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จัดทำโดย กลุมงานพัฒนากฎหมาย สำนักกฎหมาย

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เลขที่ ๔๙๙ อาคารสุขประพฤติ ชั้นที่ ๑๓
ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ
กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๐๔
โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๘๔

พิมพครั้งที่ ๑
จำนวน ๑,๐๐๐ เลม
กุมภาพันธ ๒๕๕๑

พิมพที่ กลุมงานการพิมพ สำนักการพิมพ
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เลขที่ ๔ ถนนอูทองใน เขตดุสิต
กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๑๕๖๑-๓
โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๕๖๑

วารสารจุลนิติ

"บทความหรือขอคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในวารสาร "จุลนิติ"
เปนวรรณกรรมของผูเขียนโดยเฉพาะ

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และกองบรรณาธิการ ไมจำเปนตองเห็นพองดวย"



คณะผูจัดทำวารสารจุลนิติ
ที่ปรึกษา นางสุวิมล  ภูมิสิงหราช เลขาธิการวุฒิสภา

นายสุรพงษ  มาศะวิสุทธิ์ ที่ปรึกษาดานกฎหมาย
นางมัลลิกา  ลับไพรี ที่ปรึกษาดานกฎหมาย
นางนรรัตน  พิมเสน รองเลขาธิการวุฒิสภา
นายนัฑ  ผาสุข ผูอำนวยการสำนักกฎหมาย

กองบรรณาธิการ นางภาณุมาศ วราหะไพฑูรย ผูอำนวยการกลุมงานพัฒนากฎหมาย
นายบรรหาร กำลา นิติกร
นางสาวสุทธิมาตร จันทรแดง นิติกร
นางสาวสุวิมล เจียมวงศแพทย นิติกร
นางสาวจุฬารัตน ยะปะนัน นิติกร
นางสาวอริยพร โพธิใส นิติกร
นายปณิธัศร ปทุมวัฒน นิติกร

บันทึกขอมูล-พิสูจนอักษร นางรัชตา ศักดิ์ขจรชัย เจาพนักงานธุรการ
นางสาวจุฬารัตน วงษนอย เจาหนาที่บันทึกขอมูล
นายสราวุธ รักเมือง เจาหนาที่บันทึกขอมูล

สถานที่ติดตอ กลุมงานพัฒนากฎหมาย สำนักกฎหมาย
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เลขที่ ๔๙๙ อาคารสุขประพฤติ ชั้นที่ ๑๓ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๐๔

จัดพิมพโดย กลุมงานการพิมพ สำนักการพิมพ
โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๑๗๔๑-๒

ศิลปกรรมโดย กลุมงานบรรณาธิการสิ่งพิมพและเทคโนโลยีการพิมพ
โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๑๕๖๓
นางสาวชมพูนุช ลาภเกิด (นายชางศิลป)
นายศักดิ์พันธุ เกิดแกน (ชางศิลป)
นางสาวสุมัทนา คลังแสง (นักวิชาการชางศิลป)
นางวรรธนา ตาลาคุณ (นักวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ)
นายอวิรุทธิ์ สนพราย (นายชางศิลป)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เลขที่ ๔ ถนนอูทองใน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
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รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ ซึง่เปนรฐัธรรมนญูฉบบัปจจบุนั
ไดกำหนดหลักการอันเปนที่มาของสมาชิกวุฒิสภาไวสองสวนดวยกัน กลาวคือ สวนแรก
สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในแตละจังหวัด จังหวัดละหนึ่งคน
จำนวน ๗๖ คน และสวนที่สอง สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหาโดยคณะกรรมการ
สรรหาสมาชกิวฒุสิภา จำนวน ๗๔ คน รวมทัง้สิน้ จำนวน ๑๕๐ คน นัน้ กองบรรณาธกิารวารสาร
“จุลนิติ” จึงไดดำเนินการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการ และกระบวนการไดมา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาทั้งสองสวนในหัวขอเรื่อง “การไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐” ทั้งนี้ เพื่อใหทานผูอานไดมีความรูความเขาใจ
ในกระบวนการไดมาซึง่สมาชกิวฒุสิภา รวมถงึรายชือ่บคุคลทีด่ำรงตำแหนงสมาชกิวฒุสิภา และ
เพื่อเปนขอมูลทางประวัติศาสตรการเมืองการปกครองของประเทศไทย อันจะเปนประโยชน
ในการศึกษาคนควาอางอิงตอไป

ในสวนบทความทางวชิาการนัน้ วารสาร “จลุนติ”ิ ใครขอเสนอบทความทางวชิาการดาน
กฎหมายทีน่าสนใจหลายเรือ่ง ดงันี้

• หลักการวินิจฉัยรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน ตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐

• การควบคมุการบรหิารราชการแผนดนิโดยการขอเปดอภปิรายทัว่ไปในวฒุสิภา
• “ศาลรฐัธรรมนญู” ตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐
• หลักการใหมเกี่ยวกับ “วุฒิสภา” ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

พทุธศกัราช ๒๕๕๐
สำหรบัคอลมันอืน่ ๆ  นัน้ ยงัประกอบดวยขอมลูทางวชิาการดานกฎหมายทีเ่ปนประโยชน

ตองานดานนติบิญัญตัขิองวฒุสิภาอกีมากมาย อาท ิสรปุมตคิณะรฐัมนตรทีีเ่กีย่วของกบัวงงาน
ดานนิติบัญญัติ สรุปผลการสัมมนาทางวิชาการ สรุปคำพิพากษาของศาลและผลการวินิจฉัย
ปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ แนะนำกฎหมายใหมและรางกฎหมายที่นาสนใจ สารพันปญหา
กฎหมาย หนาตางโลก เกรด็กฎหมายนาร ูและแนะนำเวบ็ไซด เปนตน

กองบรรณาธิการขอขอบคุณทานผูอานทุกทานที่ไดกรุณาติดตามในผลงานของวารสาร
“จุลนิติ” ดวยดีเสมอมา ซึ่งเราพรอมที่จะทำหนาที่คัดสรรบทความและขอมูลทางวิชาการ
ดานกฎหมายที่ทรงคุณคาและเปนประโยชนเพื่อมานำเสนอแกทุกทานตอไป

กองบรรณาธิการ
เมษายน ๒๕๕๑
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• การไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ๕
โดย กองบรรณาธิการ
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• เรื่อง  “การเตรียมความพรอมของประเทศไทยในการเขาเปนภาคี

ตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต
ค.ศ. ๒๐๐๓ (UNCAC) ๓๗
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• หลักการวินิจฉัยรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ๔๗
โดย  ธงชัย  ดุลยสุข

• การควบคุมการบริหารราชการแผนดินโดยการขอเปดอภิปรายทั่วไป
ในวุฒิสภา ๖๒
โดย นภพร  ชวรงคกร

• “ศาลรัฐธรรมนูญ” ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ๘๒
โดย  เกรียงศักดิ์  แจงสวาง

• หลกัการใหมเกีย่วกบั “วฒุสิภา” ตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ๑๐๐
โดย วรชัย  แสนสีระ
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• คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๒/๒๕๕๑ , คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ

ที่ ๓/๒๕๕๑ , คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๔/๒๕๕๑
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑ ๑๑๗
เรื่อง ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา

วินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ....
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงิน
แผนดิน พ.ศ. .... ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๑

• บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๑๒๓/๒๕๕๑ ๑๒๘
เรื่อง การแตงตั้งขาราชการการเมืองจากผูดำรงตำแหนง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
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• รางพระราชบัญญัติการติดตามทวงถามหนี้อยางเปนธรรม พ.ศ. .... ๑๓๑
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• พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ๑๔๕
• พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๑ ๑๗๑
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• การฟองหยา ๑๗๕

Àπå“μã“ß‚≈°  The Knowledge Windows
• The world Supremacy Leader : กวาจะไดเปน.. ประธานาธิบดี

แหงสหรัฐอเมริกา ๑๘๕

‡°√Á¥°ÆÀ¡“¬πã“√åŸ
• กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยนาสนใจจริงหรือ  ๒๐๑
• ทางเลือกในการจัดการทรัพยากรของภาคประชาชน ๒๐๔
• สภาทีป่รกึษาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฤๅเปนเพยีงสภาแหงอาชพี ๒๐๙
• ตั้งสาขาบริษัทลงทุนประกอบธุรกิจในตางประเทศ ๒๑๒
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เรื่องจากปก

ากผลการบงัคบัใชรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐
หรือรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่ไดถูกยกเลิกไป โดยเฉพาะในหมวด ๖
รัฐสภา สวนที่ ๓ วุฒิสภา นั้นไดมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่อง “วิธีการไดมา

ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา” ซึ่งเปนประเด็นปญหาที่มีการถกเถียงกันมากที่สุดประเด็นหนึ่ง
โดยหากจะพิจารณาจากเหตุผลของผูรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ฉบับพุทธศักราช ๒๕๔๐ แลว พบวาผูรางมีความประสงคที่จะทำใหวุฒิสภาเปน
องคกรที่มีวุฒิภาวะสูงกวาสภาผูแทนราษฎร อาทิ กำหนดใหการเลือกตั้งสมาชิก
วุฒิสภาใชเขตจังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง การหามมิใหผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
สังกัดพรรคการเมืองและหามมิใหมีการหาเสียงเลือกตั้ง แตปรากฏวาสมาชิกวุฒิสภา
ชุดที่มาจากการเลือกตั้งชุดแรกในป พ.ศ. ๒๕๔๓ ไดถูกตั้งคำถามถึงความเปนอิสระ
และการปฏิบัติหนาที่ในฐานะองคกรตรวจสอบฝายบริหารและกระบวนการแตงตั้ง
บคุคลเขาสตูำแหนงทีส่ำคญัในองคกรอสิระตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญเปนอยางมากวา
มิไดเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาว

ดังนั้น ในการจัดทำรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ ทางผรูางจงึไดพจิารณาถงึประเดน็ปญหานีเ้ปนสำคญั และไดมกีารระดมความ
คดิและการรบัฟงความคดิเหน็จากทกุภาคสวนเกีย่วกบัทีม่าของวฒุสิภา และจากผลการ
รบัฟงความคดิเหน็ของประชาชนนัน้ปรากฏวา ประชาชนยงัคงศรทัธาในระบบการไดมา

ı

จ

การไดมาซึง่สมาชกิวฒุสิภา
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
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การไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
ตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐

ซึง่สมาชกิวฒุสิภาจาก “การเลอืกตัง้” และยงัคงตัง้ขอรงัเกยีจระบบ “การแตงตัง้” แต
เมือ่ถามถงึปญหาความเปนอสิระของบคุคลทีจ่ะเขามาดำรงตำแหนงสมาชกิวฒุสิภาแลวนัน้
ปรากฏวาประชาชนยังคงลังเลในปญหาการไดมาซึ่งวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง
ทัง้หมด วาจะถกูฝายการเมอืงครอบงำได ดงันัน้ “ระบบผสม” ระหวาง “การเลอืกตัง้”
กบั “การสรรหา” จงึเปนทางออกทีน่าจะแกไขปญหาทัง้หลายได โดยมขีอพจิารณาวา
“การแตงตัง้” กบั “การสรรหา” นัน้ เปนคนละเรือ่งกนั กลาวคอื “การแตงตัง้” คอืการ
ที่ผูมีอำนาจในการแตงตั้งสามารถหยิบยกรายชื่อบุคคลที่เห็นวาเหมาะสมและนำขึ้น
ทลูเกลาฯ ถวายเพือ่โปรดเกลาฯ แตงตัง้เปนสมาชกิวฒุสิภาดวยตนเองไดทนัท ีแตระบบ
“การสรรหา” คอืการทีม่กีระบวนการในการเสนอชือ่ของฝายตาง ๆ เพือ่ตรวจสอบและ
คดักรองคณุสมบตัเิพือ่นำไปสกูารสรรหาโดยคณะกรรมการผทูรงคณุวฒุทิีม่คีวามอสิระ
และเปนกลาง ดังนั้น “การสรรหา” จึงมิใชเปนการแตงตั้งบุคคลขึ้นตามอำเภอใจ
หากแตจะตองพจิารณาแตงตัง้บคุคลตามทีม่กีารเสนอรายชือ่มาเทานัน้

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงกำหนดใหการ
ไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา มีที่มาจาก ๒ ระบบ ไดแก สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการ
เลอืกตัง้โดยตรงของประชาชนในแตละจงัหวดั จงัหวดัละ ๑ คน จำนวน ๗๖ คน
และสมาชกิวฒุสิภาทีม่าจากการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาสมาชกิวฒุสิภา
จำนวน ๗๔ คน รวมทัง้สิน้จำนวน ๑๕๐ คน ทั้งนี้ เพื่อใหสมาชิกวุฒิสภามีที่มาที่
หลากหลาย ทำใหการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายและการตรวจสอบการใชอำนาจ
รัฐเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ มีความเปนกลาง ปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง
ซึ่งเจตนารมณของการกำหนดวิธีการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาทั้ง ๒ ทางนั้น ก็เพื่อให
สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งเปนบุคคลที่มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับ
ประชาชนในแตละจงัหวดั รถูงึปญหาของประชาชนในพืน้ทีเ่ปนอยางด ีทำใหสามารถ
แกไขปญหาตาง ๆ ไดตรงจุด สวนการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาโดยวิธีการสรรหานั้น
ก็เพื่อใหไดสมาชิกวุฒิสภาที่มีความหลากหลายทางวิชาชีพ และเปนผูที่มีความรู
ความเชีย่วชาญเฉพาะดานซึ่งหากใชระบบเลือกตั้งเพียงอยางเดียว กลุมบุคคลผูมี
ความรูความสามารถเหลานี้อาจจะไมมีโอกาสเขามาเปนสมาชิกวุฒิสภาได อยางไร
กต็าม รฐัธรรมนญูฉบบันีก้ย็งัคงใหความสำคญักบัสมาชกิวฒุสิภาทีม่าจากการเลอืกตัง้
มากกวามาจากวิธีการสรรหา โดยกำหนดใหสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง
มีจำนวนมากกวาสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหา

ˆ
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๑) การไดมาซึง่สมาชกิวฒุสิภาโดยวธิกีารสรรหา
๑.๑) คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา
๑๑๓ ไดกำหนดใหมีคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาคณะหนึ่ง ประกอบดวย
ตัวแทนจากองคกรตาง ๆ ซึ่งมีความเปนกลางและนาเชื่อถือ ไดแก

๑. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
๒. ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
๓. ประธานผูตรวจการแผนดิน
๔. ประธานกรรมการปองกนัและปราบปรามการทจุรติแหงชาติ
๕. ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน
๖. ผูพิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดำรงตำแหนงไมต่ำกวาผูพิพากษา

ศาลฎีกาที่ที่ประชุมใหญศาลฎีกามอบหมายจำนวนหนึ่งคน และ
๗. ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดที่ที่ประชุมใหญตุลาการใน

ศาลปกครองสูงสุดมอบหมายจำนวนหนึ่งคนเปนกรรมการ
ทำหนาที่สรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมจากผูไดรับการเสนอชื่อ

จากองคกรภาคตาง ๆ  ไดแก ๑. ภาควชิาการ ๒. ภาครฐั ๓. ภาคเอกชน ๔. ภาควชิาชพี
และ ๕. ภาคอื่นที่เปนประโยชนในการปฏิบัติการตามอำนาจหนาที่ของวุฒิสภา

โดยคำนึงถึงความรู ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณที่จะเปน
ประโยชนในการปฏิบัติงานของวุฒิสภาเปนสำคัญ และใหคำนึงถึงโอกาสและความ
เทาเทียมกันทางเพศ สัดสวนของบุคคลในแตละภาคที่ใกลเคียงกัน รวมทั้งการให
โอกาสกับผูดอยโอกาสทางสังคมดวย โดยใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ได
รบับญัชรีายชือ่จากคณะกรรมการการเลอืกตัง้ แลวแจงผลการสรรหาใหคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประกาศรายชื่อผูไดรับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา

คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา ประกอบดวย
๑) นายวิรัช ลิ้มวิชัย ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เปนประธาน

คณะกรรมการสรรหาฯ
๒) นายอภิชาต สุขัคคานนท ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
๓) พลเอก ธีรเดช มีเพียร ประธานผูตรวจการแผนดิน

˜
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การไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
ตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐

๔) นายปานเทพ กลาณรงคราญ ประธานกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

๕) นายมนตร ีศรเีอีย่มสะอาด ผพูพิากษาหวัหนาคณะในศาลฎกีา
๖) นายอำพล สงิหโกวนิท ตลุาการหวัหนาคณะศาลปกครองสงูสดุ
๗) คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑะกา ผูวาการตรวจเงินแผนดิน ซึ่ง

ทำหนาที่แทนประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน๑

๑.๒) การกำหนดวันสรรหาสมาชิกวุฒิสภา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา

๒๙๖ กำหนดใหดำเนินการใหไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาใหแลวเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน
นับแตวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผแูทนราษฎรและการไดมาซึง่สมาชกิวฒุสิภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มผีลใชบงัคบั โดยมาตรา ๓
ของพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูดงักลาว กำหนดให “วนัสรรหา” หมายความถงึ
วันที่กำหนดใหเริ่มการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาตามประกาศคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง และกำหนดให “ผูไดรับการเสนอชื่อ” หมายความวา ผูไดรับการ
เสนอชื่อเพื่อเขารับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งมาตรา ๑๒๖ กำหนดให
คณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดวันสรรหา
ภายใน ๓ วันนับแตวันที่มีเหตุใหตองมีการสรรหา และกำหนดใหองคกรภาควิชาการ
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาชีพ และภาคอื่น มาลงทะเบียนพรอมเสนอชื่อผูที่สมควร
ไดรับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภาตอคณะกรรมการสรรหาใหแลวเสร็จภายใน
๑๕ วันนับจากวันสรรหา ทั้งนี้ เมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มี
ผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้ง
จึงมีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันสรรหาสมาชิกวุฒิสภา
กำหนดใหวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนวันสรรหาสมาชิกวุฒิสภา

¯

๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๑ วรรคสอง.
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๑.๓) หลักเกณฑและวิธีการลงทะเบียนขององคกรที่มีสิทธิเสนอ
ชื่อบุคคลเขารับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา

คณะกรรมการการเลือกตั้งไดออกระเบียบคณะกรรมการการ
เลือกตั้งวาดวยหลักเกณฑและวิธีการลงทะเบียนขององคกรที่มีสิทธิเสนอ
ชื่อบุคคลเขารับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งอาศัยอำนาจ
ตามมาตรา ๒๓๖ (๑) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๕ มาตรา ๑๐ (๒) (๑๕) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ และมาตรา ๑๒๗ มาตรา ๑๒๘ แหง
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผแูทนราษฎรและ
การไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยกำหนดให

๑. องคกรที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเขารับการสรรหาเปนสมาชิก
วุฒิสภาตองมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) เปนองคกรในภาควชิาการ ภาครฐั ภาคเอกชน ภาควชิาชพี
และภาคอื่นที่เปนประโยชนในการปฏิบัติการตามอำนาจหนาที่ของวุฒิสภา

(๒) ตองเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายหรือเปน
นิติบุคคลที่ไดรับการรับรองโดยกฎหมายใหจัดตั้งขึ้นในราชอาณาจักรมาแลวไมนอย
กวา ๓ ป และ

(๓) ตองมิใชเปนองคกรที่แสวงหาผลกำไรหรือดำเนินกิจกรรม
ทางการเมือง

ทั้งนี้ องคกรที่ประสงคจะลงทะเบียนเพื่อมีสิทธิเสนอชื่อบุคคล
เขารับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา ใหผูมีอำนาจกระทำการแทนองคกรหรือผูที่ผูมี
อำนาจกระทำการแทนองคกรมอบหมายใหทำการแทน โดยแสดงหลักฐานหนังสือ
มอบหมายทำการแทน (แบบ สสว. ๔) ยืน่คำขอลงทะเบยีนตอคณะกรรมการการเลอืกตัง้
(แบบ สสว. ๑) ภายในวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ
กำหนดซึ่งไดแกวันที่ ๓-๑๗ มกราคม ๒๕๕๑ (ขอ ๔)

๒. ใหองคกรที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเขารับการสรรหาเปนสมาชิก
วุฒิสภาเสนอชื่อบุคคลที่เปนหรือเคยเปนสมาชิกขององคกรหรือปฏิบัติหนาที่หรือเคย
ปฏิบัติหนาที่ในองคกร ซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่บัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และสมควรไดรับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา
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องคกรละ ๑ คน พรอมชำระคาธรรมเนียม ๕,๐๐๐ บาท และหลักฐานหนังสือยินยอม
ของผูไดรับการเสนอชื่อ (ขอ ๕)

๓. ใหสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดทำบัญชีรายชื่อ
องคกรที่ยื่นคำขอลงทะเบียนและรายชื่อผูที่ไดรับการเสนอชื่อแยกเปนรายองคกรภาค
โดยใหมรีายชือ่บคุคลทีอ่งคกรเสนอชือ่ดวย มอบใหคณะกรรมการการเลอืกตัง้ภายใน
๓ วนั นบัแตวนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอชือ่และใหประกาศไว ณ สำนกังานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งดวย (ขอ ๖)

๑.๔) การเตรยีมการสรรหาสมาชกิวฒุสิภาในสวนของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผแูทนราษฎรและการไดมาซึง่สมาชกิวฒุสิภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๐ วรรคสี่
กำหนดใหสำนกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ทำหนาทีห่นวยธรุการของคณะกรรมการ
สรรหาสมาชิกวุฒิสภา โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีการดำเนินการประกาศ
กำหนดวันสรรหาสมาชิกวุฒิสภา และมีคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
จัดทำระเบียบและหรือประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวของกับการ
สรรหาสมาชิกวุฒิสภา โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปนประธาน
คณะกรรมการ มีอำนาจหนาที่ดำเนินการยกรางระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการลงทะเบียนขององคกรและการเสนอชื่อผูที่สมควรไดรับ
การสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา ยกรางระเบียบเกี่ยวกับเบี้ยประชุมและประโยชน
ตอบแทนอื่นของคณะกรรมการสรรหาและคาใชจายในการดำเนินการของผูที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการสรรหา ยกรางระเบียบและหรือประกาศอื่นที่เกี่ยวของ
และมีอำนาจในการแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อชวยเหลือในการ
ดำเนินการตามภารกิจได

นอกจากนี้ ไดมีคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และ
คณะอนุกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการรับลงทะเบียนองคกร การเสนอชื่อบุคคล
ที่สมควรไดรับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภาและการรวบรวมรายชื่อบุคคลซึ่งไดรับ
การเสนอชื่อเสนอตอคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภารวม ๖ คณะ ดังนี้

๑. คณะกรรมการอำนวยการดำเนินการเกี่ยวกับการรับ
ลงทะเบียนองคกรการเสนอชื่อบุคคลที่สมควรไดรับการสรรหาเปนสมาชิก
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วุฒิสภา และการรวบรวมรายชื่อบุคคลซึ่งไดรับการเสนอชื่อเสนอตอ
คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา มีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเปน
ประธาน โดยใหมีอำนาจหนาที่

(๑) กำหนดนโยบาย มาตรการ และใหความชวยเหลือ
คณะอนุกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการลงทะเบียนและเสนอชื่อผูที่สมควรไดรับการ
สรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา เพื่อใหเปนไปตามแผนงาน วิธีการ และระยะเวลาที่
กฎหมายกำหนด

(๒) อำนวยการ เรงรัด กำกับ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมิน
ผลการลงทะเบียนและเสนอชื่อผูที่สมควรไดรับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภาใหเปน
ไปตามแผนงาน วิธีการ และระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดดวยความเรียบรอย บริสุทธิ์
และเที่ยงธรรม

(๓) แตงตัง้คณะอนกุรรมการ หรอืคณะทำงาน เพือ่ดำเนนิการ
อยางหนึ่งอยางใดตามที่ไดรับมอบหมาย

(๔) ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ
คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภามอบหมาย

๒. คณะอนุกรรมการรับลงทะเบียนและเสนอชื่อขององคกร
มรีองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตัง้ดานกจิการบรหิารงานเลอืกตัง้ เปนประธาน
อนุกรรมการ โดยใหมีอำนาจหนาที่

(๑) รับลงทะเบียนองคกร และรับเอกสารการเสนอชื่อผูที่
สมควรไดรับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภาใหเปนไปดวยความเรียบรอย

(๒) รับผิดชอบดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการ
สรรหาสมาชิกวุฒิสภา

(๓) แตงตัง้คณะทำงาน เพือ่ดำเนนิการอยางหนึง่อยางใดตาม
ที่ไดรับมอบหมาย

(๔) ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการอำนวยการดำเนินการ
เกี่ยวกับการรับลงทะเบียนองคกร การเสนอชื่อบุคคลที่สมควรไดรับการสรรหาเปน
สมาชิกวุฒิสภาและการรวบรวมรายชื่อบุคคลซึ่งไดรับการเสนอชื่อเสนอตอ
คณะกรรมการสรรหาสมาชกิวฒุสิภาหรอืคณะกรรมการการเลอืกตัง้ หรอืคณะกรรมการ
สรรหาสมาชิกวุฒิสภามอบหมาย
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๓. คณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติองคกร มีรอง
เลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตัง้ดานกจิการพรรคการเมอืง เปนประธานอนกุรรมการ
โดยใหมีอำนาจหนาที่

(๑) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานคุณสมบัติองคกร
(๒) แตงตัง้คณะทำงาน เพือ่ดำเนนิการอยางหนึง่อยางใดตาม

ที่ไดรับมอบหมาย
(๓) ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการอำนวยการดำเนินการ

เกี่ยวกับการรับลงทะเบียนองคกร การเสนอชื่อบุคคลที่สมควรไดรับการสรรหาเปน
สมาชกิวฒุสิภา และการรวบรวมรายชือ่บคุคลซึง่ไดรบัการเสนอชือ่เสนอตอคณะกรรมการ
สรรหาสมาชิกวุฒิสภา หรือคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือคณะกรรมการสรรหา
สมาชิกวุฒิสภามอบหมาย

๔. คณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผูถูกเสนอชื่อ มี
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งดานกิจการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย
เปนประธานอนุกรรมการ โดยใหมีอำนาจหนาที่

(๑) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานคุณสมบัติผูถูกเสนอชื่อ
(๒) แตงตัง้คณะทำงาน เพือ่ดำเนนิการอยางหนึง่อยางใดตาม

ที่ไดรับมอบหมาย
(๓) ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการอำนวยการดำเนินการ

เกี่ยวกับการรับลงทะเบียนองคกร การเสนอชื่อบุคคลที่สมควรไดรับการสรรหาเปน
สมาชกิวฒุสิภา และการรวบรวมรายชือ่บคุคลซึง่ไดรบัการเสนอชือ่เสนอตอคณะกรรมการ
สรรหาสมาชกิวฒุสิภาหรอืคณะกรรมการการเลอืกตัง้ หรอืคณะกรรมการสรรหาสมาชิก
วุฒิสภามอบหมาย

๕. คณะอนุกรรมการจัดทำรายชื่อองคกรและขอมูลผูถูก
เสนอชื่อ มีนายสมชาติ เจศรีชัย ผูทรงคุณวุฒิเปนประธานอนุกรรมการ โดยใหมี
อำนาจหนาที่

(๑) รวบรวมรายชื่อองคกรและขอมูลผูถูกเสนอชื่อที่ไดรับจาก
คณะอนุกรรมการรับลงทะเบียนและเสนอชื่อขององคกรแลวจัดทำรายชื่อองคกรและ
ขอมูลผูถูกเสนอชื่อ โดยใหหมายเหตุผลการตรวจสอบคุณสมบัติองคกรของคณะ
อนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติองคกร และหมายเหตุผลการตรวจสอบคุณสมบัติ
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ผูถูกเสนอชื่อของคณะอนุกรรมการตรวจสอบผูถูกเสนอชื่อ
(๒) แตงตัง้คณะทำงาน เพือ่ดำเนนิการอยางหนึง่อยางใดตาม

ที่ไดรับมอบหมาย
(๓) ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการอำนวยการดำเนินการ

เกี่ยวกับการรับลงทะเบียนองคกร การเสนอชื่อบุคคลที่สมควรไดรับการสรรหาเปน
สมาชิกวุฒิสภา และการรวบรวมรายชื่อบุคคลซึ่งไดรับการเสนอชื่อเสนอตอ
คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา หรือคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ
คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภามอบหมาย

๖. คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ มีรองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ดานกิจการการมีสวนรวมเปนประธานอนุกรรมการ โดย
ใหมีอำนาจหนาที่

(๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธและเผยแพร
กระบวนการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาใหประชาชนทราบอยางทั่วถึง

(๒) แตงตัง้คณะทำงาน เพือ่ดำเนนิการอยางหนึง่อยางใดตาม
ที่ไดรับมอบหมาย

(๓) ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการอำนวยการดำเนินการ
เกี่ยวกับการรับลงทะเบียนองคกร การเสนอชื่อบุคคลที่สมควรไดรับการสรรหาเปน
สมาชกิวฒุสิภา และการรวบรวมรายชือ่บคุคลซึง่ไดรบัการเสนอชือ่เสนอตอคณะกรรมการ
สรรหาสมาชกิวฒุสิภา หรอืคณะกรรมการการเลอืกตัง้ หรอืคณะกรรมการสรรหาสมาชกิ
วุฒิสภามอบหมาย

๑.๕) การดำเนินการในสวนของคณะกรรมการสรรหาสมาชิก
วุฒิสภา

เมือ่คณะกรรมการสรรหาสมาชกิวฒุสิภารบัมอบรายชือ่ผไูดรบัการ
เสนอชื่อจากคณะกรรมการการเลือกตั้งแลว เพื่อใหการดำเนินการเกี่ยวกับการ
สรรหาสมาชิกวุฒิสภาเปนไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จึงมีคำสั่ง
คณะกรรมการสรรหาสมาชกิวฒุสิภาที ่๑/๒๕๕๑ เรือ่ง แตงตัง้คณะอนกุรรมการ
เพื่อพิจารณากลั่นกรองการเสนอชื่อขององคกรภาคตาง ๆ ประกอบดวย
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๑. คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองการเสนอชื่อ
ขององคกรภาควิชาการ มีเลขาธิการสำนักงานผูตรวจการแผนดิน เปน
ประธานอนุกรรมการ

๒. คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองการเสนอชื่อ
ขององคกรภาครัฐ มีเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ เปนประธานอนุกรรมการ

๓. คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองการเสนอชื่อ
ขององคกรภาคเอกชน มีเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เปนประธาน
อนุกรรมการ

๔. คณะอนกุรรมการเพือ่พจิารณากลัน่กรองการเสนอชือ่ของ
องคกรภาควิชาชีพ มีรองผูวาการตรวจเงินแผนดินเปนประธานอนุกรรมการ

๕. คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองการเสนอชื่อ
ขององคกรภาคอื่น มีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนประธาน
อนุกรรมการ

โดยคณะอนุกรรมการแตละคณะ มีหนาที่พิจารณากลั่นกรองและ
จดัทำบญัชรีายชือ่องคกรและขอมลูของผถูกูเสนอชือ่โดยคำนงึถงึความร ูความเชีย่วชาญ
หรือประสบการณที่จะเปนประโยชนในการปฏิบัติงานของวุฒิสภาเปนสำคัญ เสนอ
คณะกรรมการสรรหาสมาชกิวฒุสิภา ใหขอเสนอแนะและขอสงัเกตทีจ่ะเปนประโยชน
ในการดำเนนิการของคณะกรรมการสรรหาสมาชกิวฒุสิภา ตลอดจนดำเนนิการอืน่ตาม
ที่คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภามอบหมาย

จากนั้ น คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาไดแต งตั้ ง
คณะอนุกรรมการประสานงานและกลั่นกรองการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา โดย
มเีลขาธกิารสำนกังานศาลรฐัธรรมนญูเปนประธานอนกุรรมการ มหีนาทีร่วบรวมขอมลู
จากคณะอนุกรรมการของแตละภาคที่มีการตรวจสอบขอมูลขององคกรและบุคคล
ผูไดรับการเสนอชื่อแลว และจำแนกผูไดรับการเสนอชื่อออกเปนกลุมยอยของ
แตละภาค โดยคำนึงถึงองคประกอบตามมาตรา ๑๑๔ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย ตลอดจนกลั่นกรองคุณสมบัติ พฤติกรรมและความประพฤติ
ของผูถูกเสนอชื่อ เสนอตอคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา และดำเนินการอื่น
ตามทีค่ณะกรรมการสรรหาสมาชกิวฒุสิภามอบหมาย

ÒÙ
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ทั้งนี้ ในการพิจารณาขอมูลเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผูไดรับ
การเสนอชื่อนั้น คณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผูถูกเสนอชื่อ ไดดำเนินการ
จัดสงเอกสารใหหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบคุณสมบัติสมาชิก
วุฒิสภา โดยมีประเด็นการตรวจสอบดังตอไปนี้

ที่ หนวยงาน ประเด็นการตรวจสอบ 
๑ สนง. เลขาธิการวุฒิสภา ไมเคยถูกวุฒิสภามีมติตามมาตรา ๒๗๔ ใหถอดถอนออกจาก

ตําแหนง 
๒ สนง. เลขาธิการ 

สภาผูแทนราษฎร 
 มาตรา ๑๑๕ (๗) ไมเปน ส.ส. หรือเคยเปน ส.ส. และพนจาก 

    การเปน ส.ส. มาแลวไมนอยกวา ๕ ป นับถึงวันสมัคร  
    รับเลือกตั้ง หรือวันท่ีไดรับการเสนอชื่อ  

 มาตรา ๑๑๕ (๙) ไมเปนรัฐมนตรีหรือผูดํารงตําแหนงทาง 
    การเมืองอืน่ ซ่ึงมิใชสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน  
    หรือเคยเปนแตพนจากตําแหนงดังกลาวมาแลวยังไมเกิน ๕ ป  

๓ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น มาตรา ๑๐๒ (๙) ไมเปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 
๔ กรมการปกครอง มาตรา ๑๑๕  

(๑) สัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) อายุไมตํ่ากวา ๔๐ ปบริบูรณ ในวันท่ีไดรับการเสนอช่ือ  

๕ สนง. คกก. การอุดมศึกษา มาตรา ๑๑๕ (๓) ประเด็นสําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรี 
หรือเทียบเทา 

๖ สํานักงาน ก.พ. มาตรา ๑๑๕ (๓) ประเด็นสําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรี 
หรือเทียบเทา (วุฒิการศึกษาตางประเทศ) 

๗ กระทรวงศึกษาธิการ มาตรา ๑๑๕ (๓) ประเด็นสําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรี 
หรือเทียบเทา 

๘ สํานักงานศาลยุติธรรม มาตรา ๑๐๒  
(๒) เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต  
(๔) ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล  
(๕) เคยตองคําพิพากษาใหจําคุกโดยไดพนโทษมายังไมถึง ๕ ป  
      ในวันเลือกตั้ง (วันท่ีไดรับการเสนอชื่อ) เวนแตในความผิด  
      อันไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

๙ สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๒ (๓) ไมอยูระหวางตองหามมิใหดํารงตําแหนง 
ทางการเมืองตามมาตรา ๒๖๓ ของรัฐธรรมนูญแหง 
ราชอาณาจักรไทย 

้
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Òˆ

๑๒ สํานักงาน ป.ป.ง. ไมมีพฤติการณหรือคดีท่ีเก่ียวของกับความผิดฐานฟอกเงิน  
๑๓ สํานักขาวกรองแหงชาติ ไมมีพฤติการณท่ีเปนภัยตอความมั่นคงของชาติ 
๑๔ ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด 

ปลัดกรุงเทพมหานคร 
๑. ไมเปนบุพการี คูสมรส หรือบุตรของผูดํารงตําแหนง ส.ส.  
     หรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
๒. ไมเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถ่ิน 
๓. ไมเปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงาน 
     ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเปนเจาหนาท่ีของรัฐ  

๑๕ ผูอํานวยการการเลือกต้ัง 
ประจําจังหวัดทุกจังหวัด  
และกรุงเทพมหานคร/สํานัก
สนับสนุนการเลือกตั้ง  
(ฝายขอมูลการเลือกตั้ง) 

๑. เปนผูเสียสิทธิเพราะเหตุไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง 
๒. การถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
๓. เปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถิ่น 

๑๖ สํานักกิจการพรรคการเมือง 
สํานักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 

มาตรา ๑๑๕ (๖) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมือง หรือผูดํารง 
ตําแหนงใดในพรรคการเมือง หรือเคยเปนสมาชิก หรือเคยดํารง
ตําแหนงและพนจากการเปนสมาชิก หรือการดํารงตําแหนงใด ๆ  
ในพรรคการเมือง มาแลวยังไมเกิน ๕ ป นับถึงวันสมัคร 
รับเลือกตั้ง หรือวันท่ีไดรับการเสนอชื่อ 

๑๗ สํานักงานตํารวจแหงชาติ ตรวจสอบประวัติและพฤติการณของบุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อ  
 

ที่ หนวยงาน ประเด็นการตรวจสอบ 
๑๐ สํานักงาน ป.ป.ช. ประเด็นการชี้มูลความผิดกรณีเก่ียวของกับการทุจริต    
๑๑ สํานักงาน ป.ป.ส. ไมมีพฤติการณหรือคดีท่ีเก่ียวของกับยาเสพติด  
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โครงสรางและข้ันตอนการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา 

กกต. ประกาศกําหนดวันสรรหา 

องคกรยื่นลงทะเบยีนพรอมเสนอชื่อ 
องคกรละ ๑ คน 

คณะกรรมการอํานวยการรับลงทะเบยีน
องคกรฯ (ลธ. กกต.) 

คณะกรรมการการเลือกต้ัง 

คณะกรรมการสรรหา 

อนุกรรมการ
ตรวจสอบ
คุณสมบัติ
องคกร  

(รอง ลธ.กกต.ดพก.) 
เปนประธานฯ 

อนุกรรมการ
ตรวจสอบ
คุณสมบัติ 

ผูถูกเสนอชื่อ 
(รอง ลธ.กกต.ดสว.) 

เปนประธานฯ 

อนุกรรมการ
จัดทํารายชื่อ

องคกรและขอมูล 
ผูถูกเสนอชื่อ  

(นายสมชาติ  เจศรชีัย) 
เปนประธานฯ 

อนุกรรมการรบั
ลงทะเบียน
องคกรและ

เสนอชื่อบุคคล 
(รอง ลธ.กกต.ดบล.) 

เปนประธานฯ 

อนุกรรมการ
ประชาสัมพันธ 

 
 
 
(รอง ลธ.กกต.ดสร.) 

เปนประธานฯ 

อนุกรรมการฯ
ภาควิชาชีพ 

 
(ผูวาการ 
ตรวจเงิน
แผนดนิฯ) 

อนุกรรมการฯ
ภาคเอกชน 

 
(เลขาธิการ 
ศาล รธน.) 

อนุกรรมการฯ
ภาคอ่ืน 

 
(ปธ. กกต.) 

อนกุรรมการฯ 
ภาควิชาการ 

 
(เลขาธิการ
ผูตรวจการ
แผนดินฯ) 

อนุกรรมการฯ
ภาครัฐ 

 
(เลขาธิการ 
ปปช.) 

อนุกรรมการฯ ประสานงาน 

คณะกรรมการสรรหา 
พิจารณาสรรหา จํานวน ๗๔ คน 

คณะกรรมการการเลือกต้ัง 

ประกาศผลการสรรหา 

ภารกิจใน
สวนของ 
กกต./
สนง.กกต. 

ภารกิจ 
ในสวนของ
กรรมการ
สรรหา 

ภารกิจ 
ในสวนของ
กกต. 

๒ ม.ค.๕๑ 

๓ ม.ค.๕๑ 

๑๕ วัน 

๑๗ ม.ค. ๕๑ 

๕ วัน 
๒๑ ม.ค. 

๑๙ ก.พ. ๕๑ 

๓๐ วัน 

แจงประธานรัฐสภา ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
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Ò¯

๒) การไดมาซึง่สมาชกิวฒุสิภาโดยวธิกีารเลอืกตัง้
๒.๑) หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๒
ไดกำหนดหลกัเกณฑในการเลอืกตัง้สมาชกิวฒุสิภา โดยกำหนดจงัหวดัเปนเขตเลอืกตัง้เพื่อ
ใหแตละจงัหวดัมตีวัแทนจงัหวดัละหนึง่คนเปนสมาชกิวฒุสิภา ซึง่เปนหลกัการเดมิตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ แตไดมีการกำหนดเพิ่มเติมให
ผสูมคัรรบัเลอืกตัง้เปนสมาชกิวฒุสิภาสามารถหาเสยีงไดเฉพาะทีเ่กีย่วกบัการปฏบิตังิาน
ในหนาทีข่องวฒุสิภา เพือ่ปองกนัมใิหผสูมคัรรบัเลอืกตัง้ตองอาศยัฐานคะแนนเสยีงของ
กลมุการเมอืงในพืน้ที ่สวนการกำหนดคณุสมบตัขิองผมูสีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้เปนสมาชกิ
วฒุสิภา รฐัธรรมนญูฉบบันีไ้ดกำหนดใหมคีณุสมบตัทิีแ่ตกตางจากสมาชกิวฒุสิภาทีม่า
จากการสรรหา คอืกำหนดใหผสูมคัรตองมคีวามผกูพนักบัพืน้ทีใ่นชวงระยะเวลาหนึง่เพือ่
ใหสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งเปนผูแทนของประชาชนในพื้นที่อยางแทจริง

นอกจากนี ้ในหมวด ๒ สวนที ่๑ การเลอืกตัง้สมาชกิวฒุสิภาตามพระ
ราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผแูทนราษฎรและการได
มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดวา เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาใหมกีารเลอืกตัง้
สมาชกิวฒุสิภาซึง่มาจากการเลอืกตัง้แลวใหคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประกาศกำหนดวนั
รบัสมคัรเลอืกตัง้สมาชกิวฒุสิภาในราชกจิจานเุบกษาซึง่ตองกำหนดใหมีการเริม่รบัสมคัร
ไมเกนิ ๕ วนันบัจากวนัทีพ่ระราชกฤษฎกีาใหมกีารเลอืกตัง้สมาชกิวฒุสิภาใชบงัคบั และ
ตองกำหนดวันรับสมัครไมนอยกวา ๕ วัน และใหนำบทบัญญัติในหมวด ๑ การเลือก
ตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สวนที่ ๑ บททั่วไป เฉพาะเรื่องการดำเนินการกรณีมีเหตุ
อันควรเชื่อไดวาการเลือกตั้งนั้นมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และกรณีที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม สวนที ่๒ เขตเลอืกตัง้ หนวยเลอืกตัง้
และทีเ่ลอืกตัง้ สวนที ่๖ คาใชจายในการเลอืกตัง้และวธิกีารหาเสยีงเลอืกตัง้ ยกเวนเรือ่ง
การหามปดประกาศผลการเลอืกตัง้ สวนที ่๙ การลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง
สวนที่ ๑๐ การดำเนินการกรณีการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม สวนที่
๑๑ การคัดคานการเลือกตั้ง เวนแตบทบัญญัติที่เกี่ยวกับพรรคการเมืองมาใชบังคับกับ
การเลอืกตัง้สมาชกิวฒุสิภาโดยอนโุลม ทัง้นี ้เทาทีไ่มขดัหรอืแยงกบัการเลอืกตัง้สมาชกิ
วุฒิสภาที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญหรือในหมวดนี้ นอกจากนี้ บรรดาบทบัญญัติใด ๆ
ทีเ่กีย่วกบัการเลอืกตัง้สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่นำมาใชบังคับกับการเลือกตั้งสมาชิก
วฒุสิภา ถาบญัญตัใิหการกระทำใด ๆ  เกีย่วกบัการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผแูทนราษฎรเปน
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ความผิดและมีบทกำหนดโทษสำหรับความผิดนั้นใหนำมาใชบังคับกับการกระทำใด ๆ
ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาดวย โดยใหถืออัตราโทษอยางเดียวกัน และเพื่อ
ประโยชนในการหาเสยีงของผสูมคัร ใหคณะกรรมการการเลอืกตัง้กำหนดวธิกีารทีร่ฐัสนบั
สนุนการหาเสียงเลือกตั้ง ดังตอไปนี้

(๑)การจัดสถานที่ปดประกาศและติดปายเกี่ยวกับการเลือกตั้งใน
บริเวณสาธารณสถานซึ่งเปนของรัฐ ใหพอเพียงและเทาเทียมกันในการโฆษณา
หาเสียงเลือกตั้งของผูสมัครทุกคน

(๒)การพมิพและจดัสงเอกสารเกีย่วกบัการเลอืกตัง้และผสูมคัรไปให
ผูมีสิทธิเลือกตั้ง

(๓)สถานที่สำหรับใหผูสมัครใชในการหาเสียง โดยรัฐอาจจัดให
มีการแสดง หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อจูงใจใหผูมีสิทธิเลือกตั้งมาฟงการหาเสียงก็ได แต
ตองมิใชเปนการจัดใหมีเพื่อสนับสนุนผูสมัครใดโดยเฉพาะ

(๔) การสนบัสนนุของรฐัในกจิการอืน่ทีค่ณะกรรมการการเลอืกตัง้กำหนด
และเพื่อใหการหาเสียงเลือกตั้งเปนไปดวยความเรียบรอย ให

คณะกรรมการการเลือกตั้งวางระเบียบเกี่ยวกับขอควรปฏิบัติในการเลือกตั้งหรือ
ขอหามมิใหปฏิบัติในการเลือกตั้งในราชกิจจานุเบกษา

๒.๒) รายชื่อสมาชิกวุฒิสภา
๒.๒.๑) รายชือ่ผไูดรบัการสรรหาเปนสมาชกิวฒุสิภา๒ จำนวน

๗๔ คน ไดแก
๑. ภาควิชาการ จำนวน ๑๕ คน ดังนี้

๑) รองศาสตราจารยกอบกุล พันธเจริญวรกุล
๒) นายคำนูณ สิทธิสมาน
๓) นายจำนงค สวมประคำ
๔) นายโชติรัส ชวนิชย
๕) ศาสตราจารยเกียรติคุณตรึงใจ บูรณสมภพ
๖) รองศาสตราจารยทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต
๗) นายธนู กุลชล
๘) นายประสาร มฤคพิทักษ
๙) รองศาสตราจารยพรชัย สุนทรพันธุ

Ò˘

๒ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา (รจ. เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๗ ก
หนา ๔๗ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๑).
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๑๐) ศาสตราภิชานพินิจ กุลละวณิชย
๑๑) พลตำรวจโท ยุทธนา ไทยภักดี
๑๒) นายวิทวัส บุญญสถิตย
๑๓) ศาสตราจารยวิรัติ พาณิชยพงษ
๑๔) ศาสตราจารยสุกัญญา สุดบรรทัด
๑๕) นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย

๒. ภาครัฐ จำนวน ๑๔ คน ดังนี้
๑) นายจารึก อนุพงษ
๒) นายเจตน ศิรธรานนท
๓) นายฐิระวัตร กุลละวณิชย
๔) พลเรือเอก ณรงค ยุทธวงศ
๕) นายพิเชต สุนทรพิพิธ
๖) นายไพบูลย นิติตะวัน
๗) พลเอก เลิศรัตน รัตนวานิช
๘) นายสงคราม ชื่นภิบาล
๙) นายสมบูรณ งามลักษณ
๑๐) พลโท สุจินดา สุทธิพงศ
๑๑) นายสุพจน โพธิ์ทองคำ
๑๒) นายอนุศาสน สุวรรณมงคล
๑๓) พลอากาศเอก อาคม กาญจนหิรัญ
๑๔) พลตำรวจเอก อำนวย เพชรศิริ

๓. ภาคเอกชน จำนวน ๑๕ คน ดังนี้
๑) นายถาวร ลีนุตพงษ
๒) นายธวัช บวรวนิชยกูร
๓) นายธีระจิตต สถิโรตมวงศ
๔) นางนิลวรรณ เพชระบูรณิน
๕) นายบุญชัย โชควัฒนา
๖) นายพิชัย อุตมาภินันท
๗) รอยโท ภูมิศักดิ์ หงษหยก
๘) นางยุวดี นิ่มสมบุญ
๙) นางรสสุคนธ ภูริเดช
๑๐) นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ

Ú
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๑๑) นายวรินทร เทียมจรัส
๑๒) นายวันชัย แสงสุขเอี่ยม
๑๓) พันตำรวจเอก สนธยา แสงเภา
๑๔) นายอโณทัย ฤทธิปญญาวงศ
๑๕) นางอุไร คุณานันทกุล

๔. ภาควิชาชีพ จำนวน ๑๕ คน ดังนี้
๑) พลตำรวจตรี เกริก กัลยาณมิตร
๒) นายชลิต แกวจินดา
๓) นายตวง อันทะไชย
๔) รองศาสตราจารยทัศนา บุญทอง
๕) นางพรพันธุ บุณยรัตพันธุ
๖) นายรุสดี บินหะยีสะมะแอ
๗) นายไรนาน อรุณรังษี
๘) นายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน
๙) ศาสตราภิชานวิระ มาวิจักขณ
๑๐) นายสมชาย แสวงการ
๑๑) นายสมัคร เชาวภานันท
๑๒) พลเรือเอก สุรศักดิ์ ศรีอรุณ
๑๓) นายอนันต วรธิติพงศ
๑๔) นายอนุรักษ นิยมเวช
๑๕) รองศาสตราจารยอัจฉรา เตชฤทธิพิทักษ

๕. ภาคอื่น จำนวน ๑๕ คน ดังนี้
๑) พันโท กมล ประจวบเหมาะ
๒) พลเอก เกษมศักดิ์ ปลูกสวัสดิ์
๓) พลอากาศเอก ณพฤษภ มัณฑะจิตร
๔) นางทิพยวัลย สมุทรักษ
๕) นายประสงค นุรักษ
๖) ศาสตราจารยพิเศษประสพสุข บุญเดช
๗) หมอมราชวงศปรียนันทนา รังสิต
๘) นายไพโรจน ถัดทะพงษ
๙) นายมณเฑียร บุญตัน
๑๐) นายวรวุฒิ โรจนพานิช

ÚÒ
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๑๑) นายแวดือราแม มะมิงจิ
๑๒) พลตำรวจตรี สุเทพ สุขสงวน
๑๓) พลตำรวจเอก สุนทร ซายขวัญ
๑๔) นายอนุศักดิ์ คงมาลัย
๑๕) นายอิทธิพล เรืองวรบูรณ

๒.๒.๒) รายชือ่ผไูดรบัการเลอืกตัง้เปนสมาชกิวฒุสิภา๓ จำนวน ๗๖ คน
ไดแก

๑) นางสาวรสนา โตสิตระกูล กรุงเทพมหานคร
๒) นายภิญโญ สายนุย กระบี่
๓) นายสุรพงษ ตันธนศรีกุล กาญจนบุรี
๔) นายสิทธิศักดิ์ ยนตตระกูล กาฬสนิธุ
๕) นายกฤช อาทิตยแกว กำแพงเพชร
๖) นายประเสริฐ ประคุณศึกษาพันธ๔ ขอนแกน
๗) นายมงคล ศรีคำแหง จันทบุรี
๘) นายนิคม ไวยรัชพานิช ฉะเชิงเทรา
๙) นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ชลบุรี
๑๐) นางจิตรธนา ยิ่งทวีลาภา ชัยนาท
๑๑) นางพรทิพย จันทรรัตนปรีดา๕ ชัยภูมิ
๑๒) พลตรี กลชัย สุวรรณบูรณ ชุมพร
๑๓) นางจิราวรรณ จงสุทธนามณี วัฒนศิริธร เชียงราย
๑๔) นายชูชัย เลิศพงศอดิศร เชียงใหม
๑๕) นายวิเชียร คันฉอง ตรงั
๑๖) นายสุพจน เลียดประถม ตราด
๑๗) นายชรินทร หาญสืบสาย ตาก
๑๘) นายสมชาติ พรรณพัฒน นครปฐม
๑๙) นายธวัชชัย บุญมา๖ นครนายก

ÚÚ

๓ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (รจ. เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๕ ก
หนา ๑๓๐ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๑).

๔ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ครั้งที่ ๓) (รจ. เลม ๑๒๕
ตอนที่ ๕๖ ก หนา ๘ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๑).

๕ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ครั้งที่ ๓) (รจ. เลม ๑๒๕
ตอนที่ ๕๖ ก หนา ๘ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๑).

๖ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ครั้งที่ ๒) (รจ. เลม ๑๒๕
ตอนที่ ๕๑ ก หนา ๙ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๑).
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๒๐) นายวิทยา อินาลา นครพนม
๒๑) นายสุเมธ ศรีพงษ นครราชสีมา
๒๒) นายสิริวัฒน ไกรสินธุ นครศรีธรรมราช
๒๓) นางอรพินท มั่นศิลป๗ นครสวรรค
๒๔) นายดิเรก ถึงฝง นนทบุรี
๒๕) นายมูหามะรอสดี บอตอ นราธวิาส
๒๖) นายโสภณ ศรีมาเหล็ก นาน
๒๗) นายทวีศักดิ์ คิดบรรจง บุรีรัมย
๒๘) นายไพบูลย ซำศิริพงษ ปทมุธานี
๒๙) นายธันว ออสุวรรณ ประจวบคีรีขันธ
๓๐) นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ ปราจีนบุรี
๓๑) นายวรวิทย บารู ปตตานี
๓๒) นางสาวเกศสิณี แขวัฒนะ พระนครศรอียธุยา
๓๓) พลโท พงศเอก อภิรักษโยธิน พะเยา
๓๔) นายมานพนอย วานิช พังงา
๓๕) นายเจริญ ภักดีวานิช พัทลุง
๓๖) นายบรรชา พงศอายุกูล พิจิตร
๓๗) นางสาวพิกุลแกว ไกรฤกษ พิษณุโลก
๓๘) นางสาวสุมล สุตะวิริยะวัฒน เพชรบุรี
๓๙) นางสมพร จูมั่น๘ เพชรบูรณ
๔๐) นายขวัญชัย พนมขวัญ แพร
๔๑) นางธันยรัศม อัจฉริยะฉาย ภูเก็ต
๔๒) นายประวัติ ทองสมบูรณ มหาสารคาม
๔๓) พันตำรวจโท จิตต มุกดาธนพงศ มุกดาหาร
๔๔) นายบุญสง โควาวิสารัช แมฮองสอน
๔๕) นายยุทธนา ยุพฤทธิ์ ยโสธร
๔๖) นายตวนอับดุลเลาะ ดาโอะมารียอ ยะลา
๔๗) นายจตุรงค ธีระกนก รอยเอ็ด

ÚÛ

๗ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ครั้งที่ ๓) (รจ. เลม ๑๒๕
ตอนที่ ๕๖ ก หนา ๘ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๑).

๘ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ครั้งที่ ๓) (รจ. เลม ๑๒๕
ตอนที่ ๕๖ ก หนา ๘ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๑).
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๔๘) นายพรพจน กังวาล ระนอง
๔๙) นายสาย กังกเวคิน ระยอง
๕๐) นายเกชา ศักดิ์สมบูรณ ราชบุรี
๕๑) นายวรวิทย วงษสุวรรณ ลพบุรี
๕๒) นายพีระ มานะทัศน ลำปาง
๕๓) นายสมศักดิ์ บุญเปลื้อง ลำพูน
๕๔) พลตำรวจตรี องอาจ สุวรรณสิงห เลย
๕๕) นายจิตติพจน วิริยะโรจน ศรีสะเกษ
๕๖) นายประดิษฐ ตันวัฒนะพงษ สกลนคร
๕๗) นายประเสริฐ ชิตพงศ สงขลา
๕๘) นายสุริยา ปนจอร สตลู
๕๙) นายสุโข วุฑฒิโชติ สมุทรปราการ
๖๐) นายสุรจิต ชิรเวทย สมุทรสงคราม
๖๑) นายสุวิศว เมฆเสรีกุล สมุทรสาคร
๖๒) นายจรัล จึงยิ่งเรืองรุง สระบรุี
๖๓) พันตำรวจเอก พายัพ ทองชื่น๙ สระแกว
๖๔) นายศุภวัฒน เทียนถาวร สงิหบรุี
๖๕) นางสุอำภา คชไกร สุโขทัย
๖๖) นายประสิทธิ์ โพธสุธน สุพรรณบุรี
๖๗) พลตำรวจโท มาโนช ไกรวงศ สุราษฎรธานี
๖๘) นายอนันต อริยะชัยพาณิชย สุรินทร
๖๙) พลตำรวจตรี ขจร สัยวัตร หนองคาย
๗๐) นายรักพงษ ณ อุบล หนองบัวลำภู
๗๑) พลตำรวจเอก โกวิท ภักดีภูมิ อางทอง
๗๒) นายบวรศักดิ์ คณาเสน อำนาจเจริญ
๗๓) พลตำรวจโท พิชัย สุนทรสัจบูลย อุดรธานี
๗๔) นางนฤมล ศิริวัฒน อุตรดิตถ
๗๕) นายสิงหชัย ทุงทอง อุทัยธานี
๗๖) นายถนอม สงเสริม อุบลราชธานี
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๙ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ครั้งที่ ๓) (รจ. เลม ๑๒๕
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สรปุผลการประชมุคณะรฐัมนตรี
วนัที ่๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑

เรือ่ง รางพระราชกฤษฎกีากำหนดหนวยงานของรฐัตามพระราชบญัญติั
ความรบัผดิทางละเมดิของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....

