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กองบรรณาธิการ
ธันวาคม	๒๕๕๒

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่	พุทธศักราช	๒๕๕๓	และในโอกาสขึ้นปีที่	๗	ของวารสาร	
“จลุนติ”ิ	ฉบบันี	้ทางกองบรรณาธกิารใครข่อกลา่วสวสัดปีใีหมแ่ละใครข่อนำสารอำนวยพร 
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๓ จาก ฯพณฯ ประธานวุฒิสภา 
รองประธานวฒุสิภา คนทีห่นึง่ รองประธานวฒุสิภา คนทีส่อง และเลขาธกิารวฒุสิภา	
เพือ่สง่ความปรารถนาดมีายงัทา่นสมาชกิวฒุสิภา	ขา้ราชการ	ลกูจา้งและพนกังานราชการ	
ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	ตลอดจนท่านผู้อ่านทุกท่านด้วย

“จุลนิติ”	ฉบับนี้	ทางกองบรรณาธิการได้พิจารณาถึงความสำคัญของเสรีภาพ	
ในการรวมกลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ	ซึ่งเป็นหลักการที่ได้มีการกำหนด
ขึ้นเป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๖๔	
วรรคสอง	ที่บัญญัติว่า	“ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐย่อมมีเสรีภาพในการรวมกลุ่ม	
เชน่เดยีวกบับคุคลทัว่ไป	แตท่ัง้นีต้อ้งไมก่ระทบประสทิธภิาพในการบรหิารราชการแผน่ดนิ	
และความต่อเนื่องในการจัดทำบริการสาธารณะ	ทั้งนี้	ตามที่กฎหมายบัญญัติ”	

กองบรรณาธกิารวารสาร	“จลุนติ”ิ	จงึไดท้ำการสมัภาษณค์วามเหน็ทางวชิาการ	
ในประเด็นเรื่อง	“เสรีภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ”	จาก	
รองศาสตราจารย์ ดร. วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายจาดุร อภิชาตบุตร นายกสมาคมข้าราชการพลเรือน 
แห่งประเทศไทย	และ	นายเข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง อาจารย์ประจำภาควิชากฎหมาย 
ปกครองและกฎหมายทั่วไป คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ทั้งนี้	 เพื่อให้	
ผูอ้า่นไดม้โีอกาสรบัทราบถงึทีม่า	แนวความคดิของเสรภีาพในการรวมกลุม่ของขา้ราชการ
และเจา้หนา้ทีข่องรฐั	ตลอดจนรปูแบบ	วตัถปุระสงคใ์นการจดัตัง้องคก์าร	การควบคมุกำกบั	
ของภาครัฐและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการรวมกลุ่มของบุคลากรในภาครัฐ

ในส่วนบทความทางวิชาการน้ัน	วารสาร	“จุลนิติ”	ใคร่ขอเสนอบทความทางวิชาการ	
ด้านกฎหมายเรื่อง	“ล่าข้ามศตวรรษ ๑๓ ปี แห่งการต่อสู้กับนายราเกซ”	และเรื่อง	“
ข้อยกเว้นของการส่งผู้ร้ายข้ามแดน”	สำหรับคอลัมน์อื่น	ๆ	นั้น	ยังประกอบด้วยสาระ	
และข้อมูลทางวิชาการด้านกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่องานด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภา	
อีกมากมาย	ซึ่งผู้อ่านสามารถติดตามและค้นหาได้ในวารสารฉบับนี้

สุดท้ายนี้	 กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ได้กรุณาติดตามผลงาน	
ของวารสาร	 “จุลนิติ”	 ด้วยดีเสมอมา	 ซึ่งเราพร้อมที่จะทำหน้าที่คัดสรรบทความ	
และสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการด้านกฎหมายอันจะเป็นประโยชน์ต่อวงงานด้านนิติบัญญัต	ิ
ของวุฒิสภาและสังคมโดยรวมต่อไป

	 	 	 	 	 	 	

บรรณาธิการแถลง



พระราชดำรัส
ในการเสด็จออกมหาสมาคม

ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๕๒

ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

วันเสาร์ ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒

 ขอขอบพระทัยและขอบใจท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่ง ที่มีไมตรีจิตพรั่งพร้อมกัน 

มาให้พรวันเกิด ด้วยถ้อยคำท่ีเลือกสรรมาจากใจซ่ึงปรารถนาดี มุ่งหมายให้ข้าพเจ้ามีความสุข 

ความสวัสดีโดยประการต่าง ๆ

 ความสุขความสวัสดีของข้าพเจ้า จะเกิดมีขึ้นได้ ก็ด้วยบ้านเมืองของเรา 

มคีวามเจรญิมัน่คงเปน็ปรกตสิขุ.  ความเจรญิมัน่คงทัง้นัน้  จะสำเรจ็ผลเปน็จรงิได ้ กด็ว้ย 

ทุกคนทุกฝ่ายในชาติ  มุ่งท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีของตนให้เต็มกำลัง  ด้วยสติรู้ตัว  ด้วยปัญญารู้คิด 

และด้วยความสุจริตจริงใจ  โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมย่ิงกว่าส่วนอ่ืน.  จึงขอให้ท่านท้ังหลาย 

ในท่ีน้ี ซ่ึงมีตำแหน่งหน้าท่ีสำคัญอยู่ในสถาบันหลักของประเทศ และชาวไทยทุกหมู่เหล่า 

ทำความเขา้ใจในหนา้ทีข่องตนใหก้ระจา่ง  แลว้ตัง้จติตัง้ใจใหเ้ทีย่งตรงหนกัแนน่  ทีจ่ะปฏบิตั ิ

หน้าที่ของตนให้ดีที่สุด เพื่อให้สำเร็จประโยชน์ส่วนรวมอันไพบูลย์ คือชาติบ้านเมือง 

อันเป็นถิ่นที่อยู่ที่ทำกินของเรา มีความเจริญมั่นคงยั่งยืนไป.

 ขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์  จงคุ้มครองรักษาท่าน 

ให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย และอำนวยสุขสิริสวัสดิ์ พิพัฒนมงคล ให้สัมฤทธิ์ 

แก่ท่านทั่วหน้ากัน.
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กองบรรณาธิการ
สำนักกฎหมาย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หรือรัฐธรรมนูญ 
ฉบับปัจจุบันได้มีเจตนารมณ์ในการที่จะปฏิรูปการเมือง โดยเฉพาะในการแก้ไข 

ปัญหาอันเกิดขึ้นจากการใช้บังคับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
ในอดีตโดยมีสาเหตุอันเกิดจากโครงสร้างและจากตัวบุคคล โดยรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
ได้วางหลักการสำคัญไว้รวม ๔ แนวทางด้วยกัน คือ  (๑) การคุ้มครอง ส่งเสริม และการ 
ขยายสทิธแิละเสรภีาพของประชาชนอยา่งเตม็ที ่ (๒) การลดการผกูขาดอำนาจรฐัและขจดั 
การใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรม  (๓) การทำให้การเมืองมีความโปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรม  
และ (๔) การทำให้ระบบตรวจสอบมีความเข้มแข็งและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 สำหรับแนวทางในการคุ้มครอง ส่งเสริม และการขยายสิทธิและเสรีภาพของ 
ประชาชนอย่างเต็มที่นั้น รัฐธรรมนูญดังกล่าวได้ให้สิทธิและเสรีภาพแก่ประชาชนในด้าน 
ตา่ง ๆ  เพิม่ขึน้มากกวา่เดมิ หรอืมากกวา่ทีร่ฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 
๒๕๔๐ ไดเ้คยบญัญตัริบัรองไว ้เชน่ การคุม้ครองบคุคลจากการแสวงหาประโยชนโ์ดยมชิอบ 
จากข้อมูลส่วนบุคคล การเพิ่มสิทธิในกระบวนการยุติธรรม โดยการปฏิรูปกระบวนการ 
ยตุธิรรมใหป้ระชาชนเขา้ถงึกระบวนการยตุธิรรมไดโ้ดยงา่ย สะดวก รวดเรว็ ทัว่ถงึ ประชาชน 
มสีทิธฟิอ้งศาลรฐัธรรมนญูดว้ยตนเองและมสีทิธติดิตามและรอ้งขอใหม้กีารตรวจสอบการ
ปฏบิตัหินา้ทีข่องผูด้ำรงตำแหนง่ทางการเมอืงและเจา้หนา้ทีข่องรฐัไดเ้ปน็ครัง้แรก รวมทัง้ 
ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มเช่นเดียวกับบุคคลท่ัวไป เป็นต้น
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  หลักการบัญญัติโดยการให้เสรีภาพในการรวมกลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐเช่นเดียวกับ 
บุคคลทั่วไปดังกล่าวนี้ ยังเป็นการสอดคล้องกับอนุสัญญาองค์การแรงงานสากล ฉบับที่ ๑๕๑ ว่าด้วย 
เรื่องการคุ้มครองสิทธิในการจัดตั้งองค์กร สมาคม และกระบวนการในการกำหนดเงื่อนไขและสภาพ
การจ้างในระบบราชการ (ซึ่งผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่องค์การแรงงานสากล ครั้งที่ ๖๔  
เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๑ และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๔)  
ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๓ สิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 
ส่วนที่ ๑๑ เสรีภาพในการชุมนุมและสมาคม มาตรา ๖๔ วรรคสอง ได้กำหนดหลักการว่า ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐย่อมมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบ
ประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดินและความต่อเนื่องในการจัดทำบริการสาธารณะ 

  จากหลักการรับรองเสรีภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ดังกล่าวนั้น จึงเป็นที่มาของหลักการมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งได้บัญญัติว่า “ข้าราชการพลเรือนสามัญมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มตามที่บัญญัติไว้ 
ในรฐัธรรมนญู แตท่ัง้นีต้อ้งไมก่ระทบประสทิธภิาพในการบรหิารราชการแผน่ดนิและความตอ่เนือ่งในการ 
จดัทำบรกิารสาธารณะ และตอ้งไมม่วีตัถปุระสงคท์างการเมอืง โดยหลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไขในการ 
รวมกลุ่มนั้น ให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา”

ด้วยเหตุที่เรื่องดังกล่าวข้างต้นเป็นหลักการใหม่ของสังคมไทย ซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้อง 
ให้ความสำคัญและพิจารณาด้วยความละเอียดรอบคอบ โดยเฉพาะการดำเนินการจัดทำร่าง 
พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรวมกลุ่มข้าราชการพลเรือนสามัญ 
พ.ศ. .... อันเป็นกลไกที่จะขับเคลื่อนให้กระบวนการในการใช้เสรีภาพในการรวมกลุ่มข้าราชการและ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐบรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในการที ่
จะพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือป้องกันการแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง นั้น จะต้องพยายามรักษาไว้ซึ่ง 
ดุลยภาพระหว่างการใช้เสรีภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน้าที่ในการ 
ดูแลทุกข์สุขของประชาชน กล่าวคือ ต้องคำนึงว่าการใช้เสรีภาพนั้นต้องไม่กระทบต่อประสิทธิภาพ 
ในการบริหารราชการแผ่นดินและความต่อเนื่องในการจัดทำบริการสาธารณะเป็นหลักการสำคัญ

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่องนี้ ทางกองบรรณาธิการวารสารจุลนิติจึงได้ขอสัมภาษณ์
ความคิดเห็นทางวิชาการจาก ร.ศ. ดร. วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายจาดุร  อภิชาตบุตร นายกสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย 
และนายเข็มทอง  ต้นสกุลรุ่งเรือง อาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายปกครองและกฎหมายทั่วไป 
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหัวข้อเรื่อง “เสรีภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการ 
และเจา้หนา้ทีข่องรฐั” ทัง้นี ้เพือ่ใหท้ราบถงึแนวความคดิ ทีม่า รวมทัง้เหตผุลและความจำเปน็เกีย่วกบั 
การกำหนดให้มีเสรีภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐในรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย วัตถุประสงค์ในการรวมกลุ่ม ลักษณะหรือรูปแบบของการจัดองค์การในการรวมกลุ่ม 
การควบคุมกำกับของภาครัฐ รวมทั้งการให้เสรีภาพในการรวมกลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
จะส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินโดยรวมหรือไม่ และประชาชนจะได้รับประโยชน์ 
จากการรวมกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
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จุลนิติ : แนวความคดิ ทีม่า รวมทัง้เหตผุลและความจำเปน็ 
เกี่ยวกับการกำหนดให้มีเสรีภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการ 
และเจ้าหน้าที่ของรัฐในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เป็นอย่างไร

รศ.ดร. วิจิตรา : ลักษณะของการกำหนดหลักเกณฑ์ 
เก่ียวกับเสรีภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐน้ัน 
รัฐธรรมนูญได้กำหนดให้บุคคลซึ่งเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 
ของรฐัมเีสรภีาพในการรวมกลุม่ ซึง่ความจรงิกไ็มจ่ำเปน็ตอ้งแบง่แยก 
เป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพราะข้าราชการในที่นี้ก็เป็น 
เจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย ดังนั้น ถ้ากล่าวถึงข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐก็จะซ้ำซ้อนกันอยู่ อย่างไรก็ตาม ในลักษณะของการกำหนด 
ให้เห็นชัดว่าเป็นข้าราชการ อาจจะมีเจตนารมณใ์นขณะร่างรัฐธรรมนูญ 
เพื่อต้องการที่จะเน้นการให้สิทธิแก่ข้าราชการเป็นหลัก เนื่องจาก 
หนว่ยงานของรฐัมอียู ่๓ ประเภทดว้ยกนั คอื สว่นราชการ รฐัวสิาหกจิ 
และองค์การมหาชน ปัจจุบันนั้นบุคลากรหรือลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ 
มีเสรีภาพในการรวมกลุ่มเป็นสหภาพแรงงานอยู่แล้ว แต่หน่วยงาน 
ของรฐัทีเ่ปน็สว่นราชการนัน้ ขา้ราชการยงัไมม่เีสรภีาพในการรวมกลุม่ 
นอกจากนี้โดยหลักการขององค์การมหาชนก็มีลักษณะของการ 
ดำเนินกิจการเป็นการให้บริการสาธารณะ จึงมีหลักการกำหนดให้ 
องค์การมหาชนไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ ์ 
นอกเหนือจากการยกเว้นไม่ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง 
แรงงาน กฎหมายวา่ดว้ยเงนิทดแทน และกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม 

วันพุธท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒  
ณ  อาคารคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

*  น.บ.(ธรรมศาสตร์) น.ม.(จุฬาฯ), D.S.U. (Droit de Travail), Docteur de I’Universite’ (Paris II) ประเทศฝร่ังเศส, 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.ดร. วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม*
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แต่อย่างไรก็ตาม บุคลากรขององค์การมหาชนซ่ึงแม้จะเป็นหน่วยงานของรัฐประเภทหน่ึง 
ก็ยังได้รับความคุ้มครองในด้านประโยชน์ตอบแทนที่ไม่น้อยกว่ากฎหมายว่าด้วย 
การคุม้ครองแรงงาน กฎหมายวา่ดว้ยเงนิทดแทน และกฎหมายวา่ดว้ยประกนัสงัคม ทัง้นี้ 
โดยไมร่วมถงึกฎหมายวา่ดว้ยแรงงานสมัพนัธ ์เนือ่งจากไมต่อ้งการทีจ่ะใหม้กีารรวมกลุม่ 
ของบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่ต้องการให้บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
มีบทบาทเรียกร้องต่อหน่วยงานของรัฐอันมีผลกระทบต่อการบริการสาธารณะหรือ 
ประชาชนโดยส่วนรวมนั่นเอง 

โดยผลของรฐัธรรมนญูฉบบัปจัจบุนั มาตรา ๖๔ วรรคสอง จะเหน็ไดว้า่กฎหมาย 
ที่กำหนดสถานภาพของเจ้าหน้าที่ของรัฐจะกำหนดหลักการในลักษณะดังกล่าวนั้น 
ไม่ได้อีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็นองค์การมหาชนหรือส่วนราชการ จากการปรากฏกระแส 
การเรียกร้องเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของข้าราชการมากขึ้น น่าจะเป็นมูลเหตุจูงใจ 
ให้ผู้ร่างรัฐธรรมนูญมีแนวคิดว่า “เสรีภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการเป็น 
เป้าหมายหลักที่ควรได้รับการคุ้มครอง” โดยแนวความคิดเกี่ยวกับเสรีภาพ 
ในการรวมกลุ่มซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญของประชาชนโดยทั่วไปนั้น  
นานาอารยะประเทศก็ได้ให้การรับรองเช่นเดียวกัน อาทิ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส 
หรือญี่ปุ่น ก็มีการให้ความคุ้มครองในลักษณะเดียวกันโดยมีการกำหนดหลักการ 
ดังกล่าวไว้ในรัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศ นอกจากนี้ในระดับระหว่างประเทศก็มี 
องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (International Labour Organization - ILO) 
ซึ่งเกิดจากการที่ประเทศต่าง ๆ มีความเห็นพ้องต้องกันว่าการเป็นลูกจ้างไม่ว่าจะเป็น 
ของภาคเอกชนหรอืหนว่ยงานของรฐักต็ามพงึไดร้บัการคุม้ครองทีจ่ะไดท้ำงานในสภาพ 
การจ้างที่มีมาตรฐานระดับสากล จึงได้มีการรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นองค์การแรงงาน 
ระหว่างประเทศ 

ในลักษณะของการให้การรับรองต่อเสรีภาพในการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐน้ันได้มีอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับท่ี ๑๕๑ มาตรา ๓๐ 
ให้การรับรองเกี่ยวกับเสรีภาพในการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ว่าสามารถ 
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กระทำได ้จงึอาจกลา่วไดว้า่แนวความคดิใหเ้สรภีาพแกเ่จา้หนา้ทีข่องรฐัในการรวมกลุม่ 
เกดิจากความตอ้งการรบัรองเสรภีาพหรอืสทิธขิัน้พืน้ฐานตามรฐัธรรมนญูโดยทัว่ ๆ  ไป 
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเช่นเดียวกันกับบุคลากรในภาคเอกชน ซึ่งเป็นที่รับรองในเกือบ 
ทุกประเทศ อย่างไรก็ดีลักษณะของงานที่หน่วยงานของรัฐพึงต้องกระทำนั้น คือ 
การให้บริการสาธารณะต่อประชาชน ส่งผลให้ลักษณะของการรวมกลุ่มของ 
เจา้หนา้ทีข่องรฐัตอ้งมขีอ้จำกดัอยูบ่า้ง เพือ่มใิหม้ผีลกระทบตอ่ประสทิธภิาพ ในการ 
บริหารราชการแผ่นดิน หรือความต่อเนื่องของการบริการสาธารณะ ทั้งนี้ โดยเน้น
ความคุ้มครองผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนเป็นหลักที่จะต้องไม่ให้ถูกกระทบ 
หรือได้รับความเดือดร้อนเสียหาย 

ดงันัน้ ในประเดน็ของการรวมกลุม่สำหรบัเจา้หนา้ทีข่องรฐันัน้ ยอ่มกระทำได ้
แตอ่าจมขีอ้จำกดัมากกวา่บคุลากรในภาคเอกชน โดยเฉพาะอยา่งยิง่บคุลากรในภาครฐั 
ที่เป็นลูกจ้างรัฐวิสาหกิจซึ่งก็มภีารกิจในการจัดบริการสาธารณะก็ยังสามารถรวมกลุ่ม 
เป็นสหภาพแรงงานได้ จึงไม่อาจปฏิเสธว่าข้าราชการก็ควรมีเสรีภาพในการรวมกลุ่ม 
เชน่เดยีวกนั ทัง้นีภ้ายใตข้อ้จำกดับางประการเพือ่มใิหก้ระทบตอ่การบรกิารสาธารณะ 
เช่นกัน หากพิจารณาสหภาพแรงงานของรัฐวิสาหกิจในปัจจุบันก็ไม่สามารถจะนัด 
หยุดงานกันได้ตามกฎหมาย แต่ในบางประเทศยังสามารถกระทำได้ เช่น ในฝรั่งเศส 
ก็มีการนัดหยุดงานของบุคลากรในกิจการรถไฟฟ้าใต้ดินซ่ึงเป็นหน่วยงานของรัฐ 
อันมีลักษณะของการบริการสาธารณะ ซึ่งคนฝรั่งเศสโดยทั่วไปย่อมรับรู้ว่าเป็น 
การใช้สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานในการเรียกร้องให้ได้มาซึ่งสิทธิในการได้รับการจัด 
สวัสดิการจากรัฐหรือสิทธิประโยชน์ที่พึงมีพึงได้อย่างเหมาะสม จึงมีวิธีที่จะแสดงพลัง 
ในการต่อรอง ด้วยการนัดหยุดงานอันเป็นการต่อรองที่มีประสิทธิภาพ แม้จะทำให้ 
ประชาชนต้องได้รับความลำบากหรือเดือดร้อนบ้างก็ตาม ทั้งนี้ เพื่อที่จะให้การใช้ 
เสรีภาพของเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถสัมฤทธิ์ผลหรือสำเร็จตามที่เรียกร้องได้

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของประเทศไทยมีแนวคิดในการให้ความสำคัญแก่ 
การคุ้มครองสิทธิของประชาชนส่วนใหญ่ในอันที่จะได้รับการบริการสาธารณะ  
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โดยแนวคิดดังกล่าวทำให้กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ไม่กำหนดให ้
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจมีสิทธินัดหยุดงานได้ ดังนั้น โดยแนวคิดเดียวกันก็ไม่ควร 
กำหนดให้สหภาพข้าราชการมีสิทธิในการนัดหยุดงานได้ อย่างไรก็ดี ในอนาคตถ้ามี 
การพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานในการรวมกลุ่มแล้ว ก็อาจมีการ 
กำหนดขอบเขตของการแสดงออกเพ่ือประโยชน์ให้ได้มาซ่ึงสิทธิบางประการของสหภาพ 
ข้าราชการในลักษณะของการที่นัดหยุดงานประเภทที่เรียกว่า “ชะลอการทำงาน” 
กล่าวคือ มีการให้บริการสาธารณะเหมือนกันแต่เป็นการบริการบางส่วนโดยไม่หยุด 
ใหบ้รกิารทัง้หมด หรอืในลกัษณะใหห้วัหนา้หนว่ยงานมอีำนาจตดัสนิใจทีจ่ะ “ใหบ้คุคล 
ภายนอกเข้ามาทำงานแทนได้เป็นบางช่วง” ของการนัดหยุดงาน เป็นการพัฒนา 
ในลักษณะที่เปิดกว้างเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งหมายความรวมถึงข้าราชการมีสิทธ ิ
นัดหยุดงานได้ภายใต้หลักการดังกล่าว 

ในปัจจุบันถ้าจะกำหนดให้ข้าราชการก็ดี หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ดีมีเสรีภาพ 
ในการรวมกลุ่มเป็นสหภาพได้และควรจะรวมไปถึงการให้มีสิทธินัดหยุดงานได้ด้วย 
หรือไม่นั้น โดยส่วนตัวแล้วเห็นว่ายังไม่เหมาะสมที่จะให้มีสิทธินัดหยุดงานด้วย  
เพราะต้องพิจารณาถึง “ความรับผิดชอบต่อสาธารณะที่จำต้องสร้างทัศนคติหรือ 
จิตสำนึกของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยว่าควรจะมีมากน้อยเพียงใด อย่างไร” จากที่ 
ปรากฏตามสื่อมวลชนทั้งหลาย บางกรณีจะเห็นได้ว่ายังไม่อาจควบคุมไม่ให้กระทบ 
ต่อประชาชนโดยส่วนรวมได้ อย่างไรก็ดี เมื่อรวมกลุ่มกันได้ย่อมมีผลต่อมาว่าจะต้อง
มีการให้สิทธิในการยื่นข้อเรียกร้องต่าง ๆ ได้เช่นกัน เมื่อยื่นข้อเรียกร้องแล้วไม่ให้สิทธิ 
ในการเจรจาต่อรอง ก็เหมือนกับการให้สิทธิในระดับที่ยังไม่อาจบรรลุเป้าหมาย 
ที่พึงประสงค์ได้ 
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จุลนิติ : ในประเด็นของรูปแบบและวัตถุประสงค์ในการรวมกลุ่มของ 
ขา้ราชการและเจา้หนา้ทีข่องรฐัควรมคีวามเหมอืนหรอืมคีวามแตกตา่งกบัการรวม
กลุ่มของบุคลากรในภาคอื่น ๆ อย่างไร

รศ.ดร. วิจิตรา : ในประเด็นนี้ถ้ามองในสาระสำคัญแล้วก็ไม่ควรจะมี 
ความแตกต่างกัน เมื่อมีการให้เสรีภาพที่เหมือนกับบุคคลทั่วไปแล้ว หากพิจารณา 
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๔ วรรคหนึ่งที่ได้กำหนดให้บุคคลทั่วไปมีเสรีภาพ 
ในการรวมกลุ่มได้ โดยในมาตรา ๖๔ วรรคสอง ได้กำหนดหลักการให้ข้าราชการ 
และเจ้าหน้าที่ของรัฐมีเสรีภาพดังกล่าวได้เช่นเดียวกัน ในลักษณะเดียวกันโดย 
วัตถุประสงค์เดียวกันแล้ว ก็ไม่ควรจะมีองค์กรที่เกิดขึ้นแตกต่างกันมากนัก 

จุลนิติ : หากรูปแบบและวัตถุประสงค์ในการรวมกลุ่มของข้าราชการและ 
เจา้หนา้ทีข่องรฐัไมแ่ตกตา่งกนั ทา่นอาจารยเ์หน็วา่ในกรณขีองขา้ราชการควรจะมี 
ข้อจำกัดเพื่อไม่ให้กระทบกับการให้บริการสาธารณะเพิ่มเติมจากเอกชนหรือไม่ 
อย่างไร

รศ.ดร. วจิติรา : เมือ่พจิารณาในดา้นความสามารถในการรวมกลุม่ของลกูจา้ง 
รัฐวิสาหกิจในปัจจุบันซึ่งไม่สามารถนัดหยุดงานได้แล้ว การรวมกลุ่มของข้าราชการ 
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ควรมีข้อจำกัดได้ในหลักการเดียวกัน คือ เมื่อสามารถที่จะยื่น 
ข้อเรียกร้องได้ เจรจาได้ แต่ลักษณะของข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานของรัฐ 
กับข้าราชการอาจจะต้องมีมาตรการในการระงับข้อพิพาท โดยไม่ไปกระทบต่อการ 
บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนโดยส่วนรวม เช่นเดียวกับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ  
โดยกำหนดให้มีองค์กรในลักษณะเป็นคณะกรรมการซึ่งเป็นที่ยอมรับได้ในระหว่าง 
หน่วยงานของรัฐกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อชี้ขาดข้อพิพาทอันเป็นผลทำให้ข้อพิพาท 
ระงับลงได้

 จุลนิติ : สถานะทางกฎหมายของข้าราชการไทยเมื่อเปรียบเทียบกับ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐในต่างประเทศ มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

รศ.ดร. วิจิตรา : เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเทศมีสถานะทางกฎหมายที่ 
ใกล้เคียงกัน ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องมีหน้าที่จัดทำบริการสาธารณะให้แก่ 
ประชาชนเหมือนกัน แต่สถานะทางเศรษกิจของข้าราชการไทยที่อาจแตกต่างจาก 
ประเทศอ่ืนอยู่บ้างโดยได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนน้อยมาก ไม่เหมาะสมกับค่าใช้จ่าย
ในการดำรงชีวิตสำหรับภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน
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จุลนิติ : ลักษณะของการจัดองค์กรในการรวมกลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐที่เหมาะสมควรมีลักษณะเช่นใด เช่น การจัดตั้งองค์กรสหภาพข้าราชการ 
ที่มาของผู้บริหารองค์กร การเข้าเป็นสมาชิกขององค์กร เป็นต้น

รศ.ดร. วิจิตรา : ลักษณะของการจัดองค์กรในการรวมกลุ่มข้าราชการและ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เหมาะสมควรจัดตั้งในรูปแบบของ “สหภาพ” ทั้งนี้อาจจะไม่ใช้ 
ชื่อเรียกว่าสหภาพแรงงานก็ได้ แต่อาจใช้เป็นชื่อว่า “สหภาพข้าราชการ” ก็ได้ 
เพราะหากไดย้นิคำวา่ “แรงงาน” แลว้บางคนกอ็าจเกดิความรูส้กึตอ่ตา้นวา่ ไมใ่ชล่กูจา้ง 
ของภาคเอกชนซึง่ไมส่มควรใชค้ำวา่ “แรงงาน” ทัง้ ๆ  ทีโ่ดยความเปน็จรงิแลว้การรวมกลุม่ 
ของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจเองก็ยังใช้ชื่อเรียกว่า “สหภาพแรงงาน” เช่นกัน 

อย่างไรก็ตาม ลักษณะของการรวมกลุ่มดังกล่าวนั้น ต้องมีการจดทะเบียน 
จัดตั้งต่อนายทะเบียนซึ่งควรเป็นอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหรือผู้ซึ่ง 
อธิบดีมอบหมาย เนื่องจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน  
ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานทางทะเบียนในการรับจดทะเบียนจัดตั้งสหภาพแรงงานของ 
ทัง้ภาครฐัวสิาหกจิ และภาคเอกชน รวมทัง้องคก์รทางแรงงานอืน่ ๆ  มาเปน็ระยะเวลา 
นานแล้ว ย่อมมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงกว่าหน่วยงานอื่น ๆ ย่อมเข้าใจ 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งเปน็พืน้ฐานอยา่งด ีแทนทีจ่ะเปน็สำนกังาน 
ก.พ. หรือ ก.พ.ร. ตามที่มีผู้เสนอแนะขึ้นมา ทั้งนี้เพราะหากกำหนดให้สำนักงาน 
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ 
ราชการ (ก.พ.ร.) เป็นหน่วยงานทางด้านนี้ในเบื้องต้นอาจประสบปัญหาได้ เนื่องจาก 
หน่วยงานดังกล่าวเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการกำกับดูแลข้าราชการอาจจะมี 
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกัน (Conflict of Interest) ในกรณี 
การใหค้วามดคีวามชอบ หรอืการลงโทษทางวนิยัตา่ง ๆ  อนัอาจจะทำใหน้ำไปสูป่ญัหา 
การขัดขวางการจัดตั้งองค์กร รวมตลอดถึงการดำเนินงานขององค์กรที่อาจกระทำได้
โดยปราศจากความอิสระหรือถูกแทรกแซงได้ 

 สำหรบัการจดัตัง้สหภาพขา้ราชการนัน้ อาจกำหนดใหจ้ดัตัง้โดยมขีา้ราชการ 
ผูเ้ริม่กอ่การจดัตัง้จำนวนประมาณ ๑๐ คน ซึง่ถอืเปน็จำนวนมากพอสมควรทีช่ีใ้หเ้หน็ 
ได้ว่ามีองค์ประกอบที่สามารถจัดตั้งขึ้นได้ (ตามกฎหมายแรงงานได้กำหนดจำนวน 
ผูเ้ริม่กอ่การจดัตัง้ของภาครฐัวสิาหกจิและภาคเอกชน ไวเ้ปน็จำนวนไมน่อ้ยกวา่ ๑๐ คน 
เช่นเดียวกัน) โดยลักษณะของสหภาพที่จัดตั้งขึ้นอาจมีลักษณะเช่นเดียวกับกรณีของ 

โดยส่วนตัวแล้วเห็นว่ายังไม่เหมาะสมที่จะให้มีสิทธินัดหยุดงานด้วย เพราะต้อง 
พิจารณาถึง “ความรับผิดชอบต่อสาธารณะที่จำต้องสร้างทัศนคติหรือจิตสำนึก 
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยว่าควรจะมีมากน้อยเพียงใด อย่างไร”
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เอกชนทีเ่ปน็การรวมกลุม่ของลกูจา้งทีท่ำงานกบันายจา้งคนเดยีวกนั (House Union)  
หรอืเปน็การรวมกลุม่ของลกูจา้งทีท่ำงานในกจิการประเภทเดยีวกนั (Industrial Union) 
แต่ลักษณะการรวมกลุ่มของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจนั้นไม่มีขอบเขตจำกัด แต่ในปัจจุบัน 
ถูกจำกัดให้มีเพียงการรวมกลุ่มของพนักงานที่ทำงานกับนายจ้างคนเดียวกัน  
(House Union) ประเภทเดียวเท่าน้ัน กล่าวคือ รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งลูกจ้างจะรวมตัวกัน 
จัดต้ังเป็นสหภาพ แรงงานได้เพียงหน่ึงเดียวในรัฐวิสาหกิจน้ันเท่าน้ัน ดังน้ัน หากพิจารณา 
ถึงบทบาทและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่เป็นส่วนราชการซึ่งมีความ 
หลากหลายแลว้ จะพจิารณาใหม้กีารรวมกลุม่ไดม้ากกวา่กรณขีองรฐัวสิาหกจิทีเ่ปน็อยู่
ในปัจจุบันก็ได้ ซึ่งมีลักษณะของการรวมกลุ่มโดยแบ่งออกได้เป็น ๓ ลักษณะ ดังนี้ 

ลักษณะที่ ๑ เป็นการรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นสหภาพ โดยกำหนดคุณสมบัติ 
ให้เป็นข้าราชการในหน่วยงานเดียวกัน ซึ่งเป็นหน่วยงานในระดับกระทรวงหรือระดับ 
กรมก็ได้ ดังนั้น หากข้าราชการในกรมเดียวกันหรือกระทรวงเดียวกันรวมตัวกัน 
ก็จะมีลักษณะเป็น House Union นั่นเอง

ลักษณะที่ ๒  เป็นการรวมกลุ่มจัดตั้งของข้าราชการในจังหวัดเดียวกันซึ่งเป็น
การพิจารณาที่คุณสมบัติตามลักษณะท้องที่ และ

ลกัษณะที ่๓  เปน็การรวมกลุม่จดัตัง้ของขา้ราชการทีท่ำงานประเภทเดยีวกนั  
ซึ่งเป็นการพิจารณาตามสภาพของงาน ความเชี่ยวชาญ และความชำนาญต่าง ๆ  
ในลักษณะงานที่รับผิดชอบในแต่ละตำแหน่งก็ได้ 

จุลนิติ : บทบาทของรัฐที่เหมาะสมในการเข้าไปกำกับดูแลการรวมกลุ่ม 
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐควรเป็นเช่นใด

รศ.ดร. วิจิตรา : ในเบื้องต้นจำเป็นต้องพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการ 
รวมกลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐเสียก่อนเป็นลำดับแรกว่าควรมีวัตถุประสงค์ 
ที่ใกล้เคียงกันกับกรณีของภาคเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งภาคเอกชนนั้นจะเน้น 
ในเรื่องการแสวงหาและคุ้มครองผลประโยชน์ของนายจ้างและลูกจ้าง และระหว่าง 
ลกูจา้งดว้ยกนัเอง รวมทัง้สรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งนายจา้งกบัลกูจา้ง และระหวา่ง 
ลูกจ้างด้วยกันเองด้วย (มาตรา ๘๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๑๘) ส่วนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจนั้นจะมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม 
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกจ้างกับนายจ้าง และระหว่างลูกจ้างด้วยกัน รวมทั้ง 
พจิารณาชว่ยเหลอืสมาชกิตามคำรอ้งทกุข ์แสวงหาและคุม้ครองผลประโยชนเ์กีย่วกบั 
สภาพการจ้างของลูกจ้าง ตลอดจนดำเนินการและให้ความร่วมมือเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ  
และรักษาผลประโยชน์ของรัฐวิสาหกิจ (มาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ 
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓) เพราะฉะนั้น รัฐควรมีบทบาทที่เหมาะสม 
ในการเขา้ไปกำกบัดแูลการรวมกลุม่ของขา้ราชการและเจา้หนา้ทีข่องรฐั โดยการดแูล 
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เกีย่วกบัการจดทะเบยีนจดัตัง้องคก์ร และการดำเนนิงานขององคก์รเพือ่ใหเ้ปน็ไปตาม 
วัตถุประสงค์ ตามรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โดยคำนึงถึง 
ผลประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ การบริการสาธารณะ และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ของประชาชนเป็นสำคัญด้วย 

จุลนิติ : การให้เสรีภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
จะส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินโดยรวมหรือไม่ และท่านคิดว่าประชาชน 
จะได้รับประโยชน์จากการรวมกลุ่มดังกล่าวมากน้อยเพียงใด

รศ.ดร. วิจิตรา : การให้เสรีภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐย่อมอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินโดยรวมได้บ้าง เนื่องจาก 
มีการกำหนดให้รัฐควรมีบทบาทที่เหมาะสมในการเข้าไปกำกับดูแลการรวมกลุ่ม 
ของขา้ราชการและเจา้หนา้ทีข่องรฐัโดยการดแูลเกีย่วกบัการจดทะเบยีนจดัตัง้องคก์ร  
ซึง่บทบาทของรฐัในการกำกบัดแูลการจดทะเบยีนในสว่นนีจ้ะมคีวามแตกตา่งกบักรณ ี
ตามกฎหมายระหว่างประเทศ กล่าวคือ ตามอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่าง 
ประเทศ (International Labour Organization - ILO) ฉบับที่ ๘๗ และฉบับที่ ๙๘  
ซึ่งกำหนดรับรองสิทธิ เสรีภาพ และการคุ้มครองการรวมตัวของแรงงานเพื่อจัดตั้ง 
สหภาพแรงงานโดยปราศจากการแทรกแซงจากรฐั ซึง่ไทยยงัมไิดใ้หส้ตัยาบนัอนสุญัญา 
ทั้งสองฉบับดังกล่าว โดยอาจมีเหตุผลเนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นควรว่ารัฐยังคงต้อง 
ควบคุมและกำกับดูแลในเรื่องการจดทะเบียนจัดตั้งและการดำเนินงานในลักษณะ 
ที่ต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดิน ความต่อเนื่องในการจัดทำ
บริการสาธารณะและต้องไม่กระทบต่อผลประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมด้วยดังที่
กล่าวแล้วข้างต้น

สำหรับประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการรวมกลุ่มดังกล่าวมากน้อยเพียงใดน้ัน  
ถ้าข้าราชการก็ดีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ดีสามารถที่จะเรียกร้องให้มีการปรับปรุง 
สภาพการทำงานให้เหมาะสมแล้ว ก็จะก่อให้เกิดความมั่นคงในการทำงาน รวมทั้ง 
เกิดขวัญกำลังใจในการทำงาน ซึ่งย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้น  
และเมื่อประสิทธิภาพในการทำงานดีข้ึนประชาชนซ่ึงเป็นผู้รับบริการก็ย่อมเป็นผู้ท่ีได้ 
รับประโยชน์จากการทำงานของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าว ทั้งนี้เพราะ 
เหตุที่งานของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัก็คือการให้บริการสาธารณะหรือ 
การให้บริการแก่ประชาชนน่ันเอง และข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐเองก็มีฐานะ 
เป็นประชาชนคนหน่ึงด้วยเช่นกัน ดังน้ัน ถ้าข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐสามารถ 
รวมกลุ่มเพือ่เรยีกรอ้งในสทิธหิรอืประโยชนใ์ด ๆ  ทีต่นจะพงึไดร้บัโดยชอบดว้ยกฎหมาย 
นอกเหนือจากผลประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมด้วยแล้วก็ย่อมก่อให้ผลดี 
ต่อประเทศชาติโดยส่วนรวมมากกว่าผลเสียดังที่กล่าวแล้วข้างต้น 
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จุลนิติ : แนวความคิด ที่มา รวมทั้งเหตุผลและ 
ความจำเป็นเกี่ยวกับการกำหนดให้มีเสรีภาพในการรวมกลุ่มของ 
ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เป็นอย่างไร

นายจาดุร ฯ :  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พทุธศกัราช  ๒๕๕๐ มาตรา ๖๔๒ กำหนดใหข้า้ราชการและเจา้หนา้ที ่
ของรัฐมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป แต่ต้อง 
กระทำภายใต้เงื่อนไข คือ ต้องไม่ส่งผลให้การบริการสาธารณะ 
หยุดชะงักและจักต้องเป็นไปเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
เนื่องจากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นมีหน้าที่พิเศษแตกต่าง
จากบุคคลทั่วไป 

สำหรบัความคดิเหน็ของผมในฐานะนายกสมาคมขา้ราชการ 
พลเรือนแห่งประเทศไทย เห็นว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ควรมีเสรีภาพในการรวมกลุ่ม เนื่องจากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐถือเป็นผู้ประกอบอาชีพเช่นเดียวกับวิชาชีพอื่น ๆ แต่เป็น 

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒   
ณ  กระทรวงมหาดไทย

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และนายกสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย

๑ รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, M.A. (Government) 
มหาวิทยาลัยโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา, ประกาศนียบัตรบัณฑิต ด้านกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นท่ี ๔๕ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และนายกสมาคม 
ข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย.

๒ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๔ บัญญัติว่า
“มาตรา ๖๔  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สหภาพ สหพันธ์ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร องค์การเอกชน 

องค์การพัฒนาเอกชน หรือหมู่คณะอื่น
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐย่อมมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบประสิทธิภาพ

ในการบริหารราชการแผ่นดินและความต่อเนื่องในการจัดทำบริการสาธารณะ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  

เฉพาะเพื่อคุ้มครองประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกัน 
มิให้มีการผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจ”.

นายจาดุร  อภิชาตบุตร๑
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วิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการบริการของรัฐ โดยรัฐสัญญาว่าระหว่างทำงานกับรัฐนั้น  
รัฐจะจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการให้เพื่อดำรงชีพอยู่ได้อย่างเพียงพอ 

คำถามท่ีว่าการรวมกลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐเกิดข้ึนเพ่ือประโยชน์ 
อันใด คำตอบก็คือเพื่อการต่อรองในการที่จะดูแลสิทธิเสรีภาพของตนให้สามารถ 
นำความรู้ความสามารถมาใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างเต็มท่ี การป้องกันการแทรกแซง 
การปฏิบัติหน้าที่หรือคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ถ้าไม่มีการรวมกลุ่มเพื่อพิทักษ์ 
หรือปกป้องสิทธิและเสรีภาพดังกล่าวแล้ว สิทธิและเสรีภาพอาจจะถูกบั่นทอนหรือ 
การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจถูกแทรกแซงได้ ดังนั้น  
เมื่อรัฐธรรมนูญบัญญัติรองรับเสรีภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐไว้ ผมจึงมีแนวความคิดว่าการรวมกลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
น่าจะเป็นสิ่งที่ดีและเป็นการคุ้มครองประโยชน์ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ดังกล่าวโดยรวม

ทัง้นี ้องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (International Labour Organization 
: ILO) ยังถือเป็นหลักสากลว่า ผู้ที่มีหน้าที่การงานในกลุ่มสาขาอาชีพ พึงจะรวมตัวกัน 
เพื่อที่จะดูแลให้การประกอบอาชีพของตนเป็นไปด้วยความรู้ความสามารถเต็มที่  
นี่คือระบบคุณธรรม (Merit System) สรุปหลักการสำคัญในการรวมกลุ่มของ 
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ คอื การรวมกลุม่เพือ่คุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของขา้ราชการและเจา้หนา้ที่
ของรัฐในการปฏิบัติราชการ ป้องกันการแทรกแซงและรักษาไว้ซึ่งระบบคุณธรรม

จุลนิติ : รูปแบบและวัตถุประสงค์ในการรวมกลุ่มของข้าราชการและ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความเหมือนหรือมีความแตกต่างกับการรวมกลุ่มของบุคลากร 
ในภาคอื่น ๆ อย่างไร
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นายจาดุร ฯ : รูปแบบและวัตถุประสงค์ในการรวมกลุ่มของข้าราชการและ 
เจา้หนา้ทีข่องรฐั มทีัง้ความเหมอืนและความแตกตา่ง ความเหมอืน ในทีน่ีค้อื เปน็การ 
รวมกลุม่ของผูท้ีป่ระกอบวชิาชพีเดยีวกนั กลุม่ผูใ้ชแ้รงงานภาคเอกชนมกีารรวมกลุม่กนั 
เปน็สหภาพแรงงาน พนกังานรฐัวสิาหกจิมกีารรวมกลุม่เปน็สหภาพแรงงานรฐัวสิาหกจิ  
ส่วนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ควรที่จะมีการรวมกลุ่มเช่นกัน แต่อาจมี 
ความแตกต่างตรงท่ีข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐเป็นผู้ท่ีได้รับมอบอำนาจจากรัฐตามท่ี 
กฎหมายกำหนดหรือที่เรียกว่า “อำนาจปกครอง” คือ มีอำนาจบังคับฝ่ายเดียวให้ 
บุคคลอ่ืนกระทำตาม เช่น การออกกฎ คำส่ัง ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ  เป็นต้น ซ่ึงบุคคล 
เหล่านี้หากไม่ได้รับการฝึกอบรมหรือได้รับการคัดเลือกมาอย่างเหมาะสมตามระบบ 
คณุธรรมทีท่างราชการไดก้ำหนดแลว้อาจจะประพฤตตินและใชอ้ำนาจตามอำเภอใจได ้
ยิง่ถา้มกีารรวมกลุม่กนักระทำตามความตอ้งการของกลุม่ตนแลว้ บา้นเมอืงจะไมส่งบสขุ 
ภายใต้กฎและหน้าที่อันนี้ จึงต้องมีข้อบังคับพิเศษกำหนดให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที ่
ของรฐัสามารถรวมกลุม่ไดเ้ชน่เดยีวกบับคุคลในภาคอืน่ ๆ  แตก่ารรวมกลุม่นัน้จะกระทบ 
ต่อประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดินและความต่อเนื่องในการจัดทำบริการ 
สาธารณะไมไ่ด ้เชน่ การนดัหยดุงานจะกระทำไมไ่ด ้เพราะอาจสง่ผลกระทบตอ่ประชาชน 
แตอ่าจกระทำการตอ่รองในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ตามกฎหมาย
ของตนได้ เช่น การขอข้ึนเงินเดือนให้เหมาะสมกับค่าครองชีพตามสภาวะทางเศรษฐกิจ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป หรือต่อรองสวัสดิการเรื่องค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น 

ข้อแตกต่างอีกประการหนึ่ง คือ ข้าราชการมีเวลาในการปฏิบัติราชการตลอด 
๒๔ ช่ัวโมง ท่ีเข้าใจกันโดยท่ัวไปว่า วันเสาร์-อาทิตย์เป็นวันหยุดราชการน้ันมิใช่หมายความว่า
ไม่ปฏิบัติราชการ ดังนั้น ความเหมือนความแตกต่างจึงต้องดูที่ลักษณะของงาน แต่ใน 
ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มของสหภาพแรงงานของภาคเอกชนกับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 
ของพนักงานรัฐวิสาหกิจก็มีความต่างกันโดยผลของกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติ 
แรงงานรฐัวสิาหกจิสมัพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๔๓ หา้มมใิหน้ายจา้งปดิงานหรอืลกูจา้งนดัหยดุงาน 
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ต่างกับสหภาพแรงงานของภาคเอกชนสามารถนัดหยุดงานได ้
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หากข้อพิพาทแรงงานที่เกิดขึ้นเป็นข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้และไม่ใช่กิจการ 
ที่ห้ามนัดหยุดงานตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘

 
 จุลนิติ : สถานะทางกฎหมายของข้าราชการไทยเมื่อเปรียบเทียบกับ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐในต่างประเทศ มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร  

นายจาดุร ฯ : ผมคิดว่าสถานะของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐโดยหลักการ 
แล้วน่าจะเหมือนกันในทุกประเทศ กล่าวคือ เป็นประชาชนท่ีทำงานเพ่ือประโยชน์ของ 
ส่วนรวมของประเทศน้ัน ๆ โดยมีเงินเดือนประจำ ฉะนั้น จะนำข้อมูลของรัฐหรือ 
อำนาจหน้าที่ไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนไม่ได้ ต้องมีกฎหมายและกติกาหรือ 
ระเบียบวินัยคอยกำกับหรือควบคุม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงต้องอยู่ภายใต ้
กรอบของกฎหมาย ปฏบิตัหินา้ทีภ่ายใตก้รอบของกฎหมายเพือ่ความถกูตอ้ง ชอบธรรม 
มีประสิทธิภาพ ยึดประชาชนเป็นหลัก อย่างนี้เป็นต้น  

จุลนิติ : ถ้าเปรียบเทียบกับต่างประเทศ เช่น ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งมี 
ระบบราชการที่ด ีสถานะทางกฎหมายของข้าราชการไทยมีความเหมือนหรือแตกต่าง 
อย่างไร

นายจาดุร ฯ : ผมคิดว่าต้องพิจารณาเป็นเรื่อง ๆ และเป็นประเทศ ๆ ไป เช่น 
หลักการเกี่ยวกับการจัดตั้งสหภาพจะต้องพิจารณาจากประเทศฝรั่งเศส การจัดตั้ง 
สหภาพของประเทศฝรั่งเศสเริ่มต้นจากการจัดตั้งชมรมหรือสมาคมเล็ก ๆ เมื่อเกือบ 
ร้อยปีที่แล้ว ต่อมาจึงตั้งเป็นสหภาพ สหภาพข้าราชการก็คือการไปสมัครกับ 
สหภาพแรงงาน ควบคุมโดยสหภาพแรงงาน แล้วแยกประเภทของแรงงานออกเป็น 
ข้าราชการ ข้าราชการนั้นมีบทบาทหน้าที่เหมือนกับแรงงานประเภทอ่ืน ๆ จากน้ันจึง 
ออกกฎหมายควบคุมในบางประการ เช่น ห้ามไม่ให้มีการนัดหยุดงาน หรือห้ามมิให้ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายทหารเข้าเป็นสมาชิกสหภาพ 



จุลนิติ ม.ค. - ก.พ. ๕๓ 15

บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

สำหรับประเทศไทยปัจจุบันมีสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย 
ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นสมาคม มีกรรมการ มีเงินทุน 
มีกิจกรรมดำเนินการ มีการตรวจสอบบัญชี แล้วก็มีการชี้แจงให้สมาชิกทราบ 
เป็นรายปี แต่การดำเนินการในฐานะเป็นกลุ่มวิชาชีพภายใต้เงื่อนไขของการป้องกัน 
สิทธิประโยชน์นั้น ยังไม่มีกฎหมายรองรับ ปัจจุบันถึงแม้ว่ารัฐธรรมนูญจะบัญญัติเรื่อง 
เสรีภาพในการรวมกลุ่มไว้ แต่ก็ยังไม่มีกฎหมายลำดับรองออกมารองรับ ทั้ง ๆ ที่ 
ในตา่งประเทศสว่นใหญม่กีฎหมายรองรบัการดำเนนิการในเรือ่งดงักลา่วเรยีบรอ้ยแลว้ 
เหน็ไดจ้ากบางประเทศยงักำหนดใหผู้พ้พิากษา อยัการสามารถใหค้ำแนะนำและกำหนด 
นโยบายได้อีกด้วย 

คำว่า “สถานะของข้าราชการไทย” มีความแตกต่างจากข้าราชการของ 
ต่างประเทศอย่างไร สมัยหนึ่งประเทศไทยเคยมีชาวต่างชาติเข้ามารับราชการเป็น 
ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นข้ารับใช้พระมหากษัตริย์ สุดแท้แต ่
จะทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ปจัจบุนัถอืวา่ขา้ราชการอยูใ่นฐานะผูใ้ชแ้รงงานกลุม่หนึง่  
สำหรับฐานะของการเป็นข้ารับใช้ในพระมหากษัตริย์ถือเป็นจารีตประเพณีซึ่งยังคง 
ถ่ายทอดอยู่ในตัวบทกฎหมาย 

เมื่อพูดถึงสิทธิเสรีภาพของข้าราชการที่จะพึงได้รับในเรื่องของเงินเดือน 
ในเรือ่งของสทิธปิระโยชน ์เหมอืนกบัผูใ้ชแ้รงงานทัว่ ๆ  ไป อยา่งไรกต็าม ขา้ราชการไทย 
ยงัตอ้งปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ สนองคณุแผน่ดนิ ซึง่ถอืเปน็จารตีประเพณี 
ในเรือ่งของการเปน็ขา้รบัใชข้องแผน่ดนิอกีดว้ย เมือ่นำไปเปรยีบเทยีบกบัตา่งประเทศ 
อาจจะต่างกัน เพราะในต่างประเทศถือว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐเป็นเพียงแรงงานประเภทหน่ึง 
เท่านั้น 