(สำนกังานคณะกรรมการกำกบัและสงเสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั)
คณะรฐัมนตรมีมีตอินมุตัหิลกัการ รางพระราชกฤษฎกีากำหนดหนวยงาน

ของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั) ตามทีก่ระทรวงการคลงัเสนอ โดยมสีาระสำคญัคอื กำหนดใหสำนกังาน
คณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเปนหนวยงานของรัฐ
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อ
ใหคณะกรรมการ พนักงานและลูกจางของสำนักงานฯ ไดรับความคุมครองตาม
พระราชบัญญัติ ฯ และใหสงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แลวดำเนินการตอไปได

เรือ่ง รางกฎกระทรวงกำหนดหลกัเกณฑ วธิกีาร และเงือ่นไขทีห่นวย
งานตองปฏบิตั ิพ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ รางกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ

วธิกีาร และเงือ่นไขทีห่นวยงานตองปฏบิตั ิพ.ศ. .... ตามทีก่ระทรวงสาธารณสขุเสนอ
โดยมสีาระสำคญัคอื ใหมกีฎกระทรวงกำหนดหลกัเกณฑ วธิกีาร และเงือ่นไขทีห่นวยงาน
ตองปฏิบัติ พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว
พ.ศ. ๒๕๒๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื่อขอความรวมมือจากหนวยงานที่ไดรับยกเวนไมตองรับใบอนุญาต

‚¥¬ «√™—¬ · π ’√–
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กรณีผลิต ครอบครอง จำหนาย นำเขา สงออก หรือนำผานซึ่งเชื้อโรคหรือพิษจาก
สตัวเฉพาะในงานอนัเกีย่วกบัการควบคมุโรค การปองกนัโรค การบำบดัโรค การศกึษา
หรือการวิจัย ใหจดแจงขอมูลดังกลาวโดยสงตนฉบับตอกรมวิทยาศาสตรการแพทย
และเก็บสำเนาไวที่หนวยงานของตนเพื่อเปนหลักฐานในการตรวจสอบทุก ๓ เดือน
เพือ่จะไดทราบวา หนวยงานใดมเีชือ้โรคอะไรบาง และใหสงสำนกังานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดำเนินการตอไปได  

เรือ่ง รางระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตรวีาดวยการบรหิารการคลงัทีด่ี
พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ รางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

วาดวยการบรหิารการคลงัทีด่ ีพ.ศ. .... ตามทีส่ำนกังาน ก.พ.ร. เสนอ โดยมสีาระสำคญั
คือ กำหนดความหมายและลักษณะของการบริหารการคลังที่ดี กำหนดแนวทาง
รายละเอียด และหนวยงานที่ตองจัดทำรายงานทางการคลัง กำหนดหลักเกณฑ
การวิเคราะหและสอบทานรายงานการคลังสาธารณะ กำหนดหนวยงานและ
หลกัเกณฑการนำรายงานทางการคลงัไป กำหนดงบประมาณรายจาย รวมทัง้กำหนด
วิธีการเปดเผยขอมูลทางการคลังตอสาธารณะ และสงสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดำเนินการตอไปได

เรือ่ง รางระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตรวีาดวยการจดัการเรือ่งราว
รองทกุข พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ รางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

วาดวยการจัดการเรื่องราวรองทุกข พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ซึ่งสำนัก
งานปลดัสำนกันายกรฐัมนตรไีดปรบัปรงุแกไขตามมตคิณะกรรมการกลัน่กรองเรือ่ง
เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๒ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๐ แลว
โดยมสีาระสำคญัคอืกำหนดมาตรฐานงานขัน้ต่ำของการปฏบิตังิานระบบรบัเรือ่งราว
รองทกุขหนวยงานตาง ๆ  ใหมแีนวทางและมาตรฐานในการใหบรกิารสำหรบัประชาชน
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และสามารถยุติขอพิพาทหรือการเยียวยาทุกขของ
ประชาชนไดมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ และใหสงสำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจ
พิจารณา แลวดำเนินการตอไปได 
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สรปุผลการประชมุคณะรฐัมนตรี
วนัที ่๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑

เรือ่ง รางพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกรงุเทพมหานคร
(ฉบบัที ่...) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้
๑) รบัทราบรายงานขอมลูผลกระทบตอประชาชนและสงัคมเกีย่วกบัการ

จัดเก็บภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม
๒๕๔๘ เรือ่ง รางพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกรงุเทพมหานคร (ฉบบัที ่..)
พ.ศ. .... สรุปไดวา มีความจำเปนตองแกไขพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ใหกรุงเทพมหานครมีอำนาจออกขอบัญญัติจัดเก็บ
ภาษีน้ำมัน ภาษียาสูบ และคาธรรมเนียมจากผูพักในโรงแรมฯ เพื่อใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ และเพือ่ใหสามารถดำเนนิการออกขอบญัญตัจิดัเกบ็ภาษี
และคาธรรมเนียมดังกลาว ไดเชนเดียวกับองคการบริหารสวนจังหวัดทั่วประเทศ

๒) อนมุตัหิลกัการรางพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกรงุเทพมหานคร
(ฉบบัที.่.) พ.ศ. .... โดยมสีาระสำคญัคอื แกไขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ เพื่อใหการจัดบริการสาธารณะและการใช
บังคับกฎหมายเพื่อประโยชนแกประชาชนโดยสวนรวมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ดวยความโปรงใส และสอดคลองกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ และสงสำนกังาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวนำเสนอคณะรัฐมนตรีชุดใหมตอไป 

เรือ่ง รางกฎกระทรวงกำหนดหลกัเกณฑและวธิกีารจดัการเงนิของ
กองทนุบำเหนจ็บำนาญขาราชการ (ฉบบัที ่ ..) พ.ศ. ....
คณะรฐัมนตรมีมีตอินมุตัหิลกัการ รางกฎกระทรวงกำหนดหลกัเกณฑและ

วิธีการจัดการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงการคลงัเสนอ โดยมสีาระสำคญัคอื เพิม่วงเงนิลงทนุในหนุกแูปลงสภาพเปน
หุนสามัญ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน จากเดิมรอยละ ๓๐ ของเงินกองทุน

Ú˜



สรุปมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

®ÿ≈π‘μ‘ ¡’.§.-‡¡.¬. ıÒ

เปนรอยละ ๓๕ ของเงินกองทุน รวมทั้งเพิ่มวงเงินลงทุนในตางประเทศ จากเดิม
รอยละ ๑๕ ของเงินกองทุน เปนรอยละ ๒๕ ของเงินกองทุน และใหสงสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดำเนินการตอไปได  

เรือ่ง รางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความ
ปลอดภยัแหงชาต ิพ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ รางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

วาดวยการรกัษาความปลอดภยัแหงชาต ิพ.ศ. .... ตามทีส่ำนกังานสภาความมัน่คงแหงชาติ
เสนอ โดยมสีาระสำคญัคอื ยกเลกิระเบยีบวาดวยการรกัษาความปลอดภยัแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๑๗ และกำหนดหลักเกณฑและวิธีการการรักษาความปลอดภัย
ในการประชุมลับ รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการละเมิด
การรกัษาความปลอดภยั การลด หรอืยกเลกิชัน้ความลบั และกำหนดบทเฉพาะกาล
รับรองสิ่งที่เปนความลับของทางราชการที่มีอยูกอนตามระเบียบวาดวยการรักษา
ความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ และใหองคกรการรักษาความปลอดภัยที่
เกี่ยวของประสานการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และใหสงสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดำเนินการตอไปได
 

เรือ่ง รางระเบยีบกระทรวงการคลงัวาดวยการเบกิจายเงนิรางวลั
เงนิสนิบน ในการปราบปรามผกูระทำความผดิทางอาญา พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ รางระเบียบกระทรวงการคลัง

วาดวยการเบิกจายเงินรางวัล เงินสินบน ในการปราบปรามผูกระทำความผิด
ทางอาญา พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยมีสาระสำคัญคือ ยกเลิก
ระเบียบวาดวยการเงินในการปราบปรามโจรผูราย พ.ศ. ๒๕๒๐ และกำหนด
หลักเกณฑของระเบียบเปน ๓ หมวดไดแก หมวด ๑ บททั่วไป หมวด ๒ เงินรางวัล
หมวด ๓ เงนิสนิบน และบทเฉพาะกาล โดยยกเลกิการเบกิคาใชจายในการปราบปราม
โจรผรูายเกีย่วกบัคาใชจายในการสบืจบัและคาปลงศพซึง่มคีวามซ้ำซอนกบัระเบยีบ
ที่กำหนดขึ้นในปจจุบัน พรอมทั้งยกเลิกอำนาจการสั่งจายของผูวาราชการจังหวัด
อธิบดีกรมการปกครอง และคณะกรรมการศูนยการปองกันและปราบปราม
อาชญากรรม เพื่อใหสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน และกำหนดบทนิยามตาง ๆ
ใหมคีวามชดัเจนยิง่ขึน้ นอกจากนี ้กำหนดหลกัเกณฑการเบกิจาย ใหเปนอำนาจของ
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สำนกังานตำรวจแหงชาตเิปนผกูำหนด โดยความเหน็ชอบจากกระทรวงการคลงั และ
ใหสงคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนบุญัญตัทิีเ่สนอคณะรฐัมนตรี
ตรวจพิจารณา แลวดำเนินการตอไปได  

เรือ่ง รางพระราชกฤษฎกีาวาดวยหลกัเกณฑและวธิกีารจดัทำแผน
พฒันาและงบประมาณของจงัหวดัและกลมุจงัหวดั พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ รางพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ

วิธีการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณของจังหวัดและกลุมจังหวัด พ.ศ. ...
ที่สำนักงานคณะกรรมกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว โดยมีสาระสำคัญคือปรับปรุง
รางพระราชกฤษฎกีาใหมทัง้ฉบบัใหสอดคลองกบับทบญัญตัติามมาตรา ๕๒/๑ และ
มาตรา ๕๓/๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยกำหนดโครงสรางคณะกรรมการ หลักเกณฑและวิธีการจัดทำแผน
พัฒนาจังหวัด หลักเกณฑและวิธีการจัดทำแผนพัฒนากลุมจังหวัด หลักเกณฑและ
วิธีการยื่นคำของบประมาณจังหวัดและกลุมจังหวัด การกำกับดูแลการปฏิบัติตาม
แผนพฒันาจงัหวดัและกลมุจงัหวดั รวมทัง้ปรบัปรงุบทบญัญตัใินสวนทีเ่กีย่วกบัการ
จดัทำแผนพฒันาจงัหวดัและแผนพฒันากลมุจงัหวดั และงบประมาณจงัหวดัและกลมุ
จงัหวดัใหเหมาะสมยิง่ขึน้ เปนตน โดยมอบใหเลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎกีาแกไข
เพิม่เตมิในสวนขององคประกอบของคณะกรรมการนโยบายแผนพฒันาจงัหวดัและ
กลุมจังหวัด (ก.น.พ.) ตามรางมาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปน
รองประธานกรรมการคนทีห่นึง่ และรฐัมนตรวีาการกระทรวงการคลงัเปนรองประธาน
กรรมการคนทีส่อง และใหเพิม่ผแูทนคณะกรรมการการกระจายอำนาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่ประธานกรรมการการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิน่มอบหมายหนึง่คน เปนกรรมการ เพือ่ใหเปนไปตามรางพระราชกฤษฎกีา
ที่คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติหลักการไวเดิม และตัดความในสวนที่กำหนดเกี่ยวกับ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองแตงตั้งจากผูเชี่ยวชาญดานตาง ๆ  รวม ๔ ดานออก เพื่อ
ใหประธานคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนากลุมจังหวัดพิจารณาแตงตั้งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิไดตามที่เห็นสมควร โดยไมจำกัดเฉพาะผูเชี่ยวชาญดานตาง ๆ
ตามที่กำหนดไวเทานั้น เพื่อใหเหมาะสมยิ่งขึ้น สวนการจัดทำแผนกลุมจังหวัด
ตามรางมาตรา ๑๖ ซึง่กำหนดใหผวูาราชการจงัหวดัของจงัหวดัทีเ่ปนศนูยปฏบิตักิาร
ของกลุมจังหวัดเปนหัวหนากลุมจังหวัด อาจไมเหมาะสมกับการบริหารงานของ
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กระทรวงมหาดไทย สมควรแกไขใหกระทรวงมหาดไทยสามารถใชดลุพนิจิมอบหมาย
บุคคลที่เหมาะสมทำหนาที่ดังกลาวได และปรับเปลี่ยนชื่อตำแหนง "หัวหนากลุม
จงัหวดั" เปน "ผปูระสานงานของกลมุจงัหวดั" รวมทัง้แกไขรางมาตรา ๑๗ วรรคหนึง่
ใหสอดคลองกัน นอกจากนี้ โดยที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ไดเหน็ชอบใหจดัตัง้สำนกับรหิารยทุธศาสตรกลมุจงัหวดัขึน้ เพือ่ทำหนาทีป่ระสานงาน
กลมุจงัหวดั และเปนฝายเลขานกุารของคณะกรรมการจดัทำแผนพฒันากลมุจงัหวดั
จงึควรแกไขชือ่ตำแหนงของผทูีเ่ปนเลขานกุารในรางมาตรา๑๗ วรรคสอง ใหสอดคลอง
กบัการจดัตัง้สำนกังานดงักลาว และใหนำขึน้ทลูเกลาฯ ถวาย เพือ่ประกาศใชบงัคบั
เปนกฎหมายตอไป ตามขอสังเกตของคณะรัฐมนตรี  

สรปุผลการประชมุคณะรฐัมนตรี
วนัที ่๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑

เรือ่ง รางกฎกระทรวงกำหนดหลกัเกณฑเกีย่วกบัการประกอบกจิการ
หอพกั พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ รางกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ

เกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพัก พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยเสนอ โดยมีสาระสำคัญคือ ยกเลิกกฎกระทรวงกำหนด
หลักเกณฑเกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพัก พ.ศ. ๒๕๔๙ และกำหนดให
กฎกระทรวงนี้ มิใหใชบังคับแกหอพักนักศึกษาที่รับนักเรียน นิสิต นักศึกษาเขาพัก
และสถานที่พักตามกฏหมายวาดวยการโรมแรม กำหนดใหหองนอน หองตอนรับ
ผเูยีย่มเยยีน หองอาหาร หองน้ำ และหองสวมของหอพกัตองเปนไปตามหลกัเกณฑ
ทีก่ำหนดไวในกฎหมายวาดวยการควบคมุอาคาร กำหนดหลกัเกณฑการขออนญุาต
การออกใบอนุญาต และการตอใบอนุญาตใหตั้งหอพัก กำหนดแบบบัตรประจำตัว
นายทะเบยีนและบตัรประจำตวัพนกังานเจาหนาที ่รวมทัง้กำหนดอตัราคาธรรมเนยีม
และใหสงสำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา แลวดำเนนิการตอไปได 
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เรือ่ง รางกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑการออกใบอนุญาต
กอสราง หรือดัดแปลงอาคารสำหรับอาคารที่เริ่มกอสรางในชวง

วกิฤตเศรษฐกจิของประเทศ ซึง่ยงักอสรางไมแลวเสรจ็ พ.ศ. ....
คณะรฐัมนตรมีมีตอินมุตัหิลกัการ รางกฎกระทรวงกำหนดหลกัเกณฑการ

ออกใบอนญุาตกอสราง หรอืดดัแปลงอาคารสำหรบัอาคารทีเ่ริม่กอสรางในชวงวกิฤต
เศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งยังกอสรางไมแลวเสร็จ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทย
เสนอ โดยมสีาระสำคญัคอื กำหนดหลกัเกณฑ วธิกีาร และเงือ่นไขในการขออนญุาต
และการอนญุาตสำหรบัอาคารทีเ่ริม่กอสรางในชวงวกิฤตเศรษฐกจิของประเทศซึง่ยงั
กอสรางไมแลวเสร็จ โดยใหอาคารที่ไดรับใบอนุญาตหรือใบรับแจงกอสรางหรือ
ดดัแปลงอาคารในชวงวกิฤตเศรษฐกจิของประเทศ ซึง่ไดมกีารกอสรางยงัไมแลวเสรจ็
และใบอนุญาตสิ้นอายุแลวสามารถขออนุญาตกอสรางหรือดัดแปลงอาคารใหม
โดยใชหลักเกณฑเดียวกับการพิจารณาออกใบอนุญาตฉบับเดิมได และใหสง
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดำเนินการตอไปได 

เรือ่ง รางกฎกระทรวงวาดวยระบบงานเพือ่สนบัสนนุการดำเนนิงาน
และการบงัคบัใหเปนไปตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒

แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. ....

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ รางกฎกระทรวงวาดวยระบบงานเพื่อ
สนับสนุนการดำเนินงานและการบังคับใหเปนไปตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และ
มาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
เสนอ โดยมีสาระสำคัญคือ ใหมีหนวยงานรับผิดชอบในการประสานและปฏิบัติการ
เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของพนักงานเจาหนาที่ และศาล ในการดำเนินการ
คุมครองผูถูกกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัว ตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และ
มาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหสงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลว
ดำเนินการตอไปได 
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เรือ่ง รางระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตรวีาดวยคณะกรรมการนโยบาย
ปาลมน้ำมนัแหงชาต ิพ.ศ. ....
คณะรฐัมนตรมีมีตอินมุตัหิลกัการ รางระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตรวีาดวย

คณะกรรมการนโยบายปาลมน้ำมันแหงชาติ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตร
และสหกรณเสนอ โดยมสีาระสำคญัคอื กำหนดใหมคีณะกรรมการนโยบายปาลมน้ำมนั
แหงชาติเพื่อกำหนดนโยบายเกี่ยวกับปาลมน้ำมันทั้งระบบ และกำหนดวาระ
การดำรงตำแหนง การพนจากตำแหนง การประชุมของคณะกรรมการ และอำนาจ
หนาที่ของคณะกรรมการ และใหสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปนสำนักงาน
เลขานกุารคณะกรรมการ และกำหนดคาใชจายสำหรบัคณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ
และคณะทำงานที่แตงตั้งโดยคณะกรรมการ รวมทั้งเจาหนาที่ที่ไดรับคำสั่งใหมา
ปฏิบัติงานในสำนักงานฯ หรือบุคคลที่มาชวยราชการ ใหจายจากงบบริหารของ
สำนักงานฯ และใหสงดำเนินการคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและราง
อนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แลวตอไปได 

เรือ่ง รางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยกองทุนหมุนเวียน
เพือ่การกยูมืแกเกษตรกรและผยูากจน (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ....
คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบ รางระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตรวีาดวยกองทนุ

หมุนเวียนเพื่อการกูยืมแกเกษตรกรและผูยากจน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... ตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี
คณะที่ ๖ เสนอ ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดตรวจพิจารณาแลว โดยมี
สาระสำคัญคือแกไขนิยาม "เจาหนี้" ใหมีความหมายกวางขึ้นโดยขอเพิ่มธนาคาร
เฉพาะกจิประเภทอืน่นอกจากธนาคารพาณชิยตามกฎหมายวาดวยธนาคารพาณชิย
ไดแก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห
ธนาคารออมสนิ หรอืธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด และดำเนินการตอไปได 
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เรือ่ง รางระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตรวีาดวยการสงเสรมิประชาสงัคม
เพือ่การพฒันา พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ใหถอนรางพระราชบัญญัติวาดวยการสงเสริม

ประชาสังคมเพื่อการพัฒนา พ.ศ. .... ตามที่รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการพัฒนา
สงัคมและความมัน่คงของมนษุยเสนอ ซึง่อยรูะหวางการตรวจพจิารณาของสำนกังาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา และใหออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีในเรื่องนี้แทน
ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมกับเห็นชอบในหลักการรางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการสงเสรมิประชาสงัคมเพือ่การพฒันา พ.ศ. .... โดยมสีาระสำคญัคอื กำหนด
ใหมีคณะกรรมการสงเสริมประชาสังคมเพื่อการพัฒนาแหงชาติ มีหนาที่ในการ
กำหนดนโยบายยทุธศาสตร และมาตรการในการสงเสรมิประชาสงัคมเพือ่การพฒันา
และกำหนดใหหนวยงานของรฐัสงเสรมิประชาสงัคมเพือ่การพฒันา รวมทัง้เปดโอกาส
ใหองคกรดานประชาสงัคมและอาสาสมคัรเพือ่สงัคมมสีวนรวมในการดำเนนิกจิกรรม
เกีย่วกบัการพฒันา และใหสำนกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง
ของมนษุยทำหนาทีเ่ปนสำนกังานเลขานกุาร มอีำนาจหนาทีใ่นการดำเนนิภารกจิตาม
ระเบียบ ฯ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเสนอ และให
สงสำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาแทนรางพระราชบญัญตัทิีถ่อนไป
แลวดำเนินการตอไปได  

สรปุผลการประชมุคณะรฐัมนตรี
วนัที ่๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑

เรื่อง รางพระราชบัญญัติวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพของ
เทคโนโลยชีวีภาพสมยัใหม พ.ศ. ....
คณะรฐัมนตรมีมีตอินมุตัหิลกัการ รางพระราชบญัญตัวิาดวยความปลอดภยั

ทางชีวภาพของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ โดยมีสาระสำคัญคือ ใหมีกฎหมายวาดวย
ความปลอดภัยทางชีวภาพของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม เพื่อควบคุมและดูแล
การใชประโยชนจากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม และสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม
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เพือ่ใชเปนอาหาร หรอือาหารสตัว หรอืใชในกระบวนการผลติซึง่มาจากตางประเทศ
หรือภายในประเทศไดอยางปลอดภัยและเหมาะสม โดยทำใหผูเกี่ยวของทุกฝาย
มีขั้นตอนการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมอยางถูกตอง และ
สอดคลองกับการดำเนินงานในระดับสากล และใหสงสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวนำเสนอคณะรัฐมนตรีชุดใหมตอไป 

เรือ่ง รางพระราชกฤษฎกีาแบงสวนราชการสำนกังานตำรวจแหงชาติ
พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ รางพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการ

สำนักงานตำรวจแหงชาติ พ.ศ. .... ตามที่สำนักงานตำรวจแหงชาติเสนอ โดยมี
สาระสำคญัคอื ปรบัปรงุการจดัแบงสวนราชการในสำนกังานตำรวจแหงชาตอิอกเปน
สำนกังานผบูญัชาการตำรวจแหงชาต ิและกองบญัชาการ และกำหนดอำนาจหนาที่
ของแตละสวนราชการดังกลาวใหเหมาะสมกับสภาพของงานเปนไปตามหลักการ
บริหารและเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน เพื่อใหการปฏิบัติงานบังเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด และใหสงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แลวนำเสนอคณะรัฐมนตรีชุดใหมตอไป

เรือ่ง รางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน)

พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ รางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงาน

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน)
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ โดยมีสาระสำคัญคือ จัดตั้ง
สำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวขึ้นเปน
องคการมหาชนตามกฎหมายวาดวยองคการมหาชน และใหสงสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวนำเสนอคณะรัฐมนตรีชุดใหมตอไป
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สรปุผลการประชมุคณะรฐัมนตรี
วนัที ่๒๕ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

เรือ่ง รางพระราชบัญญัติคุมครองการดำเนินงานของสมาคม
ประชาชาตแิหงเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ รางพระราชบัญญัติคุมครอง

การดำเนินงานของสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงการตางประเทศเสนอ โดยมีสาระสำคัญคือ ใหมีกฎหมายคุมครอง
การดำเนินงานของสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต และใหสง
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณากอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
และอนุมัติใหกระทรวงการตางประเทศดำเนินการใหสัตยาบันเพื่อเขาเปนภาคี
กฎบัตรอาเซียน เมื่อรางพระราชบัญญัติ ฯ ไดประกาศใชบังคับเปนกฎหมายแลว
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"...การทำงานใหญ ๆ ทุกอยาง

ตองการเวลามาก กวาจะทำสำเร็จ

ผูที่เริ่มโครงการอาจไมทันทำใหสำเร็จโดยตลอด

ดวยตนเองก็ได ตองมีผูอื่นรับทำตอไป

ดังนั้นไมควรยกเอาเรื่องใครเปนผูเริ่มงาน

ใครเปนผูรับชวงงาน ขึ้นเปนขอสำคัญนัก

จะตองถือผลสำเร็จที่จะเกิดจากงานเปนใหญยิ่งกวาสิ่งอื่น..."

(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร
วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๔)
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สรุปสัมมนาทางวิชาการ

การทุจริตเปนปญหารายแรงที่กระทบตอเสถียรภาพความมั่นคงและเศรษฐกิจของ
ประเทศ บัน่ทอนคณุธรรมและจรยิธรรมของสงัคม เปนอนัตรายตอการพฒันาทีย่ัง่ยนื การทจุรติ
ในปจจุบันมีความซับซอนกวาในอดีตจนยากแกการตรวจสอบและดำเนินการ โดยเหตุที่
การทุจริตเชื่อมโยงกับอาชญากรรมในรูปแบบอื่น ๆ เชน อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
การฟอกเงนิ และทรพัยสนิจำนวนมาก องคกรอาชญากรรมและอาชญากรรมขามชาต ิเปนตน
การทจุรติจงึมใิชเปนเพยีงปญหาภายในประเทศเทานัน้ แตเปนวกิฤตการณขามชาตทิีก่ระทบ
ตอประชาคมโลกทั้งดานความมั่นคงและเศรษฐกิจ ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อปองกัน
ปราบปรามและควบคุมการทุจริตจึงเปนสิ่งจำเปนอยางยิ่ง โดยยึดหลักวาการปองกันและ
ขจัดการทุจริตเปนความรับผิดชอบของทุกประเทศและทุกประเทศตองใหความรวมมือ
ซึ่งกันและกัน

π“¬∫√√À“√  °”≈“
π‘μ‘°√  ”π—°°ÆÀ¡“¬
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เรือ่ง “การเตรยีมความพรอมของประเทศไทยในการเขาเปน
ภาคตีามอนสุญัญาสหประชาชาตวิาดวยการตอตาน
การทจุรติ ค.ศ. ๒๐๐๓ (UNCAC)*”

* จัดโดย คณะนักวิจัย “โครงการการศึกษาพันธกรณีและความพรอมของประเทศไทยในการปฏิบัติตามอนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓" ซึ่งดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สนับสนุนทุนวิจัยโดย
สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ระหวางวันที่ ๑๒-๑๓ มีนาคม ๒๕๕๑ ณ หองภาณุมาศ
โรงแรมรอยัลริเวอร กรุงเทพมหานคร.
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การเตรียมความพรอมของประเทศไทยในการเขาเปนภาคี
ตามอนสุญัญาสหประชาชาตวิาดวยการตอตานการทจุรติ ค.ศ. ๒๐๐๓ (UNCAC)

แมวาองคการและกลมุความรวมมอืระหวางประเทศไดรเิริม่ในการจดัทำกฎหมายและ
ความรวมมือระหวางประเทศเกี่ยวกับการตอตานการทุจริตหลายเรื่องมาเปนเวลานาน
หลายทศวรรษกต็าม  แตกย็งัมขีอจำกดัในหลาย ๆ  เรือ่งดวยกนั องคการสหประชาชาต ิ(United
Nations) ไดตระหนักถึงภยันตรายรายแรงดังกลาวจึงไดจัดใหมีการประชุมประเทศสมาชิก
รวมกนัยกรางอนสุญัญาขององคการสหประชาชาตเิพือ่ตอตานการทจุรติ (United Nations
Convention Against Corruption) ขึน้ และอนสุญัญาฉบบันีไ้ดรบัการรบัรองโดยทีป่ระชมุของ
องคการสหประชาชาติที่เมืองเมอริดา ประเทศเม็กซิโก เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๐๓
(พ.ศ. ๒๕๔๖) ซึ่งมีประเทศที่ลงนามรับรองอนุสัญญาฯ จำนวน ๑๔๐ ประเทศ ทั้งนี้ประเทศ
ไทยไดรวมลงนามเปนภาคีสมาชิกของอนุสัญญาฉบับนี้ในวันดังกลาวดวย โดยมีเนื้อหา
ครอบคลุมมาตรฐาน มาตรการและกฎเกณฑการตอตานการทุจริตอยางเปนระบบ
ประกอบดวยหลักการพื้นฐาน ๔ สวนหลัก ไดแก

๑. มาตรการปองกันการทุจริต (Chapter ๒ Prevention)
๒. การกำหนดใหเปนความผิดทางอาญาและการบังคับใชกฎหมาย (Chapter ๓

Criminalization and law enforcement)
๓. ความรวมมอืระหวางประเทศ (Chapter ๔ International cooperation) และ
๔. การติดตามสินทรัพยคืน (Chapter ๕ Asset recovery)
อยางไรก็ตาม อนุสัญญาฯ ฉบับดังกลาวยังไมมีผลใชบังคับกับประเทศไทยจนกวา

ประเทศไทยจะไดใหความยินยอมเขาผูกพันหรือใหสัตยาบัน ซึ่งกอนการใหสัตยาบัน
คณะรัฐมนตรีตองเสนออนุสัญญานั้นตอรัฐสภาเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ  ทั้งนี้ ตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ซึ่งกำหนด
วา "หนงัสอืสญัญาใด...จะตองออกพระราชบญัญตัเิพือ่ใหการเปนไปตามหนงัสอืสญัญา...ตอง
ไดรบัความเหน็ชอบของรฐัสภา..." และเมือ่วนัที ่๑๙ ธนัวาคม ๒๕๕๐ สภานติบิญัญตัแิหงชาติ
ไดพิจารณาใหความเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต
ค.ศ. ๒๐๐๓ ตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ โดยมีเงื่อนไขคือจะตองมีการตราหรือแกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวของจำนวน ๓ ฉบับ คือ
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๑. แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา
โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
๑.๑ เพิ่มบทนิยามคำวา "เจาพนักงานของรัฐบาลตางประเทศ" และบทนิยาม

คำวา "เจาพนกังานขององคการระหวางประเทศ" ทัง้นี ้เพือ่ใหมคีวามสอดคลองกบับทนยิาม
ของอนสุญัญาสหประชาชาตวิาดวยการตอตานการทจุรติ ค.ศ. ๒๐๐๓ ซึง่ไดบญัญตับิทนยิาม
ไว ดังนี้

๑) "เจาหนาที่ของรัฐตางประเทศ" หมายถึง บุคคลใด ๆ ซึ่งดำรงตำแหนง
ดานนิติบัญญัติ บริหาร ปกครอง หรือตุลาการของรัฐตางประเทศ ไมวาโดยการแตงตั้งหรือ
เลือกตั้ง และบุคคลใด ๆ ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับหนาที่ราชการใหแกรัฐตางประเทศ รวมทั้ง
การปฏิบัติหนาที่สำหรับหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานรัฐวิสาหกิจ

๒) "เจาหนาที่ขององคการภาครัฐระหวางประเทศ" หมายถึง ขาราชการ
พลเรอืนระหวางประเทศ หรอืบคุคลใด ซึง่ไดรบัมอบอำนาจจากองคการภาครฐัระหวางประเทศนัน้
ใหปฏิบัติหนาที่ในนามขององคการระหวางประเทศดังกลาว

๑.๒ เพิ่มความผิดตอเจาพนักงานและความผิดตอตำแหนงหนาที่ราชการในสวน
ที่เกี่ยวของกับเจาพนักงานของรัฐบาลตางประเทศ หรือเจาพนักงานขององคการระหวาง
ประเทศ

๑.๓ เพิ่มหลักการเรื่องอายุความสะดุดหยุดอยูในกรณีที่ผูตองหาหลบหนีไป
ตางประเทศ

๑.๔ เพิ่มความผิดเกี่ยวกับการปกครอง

๒. แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติความรวมมือระหวางประเทศในเรื่องทางอาญา
พ.ศ. ๒๕๓๕

โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
๒.๑ กำหนดใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มหีนาทีต่รวจสอบทรพัยสนิของผถูกูกลาวหา

วากระทำความผิดอาญาเพื่อประโยชนในการริบทรัพยสินตามพระราชบัญญัตินี้ และกำหนด
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการดำเนินการดังกลาว

๒.๒ กำหนดวิธีการดำเนินกระบวนพิจารณาของศาลเมื่อศาลไดมีคำพิพากษาวา
จำเลยกระทำความผิดอาญา

๒.๓ กำหนดใหกรณีมีเหตุอันควรเชื่อวาทรัพยสินของผูถูกกลาวหาหรือจำเลย
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ไมวาจะเปนกรรมสิทธิ์หรืออยูในความครอบครองของผูถูกกลาวหาหรือจำเลยหรือบุคคล
ภายนอก ซึง่ไดมาโดยปราศจากมลูอนัจะอางไดโดยชอบดวยกฎหมาย ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ยื่นคำรองตอศาลแพงเพื่อใหมีคำสั่งใหทรัพยสินดังกลาวตกเปนของแผนดิน และกำหนดให
ผซูึง่อางวาเปนเจาของทรพัยสนินัน้ อาจรองตอศาลกอนมคีำสัง่วาตนเปนเจาของทีแ่ทจรงิและ
ทรัพยสินนั้นไมใชทรัพยสินที่ไดมาโดยปราศจากมูลอันจะอางไดโดยชอบดวยกฎหมาย หรือ
ตนเปนผูรับโอนโดยสุจริตและมีคาตอบแทน หรือไดมาโดยสุจริตและตามสมควรในทาง
ศีลธรรมหรือในทางกุศลสาธารณะ

๒.๔ กำหนดใหผูซึ่ งอางวาเปนผู รับประโยชนในทรัพยสินที่มีการรองขอ
ใหตกเปนของแผนดนิอาจยืน่คำรองขอคมุครองสทิธขิองตนกอนศาลมคีำสัง่ โดยแสดงวาตน
เปนผูรับประโยชนและมีคาตอบแทน หรือไดมาซึ่งประโยชนโดยสุจริตและตามสมควรในทาง
ศีลธรรมอันดี หรือในทางกุศลสาธารณะ

๒.๕ กำหนดใหศาลไตสวนคำรองของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หากเชื่อวาเปน
ทรพัยสนิทีไ่ดมาโดยปราศจากมลูอนัจะอางไดโดยชอบดวยกฎหมาย และคำรองของผซูึง่อาง
วาเปนเจาของทรัพยสินฟงไมขึ้น ใหศาลมีคำสั่งใหทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดิน

๒.๖ กำหนดใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจยืน่คำขอฝายเดยีวใหศาลมคีำสัง่ยดึหรอื
อายดัทรพัยสนิทีไ่ดมาโดยปราศจากมลูอนัจะอางไดโดยชอบดวยกฎหมายไดเพือ่ปองกนัการ
ยักยายถายเททรัพยสิน และใหศาลพิจารณาเปนการดวน ถาคำขอมีเหตุอันสมควรใหศาลมี
คำสั่งตามที่ขอโดยไมชักชา

๒.๗ กำหนดใหการดำเนนิการเพือ่ขอใหศาลมคีำสัง่ใหทรพัยสนิตกเปนของแผนดนิ
ใหนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชโดยอนุโลม และใหคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ไดรับยกเวนคาฤชาธรรมเนียมทั้งปวง

๒.๘ กรณีมีคำพิพากษาของรัฐตางประเทศวาจำเลยกระทำความผิดอาญาและ
รัฐตางประเทศนั้นสูญเสียทรัพยสินเนื่องจากการกระทำความผิดนั้น หากทรัพยสินที่พึงริบอยู
ในเขตอำนาจศาลไทย ใหรัฐตางประเทศอาจดำเนินการตามกฎหมายวาดวยความรวมมือ
ระหวางประเทศในเรื่องทางอาญาเพื่อติดตามทรัพยสินคืน

๓. ตราพระราชบญัญตัวิาดวยทรพัยสนิทีไ่ดมาจากการกระทำความผดิ พ.ศ. ....
โดยมีสาระสำคัญคือ ใหมีมาตรการตาง ๆ  ที่เกี่ยวกับการติดตามสินทรัพยคืน เชน

กำหนดใหเจาหนาที่ผูมีอำนาจตามกฎหมายอื่นในสวนที่เกี่ยวของมีอำนาจดำเนินการตาม
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คำรองขอความชวยเหลือจากตางประเทศได  กำหนดใหมีการถายทอดภาพและเสียงใน
ลักษณะการประชุมทางจอภาพในกรณีที่ตางประเทศรองขอใหสอบปากคำพยานหรือขอสืบ
พยานหลักฐาน กำหนดใหเจาหนาที่ผมูีอำนาจแจงใหพนักงานสอบสวนดำเนินการขอใหศาล
ออกหมายคน  หรือยึดสิ่งของ และกำหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการยึด อายัด หรือริบทรัพยสิน
เปนตน

ดงันัน้  คณะนกัวจิยัฯ ไดตระหนกัถงึความสำคญัของปญหาการทจุรติในประเทศ ความ
พรอมและพนัธกรณใีนการเขาเปนภาคใีนอนสุญัญานีอ้ยางรอบดาน โดยเฉพาะผลกระทบทัง้
ในทางบวกและทางลบในมิติดานระบบกฎหมายไทย มิติเชิงโครงสรางขององคกรหรือ
หนวยงานทีร่บัผดิชอบดานการปองกนัและปราบปรามการทจุรติ จงึไดจดัการประชมุหนวยงาน
ที่เกี่ยวของเพื่อแลกเปลี่ยนความรู ความเห็นและความเขาใจในเรื่องดังกลาวนี้

การประชมุหนวยงานทีเ่กีย่วของดงักลาวนี ้ไดมกีารจดัแบงหวัขอเพือ่อภปิรายออกเปน
๔ เรื่อง ไดแก

๑. ความรวมมือระหวางประเทศตามอนุสัญญา UNCAC
๒. การกำหนดใหเปนความผิดทางอาญาและการบังคับใชกฎหมายตามอนุสัญญา

UNCAC
๓. การติดตามสินทรัพยคืนตามอนุสัญญา UNCAC
๔. การปองกันการทุจริตของประเทศไทยตามอนุสัญญา UNCAC
โดยผูเขียนไดมีโอกาสเขารวมรับฟงการอภิปรายในหัวขอที่ ๑ เรื่อง "ความรวมมือ

ระหวางประเทศตามอนสุญัญา UNCAC"  ซึง่มผีทูรงคณุวฒุเิขารวมอภปิรายและแสดงความ
คิดเห็น ประกอบดวย

๑. รองศาสตราจารย ธงทอง  จันทรางศุ  รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
๒. ผชูวยศาสตราจารย ดร. ขจติ  จติตเสว ี คณะรฐัศาสตร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร
๓. นายประวิทย  รอยแกว  อัยการจังหวัดประจำกรม สำนักงานอัยการสูงสุด
๔. นายชชัวาล  หรยางกรู  กรมสนธสิญัญาและกฎหมาย กระทรวงการตางประเทศ
ดำเนนิรายการโดย ดร. วสิตูร  ตวุยานนท คณะนติศิาสตร มหาวทิยาลยัหอการคาไทย
ซึ่งจากการอภิปราย ทางผูเขารวมอภิปรายไดแสดงความคิดเห็น สรุปไดดังนี้
๑. รองศาสตราจารย ธงทอง  จนัทรางศุ  ไดแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัการดำเนนิ

การทีผ่านมาของหนวยงานทีเ่กีย่วของกบัอนสุญัญาสหประชาชาตวิาดวยการตอตานการทจุรติ
ค.ศ. ๒๐๐๓  สรุปไดดังนี้
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นบัตัง้แตประเทศไทยไดลงนามเปนภาคขีองอนสุญัญาฯ ดงักลาวแลว ทางรฐัมนตรี
วาการกระทรวงยตุธิรรมไดมคีำสัง่กระทรวงยตุธิรรม ที ่๕๔๗/๒๕๔๖ ลงวนัที ่๑๖ ธนัวาคม ๒๕๔๖
แตงตัง้คณะกรรมการพจิารณาพนัธกรณตีามอนสุญัญาสหประชาชาตวิาดวยการตอตานการ
ทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ และคำสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ ๕๒๑/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๘
เรื่อง คณะกรรมการพิจารณาพันธกรณีตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการ
ทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ เพื่อพิจารณาแกไขกฎหมายที่มีอยูหรือยกรางกฎหมายขึ้นใหม เพื่อ
รองรับพันธกรณีของประเทศไทยตามอนุสัญญาดังกลาว  โดยมีเปาหมายเพื่อใหประเทศไทย
สามารถเขาเปนภาคแีหงอนสุญัญาฉบบันีไ้ดโดยเรว็ เพือ่ดำเนนิการตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่
วนัที ่๑๘ พฤศจกิายน ๒๕๔๖ ทีใ่หกระทรวงยตุธิรรมและสำนกังานอยัการสงูสดุเปนหนวยงาน
หลักรวมกันพิจารณาตรวจสอบพันธกรณีตาง ๆ  ตามอนุสัญญาฯ และคณะกรรมการดังกลาว
ไดมีคำสั่ง ที่ ๑/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๔๙  เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการ
จดัทำคำแปลอนสุญัญาสหประชาชาตวิาดวยการตอตานการทจุรติ ค.ศ. ๒๐๐๓ เพือ่พจิารณา
และศึกษาอนุสัญญาและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อจัดทำคำแปลอนุสัญญาฯ และ
จัดทำรายงานผลการพิจารณาเสนอตอคณะกรรมการฯ

ตอมาคณะกรรมการฯ โดยกระทรวงยุติธรรมไดเสนอรายงานผลการพิจารณาและ
ศกึษาพนัธกรณตีาง ๆ  ของไทยตามอนสุญัญาฯ ตอคณะรฐัมนตร ีและคณะรฐัมนตรไีดรบัทราบ
และอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม
๒๕๕๐ ดังนี้

๑. รับทราบรายงานผลการพิจารณาและศึกษาพันธกรณีตาง ๆ ของไทย
ตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓

๒. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติวาดวยทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทำ
ความผดิ พ.ศ. .... และรางพระราชบญัญตัแิกไขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัคิวามรวมมอืระหวาง
ประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ และใหสงสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา รวมกับรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติหลักการแลว ซึ่งอยูระหวาง
การตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๓. มอบหมายใหกระทรวงการตางประเทศดำเนินการเพื่อเสนออนุสัญญา
สหประชาชาตวิาดวยการตอตานการทจุรติฯ ใหสภานติบิญัญตัแิหงชาตพิจิารณาใหความเหน็
ชอบ กอนเสนอรางพระราชบัญญัติทั้ง ๓ ฉบับ ไปยังสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
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โดยภาพรวมแลวการดำเนินการที่ผานมาดังกลาว โดยเฉพาะดานกฎหมายของ
ประเทศไทยถือวาไดรองรับพันธกรณีตามอนุสัญญาฯ ในสวนที่เปนขอกำหนดเชิงบังคับ
(mandatory) แลว และสามารถใหความยนิยอมเขาผกูพนัหรอืใหสตัยาบนัอนสุญัญาฯ ถงึแม
วารางกฎหมายทีเ่สนอจะมคีวามไมสมบรูณทีส่ดุกต็าม ซึง่เปนเรือ่งทีเ่ราจะตองปรบัปรงุแกไข
และเตรียมความพรอมในการปฏิบัติตามพันธกรณีในสวนอื่น ๆ  อีกตอไป  ทั้งนี้ เนื่องจากการ
ใหความยนิยอมเขาผกูพนัตามอนสุญัญาฯ ของประเทศไทยเปนการใหความยนิยอมเขาผกูพนั
ตามอนสุญัญาฯ โดยมเีงือ่นไขทีส่ามารถทำขอสงวนวาจะไมผกูพนัตามขอบทหนึง่ขอบทใดใน
อนุสัญญาฯ หรือคำแถลงตีความหรืออธิบายขอบทนั้นตามความเขาใจของตนได และเมื่อใด
ทีม่คีวามพรอมในการปฏบิตัติามพนัธกรณทีัง้หมดในอนสุญัญาฯ แลว กส็ามารถแจงแกไขหรอื
ยกเลกิเพกิถอนขอสงวนทีต่นทำไวได เชน ณ ปจจบัุนทางประเทศไทยจะใหสตัยาบนัอนสุญัญาฯ
โดยมีขอสงวนวาประเทศไทยไมยอมรับอำนาจศาลยุติธรรมระหวางประเทศในการตีความ
อนุสัญญาฯ ในกรณีที่มีขอขัดแยง  เนื่องจากเรื่องดังกลาวเปนประเด็นที่มีความละเอียดออน
ในทางกฎหมาย ทางการเมืองและนโยบายและเพื่อใหประเทศไทยมีทางเลือก หากจะมี
ขอพิพาทในอนาคต

๒. นายประวิทย  รอยแกว  ไดแสดงความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับสภาพปญหา
และอุปสรรคในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปราบปรามการทุจริตที่เกี่ยวของกับตางประเทศ โดย
เฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับการติดตามทรัพยสินที่ไดจากการทุจริตคืน  สรุปไดดังนี้

เนือ่งจากระบบกฎหมายหรอืกฎหมายภายในของแตละประเทศมคีวามแตกตางกนั
ทำใหการตดิตามทรพัยสนิทีไ่ดจากการกระทำความผดิคนืเปนไปอยางยากลำบาก  ทีผ่านมา
ประเทศไทยเคยไดรับคำรองขอหลายครั้งจากตางประเทศใหทำการติดตาม สืบหาทรัพยสิน
หรือยึดทรัพยสิน แตในทางปฏิบัติก็มีขอจำกัดอยูหลายประการ โดยเฉพาะขอจำกัดเกี่ยวกับ
กฎหมายภายในของประเทศไทย เชน การจะรบิทรพัยสนิใดนัน้ตองเปนทรพัยทีส่ามารถรบิได
ตามกฎหมายไทย  ซึ่งตามกฎหมายไทยประมวลกฎหมายอาญาจะกำหนดใหสามารถริบได
เฉพาะทรพัยสนิตามทีก่ำหนดไวในมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔ เทานัน้  และประการ
สำคัญเมื่อศาลพิพากษาใหริบทรัพยสินใดแลว ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕
กบ็ญัญตัวิาใหทรพัยสนินัน้ ๆ ตกเปนของแผนดนิ ซึง่ตามบทบญัญตัดิงักลาวทำใหตางประเทศ
ที่รองขอใหติดตามและริบทรัพยสินมายังประเทศไทยไมคอยจะใหความสนใจ เนื่องจาก
ถึงแมจะติดตามทรัพยไดแลว สุดทายทรัพยสินนั้นตองตกเปนของแผนดินหรือของ
ประเทศไทยเอง เปนตน
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การเตรียมความพรอมของประเทศไทยในการเขาเปนภาคี
ตามอนสุญัญาสหประชาชาตวิาดวยการตอตานการทจุรติ ค.ศ. ๒๐๐๓ (UNCAC)

ในบางกรณีที่ประเทศไทยขอความรวมมือไปยังตางประเทศก็จะไมไดรับความ
รวมมอืเนือ่งจากมขีอจำกดัเรือ่งกฎหมายหรอืกฎระเบยีบภายในของแตละประเทศ ซึง่ทีผ่านมา
หากตางประเทศปฏเิสธในการใหความรวมมอืมกัจะใหเหตผุลประกอบการปฏเิสธวาเนือ่งจาก
คำรองขอไมเปนไปตามกฎหมายภายในและก็จะไมอธิบายวาไมเปนไปตามกฎหมายภายใน
อยางไร

รวมทั้งในบางกรณีที่ประเทศไทยรองขอใหศาลตางประเทศริบทรัพยสินและถึงแม
ศาลตางประเทศไดมีคำพิพากษาใหริบทรัพยสินตามคำรองขอของประเทศไทยแลวก็ตาม ใน
ขัน้ตอนการนำทรพัยสนิกลบัมากม็คีวามยากลำบากเชนเดยีวกนั  เนือ่งจากในตางประเทศนัน้
มกัจะมขีอตกลงระหวางกนัในเรือ่งการแบงทรพัยสนิทีม่คีำพพิากษาใหรบิระหวางประเทศทีร่บั
คำรองขอและประเทศที่รองขอ โดยจะมีการกำหนดหลักเกณฑและวิธีการวาจะแบงในอัตรา
หรือสัดสวนเทาใดไวอยางชัดเจน แตสำหรับประเทศไทยแลวกฎหมายภายในไมเปดชองให
สามารถทำขอตกลงในลักษณะดังกลาวได เพราะตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕
บัญญัติใหตกเปนของแผนดินเทานั้น  ดังนั้น จึงทำใหตางประเทศไมคอยใหความรวมมือกับ
ประเทศไทยเทาที่ควรเนื่องจากไมมีแรงจูงใจหรือไมมีคาตอบแทน

๓. นายชชัวาล  หรยางกรู  ไดแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัปญหาและอปุสรรคในการ
ใหความรวมมอืระหวางประเทศซึง่มหีลายกรณดีวยกนั แตปญหาและอปุสรรคทีม่คีวามสำคญั
ไดแก ปญหาเกีย่วกบัมาตรฐานทีแ่ตกตางกนัของแตละประเทศ ซึง่จะเหน็ไดจากความรวดเรว็
ในการใหความชวยเหลือในแตละประเทศที่แตกตางกัน เชน ประเทศที่ใหความสำคัญกับ
กระบวนการยตุธิรรมมากกจ็ะมคีวามรวดเรว็ในการใหความชวยเหลอื เนือ่งจากประเทศดงักลาว
ไดมองในภาพรวมวาหากมกีารทจุรติในประเทศหนึง่แลวอาจจะสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกจิ
ของอีกประเทศหนึ่งได

นอกจากนี้ยังมีปญหาและอุปสรรคที่มีสาเหตุมาจากความแตกตางกันระหวาง
กฎหมายภายในของแตละประเทศดวย กลาวคือ ถึงแมอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการ
ตอตานการทจุรติ ค.ศ. ๒๐๐๓ จะไดพยายามปรบัหรอืพยายามทำใหมาตรฐานหรอืกฎหมาย
ภายในของแตละประเทศมีความแตกตางกันนอยที่สุดก็ตาม แตในอนุสัญญาฯ ดังกลาวยังมี
หลายขอบทดวยกนัทีเ่ปดโอกาสใหแตละประเทศสามารถบงัคบัใชไดตามความเหมาะสมของ
กฎหมายภายใน ซึง่ทำใหยงัมหีลายเรือ่งทีก่ฎหมายหรอืมาตรฐานของแตละประเทศยงัมคีวาม
ไมสอดคลองกันอยู และสงผลจนกลายเปนอุปสรรคในการใหความรวมมือระหวางกันได
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๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ขจิต  จิตตเสรี  ไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา
และอุปสรรคในการใหความรวมมือระหวางประเทศวา นอกจากปญหาและอุปสรรคในดาน
มาตรฐานหรือระบบกฎหมายภายในที่แตกตางกันแลว ผูชวยศาสตราจารย ดร. ขจิตฯ ยังได
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมวา แมแตความหมายของคำวา "คอรรัปชั่น"  เอง ในแตละประเทศ
ยงัมคีวามเขาใจหรอืมคีวามหมายทีแ่ตกตางกนัมาก การกระทำอนัเดยีวกนับางสงัคมหรอืบาง
ประเทศอาจจะเหน็วาไมเปนการคอรรปัชัน่ แตอกีประเทศหนึง่อาจจะเหน็วาเปนการคอรรปัชัน่
แลว เชน การใหเงินคาน้ำรอนน้ำชา เปนตน  ดังนั้น หากแตละประเทศทำความเขาใจหรือ
ปรับขอบเขตของความหมายของคำวา "ทุจริต คอรรัปชั่น" ใหมีความชัดเจนแลวจะทำให
การใหความรวมมอืระหวางประเทศตามอนสุญัญาสหประชาชาตวิาดวยการตอตานการทจุรติ
ค.ศ. ๒๐๐๓  เปนไปดวยความรวดเร็วและสามารถปองกันและปราบปรามการทุจริตระหวาง
ประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ

สรปุ
การทีป่ระเทศไทยไดเขาเปนภาคอีนสุญัญาสหประชาชาตวิาดวยการตอตานการทจุรติ

ค.ศ. ๒๐๐๓ นับเปนกาวสำคัญที่จะมุงเสริมสรางความนาเชื่อถือ และความรับผิดชอบของ
ประเทศไทยตอเวทรีะหวางประเทศ เปนการสนบัสนนุยทุธศาสตรความรวมมอืกบัตางประเทศ
ในการตอตานการทจุรติซึง่เปนปญหาทีบ่ัน่ทอนและสรางความเสยีหายแกบานเมอืงเปนอนัมาก
รวมทั้งสงผลกระทบตอเสถียรภาพทางการเมืองและการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนอีกดวย
ขั้นตอนที่สำคัญประการหนึ่งตอจากนี้ไปกอนที่ประเทศไทยจะไดลงนามใหสัตยาบันเพื่อให
ความยนิยอมเขาผกูพนัตามอนสุญัญาสหประชาชาตวิาดวยการตอตานการทจุรติ ค.ศ. ๒๐๐๓
นี้ ก็คือขั้นตอนการพิจารณารางพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อรองรับพันธกรณีของประเทศ
ไทยตามอนสุญัญาฯ ดงักลาวของรฐัสภา ซึง่จำเปนตองอาศยัความละเอยีดรอบคอบของสมาชกิ
รัฐสภา ทั้งนี้ เพื่อใหการเขาเปนภาคีอนุสัญญาฯ ฉบับนี้ของประเทศไทยสามารถปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตไดอยางแทจริงและอยางมีประสิทธิภาพ
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(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๒)

"...คนไมมคีวามสจุรติ คนไมมคีวามมัน่คงชอบแตมกังาย

ไมมวีนัจะสรางสรรคประโยชนสวนรวมทีส่ำคญัอนัใดได

ผทูีม่คีวามสจุรติและความมงุมัน่เทานัน้ จงึจะทำงานสำคญัยิง่ใหญ

ทีเ่ปนคณุเปนประโยชนแทจรงิไดสำเรจ็..."
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ความเปนมา
รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินเริ่มกำหนดขึ้นเปนครั้งแรกใน

ขอบังคับการประชุมและปรึกษาของสภาผูแทนราษฎร พุทธศักราช ๒๔๗๖
กำหนดวา

"ขอ ๑๙  ถาสมาชิกเปนผูเสนอรางพระราชบัญญัติซึ่งมีบทบัญญัติให
ขึ้นหรือลด หรือเลิกหรือตั้งภาษีอากรขึ้นใหม ตองใหนายกรัฐมนตรีรับรอง

สวนรางพระราชบัญญัติอื่น ๆ ใหมีสมาชิกรับรองเกาคน ผูเสนอและ
ผูรับรองตองลงนามบนรางที่ยื่นตอประธาน

แตถารัฐบาลเปนผูเสนอ ก็ไมตองมีผูรับรองรางพระราชบัญญัตินั้น
การเสนอรางพระราชบญัญตังิบประมาณใหใชบทบญัญตัใินหมวดที ่๕

วาดวยงบประมาณ"
การกำหนดไวดังกลาวมีความหมายทำนองเดียวกันกับรางพระราช

บัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน แตยังไมไดมีการเรียกวา "รางพระราชบัญญัติ
เกี่ยวดวยการเงิน" ตอมาไดมีการบัญญัติไวเปนครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙ บัญญัติวา

"มาตรา ๕๓  รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินนั้นจะเสนอไดโดย
คณะรัฐมนตรี หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีรับรอง

รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินนั้นหมายความถึง รางพระราช
บญัญตัวิาดวยขอความตอไปนีท้ัง้หมด หรอืแตขอใดขอหนึง่ กลาวคอื การตัง้ขึน้
หรือยกเลิก หรือลด หรือผอน หรือวางระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับการภาษี
หรืออากร หรือวาดวยเงินตรา การจัดสรร รับ รักษา หรือจายเงินแผนดินหรือ
การกูเงิน หรือการประกัน หรือการใชเงินกู

‚¥¬ π“¬∏ß™—¬  ¥ÿ≈¬ ÿ¢*

Ù˜*ผูอำนวยการสำนักการประชุม สำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร.

หลกัการวนิจิฉยัรางพระราชบญัญตัิ
เกี่ยวดวยการเงินเกี่ยวดวยการเงิน

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
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ในกรณเีปนทีส่งสยั ใหเปนอำนาจของประธานแหงสภาผแูทนทีจ่ะวนิจิฉยั
วารางพระราชบัญญัติใดเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินหรือไม"

ขอความตามรัฐธรรมนูญดังกลาวไดนำมาบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
เกือบทุกฉบับจนถึงฉบับปจจุบันลักษณะของขอความจะคลายคลึงกัน
ไมแตกตางกันมากนักจะแตกตางกันเฉพาะเปนการขยายขอความใหมี
ความหมายชัดเจนยิ่งขึ้น และครอบคลุมในทุกเรื่องที่เกี่ยวของกับการเงิน

เจตนารมณ
เหตุผลของการใหรัฐบาลเปนผูพิจารณารางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวย

การเงินที่มิใชรางของคณะรัฐมนตรีเสนอ เนื่องจาก
๑. รัฐบาลมีหนาที่ในการจัดสรรและควบคุมงบประมาณของแผนดิน

ยอมจะทราบไดวารฐับาลมเีงนิมากพอทีจ่ะนำมาใชเกีย่วกบัรางพระราชบญัญตัิ
เกี่ยวดวยการเงินหรือไม

๒. การบรหิารราชการแผนดนิ รฐับาลตองปฏบิตัติามนโยบายทีไ่ดแถลง
ไวตอรัฐสภา รัฐบาลจึงตองเสนอกฎหมายใหสอดคลองกับนโยบาย หากมีการ
เสนอรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินที่ไมสอดคลองกับนโยบาย รัฐบาล
ตองนำมาพิจารณาวาสามารถกระทำไดหรือไม

๓. หากมกีารเสนอรางพระราชบญัญตัเิกีย่วดวยการเงนิเปนจำนวนมาก
เปนภาระของรัฐบาลจะตองหาเงิน ซึ่งอาจจะไมเพียงพอ และหากรัฐบาลไม
สามารถทำตามกฎหมายดงักลาว ถอืวารฐับาลทำผดิกฎหมายสงผลกระทบตอ
การบริหารราชการแผนดิน

การเสนอ
ผมูสีทิธเิสนอรางพระราชบญัญตัเิกีย่วดวยการเงนิ ซึง่จะตองมคีำรบัรอง

จากนายกรัฐมนตรี ไดแก
๑. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจำนวนไมนอยกวา ๒๐ คน
๒. ศาลหรอืองคกรอสิระตามรฐัธรรมนญูเฉพาะกฎหมายทีเ่กีย่วกบัการ

จัดองคกรและกฎหมายที่ประธานศาลและประธานองคกรนั้นเปนผูรักษาการ
หรอื
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๓. ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไมนอยกวา ๑๐,๐๐๐ คน เขาชื่อ
เสนอกฎหมายเฉพาะรางพระราชบญัญตัติามทีก่ำหนดในรฐัธรรมนญู หมวด ๓
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย และหมวด ๕  แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ

ลกัษณะของรางพระราชบญัญตัเิกีย่วดวยการเงนิ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ป ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๓ ไดบัญญัติ

วารางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน หมายความถึง รางพระราชบัญญัติวา
ดวยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังตอไปนี้

๑. การตั้งขึ้น ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แกไข ผอน หรือวางระเบียบการ
บังคับอันเกี่ยวกับภาษีหรืออากร

๒. การจัดสรร รับ รักษา หรือจายเงินแผนดิน หรือการโอนงบประมาณ
รายจายของแผนดิน

๓. การกูเงิน การค้ำประกัน การใชเงินกู หรือการดำเนินการที่ผูกพัน
ทรัพยสินของรัฐ

๔. เงินตรา

๑. การตัง้ขึน้ ยกเลกิ ลด เปลีย่นแปลง แกไข ผอน หรอืวางระเบยีบการ
บงัคบัอนัเกีย่วกบัภาษหีรอือากร

ภาษี หมายความถึง เงินที่รัฐบาลไดเรียกเก็บจากบุคคล นิติบุคคล
หรือทรัพยสิน เพื่อนำไปใชในการบริหาร หรือการพัฒนาประเทศ

อากร หมายความถงึ คาธรรมเนยีมอยางหนึง่ทีร่ฐับาลเรยีกเกบ็จาก
สิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือสิ่งที่ทำขึ้นเพื่อการคา เชน อากรแสตมป แสตมป
ยาสูบ แสตมปสุรา แสตมปยานัตถุ อากรมหรสพ อากรรังนก อากรการประมง
เปนตน

คาภาคหลวง หมายความถึง คาธรรมเนียม หรือผลประโยชนที่รัฐ
เรียกเก็บจากการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน คาภาคหลวงแร
คาภาคหลวงไม คาภาคหลวงปโตรเลียม เปนตน  ซึ่งถือวาเปนภาษีทรัพยากร
ธรรมชาติอยางหนึ่ง
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คาธรรมเนียม ในที่นี้หมายถึง คาธรรมเนียมซึ่งมีลักษณะเปน
ภาษีอากร ดังนั้น จึงตองพิจารณาดวยวาคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บมานั้นมี
ลักษณะเปนภาษีอากรหรือไม เพราะหากวาไมเขาลักษณะเปนภาษีอากรแลว
คาธรรมเนียมนั้นอาจจะถือวาเปนรายไดของรัฐอยางหนึ่งเทานั้น

สำหรับคาธรรมเนียมที่มิใชภาษีอากร เปนกรณีที่รัฐจัดใหมีการ
จดทะเบียนขออนุญาตโดยเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมอันเปนผลประโยชน
ตอบแทนนัน้ โดยทัว่ไปเงนิคาธรรมเนยีมจากการขอจดทะเบยีนและขออนญุาต
เปนเงินที่ผูไดรับบริการจากรัฐเปนผูชำระใหกับรัฐในจำนวนที่พอคุมกับ
คาบริการที่รัฐจัดใหโดยไมไดหวังผลกำไร  สวนภาษีอากรเปนเงินที่รัฐบังคับให
ผมูหีนาทีเ่สยีภาษตีองใหรฐั ซึง่ผเูสยีภาษไีมไดรบัประโยชนตอบแทนเปนพเิศษ
โดยเฉพาะ

• การตั้งภาษีอากรขึ้น หมายความวา การที่รัฐกำหนดใหมีการ
จัดเก็บภาษีอากรในกิจการอยางใดอยางหนึ่งขึ้นใหม ซึ่งยังไมเคยมีการจัดเก็บ
ภาษีอากรมากอนเลย เชน ภาษีการเดินทางไปตางประเทศ เปนตน

• การยกเลิกภาษีอากร หมายความวา การยกเลิกหรืองดเวนโดย
ไมมกีารจดัเกบ็ภาษอีากรในกจิการอยางใดอยางหนึง่  ซึง่แตเดมิไดมกีารกำหนด
ใหมีการจัดเก็บภาษีอากรขึ้น เหตุยกเลิกเกิดขึ้นจากเหตุผลในการจัดเก็บ
ภาษีอากรลาสมัย หรือมีรายไดลดลงหรือแทบจะไมมีรายไดเลย หรือขัดตอ
หลกัความเปนธรรมในการแบงภาระภาษอีากร เชน การยกเลกิพระราชบญัญตัิ
ลักษณะเก็บเงินคานา ร.ศ. ๑๑๙ พระราชบัญญัติเงินรัชชูปการ พุทธศักราช
๒๔๖๘

• การลดภาษอีากร หมายความวา การจดัเกบ็ภาษอีากรในกจิการ
อยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมีอัตราที่ต่ำกวาอัตราเดิมที่ไดเคยจัดเก็บ เหตุที่จัดเก็บใน
อัตราที่ต่ำกวาเดิม เพราะรัฐบาลสามารถลดรายจายและกิจการอันเปนหนาที่
ของรัฐลงไดหรือสิ่งแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองเปลี่ยนแปลงไป

• การเปลี่ยนแปลงแกไขภาษีอากร หมายความวา แตเดิม
การจัดเก็บภาษีอากรไดมีการกำหนดไวอยางหนึ่งแลว ตอมาไดมีการแกไขให
แตกตางไปจากเดมิโดยการนำเอาสิง่อืน่เขามาแทนทีใ่นทางทีด่ขีึน้ ซึง่ออกจะมี
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ความหมายกวางมาก เมื่อภาษีอากรที่จัดเก็บในอดีตอาจจะไมเหมาะสมกับ
ความสามารถในปจจุบัน เพราะสภาพการณทางดานเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมอืงเปลีย่นแปลงตลอดเวลา การเปลีย่นแปลงแกไขภาวะภาษอีากรกต็อง
ทำขึ้นเพื่อใหเกิดความเหมาะสม

• การผอนภาษีอากร หมายความวา แตเดิมไดมีการจัดเก็บภาษี
อากรเปนอยางไรแลว ไดทำใหแบงเบาภาระลงจากหนักเปนเบา วิธีการนี้
มักจะกำหนดใหพิจารณาในรายละเอียดเฉพาะภาษีอากรบางประเภท
ตามดลุพนิจิของฝายบรหิารวาสมควรและมคีวามจำเปนชัว่คราว เหตผุลในการ
ผอนผนัภาระภาษอีากรสวนใหญจะพจิารณาจากผลกระทบทางดานเศรษฐกจิ
ปญหาเงินฝด ซึ่ งทำใหมีผลในการดำเนินธุรกิจ ลดสภาพคลองตัวลง
การผอนผันภาษีอากรอาจเปนการพิจารณายืดระยะเวลาในการผอนสง
การชำระภาษีอากร หรือวิธีการอื่นใดก็ได

• การวางระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับภาษีหรืออากร
หมายความวา การกำหนดแนวทางในการดำเนินการ หรือปฏิบัติการโดยการ
ใชอำนาจบังคับใหกระทำหรือปฏิบัติตามเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคแมวา
จะเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือวิธีการปฏิบัติ อาจมีผลกระทบถึงรายไดในการ
จดัเกบ็ภาษอีากร จงึนบัวามสีวนสมัพนัธกบัภาษอีากร เชน การใชวธิกีารจดัเกบ็
โดยวิธีหนึ่ง อาจจะมีผลดีตอการจัดเก็บอีกวิธีหนึ่งได

๒. การจดัสรร รบั รกัษา หรอืจายเงนิแผนดนิหรอืการโอนงบประมาณ
รายจายของแผนดนิ

• การจัดสรร  หมายความวา การจัดแบงสวนไวโดยเฉพาะในการ
ใชจายเพือ่ประโยชนโดยเฉพาะเจาะจง ทัง้นี ้ไมวาจะเปนการจดัสรรในปจจบุนั
หรอืในอนาคต กลาวคอื หากวารางพระราชบญัญตัใิดทีม่บีทบญัญตัทิีท่ำใหรฐั
จะตองจัดสรรเงินแผนดินให เมื่อรางพระราชบัญญัตินั้นประกาศใชบังคับเปน
กฎหมายแลวก็ยอมจะตองผูกพันรัฐในการดำเนินการ

• การรับ  หมายความวา  การกระทำกิจการใด ๆ ทั้งของรัฐและ
เอกชนทุกประเภทที่มีผลทำใหรัฐมีรายรับหรือมีผลประโยชนไมวาในรูปใด

รายรับของแผนดินนั้นมาจากรายไดและเงินกูรวมกัน ในที่นี้จะขอ
กลาวถึงรายไดของรัฐ (สวนเงินกูจะกลาวในขอตอไป) ซึ่งรัฐมีรายไดจากที่
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ตาง ๆ ดังนี้
(๑) รายไดจากภาษอีากร เปนไปตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย

พุทธศักราช ๒๕๓๔ มาตรา ๑๓๗ (๑) ซึ่งไดกลาวไวในขอ ๑ แลว
(๒) รายไดจากการบริหาร ในการที่รัฐใหบริการแกประชาชน

บางประเภทนั้น อาจจะมีรายไดเกิดขึ้น ลักษณะของรายไดมักจะเปนไปตาม
หลักของผลประโยชน เชน คาธรรมเนียม คาทะเบียน คาปรับ เปนตน

คาธรรมเนียม ในที่นี้แตกตางจากคาธรรมเนียมที่มีลักษณะเปน
ภาษอีากร ถาบทบญัญตัแิหงรางพระราชบญัญตัใิดมอีตัราคาธรรมเนยีมทีม่ใิช
มีลักษณะเปนภาษีอากรแลว ก็จะเขาลักษณะเปนรายไดของแผนดิน

คาปรบั แมรฐัจะมรีายไดจากคาปรบั ซึง่ผเูสยีคาปรบัจะตองจาย
เพราะเปนผลูะเมดิตอกฎหมายหรอืระเบยีบ ในความหมายของรางพระราชบญัญตัิ
เกี่ยวดวยการเงินแลว คาปรับไมถือวาเปนรายได เพราะรัฐไมหวังที่จะได
รายไดจากผกูระทำผดิโดยใหถอืวาการทีผ่กูระทำผดิตองเสยีคาปรบันัน้เปนการ
ลงโทษ

(๓) รายไดจากรัฐพาณิชย หรือรัฐวิสาหกิจคือ รายไดจากการ
ประกอบกิจการคาธุรกิจตาง ๆ ที่รัฐเปนเจาของเองหรือเขาไปมีสวนรวม
เปนเจาของ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมเกินกวารอยละ ๕๐ ของทุนตาม
พระราชบญัญตัคิณุสมบตัมิาตรฐานสำหรบักรรมการและพนกังานรฐัวสิาหกจิ
พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๔ กำหนดวา "ถารัฐเปนเจาของโครงการโดยทางออม
แลวจะตองมีทุนถึงสองในสาม การเปนเจาของหรือมีสวนรวมในกิจการตาง ๆ
ทำใหรฐัมอีำนาจในการควบคมุนโยบายในการบรหิารธรุกจินัน้และไดกำไรหรอื
เงินปนผลเปนรายไดแกรัฐ"  จึงถือไดวารัฐวิสาหกิจเปนแหลงรายไดที่สำคัญ
ของรัฐ  ฉะนั้น การออกพระราชบัญญัติใด ๆ อันกระทบถึงรายไดเหลานี้
ตองถือวาเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน

(๔) รายไดอื่น ๆ  นอกจากรายไดดังที่ไดกลาวมาแลว รัฐยังมีรายได
อื่น ๆ อีก เชน ดอกเบี้ยเงินกู เงินรับจากการผลิตเหรียญกษาปณ รายไดจาก
การขายขาวใหรัฐบาลตางประเทศ ความชวยเหลือจากตางประเทศ เปนตน

• การรกัษา  รฐัยอมจะตองมทีรพัยสนิของแผนดนิ การรกัษาในทีน่ี้
จงึหมายถงึ การดแูลปองกนัทรพัยสนิ เงนิของแผนดนิทีม่อียเูอาไวไมใหสญูหาย
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• การจาย รัฐมีภาระหนาที่มากมาย ดังนั้นรายจายของรัฐจึง
เกดิขึน้จากการบรหิารงานตามภาระหนาทีเ่หลานัน้ ในการใชจายเงนิของแผนดนิ
จะกระทำไดตองมีกฎหมายรองรับ เชน พระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พุทธศักราช ๒๔๙๑ มาตรา
๑๒ กำหนดไววา การจายเงินเปนทุนหรือทุนหมุนเวียนเพื่อการใด ๆ  ใหกระทำ
ไดแตโดยกฎหมายพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย
พ.ศ. ๒๕๓๐ กำหนดใหมีการจายเงินคาทดแทนใหแกเจาของอสังหาริมทรัพย
ที่ถูกเวนคืนอสังหาริมทรัพย เปนตน

• การโอนงบประมาณรายจายของแผนดิน กรณีนี้เปนไป
ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒  มาตรา ๑๘ บัญญัติวา
"รายจายทีก่ำหนดไวสำหรบัสวนราชการหรอืรฐัวสิาหกจิใดตามพระราชบญัญตัิ
งบประมาณรายจายประจำปกด็ ีพระราชบญัญตังิบประมาณรายจายเพิม่เตมิ
กด็ ีจะโอนหรอืนำไปใชสำหรบัสวนราชการหรอืรฐัวสิาหกจิอืน่มไิด เวนแตจะได
ตราพระราชบญัญตักิารโอนงบประมาณรายจายของแผนดนิ  กรณจีะถอืวาเปน
รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินไดนั้นจะตองเปนการโอนงบประมาณ
ระหวางหนวยงานราชการไปยงัอกีหนวยงานราชการหนึง่ หรอืโอนงบประมาณ
จากหนวยงานราชการไปยงัหนวยงานรฐัวสิาหกจิหรอืเปนการโอนงบประมาณ
รายจายของแผนดินระหวางหนวยงานรัฐวิสาหกิจไปยังหนวยงานราชการหรือ
เปนการโอนระหวางหนวยงานรัฐวิสาหกิจดวยกันเอง

สำหรับการโอนงบประมาณรายจายภายในหนวยงานราชการ
เดียวกัน ไมถือวาเปนการโอนงบประมาณรายจายตามความหมายของ
รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน เนื่องจากกฎหมายไดกำหนดใหฝาย
บริหารมีอำนาจกระทำไดอยูแลว

ตัวอยาง พระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินที่ถือวาเปนการโอน
งบประมาณรายจายของแผนดิน

(๑) พระราชบัญญัติโอนอำนาจหนาที่และกิจการบริหารบางสวน
ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๕

(๒) พระราชบัญญัติโอนอำนาจหนาที่และกิจการบริหารบางสวน
ของกรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย และของกรมศิลปากร
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กระทรวงศึกษาธิการ ไปเปนของกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย
พ.ศ. ๒๕๓๕

(๓) พระราชบัญญัติโอนอำนาจหนาที่และกิจการบริหารของ
สำนกังานคณะกรรมการสิง่แวดลอมแหงชาต ิกระทรวงวทิยาศาสตร เทคโนโลยี
และการพลังงานไปเปนของกรมควบคุมมลพิษ กรมสงเสริมคุณภาพ
สิง่แวดลอม และสำนกังานนโยบายและแผนสิง่แวดลอม กระทรวงวทิยาศาสตร
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๓๕

(๔) พระราชบัญญัติโอนอำนาจหนาที่และกิจการบริหารบางสวน
ของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๓๕

(๕) พระราชบญัญตัโิอนอำนาจหนาทีแ่ละกจิการบรหิารบางสวนของ
สำนักงานสงเสริมงานตุลาการ กระทรวงยุติธรรม ไปเปนของกรมคุมประพฤติ
กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๓๕

(๖) พระราชบัญญัติโอนอำนาจหนาที่และกิจการบริหารบางสวน
ของกระทรวงมหาดไทย ไปเปนของกระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคม พ.ศ.
๒๕๓๖

(๗) พระราชบญัญตัโิอนอำนาจหนาทีแ่ละกจิการบรหิารบางสวนของ
สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหม ไปเปนของกรมราชองครักษ
กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๓๖

(๘) พระราชบญัญตัโิอนอำนาจหนาทีแ่ละกจิการบรหิารบางสวนของ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สำนักนายก
รัฐมนตรี ไปเปนของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๓๖

๓. การกูเงิน การค้ำประกัน การใชเงินกู หรือการดำเนินการผูกพัน
ทรพัยสนิของรฐั

บทบัญญัติในเรื่องนี้เปนการกอหนี้ของรัฐบาล ซึ่งจะทำใหเกิดภาระ
ในการชำระคืนตนเงินกูและดอกเบี้ยที่จะตองชดใชใหแกผูใหกู อันกอใหเกิด
ผลกระทบตองบประมาณรายจายของแผนดิน ทำใหรัฐบาลตองจัดสรรรายได
สวนหนึ่งเพื่อการชำระหนี้
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• การกูเงิน  ในประเทศที่กำลังพัฒนา รัฐบาลมีภาระในการหา
รายไดเพือ่มาบรหิารประเทศ การจดัเกบ็ภาษอีากรหรอืการหารายไดของรฐับาล
ไดมาอยางจำกดั ขณะเดยีวกนัรฐับาลมคีาใชจายเพิม่มากขึน้ทกุ ๆ  ป ไมเพยีงพอ
ตอการบริหารประเทศ ทำใหการพัฒนาประเทศเปนไปอยางลาชา ดังนั้น
ในการหารายไดของรัฐบาลบางสวนจึงมาจากการกูเงิน การกอหนี้ของรัฐบาล
จะกระทำโดยพลการไมได ตองไดรบัความเหน็ชอบจากฝายนติบิญัญตัเิสยีกอน
โดยการตราเปนพระราชบัญญัติใหอำนาจในการกอหนี้

แหลงเงินกู
(ก) เงินกูภายในประเทศ
(ข) เงินกูจากตางประเทศ
(ก) เงินกูภายในประเทศ

การกูเงินภายในประเทศของรัฐบาลจะกระทำไดโดยอาศัย
อำนาจตามกฎหมาย เชน

• พระราชบญัญตัวิธิกีารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ (มาตรา
๙ และมาตรา ๙ ทวิ) กำหนดใหรัฐบาลสามารถกูเงินไดในจำนวนรอยละ ๒๐
ของจำนวนเงนิงบประมาณรายจายประจำปบวกดวยรอยละ ๘๐ ของงบประมาณ
รายจายที่ตั้งไวสำหรับชำระคืนตนเงินกูในปนั้น ๆ

• พระราชบัญญัติกูเงิน พ.ศ. ๒๕๐๒
• พระราชบัญญัติกู เงินเพื่อบูรณะและวิวัฒนาการ

แหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๙
• พระราชบญัญตักิเูงนิเพือ่การบรูณะววิฒันาการแหงประเทศ

พ.ศ. ๒๔๙๖
• พระราชบัญญัติกูเงิน พ.ศ. ๒๔๙๔
• พระราชกำหนดพันธบัตรออมทรัพยในภาวะคับขัน

พ.ศ. ๒๔๘๕
• พระราชบัญญัติกูเงินในประเทศ พ.ศ. ๒๔๘๕
• พระราชบญัญตัจิดัการกเูงนิในประเทศเพือ่เทศบาล และ

การบำรุงทองที่ พ.ศ. ๒๔๘๑
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• พระราชบัญญัติจัดการกูเงินในประเทศเพื่อเกษตรกร
พ.ศ. ๒๔๘๑

• พระราชบัญญัติจัดการกูเงินในประเทศ พ.ศ. ๒๔๗๖

(ข) เงินกูจากตางประเทศ
การกูเงินจากตางประเทศของรัฐบาลจะกระทำไดโดย

อาศัยอำนาจตามกฎหมาย ดังนี้
• พระราชบัญญัติใหอำนาจกระทรวงการคลังกูเงินจาก

ตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๑๙ โดยกำหนดใหอำนาจกระทรวงการคลงักเูงนิจากตาง
ประเทศมาใชตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

• พระราชบัญญัติกูเงินเพื่อปองกันประเทศ พ.ศ. ๒๕๑๙
• พระราชบัญญัติใหอำนาจกระทรวงการคลังกูเงินจาก

รัฐบาลตางประเทศเพื่อจัดซื้อยุทโธปกรณทางทหาร พ.ศ. ๒๕๒๔
• การค้ำประกัน  การค้ำประกันเปนกรณีที่รัฐบาลเขาไปผูกพัน

ในการรับประกันหนี้ใหแกหนวยงานของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ในกรณีนี้
ถาหากวาลูกหนี้ซึ่งไดแกหนวยงานของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจไมสามารถ
ชำระหนี้ไดรัฐบาลตองรับผิดชอบชดใชหนี้สินแทน การค้ำประกันของรัฐบาล
จะกระทำไดโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายซึ่งไดแกพระราชบัญญัติกำหนด
อำนาจกระทรวงการคลังในการค้ำประกัน พุทธศักราช ๒๕๑๐

• การใชเงินกู  เมื่อมีการกูเงินก็จะตองมีการชำระเงินกูเหลานั้น
วิธีการใชเงินกูนั้นเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ซึ่งจะอยูในกฎหมายที่
ใหอำนาจในการกูเงินนั่นเอง

• การดำเนินการที่ผูกพันทรัพยสินของรัฐ  เปนบทบัญญัติใหม
ในรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๓ (๓) ลักษณะของรางพระราชบัญญัติ
เกี่ยวดวยการเงิน นอกจากการกูเงิน การค้ำประกัน การใชเงินกูแลว ยังมี
ลักษณะบางประการที่บัญญัติไวครอบคลุมไมถึง คือการนำเอาหลักการทรัพย
ของรัฐโดยใชหุนของกองทุนของรัฐไปผูกพันกับบุคคลภายนอก โดยไมมี
กฎหมายรองรับ หรือในกรณีรัฐบาลตางประเทศกูเงินจากประเทศไทยทำใหมี
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ผลผูกพันงบประมาณแผนดิน

๔. เงนิตรา
เงินตราเปนเครื่องมือสำหรับซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคาเครื่องอุปโภค

บริโภค และการบริการมีราคาแนนอนเปนหนวย เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
ในการซื้อขายและการชำระหนี้

ตามพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา พุทธศักราช
๒๔๘๕ มาตรา ๓

"เงนิตรา" หมายความวา เงนิทีใ่ชชำระหนีไ้ดตามกฎหมายในประเทศ
ไทย ตามพระราชบัญญัติเงินตรา พุทธศักราช ๒๕๐๑ มาตรา ๖

"เงินตรา"  ไดแก เหรียญกษาปณและธนบัตร
ในระบบเงินตราของประเทศไทยเหรียญกษาปณเปนเงินที่ชำระหนี้

ไดตามกฎหมายโดยไมเกินจำนวนที่กำหนดโดยกฎกระทรวงและธนบัตรเปน
เงินที่ชำระหนี้ไดตามกฎหมายโดยไมจำกัดซึ่งเรียกวา "เงินตามกฎหมาย"
จดุมงุหมายในการทำเงนิใหเปนเงนิตามกฎหมายกเ็พือ่ทีจ่ะใหเงนินัน้หมนุเวยีน
ไดเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไป

กระทรวงการคลังมีอำนาจในการจัดทำและนำออกใชซึ่งเหรียญ
กษาปณสำหรับชนิด ราคาโลหะ อัตราเบี้ยโลหะ น้ำหนัก ขนาด ลวดลาย และ
ลักษณะอื่น ๆ (ถามี) ของเหรียญกษาปณ รวมทั้งอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด
ใหกำหนดโดยกฎกระทรวง

ธนาคารแหงประเทศไทยมีอำนาจจัดทำ จัดการ และนำออกใชซึ่ง
ธนบัตรของรัฐบาลตามกฎหมายวาดวยธนาคารแหงประเทศไทย โดยให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังประกาศ ชนิด ราคา สี ขนาด และลักษณะ
อื่น ๆ  ของธนบัตรที่จะออกใชในราชกิจจานุเบกษา

พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงินตรา เชน
• พระราชบัญญัติวาดวยการนำเงินตราตางประเทศเขามาใน

ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๔๘๒
• พระราชบัญญัติเงินตราในภาวะฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๔๘๔
• พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. ๒๔๘๕
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• พระราชบัญญัติระบบเงินตราชั่วคราว พ.ศ. ๒๔๘๙
• พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑
• พระราชบญัญตัจิดัสรรทนุสำรองเงนิตราเกนิจำนวนธนบตัรออกใช

พ.ศ. ๒๔๙๘
• พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑

อำนาจการวินิจฉัยรางพระราชบัญญัติ
ถึงแมวารัฐธรรมนูญจะไดบัญญัติความหมายของรางพระราชบัญญัติ

เกี่ยวดวยการเงินไวแลวก็ตาม แตยังคงใหอำนาจในการวินิจฉัยไวโดยเฉพาะ
รัฐธรรมนูญในอดีตใหเปนอำนาจประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูวินิจฉัย
รางพระราชบัญญัติ การใหอำนาจบุคคลเพียงคนเดียวเปนผูวินิจฉัย มีผลดี
ทำใหการวินิจฉัยเปนไปดวยความรวดเร็ว แตมีขอเสียในการวินิจฉัยขึ้นอยูกับ
ตัวบุคคล ในยุคสมัยหนึ่งรางพระราชบัญญัติทำนองเดียวกัน การวินิจฉัยของ
ประธานสภาแตละคนอาจจะแตกตางกนั จงึทำใหเกดิความรสูกึวาการวนิจิฉยั
นั้นมีเหตุผลไมแนนอน

ตอมารฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย ป ๒๕๔๐ มาตรา ๑๖๙ วรรคสี่
บัญญัติวา

"ในกรณีที่เปนที่สงสัยวารางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญใดเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินที่จะตองมี
คำรับรองของนายกรัฐมนตรีหรือไม ใหเปนอำนาจของที่ประชุมรวมกันของ
ประธานสภาผแูทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธกิารสามญัของสภาผแูทน
ราษฎรทุกคณะเปนผูวินิจฉัย"  เหตุผลการตัดอำนาจการวินิจฉัยรางพระราช
บัญญัติของประธานสภาผูแทนราษฎรเพื่อตองการไมใหประธานสภาผูแทน
ราษฎรมีอำนาจมากเกินไป รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ป ๒๕๕๐
มาตรา ๑๔๓ วรรคสอง ก็ไดบัญญัติไวทำนองเดียวกัน

แนวทางการปฏบิตัิ
เมื่อมีผูเสนอรางพระราชบัญญัติตอสภาผูแทนราษฎรแลว สำนัก

การประชมุจะตรวจสอบความถกูตองของรางพระราชบญัญตั ิและบนัทกึเสนอ
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ความเหน็วาเปนรางพระราชบญัญตัเิกีย่วดวยการเงนิหรอืไม โดยเสนอผบูงัคบั
บัญชาตามลำดับชั้น  เมื่อประธานสภาผูแทนราษฎรพิจารณาแลวเห็นวาเปน
รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินแลว จึงแจงใหผูเสนอทราบ หากผูเสนอ
ไมคัดคานความเห็นของประธานสภาผูแทนราษฎรภายในกำหนด ๗ วันแลว
ใหถือวาผูเสนอไมสงสัย ใหประธานสภาผูแทนราษฎรสงรางพระราชบัญญัติ
นั้นไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหคำรับรอง

หากวาผเูสนอคดัคานความเหน็ของประธานสภาผแูทนราษฎรถอืวาเปน
กรณีเปนที่สงสัยวาเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินไดอยางไร
ประธานสภาผูแทนราษฎรตองจัดใหมีการประชุมรวมกันของประธานสภา
ผแูทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธกิารสามญัทกุคณะ เพือ่วนิจิฉยัภายใน
๑๕ วัน

ในการวเิคราะหเสนอความเหน็รางพระราชบญัญตัเิกีย่วดวยการเงนิของ
เจาหนาที่เปนไปตามแนวทางการวินิจฉัยในอดีต จึงไมมีกรณีเปนที่สงสัยทั้ง
ประธานสภาผูแทนราษฎร  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และผูบังคับบัญชา โดย
มีเพียงครั้งเดียวที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูเสนอเกิดความสงสัยในการ
วินิจฉัยรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน คือ รางพระราชบัญญัติเพิกถอน
ปาสงวนแหงชาติในนิคมสหกรณ กรมสงเสริมการเกษตร พ.ศ. .... นายนิยม
วรปญญา กับคณะ เปนผูเสนอ เสนอมาเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน  ๒๕๔๖  ซึ่ง
ประธานสภาผแูทนราษฎร และเจาหนาทีม่คีวามเหน็ตรงกนัวาเปนรางพระราช
บัญญัติเกี่ยวดวยการเงินเพราะการเพิกถอนปาสงวนแหงชาติในนิคมสหกรณ
กรมสงเสริมการเกษตรเพื่อใหประชาชนหรือหนวยงานไดรับโฉนดที่ดิน หรือ
น.ส. ๓ ก มผีลทำใหรฐัขาดรายรบัจากเงนิทีเ่รยีกเกบ็ในฐานะผใูหเชา แตผเูสนอ
สงสัย ประธานสภาผูแทนราษฎรจึงจัดใหมีการประชุมรวมกันระหวางประธาน
สภาผูแทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการสามัญทุกคณะเพื่อพิจารณา
วินิจฉัย ซึ่งที่ประชุมไดวินิจฉัยวาเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน

แนวทางการวินิจฉัย
ในการวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัติฉบับใดเปนรางพระราชบัญญัติ

เกี่ยวดวยการเงินมีหลักเกณฑ ดังนี้
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๑. ในการพจิารณาควรจะพจิารณารางพระราชบญัญตัทิัง้ฉบบั รวมทัง้
หลกัการและเหตผุล  ไมใชพจิารณาเฉพาะชือ่รางพระราชบญัญตั ิหรอืบางสวน
บางมาตราของรางพระราชบญัญตัเิพราะอาจจะทำใหเกดิการผดิพลาดในการ
วินิจฉัยได เชน รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... หากพิจารณาเฉพาะชื่อรางพระราชบัญญัติก็จะทำใหเกิดความเขาใจ
วาเปนเรื่องเกี่ยวกับภาษีอากร ซึ่งมีลักษณะเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวย
การเงิน แตถาพิจารณาบทบัญญัติของรางพระราชบัญญัตินั้นมีเนื้อหาสาระ
เกี่ยวกับการเพิ่มอำนาจหนาที่ของเจาพนักงานประเมิน ซึ่งไมเขาลักษณะ
เกี่ยวดวยการเงิน จึงไมเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน ในกรณี
เชนนี้ถาไมพิจารณาเนื้อหาของรางพระราชบัญญัติแลวจะทำใหการวินิจฉัย
ผิดพลาดได

๒. พิจารณากฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับรางพระราชบัญญัติที่ได
เสนอมา การพิจารณาเฉพาะรางพระราชบัญญัติที่เสนอมาเทานั้นยังไมเพียง
พอเพราะอาจจะมีผลเกี่ยวของกับกฎหมายอื่น ๆ  ดวย  ดังนั้นจึงตองศึกษาวา
มีกฎหมายอื่นเกี่ยวของดวยหรือไม และกฎหมายนั้นมีผลบังคับไปถึงลักษณะ
ของรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินหรือไม เชน พระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ในมาตรา ๒๐ บัญญัติใหมีคณะกรรมการ
ขอมูลขาวสารของราชการ การบัญญัติใหมีคณะกรรมการ เมื่อกรรมการมา
ประชุมตองจายเบี้ยประชุม แตบทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้ไมไดกำหนด
เบี้ยประชุมไว ในมาตรา ๒๐ นี้ ไมเขาลักษณะเกี่ยวดวยการเงิน เพราะ
เบี้ยประชุมไดไปกำหนดไวในพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ
พ.ศ. ๒๕๔๗ แลว  ฉะนั้น หากรางพระราชบัญญัติที่เสนอมานั้นกำหนดใหมี
คณะกรรมการแลว ก็ไมถือวาเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน

๓. รางพระราชบญัญตัทิีเ่สนอมานัน้ หากมกีารกำหนดอตัราโทษถอืเปน
โทษปรบัแลว ไมถอืวาเปนรางพระราชบญัญตัเิกีย่วดวยการเงนิ ถงึแมวารฐัจะมี
รายรบักต็าม แตเปนรายไดทีไ่มแนนอน และโทษปรบัเปนการกำหนดอตัราโทษ
สำหรับผูกระทำความผิด ไมใชเปนกรณีที่รัฐจะมาหารายไดจากอัตราโทษปรับ

๔. รางพระราชบญัญตัทิีเ่สนอมานัน้ ไดมกีารกำหนดอตัราคาธรรมเนยีม
ทายรางพระราชบัญญัติ ใหพิจารณาวารัฐมีสวนเกี่ยวของกับรางพระราช

ˆ
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บัญญัติหรือไม ถารัฐไดรับคาธรรมเนียมถือวารัฐมีรายรับ จึงเขาลักษณะเปน
รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน ถารางพระราชบัญญัตินั้นรัฐไมมีสวน
เกี่ยวของ หรือเปนความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกัน ก็ไมเขาลักษณะ
รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน

๕. การใชดุลพินิจวารางพระราชบัญญัติใดเปนรางพระราชบัญญัติ
เกีย่วดวยการเงนิหรอืไมจะตองพจิารณาโดยละเอยีดรอบคอบ หากตคีวามกวาง
หรือแคบเกินไปก็อาจจะเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน หรือไมเปน
รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน  ฉะนั้นสิ่งใดมีผลกระทบกระเทือนรัฐ
ไมมากนัก หรือที่เรียกวาไกลเกินกวาเหตุ  ก็ไมนาจะเปนรางพระราชบัญญัติ
เกีย่วดวยการเงนิ เพราะจะทำใหสมาชกิรสูกึวาเปนอปุสรรคในการทำงาน และ
ขณะเดียวกันหากรางพระราชบัญญัติที่เสนอมาเปนรางพระราชบัญญัติ
เกี่ยวดวยการเงิน แตวินิจฉัยวาไมเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน
 ฝายบริหารหรือรัฐบาลก็จะรูสึกวาฝายนิติบัญญัติกาวกายอำนาจบริหาร

บทสรุป
รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน  ไดบัญญัติไวเปนครั้งแรกใน

ขอบังคับการประชุมและปรึกษาของสภาผูแทนราษฎร พุทธศักราช ๒๔๗๖
ตอมาไดมีการบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ป ๒๔๘๙ และ
ไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญทุกฉบับจนถึงฉบับปจจุบัน ซึ่งมีเนื้อหาคลายคลึง
กันไมแตกตางกันมากนัก ในการวินิจฉัยรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน
จึงตองพิจารณาตามลายลักษณอักษร ตามขอเท็จจริง ตามเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญ  และแนวทางการวินิจฉัยในอดีต การวินิจฉัยจึงตองพิจารณา
อยางละเอียดรอบคอบ ไมควรตีความกวางหรือแคบเกินไปอันจะทำให
การวินิจฉัยเปนที่ยอมรับของทุกฝาย

ที่มา
วรรณี  เกตุนุติ  รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน. รัฐสภาสาร ๓๒ (สิงหาคม ๒๕๒๗) : ๑๗-๕๔
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บทนำ
สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได

ประกาศใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ โดยมีสาระสำคัญประการ
หนึ่งเพื่อกำหนดกลไกสถาบันทางการเมืองทั้งฝายนิติบัญญัติและฝายบริหาร
ใหมีดุลยภาพและประสิทธิภาพตามวิถีการปกครองแบบรัฐสภา ซึ่งการขอเปด
อภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาตามมาตรา ๑๖๑๑ ของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันนั้น
จดัไดวาเปนกลไกในการควบคมุการบรหิารราชการแผนดนิวธิกีารหนึง่ นอกจาก
การตัง้กระทถูามและการตัง้คณะกรรมาธกิารตามทีร่ฐัธรรมนญูไดใหอำนาจไว
โดยผเูขยีนไดศกึษา วเิคราะหและสบืคนถงึเจตนารมณของบทบญัญตัดิงักลาว
ตั้งแตเมื่อครั้งแรกเริ่มที่มีการบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญจนถึงฉบับปจจุบัน
ตลอดจนติดตามผลการบังคับใชบทบัญญัติวาดวยการขอเปดอภิปรายทั่วไป
ในวุฒิสภาโดยไมมีการลงมติ ตามมาตรา ๑๘๗๒ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ จากผลงานของวุฒิสภาในอดีต
ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการพิจารณาถึงความเหมาะสมของบทบัญญัติดังกลาว
ตามรฐัธรรมนญูฉบบัปจจบุนัวามปีระสทิธภิาพตามวถิกีารปกครองแบบรฐัสภา
สมดังเจตนารมณของรัฐธรรมนูญหรือไม

‚¥¬ π¿æ√ ™«√ß§°√*
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โดยการขอเปดอภปิรายทัว่ไปในวฒุสิภา
การบรหิารราชการแผนดนิ
การควบคมุ
การบรหิารราชการแผนดนิ

* นิติกร ๖ กลุมงานกฎหมาย ๒ สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๑ บัญญัติวา

"มาตรา ๑๖๑ สมาชิกวุฒิสภาจำนวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา
มีสิทธิเขาชื่อขอเปดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาเพื่อใหคณะรัฐมนตรีแถลงขอเท็จจริง หรือชี้แจงปญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหาร
ราชการแผนดินโดยไมมีการลงมติ

การขอเปดอภิปรายทั่วไปตามมาตรานี้ จะกระทำไดครั้งเดียวในสมัยประชุมหนึ่ง"
๒ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๘๗ บัญญัติวา

"มาตรา ๑๘๗ สมาชิกวุฒิสภาจำนวนไมนอยกวาสามในหาของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา
มีสิทธิเขาชื่อขอเปดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาเพื่อใหคณะรัฐมนตรีแถลงขอเท็จจริงหรือชี้แจงปญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหาร
ราชการแผนดินโดยไมมีการลงมติ

การขอเปดอภิปรายทั่วไปตามมาตรานี้ จะกระทำไดครั้งเดียวในสมัยประชุมหนึ่ง"
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การขอเปดอภปิรายทัว่ไปในวฒุสิภา
ตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน มาตรา ๑๖๑ กำหนดใหการขอเปด

อภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา จะตองมีสมาชิกวุฒิสภาจำนวนไมนอยกวาหนึ่งใน
สามของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภาเขาชื่อขอเปดอภิปราย
ทั่วไปในวุฒิสภา โดยตองมีวัตถุประสงคเพื่อใหคณะรัฐมนตรีแถลงขอเท็จจริง
หรือชี้แจงปญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินโดยไมมีการลงมติ
และสามารถกระทำไดครั้งเดียวในสมัยประชุมหนึ่งเทานั้น ซึ่งตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ กำหนดจำนวนสมาชิกวุฒิสภาที่
มีสิทธิเขาชื่อขอเปดอภิปรายทั่วไปไวไมนอยกวาสามในหาของจำนวนสมาชิก
ทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา และมีหลักเกณฑการขอเปดอภิปรายทั่วไปตาม
ขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๔ หมวด ๙ ที่กำหนดใหการขอเปด
อภปิรายทัว่ไปตามมาตรา ๑๘๗ ตองทำเปนหนงัสอืยืน่ตอประธานวฒุสิภา โดย
ระบุใหชัดเจนวาจะใหคณะรัฐมนตรีแถลงขอเท็จจริงหรือชี้แจงปญหาสำคัญ
เกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินในเรื่องใด และใหประธานวุฒิสภาแจงการ
ขอเปดอภปิรายทัว่ไป ไปยงันายกรฐัมนตรเีพือ่บรรจเุขาระเบยีบวาระการประชมุ
เปนเรื่องดวน เมื่อคณะรัฐมนตรีไดแถลงขอเท็จจริงหรือชี้แจงปญหาสำคัญ
เกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินในเรื่องที่ขอเปดอภิปรายทั่วไปแลว สมาชิก
มีสิทธิที่จะอภิปรายซักถามได และรัฐมนตรีเทานั้นที่มีสิทธิจะอภิปรายตอบ
ขอซักถาม ซึ่งผูเขียนเห็นวา ในการยกรางขอบังคับการประชุมวุฒิสภาตาม
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน มาตรา ๑๓๔๓ คงจะเทียบเคียงมาจากขอบังคับ
การประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๔ รวมถึงการกำหนดหลักเกณฑการขอเปด
อภิปรายทั่วไปดังกลาวดวย

ˆÛ

๓ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๔ บัญญัติวา
"มาตรา ๑๓๔ สภาผแูทนราษฎรและวฒุสิภามอีำนาจตราขอบงัคบัการประชมุเกีย่วกบัการเลอืกและการปฏบิตัหินาที่

ของประธานสภา รองประธานสภา เรื่องหรือกิจการอันเปนอำนาจหนาที่ของคณะกรรมาธิการสามัญแตละชุด การปฏิบัติ
หนาที่ และองคประชุมของคณะกรรมาธิการ วิธีการประชุม การเสนอและพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและ
รางพระราชบญัญตั ิการเสนอญตัต ิการปรกึษา การอภปิราย การลงมต ิการบนัทกึการลงมต ิการเปดเผยการลงมตกิารตัง้กระทถูาม
การเปดอภิปรายทั่วไป การรักษาระเบียบและความเรียบรอย และการอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งมีอำนาจตราขอบงัคบัเกีย่วกบั
ประมวลจริยธรรมของสมาชิกและกรรมาธิการ และกิจการอื่นเพื่อดำเนินการตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้"
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เจตนารมณของการขอเปดอภปิรายทัว่ไปในวฒุสิภา
บทบัญญัติวาดวยการขอเปดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภานี้ ไดเคย

มีบัญญัติไวในมาตรา ๑๓๐๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พทุธศกัราช ๒๔๙๒ ซึง่ขณะนัน้ประเทศไทยไดมสีภารางรฐัธรรมนญูเปนครัง้แรก
โดยรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวไดแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติวาดวยอำนาจหนาที่
ของวุฒิสภาบางประการ ขยายอำนาจรัฐสภาในอันที่จะควบคุมการบริหาร
ราชการแผนดิน ปรับปรุงวิธีการเพื่อใหฝายนิติบัญญัติกับฝายบริหารไดฟง
ความคิดเห็นของกันและกันไดโดยกวางขวาง หากแตตามรัฐธรรมนูญ
ฉบับดังกลาวไมเหมือนกับบทบัญญัติตามมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เสียทีเดียว เนื่องจากมีขอแตกตาง
ที่สำคัญคือ ตามมาตรา ๑๓๐ นั้น ใหอำนาจทั้งสภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา
สามารถขอเปดอภิปรายทั่วไปโดยไมมีการลงมติได โดยกำหนดสัดสวน
จำนวนสมาชิกที่จะขอเปดอภิปรายไมต่ำกวาหนึ่งในหาของจำนวนสมาชิก
ทัง้หมดของแตละสภา ขณะนัน้รฐัธรรมนญูไดกำหนดใหมสีมาชกิวฒุสิภาทีม่าจาก
การแตงตั้งจำนวน ๑๐๐ คน เทากับวาสมาชิกวุฒิสภาเพียง ๒๐ คนก็สามารถ
ขอเปดอภิปรายไดแลว แตคณะรัฐมนตรียอมมีสิทธิที่จะขอใหระงับการเปด
อภปิรายทัว่ไปนัน้เสยีได เมือ่เหน็วาเปนเรือ่งทีย่งัไมควรเปดเผย เพราะเกีย่วกบั
ความปลอดภัยหรือประโยชนสำคัญของแผนดิน ซึ่งจะพบวาตามมาตรา ๑๘๗
ในการนำบทบญัญตัมิาตรา ๑๓๐ มาปรบัใชใหมนัน้ ไดพยายามยตุบิทบาทของ
ฝายบรหิารในการเขามามอีทิธพิลตอการเปดอภปิรายทัว่ไปดงักลาวใหสามารถ
ทำได โดยคณะรัฐมนตรีไมมีสิทธิขอใหระงับการเปดอภิปรายทั่วไป แตทั้งนี้
ไดกำหนดสดัสวนจำนวนสมาชกิวฒุสิภาทีจ่ะขอเปดอภปิรายทัว่ไปมากขึน้ คอื

๔ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ มาตรา ๑๓๐ บัญญัติวา
"มาตรา ๑๓๐ สมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนไมต่ำกวาหนึ่งในหาของจำนวนสมาชิกทั้งหมดของแตละ

สภามสีทิธเิขาชือ่เสนอญตัตขิอใหเปดอภปิรายทัว่ไปในวฒุสิภา หรอืสภาผแูทนแลวแตกรณ ี เพือ่ใหคณะรฐัมนตรแีถลงขอเทจ็จรงิ
หรือแสดงความคิดเห็นในปญหาอันเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน

ญัตติดั่งกลาวในวรรคกอน ถาเปนของสมาชิกแหงสภาใดก็ใหยื่นตอประธานแหงสภานั้น และใหประธาน
แหงสภาที่ไดรับญัตติแจงไปยังนายกรัฐมนตรี เพื่อกำหนดเวลาสำหรับการเปดอภิปรายทั่วไป ซึ่งตองไมชากวาสามสิบวันนับแต
วันที่นายกรัฐมนตรีไดรับแจง แตคณะรัฐมนตรียอมมีสิทธิที่จะขอใหระงับการเปดอภิปรายทั่วไปนั้นเสียได เมื่อเห็นวาเปนเรื่องที่
ยังไมควรเปดเผย เพราะเกี่ยวกับความปลอดภัย หรือประโยชนสำคัญของแผนดิน

ในการเปดอภิปรายทั่วไปตามมาตรานี้ สภาจะลงมติในปญหาที่อภิปรายมิได"
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ตองไมนอยกวาสามในหาซึ่งก็คือไมนอยกวา ๑๒๐ คน ทั้งนี้เพื่อใหเปน
หลักประกันวาเรื่องที่จะขออภิปรายทั่วไปนั้น เปนเรื่องที่สำคัญอันควรขอเปด
อภิปรายจริงๆ โดยมีสมาชิกสวนใหญใหความสนใจเขาชื่อขอเปดอภิปราย

ในการสบืคนเจตนารมณของมาตรา ๑๘๗ จากรายงานการประชมุสภา
รางรฐัธรรมนญู พบวาในชัน้คณะทำงานยกรางรฐัธรรมนญูและคณะกรรมาธกิาร
พิจารณารางรัฐธรรมนูญ มิไดมีบทบัญญัติดังกลาว แตมาปรากฏในชั้นการ
พิจารณาของสภารางรัฐธรรมนูญ โดยเลขานุการคณะกรรมาธิการพิจารณา
รางรฐัธรรมนญูไดเสนอเปนรางมาตรา ๑๘๗ ทว ิในทีป่ระชมุสภารางรฐัธรรมนญู
และที่ประชุมเห็นชอบตามที่เสนอ ภายหลังเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แลวปรากฏเปนมาตรา ๑๘๗ โดยมเีหตผุลในการเสนอเนือ่งจากสมาชกิวฒุสิภา
ไดมาจากการเลือกตั้งแลว จึงสมควรที่จะใหสมาชิกวุฒิสภาไดมีโอกาสแสดง
ความคิดเห็นในการบริหารราชการแผนดิน ทั้งนี้โดยมีเงื่อนไขจะยื่นอภิปราย
ไมไววางใจไมไดและจะลงมติไมได๕

สวนในมาตรา ๑๘๗ วรรคสอง เพื่อเปนการแบงเบาภาระของ
คณะรัฐมนตรีที่จะไมตองมาแถลงขอเท็จจริง หรือชี้แจงปญหาสำคัญเกี่ยวกับ
การบริหารราชการแผนดินมากเกินไป จึงไดบัญญัติใหการขอเปดอภิปราย
ทั่วไปของวุฒิสภาตามมาตรา ๑๘๗ วรรคสองนี้จะกระทำไดเพียงครั้งเดียว
ในสมัยประชุมหนึ่ง๖

สำหรบัรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๑
นัน้ไดลดจำนวนสมาชกิวฒุสิภาทีม่สีทิธเิขาชือ่ขอเปดอภปิรายทัว่ไปในวฒุสิภา
เปนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา
ทั้งนี้โดยมีเจตนารมณใหการเปดอภิปรายทั่วไปโดยไมมีการลงมติสามารถ
กระทำไดงายขึ้น สงผลใหคณะรัฐมนตรีตองมุงบริหารราชการแผนดินอยาง
รอบคอบ และโปรงใส หากคณะรัฐมนตรีไมสามารถชี้แจงปญหาเกี่ยวกับการ
บรหิารราชการแผนดนิไดอยางสมเหตสุมผล ยอมสงผลกระทบตอคณะรฐัมนตรี

๕ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๒๖ (เปนพิเศษ)
วันศุกรที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๐. หนา ๑๕๐-๑๕๑.

๖ ประณต นันทิยะกุล. สาระแหงรัฐธรรมนูญ คำอธิบายรัฐธรรมนูญเรียงตามมาตรา
หมวดที่ ๖ รัฐสภา หมวดที่ ๗ คณะรัฐมนตรี บรรยายทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย.
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพแวนแกว, พ.ศ. ๒๕๔๔ , หนา ๓๖๓.
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การควบคุมการบริหารราชการแผนดิน
โดยการขอเปดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา

ในดานความเชื่อมั่น หรือในดานอื่นๆ และอาจนำไปสูการถอดถอนออกจาก
ตำแหนงในภายหลังได นอกจากนี้การจำกัดใหสมาชิกวุฒิสภาสามารถขอเปด
อภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาไดเพียงครั้งเดียวในสมัยประชุมหนึ่ง ก็เพื่อมิใหเปน
ภาระแกรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีมากเกินไป รวมทั้งเพื่อใหวุฒิสภามีเวลาใน
การปฏิบัติหนาที่อยางอื่นดวย๗

ผลการบงัคบัใชบทบญัญตัวิาดวยการขอเปดอภปิรายทัว่ไปในวฒุสิภา
ตามมาตรา ๑๘๗ ของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย
พทุธศกัราช ๒๕๔๐๘

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มีผลบังคับใช
ตั้งแตวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ ซึ่งขณะนั้นสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการ
แตงตั้งตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมครั้งสุดทายโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแกไขเพิ่มเติม
(ฉบบัที ่๖) พทุธศกัราช ๒๕๓๙ ยงัคงทำหนาทีว่ฒุสิภาตอไปตามบทเฉพาะกาล
แหงรัฐธรรมนูญ ซึ่งเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๑ วุฒิสมาชิกกลุมหนึ่ง
ไดหารือกันที่จะยื่นญัตติเปดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา เพื่อใหคณะรัฐมนตรี
ซึ่งขณะนั้น นายชวน หลีกภัย ดำรงตำแหนงนายกรัฐมนตรี แถลงขอเท็จจริง
หรือชี้แจงปญหาสำคัญเกี่ยวของกับการบริหารราชการแผนดินโดยไมมีการ
ลงมติ เนื่องจากขณะนั้นไดเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ โรงงานตาง ๆ  ไดปด
กิจการเพราะไมสามารถตานทานกับภาวะการขาดทุนและภาระหนี้สิน กอให
เกิดปญหาการวางงาน รัฐบาลตองเจรจาขอตกลงตามกรอบในหนังสือแสดง
เจตจำนงขอความชวยเหลอืทางวชิาการและการเงนิกบักองทนุการเงนิระหวาง
ประเทศ กอปรกับปญหาความไมโปรงใสของการประมูลโครงการขยายระบบ
สื่อสัญญาณความเร็วสูง (เอสดีเอช) และกรณีทุจริตไมปาสาละวิน แตความ
พยายามในการยืน่ญตัตดิงักลาวไมประสบผลสำเรจ็ เนือ่งจากวฒุสิภารวบรวม

ˆˆ

๗ คณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุม สภารางรัฐธรรมนูญ.
เจตนารมณรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐. กรงุเทพฯ : สำนกักรรมาธกิาร ๓ สำนกังานเลขาธกิาร
สภาผูแทนราษฎร, พ.ศ. ๒๕๕๐, หนา ๑๕๘.