จุลนิติ : ลักษณะของการจัดองค์กรในการรวมกลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี 
ของรัฐที่เหมาะสมควรมีลักษณะเช่นใด เช่น การจัดตั้งองค์กรสหภาพข้าราชการ 
ที่มาของผู้บริหารองค์กร การเข้าเป็นสมาชิกขององค์กร เป็นต้น

นายจาดุร ฯ : เรื่องนี้ได้มีการพูดคุยกันมาหลายครั้ง หลายเวที บทสรุป 
ที่ต้องดำเนินการ คือ จะต้องออกเป็นกฎหมาย แต่จะมีเนื้อหาสาระอย่างไรนั้น  
ตามความคิดเห็นของผมและในนามของสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย คือ

๑) การจดัตัง้กลุม่ การรวมกลุม่ทีด่ทีีส่ดุ คอื การรวมกลุม่ในระดบัทีห่ลากหลาย 
ในระดบักระทรวง ระดบักรม ระดบัจงัหวดั ภายใตแ้นวคดิวา่เมือ่มคีวามรูค้วามสามารถ
และมคีวามชำนาญในการประกอบวชิาชพี จงึควรรวมกลุม่เพือ่นำความรูค้วามสามารถ
มาใชใ้หเ้ปน็ประโยชนต์อ่การบรกิารสาธารณะ เพือ่ประชาชน มุง่มัน่ในการพฒันาตนเอง 
สำหรับผู้บริหารนั้นคงต้องเป็นตัวแทนของกลุ่ม เนื่องจากสมาชิกทุกคนคงจะออกมา 
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แสดงความคดิเหน็ทกุคนไมไ่ด ้ตวัอยา่งเชน่ สมาคมขา้ราชการพลเรอืนแหง่ประทศไทย 
ตอนนีท้างสมาคมพยายามทีจ่ะสรรหาสมาชกิทีม่คีวามหลากหลายทัง้จากสว่นภมูภิาค  
ส่วนกลาง และในส่วนของท้องถิ่นนั้น อาจจะมีกิจกรรมร่วมกัน แลกเปลี่ยนข้อมูล 
ข่าวสารซึ่งกันและกัน 

๒) สำหรับข้าราชการที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกนั้น เนื่องจากการรวมกลุ่ม 
เป็นเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ดังนั้น เสรีภาพจึงไม่ควรเป็นการบังคับ ทุกคนมีสิทธิ 
จะเปน็สมาชกิได ้เมือ่เปน็สมาชกิแลว้จะมลีกัษณะอยา่งไร กลา่วคอื เมือ่เปน็ขา้ราชการ 
ในกระทรวงใดกอ็าจจะเขา้เปน็สมาชกิของสมาคมหรอืสหภาพของกระทรวงนัน้ แตใ่น 
ระดับประเทศก็ต้องมีการรวมกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่ง มีผู้เสนอแนวคิดไว้อย่างหลากหลาย 
ตอนนี้ถือเป็นเพียงความคิดเห็น เช่น การรวมกลุ่มในระดับประเทศ รวมข้าราชการ
ทุกประเภทเช่นเดียวกับสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม 
การเปน็สหภาพ เปน็สมาคมตามกฎหมายควรเปน็สมาชกิไดเ้พยีงแหง่เดยีว แตอ่าจจะไป 
รวมกลุม่เปน็สมาคมวชิาชพีไดอ้กี เชน่ อยัการ ผูพ้พิากษา ถามวา่เปน็ขา้ราชการหรอืไม ่
ต้องถือว่าเป็นข้าราชการ หากมีกฎหมายห้ามมิให้ผู้พิพากษา อัยการ รวมกลุ่ม บุคคล 
เหล่านี้อาจจะต้องรวมกลุ่มเป็นวิชาชีพนักกฎหมาย เป็นต้น หากถามว่า ใครควร 
เปน็หวัหนา้ ควรตอ้งม ี“ผูแ้ทน” อยา่งเชน่สมาคมขา้ราชการพลเรอืนแหง่ประเทศไทย  
วิธีการได้มาตามโครงสร้างมิใช่เรื่องยุ่งยาก ที่น่าเป็นกังวลคือ ความคิด เหตุผลของ 
การรวมกลุ่ม คอื เพือ่การต่อรองเพือ่ดแูลประโยชนใ์นการใช้วชิาชพีใหม้ปีระสทิธภิาพ 
มิให้มีการแทรกแซงเกิดขึ้น

จุลนิติ : บทบาทของรัฐท่ีเหมาะสมในการเข้าไปกำกับดูแลการรวมกลุ่มของ 
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐควรเป็นเช่นใด

นายจาดุร ฯ : รัฐบาลควรพิจารณาในเรื่องนี้อย่างละเอียดรอบคอบ  
หมายความว่า รัฐบาลมีหน้าที่ที่จะต้องสนับสนุนข้าราชการให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ 
ไดเ้ตม็ศกัยภาพ เพราะขา้ราชการ คอื ผูท้ีจ่ะตอ้งปฏบิตัหินา้ทีใ่นการนำนโยบายของรฐั 
ไปปฏบิตัใิหป้ระสบผลสำเรจ็ รฐับาลจะตอ้งกำกบัใหข้า้ราชการซึง่เปน็บคุลากรของรฐั 
ปฏบิตังิานอยา่งมปีระสทิธภิาพ การขบัเคลือ่นใหข้า้ราชการทำงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
ต้องเข้าใจถึงความรู้สึกของข้าราชการประกอบด้วย ข้าราชการย่อมมีความต้องการ 

เมื่อเป็นข้าราชการในกระทรวงใดก็อาจจะเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมหรือ
สหภาพของกระทรวงนั้น แต่ในระดับประเทศก็ต้องมีการรวมกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่ง 
มีผู้เสนอแนวคิดไว้อย่างหลากหลาย ตอนนี้ถือเป็นเพียงความคิดเห็น
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จะได้รับความม่ันคงและความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน ดังน้ัน รัฐบาลควรเปิดโอกาส 
ให้ข้าราชการเหล่านั้นได้นำความรู้ความสามารถท่ีมีอยู่มาใช้อย่างเต็มศักยภาพในการ 
ปฏิบัติราชการ จึงเป็นการไม่สมควรอย่างย่ิงท่ีจะให้ข้าราชการทำงานเพ่ือประโยชน์ 
ส่วนตัวแต่ต้องทำงานเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม เมื่อข้าราชการได้ปฏิบัติหน้าที่ตรงตาม 
ความรู้ความสามารถจะเกิดความภาคภูมิใจในเกียรติยศและศักดิ์ศรีของความเป็น 
ข้าราชการ ผลดีก็จะเกิดแก่ประเทศชาติและประชาชน รัฐบาลในฐานะฝ่ายบริหาร 
ก็จะได้รับเสียงชื่นชมจากประชาชน 

จุลนิติ : เราจะมีมาตรการอะไรบ้างที่จะป้องกันไม่ให้ข้าราชการที่มา 
รวมตัวกันเหล่านี้ถูกใช้เป็นเครื่องมือของนักการเมือง

นายจาดุร ฯ : นักการเมืองได้รับมอบอำนาจมาจากประชาชน ข้าราชการ 
ก็คือประชาชน ดังนั้นการเมืองจะอยู่ได้ก็เพราะประชาชน ไม่ได้อยู่ได้โดยตนเอง 
ในสว่นของขา้ราชการ ขา้ราชการ คอื กลไกของรฐั เมือ่เปน็กลไกของรฐั ถา้นกัการเมอืง 
คิดว่าการรวมกลุ่มของข้าราชการเป็นการสร้างอำนาจต่อรองกับผู้บังคับบัญชา 
จะทำให้อำนาจบังคับบัญชาขาดประสิทธิภาพ ถือว่าเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง ทั้งนี้  
เพราะกลไกของการรวมกลุ่ม คือ การรวมกันเพื่อที่จะทำงานให้องค์กรดีขึ้น แต่เมื่อ 
นักการเมืองบางคน ไม่คิดถึงองค์กรเป็นหลักตั้งแต่ต้นแล้ว ผลคือ องค์กร 
จะไม่เจริญก้าวหน้า องค์กรจะเกิดความแตกแยกเพราะไม่สามารถที่จะดึงความรู้ 
ความสามารถของขา้ราชการมาใชไ้ดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ โดยเฉพาะการนำคนทีม่คีวามรู ้
ความสามารถนอ้ยมาเปน็ผูบ้งัคบับญัชา ทำใหเ้กดิความแตกแยกในองคก์ร สง่ผลกระทบ 
ตอ่ประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ เกดิผลเสยีตอ่ประเทศชาตแิละประชาชนดงันัน้  
แนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงมี ๒ ส่วน กล่าวคือ 

๑) นักการเมืองในฐานะผู้บังคับบัญชาต้องเข้าใจให้ถูกต้องในวัตถุประสงค์ 
การรวมกลุ่มของข้าราชการ 

๒) ขา้ราชการตอ้งมศีกัดิศ์รไีมย่อมตกเปน็เครือ่งมอืของนกัการเมอืงเพือ่แลกกบั 
ความเจริญก้าวหน้าในการรับราชการ

จุลนิติ : การให้เสรีภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
จะส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินโดยรวมหรือไม่ และท่านคิดว่าประชาชน 
จะได้รับประโยชน์จากการรวมกลุ่มดังกล่าวมากน้อยเพียงใด

นายจาดุร ฯ : การรวมกลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐย่อมเป็น 
สิง่ทีด่ ีการรวมกลุม่ในทีน่ีห้มายความวา่ ขา้ราชการแบง่แยกเปน็กระทรวง ทบวง กรม  
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แลว้แตล่ะกระทรวง ทบวง กรม มกีารรวมกลุม่กนั ใชค้ำวา่ “พทิกัษค์ณุธรรม” รวมกลุม่ 
พิทักษ์คุณธรรม ยึดประชาชนเป็นหลักในการให้บริการ นำความรู้ความสามารถมาใช้ 
ทำในสิ่งที่ถูกต้อง สิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ควรกระทำ

จลุนติ ิ : นายของขา้ราชการกค็อืประชาชน งานของขา้ราชการกน็า่จะเปน็ 
งานที่ยังประโยชน์เพื่อประชาชน เพื่อความสุขของประชาชน เมื่อรวมกลุ่มแล้วจะ
สามารถขบัเคลือ่นไปเชือ่มตอ่กบัภาคประชาชน หรอืจะดแูลรกัษาผลประโยชนข์อง 
ประชาชนถ่วงดุลกับฝ่ายที่ออกนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมขึ้นได้จริงหรือไม่

นายจาดุร ฯ : ในการบริหารราชการนั้นจะต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  
เพราะรัฐบาลมีที่มาโดยมาจากการเลือกตั้งของประชาชน และปัจจุบันรัฐธรรมนูญได้ 
บัญญัติให้ประชาชนมีอำนาจถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการ 
ระดบัสงู๓ ดงันัน้ ระบบกฎหมายของเราไดบ้ญัญตัหิลกัการตรวจสอบและถว่งดลุการใช้ 
อำนาจรัฐโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม ประชาชนสามารถที่จะสะท้อนความต้องการได ้
หลายช่องทาง ข้าราชการเม่ือมีการรวมกลุ่มจะต้องช้ีแจงให้ประชาชนเข้าใจว่าการรวมกลุ่ม 
ของข้าราชการเพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างอำนาจต่อรองในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่ง 
ระบบคุณธรรมในวงงานราชการ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน หากไม่มีการรวมกลุ่มเพื่อเจรจาต่อรอง  
การปฏิบัติราชการอาจถูกแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ 
โดยรวมของประเทศชาติและประชาชนได้ในที่สุด 

๓ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๔ และมาตรา ๒๗๐ บัญญัติว่า
“มาตรา ๑๖๔ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังจำนวนไม่น้อยกว่าสองหม่ืนคน มีสิทธิเข้าช่ือร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพ่ือให้วุฒิสภา 

มีมติตามมาตรา ๒๗๔ ให้ถอดถอนบุคคลตามมาตรา ๒๗๐ ออกจากตำแหน่งได้
คำร้องขอตามวรรคหน่ึงต้องระบุพฤติการณ์ท่ีกล่าวหาว่าผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวกระทำความผิดเป็นข้อ ๆ ให้ชัดเจน
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการท่ีประชาชนจะเข้าช่ือร้องขอตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ 

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรา ๒๗๐ ผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา 

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด หรืออัยการสูงสุดผู้ใดมีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าท่ี  
ส่อว่ากระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าท่ีราชการ ส่อว่ากระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าท่ีในการยุติธรรม ส่อว่าจงใจใช้อำนาจหน้าท่ีขัดต่อบทบัญญัติ 
แห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง วุฒิสภามีอำนาจถอดถอนผู้น้ันออกจาก 
ตำแหน่งได้

บทบัญญัติวรรคหน่ึงให้ใช้บังคับกับผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปน้ีด้วย คือ
(๑) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกต้ัง ผู้ตรวจการแผ่นดิน และกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
(๒) ผู้พิพากษาหรือตุลาการ พนักงานอัยการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง ท้ังน้ี ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต”.



จุลนิติ ม.ค. - ก.พ. ๕๓ 19

บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

จลุนติ ิ : แนวความคดิ ทีม่า รวมทัง้เหตผุลและความจำเปน็ 
เกี่ยวกับการกำหนดให้มีเสรีภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการ 
และเจ้าหน้าที่ของรัฐในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เป็นอย่างไร

อาจารย์เข็มทอง : หากจะกล่าวถึงเสรีภาพในการรวมกลุ่ม 
ของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนของประเทศไทยนั้น  
ได้ถูกจำกัดมาโดยตลอดซ่ึงต่างกับนานาอารยประเทศหรือในระดับสากล 
ทีไ่ดใ้หก้ารรบัรองเสรภีาพนีไ้ว ้โดยไดถ้อืวา่เจา้หนา้ทีข่องรฐักเ็ปน็ผูใ้ช้
แรงงานคนหนึ่งเช่นกัน เจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมีสิทธิที่จะรวมตัวกันเพื่อ 
เรยีกรอ้งผลประโยชนใ์นการทำงานของตนเอง แตส่ำหรบัประเทศไทย 
นั้นปัญหาหลักที่ทำให้ข้าราชการไม่อาจที่จะรวมกลุ่มกันได้ คือ

ประการแรก ในสงัคมไทยมกัจะมองวา่ขา้ราชการตอ้งปฏบิตัิ 
หน้าที่อยู่ในกรอบ หรือในกฎ ระเบียบวินัย ซึ่งกรอบนี้เองที่ทำให้ 
ข้าราชการไม่มีความกล้าที่จะรวมกลุ่มเพื่อเรียกร้องในเรื่องต่าง ๆ 

ประการที่สอง มักจะมองว่าในภาคเอกชนนั้นไม่มีกฎ 
ไมม่รีะเบยีบ แตเ่ปน็เรือ่งของสญัญาทีต่อ้งมกีารเจรจากนั เพราะฉะนัน้ 
ภาคเอกชนจึงจำเป็นต้องมีสหภาพเป็นหน่วยงานกลางในการเจรจา  
ในขณะทีภ่าคขา้ราชการเปน็กลุม่คนซึง่มกีฎมรีะเบยีบและวนิยับงัคบั
ไว้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินเดือน วันหยุด วันลา เพราะฉะนั้นจึง 
ไม่มีความจำเป็นต้องมีการเจรจา หรือแม้ว่าจะมีการเจรจาก็ไม่ 
สามารถทำอะไรได้ เพราะทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎและระเบียบที่
กำหนดไว้ 

เม่ือวันจันทร์ท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
ณ  คณะนิติศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

* สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ ๑, คณะทำงานวิจัยร่างพระราชกฤษฎีกา 
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการรวมกลุ่มข้าราชพลเรือนสามัญ พ.ศ. ....

อาจารย์เข็มทอง  ต้นสกุลรุ่งเรื่อง*
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แต่พอนานเข้าข้าราชการก็เริ่มรู้สึกตระหนักว่ายังไม่เพียงพอ เพราะปัจจุบัน 
มีปัญหาในหลายเรื่องที่สำคัญ ๆ เช่น ระบบการบริหารงานบุคคลที่ไม่เป็นธรรม 
หรือการออกคำสั่งเลื่อนขั้น ลดขั้น ปลด ย้ายข้าราชการที่บางครั้งไม่มีคำตอบ หรือมี
คำตอบใหแ้ตก่ไ็มส่ิน้ความสงสยั ตลอดจนปญัหาในเรือ่งคา่ตอบแทนของขา้ราชการ ซึง่ 
ได้มีวิทยานิพนธ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพบว่าจริง ๆ แล้ว ค่าตอบแทนของ 
ข้าราชการน้ันไม่ได้ต่ำไปกว่ามาตรฐานข้ันต่ำท่ีกฎหมายแรงงานกำหนดไว้ และในบางกรณี 
ยังดีกว่าลูกจ้างภาคเอกชนด้วยซ้ำ เช่น ด้านสวัสดิการ วันหยุด วันลา แต่ทั้งนี้เมื่อ 
เทียบกับงานของบริษัทในอีกระดับตำแหน่งหนึ่งที่สูงขึ้นไป ค่าตอบแทนของราชการ 
ก็ยังสู้แรงงานภาคเอกชนไม่ได้ ดังนั้น ถ้าไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดริเริ่มที่จะเรียกร้องก็คงไม่ได้ 
ผลประโยชน์ตรงนี้มา 

ประการที่สาม ในช่วงที่ผ่านมาก่อนมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช  ๒๕๕๐ เป็นช่วงที่ฝ่ายข้าราชการประจำมักถูกฝ่ายการเมืองแทรกแซง 
ค่อนข้างมาก ดังจะเห็นได้จากเรื่องของการโยกย้ายข้าราชการระดับสูงซึ่งเป็นอำนาจ 
ของฝ่ายการเมือง การรวมกลุ่มของข้าราชการจึงเป็นการรักษาประโยชน์ร่วมกันเพื่อ 
ป้องกันการโยกย้ายข้าราชการอย่างไม่เป็นธรรมจากฝ่ายการเมือง หรือในบางครั้งที ่
ฝา่ยการเมอืงสัง่ฝา่ยขา้ราชการประจำใหท้ำตามนโยบายทีไ่มส่จุรติถา้ขา้ราชการประจำ 
ผูใ้ดไมท่ำตามคำสัง่ดงักลา่วอาจจะถกูลงโทษหรอืโยกยา้ย แตเ่มือ่ใดทีค่วามจรงิปรากฏ 
กลับกลายเป็นข้าราชการประจำเสมอที่จะต้องรับผิด แต่ฝ่ายการเมืองซึ่งเป็นตัวการ 
กลบัไมม่คีวามผดิอะไรเลย เพราะฉะนัน้ หากไดม้กีารจดัตัง้สหภาพหรอืมกีารรวมกลุม่ 
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเกิดขึ้น การที่ฝ่ายการเมืองจะสั่งฝ่ายข้าราชการ 
ให้กระทำการใดในการที่ไม่สุจริตหรือไม่ชอบแล้ว ฝ่ายข้าราชการประจำก็สามารถ 
ที่จะบอกได้ว่าไม่อาจกระทำเช่นนั้น ๆ ได้เพราะว่ามีสหภาพคอยสอดส่องดูแลอยู่ 

 ดังนั้น จึงได้มีการบัญญัติเรื่องการรวมกลุ่มของข้าราชการขึ้นเป็นครั้งแรก 
ในมาตรา ๖๔ วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
โดยบัญญัติว่า “ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐย่อมมีเสรีภาพในการรวมกลุ่ม 
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เชน่เดยีวกบับคุคลทัว่ไป แตท่ัง้นีต้อ้งไมก่ระทบประสทิธภิาพในการบรหิารราชการ 
แผ่นดินและความต่อเนื่องในการจัดทำบริการสาธารณะ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย 
บัญญัติ” โดยที่รัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ  ได้ใช้คำว่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกัน
เปน็สมาคม สหภาพ สหพนัธ ์สหกรณ ์กลุม่เกษตรกร องคก์ารเอกชน หรอืหมูค่ณะอืน่ 
ซึง่จรงิ ๆ  แลว้ประชาชนชาวไทยควรจะหมายความรวมถงึเจา้หนา้ทีร่ฐัทกุประเภทดว้ย  
แตว่า่การรวมกลุม่ของเจา้หนา้ทีร่ฐันัน้ไมอ่าจกระทำได ้เนือ่งดว้ยไดถ้กูจำกดัไวใ้นเรือ่ง 
วนิยัของขา้ราชการ จงึไดม้กีารบญัญตัเิพือ่ปลดลอ็กในรฐัธรรมนญูฉบบัปจัจบุนั เพือ่ให ้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งเป็นสหภาพหรือ 
เป็นสมาคมได้

จุลนิติ : รูปแบบและวัตถุประสงค์ในการรวมกลุ่มของข้าราชการและ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความเหมือนหรือมีความแตกต่างกับการรวมกลุ่มของบุคลากร 
ในภาคอื่น ๆ อย่างไร

อาจารย์เข็มทอง : ถ้าเป็นสหภาพแรงงานทั่วไปนั้น มีวัตถุประสงค์คือการ 
เรียกร้องสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ แต่สหภาพข้าราชการน้ันจะมีวัตถุประสงค์ดังน้ี คือ

ประการแรก เพ่ือให้ข้าราชการสามารถท่ีจะรวมกลุ่มเพ่ือเรียกร้องสิทธิประโยชน์ 
ท่ีเก่ียวข้องกับการทำงานได้ 

ประการที่สอง เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในวงราชการโดยสหภาพจะทำหน้าที่เป็นฝ่ายที่คอยสอดส่องดูแลการประพฤติมิชอบ 
ในวงราชการด้วยการให้สหภาพออกมาวิพากษ์วิจารณ์หรือเรียกร้อง อันจะมีผลทำให้
ข้อเรียกร้องมีน้ำหนักมากยิ่งขึ้น 

ประการที่สาม เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ระบบประชาธิปไตย ซึ่งเป็น 
อีกวัตถุประสงค์หนึ่งของงานวิจัยในการดำเนินการยกร่างพระราชกฤษฎีกากำหนด 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรวมกลุ่มข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. .... 
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ซึ่งทางคณะทำงานได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นโดยได้ทำการสอบถาม 
ข้าราชการจำนวน ๑๐ กลุ่มจังหวัดทั่วประเทศ โดยข้าราชการเองเป็นฝ่ายเสนอว่า 
ถา้มกีารรวมกลุม่กนัไดจ้รงิกไ็มค่วรพจิารณาแตใ่นเรือ่งของการเรยีกรอ้งสทิธปิระโยชน ์
เพียงอย่างเดียว แต่ต้องการให้สหภาพข้าราชการทำหน้าที่อย่างอื่นได้ด้วย เช่น 
การปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ การเรยีนรูป้ระชาธปิไตย และโดยเฉพาะเรือ่งของ 
การเลอืกตัง้หวัหนา้หรอืผูน้ำสหภาพ คณะกรรมการสหภาพ และการสง่เสรมิการทำงาน 
แบบมีส่วนร่วม จากเดิมที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการฝ่ายเดียว ต่อไปนี้ข้าราชการชั้นผู้น้อย 
จะมสีทิธแิสดงความคดิเหน็กลบัไปยงัผูบ้งัคบับญัชาไดบ้า้ง ซึง่สิง่นีค้อืวตัถปุระสงคห์ลกั ๆ   
ของสหภาพที่ทางคณะผู้วิจัยได้ดำเนินการศึกษาและเป็นแนวทางในการพิจารณา 
ยกร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ 

 จุลนิติ : สถานะทางกฎหมายของข้าราชการไทยเมื่อเปรียบเทียบกับ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐในต่างประเทศ มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

อาจารย์เข็มทอง : ในต่างประเทศมองว่าข้าราชการก็คือผู้ใช้แรงงาน 
ประเภทหนึง่เชน่เดยีวกบัพนกังานของบรษิทัเอกชน อาจจะมคีวามแตกตา่งกนัอยูบ่า้ง 
แต่โดยหลักการนั้นได้ยอมรับว่าข้าราชการเป็นผู้ใช้แรงงาน แต่ในเรื่องสิทธิประโยชน์ 
ในการทำงานหรืออำนาจหน้าท่ีของข้าราชการในต่างประเทศน้ันจะน้อยกว่าข้าราชการไทย  
เพราะในตา่งประเทศหลาย ๆ  กรณจีะอยูใ่นรปูสญัญา การเจรจาตอ่รอง กลา่วคอื ถา้ไมใ่ช่ 
เรื่องที่มีความจำเป็นก็จะให้สหภาพเป็นคนเจรจา ไม่อยู่ภายใต้กฎหมาย ซึ่งจะต่างกับ
สถานะของข้าราชการไทยที่เข้ามาโดยบทบัญญัติของกฎหมายและมองว่าตัวเองเป็น 
ข้าของแผ่นดินมากกว่าที่จะเป็นลูกจ้าง จึงมีสถานะไม่เหมือนลูกจ้างภาคเอกชนที่ต้อง 
ทำเปน็สญัญาจา้งแรงงาน เพราะฉะนัน้ขา้ราชการไทยจงึมองตวัเองในสถานะทีแ่ตกตา่ง 
จากผู้ใช้แรงงานเอกชนทั่ว ๆ ไป 

ซึง่จากการศกึษาวจิยัในเรือ่งการรวมกลุม่ของขา้ราชการ ไดม้กีารเปรยีบเทยีบ 
ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างประเทศไทยและต่างประเทศ ไม่ว่าจะ 
เปน็ประเทศสหรฐัอเมรกิา องักฤษ ฝรัง่เศส เยอรมนั ฟลิปิปนิส ์ออสเตรเลยี หรอืญีปุ่น่ 
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หลายประเทศเป็นต้นแบบในเรื่องสิทธิเสรีภาพหลายประเทศที่เลือกก็เพราะน่าจะมี 
ประสบการณ์คล้ายคลึงกับประเทศไทย จากผลการวิจัยปรากฏว่าประเทศฟิลิปปินส์
น่าจะเป็นประเทศที่ข้าราชการมีสถานะทางกฎหมายที่คล้ายคลึงกับข้าราชการไทย 
มากที่สุด จึงได้ดูระบบของประเทศฟิลิปปินส์เป็นหลัก และเมื่อจะเปรียบเทียบกับ 
ประเทศฝรัง่เศส กไ็มส่ามารถเปรยีบเทยีบได ้เพราะประเทศฝรัง่เศสไดใ้หส้ทิธเิสรภีาพ 
แกข่า้ราชการมาก โดยใหข้า้ราชการสามารถนดัหยดุงานได ้ซึง่ถงึแมว้า่คณะผูว้จิยัจะได้ 
ดำเนินการยกร่างพระราชกฤษฎีกาให้คล้ายกับระบบราชการของฝรั่งเศสก็ตาม  
ก็คงเป็นไปได้ยากที่จะผ่านการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรี เนื่องจากคนไทยรับไม่ได้ 
ที่จะให้ข้าราชการนัดหยุดงาน แต่ทั้งนี้ทางคณะผู้วิจัยก็ไม่ได้ยึดระบบการรวมกลุ่ม 
ของข้าราชการของประเทศใดประเทศหนึ่งมาเป็นต้นแบบ เพราะแต่ละประเทศ 
การรวมกลุ่มของข้าราชการย่อมมีความแตกต่างกัน เช่น ประเทศฟิลิปปินส์ที่ห้าม 
ผู้บริหารระดับสูงรวมกลุ่มกัน เป็นต้น

จุลนิติ : ลักษณะของการจัดองค์กรในการรวมกลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี 
ของรัฐที่เหมาะสมควรมีลักษณะเช่นใด เช่น การจัดตั้งองค์กรสหภาพข้าราชการ 
ที่มาของผู้บริหารองค์กร การเข้าเป็นสมาชิกขององค์กร เป็นต้น

อาจารย์เข็มทอง : ในด้านลักษณะการจัดองค์กรในการรวมกลุ่มข้าราชการ 
และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เหมาะสมนั้นมีความเห็นว่าในขั้นตอนแรกจะต้องมีการ 
จดทะเบยีนสหภาพ เพราะถา้ไมม่กีารจดทะเบยีนจะเกดิความวุน่วายขึน้ได ้เพราะเมือ่ 
เริ่มการเจรจาจะได้รู้ว่าต้องเจรจากับใคร และหน่วยงานต้นสังกัดจะได้รู้ว่าหน่วยงาน
ของตนมีกี่สหภาพ รวมทั้งจะได้รู้ถึงรูปแบบของสหภาพ ซึ่งในกรณีของรูปแบบของ 
การดำเนนิการนัน้ไดน้ำเอารปูแบบการประชมุใหญข่องสหภาพแรงงานของภาคเอกชน 
และสหภาพรัฐวิสาหกิจ โดยการกำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายใน 
๑๒๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับการรับรอง เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการและมอบหมายการ 
ทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการ แต่ถ้าเป็นกรณีการขึ้นค่าสมาชิก การควบรวมสหภาพ 
การเลิกสหภาพ การยุบสหภาพนั้น สหภาพจะต้องเรียกสมาชิกมาประชุมใหญ่เพื่อ 
ใหค้วามเหน็ชอบกอ่น โดยรปูแบบของสหภาพจะคลา้ยคลงึกบัองคก์รทัว่ไป สว่นระบบ 
การเงินของสหภาพต้องมีผู้ตรวจสอบบัญชีจากภายนอก ตลอดจนต้องทำรายงานส่ง
ให้นายทะเบียน ซึ่งนายทะเบียนควรจะเป็นเลขาธิการคณะกรรมข้าราชการพลเรือน 
(เลขาธิการ ก.พ.) ทั้งนี้ โดยเหตุที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลข้าราชการอยู่แล้ว 

สำหรับการจดทะเบียนจัดตั้งสหภาพ โดยกำหนดให้เลขาธิการ ก.พ.  
ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนเพื่อรับจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหภาพข้าราชการนั้นเห็น
ว่าไม่น่าจะมีปัญหาเพราะถ้าดูในร่างพระราชกฤษฎีกาที่คณะผู้วิจัยในการยกร่าง 
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ขึ้นนั้น ถ้าสหภาพมีจำนวนสมาชิกครบ เอกสารครบ แล้วได้ยื่นไปยังสำนักงาน ก.พ. 
โดยสำนกังาน ก.พ. กต็อ้งรบัจดทะเบยีน ซึง่ไมม่ชีอ่งทางใหส้ำนกังาน ก.พ. ใชด้ลุยพนิจิ 
ในการรับหรือไม่รับจดทะเบียน และหากเกิดกรณีที่เลขาธิการ ก.พ. ไม่รับจดทะเบียน 
ทางออกคือต้องไปฟ้องศาลปกครอง 

อนัทีจ่รงิในรา่งพระราชกฤษฎกีากำหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการ 
รวมกลุ่มข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. .... ได้กำหนดไว้ว่าการจะรวมกลุ่มกันจัดตั้ง 
หรือเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพข้าราชการของข้าราชการบางประเภท ตลอดจนการ 
ดำเนินกิจกรรมบางอย่างของสหภาพข้าราชการน้ัน อาจถูกจำกัดหรือส่ังห้ามจากรัฐมนตรี 
เจา้สงักดัหรอืผูบ้งัคบับญัชาได ้อนัเนือ่งจากตำแหนง่หรอืหนา้ทีข่องขา้ราชการประเภท 
นัน้ ๆ  หรอืดว้ยเหตผุลเพือ่ความมัน่คง ความปลอดภยั หรอืประสทิธภิาพในการบรกิาร 
สาธารณะ ตลอดจนการรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชนได้ ซึ่งกรณีดังกล่าวอาจจะ
ส่งผลให้ข้าราชการไม่กล้าที่จะรวมกลุ่มตามที่พระราชกฤษฎีกาได้กำหนดไว้ 

แต่อย่างไรก็ตาม หากว่าร่างพระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับ รัฐมนตรีจะกล้า 
จำกัดหรือสั่งห้ามตามที่พระราชกฤษฎีกากำหนดไว้หรือไม่ อันจะเป็นการขัดกับ 
รัฐธรรมนูญได้ แต่ทั้งนี้ อำนาจดังกล่าวของรัฐมนตรีถือว่าเป็นหลักสากลทั่ว ๆ ไป 
โดยในตา่งประเทศ เชน่ ประเทศฝรัง่เศสเองกไ็ดย้ดึถอืเปน็แนวทางตลอดมาวา่อำนาจ 
ตรงนีต้อ้งมจีำกดั เพราะหากไมม่กีารจำกดัอำนาจไวใ้นอนาคตหากเกดิความวุน่วายขึน้ 
จะเปน็การยากทีจ่ะแกไ้ขในภายหลงั แตท่ัง้นีเ้มือ่ใดทีร่ฐัมนตรใีชอ้ำนาจจนเกนิสมควร 
แก่เหตุก็สามารถที่จะดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อให้เพิกถอนคำสั่งของ 
รัฐมนตรีต่อไปได้ และในกรณีที่ผู้บริหารสหภาพข้าราชการได้กระทำการทุจริตต่อ 
หน้าที่ ร่างพระราชกฤษฎีกาได้กำหนดให้สมาชิกสหภาพข้าราชการสามารถถอดถอน
ผู้บริหารได้เช่นกัน

สำหรับในกรณีของการสรรหาผู้นำสหภาพข้าราชการนั้นต้องเข้าใจก่อนว่า 
สหภาพนั้น ข้าราชการระดับสูงเช่นประเภทผู้บริหารนั้นจะจัดอยู่ในอีกสหภาพหนึ่ง  
ส่วนในระดับปฏิบัติการการเลือกผู้นำนั้นขึ้นอยู่กับเกณฑ์ในการรวมกลุ่ม ถ้าในระดับ 
กระทรวงค่อนข้างจะเลือกผู้นำได้ยากเพราะทั้งกระทรวงมีคนเป็นจำนวนมาก ทุกคน 
เสียงจะแตกไปหมด ระดับกรมมีข้อดีคือทุกคนรู้ว่าจะเลือกใครแต่ก็อาจมีสมาชิกได้ไม่มาก 
เท่าระดับกระทรวง ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากร่างพระราชกฤษฎีกาเขียนไว้ว่าจะจัดตั้ง 
แบบไหนก็ได้ และในระดับจังหวัด ในสายงานก็รวมกลุ่มกันได้เช่นกัน

การจะรวมกลุ่มกันจัดตั้งหรือเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพข้าราชการของ 
ขา้ราชการบางประเภท ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมบางอยา่งของสหภาพขา้ราชการ
นั้น อาจถูกจำกัดหรือสั่งห้ามจากรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือผู้บังคับบัญชาได้
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บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ : บทบาทของรัฐท่ีเหมาะสมในการเข้าไปกำกับดูแลการรวมกลุ่มของ 
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐควรเป็นเช่นใด

อาจารย์เข็มทอง : การรวมกลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นต้อง 
แยกออกจากระบบราชการ ไม่ควรเกี่ยวข้องกัน แต่บทบาทของรัฐก็ยังต้องมี เช่น  
การออกประกาศห้ามรวมกลุ่มหรือเข้ารวมเป็นสมาชิกสหภาพข้าราชการ แต่ต้อง 
ไม่ห้ามจนเกินสมควรแก่เหตุ พร้อมกับต้องพยายามรักษาความเป็นอิสระให้สหภาพ 
สามารถทำงานไดอ้ยา่งเตม็ที ่และอกีบทบาทหนึง่คอืรฐัตอ้งใหก้ารสง่เสรมิและสนบัสนนุ
ไมว่า่จะเปน็เรือ่งการเงนิหรอืเรือ่งอืน่ ๆ  ในเรือ่งเงนิทนุนัน้ โดยหลกัสหภาพจะจดัหาเอง 
แต่หน่วยงานรัฐอาจจะร่วมบริจาคก็ได้ แต่ไม่ใช่เป็นการผูกพันว่าต้องเอางบประมาณ 
รายจา่ยประจำปมีาอดุหนนุใหท้กุป ีรวมทัง้รฐับาลตอ้งใหก้ารสนบัสนนุในเรือ่งการจดัหา 
สถานที ่จะเปน็สถานทีใ่นหนว่ยงานหรอืใกลเ้คยีงสถานทีท่ำงานกไ็ด ้เพือ่เปน็ทีท่ำการ 
สหภาพ ในส่วนค่าน้ำ ค่าไฟ ก็ให้หน่วยงานรัฐเป็นผู้รับผิดชอบ  

ทัง้นี ้ในกรณทีีห่นว่ยงานของรฐัเปน็ฝา่ยควบคมุดแูลหรอืบงัคบับญัชานัน้ คาดวา่ 
คงจะมีบางสหภาพที่ต้องถูกหน่วยงานราชการครอบงำ หรือบางสหภาพอาจมีความ 
เป็นอิสระจากหน่วยงานราชการจริง ๆ ซึ่งตรงนี้ยังตอบไม่ได้ ขึ้นอยู่กับกลุ่มคนที่มา 
รวมตัวกันเป็นสหภาพว่าการรวมตัวนั้นมีจุดประสงค์เพื่ออะไร ซึ่งถ้าหากก่อตั้งขึ้น 
โดยไมม่เีปา้หมายหรอืวตัถปุระสงคเ์ดยีวกนั กอ็าจเปน็ไดว้า่หนว่ยงานของรฐัจะเขา้มา 
แทรกแซงการทำงานของสหภาพได้ และการที่จะยกร่างพระราชกฤษฎีกาให้มี 
ความกระชบั ชดัเจน เพือ่ใหส้หภาพมคีวามมัน่คงเขม้แขง็คงเปน็ไปไมไ่ดเ้พราะผูย้กรา่ง 
พระราชกฤษฎีกาต้องการให้สหภาพมีความเป็นอิสระตามหลักสากล แต่เมื่อใดที่ 
พระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับก็ต้องขึ้นอยู่กับบุคคลที่สหภาพเป็นฝ่ายคัดสรรและ 
เลือกผู้นำที่เข้มแข็งเพื่อไปดำเนินตามวัตถุประสงค์ของสหภาพต่อไป

จุลนิติ : การให้เสรีภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
จะส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินโดยรวมหรือไม่ และท่านคิดว่าประชาชน 
จะได้รับประโยชน์จากการรวมกลุ่มดังกล่าวมากน้อยเพียงใด

อาจารย์เข็มทอง : การรวมกลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐย่อม 
ต้องกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินอย่างแน่นอน ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสีย 
โดยผลกระทบที่อาจจะเป็นได้ กล่าวคือ 

 ประการแรก การทำงานของรัฐอาจจะช้าลงเพราะการออกคำส่ังไม่ใช่ว่าคิดอยาก 
ออกคำสั่งก็ออก หากเมื่อใดได้มีการออกคำสั่งไปแล้วสหภาพไม่ยอมรับก็ต้องมีการ 
รวมตวักนัเพือ่เรยีกรอ้ง ดงันัน้ การจะออกคำสัง่ไดต้อ้งมกีารพจิารณากลัน่กรองใหด้กีอ่น  
เพราะเมือ่ใดทีไ่ดม้กีารออกคำสัง่โดยไมช่อบ เรือ่งดงักลา่วจะรบัรูถ้งึสหภาพและปญัหา 
ดังกล่าวอาจจะรับรู้ถึงสื่อมวลชนได้เช่นกัน 
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“เสรีภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ”

 ประการที่สอง สหภาพอาจจะกลายเป็นแหล่งซ่องสุมของผู้มีอิทธิพล ส่งผล 
ใหบ้คุคลทีไ่มไ่ดเ้ขา้เปน็สมาชกิสหภาพกจ็ะไมไ่ดร้บัความชว่ยเหลอืหรอืเกดิเปน็ระบบที ่
ข้าราชการที่เข้ามาเป็นสมาชิกสหภาพก่อนจะมีน้ำหนักต่อการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ 
ที่ได้เรียกร้องมากกว่าสมาชิกสหภาพที่เพิ่งเข้ามาใหม่

 แต่เมื่อมองในอีกด้านหนึ่งนั้นการจัดตั้งสหภาพข้าราชการจะส่งผลให้การ 
บรหิารงานของทางราชการมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ เพราะเมือ่มสีหภาพกจ็ะมกีารเรยีกรอ้ง 
สทิธปิระโยชนใ์นเรือ่งตา่ง ๆ  เปน็เหตผุลใหร้ฐัตอ้งบรหิารงานใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้  
เพราะเงินส่วนหนึ่งต้องไปแบ่งจ่ายเพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่สหภาพ อันอาจทำให้ม ี
งบประมาณที่จะบริหารงานน้อยลง ในขณะที่หน่วยงานของรัฐต้องบริหารงานให้มี 
คุณภาพเท่าเดิม อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดินได้ 

 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประชาชนกับการจัดตั้งสหภาพข้าราชการนั้น 
 ประการแรก การดำเนนิการใด ๆ  ของสหภาพไมค่วรทีจ่ะกระทบตอ่งานบรกิาร 

ประชาชน กล่าวคือ แม้จะมีการยื่นข้อเรียกร้องของสหภาพแต่งานบริการประชาชน 
ต้องมาก่อนเสมอ อย่าทำให้ประชาชนต้องสูญเสียโอกาสในการรับบริการจากรัฐ  
และการที่ข้าราชการจะนัดหยุดงานนั้นคงเป็นไปไม่ได้ เมื่อพิจารณาจากข้าราชการที่ 
คณะผูว้จิยัไดร้บัฟงัความคดิเหน็ของขา้ราชการทัง้ ๑๐ กลุม่จงัหวดัทัว่ประเทศ ในการ 
ยกร่างพระราชกฤษฎีกานั้นได้กำหนดมาตรการป้องกันการนัดหยุดงานไว้ว่าอาจจะ 
ผดิวนิยัขา้ราชการได ้และขา้ราชการทกุคนไดใ้หก้ารยนืยนัตรงกนัวา่ไมค่วรนดัหยดุงาน  
และหากมีกรณีที่หัวหน้าหรือผู้ใดซึ่งเป็นสมาชิกสหภาพได้กระทำการยุยงเพื่อให้เกิด 
การนัดหยุดงานขึ้น ให้นายทะเบียนถอดถอนชื่อของบุคคลนั้นออกจากทะเบียนได้ 
หรือหากสหภาพได้มีการนัดหยุดงานเกิดขึ้น นายทะเบียนก็สั่งยุบสหภาพได้เช่นกัน 
โดยยึดหลักนิ้วไหนร้ายให้ตัดทิ้ง ไม่ตัดทั้งมือ 

 ประการสุดท้าย ในระยะยาวประชาชนอาจจะได้รับประโยชน์จากการจัดตั้ง 
สหภาพข้าราชการ เพราะว่าเมื่อใดที่สหภาพได้ใช้สิทธิเรียกร้องประโยชน์ให้กับระบบ 
ราชการ อาชีพการรับราชการจะกลายเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่คนต้องการเข้ามาทำงาน  
เพราะปจัจบุนัตอ้งยอมรบัวา่คนทีจ่บปรญิญาตรใีนมหาวทิยาลยัชือ่ดงัของรฐัหลายแหง่ 
ไม่ต้องการสอบเข้าเพื่อรับราชการ หากรัฐได้ดำเนินการพัฒนาระบบราชการให้ม ี
ประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส มีการให้ความดีความชอบแก่ข้าราชการที่ทำงาน 
เต็มความสามารถมีโอกาสได้เลื่อนขั้น มีเงินค่าตอบแทนพอประมาณ คนส่วนหนึ่ง 
กอ็ยากกลบัเขา้มาทำงานราชการ และเมือ่ระบบราชการพฒันาขึน้ ในทีส่ดุกจ็ะสง่ผลให้
การบรกิารสาธารณะหรอืการบรหิารราชการแผน่ดนิมปีระสทิธภิาพ มคีณุภาพมากขึน้ 
คนที่จะได้รับประโยชน์โดยตรงก็คือภาคประชาชนที่ต้องมาติดต่องานกับทางราชการ 
นั่นเอง 
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒                 

นางสาวสุทธิมาตร จันทร์แดง
นิติกร สำนักกฎหมาย

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการขนส่ง 
 ข้ามพรมแดน พ.ศ. ....
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน  
พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และ 
ให้ส่งคณะกรรมการประสานงานด้านนิติบัญญัติพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป 
 และเหน็ชอบใหก้ระทรวงคมนาคมรบัไปดำเนนิการตามความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา (คณะที ่๑๒)  
(ในส่วนที่เกี่ยวกับการดำเนินการในขั้นตอนหลังจากการลงนามในหนังสือสัญญา ตามมาตรา ๑๙๐ 
วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) ด้วย โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
 ๑) กำหนดบทนิยามคำว่า “การขนส่งข้ามพรมแดน” “พิธีการ” “พื้นที่ควบคุมร่วมกัน” และ 
“หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง”
 ๒) กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอำนาจ 
ประกาศกำหนดให้พื้นที่ในเขตศุลกากรหรือพื้นที่ต่อเนื่องกับเขตศุลกากร สถานีหรือท่าเรือใน 
ราชอาณาจกัร เปน็พืน้ทีค่วบคมุรว่มกนัในราชอาณาจกัร และเมือ่รฐับาลของประเทศภาคตีามความตกลง 
ไดแ้จง้พืน้ทีท่ีก่ำหนดใหเ้ปน็พืน้ทีค่วบคมุรว่มกนันอกราชอาณาจกัรใหร้ฐับาลไทยทราบแลว้ ใหห้นว่ยงาน 
ที่เกี่ยวข้องดำเนินการเท่าที่จำเป็นเพื่อให้สามารถดำเนินพิธีการอย่างเบ็ดเสร็จในพื้นที่ควบคุมร่วมกัน  
และให้การดำเนินพิธีการของเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลไทยในพื้นที่ควบคุมร่วมกันนอกอาณาจักรเป็นการ 
ดำเนินพิธีการในราชอาณาจักร
 ๓) กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลประเทศภาคีตามความตกลงมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนด 
ไว้ในข้อตกลงที่รัฐบาลไทยได้ทำไว้กับรัฐบาลของประเทศภาคีตามความตกลงสำหรับการดำเนิน 
พิธีการในพื้นที่ควบคุมร่วมกันแต่ละแห่ง และกำหนดข้อยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย 
คนเข้าเมืองสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลประเทศภาคีตามความตกลงที่เข้ามาดำเนินพิธีการในพื้นที่ 
ควบคมุรว่มกนัในราชอาณาจกัรตามหลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไขทีร่ฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย 
กำหนด
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 ๔) กำหนดให้การกระทำที่เป็นความผิดตามกฎหมายไทยเกี่ยวกับการขนส่งข้ามพรมแดน 
ในพืน้ทีค่วบคมุรว่มกนันอกราชอาณาจกัรเปน็การกระทำความผดิในราชอาณาจกัร ตลอดจนไดก้ำหนด 
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการดำเนนิการกบัผูก้ระทำความผดิเกีย่วกบัการขนสง่ขา้มพรมแดนทีเ่จา้หนา้ที่ 
ตรวจพบในพื้นที่ควบคุมร่วมกันในราชอาณาจักรและพื้นที่ควบคุมร่วมกันนอกราชอาณาจักร
 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ว่าด้วย 
 การอนุวัติการตามความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวก 
 ในการขนส่งข้ามพรมแดนภายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน 
 (THE GMS Agreement)) และร่างพระราชบัญญัติศุลกากร  
 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ว่าด้วยการอนุวัติการให้เป็นไปตามอนุสัญญา 
 สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒) รวม ๒ ฉบับ
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ว่าด้วยการอนุวัติการ 
ตามความตกลงวา่ดว้ยการอำนวยความสะดวกในการขนสง่ขา้มพรมแดนภายในอนภุมูภิาคลุม่แมน่ำ้โขง 
ตอนบน (THE GMS Agreement)) และร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ว่าด้วย 
การอนุวัติการให้เป็นไปตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒) รวม ๒ ฉบับ 
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
 ๑) ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ว่าด้วยการอนุวัติการตามความตกลง 
ว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนภายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน  
(THE GMS Agreement)) มสีาระสำคญั คอื ไดก้ำหนดความหมายของบทนยิามคำวา่ “ศลุกสถาน” 
“เขตศุลกากร” “พื้นที่ควบคุมร่วมกัน” และ “เขตพื้นที่ควบคุมร่วมกัน” ตลอดจนการกำหนด 
หลักเกณฑ์การเข้าใช้เขตอำนาจเหนือความผิดที่ได้กระทำในเขตพื้นที่ควบคุมร่วมกัน
 ๒) ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ว่าด้วยการอนุวัติการให้เป็นไปตาม 
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒) มีสาระสำคัญ คือได้กำหนดความหมาย 
ของบทนิยามคำว่า “เขตเศรษฐกิจจำเพาะ” “นำเข้าสำเร็จ” “ส่งออกสำเร็จ” “เขตไหล่ทวีป” 
“เขตทะเลหลวง” และได้กำหนดให้คำว่า “พระราชอาณาจักรสยาม” “พระราชอาณาเขต” 
“ราชอาณาจักร” ให้หมายความรวมถึง “เขตเศรษฐกิจจำเพาะ” โดยกำหนดอำนาจของศุลกากร 
เหนอืเกาะเทยีมสิง่ตดิตัง้และสิง่กอ่สรา้ง เพือ่ความมุง่ประสงคใ์นการสำรวจ รวมทัง้อำนาจทางศลุกากร 
ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะ เขตไหล่ทวีป และในเขตทะเลหลวง ตลอดจนกำหนดหลักเกณฑ์และ 
วิธีการในการใช้สิทธิไล่ตามติดพันด้วย
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติควบคุมยาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่ง 
ให้คณะกรรมการประสานงานด้านนิติบัญญัติพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป  
โดยมีสาระสำคัญ คือ ได้แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร 
แหง่ชาต ิเปน็กรรมการโดยตำแหนง่ในคณะกรรมการควบคมุยาง และใหก้รรมการผูท้รงคณุวฒุจิากเดมิ 
ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งอีก ๗ คน เป็น ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกไม่เกิน ๗ คน โดยให้กรรมการซึ่งพ้นจาก 
ตำแหนง่อาจไดร้บัแตง่ตัง้อกีไดแ้ตจ่ะดำรงตำแหนง่เกนิสองวาระตดิตอ่กนัไมไ่ด ้และในกรณทีีก่รรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิดำรงตำแหน่งครบวาระแล้ว แต่ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้มีการ 
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ และได้กำหนดข้อห้ามในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ โดยในกรณี 
กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องใด ห้ามมิให้กรรมการผู้นั้นเข้าร่วมประชุม

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๒
 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่ 
กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยรับข้อสังเกต 
ของกระทรวงกลาโหมไปพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานด้านนิติบัญญัติพิจารณา 
ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป โดยมีสาระสำคัญ คือ ได้เพิ่มบทบัญญัติในหมวด ๓  
ส่วนที่ ๒ การจำนองอากาศยาน และได้กำหนดให้นำบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
ไปใช้บังคับแก่การจำนองอากาศยานตามพระราชบัญญัตินี้ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติใน 
พระราชบญัญตันิี ้รวมทัง้กำหนดใหอ้ากาศยานทีจ่ดทะเบยีนเปน็ทรพัยส์นิประเภททีจ่ำนองเปน็ประกนั 
หนี้ได้ตามกฎหมาย ซึ่งให้การจำนองอากาศยานนั้นย่อมครอบไปถึงลำตัวอากาศยาน ส่วนประกอบ 
สำคัญของอากาศยาน ชิ้นส่วนของอากาศยาน และบริภัณฑ์ที่ติดตั้งกับอากาศยานนั้น โดยผู้รับ 
จำนองอากาศยานตอ้งเปน็สถาบนัการเงนิ หรอืบคุคลอืน่ตามทีก่ำหนดในกฎกระทรวง และการจำนอง 
อากาศยานตอ้งทำเปน็หนงัสอืและจดทะเบยีนตอ่พนกังานเจา้หนา้ทีพ่รอ้มทัง้ระบมุลูหนีแ้ละจำนวนหนี ้
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ที่จำนองอากาศยานนั้นไว้เป็นประกัน สำหรับผู้ที่จะขอจดทะเบียนจำนองอากาศยานได้ต้องเป็น 
เจ้าของอากาศยานนั้น ๆ และกำหนดให้การลำดับบุริมสิทธิเหนืออากาศยาน และกรณีบุคคลหลายคน
มบีรุมิสทิธเิหนอือากาศยานในลำดบัเดยีวกนั ใหต้า่งคนตา่งไดร้บัชำระหนีเ้ฉลีย่ตามสว่นของจำนวนเงนิ
ที่ตนเป็นเจ้าหนี้ ตลอดจนได้กำหนดในเรื่องอัตราค่าธรรมเนียมไว้ท้ายพระราชบัญญัตินี้ด้วย