๘ สรุปและเรียบเรียงขอมูลจากศูนยกลางขาว NEWSCENTER ตั้งแตวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึง
วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘.
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รายชือ่ไมครบตามเงือ่นไขทีร่ฐัธรรมนญูกำหนดไว คอื ไมนอยกวาสามในหาของ
จำนวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา อีกทั้งขณะนั้นเปนสมัยประชุม
สามัญนิติบัญญัติ รัฐสภาดำเนินการประชุมไดเฉพาะแตกรณีที่บัญญัติไวใน
มาตรา ๑๕๙ วรรคสี่ของรัฐธรรมนูญ อันไดแก

• กรณีที่บัญญัติไวในหมวด ๒ พระมหากษัตริย
• การพิจารณารางพระราชบัญญัติ หรือรางพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญ
• การอนุมัติพระราชกำหนด
• การใหความเห็นชอบในการประกาศสงคราม
• การใหความเห็นชอบหนังสือสัญญา
• การเลือกหรือการใหความเห็นชอบใหบุคคลดำรงตำแหนง
• การถอดถอนบุคคลออกจากตำแหนง
• การตั้งกระทูถาม
• การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ทั้งนี้เวนแตรัฐสภาจะมีมติใหพิจารณาเรื่องอื่นใดดวยคะแนนเสียงเกิน

กึง่หนึง่ของจำนวนสมาชกิทัง้หมดเทาทีม่อียขูองทัง้สองสภา แมวาพรรคฝายคาน
ในขณะนั้นไดแถลงตอสื่อมวลชนวายินดีที่จะใหความสนับสนุนหากวุฒิสภา
ตองการรวบรวมคะแนนเสียงใหเกินกึ่งหนึ่งเพื่อจะใหรัฐสภามีมติใหพิจารณา
เรื่องดังกลาวได แตเนื่องจากการรวบรวมเสียงของวุฒิสภาไมครบเกณฑ
ทีจ่ะเปดอภปิรายทัว่ไปในวฒุสิภา โดยวฒุสิมาชกิฝายทีไ่มเหน็ดวยกบัการเปด
อภิปรายไดแสดงความเห็นวา รัฐบาลยังสามารถแกปญหาไดพอสมควร และ
วุฒิสภาที่จะมีสิทธิตรวจสอบฝายบริหารตามมาตรา ๑๘๗ ควรเปนวุฒิสภา
ที่มาจากการเลือกตั้ง

ภายหลังจากที่สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการแตงตั้งไดสิ้นสุดวาระ
การดำรงตำแหนงและไดมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเปนครั้งแรกตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ สมาชิกวุฒิสภา
บางสวนไดมคีวามพยายามทีจ่ะยืน่ญตัตเิปดอภปิรายทัว่ไปในวฒุสิภา โดยไมมี
การลงมติตามมาตรา ๑๘๗ ดังนี้

ˆ˜
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โดยการขอเปดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา

๑. สมยัรฐับาลทีน่ายชวน หลกีภยั เปนนายกรฐัมนตร ี (สงิหาคม
พ.ศ. ๒๕๔๓)

เรือ่งทีต่องการใหคณะรฐัมนตรแีถลงขอเทจ็จรงิหรอืชีแ้จงปญหา
เกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน

กรณีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรลาออกทำใหสภาผูแทนราษฎรขาด
ความสมบรูณ ไมมผีทูำหนาทีต่รวจสอบการทำงานของรฐับาล การปองกนัเหตุ
รุนแรงที่จะเกิดขึ้นในสังคม ปญหาความยากจน การวางงาน ราคาพืชผลทาง
การเกษตร ภาวะราคาน้ำมนัมรีาคาสงูขึน้ สนิคาราคาแพง ปญหาหนีส้าธารณะ
และเสถียรภาพทางการเงินของประเทศ เปนตน

ผลการขอเปดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาโดยไมมีการลงมติ
ไมสามารถยืน่ญตัตขิอเปดอภปิรายทัว่ไปในวฒุสิภาไดเนือ่งจากสมาชกิ

วุฒิสภารวบรวมคะแนนเสียงไดไมครบจำนวน ๑๒๐ คน ตามที่รัฐธรรมนูญ
กำหนดจำนวนขัน้ต่ำไว (ไมนอยกวาสามในหาของจำนวนสมาชกิทัง้หมดเทาที่
มีอยูของวุฒิสภา)

เหตุผลที่ไมสามารถเปดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา
เนื่องจากสมาชิกวุฒิสภาฝายที่ไมเห็นดวยกับการเปดอภิปรายทั่วไป

ดังกลาว เห็นวา สมาชิกวุฒิสภาเขามาดำรงตำแหนงไดไมนานจึงสมควร
ที่จะตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล โดยตั้งคณะกรรมาธิการศึกษาปญหา
ขอเท็จจริงตาง ๆ  เปนเบื้องตนเสียกอน และเนื่องจากสมัยประชุมดังกลาวเปน
สมยัประชมุสามญันติบิญัญตั ิไมสามารถประชมุเรือ่งอืน่ใดนอกเหนอืจากกรณี
ตามที่มาตรา ๑๕๙ วรรคสี่ของรัฐธรรมนูญไดบัญญัติไว

๒. สมยัรฐับาลทีพ่นัตำรวจโท ทกัษณิ ชนิวตัร เปนนายกรฐัมนตรี
(เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕)

เรือ่งทีต่องการใหคณะรฐัมนตรแีถลงขอเทจ็จรงิหรอืชีแ้จงปญหา
เกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน

ˆ¯
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บทความทางวิชาการ

กรณีงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรใหกับการพัฒนาการทองเที่ยวและ
การพัฒนาเครือขายสถานีวิทยุโทรทัศนชอง ๑๑ มากจนเกินสมควร

ผลการขอเปดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาโดยไมมีการลงมติ
ไมสามารถยืน่ญตัตขิอเปดอภปิรายทัว่ไปในวฒุสิภาได เนือ่งจากสมาชกิ

วุฒิสภารวบรวมคะแนนเสียงไดไมครบจำนวน ๑๒๐ คน ตามที่รัฐธรรมนูญ
กำหนดจำนวนขัน้ต่ำไว (ไมนอยกวาสามในหาของจำนวนสมาชกิทัง้หมดเทาที่
มีอยูของวุฒิสภา)

เหตุผลที่ไมสามารถเปดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา
เนื่องจากสมาชิกวุฒิสภาฝายที่ไมเห็นดวยกับการเปดอภิปรายทั่วไป

ดังกลาว เห็นวา วุฒิสภาไมควรใชอำนาจตามมาตรา ๑๘๗ โดยไมจำเปน ควร
จะมีหลักฐานในการขอเปดอภิปรายอยางแนชัด และตองการฟงการชี้แจงของ
รัฐบาลจากการแถลงผลงานครบ ๑ ป ตอรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๘๘
วรรคสอง๙ และรอพิจารณาหลักฐานจากการอภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรีของ
พรรคฝายคาน

๓. สมยัรฐับาลทีพ่นัตำรวจโท ทกัษณิ ชนิวตัร เปนนายกรฐัมนตรี
(กมุภาพนัธ พ.ศ. ๒๕๔๖)

เรื่องที่ตองการใหคณะรัฐมนตรีแถลงขอเท็จจริง หรือชี้แจง
ปญหาเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน

ดวยเปนการสมควรที่จะไดใหคณะรัฐมนตรีแถลงขอเท็จจริงหรือชี้แจง
ปญหาสำคญัทัง้ทางการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคม เกีย่วกบัการบรหิารราชการ
แผนดนิของรฐับาลทีไ่มยดึถอืบทบญัญตัขิองกฎหมาย กอใหเกดิความลมเหลว
ขาดประสทิธภิาพ มกีารทจุรติอยางกวางขวางในทกุระดบั ขาดการปองกนัเหตุ

ˆ˘

๙ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐  มาตรา ๘๘ วรรคสอง  บัญญัติวา
"ในการแถลงนโยบายตอรัฐสภาตามมาตรา ๒๑๑ คณะรัฐมนตรีที่จะเขาบริหารราชการแผนดินตองชี้แจงตอรัฐสภา
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การควบคุมการบริหารราชการแผนดิน
โดยการขอเปดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา

ความรนุแรงทีจ่ะเกดิขึน้ในสงัคม เกดิปญหาความสงบเรยีบรอย ความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน สิทธิการรับรู การแสดงออกไมไดรับ
ความคุมครอง ปญหาเศรษฐกิจของประเทศที่ผลักภาระปญหาไปสูอนาคต
ปญหาหนี้สาธารณะ ความรุนแรงของปญหายาเสพติด ความแตกตางใน
รายไดของคนรวยและคนจน คนวางงาน ขอเรยีกรองของประชาชนคนยากจน
และองคกรตาง ๆ ถูกละเลย โครงการตาง ๆ ของรัฐเกิดความขัดแยงกับ
ความตองการของประชาชนและมีการทุจริต

ผลการขอเปดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาโดยไมมีการลงมติ
ไมสามารถยืน่ญตัตขิอเปดอภปิรายทัว่ไปในวฒุสิภาได เนือ่งจากสมาชกิ

วุฒิสภารวบรวมคะแนนเสียงไดไมครบจำนวน ๑๒๐ คน ตามที่รัฐธรรมนูญ
กำหนดจำนวนขัน้ต่ำไว (ไมนอยกวาสามในหาของจำนวนสมาชกิทัง้หมดเทาที่
มีอยูของวุฒิสภา)

เหตุผลที่ไมสามารถเปดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา
เนื่องจากสมาชิกวุฒิสภาฝายที่ไมเห็นดวยกับการเปดอภิปรายทั่วไป

ดังกลาว เกรงวาประชาชนจะเขาใจวาวุฒิสภาใชอำนาจโดยไมมีเหตุผล
อันสมควร และเนื่องจากในสมัยประชุมสามัญทั่วไปขณะนั้นวุฒิสภาจะตอง
ดำเนินการถอดถอนรัฐมนตรีตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ จึงเห็นวา สมควรใชอำนาจในการถอดถอน
มากกวา

๔. สมยัรฐับาลทีพ่นัตำรวจโท ทกัษณิ ชนิวตัร เปนนายกรฐัมนตรี
(ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖)

เรื่องที่ตองการใหคณะรัฐมนตรีแถลงขอเท็จจริง หรือชี้แจง
ปญหาเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน

ประเด็นเกี่ยวกับการสงทหารไทยไปอิรัก

˜
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บทความทางวิชาการ

ผลการขอเปดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาโดยไมมีการลงมติ
ไมสามารถยืน่ญตัตขิอเปดอภปิรายทัว่ไปในวฒุสิภาได เนือ่งจากสมาชกิ

วุฒิสภารวบรวมคะแนนเสียงไดไมครบจำนวน ๑๒๐ คน ตามที่รัฐธรรมนูญ
กำหนดจำนวนขัน้ต่ำไว (ไมนอยกวาสามในหาของจำนวนสมาชกิทัง้หมดเทาที่
มีอยูของวุฒิสภา)

เหตุผลที่ไมสามารถเปดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา
เนื่องจากสมาชิกวุฒิสภาสวนใหญไมเห็นชอบกับการขอเปดอภิปราย

ทั่วไปดังกลาว

๕. สมยัรฐับาลทีพ่นัตำรวจโท ทกัษณิ ชนิวตัร เปนนายกรฐัมนตรี
(กมุภาพนัธ พ.ศ. ๒๕๔๗)

เรื่องที่ตองการใหคณะรัฐมนตรีแถลงขอเท็จจริง หรือชี้แจง
ปญหาเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน

ประเด็นปญหาการแพรระบาดและการปกปดขอมูลในเรื่องที่ประชาชน
ควรทราบในเรื่องของไขหวัดนก การขอลดคาสัมปทานไอทีวี การปฏิรูประบบ
ราชการ แนวคิดการแตงตั้งกำนัน - ผูใหญบาน ปญหาความไมสงบในภาคใต
การนำนโยบายหวยใตดินมาอยูบนดิน การทุจริตโครงการบอบำบัดน้ำเสีย
คลองดาน และการทุจริตเชิงนโยบายตาง ๆ

ผลการขอเปดอภิปรายทั่วไปโดยไมมีการลงมติ
ไมสามารถยืน่ญตัตขิอเปดอภปิรายทัว่ไปในวฒุสิภาได เนือ่งจากสมาชกิ

วุฒิสภารวบรวมคะแนนเสียงไดไมครบจำนวน ๑๒๐ คน ตามที่รัฐธรรมนูญ
กำหนดจำนวนขัน้ต่ำไว (ไมนอยกวาสามในหาของจำนวนสมาชกิทัง้หมดเทาที่
มีอยูของวุฒิสภา)

เหตุผลที่ไมสามารถเปดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา
เนื่องจากปญหาที่สมาชิกวุฒิสภาสวนใหญใหความสนใจ คือ เรื่อง

ไขหวัดนก ซึ่งขณะนั้นวุฒิสภาไดพิจารณากระทูถามและมีสมาชิกวุฒิสภา

˜Ò
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การควบคุมการบริหารราชการแผนดิน
โดยการขอเปดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา

เสนอญัตติใหวุฒิสภามีมติใหพันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
นางสุดารัตน เกยุราพันธ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข และนายเนวิน
ชิดชอบ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณเขารวมประชุมวุฒิสภา
ตามมาตรา ๒๑๐๑๐ ของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐
เพือ่แถลงขอเทจ็จรงิกรณกีารระบาดของโรคไขหวดันกรวมถงึตัง้คณะกรรมาธกิาร
วิสามัญ เพื่อพิจารณาสอบสวนและศึกษาในกรณีการแพรระบาดของ
โรคไขหวดันก (กรณปีรากฏในภายหลงัวาทีป่ระชมุวฒุสิภาพจิารณาแลวลงมติ
ไมเห็นชอบกับญัตติดังกลาว) และมีสมาชิกวุฒิสภาบางสวนเห็นวาวุฒิสภาไม
ควรอภิปรายถึงปญหาความรุนแรงในภาคใตเนื่องจากเปนเรื่องลอแหลม และ
อาจกระทบตอความมั่นคงของประเทศ

๖. สมยัรฐับาลทีพ่นัตำรวจโท ทกัษณิ ชนิวตัร เปนนายกรฐัมนตรี
(มถินุายน พ.ศ. ๒๕๔๘)

เรื่องที่ตองการใหคณะรัฐมนตรีแถลงขอเท็จจริง หรือชี้แจง
ปญหาเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน

๑) ปญหาการจัดซื้อจัดจางในโครงการสำคัญของรัฐ เชน การจัดซื้อ
เครื่องตรวจวัตถุระเบิดซีทีเอ็กซ ๙๐๐๐ โครงการศาลาไทยในงานเอกซโป ที่
ประเทศญี่ปุน

๒) ปญหามาตรการอุดหนุนภาคเกษตรกรรม ที่พบความรั่วไหล เชน
โครงการสนบัสนนุปยุอนิทรยีในป พ.ศ. ๒๕๔๕ โครงการสนบัสนนุกลายางพารา
โครงการรับจำนำขาว โครงการรับจำนำลำไย

๓) ปญหามาตรการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ ที่มีการนำทรัพยสินของรัฐ
เขาตลาดหุน

๔) ปญหาการนำประเทศเขาสูการคาเสรี
๕) ปญหามาตรการพฒันาความสามารถในการแขงขนัของกลมุภาคการผลติ
๖) ปญหาการปฏิรูปนโยบายพลังงาน

˜Ú

๑๐ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๑๐ บัญญัติวา
"มาตรา ๒๑๐ รัฐมนตรียอมมีสิทธิเขาประชุมและแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมสภา แตไมมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่สภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภามีมติใหเขาประชุมในเรื่องใด รัฐมนตรีตองเขารวมประชุม
เอกสิทธิ์ที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๕๗ และมาตรา ๑๕๘ ใหนำมาใชบังคับโดยอนุโลม"
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๗) ปญหาโครงสรางการจัดสรรและบริหารงบประมาณแผนดิน
โดยมีขอสังเกตวา ไมมีเรื่องปญหาความไมสงบในชายแดนภาคใต

เนื่องจากคณะรัฐมนตรีไดใชบทบัญญัติมาตรา ๒๑๓ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เสนอใหเปดอภิปรายทั่วไปโดยไม
มกีารลงมตใินทีป่ระชมุรวมกนัของรฐัสภา เพือ่ฟงความคดิเหน็ของสมาชกิสภา
ผแูทนราษฎรและสมาชกิวฒุสิภาเกีย่วกบัการบรหิารราชการแผนดนิวาดวยการ
แกปญหาความยากจน และการแกปญหา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต อันไดแก
จังหวัดยะลา ปตตานี และนราธิวาส ซึ่งสมาชิกรัฐสภาไดอภิปรายแสดงความ
คิดเห็นอยางกวางขวาง และรัฐมนตรีไดตอบขอซักถามของสมาชิกรัฐสภา
ในทีป่ระชมุรวมกนัของรฐัสภา ครัง้ที ่๔ (สมยัสามญัทัว่ไป) วนัพธุที ่๓๐ มนีาคม
๒๕๔๘ และครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๘
เปนที่เรียบรอยแลว

ผลการขอเปดอภิปรายทั่วไปโดยไมมีการลงมติ
ไมสามารถยืน่ญตัตขิอเปดอภปิรายทัว่ไปในวฒุสิภาได เนือ่งจากสมาชกิ

วุฒิสภารวบรวมคะแนนเสียงไดไมครบจำนวน ๑๒๐ คน ตามที่รัฐธรรมนูญ
กำหนดจำนวนขัน้ต่ำไว (ไมนอยกวาสามในหาของจำนวนสมาชกิทัง้หมดเทาที่
มีอยูของวุฒิสภา)

เหตุผลที่ไมสามารถเปดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา
เนื่องจากสมาชิกวุฒิสภาฝายที่ไมเห็นดวยกับการเปดอภิปรายทั่วไป

ดังกลาว เห็นวา พรรคฝายคานในขณะนั้น อันประกอบดวยพรรคประชาธิปตย
และพรรคชาติไทยไดทำหนาที่ควบคุมการบริหารราชการแผนดิน โดยยื่นญัตติ
ขอเปดอภิปรายไมไววางใจ นายสุริยะ จึงรุงเรืองกิจ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมแลว นอกจากนี้สมาชิกวุฒิสภาในกลุมแกนนำรวบรวมราย
ชือ่เพือ่ขอเปดอภปิรายทัว่ไป ไดแสดงความคดิเหน็วา เหตทุีส่มาชกิวฒุสิภาบาง
สวนไมรวมลงชือ่ เนือ่งจากสมาชกิวฒุสิภาบางคนเตรยีมทีจ่ะสงญาตพิีน่องของ
ตนเองลงสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสังกัดพรรคการเมืองใหญในการ
เลือกตั้งครั้งตอไป บางสวนเกรงวาจะกระทบกระเทือนถึงธุรกิจ และบางสวน
ที่ไมลงชื่อเพราะมีความสนิทสนมกับทางรัฐบาล

˜Û
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บทสรุป
ระบบรัฐสภาของประเทศไทยนั้นเปนระบบสภาคู อันประกอบดวย

สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา โดยที่รัฐธรรมนูญกำหนดใหสภาผูแทนราษฎร
และวุฒิสภามีอำนาจในการควบคุมการบริหารราชการแผนดิน และไดเพิ่ม
อำนาจในการควบคุมการบริหารราชการแผนดินใหกับวุฒิสภาที่แตกตางจาก
สภาผูแทนราษฎร อันไดแก อำนาจในการขอเปดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาโดย
ไมมีการลงมติตามมาตรา ๑๖๑ นอกเหนือจากการตั้งกระทูถามและการตั้ง
คณะกรรมาธิการที่คลายคลึงกับสภาผูแทนราษฎร หากแตสภาผูแทนราษฎร
นั้นมีอำนาจขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรี หรือ
รฐัมนตรเีปนรายบคุคลได เนือ่งจากสภาผแูทนราษฎรนัน้ ประกอบดวยสมาชกิ
สภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมือง ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชน
เพื่อเขามาเปนผูแทนของประชาชน และเมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลแลว สมาชิก
สภาผแูทนราษฎรทีส่งักดัพรรครวมรฐับาลกต็องผลกัดนันโยบายในการบรหิาร
ราชการแผนดิน สวนพรรคฝายคานก็มีหนาที่ในการถวงดุลอำนาจ ตรวจสอบ
การดำเนินนโยบายของรัฐบาล จึงสามารถควบคุมการใชอำนาจของรัฐบาลได
โดยตรงแตกตางจากวุฒิสภา ที่การควบคุมการบริหารราชการแผนดินนั้นมุงที่
จะแจงเตือนใหประชาชนไดทราบถึงขอบกพรองในการบริหารราชการแผนดิน
ของรัฐบาล อันเปนมาตรการควบคุมรัฐบาลโดยทางออมเพื่อใหรัฐบาล
มุงปฏิบัติหนาที่ดวยความรอบคอบ และโปรงใสเทานั้น แตจากการติดตาม
ผลการบังคับใชมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ปรากฏวา ตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหนงหกปของ
วฒุสิภาชดุแรกทีม่าจากการเลอืกตัง้ของประชาชนนี ้ไมสามารถขอเปดอภปิราย
ทั่วไปในวุฒิสภาเพื่อใหคณะรัฐมนตรีแถลงขอเท็จจริงหรือชี้แจงปญหาสำคัญ
เกีย่วกบัการบรหิารราชการแผนดนิโดยไมลงมตไิดแมแตครัง้เดยีว สบืเนือ่งจาก
มีจำนวนสมาชิกวุฒิสภาที่จะขอเปดอภิปรายทั่วไปไมถึงสามในหาของจำนวน
สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา ทั้งที่รัฐธรรมนูญกำหนดใหการขอเปด
อภิปรายดังกลาวจะกระทำไดครั้งเดียวในสมัยประชุมหนึ่งก็ตาม

จากเหตุดังกลาวมีนักวิชาการไดแสดงความคิดเห็นวา ถึงแมสมาชิก
วุฒิสภา จะไมสามารถขอเปดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาได แตสมาชิกวุฒิสภา
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สามารถใชการตัง้กระทถูามแทนได และการตัง้กระทถูามสามารถทำไดงายกวา
เพราะสามารถเสนอกระทูถามไดโดยไมจำตองมีผูรับรอง แตจากการศึกษา
รัฐธรรมนูญ ขอบังคับการประชุมวุฒิสภา และขอมูลสถิติกระทูถามแลวพบวา
แมกระทูถามจะทำไดงายแตก็มีขอจำกัดมากมาย กลาวคือ รัฐมนตรีมีสิทธิที่
จะไมตอบ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นวา เรื่องนั้นยังไมควรเปดเผยเพราะเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยหรือประโยชนสำคัญของแผนดิน ในการประชุมวุฒิสภา
ครัง้หนึง่ ๆ  ใหบรรจกุระทถูามไดไมเกนิหากระท ูเวนแตมกีรณจีำเปนหรอืเรงดวน
ประธานวุฒิสภาจะบรรจุกระทูถามเกินหากระทูก็ได กระทูถามแตละกระทูให
ตั้งถามและซักถามไดเฉพาะคนเดียว การถามและการตอบกระทูถามในการ
ประชมุวฒุสิภาครัง้หนึง่ใหมกีำหนดระยะเวลาไมเกนิสองชัว่โมง ในการประชมุ
วุฒิสภาครั้งหนึ่งๆ มิใหผูตั้งกระทูถามคนเดียวกันถามเกินหนึ่งกระทู เวนแตไม
มกีระทถูามของสมาชกิอืน่เหลอือยเูมือ่รฐัมนตรไีดตอบแลว ผตูัง้กระทถูามมสีทิธิ
ซกัถามไดอกีหนึง่ครัง้ เวนแตจะขอซกัถามตอไปเพราะคำตอบยงัไมหมดประเดน็
และประธานของที่ประชุมอนุญาต ในการซักถาม ผูตั้งกระทูถามมีสิทธิที่จะชี้
แจงขอเท็จจริงประกอบไดเทาที่จำเปน รัฐมนตรีจะขอเลื่อนการตอบกระทูถาม
ในทีป่ระชมุวฒุสิภากไ็ดแตตองชีแ้จงเหตผุลในทีป่ระชมุวฒุสิภา และใหกำหนด
วาจะตอบไดเมือ่ใด อนึง่จากสถติขิอมลูกระทถูาม พบวาในป พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๘
จำนวนกระทูถามที่ตอบแลว ทั้งในที่ประชุมวุฒิสภาและในราชกิจจานุเบกษา
มีจำนวนนอยกวาครึ่งหนึ่งของที่ตั้งถาม ดังที่ผูเขียนไดประมวลผลสถิติขอมูล
กระทูถามของวุฒิสภาไวทายบทความนี้ตามภาคผนวก ๑

สวนการตั้งคณะกรรมาธิการนั้นจากการรวบรวมผลงานดานการ
ตั้งคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา พบวามีรายงานของคณะกรรมาธิการซึ่ง
ทีป่ระชมุพจิารณาแลวจำนวนทัง้สิน้ ๑๔๐ เรือ่ง และทีร่อการพจิารณาอกีจำนวน
ทั้งสิ้น ๔๘ เรื่อง ดังที่ผูเขียนไดรวบรวมผลขอมูลรายงานของคณะกรรมาธิการ
โดยแบงตามคณะกรรมาธิการตาง ๆ ของวุฒิสภาไวทายบทความนี้ ตาม
ภาคผนวก ๒ ซึ่งการดำเนินการพิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องตาง ๆ
ตามทีส่ภามอบหมายนัน้ หากคณะกรรมาธกิารออกคำสัง่เรยีกรฐัมนตรมีาแถลง
ขอเท็จจริง หรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระทำ หรือในเรื่องที่พิจารณา
สอบสวน หรือศึกษาอยู รัฐมนตรีสามารถมอบหมายใหบุคคลอื่นมาตอบ
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ขอซักถามแทนได เพราะไมมีบทบังคับใหรัฐมนตรีตองมาตอบชี้แจงขอซักถาม
ดวยตนเอง

การขอเปดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาโดยไมมีการลงมติ จึงยังคงเปน
กลไกสำคัญในการควบคุมการบริหารราชการแผนดินของวุฒิสภา ดังที่
รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ ไดบญัญตัไิว ในมาตรา ๑๖๑
หากแตไดมีการลดจำนวนสมาชิกวุฒิสภาที่จะใชสิทธิขอเปดอภิปรายทั่วไป
ในวฒุสิภาเปนไมนอยกวาหนึง่ในสามของจำนวนสมาชกิวฒุสิภาทัง้หมดเทาที่
มีอยูของวุฒิสภา หรือไมนอยกวา ๕๐ คน เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
กำหนดจำนวนสมาชกิวฒุสิภาไวทัง้สิน้ ๑๕๐ คน เพือ่ใหการขอเปดอภปิรายทัว่ไป
ในวฒุสิภาตามมาตรา ๑๖๑ มผีลบงัคบัใชไดจรงิในทางปฏบิตัิ

มาตรา ๑๖๑ จึงเปนความหวังของประชาชนที่จะไดเห็นการควบคุม
การบรหิารราชการแผนดนิอยางเปนรปูธรรม แมจะไมสามารถลงมตไิมไววางใจ
นายกรฐัมนตร ีหรอืรฐัมนตรเีปนรายบคุคลเหมอืนอยางสภาผแูทนราษฎรกต็าม
หากแตเปนการควบคุมการบริหารราชการแผนดินที่ตรงตามวัตถุประสงคของ
วฒุสิภาในอนัทีจ่ะกระตนุเตอืนใหสาธารณชนไดทราบ และใหรฐับาลตระหนกั
ถงึขอบกพรองในการบรหิารราชการแผนดนิไดอยางตรงจดุ ซึง่เปนทีน่าตดิตาม
อยางยิ่งวา การลดจำนวนสมาชิกวุฒิสภาที่จะใชสิทธิขอเปดอภิปรายทั่วไปใน
วุฒิสภาโดยไมมีการลงมตินี้ จะเปนปจจัยที่เอื้ออำนวยใหมีการเปดอภิปราย
ทั่วไปในวุฒิสภาไดจริงหรือไม หรือวาเปนเพราะเหตุผล ปจจัยอื่นๆ ที่ทำใหไม
สามารถขอเปดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาได จึงเปนเรื่องที่ประชาชนจะตอง
ติดตามตอไป
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ในที่นี้จะกลาวถึงเฉพาะขอมูลกระทูถามของวุฒิสภาชุดที่มาจากการ
เลือกตั้ง โดยประชาชนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหนาที่จนครบกำหนดวาระหกปในการดำรง
ตำแหนงตั้งแตวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๓ ถึงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๙ เทานั้น
ทั้งนี้ผูเขียนไดรวบรวมขอมูลสถิติกระทูถามเปนรายป ดังตอไปนี้

ขอมูลกระทูถาม พ.ศ. ๒๕๔๓๑๑  มีจำนวนทั้งสิ้น ๓๐ กระทู ไดแก 
๑) กระทูถามที่ขอใหตอบในที่ประชุมวุฒิสภา จำนวน ๒๗ กระทู

ประกอบดวย
• กระทูถามที่ตอบแลว จำนวน ๑๑ กระทู
• กระทูถามที่ขอถอน จำนวน ๓ กระทู
• กระทูถามที่ระงับไปเนื่องจาก
 คณะรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตำแหนง จำนวน ๑๓ กระทู

๒) กระทูถามที่ขอใหตอบในราชกิจจานุเบกษา จำนวน ๓ กระทู
ประกอบดวย

• กระทูถามที่ตอบแลว จำนวน ๑ กระทู
• กระทูถามที่ระงับไปเนื่องจาก
 คณะรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตำแหนง จำนวน ๒ กระทู

ขอมูลกระทูถาม พ.ศ. ๒๕๔๔๑๒ มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๖๑ กระทู ไดแก
๑) กระทูถามที่ขอใหตอบในที่ประชุมวุฒิสภา จำนวน ๑๔๖ กระทู

ประกอบดวย
• กระทูถามที่ตอบแลว จำนวน ๑๐๘ กระทู
• กระทูถามที่คางตอบ จำนวน ๑๘ กระทู

ภาคผนวก ๑
ประมวลผลสถติขิอมลูกระทถูามของวฒุสิภา

๑๑ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สรุปผลงานวุฒิสภา ๒๕๔๓. กรุงเทพฯ :  สามเจริญพาณิชย พ.ศ. ๒๕๔๔, หนา ๗๓.
๑๒ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สรุปผลงานวุฒิสภา ๒๕๔๔. กรุงเทพฯ :  จิรรัชการพิมพ พ.ศ. ๒๕๔๕, หนา ๖๖.

˜˜
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• กระทูถามที่ไมอนุญาตใหตั้งถาม จำนวน ๓ กระทู
• กระทูถามที่ขอถอน จำนวน ๑๖ กระทู
• กระทูถามที่ระงับไปเนื่องจากสมาชิกภาพ
 ของผูตั้งกระทูถามสิ้นสุดลง จำนวน ๑ กระทู

๒) กระทูถามที่ขอใหตอบในราชกิจจานุเบกษา จำนวน ๑๕ กระทู
ประกอบดวย

• กระทูถามที่ตอบแลว จำนวน  ๖ กระทู
• กระทูถามที่คางตอบ จำนวน ๙ กระทู

ขอมูลกระทูถาม พ.ศ. ๒๕๔๕๑๓ มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๐๗ กระทู ไดแก
๑) กระทูถามที่ขอใหตอบในที่ประชุมวุฒิสภา จำนวน ๙๓ กระทู

ประกอบดวย
• กระทูถามที่ตอบแลว จำนวน  ๖๔ กระทู
• กระทูถามที่คางตอบ จำนวน  ๑๙ กระทู
• กระทูถามที่ไมอนุญาตใหตั้งถาม จำนวน ๓ กระทู
• กระทูถามที่ขอถอน จำนวน  ๖ กระทู
• กระทูถามที่ระงับไปเนื่องจากสภาชิกภาพ
 ของผูตั้งกระทูถามสิ้นสุดลง จำนวน  ๑ กระทู

๒) กระทูถามที่ขอใหตอบในราชกิจจานุเบกษา จำนวน ๑๔ กระทู
ประกอบดวย

• กระทูถามที่ตอบแลว จำนวน  ๘ กระทู
• กระทูถามที่คางตอบ จำนวน  ๖ กระทู

ขอมูลกระทูถาม พ.ศ. ๒๕๔๖๑๔ มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๑๖ กระทู ไดแก
๑) กระทูถามที่ขอใหตอบในที่ประชุมวุฒิสภา จำนวน ๑๐๓ กระทู

ประกอบดวย

๑๓ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สรุปผลงานวุฒิสภา ๒๕๔๕. กรุงเทพฯ :  โรงพิมพชวนพิมพ, พ.ศ. ๒๕๔๖, หนา ๖๙.

˜¯
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• กระทูถามที่ตอบแลว จำนวน ๔๐ กระทู
• กระทูถามที่คางตอบ จำนวน ๕๒ กระทู
• กระทูถามที่ไมอนุญาตใหตั้งถาม จำนวน ๒ กระทู
• กระทูถามที่ขอถอน จำนวน  ๙ กระทู

๒) กระทูถามที่ขอใหตอบในราชกิจจานุเบกษา จำนวน ๑๓ กระทู
ประกอบดวย

• กระทูถามที่ตอบแลว จำนวน ๖ กระทู
• กระทูถามที่คางตอบ จำนวน ๖ กระทู
• กระทูถามที่ขอถอน จำนวน ๑ กระทู

ขอมูลกระทูถาม พ.ศ. ๒๕๔๗๑๕ มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๑๐ กระทู ไดแก
๑) กระทูถามที่ขอใหตอบในที่ประชุมวุฒิสภา จำนวน ๑๔๙ กระทู

ประกอบดวย
• กระทูถามที่ตอบแลว จำนวน ๖๖ กระทู
• กระทูถามที่คางตอบ จำนวน ๓๐ กระทู
• กระทูถามที่ไมอนุญาตใหตั้งถาม จำนวน ๑ กระทู
• กระทูถามที่ขอถอน จำนวน ๕๑ กระทู
• กระทูถามที่ระงับไปเนื่องจากสภาชิกภาพ
ของผูตั้งกระทูถามสิ้นสุดลง จำนวน ๑ กระทู

๒) กระทูถามที่ขอใหตอบในราชกิจจานุเบกษา จำนวน ๑๓ กระทู
ประกอบดวย

• กระทูถามที่ตอบแลว จำนวน ๑๑ กระทู
• กระทูถามที่คางตอบ จำนวน ๕๐ กระทู

๑๔ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สรุปผลงานวุฒิสภา ๒๕๔๖. กรุงเทพฯ :  เลคแอนดฟาวดเทนพริ้นติ้ง,
พ.ศ. ๒๕๔๗,  หนา ๙๕.

๑๕ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สรุปผลงานวุฒิสภา ๒๕๔๗. กรุงเทพฯ :  ศิริวัฒนา อินเตอรพริ้น,
พ.ศ. ๒๕๔๘, หนา  ๑๑๑.

˜˘
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ภาคผนวก ๒
รายงานของคณะกรรมาธกิารซึง่ทีป่ระชมุวฒุสิภาพจิารณาแลว๑๗

ขอมูลกระทูถาม พ.ศ. ๒๕๔๘๑๖ มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๐๑ กระทู ไดแก
๑) กระทูถามที่ขอใหตอบในที่ประชุมวุฒิสภา จำนวน ๑๕๐ กระทู

ประกอบดวย
• กระทูถามที่ตอบแลว จำนวน ๕๙ กระทู
• กระทูถามที่คางตอบ จำนวน ๖๖ กระทู
• กระทูถามที่ขอถอน จำนวน ๒๕ กระทู

๒) กระทูถามที่ขอใหตอบในราชกิจจานุเบกษา จำนวน ๕๑กระทู
ประกอบดวย

• กระทูถามที่ตอบแลว จำนวน ๘ กระทู
• กระทูถามที่คางตอบ จำนวน ๔๓ กระทู

๑๖ สำนักการประชุม  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สรุปผลงานดานการประชุม  สมัยสามัญทั่วไป ฉบับที่ ๑๔.
กรุงเทพฯ :  สำนักการพิมพ  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, พ.ศ.  ๒๕๔๘,  หนา ๙๗-๑๔๐  และ สำนักการประชุม  สำนักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา. สรุปผลงานดานการประชุม  สมัยสามัญนิติบัญญัติ ฉบับที่ ๑๕. กรุงเทพฯ :  สำนักการพิมพ
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, พ.ศ.  ๒๕๔๘,  หนา ๑๒๕-๑๙๖.

๑๗ อางแลวตามเชิงอรรถที่ ๑๖, หนา ๕๕-๗๓.

¯

         รายชื่อคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา จำนวน (เรือ่ง)
คณะกรรมาธกิารการเกษตรและสหกรณ ๑๘
คณะกรรมาธกิารการคมนาคม ๖
คณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคาร
และสถาบนัการเงนิ ๗
คณะกรรมาธกิารการงบประมาณ ๙
คณะกรรมาธกิารการตางประเทศ ๗
คณะกรรมาธกิารการทองเทีย่ว ๓
คณะกรรมาธกิารการปกครอง ๒
คณะกรรมาธกิารการมสีวนรวมของประชาชน ๖
คณะกรรมาธิการการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน ๕
คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม ๑
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¯Ò

           รายชื่อคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา จำนวน  (เรื่อง)
คณะกรรมาธกิารการศกึษา ศาสนา ศลิปะและวฒันธรรม ๑
คณะกรรมาธกิารการเศรษฐกจิ การพาณชิย
และอุตสาหกรรม ๑๑
คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ๖
คณะกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชน และผูสูงอายุ ๕
คณะกรรมาธกิารกจิการองคกรอสิระ ๑๑
คณะกรรมาธิการสิ่งแวดลอม ๗
คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย ๑
คณะกรรมาธกิารสามญัเพือ่พจิารณาศกึษาและสอบสวน
การปฏบิตัริาชการของสำนกังานการตรวจเงนิแผนดนิ ๑
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ๓๓
                           รวมทั้งสิ้น ๑๔๐

           รายชื่อคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา จำนวน  (เรื่อง)
คณะกรรมาธกิารการเกษตรและสหกรณ ๒
คณะกรรมาธิการการคลัง  การธนาคาร  และสถาบันการเงิน ๔
คณะกรรมาธกิารการงบประมาณ ๑๓
คณะกรรมาธกิารการปกครอง ๑
คณะกรรมาธกิารการแปรรปูรฐัวสิาหกจิ ๑
คณะกรรมาธกิารการมสีวนรวมของประชาชน ๑
คณะกรรมาธิการการยุติธรรม  และสิทธิมนุษยชน ๓
คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี และการพลังงาน ๑
คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ  การพาณิชย  และอุตสาหกรรม ๑
คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ๑
คณะกรรมาธกิารกจิการองคกรอสิระ ๙
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ๑๑
รวมทั้งสิ้น ๔๘

รายงานของคณะกรรมาธิการซึ่งรอการพิจารณา๑๘

๑๘ อางแลวตามเชิงอรรถที่ ๑๗
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“ศาลรัฐธรรมนูญ”
ตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐

“ศาลรัฐธรรมนูญ” เปนองคกรตุลาการที่ไดรับการจัดตั้งขึ้น
เปนครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และ
ไดบญัญตัใิหมศีาลรฐัธรรมนญูขึน้อกีครัง้หนึง่ในรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย
พทุธศกัราช ๒๕๕๐ ทัง้นี ้เนือ่งจากศาลรฐัธรรมนญูเปนองคกรทีม่คีวามสำคญัยิง่
องคกรหนึ่งที่จะนำพาใหกลไกตาง ๆ ของรัฐธรรมนูญสามารถขับเคลื่อนไปได
สมตามเจตนารมณของรฐัธรรมนญู อกีทัง้ยงัมอีำนาจหนาทีใ่นการคมุครองสทิธิ
และเสรีภาพของประชาชนมิใหถูกลวงละเมิดจากบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ทีข่ดัหรอืแยงรฐัธรรมนญู นอกจากนัน้ คำวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญูยงัเปนเดด็ขาด
มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองคกรอื่นของรัฐทุกองคกร
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีบทบาทที่สำคัญยิ่งในการพัฒนากลไกทางการเมือง
การปกครองระบอบประชาธปิไตยและการพฒันาระบบกฎหมายมหาชนของไทย

๑. ทีม่าของตลุาการศาลรฐัธรรมนญู
ศาลรฐัธรรมนญูตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช

๒๕๕๐ ประกอบดวยประธานศาลรฐัธรรมนญูคนหนึง่ และตลุาการศาลรฐัธรรมนญู
อื่นอีก ๘ คน รวมเปน ๙ คน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคำแนะนำ
ของวุฒิสภาจากบุคคลดังตอไปนี้ (มาตรา ๒๐๔)

π“¬‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ·®åß «ã“ßÒ
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๑ เจาหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญ ๔ กลุมงานคดี ๔
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(๑) ผูพิพากษาในศาลฎีกา ซึ่ งดำรงตำแหนงไมต่ำกวา
ผพูพิากษาศาลฎกีา ซึง่ไดรบัเลอืกโดยทีป่ระชมุใหญศาลฎกีาโดยวธิลีงคะแนนลบั
จำนวน ๓ คน

(๒) ตลุาการในศาลปกครองสงูสดุ ซึง่ไดรบัเลอืกโดยทีป่ระชมุใหญ
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดโดยวิธีลงคะแนนลับ จำนวน ๒ คน

(๓) ผูทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร ซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญ
ทางดานนิติศาสตรอยางแทจริง จำนวน ๒ คน

(๔) ผูทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร หรือ
สังคมศาสตรอื่น ซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญทางดานการบริหารราชการ
แผนดินอยางแทจริง จำนวน ๒ คน

โดยผทูรงคณุวฒุสิาขานติศิาสตรและสาขารฐัศาสตร รฐัประศาสนศาสตร
หรือสังคมศาสตรอื่นตาม (๓) และ (๔) นั้น จะตองผานการสรรหาจาก
คณะกรรมการสรรหาตลุาการศาลรฐัธรรมนญู ซึง่ประกอบดวย (มาตรา ๒๐๖)

๑) ประธานศาลฎีกา
๒) ประธานศาลปกครองสูงสุด
๓) ประธานสภาผูแทนราษฎร
๔) ผูนำฝายคานในสภาผูแทนราษฎร
๕) ประธานองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญซึ่งเลือกกันเองให

เหลอืหนึง่คน ซึง่ประธานองคกรอสิระตามรฐัธรรมนญู ไดแก ประธานกรรมการ
การเลือกตั้ง ประธานผูตรวจการแผนดิน ประธานกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และประธานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน

ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญดำเนินการ
สรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหนงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจากผูทรงคุณวุฒิ
สาขานิติศาสตร หรือผูทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร หรือ
สังคมศาสตรอื่น และใหเสนอรายชื่อบุคคลที่ไดรับเลือกตามจำนวนที่จะตอง
ดำเนินการแตงตัง้ใหเปนตลุาการศาลรฐัธรรมนญู ซึง่กรณนีี ้มคีวามแตกตางจาก
กระบวนการสรรหาและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขาสูกระบวนการพิจารณา
เลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหนงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญของวุฒิสภาตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ทั้งนี้ เนื่องจาก

¯Û
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ตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐

รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๕๗ ไดกำหนด
ใหคณะกรรมการสรรหาตลุาการศาลรฐัธรรมนญูมหีนาทีส่รรหาและจดัทำบญัชี
รายชือ่ผทูรงคณุวฒุจิำนวนสองเทาของจำนวนตลุาการศาลรฐัธรรมนญูทีจ่ะตอง
ดำเนินการแตงตั้งเสนอตอวุฒิสภาเพื่อพิจารณาเลือกบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อ
ในบัญชีรายชื่อตามจำนวนที่จะตองดำเนินการแตงตั้ งให เปนตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญตอไป

สำหรับในขั้นตอนของการพิจารณาของวุฒิสภานั้น รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดลดบทบาทของวุฒิสภาในการ
พิจารณาเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหนงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญลง โดยให
วุฒิสภามีเพียงอำนาจหนาที่ในการพิจารณาใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบ
บุคคลเพื่อดำรงตำแหนงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเทานั้น วุฒิสภาไมมีอำนาจ
ในการพจิารณาเลอืกบคุคลแตประการใด ในกรณทีีว่ฒุสิภาไมเหน็ชอบในรายชือ่ใด
ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ใหสงรายชื่อนั้นกลับไปยังคณะกรรมการสรรหา
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพรอมดวยเหตุผลเพื่อใหดำเนินการสรรหาใหม หาก
คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไมเห็นดวยกับวุฒิสภาและมีมติ
ยืนยันตามมติเดิมดวยคะแนนเอกฉันท ใหสงรายชื่อนั้นใหประธานวุฒิสภา
นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแตงตั้งตอไป แตถามติที่ยืนยันตามมติเดิม
ไมเปนเอกฉนัท ใหเริม่กระบวนการสรรหาใหม ซึง่ตองดำเนนิการใหแลวเสรจ็ภายใน
สามสิบวัน นับแตวันที่มีเหตุใหตองดำเนินการดังกลาว (มาตรา ๒๐๖ (๒))

นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
ยังไดบัญญัติเกี่ยวกับการแกไขปญหากรณีที่ไมอาจสรรหาผูทรงคุณวุฒิสาขา
นิติศาสตร หรือผูทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร หรือ
สังคมศาสตรอื่นไดภายในเวลาที่กำหนดไมวาดวยเหตุใด ๆ ใหที่ประชุมใหญ
ศาลฎีกาแตงตั้งผูพิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดำรงตำแหนงไมต่ำกวาผูพิพากษา
ศาลฎีกาจำนวน ๓ คน และใหที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
แตงตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดจำนวน ๒ คน เปนกรรมการสรรหาเพื่อ
ดำเนินการสรรหาบุคคลดังกลาวแทน (มาตรา ๒๐๖ วรรคสอง)

¯Ù
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๒. อำนาจหนาทีข่องศาลรฐัธรรมนญูตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย
พทุธศกัราช ๒๕๕๐

อำนาจหนาทีข่องศาลรฐัธรรมนญูตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย
พทุธศกัราช ๒๕๕๐ โดยสวนใหญยงัคงเดมิตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ แตมีอำนาจหนาที่บางกรณีที่ไดแกไขใหเพิ่มขึ้น หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงในรายละเอียดบางประการ ดังนี้

๑. อำนาจหนาที่ในการพิจารณาวินิจฉัยคดี
๑) พิจารณาวินิจฉัยวา มติหรือขอบังคับในเรื่องใดของ

พรรคการเมอืงจะขดัตอสถานะและการปฏบิตัหินาทีข่องสมาชกิสภาผแูทนราษฎร
ตามรฐัธรรมนญู หรอืขดัหรอืแยงกบัหลกัการพืน้ฐานแหงการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (มาตรา ๖๕ วรรคสาม)

๒) พิจารณาวินิจฉัยวา บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทำ
การโดยใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อลมลางการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ หรือเพื่อให
ไดมาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทาง
ที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการ
ใหพรรคการเมืองใดเลิกกระทำการดังกลาว ศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่ง
ยุบพรรคการเมืองนั้นได

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคการเมืองดังกลาว
ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารของ
พรรคการเมืองที่ถูกยุบในขณะที่กระทำความผิดเปนระยะเวลา ๕ ปนับแตวันที่
ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่ง (มาตรา ๖๘)

๓) พจิารณาวนิจิฉยัวา สมาชกิภาพของสมาชกิสภาผแูทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลงตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว
(มาตรา ๙๑)

๔) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เพราะเหตุวาพรรคการเมืองที่ตนเปนสมาชิกมีมติใหพนจากการเปนสมาชิกของ
พรรคการเมือง โดยคัดคานวามติดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม
(มาตรา ๑๐๖ (๗))
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ตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐

๕) พิจารณาวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญของ
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐสภาใหความเห็นชอบแลว
กอนนำขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ซึ่ ง
ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับเรื่อง
(มาตรา ๑๔๑)

๖) พิจารณาวินิจฉัยวา รางพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรี
หรอืสมาชกิสภาผแูทนราษฎรเสนอ (มาตรา ๑๔๙ วรรคสอง) หรอืรางพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญที่คณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลฎีกา หรือองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญซึ่งประธานศาลและประธานองคกร
นั้นเปนผู รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเสนอ
(มาตรา ๑๔๐ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๑๔๙ วรรคสอง) มหีลกัการอยางเดยีวกนั
หรือคลายกันกับหลักการของรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญที่ตองยับยั้งไว

๗) พิจารณาวินิจฉัยวา รางพระราชบัญญัติใดที่รัฐสภา
ใหความเหน็ชอบแลว กอนทีน่ายกรฐัมนตรจีะนำขึน้ทลูเกลาทลูกระหมอมถวาย
เพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิ ไธยตามมาตรา ๑๕๐ หรื อ
รางพระราชบัญญัติใดที่รัฐสภาลงมติยืนยันตามมาตรา ๑๕๑ กอนที่
นายกรัฐมนตรีจะนำรางพระราชบัญญัตินั้นขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย
อีกครั้งหนึ่ง มีขอความขัดหรือแยงตอรฐัธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตาม
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๑๕๔)

๘) พจิารณาวนิจิฉยัวา รางขอบงัคบัการประชมุสภาผแูทนราษฎร
รางขอบังคับการประชุมวุฒิสภา และรางขอบังคับการประชุมรัฐสภา
ที่สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา แลวแตกรณี ใหความเห็นชอบแลว
แตยังมิไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
หรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๑๕๕)

๙) พิจารณาวินิจฉัยวา การพิจารณารางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายของสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือคณะกรรมาธิการ
มีการเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระทำดวยประการใด ๆ ที่มีผลใหสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ มีสวนไมวาโดยตรงหรือ
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บทความทางวิชาการ

โดยออมในการใชงบประมาณรายจาย ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัย
ภายใน ๗ วันนับแตวันที่ไดรับความเห็นดังกลาว (มาตรา ๑๖๘ วรรคเจ็ด)

๑๐) พิจารณาวินิจฉัยการสิ้นสุดความเปนรัฐมนตรีเฉพาะตัว
ตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว (มาตรา ๑๘๒ ประกอบมาตรา ๙๑ และ
มาตรา ๙๒)

๑๑) พิจารณาวินิจฉัยวา การตราพระราชกำหนดของ
คณะรัฐมนตรี ไมเปนไปตามมาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่ง กลาวคือ เพื่อประโยชน
ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความ
มัน่คงในทางเศรษฐกจิของประเทศ หรอืปองปดภยัพบิตัสิาธารณะ หรอืไมเปนไป
ตามมาตรา ๑๘๔ วรรคสอง กลาวคือ เปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเปนรีบดวน
อันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได (มาตรา ๑๘๕)

๑๒) วินิจฉัยชี้ขาดวา หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลง
อาณาเขตไทย หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือ
มีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวางประเทศ หรือ
จะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามหนังสือสัญญา หรือมี
ผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางกวางขวาง
หรือมีผลผูกพันดานการคา การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศ อยางมี
นัยสำคัญ ที่จะตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา (มาตรา ๑๙๐ วรรคหก)

๑๓) พิจารณาวินิจฉัยวา บทบัญญัติแหงกฎหมายที่ศาล
จะใชบังคับแกคดีใด ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๒๑๑)

๑๔) พิจารณาวินิจฉัยคำรองของบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือ
เสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว และเปนกรณีที่ไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอื่น
ไดแลว เพื่อมีคำวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
(มาตรา ๒๑๒)

๑๕) พิจารณาวินิจฉัยกรณีที่มีความขัดแยงเกี่ยวกับอำนาจ
หนาทีร่ะหวางรฐัสภา คณะรฐัมนตร ีหรอืองคกรตามรฐัธรรมนญูทีม่ใิชศาลตัง้แต
สององคกรขึ้นไป (มาตรา ๒๑๔)
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“ศาลรัฐธรรมนูญ”
ตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐

๑๖) พิจารณาวินิจฉัยวา กรรมการการเลือกตั้งคนใดคนหนึ่ง
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม หรือกระทำการอันตองหามตามที่
รัฐธรรมนูญบัญญัติไว (มาตรา ๒๓๓)

๑๗) พิจารณาสั่งยุบพรรคการเมืองที่ถือวากระทำการเพื่อให
ไดมาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่
บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๖๘ เนื่องจากปรากฏหลักฐานอันควร
เชื่อไดวาหัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารของพรรคการเมืองผูใด
มสีวนรเูหน็ หรอืปลอยปละละเลย หรอืทราบถงึการกระทำของผสูมคัรรบัเลอืกตัง้
ทีก่ระทำการ กอ หรอืสนบัสนนุใหผอูืน่กระทำการอนัเปนการฝาฝนพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา หรือระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่ง
มีผลทำใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมแลว มิไดยับยั้งหรือ
แกไขเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

ในกรณทีีศ่าลรฐัธรรมนญูมคีำสัง่ยบุพรรคการเมอืงนัน้ ใหเพกิถอน
สิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารของพรรคการเมือง
ดงักลาวมกีำหนดเวลา ๕ ปนบัแตวนัทีม่คีำสัง่ใหยบุพรรคการเมอืง (มาตรา ๒๓๗)

๑๘) พจิารณาวนิจิฉยัวา บทบญัญตัแิหงกฎหมายใดมปีญหา
เกีย่วกบัความชอบดวยรฐัธรรมนญู ตามคำรองของผตูรวจการแผนดนิ (มาตรา ๒๔๕ (๑))

๑๙) พิจารณาวินิจฉัยวา บทบัญญัติแหงกฎหมายใดกระทบ
ตอสิทธิมนุษยชนและมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ตามคำรอง
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (มาตรา ๒๕๗ (๒))

นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญยังมีหนาที่อื่น ๆ  ตามที่ปรากฎใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
(มาตรา ๑๓ มาตรา ๒๐ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๓ มาตรา ๙๑ มาตรา ๙๓
มาตรา ๙๔ มาตรา ๙๕ และมาตรา ๙๘) และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ (มาตรา ๑๐๓) ดวย
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บทความทางวิชาการ

๒. อำนาจหนาที่อื่น ๆ
๑. อำนาจหนาที่ของประธานศาลรัฐธรรมนูญ

๑.๑ เปนกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา (มาตรา ๑๑๓)
๑.๒ เปนกรรมการในคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อดำรง

ตำแหนงตาง ๆ ในองคกรตามรัฐธรรมนูญ
๑) เปนกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ ง

(มาตรา ๒๓๑)
๒) เ ป นก ร รมการสร รหาผู ต ร วจการแผ นดิ น

(มาตรา ๒๔๓)
๓) เปนกรรมการสรรหากรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (มาตรา ๒๔๖)
๔) เปนกรรมการสรรหากรรมการตรวจเงินแผนดิน

และผูวาการตรวจเงินแผนดิน (มาตรา ๒๕๒)
๕) เปนกรรมการสรรหากรรมการสทิธมินษุยชนแหงชาติ

(มาตรา ๒๕๖)
๒. อำนาจหนาที่ในการเสนอรางพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญเปนผูรักษาการ
(มาตรา ๑๓๙ (๓) และมาตรา ๑๔๒ (๓))

๓. อำนาจหนาที่ในการเสนอคำแปรญัตติตอคณะกรรมาธิการ
ในการพิจารณางบประมาณรายจายของรัฐสภา (มาตรา ๑๖๘ วรรคเกา)

๓. ขอพจิารณาเปรยีบเทยีบอำนาจหนาทีข่องศาลรฐัธรรมนญูในการ
พิจารณาวินิจฉัยคดีระหวางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ กับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พทุธศกัราช ๒๕๔๐

อำนาจหนาทีข่องศาลรฐัธรรมนญูตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยสวนใหญจะยังคงไวดังเดิมตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ทั้งนี้ อาจมีบางกรณีที่มีการแกไข
ปรับปรุงในรายละเอียดเล็กนอย เพื่อแกไขสภาพปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
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“ศาลรัฐธรรมนูญ”
ตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐

จากการใชบังคับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ อาทิ
กรณีการพิจารณาวินิจฉัยปญหาความขัดแยงเกี่ยวกับอำนาจหนาที่ขององคกร
ตาง ๆ  ตามรฐัธรรมนญูตามมาตรา ๒๖๖๒ ซึง่รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย
พทุธศกัราช ๒๕๕๐ ไดมกีารบญัญตัไิวอยางชดัเจนตามมาตรา ๒๑๔ วา จะตอง
เปนปญหาความขัดแย ง เกี่ ยวกับอำนาจหนาที่ ระหว างรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งไดแก องคกรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ ประกอบดวย คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดิน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน และองคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญ ประกอบดวย องคกร
อัยการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ และหากเกิดกรณีปญหาความขัดแยงระหวางรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญกับศาล ไมวาจะเปนศาลยุติธรรม
ศาลปกครอง หรอืศาลทหารกต็าม ใหเปนอำนาจของศาลยตุธิรรม ศาลปกครอง
หรือศาลทหาร แลวแตกรณี เปนผูพิจารณาวินิจฉัย๓ และนอกจากนี้
ปญหาความขัดแยงระหวางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ
จะตองเปนปญหาความขัดแยงขององคกรตาง ๆ ตั้งแตสององคกรขึน้
ไปดวย ดงันัน้ กรณทีีม่ปีญหาวาองคกรใดองคกรหนึง่ตามรฐัธรรมนญูมีปญหา
เกี่ยวกับอำนาจหนาที่ของตนตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จะไมสามารถ
เสนอเรื่องเขาสูการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญได๔

นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๑๑ ยงัไดแกไขปญหาอนัเกดิจากการใชบงัคบับทบญัญตัมิาตรา ๒๖๔
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ กรณีการพิจารณา
วินิจฉัยบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ศาลจะใชบังคับแกคดีใด โดยบัญญัติวา

˘

๒ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๖๖ บัญญัติวา “ในกรณีที่มีปญหา
เกี่ยวกับอำนาจหนาที่ขององคกรตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญใหองคกรนั้นหรือประธานวุฒิสภา เสนอเรื่องพรอมความเห็นตอ
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย”

๓ โปรดดู คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕๒/๒๕๔๖ เรื่อง คณะกรรมการการเลือกตั้งขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ เกี่ยวกับอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๔๕ วรรคหนึ่ง (๓)

๔ โปรดดู คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕๔/๒๕๔๒ เรื่อง ประธานรัฐสภาขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ กรณีปญหาการแตงตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
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ในระหวางที่ศาลไดสงความเห็นตามทางการตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อ
พิจารณาวินิจฉัย ใหศาลดำเนินการพิจารณาตอไปได แตใหรอการ
พิพากษาคดีไวชั่วคราว จนกวาจะมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ทั้งนี้ เพื่อแกไขปญหาการใชชองทางการเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อ
เปนการประวิงคดีนั่นเอง

๑) อำนาจหนาที่ที่เพิ่มขึ้น
อำนาจหน าที่ ของศาลรั ฐธร รมนูญตามรั ฐธร รมนูญแห ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่เพิ่มขึ้น มีดังนี้
๑. พิจารณาวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญของ

รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐสภาใหความเห็นชอบแลว
กอนนำขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย
ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่
ไดรับเรื่อง (มาตรา ๑๔๑)

อำนาจหนาทีข่องศาลรฐัธรรมนญูในการพจิารณาวนิจิฉยัความชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ มีตนแบบมาจาก
ระบบคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ (Conseil Constitutionnel) ของฝรั่งเศส๕

ทีบ่งัคบัใหมกีารเสนอรางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูทกุฉบบัเขาสกูาร
พิจารณาวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ กอนการประกาศใชเปน
กฎหมาย ซึง่ผลคำวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญูในการพจิารณาวนิจิฉยัความชอบ
ดวยรฐัธรรมนญูของรางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูตามมาตรา ๑๔๑ นี้
จะมขีอแตกตางจากการพจิารณาวนิจิฉยัความชอบดวยรฐัธรรมนญูของรางพระ
ราชบญัญตัทิัว่ไปบางประการ กลาวคอื คำวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญูทีว่นิจิฉยั
วารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดมีขอความขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ ใหขอความที่ขัดหรือแยงนั้นเปนอันตกไป ในกรณีที่วินิจฉัยวา
ขอความดังกลาวเปนสาระสำคัญหรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตาม
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ใหรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น
เปนอันตกไปทั้งฉบับ และในกรณีที่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผล

˘Ò

๕ โปรดดู รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐฝรั่งเศส ค.ศ. ๑๙๕๘ มาตรา ๖๑
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ตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐

ทำใหเฉพาะขอความที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญเปนอันตกไปนั้น ให
สงรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นกลับคืนสภาผูแทนราษฎรและ
วุฒิสภาเพื่อพิจารณาตามลำดับ ในกรณีเชนวานี้ใหสภาผูแทนราษฎรหรือ
วุฒิสภาพิจารณาแกไขเพิ่มเติมเพื่อมิใหขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญได โดยมติใน
การแกไขเพิ่มเติมใหใชคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด
เทาทีม่อียขูองแตละสภา แลวใหนายกรฐัมนตรดีำเนนิการทลูเกลาทลูกระหมอม
ถวายเพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยเพื่อประกาศใชเปนกฎหมาย
ตอไป๖

ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๑๓๘ ไดกำหนดใหมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ จำนวน
๙ ฉบับ ดังตอไปนี้

(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

(๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง

(๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
(๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียง

ประชามติ
(๕) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของ

ศาลรัฐธรรมนูญ
(๖) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณา

คดีอาญาของผูดำรงตำแหนงทางการเมือง
(๗) พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยผตูรวจการแผนดนิ
(๘) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต

˘Ú

๖ โปรดด ูคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒/๒๕๕๑, ที่ ๓/๒๕๕๑, ที่ ๔/๒๕๕๑ เรือ่ง ประธานสภานติบิญัญตัแิหงชาติ
ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน
พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ฉบับที่ .. )
พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. .... ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๑
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(๙) พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการตรวจเงนิแผนดนิ
อยางไรก็ตาม อำนาจหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณา

วินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ตามมาตรา ๑๔๑ นั้น มีขอยกเวนตามมาตรา ๓๐๕ (๓) ประกอบมาตรา ๒๙๕
กรณีรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเฉพาะที่จำเปนเพื่อ
ประโยชนในการจัดใหมีการเลือกตั้ง จำนวน ๓ ฉบับ ไดแก

๑) รางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยพรรคการเมอืง
พ.ศ. ....

๒) รางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พ.ศ. ....

๓) รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....

๒. พจิารณาวนิจิฉยัวา การตราพระราชกำหนดของคณะรฐัมนตรี
ไมเปนไปตามมาตรา ๑๘๔ วรรคสอง กลาวคือ เปนกรณีฉุกเฉินที่มี
ความจำเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได (มาตรา ๑๘๕)

โดยทีร่ฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ ไดกำหนด
ใหศาลรฐัธรรมนญูมอีำนาจในการพจิารณาวนิจิฉยัความชอบดวยรฐัธรรมนญูของ
พระราชกำหนดเฉพาะกรณีวัตถุประสงคในการตราพระราชกำหนดเทานั้น
กลาวคอื เปนการตราขึน้เพือ่ประโยชนในอนัทีจ่ะรกัษาความปลอดภยัของประเทศ
ความปลอดภยัสาธารณะ ความมัน่คงในทางเศรษฐกจิของประเทศ หรอืปองปด
ภัยพิบัติสาธารณะ หรือไม สวนในกรณีเงื่อนไขในการตราพระราชกำหนด
ทีใ่หตราขึน้ไดเฉพาะเมือ่คณะรฐัมนตรเีหน็วาเปนกรณฉีกุเฉนิทีม่คีวามจำเปนรบีดวน
อนัมอิาจจะหลกีเลีย่งไดนัน้ ถอืเปนการกระทำของรฐับาล (Acts of Government
หรอื Acte de Gouvernement) ทีฝ่ายตลุาการไมสามารถกาวลวงเขาไปพจิารณา
วนิจิฉยัได แตบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐
มาตรา ๑๘๕ ไดใหอำนาจศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาเงื่อนไขในการ
ตราพระราชกำหนดของคณะรฐัมนตร ีวาเปนกรณฉีกุเฉนิทีม่คีวามจำเปนรบีดวน

˘Û
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อนัมอิาจจะหลกีเลีย่งไดหรอืไมไดดวย๗
๓. วินิจฉัยชี้ขาดวาหนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลง

อาณาเขตไทย หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิ
อธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวาง
ประเทศ หรือจะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามหนังสือ
สัญญา หรือมีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของ
ประเทศอยางกวางขวาง หรือมีผลผูกพันดานการคา การลงทุน หรือ
งบประมาณของประเทศ อยางมีนัยสำคัญที่จะตองไดรับความเห็นชอบ
ของรัฐสภา (มาตรา ๑๙๐ วรรคหก)

รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐
ไดกำหนดใหการดำเนินการจัดทำหนังสือสัญญาของประเทศไทยกับ
นานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศที่มีความสำคัญและกระทบตอ
ผลประโยชนโดยรวมหรือประชาชนสวนใหญของประเทศจะตองไดรับความ
เห็นชอบของรัฐสภากอน ไดแก

๑. หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย คือ
หนังสือสัญญาที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตหรือพื้นที่ทางกายภาพของ
ประเทศไทยทั้งทางบกและทางทะเล

๒. หนงัสอืสญัญาทีม่บีทเปลีย่นแปลงเขตพืน้ทีน่อกอาณาเขต
ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือ
ตามกฎหมายระหวางประเทศ คือ หนังสือสัญญาที่มีการเปลี่ยนแปลงเขต
พื้นที่ในบริบทของกฎหมายทะเล ไดแก เขตเศรษฐกิจจำเพาะ (Exclusive
Economic Zone : EEZ) และเขตไหลทวีป (Continental Shelf) ที่ประเทศ
ไทยมีสิทธิอธิปไตย (Sovereign Rights) ในการหวงกันทรัพยากรธรรมชาติ
บางประการ ซึ่งแมวาประเทศไทยจะมิไดเขารวมเปนภาคีในอนุสัญญา

˘Ù

๗ โปรดดู คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑/๒๕๔๕ เรื่อง ประธานสภาผูแทนราษฎรขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
วาพระราชกำหนดไมเปนไปตามรัฐธรรมนูญ และคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๔/๒๕๔๖ เรื่อง ประธานสภาผูแทนราษฎร
สงความเหน็ของสมาชกิสภาผแูทนราษฎร ขอใหศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยัตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๑๙ กรณพีระราชกำหนด
แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ และพระราชกำหนดแกไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ พ.ศ. ๒๕๔๖ เปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๘ วรรคหนึ่ง หรือไม
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องคการสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ (United Nations
Convention on the Law of the Sea : UNCLOS) แตหลักการประกาศเขต
เศรษฐกิจจำเพาะและเขตไหลทวีปนั้น ถือเปนกฎหมายจารีตประเพณี
ระหวางประเทศ (Customary International Law) ซึ่งมีผลบังคับใหทุกรัฐตอง
ปฏิบัติตามในฐานะเชนกฎหมายแลว

๓. หนังสือสัญญาที่จะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการ
เปนไปตามหนังสือสัญญา ทั้งนี้ เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศที่ไมไดรับ
กฎหมายระหวางประเทศมาเปนกฎหมายภายในประเทศโดยตรง หรือที่
เรียกวา ระบบเอกนิยม (Monism) หากแตจะตองดำเนินการตรากฎหมาย
ภายในขึ้นเพื่อรองรับกอน หรือที่เรียกวา ระบบทวินิยม (Dualism) ดังนั้น
การที่ฝายบริหารจะดำเนินการจัดทำความตกลงใด ๆ  กับนานาประเทศหรือกับ
องคการระหวางประเทศและจะตองมีการตรากฎหมายภายในเพื่อรองรับ
ก็จะตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภากอน

๔. หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบตอความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางกวางขวาง ตัวอยางเชน กรณีที่
ประเทศไทยไดจดัทำความตกลงกบักองทนุการเงนิระหวางประเทศ (International
Monetary Fund : IMF) และในความตกลงดังกลาว ไดกำหนดใหประเทศไทย
จะตองดำเนินการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ หรือจะตองตรากฎหมายบางอยางเพื่อ
ประโยชนในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ หรือจะตองดำเนินการให
ระบบการศึกษาของประเทศมีความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง
กรณีนี้ ถือวาเปนหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือ
สังคมของประเทศอยางกวางขวาง จึงตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา
กอนดำเนินการ

๕. หนังสือสัญญาที่มีผลผูกพันดานการคา การลงทุน หรือ
งบประมาณของประเทศอยางมีนัยสำคัญ ไดแกสนธิสัญญาดานการคา
การลงทุน ทั้งในระดับพหุภาคีและในระดับทวิภาคี โดยเฉพาะหนังสือสัญญา
ทีเ่กีย่วของกบัการจดัทำความตกลงเขตการคาเสร ี(Free Trade Agreement : FTA)

ทั้งนี้ โดยกำหนดใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือ
สมาชกิของทัง้สองสภารวมกนั มจีำนวนไมนอยกวา ๑ ใน ๑๐ ของจำนวนสมาชกิ

˘ı
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ทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา หากเห็นวาหนังสือสัญญาใดเปนหนังสือ
สัญญาที่จะตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภากอนการดำเนินการจัดทำกับ
นานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง
ใหเสนอความเหน็ตอประธานสภาผแูทนราษฎร ประธานวฒุสิภา หรอืประธานรฐัสภา
แลวแตกรณ ีแลวใหประธานแหงสภาทีไ่ดรบัความเหน็ดงักลาว สงความเหน็นัน้
ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดวา หนังสือสัญญาดังกลาว
ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาหรือไม

อยางไรก็ตาม มีขอยกเวนการวินิจฉัยชี้ขาดหนังสือสัญญาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ กรณีที่เกี่ยวกับการจัดทำหรือดำเนินการตามหนังสือสัญญา
ที่ไดดำเนินการไปกอนแลวกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ ใหเปนอันใชได
โดยไมตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา ตามที่กำหนดไวในมาตรา ๓๐๕ (๕)

๔. พิจารณาวินิจฉัยคำรองของบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือ
เสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว และเปนกรณีที่ไมอาจใชสิทธิโดย
วิธีการอื่นไดแลว เพื่อมีคำวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือ
แยงตอรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๒๑๒)

หลักการใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญไดโดย
ตรงในกรณีที่มีบทบัญญัติแหงกฎหมายละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของประชาชน
และเห็นวาเปนกฎหมายที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ไดรับการบัญญัติไว
เปนครั้งแรก ซึ่งการกำหนดใหสิทธิแกประชาชนผูถูกกระทบสิทธิหรือเสรีภาพ
เปนผูมีสิทธิเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญไดเองในกรณีที่เห็นวาบทบัญญัติ
แหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ เพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยวา
บทบัญญัติแหงกฎหมายนั้น ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม ถือเปนชองทาง
ที่สำคัญประการหนึ่งในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน แตการ
เสนอเรื่องสูศาลรัฐธรรมนูญยอมมีขอจำกัด ทั้งนี้ เพื่อปองกันมิใหมีคดีเขาสู
การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญมากเกินไป มาตรา ๒๑๒ วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงกำหนดใหการ
เสนอเรื่องเขาสูการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญสามารถกระทำไดเฉพาะกรณี
ที่ไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอื่นตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไดแลว กลาวคือ กรณี
ที่บคุคลเปนคคูวามในศาล เมือ่บคุคลนัน้สงคำโตแยงตอศาลทีจ่ะใชบทบญัญติั
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แหงกฎหมายเพือ่บงัคบัแกคดใีด เพือ่ใหศาลสงความเหน็นัน้ไปยงัศาลรฐัธรรมนญู
แตศาลไมสง หรือเสนอเรื่องใหผูตรวจการแผนดินแลว ผูตรวจการแผนก็ไม
เสนอเรือ่งมายงัศาลรฐัธรรมนญู หรอืเสนอเรือ่งใหคณะกรรมการสทิธมินษุยชน
แหงชาติแลว คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติก็ไมเสนอเรื่องดังกลาว
มายังศาลรัฐธรรมนูญ กรณีเชนนี้ ประชาชนจึงสามารถเสนอเรื่องเขาสู
การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงได๘

๕. พิจารณาสั่งยุบพรรคการเมืองที่ถือวากระทำการเพื่อให
ไดมาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตาม
วิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ

กลาวคอื เนือ่งจากปรากฏหลกัฐานอนัควรเชือ่ไดวาหวัหนาพรรคการเมอืง
หรือกรรมการบริหารของพรรคการเมืองผูใด มีสวนรูเห็น หรือปลอยปละละเลย
หรือทราบถึงการกระทำของผูสมัครรับเลือกตั้งที่กระทำการ กอ หรือสนับสนุน
ใหผอูืน่กระทำการอนัเปนการฝาฝนพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา หรือ
ระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งมีผลทำใหการเลือกตั้ง
มไิดเปนไปโดยสจุรติและเทีย่งธรรมแลว มไิดยบัยัง้หรอืแกไขเพือ่ใหการเลอืกตัง้
เปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ใหถือวาพรรคการเมืองนั้นกระทำการเพื่อ
ใหไดมาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทาง
ที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ตามมาตรา ๖๘ และในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ
มคีำสัง่ยบุพรรคการเมอืงนัน้ ใหเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของหวัหนาพรรคการเมอืง
และกรรมการบริหารของพรรคการเมืองดังกลาวมีกำหนดเวลา ๕ ปนับแต
วันที่มีคำสั่งใหยุบพรรคการเมือง (มาตรา ๒๓๗)

๖. พิจารณาวินิจฉัยวา บทบัญญัติแหงกฎหมายใดกระทบ
ตอสิทธิมนุษยชนและมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ตาม
คำรองของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (มาตรา ๒๕๗ (๒))

๘ ขอกำหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๒๑ บัญญัติวา
“บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไวมีสิทธิยื่นคำรองตอศาลเพื่อมีคำวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญได” วรรคสองบัญญัติวา “การใชสิทธิตามวรรคหนึ่งตองเปนกรณีที่ไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอื่นไดแลว
ทั้งนี้ตามมาตรา ๒๑๑ มาตรา ๒๔๕ (๑) และมาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) ของรัฐธรรมนูญ” และขอ ๒๒ บัญญัติวา “การยื่น
คำรองของบุคคลตามขอ ๒๑ นอกจากตองดำเนินการตามขอ ๑๘ แลวใหระบุเหตุที่ไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอื่นไดแลวดวย”



®ÿ≈π‘μ‘ ¡’.§.-‡¡.¬. ıÒ

“ศาลรัฐธรรมนูญ”
ตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐

˘¯

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไดบัญญัติ
รับรองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องตาง ๆ ไวในหมวด ๓ วาดวยสิทธิและ
เสรีภาพของปวงชนชาวไทย และไดกำหนดใหมีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติขึ้นเพื่อเปนองคกรที่เปนกลไกในการทำหนาที่ในการใหความคุมครอง
สิทธิมนุษยชนขึ้นเปนการเฉพาะ ทั้งนี้ เพื่อตองการใหมีการตรวจสอบการใช
อำนาจของรัฐใหเกิดความชอบดวยรัฐธรรมนูญและกฎหมายในการบริหาร
ราชการแผนดินซึ่งบทบัญญัติมาตรา ๒๐๐ (๑) ไดบัญญัติใหคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติมีอำนาจหนาที่ในการตรวจสอบและรายงานการกระทำ
หรือละเลยการกระทำอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม เปนไปตาม
พันธกรณีระหวางประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเปนภาคีและ
เสนอมาตรการแกไขปญหาที่เหมาะสมตอบุคคลหรือหนวยงานที่กระทำหรือ
ละเลยการกระทำดังกลาวเพื่อดำเนินการ และในกรณีที่ปรากฏวาไมมีการ
ดำเนินการตามที่เสนอ ใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติรายงาน
ตอรัฐสภาเพื่อดำเนินการตอไป

อยางไรก็ตาม โดยเหตุที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไดกำหนดบทบาทและอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติในลักษณะขององคกรที่ทำหนาที่ในการสงเสริมและ
สนับสนุนใหมีการใหความคุมครองสิทธิมนุษยชนแกประชาชนเทานั้น มิได
กำหนดใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติทำหนาที่เปนองคกรตรวจสอบ
การใชอำนาจรัฐโดยตรง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติจึงไมสามารถ
เสนอปญหาอันเกิดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนตอศาลได อีกทั้งปญหาการ
ทำหนาที่ที่มีลักษณะคลายคลึงและซ้ำซอนกับองคกรตามรัฐธรรมนูญอื่น ๆ
โดยเฉพาะกรณีผูตรวจการแผนดิน ดังนั้น รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงไดเพิ่มอำนาจคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติให
สามารถยื่นคำฟองตอศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง หรือศาลยุติธรรม
ไดโดยตรง ในกรณีที่มีผูรองวามีกฎหมายที่ขัดตอสิทธิมนุษยชนและขัดตอ
รัฐธรรมนูญ รวมทั้งมีการกระทำที่ขัดตอสิทธิมนุษยชนและเปนการขัดกฎหมาย
ทั้งนี้ เพื่อเปนชองทางในการใหความคุมครองประชาชนเพิ่มขึ้นไดอีกทางหนึ่ง
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๒) อำนาจหนาที่ที่แกไขใหเปนขององคกรอื่น
ไดแก กรณีผูดำรงตำแหนงทางการเมืองผูใดจงใจไมยื่นบัญชี

แสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบตามที่กำหนด
ไวในรัฐธรรมนูญ หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
และเอกสารประกอบดวยขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอเท็จจริง
ทีค่วรแจงใหทราบ ใหคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทจุรติแหงชาติ
เสนอเรื่องใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดำรงตำแหนงทางการเมือง
วนิจิฉยัตอไป กลาวคอื ถาศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผดูำรงตำแหนงทางการเมอืง
วินิจฉัยวาผูดำรงตำแหนงทางการเมืองผูใดกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง
ใหผูนั้นพนจากตำแหนงในวันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดำรงตำแหนง
ทางการเมืองวินิจฉัย โดยใหนำบทบัญญัติมาตรา ๙๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม
และผูนั้นตองหามมิใหดำรงตำแหนงทางการเมืองหรือดำรงตำแหนงใด
ในพรรคการเมอืงเปนเวลา ๕ ป นับแตวันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ
ดำรงตำแหนงทางการเมืองวินิจฉัย (มาตรา ๒๖๓)

เหตุผลที่ผูจัดทำรัฐธรรมนูญไดกำหนดใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผูดำรงตำแหนงทางการเมืองเปนผูพิจารณาวินิจฉัยกรณีผูดำรงตำแหนง
ทางการเมืองจงใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสาร
ประกอบ หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสาร
ประกอบดวยขอความอนัเปนเทจ็ หรอืปกปดขอเทจ็จรงิทีค่วรแจงใหทราบ มาจาก
การที่ไดพิจารณาแลวเห็นวา นอกจากการลงโทษทางการเมืองแกผูดำรง
ตำแหนงทางการเมืองผูนั้นดวยการหามมิใหดำรงตำแหนงทางการเมืองหรือ
ดำรงตำแหนงใดในพรรคการเมืองเปนเวลา ๕ ปนับแตวันที่ศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของดำรงตำแหนงทางการเมืองวินิจฉัยแลว ผูดำรงตำแหนง
ทางการเมืองดังกลาวยังตองรับโทษทางอาญาไปพรอมกันดวย ดังนั้น จึงควร
มอบหนาที่ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องนี้ใหแกศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผูดำรงตำแหนงทางการเมืองเปนผูพิจารณาวินิจฉัยจะมีความเหมาะสม
ยิ่งกวา
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การเลอืกตัง้ไดวนิจิฉยัสัง่การเปนอยางใดแลว ใหเสนอตอศาลฎกีาเพือ่พจิารณา
วินิจฉัยโดยพลัน เพื่อใหมีองคกรที่ทำหนาที่ตรวจสอบการสรรหาใหเปนไปโดย
ถูกตองและชอบดวยกฎหมาย

๒. คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูสมัครรับเลือกตั้ง
หรอืเขารบัการสรรหาเปนสมาชกิวฒุสิภา

คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูสมัครรับเลือกตั้งหรือเขารับ
การสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา โดยสวนใหญแลวยังคงหลักการเดิมตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ อาทิเชน ตองไมเปน
พนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ
เปนเจาหนาที่อื่นของรัฐ๑ โดยไดมีการปรับปรุงแกไขปญหาที่เกิดจากการใช
บังคับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ทั้งนี้เพื่อใหผูที่

ÒÛ

๑ คำวา “เจาหนาที่อื่นของรัฐ” ตองมีลักษณะดังตอไปนี้
๑. ไดรับแตงตั้งหรือเลือกตั้งตามกฎหมาย
๒. มีอำนาจหนาที่ดำเนินการหรือหนาที่ปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมายและปฏิบัติงานประจำ
๓. อยูในบังคับบัญชาหรือในกำกับดูแลของรัฐ
๔. มีเงินเดือน คาจาง หรือคาตอบแทนตามกฎหมาย
ดังนั้น ตำแหนง “ผูพิพากษาสมทบ” จึงเปนเจาหนาที่อื่นของรัฐ แตบุคคลซึ่งดำรงตำแหนงตาง ๆ รวม ๒๗ ตำแหนง

ดังตอไปนี้ไมถือวาเปนเจาหนาที่อื่นของรัฐ ไดแก
๑. กรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย
๒. กรรมการอิสลามประจำจังหวัด
๓. กรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.)
๔. ประธานหรือกรรมการบริหารขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทย
๕. ประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการขาราชการตำรวจ (ก.ตร.)
๖. กรรมการการประถมศึกษาจังหวัด
๗. กรรมการสภาประจำสถาบันราชภัฏ
๘. กรรมการสภาสถาบันราชภัฏ
๙. อนุกรรมการขาราชการตำรวจประจำจังหวัด (อ.ก.ตร.จังหวัด)
๑๐. อนุกรรมการขาราชการครูสามัญ (อ.ก.ค.จังหวัด)
๑๑. อนุกรรมการสามัญประจำกระทรวง (อ.ก.พ.กระทรวง)
๑๒. อนุกรรมการสามัญประจำกรม (อ.ก.พ.กรม)
๑๓. อนุกรรมการสามัญประจำจังหวัด (อ.ก.พ.จังหวัด)
๑๔. อนุกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
๑๕. อนุกรรมการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน
๑๖. อนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑๗. กรรมการของสถาบันพระปกเกลา
๑๘. กรรมการของนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
๑๙. กรรมการองคการคลังสินคา
๒๐. อนุกรรมการในคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนระดับจังหวัด
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หลักการใหมเกี่ยวกับ “วุฒิสภา”
ตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐

ÒÒÙ

๑. หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย
๒.หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่นอกอาณาเขต

ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตาม
กฎหมายระหวางประเทศ

๓.หนังสือสัญญาที่จะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปน
ไปตามหนังสือสัญญา

๔.หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
หรือสังคมของประเทศอยางกวางขวาง

๕.หนังสือสัญญาที่มีผลผูกพันดานการคา การลงทุน หรือ
งบประมาณของประเทศอยางมีนัยสำคัญ

โดยกอนการดำเนินการเพื่อทำหนังสือสัญญากับนานาประเทศ
หรือองคการระหวางประเทศดังกลาว คณะรัฐมนตรีตองใหขอมูลและจัดใหมี
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน และตองชี้แจงตอรัฐสภาเกี่ยวกับหนังสือ
สัญญานั้น ในการนี้ใหคณะรัฐมนตรีเสนอกรอบการเจรจาตอรัฐสภาเพื่อ
ขอความเห็นชอบดวย และเมื่อลงนามในหนังสือสัญญาดังกลาวแลว กอนที่
จะแสดงเจตนาใหมีผลผูกพัน คณะรัฐมนตรีตองใหประชาชนสามารถเขาถึง
รายละเอียดของหนังสือสัญญานั้น และในกรณีที่การปฏิบัติตามหนังสือสัญญา
ดังกลาวกอใหเกิดผลกระทบตอประชาชนหรือผูประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดยอม คณะรัฐมนตรีตองดำเนินการแกไขหรือเยียวยาผูไดรับผลกระทบนั้น
อยางรวดเร็ว เหมาะสม และเปนธรรม (มาตรา ๑๙๐)

๔) การใหความเห็นชอบและการพิจารณาเลือกบุคคลให
ดำรงตำแหนงในองคกรตางๆ ตามรัฐธรรมนูญ

๔.๑) อำนาจหนาที่ในการใหความเห็นชอบบุคคล
๑. ใหความเหน็ชอบ ตลุาการศาลรฐัธรรมนญู กรรมการ

การเลอืกตัง้ ผตูรวจการแผนดนิ กรรมการปองกนัและปราบปรามการทจุรติแหงชาติ
กรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูวาการตรวจเงินแผนดิน กรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ ซึ่งไดรับการสรรหาและคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาชุดเดียวกัน
คือ ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานสภาผูแทนราษฎร
ผูนำฝายคานในสภาผูแทนราษฎร และประธานองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
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ซึ่งเลือกกันเองใหเหลือ ๑ คน โดยในกรณีที่วุฒิสภาไมเห็นชอบในรายชื่อใด ให
สงรายชื่อนั้นกลับไปยังคณะกรรมการสรรหา พรอมดวยเหตุผล เพื่อใหดำเนิน
การสรรหาใหม หากคณะกรรมการสรรหาไมเหน็ดวยกบัวฒุสิภาและมมีตยินืยนั
ตามมติเดิมดวยคะแนนเอกฉันท ใหสงรายชื่อนั้นใหประธานวุฒิสภานำความ
กราบบงัคมทลูเพือ่ทรงแตงตัง้ตอไป แตถามตทิีย่นืยนัตามมตเิดมิไมเปนเอกฉนัท
ใหเริ่มกระบวนการสรรหาใหม

๒. ใหความเหน็ชอบในการแตงตัง้เลขาธกิารคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (มาตรา ๒๕๑ วรรคสอง)

๓. ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งหรือใหอัยการสูงสุด
พนจากตำแหนง (มาตรา ๒๕๕ วรรคสาม)

๔.๒ อำนาจหนาที่ในการพิจารณาเลือกบุคคล
๑. พิจารณาเลือกกรรมการศาลยุติธรรมผูทรงคุณวุฒิ

จำนวน ๒ คน (มาตรา ๒๒๑ (๓))
๒. พิจารณาเลือกกรรมการศาลปกครองผูทรงคุณวุฒิ

จำนวน ๒ คน (มาตรา ๒๒๖ (๓))
โดยในการทีว่ฒุสิภาจะพจิารณาใหบคุคลดำรงตำแหนงใด

ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ ใหวุฒิสภาแตงตั้งคณะกรรมาธิการขึ้น
คณะหนึง่ ทำหนาทีต่รวจสอบประวตั ิความประพฤต ิและพฤตกิรรมทางจรยิธรรม
ของบคุคลผไูดรบัการเสนอชือ่ใหดำรงตำแหนงนัน้ รวมทัง้รวบรวมขอเทจ็จรงิและ
พยานหลกัฐานอนัจำเปน แลวรายงานตอวฒุสิภาเพือ่ประกอบการพจิารณาตอไป
(มาตรา ๑๒๑)

๕) อำนาจหนาที่ในการถอดถอนบุคคลออกจากตำแหนง
สวนใหญยังคงหลักการเดิมที่ ใหวุฒิสภามีอำนาจในการ

พิจารณาถอดถอนนายกรัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด อัยการ
สูงสุด ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดิน
กรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูพิพากษาหรือตุลาการ พนักงานอัยการ หรือผูดำรง
ตำแหนงระดับสูง ในกรณีที่ผูดำรงตำแหนงดังกลาวมีพฤติการณร่ำรวยผิดปกติ
สอไปในทางทุจริตตอหนาที่ สอวากระทำผิดตอตำแหนงหนาที่ราชการ
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คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๒/๒๕๕๑,
คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๓/๒๕๕๑,
คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๔/๒๕๕๑
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑

เรือ่ง ประธานสภานติบิญัญตัแิหงชาตขิอใหศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยั
ความชอบดวยรฐัธรรมนญูของรางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
วาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... และรางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการตรวจ
เงนิแผนดนิ พ.ศ. .... ตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๔๑

๑.  ความเปนมาและขอเทจ็จรงิโดยสรปุ
ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติมีหนังสือลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๑

สงรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ....
รางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการปองกนัและปราบปรามการทจุรติ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. .... และเอกสารประกอบ เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๑๔๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยมีขอเท็จจริง สรุปไดดังนี้

๑) รางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยผตูรวจการแผน
ดิน พ.ศ. ....

ผูตรวจการแผนดินเสนอรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติสำนักงานผูตรวจการแผน
ดิน พ.ศ. .... ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา ตามมาตรา ๑๓๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๐๒ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
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ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติไดพิจารณาประเด็นปญหาเบื้องตน
กอนทีจ่ะบรรจรุางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยผตูรวจการแผนดนิ พ.ศ. ....
และรางพระราชบญัญตัสิำนกังานผตูรวจการแผนดนิ พ.ศ. .... ทัง้ ๒ ฉบบั เขาระเบยีบ
วาระการประชุมในประเด็นปญหาวาเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินที่
จะตองมคีำรบัรองของนายกรฐัมนตรหีรอืไม และจะตองนำบทบญัญตัใินหมวด ๖ สวน
ที่ ๗ การตราพระราชบัญญัติ มาตรา ๑๔๒ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญมาใชบังคับ
กับการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติดวยหรือไม

คณะกรรมการประสานงานและเสนอความเห็นเพื่อประกอบการ
พิจารณาวินิจฉัยของประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติไดพิจารณาขอกฎหมายแลว
มคีวามเหน็วา ไมตองนำบทบญัญตัมิาตรา ๑๔๒ วรรคสอง ของรฐัธรรมนญูมาใชบงัคบั
กับการเสนอรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเพราะ

(๑)รัฐธรรมนูญบัญญัติเกี่ยวกับการเสนอและการพิจารณาราง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไวในมาตรา ๑๓๙ (๓) สวนการเสนอและการ
พิจารณารางพระราชบัญญัติ รัฐธรรมนูญบัญญัติไวในมาตรา ๑๔๒ จึงเห็นไดวาการ
เสนอรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญกับการเสนอรางพระราชบัญญัติไดมี
การบัญญัติแยกออกจากกันอยางชัดเจน

(๒)รางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูเปนรางกฎหมายทีอ่นวุตั
ตามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญู แตรางพระราชบญัญตัเิปนรางกฎหมายทีเ่ปนเครือ่ง
มือที่ฝายบริหารจะตองนำไปปฏิบัติ

(๓)การเสนอรางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูของผรูกัษาการ
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเปนการเสนอตามมาตรา ๑๓๙ (๓) ซึ่งเปน
บทบญัญตัเิฉพาะทีใ่หอำนาจในการเสนอ สวนมาตรา ๑๔๐ วรรคสอง เปนการกำหนด
ใหนำบทบัญญัติในหมวด ๖ สวนที่ ๗ การตราพระราชบัญญัติมาใชเฉพาะกับการ
พิจารณาเทานั้น

ดงันัน้ ประธานสภานติบิญัญตัแิหงชาตจิงึไมตองพจิารณาวนิจิฉยัวา
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. .... เปน
รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินที่จะตองสงใหนายกรัฐมนตรีใหคำรับรอง
สวนการพิจารณารางพระราชบัญญัติสำนักงานผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. .... จะตอง
ดำเนินการตามมาตรา ๑๔๒ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
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พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติจึงไดพิจารณาอนุญาตบรรจุ
รางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยผตูรวจการแผนดนิ พ.ศ. .... ซึง่ผตูรวจ
การแผนดนิเปนผเูสนอเขาระเบยีบวาระการประชมุกอนทีน่ายกรฐัมนตรจีะไดลงนาม
ใหคำรับรองรางพระราชบัญญัติสำนักงานผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ....

สภานติบิญัญตัแิหงชาต ิในคราวประชมุครัง้ที ่๖๔/๒๕๕๐ เปนพเิศษ
วันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ไดพิจารณาและลงมติรับหลักการแหงรางพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. .... (ผูตรวจการแผนดิน
เปนผูเสนอ) ในวาระที่หนึ่งดวยคะแนนเสียงเห็นดวยจำนวน ๘๖ เสียง จากจำนวน
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติที่เขาประชุมจำนวน ๘๖ คน ตอมาประธานสภา
นิติบัญญัติแหงชาติไดพิจารณาอนุญาตบรรจุรางพระราชบัญญัติสำนักงานผูตรวจ
การแผนดนิ พ.ศ. .... ซึง่ผตูรวจการแผนดนิเปนผเูสนอ และนายกรฐัมนตรใีหคำรบัรอง
แลว เขาระเบยีบวาระการประชมุในคราวประชมุครัง้ที ่๖๙/๒๕๕๐ วนัศกุรที ่๗ ธนัวาคม
๒๕๕๐ ไดพิจารณาและลงมติรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติสำนักงานผูตรวจ
การแผนดิน พ.ศ. .... และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่ง จำนวน ๑๕ คน
ซึง่เปนชดุเดยีวกนักบัคณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณารางพระราชบญัญตัปิระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. .... เพื่อพิจารณาในวาระที่สอง โดย
คณะกรรมาธกิารวสิามญัฯ ไดพจิารณาและมมีตวิาควรนำบทบญัญตัเิกีย่วกบัสำนกังาน
ผูตรวจการแผนดินไปบัญญัติเปนกฎหมายอีกฉบับหนึ่งแยกออกจากรางพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. .... ตามรางพระราช
บัญญัติที่ผูตรวจการแผนดินเสนอ เพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

สภานิติบัญญัติแหงชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ ๗๔/๒๕๕๐ วันศุกร
ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ ไดพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
ผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติสำนักงานผูตรวจเงินแผนดิน
พ.ศ. .... ในวาระทีส่องและลงมตใินวาระทีส่าม เหน็ชอบใหออกใชเปนพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน และประกาศใชเปนกฎหมายตอไป

๒) รางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการปองกนัและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

สภานิติบัญญัติแหงชาติในคราวประชุม ครั้งที่ ๕๑/๒๕๕๐ วันพุธที่
๑๙ กันยายน ๒๕๕๐ ไดพิจารณาและลงมติรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติ
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ประกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการปองกนัและปราบปรามการทจุรติ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....
ทีค่ณะรฐัมนตร ีเปนผเูสนอ  รางพระราชบญัญตัแิกไขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัปิระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ที่นางจุรี  วิจิตรวาทการกับคณะ เปนผูเสนอ และรางพระราชบัญญัติแกไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่คณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติเปนผูเสนอไวพิจารณา ซึ่งผลการลงมติรับหลักการในวาระที่หนึ่ง
รางทีค่ณะรฐัมนตร ีเปนผเูสนอ มผีเูขาประชมุ ๙๖ คน เหน็ดวย ๙๕ เสยีงไมลงคะแนน
๑ เสียง รางที่นางจุรี  วิจิตรวาทการกับคณะ เปนผูเสนอ มีผูเขาประชุม ๑๐๑ คน
เห็นดวย ๙๙ เสียง ไมเห็นดวย ๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง และรางที่คณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปนผูเสนอ มีผูเขาประชุม ๑๐๑ คน
เห็นดวย ๑๐๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง และมีมติใหตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พจิารณารางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการปองกนัและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแหงชาติจำนวน ๒๕ คน เพื่อพิจารณา
ในวาระทีส่องจนแลวเสรจ็ และเสนอรายงานการพจิารณาตอทีป่ระชมุสภานติบิญัญตัิ
แหงชาติพิจารณาในคราวประชุมครั้งที่ ๗๑/๒๕๕๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธันวาคม
๒๕๕๐ ไดพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในวาระที่สอง และลงมติในวาระที่สาม
โดยมีผูเขาประชุมจำนวน ๑๒๙ คน เห็นดวย ๑๒๔ เสียง ไมเห็นดวย ๑ เสียง
งดออกเสียง ๔ เสียง

๓) รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงิน
แผนดิน พ.ศ. ....

ผูวาการตรวจเงินแผนดินในฐานะผูใชอำนาจหนาที่แทนประธาน
กรรมการตรวจเงนิแผนดนิและคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดนิไดดำเนนิการปรบัปรงุ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคสอง และมาตรา ๓๐๒ วรรคสาม แลวเสนอ
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ....
ซึ่งจัดทำขึ้นใหมทั้งฉบับโดยยกเลิกพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ตอประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ เพื่อให

ÒÚ
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สภานติบิญัญตัแิหงชาตพิจิารณาตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๓๙ ประกอบมาตรา ๒๙๓
เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๐ โดยคณะกรรมการประสานงานและเสนอความเห็น
เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยของประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ ไดพิจารณา
ขอกฎหมายในประเด็นเกี่ยวกับการเสนอและการพิจารณารางพระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนญูแลว  มคีวามเหน็วาไมตองนำบทบญัญตัมิาตรา ๑๔๒ วรรคสอง
ของรฐัธรรมนญูมาใชบงัคบักบัการเสนอรางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู  ดงั
นั้น ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติไมตองพิจารณาวินิจฉัยวา รางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญที่เสนอมาเพื่อใหสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณานั้นเปน
รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินที่จะตองสงใหนายกรัฐมนตรีใหคำรับรองตาม
มาตรา ๑๔๒ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ

สภานติบิญัญตัแิหงชาตใินคราวประชมุ ครัง้ที ่๖๔/๒๕๕๐ เปนพเิศษ
วันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ไดพิจารณาและลงมติรับหลักการแหง
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ....
(คณะกรรมการตรวจเงนิแผนดนิเปนผเูสนอ) ในวาระทีห่นึง่ ดวยคะแนนเสยีงเหน็ดวย
จำนวน ๖๔ เสียง จากจำนวนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติที่เขาประชุมจำนวน
๖๔ คน

๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องตน
ศาลรฐัธรรมนญูมอีำนาจรบัคำรองทัง้ ๓ คำรองนีไ้วพจิารณาวนิจิฉยัตาม

รัฐธรรมนูญมาตรา ๑๔๑ หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา การที่สภานิติบัญญัติแหงชาติตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พทุธศกัราช ๒๕๔๙ ไดพจิารณารางพระราชบญัญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการปองกนัและปราบปรามการทจุรติ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ....
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. .... และให
ความเห็นชอบกับรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวในคราวประชุม
ครั้งที่ ๗๑/๒๕๕๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ และในคราวประชุมครั้งที่
๗๔/๒๕๕๐ วนัศกุรที ่๒๑ ธนัวาคม ๒๕๕๐ ถอืวาสภานติบิญัญตัแิหงชาตทิำหนาที่
รัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
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มาตรา ๒๙๓ เมือ่ประธานสภานติบิญัญตัแิหงชาตสิงรางพระราชบญัญตัปิระกอบ
รัฐธรรมนูญดังกลาวใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
กอนนำขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย กรณีจึงเปน
ไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๔๑ ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอำนาจ
รับคำรองไวพิจารณาวินิจฉัยได

๓. ประเดน็ทีศ่าลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยั
มีประเด็นพิจารณาความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญรวม ๒ ประเด็นคือ รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และราง
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการตรวจเงนิแผนดนิ พ.ศ. .... ตราขึน้
โดยถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือไม และมีขอความขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญหรือไม

พิจารณาแลวเห็นวา การออกเสียงลงคะแนนของสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ในวาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง ๓ ฉบับ
มีขอเท็จจริงปรากฏตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๓/๖๖๔
ลงวนัที ่๑๔ กมุภาพนัธ ๒๕๕๑ ลงนามโดยนายสมศกัดิ ์ มนญุปจ ุรองเลขาธกิารวฒุสิภา
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการวุฒิสภา ดังนี้

๑) ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ อันเปนวันออกเสียงลงคะแนนของ
สภานติบิญัญตัแิหงชาตใินวาระทีห่นึง่ ขัน้รบัหลกัการแหงรางพระราชบญัญตัปิระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ..... มีจำนวนสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แหงชาติลงชื่อมาประชุมจำนวน ๒๑๒ คน จากจำนวนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ที่มีอยูจริงในขณะนั้น ๒๔๒ คน แตตามเอกสารบันทึกการออกเสียงลงคะแนน
ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ ปรากฏวา ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เวลา
๑๑.๔๐ นาฬิกา อันเปนเวลาที่สภานิติบัญญัติแหงชาติออกเสียงลงคะแนนในวาระ
ที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ มีจำนวน
ผูเขาประชุม ๘๖ คน เห็นดวย ๘๖ คน ไมมีผูไมเห็นดวย ไมมีผูงดออกเสียง และไมมี
ผูไมลงคะแนน
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๒) ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๐ อันเปนวันออกเสียงลงคะแนนของ
สภานติบิญัญตัแิหงชาตใินวาระทีห่นึง่ ขัน้รบัหลกัการแหงรางพระราชบญัญตัปิระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีจำนวน
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติลงชื่อมาประชุมจำนวน ๒๑๗ คน จากจำนวนสมาชิก
สภานิติบัญญัติแหงชาติที่มีอยูจริงในขณะนั้น ๒๔๙ คน แตตามเอกสารบันทึกการ
ออกเสยีงลงคะแนนของสมาชกิสภานติบิญัญตัแิหงชาต ิปรากฏวาในวนัที ่๑๙ กนัยายน
๒๕๕๐ เวลา ๑๔.๐๗ นาฬกิา อนัเปนเวลาทีส่ภานติบิญัญตัแิหงชาตอิอกเสยีงลงคะแนน
ในวาระทีห่นึง่ ขัน้รบัหลกัการแหงรางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูฉบบันี ้ผลการ
ลงมติรางที่คณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ มีผูเขาประชุม ๙๖ คน เห็นดวย ๙๕ เสียง
ไมลงคะแนน ๑ เสียง รางที่นางจุรี  วิจิตรวาทการกับคณะ เปนผูเสนอ มีผูเขาประชุม
๑๐๑ คน เห็นดวย ๙๙ เสียง ไมเห็นดวย ๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง และรางที่
คณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทจุรติแหงชาต ิเปนผเูสนอ มผีเูขาประชมุ ๑๐๑
คน เห็นดวย ๑๐๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

๓) ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ อันเปนวันออกเสียงลงคะแนนของ
สภานติบิญัญตัแิหงชาตใินวาระทีห่นึง่ ขัน้รบัหลกัการแหงรางพระราชบญัญตัปิระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. .... มีจำนวนสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แหงชาตลิงชือ่มาประชมุจำนวน ๒๑๒ คน จากจำนวนสมาชกิสภานติบิญัญตัแิหงชาตทิี่
มอียจูรงิในขณะนัน้ ๒๔๒ คน แตตามเอกสารบนัทกึการออกเสยีงลงคะแนนของสมาชกิ
สภานติบิญัญตัแิหงชาตปิรากฏวา ในวนัที ่๑๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๐ เวลา ๑๑.๑๔ นาฬกิา
อนัเปนเวลาทีส่ภานติบิญัญตัแิหงชาตอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระทีห่นึง่ขัน้รบัหลกัการ
แหงรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ มีจำนวนผูเขาประชุม ๖๔ คน
เหน็ดวย ๖๔ คน ไมมผีไูมเหน็ดวย ไมมผีงูดออกเสยีง และไมมผีไูมลงคะแนน

จึงมีปญหาตองวินิจฉัยกอนวา ขณะที่สภานิติบัญญัติแหงชาติออก
เสียงลงคะแนน ในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญทั้ง ๓ ฉบับนี้  องคประชุมของสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนไปตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๖ วรรคหนึ่ง หรือไม

พิจารณาแลวเห็นวา สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๖ วรรคหนึ่ง
คอืกำหนดจำนวนของสมาชกิสภาทีม่จีำนวนมากเพยีงพอทีจ่ะมารวมกนัแสดงความคดิเหน็
และแสดงเจตนาในรปูของมตทิีป่ระชมุในการพจิารณารางกฎหมายและกำหนดจำนวน
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ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาที่ประกอบกันเปนองคประชุมไวดวย
ก็เพื่อใหการประชุมพิจารณาเรื่องตาง ๆ  ของทั้งสองสภาเปนไปดวยความรอบคอบ มี
มุมมองที่หลากหลาย และมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยางกวางขวาง
โดยเฉพาะการปฏบิตัหินาทีข่องสภาผแูทนราษฎรและวฒุสิภาในสวนทีเ่กีย่วกบัการตรา
กฎหมายนั้น กฎหมายที่ไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา เมื่อพระมหากษัตริยทรงลง
พระปรมาภิไธยและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวยอมมีผลใชบังคับกับประชาชน
ทุกคนในประเทศ จำเปนอยางยิ่งที่จะตองไดรับการพิจารณาอยางรอบคอบในการ
พิจารณาทุกวาระ และเมื่อรัฐธรรมนูญกำหนดองคประชุมไวไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา ยอมมีความหมายวา
การประชมุสภาผแูทนราษฎรและการประชมุวฒุสิภาทีม่จีำนวนสมาชกิเขารวม
ประชุมไมครบองคประชุม จะถือวาเปนการใชอำนาจนิติบัญญัติโดยองคกร
สภาผแูทนราษฎรและวฒุสิภาไมได และหากมกีารออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชมุ
สภาผูแทนราษฎรและที่ประชุมวุฒิสภาที่ไมครบองคประชุม จะถือวาเปนการ
ออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกในสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาที่ชอบดวย
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญไมได

การตราพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูนัน้ รฐัธรรมนญูมาตรา ๒๙๓ วรรค
หนึง่ บญัญตัใิหสภานติบิญัญตัแิหงชาตติามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย  (ฉบบั
ชัว่คราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ทำหนาที่รัฐสภา สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภาตาม
บทบญัญตัแิหงรฐัธรรมนญูนีจ้นกวาจะมกีารประชมุรฐัสภาเปนครัง้แรก ในการพจิารณา
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ สภานิติบัญญัติแหงชาติจึงเปนองคกร
ที่ใชอำนาจนิติบัญญัติแทนสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา ตามมาตรา ๒๙๓ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ การออกเสียงลงคะแนนในที่
ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติจึงตองเปนการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมที่
ครบองคประชุม จึงจะถือวาเปนการออกเสียงลงคะแนนที่ชอบดวยบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญเชนกัน

คำชีแ้จงของประธานสภานติบิญัญตัแิหงชาต ิซึง่สงมาเพิม่เตมิตามหนงัสอื
ดวนที่สุด ที่ สว (สนช) ๐๐๐๗/๖๗๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ ก็ยอมรับวา
องคประชุมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ตองเปนไปตามมาตรา ๑๒๖ วรรคหนึ่ง
ของรฐัธรรมนญูทีก่ำหนดใหการประชมุของสภาตองมสีมาชกิมาประชมุไมนอยกวากึง่หนึง่
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ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภา จึงจะเปนองคประชุม เพียงแตชี้แจงวา
ขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๑๘ วรรคสอง กำหนด
วา "เมือ่มสีมาชกิลงชือ่มาประชมุไมนอยกวากึง่หนึง่ของจำนวนสมาชกิทัง้หมดจงึจะเปน
องคประชุม..."  ดังนั้น ในการดำเนินการประชุมของสภาแตละครั้งเมื่อมีสมาชิกลงชื่อ
มาประชมุไมนอยกวากึง่หนึง่ของจำนวนสมาชกิเทาทีม่อียขูองสภากถ็อืวาเปนองคประชมุ
และสามารถเริม่การประชมุไดและถอืจำนวนสมาชกิทีล่งชือ่มาประชมุ  เปนองคประชมุ
ของสภาจนเสร็จสิ้นการประชุมในแตละครั้ง  นอกจากนี้ยังชี้แจงวาการลงมติวินิจฉัย
ขอปรึกษาใดเปนเอกสิทธิ์ของสมาชิกที่จะออกเสียงลงคะแนนตามมาตรา ๑๓๐
ของรฐัธรรมนญู ซึง่ถาผทูีม่าประชมุไมประสงคจะออกเสยีงลงคะแนนกจ็ะไมปรากฎชือ่
ผูนั้นในการลงคะแนน ซึ่งก็เปนเอกสิทธิ์ของสมาชิกแตละทาน

ในเรื่องนี้เห็นวา การกำหนดเกี่ยวกับองคประชุมของสภานั้น เปน
บทบัญญัติที่กำหนดโดยชัดเจนในรัฐธรรมนูญ กฎหมายอื่นใดและขอบังคับ
การประชุมสภาจะขัดหรือแยงไมได  ดังนั้น การจะอางขอบังคับการประชุม
สภาหรือธรรมเนียมปฏิบัติใดเพื่อมิใหตองเปนไปตามบทบัญญัติและ
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ยอมไมอาจกระทำได  สวนขอบังคับการประชุม
สภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๑๘ วรรคสอง ที่กำหนดวา "เมื่อมี
สมาชกิลงชือ่มาประชมุไมนอยกวากึง่หนึง่ของจำนวนสมาชกิทัง้หมด จงึจะเปน
องคประชมุ" นัน้ เปนเพยีงบทบญัญตัเิกีย่วกบัการเปดประชมุวา สามารถดำเนนิ
การไดเมื่อมีสมาชิกลงชื่อมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้ง
หมดเทาที่มีอยูของสภานิติบัญญัติแหงชาติ แตภายหลังเปดการประชุมแลว
ในขั้นตอนของการลงมติ ซึ่งเปนผลมาจากการประชุมปรึกษาหารือและแสดง
เจตนาออกมาในรปูของมตทิีป่ระชมุสภานติบิญัญตัแิหงชาต ิองคประชมุจะตอง
เปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๖ วรรคหนึ่ง กลาวคือ จะตองมีสมาชิกมา
ประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภา
นติบิญัญตัแิหงชาต ิเพราะองคประชมุมไิดมคีวามหมายแตเพยีงวา  เมือ่มสีมาชกิ
ลงชื่อมาประชุมครบและเปดการประชุมแลว หลังจากนั้นสมาชิกจะอยูรวม
ประชมุหรอืไมกไ็ด โดยไมตองคำนงึถงึจำนวนสมาชกิในทีป่ระชมุอกีตอไป  หาก
เปนเชนนัน้แลว ผลกจ็ะเปนวา หลงัจากเปดประชมุ แมจะมสีมาชกิอยปูระชมุเพยีงไมกีค่น
กอ็าจลงมตแิละมเีสยีงขางมากได ซึง่มใิชเจตนารมณของรฐัธรรมนญู และหากถอืจำนวน
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สมาชิกที่ลงชื่อมาประชุมเปนองคประชุมของสภาจนเสร็จสิ้นการประชุมในแตละครั้ง
คงจะไมปรากฏเหตุการณดังเชนที่เกิดขึ้นในสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาในอดีต
รวมทั้งในสภานิติบัญญัติแหงชาติชุดนี้ดวย คือ การขอใหนับองคประชุมในระหวาง
การประชมุ โดยสมาชกิทีม่ขีอสงสยัวา องคประชมุไมครบ และเมือ่ปรากฏวาองคประชมุ
ไมครบ ประธานของที่ประชุมก็จะสั่งพักการประชุมหรือใหเลื่อนการประชุมออกไป

สวนการอางเอกสิทธิ์ของสมาชิกสภาที่จะไมออกเสียงตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๓๐ นัน้ เปนคนละเรือ่งกบัองคประชมุทีต่องประกอบดวยจำนวนสมาชกิไมนอย
กวากึง่หนึง่ของสภา และแมสมาชกิมเีอกสทิธิท์ีจ่ะออกเสยีงเหน็ดวย ไมเหน็ดวย งดออกเสยีง
หรือไมลงคะแนน แตสมาชิกที่ไมประสงคออกเสียงตองอยูในที่ประชุมเพื่อแสดงเจตนา
ใหปรากฏความเห็นของตนในที่ประชุม ซึ่งขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ
เองกย็อมรบัหลกัการทีว่า สมาชกิทีอ่อกเสยีงลงมตติองอยใูนทีป่ระชมุ และเมือ่นบัคะแนน
แลว ประธานสภาตองจัดใหมีการบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกแตละคน
และเปดเผยบันทึกดังกลาวไวใหประชาชนเขาไปตรวจสอบไดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา
๑๒๖ วรรคสี่ ทั้งขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๗๒ ได
กำหนดไววา ใหเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนผูจัดทำบันทึกการลงมติ
การออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกแตละคนและเปดเผยบันทึกการลงมติดังกลาวไว
ณ สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ เพื่อใหประชาชนเขาไปตรวจสอบได
เวนแตกรณีการออกเสียงลงคะแนนเปนการลับอีกดวย

เมื่อขอเท็จจริงรับฟงเปนยุติตามเอกสารบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ ซึ่งประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติสงมาประกอบ
การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญวา ในการประชุมเพื่อลงมติในวาระที่หนึ่งขั้นรับ
หลกัการแหงรางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการตรวจเงนิแผนดนิ
พ.ศ. ..... มีสมาชิกเขาประชุมเพียง ๖๔ คน ไมถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด
เทาทีม่อียขูองสภานติบิญัญตัแิหงชาตใินขณะนัน้ คอื ไมถงึ ๑๒๑ คน รางพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. .... มีสมาชิกเขาประชุมเพียง
๘๖ คน ไมถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ในขณะนั้น คือ ไมถึง ๑๒๑ คน และรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรี
เปนผูเสนอ มีสมาชิกเขาประชุมเพียง ๙๖ คน เห็นดวย ๙๕ เสียง ไมลงคะแนน ๑ เสียง
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รางที่นางจุรี  วิจิตรวาทการ กับคณะ เปนผูเสนอ มีสมาชิกเขาประชุมเพียง ๑๐๑ คน
เห็นดวย ๙๙ เสียง ไมเหน็ดวย ๑ เสยีง งดออกเสยีง ๑ เสยีง และรางทีค่ณะกรรมการ
ปองกนัและปราบปรามการทจุรติแหงชาต ิเปนผเูสนอ มสีมาชกิเขาประชมุเพยีง ๑๐๑ คน
เห็นดวย ๑๐๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ไมถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด
เทาทีม่อียขูองสภานติบิญัญตัแิหงชาตใินขณะนัน้ คอื ไมถงึ ๑๒๕ คน จงึไมครบองคประชมุ
และไมอาจถือเปนมติของสภานิติบัญญัติแหงชาติได และเมื่อการประชุมเพื่อลงมติ
ในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ เปนการประชุมโดยไมชอบดวยบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๖ วรรคหนึ่ง แลว การลงมติในวาระที่หนึ่งจึงเปนการ
ลงมติโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญมีผลใหกระบวนการในการ
ตรารางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูทัง้ ๓ ฉบบั ในวาระทีห่นึง่ขัน้รบัหลกัการ
ไมชอบดวยรฐัธรรมนญู และไมสามารถนำไปสกูารพจิารณารางพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญในวาระที่สองและวาระที่สามตอไปได สภานิติบัญญัติแหง
ชาติจึงไมมีอำนาจที่จะพิจารณาในวาระที่สองและวาระที่สาม

ดังนั้น การตรารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
ผตูรวจการแผนดนิ พ.ศ. .... รางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการ
ปองกนัและปราบปรามการทจุรติ (ฉบบัที ่ ..) พ.ศ. .... และรางพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. .... จึงไมถูกตองตาม
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญอันมีผลใหรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ทั้ง ๓ ฉบับนี้เปนอันตกไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๑ วรรคสอง และกรณี
ไมจำตองวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง ๓ ฉบับนี้ มีขอ
ความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม เพราะไมอาจทำใหผลของคำวินิจฉัย
เปลี่ยนแปลงไป

๔. ผลคำวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญู
โดยเหตุผลดังไดวินิจฉัยขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวารางพระราช

บญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยผตูรวจการแผนดนิ พ.ศ. .... รางพระราชบญัญตัปิระกอบ
รฐัธรรมนญูวาดวยการปองกนัและปราบปรามการทจุรติ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... และรางพระราช
บญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการตรวจเงนิแผนดนิ พ.ศ. .... ตราขึน้โดยไมถกูตอง
ตามบทบญัญตัแิหงรฐัธรรมนญูและเปนอนัตกไปตามรฐัธรรมนญูมาตรา ๑๔๑ วรรคสอง

ÒÚ˜



®ÿ≈π‘μ‘ ¡’.§.-‡¡.¬. ıÒ

สรุปคำพิพากษาของศาล
และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

ÒÚ¯

บนัทกึสำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา
เรื่องเสร็จที่ ๑๒๓/๒๕๕๑

เรือ่ง การแตงตัง้ขาราชการการเมอืงจากผดูำรงตำแหนงสมาชกิสภาผแูทนราษฎร

๑. ขอเทจ็จรงิโดยสรปุ
สำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรไีดมหีนงัสอื ดวนทีส่ดุ ที ่นร ๐๕๐๓/๓๑๖๒

ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ หารือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความ
ไดวาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ ใหสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีขอความเห็นจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ในประเด็นที่วา
หากคณะรัฐมนตรีจะมีมติแตงตั้งขาราชการการเมืองในตำแหนงตาง ๆ
นอกจากตำแหนงรัฐมนตรี เชน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี  ที่ปรึกษารัฐมนตรี
ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี  เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวง โดยการแตงตั้ง
จากผดูำรงตำแหนงสมาชกิสภาผแูทนราษฎร จะมผีลทำใหผไูดรบัการแตงตัง้
ใหดำรงตำแหนงขาราชการการเมืองตองสิ้นสมาชิกภาพการเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๕ ประกอบ
กับมาตรา ๑๐๖ (๖) ดวยหรือไม  เพราะเหตุใด

๒. ประเดน็พจิารณาวนิจิฉยั
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) ไดพิจารณาขอหารือของสำนัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยมีผูแทนสำนักนายกรัฐมนตรี (สำนักเลขาธิการ
คณะรฐัมนตร ีและสำนกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตร)ี เปนผชูีแ้จงรายละเอยีดขอเทจ็จรงิ
แลว มีความเห็นวา ผูซึ่งจะไดรับแตงตั้งใหดำรงตำแหนงขาราชการการเมืองซึ่งมิใช
รัฐมนตรีจะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กำหนดไวในมาตรา ๙
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเมื่อบทบัญญัตินี้
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ไมไดกำหนดหามมใิหผซูึง่เปนสมาชกิสภาผแูทนราษฎรมาดำรงตำแหนงเปนขาราชการ
การเมืองแลว นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเจาสังกัดยอมแตงตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรเพื่อดำรงตำแหนงขาราชการการเมืองอื่นซึ่งมิใชรัฐมนตรีได

อยางไรก็ตาม เมื่อมาตรา ๒๖๕ (๑) ของรัฐธรรมนูญ ไดบัญญัติหาม
มใิหสมาชกิสภาผแูทนราษฎรดำรงตำแหนงหรอืหนาทีใ่ดในหนวยราชการ หนวยงาน
ของรัฐ รฐัวสิาหกจิ หรอืตำแหนงสมาชกิสภาทองถิน่ ผบูรหิารทองถิน่ หรอืขาราชการสวน
ทองถิน่ โดยมิไดบัญญัติยกเวนใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสามารถดำรงตำแหนง
ขาราชการการเมอืงอืน่นอกจากรฐัมนตรไีด ดงัเชนทีไ่ดเคยบญัญตัยิกเวนไวในรฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๓๔  และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
ทำนองเดียวกันวา "สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองไมดำรงตำแหนงหรือหนาที่ใดใน
หนวยราชการหรอืหนวยงานของรฐั หรอืรฐัวสิาหกจิ หรอืตำแหนงสมาชกิสภาทองถิน่
ผูบริหารทองถิ่น หรือขาราชการสวนทองถิ่น  ทั้งนี้ นอกจากขาราชการการเมืองอื่น
ซึง่มใิชรฐัมนตร"ี  กรณนีีจ้งึเหน็ไดวา บทบญัญตัมิาตรา ๒๖๕ (๑) ของรฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีเจตนารมณที่แตกตางจาก
รัฐธรรมนูญฉบับกอน ๆ  ประกอบกับการที่ขาราชการการเมืองอื่นนอกจาก
ตำแหนงรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการการเมืองฯ ตางเปน
ตำแหนงหรือการปฏิบัติหนาที่ในหนวยราชการ ฯลฯ ทั้งสิ้น เชน ที่ปรึกษา
นายกรัฐมนตรี เปนตำแหนงที่ปฏิบัติหนาที่อยูในสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
เลขานกุารรฐัมนตรวีาการกระทรวง เปนตำแหนงทีส่งักดัอยใูนกระทรวงทีร่ฐัมนตรนีัน้
วาการ

ดังนั้น การที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูใดไดรับแตงตั้งใหดำรง
ตำแหนงขาราชการการเมืองอื่นซึ่งมิใชรัฐมนตรี ยอมถือไดวาเปนการกระทำ
อันตองหามตามมาตรา ๒๖๕ (๑) อันเปนผลใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ผูนั้นตองสิ้นสุดสมาชิกภาพลงตามมาตรา ๑๐๖ (๖) ของรัฐธรรมนูญ
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(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วนัที ่๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๐)

"...ผูหนักแนนในสัจจะ พูดอยางไร ทำอยางนั้น

จึงจะไดรับความสำเร็จ พรอมทั้งความศรัทธาเชื่อถือ

และความยกยองสรรเสริญจากคนทุกฝาย.