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหาย 
 จากมลพิษน้ำมัน พ.ศ. ....
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหายจากมลพิษ 
น้ำมัน พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานด้านนิติบัญญัติพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา 
ต่อไป โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
 ๑) ได้กำหนดบทนิยามคำว่า “เรือ” “ท่าเรือ” “บุคคล” “เจ้าของเรือ” “นายเรือ” “น้ำมัน”  
“ความเสียหายจากมลพิษ” “มาตรการในการป้องกัน” “อุบัติการณ์” “หน่วยสิทธิพิเศษถอนเงิน” 
“ภาคีแห่งอนุสัญญา” “ศาล” และ “พนักงานเจ้าหน้าที่”
 ๒) ได้กำหนดให้พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับกับความเสียหายจากมลพิษที่ เกิดขึ้นใน 
ราชอาณาจักรไทย ซึ่งรวมถึงทะเลอาณาเขตและในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของราชอาณาจักรไทย  
และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้มาตรการในการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายในพื้นที่ดังกล่าว แต่มิให้ 
ใช้บังคับกับเรือรบ หรือเรืออื่นใดซึ่งรัฐถือกรรมสิทธิ์ หรือดำเนินการในกิจการของรัฐซึ่งมิได้มี  
วัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ โดยให้ใช้บังคับกับเรือของรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาซึ่งใช้เพื่อวัตถุประสงค์ 
ในเชิงพาณิชย์
 ๓) ได้กำหนดในเรื่องความรับผิด โดยการกำหนดให้เจ้าของเรือในขณะเกิดอุบัติการณ์ หรือ 
ในขณะเกิดเหตุการณ์ครั้งแรกในกรณีที่อุบัติการณ์ประกอบด้วยเหตุการณ์ต่อเนื่อง ต้องรับผิดเพื่อ 
ความเสียหายใด ๆ  ที่เกิดขึ้นจากมลพิษอันเป็นผลของอุบัติการณ์ดังกล่าว แต่เจ้าของเรือไม่ต้องรับผิด 
เพื่อความเสียหายจากมลพิษ หากพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้น เป็นผลมาจากสงคราม การกระทำ 
อันเป็นปฏิปักษ์ สงครามกลางเมือง การจลาจล หรือปรากฏการณ์ธรรมชาติ ซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยง 
และป้องกันได้ หรือเกิดขึ้นจากบุคคลที่สามทำให้เกิดความเสียหายนั้น หรือเกิดขึ้นทั้งหมดจาก 
ความประมาทเลินเล่อหรือการกระทำโดยมิชอบของรัฐหรือหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ดูแลหรือบำรุงรักษา 
ประภาคารหรือเครื่องช่วยการเดินเรืออื่น ๆ  ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และเจ้าของเรืออาจหลุดพ้น 
จากความรับผิดหากพิสูจน์ได้ว่าเป็นผลจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำของบุคคลที่ได้รับ 
ความเสียหายนั้น แต่ทั้งนี้ ได้กำหนดให้เจ้าของเรือมีสิทธิจะจำกัดความรับผิดชอบของตนภายใต้บังคับ 
พระราชบัญญัตินี้ สำหรับอุบัติการณ์ครั้งหนึ่ง ๆ  แต่เจ้าของเรือไม่อาจจำกัดความรับผิดของตนได้  
หากพิสูจน์ได้ว่า ความเสียหายจากมลพิษนั้นเกิดขึ้นจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำของ 
เจ้าของเรือเป็นส่วนตัว
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 ๔) ในกรณีของการประกันภัยหรือหลักประกันทางการเงิน ได้กำหนดให้เรือไทยซึ่งได้บรรทุก 
น้ำมันในระวางอย่างสินค้าเกินกว่า ๒,๐๐๐ ตันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองที่แสดงถึงการจัดหาประกันภัย 
หรือหลักประกันทางการเงิน เพื่อให้เพียงพอต่อความรับผิดสำหรับความเสียหายจากมลพิษ โดยให้ 
กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีมีอำนาจออกใบรับรองให้แก่เรือที่จดทะเบียนเป็นเรือไทย  
และในกรณีที่เป็นเรือต่างประเทศไม่ว่าจะจดทะเบียนในรัฐใดซึ่งได้บรรทุกน้ำมันในระวางอย่างสินค้า 
เกินกว่า ๒,๐๐๐ ตันขึ้นไป และไม่มีใบรับรองของกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี เมื่อเรือนั้น 
ได้ผ่านหรือเข้าออกทะเลอาณาเขตของราชอาณาจักรไทย ต้องมีใบรับรองซึ่งออกโดยพนักงาน 
เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของรัฐภาคีแห่งอนุสัญญา
 ๕) ได้กำหนดในเรื่องของการวางหลักประกันไว้ว่า เพื่อจำกัดความรับผิดภายหลังเกิด 
อุบัติการณ์ขึ้นแล้ว เจ้าของเรือต้องวางหลักประกันตามจำนวนความรับผิดที่จำกัดแล้วทั้งหมดต่อศาล  
โดยจะวางเป็นเงินสดหรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหลักประกันอื่นใดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ 
หลายอย่างรวมกัน ตามที่ศาลเห็นสมควร ผู้รับประกันภัยหรือบุคคลอื่นใดที่ได้ให้หลักประกันแก่ 
เจ้าของเรือมีสิทธิที่จะวางหลักประกันโดยให้มีผลเช่นเดียวกับเจ้าของเรือเป็นผู้วางหลักประกันนั้นเอง  
และใหน้ำเงนิจากหลกัประกนัมาชำระใหแ้กบ่รรดาผูม้สีทิธเิรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนเพือ่ความเสยีหาย 
จากมลพิษตามส่วนแห่งสิทธิที่ได้พิสูจน์ในศาลแล้ว
 ๖) การดำเนินคดีและอายุความนั้น ได้กำหนดให้การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อ 
ความเสียหายจากมลพิษ อาจเรียกร้องได้โดยตรงจากผู้รับประกันภัยหรือผู้ให้หลักประกันทางการเงิน 
เพื่อความรับผิดสำหรับความเสียหายจากมลพิษของเจ้าของเรือ ซึ่งสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
ดังกล่าวเป็นอันขาดอายุความเมื่อพ้น ๓ ปีนับแต่วันที่ความเสียหายจากมลพิษได้เกิดขึ้น หรือเมื่อพ้น  
๖ ปี นับแต่วันที่อุบัติการณ์ได้เกิดขึ้น หรือวันที่เหตุการณ์ครั้งแรกได้เกิดขึ้นในกรณีที่อุบัติการณ์ 
ประกอบด้วยเหตุการณ์ต่อเนื่อง
 ๗) ในเรื่องเขตอำนาจศาล ได้กำหนดให้ศาลมีอำนาจเหนือคดีฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทน 
เพื่อความเสียหายจากมลพิษตามพระราชบัญญัตินี้ แต่ศาลจะมีอำนาจดำเนินกระบวนพิจารณาได ้
ก็ต่อเมื่อมีการส่งหมายเรียกให้แก่จำเลยโดยชอบและให้โอกาสตามสมควรสำหรับการต่อสู้คดี 
และให้รวมถึงอำนาจในการเฉลี่ยเงินจากหลักประกันให้แก่ผู้มีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนด้วย 
และกำหนดให้คำพิพากษาถึงที่สุด เกี่ยวกับความเสียหายจากมลพิษของศาลต่างประเทศที่เป็นภาค ี
แห่งอนุสัญญาให้ใช้บังคับในประเทศไทยได้ เว้นแต่คำพิพากษานั้นได้มาโดยกลฉ้อฉล จำเลยมิได้รับ 
หมายเรียกโดยชอบและไม่มีโอกาสตามสมควรในการต่อสู้คดี หรือคำพิพากษานั้นขัดต่อความสงบ 
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 ทั้งนี้ ในส่วนบทกำหนดโทษนั้น ได้กำหนดให้เรือไทยหรือเรือต่างประเทศที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ 
ตามพระราชบญัญตันิี ้นายเรอืและเจา้ของเรอืลำนัน้ตอ้งระวางโทษปรบัคนละไมเ่กนิ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
และให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน่วงเหนี่ยวเรือลำดังกล่าวจนกว่าเรือลำนั้นจะได้แก้ไขหรือ 
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ โดยในกรณีที่นายเรือลำใดไม่อาจแสดงใบรับรอง 
ตามท่ีกำหนดเม่ือพนักงานเจ้าหน้าท่ีร้องขอ ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่ ๕,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐,๐๐๐ บาท
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๒
 เรือ่ง รา่งพระราชบญัญตัริายไดข้ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  
 พ.ศ. ....
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... 
ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาโดยให้ 
ใช้ร่างพระราชบัญญัติที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอเป็นหลัก โดยมีสาระสำคัญ คือ  
ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติรายได้เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๗ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ และ (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๓๔ รวมทั้งได้กำหนดบทนิยามคำว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” “รายได้” “รายได้ที่ 
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่จดัเกบ็เอง” “รายไดท้ีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีม่อบใหร้ฐัจดัเกบ็แทน” 
“และ “ผู้บริหารท้องถิ่น” เป็นต้น 
 โดยการกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้จากภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตาม
กฎหมาย รายได้จากเงินอุดหนุนทั่วไป รายได้จากทรัพย์สินเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค อุทิศให้ 
หรือให้ความช่วยเหลือ รายได้จากกิจการพาณิชย์ และการบริหารจัดการ รายได้จากการถ่ายโอน
ภารกิจตามกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น และรายได้อื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติ และให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล 
และเมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรุงเทพมหานคร อาจมีรายได้จากภาษีโรงเรือนที่ดิน 
ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย อากรฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียม ค่าภาคหลวง ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
และรายได้อื่นตามที่กำหนด ตลอดจนได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราภาษีเกี่ยวกับการจัดสรร 
รายได้ การจัดเก็บภาษีอากรในส่วนของรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการหักเงิน 
ค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด แต่ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายกำหนดให้จัดสรรตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
โดยให้รับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข และข้อสังเกตของสำนักเลขาธิการ 
คณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานด้านนิติบัญญัติ 
พิจารณา ก่อนนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป โดยมีสาระสำคัญ คือ ให้ยกเลิกความใน 
มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๓ เพื่อให้สถานพยาบาลสัตว์ของ 
ส่วนราชการและของเอกชนอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายฉบับเดียวกัน และยังได้แก้ไขเพิ่มเติม 
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เรื่องการจัดตั้งสถานพยาบาลโดยการกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลสัตว์ต้องยื่นคำขอ 
อนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์ก่อน จึงมายื่นขอรับใบอนุญาตจัดตั้งและดำเนินการ 
สถานพยาบาลสัตว์ได้ โดยได้กำหนดให้ผู้รับอนุญาตจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์ต้องแสดง ป้ายชื่อ 
สถานพยาบาลสตัว ์ปา้ยชือ่และรายละเอยีดเกีย่วกบัผูป้ระกอบการบำบดัโรคสตัวใ์นสถานพยาบาลสตัว ์ 
รายการอตัราคา่รกัษาพยาบาลและคา่บรกิาร ตลอดจนไดแ้กไ้ขเพิม่เตมิมาตรการในการโอนใบอนญุาต 
ให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์ และการให้บุคคลผู้มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายและมีคุณสมบัติสามารถ 
ขอประกอบกิจการที่ผู้ตายได้รับอนุญาตไว้แล้วต่อไปได้ 
 ทัง้นี ้ไดป้รบัปรงุอตัราคา่ธรรมเนยีมใบอนญุาตใหต้ัง้สถานพยาบาลสตัว ์โดยใหส้ถานพยาบาลสตัว์ 
ของส่วนราชการที่เปิดดำเนินการก่อนพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ตั้ง 
สถานพยาบาลภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่ร่างพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และกำหนดให้กฎกระทรวง 
หรือประกาศที่มีอยู่เดิมยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ หรือจนกว่า 
จะมกีฎกระทรวงหรอืประกาศฉบบัใหม ่และใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณด์ำเนนิการออกกฎกระทรวง 
หรือประกาศดังกล่าวภายใน ๒ ปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

 เรือ่ง รา่งพระราชบญัญตัสิง่เสรมิการพฒันาฝมีอืแรงงาน (ฉบบัที ่..)  
 พ.ศ. ....
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  
โดยให้รับข้อสังเกตของสำนักงบประมาณไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการ 
ประสานงานด้านนิติบัญญัติพิจารณา ก่อนนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป โดยมีสาระสำคัญ 
ดังนี้
 ๑) เพิ่มบทนิยามคำว่า “การประเมิน” “ผู้ประเมิน” “การรับรองความสามารถ” “หนังสือ 
รับรองความสามารถ” และ “องค์กรอาชีพ” 
 ๒) ได้แก้ไขเพิ่มเติมให้รัฐมนตรีมีอำนาจในการออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ 
การรับรองความสามารถและมีอำนาจประกาศเพื่อกำหนดสาขาอาชีพหรือตำแหน่งงาน ซึ่งอาจเป็น 
อันตรายต่อสาธารณะหรือต้องใช้ผู้มีความรู้ความชำนาญเฉพาะ
 ๓) ได้กำหนดให้มีศูนย์ประเมินความสามารถทั้งภาครัฐและเอกชน การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
ค่าบริการ และการควบคุมการดำเนินการของศูนย์ประเมินความสามารถ 
 ๔) แกไ้ขเพิม่เตมิบทบญัญตัเิกีย่วกบักองทนุพฒันาฝมีอืแรงงานโดยใหค้า่ธรรมเนยีมทีจ่ดัเกบ็ได ้
ตกเป็นของกองทุนและให้ผู้ผ่านการรับรองความสามารถ สามารถกู้ยืมเงินกองทุนไปใช้ในการลงทุน 
ประกอบอาชีพได้
 ๕) ได้แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้ประกอบกิจการซึ่งส่งลูกจ้างเข้ารับการทดสอบและผ่านการทดสอบ 
มาตรฐานฝมีอืแรงงานแหง่ชาตติามสดัสว่นทีก่ำหนดไมต่อ้งสง่เงนิสมทบเขา้กองทนุพฒันาฝมีอืแรงงาน 
และถา้ไมจ่า่ยเงนิสมทบภายในกำหนดหรอืจา่ยไมค่รบตามสดัสว่นจำนวนผูร้บัการฝกึอบรมและจำนวน
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ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติกับจำนวนลูกจ้าง ต้องจ่ายเงินเพิ่มในอัตราที่กำหนด
 ๖) แก้ไของค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ให้เหมาะสม ตลอดจนกำหนดโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ได้
 ทั้งนี้ ยังได้กำหนดให้คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติ  
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งมีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ 
คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะได้มีคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัตินี้

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา  
 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขบทบัญญัติความผิดเกี่ยวกับเพศและ 
 ความผิดต่อเสรีภาพที่มีอายุเด็กเป็นองค์ประกอบความผิด)
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... (แก้ไขบทบัญญัติความผิดเกี่ยวกับเพศและความผิดต่อเสรีภาพที่มีอายุเด็กเป็นองค์ประกอบ 
ความผดิ) ตามทีส่ำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา (คณะกรรมการพจิารณาปรบัปรงุประมวลกฎหมาย 
อาญา) เสนอ และใหส้ง่คณะกรรมการประสานงานดา้นนติบิญัญตัพิจิารณา กอ่นเสนอสภาผูแ้ทนราษฎร 
พิจารณาต่อไป โดยมีสาระสำคัญ คือ กำหนดให้การกระทำชำเราโดยร่วมกระทำความผิดด้วยกัน 
อันมีลักษณะเป็นการโทรมเด็กหญิงหรือกระทำกับเด็กชายในลักษณะเดียวกัน ต้องระวางโทษตาม 
มาตรา ๒๗๗ วรรคสี่ ไม่ว่าเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม และให้ศาลเยาวชนและครอบครัวเป็นศาล 
ที่มีอำนาจพิจารณาอนุญาตให้ผู้กระทำความผิดฐานกระทำชำเราที่มีอายุไม่เกิน ๑๘ ปี สมรสกับ 
ผู้เสียหายซึ่งเป็นเด็กอายุกว่า ๑๓ ปี แต่ไม่เกิน ๑๕ ปี และให้การกระทำความผิดเกี่ยวกับเพศต่อเด็ก 
ที่มีอายุไม่เกิน ๑๓ ปี ผู้กระทำไม่อาจอ้างความไม่รู้อายุของเด็กเพื่อให้พ้นความรับผิดทางอาญาได้  
ตลอดจนกำหนดให้การกระทำความผิดต่อเสรีภาพต่อเด็กที่มีอายุไม่เกิน ๑๓ ปี ผู้กระทำไม่อาจอ้าง 
ความไม่รู้อายุของเด็กเพื่อให้พ้นความรับผิดทางอาญาได้ 
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	 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	 มาตรา	 ๑๔๑	 วรรคท้าย	 กำหนดว่าถ้าผู้ต้องหาอยู่ 
ต่างประเทศให้พนักงานอัยการจัดการเพื่อขอให้ส่งตัวข้ามแดนมา	 ดังนั้น	 หน้าที่ในการดำเนินคดี 
ส่งผู้ร้ายข้ามแดนจึงเป็นหน้าที่ของพนักงานอัยการซึ่งกำหนดไว้ชัดเจนตามกฎหมาย
	 หากถามว่าการดำเนินคดีส่งผู้ร้ายข้ามแดนนั้นแตกต่างจากการดำเนินคดีอาญาในประเทศไทย 
ปกติหรือไม	่ ก็ตอบได้ว่าต่างกันเหมือนอ่านหนังสือคนละเล่มเพราะการดำเนินคดีส่งผู้ร้ายข้ามแดนนั้น 
เป็นการดำเนินคดีตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งนักกฎหมายไทยย่อมไม่มีความคุ้นเคยด้วย	นอกจากนั้น	
การดำเนินคดีส่งผู้ร้ายข้ามแดนยังต้องดำเนินการตามหลักสากลว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนและตาม 
สนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่เกี่ยวข้องซึ่งย่อมแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศคู่สัญญา	 เงื่อนไข 
ทีแ่ตกตา่งกนัดงักลา่วทำใหก้ารดำเนนิคดสีง่ผูร้า้ยขา้มแดนนายราเกซ		สกัเสนา	มคีวามยากเยน็อยา่งยิง่	
ทั้งนี้	 ยังไม่นับข้อเท็จจริงที่ว่า	นายราเกซ  สักเสนา	 เป็นบุคคลที่มีความฉลาดเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป	
ขนาดที	่นายเกรกิเกยีรต ิ ชาลจีนัทร์	อดตีกรรมการผูจ้ดัการของธนาคารกรงุเทพฯ	พาณชิยก์าร	(BBC)	
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาทางการเงิน	 และคอลัมนิสต์รายหนึ่งในประเทศแคนาดาได้ยกย่อง 
นายราเกซว่าเป็นคนที่ฉลาดที่สุดคนหนึ่งที่เขาเคยพบเป็นบุคคลที่ทั้งดูจริงใจและเต็มไปด้วยกลอุบาย 
ในขณะเดียวกัน

	 *อัยการสูงสุด	เปิดบันทึกประสบการณ์ในกระบวนการขอส่งตัวนายราเกซ	สักเสนา	อดีตที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ 
ธนาคารกรุงเทพฯ	พาณิชย์การ	หรือบีบีซี	ซึ่งต้องคดียักยอกทรัพย์	ในฐานะผู้ร้ายข้ามแดน	จากประเทศแคนาดา	กลับมาดำเนินคดี 
ในประเทศ	ซึ่งพบปัญหาและอุปสรรคจำนวนมาก	จนต้องใช้เวลายาวนานถึง	๑๓	ปี	

ล่าข้ามศตวรรษ ๑๓ ปี 
แห่งการต่อสู้กับนายราเกซ

ผู้เขียน 
นายจุลสิงห์  วสันตสิงห์* 
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	 การดำเนนิคดสีง่ผูร้า้ยขา้มแดนนายราเกซ		สกัเสนา	ทีว่า่ยากเยน็ยิง่นกันัน้	สะทอ้นออกมาใหเ้หน็ 
ในแง่ของการใช้ระยะเวลาในการดำเนินคดีถึง	๑๓	ปี	พนักงานอัยการได้ประสบปัญหาอุปสรรคต่าง	ๆ 	 
มากมายตลอดการดำเนินคดีทั้ง	 ๑๓	 ปี	 ซึ่งขอยกตัวอย่างเล่าถึงอุปสรรคบางประการเพื่อเป็นกรณี 
ศึกษาต่อไป	ดังนี้	
	 ๑.	 อุปสรรคด้านภาษา	 การดำเนินคดีส่งผู้ร้ายข้ามแดนในประเทศแคนาดาจะต้องดำเนินการ 
เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด	เมื่อพิจารณาปริมาณเอกสาร	และปริมาณสำนวนคำให้การพยานที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนการนำเสนอขอ้เทจ็จรงิและขอ้กฎหมายตอ่ศาลแคนาดาและรฐัมนตรวีา่การกระทรวงยตุธิรรม 
ของแคนาดาในแต่ละประเด็นที่นายราเกซโต้แย้งตลอดระยะเวลา	 ๑๓	 ปี	 แล้วการดำเนินคดีส่งผู้ร้าย 
ข้ามแดนนายราเกซ	จะต้องใช้ความสามารถทางภาษาเป็นอย่างมาก	 ประกอบกับงบประมาณที่จำกัด 
ของทางราชการ	 ทำให้พนักงานอัยการ	 สำนักงานต่างประเทศจะต้องดำเนินการต่าง	ๆ 	ทั้งหมดเอง	 
ซึ่งรวมถึงการจัดทำคำแปลและรับรองคำแปลทั้งหมดเพื่อยื่นต่อศาลแคนาดาและรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงยุติธรรมของแคนาดาด้วย
	 ๒.	 อุปสรรคด้านความแตกต่างของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาระหว่างประเทศไทย 
และประเทศแคนาดา	ปัญหาเรื่องนี้เป็นปัญหาที่พนักงานอัยการประสบตั้งแต่ชั้นเริ่มต้นคดีจนถึงขนาด
ที่ทำให้พนักงานอัยการจะต้องสอบคำให้การพยานใหม่	และจัดทำคำร้องขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนคดีนี้ใหม่
ทั้งหมดรวมทั้งสอบคำให้การพยานเพิ่มเติมอีกจำนวนหลายปาก
	 	 คำรอ้งขอสง่ผูร้า้ยขา้มแดนนายราเกซฉบบัแรกนัน้ถกูจดัทำโดยกรมตำรวจในสมยันัน้	ซึง่เปน็ 
การจัดทำในระหว่างที่พนักงานอัยการยังไม่มีคำสั่งฟ้องนายราเกซ	 คำร้องขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนของ 
กรมตำรวจเปน็การแปลสำนวนการสอบสวนในประเทศไทยทัง้หมดสง่เปน็เอกสารใหก้บัทางการแคนาดา	 
แต่เมื่อกรมตำรวจส่งคำร้องขอดังกล่าวให้กับทางการแคนาดาแล้ว	 ทางการแคนาดากลับแจ้งว่าจะยัง 
ไม่ดำเนินคดีส่งผู้ร้ายข้ามแดนนายราเกซให้กับประเทศไทยจนกว่าพนักงานอัยการของไทยจะมีคำสั่ง
ฟ้องนายราเกซแล้ว	ต่อมาเมื่ออัยการสูงสุดมีความเห็นควรสั่งฟ้องนายราเกซ	ในเดือนกันยายน	๒๕๓๙		
(ค.ศ.	 ๑๙๙๖)	 พนักงานอัยการจึงได้รับช่วงต่อสำนวนคดีส่งผู้ร้ายข้ามแดนจากกรมตำรวจเพื่อมา 
ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	 มาตรา	 ๑๔๑	
วรรคท้าย	ซึ่งกำหนดให้พนักงานอัยการ	“จัดการเพื่อขอให้ส่งตัวข้ามแดนมา”
	 	 เมื่อถึงขั้นตอนการพิจารณาชั้นศาลแคนาดา	 ศาลแคนาดาได้พิจารณาพยานหลักฐานแล้ว 
มีคำสั่งไม่รับฟังพยานจำนวน	 ๓	 ปากที่กรมตำรวจจัดทำขึ้นและมีแนวโน้มว่าจะไม่รับฟังพยาน 
ปากอื่น	 ๆ	 อีกจำนวนหลายปากเนื่องจากศาลแคนาดาไม่เข้าใจในระบบและกระบวนการสอบสวน 
ของไทย	โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น	๒	เรื่องใหญ่	ๆ	คือ	
	 	 ๒.๑	การสาบานตนของพยานชั้นสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ของไทย
	 	 	 	 ทัง้นี	้ตามสนธสิญัญาวา่ดว้ยสง่ผูร้า้ยขา้มแดนกนัระหวา่งกรงุสยามกบัองักฤษ	ซึง่ประเทศ 
แคนาดาสืบสิทธิใช้บังคับกับประเทศไทย	 ข้อ	 ๑๐	 กำหนดให้คำให้การพยานที่จะรับฟังได้นั้นจะต้อง 
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เปน็คำใหก้ารพยานทีม่กีารสาบานตนแลว้	ดงันัน้คำใหก้ารพยานของฝา่ยไทยจะรบัฟงัในศาลแคนาดาได ้
ต่อเมื่อพยานเหล่านั้นสาบานตนแล้วเท่านั้น	 อย่างไรก็ตาม	 อย่างที่แจ้งให้ทราบแล้วว่าเอกสาร 
ขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนของกรมตำรวจนั้นเป็นการแปลสำนวนการสอบสวนทั้งฉบับเป็นภาษาอังกฤษ 
แล้วส่งให้กับทางการแคนาดาซึ่งปกติแล้วในการสอบสวนพยานของพนักงานสอบสวนของไทยนั้น	 
กฎหมายไทยไม่ได้กำหนดให้พยานจะต้องสาบานตนด้วยวาจาก่อนให้ปากคำ	 แม้แบบฟอร์มบันทึก 
คำให้การพยานของกรมตำรวจมีถ้อยคำว่า	“ข้าพเจ้าสาบานตนแล้วขอให้การว่า”	 อยู่ในแบบฟอร์ม 
อยู่แล้วเป็นมาตรฐานแต่ปกติแล้วพนักงานสอบสวนของไทยก็ไม่ได้ให้พยานสาบานตนด้วยวาจา 
กอ่นใหป้ากคำ	เพยีงแตเ่มือ่พยานใหก้ารเสรจ็แลว้พนกังานสอบสวนกจ็ะอา่นบนัทกึคำใหก้ารของพยาน 
ใหพ้ยานฟงัและใหพ้ยานนัน้ลงลายมอืชือ่ไวเ้ปน็หลกัฐาน	นายราเกซโตแ้ยง้ในประเดน็นีโ้ดยไดน้ำพยาน 
ที่ให้ถ้อยคำกับพนักงานสอบสวนของไทยไปเบิกความในศาลแคนาดาชี้แจงว่า	 แท้จริงแล้วพนักงาน 
สอบสวนไมไ่ดใ้หพ้ยานสาบานตนกอ่นเบกิความ	แมบ้นัทกึคำใหก้ารพยานจะแจง้วา่	“ขา้พเจา้สาบานตน 
แล้วขอให้การว่า”	ก็ตาม	โดยนัยแล้วเป็นการบอกว่าพนักงานสอบสวนบันทึกถ้อยคำอันเป็นเท็จลงใน 
บันทึกคำให้การซึ่งส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของเอกสารเป็นอย่างมาก	เมื่อบันทึกคำให้การพยานขัดกับ 
ความเป็นจริงเช่นนี้ทำให้ศาลแคนาดามีคำสั่งตัดพยานสำคัญ	 ๓	 ปาก	 โดยมีเหตุอันควรเชื่อว่าบันทึก 
คำให้การพยานนั้นพยานไม่ได้สาบานตนก่อนให้การตามเงื่อนไขที่ปรากฏในสนธิสัญญาฯ	ข้อ	๑๐
	 	 	 	 พนักงานอัยการของไทยจึงได้ขอให้อัยการแคนาดาร้องขอต่อศาลแคนาดาเพื่อเปิด 
โอกาสให้พนักงานอัยการของไทยชี้แจงข้อกฎหมายไทยในประเด็นดังกล่าว	 (เรื่องการสาบานตน)	 ว่า 
ตามกฎหมายไทยการสาบานตนชั้นสอบสวนกฎหมายไม่ได้กำหนดรูปแบบของการสาบานตนไว้	ดังนั้น	 
การสาบานตนในชั้นสอบสวนสามารถทำในรูปแบบใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบวาจาหรือลายลักษณ ์
อักษร	 และการดำเนินการของพนักงานสอบสวนของไทยก็เข้าข่ายเป็นการให้พยานสาบานตนโดย 
ลายลักษณ์อักษรแล้ว	 (Written	 Oath)	 เนื่องจากพนักงานสอบสวนได้มีการอ่านบันทึกคำให้การ 
ทั้งฉบับให้พยานฟังและให้พยานลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน	 นอกจากนี้พนักงานอัยการของไทย 
ยังจัดให้มีการสอบสวนพยานชุดเดิมใหม่ทั้งหมดโดยกำหนดให้มีการสาบานตนด้วยวาจาก่อนและ 
ส่งบันทึกคำให้การของพยานเหล่านั้นให้ศาลแคนาดาก่อนที่ศาลแคนาดาจะตัดสินชี้ขาดในประเด็น 
เรื่องนี้	 อีกทั้งพนักงานอัยการของไทยยังได้นำพยานผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายไทยซึ่งเป็นอดีต 
ผู้พิพากษาศาลฎีกาไปเบิกความยืนยัน 
ในประเด็นข้อกฎหมายเรื่ องนี้ ในศาล 
แคนาดาอีกด้วย	 ต่อมาศาลแคนาดาจึงมี 
คำสั่งให้รับฟังพยานของฝ่ายไทยทุกปาก 
ที่พนักงานอัยการจัดทำไปให้ใหม่
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		 	 ๒.๒	การทีก่รมตำรวจใชโ้รงแรมดสุติธานเีปน็สถานทีท่ำการสอบสวน	แต่ลงบนัทึกในบันทกึ
คำให้การพยานว่าสอบสวนพยานที่กรมตำรวจ
	 	 	 	 เรื่องนี้ฝ่ายนายราเกซ	ได้ตั้งข้อสังเกตเพื่อทำลายน้ำหนักคำให้การพยานของฝ่ายไทย 
ว่าขณะที่กรมตำรวจสอบสวนคำให้การพยานนั้นได้สอบสวนที่โรงแรมดุสิตธานี	 กรุงเทพฯ	แต่กลับ 
บันทึกในคำให้การพยานว่าสอบสวนที่กรมตำรวจ	 โดยนายราเกซได้นำพยานที่ให้การไว้กับพนักงาน 
สอบสวนไปเบิกความในศาลแคนาดาว่าที่แท้จริงแล้วมีการสอบสวนคำให้การพยานที่โรงแรมดุสิตธานี 
กรุงเทพฯ	มิใช่กรมตำรวจ	อันทำให้ศาลแคนาดาสงสัยในความถูกต้องของข้อเท็จจริงในบันทึกคำให้การพยาน 
ในส่วนอื่น	ๆ 	ไปด้วย	 ซึ่งหากศาลแคนาดาเชื่อเช่นนั้นจะเป็นผลเสียต่อน้ำหนักพยานของฝ่ายไทย 
เป็นอย่างมาก	 พนักงานอัยการของไทยได้พยายามชี้แจงข้อกฎหมายกับศาลแคนาดาว่า	 เนื่องจาก 
กรมตำรวจต้องการเร่งรัดการสอบสวนคดีนี้จึงได้ใช้งบประมาณของกรมตำรวจเพื่อเช่าสถานที่ 
ในโรงแรมดสุติธานเีพือ่จดัทำเปน็สำนกังานชัว่คราวของกรมตำรวจ	ดงันัน้	โดยนยัแหง่ความเปน็จรงิแลว้ 
สถานที่เช่าในโรงแรมดุสิตธานีจึงถือเสมือนเป็นสถานที่ทำงานของกรมตำรวจเพื่อการเฉพาะกิจนั้นเอง	
ประกอบกับพนักงานอัยการได้จัดทำบันทึกคำให้การพยานซึ่งมีการสอบสวนที่สำนักงานอัยการสูงสุด 
ใหม่ทั้งหมดเพื่อเสนอต่อศาลแคนาดาก่อนที่ศาลแคนาดาจะมีคำสั่งในเรื่องนี้	 ต่อมาภายหลังเมื่อ 
ศาลแคนาดาได้รับฟังคำชี้แจงของพนักงานอัยการของไทย	จึงไม่ติดใจในประเด็นนี้อีกต่อไป

 ๓.	 การพิสูจน์ความผิดสองรัฐ	 (Double	 criminality)	 การดำเนินคดีส่งผู้ร้ายข้ามแดนนั้น 
การพิสูจน์ว่าผู้ต้องหากระทำความผิดตามกฎหมายไทยเท่านั้นไม่เพียงพอ
	 	 ตามหลักสากลว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนและสนธิสัญญาว่าด้วยส่งผู้ร้ายข้ามแดนกัน 
ระหว่างกรุงสยามกับอังกฤษซึ่งประเทศแคนาดาสืบสิทธิใช้บังคับกับประเทศไทยนั้น	 จะต้องมีการ 
พิสูจน์ด้วยว่าการกระทำของผู้ต้องหาดังกล่าวเป็นความผิด	ตามกฎหมายแคนาดา	ฉบับไหน	มาตราใด	
จึงจะสามารถส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้	 ซึ่งเป็นส่วนที่ยากของพนักงานอัยการของไทยซึ่งคุ้นเคยกับ 
กฎหมายไทยเท่านั้น
	 	 ดังนั้น	 พนักงานอัยการของไทยจึงต้องศึกษากฎหมายของประเทศแคนาดาพอสมควร 
และจะต้องประสานงานกับพนักงานอัยการแคนาดาอย่างใกล้ชิดในการพิสูจน์ความผิดสองรัฐ 
ดังกล่าว	ซึ่งประเด็นสำคัญที่สุดที่พนักงานอัยการจะต้องนำสืบให้ศาลแคนาดาเห็นชัดคือประเด็นที่ว่า	 
นายราเกซได้ทรัพย์สินเข้าประเป๋าตนเองอย่างไร	 ซึ่งพนักงานอัยการได้สอบสวนพยานบุคคลเพิ่มเติม 
อีกจำนวนหลายปากและนำเสนอเอกสารหลายฉบับเพื่อชี้ให้ศาลแคนาดาเห็นเส้นทางการเงิน	 รวมทั้ง 
ผลประโยชน์ที่นายราเกซได้ไปจากการกระทำความผิด	 ทั้งนี้	 เพื่อให้ศาลแคนาดาเห็นว่าการกระทำ 
ของนายราเกซ	เป็นความผิดตามกฎหมายแคนาดาด้วย	

 ๔.	 การนำพยานปากสำคัญไปเบิกความที่ศาลแคนาดา	 แม้ปกติแล้วการดำเนินคดีส่งผู้ร้าย 
ข้ามแดน	 ศาลจะยอมรับฟังคำให้การพยานซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรได้	 แต่เนื่องจากการต่อสู้คดีของ 
นายราเกซมักจะนำพยานฝ่ายของตนไปเบิกความที่ศาลแคนาดา	 ซึ่งอาจจะทำให้พยานของฝ่าย 
นายราเกซมนีำ้หนกัมากขึน้	พนกังานอยัการจงึตอ้งนำพยานปากสำคญัไปเบกิความทีป่ระเทศแคนาดา
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ด้วยตนเอง	ซึ่งการนำพยานไปเบิกความ	พนักงานอัยการจะต้องดำเนินการอย่างรัดกุมที่สุด	เนื่องจาก 
นายราเกซอาจเปิดประเด็นใหม	่ ๆ	 อยู่เสมอ	 และอาจมีการเรียกพนักงานอัยการของไทยที่เดินทางไป 
ประเทศแคนาดาขึ้นเบิกความในศาลแคนาดาด้วยซึ่งจะทำให้การพิจารณาคดีชั้นศาลเนิ่นช้าออกไปอีก

 ๕.	 ระบบการอุทธรณ์ในคดีส่งผู้ร้ายข้ามแดนของประเทศแคนาดา	 ตามกฎหมายไทย 
คดสีง่ผูร้า้ยขา้มแดนสามารถอทุธรณไ์ดเ้พยีงศาลเดยีว	คำตดัสนิของศาลอทุธรณถ์อืเปน็ทีส่ดุไมส่ามารถ 
ฎีกาต่อไปได้อีก	แต่ในประเทศแคนาดาซึ่งใช้ระบบกฎหมาย	Common	Law	ได้เปิดโอกาสให้ผู้ต้องหา 
คดีส่งผู้ร้ายข้ามแดนสามารถอุทธรณ์	ฎีกาได้อย่างน้อย	๔	ศาล	กล่าวคือ	เมื่อศาลชั้นต้นตัดสินสามารถ
อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์	 เมื่อศาลอุทธรณ์ตัดสินสามารถร้องขออนุญาตฎีกาต่อศาลฎีกาได้อีก	 และเมื่อ 
ผ่านขั้นตอนของศาลแล้วเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของแคนาดามีคำสั่งให้ส่งตัวแล้ว	 
นายราเกซยงัสามารถอทุธรณค์ำสัง่ของรฐัมนตรตีอ่ศาลอทุธรณไ์ดอ้กี	และเมือ่ศาลอทุธรณม์คีำตดัสนิแลว้	 
นายราเกซยงัขอใชส้ทิธริอ้งขออนญุาตฎกีาตอ่ศาลฎกีาไดอ้กีซึง่ขัน้ตอนการอทุธรณแ์ละขออนญุาตฎกีา
แต่ละช่วงกินระยะเวลานานนับปีจึงทำให้คดีล่าช้าเป็นอย่างมาก

 ๖.	 การเปลี่ยนแปลงของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 นายราเกซได้ใช้สาเหตุของการ 
เปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	๒๕๔๐	ในปี	พ.ศ.	๒๕๔๐	และ	๒๕๔๙	มาเป็น 
เหตุแห่งการโต้แย้งของคดีทำให้คดีส่งผู้ร้ายข้ามแดนล่าช้าออกไปเป็นระยะเวลานานถึง	 ๑๓	 ปี	
กล่าวคือ
	 	 ๖.๑	เมื่อประเทศไทยเริ่มใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	๒๕๔๐	
	 	 	 	 นายราเกซได้ยื่นข้อโต้แย้งต่อรัฐมนตรียุติธรรมของแคนาดา	 อ้างว่าหมายจับที่ทางการไทย 
ใช้ในการจับกุมตนที่ประเทศแคนาดาเมื่อปี	 พ.ศ.	 ๒๕๓๙	 นั้น	 ได้สิ้นผลไปแล้วโดยผลของ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พ.ศ.	 ๒๕๔๐	 ซึ่งกำหนดให้ศาลเท่านั้นเป็นผู้ออกหมายจับ	 
แต่หมายจับที่ใช้ในคดีส่งผู้ร้ายข้ามแดนนายราเกซนั้นเป็นหมายจับที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ 
ก่อนรัฐธรรมนูญ	 ปี	 ๒๕๔๐	 มีผลใช้บังคับและหมายจับดังกล่าวสิ้นผลบังคับใช้ไปแล้ว	 ซึ่งพนักงาน 
อัยการต้องชี้แจงข้อกฎหมายต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของแคนาดาถึงความสมบูรณ์ 
ของหมายจับเดิมที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจและได้ประสานกับศาลยุติธรรมในการออกหมายจับ 
ฉบับใหม่ส่งไปยังประเทศแคนาดา	 ซึ่งต่อมาศาลแคนาดายอมรับถึงความสมบูรณ์ของทั้งหมายจับ 
ฉบับเก่าและฉบับใหม่	ซึ่งพนักงานอัยการส่งไปให้
	 	 ๖.๒	เหตุการณ์ปฏิวัติวันที่	๑๙	กันยายน	๒๕๔๙	
	 	 	 	 เหตุการณ์ปฏิวัติดังกล่าวทำให้ในวันที่	 ๓	 ตุลาคม	 ๒๕๔๙	 นายราเกซอาศัยเป็นเหตุ 
ยื่นคำร้องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของแคนาดา	 โดยอ้างว่าการรัฐประหารในประเทศไทย 
เมื่อวันที่	 ๑๙	 กันยายน	 ๒๕๔๙	 ทำให้สิทธิของตนตามกฎหมายไทยถูกกระทบและไม่เป็นไปตาม 
คำรับรองที่รัฐบาลไทยเคยให้ไว้กับทางการแคนาดาว่าประเทศไทยจะรับรองเรื่องความปลอดภัย 
และสุขภาพของนายราเกซ	 สิทธิในการติดต่อทนายความ	 และการเข้าเยี่ยมโดยสถานเอกอัครราชทูต 
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แคนาดา	ซึง่ตอ่มาพนกังานอยัการของไทยไดย้ืน่เรือ่งชีแ้จงตอ่รฐัมนตรวีา่การกระทรวงยตุธิรรมแคนาดา	 
จนรัฐมนตรีเข้าใจสถานการณ์ของประเทศไทยและต่อมาวันที่	 ๑๙	 ธันวาคม	 ๒๕๕๑	 รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงยุติธรรมของแคนาดา	 มีคำสั่งยืนตามคำสั่งเดิมที่ให้ส่งนายราเกซเป็นผู้ร้ายข้ามแดนให้ 
ประเทศไทย	อยา่งไรกต็ามประเดน็ดงักลา่วทำใหน้ายราเกซมสีทิธอิทุธรณค์ำสัง่รฐัมนตรตีอ่ศาลอทุธรณ ์
แคนาดา	 และยื่นขออนุญาตฎีกาต่อไป	 ทำให้คดียืดยาวออกไปอีก	 โดยนายราเกซได้ยื่นคำร้องขอ 
อนุญาตฎีกาต่อศาลฎีกาแคนาดาและศาลฎีกาแคนาดามีคำสั่งไม่ให้ฎีกาในวันที	่ ๒๙	 ตุลาคม	 ๒๕๕๒	
(ค.ศ.	 ๒๐๐๙)	 จึงทำให้คดีส่งผู้ร้ายข้ามแดนนายราเกซถึงที่สุด	 รวมระยะเวลาการต่อสู้คดีถึง	 ๑๓	 ปี	
ข้ามศตวรรษจากปี	ค.ศ.	๑๙๙๖	ถึงปี	ค.ศ.	๒๐๐๙
	 	 	 	 ที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการต่อสู้คดีกับพ่อมดทางการเงินรายสำคัญ 
ของไทยแม้ประเทศไทยจะได้รับตัวนายราเกซกลับมาแล้ว	 แต่การดำเนินคดีอาญากับนายราเกซ 
ในประเทศไทยเพิง่จะเริม่ขึน้	พนกังานอยัการยงัคงตอ้งดำเนนิคดกีบันายราเกซอกีครัง้โดยตอ้งนำพยาน 
เข้าสืบในชั้นศาลไทยใหม่ทั้งหมด	 แต่คราวนี้เป็นการต่อสู้ในประเทศไทยตามกฎหมายไทยซึ่งพนักงาน 
อัยการมีความชำนาญอยู่แล้ว	 คงต้องจับตามองกันต่อไปว่านายราเกซจะมีข้อต่อสู้อะไรใหม่	ๆ 	 
ให้พนักงานอัยการได้พิจารณาอีกในอนาคต 
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บทนำ
	 วิวาทะระหว่างผู้นำประเทศไทยและประเทศกัมพูชาในเรื่องการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของอดีต 
นายกรัฐมนตรี	พ.ต.ท.	ทักษิณ	ชินวัตร	กลายเป็นประเด็นสำคัญอีกครั้งที่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ	นอกจากเรื่องพื้นที่รอบ	ๆ 	ปราสาทพระวิหารและพื้นที่พิพาท	๔.๖	ตารางกิโลเมตร			
		 ประเด็นที่กำลังถกเถียงกันอยู่นี้ก็คือเรื่อง	ความหมายของความผิดทางการเมือง	 (Political	 
offences)	โดยมีมุมมองที่ต่างกัน
		 โดยทางการของไทยเห็นว่า	ความผิดกรณีที่ดินรัชดานั้นเป็นความผิดอาญาธรรมดา	(Common	
crimes)	
		 แต่นายกรัฐมนตรี	ฮุน	เซน	ของกัมพูชา	ที่เห็นว่าคดีนี้เป็นคดีการเมือง
  วัตถุประสงค์ของข้อเขียนนี้ต้องการอธิบายข้อยกเว้นของการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ซึ่งมิได้จำกัด
เฉพาะความผิดทางการเมืองว่ามีประเด็นใดบ้าง
  ๑.  ลักษณะทั่วไปของการส่งผู้ร้ายข้ามแดน (Extradition)
		 	 การส่งผู้ร้ายข้ามแดนเป็นช่องทางหนึ่งที่ประชาคมระหว่างประเทศใช้ในการติดตามจับกุม 
ผู้กระทำความผิดหรือผู้ถูกกล่าวหาที่หนีไปประเทศอื่น
		 	 โดยปกติแล้ว	 อำนาจอธิปไตยของรัฐย่อมจำกัดเฉพาะภายในดินแดนหรืออาณาเขตของตน 
เท่านั้น

ผู้เขียน 
นายประสิทธิ์  ปิวาวัฒนพานิช 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒  
ปีที่ ๓๒ ฉบับที่ ๑๑๕๕๙ คอลัมน์กระแสทรรศน์

	 *นางสุวิมล		แจ้งสว่าง	นิติกร	กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย	สำนักกฎหมาย	รวบรวม.

ข้อยกเว้นของ
การส่งผู้ร้ายข้ามแดน*
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		 	 ตามกฎหมายระหว่างประเทศ	 รัฐหนึ่งจะใช้อำนาจอธิปไตยเหนือกว่าอีกรัฐหนึ่ง	โดยที่ 
รัฐนั้นไม่ยินยอมไม่ได้
		 	 ดังนั้น	 เมื่อผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยได้หลบหนีไปอยู่ต่างประเทศ	รัฐเจ้าของสัญชาติของ 
ผู้ถูกกล่าวหา	 (หรือจำเลยแล้วแต่กรณี)	 จะส่งเจ้าหน้าที่ของรัฐไปจับกุมในต่างประเทศไม่ได้เพราะเป็น 
การละเมิดอำนาจอธิปไตยของรัฐอื่น
		 	 ดังนั้น	 รัฐเจ้าของสัญชาติจึงต้องร้องขอให้มีการช่วยเหลือที่จะติดตามจับกุมผู้ต้องหาหรือ 
จำเลยมาให้
		 	 โดยปกติแล้ว	 ความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องการส่งผู้ร้ายข้ามแดนจะกระทำในรูป
ของสนธิสัญญาทวิภาคีการส่งผู้ร้ายข้ามแดน	 (ในบางกรณีรัฐอาจทำความตกลงพหุภาคีเกี่ยวกับการ 
ส่งผู้ร้ายข้ามแดนก็ได้)	 ซึ่งเป็นฐานของความร่วมมือระหว่างรัฐที่ร้องขอให้มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดน	 
(Requesting	state)	กับรัฐที่ถูกร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน	(Requested	state)	
		 	 อย่างไรก็ดี	 หากไม่มีสนธิสัญญาระหว่างกันรัฐก็สามารถใช้	 “หลักต่างตอบแทน”	 
(Reciprocity)	 ได้	 (ซึ่งผิดกับกรณี	 “การโอนตัวนักโทษ”	 ที่ต้องมีสนธิสัญญาระหว่างรัฐที่ร้องขอ 
กับรัฐที่ได้รับการร้องขอเสมอ)
			 	 อย่างไรก็ดี	แม้จะมีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนก็ตามก็มิได้หมายความว่า	เมื่อมีการร้องขอ
ให้มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแล้วรัฐที่ได้รับการร้องขอจะต้องส่งให้ตามคำร้องเสมอ
		 	 โดยปกตแิลว้	ตามสนธสิญัญาวา่ดว้ยการสง่ผูร้า้ยขา้มแดนหรอืกฎหมายภายในเกีย่วกบัการ 
ส่งผู้ร้ายข้ามแดนจะระบุเงื่อนไขหรือเกณฑ์ที่ใช้พิจารณารวมถึงข้อยกเว้นบางประการด้วย	 เกณฑ์หรือ 
เงื่อนไขของการส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่สำคัญคือ

   ประการแรก	 ความผิดที่จะส่งให้แก่กันได้นั้นต้องเป็นความผิดของทั้งสองประเทศ คือ 
ทัง้ของประเทศทีร่อ้งขอและประเทศทีไ่ดร้บัการรอ้งขอ	ไมว่า่จะเรยีกฐานความผดิในชือ่ใดกต็ามเกณฑน์ี ้
นักกฎหมายเรียกว่า	Double-criminality	หรือ	Double-jeopardy

   ประการที่สอง	โทษขั้นต่ำของฐานความผิด	(เช่น	ต้องไม่ต่ำกว่า	๑	ปี)

   ประการที่สาม	 ความผิดที่จะถูกดำเนินคดีได้เมื่อมีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามคำขอนั้น	รัฐที่ 
รอ้งขอจะพจิารณาคดแีละลงโทษไดเ้ฉพาะความผดิทีร่อ้งขอเทา่นัน้	จะไปดำเนนิคดใีนความผดิฐานอืน่
ที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการร้องขอให้มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนไม่ได้
		 	 เกณฑ์ข้อนี้มีไว้เพื่อป้องกันมิให้มีการดำเนินคดีในความผิดที่ไม่อาจส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้แก ่
กันได้	 แต่รัฐได้อาศัยช่องทางของการส่งผู้ร้ายข้ามแดน	 ในความผิดฐานหนึ่งเพื่อไปดำเนินคดีหรือ 
ลงโทษในอีกความผิดฐานหนึ่ง	เกณฑ์นี้เรียกว่า	“Speciality”
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  ๒. ข้อยกเว้นของการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
		 	 กฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนมีพัฒนาการมาตามลำดับ	 มิได้หยุดอยู่นิ่ง	 โดยเฉพาะในปัจจุบัน 
ที่ความคิดที่จะคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและความคิดเรื่องความเป็นประชาธิปไตยได้เข้ามามีบทบาท 
ในเรื่องของการส่งผู้ร้ายข้ามแดนด้วย	ดังจะได้อธิบายต่อไป
		 	 ดังนั้น	 ข้อยกเว้นของการส่งผู้ร้ายข้ามแดนจึงมิได้จำกัดเฉพาะเรื่องความผิดทางการเมือง 
อย่างที่เข้าใจกัน
   ๒.๑ ความผิดทางการเมือง (Political Offences)
		 	 	 	 เปน็ทีย่อมรบักนัในหมูป่ระเทศตะวนัตกหลงัการปฏวิตัฝิรัง่เศสวา่	การแสดงความคดิเห็น 
ทางการเมืองที่แตกต่างกันเป็นสิ่ งปกติในสังคมระบอบประชาธิปไตยและเป็นสิทธิมนุษยชน 
ที่สำคัญยิ่ง	ดังนั้น	หากบุคคลได้กระทำความผิดที่มีลักษณะทางการเมืองแล้ว	ความผิดทางการเมือง 
ย่อมไม่อยู่ในข่ายที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดน
		 	 	 	 โดยปกติแล้วปัญหาขอบเขตของความหมายความผิดทางการเมืองนั้นเป็นปัญหาที่มี 
ความยุ่งยากอยู่มิใช่น้อย	 เนื่องจากเกณฑ์ 
ที่ใช้พิจารณานั้นมีอยู่หลายเกณฑ์	 และ 
ในหลายกรณีศาลก็มิได้อาศัยเกณฑ์หนึ่ง 
เกณฑ์ใดเป็นปัจจัยชี้ขาด	แต่ศาลอาจ 
พิจารณาเกณฑ์อื่น	ๆ 	ควบคู่กันไป
	 	 	 	 อีกทั้งทางปฏิบัติของแต่ละ 
ประเทศก็มีความแตกต่างกันไปด้วย
		 	 	 	 ยิ่งไปกว่านั้น	 สนธิสัญญา 
ทวภิาคสีง่ผูร้า้ยขา้มแดนกด็	ีกฎหมายภายใน 
ของรัฐเกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนก็ดี	 (ยกเว้นกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนของประเทศเยอรมนี 
ลงวันที่	 ๒๓	 ธันวาคม	 ค.ศ.	 ๑๙๒๙	 มาตรา	 ๓	 (๒)	 ส่วนใหญ่จะไม่มีการให้คำนิยามว่า	ความผิดทาง 
การเมืองคืออะไร
		 	 	 	 การพิจารณาว่าความผิดใดเป็น	“ความผิดอาญาธรรมดา”	 (Common	crime)	หรือ	
“ความผิดทางการเมือง”	 (Political	 crime)	 นั้น	 เป็นดุลพินิจหรือเป็นปัญหาการตีความขององค์กร 
ตุลาการของรัฐที่ได้รับการร้องขอให้มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดน	ไม่เกี่ยวกับรัฐที่ร้องขอแต่อย่างใด
		 	 	 	 อนึ่ง	มีข้อสังเกตว่า	ความผิดทางการเมืองนั้น	แบ่งออกเป็นสองประเภทคือ	ความผิด 
ทางการเมืองโดยแท้	 (purely	political	offences)	กับความผิดที่มีลักษณะเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับ 
การเมือง	(relative	political	offences)	

     ๑) ความผิดทางการเมืองโดยแท้ (purely political offences) 
		 	 	 	 	 การกระทำบางอย่างอาจมองว่าเป็นความผิดทางการเมืองอย่างแจ้งชัด	เช่น	
ความผดิฐานกบฏ	(Treason)	การยยุงปลกุปัน่ทางการเมอืง	(Sedition)	การทำจารกรรม	(Espionage)	 
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การต่อสู้เพื่อแย่งชิงอำนาจทางการเมืองหรือต่อสู้เรียกร้องเอกราช	 การวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมือง	 
การกระทำเหล่านี้โดยตัวมันเองเห็นได้ชัดว่าเป็นความผิดทางการเมืองโดยแท	้ (purely	 political	 
offences)
     ๒) ความผิดที่มีลักษณะเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับการเมือง (relative political  
offences)
		 	 	 	 	 ความผิดทางการเมืองในปัจจุบันมิได้จำกัดแค่	“ความผิดทางการเมือง”	(political	 
offences)	 แต่เพียงอย่างเดียวแต่อาจรวมถึง	 “ความผิดที่เกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับความผิด 
ทางการเมือง”	(anoffence	connected	with	a	political	offence)	ด้วย
		 	 	 	 	 อย่างเช่น	ในระหว่างที่มีการปลุกระดมหรือประท้วงทางการเมือง	ผู้ชุมนุมประท้วง
อาจมกีารกระทำความผดิอาญา	เชน่	ทำรา้ยรา่งกาย	หรอืฆา่คนตายหรอืวางเพลงิเผาทรพัย์	การกระทำ 
เหล่านี้เห็นได้ชัดว่าเป็นความผิดอาญา
		 	 	 	 	 แต่หากผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยพิสูจน์ต่อศาลได้ว่า	 การกระทำความผิดอาญา 
เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งหรือแยกออกจากการประท้วงหรือการชุมนุมทางการเมืองไม่ออกหรือทำไปโดยมี 
เป้าหมายทางการเมืองมิใช่เรื่องส่วนตัวแล้ว	ก็อาจถือได้ว่าเป็นความผิดที่เกี่ยวข้องกับการเมืองได้
		 	 	 	 	 ดังจะเห็นได้จากคดี	 In	 re	 Castioni	 ที่ผู้ถูกกล่าวหานามว่า	 Castioni	 ได้ฆ่า 
เจ้าหน้าที่ของรัฐชาวสวิสตายในระหว่างที่มีการจลาจลทางการเมือง	 รัฐบาลสวิสได้ร้องขอให้มีการ 
ส่งผู้ร้ายข้ามแดนแต่ศาลอังกฤษปฏิเสธโดยเห็นว่า	 การฆ่าคนตายนั้นมีส่วนสัมพันธ์หรือเป็นส่วนหนึ่ง 
ของการเกิดขึ้นของจลาจลทางการเมือง
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		 	 	 	 	 หรือในคดี	 Finucane	 v.	 McMahon	 ศาลอังกฤษปฏิเสธที่จะให้มีการส่ง 
ผู้ร้ายข้ามแดนเนื่องจากเกรงว่าหากส่งนาย	 Finucane	 ซึ่งเป็นนักโทษแหกคุกกลับไปยังคุกที	่ Maze	
ประเทศไอร์แลนด์แล้ว	 เกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อชีวิตร่างกายเนื่องจากพัสดีได้เคยทำร้ายทรมาน 
นักโทษมาแล้ว
		 	 	 	 	 ตัวอย่างของกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่ยอมรับความผิดแบบนี้ได้แก่	 กฎหมาย 
ของประเทศอังกฤษกับไอร์แลนด์	 ฉะนั้น	 ปัจจุบัน	 นักกฎหมายบางท่านจึงใช้คำว่า	ความผิดที่มี 
ลักษณะทางการเมือง	(Political	character)	แทน

   ๒.๒ การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนหรือข้อห่วงใยด้านมนุษยธรรม
		 	 	 	 ปัจจุบัน	 กระแสความคิดเรื่องสิทธิมนุษยชน	 (Human	 rights)	หรือข้อห่วงใย 
ด้านมนุษยธรรม	 (Humanitarian	 concern)	 และความเป็นประชาธิปไตยนั้นเป็นกระแสที่มี 
อิทธิพลในหลายเรื่องไม่เว้นแม้กระทั่งเรื่องการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
		 	 	 	 ในแง่นี้	 การพิจารณาว่าจะส่งผู้ร้ายข้ามแดนหรือไม่นั้น	 ปัจจุบันจึงมิได้จำกัดเฉพาะ 
เรื่องความผิดทางการเมืองโดยแท้เท่านั้น	 แต่ฝ่ายตุลาการหรือฝ่ายบริหารของรัฐที่ได้รับคำร้องขอ 
ให้มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนยังได้คำนึงถึงแง่มุมของสิทธิมนุษยชนประกอบด้วย
		 	 	 	 ดงัจะเหน็ไดจ้ากอนสุญัญาวา่ดว้ยการสง่ผูร้า้ยขา้มแดนของยโุรปมาตรา	๓	(๒)	ทีร่บัรอง 
ว่าจะไม่มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้แก่กันหากว่ามีเหตุสนับสนุนอย่างมากว่าสิทธิต่าง	ๆ 	ของผู้กระทำผิด
อาจถูกทำให้เสื่อมเสีย	อันเนื่องมาจากความคิดเห็นทางการเมืองของผู้นั้น
		 	 	 	 การปฏบิตัติอ่ผูต้อ้งหาหรอืจำเลยในเรือ่งเกีย่วกบัสทิธมินษุยชน	โดยเฉพาะอยา่งยิง่สทิธ ิ
ที่จะได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม	 (Fair	 Trail)	 หากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า	 สิทธิมนุษยชน 
ต่าง	ๆ 	ของจำเลยหรือผู้ถูกกล่าวหาว่าอาจถูกละเมิด	 หากว่ามีการส่งตัวกลับ	 ศาลก็อาจปฏิเสธที่จะส่ง 
ผู้ร้ายข้ามแดนได้	 ทั้งนี้	 ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานที่ผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยจะต้องแสดงให้ศาลเห็นว่า	 
สิทธิการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมหรือสิทธิมนุษยชนอื่น	ๆ	ของตนจะถูกละเมิดได้
		 	 	 	 ศาลเคยใช้เหตุผลนี้เพื่อปฏิเสธคำร้องขอให้มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนมาแล้ว	 ดังเช่นกรณ ี
ของ	 Patrick	 Ryan	 โดยรัฐบาลอังกฤษได้ร้องขอให้มีการส่งตัว	 Patrick	 Ryan	 แต่อธิบดีกรมอัยการ 
ของประเทศไอร์แลนด์ได้ปฏิเสธที่จะส่งตัว	Patrick	Ryan	ในฐานะผู้ร้ายข้ามแดน	
		 	 	 	 โดยมเีหตผุลทีว่า่	สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและสือ่มวลชนของประเทศองักฤษตา่งพากนั 
วิพากษ์วิจารณ์การกระทำของ	Ryan	แล้ว	ทำให้เกรงว่าหากมีการส่งตัว	Ryan	กลับ	Ryan	จะมิได้รับ 
ความเป็นธรรมในการต่อสู้คดีในชั้นศาล
		 	 	 	 อนึ่ง	มีข้อสังเกตว่า	ความผิดทางการเมืองมิได้จำกัดเพียงแค่	“การกระทำ”	(act)	ของ 
ผู้กระทำแต่เพียงอย่างเดียวอย่างที่เข้าใจกัน	 แต่รวมถึงปัจจัยอย่างอื่นด้วย	 เช่น	 แรงจูงใจของรัฐบาล 
ที่ร้องขอให้มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนว่ามีแรงจูงใจทางการเมืองแอบแฝงหรือไม่	 ที่เรียกว่า	 “Political	 
Motive	of	the	Requesting	State”
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		 	 	 	 ขอ้ยกเวน้ขอ้นีไ้ดถ้กูรบัรองไวใ้นสนธสิญัญาระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศสาธารณรฐั 
ประชาชนบังกลาเทศว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน	พ.ศ.	๒๕๔๑	ด้วย	โดยมาตรา	๓	(๑)	บัญญัติว่า	 
จะไม่มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้เมื่อ

     (ข) เปน็ทีป่ระจกัษช์ดัวา่การรอ้งขอใหส้ง่ผูร้า้ยขา้มแดนมวีตัถปุระสงคท์างการเมอืง 
		 	 	 	 นอกจากเรือ่งความผดิทางการเมอืงแลว้	ศาลของหลายประเทศยงัไดใ้หค้วามสำคญักบั 
ระบอบการปกครองของประเทศที่ร้องขอให้มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนด้วยว่ามีระบอบการปกครองที่เป็น
ประชาธิปไตยมากน้อยแค่ไหน	มีการรับรองหลักนิติรัฐหรือไม่
		 	 	 	 เกณฑ์นี้เรียกว่า	“the	Political	structure	of	the	Requesting	State”	
     เกณฑ์นี้ศาลอังกฤษเคยใช้ในคดี Kolczynski โดยศาลอังกฤษปฏิเสธที่จะส่งผู้ร้าย 
ข้ามแดนไปให้ประเทศโปแลนด์ ซึ่งพิจารณาตามมาตรฐานของประเทศอังกฤษ (หรือประเทศ 
ตะวันตก) แล้ว โปแลนด์ในเวลานั้นยังไม่เป็นประชาธิปไตยตามมาตรฐานของประเทศตะวันตก

 ๓. เหตุสำหรับการปฏิเสธไม่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนของสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่าง 
ประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา
		 	 ประเทศไทยทำสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับประเทศกัมพูชา	 เมื่อวันที่	 ๖	 พฤษภาคม	 
พ.ศ.	 ๒๕๔๑	 (ค.ศ.	 ๑๙๙๘)	 โดยมีข้อยกเว้นในเรื่องการส่งผู้ร้ายข้ามแดนในข้อ	 ๓	 ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน	 
๖	ข้อย่อย
		 	 โดยประเด็นสำคัญอยู่ที่ข้อ	(๑)	และข้อ	(๒)	
		 	 โดยข้อ	(๑)	นั้นเป็นเรื่องความผิดทางการเมือง	
		 	 สว่นขอ้	(๒)	นัน้บญัญตัวิา่	“ภาคทีีไ่ดร้บัการรอ้งขอมเีหตผุลหนกัแนน่ในอนัทีจ่ะสนันษิฐาน 
ว่าคำร้องขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนของภาคีผู้ร้องมีความมุ่งประสงค์ในการที่จะดำเนินกระบวนการทาง 
อาญาหรือดำเนินการลงโทษบุคคลที่ถูกขอให้ส่งตัว โดยมีสาเหตุจากเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ หรือ 
ความเหน็ทางการเมอืงของบคุคลนัน้ หรอืวา่สถานะของบคุคลทีถ่กูขอใหส้ง่ตวัเพือ่ดำเนนิคดทีางศาล 
จะถูกทำให้เสื่อมเสียโดยสาเหตุใดดังกล่าวข้างต้น”
		 	 ประเด็นที่ควรพิจารณามีดังนี้
   ประเด็นแรก หากพิจารณาตามสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนข้างต้น	 เหตุที่รัฐบาลกัมพูชา 
จะใช้เป็นข้ออ้างเพื่อไม่ส่งอดีตนายกรัฐมนตรี	 พ.ต.ท.	 ทักษิณ	 ชินวัตร	 ในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนนั้น 
มิได้มีแค่เรื่องความผิดทางการเมืองตามข้อ	(๑)	เท่านั้น	 แต่ยังมีเหตุตามข้อ	(๒)	ซึ่งเกี่ยวกับเรื่อง 
สิทธิมนุษยชนด้วย
		 	 ซึ่งหากพิจารณาจากคำให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรี	ฮุน	เซน	แล้ว	เหตุที่รัฐบาลกัมพูชา 
ใช้เป็นข้ออ้างเพื่อปฏิเสธการส่งผู้ร้ายข้ามแดนหรือข้อ	(๑)	ซึ่งหมายถึงความผิดทางการเมือง	(โดยแท้)
   ประเด็นที่สอง การพิจารณาว่าเป็นความผิดทางการเมืองหรือไม่	เป็นอำนาจของใคร	
		 	 โดยปกติแล้ว	 ฝ่ายตุลาการของรัฐที่ได้รับการร้องขอให้มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดน	เป็นองค์กร 
ที่มีอำนาจในการตีความความหมายของความผิดทางการเมือง	ว่ามีความหมายแคบกว้างเพียงใด
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		 	 ดังจะเห็นได้จากสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศฟิลิปปินส์	 
พ.ศ.	๒๕๒๔	ข้อ	๕	(๒)	ที่	บัญญัติว่า	“ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นว่าคดีใดเป็นความผิดทางการเมืองหรือไม่ 
ให้คำวินิจฉัยของภาคีฝ่ายที่ได้รับการร้องขอเป็นเด็ดขาด”
		 	 แม้ข้อความแบบข้อ	๕	(๒)	จะไม่ปรากฏในสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่ไทยทำกับกัมพูชา
กต็าม	แตห่ากพจิารณาจากถอ้ยคำในมาตรา	๓	ทีใ่ชค้ำวา่	“ภาคทีีไ่ดร้บัการรอ้งขอพจิารณาเหน็วา่...” 
และ “ภาคีที่ได้รับการร้องขอมีเหตุผลหนักแน่นในอันที่จะสันนิษฐานว่า..”
		 	 ก็เข้าใจได้ว่าเป็นดุลพินิจของประเทศที่ได้รับการร้องขอ	 (ซึ่งในที่นี้คือประเทศกัมพูชา)	 
ที่จะตีความคำว่าความผิดทางการเมืองมีความหมายแคบกว้างเพียงใดรวมถึงข้อ	๓	(๒)	ด้วย
	 	 อย่างไรก็ดี	 ในข้อที่	 ๒๑	 ของสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างไทย-กัมพูชา	 ระบุว่า	 
หากมีข้อพิพาทใดเกี่ยวกับการใช้หรือการตีความสนธิสัญญานี	้ ให้ทั้งสองประเทศมีการระงับข้อพิพาท 
โดยการปรึกษาหารือหรือโดยการเจรจา
		 	 ดังนั้น	 จึงเป็นเรื่องปกติอยู่เองที่ศาลของแต่ละประเทศให้ความหมายของความผิด 
ทางการเมืองแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าศาลของประเทศนั้นใช้ทฤษฎีอะไร	 หรือใช้สิ่งใดเป็นเกณฑ์	
เช่น	 ประเทศอังกฤษใช้ทฤษฎี	 Incident	 theory	 หรือศาลของประเทศฝรั่งเศสใช้ทฤษฎีภาวะวิสัย	 
(Objective	theory)	โดยไม่คำนึงถึงแรงจูงใจทางการเมือง	
   ในขณะที่ศาลของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ให้ความสำคัญกับแรงจูงใจทางการเมืองของ
ผู้กระทำ

บทสรุป
		 เหตยุกเวน้ในเรือ่งการสง่ผูร้า้ยขา้มแดนนัน้	มไิดจ้ำกดัมแีคค่วามผดิทางการเมอืงเทา่นัน้	แตป่จัจบุนั	
การปฏิเสธคำร้องขอให้มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนยังคำนึงถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนด้วย
		 นอกจากนี้	 ความผิดทางการเมืองเองก็มิได้มีความหมายอย่างแคบที่หมายถึงเฉพาะการกระทำ 
ที่มุ่งต่อความมั่นคงของรัฐ	อย่างความผิดเรื่องกบฏ	เรื่องการยุยงปลุกปั่นทางการเมืองเท่านั้น
  แต่ยังหมายความรวมถึงความผิดที่เกี่ยวข้องกับการเมืองอีกด้วย 
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ธ.  ขุ.  ๒๕/๔๐/๒๔.

พุทธทาสภิกขุ,  อริยสัจจากพระโอษฐ์ภาคต้น,  น.  ๑๙.

...ผู้ใดที่ถึงพระพุทธ  พระธรรม  

พระสงฆ์  เป็นที่พึ่งแล้ว  เห็นอริยสัจทั้งสี่  

ด้วยปัญญาอันถูกต้อง  คือเห็นทุกข์,   

เห็นเหตุเป็นเครื่องให้เกิดขึ้นของทุกข์,   

เห็นความก้าวล่วงเสียได้ซึ่งทุกข์,  และเห็น 

มรรคประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐ  ซึ่งเป็น 

เครื่องให้ถึงความเข้าไปสงบรำงับแห่งทุกข์  :  

นั่นแหละคือที่พึ่งอันเกษม,  นั่นคือที่พึ่งอันสูงสุด,  

ผู้ใดถือเอาที่พึ่งนั้นแล้ว  ย่อมหลุดพ้นไปจากทุกข์

ทั้งปวงได้แท้...

๔๘
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	 *จัดโดย	สถาบันพระปกเกล้า	เมื่อวันพุธที่	๒๑	ตุลาคม	๒๕๕๒	ระหว่างเวลา	๐๘.๐๐	-	๑๔.๓๐	น.	ณ	ห้องประชุมจินดา	 
ณ	สงขลา	สำนักงาน	ก.พ.	นนทบุรี.	

 ๑. ความเป็นมา แนวคิด และเหตุผลความจำเป็นในการยกร่างพระราชกฤษฎีกาฯ
		 	 	ดว้ยรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๕๐	หมวด	๓	สทิธเิสรภีาพของปวงชน 
ชาวไทย	ส่วนที่	๑๑	เสรีภาพในการชุมนุมและสมาคม	มาตรา	๖๔	ได้บัญญัติว่า	
		 		 “มาตรา	 ๖๔	 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม	 สหภาพ	 สหพันธ์	 สหกรณ์	
กลุ่มเกษตรกร	องค์การเอกชน	องค์การพัฒนาเอกชน	หรือหมู่คณะอื่น
		 		 ขา้ราชการและเจา้หนา้ทีข่องรฐัยอ่มมเีสรภีาพในการรวมกลุม่เชน่เดยีวกบับคุคลทัว่ไป	แตท่ัง้นี ้
ต้องไม่กระทบประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดินและความต่อเนื่องในการจัดทำบริการ 
สาธารณะ	ทั้งนี้	ตามที่กฎหมายบัญญัติ
		 		 การจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง	จะกระทำมิได้	เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตาม 
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย	 เฉพาะเพื่อคุ้มครองประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน	 เพื่อรักษาความสงบ 
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน	หรือเพื่อป้องกันมิให้มีการผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจ”
		 	 ดงันัน้	เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัเจตนารมณข์องรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	จงึมกีารรบัรอง 
เสรีภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะข้าราชการพลเรือนสามัญไว้ใน 
มาตรา	๔๓	แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	๒๕๕๑	ซึ่งบัญญัติว่า	
		 	 “มาตรา	 ๔๓	 ข้าราชการพลเรือนสามัญมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มตามที่บัญญัติไว้ใน 
รัฐธรรมนูญ	แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดินและความต่อเนื่อง 
ในการจัดทำบริการสาธารณะ	และต้องไม่มีวัตถุประสงค์ทางการเมือง

นายบรรหาร  กำลา 
นิติกร สำนักกฎหมาย

การเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น
ต่อร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 

     และเงื่อนไขในการรวมกลุ่มข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ....
“ “

*
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วิธีการ	และเงื่อนไขในการรวมกลุ่มข้าราชการพลเรือนสามัญ	พ.ศ.	....

จุลนิติ ม.ค. - ก.พ. ๕๓50

		 หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขในการรวมกลุ่มตามวรรคหนึ่ง	 ให้เป็นไปตามที่กำหนดใน 
พระราชกฤษฎีกา”
		 อนึ่ง	 การตราพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว	 นอกจากจะเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย	และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	๒๕๕๑	แล้ว	ยังเป็นการ 
สอดคล้องกับอนุสัญญาองค์การแรงงานสากล	 ฉบับที่	 ๑๕๑	 ว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองสิทธิในการ 
จัดตั้งองค์กร	 สมาคม	 และกระบวนการในการกำหนดเงื่อนไขและสภาพการจ้างในระบบราชการ	 
(ซึ่งผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่องค์การแรงงานสากล	 ครั้งที่	 ๖๔	 เมื่อวันที่	 ๒๗	 มิถุนายน	 
พ.ศ.	๒๕๒๑	และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่	๒๕	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๒๔)	อันจะช่วยให้ระบบราชการไทย
มีภาพลักษณ์เป็นที่ยอมรับของประชาคมนานาชาติ	ในเรื่องสิทธิมนุษยชนอีกด้วย

  ๒.  ผลการรับฟังความคิดเห็นต่อกรอบของร่างพระราชกฤษฎีกาฯ
		 	 ในการเสวนาเพือ่รบัฟงัความคดิเหน็ครัง้นี้	ทางคณะทำงานโครงการจดัทำพระราชกฤษฎกีา 
ว่าด้วยการรวมกลุ่มของข้าราชการพลเรือนสามัญ	 (สถาบันพระปกเกล้า)	 ได้นำเสนอผลการรับฟัง 
ความคิดเห็นต่อกรอบของร่างพระราชกฤษฎีกาฯ	ซึ่งคณะทำงานโครงการฯ	ได้รับฟังความคิดเห็น 
จากข้าราชการพลเรือนสามัญตามภูมิภาคต่าง	ๆ 	จำนวน	 ๙	 ครั้ง	 ระหว่างวันที่	 ๑๕	 มิถุนายน	
๒๕๕๒	–	๑๒	กันยายน	๒๕๕๒	โดยสามารถสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น	จำนวน	๙	ครั้ง	ดังกล่าว	
ในแต่ละกรอบหรือประเด็น	ได้ดังนี้

  ๒.๑ หลักเกณฑ์ในการรวมกลุ่ม
    ๒.๑.๑ รูปแบบและการเรียกชื่อกลุ่ม 
	 	 	 	 	 	 	 ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการใช้ชื่อ	 “สหภาพ”	 โดยมีเหตุผลว่า	ชื่อดังกล่าว 
มีความเป็นสากล	 ชัดเจน	 และเข้าใจง่าย	 แต่ต้องตระหนักว่าการรวมตัวกันของข้าราชการนั้น 
มีหลักการที่แตกต่างจากการรวมกลุ่มของผู้ใช้แรงงานในภาคเอกชน
	 	 	 	 	 	 	 ส่วนทางฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับคำว่า	 “สหภาพ”	 นั้น	 มีความเห็นว่าอาจจะ 
ทำใหป้ระชาชนมองภาพลกัษณข์องขา้ราชการเปลีย่นไปซึง่อาจจะกระทบตอ่ศกัดิศ์รขีองขา้ราชการเอง 
เพราะจากเดมิทีข่า้ราชการเปน็ผูม้หีนา้ทีบ่รกิารประชาชนกลบักลายมาเปน็ผูท้ีเ่รยีกรอ้งประโยชนใ์หก้บั 
ตนเอง
     ๒.๑.๒ เกณฑ์ที่ใช้ในการรวมกลุ่ม
	 	 	 	 	 	 	 (๑)	จำนวนสมาชิกผู้เริ่มก่อตั้ง
		 		 	 	 	 	 	 ผูเ้ขา้รว่มเสวนาไดม้คีวามคดิเหน็แยกออกเปน็	๒	ฝา่ย	ฝา่ยหนึง่มคีวามเหน็ดว้ย 
กับการกำหนดจำนวนสมาชิกผู้ริเริ่มก่อตั้งไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ	 ๑๐	 ของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ในหน่วยงานที่สามารถจัดตั้งสหภาพข้าราชการได้	 แต่อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่าจำนวนสมาชิกผู้ริเริ่ม 
ก่อตั้งควรอยู่ที่ร้อยละ	 ๒๐	 เพราะหากกำหนดไว้สูงเกินไปจะทำให้โอกาสจัดตั้งเป็นไปได้ยาก	 แต่ทั้งนี้	 
จะต้องมีจำนวนมากพอที่จะเป็นตัวแทนขององค์กรและมีผลต่อการทำกิจกรรมหรือการเคลื่อนไหว
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		 	 	 	 	 	 	 (๒)	ประเภทของสหภาพ
	 		 	 	 	 	 	 ผู้เข้าร่วมเสวนาส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการรวมกลุ่มสามารถใช้เกณฑ์ทั้งใน 
ระดับกรมหรือกระทรวง	 ระดับจังหวัด	 และตามกลุ่มวิชาชีพ	 โดยให้ข้าราชการเลือกเข้าเป็นสมาชิก 
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ตามความสมัครใจ	
	 		 	 	 	 	 	 (๓)	สหภาพข้าราชการของผู้บริหาร
			 	 	 	 	 	 	 ผู้เข้าร่วมเสวนาส่วนใหญ่มีความเห็นว่าควรแยกข้าราชการระดับบริหาร 
ออกจากระดับปฏิบัติการเพราะเกรงว่าอาจมีการแทรกแซงและครอบงำจากผู้บริหาร	ทำให้ผู้ปฏิบัติ 
ไม่สามารถเรียกร้องได้	 แต่ก็มีบางส่วนเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องแบ่งแยก	 เพราะในระบบราชการ 
ปัจจุบันมีการแบ่งแยกระดับมากพอแล้ว	 การรวมกลุ่มจึงไม่ควรที่จะแบ่งแยกอีก	 และการแบ่งแยก 
การรวมกลุ่มระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติ	 อาจทำให้เกิดการเผชิญหน้ากันและมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดี 
ต่อกัน	

  
  
  
  
 

  
    

  
   ๒.๑.๓ วัตถุประสงค์ในการรวมกลุ่ม
			 		 	 	 	 ผู้เข้าร่วมเสวนาส่วนใหญ่มีความเห็นว่าวัตถุประสงค์ในการรวมกลุ่มควรเป็นไป 
เพือ่การปกปอ้งรกัษาผลประโยชนใ์นการปฏบิตัหินา้ทีร่าชการของผูเ้ปน็สมาชกิ	และรกัษาผลประโยชน์ 
ส่วนรวมของผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ในลักษณะเดียวกัน	 ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและ 
ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานอื่นด้วยกัน	รวมทั้งเป็นตัวแทนของสมาชิกในการร้องทุกข์การเจรจา 
ต่อรองร่วม	และการปรึกษาหารือร่วมกับผู้บังคับบัญชาหรือตัวแทนของผู้บังคับบัญชา

 ๒.๒  วิธีการรวมกลุ่มและการดำเนินงาน
   ๒.๒.๑ การจดทะเบียน
		 		 	 	 		 ผู้เข้าร่วมเสวนาได้มีความคิดเห็นแยกออกเป็น	๒	ฝ่าย	ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า 
ควรให้สำนักงาน	 ก.พ.	 เป็นหน่วยงานที่รับจดทะเบียนจัดตั้งสหภาพในวาระเริ่มแรก	เนื่องจากเป็น 
หน่วยงานที่มีความรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องระเบียบปฏิบัติของข้าราชการพลเรือนสามัญ	 



การเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์		
วิธีการ	และเงื่อนไขในการรวมกลุ่มข้าราชการพลเรือนสามัญ	พ.ศ.	....
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แต่อีกฝ่ายหนึ่งมีความไม่เห็นด้วย	เนื่องจากมีความเห็นว่า	สำนักงาน	ก.พ.	เป็นหน่วยงานที่ให้คุณ 
ให้โทษต่อข้าราชการพลเรือนสามัญได้	 ดังนั้น	 การกำหนดให้สำนักงาน	ก.พ.	เป็นหน่วยงานที่รับ 
จดทะเบียนอาจทำให้การดำเนินงานของสหภาพมีความไม่เป็นอิสระ
      ๒.๒.๒  งบประมาณและสถานที่
	 		 	 	 		 	 	 	ผูเ้ขา้รว่มเสวนาสว่นใหญม่คีวามเหน็วา่งบประมาณการดำเนนิงานของสหภาพ 
ควรมาจากคา่บำรงุสมาชกิเปน็หลกั	ทัง้นี	้แตจ่ะตอ้งใหจ้า่ยดว้ยความสมคัรใจ	โดยไมใ่หห้กัจากเงนิเดอืน	
และไมค่วรกำหนดอตัราคา่บำรงุไวส้งูเกนิไป	นอกจากนี้	ยงัมคีวามเหน็วา่ควรใหร้ฐัเขา้มาสนบัสนนุดว้ย
อีกทางหนึ่ง
		 	 	 	 		 	 	 	ในสว่นของสถานทีต่ัง้ของสหภาพนัน้	สว่นใหญม่คีวามเหน็วา่ควรใชส้ถานทีข่อง 
ทางราชการเป็นที่ตั้งสหภาพ	 แต่ก็ไม่เป็นการจำกัดสิทธิของสมาชิกในการหาสถานที่อื่น	ๆ 	นอกจาก 
สถานที่ของทางราชการเป็นที่ตั้งสหภาพตามความเหมาะสม

  ๒.๓  เงื่อนไขในการรวมกลุ่ม
       ๒.๓.๑  ข้อจำกัดกิจกรรมของสหภาพ
		 		 	 	 		 	 	 	การกำหนดกจิกรรมทีส่หภาพสามารถทำไดแ้ละทำไมไ่ดน้ัน้	ไมค่วรมลีกัษณะ 
เป็นการปิดกั้นเสรีภาพในการรวมกลุ่มมากจนเกินไป	 โดยให้ยึดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย	 เป็นหลัก	 และในกรณีการห้ามดำเนินกิจกรรมทางการเมืองนั้นต้องระบุ 
ให้ชัดเจนเป็นกรณี	ๆ 	ไป
      ๒.๓.๒  ข้อห้ามการเจรจาต่อรอง
		 	 	 	 		 	 	 	ผู้ เข้าร่วมเสวนาส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการห้ามเจรจาต่อรองในเรื่อง 
สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายของข้าราชการนั้น	อาจจะทำให้สหภาพไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตาม 
ข้อเรียกร้องได้

  ๒.๔  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีเกิดข้อพิพาท
	 	 	 	 	ผู้เข้าร่วมเสวนาบางส่วนเห็นสมควรให้ศาลปกครองเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการ 
พิจารณา	 เพราะลักษณะวิธีพิจารณาคดีของศาลปกครองมีความเหมาะสมกับลักษณะและประเภท 
ของคดี	 แต่บางส่วนมีความเห็นว่าควรให้ขึ้นอยู่กับลักษณะและประเภทของคดีเป็นกรณี 	ๆ 	 ไป	
ว่าจะให้ศาลใดมีเขตอำนาจพิจารณา	 นอกจากนี้	 ยังมีผู้เสนอว่าควรกำหนดให้มี	 “ศาลข้าราชการ”	
เป็นผู้ระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้น

 ๓. สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกาฯ
		 	 หลังจากที่คณะทำงานโครงการฯ	 ได้รับฟังความคิดเห็นจากข้าราชการพลเรือนสามัญตาม 
ภูมิภาคต่าง	ๆ 	เสร็จแล้ว	 คณะทำงานโครงการฯ	ได้นำผลการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวมาดำเนินการ 
ยกร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขในการรวมกลุ่มข้าราชการพลเรือน 
สามัญ	พ.ศ.	....	โดยร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีสาระสำคัญ	ดังนี้
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    ๓.๑ บทนิยาม
		 	 	 	 “ข้าราชการ”	หมายความว่า	ข้าราชการพลเรือนสามัญ
		 	 	 	 “สหภาพข้าราชการ”	 หมายความว่า	 คณะหรือกลุ่มข้าราชการที่จัดตั้งขึ้นโดยมี 
วัตถุประสงค์เพื่อใช้สิทธิร่วมกันในการคุ้มครองและปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกซึ่งเป็นข้าราชการ
		 	 	 	 “ผู้บริหาร”	 หมายความว่า	 ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารตามกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
		 		 	 	 “นายทะเบียน”	 หมายความว่า	 เลขาธิการ	 ก.พ.	 หรือผู้ซึ่งเลขาธิการ	 ก.พ.	
มอบหมาย	
   ๓.๒ บททั่วไป
		 	 	 	 ๓.๒.๑	 ข้าราชการทุกคนมีสิทธิรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นสหภาพข้าราชการ	 หรือเข้าร่วม 
เปน็สมาชกิสหภาพขา้ราชการได	้แตใ่นการจดัตัง้หรอืเขา้รว่มเปน็สมาชกิสหภาพขา้ราชการบางประเภท 
อาจถูกจำกัดหรือสั่งห้ามจากรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือผู้บังคับบัญชาได้	 ทั้งนี้	 เพื่อประโยชน์ของการ 
จัดทำบริการสาธารณะอย่างต่อเนื่องหรือประสิทธิภาพของการให้บริการแก่สาธารณะหรือการรักษา 
ความปลอดภัยแก่ประชาชน
	 		 	 	 ๓.๒.๒	 ข้าราชการจะไม่ถูกกีดกันหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมในการ 
ปฏิบัติงานอันเนื่องจากการเข้าเป็นสมาชิกสหภาพข้าราชการหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามปกติของ 
สหภาพข้าราชการหรือองค์กรอื่นใดทางด้านการรวมกลุ่มของข้าราชการ	
		 	 	 	 ๓.๒.๓	 สหภาพข้าราชการต้องไม่หยุดงานประท้วง	 ละทิ้งหน้าที่	 รบกวนการทำงาน 
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 หรือกระทำการอันมีผลต่อการให้บริการสาธารณะหยุดลงหรือช้าลงหรือ 
ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากหน่วยงานของรัฐ	 รวมทั้งจะต้องไม่สนับสนุนพรรคการเมือง 
หรือการแบ่งฝักฝ่ายทางการเมือง
  ๓.๓ วัตถุประสงค์ของสหภาพข้าราชการ
		 		 	 	 มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องรักษาผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้เป็น 
สมาชกิและของผูป้ฏบิตังิานทีอ่ยูใ่นลกัษณะเดยีวกนัเพือ่สรา้งมาตรฐานการครองชพีทีย่ตุธิรรม	สง่เสรมิ 
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและข้าราชการ	 สร้างความมีเกียรติแก่สมาชิก	 เป็นตัวแทนของ 
สมาชิกในการร้องทุกข์	 การเจรจาต่อรองร่วม	 และการปรึกษาหารือร่วมกับผู้บังคับบัญชาหรือตัวแทน 
ของผู้บังคับบัญชา	ตลอดจนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	
  ๓.๔ การจัดตั้ง การจดทะเบียน และการดำเนินงาน
		 		 	 	 ๓.๔.๑	 สหภาพขา้ราชการตอ้งแจง้การจดัตัง้รวมทัง้จดัทำขอ้บงัคบัยืน่ตอ่นายทะเบยีน 
(เลขาธิการ	 ก.พ.)	 เพื่อรับรองสถานะ	 ทั้งนี้	 วิธีการ	 และเงื่อนไขในการยื่นและจดทะเบียน	ให้เป็นไป 
ตามประกาศที่เลขาธิการ	ก.พ.	กำหนด



การเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์		
วิธีการ	และเงื่อนไขในการรวมกลุ่มข้าราชการพลเรือนสามัญ	พ.ศ.	....

จุลนิติ ม.ค. - ก.พ. ๕๓54

		 		 	 	 ๓.๔.๒	 การไมร่บัการจดทะเบยีนตอ้งเปน็ไปดว้ยเหตทุีก่ฎหมายระบไุวเ้ทา่นัน้	กลา่วคอื	
เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้	
		 		 	 	 		 	 	 (๑)	 มีสมาชิกได้ไม่ครบจำนวนขั้นต่ำที่พระราชกฤษฎีกานี้หรือกฎหมายอื่น 
กำหนดไว้
         (๒)	 มีวัตถุประสงค์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี	 หรือขัด 
ต่อหน้าที่ที่พึงกระทำของการเป็นข้าราชการ
			 	 	 	 		 	 	 (๓)	 มีวัตถุประสงค์และขอบเขตการดำเนินงานซ้ำซ้อนกับสหภาพ 
ข้าราชการอื่นที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว
		 		 	 	 		 	 	 (๔)	 ได้รับการสนับสนุนทางการเงินในการจัดตั้งจากพรรคการเมืองหรือ 
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ว่าทั้งในหรือต่างประเทศ
		 	 	 	 ๓.๔.๓	 สหภาพข้าราชการต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละ	 ๒๐	 ของข้าราชการ 
ในแต่ละประเภทสหภาพข้าราชการแต่ต้องไม่น้อยกว่า	๒๐	คน	โดยในการจัดตั้งสหภาพข้าราชการนั้น	 
ต้องมีข้าราชการผู้มีสิทธิจำนวนไม่น้อยกว่า	 ๕	 คนเป็นผู้เริ่มก่อการ	 โดยยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อ 
นายทะเบียนพร้อมด้วยร่างข้อบังคับของสหภาพข้าราชการอย่างน้อย	๓	ฉบับ
		 		 	 	 ๓.๔.๔	 ถ้านายทะเบียนเห็นว่าไม่อาจจดทะเบียนได้ตามที่กำหนดไว้ในข้อ	 ๓.๔.๒	 
ให้นายทะเบียนมีคำสั่งไม่รับการจดทะเบียน	 และแจ้งคำสั่งไม่รับการจดทะเบียนพร้อมด้วย 
เหตุผลที่ไม่รับการจดทะเบียนไปยังผู้ขอจดทะเบียนโดยมิชักช้า	 ทั้งนี้	 ผู้ขอการจดทะเบียนมีสิทธิ 
อุทธรณ์คำสั่งไม่รับการจดทะเบียนนั้นต่อรัฐมนตรีได้โดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อนายทะเบียนภายใน 
๓๐	 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง	 และให้รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ	์ และแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายใน	 
๓๐	วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์
		 		 	 	 ๓.๔.๕	 สมาชกิภาพของสมาชกิสหภาพขา้ราชการสิน้สดุลงเมือ่ตาย	ลาออก	เกษยีณอาย ุ
ที่ประชุมใหญ่ให้ออก	 หรือย้ายสังกัดหรือตำแหน่งอันมีผลทำให้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมในสหภาพ 
ข้าราชการประเภทนั้น	 หรือด้วยเหตุอื่นนอกจากนี้ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ	ทั้งนี้	ข้าราชการ 
ที่เกษียณอายุอาจเข้าเป็นที่ปรึกษาได้	แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในการจัดการสหภาพข้าราชการ
		 		 	 	 ๓.๔.๖	 ให้หน่วยงานของรัฐจัดหาสถานที่ทำงานของสหภาพข้าราชการโดยต้องเป็นส
ถานที่ที่เข้าถึงได้ง่าย	และมีพื้นที่เพียงพอแก่การทำงาน
		 	 			 ๓.๔.๗	 ข้าราชการซึ่งเป็นกรรมการสหภาพข้าราชการมีสิทธิลาเพื่อไปดำเนินกิจการ 
สหภาพข้าราชการในฐานะผู้แทนข้าราชการในการเจรจา	การไกล่เกลี่ย	และการชี้ขาดข้อพิพาท	และ 
มีสิทธิลาเพื่อไปร่วมประชุมตามที่ทางราชการกำหนดได้	 โดยให้ถือว่าวันลาของข้าราชการนั้นเป็น 
วันทำงาน
		 		 	 	 ๓.๔.๘	 นายทะเบียนมีอำนาจสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนสหภาพข้าราชการได้	
เมื่อปรากฏว่า
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		 		 	 	 	 	 (๑)	 รับเงินบริจาคจากพรรคการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
ทั้งภายในและนอกประเทศ
		 	 	 	 	 	 (๒)	 นัดหยุดงานหรือกระทำการอื่นอันมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการ 
บริหารราชการแผ่นดินหรือการให้บริการสาธารณะ
		 		 	 	 	 	 (๓)	 มีจำนวนสมาชิกน้อยกว่าร้อยละ	 ๒๐	 ของข้าราชการในแต่ละประเภทส
หภาพข้าราชการหรือน้อยกว่า	 ๒๐	 คน	 เป็นเวลา	 ๑	 ปีและไม่สามารถมีสมาชิกครบตามที่กฎหมาย 
กำหนดได้
		 		 	 	 	 	 (๔)	 กระทำการฝ่าฝืนคำสั่งของนายทะเบียนที่สั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย	 
เป็นกลางและได้สัดส่วนและจำเป็นกับการกระทำ
 
 ๓.๕  การยื่นข้อเรียกร้อง
		 		 	 ๓.๕.๑	 สหภาพข้าราชการสามารถยื่นข้อเรียกร้องเกี่ยวกับสภาพการทำงานได้	ดังนี้
		 	 	 	 	 	 (๑)	 การทำบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการทำงานหรือเป้าหมายตัวชี้ วัด 
การปฏิบัติงานรวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินดังกล่าว
		 		 	 	 	 	 (๒)	 กำหนดวันเวลาการทำงานที่สอดคล้องกับสภาพงานและสภาวะแวดล้อม 
		 		 	 	 	 	 (๓)	 การให้มีหรือปรับปรุงสวัสดิการข้าราชการ
		 		 	 	 	 	 (๔)	 การยื่นเรื่องราวร้องทุกข์กับผู้บังคับบัญชาเพื่อปรับปรุงสิ่งแวดล้อม	
ความปลอดภัย	หรืออาชีวอนามัยในการการทำงาน
		 		 	 	 	 	 (๕)	 การออกหลักเกณฑ์การทำงานที่มีผลกระทบต่อข้าราชการเป็นส่วนรวม
		 	 	 ๓.๕.๒	 การยื่นข้อเรียกร้องเกี่ยวกับสภาพการทำงานหรือการแก้ไขเพิ่มเติมข้อเรียกร้อง 
เกี่ยวกับสภาพการทำงานจะต้องกระทำโดยความเห็นชอบของสมาชิกเสียงข้างมาก	 และต้องแจ้ง 
ข้อเรียกร้องเป็นหนังสือให้แก่ผู้บังคับบัญชาทราบ	และระบุชื่อผู้แทนเข้าร่วมเจรจาด้วย
    
 ๓.๖  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสหภาพข้าราชการ
		 		 	 ร่างพระราชกฤษฎีกาฯ	 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า	 “คณะกรรมการ 
ส่งเสริมกิจการสหภาพข้าราชการ”	ประกอบด้วย
		 	 	 (๑)	 นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย	เป็นประธานกรรมการ
		 	 	 (๒)		ปลัดกระทรวงทุกกระทรวง	เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง
		 		 	 (๓)		ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมิใช่ข้าราชการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง	จำนวน	๑๐	คน	เป็นกรรมการ
		 	 	 (๔)		ตัวแทนสหภาพข้าราชการและสหพันธ์ข้าราชการที่รัฐมนตรีคัดเลือกโดยเห็นว่า 
เป็นสหภาพข้าราชการที่มีสภาพเป็นตัวแทนข้าราชการส่วนรวมได้	จำนวน	๑๐	แห่ง	เป็นกรรมการ
		 		 	 โดยให้เลขาธิการ	 ก.พ.	 เป็นกรรมการและเลขานุการ	 และให้เลขาธิการ	 ก.พ.	แต่งตั้ง 
ข้าราชการในสำนักงาน	ก.พ.	เป็นผู้ช่วยเลขานุการ	๒	คน
			 		 	 ทัง้นี	้คณะกรรมการสง่เสรมิกจิการสหภาพขา้ราชการมอีำนาจหนา้ทีเ่กีย่วกบัการเสนอแนะ
และใหค้วามเหน็ตอ่คณะรฐัมนตรเีกีย่วกบันโยบายการสง่เสรมิการดำเนนิกจิการของสหภาพขา้ราชการ	



การเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์		
วิธีการ	และเงื่อนไขในการรวมกลุ่มข้าราชการพลเรือนสามัญ	พ.ศ.	....
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การเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มีหรือแก้ไขกฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 หรือมติคณะรัฐมนตรี 
ทีเ่กีย่วกบัการดำเนนิการของสหภาพขา้ราชการ	การวางระเบยีบเกีย่วกบัการกำกบัดแูลและตรวจสอบ
การดำเนนิงานของสหภาพขา้ราชการ	เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามพระราชกฤษฎกีานี้	และสง่เสรมิและสนบัสนนุ
ในด้านวิชาการและการพัฒนาบุคลากรให้แก่สหภาพข้าราชการ
  ๓.๗ สหพันธ์ข้าราชการ
		 	 	 	 สหภาพข้าราชการอาจควบรวมกันเป็นสหพันธ์ข้าราชการได้	แต่ห้ามมิให้ควบรวมกับ 
สหภาพแรงงานหรือสหพันธ์แรงงานลูกจ้างหรือนายจ้างตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์	 หรือ	สหภาพ 
แรงงานหรือสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ตามกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
  
 ๔. ความเห็นของผู้เข้าร่วมเสวนา
				 		 หลังจากที่คณะทำงานโครงการฯ	ได้นำเสนอเกี่ยวกับสาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
กำหนดหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขในการรวมกลุ่มข้าราชการพลเรือนสามัญ	 พ.ศ.	 ....	 เสร็จแล้ว	 
ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเสวนาแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชกฤษฎีกาฯ	 ซึ่งผู้เข้าร่วมเสวนา 
ได้แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง	โดยสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้

   ประเด็นที่ ๑ การกำหนดบทนิยามคำว่า	“ผู้บังคับบัญชา”	และคำว่า	“สภาพการทำงาน”
		 	 คำวา่	“ผูบ้งัคบับญัชา”	ไดม้กีารกำหนดนยิามไวเ้ปน็การเฉพาะในหมวด	๔	การยืน่ขอ้เรยีกรอ้ง	
โดยไม่มีการกำหนดนิยามไว้ในตอนต้นหรือในมาตรา	๓	แต่ปรากฏว่าถ้อยคำดังกล่าวได้มีการบัญญัติไว ้
ในมาตราอื่นนอกจากหมวด	๔	เช่น	มาตรา	๕	มาตรา	๑๐	และมาตรา	๑๑	เป็นต้น	ซึ่งกรณีนี้อาจทำให้ 
มคีวามไมช่ดัเจนในการตคีวามเกีย่วกบัถอ้ยคำดงักลา่ว	ดงันัน้	จงึควรกำหนดนยิามคำวา่	“ผูบ้งัคบับญัชา”	
ไว้ให้ชัดเจนว่ามีความหมายรวมถึงใครบ้างตั้งแต่ต้นหรือในมาตรา	๓
	 		 คำว่า	“สภาพการทำงาน”	 ไม่มีการกำหนดนิยามไว้แต่อย่างใด	 ดังนั้น	 ควรกำหนดนิยาม 
ถ้อยคำดังกล่าวไว้ให้ชัดเจน	 เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากและมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าใจ 
ให้ตรงกันว่าสภาพการทำงานมีความหมายรวมถึงการกระทำอย่างไรบ้าง	 ทั้งนี้	 เพื่อป้องกันการเกิด 
ข้อพิพาทในอนาคตว่ากรณีอย่างไรจึงจะอยู่ในความหมายของคำว่า	“สภาพการทำงาน”

  ประเด็นที่ ๒	การจำกัดสิทธิในการรวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งสหภาพข้าราชการ
	 		 ในหมวด	๑	บททั่วไป	มาตรา	๕	ได้บัญญัติรับรองเสรีภาพในการรวมกลุ่มกันเพื่อจัดตั้งเป็น 
สหภาพข้าราชการหรือการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพข้าราชการ	 แต่ความในวรรคสองของมาตรา	 
ดังกล่าวได้บัญญัติว่าเสรีภาพดังกล่าวอาจถูกจำกัดหรือส่ังห้ามจากรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือผู้บังคับบัญชาได้ 
กรณีดังกล่าวอาจจะทำให้การใช้เสรีภาพในการรวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งสหภาพของข้าราชการไม่สามารถ 
เกดิขึน้ได้	เนือ่งจากตอ้งขึน้อยูก่บัดลุพนิจิของรฐัมนตรหีรอืผูบ้งัคบับญัชาในการอนญุาตใหจ้ดัตัง้	ดงันัน้	
จงึมคีวามเหน็วา่ไมค่วรมบีทบญัญตัใินลกัษณะดงักลา่วเพือ่จำกดัเสรภีาพในการรวมกลุม่เพือ่จดัตัง้เปน็
สหภาพหรือการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพข้าราชการ	 	 	 	
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   ประเด็นที่ ๓	การยื่นข้อเรียกร้อง
	 		 บทบัญญัติในหมวด	 ๔	 การยื่นข้อเรียกร้อง	 ควรมีการกำหนดไว้ให้ชัดเจนในเรื่องเกี่ยวกับ 
กระบวนการและผู้มีอำนาจรับข้อเรียกร้อง	 เนื่องจากมีความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับผู้บังคับบัญชาซึ่งอาจ 
ทำให้เกิดความสับสนได้ว่าการยื่นข้อเรียกร้องจะต้องยื่นต่อใคร	 และควรมีการกำหนดรายละเอียด 
ของกระบวนการยืน่ขอ้เรยีกรอ้ง	และกระบวนการเจรจาไวใ้หช้ดัเจนวา่มขีัน้ตอนและรายละเอยีดอยา่งไร 
  ประเด็นที่ ๔	การจดทะเบียน
	 	 เมื่อมีการจดทะเบียนสหภาพข้าราชการแล้วจะทำให้มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย 
หรือไม่	 ซึ่งในร่างพระราชกฤษฎีกาฯ	 ไม่ได้กำหนดไว้	 ดังนั้น	 จึงควรมีการกำหนดฐานะของสหภาพไว้ 
อย่างชัดเจนว่าเมื่อมีการจดทะเบียนแล้วจะทำให้มีฐานะเป็นนิติบุคคลหรือไม่	 และถ้าหากมีฐานะเป็น 
นิติบุคคลแล้วจะมีบทบาทในการดำเนินกิจการขององค์กรอย่างไรเพื่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่อง 
การกระทำเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรเอง

  ประเด็นที่ ๕	การใช้เสรีภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
	 		 เสรีภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการที่รัฐธรรมนูญฯ	 มาตรา	 ๖๔	 และพระราชบัญญัติ 
ระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน	พ.ศ.	๒๕๕๑	มาตรา	๔๓	ไดบ้ญัญตัริบัรองไวน้ัน้	หากพระราชกฤษฎกีาฯ	นี้
ยังไม่มีผลใช้บังคับหรือหากไม่มีกฎหมายฉบับนี้ใช้บังคับเลย	ข้าราชการสามารถใช้เสรีภาพในการ 
รวมกลุ่มกันโดยอาศัยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ	ได้หรือไม่
		 	 ในประเด็นนี้	ทางคณะทำงานโครงการฯ	ได้ชี้แจงว่า	แม้พระราชกฤษฎีกาฯ	นี้จะยังไม่มีผล 
ใช้บังคับหรือหากไม่มีกฎหมายฉบับนี้ใช้บังคับเลย	 ก็สามารถใช้เสรีภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการ 
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายได้	 เพียงแต่อาจจะทำให้มีความสับสนหรือเกิดความวุ่นวายข้ึน 
ในขั้นตอนการจัดตั้งและดำเนินการ	 เนื่องจากการขาดหลักเกณฑ์	 วิธีการ	และเงื่อนไขในการรวมกลุ่ม 
ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ชัดเจน

  ประเด็นที่ ๖	ผู้แทนในการเจรจา
	 		 ควรมีการกำหนดเกี่ยวกับผู้แทนในการเจรจาให้ชัดเจนว่าควรจะมีที่มาจากฝ่ายใดบ้างและ 
จำนวนเท่าไหร่	 เพราะถ้าหากไม่มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนแล้ว	 ในอนาคตอาจจะทำให้เกิดปัญหา 
ในทางปฏบิตัวิา่ตวัแทนจากแตล่ะฝา่ยจะมจีำนวนมากนอ้ยเพยีงใด	จนสง่ผลทำใหก้ารเจรจามคีวามลา่ชา้ 
ซึ่งจะไม่เป็นผลดีต่อสหภาพข้าราชการได้