การพูดแลวทำ คือ พูดจริงทำจริง จึงเปนปจจัยสำคัญ

ในการสงเสริมเกียรติคุณของบุคคลใหเดนชัดและสรางเสริมความดี

ความเจริญ ใหเกิดขึ้นทั้งแกบุคคลและสวนรวม..."

ÒÛ
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ก. ประวตั ิความเปนมา และสถานะของรางพระราชบญัญตั ิณ ปจจบุนั*

รางพระราชบัญญัติการติดตามทวงถามหนี้อยางเปนธรรม พ.ศ. ....
เสนอโดยนายสังศิต พิริยะรังสรรค สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ และคณะ
ตอสภานติบิญัญตัแิหงชาต ิเมือ่วนัที ่๒๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๐ และไดบรรจรุะเบยีบ
วาระการประชมุสภานติบัิญญตัแิหงชาตใินคราวประชมุสภานติบิญัญตัแิหงชาติ
ครั้งที่ ๖๗/๒๕๕๐ เปนพิเศษ วันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

สำหรับรางพระราชบัญญัติการติดตามทวงถามหนี้อยางเปนธรรม
พ.ศ. .... ฉบับนี้ ปจจุบันคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว รอบรรจุเขาระเบียบ
วาระการประชุม และตอมาเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ ไดมีการประกาศใช
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งตามบทเฉพาะกาล
มาตรา ๒๙๓ ไดกำหนดใหสภานิติบัญญัติแหงชาติตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พทุธศกัราช ๒๕๔๙ ทำหนาทีร่ฐัสภา สภาผแูทน
ราษฎร และวุฒิสภา ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้จนกวาจะมีการประชุม
รฐัสภาเปนครัง้แรกตามมาตรา ๑๒๗ และกำหนดใหทำหนาทีว่ฒุสิภาตอไปจนกวา
จะมีวุฒิสภานั้น

π“ß “«®ÿÃ“√—μπè ¬–ª–π—π
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* วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๑.

รางพระราชบญัญตัิ
การตดิตามทวงถามหนี้
อยางเปนธรรม พ.ศ. ....
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รางพระราชบัญญัติการติดตามทวงถามหนี้
อยางเปนธรรม พ.ศ. ....

บัดนี้ ไดมีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ เมื่อวัน
จันทรที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๑ และมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิก
วุฒิสภาเปนการทั่วไปในวันอาทิตยที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๑ รวมทั้งคณะกรรมการ
การเลอืกตัง้ไดประกาศผลการสรรหาสมาชกิวฒุสิภาตามประกาศคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง เรื่อง ผลการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๑
ดังนั้น เมื่อไดพิจารณาถึงองคประกอบของวุฒิสภาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๑๑ อันประกอบดวยสมาชิกจำนวน ๑๕๐ คน
ซึ่งมาจากการเลือกตั้งในแตละจังหวัด ๆ ละ ๑ คน จำนวน ๗๖ คน และมาจาก
การสรรหา จำนวน ๗๔ คน แลว จึงถือไดวาไดมีวุฒิสภาตามที่รัฐธรรมนูญได
กำหนดขึ้นตั้งแตวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๑ เปนตนไป จึงเปนผลทำใหสมาชิกภาพ
ของสภานิติบัญญัติแหงชาติสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๑ จึงเปนผลทำใหรางพระราชบัญญัติการติดตาม
ทวงถามหนี้อยางเปนธรรม พ.ศ. .... ฉบับนี้ยังมิไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา
ตามนัยบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๙๓ วรรคสุดทาย ประกอบกับมาตรา ๑๕๓ ของ
รัฐธรรมนูญ

ข. หลกัการของรางพระราชบญัญตักิารตดิตามทวงถามหนีอ้ยางเปนธรรม พ.ศ. ....
หลักการ

ใหมีกฎหมายวาดวยการติดตามทวงถามหนี้อยางเปนธรรม

เหตผุล
ในการกยูมืเจาหนีม้สีทิธโิดยชอบดวยกฎหมายทีจ่ะตดิตามทวงถามหนี้

จากลูกหนี้เพื่อใหไดรับการชำระหนี้ ทั้งนี้ โดยวิธีการที่เหมาะสมและตามสมควร
ซึ่งวิธีการดังกลาวจะตองไมเปนการละเมิด คุกคาม และทำใหลูกหนี้เสื่อมเสีย
ชื่อเสียง

ปจจบุนัการตดิตามทวงถามหนีส้นิเชือ่บคุคลและสนิเชือ่บตัรเครดติเปน
ธรุกจิประเภทหนึง่ทีม่ผีลกระทบตอสงัคม หากการตดิตามหนีด้งักลาวมกีารปฏบิตัิ
ทีไ่มเปนธรรม นอกจากนี้การติดตามทวงถามหนี้ในปจจุบันยังไมมีกฎหมายที่
เกีย่วกบัการกำหนดหลกัเกณฑ วธิกีาร และเงือ่นไขในการทำธรุกรรมของผตูดิตามหน้ี

ÒÛÚ
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รวมทั้งยังไมมีกฎหมายคุมครองประชาชนผูเปนหนี้ไวเปนการเฉพาะเพื่อใหเกิด
ความเปนธรรมในการติดตามทวงถามหนี้ จึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

ค. สรปุสาระสำคญั
พระราชบญัญตันิีใ้หใชบงัคบัเมือ่พนกำหนดสามสบิวนันบัแตวนัถดัจาก

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
๑. บทนยิาม

"คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
สินเชื่อ

"หนี้" หมายความวา หนี้ที่เกิดจากสินเชื่อ
"สินเชื่อ" หมายความวา การใหกูยืมเงิน การรับซื้อตั๋วเงิน การรับ

ซือ้ตราสารเปลีย่นมอื การใหบรกิารบตัรเครดติ การใหเชาแบบลสิซิง่ ใหแกบคุคล
ธรรมดา และธุรกรรมอื่นใดตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

"บัตรเครดิต" หมายความวา บัตรหรือสิ่งอื่นใดที่ผูใหสินเชื่อออก
ใหแกผบูรโิภคเพือ่ใชชำระคาสนิคา คาบรกิารหรอืคาอืน่ใดแทนการชำระดวยเงนิสด
หรือเพื่อการเบิกถอนเงินสด โดยผูบริโภคตองชำระคาธรรมเนียม คาบริการ
ดอกเบี้ย หรือคาอื่นใด แตไมรวมถึงบัตรที่ไดมีการชำระคาสินคา คาบริการ หรือ
คาอื่นใดไวลวงหนาแลว

"ผูบริโภค" หมายความวา บุคคลธรรมดาที่มีภาระผูกพันที่จะตอง
ชำระหนี้สินเชื่อ

"ผูใหสินเชื่อ" หมายความวา
(๑) นิติบุคคลที่ใหสินเชื่อเปนทางการคาปกติ
(๒) นิติบุคคลที่รับซื้อหรือโอนสินเชื่อจาก ๑
(๓) นิติบุคคลที่รับซื้อหรือโอนสินเชื่อจาก ๒
(๔) บุคคลอื่นใดตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
"ผูติดตามหนี้" หมายความวา ผูใหสินเชื่อ ผูรับมอบอำนาจหรือ

ผรูบัมอบอำนาจชวงในการตดิตามทวงถามหนีจ้ากผใูหสนิเชือ่ ทัง้นีไ้มใหหมายรวมถงึ
(๑) บุคคลที่ทำหนาที่บังคับคดีเพื่อใหเปนไปตามคำพิพากษาหรือ

คำสั่งของศาล
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(๒) บุคคลอื่นใดตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
"ธรุกจิตดิตามทวงถามหนี"้ หมายความวา ธรุกจิทีร่บัจางโดยตรง

จากผูใหสินเชื่อในการติดตามทวงถามหนี้
"สถานที่ติดตอผูบริโภค" หมายความวา ที่อยูอาศัยของผูบริโภค

หรอืสถานทีท่ำงาน หรอืสถานทีอ่ืน่ใด และใหรวมทัง้หมายเลขโทรศพัททีส่ามารถ
ติดตอผูบริโภคได

"นายทะเบียน" หมายความวา เลขานุการคณะกรรมการ
"พนกังานเจาหนาที"่ หมายความวา ผซูึง่รฐัมนตรแีตงตัง้ตามการ

เสนอแนะของคณะกรรมการใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
"รฐัมนตร"ี หมายความวา รฐัมนตรผีรูกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้
มาตรา ๔ ใหรฐัมนตรวีาการกระทรวงการคลงัรกัษาการตามพระราช

บัญญัตินี้ และใหมีอำนาจออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ประกาศนัน้ใหใชบงัคบัเมือ่พนกำหนดสามสบิวนั นบัแตวนัถดัจาก

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๕ หามมิใหบุคคลใดประกอบธุรกิจติดตามทวงถามหนี้

เวนแตจะไดจดทะเบยีนการประกอบธรุกจิตดิตามทวงถามหนีต้ามพระราชบญัญตัิ
นี้ตอนายทะเบียนตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขตลอดจนเสียคาธรรมเนียม
ตามที่คณะกรรมการกำหนด

๒. สาระสำคัญ
มาตรา ๖ หามมิใหผูติดตามหนี้ติดตอผูใดที่มิใชผูบริโภคเพื่อการ

ติดตามทวงถามหนี้ เวนแตเปนการติดตอเพื่อวัตถุประสงค ดังนี้
(๑) เพื่อการติดตอสอบถามสถานที่ติดตอผูบริโภคตามมาตรา ๗
(๒) เพื่อการอื่นตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบราชการกำหนดไว
(๓) เพื่อวัตถุประสงคอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
มาตรา ๗ ผูติดตามหนี้อาจติดตอบุคคลอื่นใดนอกเหนือจาก

ผูบริโภคในการใหไดมาซึ่งขอมูลสถานที่ติดตอผูบริโภค โดยตอง
(๑) แจงใหทราบชือ่ นามสกลุ หนวยงานและแสดงเจตนาวาตองการ

สอบถามหรือยืนยันขอมูลสถานที่ติดตอผูบริโภคเทานั้น
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(๒) ติดตอในเวลา ๘.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. ยกเวนวันหยุดราชการ
ใหติดตอไดในเวลา ๘.๐๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น.

(๓) ติดตอโดยมีเหตุอันควรและไมกอใหเกิดความรำคาญ
(๔) หามมิใหแจงถึงความเปนหนี้ของผูบริโภค
(๕) หามมิใหติดตอโดยทางไปรษณียบัตร
(๖) หามมใิหใชภาษา สญัลกัษณ หรอืชือ่ทางธรุกจิของผตูดิตามหนี้

บนซองจดหมายหรือในหนังสือ หรือในสื่ออื่นที่จะใชในการติดตอสอบถามผูอื่น
ทีท่ำใหผอูืน่เขาใจไดวาเปนการตดิตอมาเพือ่การตดิตามทวงถามหนีข้องผบูรโิภค

(๗) การกระทำอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

มาตรา ๘ การติดตอกับผูบริโภคใหผูติดตามหนี้ถือปฏิบัติ ดังนี้
(๑) แจงใหทราบชื่อ นามสกุล ชื่อหนวยงาน และแสดงเจตนาวา

ตองการติดตามหนี้
(๒) ใหถือเอาสถานที่ที่ผูบริโภคแจงเปนสถานที่ติดตอกับผูบริโภค

ในกรณทีีผ่บูรโิภคไมไดแจงไวลวงหนา หรอืสถานทีแ่จงไวไมสามารถตดิตอไดโดย
ผูติดตามหนี้ไดพยายามติดตอตามสมควรแลว ใหถือเอาสถานที่ติดตอผูบริโภค
อื่นเปนสถานที่เหมาะสมในการติดตอผูบริโภค

(๓) ใหติดตอไดในเวลา ๘.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. ยกเวนวันหยุด
ราชการใหตดิตอไดในเวลา ๘.๐๐ น. ถงึ ๑๘.๐๐ น. เวนแตผบูรโิภคและผตูดิตาม
หนี้ไดตกลงไวเปนอยางอื่นในระหวางการผิดนัดชำระหนี้

(๔) วิธีการและเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
มาตรา ๙ ภายใตมาตรา ๖ ผูติดตามหนี้อาจติดตอกับบุคคลอื่นใด

ดังตอไปนี้ได
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(๑) บุคคลที่ผูบริโภคไดใหความยินยอม
(๒) บุคคลอื่นใดตามกระบวนการทางกฎหมาย หรือคำสั่งศาล
(๓) บริษัทขอมูลเครดิตตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจ

ขอมูลเครดิต
(๔) บุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
มาตรา ๑๐ หามมิใหผูติดตามหนี้กระทำการในลักษณะที่เปน

การละเมิด และคุกคามในการติดตามทวงถามหนี้ ดังตอไปนี้
(๑) การขมขู การใชความรุนแรง การกระทำผิดทางอาญาโดยให

เกิดความเสียหายแกรางกาย ชื่อเสียง และทรัพยสินของผูบริโภค หรือผูอื่น
(๒) การใชวาจาหรือภาษาที่เปนการดูหมิ่น ถากถาง เสียดสี ทำให

เกิดความเสียหายตอผูบริโภค หรือผูอื่น
(๓) การแจง การเปดเผยชื่อผูบริโภคใหแกผูอื่นที่ไมเกี่ยวของกับ

การติดตามหนี้ เวนแตเปนการแจงใหแกบุคคลอื่นตามที่กฎหมายกำหนด
(๔) การติดตอผูบริโภคเพื่อติดตามทวงถามหนี้ทางโทรศัพทวันละ

หลายครั้งโดยไมมีเหตุอันควรเพื่อกอใหเกิดความรำคาญ
(๕) การกระทำอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
มาตรา ๑๑ หามมิใหผูติดตามหนี้กระทำการในลักษณะที่เปนเท็จ

หรือทำใหเกิดความเขาใจผิดในการติดตามทวงถามหนี้ ดังตอไปนี้
(๑) การแสดง หรือการใชเครื่องหมายหรือเครื่องแบบ สัญลักษณ

หรือขอความใด ๆ ที่อาจทำใหผูบริโภคเขาใจวาเปนการกระทำของรัฐ หรือ
หนวยงานของรัฐ โดยไมเปนความจริง

(๒) การแสดงหรือมีขอความที่ทำใหเชื่อวาการติดตอทวงถามหนี้
นี้เปนการกระทำโดยทนายความหรือสำนักงานกฎหมาย ทั้งที่ไมใช

(๓) การแสดงหรือมีขอความที่ทำใหเชื่อวาหากไมชำระหนี้จะ
ถูกดำเนินคดี ถูกยึดหรืออายัดทรัพย หรือเงินเดือน เวนเสียแตเปนการกระทำได
ตามกฎหมาย

(๔) การขมขูวาจะดำเนินการใด ทั้งที่ไมมีอำนาจจะกระทำไดตาม
กฎหมาย
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(๕) การติดตอ หรือการแสดงตนที่ทำใหบุคคลอื่นเขาใจผิด เพื่อให
ไดขอมูลอ่ืนที่เกี่ยวกับผูบริโภคเพื่อวัตถุประสงคในการติดตามหนี้

(๖) การใชชื่อของบุคคลอื่น แทนชื่อของผูติดตามหนี้ในการดำเนิน
การติดตามทวงถามหนี้

(๗) การติดตอหรือการแสดงตนใหผูบริโภคเชื่อวาผูติดตามหนี้
ดำเนินการใหแกบริษัทขอมูลเครดิตหรือรับจางบริษัทขอมูลเครดิต

(๘) การกระทำอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
มาตรา ๑๒ หามมิใหผูติดตามหนี้กระทำการในลักษณะที่ไมเปน

ธรรมในการติดตามทวงถามหนี้ ดังตอไปนี้
(๑) การเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายใด ๆ  เวนเสียแตไดมี

การตกลงไวลวงหนาหรือที่มีกฎหมายอนุญาตใหทำได
(๒) การติดตอผูบริโภคเกี่ยวกับหนี้โดยไปรษณียบัตร เอกสารเปด

ผนึกหรือโทรสารที่สื่อใหทราบวาเปนการติดตามทวงถามหนี้อยางชัดเจน
(๓) การใชภาษา หรือสัญลักษณ ชื่อทางธรุกิจของผูประกอบธุรกิจ

ตดิตามหนีบ้นซองจดหมายในการตดิตอผบูรโิภคทีท่ำใหเขาใจไดวาเปนการตดิตอ
มาเพื่อการติดตามทวงถามหนี้เวนเสียแตชื่อทางธุรกิจของผูติดตามหนี้ไมได
สื่อใหทราบไดวาเปนการประกอบธุรกิจติดตามทวงถามหนี้

(๔) การกระทำอื่นใดตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
มาตรา ๑๓ มใิหนำเอามาตรา ๑๒ (๓) มาใชบงัคบักบัการทวงถาม

หนี้เปนหนังสือเพื่อจะใชสิทธิฟองคดีตอศาล
มาตรา ๑๔ ผูติดตามหนี้ ตองแจงใหผูบริโภคทราบถึงชื่อของผูให

สินเชื่อและจำนวนหนี้ที่ผูบริโภคเปนหนี้
มาตรา ๑๕ ในกรณีที่ผูบริโภคเปนหนี้หลายบัญชีและไดชำระหนี้

บางสวนผานผตูดิตามหนี ้ใหผตูดิตามหนีน้ำเงนิดงักลาวไปชำระในแตละบญัชทีี่
ตนตดิตามทวงถามหนีต้ามสดัสวน เวนเสยีแตผบูรโิภคไดกำหนดวธิกีารชำระหนี้
ไวเปนอยางอื่น

มาตรา ๑๖ ในกรณทีีผ่บูรโิภคหรอืบคุคลอืน่ใดไดรบัการปฏบิตัจิาก
ผูติดตามหนี้อันเปนการขัดตอพระราชบัญญัตินี้ ผูบริโภคหรือบุคคลอื่นใดอาจ
รองเรียนตอคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัย
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การรองเรยีนตอคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ ใหเปนไปตามหลกัเกณฑ
และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

เมือ่มคีำวนิจิฉยัชีข้าดของคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ ใหผตูดิตาม
หนี้ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยชี้ขาดนั้น

มาตรา ๑๗ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา "คณะกรรมการ
คมุครองผบูรโิภคสนิเชือ่" ประกอบดวยปลดักระทรวงการคลงัเปนประธานกรรมการ
ผวูาการธนาคารแหงประเทศไทยหรอืผแูทน ปลดักระทรวงยตุธิรรม ปลดักระทรวง
พาณชิย เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎกีา ผบูญัชาการสำนกังานตำรวจแหงชาติ
เลขาธกิารคณะกรรมการคมุครองผบูรโิภค เลขาธกิารคณะกรรมการสทิธมินษุยชน
แหงชาติ นายกสภาทนายความหรือผูแทน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิจำนวน
หาคนเปนกรรมการ

ใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ โดยอยางนอยตอง
เปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญดานการเงินและการธนาคารหนึ่งคน และดาน
การคุมครองผูบริโภคหนึ่งคน โดยมีวาระอยูในตำแหนงคราวละสี่ปและอาจ
แตงตั้งใหมอีกได แตจะแตงตั้งใหอยูในตำแหนงติดตอกันเกินสองวาระมิได

ใหคณะกรรมการแตงตั้งเจาหนาที่ของสำนักงานปลัดกระทรวง
การคลงัตัง้แตระดบัผอูำนวยการสำนกัหรอืเทยีบเทาขึน้ไปคนหนึง่เปนเลขานกุาร
คณะกรรมการ

มาตรา ๑๘ ใหคณะกรรมการมีอำนาจและหนาที่ในการกำกับดูแล
การติดตามทวงถามหนี้ของผูติดตามหนี้ อำนาจและหนาที่ดังกลาวใหรวมถึง

(๑) ออกประกาศหรือคำสั่ ง เพื่ อปฏิบัติการให เปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้

(๒) ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การปฏิบัติในการติดตามทวงถามหนี้

(๓) สัง่ใหผตูดิตามหนีย้ืน่รายงานเกีย่วกบัการดำเนนิกจิการเปนการ
ทั่วไปหรือเปนการเฉพาะ โดยมีรายการและตามระยะเวลาที่กำหนด

(๔) รบัเรือ่งรองเรยีน และพจิารณาวนิจิฉยัขอรองเรยีนตามพระราช
บัญญัตินี้
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(๕) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ
(๖) แตงตั้งเลขานุการคณะกรรมการ
(๗) ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีม่กีฎหมายหรอืมตคิณะรฐัมนตรกีำหนด

ใหเปนอำนาจและหนาที่ของคณะกรรมการ
ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรานี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให

คณะอนุกรรมการเปนผูปฏิบัติการหรือเสนอความเห็นมายังคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาดำเนินการตอไปดวยก็ได

มาตรา ๑๙ นอกจากการพนจากตำแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๗
กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตำแหนงเมื่อ

(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก
(๔) เปนบุคคลลมละลาย
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๖) ไดรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก เวนแตเปน

โทษสำหรับความผิดที่ไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) เปนผดูำรงตำแหนงหรอืมหีนาทีห่รอืมผีลประโยชนเกีย่วของกบั

ผูประกอบธุรกิจติดตามทวงถามหนี้
ในกรณีที่กรรมการพนจากตำแหนงกอนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจ

แตงตั้งผูอื่นเปนกรรมการแทนไดและใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหดำรงตำแหนงแทน
อยูในตำแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน

มาตรา ๒๐ ในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการหรือ
รองประธานกรรมการไมมาประชมุหรอืไมอยใูนทีป่ระชมุ ใหกรรมการทีม่าประชมุ
เลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุมแทน

การประชุมคณะกรรมการทุกคราวตองมีกรรมการมาประชุม
ไมต่ำกวากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม

การวนิจิฉยัชีข้าดของทีป่ระชมุใหถอืเสยีงขางมาก กรรมการคนหนึง่
ใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
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มาตรา ๒๑ คณะอนุกรรมการตองประกอบดวยกรรมการผูทรง
คุณวุฒิในเรื่องที่เกี่ยวของตามที่คณะกรรมการแตงตั้งขึ้นมีจำนวนไมนอยกวา
สามคนแตไมเกินหาคน

คณะอนุกรรมการมีอำนาจและหนาที่ตามที่กำหนดไว ใน
พระราชบัญญัตินี้ และตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

การประชุมของคณะอนุกรรมการ ใหนำมาตรา ๒๐ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม

มาตรา ๒๒ คณะกรรมการมีอำนาจสั่งใหบุคคลหนึ่งบุคคลใด
สงเอกสารหรอืขอมลูทีเ่กีย่วของกบัเรือ่งทีม่ผีรูองเรยีนหรอืเรือ่งอืน่ใดทีเ่กีย่วของกบั
การคุมครองผูบริโภคสำหรับสินเชื่อบุคคลมาพิจารณาได ในการนี้จะเรียกบุคคล
ที่เกี่ยวของมาชี้แจงดวยก็ได

มาตรา ๒๓ ใหการปฏบิตัหินาทีต่ามพระราชบญัญตันิี ้คณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการตองใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาหรือสงสัยวากระทำการ
อันเปนการละเมิดสิทธิของผูบริโภคเพื่อชี้แจงขอเท็จจริงและแสดงความคิดเห็น
ตามสมควร เวนแตในกรณีที่จำเปนและเรงดวน

การกำหนดหรือออกคำสั่งในเรื่องใดตามพระราชบัญญัตินี้
ใหคณะกรรมการหรอืคณะอนกุรรมการคำนงึถงึความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้แกทัง้
ผูบริโภค ผูใหสินเชื่อ ผูติดตามหนี้หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวของ และในกรณีที่เห็น
สมควร คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการจะกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขเปนการชั่วคราวในการบังคับใหเปนไปตามการกำหนดหรือออกคำสั่งนั้น
ก็ได

มาตรา ๒๔ ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ใหสำนักงานปลัด
กระทรวงการคลังมีอำนาจและหนาที่ดังตอไปนี้

(๑) รับเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภคที่ไดรับความเดือดรอนหรือ
เสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำของผูติดตามหนี้เพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการตามแตกรณี

(๒) กำกบัการทำงานของผตูดิตามหนี ้อนัมลีกัษณะเปนการละเมดิ
สิทธิของผูบริโภคที่ เกี่ยวกับการติดตามทวงถามหนี้พรอมกับรายงานตอ
คณะกรรมการ
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(๓) ประสานงานกับสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐที่มีอำนาจ
หนาที่ในการกำกับดูแลหรือตรวจสอบผูใหสินเชื่อ ผูติดตามหนี้หรือบุคคลอื่นใด

(๔) ดำเนนิคดเีกีย่วกบัการละเมดิสทิธขิองผบูรโิภคทีค่ณะกรรมการ
เห็นสมควรตามพระราชบัญญัตินี้

(๕) ใหคำปรึกษาในการแกไขปรับโครงสรางหนี้แกผูบริโภค
(๖) รับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการ
(๗) รับคำขอจดทะเบียนจดการประกอบธุรกิจติดตามทวงถามหนี้
(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ

มอบหมาย
มาตรา ๒๕ ในการปฏบิตัติามพระราชบญัญตันิี ้ใหพนกังานเจาหนาที่

มีอำนาจหนาที่ ดังนี้
(๑) เขาไปในสถานทีป่ระกอบธรุกจิของผตูดิตามหนีท้ีม่เีหตอุนัควร

สงสัยวามีการกระทำอันเปนความผิด หรือมีหลักฐานหรือเอกสารที่เกี่ยวกับการ
กระทำความผดิพระราชบญัญตันิี ้เพือ่ตรวจสอบไดในระหวางพระอาทติยขึน้จนถงึ
พระอาทิตยตกหรือในระหวางเวลาทำการของสถานที่นั้น

(๒) ยึดหรืออายัดทรัพยสิน เอกสารหรือสิ่งของที่เกี่ยวของกับการ
กระทำความผดิตามพระราชบญัญตันิีเ้พือ่ประโยชนในการตรวจสอบหรอืดำเนนิคดี

(๓) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
มอบมาย

มาตรา ๒๖ ใหคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและพนักงาน
เจาหนาที่ที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้เปนเจาพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา

ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจำตัว
ตอบุคคลที่เกี่ยวของทุกครั้ง

มาตรา ๒๗ บคุคลใดฝาฝนหรอืไมปฏบิตัติามมาตรา ๕ ตองระวาง
โทษจำคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับ
อกีไมเกนิวนัละหนึง่หมืน่บาทตลอดระยะเวลาทีฝ่าฝนอยหูรอืจนกวาจะไดปฏบิตัิ
ใหถกูตอง
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มาตรา ๒๘ บุคคลใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหมวด ๑ ตาม
พระราชบัญญัตินี้ ยกเวนมาตรา ๑๐ (๑) ตองระวางโทษจำคุกไมเกินหนึ่งป หรือ
ปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๒๙ บุคคลใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๐ (๑)
ตองระวางโทษจำคกุไมเกนิสามป หรอืปรบัไมเกนิสามแสนบาท หรอืทัง้จำทัง้ปรบั

มาตรา ๓๐ บุคคลใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่ง
ของคณะกรรมการในหมวด ๒ ตามพระราชบญัญตันิี ้ตองระวางโทษจำคกุไมเกนิ
หนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๓๑ ในกรณีที่ปรากฏวามีการกระทำความผิดอยางใด
อยางหนึ่งตามพระราชบัญญัตินี้ใหถือวาสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
เปนผเูสยีหายตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา และในคดอีาญานัน้
ใหพนักงานอัยการมีอำนาจเรียกทรัพยสิน หรือราคา หรือคาสินไหมทดแทน
เพื่อความเสียหายแทนผูบริโภคหรือผูเสียหายที่แทจริง ในการนี้ใหนำบทบัญญัติ
วาดวยการฟองคดแีพงทีเ่กีย่วเนือ่งกบัคดอีาญาตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณา
ความอาญามาบังคับใชโดยอนุโลม

บทบัญญัติมาตรานี้ไมเปนการตัดสิทธิผูบริโภคหรือผูเสียหาย
ที่แทจรงิในการใชสทิธฟิองรองหรอืดำเนนิการใด ๆ  ตามกฎหมายตอผกูระทำความ
ผิดนัน้

มาตรา ๓๒ ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ใหคณะกรรมการ
เปรียบเทียบที่รัฐมนตรีแตงตั้งมีอำนาจเปรียบเทียบไดตามหลักเกณฑที่
คณะกรรมการกำหนด

คณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีแตงตั้งตามวรรคหนึ่ง ใหมี
จำนวนสามคนและคนหนึ่งตองเปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา

เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบไดทำการเปรียบเทียบกรณีใด และ
ผูตองหาไดชำระคาปรับตามคำเปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
เปรยีบเทยีบกำหนดแลว ใหคดนีัน้เปนอนัเลกิกนัและใหคณะกรรมการเปรยีบเทยีบ
แจงใหคณะกรรมการทราบโดยเร็ว

มาตรา ๓๓ ในกรณีที่ผูกระทำความผิดซึ่ งตองรับโทษตาม

ÒÙÚ
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รางกฎหมายที่นาสนใจ

พระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคลใหกรรมการผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ หรือผูแทน
ของนิติบุคคลนั้นตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสำหรับความผิดนั้น ๆ  ดวย เวนแต
จะพิสูจนไดวาการกระทำนั้นไดกระทำโดยตนมิไดรูเห็นยินยอมหรือตนไดจัดการ
ตามสมควรเพื่อปองกันมิใหเกิดความผิดนั้นแลว

มาตรา ๓๔ บุคคลใดประกอบธุรกิจติดตามทวงหนี้หรือกิจการอื่น
ในลักษณะทำนองเดียวกันอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยื่นขอ
จดทะเบียนตามมาตรา ๕ ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช
บงัคบั ในระหวางการยืน่คำขอใหผนูัน้ประกอบธรุกจิตอไปไดจนกวาคณะกรรมการ
จะมีคำสั่งเปนอยางอื่น

อนึ่ง ในการพิจารณารางกฎหมายที่คางการพิจารณาของสภา
นิติบัญญัติแหงชาติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๑๕๓ ไดบัญญัติไวในกรณีที่อายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดหรือมี
การยุบสภาผูแทนราษฎร บรรดารางพระราชบัญญัติที่พระมหากษัตริยไมทรง
เห็นชอบดวยหรือเมื่อพนเกาสิบวันแลวมิไดพระราชทานคืนมาใหเปนอันตกไป
และรางพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังไมไดใหความเห็นชอบจะพิจารณาตอไปได
ถาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปรองขอภายในหกสิบวัน
นับแตวันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกหลังการเลือกตั้งทั่วไปและรัฐสภามีมติ
เห็นชอบ ถาคณะรัฐมนตรีมิไดรองขอภายในหกสิบวันรางพระราชบัญญัติที่คาง
การพิจารณาก็เปนอันตกไป

  ⌫⌫⌫
   ⌫

 
 
⌫ 
⌫ 
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(พระบรมราโชวาทพระราชทานแกผูนำเยาวชนจากจังหวัดตาง ๆ  ๓๖ จังหวัด
ที่ปรึกษาผูนำเยาวชน และเจาหนาที่ดำเนินการฝกอบรม

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๑๔)

"...การทำใหบานเมอืงคงอยนูีเ้ปนงานทีย่ากทีล่ำบาก

เพราะวาคนทีอ่ยใูนประเทศยอมตองมกีารขดัแยงกนับาง

เหมอืนในครอบครวัอยใูกลชดิกนักอ็าจขดัแยงกนัได

แตวาเมือ่อยใูนครอบครวัเดยีวกนั คอืประเทศชาติ

กเ็ปนครอบครวัใหญ ตองรจูกัอภยักนัรจูกัปรองดองกนัใหด.ี.."

ÒÙÙ
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แนะนำกฎหมายใหม
และกฎหมายที่นาสนใจ
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หลกัการและเหตผุล
เนือ่งจากพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผนดนิ (ฉบบัที ่๕)

พ.ศ. ๒๕๔๕ บัญญัติใหดำเนินการปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรอืน เพือ่กำหนดภารกจิของคณะกรรมการขาราชการพลเรอืน
และสำนกังานคณะกรรมการขาราชการพลเรอืนใหเหมาะสม ประกอบกบั
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดใชบังคับ
มานาน บทบัญญัติบางประการไมสอดคลองกับพัฒนาการดานการ
บรหิารราชการทีเ่ปลีย่นไป ดังนั้น เพือ่กำหนดภารกจิของคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือนและสำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
ใหเหมาะสมและเพื่อใหการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสอดคลอง
กบัทศิทางการบรหิารราชการ สมควรปรบัปรงุกฎหมายดงักลาว โดยปรบั
บทบาทของคณะกรรมการขาราชการพลเรอืน จากเดมิทีเ่ปนทัง้ผจูดัการงาน
บุคคลของฝายบริหาร ผูพิทักษระบบคุณธรรม และผูจัดโครงสราง
สวนราชการ ใหเปนเพียงผูจัดการงานบุคคลของฝายบริหาร โดยมิให
ซ้ำซอนกับบทบาทของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สวนบทบาท
ในการพิทักษระบบคุณธรรมใหเปนของคณะกรรมการพิทักษระบบ
คุณธรรม ปรับบทบาทของสำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
จากเดิมที่เปนเจาหนาที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน ใหเปนเจาหนาที่ เกี่ยวกับการดำเนินงานของ

พระราชบญัญตัริะเบยีบขาราชการพลเรอืน
พ.ศ. ๒๕๕๑

• ใหไว ณ วนัที ่๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
• ประกาศราชกจิจานเุบกษา วนัที ่๒๕ มกราคม ๒๕๕๑
เลม ๑๒๕ ตอนที ่๒๒ ก หนา ๑
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พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑

ÒÙˆ

คณะกรรมการขาราชการพลเรือนและคณะกรรมการพิทักษระบบ
คณุธรรมและมใิหซ้ำซอนกบับทบาทของสำนกังานคณะกรรมการพฒันา
ระบบราชการ ปรับปรุงระบบตำแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญให
จำแนกตามกลุมลักษณะงาน ตลอดจนกระจายอำนาจการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐใหสวนราชการเจาสังกัดดำเนินการมากขึ้น
จึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสำคญัโดยสรปุ
๑) บทยกเลิกกฎหมาย

๑.๑) ใหยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน

พ.ศ. ๒๕๓๕
(๒) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗
(๓) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๘
(๔) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๔
ทัง้นี ้กฎหมายมใิหนำคำสัง่หวัหนาคณะปฏริปูการปกครองแผนดนิ

ที่ ๓๘/๒๕๑๙ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๙ มาใชบังคับแกขาราชการ
พลเรือน

๒) บทนิยาม
"ขาราชการพลเรือน" หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับบรรจุและ

แตงตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ใหรับราชการโดยไดรับเงินเดือนจากเงิน
งบประมาณในกระทรวง กรมฝายพลเรือน

"ขาราชการฝายพลเรอืน" หมายความวา ขาราชการพลเรอืน และ
ขาราชการอืน่ในกระทรวง กรมฝายพลเรอืน ตามกฎหมายวาดวยระเบยีบ
ขาราชการประเภทนั้น
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แนะนำกฎหมายใหม
และกฎหมายที่นาสนใจ
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ÒÙ˜

"กระทรวง" หมายความรวมถึงสํานักนายกรัฐมนตรีและทบวง
"รัฐมนตรีเจาสังกัด" หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวง

รัฐมนตรีวาการทบวง และหมายความรวมถึงนายกรัฐมนตรีในฐานะเปน
ผูบังคับบัญชาสํานักนายกรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
ในฐานะเปนผูบังคับบัญชาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมและไมสังกัด
กระทรวง

"ปลดักระทรวง" หมายความรวมถงึปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรแีละ
ปลดัทบวง

"กรม" หมายความรวมถึงสวนราชการที่มีฐานะเปนกรม
"อธิบดี" หมายความวา หัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือ

เทียบเทากรม
"สวนราชการ" หมายความวา สวนราชการตามกฎหมายวาดวยการ

ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และสวนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินและมีฐานะไมต่ำกวากรม

๓) คณะกรรมการขาราชการพลเรอืน
๓.๑) องคประกอบของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน

กำหนดใหมคีณะกรรมการขาราชการพลเรอืนคณะหนึง่ เรยีกโดยยอ
วา "ก.พ." ประกอบดวยนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายก
รัฐมนตรีมอบหมาย เปนประธาน ปลัดกระทรวงการคลัง ผูอํานวยการ
สาํนกังบประมาณ และเลขาธกิารคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและ
สงัคมแหงชาตเิปนกรรมการโดยตาํแหนง และกรรมการซึง่ทรงพระกรณุา
โปรดเกลา ฯ แตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิ จำนวนไมนอยกวา ๕ คนแต
ไมเกิน ๗ คน และใหเลขาธิการ ก.พ. เปนกรรมการและเลขานุการ

ทัง้นี ้กรรมการซึง่ทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ แตงตัง้ใหอยใูนตำแหนง
คราวละ ๓ ป และจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนกรรมการอีก
ก็ได

อำนาจหนาทีข่องคณะกรรมการขาราชการพลเรอืน
(๑) เสนอแนะและใหคาํปรกึษาแกคณะรฐัมนตรเีกีย่วกบันโยบาย
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และยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐในดานมาตรฐาน
คาตอบแทน การบรหิารและการพฒันาทรพัยากรบคุคลรวมตลอดทัง้การ
วางแผนกาํลงัคนและดานอืน่ ๆ  เพือ่ใหสวนราชการใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินการ

(๒) รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปรับปรุงเงินเดือน
เงินประจําตําแหนง เงินเพิ่มคาครองชีพ สวัสดิการ หรือประโยชนเกื้อกูล
อื่นสําหรับขาราชการฝายพลเรือนใหเหมาะสม

(๓) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรฐานการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

(๔) ใหความเห็นชอบกรอบอัตรากําลังของสวนราชการ
(๕) ออกกฎ ก.พ. และระเบยีบเกีย่วกบัการบรหิารทรพัยากรบคุคล
(๖) ตีความและวินิจฉัยปญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใชบังคับ

พระราชบัญญัตินี้ รวมตลอดทั้งกําหนดแนวทางปฏิบัติในกรณีที่
เปนปญหา

(๗) กํากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเรือนในกระทรวงและกรม

(๘) กําหนดนโยบายและออกระเบียบเกี่ยวกับทุนเลาเรียนหลวง
และทุนของรัฐบาล ตลอดจนจัดสรรผูรับทุนที่สําเร็จการศึกษาแลว
เขารับราชการในกระทรวงและกรมหรือหนวยงานของรัฐ

(๙) ออกขอบงัคบัหรอืระเบยีบเกีย่วกบัการจดัการการศกึษาและ
ควบคมุดแูลและการใหความชวยเหลอืบคุลากรภาครฐั นกัเรยีนทนุตาง ๆ
ที่อยูในความดูแลของ ก.พ.

(๑๐) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพื่อรับรองคุณวุฒิของผูไดรับ
ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอื่น เพื่อประโยชน
ในการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการพลเรือน และการกําหนดอัตรา
เงินเดือนหรือคาตอบแทน รวมทั้งระดับตําแหนงและประเภทตําแหนง
สําหรับคุณวุฒิดังกลาว

(๑๑) กําหนดอัตราคาธรรมเนียมในการปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้
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(๑๒) พิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติและแกไขทะเบียนประวัติ
เกี่ยวกับวัน เดือน ปเกิดและการควบคุมการเกษียณอายุของขาราชการ
พลเรือน

(๑๓) มีอำนาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการวิสามัญ เรียกโดยยอวา
"อ.ก.พ. วิสามัญ" เพื่อทำการใด ๆ  แทนได

(๑๔) ปฏบิตัหินาทีอ่ืน่ตามทีบ่ญัญตัไิวในกฎหมายนีแ้ละกฎหมายอืน่
๓.๒) สำนกังานคณะกรรมการขาราชการพลเรอืน ใหมสีำนกังาน

คณะกรรมการขาราชการพลเรือน เรียกโดยยอวา "สำนักงาน ก.พ."
มเีลขาธกิาร ก.พ. เปนผบูงัคบับญัชาขาราชการและบรหิารราชการ
ของสำนักงาน ก.พ. ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี

อำนาจหนาทีข่องสำนกังาน ก.พ.
(๑) เปนเจาหนาทีเ่กีย่วกบัการดาํเนนิงานในหนาทีข่อง ก.พ. และ

ก.พ.ค. และดําเนินการตามที่ ก.พ. หรือ ก.พ.ค. มอบหมาย
(๒) เสนอแนะและใหคาํปรกึษาแกกระทรวง กรม เกีย่วกบัหลกัเกณฑ

วิธีการ และแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
(๓) พัฒนา สงเสริม วิเคราะห วิจัยเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร

ระบบ หลักเกณฑวิธีการและมาตรฐานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของขาราชการพลเรือน

(๔) ติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ขาราชการพลเรือน

(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับแผนกําลังคนของขาราชการพลเรือน
(๖) เปนศูนยกลางขอมูลทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
(๗) จัดทํายุทธศาสตร ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลของขาราชการฝายพลเรือน
(๘) สงเสริม ประสานงาน เผยแพร ใหคําปรึกษาแนะนํา และ

ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ และการเสริมสรางคุณภาพชีวิต
สําหรับทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

(๙) ดําเนินการเกี่ยวกับทุนเลาเรียนหลวงและทุนของรัฐบาล
ตามนโยบายและระเบียบของ ก.พ.
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(๑๐) ดําเนินการเกี่ยวกับการดูแลบุคลากรภาครัฐและนักเรียนทุน
ที่อยูในความดูแลของ ก.พ. ตามขอบังคับหรือระเบียบของ ก.พ.

(๑๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิของผูไดรับปริญญา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอื่น เพื่อประโยชนในการบรรจุ
และแตงตั้งเปนขาราชการพลเรือน และการกําหนดอัตราเงินเดือน หรือ
คาตอบแทน รวมทั้งระดับตําแหนงและประเภทตําแหนงสําหรับคุณวุฒิ
ดังกลาว

(๑๒) ดาํเนนิการเกีย่วกบัการรกัษาทะเบยีนประวตัแิละการควบคมุ
เกษียณอายุของขาราชการพลเรือน

(๑๓) จดัทาํรายงานประจาํปเกีย่วกบัการบรหิารทรพัยากรบคุคลใน
ราชการพลเรือนเสนอตอ ก.พ. และคณะรัฐมนตรี

(๑๔) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่บัญญัติไวในกฎหมายนี้ กฎหมายอื่น
หรือตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือ ก.พ. มอบหมาย

๓.๓) คณะอนุกรรมการสามัญ กฎหมายกำหนดใหมีคณะ
อนุกรรมการสามัญ เรียกโดยยอวา "อ.ก.พ. สามัญ" เพื่อเปนองคกร
บริหารทรัพยากรบุคคลในสวนราชการตาง ๆ  ดังนี้

๓.๓.๑) คณะอนุกรรมการสามัญประจำกระทรวง เรียกโดย
ยอวา "อ.ก.พ. กระทรวง" โดยออกนามกระทรวง ประกอบดวยรัฐมนตรี
เจาสังกัด เปนประธาน ปลัดกระทรวงเปนรองประธาน และผูแทน ก.พ.
ซึ่งตั้งจากขาราชการพลเรือนในสำนักงาน ก.พ. จำนวน ๑ คน เปน
อนุกรรมการโดยตำแหนง และอนุกรรมการซึ่งประธาน อ.ก.พ. แตงตั้ง
จำนวนไมเกิน ๘ คน

อำนาจหนาทีข่อง อ.ก.พ. กระทรวง
(๑) พจิารณากำหนดนโยบาย ระบบ และระเบยีบวธิกีารบรหิาร

ทรพัยากรบคุคล ในกระทรวง ซึง่ตองสอดคลองกบัหลกัเกณฑ วธิกีาร และ
มาตรฐานที่ ก.พ. กำหนดตามมาตรา ๘ (๓)

(๒) พจิารณาการเกลีย่อตัรากำลงัระหวางสวนราชการตาง ๆ
ภายในกระทรวง

(๓) พิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให
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ออกจากราชการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้
(๔) ปฏิบัติการอื่นตามกฎหมายนี้และชวย ก.พ. ปฏิบัติการ

ใหเปนไปตามกฎหมายนี้ ตามที่ ก.พ. มอบหมาย
๓.๓.๒) คณะอนุกรรมการสามัญประจำกรม เรียกโดยยอวา

"อ.ก.พ. กรม" โดยออกนามกรม ประกอบดวยอธิบดี เปนประธาน
รองอธบิดทีีอ่ธบิดมีอบหมายจำนวน ๑ คน เปนรองประธาน และอนกุรรมการ
ซึ่งประธาน อ.ก.พ. แตงตั้ง จำนวนไมเกิน ๙ คน

อำนาจหนาทีข่อง อ.ก.พ. กรม
(๑) พิจารณากําหนดนโยบาย ระบบ และระเบียบวิธีการ

บรหิารทรพัยากรบคุคลในกรมซึง่ตองสอดคลองกบัหลกัเกณฑ วธิกีาร และ
มาตรฐานที่ ก.พ. กําหนดตามมาตรา ๘ (๓) และนโยบายและระบบ
การบรหิารทรพัยากรบคุคลที ่อ.ก.พ. กระทรวงกำหนดตามมาตรา ๑๖ (๑)

(๒) พจิารณาการเกลีย่อตัรากาํลงัระหวางสวนราชการตาง ๆ
ภายในกระทรวง

(๓) พิจารณาเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยและการสั่งให
ออกจากราชการตามที่บัญญัติไวในกฎหมายนี้

(๔) ปฏบิตักิารอืน่ตามกฎหมายนีแ้ละชวย ก.พ. ปฏบิตักิารให
เปนไปตามกฎหมายนี้ ตามที่ ก.พ. มอบหมาย

๓.๓.๓) คณะอนุกรรมการสามัญประจำจังหวัด เรียกโดย
ยอวา "อ.ก.พ. จังหวัด" โดยออกนามจังหวัด ประกอบดวยผูวาราชการ
จังหวัด เปนประธาน รองผูวาราชการจังหวัดที่ผูวาราชการจังหวัด
มอบหมายจำนวน ๑ คน เปนรองประธาน และอนุกรรมการ ซึ่งประธาน
อ.ก.พ. แตงตั้ง จำนวนไมเกิน ๙ คน

อำนาจหนาทีข่อง อ.ก.พ. จงัหวดั
(๑) พิจารณากำหนดแนวทางและวิธีการบริหารทรัพยากร

บุคคล ซึ่งตองสอดคลองกับหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรฐานที่ ก.พ.
กำหนดตามมาตรา ๘ (๓)

(๒) พิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให
ออกจากราชการตามที่บัญญัติไวในกฎหมายนี้



®ÿ≈π‘μ‘ ¡’.§.-‡¡.¬. ıÒ

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑

ÒıÚ

(๓) ปฏบิตัติามที ่อ.ก.พ. กระทรวง หรอื อ.ก.พ. กรม มอบหมาย
(๔) ปฏบิตักิารอืน่ตามกฎหมายนีแ้ละชวย ก.พ. ปฏบิตักิารให

เปนไปตามกฎหมายนี้ตามที่ ก.พ. มอบหมาย
๓.๓.๔ คณะอนุกรรมการสามัญประจำสวนราชการอื่น

นอกจากสวนราชการตามขอ ๓.๓.๑), ขอ ๓.๓.๒) และขอ ๓.๓.๓) ซึ่ง
การเรยีกชือ่ องคประกอบ และอำนาจหนาทีข่อง อ.ก.พ. นี ้ใหเปนไปตาม
ที่กำหนดในกฎ ก.พ.

๔) คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม
ใหมคีณะกรรมการพทิกัษระบบคณุธรรมคณะหนึง่ เรยีกโดยยอ

วา "ก.พ.ค." ประกอบดวยกรรมการจำนวน ๗ คน ซึ่งทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ แตงตั้ง โดยกรรมการดังกลาวคัดเลือกโดยคณะกรรมการ
คดัเลอืกกรรมการ ก.พ.ค. อนัประกอบดวย ประธานศาลปกครองสงูสดุ
เปนประธาน รองประธานศาลฎกีาทีไ่ดรับมอบหมายจากประธานศาลฎกีา
จำนวน ๑ คน กรรมการ ก.พ. ผูทรงคุณวุฒิจำนวน ๑ คน ซึ่งไดรับเลือก
โดย ก.พ. และใหเลขาธิการ ก.พ. เปนกรรมการและเลขานุการ

ใหกรรมการ ก.พ.ค. มีวาระการดำรงตำแหนง ๖ ปนับแตวันที่ทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง และใหดำรงตำแหนงไดเพียงวาระเดียว

อำนาจหนาทีข่อง ก.พ.ค.
(๑) เสนอแนะตอ ก.พ. หรอืองคกรกลางบรหิารงานบคุคลอืน่เพือ่

ให ก.พ. หรือองคกรกลางบริหารงานบุคคลอื่น ดำเนินการจัดใหมีหรือ
ปรบัปรงุนโยบายการบรหิารทรพัยากรบคุคลในสวนทีเ่กีย่วกบัการพทิกัษ
ระบบคุณธรรม

(๒) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ
(๓) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข
(๔) พิจารณาเรื่องการคุมครองระบบคุณธรรม
(๕) ออกกฎ ก.พ.ค. ระเบยีบ หลกัเกณฑ และวธิกีารเพือ่ปฏบิตักิาร

ตามกฎหมายนี้
(๖) แตงตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
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ตามที ่ก.พ.ค. กำหนด เพือ่เปนกรรมการวนิจิฉยัอทุธรณหรอืเปนกรรมการ
วินิจฉัยรองทุกข

๕) บททั่วไป
๕.๑) ประเภทของขาราชการพลเรือน กฎหมายไดกำหนด

ประเภทของขาราชการพลเรือนออกเปน ๒ ประเภท ดังนี้
(๑) ขาราชการพลเรอืนสามญั ไดแก ขาราชการพลเรอืนซึง่

รบัราชการโดยไดรบับรรจแุตงตัง้ตามทีบ่ญัญตัไิวในลกัษณะ ๔ ขาราชการ
พลเรือนสามัญ

(๒) ขาราชการพลเรือนในพระองค ไดแก ขาราชการ
พลเรือนซึ่งรับราชการโดยไดรับบรรจุแตงตั้งใหดำรงตำแหนงในพระองค

๕.๒) คณุสมบตัแิละลกัษณะตองหามของขาราชการพลเรอืน
กฎหมายกำหนดใหผูที่จะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนตองมี
คุณสมบัติทั่วไป และไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้

ก. คณุสมบติัทัว่ไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ำกวา ๑๘ ป
(๓) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลกัษณะตองหาม
(๑) เปนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง
(๒) เปนคนไรความสามารถ คนเสมอืนไรความสามารถ คนวกิลจรติ

หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
(๓) เปนผอูยใูนระหวางถกูสัง่พกัราชการหรอืถกูสัง่ใหออกจากราชการ

ไวกอนตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น
(๔) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม
(๕) เปนกรรมการหรือผูดำรงตำแหนงที่รับผิดชอบในการบริหาร

พรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(๖) เปนบุคคลลมละลาย
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(๗) เปนผูเคยตองรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก
เพราะกระทำความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดที่
ไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๘) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจาก
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ

(๙) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิด
วินัยตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น

(๑๐) เปนผูเคยถกูลงโทษไลออกเพราะกระทาํผดิวนิยัตามกฎหมายน้ี
หรือกฎหมายอื่น

(๑๑) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือ
เขาปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ

ทั้งนี้ ผูที่จะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะ
ตองหามตาม ข. (๔) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณา
ยกเวนใหเขารับราชการได แตถาเปนกรณีมีลักษณะตองหามตาม (๘)
หรอื (๙) ผูนัน้ตองออกจากงานหรอืออกจากราชการไปเกนิ ๒ ปแลว และ
ในกรณีมีลักษณะตองหามตาม (๑๐) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออก
จากราชการไปเกนิ ๓ ปแลว และตองมใิชเปนกรณอีอกจากงาน หรอืออก
จากราชการเพราะทุจริตตอหนาที่ มติของ ก.พ. ในการยกเวนดังกลาว
ตองไดคะแนนเสยีงไมนอยกวา ๔ ใน ๕ ของจาํนวนกรรมการทีม่าประชมุ
การลงมติใหกระทําโดยลับ

โดยการจายเงนิเดอืนและเงนิประจำตำแหนงใหขาราชการพลเรอืน
ใหเปนไปตามระเบยีบ ก.พ. กำหนดโดยความเหน็ชอบของกระทรวงการคลงั

๖) การจดัระเบยีบขาราชการพลเรอืนสามญั
ในการจัดระเบียบขาราชการพลเรือนสามัญ กฎหมายใหคำนึงถึง

ระบบคณุธรรม เสรภีาพในการรวมกลมุตามทีบ่ญัญตัไิวในรฐัธรรมนญู แต
ทั้งนี้ตองไมกระทบประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผนดินและ
ความตอเนื่องในการจัดทำบริการสาธารณะ และตองไมมีวัตถุประสงค
ทางการเมือง
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๗) การกำหนดตำแหนงและการใหไดรบัเงนิเดอืนและเงนิประจำตำแหนง
กฎหมายไดกำหนดตำแหนงขาราชการพลเรือนสามัญออกเปน

๔ ประเภท ดังตอไปนี้
(๑) ตำแหนงประเภทบริหาร ไดแก ตำแหนงหัวหนา

สวนราชการและรองหวัหนาสวนราชการระดบักระทรวง กรม และตำแหนง
อื่นที่ ก.พ. กำหนดเปนตำแหนงประเภทบริหาร โดยมีระดับดังตอไปนี้

(ก) ระดับตน
(ข) ระดบัสงู

(๒) ตำแหนงประเภทอำนวยการ ไดแก ตำแหนงหัวหนา
สวนราชการที่ต่ำกวาระดับกรมและตำแหนงอื่นที่ ก.พ. กำหนดเปน
ตำแหนงประเภทอำนวยการ โดยมีระดับดังตอไปนี้

(ก) ระดับตน
(ข) ระดบัสงู

(๓) ตำแหนงประเภทวิชาการ ไดแก ตำแหนงที่จำเปนตองใช
ผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตามที่ ก.พ. กำหนดเพื่อปฏิบัติงาน
ในหนาที่ของตำแหนงนั้น โดยมีระดับดังตอไปนี้

(ก) ระดับปฏิบัติการ
(ข) ระดับชำนาญการ
(ค) ระดับชำนาญการพิเศษ
(ง) ระดับเชี่ยวชาญ
(จ) ระดับทรงคุณวุฒิ

(๔) ตำแหนงประเภททั่วไป ไดแก ตำแหนงที่ไมใชตำแหนง
ประเภทบรหิาร ตำแหนงประเภทอำนวยการ และตำแหนงประเภทวชิาการ
ตามที่ ก.พ. กำหนด โดยมีระดับดังตอไปนี้

(ก) ระดับปฏิบัติงาน
(ข) ระดับชำนาญงาน
(ค) ระดับอาวุโส
(ง) ระดับทักษะพิเศษ
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โดยใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินเดือนตามตำแหนง และ
อาจไดรับเงินประจำตำแหนงตามบัญชีเงินเดือนและบัญชีอัตราเงิน
ประจำตำแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญตามที่กฎหมายกำหนดไว
ซึ่งเงินประจำตำแหนงดังกลาว ไมถือเปนเงินเดือนเพื่อเปนเกณฑในการ
คำนวณบำเหนจ็บำนาญตามกฎหมายวาดวยบำเหนจ็บำนาญขาราชการ

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงหรือ
เงนิประจำตำแหนงของขาราชการพลเรอืนสามญัใหเหมาะสมยิง่ขึน้ตาม
ความจำเปนก็ได โดยหากเปนการปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง หรือเงิน
ประจำตำแหนงเพิ่มไมเกินรอยละ ๑๐ ของเงินเดือน หรือเงินประจำ
ตำแหนงที่ใชบังคับอยู

(๘) กรรสรรหา การบรรจ ุและการแตงตัง้
๘.๑) การสรรหา การสรรหาเพื่อใหไดบุคคลมาบรรจุเขารับ

ราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญและแตงตั้งใหดำรงตำแหนง
ตองเปนไปตามระบบคุณธรรมและคำนึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของ
บุคคลดังกลาว ตลอดจนประโยชนของทางราชการ

๘.๒) การบรรจุ และการแตงต้ัง การบรรจุบุคคลเขารับราชการ
เปนขาราชการพลเรอืนสามญัเพือ่แตงตัง้ใหดำรงตำแหนงใด ใหบรรจแุละ
แตงตัง้จากผสูอบแขงขนัไดในตำแหนงนัน้ โดยบรรจแุละแตงตัง้ตามลำดบั
ที่ในบัญชีผูสอบแขงขันได

การสอบแขงขัน การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดและรายละเอียด
เกี่ยวกับการสอบแขงขันใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
ก.พ. กำหนด

๘.๓) อำนาจในการสั่งบรรจุและแตงตั้ง การบรรจุบุคคล
เขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ และการแตงตั้งให
ดำรงตำแหนงตามมาตรา ๕๓ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖ มาตรา ๖๓
มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ และมาตรา ๖๖ กฎหมายกำหนดใหผูมีอำนาจ
ดังตอไปนี้ เปนผูสั่งบรรจุแตงตั้ง

(๑) ตำแหนงประเภทบรหิารระดบัสงูตาํแหนงหวัหนาสวนราชการ
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ระดับกระทรวง หัวหนาสวนราชการระดับกรมที่อยูในบังคับบัญชาหรือ
รับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
แลวแตกรณี ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดเปนผูสั่งบรรจุ และใหนายกรัฐมนตรี
นําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง

(๒) ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงตําแหนงรองหัวหนา
สวนราชการระดับกระทรวง หัวหนาสวนราชการระดับกรม รองหัวหนา
สวนราชการระดบักรมทีอ่ยูในบงัคบับญัชาหรอืรบัผดิชอบการปฏบิตัริาชการ
ขึน้ตรงตอนายกรฐัมนตรหีรอืรฐัมนตร ีแลวแตกรณ ีหรอืตาํแหนงอืน่ที ่ก.พ.
กาํหนดเปนตาํแหนงประเภทบรหิารระดบัสงู ใหปลดักระทรวงผูบงัคบับญัชา
หรือหัวหนาสวนราชการระดับกรมดังกลาวเปนผูสั่งบรรจุ และให
นายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ
แตงตั้ง

(๓) ตาํแหนงประเภทบรหิารระดบัตน ใหปลดักระทรวง ผูบงัคบับญัชา
หรอืหวัหนาสวนราชการระดบักรมทีอ่ยูในบงัคบับญัชาหรอืรบัผดิชอบการ
ปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี แลวแตกรณี เปนผู
มีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง

(๔) ตาํแหนงประเภทอาํนวยการ ประเภทวชิาการ ระดบัปฏบิตักิาร
ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ และประเภททั่วไปใน
สํานักงานรัฐมนตรี ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและ
แตงตั้ง

(๕) ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง ใหปลัดกระทรวง
ผูบงัคบับญัชา หรอืหวัหนาสวนราชการระดบักรมทีอ่ยูในบงัคบับญัชาหรอื
รับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี
แลวแตกรณี เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง

(๖) ตาํแหนงประเภทอาํนวยการระดบัตน ใหอธบิดผีูบงัคบับญัชา
เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง สวนตําแหนงประเภทอํานวยการ
ระดบัตน ในสวนราชการระดบักรมทีห่วัหนาสวนราชการอยใูนบงัคบับญัชา
หรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี
แลวแตกรณี ใหอธิบดีผูบังคับบัญชา เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
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(๗) ตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ใหรัฐมนตรี
เจาสงักดัเปนผูสัง่บรรจ ุและใหนายกรฐัมนตรนีาํความกราบบงัคมทลูเพือ่
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง

(๘) ตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ใหปลัดกระทรวง
หรอืหวัหนาสวนราชการระดบักรมทีอ่ยูในบงัคบับญัชาหรอืรบัผดิชอบการ
ปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี แลวแตกรณี
เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง

(๙) ตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ และ
ตําแหนงประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ใหอธิบดีผูบังคับบัญชา เปนผู
มีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง สวนตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
ชํานาญการพิเศษ และตําแหนงประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษในสวน
ราชการระดบักรมทีห่วัหนาสวนราชการอยูในบงัคบับญัชาหรอืรบัผดิชอบ
การปฏบิตัริาชการขึน้ตรงตอนายกรฐัมนตรหีรอืตอรฐัมนตร ีแลวแตกรณี
ใหอธิบดีผูบังคับบัญชา เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง

(๑๐) ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ชํานาญการ
ตาํแหนงประเภททัว่ไประดบัปฏบิตังิาน ชาํนาญงาน และอาวโุส ใหอธบิดี
ผูบังคับบัญชา หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากอธิบดีผูบังคับบัญชา เปนผู
มีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง

(๑๑) การบรรจุและแตงตั้ ง ตามมาตรา ๕๓ และการยาย
ตามมาตรา ๖๓ ใหดํารงตําแหนงตาม (๙) ซึ่งไมใชตําแหนงประเภท
ทั่วไประดับทักษะพิเศษ และตําแหนงตาม (๑๐) ในราชการบริหาร
สวนภมูภิาค ใหผูวาราชการจงัหวดัผูบงัคบับญัชา เปนผูมอีาํนาจสัง่บรรจุ
และแตงตั้ง

สำหรบัผดูำรงตำแหนงทางการเมอืงนัน้ ใหมสีทิธสิมคัรสอบแขงขนั
ได แตจะมีสิทธิไดรับบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญที่สอบแขงขันได
ตอเมื่อพนจากการดำรงตำแหนงทางการเมืองแลว

ในกรณีที่ขาราชการพลเรือนสามัญผูดํารงตําแหนงประเภทบริหาร
ผูใดปฏิบัติหนาที่เดียวติดตอกันเปนเวลาครบ ๔ ป ใหผูบังคับบัญชาซึ่ง
มีอํานาจสั่งบรรจุดังกลาว ดําเนินการใหมีการสับเปลี่ยนหนาที่ ยาย หรือ
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โอนไปปฏิบัติหนาที่อื่น เวนแตมีความจําเปนเพื่อประโยชนของทาง
ราชการจะขออนุมัติคณะรัฐมนตรีใหคงอยูปฏิบัติหนาที่เดิมตอไป
เปนเวลาไมเกนิ ๒ ปกไ็ด ทัง้นีต้ามหลกัเกณฑและวธิกีารที ่ก.พ. กาํหนด
แตไมใหใชบังคับแกผูดํารงตําแหนงที่ ก.พ. กําหนดวาเปนตําแหนงที่มี
ลักษณะงานเฉพาะอยาง

 ทั้งนี้ การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดำรงตำแหนงใน
สายงานที่ไมมีกำหนดไวในมาตรฐานกำหนดตำแหนง จะกระทำมิได

๘.๔) การยาย การโอนของขาราชการพลเรอืนสามญั การยาย
การโอน หรอืการเลือ่นขาราชการพลเรอืนสามญัไปแตงตัง้ใหดำรงตำแหนง
ขาราชการพลเรือนสามัญในหรือตางกระทรวงหรือกรม แลวแตกรณี
ใหเปนไปตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.

การโอนขาราชการพลเรือนสามัญจากกระทรวงหรือกรมหนึ่ง
ไปแตงตัง้ใหดำรงตำแหนงขาราชการพลเรอืนสามญัในตางประเทศสงักดั
อีกกระทรวงหรือกรมหนึ่ง เปนการชั่วคราวตามระยะเวลาที่กำหนด ให
กระทำไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กำหนด โดยการยายหรือ
การโอนขาราชการพลเรอืนสามญัไปแตงตัง้ใหดำรงตำแหนงในระดบัทีต่่ำ
กวาเดิมจะกระทำมิได เวนแตจะไดรับความยินยอมจากขาราชการ
พลเรือนสามัญผูนั้น

การโอนพนักงานสวนทองถิ่น การโอนขาราชการที่ไมใชขาราชการ
พลเรอืนสามญัตามกฎหมายนีแ้ละไมใชขาราชการการเมอืง และการโอน
เจาหนาทีข่องหนวยงานอืน่ของรฐัที ่ก.พ. กำหนด มาบรรจเุปนขาราชการ
พลเรอืนสามญั ตลอดจนจะแตงตัง้ใหดำรงตำแหนงประเภทใด สายงานใด
ระดับใด และใหไดรับเงินเดือนเทาใด ใหกระทำไดตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่ ก.พ. กำหนด

๙) การเพิม่พนูประสทิธภิาพและเสรมิสรางแรงจงูใจในการปฏบิตัริาชการ
กฎหมายกำหนดใหสวนราชการมหีนาทีด่ำเนนิการใหมกีารเพิม่พนู

ประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการแกขาราชการ
พลเรือนสามัญเพื่อใหเกิดสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ดังตอไปนี้
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(๑) ผูบังคับบัญชาตองปฏิบัติตนตอผูอยูใตบังคับบัญชาอยางมี
คุณธรรมและเที่ยงธรรมและเสริมสรางแรงจูงใจใหผูอยูใตบังคับบัญชา
ดำรงตนเปนขาราชการที่ดี

(๒) ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดประพฤติตนอยูในจรรยาและ
ระเบียบวินัยและปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์
ตอภารกิจของรัฐ ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาเลื่อนเงินเดือน และจะให
บำเหน็จความชอบอยางอื่นก็ได

(๓) การใหขาราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม ฝกอบรม
ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือตางประเทศ

(๔) ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ผูอยูใตบังคับบัญชาเพื่อใชประกอบการพิจารณาแตงตั้ง

(๕) ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดถึงแกความตายเนื่องจากการ
ปฏบิตัหินาทีร่าชการใหผบูงัคบับญัชาพจิารณาเลือ่นเงนิเดอืนใหผนูัน้เปน
กรณพีเิศษเพือ่ประโยชนในการคำนวณบำเหนจ็บำนาญหรอืใหไดรบัสทิธิ
ประโยชนอื่นตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

๑๐) การรักษาจรรยาขาราชการ
ขาราชการพลเรือนสามัญตองรักษาจรรยาขาราชการตามที่

สวนราชการกำหนดไว โดยมงุประสงคใหเปนขาราชการทีด่ ีมเีกยีรตแิละ
ศักดิ์ศรีความเปนขาราชการ โดยเฉพาะในเรื่องดังตอไปนี้

(๑) การยึดมั่นและยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกตอง
(๒) ความซื่อสัตยสุจริตและความรับผิดชอบ
(๓) การปฏบิตัหินาทีด่วยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได
(๔) การปฏิบัติหนาที่โดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม
(๕) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
ทั้งนี้ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไมปฏิบัติตามจรรยาขาราชการ

อันมิใชเปนความผิดวินัย ใหผูบังคับบัญชาตักเตือน นำไปประกอบ
การพิจารณาแตงตั้งเลื่อนเงินเดือน หรือสั่งใหขาราชการผูนั้นไดรับ
การพัฒนา
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๑๑) วินัยและการรักษาวินัย
ขาราชการพลเรือนสามัญตองรักษาวินัยโดยกระทำการหรือ

ไมกระทำการตามทีก่ฎหมายกำหนดไวโดยเครงครดั หากผใูดไมปฏบิตัติาม
กลาวคือไมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขหรือไมกระทำการอันเปนขอปฏิบัติหรือ
ฝาฝนขอหามตามที่กฎหมายกำหนดไว กฎหมายกำหนดวาผูนั้นเปน
ผูกระทำผิดวินัย โดยโทษทางวินัยดังกลาวมี ๕ สถาน ดังตอไปนี้

(๑) ภาคทัณฑ
(๒) ตัดเงินเดือน
(๓) ลดเงินเดือน
(๔) ปลดออก
(๕) ไลออก
ถาภายหลงัปรากฏผลสอบสวนหรอืพจิารณาวาผนูัน้มไิดกระทำผดิ

หรอืกระทำผดิไมถงึกบัจะถกูลงโทษปลดออกหรอืไลออก และไมมกีรณทีี่
จะตองออกจากราชการดวยเหตุอื่น ก็ใหผูมีอำนาจดังกลาวสั่งใหผูนั้น
กลับเขาปฏิบัติราชการหรือกลับเขารับราชการในตำแหนงตามเดิมหรือ
ตำแหนงอืน่ในประเภทเดยีวกนัและระดบัเดยีวกนัหรอืในตำแหนงประเภท
และระดับที่ ก.พ. กำหนด ทั้งนี้ ผูนั้นตองมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติ
เฉพาะสำหรับตำแหนงนั้น

๑๒) การลงโทษทางวินัยแกขาราชการพลเรือนสามัญ
การลงโทษขาราชการพลเรอืนสามญัในสวนราชการทีม่กีฎหมายวา

ดวยวินัยขาราชการโดยเฉพาะ กฎหมายไดกำหนดวิธีการลงโทษไวดังนี้
(๑) กรณเีปนความผดิวนิยัอยางไมรายแรง กฎหมายกำหนด

วาจะลงโทษผูนั้นตามกฎหมายนี้ หรือลงทัณฑหรือลงโทษตามกฎหมาย
วาดวยวินัยขาราชการนั้นอยางใดอยางหนึ่งตามควรแกกรณีและ
พฤติการณก็ได

(๒) กรณีเปนความผิดวินัยอยางรายแรง ไมวาจะไดลงทัณฑ
หรือลงโทษผูนั้นตามกฎหมายดังกลาวแลวหรือไม ใหผูบังคับบัญชา



®ÿ≈π‘μ‘ ¡’.§.-‡¡.¬. ıÒ

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑

ÒˆÚ

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

พิจารณาดำเนินการตามที่กำหนดไวในกฎหมายนี้
เมื่อผูบังคับบัญชาไดสั่งลงโทษตามกฎหมายนี้หรือลงทัณฑตาม

กฎหมายวาดวยวนิยัขาราชการโดยเฉพาะ หรอืสัง่ยตุเิรือ่ง หรอืงดโทษแลว
ใหรายงาน อ.ก.พ. กระทรวง ซึ่งผูถูกดำเนินการทางวินัยสังกัดอยูเพื่อ
พจิารณา เวนแตเปนกรณดีำเนนิการทางวนิยักบัขาราชการตางกระทรวงกนั
หรือกรณีดำเนินการทางวินัยตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง ใหรายงาน ก.พ.
ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ ก.พ. กำหนด

ในกรณทีี ่อ.ก.พ. กระทรวงหรอื ก.พ. เหน็วาการดำเนนิการทางวนิยั
เปนการไมถูกตองหรือไมเหมาะสม หากมีมติเปนประการใด ใหผูบังคับ
บัญชาสั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามที่ อ.ก.พ. กระทรวงหรือ ก.พ. มีมติ
ในกรณดีงักลาว และในการดำเนนิการตามมาตรา ๑๐๔ ให ก.พ. มอีำนาจ
สอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติมได

การลงโทษขาราชการพลเรือนสามัญ กฎหมายกำหนดใหทำเปน
คำสั่ง ผูสั่งลงโทษตองสั่งลงโทษใหเหมาะสมกับความผิดและตองเปนไป
ดวยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ โดยในคำสั่งลงโทษนั้นให
แสดงวาผูถูกลงโทษกระทำผิดวินัยในกรณีใดและตามมาตราใดดวย

๑๓) การดำเนนิการทางวนิยั
๑๓.๑) การดำเนินการสืบสวนหรือพิจารณาเบื้องตน เมื่อมี

การกลาวหาหรือมีกรณีเปนที่สงสัยวาขาราชการพลเรือนสามัญผูใด
กระทำผิดวินัย ใหผูบังคับบัญชารายงานใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่ง
บรรจตุามขอ ๘.๓) ทราบโดยเรว็ และใหผบูงัคบับญัชาซึง่มอีำนาจสัง่บรรจุ
ดงักลาว ดำเนนิการสบืสวนหรอืพจิารณาเบือ้งตนวากรณมีมีลูทีค่วรกลาว
หาวาผูนั้นกระทำผิดวินัยหรือไม ดวยความยุติธรรมและปราศจากอคติ
โดยความเห็นของผูบังคับบัญชาตามขอ ๘.๓) แบงออกไดดังนี้

(๑) ถาเห็นวาขอกลาวหาดังกลาวไมมีมูลก็ใหสั่งยุติเรื่องนั้นได
(๒) ถาเหน็วาขอกลาวหาดงักลาวมมีลูโดยมพียานหลกัฐานใน

เบื้องตน ปรากฏวา
- ผถูกูกลาวหาไดกระทำผดิวนิยัแตมใิชเปนความผดิวนิยั
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อยางรายแรง ใหผบูงัคบับญัชาสัง่ลงโทษตามควรแกกรณโีดยไมตองตัง้
คณะกรรมการสอบสวนก็ได

- ผูถูกกลาวหาไมไดกระทำความผิดตามขอกลาวหา ให
ผูบังคับบัญชาดังกลาวสั่งยุติเรื่องดังกลาว

(๓) ถาเห็นวาขอกลาวหาดังกลาวมีมูลอันเปนความผิดวินัย
อยางรายแรง ใหผูบังคับบัญชาตามขอ ๘.๓) แตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนเพือ่ดำเนนิการสอบสวนและรายงานผลการสอบสวนและความ
เห็นตอผูบังคับบัญชาดังกลาว ถาผูบังคับบัญชาดังกลาวเห็นวา
ผถูกูกลาวหาไมไดกระทำผดิตามขอกลาวหา ใหสัง่ยตุเิรือ่ง แตถาเหน็วา
ผูถูกกลาวหาไดกระทำผิดตามขอกลาวหา ใหดำเนินการดังตอไปนี้

- ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทำผิดวินัยอยาง
ไมรายแรง ใหผบูงัคบับญัชาซึง่มอีำนาจสัง่บรรจตุามขอ ๘.๓) สัง่ลงโทษ
ภาคทณัฑ ตดัเงนิเดอืนหรอืลดเงนิเดอืนตามควรแกกรณใีหเหมาะสมกบั
ความผิด

- ในกรณีกระทำผิดวินัยเล็กนอยและมีเหตุอันควร
งดโทษ จะงดโทษใหโดยใหทำทณัฑบนเปนหนงัสอืหรอืวากลาวตกัเตอืน
ก็ได

- ภายใตบงัคบัวรรคสอง ของมาตรา ๙๗ ขาราชการพลเรอืน
สามญัผใูดกระทำผดิวนิยัอยางรายแรงใหลงโทษปลดออกหรอืไลออก
ตามความรายแรงแหงกรณี ถามีเหตุอันควรลดหยอนจะนำมาประกอบ
การพิจารณาลดโทษก็ได แตหามมิใหลดโทษลงต่ำกวาปลดออก

ในกรณทีีค่ณะกรรมการสอบสวนหรอืผสูัง่แตงตัง้คณะกรรมการ
สอบสวนตามมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง หรือผูมีอำนาจตามมาตรา ๙๔ เห็น
วาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทำผิดวินัยอยางรายแรงใหผูบังคับ
บญัชาซึง่มอีำนาจสัง่บรรจตุามขอ ๘.๓) สงเรือ่งให อ.ก.พ. จงัหวดั อ.ก.พ.
กรม หรอื อ.ก.พ. กระทรวง ซึง่ผถูกูกลาวหาสงักดัอย ูแลวแตกรณ ีพจิารณา
เมือ่ อ.ก.พ. ดงักลาวมมีตเิปนประการใด ใหผบูงัคบับญัชาซึง่มอีำนาจสัง่
บรรจุตาม ขอ ๘.๓) สั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กำหนดในกฎ ก.พ. (มาตรา ๙๗ วรรคสอง)
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พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑

ÒˆÙ

๑๓.๒) ขัน้ตอนและวธิกีารสอบสวนขาราชการซึง่ถกูกลาวหาวา
กระทำผดิวนิยัรายแรง

(๑) ในกรณทีีม่กีารกลาวหาเปนหนงัสอืวาขาราชการพลเรอืน
สามญัผใูดกระทำหรอืละเวนกระทำการใดทีเ่ปนความผดิวนิยัอยางรายแรง

(๒) ไดกลาวหาตอบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังตอไปนี้
- ผูบังคับบัญชาของผูนั้น
- ผูมีหนาที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมาย

หรือระเบียบของทางราชการ
- กลาวหาโดยผูบังคับบัญชาของผูนั้น
- มีกรณีถูกฟองคดีอาญาหรือตองหาวากระทำความผิด

อาญาอันมิใชเปนความผิดที่ไดกระทำโดยประมาทที่ไมเกี่ยวกับราชการ
หรือความผิดลหุโทษ

แมภายหลงัผนูัน้จะออกจากราชการไปแลว โดยมใิชเพราะเหตตุาย
ผูมีอำนาจดำเนินการทางวินัยมีอำนาจดำเนินการสืบสวนหรือพิจารณา
และดำเนนิการทางวนิยัตามกฎหมายตอไปไดเสมอืนวาผนูัน้ยงัมไิดออก
จากราชการ แตทัง้นีผ้บูงัคบับญัชาซึง่มอีำนาจสัง่บรรจตุามขอ ๘.๓) ตอง
ดำเนินการสอบสวนตาม (๓) ของขอ ๑๓.๑) ภายใน ๑๘๐ วันนับแตวัน
ที่ผูนั้นพนจากราชการ โดยเมื่อผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏวาผูนั้น
กระทำผิดวินัยอยางไมรายแรงก็ใหงดโทษผูนั้น

๑๔) การออกจากราชการ
๑๔.๑) การออกราชการโดยผลของกฎหมาย กฎหมาย

กำหนดใหขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) พนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบำเหน็จบำนาญ

ขาราชการ
(๓) ลาออกจากราชการและไดรบัอนญุาตใหลาออกหรอืการ

ลาออกมีผลตามมาตรา ๑๐๙
(๔) ถกูสัง่ใหออกเนือ่งจากผลการประเมนิทดลองปฏบิตัหินาที่
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แนะนำกฎหมายใหม
และกฎหมายที่นาสนใจ
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ราชการต่ำกวามาตรฐานที่กำหนดตามมาตรา ๕๙ หรือขาดคุณสมบัติ
ทัว่ไปหรอืมลีกัษณะตองหามตามมาตรา ๖๗ หรอืกระทำผดิวนิยัอยางราย
แรงตามมาตรา ๑๐๑ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง
ตามมาตรา ๑๑๐ หรือไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับ
ราชการทหาร ตามมาตรา ๑๑๑ หรือ

(๕) ถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไลออก
วันออกจากราชการตาม (๔) และ (๕) ใหเปนไปตามระเบียบที่

ก.พ. กำหนด
ทัง้นี ้เมือ่ขาราชการพลเรอืนสามญัผใูดมอีายคุรบ ๖๐ ปบรบิรูณ

ในสิ้นปงบประมาณและทางราชการมีความจำเปนที่จะใหรับราชการ
ตอไปเพื่อปฏิบัติหนาที่ในทางวิชาการหรือหนาที่ที่ตองใชความสามารถ
เฉพาะตัวในตำแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญหรือระดับ
ทรงคุณวุฒิ หรือตำแหนงประเภททั่วไประดับอาวุโสหรือระดับทักษะ
พเิศษ จะใหรบัราชการตอไปอกีไมเกนิ ๑๐ ป กไ็ดตามทีก่ำหนดในกฎ ก.พ.

๑๔.๒) การแสดงความจำนงขอลาออกจากราชการของ
ขาราชการพลเรือนสามัญ กฎหมายกำหนดใหขาราชการพลเรือน
สามัญผูใดประสงคจะลาออกจากราชการใหยื่นหนังสือขอลาออกตอ
ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่งโดยยื่นลวงหนากอนวันขอลาออก
ไมนอยกวา ๓๐ วนัเพือ่ใหผบูงัคบับญัชาซึง่มอีำนาจสัง่บรรจตุามขอ ๘.๓)
เปนผูพิจารณากอนวันขอลาออก โดยใหการลาออกดังกลาวมีผลตั้งแต
วันที่ผูนั้นขอลาออก

๑๔.๓) การสั่งใหออกจากราชการโดยผูบังคับบัญชา กฎหมาย
กำหนดใหผบูงัคบับญัชาซึง่มอีำนาจสัง่บรรจตุามขอ ๘.๓) มอีำนาจสัง่ให
ขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุ
ทดแทนตามกฎหมายวาดวยบำเหน็จบำนาญขาราชการไดในกรณี
ดังตอไปนี้

(๑) เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูใดเจ็บปวยไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ราชการของตนไดโดยสม่ำเสมอ

(๒) เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูใดสมัครไปปฏิบัติงานใด ๆ

Òˆı
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พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑

ตามความประสงคของทางราชการ
(๓) เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูใดขาดคุณสมบัติทั่วไป

ตามขอ ๕.๒) ก. (๑) หรือ (๓) หรือมีลักษณะตองหามตามขอ ๕.๒) ข.
(๑) (๓) (๖) หรือ (๗)

(๔) เมื่อทางราชการเลิกหรือยุบหนวยงานหรือตำแหนงที่
ขาราชการพลเรือนสามัญปฏิบัติหนาที่หรือดำรงอยู

(๕) เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไมสามารถปฏิบัติราชการ
ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนที่พอใจของทาง
ราชการ

(๖) เมือ่ขาราชการพลเรอืนสามญัผใูดหยอนความสามารถในอนัที่
จะปฏิบัติหนาที่ราชการบกพรองในหนาที่ราชการ หรือประพฤติตน
ไมเหมาะสมกบัตำแหนงหนาทีร่าชการ ถาใหผนูัน้รบัราชการตอไปจะเปน
การเสียหายแกราชการ

(๗) เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูใดมีกรณีถูกสอบสวนวา
กระทำผิดวินัยอยางรายแรง และผลการสอบสวนไมไดความแนชัดพอที่
จะฟงลงโทษได แตมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน ถาให
รับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกทางราชการ

(๘) เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูใดตองรับโทษจำคุกโดย
คำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุกในความผิดที่ไดกระทำโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษหรือตองรับโทษจำคุกโดยคำสั่งของศาลซึ่งยังไมถึงกับ
จะตองถูกลงโทษปลดออกหรือไลออก

๑๔.๔) เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญใดไปรับราชการทหารตาม
กฎหมายวาดวยการรบัราชการทหาร ใหผบูงัคบับญัชาซึง่มอีำนาจสัง่บรรจุ
ตาม ขอ ๘.๓) สั่งใหผูนั้นออกจากราชการ

๑๕) การอทุธรณ
ผใูดถกูสัง่ลงโทษตามกฎหมายนีห้รอืถกูสัง่ใหออกจากราชการตาม

ขอ ๑๔.๓) (๑) (๓) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ผูนั้นมีสิทธิอุทธรณตอ ก.พ.ค.
ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันทราบหรือถือวาทราบคำสั่ง ซึ่ง ก.พ.ค.

Òˆˆ
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จะพิจารณาวินิจฉัยเองหรือจะตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ เพื่อ
ทำหนาที่เปนผูพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณก็ได ซึ่งตองพิจารณาวินิจฉัยให
แลวเสร็จภายใน ๑๒๐ วันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ เวนแตมีเหตุขัดของ
ทำใหการพจิารณาไมแลวเสรจ็ภายในระยะเวลาดงักลาว กใ็หขยายระยะ
เวลาไดอีกซึ่งไมเกิน ๒ ครั้ง โดยแตละครั้งจะตองไมเกิน ๖๐ วัน และให
บันทึกเหตุขัดของใหปรากฏไวดวย

เมื่อ ก.พ.ค. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณแลว ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมี
อำนาจสั่งบรรจุตามขอ ๘.๓) ดำเนินการใหเปนไปตามคำวินิจฉัยนั้น
ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ ก.พ.ค. มีคำวินิจฉัย โดยในกรณีที่ผูอุทธรณ
ไมเห็นดวยกับคำวินิจฉัยอุทธรณของ ก.พ.ค. ใหฟองคดีตอศาลปกครอง
สงูสดุภายใน ๙๐ วนันบัแตวนัทีท่ราบหรอืถอืวาทราบคำวนิจิฉยัของ ก.พ.ค.

๑๖) การรองทกุข
ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดมีความคับของใจอันเกิดจากการ

ปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตอตนของผูบังคับบัญชา และเปนกรณีที่ไมอาจ
อุทธรณตามหมวด ๙ การอุทธรณได ผูนั้นมีสิทธิ์รองทุกขไดตอบุคคล
ดังตอไปนี้

(๑) การรองทุกขที่เหตุเกิดจากผูบังคับบัญชา ใหรองทุกขตอ
ผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป ตามลำดับ

(๒) การรองทกุขทีเ่หตเุกดิจากหวัหนาสวนราชการระดบักรมทีอ่ยู
ในบงัคบับญัชาหรอืรบัผดิชอบการปฏบิตัริาชการขึน้ตรงตอนายกรฐัมนตรี
หรือรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงรัฐมนตรีเจาสังกัด หรือนายกรัฐมนตรี ให
รองทุกขตอ ก.พ.ค.

เมื่อ ก.พ.ค. ไดพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขแลว ใหหัวหนา
สวนราชการระดบักรมทีอ่ยใูนบงัคบับญัชาหรอืรบัผดิชอบการปฏบิตัริาชการ
ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง รัฐมนตรีเจาสังกัด
หรือนายกรัฐมนตรี แลวแตกรณี ดำเนินการใหเปนไปตามคำวินิจฉัยของ
ก.พ.ค.

Òˆ˜



®ÿ≈π‘μ‘ ¡’.§.-‡¡.¬. ıÒ

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑

ในกรณทีีก่ฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการประเภทตาง ๆ  กำหนด
ใหนำกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสวนที่เกี่ยวของกับ
ขาราชการพลเรือนสามัญมาใชบังคับหรือใชบังคับโดยอนุโลม ใหยัง
คงนำพระราชบญัญตัริะเบยีบขาราชการพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๓๕ และทีแ่กไข
เพิ่มเติม มาใชบังคับหรือใชบังคับโดยอนุโลมตอไป การใหนำกฎหมายนี้
ไปใชบงัคบักบัขาราชการประเภทดงักลาวทัง้หมดหรอืบางสวน ใหกระทำ
ไดโดยมติขององคกรกลางบริหารงานบุคคล หรือองคกรที่ทำหนาที่
องคกรกลางบรหิารงานบคุคลของขาราชการประเภทตาง ๆ  โดยความเหน็ชอบ
ของคณะรัฐมนตรี

Òˆ¯

บญัชเีงนิเดอืนขัน้ต่ำขัน้สงูของขาราชการพลเรอืนสามญั
ตำแหนงประเภทอำนวยการ

 บาท บาท 
ขั้นสูง 
ข้ันตํ่า 

ข้ันต่ําชัว่คราว 

๖๔,๓๔๐ 
๔๘,๗๐๐ 
๒๓,๒๓๐ 

๖๖,๔๘๐ 
๕๓,๖๙๐ 
๒๘,๕๕๐ 

ระดับ ตน สูง 

บญัชเีงนิเดอืนขัน้ต่ำขัน้สงูของขาราชการพลเรอืนสามญั
ตำแหนงประเภทบรหิาร

 บาท บาท 
ขั้นสูง 
ขั้นต่ํา 

ขั้นต่ําชัว่คราว 

๕๐,๕๕๐ 
๒๕,๓๙๐ 
๑๘,๙๑๐ 

๕๙,๗๗๐ 
๓๑,๒๘๐ 
๒๓,๒๓๐ 

ระดับ ตน สูง 



®ÿ≈π‘μ‘ ¡’.§.-‡¡.¬. ıÒ

แนะนำกฎหมายใหม
และกฎหมายที่นาสนใจ

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

บญัชเีงนิเดอืนขัน้ต่ำขัน้สงูของขาราชการพลเรอืนสามญั
ตำแหนงประเภทวชิาการ

 บาท บาท บาท บาท บาท 
ขั้นสูง 
ข้ันตํ่า 

ข้ันตํ่าชั่วคราว 

๒๒,๒๒๐ 
๗,๙๔๐ 
๖,๘๐๐ 

๓๖,๐๒๐ 
๑๔,๓๓๐ 
๑๒,๕๓๐ 

๕๐,๕๕๐ 
๒๑,๐๘๐ 
๑๘,๙๑๐ 

๕๙,๗๗๐ 
๒๙,๙๐๐ 
๒๓,๒๓๐ 

๖๖,๔๘๐ 
๔๑,๗๒๐ 
๒๘,๕๕๐ 

ระดับ ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ ทรงคุณวุฒิ 
 

บญัชเีงนิเดอืนขัน้ต่ำขัน้สงูของขาราชการพลเรอืนสามญั
ตำแหนงประเภททัว่ไป

 บาท บาท บาท บาท 
ข้ันสูง 
ข้ันต่ํา 

๑๘,๑๙๐ 
๔,๖๓๐ 

๓๓,๕๔๐ 
๑๐,๑๙๐ 

๔๗,๔๕๐ 
๑๕,๔๑๐ 

๕๙,๗๗๐ 
๔๘,๒๒๐ 

ระดับ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส ทักษะพิเศษ 

บญัชอีตัราเงนิประจำตำแหนงของขาราชการพลเรอืนสามญั

๑.  ประเภทบริหาร 
ระดับ อัตรา (บาท/เดือน) 

ระดับสูง 
 
ระดับตน 

๒๑,๐๐๐ 
๑๔,๕๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
๒.  ประเภทอํานวยการ 

ระดับ อัตรา (บาท/เดือน) 
ระดับสูง 
ระดับตน 

๑๐,๐๐๐ 
๕,๖๐๐ 

Òˆ˘
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หมายเหตุ
• ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป
• พระราชบญัญตันิีม้บีทบญัญตับิางประการเกีย่วกบัการจำกดัสทิธิ

และเสรภีาพของบคุคลซึง่มาตรา ๒๙ ประกอบกบัมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๓
มาตรา ๔๓ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทำไดโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย

Ò˜

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑
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พระราชบญัญตัริะเบยีบขาราชการฝายรฐัสภา
(ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๑

• ใหไว ณ วนัที ่๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
• ประกาศราชกจิจานเุบกษา วนัที ่๖ กมุภาพนัธ ๒๕๕๑
• เลม ๑๒๕ ตอนที ่๒๙ ก หนา ๘๗

หลกัการและเหตผุล
โดยที่ปจจุบันกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายรัฐสภาไมมี

บทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะหอื่นใหแก
ขาราชการฝายรัฐสภาการกำหนดเงินเพิ่มสำหรับตำแหนงที่มีเหตุพิเศษ
เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว หรือเงินคาตอบแทนพิเศษอื่น รวมทั้งไมมี
บทบญัญตัเิกีย่วกบัการใหบำเหนจ็ความชอบแกขาราชการรฐัสภาสามญั
ที่ปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอทางราชการ
สมควรกำหนดให ก.ร. มีอำนาจกำหนดสิทธิประโยชนดังกลาวเพื่อให
ขาราชการฝายรฐัสภามสีทิธเิชนเดยีวกบัขาราชการประเภทอืน่ นอกจากนี้
สมควรแกไขให ก.ร. อาจกำหนดตำแหนงตามมาตรา ๔๒ (๑๑) (ค)
แหงกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสวนราชการสังกัด
รัฐสภาไดสวนราชการละหนึ่งตำแหนง และใหการบรรจุและแตงตั้ง
ขาราชการรัฐสภาสามัญเพื่อดำรงตำแหนงตั้งแตระดับ ๙ ลงมาเปน
อำนาจของหัวหนาสวนราชการสังกัดรัฐสภา เพื่อความคลองตัวในการ
บริหารราชการ  จึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสำคญัในสวนทีม่กีารแกไขเพิม่เตมิ
เนื่องจากกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายรัฐสภาไมมี

บทบัญญัติที่ ให ก.ร. มีอำนาจกำหนดสิทธิประโยชนเกี่ยวกับการ

Ò˜Ò
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จดัสวสัดกิาร การสงเคราะหอืน่ ๆ ใหแกขาราชการฝายรฐัสภา ตลอดจน
การใหบำเหน็จความชอบแกขาราชการรัฐสภาสามัญ กฎหมายจึงไดมี
การแกไขเพิ่มเติมเพื่อใหขาราชการฝายรัฐสภามีสิทธิเชนเดียวกับ
ขาราชการประเภทอื่น ดังตอไปนี้

๑) เพิม่เตมิความใน (๗) ของมาตรา ๑๓ กำหนดให ก.ร. มอีำนาจ
ในเรื่องการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหอื่น เงินเพิ่มสำหรับตำแหนงที่มี
เหตุพิเศษเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว และเงินคาตอบแทนพิเศษอื่น
แกขาราชการฝายรัฐสภา

๒) เพิม่เตมิความเปนวรรคสองของมาตรา ๒๐ ในกรณขีองการ
กำหนดตำแหนงระดบั ๑๑ ในตำแหนงสำหรบัลกัษณะงานวชิาชพีเฉพาะ
หรือลักษณะงานเชี่ยวชาญเฉพาะดานตามมาตรา ๔๒ (๑๑) (ค)
แหงกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน อันไดแก ตำแหนง
ทีป่รกึษา โดย ก.ร. อาจกำหนดใหมตีำแหนงดงักลาวในสวนราชการสงักดั
รัฐสภาไดสวนราชการละ ๑ ตำแหนง ทั้งนี้ บุคคลซึ่งดำรงตำแหนงที่
ปรกึษา ระดบั ๑๑ อยใูนวนัที ่๗ กมุภาพนัธ ๒๕๕๑ (วนัทีก่ฎหมายมผีลใช
บงัคบั) ใหคงดำรงตำแหนงตอไปจนกวาจะพนจากตำแหนงดงักลาว และ
เมื่อพนจากตำแหนงดังกลาวแลว  ใหตำแหนงนั้นเปนอันยุบเลิกจนกวา
จะเหลือจำนวนไมเกิน๑ ตำแหนง

๓) แกไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๒๘ เรื่องอำนาจในการสั่ง
บรรจแุละแตงตัง้ โดยกำหนดใหผมูอีำนาจดงัตอไปนีเ้ปนผสูัง่บรรจแุละ
แตงตั้ง

(๑) การบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงระดับ ๑๑ และ
ระดับ ๑๐ ใหประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาผูแทน
ราษฎร แลวแตกรณี ดวยความเห็นชอบของ ก.ร. เปนผูมีอำนาจสั่งบรรจุ
และนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง

(๒) การบรรจแุละแตงตัง้ใหดำรงตำแหนงระดบั ๙ ลงมา
ใหเลขาธกิารวฒุสิภา หรอืเลขาธกิารสภาผแูทนราษฎร แลวแตกรณี
เปนผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงต้ัง จากเดิมกำหนดใหอำนาจใน
การสั่งบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงระดับ ๙ นั้นเปนอำนาจของ

Ò˜Ú

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา
(ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๑
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ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาผูแทนราษฎร แลวแต
กรณี

๔) เพิม่ความมาตรา ๓๖/๑ ในกรณขีองการใหบำเหนจ็ความชอบ
แกขาราชการรัฐสภาสามัญ โดยกำหนดใหขาราชการรัฐสภาสามัญที่
ปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอทางราชการ
ในระดบัอนัเปนทีพ่อใจของทางราชการ ใหถอืวาผนูัน้มคีวามชอบ สมควร
ไดรับบำเหน็จความชอบซึ่งอาจเปนคำชมเชย เครื่องเชิดชูเกียรติ รางวัล
หรือการไดเลื่อนขั้นเงินเดือนตามควรแกกรณี แตทั้งนี้ตองเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ร. กำหนด

หมายเหตุ
• ใหใชบงัคบัตัง้แตวนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานเุบกษาเปน

ตนไป
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(พระบรมราโชวาทพระราชทานแกผูสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายรอยตำรวจ
ณ อาคารใหม สวนอัมพร

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๒๕)

"...ความดีนั้นยากและเห็นผลชา

แตก็จำเปนตองทำ

เพราะหาไมความชั่วซึ่งทำไดงายจะเขามาแทนที่

และจะพอกพูนขึ้นอยางรวดเร็วโดยไมทันรูสึกตัว

แตละคนจึงตองตั้งใจ

และเพียรพยายามใหสุดกำลัง

ในการสรางเสริมและสะสมความดี..."

Ò˜Ù



®ÿ≈π‘μ‘ ¡’.§.-‡¡.¬. ıÒ

สารพันปญหากฎหมาย

จจุบันปญหาครอบครัวนับเปน
ปญหาที่สำคัญยิ่งของสังคมใน
ทกุ ๆ  ประเทศ  ทัง้นี ้ไมวาจะเปน

ปญหาการหยารางระหวางสามีภริยาที่ไม
สามารถดำเนินชีวิตอยูรวมกันไดโดยปกติสุข
จงึนำไปสเูหตแุหงการฟองหยา หรอืบางครอบ
ครัวอาจจะมีปญหาเรื่องการมีบุตรยากทำให
ตองมีการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม แตไม
วาสาเหตุจะเกิดจากปญหาในเรื่องใดก็ตาม
ก็จะตองมีกฎหมายรับรองและคุมครองสิทธิ
ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นของคนในครอบครัว ดังนั้น
เพื่อใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติบุคคล
ผูที่จะไดรับการรับรองและคุมครองนั้นก็จะ
ตองปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดไวดวย

สารพันปญหากฎหมายฉบับนี้จึ ง
ใครขอนำเสนอเกร็ดความรูตาง ๆ ตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ ๕
วาดวยครอบครัว ซึ่งจะเปนประโยชนตอ
ผูอานบาง หากวาทานประสบกับปญหา

‚¥¬ π“ß “«Õ√‘¬æ√  ‚æ∏‘„ 
π‘μ‘°√   ”π—°°ÆÀ¡“¬

เหลานี้ขึ้นมาจะไดใชเปนแนวทางสำหรับการ
แกไขปญหาไดบาง  ซึ่งฉบับนี้จะขอนำเสนอ
ในเรื่องเหตุแหงการฟองหยา การสมรสซอน
การขอจดทะเบยีนรบัรองบตุร การจดทะเบยีน
รบับตุรบญุธรรม และปญหาเรือ่งการจายคา
อุปการะเลี้ยงดูบุตร ดังนี้

๑. เหตุแหงการฟองหยา
จุดเริ่มตนของการสมรสมาจากความ

รักความเขาใจที่ชายและหญิงมีใหซึ่งกันและ
กันอันเปนจุดเริ่มตนของการสรางครอบครัว
ใหมโดยการสมรสและการสมรสที่กฎหมาย
รับรองและคุมครองสิทธิใหนั้นก็ตองมีการ
จดทะเบียนสมรสกับพนักงานเจาหนาที่ดวย

แตเมื่อวันเวลาผานไปความรูสึกดี ๆ
ที่มีตอกันอาจเปลี่ยนแปลงไปเกิดปญหา
ครอบครัวขึ้นมากมาย จนกระทั่งมิอาจใชชีวิต
อยูรวมกันไดทำใหตองมีการหยารางกัน
เกิดขึ้นเปนสาเหตุที่ทำใหการสมรสตอง

ป

Ò˜ı
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การฟองหยา

สิ้นสุดลง ซึ่งกฎหมายไดกำหนดวิธีการสิ้นสุด
แหงการสมรสไว ๒ กรณีดวยกัน คือ การหยา
โดยความยนิยอมของคสูมรสทัง้สองฝาย และ
การหยาโดยคำพิพากษาของศาล๑

การหยาดวยความสมคัรใจยนิยอม
ของทั้ งสองฝาย เกิดขึ้นจากการเจรจา
ตกลงของคูสมรสนั่นเอง ซึ่งเมื่อไดขอตกลงใน
การหยาแลวกจ็ะรวมไปถงึการจดัการทรพัยสนิ
ทีเ่กีย่วกบัสนิสมรสนัน้ดวย รวมไปถงึเรือ่งการ
ดูแลบุตรดวยวาจะเปนหนาที่ของใครที่ตอง
ดูแล ซึ่งการหยาโดยความยินยอมนั้นตอง
ทำเปนหนงัสอืและมพียานลงลายมอืชือ่อยาง
นอยสองคน เมื่อตกลงกันไดแลวก็ตองไป
จดทะเบยีนการหยากบัพนกังานเจาหนาทีเ่พือ่
บันทึกการหยาไวเปนหลักฐานทางกฎหมาย
ตอไป ทั้งนี้ ไมจำเปนตองจดทะเบียนหยา ณ
สถานทีเ่ดยีวกนักบัทีจ่ดทะเบยีนสมรสกไ็ด เมือ่
จดทะเบียนหยาแลวการสมรสยอมสิ้นสุดลง
สทิธหินาทีค่วามรบัผดิชอบระหวางสามภีรยิา

ยอมสิ้นสุดลงไปดวย
การหยาโดยคำพิพากษาของศาล

เกิดจากการที่คูสมรสฝายใดฝายหนึ่งไม
ยินยอมดวยในการหยานั้น คือไมตองการที่
จะใหการสมรสสิน้สดุลง กฎหมายจงึเปดชอง
ใหอีกฝายหนึ่งใชสิทธิในการฟองหยาตอศาล
ไดเมื่อเขาเหตุหยาประการใดประการหนึ่ง
๑๐ ประการ ดังตอไปนี้๒ แตทั้งนี้ผูฟองคดี
ตองมิใชผูกอใหเกิดเหตุแหงการฟองหยานั้น

๑) สามีอุปการะเลี้ยงดูหรือยกยอง
หญิงอื่นฉันภริยาหรือภริยามีชู

๒) สามีหรือภริยาประพฤติชั่วไมวา
ความประพฤติชั่วนั้นจะเปนความผิดอาญา
หรือไม ถาเปนเหตุใหอีกฝายหนึ่ง

(ก) ไดรับความอับอายขายหนา
อยางรายแรง

(ข) ไดรับความดูถูกเกลียดชัง
เพราะเหตทุีย่งัคงเปนสามหีรอืภรยิาของฝายที่
ประพฤติชั่วอยูตอไป

(ค) ได รั บความ เสี ยหายหรื อ
เดือดรอนเกินควร เมื่ อ เอาสภาพฐานะ
และความเปนอยรูวมกนัฉนัสามภีรยิามาคำนงึ
ประกอบ

๓) สามีหรือภริยาทำรายหรือทรมาน
รางกายหรือจิตใจหรือหมิ่นประมาทหรือ
เหยียดหยามอีกฝายหนึ่งหรือบุพการีของ
อีกฝายหนึ่งทั้งนี้ถาเปนการรายแรง

Ò˜ˆ

๑ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๕๑๔.
๒ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๕๑๖.
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๔) สามีหรือภริยาจงใจละทิ้ งราง
อีกฝายหนึ่งไปเกิน ๑ ป

๔.๑) สามหีรอืภรยิาตองคำพพิากษา
ถึงที่สุดใหจำคุกและไดถูกจำคุกเกิน ๑ ป
ในความผิดที่อีกฝายหนึ่งมิไดมีสวนกอใหเกิด
การกระทำความผิดหรือยินยอมหรือรูเห็น
เปนใจในการกระทำความผิดนั้นดวย และ
การเปนสามีภริยากันตอไปจะเปนเหตุให
อกีฝายหนึง่ไดรบัความเสยีหายหรอืเดอืดรอน
เกินควร

๔.๒) สามีและภริยาสมัครใจแยก
กนัอยเูพราะเหตทุีไ่มอาจอยรูวมกนัฉนัสามภีรยิา
ไดโดยปกตสิขุตลอดมาเกนิ ๓ ป หรอืแยกกนัอยู
ตามคำสั่งของศาลเปนเวลาเกิน ๓ ป

๕) สามีหรือภริยาถูกศาลสั่งใหเปน
คนสาบสูญหรือไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่
อยูเปนเวลาเกิน ๓ ป โดยไมมีใครทราบแนวา
เปนตายรายดีอยางไร

๖) สามหีรอืภรยิาไมใหความชวยเหลอื
อุปการะเลี้ยงดูอีกฝายหนึ่งตามสมควรหรือ
ทำการเปนปฏปิกษตอการทีเ่ปนสามหีรอืภรยิา
กันอยางรายแรง  ทั้งนี้ ถาการกระทำนั้นถึง
ขนาดที่อีกฝายหนึ่งเดือดรอนเกินควรในเมือ่
เอาสภาพ ฐานะและความเปนอยรูวมกนัฉนัสามี
ภริยามาคำนึงประกอบ

๗) สามีหรือภริยาวิกลจริตตลอดมา
เกิน ๓ ป และความวิกลจริตนั้นมีลักษณะ
ยากจะหายได กบัทัง้ความวกิลจรติถงึขนาดที่
จะทนอยูรวมกันฉันสามีภริยาตอไปไมได

๘) สามีหรือภริยาผิดทัณฑบนที่ทำให
ไวเปนหนังสือในเรื่องความประพฤติ

๙) สามีหรือภริยา เปนโรคติดตอ
รายแรงอันอาจเปนภัยแกอีกฝายหนึ่งและโรค
มีลักษณะเรื้อรังไมมีทางที่จะหายได

๑๐) สามีหรือภริยามีสภาพแหงกาย
ทำใหสามหีรอืภรยิานัน้ไมอาจรวมประเวณไีด
ตลอดกาล

แตอยางไรก็ตาม เหตุหยาทั้ง ๑๐
ประการนั้นเปนเพียงการใชสิทธิฟองคดีตอ
ศาลเทานั้น สวนจะหยาไดหรือไมก็ขึ้นอยูที่
ดุลพินิจของศาลวาจะใหหยาหรือไมโดยศาล
จะคำนึงถึงความผาสุกของคูสมรสและบุตร
เปนหลักในการพิจารณาพิพากษา การ
ดำเนินคดีในการฟองหยาตอศาลนั้นอาจ
สรางความเจ็บปวดหรือความอับอายแกคู
สมรสเนื่องมาจากการสืบพยานที่เกี่ยวของ
กับชีวิตสวนตัวของคนทั้งสองนั้นไดทำใหมี
บาดแผลในจิตใจของคนทั้งสองฝายไปตลอด
ดังนั้น กอนที่จะเลือกใชวิธีฟองหยาตอศาล
คสูมรสควรคดิทบทวนถงึตนกำเนดิทัง้ความรกั
ความเขาใจ ความอดทน ความหวังดีที่พึงมี
ใหกันและกันตลอดเวลาที่
อยดูวยกนัมา แลวพดูคยุกนั
อยางมีสติ ลดทิฐิ อคติ ของ
ทั้งสองฝายลง ถามิอาจ
ใชชีวิตอยูรวมกันตอไปได
กค็วรจากกนัดวยดโีดยใชวธิี
หยากันดวยความสมัครใจ

Ò˜˜
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อยางนอยยังมีสิ่งสุดทายที่เหลือไว
ใหระลึกถึงกันก็คือมิตรภาพ มิใช
ความเปนศตัร ูสวนวธิกีารฟองหยา
นั้นนาจะเปนทางเลือกสุดทายของ
ชีวิตคู

การหยาทัง้ ๒ วธินีีใ้ชกบักรณกีารสมรส
ทีไ่ดมกีารจดทะเบยีนสมรสเทานัน้ ถาเปนการ
ใช ชี วิ ตอยูร วมกันฉันสามีภริยาโดยมิได
จดทะเบียนสมรสกัน การหยานั้นทำไดโดย
แยกจากกันไปไมตองฟองศาลแตอยางใด

๒. ปญหาเรื่องการสมรสซอน
เปนที่ทราบกันดีวาการสมรสตาม

กฎหมายไทยนัน้กฎหมายจะใหความคมุครอง
สิทธิและความรับผิดชอบระหวางสามีภริยา
เมื่อไดมีการจดทะเบียนสมรสกันโดยถูกตอง
ตามกฎหมายแลวเทานั้น แมจะมีพิธีจัดงาน
สม รส ให ยิ่ ง ใ หญ เ พี ย ง ใ ด ก็ ต าม หาก
การสมรสนั้นมิไดมีการจดทะเบียนสมรส
ก็ ยั ง ถื อ ว า เป นสามี ภ ริ ย ากั นที่ ไ ม ชอบ
ดวยกฎหมาย จึงไมไดรับความรับรองและ
คุมครองหากเกิดปญหาขึ้นมาภายหลังการ
สมรส  ดังนั้น เพื่อใหไดรับการรับรองและ
คมุครองสทิธติามกฎหมายสามภีรยิานัน้กค็วร
จะไปจดทะเบยีนสมรสใหถกูตองตามกฎหมาย
จงึจะมสีทิธแิละหนาทีต่อกนัระหวางสามภีรยิา

และไดรับการรับรองและคุมครอง
สิทธิตามกฎหมายนั้นดวย

เมื่อชายและหญิงไดจด-
ทะเบียนสมรสกันโดยถูกตองตาม
กฎหมายแลว ชายหรือหญิงจะทำ

การสมรสในขณะที่ตนมีคูสมรสอยูไมได๓ นั่น
กห็มายความวาเมือ่ชายและหญงิไดสมรสกนั
แลวฝายใดฝายหนึง่จะไปจดทะเบยีนสมรสกบั
คนอื่นอีกไมไดถือวาเปน "สมรสซอน" เพราะ
ตนมีคูสมรสอยูกอนแลว หากไปจดทะเบียน
สมรสกับบุคคลอื่นอีกยอมทำใหการสมรส
ในครั้งหลังนี้เปนโมฆะ๔ เสมือนวามิไดมีการ
สมรสครั้งหลังนี้เลย

เมื่อมีการสมรสซอนเกิดขึ้นบุคคล
ผูมีสวนไดเสีย เชน คูสมรสหรือบุตรจะกลาว
อางถึงการสมรสที่เปนโมฆะนั้นหรือจะรอง
ขอใหศาลพิพากษาวาการสมรสนั้นเปนโมฆะ
กไ็ด๕  ดงันัน้ เมือ่มกีารสมรสซอนเกดิขึน้บคุคล
ผูมีสวนไดเสียเนื่องในการสมรสซอนนั้นยอม
มีสิทธิบอกลางการสมรสที่เปนโมฆะนั้นดวย
วาจาหรือจะขอใชสิทธิทางศาลเพื่อใหศาลสั่ง
วาการสมรสซอนนัน้เปนโมฆะกไ็ด โดยเลอืกใช
วิธีใดวิธีหนึ่ง ซึ่งทั้งสองวิธีนี้จะสงผลตางกันที่
เวลาเทานั้น กลาวคือ การบอกลางดวยวาจา
นั้นจะสงผลใหทะเบียนสมรสซอนนั้นเปนอัน
ไรผลโดยทันที สวนกรณีการรองขอใหศาล