   ประเด็นที่ ๗	มาตรฐานในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
	 		 เนื่องจากสมาชิกของสหภาพข้าราชการอาจจะมาจากหลายองค์กรหรือหลายหน่วยงาน	 
ซึ่งผู้มีอำนาจไกล่เกลี่ยได้แก่ผู้บังคับบัญชาในองค์กรหรือในหน่วยงานนั้น	ๆ 	ซึ่งในทางปฏิบัติอาจจะ 
ทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานในการไกล่เกลี่ยของแต่ละองค์กรหรือแต่ละสหภาพจะมีบรรทัดฐาน 
เป็นอย่างเดียวกันหรือไม่	 ดังนั้น	 จึงควรกำหนดไว้ให้ชัดเจนในเรื่องบุคคลที่มีอำนาจในการเจรจา 
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อจะได้มีมาตรฐานเป็นอย่างเดียวกัน



การเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์		
วิธีการ	และเงื่อนไขในการรวมกลุ่มข้าราชการพลเรือนสามัญ	พ.ศ.	....
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 ๕. บทสรุป
			 	 ดงัทีไ่ดก้ลา่วแลว้ในเบือ้งตน้วา่การตราพระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยการกำหนดหลกัเกณฑ	์วธิกีาร	
และเงื่อนไขในการรวมกลุ่มข้าราชการพลเรือนสามัญนี้	 เพื่อเป็นการสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 ในการที่จะรับรองเสรีภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการและ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ	 โดยหลังจากที่รับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้แล้ว	ทางคณะทำงาน 
โครงการฯ	ก็จะได้นำร่างพระราชกฤษฎีกาฯ	ไปปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์และดำเนินการจัดให้ม ี
การรับฟังความคิดเห็นเพื่อให้ร่างพระราชกฤษฎีกาฯ	 มีความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของ 
ขา้ราชการพลเรอืนสามญัและทกุภาคสว่น	กอ่นทีจ่ะไดน้ำเสนอรา่งพระราชกฤษฎกีาฯ	ตอ่คณะรฐัมนตร ี
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ	 และนำขึ้นทูลเกล้าฯ	 ถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย	
และประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป	
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 ๑จัดโดย สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม  
๒๒๒ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 บทนำ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรก 
ที่บัญญัติโดยให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาชี้ขาดกรณีที่มีปัญหาว่า หนังสือสัญญาใด 
ที่ฝ่ายบริหารทำความตกลงกับนานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศต้องได้รับความเห็นชอบ 
จากรัฐสภาหรือไม่ ซึ่งหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ได้แก่ (๑) หนังสือสัญญาที่มี 
บทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย (๒) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่นอกอาณาเขต 
ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ  
(๓) หนังสือสัญญาที่ต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา (๔) หนังสือสัญญา 
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง และ (๕) หนังสือ 
สญัญาทีม่ผีลผกูพนัดา้นการคา้ การลงทนุ หรอืงบประมาณของประเทศอยา่งมนียัสำคญั นอกจากนีแ้ลว้  
ในมาตรา ๑๙๐ วรรคสามและวรรคสี่ ยังได้กำหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับรัฐในกระบวนการจัดทำ
หนังสือสัญญากับนานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศด้วย
 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้จัดทำโครงการวิจัยเรื่อง “หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ต้อง 
ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา” เพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการทำจัดทำหนังสือสัญญา 
ระหว่างประเทศ และเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบ 
จากรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๙๐ รวมทั้งศึกษาเปรียบเทียบ 
กระบวนการจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของไทยกับต่างประเทศ ตลอดจนความสัมพันธ ์
เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ระหว่างฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ 
และฝ่ายตุลาการ พร้อมทั้งได้มีการจัดสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อดังกล่าวขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่  
๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนาที่มีความรู้และประสบการณ์ 

นางสาวเพลินตา  ตันรังสรรค์ 
นิติกร สำนักกฎหมาย

หนังสือสัญญาระหว่างประเทศ
ที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา ๑
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ที่สามารถให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ อันจะทำให้เกิด 
การปรับปรุงงานวิจัยให้มีความสมบูรณ์ และเพื่อแสวงหาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา 
วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต่อไป

 โดยการสัมมนาทางวิชาการในครั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร. จุมพต สายสุนทร อาจารย์ประจำ 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย ได้ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ 
เกีย่วกบัหนงัสอืสญัญาทีต่อ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากรฐัสภา โดยม ีศาสตราจารย ์ดร. อรณุ ภาณพุงศ ์ 
อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและอดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ วิจารณ์ 
ในประเดน็ดงักลา่ว รวมทัง้ไดอ้ภปิรายแลกเปลีย่นความคดิเหน็รว่มกบัผูเ้ขา้รว่มสมัมนาอยา่งกวา้งขวาง  
โดยมีสาระสำคัญของการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ต้อง 
ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา สรุปได้ดังนี้

 “สนธสิญัญา” (treaties)๒ นบัไดว้า่เปน็บอ่เกดิของกฎหมายและของพนัธกรณรีะหวา่งประเทศ 
ที่มีบทบาทและความสำคัญมากที่สุดประเภทหนึ่งในบรรดาบ่อเกิดของกฎหมายและของพันธกรณ ี

ระหว่างประเทศ๓ ในการกำหนดความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างรัฐกับรัฐ หรือรัฐ 
กับองค์การระหว่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นบ่อเกิด 
แห่งสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในทาง 
ระหว่างประเทศที่สำคัญอีกด้วย   
   กฎเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศ 
เกี่ยวกับการทำสนธิสัญญานั้น ปรากฏอยู่ใน 
อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา  
ค.ศ. ๑๙๖๙ (Vienna Convention on the Law 

of Treaties, 1969) ซึ่งแม้จะมิได้ประมวลหลักกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ (customary  
international law) และหลักกฎหมายทั่วไป (general principles of law) เกี่ยวกับสนธิสัญญา 
ไว้ทั้งหมดก็ตาม แต่ก็เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า อนุสัญญาดังกล่าวเป็นอนุสัญญาที่ได้ประมวล 
หลักกฎหมายระหว่างประเทศที่สำคัญ และหลักเกณฑ์ใหม่ ๆ  อันเกี่ยวกับการทำสนธิสัญญาไว้ และใน 
กรณีของสนธิสัญญาซึ่งมิได้อยู่ภายใต้บังคับของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา  
ค.ศ. ๑๙๖๙ นั้น ก็ให้เป็นไปตามกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ

 ๒“สนธิสัญญา” เป็นถ้อยคำตามอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญาฯ อันเป็นกฎหมายระหว่างประเทศ 
ซึ่งมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ใช้คำว่า “หนังสือสัญญา” โดยทั้งสองคำดังกล่าว 
มีความหมายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 ๓บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศในการทำหนังสือสัญญา ได้แก่ สนธิสัญญา (treaties) จารีตประเพณีระหว่างประเทศ 
(international custom) และหลักกฎหมายทั่วไป (general principles of law)
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 กฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศที่มีต่อสนธิสัญญาซึ่งมิได้อยู่ภายใต้บังคับของ 
อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙ นั้น นับว่ามีบทบาทสำคัญมาก 
ทั้งนี้เพราะขอบเขตของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙ ใช้บังคับ 
แก่สนธิสัญญาซึ่งทำขึ้นระหว่างรัฐกับรัฐเท่านั้น๔ ดังนั้น จึงมีสนธิสัญญาในหลายกรณีที่มิได้อยู่ 
ภายใต้บังคับของอนุสัญญาดังกล่าว เช่น สนธิสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างรัฐกับองค์การระหว่างประเทศ  
หรือสนธิสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างองค์การระหว่างประเทศด้วยกัน เป็นต้น แต่อยู่ในบังคับของอนุสัญญา 
กรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญาระหว่างรัฐกับองค์การระหว่างประเทศหรือระหว่าง 
องค์การระหว่างประเทศด้วยกัน ค.ศ. ๑๙๘๖ (Vienna Convention on the Law of Treaties  
between States and International Organizations or between International  
Organizations, 1986) ซึ่งครอบคลุมถึงกรณีดังกล่าวและมีเนื้อหาสาระที่ไม่แตกต่างกันในส่วนสำคัญ
มากนัก

๑.  ความหมายของหนังสือสัญญา
 อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙ ซึ่งประมวลหลักกฎหมาย 
เกี่ยวกับการจัดทำสนธิสัญญาระหว่างรัฐกับรัฐเท่านั้น ได้นิยามคำว่า “สนธิสัญญา” (Treaties)๕  
หมายถึง “ความตกลงระหว่างประเทศ (international agreement) ที่ทำขึ้นระหว่างรัฐเป็น 
ลายลักษณ์อักษรและอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะรวมอยู่ในตราสาร 
ฉบับเดียวหรือตราสารที่เกี่ยวข้องสองฉบับหรือมากกว่านั้น และไม่ว่าจะเรียกชื่อเฉพาะว่าอย่างไร 
ก็ตาม” และในอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญาระหว่างรัฐกับองค์การระหว่าง 
ประเทศ หรือระหว่างองค์การระหว่างประเทศ ค.ศ. ๑๙๘๖๖ ซึ่งกำหนดกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศ 
เกี่ยวกับการจัดทำสนธิสัญญาระหว่างรัฐกับองค์การระหว่างประเทศ หรือระหว่างองค์การระหว่าง 
ประเทศด้วยกัน ก็ได้ให้คำนิยามความหมายของสนธิสัญญาไว้คล้ายคลึงกัน

 ๔Article 1 Scope of the present Convention
  The present Convention applies to treaties between States.
 ๕Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969
  Article 2 Use of terms
    1. For the purposes of the present Convention:
  (a) “treaty” means an international agreement concluded between States in written form and 
governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments 
and whatever its particular designation;
 ๖Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or 
between International Organizations, 1986
  Article 2 Use of terms
  1. For the purposes of the present Convention:
  (a) “treaty” means an international agreement governed by international law and concluded 
in written form:
   (i)  between one or more States and one or more international organizations; or
   (ii) between international organizations,
whether that agreement is embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever 
its particular designation;
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 ดงันัน้ ในการพจิารณาวา่ “หนงัสอืสญัญา” ใดเปน็ ”สนธสิญัญา” หรอืไม ่จงึตอ้งมอีงคป์ระกอบ 
ดังนี้
 (๑) ตอ้งเปน็ความตกลงระหวา่งประเทศ (international agreement) ทีท่ำขึน้ระหวา่งรฐั 
เป็นลายลักษณ์อักษร ไม่ว่าจะรวมอยู่ในตราสารฉบับเดียวหรือตราสารที่เกี่ยวข้องสองฉบับหรือ 
มากกวา่นัน้ จากหลกัเกณฑด์งักลา่วนี ้ความตกลงทีท่ำขึน้ระหวา่งรฐักบัองคก์ารระหวา่งประเทศ หรอื 
ความตกลงที่ทำขึ้นระหว่างองค์การระหว่างประเทศด้วยกันจึงไม่ใช่สนธิสัญญาตามนัยของอนุสัญญา 
กรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙ แต่จะเป็นสนธิสัญญาตามนัยแห่งอนุสัญญา 
กรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญาระหว่างรัฐกับองค์การระหว่างประเทศหรือระหว่างองค์การ 
ระหว่างประเทศ ค.ศ. ๑๙๘๖ ดังนั้น ความตกลงระหว่างประเทศที่ทำขึ้นระหว่างรัฐกับเอกชนจึงมิใช่ 
สนธิสัญญา เช่น สัญญาสัมปทานซึ่งลงนามระหว่างรัฐกับบริษัทเอกชน เป็นต้น
 นอกจากนี้  สนธิสัญญาตามนัยแห่งอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา  
ค.ศ. ๑๙๖๙ ยังต้องเป็นสนธิสัญญาที่ทำเป็นลายลักษณ์อักษรอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตาม หากมี 
ความตกลงระหว่างประเทศที่ทำด้วยวาจา แม้จะไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งอนุสัญญากรุงเวียนนา 
ฉบับนี้ก็ตาม ก็อาจตกอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ หรือหลักกฎหมาย
ทั่วไปเกี่ยวกับสนธิสัญญาก็ได้              
 สนธสิญัญาอาจมชีือ่เฉพาะตา่งๆ กนั เชน่ สนธสิญัญา (treaty)  
ความตกลง (agreement) อนุสัญญา (convention) พิธีสาร  
(protocol) กตกิา (pact) กฎบตัร (charter) ปฏญิญา (declaration)  
ธรรมนูญ (statute) บันทึกความเข้าใจ (memorandum of  
understanding – MOU) หนังสือแลกเปลี่ยน (exchange of 
notes or exchange of letters) หรอืแมแ้ตแ่ถลงการณร์ว่ม (joint  
communique) เป็นต้น โดยไม่ต้องคำนึงว่า ความตกลงเหล่านี้ 
จะอยู่ในตราสารเดียวกันหรือตราสารที่เกี่ยวข้องกันสองฉบับ 
หรือมากกว่านั้นขึ้นไป เช่น กรณีของพิธีสาร (protocol) 
ที่แนบท้ายความตกลง (agreement) หรือแนบท้ายสนธิสัญญา 
ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของความตกลงหรือสนธิสัญญานั้นด้วย
 (๒) ต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายระหว่างประเทศ  
กล่าวคือ หากความตกลงที่ทำขึ้นระหว่างรัฐตกอยู่ภายใต้บังคับ
ของกฎหมายภายในของรัฐใดรัฐหนึ่งซึ่งเป็นภาคีแห่งความตกลง หรือของกฎหมายภายในของรัฐ 
ที่สามแทนที่จะเป็นกฎหมายระหว่างประเทศ ความตกลงเช่นว่านั้น ก็ไม่ถือว่าเป็นสนธิสัญญา  
เช่น กรณีการซื้อขายหรือเช่าที่ดิน หรืออาคาร หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นใดเพื่อใช้เป็นสถานทูต 
หรือสถานกงสุลของรัฐผู้ส่ง ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว ถึงแม้ว่าจะเป็นความตกลงระหว่างรัฐก็ตาม แต่ก็ตกอยู่ 
ภายใต้บังคับของกฎหมายภายในของรัฐใดรัฐหนึ่งซึ่งโดยทั่วไปได้แก่รัฐซึ่งที่ดิน หรืออาคาร 
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หรืออสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู ่หรือในกรณีของสัญญากู้ยืมเงินซึ่งทำขึ้นระหว่างรัฐกับรัฐ โดยปกติแล้ว
ก็จะตกอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายภายในของรัฐซึ่งเป็นผู้ให้กู้ เป็นต้น
 อย่างไรก็ตาม การที่ความตกลงระหว่างรัฐจะอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายระหว่างประเทศ 
หรือไม่นั้น ยังต้องพิจารณาถึงเจตนาของรัฐซึ่งทำความตกลงเช่นว่านั้นด้วย ไม่ว่าเจตนานั้นจะเป็น 
เจตนาโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายก็ตาม หรือในบางกรณี เมื่อพิจารณาถึงลักษณะและวัตถุประสงค์ 
ของความตกลงระหวา่งรฐัแลว้ จะเหน็ไดว้า่ไมอ่าจจะอยูภ่ายใตบ้งัคบัแหง่กฎหมายภายในได ้แตจ่ะตอ้ง 
อยู่ในบังคับของกฎหมายระหว่างประเทศเท่านั้น ตัวอย่างเช่น กรณีประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้รับโอน 
ดินแดนเพียงเล็กน้อยจากประเทศฝรั่งเศสเพื่อใช้ในการขยายสนามบินเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์  
การรับโอนดินแดนดังกล่าวจะต้องทำในรูปแบบของสนธิสัญญาระหว่างฝรั่งเศสกับสวิตเซอร์แลนด์  
ซึ่งจะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ ทั้งนี้เพราะถึงแม้ดินแดนหรือที่ดินที่รับโอนมาจาก 
ฝรั่งเศสนั้นจะมีจำนวนเพียงเล็กน้อยก็ตาม แต่เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงการใช้อำนาจอธิปไตย 
ของรฐัเหนอืดนิแดนดงักลา่ว จงึตอ้งอยูภ่ายใตบ้งัคบัของกฎหมายระหวา่งประเทศมใิชก่ฎหมายภายใน 
 กล่าวโดยสรุปก็คือ “สนธิสัญญา” ตามความหมายของกฎหมายระหว่างประเทศนั้น  
“หมายความรวมถึงความตกลงระหว่างประเทศซึ่งทำขึ้นไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษร 
หรือด้วยวาจาก็ตาม ระหว่างบุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นรัฐกับรัฐ หรือรัฐกับ 
องค์การระหว่างประเทศ หรือแม้แต่องค์การระหว่างประเทศด้วยกันก็ตาม หากความตกลง 
ระหวา่งประเทศเชน่วา่นัน้อยูภ่ายใตบ้งัคบัของกฎหมายระหวา่งประเทศไมว่า่จะเปน็จารตีประเพณี
ระหว่างประเทศ สนธิสัญญา หรือหลักกฎหมายทั่วไปก็ตาม” 
 อนึ่ง แม้ประเทศไทยจะมิได้เป็นภาคีในอนุสัญญากรุงเวียนนาทั้งสองฉบับก็ตาม แต่อนุสัญญา 
ดังกล่าวนั้นก็มีผลเป็นจารีตประเพณีระหว่างประเทศ ซึ่งทำให้มีผลใช้บังคับกับประเทศที่มิได้เป็น 
ภาคีสมาชิกไปด้วยโดยปริยาย ซึ่งจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าศาล 
ได้ใช้องค์ประกอบของการเป็นสนธิสัญญาดังกล่าวข้างต้นเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาวินิจฉัย 
ว่า “อะไรคือหนังสือสัญญาซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาหรือไม่” โดยคำวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๑/๒๕๔๒๗ ได้ให้ความหมาย “หนังสือสัญญา” ตามมาตรา ๒๒๔ วรรคสอง  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ สรุปได้ว่า คำว่า “หนังสือสัญญา”  
หมายถึง ความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยได้ทำขึ้นเป็นหนังสือกับนานาประเทศหรือองค์การ 
ระหว่างประเทศ โดยมีความมุ่งหมายเพื่อให้เกิดผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างกันตามกฎหมาย 
ระหว่างประเทศ ไม่ว่าความตกลงนั้นจะจัดขึ้นในรูปแบบใดและใช้ชื่ออย่างไรซึ่งมีความหมายเช่นเดียว
กับคำว่า “สนธิสัญญา” 

   ๗คำวินิจฉัยที่ ๑๑/๒๕๔๒  วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒  เรื่อง ประธานรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า 
หนังสือแจ้งความจำนงขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการและการเงิน ที่รัฐบาลมีไปถึงกองทุนการเงินระหว่างประเทศ เป็นหนังสือ 
สัญญาที่จะต้องได้รับความเห็นชอบของ รัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๒๔ วรรคสอง หรือไม่
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 ต่อมาศาลรัฐธรรมนูญก็ได้ตีความคำว่า “หนังสือสัญญา” อีกครั้งในคำวินิจฉัยที่ ๓๓/๒๕๔๓๘   
ว่า “หนังสือสัญญา” แม้จะมิได้บัญญัติความหมายไว้ในรัฐธรรมนูญแต่ก็อาจกล่าวได้ว่าหนังสือสัญญา 
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๔ มีความหมายครอบคลุมถึงความตกลงทุกประเภทที่ประเทศไทย 
ทำขึ้นกับนานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศโดยมีความมุ่งหมาย เพื่อให้เกิดผลผูกพัน 
ทางกฎหมายระหวา่งกนัตามกฎหมายระหวา่งประเทศ หนงัสอืสญัญาดงักลา่วตอ้งมลีกัษณะทีท่ำขึน้เปน็ 
หนงัสอื และเปน็สญัญาทีอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัของกฎหมายระหวา่งประเทศ และคำวนิจิฉยัศาลรฐัธรรมนญู 
ที่ ๖-๗/๒๕๕๑๙ ได้วินิจฉัยว่า “หนังสือสัญญา” ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  
๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ หมายถงึ ความตกลงระหวา่งประเทศทกุประเภททีจ่ดัทำขึน้ระหวา่งประเทศไทย 
กับต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษร และอยู่ภายใต้บังคับ
ของกฎหมายระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะถูกบันทึกไว้ในเอกสารฉบับเดียวหรือหลายฉบับที่เกี่ยวพันกัน 
และไม่ว่าจะเรียกชื่อว่าอย่างไร 
 จากแนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวจะพิจารณาเห็นได้ว่าความหมายของ 
“หนงัสอืสญัญา” ไดเ้ปน็ไปในทศิทางเดยีวกนัทัง้หมดโดยถอืตามความหมายของคำวา่ “สนธสิญัญา”  
ตามอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙ และอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วย 
กฎหมายสนธิสัญญาระหว่างรัฐกับองค์การระหว่างประเทศหรือระหว่างองค์การระหว่างประเทศ  
ค.ศ. ๑๙๘๖ ซึ่งได้กำหนดนิยามความหมายของคำว่า “สนธิสัญญา” (Treaty) เอาไว้นั่นเอง 

๒. ความสามารถของรัฐในการทำสนธิสัญญา
 การทำสนธสิญัญาระหวา่งรฐัตามอนสุญัญากรงุเวยีนนาวา่ดว้ยกฎหมายสนธสิญัญา ค.ศ. ๑๙๖๙  
กำหนดให้ “รัฐ” เป็นบุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศที่จะทำสนธิสัญญาได้ โดยรัฐนั้น 
ต้องมีสภาพบุคคลและองค์ประกอบครบถ้วนตามกฎหมายระหว่างประเทศ กล่าวคือ มีประชากร  
(population) ดินแดน (territory) รัฐบาล (government) และมีความสามารถที่จะมีความสัมพันธ์ 
กับรัฐอื่น อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการทำสนธิสัญญามิได้จำกัดอยู่ เฉพาะรัฐเท่านั้น  
“องค์การระหว่างประเทศ” ซึ่งเป็นบุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศอีกประเภทหนึ่งก็มี 
ความสามารถในการทำสนธสิญัญาไดเ้ชน่กนั เชน่ ตามกฎบตัรสหประชาชาตใิหอ้ำนาจ “คณะมนตรี 
ความมั่นคง” ที่จะทำความตกลงระหว่างประเทศกับรัฐสมาชิกของสหประชาชาติ หรือตามคำวินิจฉัย 
ของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า “สหประชาชาติ” มีสถานะเป็นบุคคลในกฎหมาย 
ระหว่างประเทศและมีความสามารถในการเข้าเป็นภาคีของสนธิสัญญาต่าง ๆ  เป็นต้น

 ๘คำวินิจฉัยที่ ๓๓/๒๕๔๓ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๓ เรื่อง อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพเป็นหนังสือสัญญา
ที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจแห่งรัฐ ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๔ วรรคสอง หรือไม่ 
 ๙คำวินิจฉัยท่ี ๖-๗/๒๕๕๑ วันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เร่ือง ประธานวุฒิสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งความเห็น 
ของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับคำแถลงการณ์ร่วม ไทย-กัมพูชา 
ฉบับลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ เป็นหนังสือสัญญาที่จะต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ หรือไม่
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 สำหรับการแสดงเจตนาเพื่อเข้าทำสนธิสัญญาของรัฐนั้น โดยทั่วไปแล้วจะกระทำโดยบุคคล 
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนรัฐ โดยบุคคลเช่นว่าน้ันต้องแสดงเอกสารการมอบอำนาจเต็ม (full powers)๑๐   
ซึง่เปน็เอกสารทีอ่อกโดยหนว่ยงานของรฐัทีม่อีำนาจโดยระบบุคุคลคนหนึง่หรอืหลายคนทีจ่ะกระทำการ 
แทนรัฐในการเจรจา ยอมรับ หรือรับรองความถูกต้องแท้จริงของตัวบทของสนธิสัญญา หรือในการ 
แสดงเจตนาให้ความยินยอมของรัฐที่จะผูกพันตามสนธิสัญญาหรือเพื่อกระทำการอื่นใดเกี่ยวกับ 
สนธสิญัญาใหล้ลุว่งไป อยา่งไรกต็าม บคุคลดงัตอ่ไปนีถ้อืวา่เปน็บคุคลผูก้ระทำการแทนรฐัโดยไมจ่ำตอ้ง 
แสดงเอกสารการมอบอำนาจเต็ม
  (๑) ประมุขแห่งรัฐ หัวหน้ารัฐบาล และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งถือว่า 
เป็นบุคคลผู้มีอำนาจเต็มเพื่อความมุ่งประสงค์ในการกระทำการทั้งปวงที่เกี่ยวกับการทำสนธิสัญญา
  (๒) หัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีอำนาจเต็มในกรณีของการยอมรับ 
ตัวบทของสนธิสัญญาระหว่างรัฐผู้ส่งและรัฐผู้รับ
  (๓) ผู้แทนซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐของตนเพื่อเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศหรือ 
ที่ได้รับการแต่งตั้งไปยังองค์การระหว่างประเทศ หรือองค์กรขององค์การระหว่างประเทศนั้น ๆ   
เพื่อความมุ่งประสงค์ในการยอมรับตัวบทของสนธิสัญญาในที่ประชุมระหว่างประเทศ หรือในองค์การ 
ระหว่างประเทศ หรือในองค์กรขององค์การระหว่างประเทศนั้น ๆ

๓.  ขั้นตอนการทำสนธิสัญญา
 เมื่อมีการเจรจา (negotiation) ทำสนธิสัญญาโดยผู้แทนของรัฐต่าง ๆ  ซึ่งมีอำนาจเต็มหรือ 
ถือว่ามีอำนาจเต็ม ขั้นตอนต่อไปก็คือ การยอมรับ (adoption) ตัวบทแห่งสนธิสัญญา แต่การยอมรับนี้ 
ยังไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีใด ๆ  ระหว่างบรรดารัฐที่ยอมรับตัวบทแห่งสนธิสัญญาดังกล่าว จนกว่าจะมี 
การให้ความยินยอมเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญา (consent of a state to be bound by a treaty)  

 ๑๐Article 2 Use of terms 
   (c) “full powers” means a document emanating from the competent authority of a State designating 
a person or persons to represent the State for negotiating, adopting or authenticating the text of a treaty, for 
expressing the consent of the State to be bound by a treaty, or for accomplishing any other act with respect to 
a treaty;
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ซึ่งตามอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙ ได้บัญญัติถึงการให้ 
ความยนิยอมของรฐัเพือ่ผกูพนัตามสนธสิญัญาวา่อาจกระทำไดห้ลายวธิี๑๑ เชน่ การลงนาม (Signature)  
การแลกเปลีย่นตราสารอนักอ่ใหเ้กดิสนธสิญัญา (exchange of instruments constituting a treaty)  
การให้สัตยาบัน (ratification) การยอมรับ (acceptance) การให้ความเห็นชอบ (approval) 
การภาคยานุวัติ (accession) หรือวิธีการอื่นใดที่รัฐซึ่งเข้าร่วมในการทำสนธิสัญญาจะตกลงกัน
 เมื่อรัฐให้ความยินยอมเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญาไม่ว่าโดยการลงนาม หรือแลกเปลี่ยนตราสาร 
ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องมีการให้สัตยาบัน ให้การยอมรับ หรือการให้ความเห็นชอบอีกชั้นหนึ่งแล้ว  
หรือในกรณีที่รัฐได้ให้ความยินยอมเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญาไม่ว่าโดยการลงนาม การให้สัตยาบัน 
การยอมรับ การให้ความเห็นชอบ หรือการภาคยานุวัติแล้ว ในขณะที่สนธิสัญญาเช่นว่านั้นยังไม่มีผล 
ใช้บังคับ เช่น จำนวนรัฐที่ให้สัตยาบันยังไม่ครบตามจำนวนที่สนธิสัญญาระบุไว้เป็นเงื่อนไขของ 
การมีผลใช้บังคับ เป็นต้น รัฐย่อมมีพันธกรณีหรือหน้าที่ที่จะต้องละเว้นการกระทำใด ๆ  อันเป็น 
การทำให้วัตถุประสงค์หรือความมุ่งประสงค์ของสนธิสัญญานั้นเสื่อมเสียไป 
 พันธกรณีซึ่งรัฐจะต้องมีหน้าที่ที่จะต้องไม่ดำเนินการใด ๆ  อันเป็นการทำให้วัตถุประสงค์หรือ 
ความมุ่งประสงค์ของสนธิสัญญานั้นเสื่อมเสียไป เช่น การออกกฎหมายภายในอันเป็นการขัดหรือแย้ง 
กับข้อบทในสนธิสัญญา หรือเมื่อรัฐได้ให้สัตยาบัน ยอมรับ หรือให้ความเห็นชอบแก่สนธิสัญญา 
หรือเมื่อสนธิสัญญานั้นมีผลใช้บังคับแก่รัฐนั้นแล้ว รัฐนั้นจะต้องแก้ไขกฎหมายที่ออกมาขัดหรือแย้ง 
กับข้อบทแห่งสนธิสัญญานั้นเพื่อให้สอดคล้องกับข้อบทแห่งสนธิสัญญานั้น อย่างไรก็ตาม กฎหมาย 
ภายในของรัฐอาจจะแตกต่างจากข้อบทแห่งสนธิสัญญาก็ได้ ถ้าความแตกต่างนั้นไม่ใช่ข้อสาระสำคัญ 
อันเป็นวัตถุประสงค์หรือความมุ่งประสงค์พื้นฐานของสนธิสัญญา ทั้งนี้เพราะความแตกต่างระหว่าง 
กฎหมายภายในกับข้อบทแห่งสนธิสัญญานั้น มิได้หมายความว่ากฎหมายภายในนั้นจะต้องขัดหรือแย้ง 
กับข้อบทแห่งสนธิสัญญาเสมอไป

๔.  การมีผลใช้บังคับของสนธิสัญญา
 โดยทั่วไปแล้ว สนธิสัญญาจะมีผลใช้บังคับในวันที่กำหนดไว้ในสนธิสัญญาหรือวันที่รัฐภาคี 
แห่งสนธิสัญญาได้ตกลงกัน แต่ถ้าไม่มีการกำหนดวันที่มีผลใช้บังคับไว้ในสนธิสัญญาหรือวันที่รัฐภาค ี
แห่งสนธิสัญญาตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นแล้ว สนธิสัญญาก็จะมีผลใช้บังคับทันทีที่รัฐทั้งหมดซึ่งเข้าร่วม 
ในการเจรจาทำสนธิสัญญาให้ความยินยอมเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญา และเมื่อสนธิสัญญามีผลใช้ 
บังคับแล้ว รัฐภาคีแห่งสนธิสัญญาจะต้องให้ความเคารพต่อสนธิสัญญาตามหลัก“สัญญาต้องเป็น 
สัญญา”๑๒ (pacta sunt servanda) ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์เดียวกันกับการที่บุคคลต้องปฏิบัติตามสัญญา 
ทีไ่ดต้กลงกระทำขึน้ตามกฎหมายภายในของรฐั และรฐัจะตอ้งกระทำการหรอืปฏบิตัติามสนธสิญัญานัน้ 
ด้วย “ความสุจริต” (good faith) อีกด้วย ซึ่งการที่รัฐจะต้องเคารพต่อสนธิสัญญาที่มีผลใช้บังคับ 

 ๑๑Article 11  Means of expressing consent to be bound by a treaty
 ๑๒Article 26  Pacta sunt servanda
   Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in goodfaith.
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ตามหลกัสญัญาตอ้งเปน็สญัญาและตอ้งปฏบิตัติามสนธสิญัญาเชน่วา่ดว้ยความสจุรตินัน้ รฐัจะอ้าง 
บทบัญญัติแห่งกฎหมายภายในของตนมาเป็นข้ออ้างในการไม่ปฏิบัติตามสนธิสัญญามิได้ เว้นแต่ 
กฎหมายภายในซึ่งรัฐยกขึ้นกล่าวอ้างนั้นจะเป็นกฎหมายภายในเกี่ยวกับเรื่องความสามารถของผู้แทน
ของรัฐในการให้ความยินยอมเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญา

๕. การทำหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
 
 ๕.๑ ผู้มีอำนาจในการทำหนังสือสัญญา 
 มาตรา ๑๙๐ วรรคหนึง่ ของรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ บญัญตัวิา่ 
“มาตรา ๑๙๐ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการทำหนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญา 
สงบศึก และสัญญาอื่น กับนานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศ” 
 จากความในมาตรา ๑๙๐ วรรคหนึ่งดังกล่าว แม้จะบัญญัติให้การทำหนังสือสัญญาเป็น 
พระราชอำนาจของ “พระมหากษัตริย์” ก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาประกอบกับบทบัญญัติแห่งมาตรา ๓ 
ซ่ึงบัญญัติว่า “อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจน้ัน
ทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรีและศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้...”  จึงสรุปได้ว่าอำนาจในการ 
ทำหนังสือสัญญากับนานาประเทศนั้นย่อมเป็นอำนาจของ “ฝ่ายบริหาร” ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงใช ้
ทางคณะรัฐมนตรี

 ๕.๒ ประเภทของหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา
 ดงัไดก้ลา่วแลว้ขา้งตน้วา่ความหมายของคำวา่ “หนงัสอืสญัญา” ตามบทบญัญตัขิองมาตรา ๑๙๐ 
เป็นไปในทิศทางเดียวกันคำว่า “สนธิสัญญา” (treaties) ตามกฎหมายระหว่างประเทศ กล่าวคือ  
ไม่จำกัดเฉพาะสนธิสัญญาตามอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙  
ซึ่งทำขึ้นระหว่างรัฐกับรัฐและตกอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศเท่านั้น แต่ยังหมายถึง 
สนธิสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างรัฐกับองค์การระหว่างประเทศตามอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมาย 
สนธิสัญญาระหว่างรัฐกับองค์การระหว่างประเทศ หรือระหว่างองค์การระหว่างประเทศ ค.ศ. ๑๙๘๖ ด้วย  
เพราะมาตรา ๑๙๐ วรรคหนึ่งกล่าวถึง “หนังสือสัญญา” ที่ทำกับนานาประเทศหรือกับองค์การ 
ระหวา่งประเทศดว้ย ทัง้นีไ้มจ่ำกดัวา่ “หนงัสอืสญัญา” เชน่วา่นัน้จะเรยีกชือ่วา่อยา่งไรในทางระหวา่ง 
ประเทศก็ตาม เช่น สนธิสัญญา อนุสัญญา กฎบัตร ธรรมนูญ พิธีสาร กติกา ปฏิญญา หรือชื่ออื่นใด
 มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กำหนดให้
การทำหนังสือสัญญาดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา๑๓ คือ              

 ๑๓โปรดดูรายละเอียดของหนังสือสัญญาแต่ละประเภท. อภิวัฒน์ สุดสาว, หนังสือสัญญาภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
มาตรา ๑๙๐; วารสารจุลนิติ ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนมีนาคม-เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒, หน้า ๘๘-๙๔.
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   (๑) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย  
   (๒) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิ 
อธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ
   (๓) หนังสือสัญญาที่จะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามสัญญา 
   (๔) หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศ 
อย่างกว้างขวาง และ
   (๕) หนงัสอืสญัญามผีลผกูพนัดา้นการคา้ การลงทนุหรอืงบประมาณของประเทศอยา่งมี 
นัยสำคัญ

 ๕.๓ ข้อสังเกตทั่วไปเกี่ยวกับมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๕๐

   ๕.๓.๑ ขั้นตอนในการแสดงเจตนาเพื่อให้หนังสือสัญญามีผลผูกพัน
   เนื่องจากขั้นตอนในการทำหนังสือสัญญานั้น เมื่อมีการเจรจาทำสนธิสัญญาโดยผู้แทน 
ของรัฐแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือ การยอมรับตัวบทแห่งสนธิสัญญา แต่การยอมรับนี้ยังไม่ก่อให้เกิด 
พนัธกรณใีด ๆ  ระหวา่งบรรดารฐัทีย่อมรบัตวับทแหง่สนธสิญัญาดงักลา่ว จนกวา่จะมกีารใหค้วามยนิยอม 
เพื่อผูกพันตามสนธิสัญญาซึ่งอาจกระทำได้หลายวิธี เช่น การลงนาม การแลกเปลี่ยนตราสาร 
การให้สัตยาบัน การยอมรับ การให้ความเห็นชอบ การภาคยานุวัติ หรือวิธีการอื่นใดที่รัฐซึ่งเข้าร่วม 
ในการทำสนธิสัญญาจะตกลงกัน และเมื่อรัฐได้ให้ความยินยอมเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญาแล้ว  
แม้สนธิสัญญาเช่นว่านั้นจะยังไม่มีผลใช้บังคับก็ตาม รัฐก็มีหน้าที่ที่จะต้องไม่ดำเนินการใด ๆ  อันเป็น 
การทำให้วัตถุประสงค์หรือความมุ่งประสงค์ของสนธิสัญญานั้นเสื่อมเสียไป
   เมื่อพิจารณามาตรา ๑๙๐ วรรคสี่ตอนต้นที่บัญญัติว่า “เมื่อลงนามในหนังสือสัญญา 
ตามวรรคสองแล้ว ก่อนที่จะแสดงเจตนาให้มีผลผูกพัน...” คำว่า “ก่อนที่จะแสดงเจตนาให้มีผล 
ผูกพัน” แสดงว่าวิธีการให้ความยินยอมเพื่อผูกพันตามหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสี่นี้ 
หมายถึง หนังสือสัญญาที่มีวิธีการแสดงเจตนาเพื่อผูกพันโดยการลงนามก่อนแล้วจึงไปให้สัตยาบัน 
เพื่อแสดงเจตนาผูกพันในภายหลัง ซึ่งเป็นการระบุไว้เพียงวิธีการเดียว แต่หากพิจารณาวิธีการตาม 
อนสุญัญากรงุเวยีนนาฯ แลว้ ถอืวา่วธิกีารดงักลา่วเปน็วธิกีารตวัอยา่งเทา่นัน้ ทัง้นีเ้พราะตามอนสุญัญา 
กรุงเวียนนาฯ ได้ระบุวิธีการให้ความยินยอมเพื่อผูกพันตามหนังสือสัญญาไว้หลายวิธี เช่น เมื่อรัฐภาคี 
ได้ลงนามแล้วก็ให้สนธิสัญญานั้นมีผลใช้บังคับทันที หรือเมื่อลงนามแล้วให้สัตยาบันหรือแลกเปลี่ยน 
ตราสารจึงจะมีผลผูกพันก็ได้ หรือวิธีการอื่นใดตามที่รัฐภาคีจะตกลงกันก็ได้
   ดงันัน้ ตอ่ประเดน็ขอ้สงัเกตดงักลา่วทีป่ระชมุสมัมนาทางวชิาการ มคีวามเหน็วา่ การกำหนด 
ขัน้ตอนในการแสดงเจตนาเพือ่ใหห้นงัสอืสญัญามผีลผกูพนัตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสีด่งักลา่วจงึอาจ 
ไม่มีผลใช้บังคับในกรณีที่ฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นหัวหน้ารัฐบาลก็ดี  
หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ดี ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลผู้มีอำนาจเต็มโดยตำแหน่ง 
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ในการกระทำการทัง้ปวงทีเ่กีย่วกบัการทำสนธสิญัญาโดยไมจ่ำตอ้งแสดงเอกสารการมอบอำนาจเตม็  
(Full Power) ไดท้ำความตกลงเขตการคา้เสร ี(Free Trade Area Agreement : FTA) ในระดบั 
ทวิภาคีกับหลายประเทศโดยไม่มีการนำเสนอความตกลงดังกล่าวต่อรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ  
โดยเฉพาะเมือ่ขอ้บทในความตกลงกำหนดใหค้วามตกลงดงักลา่วมผีลผกูพนัรฐัทีเ่ขา้ทำความตกลง 
โดยการลงนามเท่านั้น โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการให้สัตยาบันแต่ประการใด ทำให้ฝ่ายบริหาร 
สามารถเจรจาทำความตกลงและลงนามได้ทันที 
   ด้วยเหตุนี้  วิธีการให้ความยินยอมเพื่อผูกพันตามหนังสือสัญญาในมาตรา ๑๙๐ 
วรรคสี่จึงไม่ครอบคลุมถึงวิธีการอื่น ๆ  ตามกฎหมายระหว่างประเทศ จึงเห็นสมควรให้มีการแก้ไข 
โดยเปลี่ยนจากข้อความใหม่ว่า “เมื่อลงนามในหนังสือสัญญาตามวรรคสองแล้วก่อนที่จะแสดงเจตนา 
ให้มีผลผูกพัน...” เป็นข้อความใหม่ในหลักการทำนองว่า “เมื่อแสดงเจตนาเพื่อผูกพันตามหนังสือ 
สัญญา” ทั้งนี้เพราะ “การแสดงเจตนา” นั้นหมายความรวมถึง แสดงเจตนาโดยการลงนามแล้ว 
ให้สนธิสัญญามีผลใช้บังคับทันที หรือจะแสดงเจตนาโดยการสัตยาบันหรือแลกเปลี่ยนตราสาร 
จึงจะมีผลผูกพัน หรือวิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันก็ได้ ทั้งนี้อาจกำหนดระยะเวลาเพิ่มเติมลงไป 
ด้วยว่า “ภายในกำหนดระยะเวลา ๓๐ วันหรือ ๙๐ วันแล้วแต่กรณีก่อนที่จะแสดงเจตนาให้มีผลผูกพัน 
ต้องให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเนื้อหาหรือรายละเอียดของหนังสือสัญญานั้นด้วย” เช่นนี้จึงจะ 
ครอบคลุมวิธีการแสดงเจตนาเพื่อผูกพันทั้งหมด

   ๕.๓.๒ การควบคุมตรวจสอบฝ่ายบริหาร
   หากจะพิจารณาเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญของประเทศไทยกับรัฐธรรมนูญของประเทศ 
อื่น ๆ  เกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบฝ่ายบริหารในเรื่องการทำหนังสือสัญญาแล้ว จะเห็นได้ว่า 
มาตรา ๑๙๐ มีหลักการควบคุมตรวจสอบ (control) การทำหนังสือสัญญาของฝ่ายบริหารโดยต้อง 
ขอความเห็นชอบจากรัฐสภาซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ อันเป็นการสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ 
และรัฐธรรมนูญของประเทศอื่น ๆ  ในเรื่องความสามารถของรัฐในการทำหนังสือสัญญา และตัวบุคคล 
ผู้กระทำการแทนรัฐโดยไม่จำต้องแสดงเอกสารการมอบอำนาจเต็มซึ่งเป็นฝ่ายบริหารผู้มีอำนาจ 
ในการทำหนังสือสัญญา แต่ข้อแตกต่างคือ รัฐธรรมนูญของประเทศอื่น ๆ  ส่วนใหญ่ให้อำนาจแก่ 
ฝ่ายบริหารในการทำหนังสือสัญญาได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด โดยไม่จำต้องปรึกษาหารือหรือ 
ขอความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติ ยกเว้นหนังสือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สำคัญ ๆ  จึงควรให้ 
ฝ่ายนิติบัญญัติซ่ึงมาจากการเลือกต้ังและเป็นผู้แทนของประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้หรือให้ความเห็นชอบ 
โดยจะระบุเรื่องดังกล่าวไว้อย่างเฉพาะเจาะจง อาทิ การเข้าเป็นสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ  
การป้องกันประเทศและความมั่นคงภายใน การเปลี่ยนแปลงอาณาเขต การกระทบต่อสิทธิพื้นฐาน 
หรือสิทธิมนุษยชน การก่อภาระทางด้านการคลังและเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย 
หนังสือสันติภาพ หนังสือสัญญาทางพาณิชย์ และหนังสือสัญญาทางการเมือง เป็นต้น  
 จะเห็นได้ว่าการกำหนดให้หนังสือสัญญาที่มีความสำคัญต้องขอความเห็นชอบจาก 
ฝ่ายนิติบัญญัติก่อนนั้นเป็นหลักการที่ไม่แตกต่างจากมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
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แต่ประเด็นปัญหาก็คือ รายละเอียดที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง นั้น มีความเหมาะสม 
แล้วหรือไม่เพียงใด เนื่องจากบทบัญญัติดังกล่าวอาจตีความได้ว่าเป็นข้อยกเว้นของการใช้อำนาจ 
ของฝ่ายบริหารในการทำหนังสือสัญญา กล่าวคือ ฝ่ายบริหารมีอำนาจในการทำหนังสือสัญญา 
ได้ทุกประเภท แตห่นังสือสัญญาดงัต่อไปนี้ตอ้งขอความเห็นชอบจากรัฐสภา นอกจากนี ้การกำหนดให ้
ต้องขอความเห็นชอบจากรัฐสภานั้น ยังถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการมีส่วนร่วมในการพิจารณา 
หนังสือสัญญาที่สำคัญของฝ่ายนิติบัญญัติอีกด้วย เพราะไม่เพียงแต่หนังสือสัญญาเหล่านั้นอาจจะ 
สง่ผลกระทบตอ่ผลประโยชนข์องประเทศชาตโิดยสว่นรวมแลว้ แตห่ากใหเ้รือ่งสำคญั ๆ  ตกอยูใ่นอำนาจ 
ของฝ่ายบริหารแต่เพียงฝ่ายเดียวก็อาจจะไม่เหมาะสมด้วย ซึ่งเห็นสมควรที่จะได้รับการพิจารณา 
อย่างรอบคอบมากยิ่งขึ้น เพราะหนังสือสัญญาเมื่อมีผลผูกผันแล้ว มิได้หมายความว่าจะมีผลผูกพัน 
เฉพาะฝ่ายบริหารหรือคณะรัฐมนตรีเท่านั้น แต่มีผลผูกพันทั้งประเทศไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหาร  
ฝ่ายนิติบัญญัติ หรือฝ่ายตุลาการก็ตาม ดังนั้น จึงจำเป็นต้องกำหนดรายละเอียดของการมีส่วนร่วม 
ของฝ่ายนิติบัญญัติไว้อย่างชัดเจน เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาในการตีความตามมาต่อไป 
 และเมื่อพิจารณาข้อความในตอนท้ายของมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ที่บัญญัติว่า “...ในการนี้  
รฐัสภาจะตอ้งพจิารณาใหแ้ลว้เสรจ็ภายในหกสบิวนันบัแตว่นัทีไ่ดร้บัเรือ่งดงักลา่ว” กม็ไิดก้ำหนดผลวา่ 
หากรัฐสภาพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่ารัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบ 
โดยปริยายแล้วหรือไม่

   ๕.๓.๓ การมีส่วนร่วมของประชาชน
   มาตรา ๑๙๐ วรรคสาม บัญญัติว่า “ก่อนการดำเนินการเพื่อทำหนังสือสัญญากับนานา 
ประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศตามวรรคสอง คณะรัฐมนตรีต้องให้ข้อมูลและจัดให้มีการรับฟัง 
ความคดิเหน็ของประชาชน และตอ้งชีแ้จงตอ่รฐัสภาเกีย่วกบัหนงัสอืสญัญานัน้ ในการนี ้ใหค้ณะรฐัมนตร ี
เสนอกรอบการเจรจาต่อรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบด้วย”  
   การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนถือเป็นหลักการที่ดี เพราะเป็นการกำหนดให้ 
ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมซึ่งมีความสำคัญต่อกรณีที่ไม่มีการควบคุมตรวจสอบอย่างเพียงพอ แต่มี 
ข้อสังเกตว่าในกรณีที่มีการควบคุมตรวจสอบจากรัฐสภาซึ่งค่อนข้างเข้มงวดพอสมควรแล้ว ก็ไม่มี 
เหตผุลใดทีจ่ะตอ้งไปตรวจสอบซำ้ซอ้นอกี ดงันัน้ การกำหนดใหม้กีารรบัฟงัความคดิเหน็จากประชาชน 
ตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสาม จึงเป็นการให้ประชาชนเข้าไปตรวจสอบฝ่ายบริหาร ทั้ง ๆ  ที่มีสมาชิก 
รัฐสภาซึ่งเป็นบุคคลที่ประชาชนเลือกเข้าไปเป็นตัวแทนเป็นผู้ตรวจสอบแล้ว ซึ่งเท่ากับเป็นการ 
ตรวจสอบที่ซ้ำซ้อนและไม่เหมาะสม 
   สำหรับการกำหนดให้คณะรัฐมนตรีต้องเสนอกรอบการเจรจาต่อรัฐสภาเพื่อขอ 
ความเห็นชอบน้ัน ก็มีผลใช้บังคับได้เฉพาะกรณีท่ีจะไปเจรจาทำหนังสือสัญญาใหม่เท่าน้ัน แต่ใช้บังคับไม่ได้ 
กับกรณีของหนังสือสัญญาที่ได้ดำเนินการมาแล้ว เพราะเลยขั้นตอนของการเจรจามาแล้ว ซึ่งเหลือ 
เพียงขั้นตอนการแสดงเจตนาเพื่อผูกพันตามหนังสือสัญญาเท่านั้น นอกจากนี้ การกำหนดให้ต้อง 
แถลงกรอบการเจรจาต่อรัฐสภายังมีความไม่เหมาะสมอยู่บ้าง ทั้งนี้เพราะในบางเรื่องนั้น 
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มีความจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับเพื่อประโยชน์ในการเจรจาต่อรอง ดังนั้น เมื่อกำหนด 
ให้ต้องแถลงทั้งหมดจึงอาจจะส่งผลกระทบต่อประโยชน์ในการเจรจาต่อรองได้ 

   ๕.๓.๔ หนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา
   รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ไดก้ำหนด 
ประเภทของหนงัสอืสญัญาทีต่อ้งไดร้บัความเหน็ชอบของรฐัสภาไว ้๕ ประเภท คอื (๑) หนงัสอืสญัญา 
ที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย (๒) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่นอกอาณาเขต 
ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ 
(๓) หนังสือสัญญาที่จะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามสัญญา (๔) หนังสือสัญญาที่มี 
ผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง และ (๕) หนังสือ 
สัญญามีผลผูกพันด้านการค้า การลงทุนหรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งบทบัญญัติ 
มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง นั้น เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหลักการเดิมตามมาตรา ๒๒๔ วรรคสองของ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ โดยได้เพิ่มเติมหนังสือสัญญาประเภทที่  
(๔) และ (๕) ขึ้นใหม่ ซึ่งยังไม่เคยมีบัญญัติมาก่อนในรัฐธรรมนูญทุกฉบับที่ผ่านมา ทั้งนี้ โดยมี 
ประเด็นข้อสังเกตคือ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ วรรคห้า บัญญัติว่า “ให้มี 
กฎหมายว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
ทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง หรือมีผลผูกพันด้านการค้า หรือการลงทุน  
อย่างมีนัยสำคัญ...” ซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับลักษณะและขอบเขตของหนังสือ 
สัญญาดังกล่าว เนื่องจากยังไม่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญา  
ตามมาตรา ๑๙๐ วรรคห้า นอกจากนี้ จะเห็นได้ว่าหนังสือสัญญามีผลผูกพันด้านการค้า  
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การลงทุนหรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสำคัญนี้ ก็จัดอยู่ในกลุ่มของหนังสือสัญญา 
ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศเช่นเดียวกัน แต่หนังสือสัญญาประเภทนี้มีลักษณะเฉพาะ 
เจาะจงมากขึน้ โดยใชเ้กณฑว์า่จะตอ้งเปน็กรณ ี“อยา่งมนียัสำคญั” ซึง่แตกตา่งจากหนงัสอืสญัญา 
ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศที่ใช้เกณฑ์ “อย่างกว้างขวาง” อีกทั้ง กฎหมายว่าด้วย 
ขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญาที่มีผลผูกพันด้านการค้า หรือการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ 
ตามมาตรา ๑๙๐ วรรคห้านี้ ยังไม่รวมถึง “งบประมาณ” ด้วย เนื่องจากในมาตรา ๑๙๐ วรรคห้า 
ไม่ได้บัญญัติคำว่า “งบประมาณ” ไว้ 
   สำหรับคำว่า “อย่างมีนัยสำคัญ” และคำว่า “อย่างกว้างขวาง” เมื่อพิจารณาแล้ว 
จะเห็นได้ว่าเป็นถ้อยคำที่ค่อนข้างมีลักษณะคลุมเครือหรือมีความไม่ชัดเจนแน่นอน ทั้งนี้เพราะ 
อาจตคีวามไดว้า่ครอบคลมุหนงัสอืสญัญาทกุประเภท ตอ้งขอความเหน็ชอบจากรฐัสภา เพราะไมม่ ี
ขอบเขตในการพิจารณาที่ชัดเจนและแน่นอนว่าแค่ไหนเพียงใดถึงเรียกว่า “อย่างมีนัยสำคัญ” 
หรือ “อย่างกว้างขวาง” ซึ่งในที่สุดฝ่ายบริหารจะต้องขอความเห็นชอบในทุกเรื่องและทุกกรณี 
และเมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ก็ไม่มีความจำเป็นต้องระบุประเภทของหนังสือสัญญาที่ต้องขอความเห็นชอบ 
อีกต่อไป โดยกำหนดเฉพาะเจาะจงลงไปว่า “หนังสือสัญญาทุกประเภทต้องขอความเห็นชอบจาก 
รัฐสภา” ซึ่งมีความชัดเจนและง่ายกว่า รวมทั้งไม่ต้องตีความอีกด้วย

   ๕.๓.๕ เขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับหนังสือ 
สัญญาตามมาตรา ๑๙๐
   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ วรรคหก  
บัญญัติว่า “ในกรณีที่มีปัญหาตามวรรคสอง ให้เป็นอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัยชี้ขาด 
โดยใหน้ำบทบญัญตัติามมาตรา ๑๕๔ (๑) มาใชบ้งัคบักบัการเสนอเรือ่งตอ่ศาลรฐัธรรมนญูโดยอนโุลม” 
    จะพิจารณาเห็นได้ว่ามาตรา ๑๙๐ วรรคหก กำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กร 
ทีท่ำหนา้ทีว่นิจิฉยัประเดน็ความขดัแยง้ทางความเหน็ระหวา่งคณะรฐัมนตรกีบัรฐัสภาวา่หนงัสอืสญัญาใด 
เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง หรือไม่ โดยให้นำบทบัญญัติตามมาตรา ๑๕๔ (๑)  
มาใช้บังคับกับการเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยอนุโลม กล่าวคือ หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน
มีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิก 
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาเห็นว่า หนังสือ 
สญัญาใดเปน็หนงัสอืสญัญาตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง 
ที่จะต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาหรือไม่  
ให้เสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร  
ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภาแล้วแต่กรณี  
แล้วให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าว 
ส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย  
และแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า
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   อนึ่ง การเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยเรื่องดังกล่าวข้างต้นและเขตอำนาจ 
ของศาลรัฐธรรมนูญในการรับเรื่องดังกล่าวไม่ใช่กรณีตามบทบัญญัติมาตรา ๒๑๔๑๔ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เพราะประเด็นปัญหาตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสองนั้น  
เป็นเรื่องของการตีความเอกสารที่เป็นหนังสือสัญญาว่าจะต้องขอความเห็นชอบของรัฐสภาหรือไม่  
ซึง่เปน็การเสนอปญัหาขอใหศ้าลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยัยนืยนัวา่การใชอ้ำนาจหนา้ทีข่องรฐัสภานัน้เปน็ไป 
ตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสองหรือไม่ โดยมิได้ก้าวล่วงไปถึงประเด็นปัญหาว่า คณะรัฐมนตรีมีอำนาจ 
ทำหนังสือสัญญานั้น ๆ  หรือไม่ อันจะถือว่าเป็นกรณีที่มีปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ 
ระหว่างรัฐสภากับคณะรัฐมนตรี ตามนัยมาตรา ๒๑๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยดังกล่าว

 สรุป จากผลการสัมมนาทางวิชาการในครั้งนี้ ผู้เขียนจึงใคร่ขอสรุปว่า หากมีประเด็นปัญหา 
ที่จะต้องวินิจฉัยว่าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศประเภทใดบ้างที่ต้องขอความเห็นชอบจากรัฐสภา 
หรือไม่เพียงใดแล้ว จะต้องพิจารณาใน ๒ ประเด็นหลัก คือ (๑) เป็นหนังสือสัญญาหรือไม่ และ  
(๒) ถ้าเป็นหนังสือสัญญาแล้วจะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาหรือไม่ ซึ่งหลักการพิจารณา 
เรื่องดังกล่าวนี้มีความจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องที่เกี่ยวกับหนังสือสัญญา  
ทั้งตามกฎหมายระหว่างประเทศและรัฐธรรมนูญของประเทศอื่น ๆ  ตลอดจนพิเคราะห์ถึงข้อสังเกต 
แวดลอ้มตา่ง ๆ  ประกอบดว้ย และประการสำคญัคำวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญูนัน้ยอ่มถอืเปน็เดด็ขาด
และมีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองค์กรอื่นของรัฐที่จะต้องปฏิบัติ ดังนั้น ในการวินิจฉัย 
จงึจำเปน็ตอ้งมกีารตรวจสอบและกลัน่กรองโดยละเอยีดและรอบคอบจากผูม้คีวามรูค้วามสามารถและ 
มปีระสบการณเ์ฉพาะดว้ย ทัง้นี ้เพือ่ใชเ้ปน็แนวทางทีย่ดึถอืตอ่ไปไดใ้นอนาคต ซึง่การสมัมนาทางวชิาการ 
ในครัง้นีน้บัวา่เปน็เวททีีส่ำคญัเวทหีนึง่ในการมสีว่นรว่มของทกุภาคสว่นทีไ่ดม้โีอกาสแสดงความคดิเหน็ 
และใหข้อ้เสนอแนะอนัเปน็ประโยชนต์อ่การศกึษาและวจิยั รวมทัง้ในการปฏบิตัหินา้ทีข่องคณะรฐัมนตร ี 
รัฐสภา ศาล และองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป  
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 • ศ.ดร.จุมพต สายสุนทร, กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๖ (กรุงเทพมหานคร: 
สำนักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๕๐)
 • เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ต้องได้รับ 
ความเห็นชอบจากรัฐสภา” จัดโดยสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ วันศุกร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒  
ณ ห้องประชุม ๒๒๒ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 ๑๔มาตรา ๒๑๔ บัญญัติว่า “ในกรณีที่มีความขัดแย้งเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กร 
ตามรัฐธรรมนูญที่มิใช่ศาลตั้งแต่สององค์กรขึ้นไป ให้ประธานรัฐสภา นายกรัฐมนตรี หรือองค์กรนั้น เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อ 
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย”
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บาลี  พระพุทธภาษิต  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๒๑๖/๗๓๖.