Ò˜¯

๓ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๔๕๒.
๔ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๔๙๕.
๕ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๔๙๗.
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พิพากษาวาการสมรสซอนนั้นเปนโมฆะจะใช
เวลาในการพจิารณานานพอสมควร และศาล
ตองแจงไปยังนายทะเบียนเพื่อบันทึกความ
เปนโมฆะนั้นไวในทะเบียนสมรสซอนดวย

ในกรณกีารบอกลางทะเบยีนการสมรส-
ซอนที่เปนโมฆะนั้น กฎหมายมิไดกำหนด
ระยะเวลาในการบอกลางไว  ดงันัน้ บคุคลผมูี
สวนไดเสียจะบอกลางเสียเมื่อใดก็ไดไมมี
กำหนดในเรื่องอายุความ สวนผลของการ
บอกลางนัน้เกดิผลทางกฎหมายกบัคกูรณโีดย
ถือวาไมมีการจดทะเบียนสมรสซอนนั้นเลย
และสงผลใหคูสมรสที่จดทะเบียนสมรสซอน
นั้นไมกอใหเกิดสิทธิในการรับมรดกของ
คูสมรสอีกฝายหนึ่งในฐานะทายาทโดยธรรม
ของคูสมรสฝายนั้น๖ และไมกอใหเกิดความ
สมัพนัธทางทรพัยสนิระหวางสามภีรยิา๗ หาก
พบวามกีารจดทะเบยีนสมรสซอนคสูมรสฝาย
ทีไ่ดรบัความเสยีหายควรทีจ่ะใชสทิธกิลาวอาง
ถงึความเสยีเปลาแหงการสมรสทีเ่ปนโมฆะนัน้
ทนัทเีพือ่ทีจ่ะไดรบัความคมุครองทางกฎหมาย
กอนที่จะดำเนินการทางทะเบียนตอไปและ
เพื่อเปนการปองกันผลประโยชนทางฝายตน
อีกดวย

๓. การขอจดทะเบียนรับรองบุตร
มีขั้นตอนอยางไร

เดก็ทีเ่กดิจากบดิามารดาทีไ่มไดสมรส
กันโดยถูกตองตามกฎหมายนั้นโดยหลักแลว
ถอืวาเดก็นัน้เปนบตุรทีช่อบดวยกฎหมายของ
มารดาเสมอ๘  แตสำหรับบิดานั้นจะเปนบุตร
ชอบดวยกฎหมายหรือไมก็ตองไปพิสูจน
ขอเท็จจริงกันตอไป ถึงแมวาจะมีกฎหมายให
สันนิษฐานวาเด็กที่เกิดจากมารดาขณะที่อยู
กินกับชายผูเปนสามี (บิดา) ใหสันนิษฐานไว
กอนวาเดก็นัน้เปนบตุรชอบดวยกฎหมายของ
ชายผูเปนสามี๙ แตอยางไรก็ตามก็เปนเพียง
ขอสนันษิฐานของกฎหมายเทานัน้ ตองพจิารณา
เงื่อนไขของกฎหมายหรือขอเท็จจริงอีก
หลายประการดวยกัน

เด็กที่ เกิดจากบิดามารดาที่ ไม ได
จดทะเบียนสมรสกันจะเปนบุตรโดยชอบดวย
กฎหมายของบิดาก็ตอเมื่อ๑๐

๑. บดิามารดาไดจดทะเบยีนสมรสกนั
ในภายหลัง หรือ

๒. บดิาไดจดทะเบยีนวาเปนบตุร หรอื
๓. ศาลพิพากษาวาเปนบุตร
ในกรณีที่บิดาขอจดทะเบียนรับรอง

บตุรนัน้ บดิาตองยืน่คำรองขอตอนายทะเบยีน

Ò˜˘

๖ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๔๙๙ วรรคสอง.
๗ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๔๙๘.
๘ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๕๓๖.
๙ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๔๔๗.
๑๐ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๕๔๗.
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ณ สำนักงานทะเบียนอำเภอ กิ่งอำเภอ หรือ
สำนกัทะเบยีนเขต พรอมทัง้แนบเอกสารทีต่อง
ใชในการจดทะเบียน เชน บัตรประจำตัว
ประชาชน สำเนาทะเบียนบาน หนังสือแสดง
ความยนิยอมของบตุร และหนงัสอืแสดงความ
ยินยอมของมารดาของบุตร ซึ่งกอนการรับ
จดทะเบยีนนายทะเบยีนตองทำการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงกอนวาผูขอจดทะเบียนรับรองบุตร
นั้นเปนบิดาของเด็กจริงหรือไม ซึ่งอาจตรวจ
สอบขอเท็จจริงจากบิดามารดาเด็ก กำนัน
ผูใหญบาน หรือเพื่อนบานเพื่อใหไดความจริง
กอนที่จะจดทะเบียนให

ซึ่ งการจดทะเบียนรับรองบุตรนั้น
กฎหมายไดกำหนดไววาบดิาจะจดทะเบยีนรบั
เด็กเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายไดตอเมื่อ
ไดรับความยินยอมของเด็กและมารดา
เด็ก๑๑ ดังนั้น เด็กและมารดาจะตองให
ความยินยอมในการจดทะเบียนทั้งสองคน
โดยอาจมาใหความยินยอมตอหนานาย
ทะเบียนก็ได ถาเปนกรณีที่เด็กและมารดาไม
ไดมาใหความยนิยอมตอหนานายทะเบยีน ให
นายทะเบียนนั้นแจงการขอจดทะเบียนไปยัง
เด็กและมารดา ถาทั้งสองคนไมคัดคานหรือ
ไมใหความยินยอมภายใน ๖๐ วัน นบัแตได
รบัแจงจากนายทะเบยีน ใหสนันษิฐานไวกอนวา
เด็กหรือมารดาเด็กไมใหความยินยอมในการ

ขอจดทะเบียนรับรองบุตรนั้น แตถาเปนกรณี
ที่เด็กหรือมารดานั้นอยูตางประเทศใหขยาย
ระยะเวลาเปน ๑๘๐ วัน

ถาเปนกรณีที่เด็กหรือมารดาคนใด
คนหนึ่งคัดคานวาผูขอจดทะเบียนรับรองบุตร
นัน้ไมใชบดิา หรอืไมไดใหความยนิยอมหรอืไม
อาจใหความยนิยอมได การจดทะเบยีนรบัรอง
บตุรนัน้ตองมคีำพพิากษาของศาล เมือ่ศาลได
พิพากษาใหบิดาจดทะเบียนเด็กเปนบุตรแลว
บิดาก็สามารถนำคำพิพากษานั้นไปขอ
จดทะเบียนตอนายทะเบียนได

นอกจากนั้นแลว การฟองคดีขอใหรับ
เดก็เปนบตุรโดยชอบดวยกฎหมายอาจกระทำ
ไดในกรณีดังตอไปนี้๑๒

๑) เมื่ อมีการขมขืนกระทำชำเรา
ฉดุคราหรอืหนวงเหนีย่วกกัขงัหญงิมารดาโดย
มิชอบดวยกฎหมายในระยะเวลาที่หญิงนั้น
อาจตั้งครรภได

Ò¯

๑๑ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๕๔๘.
๑๒ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๕๕๕.
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๒) เมื่อมีการลักพาหญิงมารดาไปใน
ทางชูสาว หรือมีการลอลวงรวมประเวณีกับ
หญิงมารดาในระยะเวลาที่หญิงนั้นอาจ
ตั้งครรภได

๓) เมือ่มเีอกสารของบดิาแสดงใหเหน็
อยางชัดเจนวาเด็กนั้นเปนบุตรของตน

๔) เมื่อปรากฏในทะเบียนคนเกิดวา
เด็กเปนบุตรโดยมีหลักฐานวาบิดาเปนผูแจง
การเกิดหรือรูเห็นยินยอมในการแจงนั้น

๕) เมื่อบิดามารดาไดอยูกินดวยกัน
อยางเปดเผยในระยะเวลาที่หญิงมารดาอาจ
ตั้งครรภได

๖) เมื่อไดมีการรวมประเวณีกับหญิง
มารดาในระยะเวลาที่หญิงนั้นอาจตั้งครรภได
และมเีหตอุนัควรเชือ่ไดวาเดก็นัน้มไิดเปนบตุร
ของชายอื่น

๗) เมือ่มพีฤตกิารณทีร่กูนัโดยทัว่ไปวา
เด็กนั้นเปนบุตร เชน บิดาใหการศึกษาให
ความอุปการะเลี้ยงดู หรือยอมใหเด็กนั้น
ใชชื่อสกุลของตนหรือโดยประการอื่น

๔. การขอจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม
มีหลักเกณฑอยางไร

ปญหาเรื่องการมีบุตรยากของบาง
ครอบครัวซึ่งทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะใหมีบุตร
แตก็ไมเปนผล จึงเปนสาเหตุที่ทำใหมีการ

ขอรับบุตรคนอื่นมาเลี้ยงเปนบุตรตน โดย
วิธีการรับบุตรบุญธรรมซึ่งบางครอบครัวอาจ
ขอรับตัวเด็กที่จะมาเปนบุตรบุญธรรมของ
ตนนั้ นจากครอบครั วที่ เปนญาติพี่ น อง
ของตนก็ได หรือจะขอรับจากสถานรับเลี้ยง
เด็กกำพราหรือสถานสงเคราะหก็ได แต
ไมวาจะขอรับเด็กดวยวิธี ใดก็ตองมีการ
จดทะเบียนรับเด็กนั้นเปนบุตรบุญธรรมตอ
นายทะเบียนอำเภอโดยมีหลักเกณฑ ดังนี้

คุณสมบัติของผูรับบุตรบุญธรรม
และบุตรบุญธรรม

๑) ผู รั บบุตรบุญธรรมตองมีอายุ
ไมต่ำกวา ๒๕ ป และตองมีอายุแกกวาผูที่
จะเปนบุตรบุญธรรมนั้นอยางนอย ๑๕ ป๑๓

๒) ผูที่จะเปนบุตรบุญธรรมที่มีอายุ
ไมต่ำกวา ๑๕ ป ตองใหความยินยอมดวย๑๔

๓) ในกรณีผูที่จะเปนบุตรบุญธรรม
เปนผูเยาวจะตองไดรับความยินยอมจาก

- บิดาและมารดาในกรณีที่มีทั้ง
บิดาและมารดา

- บิดาหรือมารดาในกรณีที่บิดา
หรือมารดาตายหรือถูกถอนอำนาจปกครอง

- ในกรณีที่ไมมีผูใหความยินยอม
หรือบิดาหรือมารดาไมใหความยินยอมโดย
ไมมเีหตอุนัสมควรใหอกีฝายหนึง่หรอืผทูีจ่ะรบั
บุตรบุญธรรม หรืออัยการรองขอตอศาลเพื่อ

Ò¯Ò

๑๓ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๕๙๘/๑๙.
๑๔ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๕๙๘/๒๐.
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ใหศาลมคีำสัง่อนญุาตใหมกีารรบัเดก็เปนบตุร
บุญธรรมแทนการใหความยินยอมก็ได๑๕

- ในกรณีผูที่จะเปนบุตรบุญธรรม
นั้นเปนผูเยาวถูกทอดทิ้งและอยูในความดูแล
ของสถานสงเคราะหตองไดรับความยินยอม
จากผรูบัผดิชอบในกจิการของสถานสงเคราะห
นั้น๑๖

๔) ในกรณีที่ผูจะขอรับบุตรบุญธรรม
หรือผูที่จะเปนบุตรบุญธรรมมีคูสมรสจะตอง
ไดรับความยินยอมจากคูสมรสนั้นกอน ถา
คสูมรสไมอาจใหความยนิยอมหรอืไปเสยีจาก
ภูมิลำเนาหรือถิ่นที่ อยู และหาตัวไมพบ
เปนเวลาไมนอยกวา ๑ ป ใหรองขอตอศาลเพือ่
ใหมีคำสั่งอนุญาตแทนการใหความยินยอม
ของคูสมรสนั้น๑๗

๕) ผู เยาวที่ เปนบุตรบุญธรรมของ
บคุคลใดอยกูอนแลวจะเปนบตุรบญุธรรมของ
บุคคลอื่น ในขณะเดียวกันอีกไมไดเวนแต
จะเปนบุตรบุญธรรมของคูสมรสของผูรับบุตร
บุญธรรมนั้น๑๘

ขั้นตอนและวิธีการขอจดทะเบียนรับ
บุตรบุญธรรม

ในกรณีที่ผูจะเปนบุตรบุญธรรมบรรลุ
นติภิาวะแลว ใหยืน่คำรองขอตอนายทะเบยีน
อำเภอ กิ่งอำเภอ หรือสำนักงานเขตแหงใด

กไ็ด หากผรูบับตุรบญุธรรมและบตุรบญุธรรม
มคีสูมรสตองนำคสูมรสนัน้มาใหความยนิยอม
ดวย

กรณีที่ผูจะเปนบุตรบุญธรรมเปน
ผูเยาว ถาผูที่จะรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมที่มี
ภูมิลำเนาอยูในเขตกรุงเทพมหานครใหยื่น
คำขอ ณ ศูนยอำนวยการรับเด็กเปนบุตร
บญุธรรม กรมประชาสมัพนัธ หากผทูีจ่ะรบัเดก็
เปนบตุรบญุธรรมมภีมูลิำเนาอยใูนเขตจงัหวดั
อื่นใหยื่นคำขอตอนายทะเบียน ณ ที่วาการ
อำเภอ หรอืทีท่ำการของกรมประชาสงเคราะห
ประจำจังหวัด พรอมหนังสือแสดงความ
ยินยอมจากผูมีอำนาจใหความยินยอมดวย
และถาผูจะรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมนั้น
มคีสูมรสตองนำคสูมรสนัน้มาใหความยนิยอม
ดวย

ผลของการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม
ผลของการรบัเดก็เปนบตุรบญุธรรมกอ

ใหเกิดสิทธิและหนาที่ตอกัน๑๙ ดังนี้
๑) บตุรบญุธรรมมสีทิธใิชชือ่สกลุและ

มีสิทธิรับมรดกของผูรับบุตรบุญธรรม แตผูรับ
บุตรบุญธรรมไมมีสิทธิรับมรดกของบุตร
บญุธรรม

๒) ผรูบับตุรบญุธรรมมอีำนาจปกครอง
ใหความอุปการะเลี้ยงดูบุตรบุญธรรมโดย

Ò¯Ú

๑๕  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๕๙๘/๒๑.
๑๖  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๕๙๘/๒๒.
๑๗  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๕๙๘/๒๕.
๑๘  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๕๙๘/๒๖.
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สารพันปญหากฎหมาย

ถือวาบุตรบุญธรรมนั้นเปนผูสืบสันดานของ
ตนเสมือนกับบุตรที่ชอบดวยกฎหมายนับแต
วันจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมนั้นแลว

๓) บิดามารดาโดยกำเนิดของบุตร-
บุญธรรมนั้นหมดอำนาจปกครองนับแตวัน
ที่มีการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม แต
บุตรบุญธรรมนั้นไมสูญสิทธิและหนาที่ใน
ครอบครัวเดิมที่ไดกำเนิดมา กลาวคือมีสิทธิ
รับมรดกของบิดามารดาผูใหกำเนิด

๕. ปญหาเรื่องการจายคาอุปการะ
เลี้ยงดูบุตร

เมื่ อชายและหญิ งอยู กิ นด วยกัน
ฉันสามีภริยาโดยมิไดจดทะเบียนสมรสให
ถูกตองตามกฎหมายเมื่อมีบุตรเกิดขึ้นบุตรที่
เกิดขึ้นมานั้นยอมเปนบุตรนอกกฎหมายของ
ชายผเูปนบดิา ดงันัน้ ถาจะใหเปนบตุรทีช่อบ
ดวยกฎหมายของบิดา บิดามารดานั้นตอง
จดทะเบยีนสมรสกนัหรอืศาลไดมีคำพพิากษา
วาเปนบุตร เพราะการที่บุตรจะไดรับคา
อุปการะเลี้ยงดูจากบิดานั้นจะตองเปนบุตรที่
ชอบดวยกฎหมายของบิดาดวย บิดาจึงจะมี
หนาที่อุปการะเลี้ยงดูบุตรตามที่กฎหมายได
กำหนดไว๒๐ ซึ่งถาหากเปนบุตรที่ไมชอบดวย
กฎหมายของบดิาแลวบตุรกไ็มมสีทิธไิดรบัคา
อุปการะเลี้ยงดูจากบิดาหรือตรงกันขามก็คือ

บิดาไมมีหนาที่อุปการะเลี้ยงดูบุตรเชนกัน
ดังนั้น เพื่อไมใหเกิดปญหาในการเรียกคา
อุปการะเลี้ยงดูจากบิดาก็ควรมีการจัดการให
เด็กนั้นเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของ
บิดาเสียเพื่อไมใหเกิดปญหาตามมาเมื่อบิดา
มารดาไดแยกทางกันหรือหยาขาดจากการ
เปนสามีภริยากัน เด็กก็จะมีสิทธิไดรับคา
อุปการะเลี้ยงดูจากบิดา

คาอุปการะเลี้ ยงดูนั้นจะเรียกได
เพยีงใด ขึน้อยกูบัความสามารถของผมูหีนาที่
ตองให ฐานะของผรูบัและพฤตกิารณแหงกรณี
ไป โดยศาลจะพิจารณาจากความสามารถ
ของผูใหวามีรายไดเดือนละเทาไหร หรือมี

Ò¯Û

๑๙ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๕๙๘/๒๘, ๑๕๙๘/๒๙.
๒๐ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๕๖๔.
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การฟองหยา

Ò¯Ù

รายไดอื่น ๆ อีกหรือไม และผูฟองคดีนั้น
ตองการเรยีกคาอปุการะเลีย้งดูเดือนละเทาไหร
หรอืจะเรยีกใหชำระเปนงวด ๆ  กไ็ด และเงนิคา
อุปการะเลี้ยงดูที่ผูฟองคดีมีสิทธิจะไดนั้น
จะตองนับแตวันที่ศาลไดมีคำพิพากษาถึงที่
สดุแลวเทานัน้ เพราะถาเปนกรณทีีเ่ดก็นัน้มไิด
เปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของบิดาแลว
กอนมีคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลเด็กนั้น
ยอมมิใชบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของบิดา
บิดาจึ ง ไมมีหน าที่ ต องใหการอุปการะ
เลี้ยงดูบุตร

สวนการฟองคดีนั้นถาเปนกรณีที่
เด็กนั้นมิใชบุตรที่ชอบดวยกฎหมายของบิดา
ดวยแลว สามารถที่จะฟองขอใหรับเด็กเปน
บุตรพร อมกับ เ รี ยกค าอุปการะ เลี้ ย งดู
ไปในคราวเดียวกันก็ได ถาเปนกรณีที่เด็ก
อายุยังไมครบ ๑๕ ปบริบูรณ ตองใหผูแทน
โดยชอบธรรมเปนผูฟองคดีแทน ซึ่งผูแทน

โดยชอบธรรมก็คือมารดาของผูเยาวนั่นเอง
ในกรณีที่เด็กไมมีผูแทนโดยชอบธรรมหรือ
มีแตผูแทนโดยชอบธรรมไมสามารถทำหนาที่
ได ใหญาติสนิทของเด็กหรืออัยการรองขอ
ตอศาลเพื่อใหศาลตั้งผูแทนเฉพาะคดีทำ
หนาที่ฟองคดีแทนเด็กนั้นก็ได๒๑ แตถาเด็ก
อายคุรบ ๑๕ ปบรบิรูณแลว จะตองฟองคดเีอง
โดยไมจำเปนตองไดรับความยินยอมของ
ผูแทนโดยชอบธรรม ซึ่งโดยหลักทั่วไปแลว
กฎหมายหามมใิหผสูบืสนัดานซึง่เปนบตุรฟอง
บิดามารดาเพราะถือวาเปนคดี "อุทลุม" แต
เนื่องจากในขณะที่มีการฟองคดีนั้น เด็กยังไม
ไดเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของบิดา
ดังนั้นจึงไมตองหามไมเปนคดีอุทลุม แตถา
เด็กนั้นบรรลุนิติภาวะแลวจะตองฟองคดี
ภายใน ๑ ป นับแต วันที่ บรรลุนิติภาวะ
มิฉะนั้นแลวจะหมดสิทธิฟองเพราะคดีขาด
อายุความ

๒๑  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๕๕๖.
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(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๓๐)

Ú

"...เมื่อมีโอกาส และมีงานทำ

ควรเต็มใจทำโดยไมจำเปนตองตั้งขอแม

หรือเงื่อนไขอันใดไวใหเปนเครื่องกีดขวาง

คนที่ทำงานไดจริง ๆ นั้น

ไมวาจะจับงานสิ่งใด ยอมทำไดเสมอ

ถายิ่งมีความเอาใจใส

มีความขยัน และซื่อสัตยสุจริต

ก็ยิ่งจะชวยใหประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น..."
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ทางเลือกในการจัดการทรัพยากร
ของภาคประชาชน

นที่จริง รูปแบบในการจัดการ
ทรัพยากร โดยชุมชนในประเทศ
ไทยไดถือกำเนิดขึ้นตลอดมา

หลายชั่วอายุคนจนกลายเปนขนบธรรมเนียม
ประเพณีตางๆ ของคนในทองถิ่นมากมาย
ไมวาจะเปนประเพณีในการดูแลแหลง
ทรพัยากรน้ำ ปาไม ทีด่นิในการทำมาหากนิ ฯลฯ

แมกระนั้น สิ่งที่เปนปญหาหลักๆ ของ
การจัดการทรัพยากรในบานเราซึ่งทำให
ประชาชนในระดบัรากหญาไมมโีอกาสเขามา

มีสวนรวมตัดสินใจในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรดวยตนเองอยางแทจริงเสียทีนั้น
นอกจากจะมีปญหาเรื่อง "สิทธิ" ซึ่งอาจเปน
ปญหาซบัซอนเปนวงกวางไปถงึขอกำหนดใน
รัฐธรรมนูญแลว ยังมีปญหาเรื่องการรวม
อำนาจไวที่สวนกลางและขาดการสงเสริม
สนบัสนนุอยางจรงิจงัของภาครฐัและทีส่ำคญั
คือปญหาเรื่องการแทรกแซงดวยอำนาจ
การเมอืงเพือ่ผลประโยชนเฉพาะกลมุบางกลมุ
อีกดวย

อั
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ทางเลอืกในการจดัการทรพัยากร
ของภาคประชาชน*

* นางสาวจุฬารัตน  ยะปะนัน นิติกร กลุมงานพัฒนากฎหมาย สำนักกฎหมาย รวบรวม.
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เกร็ดกฎหมายนารู

สำหรับในที่นี้จะกลาวถึงเฉพาะแต
ปญหาในเรื่องการใชอำนาจรัฐที่เกี่ยวของ
ตอการสรางนโยบายที่มาจากชุมชน และ
ความเปนไปได ในการผลักดันนโยบาย
ระดับลางไปสูกระบวนการของรัฐ โดย
หากกลาวถงึนโยบายจากลางสบูน (Bottom-Up
Policy) ซึ่งในที่นี้จะเรียกวา "นโยบายชุมชน"
หรือ "นโยบายรากหญา" นั้น ยอมเปนที่รูจัก
และยอมรบักนัในหมนูกัวชิาการและนกัปฏบิติั
มาเปนเวลายาวนานแลว และหวงัวานาจะเปน
ทางออกในการนำมาใชแกไขปญหาเรื่อง
จัดการทรัพยากรไดดีที่สุด โดยนอกจากนั้น
นโยบายชุมชนยังเปนผลที่สะทอนใหเห็นถึง
การมีสวนรวมของประชาชนตามแนวทาง
ประชาธิปไตยไดอีกดวย

กระแสการผลักดันนโยบายชุมชนใน
ประเทศไทยเกิดขึ้นในทามกลางปญหา
เรื่องแรกคือ การกุมอำนาจไวที่รัฐ เนื่องจาก
"รัฐ" ซึ่งเปนผูที่อยูภายใตวัฒนธรรมในการ
กมุอำนาจในการบรหิารจดัการไวตลอดมานัน้
ซึง่แนนอนทีส่ดุ "รฐั" กย็อมเกดิความไมคนุเคย
เมื่อตองโอนอำนาจที่ตนเคยมีใหแกชุมชน
(Empowerment) และนอกจากนั้น ยังรวมถึง
การที่จะใหผูถืออำนาจยอมรับแนวความคิด
ของชุมชนหรือชาวบานในเรื่องตางๆ เชน
การเสนอกฎหมายเพื่อการจัดการดูแลและ
ตัดสินใจในการใชทรัพยากรก็ยังเปนสิ่งใหม
ของสังคมไทย ตัวอยางรูปแบบของการ
มีสวนรวมของชุมชนในการจัดการทรัพยากร

ของตนเองที่ผานมา เชน การเขาชื่อเสนอ
กฎหมาย (Initiative) กรณีที่มีการตอสูมา
อยางยาวนาน คือ กรณีการเขาชื่อเสนอ
กฎหมายในการจัดการปาโดยชุมชน หรือที่
รูจักกันดีในนาม พ.ร.บ.ปาชุมชน โดยการ
รวมตัวของเครือขายปาชุมชนภาคเหนือ ซึ่ง
ประกอบไปดวยชาวบานที่อาศัยอยูในบริเวณ
พื้นที่ปา นักวิชาการสายตางๆ และเอ็นจีโอ
อันนับไดวาเปนการกอใหเกิดภาคประชา
สังคมที่เขมแข็งแหงหนึ่ง อยางไรก็ตาม เปน
เวลานบัสบิปแลวที่ พ.ร.บ.ปาชุมชนยังอยูใน
กระบวนการพิจารณาเนื่องจากไมอาจ
ตกลงกันไดระหวางเจาหนาที่รัฐกับชุมชน
ในเรื่องรายละเอียดเนื้อหาที่แตกตางกันจาก
แนวคิดทั้งสองฝาย ปญหาเรื่องที่สองคือ

Úı
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ทางเลือกในการจัดการทรัพยากร
ของภาคประชาชน

การใชอำนาจรัฐเขาแทรกแซงตอการเสนอ
นโยบายจากชุมชน เชน กรณีการเขาชื่อเพื่อ
เสนอรางพระราชบญัญตัสิภาเกษตรกร ทีร่เิริม่
ขึน้ในป พ.ศ.๒๕๓๖ ซึง่เปนตวัอยางทีส่ามารถ
ชี้ใหเห็นถึงการเคลื่อนไหวของภาคประชา
สังคมในระดับรากหญาในการขอมีสวนรวม
ในนโยบายเพื่อบริหารจัดการตลอดจนดูแล
ผลประโยชนใหแกเกษตรกรรายยอย และเพือ่
ที่จะสามารถเผชิญหนาตอนายทุนธุรกิจการ
เกษตรขนาดใหญได แตในขณะเดียวกันไดมี
ราง พ.ร.บ.ที่เกิดจากการรางของเจาหนาที่รัฐ
ที่ใชอำนาจหนาที่ที่สังกัดในกระทรวงเกษตรฯ
จนตองทำใหตองยตุกิารพจิารณา พ.ร.บ.ทัง้ ๒
ฉบับไวระยะหนึ่ง

อยางไรกต็าม ในชวงปลายป พ.ศ.๒๕๕๐
กระทรวงเกษตรฯ ไดนำราง พ.ร.บ.สภาเกษตรกร
แหงชาติเสนอเขาสูสภานิติบัญญัตแหงชาติ
ทั้ ง นี้ ได เกิดการตอตานจากเครือขาย
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เกษตรรายยอยเนือ่งจาก พ.ร.บ.ฉบบัดงักลาว
ไมไดมาจากเกษตรกรอยางแทจริง แตกลับ
เปนฉบับที่รางขึ้นจากเจาหนาที่ของรัฐซึ่งนั่น
ก็แสดงใหเหน็ถงึการเขาแทรกแซงการเขามามี
สวนรวมในการเสนอนโยบายของชมุชนโดยใช
ขอได เปรียบที่ รัฐ เปนผูมีอำนาจควบคุม
กระบวนการกำหนดนโยบาย นอกจากการ
เขาชือ่เพือ่ขอเสนอกฎหมายแลว ลกัษณะของ
การมีสวนรวมของประชาชนในเรื่องนโยบาย
อีกรูปแบบหนึ่งก็คือ การใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในการทำประชาพิจารณ (Public
Hearing) ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหประชาชน
ไดแสดงความคดิเหน็ในการตดัสนิใจดำเนนิการ
นโยบายใดๆ ที่อาจมีผลกระทบตอประชาชน
หากแตปญหาก็คือ กระบวนการในการ
ทำประชาพิจารณที่ผานมาในเมืองไทย
กลับกอใหเกิดประเด็นความขัดแยงมากขึ้น
อันเนื่องมาจากความไมโปรงใสเปนกลาง
ของ รั ฐที่ เ ข า ไปทำหน าที่ ใ นกา รจั ดทำ
ประชาพิจารณ ซึ่งในทายที่สุดยังสงผลทำให
ชาวบานในชุมชนเกิดความไมไววางใจใน
กระบวนการอื่น ๆ ที่รัฐเปนผูดำเนินการ
อีกดวยตัวอยางเชน การทำประชาพิจารณ
ในเรื่องโครงการการสรางโรงไฟฟาหินกรูด
และบอนอก จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่ง
ประชาชนในพืน้ทีผ่รูวมลงความเหน็ในการทำ
ประชาพิจารณสวนใหญลวนแตเปนตัวแทน
ของรัฐ และกลุมผลประโยชนในฐานะตางๆ
เชน กำนัน ผูใหญบาน เจาของที่ดินที่ขายให
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โครงการ ฯลฯ ความไมโปรงใสนี้ไดขยายผล
ไปถึงการทำใหชาวบานเกิดความไมไววางใจ
ตอบริษัทผูรับผิดชอบในเรื่องการประเมิน
ผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม (EIA) ในเวลา
ตอมาโดยจากปญหาดังกลาว ยอมแสดงให
เห็นถึงความไมจริงใจในการสงเสริมผลักดัน
ใหเกดิการมสีวนรวมของประชาชนในนโยบาย
ชุมชนของภาครัฐอยางชัดเจน จากกรณี
ตัวอยางเพียงบางสวนขางตน จะเห็นไดวา
อันที่จริงแลวประชาชนชาวไทยตางตื่นตัว
ในการแสดงความคิดเห็น สนใจจะเขามามี
สวนรวมในการผลักดัน "นโยบายชุมชน" มา
โดยตลอดนานนบัสบิป หากแตจวบจนกระทัง่
บัดนี้ เราสามารถสรุปไดวา ยังไมมีนโยบาย
ใดๆ ที่เกิดจากรากหญาประสบความสำเร็จ
อยางแทจริงเลย ซึ่งหากรัฐมีความจริงใจ
ในการถายโอนอำนาจและสิทธิในการจัดการ
ทรัพยากรของตัวเองใหแกประชาชนแลวนั้น
รัฐจำเปนตองเปลี่ยนแปลงบทบาทจากที่เคย
ใชอำนาจในฐานะผูควบคุมและผูสั่งการไป
เปนผูสนับสนุนสงเสริม และใหคำปรึกษา
แกชุมชน อยางไรก็ดี จากความพยายามของ
หลายๆ ฝายที่มองเห็นปญหาที่เกิดขึ้น จึงได
มีการผลักดันใหเกิด "พระราชบัญญัติสภา
ชุมชน" ขึ้น ซึ่งนับไดวาเปนกุญแจสำคัญที่
จะพฒันาแนวความคดิในการกระจายอำนาจ
จากภาครัฐมายังทองถิ่น เพื่อใหคนในระดับ
ทองถิน่จนถงึชมุชนกำหนดวถิชีวีติดวยตนเอง
อยางอิสระ

โดย พ.ร.บ.สภาชุมชน ก็ไดผานความ
เห็นชอบจากสภานิติบัญญัตแหงชาติ เมื่อ
ปลายป พ.ศ.๒๕๕๐ ที่ผานมาเนื้อหาของ
พ.ร.บ.สภาชมุชน ไมไดเปนเพยีงแสดงใหเหน็ถงึ
แนวทางในการกระจายอำนาจจากรัฐสูทอง
ถิ่นเทานั้น แตยังรวมไปถึงแนวทางในการสง
เสริมกระบวนการบริหารจัดการทองถิ่นใน
ระดับชุมชนใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมอีก
ดวยในการนี้ ผูเขียนเห็นวา หากตองการ
สงเสริมนโยบายจากรากหญาใหประสบ
ผลสำเร็จอยางจริงจังนั้น เราควรตองพัฒนา
สงเสริมใน ๒ สวน คือ

สวนที่ ๑ ตองผลักดันใหมีกระบวน
การตามหลักการขององคกรสภาชุมชนมา
รองรบั เชน ตองใหสภาชมุชนระดบัตำบลมทีัง้
อำนาจหนาที่และภารกิจในการสงเสริมให
ชุมชนอนุ รั กษหรื อฟ นฟูจารีตประ เพณี
ภมูปิญญาทองถิน่ ตลอดจนใชศลิปวฒันธรรม
ในการทีจ่ะเกดิประโยชนแกทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอม โดยปฏบิตักิารผานเวทชีมุชน
ซึ่งผูนำชุมชนจะตองจัดตารางเวลาที่เหมาะ
สมเพื่อเปดโอกาสใหชาวบานไดเขามารวม
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พูดคุยถึงปญหา แสดงความคิดเห็นและ
ทำความเขาใจในเรื่องตางๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้ง
ชวยกนัหาทางแกปญหาและพฒันาชมุชนของ
ตนเองพรอมทั้งเสริมสรางผลักดัน

สวนที ่๒ คอื การพฒันาทนุทางสงัคม
(Social Capital) ที่ประกอบไปดวยความ
เอือ้เฟอเผือ่แผ ความไวเนือ้เชือ่ใจกนัของคนใน
ชุมชน ชาวบานตองมีสำนึกในทองถิ่นและมี
ความรูสึกเปนเจาของถิ่นฐานและทรัพยากร
ในชมุชน และคนในชมุชนตองมแีบบแผนชวีติ
รวมกัน ตองมีเครือขายเพื่อความรวมมือกัน
ทัง้แบบเปนทางการหรอืไมเปนทางการ ซึง่ทนุ
ทางสังคมทั้งหมดที่กลาวมานี้สามารถพัฒนา
ไดดวยความเขมแข็งของวัฒนธรรมไทย
อันเปนทุนเดิมอยูแลว เชน เครือขายในชุมชน
ที่เหนียวแนนของสังคมไทยคือ ความสัมพันธ
ในระดบัตางๆ เชน เครอืญาต ิ(Kinship), เพือ่น
(Friendship) และเพือ่นบาน (Neighbor-ship)
ที่จะเปนตัวชวยลดความขัดแยง มีความ
เอื้อเฟอกัน สรางเสริมความไวเนื้อเชื่อใจกัน
สามารถสรางแบบแผนวิถีชีวิตและเปาหมาย
ชีวิตรวมกัน เปนตน

สิ่งตางๆ เหลานี้จะสงผลให "เวทีของ
ชุมชน" ปราศจากการขัดแยงแขงขัน และเปน
เวทเีพือ่ใหชาวบานไดไป "เลอืก" และไปผลกัดนั
นโยบายของตนเองอยางแทจรงิ เราจะเหน็ไดวา
อยางนอยที่สุด ปญหาของนโยบายชุมชนใน
ประเทศไทยมีแนวโนมที่จะไดรับการแกไข
โดยเฉพาะในมิติของอำนาจของรัฐที่ ได

โอนถายผาน "องคกรสภาชุมชน" ที่จะเกิดขึ้น
ในไมชานี้ โดยประกอบกับมิติทางสังคม
วัฒนธรรมที่ เขมแข็งดังที่ไดกลาวมาแลว
แมกระนัน้กต็าม ในอนาคตประชาชนชาวไทย
จะไดมีโอกาสเขาไปมีสวนรวมตอนโยบายที่
มาจากพลังของคนทองถิ่นหรือไม และ
"นโยบายชุมชน" หรือ "นโยบายรากหญา"
จะไดขึ้นแทนเปน "นโยบายประชานิยม"
เชนเดยีวกบันโยบายทีม่าจากรฐัและขบัเคลือ่น
ไปสูความสำเร็จไดหรือไมนั้น ยอมขึ้นอยูกับ
การดำเนินการในทางปฏิบัติของทุกฝาย โดย
จะตองผสมผสานการใชอำนาจควบคูไปกับ
การใชคุณธรรมและสำนึกในความเปน
ประชาชนชาวไทยของทุกฝายที่เกี่ยวของ
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กไมนานนกัวาระของสมาชกิสภา
ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แห งชาติ ก็ จ ะหมดวาระลง

ประมาณกลาง ๆ  ป กระบวนการสรรหาสมาชกิ
สภาทีป่รกึษาฯชดุใหมกจ็ะเริม่ขึน้เพือ่เปนการ
ทบทวนแนวคดิและบทบาทของสภาทีป่รกึษา
เศรษฐกจิและสงัคมแหงชาตกิอนทีก่ระบวนการ

สรรหาจะเริม่ขึน้ ทัง้นีเ้พือ่เปนการกระตนุเตอืน
ใหสังคมไดตระหนักในบทบาทของสภา
ที่ปรึกษาฯ ที่แทจริงและรวมกันในการสรรหา
ใหไดบุคคลผูมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการ
ทำหนาที่ของสมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ ตอไป
จึงขอกลาวถึงที่มาของสภาที่ปรึกษาฯ ดังนี้
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สภาทีป่รกึษาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติ
ฤๅเปนเพยีงสภาแหงอาชพี*

* นางสาวจุฬารัตน  ยะปะนัน นิติกร กลุมงานพัฒนากฎหมาย สำนักกฎหมาย รวบรวม.
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สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฤๅเปนเพียงสภาแหงอาชีพ

สภาทีป่รกึษาฯเกดิขึน้มาจากรฐัธรรมนญู
พ.ศ.๒๕๔๐ โดยมีความมุงหมายที่จะใหสภา
ที่ปรึกษาฯมีหนาที่ใหคำปรึกษาและขอเสนอ
แนะตอรัฐมนตรีในปญหาตางๆ เกี่ยวกับ
เศรษฐกจิและสงัคมซึง่มจีดุยดึโยงมาจากแนว
นโยบายพื้นฐานแหงรัฐ สภาที่ปรึกษาฯ จึง
ทำหนาที่เสมือนเปนสภาที่คอยถวงรั้ง ถวงดุล
หรอืเตอืนสตใินการดำเนนินโยบายตางๆ ของ
รัฐบาล โดยมิไดมีอำนาจยับยั้งใด ๆ

อำนาจที่แทจริงของสภาที่ปรึกษาฯ
จึงอยูที่ "พลังแหงเหตุผล" หรือ "พลังแหง
ประโยชนสาธารณะ" ที่จะสามารถสะกดให
รัฐบาลเห็นคลอยไดหรือไมเพียงใด นับตั้งแต
มีสมาชิกสภาที่ปรึกษาฯชุดปจจุบันถือวาเปน
ชุดที่ ๒ ความโนมเอียงของสภาที่ปรึกษาฯ
มแีนวโนมทีจ่ะพฒันาไปสสูภาแหงอาชพีมาก
ขึ้น ซึ่งหมายความวามีแนวโนมที่จะเปนสภา
ที่ตอรองผลประโยชนของบุคคลหรือกลุม
บุคคลที่ยึดโยงมาจากอาชีพแตละอาชีพ

เปนสภาแหงเกียรติยศของบุคคลบางกลุม
หรืออาจเปนสภาที่ เปนบันไดชีวิตสำหรับ
บางคน สิ่งเหลานี้ลวนมิใชความมุงหมายของ
การมีสภาที่ปรึกษาฯ

หลักการของสภาที่ปรึกษาฯ ปรากฏ
ชัดอยูในมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติสภา
ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสั งคมแห งชาติ
พ.ศ.๒๕๔๓ วา "สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติเปนองคกรสะทอนปญหา
เศรษฐกิจและสังคม โดยมิใชเปนองคกรเพื่อ
ตอรองผลประโยชนของบุคคลหรือกลุม
บุคคล..." ดังนั้น การที่สภาที่ปรึกษาฯ จะ
สามารถสะทอนปญหาเศรษฐกิจและสังคม
จนไดรบัการยอมรบัจากสงัคม และสงัคมอาจ
กดดันใหรัฐบาลตองเห็นตามสภาที่ปรึกษาฯ
ไดนัน้ แสดงวาคำปรกึษาหรอืขอเสนอแนะของ
สภาที่ปรึกษาฯ จะตองมีคุณภาพ มองปญหา
อยางแจมชดั รอบดาน เขาใจสภาพของสงัคม
โลกาภวิตัน และประการสำคญัจะตองตอบสนอง
ตอผลประโยชนของประเทศชาตแิละประชาชน
โดยรวม

การที่สภาที่ปรึกษาฯ จะมีผลิตผล
ดงักลาวออกมาเพือ่ตอบสนองตอผลประโยชน
ของประเทศชาติโดยรวมดังกลาวไดนั้น
บรรดาสมาชกิสภาทีป่รกึษาฯ ทัง้หลายจะตอง
มองขามผลประโยชนของกลุมอาชีพของตน
อาศัยผูมีประสบการณสาขาอาชีพตาง ๆ
อาศัยผูทรงคุณวุฒิในดานตางๆ จนหลอม
รวมกันเปนพลังแหงสติปญญาเพื่อเปน

ÚÒ
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ทางเลือกในการดำเนินนโยบายในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งของสังคม กลาวเฉพาะสถานการณ
ป จจุบั นที่ หลั กประชาธิป ไตยซึ่ ง อาศั ย
พรรคการเมืองที่ไดเสียงขางมากเปนกลไก
ในการดำเนินนโยบายของรัฐก็มีขอจำกัด
คอนขางมาก เพราะหลักเสียงขางมากเองก็
กดักนิตนเองนำไปสกูารขยายอำนาจใหตนเอง
และพวกพอง นำไปสูการทุจริตคอรรัปชั่น
โดยเฉพาะประเทศที่ประชาธิปไตยยังไม
เขมแข็ง

นอกจากนี้ สถานการณของสังคม
โลกาภิวัตน ความพยายามในการสรางกติกา
เดียวของสังคมโลก การเกิดขึ้นของกลุม
เศรษฐกิจตางๆ สิ่งเหลานี้ลวนแตเปนปจจัยที่
มผีลกระทบตอการดำเนนินโยบายของประเทศ
ทัง้สิน้ ดงันัน้ ในสถานการณทีภ่าคการเมอืงกม็ี
ขอจำกดับางประการ ภาคสงัคมโลกกเ็ขามามี
บทบาทมากขึน้ ความจำเปนของสภาทีป่รกึษาฯ
ยิ่ งมีความจำเปนมากขึ้ นที่ จะทำหนาที่
เปนสภาแหงปญญาของสังคมที่ปราศจาก
ผลประโยชนไดเสียในทางการเมือง การที่
สภาที่ปรึกษาฯ จะบรรลุเปาหมายดังกลาว
สภาทีป่รกึษาฯ จะตองเปนเสมอืนสภาประชาชน
กลาวคือเปนสภาของประชาชนที่มาจาก
เครือขายของภาคประชาสังคมที่หลากหลาย
ที่มองขามพนผลประโยชน เฉพาะกลุม
หรือเฉพาะดาน หากแตเปนสภาที่สะทอน
ผลประโยชนของสังคมโดยรวม หรือมุ งที่
จะเสนอนโยบายทางเลอืกตอสงัคม หรอืเสนอ
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ทางเลอืกทศิทางของประเทศ หรอืยทุธศาสตร
ของประเทศ หากสภาที่ปรึกษาฯ  ไมพยายาม
พัฒนาไปสูเปาหมายดังกลาว แนวโนมขาง
หนาเปนไปไดวาสภาทีป่รกึษาฯ อาจกลายเปน
เพียง "สภาสหอาชีพ" หากเปนเชนนั้นคงมี
คำถามถึงความชอบธรรมในการดำรงอยูของ
สภาที่ปรึกษาฯ เอง
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ตั้งสาขาบริษัทลงทุนประกอบธุรกิจ
ในตางประเทศ

ริษัทที่ จดทะเบียนจัดตั้ ง ใน
ประเทศหนึง่จะไปเปดสาขาลงทนุ
ประกอบธรุกจิในอกีประเทศหนึง่

จะไดหรือไม ขึ้นอยูกับกฎหมายจัดตั้งบริษัท
ของประเทศทีจ่ดทะเบยีน และประเทศทีจ่ะไป
ลงทุนประกอบกิจการวาจะเปดชองใหทำได

หรือไม แตโดยหลักการแลวสวนใหญจะ
สามารถกระทำไดในกรณีที่ประเทศที่จะไป
ลงทนุอนญุาตใหเปดสาขาได การจะประกอบ
ธุรกิจประเภทใดไดบาง หรือมีเงื่อนไขหรือ
ขอจำกัดอยางไร ตองขึ้นอยูกับกฎหมายของ
ประเทศที่ไปเปดสาขา

บ
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ตัง้สาขาบรษิทัลงทนุประกอบธรุกจิ
ในตางประเทศ*

* นางสาวจุฬารัตน  ยะปะนัน นิติกร กลุมงานพัฒนากฎหมาย สำนักกฎหมาย รวบรวม.
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สำหรบับริษทัทีจ่ดทะเบยีนในตางประเทศ
จะจัดตั้งสาขาเพื่อประกอบธุรกิจในประเทศ
ไทย กส็ามารถกระทำได แตตองปฏบิตัใิหเปน
ไปตามกฎหมายของไทย อาทิเชน หากเปน
ธุรกิจที่มีกฎหมายกำกับดูแลเปนการเฉพาะ
เปนตนวาธุรกิจโทรคมนาคมก็ตองปฏิบัติให
เปนไปตามกฎหมายวาดวยโทรคมนาคม

นอกจากนี้ ยังตองคำนึงถึงกฎหมาย
ทัว่ไปทีส่ำคญัอกีสองฉบบั คอื กฎหมายวาดวย
การจดทะเบียนพาณิชย และกฎหมายวาดวย
การประกอบธุรกิจของคนตางดาว กลาวคือ
หากเปนธรุกจิทีต่องจดทะเบยีนพาณชิย กต็อง
จดทะเบียนพาณิชย ณ สำนักงานทะเบียน
พาณิชยที่สำนักงานสาขาตั้งอยูในทองที่ และ
ถาหากธุรกิจนั้นเปนธุรกิจที่อยูในบัญชีตาม
กฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของ
คนตางดาว กต็องปฏบิตัใิหเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว คือ
ถาเปนธุรกิจตามบัญชีหนึ่ง ซึ่งเปนธุรกิจ
ตองหามจะประกอบไมได ถาเปนธุรกิจตาม
บญัชสีองและสามตองไดรบัอนญุาตกอนจงึจะ
ประกอบธุรกิจนั้นได

ในชวงรฐับาลขงิแก กระทรวงพาณชิย
มนีโยบายสงเสรมิสนบัสนนุใหผปูระกอบธรุกจิ
คนไทยใหไปลงทุนในตางประเทศใหมาก
โดยเฉพาะชวงที่เงินบาทแข็งคามาก การไป
ลงทนุในตางประเทศสิง่ทีต่องคำนงึในเบือ้งแรก
คอื ประเทศนัน้ๆ เปดโอกาสใหนกัลงทนุตางชาติ
ประกอบกจิการอะไรไดบาง มขีอจำกดัอยางไร

จะตองจดัตัง้บรษิทัตามกฎหมายของประเทศ
นั้นขึ้นใหม โดยตองรวมลงทุนกับชนชาติของ
ประเทศนัน้ตามสดัสวนทีก่ำหนด หรอืสามารถ
ลงทุนเองไดทั้งหมด หรือสามารถเปดสาขา
ของบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย
ประกอบธุรกิจไดเลย

ในกรณีที่ ป ระ เทศที่ จะ ไปลงทุน
อนุญาตใหเปดสาขาบริษัทที่จดทะเบียน
ในประเทศไทยประกอบธรุกจิไดเลย โดยไมตอง
จัดตั้งบริษัทตามกฎหมายของประเทศที่จะ
ไปลงทุนขึ้นใหม ก็มีคำถามตามมาวา บริษัท
ที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยหากจะไปเปดสาขา
ประกอบกิจการในตางประเทศจะสามารถ
ดำเนินการไดเลย หรือจะตองไปจดทะเบียน
หรือขออนุญาตตอเจาหนาที่ตามกฎหมาย
ไทยกอนหรือไมอยางไร

ÚÒÛ
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ตั้งสาขาบริษัทลงทุนประกอบธุรกิจ
ในตางประเทศ

กรณบีรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย
ทีจ่ะไปเปดสาขาประกอบธรุกจิในตางประเทศ
ตองแยกเปนสองกรณี คือ ถาเปนบริษัท
มหาชนจำกัดตามกฎหมายวาดวยบริษัท
มหาชนจำกัด มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการเปด
สาขา กำหนดไววา บรษิทัมหาชนจำกดั จะจดัตัง้
สำนักงานสาขาเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท
ไมวาในหรอืนอกราชอาณาจกัร ใหขอจดทะเบยีน
สำนักงานสาขากอนดำเนินการ และในกรณี
บริษัทเลิกสำนักงานสาขาใหจดทะเบียนเลิก
สำนกังานสาขา ภายในสบิสีว่นั นบัแตวนัทีเ่ลกิ
สำนักงานสาขานั้น การฝาฝนไมจดทะเบียน
สำนักงานสาขากอนดำเนินการ หรือการเลิก
สำนักงานสาขาแลวไมไดจดทะเบียนเลิกภาย
ในกำหนดเวลานบัแตวนัเลกิ มโีทษปรบัไมเกนิ
สองหมื่นบาท ดังนั้น บริษัทมหาชนจำกัด ที่
จะไปเปดสาขาประกอบกจิการในตางประเทศ
ตองไปจดทะเบยีนสำนกังานสาขาในตางประเทศ
นั้นกับนายทะเบียนกอนไปประกอบกิจการ
และหากจะเลกิสาขาดงักลาว กต็องจดทะเบยีน
เลกิภายในระยะเวลาสบิสีว่นั นบัตัง้แตวนัเลกิ
มิ ฉะนั้ นจะต องถู กปรับ เปน เ งิ น ไม เ กิ น
สองหมื่นบาท

กรณีเปนบริษัทจำกัดตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมายมิไดระบุ
ไวชดัแจงวา การเปดสาขา จะตองจดทะเบยีน
กอนดำเนินการ และหากจะเลิกสำนักงาน
สาขา กไ็มไดกำหนดใหจดทะเบยีนเลกิในเวลา
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ที่กำหนด เหมือนบริษัทมหาชนจำกัด แตเมื่อ
พิจารณาจากรายการจดทะเบียนตามที่
กฎหมายกำหนดไว คือ จะตองระบุที่ตั้ง
สำนักงานแหงใหญและสาขาทั้งปวง ก็อาจ
ถือไดวา การที่บริษัทจำกัดตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณชิยจะไปเปดสำนกังาน
สาขาในตางประเทศ ก็ควรตองจดทะเบียน
เพื่อใหรายการทางทะเบียนถูกตองครบถวน
ตามที่เปนจริง และเทาที่ทราบในทางปฏิบัติ
กรมสรรพากรจะขอใหบริษัทที่จะตั้งสาขา
ประกอบธรุกจิในตางประเทศตองจดทะเบยีน
สำนักงานสาขาดวย ดังนั้น จึงอนุมานในทาง
ปฏบิตัไิดวา บรษิทัจำกดัตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย ที่จะไปเปดสาขาลงทุน
ในตางประเทศก็ตองจดทะเบียนสำนักงาน
สาขาดวย
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แนะนำเว็บไซด

มชียัไทยแลนด
เว็บไซดมีชัยไทยแลนด ได รวบรวม

บทความทางดานกฎหมายที่สำคัญ และ
บทวิเคราะหทางดานเศรษฐกิจ การเมือง และ
สังคม ตลอดจนขาวสารบานเมืองในปจจุบัน
ที่นาสนใจไวอยางมากมาย รวมถึงการ

ตอบปญหาทางดานกฎหมายของ นายมีชัย  ฤชุพันธุ อดีตประธานสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ ที่ไดรวบรวมไวในหลายหมวดหมู
อาทิ ปญหาในดานกฎหมายครอบครัว
กฎหมายลมละลาย และกฎหมายที่ดิน
เปนตน

http://www.meechaithailand.com

ขาวสารดานเศรษฐกจิ
เว็บไซดนี้ไดรวบรวมขอมูลขาวสารทาง

ดานเศรษฐกิจที่สำคัญที่มีผลตอการพัฒนา
ทางดานเศรษฐกิจของประเทศไทย และ
ประเทศตาง ๆ  ทั่วโลก โดยไดรวบรวมงานวิจัย
และแนววิเคราะหทางดานเศรษฐกิจที่สำคัญ
ไวหลายประการ อาทิ ผลกระทบทางดาน
เศรษฐกิจจากนโยบายการคาของประเทศสหรัฐอเมริกา ผลประโยชนจาก
การเปด เขตการคาเสรีของประเทศไทย ตลอดจนมุมมองอนาคตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย เปนตน

http://www.ftadigest.com
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โดย นายสราวุธ  รักเมือง
กลุมงานพัฒนากฎหมาย สำนักกฎหมาย
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แนะนำเว็บไซด

สำนกังานบรหิารและพฒันาองคความรู
สำนกังานบรหิารและพฒันาองคความรู

เปนหนวยงานที่ตั้งขึ้นบนพื้นฐานแหงแนวคิด
การกระจายโอกาสทางปญญาใหกับสังคม
ไทยอยางเทาเทียมกัน ทั้งนี้ เพื่อเปนการเปด
โอกาสทางความคดิใหกบัทกุ ๆ  คนในสงัคมไทย
ไดเขาถึงแหลงขอมูลทางปญญาและความคิด โดยสามารถนำเอาความรูและ
ความคิดนั้น ๆ  ไปใชในการประกอบอาชีพของตนเองตอไป

http://www.okmd.or.th

สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

หรือ TDRI ไดกอตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ทำการวิจัยและเผยแพรผลงานวิจัยตอภาครัฐ
และเอกชน โดยมีพันธกิจที่สำคัญ ไดแก
การดำเนนิการและสงเสรมิการวจิยัเชงินโยบาย

สรางเครอืขายงานวจิยัระหวางสถาบนัและนกัวชิาการทีเ่กีย่วของกบัประเดน็วจิยัเชงิ
นโยบาย  และการเผยแพรผลงานทางวจิยัเพือ่ใหเกดิประโยชนในการกำหนดนโยบาย
ดานการพัฒนาตอประชาชน เปนตน

http://www.tdri.or.th
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แนะนำเว็บไซด

สถาบนัการบรหิารและจติวทิยา
สถาบันการบริหารและจิตวิทยา เปน

สถาบันที่ เปดสอนในหลักสูตรการบริหาร
จัดการที่นำหลักจิตวิทยามาใชประกอบการ
เรียนการสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผูบริหารระดับสูง เจาของกิจการ และผูที่สนใจ
ทั่วไป โดยมีหลักสูตรตาง ๆ ที่นาสนใจ อาทิ

หลักสูตรการจัดการภายในองคกร กลยุทธการวางแผนเกี่ยวกับสวัสดิการและ
สิทธิประโยชนของผูบริหารและพนักงาน
ตลอดจนการวิเคราะหทางดานการเงิน ทั้งนี้
เพื่อประโยชนในการนำไปพัฒนาศักยภาพ
ขององคกรตอไป

http://www.thaiboss.com

การพฒันาทรพัยากรมนษุย
เว็บไซดนี้ไดแนะนำกระบวนการพัฒนา

ทรพัยากรมนษุยทีน่าสนใจทีใ่ชในการประกอบ
การฝกอบรมในหลักสูตรตาง ๆ  ภายในองคกร
เพื่อนำไปสูความเปนมืออาชีพในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย โดยไดรวบรวมเทคนิค และ
กลยุทธที่สำคัญไวในบทความที่นาสนใจ อาทิ การวางแผนทรัพยากรมนุษย

การสรรหาบุคลากร และเทคนิคการนำ
ระบบสารสนเทศมาใชประกอบการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย เปนตน

http://www.siamhrm.com
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วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๓๙)

ÚÒ¯

"...ผูมีปญญาและความรูดี เพราะมีโอกาส

ไดศึกษาเลาเรียนมามากกวาผูอื่น

ยอมมีหนาที่และความรับผิดชอบเปนพิเศษ

ที่จะตองทำตัวทำงานใหเปนประโยชนแกประเทศชาติและประชาชน.

การที่จะกระทำใหไดผลเปนประโยชนดังนั้น

จำเปนที่แตละคนจะตองรูซึ้งถึงประโยชนที่แทเปนเบื้องตนกอน.

ประโยชนที่แทนั้นมีอยู ๒ อยาง คือประโยชนสวนตัว ที่ทุกคนมีสิทธิจะแสวงหา

และไดรับ แตตองดวยวิถีทางที่สุจริตและเปนธรรม

กับประโยชนสวนรวม ซึ่งเปนประโยชนของชาติที่แตละคนมีสวนรวมอยู.

การทำงานทุกอยางจะตองใหไดประโยชนแททั้งสวนตัวและสวนรวม

ประโยชนนั้นจึงจะสมบูรณและมั่นคงถาวร

เปนผลดีแกชาติบานเมืองอยางแทจริง..."