พุทธทาสภิกขุ,  ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์,  น.  ๒๗๗.

...อานนท์  !  เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้  

พวกเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นประทีป  

มีตนเป็นสรณะ  อย่าเอาสิ่งอื่นเป็นสรณะเลย ;  

จงมีธรรมเป็นประทีป  มีธรรมเป็นสรณะ  

อย่ามีสิ่งอื่นเป็นสรณะเลย...

๗๔
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นางสาวจุฬารัตน์  ยะปะนัน
นิติกร สำนักกฎหมาย

ก. ความเป็นมา แนวคิดและเหตุผลความจำเป็นในการยกร่างพระราชกฤษฎีกาฯ*

		 	 โดยทีร่ฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๕๐	หมวด	๓	สทิธแิละเสรภีาพของ	
ชนชาวไทย	ส่วนที่	๑๑	 เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม	มาตรา	๖๔	ได้กำหนดหลักการโดยให	้ 
“บคุคลยอ่มมเีสรภีาพในการรวมกนัเปน็สมาคม	สหภาพ	สหพนัธ	์สหกรณ	์กลุม่เกษตรกร	องคก์ารเอกชน	
องคก์ารพฒันาเอกชนหรอืหมูค่ณะอืน่”	และในวรรคสองและสามของมาตรา	๖๔	ดงักลา่วยงัไดก้ำหนดให	้
“ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐย่อมมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปแต่ทั้งนี้ต้อง 
ไมก่ระทบประสทิธภิาพในการบรหิารราชการแผน่ดนิและความตอ่เนือ่งในการจดัทำบรกิารสาธารณะ”	 
และ	 “การจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง	 จะกระทำมิได้	 เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตาม 
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย	 เฉพาะเพื่อคุ้มครองประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน	 เพื่อรักษาความสงบ 
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน	หรือเพื่อป้องกันมิให้มีการผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจ”

		 	 เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	จึงมีการรับรอง 
เสรีภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการพลเรือนสามัญไว้ในมาตรา	๔๓	แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 
ข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	๒๕๕๑	โดยกำหนดให้	“ข้าราชการพลเรือนสามัญมีเสรีภาพในการรวมกลุ่ม 
ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ	แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดินและ 
ความต่อเนื่องในการจัดทำบริการสาธารณะและต้องไม่มีวัตถุประสงค์ทางการเมือง	ส่วนหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขในการรวมกลุ่มนั้น	ให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา”

		 	 การตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการรวมกลุ่มของข้าราชการพลเรือนสามัญ	 นอกจาก 
จะเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	 
พ.ศ.	๒๕๕๑	แลว้	ยงัสอดคลอ้งกบัอนสุญัญาองคก์ารแรงงานสากล	ฉบบัที	่๑๕๑	วา่ดว้ยเรือ่งการคุม้ครองสทิธ ิ
ในการจดัตัง้องคก์ร	สมาคม	และกระบวนการในการกำหนดเงือ่นไขและสภาพการจา้งในระบบราชการ						 
(ซึ่งผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่องค์การแรงงานสากล	ครั้งที่	 ๖๔	 เมื่อวันที่	 ๒๗	มิถุนายน 
ค.ศ.	๑๙๗๘	และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่	๒๕	กุมภาพันธ์	ค.ศ.	๑๙๘๑)	อันจะช่วยให้ระบบราชการไทย		
มีภาพลักษณ์เป็นที่ยอมรับของประชาคมนานาชาติ	ในเรื่องสิทธิมนุษยชน

 *ข้อมูล	ณ	วันที่	๕	พฤศจิกายน	๒๕๕๒.

ร่างพระราชกฤษฎีกา
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรวมกลุ่ม

 ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ....



ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขในการรวมกลุ่ม
ข้าราชการพลเรือนสามัญ	พ.ศ.	....
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	 	 สำหรับร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไข 
ในการรวมกลุ่มข้าราชการพลเรือนสามัญฉบับนี้	 ทางคณะผู้วิจัยโดยสำนักวิจัยและพัฒนา	
สถาบันพระปกเกล้า	 ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	 (ก.พ.)	 ให้เป็น 
ทีป่รกึษาเพือ่ปฏบิตังิานตามโครงการจดัทำพระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยการรวมกลุม่ของขา้ราชการพลเรอืน 
สามัญ	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา	วิเคราะห์	และกำหนดแนวทาง	หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไข 
ในการรวมกลุ่มของข้าราชการพลเรือน	อันจะนำไปสู่การยกร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์	
วิธีการ	และเงื่อนไขในการรวมกลุ่มข้าราชการพลเรือนสามัญ	พ.ศ.	....

	 	 ภายหลังจากที่ทางสถาบันพระปกเกล้าได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของข้าราชการ 
พลเรอืนสามญัทัว่ประเทศผา่นแบบสอบถามการประชมุกลุม่	(Focus	group)	ทัง้	๙	ภมูภิาคทัว่ประเทศ	และ 
จากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒุิเกี่ยวกับแนวทางการรวมกลุ่มของข้าราชการพลเรือนสามัญ				พรอ้มทั้ง 
ไดป้ระมวลความคดิเหน็ดงักลา่วเพือ่นำมาประกอบการพจิารณาในการยกรา่งพระราชกฤษฎกีากำหนด 
หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขในการรวมกลุ่มข้าราชการพลเรือนสามัญ	พ.ศ.	....	

	 	 และต่อมาได้มีการจัดเสวนาในเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว 
เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการพลเรือนสามัญและผู้สนใจทั่วไปได้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการกำหนด 
แนวทาง	หลักเกณฑ์	วิธีการและเงื่อนไขการรวมกลุ่มของข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อให้คณะผู้วิจัย 
ของสถาบนัพระปกเกลา้	ไดน้ำความคดิเหน็ดงักลา่วไปศกึษา	วเิคราะหเ์พือ่วางแนวทางในการปรบัปรงุ 
สาระสำคัญในร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขในการรวมกลุ่มข้าราชการ 
พลเรือนสามัญ	 พ.ศ.	 ....	 ให้มีความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของข้าราชการพลเรือนสามัญและ 
ทุกภาคส่วนต่อไป

	 	 ปัจจุบันร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขในการรวมกลุ่ม 
ข้าราชการพลเรือนสามัญ	พ.ศ.	....	อยู่ในระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์	เพื่อให้มี 
ความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของข้าราชการพลเรือนสามัญและทุกภาคส่วนก่อนที่จะได้นำเสนอ 
ร่างพระราชกฤษฎีกาฯ	ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ	และขึ้นทูลเกล้าฯ	ถวายเพื่อ 
พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย	และประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป

ข. หลกัการและเหตผุลประกอบรา่งพระราชกฤษฎกีากำหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไข    
ในการรวมกลุ่มข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ....

หลักการ
		 	 กำหนดหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขในการรวมกลุ่มข้าราชการพลเรือนสามัญ

เหตุผล
		 	 โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	มาตรา	๖๔	ได้บัญญัติรับรองเสรีภาพในการรวม 

กลุม่ของขา้ราชการและเจา้หนา้ทีข่องรฐัเชน่เดยีวกบับคุคลทัว่ไป	โดยการรวมกลุม่ดงักลา่วนัน้จะตอ้งไม่ 
กระทบประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดิน	และความต่อเนื่องในการจัดทำบริการสาธารณะ 
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ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 มาตรา	 ๔๓	 ได้บัญญัติถึง 
เสรีภาพในการรวมกลุ่มข้าราชการพลเรือนสามัญ	 ซึ่งต้องไม่กระทบประสิทธิภาพในการบริหาร 
ราชการแผ่นดินและความต่อเนื่องในการจัดทำบริการสาธารณะ	 และต้องไม่มีวัตถุประสงค์ 
ทางการเมือง	และกำหนดว่าหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขในการรวมกลุ่ม	 ให้เป็นไปตามที่กำหนด 
ในพระราชกฤษฎีกาจึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

ค. สาระสำคัญโดยสรุป
   ๑. บทนิยาม
     “ข้าราชการ”	หมายความว่า	ข้าราชการพลเรือนสามัญ
     “สหภาพข้าราชการ”	 หมายความว่า	 คณะหรือกลุ่มข้าราชการที่จัดตั้งขึ้นโดยมี 

วัตถุประสงค์เพื่อใช้สิทธิร่วมกันในการคุ้มครองและปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกซึ่งเป็นข้าราชการ
     “ผู้บริหาร”	หมายความว่า	ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารตามกฎหมาย 

ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
      “นายทะเบียน”	หมายความว่า	เลขาธิการ	ก.พ.	หรือผู้ซึ่งเลขาธิการ	ก.พ.	มอบหมาย

   ๒. ผู้รักษาการตามกฎหมาย
		 	 		 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

   ๓. บททั่วไป
     ๓.๑	ข้าราชการทุกคนมีสิทธิรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นสหภาพข้าราชการ	หรือเข้าร่วมเป็น 

สมาชิกสหภาพข้าราชการได้	แต่ในการจัดตั้งหรือเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพข้าราชการบางประเภท	 
ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมบางอย่างของสหภาพข้าราชการอาจถูกจำกัดหรือสั่งห้ามจากรัฐมนตรี 
เจ้าสังกัดหรือผู้บังคับบัญชาได	้ทั้งนี้	 เพื่อประโยชน์ของการจัดทำบริการสาธารณะอย่างต่อเนื่องหรือ 
ประสิทธิภาพของการให้บริการแก่สาธารณะหรือการรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชน	(มาตรา	๕)

		 	 		 ๓.๒	ขา้ราชการจะไมถ่กูกดีกนัหรอืไดร้บัการปฏบิตัอิยา่งไมเ่ปน็ธรรมในการปฏบิตังิาน			 
อันเนื่องจากการเข้าเป็นสมาชิกสหภาพข้าราชการหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามปกติของสหภาพ
ข้าราชการหรือองค์กรอื่นใดทางด้านการรวมกลุ่มของข้าราชการ	และจะต้องไม่นำเรื่องการเข้าร่วม 
หรือกำหนดให้ลาออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพข้าราชการมาเป็นเงื่อนไขในการบรรจุแต่งตั้ง	
การพิจารณาความดีความชอบ	การเลื่อนตำแหน่ง	การให้เงินเดือน	หรือการให้ประโยชน์อื่นหรือความ 
ก้าวหน้าของข้าราชการ	(มาตรา	๖)

		 	 		 ๓.๓	การดำเนินกิจกรรมของสหภาพข้าราชการต้องอยู่ภายใต้หลักวิชาชีพของ 
ขา้ราชการวนิยัและการรกัษาวนิยัและหนา้ทีท่ีไ่ดร้บัความไวว้างใจจากประชาชน	สหภาพขา้ราชการตอ้ง 
ไม่หยุดงานประท้วง	ละทิ้งหน้าที่	 รบกวนการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	หรือกระทำการอันมีผลต่อ 
การให้บริการสาธารณะหยุดลงหรือช้าลง	 หรือให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการไม่ได้รับ 
บรกิารจากหนว่ยงานของรฐั	รวมทัง้จะตอ้งไมส่นบัสนนุพรรคการเมอืงหรอืการแบง่ฝกัฝา่ยทางการเมอืง 
(มาตรา	๗	และมาตรา	๘)
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   ๔. วัตถุประสงค์ของสหภาพข้าราชการ
     ๔.๑	สหภาพข้าราชการต้องมีวัตถุประสงค์	ดังนี้
		 	 		 		 	 (๑)	ปกปอ้งรกัษาผลประโยชนใ์นการปฏบิตัหินา้ทีร่าชการของผูเ้ปน็สมาชกิ	และ 

รักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ในลักษณะเดียวกัน	 เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติ 
ราชการและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

		 	 		 		 	 (๒)	ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงาน 
อื่นด้วยกัน

		 	 		 		 	 (๓)	สร้างความมีเกียรติและศักดิ์ศรีแก่สมาชิกซึ่งเป็นข้าราชการ
		 	 		 		 	 (๔)	มสีว่นรว่มกบัฝา่ยบรหิารในการใหค้วามสำคญักบัระบบคณุธรรมและบรหิาร	 

โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
		 	 		 		 	 (๕)	ส่งเสริมให้สมาชิกเสนอความคิดเห็นของตนในการบริหารงานหรือกำหนด 

นโยบายของหน่วยงานของรัฐหรือสายงาน
		 	 		 		 	 (๖)	 เปน็ตวัแทนของสมาชกิในการรอ้งทกุข์	การเจรจาตอ่รองรว่ม	และการปรกึษา 

หารือร่วมกับผู้บังคับบัญชาหรือตัวแทนของผู้บังคับบัญชา
		 	 		 		 	 (๗)	ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 

ประมุข
		 	 		 		 	 (๘)	 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	

(มาตรา	๑๐)
		 	 		 ๔.๒	ภายใต้บังคับวัตถุประสงค์ของสหภาพข้าราชการ	 เพื่อประโยชน์ของสมาชิก												

ให้สหภาพข้าราชการมีอำนาจหน้าที่	ดังต่อไปนี้
		 	 		 		 	 (๑)	 ให้บริการข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์ต่าง	ๆ	ที่สมาชิกมีอยู่										

ตามกฎหมาย
		 	 		 		 	 (๒)	 ให้คำปรึกษาแก่สมาชิกเพื่อแก้ไขปัญหาในทางกฎหมายหรือขจัดข้อขัดแย้ง 

เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของส่วนรวม
		 	 		 		 	 (๓)	 เปน็ตวัแทนของสมาชกิในการคุม้ครองสทิธ	ิและใหค้วามชว่ยเหลอืแกส่มาชกิ	

เพื่อยุติความขัดแย้งอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่
		 	 		 		 	 (๔)	 เป็นตัวแทนของสมาชิกในการเสนอ	เจรจา	หรือตกลงกับผู้บังคับบัญชาเพื่อ 

พัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรและคุณภาพชีวิตของสมาชิก	และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 
ผู้บังคับบัญชากับข้าราชการ

		 	 		 		 	 (๕)	 ยื่นข้อเรียกร้องต่อผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการตลอดจนสิทธิ 
ประโยชน์ของสมาชิกกับหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น	
(มาตรา	๑๑)

   ๕. การจัดตั้ง การจดทะเบียน และการดำเนินงาน
		 	 		 ๕.๑	สหภาพข้าราชการต้องแจ้งการจัดตั้งรวมทั้งจัดทำข้อบังคับยื่นต่อนายทะเบียน	

(เลขาธิการ	ก.พ.)	เพื่อรับรองสถานะ	ทั้งนี้	วิธีการ	และเงื่อนไขในการยื่นและจดทะเบียนให้เป็นไปตาม
ประกาศที่เลขาธิการ	ก.พ.	กำหนด	(มาตรา	๑๒)
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     ๕.๒	การไมร่บัการจดทะเบยีนตอ้งเปน็ไปดว้ยเหตทุีก่ฎหมายระบไุวเ้ทา่นัน้	และในกรณ ี
ดังต่อไปนี้ให้นายทะเบียนไม่รับการจดทะเบียน

		 	 		 		 	 (๑)	 มีสมาชิกได้ไม่ครบจำนวนข้ันต่ำท่ีพระราชกฤษฎีกาน้ีหรือกฎหมายอ่ืนกำหนดไว้ 
	 	 	 	 	 		 		 	 (๒)	มวีตัถปุระสงคท์ีข่ดัตอ่ความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอนัดี	หรอืขดัตอ่หนา้ที	่				
ที่พึงกระทำของการเป็นข้าราชการ

		 	 		 		 	 (๓)	มีวัตถุประสงค์และขอบเขตการดำเนินงานซ้ำซ้อนกับสหภาพข้าราชการอื่น								
ที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว

		 	 		 		 	 (๔)	 ได้รับการสนับสนุนทางการเงินในการจัดตั้งจากพรรคการเมืองหรือผู้ดำรง 
ตำแหน่งทางการเมืองไม่ว่าทั้งในหรือต่างประเทศ	
(มาตรา	๑๓	และมาตรา	๑๔)

		 	 		 ๕.๓	สหภาพข้าราชการมีดังต่อไปนี้
		 	 		 		 	 (๑)	สหภาพข้าราชการของข้าราชการสังกัดในกรมเดียวกัน
		 	 		 		 	 (๒)	สหภา	พข้าราชการของข้าราชการสังกัดในกระทรวงเดียวกัน
		 	 		 		 	 (๓)	สหภาพขา้ราชการของขา้ราชการซึง่ปฏบิตังิานในประเภท	สายงาน	หรอืระดบั 

เดียวกันโดยไม่คำนึงว่าจะสังกัดกรมหรือกระทรวงเดียวกันหรือไม่
		 	 		 		 	 (๔)	สหภาพข้าราชการของข้าราชการสังกัดหลายกรมหรือหลายกระทรวง
		 	 		 		 	 (๕)	สหภาพข้าราชการของข้าราชการในจังหวัดเดียวกันไม่ว่าราชการส่วนกลาง 

หรือราชการส่วนภูมิภาค
		 	 		 		 	 (๖)	สหภาพข้าราชการของข้าราชการกลุ่มจังหวัด
		 	 		 		 	 (๗)	สหภาพขา้ราชการของขา้ราชการตำแหนง่ผูบ้รหิารซึง่รวมกนัหรอืเปน็สมาชกิ 

สหภาพข้าราชการระดับผู้บริหาร
		 	 		 		 	 (๘)	สหภาพข้ า ร าชการประ เภทอื่ นซึ่ ง รั ฐมนตรี ประกาศกำหนดใน 

ราชกิจจานุเบกษาโดยการเสนอของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสหภาพข้าราชการตามพระราช 
กฤษฎีกานี้	 ทั้งนี้	 รัฐมนตรีอาจกำหนดเงื่อนไขการจัดตั้งและการดำเนินงานด้วยก็ได้	 ในการเสนอ 
ความเห็นให้พิจารณาจากการมีผลประโยชน์ร่วมกันของสมาชิกในสหภาพ	 ความสามารถ 
และประสิทธิภาพในการเจรจาต่อรองและดำเนินงาน	 และประสิทธิภาพในการบริหารของสหภาพ	 
รวมทั้งคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพของข้าราชการตามรัฐธรรมนูญ
(มาตรา	๑๕)

		 	 		 ๕.๔	สหภาพข้าราชการต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละ	๒๐	ของข้าราชการในแต่ละ 
ประเภทสหภาพข้าราชการแต่ต้องไม่น้อยกว่า	๒๐	คน	ในกรณีที่มีสหภาพข้าราชการมากกว่าหนึ่งแห่ง 
และมีปัญหาการพิจารณาจดทะเบียนให้เสนอให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสหภาพข้าราชการ 
วินิจฉัยและในการจัดตั้งสหภาพข้าราชการนั้นต้องมีข้าราชการผู้มีสิทธิจำนวนไม่น้อยกว่า	 ๕	 คน	 
เปน็ผูเ้ริม่กอ่การ	โดยยืน่คำขอเปน็หนงัสอืตอ่นายทะเบยีนพรอ้มดว้ยรา่งขอ้บงัคบัของสหภาพขา้ราชการ 
อย่างน้อย	๓	ฉบับ	(มาตรา	๑๖	มาตรา	๑๗	และมาตรา	๑๘)

		 	 		 ๕.๕	ข้อบังคับของสหภาพข้าราชการอย่างน้อยต้องมีข้อความดังต่อไปนี้
		 	 		 	 (๑)	ชื่อ	 ซึ่งต้องมีคำว่า	 “สหภาพข้าราชการ	 (สังกัด	 หรือสายงาน	 หรือประเภท	

หรือจังหวัด	หรือชื่ออื่นที่นายทะเบียนประกาศกำหนด)”	กำกับชื่อนั้นด้วย
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      (๒)	วัตถุที่ประสงค์
		 	 		 	 (๓)	ที่ตั้งสำนักงาน
		 	 		 	 (๔)	วิธีรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ
		 	 		 	 (๕)	อัตราเงินค่าสมัครและค่าบำรุงและวิธีการชำระเงินนั้น
		 	 		 	 (๖)	ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
		 	 		 	 (๗)	ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดการ	การใช้จ่าย	 การเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินอื่น 

ตลอดจนการทำบัญชีและการตรวจบัญชี
		 	 		 	 (๘)	ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ่สมาชิก
		 	 		 	 (๙)	ขอ้กำหนดเกีย่วกบัคณุสมบตัขิองประธานกรรมการสหภาพขา้ราชการ	นอกเหนอื

จากที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้	การเลือกตั้ง	วาระการดำรงตำแหน่ง	และการพ้นจากตำแหน่ง
		 	 		 (๑๐)	ข้อกำหนดเกี่ยวกับจำนวนกรรมการ	 การเลือกตั้งกรรมการ	 วาระของ 

การเป็นกรรมการ	การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ	และการประชุมของคณะกรรมการ	
(มาตรา	๑๙)

		 	 ๕.๖	เมื่อนายทะเบียนได้รับคำขอพร้อมทั้งร่างข้อบังคับแล้วเห็นว่าผู้ยื่นคำขอมีคุณสมบัต ิ
ถูกต้องตามกฎหมาย	 ข้อบังคับถูกต้องตามที่กำหนดและมีวัตถุประสงค์ถูกต้องตามกฎหมาย	 
ใหน้ายทะเบยีนออกใบสำคญัแสดงการจดทะเบยีนสหภาพขา้ราชการนัน้	กรณทีีค่ำขอหรอืรา่งขอ้บงัคบั		
ไม่ถูกต้องให้นายทะเบียนมีคำสั่งให้แก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้อง	 ก่อนที่จะออกใบสำคัญแสดงการ 
จดทะเบียนแก่สหภาพข้าราชการนั้น	 แต่ถ้านายทะเบียนเห็นว่าไม่อาจจดทะเบียนได้ตามข้อ	 ๕.๒	 
ให้นายทะเบียนมีคำสั่งไม่รับการจดทะเบียน	 และแจ้งคำสั่งไม่รับการจดทะเบียนพร้อมด้วยเหตุผล 
ทีไ่มร่บัการจดทะเบยีนไปยงัผูข้อจดทะเบยีนโดยมชิกัชา้	ทัง้นี	้ผูข้อจดทะเบยีนมสีทิธอิทุธรณค์ำสัง่ไมร่บั 
การจดทะเบยีนนัน้ตอ่รฐัมนตรไีดโ้ดยทำเปน็หนงัสอืยืน่ตอ่นายทะเบยีนภายใน	๓๐	วนันบัแตว่นัทีไ่ดร้บั 
แจ้งคำสั่งและให้รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ์	และแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายใน	๓๐	วันนับแต่วันที่ได้รับ 
หนังสืออุทธรณ์	(มาตรา	๒๐)	

		 	 ๕.๗	สมาชิกภาพของสมาชิกสหภาพข้าราชการสิ้นสุดลงเมื่อตาย	 ลาออก	 เกษียณอายุ					
ทีป่ระชมุใหญใ่หอ้อก	หรอืยา้ยสงักดัหรอืตำแหนง่อนัมผีลทำใหไ้มม่ผีลประโยชนร์ว่มในสหภาพขา้ราชการ 
ประเภทนั้น	หรือด้วยเหตุอื่นนอกจากนี้ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ	และข้าราชการที่เกษียณอายุอาจ 
เข้าเป็นที่ปรึกษาได้	แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในการจัดการสหภาพข้าราชการ	(มาตรา	๒๖)

		 	 ๕.๘	ใหส้หภาพขา้ราชการมคีณะกรรมการเปน็ผูด้ำเนนิกจิการ	และเปน็ผูแ้ทนของสหภาพ 
ข้าราชการในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก	ทั้งนี้	คณะกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง 
หรือหลายคนทำการแทนก็ได้	(มาตรา	๒๗)

		 	 ๕.๙	เงินรายได้ของสหภาพข้าราชการให้มาจาก
		 	 		 	 (๑)	 ค่าสมาชิก	และเงินบำรุง
		 	 		 	 (๒)	 เงินที่ได้มาจากการดำเนินกิจกรรมของสหภาพข้าราชการ
		 	 		 	 (๓)	 เงินบริจาค
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       ห้ามมิให้สหภาพข้าราชการรับเงินบริจาคจากพรรคการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่ง 
ทางการเมอืงทัง้ภายในและนอกประเทศ	(มาตรา	๓๐)	โดยเงนิรายไดแ้ละทรพัยส์นิของสหภาพขา้ราชการ 
ต้องอยู่ในบัญชีของสหภาพข้าราชการโดยเฉพาะแยกต่างหากจากกรรมการและประธานสหภาพ 
ข้าราชการ	และการให้จ่ายต้องมีระเบียบกำหนดไว้ชัดเจน	(มาตรา	๓๑)

		 	 ๕.๑๐	ใหห้นว่ยงานของรฐัจดัหาสถานทีท่ำงานของสหภาพขา้ราชการโดยตอ้งเปน็สถานที่
ที่เข้าถึงได้ง่าย	และมีพื้นที่เพียงพอแก่การทำงาน	(มาตรา	๓๒)

		 	 ๕.๑๑	ขา้ราชการซึง่เปน็กรรมการสหภาพขา้ราชการมสีทิธลิาเพือ่ไปดำเนนิกจิการสหภาพ
ข้าราชการในฐานะผู้แทนข้าราชการในการเจรจา	การไกล่เกลี่ย	และการชี้ขาดข้อพิพาท	และมีสิทธิลา
เพื่อไปร่วมประชุมตามที่ทางราชการกำหนดได้	ทั้งนี้ให้ข้าราชการดังกล่าวแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
ลว่งหนา้ถงึเหตทุีล่าโดยชดัแจง้พรอ้มทัง้แสดงหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้ง	ถา้ม	ีและใหถ้อืวา่วนัลาของขา้ราชการ 
นั้นเป็นวันทำงาน	(มาตรา	๓๓)

		 	 ๕.๑๒	สหภาพข้าราชการจะกระทำการดังต่อไปนี้ได้ก็แต่โดยมติของที่ประชุมใหญ่	
		 	 		 	 (๑)		แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
		 	 		 	 (๒)		ดำเนินกิจการอันอาจกระทบกระเทือนถึงส่วนได้เสียของสมาชิกเป็นส่วนรวม
		 	 		 	 	(๓)	เลือกตั้งกรรมการ	 เลือกตั้งผู้สอบบัญชี	 รับรองงบดุล	 รายงานประจำปี	

และงบประมาณ
		 	 		 	 (๔)		จัดสรรเงินหรือทรัพย์สินเพื่อสวัสดิการของสมาชิกหรือเพื่อสาธารณประโยชน์
		 	 		 	 (๕)		เลิกสหภาพข้าราชการ
		 	 		 	 (๖)		ควบสหภาพข้าราชการเข้ากัน
		 	 		 	 (๗)		ก่อตั้งสหพันธ์ข้าราชการหรือเป็นสมาชิกของสหพันธ์ข้าราชการ	

(มาตรา	๓๔)	 	 		 		
		 	 	๕.๑๓	นายทะเบยีนมอีำนาจสัง่ใหก้รรมการผูใ้ดหรอืคณะกรรมการของสหภาพขา้ราชการ

ออกจากตำแหน่งได้	เมื่อปรากฏว่า
		 	 		 	 (๑)		กระทำการอันมิชอบด้วยกฎหมาย
		 	 		 	 (๒)		ดำเนินกิจการ	 ไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของสหภาพข้าราชการอันเป็นการ	

ขัดต่อกฎหมาย	หรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน	หรืออาจเป็นภัยแก่ความมั่นคงของประเทศ 
(มาตรา	๓๗)

		 	 ๕.๑๔	 นายทะเบียนมีอำนาจส่ังเพิกถอนการจดทะเบียนสหภาพข้าราชการได้เม่ือปรากฏว่า
		 	 		 	 (๑)		รับเงินบริจาคจากพรรคการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทั้งภายใน 

และภายนอกประเทศ
		 	 		 	 (๒)		นัดหยุดงานหรือกระทำการอื่นอันมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหาร 

ราชการแผ่นดินหรือการให้บริการสาธารณะ
		 	 		 	 (๓)		มจีำนวนสมาชกินอ้ยกวา่ทีก่ำหนดไวใ้นมาตรา	๑๖	เปน็เวลา	๑	ป	ีและไมส่ามารถ 

มีสมาชิกครบตามที่กฎหมายกำหนดได้
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		 	 		 	 (๔)		กระทำการฝ่าฝืนคำสั่งของนายทะเบียนที่สั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย	 เป็นกลาง 
และได้สัดส่วนและจำเป็นกับการกระทำ	
(มาตรา	๓๘)

		 	 ๕.๑๕	สหภาพข้าราชการตั้งแต่	๒	สหภาพขึ้นไปที่มีสมาชิกเป็นข้าราชการของผู้บริหาร		 
คนเดยีวกนัไมว่า่จะเปน็ขา้ราชการซึง่ปฏบิตังิานในสายงานประเภทเดยีวกนัหรอืไม่	หรอืทีม่สีมาชกิเปน็ 
ข้าราชการซึ่งปฏิบัติงานในสายงานประเภทเดียวกันไม่ว่าจะเป็นข้าราชการของผู้บริหารคนเดียวกัน 
หรือไม่	อาจควบเข้ากันเป็นสหภาพข้าราชการเดียวกันได้	 โดยการควบสหภาพข้าราชการเข้ากันนั้น 
ตอ้งไดร้บัมตขิองทีป่ระชมุใหญข่องแตล่ะสหภาพดว้ยคะแนนเสยีงเกนิกึง่หนึง่ของจำนวนสมาชกิทัง้หมด 
และต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน	(มาตรา	๔๒)	

 ๖. การยื่นข้อเรียกร้อง
		 	 ๖.๑	 สหภาพข้าราชการสามารถยื่นข้อเรียกร้องเกี่ยวกับสภาพการทำงานได้	ดังนี้
		 	 		 	 (๑)	การทำบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการทำงานหรือเป้าหมายตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน 

รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินดังกล่าว
		 	 		 	 (๒)	กำหนดวันเวลาการทำงานที่สอดคล้องกับสภาพงานและสภาวะแวดล้อม	ทั้งนี้ 

ภายในขอบเขตที่กฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้กระทำได้
		 	 		 	 (๓)	การให้มีหรือปรับปรุงสวัสดิการข้าราชการ
		 	 		 	 (๔)	การยืน่เรือ่งราวรอ้งทกุขก์บัผูบ้งัคบับญัชาเพือ่ปรบัปรงุสิง่แวดลอ้ม	ความปลอดภยั	

หรืออาชีวอนามัยในการทำงาน
		 	 		 	 (๕)	การออกหลักเกณฑ์การทำงานท่ีมีผลกระทบต่อข้าราชการเป็นส่วนรวม	

(มาตรา	๔๔)
		 	 ๖.๒	การยืน่ขอ้เรยีกรอ้งเกีย่วกบัสภาพการทำงานหรอืการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้เรยีกรอ้งเกีย่วกบั 

สภาพการทำงานจะต้องกระทำโดยความเห็นชอบของสมาชิกเสียงข้างมาก	และต้องแจ้งข้อเรียกร้อง 
เปน็หนงัสอืใหแ้กผู่บ้งัคบับญัชาทราบ	และระบชุือ่ผูแ้ทนเขา้รว่มเจรจาดว้ย	ในกรณทีีเ่จรจา				ตกลงกนัได ้
ให้ทำข้อตกลงเก่ียวกับผลการเจรจาน้ันเป็นหนังสือลงลายมือช่ือผู้บังคับบัญชาหรือผู้แทน			ผู้บังคับบัญชา 
และผู้แทนข้าราชการหรือกรรมการของสหภาพของข้าราชการแล้วแต่กรณี	และให้ส่วนราชการน้ันประกาศ 
ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการการทำงานโดยเปิดเผย	 ในกรณีที่ไม่มีการเจรจากันภายในกำหนด	
หรือมีการเจรจากันแล้ว	แต่ตกลงกันไม่ได้	 ให้เสนอข้อพิพาทต่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสหภาพ 
ข้าราชการเพื่อดำเนินการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท		(มาตรา	๔๕	มาตรา	๔๖	และมาตรา	๔๗)

 ๗. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสหภาพข้าราชการ
		 	 ๗.๑	ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า	 “คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสหภาพ 

ข้าราชการ”	ประกอบด้วย
		 	 		 	 (๑)	นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย	เป็นประธานกรรมการ
		 	 		 	 (๒)	ปลัดกระทรวงทุกกระทรวง	เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง
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ทา่นผูอ้า่นวารสาร “จลุนติ”ิ ผูใ้ดมคีวามประสงคต์อ้งการทีจ่ะแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบั 
รา่งพระราชกฤษฎกีาฉบบัดงักลา่ว สามารถเสนอความเหน็ได ้โดยผา่นทางเวบ็ไซด ์ดงันี ้

	 สถาบันพระปกเกล้า	 www.kpi.ac.th				
		 สำนักงานคณะกรรมการพลเรือน	(ก.พ.)	 www.ocsc.go.th

		 	 		 	 (๓)	ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมิใช่ข้าราชการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง	จำนวน	๑๐	คน	เป็นกรรมการ
		 	 		 	 (๔)	ตัวแทนสหภาพข้าราชการและสหพันธ์ข้าราชการที่รัฐมนตรีคัดเลือกโดยเห็นว่า 

เป็นสหภาพข้าราชการที่มีสภาพเป็นตัวแทนข้าราชการส่วนรวมได้	จำนวน	๑๐	แห่ง	เป็นกรรมการ		
		 	 		 	ให้เลขาธิการ	 ก.พ.	 เป็นกรรมการและเลขานุการ	 และให้เลขาธิการ	 ก.พ.	

แต่งตั้งข้าราชการในสำนักงาน	ก.พ.	เป็นผู้ช่วยเลขานุการ	๒	คน	(มาตรา	๔๘)	 	
			 ๗.๒	ให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสหภาพข้าราชการมีอำนาจหน้าที่	ดังต่อไปนี้
		 	 		 	 (๑)	เสนอแนะและให้ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริม							 

การดำเนินกิจการของสหภาพข้าราชการ
		 	 		 	 (๒)	เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มีหรือแก้ไขกฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 หรือ 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการดำเนินการของสหภาพข้าราชการ
		 	 		 	 (๓)	วางระเบียบเกี่ยวกับการกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานของสหภาพ 

ข้าราชการ	เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกานี้
		 	 		 	 (๔)	 ส่งเสริมและสนับสนุนในด้านวิชาการและการพัฒนาบุคลากรให้แก่สหภาพข้าราชการ 

	 	 	 	 	 		 	 (๕)	ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทและจัดทำบันทึกข้อตกลงผลการเจรจา
		 	 		 	 (๖)	ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชกฤษฎีกานี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นอำนาจ

หน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมสหภาพข้าราชการหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย	
(มาตรา	๕๐)

		 	 ๗.๓	ผูไ้กลเ่กลีย่จะตอ้งทำการเจรจาและหาขอ้ยตุใิหไ้ดภ้ายใน	๗	วนันบัแตว่นัทีเ่ขา้ทำหนา้ท่ี 
ถ้าหาข้อยุติไม่ได้ให้เสนอข้อพิพาทต่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสหภาพข้าราชการต่อไป	(มาตรา	๕๒)	

 ๘. สหพันธ์ข้าราชการ
		 	 สหภาพข้าราชการอาจควบรวมกันเป็นสหพันธ์ข้าราชการได้	 แต่ห้ามมิให้ควบรวมกับ 

สหภาพแรงงานหรือสหพันธ์แรงงานลูกจ้างหรือนายจ้างตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์	 หรือสหภาพ 
แรงงานหรือสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ตามกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์	
(มาตรา	๕๕)



จุลนิติ ม.ค. - ก.พ. ๕๓๘๔

ธ.  ขุ.  ๒๕/๕๑/๓๐.

พุทธทาสภิกขุ,  อริยสัจจากพระโอษฐ์ภาคปลาย,  น.  ๘๕๑.

...ทาง  เราบอกแล้วแก่เธอทั้งหลาย  

เพื่อการรู้จักการถอนซึ่งลูกศร  :  

ความเพียรเป็นกิจอันเธอทั้งหลายพึงกระทำ  

ตถาคตทั้งหลายเป็นเพียงผู้บอก  ผู้มุ่งปฏิบัติแล้ว

ย่อมพ้นจากเครื่องผูกแห่งมาร...
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นางสาวสุทธิมาตร  จันทร์แดง
นิติกร สำนักกฎหมาย

หลักการและเหตุผล
	โดยที่ประเทศไทยกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงได้ร่วมลงนาม 

ในกฎบัตรของสถาบันความร่วมมือเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขงในปี	พ.ศ.	๒๕๔๖ 
	เพ่ือกอ่ตัง้สถาบนัความรว่มมอืเพือ่พฒันาเศรษฐกจิลุม่นำ้โขง	(Mekong	Institute)	 
และความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับสถาบันความร่วมมือ 
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขงซึ่งทำขึ้นเมื่อวันที่	 ๘	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 
ได้กำหนดให้จัดตั้งสำนักงานของสถาบันขึ้นในประเทศไทยเพื่อดำเนินงาน 
และปฏบิตัภิารกจิอนัเปน็หนา้ทีข่องสถาบนั	ดงันัน้	เพือ่ใหส้ถาบนัและเจา้หนา้ที ่
ของสถาบันซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยได้รับเอกสิทธิ์ 
ในการดำเนินงานและการปฏิบัติงานในประเทศไทย	 จึงจำเป็นต้อง 
ตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสำคัญโดยสรุป
กฎหมายได้กำหนดบทนิยามคำว่า “สถาบัน”	หมายความว่า	สถาบัน

ความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง	ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎบัตรของสถาบัน 
ความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง	ซึ่งทำขึ้นเมื่อวันที่	๑๘	มิถุนายน	 
พ.ศ.	๒๕๔๖

	ในการนี้	 เพื่อเป็นการคุ้มครองการดำเนินงานของสถาบันซึ่งเป็น 
องคก์ารระหวา่งประเทศในประเทศไทยใหบ้รรลตุามความมุง่ประสงค์	กฎหมาย 
จึงได้กำหนดให้ยอมรับนับถือว่าสถาบันมีสถานะเป็นนิติบุคคลและให้ถือว่า 
มภีมูลิำเนาในประเทศไทย	โดยใหส้ถาบนัมสีทิธริบับรกิารดา้นการสือ่สารเชน่เดยีว 
กับที่รัฐบาลให้แก่องค์การระหว่างประเทศอื่น	ๆ	ในประเทศไทย	ไม่ว่าจะเป็น 
เรือ่งลำดบักอ่นหลงัของการใหบ้รกิาร	คา่ธรรมเนยีม	รวมทัง้การคา่เรยีกเกบ็ตา่ง	ๆ 	 

พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงาน
ของสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง พ.ศ. ๒๕๕๒

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา  วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๘๔ ก หน้า ๑
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สำหรับการสื่อสารอย่างเป็นทางการ	 ตลอดจนให้สินทรัพย์	 รายได้	
และทรัพย์สินของสถาบัน	ได้รับยกเว้น

	 (๑)	 ภาษทีางตรงใด	ๆ 	แตไ่มร่วมถงึภาษีซึ่งไมไ่ดเ้รยีกเกบ็มากไปกวา่ 
ค่าบริการสาธารณูปโภค

	 (๒)	 อากรตามกฎหมายว่ าด้ วยพิ กั ดอั ตราศุ ลกากรและ 
ภาษีทั้งปวงในการนำเข้าและส่งออกวัสดุ	 อุปกรณ์	 สิ่งของ	 รวมทั้ง
ยานพาหนะตามจำนวนที่สมควรซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน	
แต่การขายและการโอนวัสดุอุปกรณ์	 สิ่งของ	 หรือยานพาหนะเช่นว่านั้น 
ในประเทศไทย	ต้องเป็นไปตามกฎหมายไทย

	 ทั้งนี้	 กฎหมายยังได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของสถาบันซึ่งมิได้มี 
สัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย	ซึ่งผู้อำนวยการของสถาบันได้แจ้ง
ไปยังกระทรวงการต่างประเทศ	ได้รับยกเว้น

	 (๑)		ภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรเฉพาะที่เรียกเก็บจาก 
เงินเดือนและค่าตอบแทนในการทำงานที่ได้รับจากสถาบันตามที่จำเป็น 
แก่การปฏิบัติหน้าที่

	 (๒)		อากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรในการนำเข้า 
ของใช้ในครัวเรือนและของใช้ส่วนตัวแต่ไม่รวมถึงยานพาหนะภายใน	 
๖	เดอืนหลงัจากทีไ่ดเ้ดนิทางมาถงึในครัง้แรกเพือ่รบัตำแหนง่ในประเทศไทย	
หรอืภายใน	๖	เดอืนหลงัจากความตกลงระหวา่งรฐับาลแหง่ราชอาณาจกัรไทย 
กับสถาบันความร่ วมมือ เพื่ อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่ มน้ ำ โขงซึ่ งทำขึ้ น 
เมื่อวันที่	 ๘	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๕๐	มีผลใช้บังคับ	แล้วแต่ว่าวันใดจะเป็น 
วันหลัง	แต่การจำหน่าย	จ่าย	 โอนบรรดาสิ่งของเช่นว่านั้นในประเทศไทย	
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามกฎหมายไทย

	 (๓)		การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าว	 
โดยให้รวมถึงคู่สมรส	 บุตรและญาติซึ่งอยู่ในความอุปการะของบุคคล 
ดังกล่าวด้วย

หมายเหต:-

 	 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
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หลักการและเหตุผล
	โดยที่รัฐบาลมีนโยบายเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนพิการหรือ 

ทุพพลภาพ	 สมควรกำหนดให้ผู้มี เงินได้ซึ่งอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา	
สามหีรอืภรยิา	บตุรชอบดว้ยกฎหมาย	หรอืบตุรบญุธรรมของผูม้เีงนิได	้บดิามารดา 
หรือบุตรชอบด้วยกฎหมายของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้	 หรือบุคคลอื่นที่ 
ผู้มีเงินได้เป็นผู้ดูแลตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการโดยบุคคลดังกล่าวต้องเป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ	 สามารถนำ 
ค่าอุปการะเลี้ยงดูบุคคลดังกล่าวมาหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้ 
บคุคลธรรมดา	อนัเปน็การสนบัสนนุการอปุการะเลีย้งดคูนพกิารหรอืทพุพลภาพ	 
จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสำคัญที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
โดยที่รัฐบาลมีนโยบายเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนพิการหรือ 

ทพุพลภาพ	จงึไดด้ำเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายในเรือ่งการหกัลดหยอ่นภาษี 
เงินได้สำหรับผู้มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา	๔๐	 ให้สามารถนำค่าอุปการะ 
เลี้ยงดูคนพิการหรือทุพพลภาพมาหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้ 
บุคคลธรรมดาได้ใน	(ฎ)	ของ	(๑)	ในมาตรา	๔๗	แห่งประมวลรัษฎากร	กล่าวคือ	 
กฎหมายได้กำหนดให้ผู้มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา	 ๔๐	 ซึ่งได้มีการหัก 
คา่ใชจ้า่ยตา่ง	ๆ 	ตามมาตรา	๔๒	ทว	ิถงึมาตรา	๔๖	แลว้	ใหส้ามารถนำคา่อปุการะ 
เลีย้งดบูดิามารดา	สามหีรอืภรยิา	บตุรชอบดว้ยกฎหมายหรอืบตุรบญุธรรมของผูม้ ี
เงนิได	้		บดิามารดาหรอืบตุรชอบดว้ยกฎหมายของสามหีรอืภรยิาของผูม้เีงนิได	้หรอื 
บุคคลอื่นที่ผู้มีเงินได้เป็นผู้ดูแลตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนา 
คุณภาพชีวิตคนพิการมาหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
ได้อีก	 คนละ	 ๖๐,๐๐๐	 บาท	 โดยบุคคลดังกล่าวต้องเป็นคนพิการซึ่งมี 
บตัรประจำตวัคนพกิารตามกฎหมายวา่ดว้ยการสง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติ 
คนพิการ	 หรือเป็นคนทุพพลภาพ	 มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ	 และ 
อยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของผู้มีเงินได้	 แต่สำหรับการหักลดหย่อนสำหรับ 
บุตรบุญธรรม	ให้หักได้ในฐานะบุตรบุญธรรมเพียงฐานะเดียว	 	 โดยค่าอุปการะ
เลี้ยงดูดังกล่าวให้หักลดหย่อนสำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปี	พ.ศ.	๒๕๕๒	
ที่จะต้องยื่นรายการในปี	พ.ศ.	๒๕๕๓	เป็นต้นไป

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร
(ฉบับที่ ๓๗) พ.ศ. ๒๕๕๒

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา  วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๘๔ ก หน้า ๕
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พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒
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	 ทั้งนี้	 กฎหมายยังได้แก้ไขเพิ่มเติมความใน	 (๒)	 ของวรรคสอง	
ในมาตรา	 ๕๗	 เบญจ	 แห่งประมวลรัษฎากร	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย 
พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร	 (ฉบับที่	๑๔)	พ.ศ.	๒๕๒๙				 
ในเรือ่งการยืน่รายการและเสยีภาษใีนกรณทีีก่ฎหมายไดก้ำหนดใหภ้รยิาซึง่ม ี
เงนิไดพ้งึประเมนิ	ตามมาตรา	๔๐	(๑)	ในปภีาษทีีล่ว่งมาแลว้	ไมว่า่จะมเีงนิได ้
พงึประเมนิอืน่ดว้ยหรอืไม	่ใหภ้รยิาซึง่มคีวามประสงคจ์ะแยกยืน่รายการและ 
เสยีภาษตีา่งหากจากสาม	ีสามารถทีจ่ะแยกยืน่รายการและเสยีภาษตีา่งหาก 
จากสามีได้เฉพาะส่วนที่เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา	๔๐	(๑)	 โดยมิให้ 
ถือว่าเงินได้พึงประเมินตามมาตรา	 ๔๐	 (๑)	 นั้นเป็นเงินได้ของสามีตาม 
มาตรา	 ๕๗	 ตรี	 โดยให้สามีและภริยาต่างฝ่ายต่างหักลดหย่อนได้ดังนี้

	 (๑)  สำหรับผู้มีเงินได้ตามมาตรา	๔๗	(๑)	(ก)
 (๒)  สำหรับบุตรท่ีหักลดหย่อนได้ตามอัตราท่ีกำหนดไว้ในมาตรา ๔๗ 

(๑) (ค) (ฉ) และ (ฎ) คนละกึ่งหนึ่ง
	 (๓) สำหรับเบี้ยประกันภัยตามมาตรา	 ๔๗	 (๑)	 (ง)	 วรรคหนึ่ง

หลักการและเหตุผล
โดยที่พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล	 

มีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาวะในปัจจุบัน	 เป็นการจำกัดสิทธิ 
ของประชาชน	 ทั้งสิทธิของผู้สมัครรับเลือกตั้งและสิทธิของประชาชนผู้มี 
สิทธิเลือกตั้ง	สมควรเปิดกว้างให้เป็นสิทธิและเสรีภาพของประชาชน		จึงจำเป็น
ต้องตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสำคัญที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
เพือ่เปน็การใหส้ทิธเิสรภีาพแกผู่ส้มคัรรบัเลอืกตัง้และประชาชนผูม้สีทิธิ 

เลือกตั้ง	จึงได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา	๕๘/๒	แห่งพระราชบัญญัติ 

หมายเหต:-

 	 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป	

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา  วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๘๔ ก หน้า ๘



  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ

จุลนิติ ม.ค. - ก.พ. ๕๓ 89

สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล	พ.ศ.	๒๕๓๗	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย 
พระราชบญัญตัสิภาตำบลและองคก์ารบรหิารสว่นตำบล	(ฉบบัที	่๕)	พ.ศ.	๒๕๔๖	 
ในเร่ืองวาระการดำรงตำแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	โดยกฎหมาย 
ได้กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดำรงตำแหน่งนับตั้งแต่วันเลือกตั้ง
และมีระยะการดำรงตำแหน่งคราวละ	๔	ปีนับแต่วันเลือกตั้ง

หลักการและเหตุผล
โดยทีพ่ระราชบญัญตัเิทศบาล	มบีทบญัญตับิางประการไมเ่หมาะสมกบั 

สภาวะในปจัจบุนัเปน็การจำกดัสทิธขิองประชาชน	ทัง้สทิธขิองผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ 
และสิทธิของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	 สมควรเปิดกว้างให้เป็นดุลพินิจของ 
ประชาชนโดยเสรี		จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสำคัญที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
เพื่อเป็นการให้สิทธิเสรีภาพแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งและประชาชน 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	 จึงได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา	 ๔๘	 สัตต	
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล	พ.ศ.	๒๔๙๖	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
เทศบาล	(ฉบับที่	๑๒)	พ.ศ.	๒๕๔๖	ในเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งของนายก 
เทศมนตรี	 โดยกฎหมายได้กำหนดให้นายกเทศมนตรีดำรงตำแหน่งนับตั้งแต่ 
วันเลือกตั้ง	และมีระยะการดำรงตำแหน่งคราวละ	๔	ปีนับแต่วันเลือกตั้ง

หมายเหต:-

 	 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

หมายเหต:-

 	 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๒

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา  วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๘๕ ก หน้า ๗
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พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒

90

หลักการและเหตุผล
โดยที่พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีบทบัญญัติ 

บางประการไม่เหมาะสมกับสภาวะในปัจจุบันเป็นการจำกัดสิทธิของ 
ประชาชน	 ทั้งสิทธิของผู้สมัครรับเลือกตั้งและสิทธิของประชาชนผู้มีสิทธิ 
เลือกตั้ง	สมควรเปิดกว้างให้เป็นสิทธิและเสรีภาพของประชาชน		จึงจำเป็น
ต้องตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสำคัญที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
เพื่อเป็นการให้สิทธิเสรีภาพแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งและประชาชน 

ผู้มีสิทธิ เลือกตั้ง	 จึงได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา	 ๓๕/๒	 
แหง่พระราชบญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั	พ.ศ.	๒๕๔๐	ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิ 
โดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด	 (ฉบับที่	 ๓)	พ.ศ.	๒๕๔๖ 
ในเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
โดยกฎหมายได้กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำรงตำแหน่ง 
นับตั้งแต่วันเลือกตั้งและมีระยะการดำรงตำแหน่งคราวละ	 ๔	 ปี 
นับแต่วันเลือกตั้ง

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒

หมายเหต:-

 	 	 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา  วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๘๕ ก หน้า ๑๐
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หลักการและเหตุผล
	 โดยทีพ่ระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการเมอืงพทัยา	มบีทบญัญตัิ 

บางประการไม่เหมาะสมกับสภาวะในปัจจุบัน	เป็นการจำกัดสิทธิของประชาชน	ทัง้สทิธ ิ
ของผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้	และสทิธขิองประชาชนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้	สมควรเปดิกวา้ง 
ให้เป็นสิทธิและเสรีภาพของประชาชน		จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสำคัญในส่วนที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
	 เพื่อเป็นการให้สิทธิเสรีภาพแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งและประชาชน 

ผู้ มีสิทธิ เลือกตั้ ง 	จึ ง ได้มีการแก้ ไข เพิ่ ม เติมความในมาตรา 	๔๕	แห่ ง 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา	พ.ศ.	๒๕๔๒		ในเรื่องวาระ 
การดำรงตำแหน่งของนายกเมืองพัทยา	โดยกฎหมายได้กำหนดให้นายกเมือง
พัทยาดำรงตำแหน่งนับตั้งแต่วันเลือกตั้ง	และมีระยะการดำรงตำแหน่งคราวละ	
๔	ปีนับแต่วันเลือกตั้ง	 แต่เมื่อใดที่นายกเมืองพัทยาดังกล่าวพ้นจากตำแหน่ง	 
ก็ให้จัดให้มีการเลือกตั้งขึ้นใหม่ภายใน	๔๕	วันนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒

หมายเหต:-

 	 	 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา  วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๘๕ ก หน้า ๑๓
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มหา.  ที.  ๑๐/๓๔๘/๒๙๙.

พุทธทาสภิกขุ,  อริยสัจจากพระโอษฐ์.

...ภิกษุทั้งหลาย  !  ก็อริยสัจคือหนทาง

เป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้น   

เป็นอย่างไรเล่า  ?  คือหนทางอันประกอบ 

ด้วยองค์แปดอันประเสริฐนี้เอง,  องค์แปดคือ  

ความเห็นชอบ  ความดำริชอบ  วาจาชอบ  

การงานชอบ  อาชีวะชอบ  ความเพียรชอบ  

ความระลึกชอบ  ความตั้งมั่นชอบ...
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นางสุวิมล แจ้งสว่าง
นิติกร สำนักกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญา 
ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๗ /๒๕๕๒ 
วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

เรื่อง ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ฉ้อโกง ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน ความผิดต่อ 
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงาน 
ของรัฐ ความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอ 
ราคาต่อหน่วยงานของรัฐ

	 	 คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ			 โจทก์
	 	 โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
	 	 ผู้เข้าเป็นคู่ความแทน
ระหว่าง
 
	 	 นายสมคิด		จาตุศรีพิทักษ์	ที่	๑
	 	 นายวราเทพ		รัตนากร	ที่	๒
	 	 นายสรอรรถ		กลิ่นประทุม	ที่	๓
	 	 นายเนวิน		ชิดชอบ	ที่	๔
	 	 นายอดิศัย		โพธารามิก	ที่	๕
	 	 นายพิศิษฐ		เศรษฐวงศ์	ที่	๖
	 	 นายปริญญา		อุดมทรัพย์	ที่	๗
	 	 นายราเชนทร์		พจนสุนทร	ที่	๘
	 	 นางสาวบุญมี		เลิศพิเชฐ	ที่	๙
	 	 นางสาวสุกัญญา		โตวิวิชญ์	ที่	๑๐
	 	 นางเสริมสุข		ชลวานิช	ที่	๑๑
	 	 นายพิทยาพล		นาถธราดล	ที่	๑๒
	 	 นายอุบลศักดิ์		บัวหลวงงาม	ที่	๑๓
	 	 นายศิริพล		ยอดเมืองเจริญ	ที่	๑๔



คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง	
คดีหมายเลขแดงที่	อม.	๗	/๒๕๕๒	วันที่	๑๗	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๕๒
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	 	 นายสุทธิพร		จีระพันธุ	ที่	๑๕
	 	 นายกรณรงค์		ฤทธิ์ฤาชัย	ที่	๑๖
	 	 นายสิทธิ		บุณยรัตผลิน	ที่	๑๗
	 	 นางสาวสุชาดา		วราภรณ์	ที่	๑๘
	 	 นายฉกรรจ์		แสงรักษาวงศ์	ที่	๑๙
	 	 นายจิรากร		โกศัยเสวี	ที่	๒๐
	 	 นายอนันต์		สุวรรณรัตน์	ที่	๒๑
	 	 นายจำนงค์		คงศิลป์	ที่	๒๒
	 	 นายสุจินต์		แม้นเหมือน	ที่	๒๓
	 	 นายเยี่ยม		ถาวโรฤทธิ์	ที่	๒๔
	 	 นายสมบัติ		ยิ่งยืน	ที่	๒๕
	 	 นายสมชาย		ชาญณรงค์กุล	ที่	๒๖
	 	 นายสกล		บุญชูดวง	ที่	๒๗
	 	 นายญาณกรหรือสัญญา		สิงห์ชุม	ที่	๒๘
	 	 นายสำราญ		ชัยชนะ	ที่	๒๙
	 	 บริษัทเจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์	จำกัด	ที่	๓๐
	 	 บริษัทรีสอร์ทแลนด์	จำกัด	ที่	๓๑
	 	 บริษัทเอกเจริญการเกษตร	จำกัด	ที่	๓๒
	 	 นายวัลลภ		เจียรวนนท์	ที่	๓๓
	 	 นายมิน		เธียรวร	ที่	๓๔
	 	 นายประเสริฐ		พุ่งกุมาร	ที่	๓๕
	 	 นายธีรยุทธ		พิทยาอิสรกุล	ที่	๓๖
	 	 นายพงษ์เทพ		เจียรวนนท์	ที่	๓๗
	 	 นายเอี่ยม		งามดำรงค์	ที่	๓๘
	 	 นายบุญเลิศ		ประภากมล	ที่	๓๙
	 	 นายวรวิทย์		เจนธนากุล	ที่	๔๐
	 	 นางวิไลลักขณ์		รัตนสวัสดิ์	ที่	๔๑
	 	 นางสาวพัชรี		ชินรักษ์	ที่	๔๒
	 	 นางอนงนุช		ภรณวลัย	ที่	๔๓
	 	 นางเจริญศรี		ลือพัฒนสุข	ที่	๔๔	 	 	 	 	 	 จำเลย
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๑.  ข้อเท็จจริงในคดีโดยสรุป
	 คดีนี้ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นที่ยุติว่าขณะเกิดเหตุ	จำเลยที่	๑	ถึงที่	๕	เป็นข้าราชการการเมือง	 
โดยจำเลยที่	๑	ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี	 จำเลยที่	 ๒	 ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการ 
กระทรวงการคลัง	จำเลยที่	๓	ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	จำเลยที่	๔	
ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 และได้รับมอบหมายจากจำเลยที่	 ๓	
ให้กำกับดูแลกรมวิชาการเกษตร	 กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง	 และองค์การสวนยาง	 และจำเลย 
ที่	 ๕	 ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์	 จำเลยที่	 ๖	 ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง 
พาณิชย์	 จำเลยที่	 ๗	 ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมการปกครอง	 จำเลยที่	 ๘	 ดำรงตำแหน่งอธิบดี 
กรมการค้าต่างประเทศ	 จำเลยที่	 ๙	 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาเงินนอกงบประมาณ	 
จำเลยที่	 ๑๑	 ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ	 จำเลยที่	 ๑๔	ดำรงตำแหน่งอธิบดี 
กรมการค้าภายใน	 จำเลยที่	 ๑๕	 ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 จำเลย 
ที่	 ๑๖	 ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมการค้าภายใน	 จำเลยที่	 ๑๗	 ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมประมง	
จำเลยที่	 ๑๘	 ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	 จำเลยที่	 ๑๐	
และที่	 ๑๒	 เป็นพนักงานในองค์การของรัฐ	 ดำรงตำแหน่งผู้บริหารส่วนวิเคราะห์สาขาเศรษฐกิจ	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	 และผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรตามลำดับ	 
จำเลยที่	 ๑๓	 ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรแห่งประเทศไทย	 จำเลยที่	 ๑	
ถึงที่	๓	และที่	๕	ถึงที่	๑๘	ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร 
หรือ	 คชก.	 ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร	 พ.ศ.	 ๒๕๓๔	
โดยจำเลยที่	๑	เป็นประธานคณะกรรมการ	จำเลยที่	๑๙	ถึงที่	๒๖	เป็นข้าราชการประจำ	โดยจำเลยที่	
๑๙	ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมวิชาการเกษตร	และได้แต่งตั้งจำเลยที่	๒๐	ถึงที่	๒๔	เป็นคณะกรรมการ 
บรหิารโครงการปลกูยางพาราเพือ่ยกระดบัรายไดแ้ละความมัน่คงใหแ้กเ่กษตรกรในแหลง่ปลกูยางใหม	่ 
ระยะที่	 ๑	 โดยมีจำเลยที่	 ๒๐	 เป็นประธานกรรมการ	 ทั้งจำเลยที่	 ๑๙	 ยังได้แต่งตั้งจำเลยที่	 ๒๐	 
ถึงที่	๒๒	ที่	๒๕	และที่	๒๖	 เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา	 จำเลยที่	๒๗	
เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 	๓๐	ซึ่งเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด	 มีจำเลยที่ 	๓๓	ถึง	๓๙	 
เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน	จำเลยที่	 ๒๙	 เป็นลูกจ้างของจำเลยที่	 ๓๑	 ซึ่งเป็นนิติบุคคล 
ประเภทบริษัทจำกัด	มีจำเลยที่	๔๐	และที่	๔๑	เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน	จำเลยที่	๒๘	
เป็นลูกจ้างจำเลยที่	๓๒	ซึ่งเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด	มีจำเลยที่	๔๒	ถึงที่	๔๔	เป็นกรรมการ 
ผู้มีอำนาจกระทำการแทน
	 เมื่อวันที่	 ๒๗	มีนาคม	๒๕๔๖	พันตำรวจโท	ทักษิณ	 	 ชินวัตร	นายกรัฐมนตรี	 และจำเลยที่	 ๑	 
พรอ้มคณะไปตรวจเยีย่มและมอบนโยบายแกค่ณะกรรมการบรหิารและผูบ้รหิารของสำนกังานกองทนุ 
สงเคราะห์การทำสวนยาง	 หรือ	 สกย.	 และองค์การสวนยาง	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จำเลยที่	 ๔	
ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางและองค์การ 
สวนยางได้นำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนายางพาราครบวงจร	ปี	๒๕๔๖	ถึง	๒๕๕๐	ต่อนายกรัฐมนตรี	
หนึ่งในยุทธศาสตร์ที่นำเสนอคือ	 การสนับสนุนแหล่งปลูกยางใหม่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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และภาคเหนือ	 จำนวน	 ๑,๕๐๐,๐๐๐	 ไร่	 โดยรัฐให้การช่วยเหลือด้านพันธุ์ยางและจัดสินเชื่อให้ 
เกษตรกร	สว่นดอกเบีย้นัน้รฐัจะอดุหนนุใหบ้างสว่น	ซึง่นายกรฐัมนตรไีดเ้หน็ชอบการขยายพืน้ทีป่ลกูยาง
ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืและภาคเหนอืตามทีเ่สนอ	ตอ่มานางสาวผอ่งเพญ็		สมัมาพนัธ	์	ผูอ้ำนวยการ	
สกย.	 มีบันทึกเสนอโครงการขยายพื้นที่ปลูกยางและขออนุมัติให้	 สกย.	 ยืมเงินกองทุนสงเคราะห์ 
การทำสวนยางไปให้สินเชื่อแก่เกษตรกรตามโครงการต่อจำเลยที่	 ๔	 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ 
กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี	 คณะที่	 ๒	 (ฝ่ายเศรษฐกิจ)	 คณะกรรมการกลั่นกรองฯ	ให้ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทำรายละเอียดเพิ่มเติม	 โดยจำเลยที่	 ๔	 มอบหมายให้จำเลยที่	 ๑๙	
ดำเนนิการปรบัปรงุโครงการ	แลว้เสนอตอ่คณะกรรมการกลัน่กรองฯ	อกีครัง้	โดยมสีาระสำคญัวา่ขอให ้
คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ	์ (กรมวิชาการเกษตร)	 ดำเนินโครงการปลูกยางฯ	 
โดยใช้เงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรหรือเงิน	คชก.	ปลอดดอกเบี้ย	วงเงิน	๑,๔๔๐,๐๐๐,๐๐๐	
บาท	เพื่อดำเนินการผลิตพันธุ์ยาง	จำนวน	๙๐,๐๐๐,๐๐๐	ต้น	ให้โครงการ	กับขอให้ใช้เงินรายได้จาก 
ค่าธรรมเนียมการส่งออกยางหรือเงิน	 CESS	 ชำระคืนเงิน	 คชก.	 ในระยะเวลา	 ๑๐	 ปี	 นับจากปีที่ 
สวนยางพาราให้ผลผลิตในแต่ละปี	 คณะกรรมการกลั่นกรองฯ	 มีมติอนุมัติตามโครงการที่เสนอโดย 
ให้ส่งเรื่องการขอใช้เงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้	 คชก.	 พิจารณาก่อน	 และเห็นชอบ 
ใหข้อรบัการสนบัสนนุจาก	สกย.	ในการใชเ้งนิ	CESS	เพือ่ชำระคนืเงนิ	คชก.	ตอ่มาวนัที	่๒๖	พฤษภาคม	
๒๕๔๖	 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองฯ	 เสนอ	 กรมวิชาการเกษตร 
โดยจำเลยที่	 ๑๙	 มีคำสั่งแต่งตั้งจำเลยที่	 ๒๐	 ถึงที่	 ๒๔	 เป็นคณะกรรมการบริหารโครงการปลูก 
ยางพาราเพื่อยกระดับรายได้และความมั่นคงให้แก่เกษตรกรในแหล่งปลูกยางใหม	่ ระยะที่	 ๑	 และ 
วันที่	 ๑๓	 มิถุนายน	 ๒๕๔๖	 จำเลยที่	 ๑	 ถึงที่	 ๓	 และที่	 ๕	 ถึงที่	 ๑๘	 ร่วมกันประชุม	 คชก.	
มีมติอนุมัติให้ยกเว้นมติ	 คชก.	 ครั้งที่	 ๑/๒๕๓๔	 เมื่อวันที่	 ๒๕	 ตุลาคม	 ๒๕๓๔	 ที่ห้ามมิให้นำเงิน 
กองทุนรวมฯ	 ไปดำเนินการแทรกแซงสินค้ายางพาราที่มีการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบโดยกฎหมาย 
อยู่แล้ว	 โดยให้ดำเนินการช่วยเหลือสินค้ายางพาราได้ตามโครงการปลูกยางพาราเพื่อยกระดับรายได้ 
และความมั่นคงให้แก่เกษตรกรในแหล่งปลูกยางใหม่	 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์ดำเนินโครงการเมื่อวันที่	 ๒๖	 พฤษภาคม	 ๒๕๔๖	 ได้เฉพาะคราว	 และอนุมัติ 
เงินทุนหมุนเวียนปลอดดอกเบี้ย	 จำนวน	 ๑,๔๔๐,๐๐๐,๐๐๐	 บาท	 จากงบด้านปัจจัยการผลิต	 
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการตามโครงการปลูกยางพาราเพื่อยกระดับรายได้และ 
ความมั่นคงให้แก่เกษตรกรในแหล่งปลูกยางใหม่ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว	 โดยให้กรมวิชาการ 
เกษตร กำหนดเขตปลูกยางที่เหมาะสมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ รวม	๑,๐๐๐,๐๐๐	
ไร่	 ด้วยการจัดหาพันธุ์ยางคุณภาพ	 รวม	 ๙๐,๐๐๐,๐๐๐	 ต้น	 ราคาต้นละ	 ๑๖	 บาท	 มอบให้	 
สกย.	 นำไปแจกจ่ายให้แก่เกษตรกร	 โดยมีระยะเวลาดำเนินการผลิตและแจกจ่ายพันธุ์ยางให้แก่ 
เกษตรกร	 ๓	 ปี	 (ปี	 ๒๕๔๗-๒๕๔๙)	 และในการชำระคืนเงิน	 คชก.	 มีบันทึกในรายงานการประชุม	 
คชก.	 ดังกล่าวว่าให้ใช้เงิน	 CESS	 โดยให้คืนเงินทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน	 ๑๕	 ปี	 กำหนดแผน 
เป็นรายปี	 นับจากวันที่โครงการได้รับเงิน	 คชก.	 จากกรมบัญชีกลาง	 และให้กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์	 กรมวิชาการเกษตร	 และ	 สกย.	 จัดทำแผนการเบิกจ่ายและแผนการชำระคืนเงิน 
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ให้กองทุนรวมฯ	 ในแต่ละปีในอัตราเฉลี่ยที่เหมาะสมเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินจากกรมบัญชีกลาง	 
กรมวิชาการเกษตรประกาศประกวดราคาจ้างเหมาผลิตต้นยางชำถุง จำนวน ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ ต้น 
โดยกำหนดยืน่ซองประกวดราคาวนัที ่๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๖ และกำหนดเปดิซองประกวดราคาวนัที ่
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ โดยมีจำเลยที่ ๒๐ ถึงที่ ๒๒ ที่ ๒๕ และที่ ๒๖ เป็นคณะกรรมการพิจารณา 
ผลการประกวดราคา มีผู้สนใจซื้อเอกสารประกวดราคา ๑๑ ราย แต่เข้ายื่นซองประกวดราคา 
เพียง ๕ ราย และมีผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศประกวดราคา ๓ ราย คือ จำเลยที่ ๓๐  
ที่ ๓๑ และที่ ๓๒ ผลการประกวดราคาปรากฏว่า จำเลยที่ ๓๐ เป็นผู้เสนอราคาต่ำที่สุด ในราคา 
ตน้ละ ๑๕.๙๕ บาท คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาจงึเรยีกจำเลยที ่๓๐ มาตอ่รองราคา  
จำเลยที่ ๓๐ ยอมลดราคาลงเหลือต้นละ ๑๕.๕๓ บาท เป็นเงิน ๑,๓๙๗,๗๐๐,๐๐๐ บาท  
จึงเสนอความเห็นต่อจำเลยที่ ๑๙ ว่าควรให้จำเลยที่ ๓๐ เป็นผู้รับจ้างผลิตต้นยางชำถุง 
ในวงเงิน ๑,๓๙๗,๗๐๐,๐๐๐ บาท จำเลยที่ ๑๙ เห็นชอบ และมีบันทึกลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน  
๒๕๔๖ เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ	 ซึ่งในช่วงนั้น 
นายสมศักดิ์	 เทพสุทิน	 เพิ่งได้รับโปรดเกล้าฯ	 ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์	 และอยู่ในระหว่างรอการเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณ	 วันที่	 ๑๐	 พฤศจิกายน	 ๒๕๔๖	 
จำเลยที่	 ๔	 ซึ่งรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงนามอนุมัติ 
ตามที่จำเลยที่	 ๑๙	 เสนอกรมวิชาการเกษตรโดยจำเลยที่	 ๑๙	 ทำสัญญาจ้างกับจำเลยที่	 ๓๐	 
จำเลยที่	๓๐	ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวบางส่วน	 และได้รับเงินจากกรมวิชาการเกษตรแล้ว 
จำนวน	๑,๑๐๐,๖๘๘,๗๕๐	บาท	
	 ต่อมา	 วันที่	 ๑๙	 กันยายน	 ๒๕๔๙	 คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 ยึดอำนาจการปกครองจากรัฐบาลของพันตำรวจโท	 ทักษิณ	ชินวัตร	 
และได้ออกประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
ประมขุ	ฉบบัที	่๓๐	เรือ่งการตรวจสอบการกระทำทีก่อ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกร่ฐั	แตง่ตัง้คณะกรรมการ 
ตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือ	 คตส.	 ให้มีอำนาจตรวจสอบการปฏิบัติ 
ราชการใด	ๆ  ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 หรือหน่วยงานของรัฐที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการดำเนินการ 
ทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมาย	หรอืมกีารกระทำทีท่จุรติหรอืประพฤตมิชิอบ	ตอ่มา สกย. และกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อประธาน คตส. เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๐ และวันที่ ๓๐  
มกราคม ๒๕๕๐ ตามลำดับ ว่าพันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร กับจำเลยทั้งสี่สิบสี่กระทำการ 
ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐในกรณีอนุมัติให้ใช้งบประมาณในการจัดซื้อกล้ายาง วงเงิน 
๑,๔๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  คตส. มีคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการตรวจสอบและอนุกรรมการไต่สวนเพื่อ 
ดำเนินการ แล้วมีมติว่าจำเลยทั้งสี่สิบสี่ร่วมกันกระทำความผิดอาญาและก่อให้เกิดความเสียหาย 
แก่รัฐ โดยจำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๕ กระทำความผิดในขณะดำรงตำแหน่งทางการเมือง จึงให้ส่งรายงาน  
เอกสารหลักฐานพร้อมความเห็นไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินการต่อไป อัยการสูงสุดแจ้ง คตส.  
วา่เรือ่งทีส่ง่มายงัมขีอ้ไมส่มบรูณ ์คตส. และอยัการสงูสดุจงึแตง่ตัง้คณะทำงานเพือ่พจิารณาสำนวน
รว่มกนั แตไ่มอ่าจหาขอ้ยตุไิดโ้ดย คตส. มมีตยินืยนัความเหน็เดมิ จงึขอสำนวนคนืจากอยัการสงูสดุ 
และฟ้องจำเลยทั้งสีส่ิบสี่เป็นคดีนี้
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๒. ประเด็นพิจารณาวินิจฉัย
	 พิจารณาแล้วเห็นว่า	คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัย	ดังต่อไปนี้

 ประเด็นที่ ๑ คำฟ้องโจทก์ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
	 เหน็วา่	ตามคำฟอ้งโจทก	์บรรยายวา่จำเลยทัง้สีส่บิสีร่ว่มกนักระทำความผดิตอ่กฎหมาย	โดยระบ ุ
รายละเอียดสถานะทางกฎหมายของจำเลยแต่ละคนอย่างชัดเจนว่า	คนใดเป็นเจ้าพนักงาน	คนใดเป็น 
พนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ	 มีอำนาจหน้าที่	 และความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันในทางคดี 
อย่างไร	ต้องรับผิดภายใต้กฎหมายและบทบัญญัติมาตราใดไว้อย่างชัดเจน	กับมีคำขอให้ลงโทษจำเลย 
ตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	๘๓,	๘๔,	๙๐,	๙๑,	๑๕๑,	๓๔๑	ความผิดตามพระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ	 พ.ศ.	 ๒๕๐๒	 มาตรา	 ๘,	 ๑๑	 และ 
ความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ	พ.ศ.	๒๕๔๒	
มาตรา	 ๔,	 ๙,	 ๑๐,	 ๑๑,	 ๑๒	 และมาตรา	 ๑๓	 ดังนี้	คำฟ้องโจทก์ได้บรรยายการกระทำความผิด 
ของจำเลยแต่ละคนมาอย่างชัดเจนโดยละเอียดแล้วว่า จำเลยคนใดกระทำความผิดร่วมกับจำเลย 
คนใด และจำเลยแต่ละคนมีความผิดอย่างไร โดยระบุข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่กล่าวหาว่า 
กระทำความผิดพอสมควรที่จะทำให้จำเลยทั้งสี่สิบสี่เข้าใจข้อหาได้ดี ทั้งอ้างบทมาตราในกฎหมาย 
ซึง่บญัญตัวิา่การกระทำเชน่นัน้เปน็ความผดิ คำฟอ้งโจทกจ์งึชอบดว้ยประมวลกฎหมายวธิพีจิารณา 
ความอาญา มาตรา ๑๕๘ และข้อกำหนดเกี่ยวกับการดำเนินคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ 
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๘ วรรคหนึ่ง แล้ว

 ประเด็นที่ ๒ โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ โดยพิจารณาตามที่ฝ่ายจำเลยยกข้อต่อสู้ ดังนี้
 ๑) ศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูด้ำรงตำแหนง่ทางการเมอืงไมม่อีำนาจพจิารณาคดนีีใ้นสว่น 
ของจำเลยที่เป็นราษฎรและข้าราชการพลเรือน และความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิด 
เกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ ไม่อยู่ในอำนาจของศาลนี้
	 	 เหน็วา่	เมือ่โจทกฟ์อ้งวา่จำเลยทีเ่ปน็ราษฎรและขา้ราชการพลเรอืนรว่มกระทำผดิกบัจำเลย 
ที่	๑	ถึงที่	๕	ซึ่งเป็นรัฐมนตรีและข้าราชการการเมืองในการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ 
ตามประมวลกฎหมายอาญา	 มาตรา	 ๑๕๑,	 ๑๕๗	 คำฟ้องของโจทก์จึงต้องตามพระราชบัญญัติ 
ประกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยวธิพีจิารณาคดอีาญาของผูด้ำรงตำแหนง่ทางการเมอืง	พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	
๙	 (๒)	 แล้ว	 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจึงมีอำนาจพิจารณาคดีสำหรับ 
จำเลยดังกล่าวได้	 สำหรับความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อ 
หน่วยงานของรัฐ	พ.ศ.	๒๕๔๒	นั้น	เห็นว่า	เมื่อโจทก์ฟ้องจำเลยที่	๔	และที่	๑๙	ในฐานความผิดตาม 
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 รวมมา 
เป็นกรรมเดียวกับความผิดที่กล่าวหาว่าจำเลยที	่ ๔	 และที่	 ๑๙	 กระทำความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงาน 
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ	 และฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยที่	 ๒๗	 ถึงที่	 ๔๔	
ว่าร่วมกระทำความผิดกับจำเลยที่	๔	และที่	๑๙	อันเป็นกรรมเดียวกันนั้นด้วย	ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา 
ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจึงมีอำนาจรับพิจารณาพิพากษาในฐานความผิดดังกล่าวได้ด้วย
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  ๒) คตส. ยังไม่มีอำนาจฟ้องเนื่องจากอัยการสูงสุดยังไม่ได้มีความเห็นแตกต่างกับ คตส. 
   เมื่อคดีนี้อัยการสูงสุดมีความเห็นว่ายังมีข้อไม่สมบูรณ์ของสำนวนการตรวจสอบไต่สวน  
แต่ คตส. มีความเห็นว่าความเห็นของ คตส. นั้นถูกต้องสมบูรณ์แล้ว ย่อมถือได้ว่าอัยการสูงสุด 
มีความเห็นแตกต่างกับ คตส. แล้ว และแม้ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 ฉบับที่	 ๓๐	ข้อ	๙	จะบัญญัติว่า	 ให้	 คตส.	 มีอำนาจดำเนินการ 
ให้มีการยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง	 โดยไม่ได้ระบุให้มี 
อำนาจยื่นคำฟ้องไว้ก็ตาม	แต่การระบุให้อำนาจยื่นคำร้องนั้นย่อมเห็นได้ว่าหมายถึงการยื่นคำฟ้องด้วย	 
เพราะบทบัญญัติในข้อ	 ๙	 ดังกล่าว	 ได้บัญญัติถึงกรณีที่	 คตส.	 มีมติว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
หรือบุคคลใดกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่	 อันเป็นความผิดทางอาญาด้วย	 
มิใช่เฉพาะที่มีมติว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือบุคคลใดร่ำรวยผิดปกติ	อันจะทำให้มีอำนาจ 
เฉพาะในการยื่นคำร้องขอให้ริบทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะเหตุร่ำรวยผิดปกติดังที่ฝ่าย 
จำเลยกล่าวอ้างเท่านั้นไม่	และเมื่อบทบัญญัติข้อ ๙ ดังกล่าวให้อำนาจ คตส. มีอำนาจฟ้องคดีเองได้ 
หากอัยการสูงสุดมีความเห็นแตกต่าง ดังนั้น ผู้ที่มีอำนาจฟ้องจึงหาได้จำกัดเฉพาะอัยการสูงสุด 
หรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดังที่ฝ่ายจำเลยต่อสู้ และคดีนี้แม้ คตส. จะยื่นฟ้องเกิน ๑๔ วัน นับแต่ 
วันที่ไม่อาจหาข้อยุติระหว่างอัยการสูงสุดและ คตส. ได้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
วา่ดว้ยวธิพีจิารณาคดอีาญาของผูด้ำรงตำแหนง่ทางการเมอืง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๑ วรรคสอง กต็าม 
ก็หาได้เป็นการตัดอำนาจฟ้องของ คตส. แต่อย่างใดไม่ เพราะ คตส. ได้ยื่นฟ้องภายในกำหนด 
อายุความแล้วตามมาตรา ๑๒ ทั้งประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	ฉบับที่	๓๐	ข้อ	๙	ก็มิได้ระบุบังคับไว้ว่ากรณีนี้	คตส.	จะต้องแต่งตั้ง 
คณะกรรมการร่วมระหว่าง	 คตส.	 กับอัยการสูงสุดและต้องฟ้องภายใน	 ๑๔	 วัน	 เช่นนี้	 แม้จะไม่ได้ม ี
การแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างอัยการสูงสุดและ	คตส.	ก็ตาม	คตส.	มีอำนาจยื่นฟ้องจำเลย 
ทั้งสี่สิบสี่ต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้
  ๓) คตส. ลงชื่อในฟ้องเพียง ๑๐ คน ไม่ครบ ๑๒ คน เป็นการชอบหรือไม่
	 	 เห็นว่า	 ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์
ทรงเป็นประมุข	 ฉบับที่	 ๓๐	 ข้อ	 ๒	 กำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบคณะหนึ่ง	 จำนวน	๑๒	 คน	 
ดังรายชื่อที่ระบุไว้โดยในวรรคท้ายระบุต่อไปว่า	 กรณีที่มีกรรมการว่างลงให้กรรมการที่เหลืออยู่ 
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้	 แต่ต้องมีกรรมการเหลืออยู่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งและให้คณะรัฐมนตรีมีอำนาจ 
แต่งตั้งผู้ที่เห็นสมควรเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ว่างลง	 เช่นนี้	 เมื่อนายจิรนิติ	หะวานนท์	และ 
นายสวัสดิ์	 	 โชติพานิช	กรรมการ	๒	คน	ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ	กรรมการที่เหลืออยู่	๑๐	คน	
เกินกว่ากึ่งหนึ่ง	ทั้งคณะรัฐมนตรีมิได้ใช้อำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ว่างลงแต่อย่างใด	
กรรมการที่เหลืออยู่ย่อมมีอำนาจปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้	การลงชื่อในคำฟ้องดังกล่าวจึงชอบแล้ว
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 ๔) โจทก์ไม่ใช่พนักงานอัยการ จึงไม่มีอำนาจฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสี่สิบสี่ร่วมกันหรือ 
แทนกันชำระเงินแก่ผู้เสียหาย
	 	 เห็นว่า	ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๓๐ ข้อ ๙ วรรคหนึ่ง ให้อำนาจโจทก์ดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลฎีกา 
แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ หากอัยการสูงสุดมีความเห็นแตกต่างจาก 
ความเห็นของโจทก์เกี่ยวกับการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ของ 
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือบุคคลใด ๆ ก็ตาม ซึ่งการใช้อำนาจฟ้องร้องของโจทก์ดังกล่าว 
เป็นการใช้อำนาจฟ้องคดีแทนอัยการสูงสุด และเมื่อการฟ้องร้องดังกล่าวเป็นการกล่าวหาว่า 
จำเลยกระทำความผิดฐานฉ้อโกง	 ซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	 มาตรา	 ๔๓	 
ให้อำนาจพนักงานอัยการที่ยื่นฟ้องคดีลักทรัพย์	 วิ่งราวทรัพย์	ชิงทรัพย์	ปล้นทรัพย์	 โจรสลัด	กรรโชก	 
ฉ้อโกง	 ยักยอกหรือรับของโจร	 มีสิทธิที่จะเรียกทรัพย์สินหรือราคาแทนผู้เสียหายได้ด้วย	 ประกอบกับ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง	 
พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 มาตรา	 ๑๘	 วรรคสอง	 บัญญัติให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญามาใช้บังคับสำหรับคดีอาญาโดยอนุโลม	 ในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ 
และขอ้กำหนดของศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูด้ำรงตำแหนง่ทางการเมอืงกำหนดไวเ้ปน็อยา่งอืน่  
ดังนั้น โจทก์ย่อมมีอำนาจฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสี่สิบสี่ร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินแก่ 
ผู้เสียหายได้
 ๕) การแจ้งข้อกล่าวหาแก่จำเลยในชั้นตรวจสอบไต่สวนไม่ครบทุกข้อหาเป็นการสอบสวน
ที่ไม่ชอบหรือไม่
	 	 เมื่อพิเคราะห์บันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาของคณะอนุกรรมการไต่สวนที่แจ้งข้อกล่าวหา 
แก่จำเลยแล้ว	 เห็นว่า	 การแจ้งข้อกล่าวหาแก่จำเลยได้ทำเป็นบันทึกตามแบบที่คณะกรรมการ  
ป.ป.ช. กำหนดไว้โดยระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
และพฤติการณ์ในการกระทำความผิดของจำเลย พอที่จะทำให้จำเลยเข้าใจข้อกล่าวหาได้ดี  
ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ 
ของคณะอนุกรรมการไต่สวน พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๕ วรรคสอง แล้ว ซึ่งจำเลยมิได้โต้แย้งแต่อย่างใด 
กลับชี้แจงข้อกล่าวหาเป็นหนังสือระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ  ที่ถูกกล่าวหาไว้ชัดเจน 
แสดงให้เห็นว่าจำเลยทราบและเข้าใจข้อกล่าวหาได้ดี จึงถือได้ว่าคณะอนุกรรมการไต่สวน 
แจ้งข้อกล่าวหาแก่จำเลยทราบโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว 
	 	 เมื่อคณะอนุกรรมการไต่สวนแจ้งข้อหาแก่จำเลยว่า	เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้น 
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด	ปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต 
ตามประมวลกฎหมายอาญา	 มาตรา	 ๑๕๗	 ความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการ 
เสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 มาตรา	 ๑๐,	 ๑๑,	 ๑๒	 และมาตรา	 ๑๓	 ช่วยเหลือ 
สนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิด	 อันเป็นข้อหาหลักแห่งความผิดทั่วไปแล้ว	 ก็หาจำต้องระบุถึง 
กฎหมายที่บัญญัติเป็นความผิดทุกมาตรา	หรือทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไม่
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 ๖) คตส. จำต้องนำพยานบุคคลที่ให้การไว้ในชั้นตรวจสอบมาให้การต่อ คตส. อีกหรือไม่ 
		 	 คดีนี้	 คตส.	 มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามคำสั่งที่	 ๒/๒๕๔๙	 ลงวันที่	 ๒๕	 
ตุลาคม	 ๒๕๔๙	 ต่อมาคณะอนุกรรมการตรวจสอบสรุปความเห็นต่อ	 คตส.	 ตามบันทึกลงวันที่	 ๑๕	
มกราคม	๒๕๕๐	ที่ประชุม	 คตส.	 เห็นชอบให้ดำเนินการกับพันตำรวจโท	 ทักษิณ	 	 ชินวัตร	 กับพวก 
รวม	 ๙๐	 คน	 จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนที่มีนายบรรเจิด	 	 สิงคะเนติ	 เป็นประธาน 
คณะอนกุรรมการตามคำสัง่ที่	คตส.	๐๐๕/๒๕๕๐	ลงวนัที่	๓๑	มกราคม	๒๕๕๐	เมือ่คณะอนกุรรมการ 
ไต่สวนไต่สวนแล้วเสร็จและเสนอต่อ คตส. ซึ่งตามข้อ ๙ แห่งประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง 
ในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเปน็ประมขุ ฉบบัที ่๓๐ กำหนดให ้คตส. สง่รายงาน 
เอกสารหลกัฐานพรอ้มทัง้ความเหน็ไปยงัอยัการสงูสดุเพือ่ดำเนนิการตอ่ไป ดงันี ้การดำเนนิการของ 
คณะอนกุรรมการตรวจสอบและ คตส. จงึเปน็ไปตามขัน้ตอนของกฎหมายและระเบยีบขา้งตน้แลว้ 
หาจำต้องให้พยานบุคคลที่เคยให้การไว้ในชั้นตรวจสอบมาให้ถ้อยคำต่อ คตส. อีกไม่
 ๗) คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่มีอำนาจร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทน คตส. 
	 	 เมือ่คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	เปน็คณะกรรมการทีแ่ตง่ตัง้โดยประกาศคณะปฏริปูการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 ฉบับที่	 ๑๙	 มิได้มาจากการสรรหาตาม 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 
มาตรา	 ๗	 จึงมิจำต้องดำเนินการให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	 
แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการแต่ประการใด	 และเมื่อ คตส. ได้ยื่นฟ้องคดีนี้ภายในกำหนด 
ระยะเวลาตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๓๐ ข้อ ๑๑ และครบระยะเวลาที่ขยายออกไปตามพระราชบัญญัติแก้ไข 
เพิ่มเติมประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
ประมุข ฉบับที่ ๓๑ พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้ว เป็นกรณีที่ คตส. ไม่อาจใช้อำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ตามขอ้ ๕ วรรคสอง (๒) ไดอ้กี จงึเปน็อำนาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทีจ่ะดำเนนิคดตีอ่ไป 
ตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 
ฉบับที่	 ๓๐	 ข้อ	 ๑๑	 วรรคสอง	 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 มาตรา	 ๙๗	 คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 จึงมีอำนาจร้องขอเข้าเป็น 
คู่ความแทน	คตส.	ผู้เป็นโจทก์ได้
 ๘) สำนกังานกองทนุสงเคราะหก์ารทำสวนยาง หรอื สกย. และกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
ไม่เป็นผู้เสียหายและไม่มีอำนาจร้องทุกข์กล่าวโทษและโจทก์ไม่มีอำนาจตรวจสอบโครงการ 
ปลูกยางฯ ซึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีซึ่งพ้นจากตำแหน่งโดยผลของการยึดอำนาจ 
การปกครอง 
	 	 เห็นว่า	 ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองฯ	 ฉบับที่	 ๓๐	 ข้อ	 ๕	 วรรคสี่	 กำหนดให้	 คตส.	
มีอำนาจตรวจสอบสัญญา	 สัญญาสัมปทานหรือการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ	 รัฐวิสาหกิจ	หรือ 
หน่วยงานอื่นของรัฐ	 ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการกระทำที่เอื้อประโยชน์แก่เอกชนโดยมิชอบ	 
หรือมีการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย	 หรือมีการกระทำที่ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ	ตรวจสอบ 
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การปฏิบัติราชการใด	ๆ 	 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการ 
ดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีการกระทำที่ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ	 ทั้งยังมีอำนาจ 
ตรวจสอบการกระทำของบุคคลใด	ๆ 	ที่เห็นว่าเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย	 หรือหลีกเลี่ยงกฎหมาย 
ว่าด้วยภาษีอากร	 อันเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ	 โดยมีอำนาจพิจารณาเรื่องใด	ๆ	
ที่เห็นควรตรวจสอบ	 เรื่องที่มีผู้เสนอข้อมูล	 หรือเรื่องที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการของหน่วยงาน 
อืน่ใด	โดยไมไ่ดก้ำหนดวา่ตอ้งมกีารกลา่วหารอ้งทกุขก์อ่น	ดงันัน้	โจทกจ์งึมอีำนาจตรวจสอบโครงการนี ้
ได้โดยไม่จำต้องมีการร้องทุกข์จากผู้เสียหาย

 ประเด็นที่ ๓ จำเลยที่ ๑๙ เป็นผู้ก่อและร่วมกับจำเลยที่ ๔ เสนอโครงการปลูกยางพารา 
เพื่อยกระดับรายได้และความมั่นคงแก่เกษตรกรในแหล่งปลูกยางใหม่ ขัดต่อระเบียบและกฎหมาย 
โดยมีเจตนาให้มีการใช้เงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการส่งออกยางหรือเงิน CESS และเงิน 
กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรหรือเงิน คชก. โดยมิชอบด้วยการปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้ง 
ให้ทราบตามที่โจทก์ฟ้องหรือไม่ 
	 เห็นว่า	 เหตุผลในการเสนอโครงการเพื่อยกระดับรายได้และความมั่นคงแก่เกษตรกรในแหล่ง 
ปลูกยางใหม่	มีที่มาจากนโยบายของรัฐบาลในสมัยพันตำรวจโท	ทักษิณ	 	ชินวัตร	 เป็นนายกรัฐมนตรี	 
และในคราวตรวจเยีย่มสำนกังานกองทนุสงเคราะหก์ารทำสวนยางและองคก์ารสวนยาง	นายกรฐัมนตร ี
ก็ได้ให้นโยบายเรื่องการจัดตั้งการยางแห่งประเทศไทยให้เป็นองค์กรที่ทันสมัย	มีศูนย์กลางอยู่ที่ 
เกษตรกรและลูกค้า	โดยให้รวมหลายหน่วยงานที่ดูแลงานด้านยางพาราเข้าด้วยกัน	รวมทั้งให้นโยบาย 
ในเรื่องการส่งเสริมให้ขยายพื้นที่ที่เหมาะสมในแหล่งปลูกยางใหม่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ 
ภาคเหนือเพิ่มอีก	 ๖,๗๐๐,๐๐๐	 ไร่	 ทั้งยังได้ความเพิ่มเติมจากจำเลยที่	 ๔	 ที่	 ๑๙	 และนางสาว 
ผอ่งเพญ็	สมัมาพนัธ	์ผูอ้ำนวยการสำนกังานกองทนุสงเคราะหก์ารทำสวนยางวา่	จากการใหน้โยบายของ 
นายกรัฐมนตรีดังกล่าว	 ทำให้มีการหารือร่วมกันระหว่าง	 กรมวิชาการเกษตร	 สำนักงานกองทุน 
สงเคราะห์การทำสวนยาง	 และองค์การสวนยาง	 เห็นควรให้ขยายพื้นที่ปลูกยางพาราออกเป็น 
ระยะ	ๆ 	 ซึ่งต่อมาจำเลยที่	 ๑๙	 ได้รับมอบหมายให้ปรับปรุงโครงการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ 
กลั่นกรองฯ	คณะที่	๒	เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
 จะเห็นได้ว่าโครงการดังกล่าวนี้มีความเป็นมาและเหตุผลของการจัดทำจากนโยบายของ 
รัฐบาล หาได้เกิดจากความคิดร่วมกันของจำเลยที่ ๔ และที่ ๑๙ โดยลำพังแต่อย่างใดไม่ ในการ 
ดำเนินงานตามโครงการกำหนดให้มีหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หลายหน่วยงาน
เข้ามาสนับสนุนเกี่ยวข้องด้วยโดยกรมวิชาการเกษตรและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรเป็นหน่วยงานสนับสนุน ในเรื่องการเสนอให้ใช้เงิน คชก. ดำเนินโครงการนี้นั้น จำเลย 
ที่ ๔ และที่ ๑๙ ให้การต่อสู้ว่า เพราะต้องการหาแหล่งเงินมาใช้ให้โครงการเดินหน้าไปได้ เนื่องจาก 
เวลาในการเสนอโครงการล่วงเลยระยะที่จะขอตั้งงบประมาณตามปกติได้ และเข้าใจว่าสามารถ 
นำมาใช้ได้โดยชอบด้วยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 
พ.ศ. ๒๕๓๔ หากต้องรอตั้งงบประมาณและรอกระทั่งได้เงินงบประมาณ ก็จะทำให้ล่าช้าต่อการ 
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ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย นอกจากนี้อำนาจหน้าที่ในการอนุมัติให้ใช้เงินจาก 
กองทุนดังกล่าวเป็นของ คชก. ภายใต้การควบคุมและจัดสรรเงินจากกรมบัญชีกลาง มิใช่เป็น 
อำนาจหน้าที่ของจำเลยที่ ๔ และที่ ๑๙ โดยลำพังแต่อย่างใด ส่วนที่จำเลยที่ ๔ และที่ ๑๙ 
เสนอให้นำเงิน CESS มาใช้คืนเงิน คชก. นั้น ปรากฏว่าการอนุมัติให้ใช้เงิน CESS เป็นอำนาจ 
หน้าที่ของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง และคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ 
การทำสวนยาง ซึ่งยังมิได้มีการประชุมพิจารณาการใช้เงินดังกล่าวแต่อย่างใด 	 เห็นได้ว่า	
แนวคิดที่ให้ใช้เงิน	CESS	คืนเงิน	คชก.	นั้น	เนื่องจากเมื่อได้ผลผลิตยางพาราจากโครงการดังกล่าวเพิ่ม	
ยอ่มมรีายไดจ้ากคา่ธรรมเนยีมการสง่ออกยางหรอืเงนิ	CESS	เพิม่ขึน้ตามไปดว้ยนัน่เอง	ดว้ยขอ้เทจ็จรงิ 
และเหตุผลประกอบกันดังที่กล่าวข้างต้น	 กรณียังฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่	 ๔	 และที่	 ๑๙	 มีเจตนาปกปิด 
ข้อเท็จจริงเพื่อให้มีการใช้เงิน	 CESS	 และเงิน	 คชก.	 โดยมิชอบด้วยการปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้ง 
ให้ทราบตามที่โจทก์ฟ้องแต่อย่างใด	จำเลยที่	๔	และที่	๑๙	จึงไม่มีความผิดตามฟ้อง
 ประเด็นที่ ๔  จำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๓ และที่ ๕ ถึงที่ ๑๘ ร่วมกันมีมติในการประชุมคณะกรรมการ 
นโยบายและมาตรการชว่ยเหลอืเกษตรกรหรอื คชก. ชอบดว้ยระเบยีบและกฎหมายและเปน็ความผดิ 
ตามฟ้องหรือไม่
	 เห็นว่า	 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร	 พ.ศ.	 ๒๕๓๔	 
กำหนดไว้เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรเป็นไปอย่างมีระบบและครอบคลุมพืชเศรษฐกิจทุกชนิด	 
โดยมีการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรหรือเงิน	 คชก.	 ขึ้น	 บริหารโดยคณะกรรมการ 
นโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรหรือ	คชก.	โดยระเบียบข้อ	๓	ที่นิยามคำว่า	“สินค้าเกษตร”	
หมายความว่า	 สินค้าเกษตรที่คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร	 เห็นว่ามี 
ความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรในด้านการตลาด	แต่ไม่รวมถึงสินค้าเกษตรที่มี 
กฎหมายกำหนดให้มีการช่วยเหลือด้านการตลาดอย่างเป็นระบบอยู่แล้ว	แต่ต่อมาระเบียบ	(ฉบับที่	๕)	 
พ.ศ.	 ๒๕๔๓	 ข้อ	 ๓	 แก้ไขใหม่	 นิยามคำว่า	 “สินค้าเกษตร”	 โดยเพิ่มคำว่า	 “ด้านปัจจัยการผลิต”	
และตัดคำว่า	“แต่ไม่รวมถึงสินค้าเกษตรที่มีกฎหมายกำหนดให้มีการช่วยเหลือด้านการตลาด 
อย่างเป็นระบบอยู่แล้ว”	 ไปเพิ่มเป็น	 (๕)	ของข้อ	๑๙	 เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรตามข้อ	๑๙	 (๑)	
ถึง	 (๕)	 สามารถทำได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นกว่าระเบียบเดิม	 ส่วนการที่ระเบียบข้อ	 ๒๐	 (๒)	 กำหนด 
ห้ามมิให้นำเงินกองทุนไปใช้ช่วยเหลือสินค้าเกษตรที่มีกฎหมายกำหนดให้มีการช่วยเหลืออย่างเป็น 
ระบบอยู่แล้ว	 ยกเว้นการนำเงินกองทุนไปใช้ตามข้อ	 ๑๙	 (๕)	 อันเป็นการช่วยเหลือโดยผ่านกองทุน 
ซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นเป็นการเฉพาะคราว	 และมีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อ 
คุ้มครองและรักษาประโยชน์ของเกษตรกร	 นั้น	 เห็นว่าระเบียบดังกล่าวมีเจตนารมณ์ห้ามมิให้นำเงิน 
กองทุนไปให้ความช่วยเหลือสินค้าเกษตร	 เฉพาะในรูปแบบและลักษณะเดียวกับที่มีกฎหมายกำหนด 
ใหม้คีวามชว่ยเหลอือยา่งเปน็ระบบอยูแ่ลว้	ซึง่ในกรณยีางพารานี ้มพีระราชบญัญตักิองทนุสงเคราะห์ 
การทำสวนยาง พ.ศ. ๒๕๐๓ กำหนดการให้ความช่วยเหลือเพียงกรอบแคบ ๆ  การตีความข้อห้าม 
ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรฯ ที่เป็นผลให้ 
ห้ามกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรยุ่งเกี่ยวกับสินค้ายางพาราในทุกกรณี ยกเว้นเข้าเงื่อนไข 
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ตามทีก่ำหนดในขอ้ ๑๙ (๕) เทา่นัน้ จะมผีลทำใหค้วามชว่ยเหลอือืน่ ๆ  ทีจ่ะใหเ้กษตรกรทีเ่กีย่วขอ้ง 
กับยางพาราจำนวนหนึ่งไม่ได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนของรัฐ ดังนั้น จึงเห็นว่าการให้ 
ความช่วยเหลือสินค้ายางพารา หากเป็นการช่วยเหลือที่ไม่ซ้ำซ้อนกับการให้ความช่วยเหลือของ 
กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง แต่อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การใช้จ่ายจากเงินกองทุนรวมเพื่อ 
ช่วยเหลือเกษตรกร ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร  
พ.ศ. ๒๕๓๔ ข้อ ๑๙ ข้อใดข้อหนึ่งแล้ว ย่อมสามารถทำได้
	 เมื่อข้อเท็จจริงตามทางไต่สวนได้ความว่า	 โครงการนี้เป็นการปลูกยางพาราเสริมเพิ่มเติม 
ลงไปในพื้นที่เกษตรกรรมของเกษตรกรในช่วงที่ราคายางในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น	 จึงเป็นโครงการ 
ที่ให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรรายย่อยทั่วไปในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อให้ 
มีโอกาสเข้าถึงพืชเศรษฐกิจยางพารา	และร่วมอยู่ในโครงสร้างการผลิตยางพาราของประเทศด้วย	และ 
มีลักษณะของการพัฒนาที่แตกต่างจากการปลูกยางทดแทนเดิม	 อันถือเป็นการพัฒนาโครงสร้าง 
การผลติ	และการปรบัปรงุคณุภาพสนิคา้เกษตรเพือ่เพิม่รายไดแ้กเ่กษตรกรตามขอ้	๑๙	(๒)	แหง่ระเบยีบ 
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร	พ.ศ.	๒๕๓๔	แล้ว	ดังนั้น	จึงมีเหตุผล 
สมควรที่จะยกเว้นมติของคณะกรรมการ	 คชก.	 ครั้งที่	 ๑/๒๕๓๔	 วันที่	 ๒๕	 ตุลาคม	 ๒๕๓๔	ที่ห้าม 
นำเงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไปแทรกแซงสินค้าเกษตรที่มีกฎหมายให้ความช่วยเหลือ 
อย่างเป็นระบบอยู่แล้วเพื่อให้ดำเนินการในโครงการได้	 และการมีมติอนุมัติให้ใช้เงินทุนหมุนเวียน 
ปลอดดอกเบี้ยของกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร	 วงเงิน	 ๑,๔๔๐,๐๐๐,๐๐๐	 บาท	 เพื่อเป็น 
ค่าใช้จ่ายในการจัดหากล้ายาง	 จึงอยู่ในวัตถุประสงค์ของระเบียบดังกล่าว	 และเมื่อวินิจฉัยดังนี้แล้ว 
กไ็มจ่ำตอ้งวนิจิฉยัวา่กรณเีปน็การชว่ยเหลอืสนิคา้เกษตรทีม่กีฎหมายกำหนดใหม้กีารชว่ยเหลอือยา่งเปน็ 
ระบบอยู่แล้ว	 โดยผ่านกองทุนซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นเป็นการเฉพาะคราวและม ี
ความจำเปน็เรง่ดว่น	เพือ่คุม้ครองและรกัษาประโยชนข์องเกษตรกรตามระเบยีบ	ขอ้	๑๙	(๕)	หรอืไม	่อกี 
 สว่นปญัหาทีว่า่ มตขิอง คชก. ทีใ่หน้ำเงนิ CESS มาชำระคนืเงนิ คชก. ขดัตอ่พระราชบญัญตั ิ
กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง พ.ศ. ๒๕๐๓ มาตรา ๑๘ (๓) ประกอบมาตรา ๗ และมาตรา ๘ 
หรือไม่
	 เห็นว่า	 ตามที่พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง	 พ.ศ.	 ๒๕๐๓	 มาตรา	 ๑๘	 (๓)	
ประกอบมาตรา	 ๗	 และมาตรา	 ๘	 บัญญัติให้อำนาจในการจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์การทำ 
สวนยางเปน็อำนาจเฉพาะของ	ก.ส.ย.	เทา่นัน้	มตขิอง	คชก.	ทีใ่หน้ำเงนิ	CESS	มาใชค้นืเงนิ	คชก.	จำนวน	
๑,๔๔๐,๐๐๐,๐๐๐	บาท	 ย่อมไม่มีผลผูกพัน	 ก.ส.ย.	 ให้ต้องจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์การทำ 
สวนยางตามมติของ	 คชก.	 แต่อย่างใด	 ทั้งผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 
ที่มาให้การในชั้นไต่สวนก็ยืนยันว่า	 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางยังมิได้นำเรื่องดังกล่าว 
เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ	ก.ส.ย.	นอกจากนี้ยังได้ความจากบันทึกการถอดเทปการประชุม 
ของ	คชก.	วา่	จำเลยที ่๑๙ ไดอ้ธบิายถงึเงนิรายไดจ้ากคา่ธรรมเนยีมการสง่ออกทีจ่ะเกบ็จากผูส้ง่ออก 
ยางพาราในโครงการนี้ว่า จะเริ่มมีรายได้จากผลผลิตยางพาราตามโครงการนี้เข้าสู่กองทุนได้ตั้งแต ่
ปีที่ ๗ นับแต่เริ่มปลูก คือตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ เป็นต้นไป และจะสามารถทยอยชดใช้คืนจนครบ 
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๑,๔๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ได้ในปีที่ ๑๕ ซึ่งเป็นเรื่องการใช้เงินอนาคต เมื่อเกิดผลผลิตของยางพารา 
เพิ่มขึ้นย่อมสามารถเพิ่มปริมาณการส่งออกยางพาราซึ่งจะตามมาด้วยการจัดเก็บเงิน CESS 
ได้เพิ่มขึ้น จึงเป็นความสมเหตุสมผลที่จะนำเงิน CESS นี้มาใช้คืนเงิน คชก. ทั้งเป็นการใช้เงิน 
CESS คนืในอนาคต โดยคำนวณระยะเวลาและงวดแบง่ชำระตามระยะเวลาทีผ่ลผลติของโครงการ 
จะเกิดขึ้น ไม่ใช่เป็นการใช้เงิน CESS ที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันแต่อย่างใด	 ดังนั้น	 มติของ	 คชก.	 ที่ให ้
นำเงิน	 CESS	 มาชำระคืนเงิน	 คชก.	 มิได้ขัดหรือฝ่าฝืนพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การทำ 
สวนยาง	พ.ศ.	๒๕๐๓	มาตรา	๑๘	(๓)	ประกอบมาตรา	๗	และมาตรา	๘	จำเลยที่	๑	ถึงที่	๓	และที่	๕	
ถึงที่	๑๘	จึงไม่มีความผิดตามฟ้อง

 ประเด็นที่ ๕  จำเลยที่ ๑๙ ถึงที่ ๒๔ ร่วมกันกำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
ตามเอกสารประกวดราคาจ้างที่ ๔/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๖ โดยไม่ชอบด้วยระเบียบ
และกฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์แก่จำเลยที่ ๓๐ ถึงที่ ๓๒ หรือไม่
	 เห็นว่า	 ตามประกาศประกวดราคาจ้างเลขที่	 ๔/๒๕๔๖	 ลงวันที่	 ๑๙	 มิถุนายน	 ๒๕๔๖	ของ 
กรมวิชาการเกษตร	 ตามเอกสารหมาย	 จ.	 ๖	 แม้จะไม่ได้กำหนดให้ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติเป็น 
ผู้มีอาชีพผลิตต้นยางชำถุงและเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนขยายพันธุ์ยางเพื่อการค้ากับกรมวิชาการเกษตร 
โดยตรงก็ตาม	 แต่ประกาศดังกล่าวได้กำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาไว้ในเรื่องอื่น	ๆ 	นอกจากนี้	
จำเลยยังได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ที่จะเข้าเสนอราคาจะต้องส่งแผนการผลิต	 ๔	 แผน	 ได้แก่	 (๑)	
แผนการเตรียมพื้นที่	 การจัดการแปลงกล้ายาง	 แปลงขยายพันธุ์ยางและการผลิตต้นยางชำถุง	 (๒)	 
แผนการตรวจสอบและมาตรฐานการผลิตต้นยางชำถุง	 (๓)	 แผนการกระจายต้นยางสู่แหล่งปลูกยาง 
ของเกษตรกร	 (๔)	 แผนงานการบริหารของการจัดการบุคลากรเพื่อการผลิตต้นยางชำถุงด้วย	 จึงจะ 
สามารถเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาในโครงการกล้ายาง	 ๙๐,๐๐๐,๐๐๐	 ต้น	 ได้	 ซึ่งเมื่อพิจารณาเงื่อนไข 
และคุณสมบัติของผู้เสนอราคาในเอกสารประกวดราคาจ้างโดยรวมแล้ว	 เห็นได้ว่า จำเลยได้กำหนด 
เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้เสนอราคา โดยทุกรายต้องมีอาชีพและมีประสบการณ์ด้านจำหน่าย 
พันธุ์พืชมาก่อน และต้องรวบรวมต้นกล้ายางชำถุงจากแปลงกล้ายางและแปลงกิ่งพันธุ์ยางที่ขึ้น 
ทะเบียนไว้ต่อกรมวิชาการเกษตรมาเสนอราคาเช่นกัน แสดงให้เห็นว่าเป็นการเปิดกว้างให้มีผู้เข้า 
แขง่ขนัในการเสนอราคาไดท้กุรายอยา่งเปน็ธรรม และเนือ่งจากเปน็โครงการขนาดใหญใ่ชเ้งนิลงทนุ
สงูนบัพนัลา้นบาท มรีะยะเวลาดำเนนิการหลายป ีดงันัน้ ความพรอ้มดา้นการเงนิ การบรหิารจดัการ 
การมีประสบการณ์ในการผลิตพันธุ์พืชของผู้เสนอราคา จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดไว้ด้วย  
โครงการนี้ผู้เสนอราคาเป็นเพียงผู้รับจ้างผลิตต้นยางชำถุงและขยายพันธุ์ยางพาราซึ่งอยู่ใน 
ความควบคุมการผลิตของกรมวิชาการเกษตร ไม่ใช่ผู้ที่ขยายพันธุ์ยางเพื่อการค้า จึงไม่จำต้อง 
เปน็ผูไ้ดร้บัอนญุาตใหข้ยายพนัธุย์างเพือ่การคา้กบักรมวชิาการเกษตรโดยตรงตามพระราชบญัญตัิ 
ควบคุมยาง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๑ แต่อย่างใด เพราะถึงอย่างไรผู้เสนอราคาก็ต้องใช้ต้นกล้ายาง 
จากแปลงเพาะขยายพนัธุย์างทีจ่ดทะเบยีนไวก้บักรมวชิาการเกษตรอยูด่ ีทัง้หากกำหนดดงักลา่วแลว้ 
จะเป็นการจำกัดผู้ที่จะเข้าเสนอราคาและอาจจะไม่มีผู้เสนอราคารายใดที่สามารถผลิตต้นยางชำถุง 
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ได้มากถึง	 ๙๐,๐๐๐,๐๐๐	 ต้น	 โดยลำพัง	 ตามที่ประกาศประกวดราคาได้	 เพราะเกษตรกรที่ได้รับ 
ใบอนญุาตใหข้ยายพนัธุย์างเพือ่การคา้สว่นใหญเ่ปน็เกษตรกรรายยอ่ยทีผ่ลติตน้ยางชำถงุเอง	ไมป่รากฏ 
ว่ามีเกษตรกรรายใดที่สามารถผลิตกล้ายางชำถุงได้จำนวนมากถึง	 ๙๐,๐๐๐,๐๐๐	 ต้น	 อีกทั้งในการ 
ยื่นซองประกวดราคาจะต้องวางเงินประกันถึง	 ๗๒,๐๐๐,๐๐๐	 บาท	 การกำหนดคุณสมบัติของ 
ผู้เสนอราคาดังกล่าว	 จึงมิได้มีเงื่อนไขข้อกำหนดที่กีดกันผู้เสนอราคารายใดมิให้เข้าเสนอราคา 
อย่างเป็นธรรมหรือทำให้ทางราชการต้องเสียเปรียบหรือเสียหายแต่อย่างใด
 สว่นการทีจ่ำเลยที ่๒๐ ถงึที ่๒๔ ไดแ้กไ้ขเพิม่เตมิกำหนดเวลาการแจง้เนือ้ทีแ่ละสถานทีต่ัง้ของ 
แปลงกลา้ยางจากวนัที ่๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ซึง่เปน็วนัยืน่ซองเสนอราคาเปน็วนัที ่๑๒ ถงึ ๑๙ กรกฎาคม 
๒๕๔๖ นั้น ก็ได้ความว่าเนื่องจากมีวัตถุประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตรไปทำการ 
ตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนแปลงกล้ายางและแปลงกิ่งตายางของผู้เสนอราคาเป็นการ 
ล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา จะนำผลการ 
ตรวจสอบไปพจิารณาประกอบคณุสมบตัวิา่ผูเ้สนอราคามแีปลงกลา้ยางและแปลงกิง่ตายางอยูจ่รงิ 
ตรงตามที่ได้แจ้งไว้หรือไม่ ซึ่งกรมวิชาการเกษตรก็ได้จัดทำเอกสารรายละเอียดและเงื่อนไขในการ 
จ้างเหมาผลิตต้นยางชำถุงและมีหนังสือแจ้งให้ผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาทั้ง ๑๑ ราย มาประชุม 
เพื่อรับฟังคำชี้แจงในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ซึ่งผู้ซื้อเอกสารทุกรายได้เข้าร่วมประชุมรับฟัง 
คำชี้แจง และไม่มีผู้ใดโต้แย้งหรือคัดค้านการเพิ่มเติมเงื่อนไขข้างต้นแต่อย่างใด	ดังนั้น	การที่จำเลย 
ที่	 ๒๐	 ถึงที่	 ๒๔	 แก้ไขกำหนดเวลาการแจ้งเนื้อที่และสถานที่ตั้งของแปลงกล้ายางและการเพิ่มเติม 
รายละเอียดการประกวดราคา	 จึงเป็นการปฏิบัติไปตามอำนาจหน้าที่และเป็นไปตามระเบียบสำนัก 
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 แล้ว	 หาใช่ร่วมกันทุจริตทำการออกแบบ	 กำหนดราคา	 
กำหนดเงื่อนไขหรือกำหนดผลประโยชน์ตอบแทน	 อันเป็นมาตรฐานในการเสนอราคาโดยมุ่งหมาย 
มิให้มีการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม	 หรือช่วยเหลือผู้เข้าเสนอราคารายใดได้มีสิทธิเข้าทำสัญญา 
กับหน่วยงานของรัฐโดยไม่เป็นธรรม	 หรือเพื่อกีดกันผู้เสนอราคารายใดมิให้มีโอกาสเข้าเสนอราคา 
อย่างเป็นธรรม	หรือเพื่อเอื้ออำนวยแก่ผู้เข้าเสนอราคารายใดให้เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงาน 
ของรัฐแต่อย่างใด	จำเลยที่	๑๙	ถึงที่	๒๔	จึงไม่มีความผิดตามฟ้อง
 ประเด็นที่ ๖ จำเลยที่ ๒๐ ถึงที่ ๒๒ ที่ ๒๕ และที่ ๒๖ ร่วมกันละเลยการตรวจสอบคุณสมบัต ิ
และความเกี่ยวข้องในเชิงผลประโยชน์ร่วมกันของจำเลยที่ ๓๐ ถึงที่ ๓๒ ซึ่งเป็นผู้เสนอราคา 
โดยไม่ชอบด้วยระเบียบและกฎหมายหรือไม่ 
	 จากการไต่สวนได้ความว่า	การประกวดราคาครั้งนี้มีผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาจำนวน	๑๑	ราย	 
แต่มีผู้ยื่นซองเสนอราคารวม	๕	ราย	ได้แก่	จำเลยที่	๓๐	ที่	๓๑	ที่	๓๒	กิจการร่วมค้า	บริษัทสหะชัย 
พาติเคิลบอร์ด	 จำกัด	 บริษัท	 ที	 พี	 ไอ	 ซัพพลาย	 จำกัด	 ราเชนทร์พันธุ์ไม้	 และกิจการร่วมค้าพัฒนา 
ยางไทย	 ซึ่งจำเลยที่	 ๒๐	 ถึงที่	 ๒๒	ที่	 ๒๕	 และที่	 ๒๖	 ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคา	 
ตามประกาศประกวดราคาของกรมวิชาการเกษตรแล้ว	 พบว่ามีผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ 
ตามกำหนดเงื่อนไขการประกวดราคาจำนวน	 ๒	 ราย	 และมีเพียง	 ๓	 บริษัทที่มีคุณสมบัติครบถ้วน 
ตามประกาศประกวดราคา	คือ	 จำเลยที่	 ๓๐	ถึงที่	 ๓๒	ที่โจทก์อ้างว่าจำเลยที่	 ๒๐	ถึงที่	 ๒๒	ที่	 ๒๕	 
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และที่	 ๒๖	 ละเลยไม่ตรวจสอบคุณสมบัติของจำเลยที่	 ๓๑	 และที่	 ๓๒	 อย่างละเอียดและรอบคอบ 
โดยมิได้ไปตรวจสอบสถานที่ตั้งของจำเลยที่	 ๓๑	 และที่	 ๓๒	 นั้น	 ได้ความว่าจำเลยที่	 ๒๐	 ถึงที่	 ๒๒	 
ที่	 ๒๕	 และที่	 ๒๖	 ได้ตรวจหลักฐานหนังสือรับรองบริษัทจำเลยที่	 ๓๑	 และที่	 ๓๒	 แล้ว	 ปรากฏว่า 
ในข้อ	๗	ระบุว่าประกอบกิจการเกี่ยวกับพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด	และในข้อ	๑๗	ระบุว่าประกอบ 
กิจการทำสวนยางซึ่งถือว่ามีคุณสมบัติเกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ผลิตพันธุ์ยาง	 ตรงตามคุณสมบัติ 
ในประกาศประกวดราคา	ทั้งจำเลยที่	๓๑	และที่	๓๒	ยังมีหนังสือรับรองผลงานการจำหน่ายพันธุ์พืช 
มาแสดงและรับรองว่าถูกต้อง	การที่จำเลยที่ ๒๐ ถึงที่ ๒๒ ที่ ๒๕ และที่ ๒๖ ตรวจสอบคุณสมบัต ิ
เบื้องต้นของจำเลยที่ ๓๑ และที่ ๓๒ จากหลักฐานเอกสารการจดทะเบียนบริษัทและหนังสือรับรอง 
ผลงานการจำหน่ายพันธุ์พืชตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมในข้อ ๕๐ (๑) แล้ว จึงไม่อาจถือได้ว่าละเลยต่อการตรวจสอบคุณสมบัติ
	 นอกจากนี้	ได้ความว่าจำเลยที่	๒๐	ถึงที่	๒๒	ที่	๒๕	และที่	๒๖	ได้ตรวจสอบเอกสารในประเด็น 
ที่เกี่ยวข้องกันในเชิงผลประโยชน์ร่วมกันของจำเลยที	่ ๓๐	 ถึงที่	 ๓๒	 ทั้งในความสัมพันธ์เชิงบริหาร 
และเชิงทุนแล้วไม่พบข้อพิรุธ	 หรือมีเหตุสงสัยว่าเข้าลักษณะของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
หรือมีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหารและเชิงทุน	 หรือมีความสัมพันธ์ในลักษณะไขว้กันระหว่าง 
เชิงบริหารและเชิงทุน	 ตามคำนิยามการประกวดราคาของกรมวิชาการเกษตรที่	 ๔/๒๕๔๖	 และ 
ระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยการพสัดุ	พ.ศ.	๒๕๓๕	และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ	(ฉบบัที	่๔)	พ.ศ.	๒๕๔๑	 
ข้อ	 ๕	 ต่อมาเมื่อจำเลยที่ ๒๐ ถึงที่ ๒๒ ที่ ๒๕ และที่ ๒๖ ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ 
มผีลประโยชนร์ว่มกนั กไ็ดเ้สนอใหก้รมวชิาการเกษตรมหีนงัสอืไปยงัจำเลยที ่๓๐ ถงึที ่๓๒ ใหย้นืยนั 
เรื่องการมีผลประโยชน์ร่วมกันพร้อมทั้งเสนอให้หารือไปยังอัยการสูงสุดเกี่ยวกับเรื่องการแปล 
ความหมายตามคำนิยามของการมีผลประโยชน์ร่วมกันในการประกวดราคาดังกล่าว ก่อนที่ 
กรมวิชาการเกษตรจะทำสัญญาจ้างกับจำเลยที่ ๓๐	โดยได้จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	ประกาศ 
กรมวิชาการเกษตรที่	 ๔/๒๕๔๖	 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล	 หนังสือบริคณห์สนธิ	 
บัญชีรายชื่อกรรมการและผู้ถือหุ้น	 หนังสือกรมวิชาการเกษตรที่มีถึงจำเลยที่	 ๓๐	 ถึงที่	 ๓๒	 เรื่อง 
สอบถามผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน	สำเนาหนังสือของจำเลยที่	๓๐	ถึงที่	๓๒	ที่ตอบกรมวิชาการเกษตร 
ไปใหอ้ยัการสงูสดุครบถว้นแลว้	ซึง่อยัการสงูสดุเปน็หนว่ยงานทีต่อบขอ้หารอืในประเดน็ขอ้กฎหมาย 
ให้แก่หน่วยงานของรัฐ ได้ตอบข้อหารือว่าการเสนอราคาของจำเลยที่ ๓๐ ถึงที่ ๓๒ ไม่เข้าลักษณะ 
ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุและที่แก้ไข 
เพิ่มเติม ข้อ ๕ ข้อ ๑๕ ตรี และข้อ ๑๕ เบญจ	แสดงให้เห็นว่าจำเลยที่	๒๐	ถึงที่	๒๒	ที่	๒๕	และ 
ที	่๒๖	ไมไ่ดล้ะเลยการตรวจสอบคณุสมบตัแิละความเกีย่วขอ้งในเชงิผลประโยชนข์องผูเ้สนอราคาตามที่ 
โจทก์ฟ้องแต่อย่างใด
 ประเด็นที่ ๗  จำเลยที่ ๓๐ ถึงที่ ๓๒ ได้นำหลักฐานแสดงคุณสมบัติของการประกวดราคา 
อันเป็นเท็จมาแสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศประกวดราคาอันเป็นการกระทำความผิด 
ฐานฉอ้โกง โดยจำเลยที ่๓๑ มไิดเ้ปน็ผูม้คีวามชำนาญในการผลติยางชำถงุตามประกาศประกวดราคา  
ได้ยื่นหลักฐานแสดงคุณสมบัติของการประกวดราคาว่าเป็นผู้จำหน่ายพันธุ์พืชมาอย่างต่อเนื่อง 
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ไม่ต่ำกว่า ๕ ปี ซึ่งตามสัญญาซื้อขายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดที่จำเลยที่ ๓๑ ทำกับบริษัทยิ่งวัฒนาไซโล 
จำกัด เป็นเพียงการฝากขายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ไม่ใช่เป็นการซื้อขายกันจึงเป็นการแสดงข้อความ 
อันเป็นเท็จว่าจำเลยที่ ๓๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศประกวดราคาของกรมวิชาการเกษตร 
ทั้งที่รู้ว่าตนไม่มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการผลิตพันธุ์ยาง ตามข้อกำหนด 
และเงื่อนไขของการเสนอราคา จึงเป็นการกีดกันผู้เสนอราคารายอื่น เพื่อให้จำเลยที่ ๓๐ เป็นผู้ 
มีสิทธิเข้าทำสัญญากับกรมวิชาการเกษตร โดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม และ 
จำเลยที่ ๓๒ มิได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการเพาะปลูกพันธุ์ยางและหนังสือรับรองผลงานการซื้อ 
ขายเมลด็พนัธุพ์ชืทีอ่อกโดยหา้งหุน้สว่นจำกดั ส. โชคจรรยา ทีจ่ำเลยที ่๓๒ นำสง่ตอ่คณะกรรมการ 
ประกวดราคาเป็นเอกสารที่ทำขึ้นเพื่อแสดงข้อความอันเป็นเท็จนั้น
	 เห็นว่า	 เอกสารประกาศประกวดราคาจ้างเหมาผลิตต้นยางชำถุงได้กำหนดคุณสมบัติของ 
ผู้เสนอราคา	 มุ่งเน้นไปทางด้านการมีประสบการณ์ในการจำหน่ายพันธุ์พืชมาก่อน	 โดยไม่ได้มีกำหนด 
วา่ผูเ้สนอราคาจะตอ้งมคีวามชำนาญหรอืมปีระสบการณเ์กีย่วกบัการผลติตน้ยางชำถงุแตอ่ยา่งใด	ดงันัน้	
แม้จำเลยที่ ๓๑ และที่ ๓๒ ผู้เสนอราคาจะไม่ได้มีความชำนาญหรือมีประสบการณ์ในการผลิต 
ต้นยางชำถุงมาก่อนก็ตามแต่จำเลยที่ ๓๑ ก็ประกอบกิจการสวนเกษตรและซื้อขายพืชไร่และ 
เมล็ดพันธุ์พืช และจำเลยที่ ๓๒ ก็จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดและจำหน่ายอุปกรณ์การเกษตร  
จึงถือว่ามีประสบการณ์เกี่ยวกับการจำหน่ายพันธุ์พืชมาก่อน ตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขเอกสาร 
ประกวดราคา ส่วนที่โจทก์อ้างว่าจำเลยที่	 ๓๑	 นำสัญญาซื้อขายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดที่ทำกับบริษัท 
ยิ่งวัฒนาไซโล	 จำกัด	 และจำเลยที่	 ๓๒	 นำสัญญาซื้อขายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดที่ออกโดยห้างหุ้นส่วน	 
ส.	 โชคจรรยา	 มาแสดงในการเสนอราคาซึ่งไม่ใช่การซื้อขายกันจริง	 เป็นเพียงการฝากขายเมล็ดพันธุ์ 
ข้าวโพดนั้น	 เมื่อได้ความตามทางไต่สวนแล้วว่ามีการซื้อขายกันจริง	 หาใช่เป็นการหลอกลวงด้วยการ 
แสดงขอ้ความอนัเปน็เทจ็เพือ่กดีกนัผูเ้สนอราคารายอืน่	โดยมวีตัถปุระสงคใ์หจ้ำเลยที่	๓๐	เปน็ผูม้สีทิธิ 
เข้าทำสัญญากับกรมวิชาการเกษตรแต่อย่างใด	ทั้งไม่ปรากฏว่าจำเลยที่	๓๑	และที่	๓๒	 ได้ประโยชน ์
ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินไปจากกรมวิชาการเกษตรผู้ถูกหลอกลวง	 ประกอบกับไม่ได้ความว่าจำเลย 
ที	่๓๑	และที	่๓๒	ไดต้กลงรว่มกบัจำเลยที	่๓๐	ในการเสนอราคา	หรอืรว่มกบัเจา้หนา้ทีพ่จิารณาผลการ 
ประกวดราคาโดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม	 นอกจากนี้แม้จำเลยที	่ ๓๐	 จะเสนอ 
ราคาต่ำสุดแต่ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างได้ให้สิทธิกรมวิชาการเกษตรที่จะไม่รับราคา 
ต่ำสุดหรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้	 แล้วแต่จะพิจารณาเพื่อประโยชน์ของทาง 
ราชการเป็นสำคัญ	 ซึ่งคดีนี้จำเลยที่	 ๓๑	 และที่	 ๓๒	 ไม่ได้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาและไม่ได้ 
เข้าทำสัญญาจ้าง	 เมื่อไม่ได้ความว่าการกระทำของจำเลยที่ ๓๐ ถึงที่ ๓๒ เป็นการหลอกลวง 
กรมวิชาการเกษตรเพื่อจะได้ทรัพย์สินนั้นไปจากผู้ถูกหลอกลวงหรือทำให้กรมวิชาการเกษตรทำ 
หรือถอนหรือทำลายเอกสารสิทธิ ประกอบกับเงินที่จำเลยที่ ๓๐ ได้รับไปก็เป็นเงินค่าจ้าง 
ตอบแทนอันเนื่องมาจากการผลิตต้นยางชำถุงให้แก่กรมวิชาการเกษตร ตามสัญญาจ้างผลิต 
ต้นยางชำถุงระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับจำเลยที่ ๓๐ มิได้เกิดจากผลของการหลอกลวงโดย 
แสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง การกระทำของจำเลยที่ ๓๐ 
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ถึงที่ ๓๒ หาใช่เป็นการฉ้อโกง หรือตกลงร่วมกันเสนอราคาเพื่อให้จำเลยที่ ๓๐ มีสิทธิเข้าทำสัญญา 
กับหน่วยงานของรัฐ อันจะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอ 
ราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามที่โจทก์ฟ้อง
 ประเด็นที่ ๘ จำเลยที่ ๒๗ ถึงที่ ๔๔ ร่วมกันยื่นซองเสนอราคาผลิตกล้ายางชำถุงโดยจำเลย
ที่ ๓๐ ถึงที่ ๓๒ มีความสัมพันธ์ในเชิงบริหาร เชิงทุน และในเชิงถือหุ้นไขว้กันในลักษณะเป็นผู้มี 
ส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม อันเป็นการขัดขวางการเสนอราคาอย่างเป็นธรรมและมี 
ผลประโยชน์ร่วมกันโดยฝ่าฝืนต่อระเบียบและกฎหมายหรือไม่
	 ข้อเท็จจริงที่ได้จากการไต่สวนได้ความว่า	 ในวันที่	 ๒๕	 กรกฎาคม	 ๒๕๔๖	 ซึ่งเป็นวันยื่นซอง 
ประกวดราคาต่อกรมวิชาการเกษตร	 มีผู้ยื่นซองประกวดราคา	 ๕	 รายได้แก่	 จำเลยที่	 ๓๐	 ที่	 ๓๑	 
ที่	 ๓๒	 กิจการร่วมค้าพัฒนายางไทย	และกิจการร่วมค้า	บริษัทสหะชัยพาติเคิลบอร์ด	จำกัด	 
บริษัท	ที	พี	ไอ	ซัพพลาย	จำกัด	และราเชนทร์พันธุ์ไม้	ซึ่งในส่วนของจำเลยที่	๓๐	ถึงที่	๓๒	ได้ความว่า	 
จำเลยที่	๓๐	มีจำเลยที่	๓๔	ถึงที่	๓๙	เป็นทั้งกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน	และเป็นกรรมการ 
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทกรุงเทพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์จำกัด	 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
ในบรษิทัเจรญิโภคภณัฑว์ศิวกรรม	จำกดั	ซึง่มจีำเลยที	่๓๙	เปน็หนึง่ในกรรมการผูม้อีำนาจกระทำการแทน 
และเป็นผู้ถือหุ้นในจำเลยที่	 ๓๐	 ด้วย	 ส่วนจำเลยที่	 ๔๐	 และที่	 ๔๑	 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ 
กระทำการแทนจำเลยที่	 ๓๑	 นอกจากนี้จำเลยที่	 ๔๐	 และที่	 ๔๑	 ยังเป็นกรรมการในบริษัท 
เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม	 จำกัด	 ซึ่งบริษัทดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในจำเลยที่	 ๓๐	 ด้วย	 จึงมีปัญหาว่า 
การที่กรรมการผู้มีอำนาจหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทที่เสนอราคาไปเป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นใน 
นิติบุคคลอื่น	 ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเสนอราคาต่อส่วนราชการในคราวเดียวกัน	 จะถือว่าเป็นผู้เสนอ 
ราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่	
	 เห็นว่า	 ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 ข้อ	 ๕	 และที่แก้ไข 
เพิ่มเติม	 และตามประกาศประกวดราคา	 ข้อ	 ๒.๓	 การจะพิจารณาว่าผู้เสนอราคามีผลประโยชน์ 
ร่วมกันหรือไม่	จะต้องพิจารณาจากผู้เข้าเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐในคราวเดียวกัน	ณ	วันยื่นซอง 
ประกวดราคา	แม้จำเลยที่	๓๐	ถึงที่	๓๒	จะเข้าเสนอราคาในคราวเดียวกัน	แต่จำเลยที่	๓๐	ไม่มีอำนาจ 
บรหิารหรอืสัง่การใด	ๆ 	ตอ่จำเลยที	่๓๑	และที	่๓๒	เนือ่งจากกรรมการผูจ้ดัการ	ผูบ้รหิารหรอืผูม้อีำนาจ 
ในการดำเนินงานในกิจการของจำเลยที่	 ๓๐	 มิได้เป็นกรรมการ	 ผู้จัดการ	 ผู้บริหาร	 ผู้มีอำนาจหรือ 
สามารถใช้อำนาจในการบริหารกิจการของจำเลยที	่๓๑	และที	่๓๒	ซึง่เป็นผู้เสนอราคาต่อกรมวิชาการเกษตร 
ในคราวเดียวกันกับจำเลยที่	 ๓๐	 แม้จำเลยที่	 ๓๐	 มีจำเลยที่	 ๓๔	 ถึงที่	 ๓๙	 เป็นทั้งกรรมการ 
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนจำเลยที่	 ๓๐	 และกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทกรุงเทพ 
อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์	จำกัด	ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทเจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม	จำกัด	
ซึ่งมีจำเลยที่	๓๙	เป็นหนึ่งในกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนและเป็นผู้ถือหุ้นในจำเลยที่	๓๐	ด้วย	
แต่บริษัทกรุงเทพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์	จำกัด	และบริษัทเจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม	จำกัด	ไม่ได้เป็น
ผู้เข้าเสนอราคาต่อกรมวิชาการเกษตรตามประกาศประกวดราคาฉบับลงวันที่	 ๑๙	 มิถุนายน	๒๕๔๖	
และแม้จำเลยที่	 ๔๐	และที่	 ๔๑	จะเป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนจำเลยที่	 ๓๑	แล้วยังเป็น 
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กรรมการในบรษิทัเจรญิโภคภณัฑว์ศิวกรรม	จำกดั	ซึง่บรษิทัดงักลา่วเปน็ผูถ้อืหุน้อยูใ่นจำเลยที	่๓๐	ดว้ย	
แต่บริษัทเจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม	จำกัด	ถือหุ้นในจำเลยที่	๓๐	ไม่เกินร้อยละ	๒๕	ของทุนจดทะเบียน
และไม่ได้มีอำนาจบริหารจัดการจำเลยที่	๓๐	จึงถือไม่ได้ว่าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ทั้งจำเลยที่	๔๐	และ 
ที่	 ๔๑	 ไม่ใช่กรรมการผู้จัดการ	 ผู้บริหาร	 หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของจำเลยที่	 ๓๐	 
ซึง่เปน็ผูเ้สนอราคาในคราวเดยีวกนักบัจำเลยที	่๓๑	ประกอบกบัขณะยืน่ซองประกวดราคาจำเลยที	่๓๐	
มีบริษัทกรุงเทพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์	จำกัด	และบริษัทเจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม	จำกัด	เป็นผู้ถือหุ้น	
แต่บริษัทกรุงเทพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์	 จำกัด	 และบริษัทเจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม	 จำกัด	 ก็ไม่ได้ 
เปน็ผูถ้อืหุน้ในจำเลยที	่๓๑	และที	่๓๒	ทัง้การทีจ่ำเลยที	่๓๑	มบีรษิทัโปรการเกษตร	จำกดั	เปน็ผูถ้อืหุน้	
แตบ่รษิทัโปรการเกษตร	จำกดั	มไิดเ้ปน็ผูถ้อืหุน้ในจำเลยที	่๓๐	และที	่๓๒	รายละเอยีดปรากฏตามบญัชี
ผูถ้อืหุน้ของทัง้สามบรษิทั	จำเลยที่	๓๐	จงึไมม่อีำนาจครอบงำจำเลยที่	๓๑	และที่	๓๒	ได	้เนือ่งจากไมม่ี 
อำนาจหรือสามารถใช้อำนาจในการบริหารจัดการกิจการของจำเลยที่	 ๓๑	 และที่	 ๓๒	 ทั้งไม่ได้เป็น 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในจำเลยที่	 ๓๑	 และที่	 ๓๒	 ที่เข้าเสนอราคาแก่กรมวิชาการเกษตรในการประกวด 
ราคาจ้างครั้งนี้	 ในคราวเดียวกัน	 ตามบทนิยามในเอกสารการประกวดราคาและระเบียบสำนักนายก 
รัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ	พ.ศ.	๒๕๓๕	ที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ	๕	และตามประกาศประกวดราคาข้อ	๒.๓	 
ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้หารือไปยังอัยการสูงสุดแล้ว	 ก่อนที่จะพิจารณาผลการประกวดราคาและ 
เข้าทำสัญญากับจำเลยที่	 ๓๐	 ซึ่งอัยการสูงสุดตอบข้อหารือมาว่าการที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท 
ที่เสนอราคาตามที่หารือไปเป็นกรรมการ	 และหรือถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นซึ่งมิได้เกี่ยวข้องกับการ 
ยื่นเสนอราคาต่อส่วนราชการในคราวเดียวกันนี้	ไม่เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน	นอกจากนี ้
หลงัจากทีโ่จทกไ์ดเ้ขา้ตรวจสอบโครงการนีแ้ลว้ กรมวชิาการเกษตรยงัไดห้ารอืไปยงัคณะกรรมการ 
ว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) กรมบัญชีกลาง ซึ่งกรมบัญชีกลางตอบข้อหารือในทำนองเดียวกันกับ 
อัยการสูงสุดว่าจำเลยที่ ๓๐ ถึงที่ ๓๒ ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน แม้จะได้ความว่าหนังสือค้ำประกัน 
ที่จำเลยที่ ๓๐ และที่ ๓๒ นำมาวางเป็นหลักประกันจะเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคาร 
ทหารไทยจำกดั ธนาคารเดยีวกนั กไ็มป่รากฏวา่จำเลยที ่๓๐ เปน็ผูจ้ดัหาหนงัสอืคำ้ประกนัดงักลา่ว 
ใหแ้กจ่ำเลยที ่๓๒ รวมทัง้ไมป่รากฏวา่จำเลยที ่๓๐ ไดร้วบรวมแปลงกลา้ยางและแปลงกิง่ตายางใหแ้ก่ 
จำเลยที่ ๓๑ และที่ ๓๒ ด้วย กลับได้ความว่าจำเลยที่ ๓๑ และที่ ๓๒ ได้ลงทุนเสียค่าใช้จ่ายในการ 
รวบรวมแปลงกลา้ยางและแปลงกิง่ตายางเองจนครบถว้น อนัแสดงใหเ้หน็วา่จำเลยที ่๓๑ และที ่๓๒  
มีเจตนาที่จะเข้าแข่งขันในการเสนอราคาอย่างจริงจังเป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ ไม่ใช่ 
สมยอมกันเพื่อขัดขวางเสนอราคาอย่างเป็นธรรม เนื่องจากมีผลประโยชน์ร่วมกันตามที่โจทก ์
กล่าวอ้างแต่อย่างใด พยานหลักฐานที่ได้จากการไต่สวน	ยังฟังไม่ได้ว่า	จำเลยที่	๒๗	ถึงที่	๔๔	ร่วมกัน 
ยืน่ซองเสนอราคาโดยจำเลยที	่๓๐	ถงึที	่๓๒	มคีวามสมัพนัธใ์นเชงิบรหิาร	เชงิทนุ	และในเชงิถอืหุน้ไขวก้นั	 
ในลักษณะเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม	 อันเป็นการขัดขวางการเสนอราคา 
อย่างเป็นธรรมและมีผลประโยชน์ร่วมกัน	โดยฝ่าฝืนต่อระเบียบและกฎหมายดังที่โจทก์ฟ้อง
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 ประเด็นที่ ๙  จำเลยที่ ๒๗ ถึงที่ ๔๔ ร่วมกันกระทำการโดยทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยการ 
แสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งโดยจำเลยที่ ๓๐ เจตนา 
ปกปิดเกี่ยวกับพื้นที่สำหรับใช้เป็นแปลงเพาะต้นกล้ายางโดยนำเอกสารที่มีข้อความเท็จมาแสดง 
และจำเลยที่ ๓๑ และที่ ๓๒ นำหลักฐานแสดงคุณสมบัติของการประกวดราคาอันเป็นเท็จมาแสดง 
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศประกวดราคา อันเป็นการหลอกลวงเพื่อให้จำเลยที่ ๓๐ ได้เข้า 
ทำสญัญากบัหนว่ยงานของรฐัซึง่เปน็การกระทำความผดิตอ่พระราชบญัญตัวิา่ดว้ยความผดิเกีย่วกบั 
การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐและความผิดฐานฉ้อโกง ตามฟ้องของโจทก์หรือไม่ 
	 ข้อเท็จจริงจากการไต่สวนได้ความว่า	 จำเลยที่	 ๓๐	 ได้มอบหมายให้จำเลยที่	 ๒๗	 ซึ่งเป็น 
ผู้มีความรู้ทางด้านยางพาราโดยเฉพาะและมีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่จังหวัดพังงา	 เป็นผู้ดำเนินการรวบรวม 
แปลงกิง่ตายางและแปลงตน้กลา้ยาง	โดยจำเลยที	่๒๗	ไดไ้ปตดิตอ่กบันายวริตัน	์	ทองคำ	อาจารยว์ทิยาลยั 
เกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดตรัง	 ซึ่งรู้จักกันมาก่อนให้ช่วยติดต่อประสานงานกับเกษตรกรในพื้นที่ 
เพื่อรวบรวมเกษตรกรที่มีแปลงต้นกล้ายางและแปลงเพาะขยายพันธุ์กิ่งตายางพันธุ์ดี	 ตรงตามที่ 
กรมวิชาการเกษตรแนะนำที่จดทะเบียนไว้ให้ได้จำนวนตามประกาศประกวดราคา	 โดยมีหัวหน้า 
เครือข่ายดำเนินการหลายคน	 เกษตรกรที่เข้าเงื่อนไขและประสงค์จะเข้าร่วมโครงการกับจำเลยที่	 ๓๐	 
ก็จะให้เกษตรกรนั้นลงลายมือชื่อในหนังสือยินยอมให้ใช้แปลงกล้ายางและแปลงกิ่งตายาง	 พร้อมขอ 
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาใบอนุญาตขยายพันธุ์ต้นยางเพื่อการค้า	 และให้เกษตรกร 
ดังกล่าวรับรองสำเนาถูกต้องไว้	 เพื่อมอบให้แก่จำเลยที่	 ๓๐	 หากจำเลยที่	 ๓๐	 ได้รับการพิจารณา 
ให้เป็นผู้เสนอราคาและเข้าเป็นคู่สัญญากับกรมวิชาการเกษตร	จำเลยที่	๓๐	ก็จะมีต้นกล้ายางส่งมอบ 
ให้แก่กรมวิชาการเกษตรได้	 จำเลยที่	 ๓๐	 จึงอาจจะไม่ทราบว่ามีการปลอมลายมือชื่อของเกษตรกร 
หรือกรอกข้อความระบุจำนวนแปลงกล้ายางไม่ถูกต้อง	 เนื่องจากสำเนาใบอนุญาตให้ขยายพันธุ์ยาง 
เพื่อการค้าไม่ได้ระบุจำนวนเนื้อที่แปลงกล้ายางไว้	 ประกอบกับเมื่อจำเลยที่	 ๓๐	 ได้เข้าทำสัญญากับ 
กรมวิชาการเกษตร	 ก็ได้ความว่าเกษตรกรหลายรายส่งมอบต้นกล้ายางและกิ่งตายางให้แก่หัวหน้า 
เครอืขา่ยของตน	และไดร้บัประโยชนจ์ากการจำหนา่ยตน้กลา้ยางดงักลา่วดว้ย	นอกจากนีย้งัไดค้วามวา่ 
ศนูยว์จิยัยางไดส้ง่เจา้หนา้ทีไ่ปตรวจสอบแปลงกิง่ตายางโดยตรวจสอบใบอนญุาตใหข้ยายพนัธุย์าง 
เพือ่การคา้ พืน้ทีพ่นัธุย์างและจำนวนตน้กิง่ตายางและปรมิาณพืน้ทีแ่ปลงกลา้ยางทีม่อียูจ่รงิและให ้
เจ้าของแปลงลงลายมือชื่อรับรองว่าผลการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ถูกต้องและเป็นความจริง ก็ไม ่
ปรากฏว่ามีเกษตรกรดังกล่าวรายใดโต้แย้งหรือคัดค้านว่าไม่ได้ร่วมโครงการกับจำเลยที่ ๓๐ 
แต่อย่างใด	 และเนื่องจากเอกสารในทะเบียนใบอนุญาตให้ขยายพันธุ์ยางเพื่อการค้าที่ศูนย์วิจัยยาง 
ออกให้แก่เกษตรกรนั้น	 ไม่ได้ระบุจำนวนเนื้อที่แปลงกล้ายางไว้	 เกษตรกรจึงอาจบอกจำนวนเนื้อที่ 
มากกว่าที่ตนเองมีอยู่โดยรวมเนื้อที่ของญาติพี่น้องเข้าไปด้วย	 เพื่อให้ตนเองมีโอกาสขายต้นยางชำถุง 
ได้มากกว่าตามที่จำเลยที่	๓๐	ให้การต่อสู้ก็เป็นได้	ประกอบกับเมื่อศูนย์วิจัยยางไปทำการตรวจสอบ 
และคัดเอาเฉพาะเนื้อที่ที่ถูกต้อง ปรากฏว่าแปลงยางของจำเลยที่ ๓๐ ที่ถูกต้องก็ยังมีจำนวนมาก 
กว่าที่กำหนดในเงื่อนไขการประมูลโดยจำเลยที่ ๓๐ แจ้งเนื้อที่แปลงกิ่งตายางว่ามีจำนวน ๒๗๒ ไร่  
แต่ผลการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่ามีเนื้อที่ถูกต้องและมีอยู่จริง ๒๓๒ ไร่ ซึ่งก็ยังเกินกว่า 
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ทีก่ำหนดไวว้า่ตอ้งมไีมน่อ้ยกวา่ ๒๐๐ ไร ่จำเลยที ่๓๐ จงึผา่นเงือ่นไขในสว่นนี ้พยานหลกัฐานเทา่ทีไ่ด ้
ไต่สวนมายังฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ ๓๐ มีเจตนาปกปิดเกี่ยวกับพื้นที่สำหรับใช้เป็นแปลงเพาะต้นกล้า  
โดยนำเอกสารเท็จมาแสดงโดยจำเลยที่ ๓๐ ถึงที่ ๓๒ ตกลงร่วมกันในการเสนอราคาเพื่อให้จำเลย 
ที่ ๓๐ มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐโดยหลีกเลี่ยงการเสนอราคาอย่างเป็นธรรมแต่อย่างใด  
ส่วนประเด็นเรื่องการที่จำเลยทั้งสี่สิบสี่ต้องร่วมกันรับผิดชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยให้แก่สำนักงาน 
กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางหรือไม่	นั้น	 เห็นว่า	 เมื่อข้อเท็จจริงดังได้วินิจฉัยมาข้างต้นฟังไม่ได้ว่า 
จำเลยทั้งสี่สิบสี่กระทำความผิดตามฟ้อง	 จำเลยทั้งสี่สิบสี่จึงไม่ต้องร่วมกันรับผิดชำระเงินให้แก่ 
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางตามที่โจทก์ฟ้อง

๓. ผลคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
	 พิพากษายกฟ้อง	
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นายอภิวัฒน์  สุดสาว
นิติกร สำนักกฎหมาย

การควบคุม
การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายนิติบัญญัติ

บทนำ
	 รัฐสภาเป็นองค์กรผู้ใช้อำนาจทางด้านนิติบัญญัติตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ	 โดย	 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	ได้กำหนดให้รัฐสภาประกอบด้วย										
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา	โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาประกอบกัน 
เป็นสมาชิกรัฐสภา	มีอำนาจหน้าที่สำคัญคือ	การตรากฎหมาย	การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน	
การแต่งตั้งและถอดถอนบุคคลตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด	 และการให้ความเห็นชอบอันเกี่ยวกับ 
ราชการแผ่นดินในเรื่องสำคัญต่าง	ๆ
	 อำนาจหน้าที่ของรัฐสภาหรือฝ่ายนิติบัญญัติที่สำคัญประการหนึ่ง	คือ	“การควบคุม 
การบริหารราชการแผ่นดิน”	โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	ได้บัญญัติ 
กลไกสำหรบัเพือ่ใชใ้นการควบคมุการบรหิารราชการแผน่ดนิไวใ้นหมวด	๖	รฐัสภา	สว่นที	่๙	การควบคมุ 
การบริหารราชการแผ่นดิน	(มาตรา	 ๑๕๖	 –	 มาตรา	 ๑๖๒)	อันได้แก่	การตั้งกระทู้ถามของสมาชิก 
รัฐสภา	 การเปิดอภิปรายทั่วไปในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและเพื่อลงมต ิ
ไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล	 รวมทั้งการขอเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาเพื่อให้คณะรัฐมนตรี 
แถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ	เป็นต้น	
	 ดังนั้น	 เพื่อความรู้ความเข้าใจในบทบาทอำนาจหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติในการควบคุม 
การบรหิารราชการแผน่ดนิ	บทความนีจ้งึใครข่อนำเสนอรายละเอยีดเกีย่วกบักระบวนการและขัน้ตอนใน	 
“การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายนิติบัญญัติ”	ดังนี้

๑. การตั้งกระทู้ถามของสมาชิกรัฐสภา
 กระทู้ถาม๑	คือ	คำถามที่สมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งขึ้น	เพื่อถาม 
รัฐมนตรีเกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือนโยบายที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของรัฐมนตรี	โดยต้องระบุว่าให้ตอบ 

 ๑สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา,	ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฯ	๒๕๕๐	และวุฒิสภา,	กรุงเทพฯ	:	บริษัท	อมรินทร์พริ้นติ้ง 
แอนด์พับลิซชิ่ง	จำกัด	(มหาชน),	๒๕๕๒	หน้า	๑๓๐.
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ในราชกิจจานุเบกษาหรือให้ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา	เพื่อให้รัฐมนตรีที่รับผิดชอบตอบซึ่งการที่ 
สมาชิกวุฒิสภาตั้งกระทู้ถามนั้นเป็นวิธีการควบคุมการทำงานของรัฐบาลอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญ	 
โดยถือว่าเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลที่จะต้องตอบข้อซักถามของสมาชิกวุฒิสภาเกี่ยวกับงาน 
ในหน้าที่ในฐานะผู้รับผิดชอบต่อการบริหารราชการแผ่นดิน
	 กระทู้ถามที่สมาชิกตั้งถามรัฐมนตรีมี	๒	ลักษณะ	คือ	
	 ๑)	คำถามเกีย่วกบัขอ้เทจ็จรงิทีเ่กีย่วกบังานในหนา้ทีข่องรฐัมนตร	ีซึง่สว่นใหญจ่ะถามเกีย่วกบั 
ปัญหาต่าง	ๆ 	ที่เกิดขึ้น	ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของรัฐมนตรีในแต่ละกระทรวง
	 ๒)	คำถามเกี่ยวกับนโยบายการบริหารของรัฐมนตรี	ซึ่งเป็นคำถามที่สมาชิกตั้งขึ้น	เมื่อเห็นว่า 
การบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีไม่เป็นไปตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา	หรือ 
ดำเนินการบริหารงานผิดพลาดบกพร่องไม่ตรงตามนโยบาย
	 การตัง้กระทูถ้ามมทีัง้กระทูถ้ามของสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและกระทูถ้ามของสมาชกิวฒุสิภา	 
ซึง่ตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทยและขอ้บงัคบัการประชมุของแตล่ะสภาไดก้ำหนดรายละเอยีด 
หรือประเภทของกระทู้ถามไว้ทั้งที่มีลักษณะเหมือนกันและแตกต่างกัน	ดังนี้
		 ๑.๑	กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
		 	 กระทูถ้ามของสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรม	ี๒	ประเภท๒		คอืกระทูถ้ามสดและกระทูถ้ามทัว่ไป 
		 	 ๑.๑.๑	 กระทู้ถามสด
		 	 	 	 	 สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแตล่ะคนมสีทิธติัง้กระทูถ้ามสดไดค้รัง้ละ	๑	กระทู	้โดยให้
ทำเปน็หนงัสอืยืน่ตอ่ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรในวนัประชมุทีม่วีาระการตอบกระทูถ้ามกอ่นเริม่ประชมุ 
ตามเวลาทีป่ระธานสภาผูแ้ทนราษฎรกำหนด	โดยระบชุือ่เรือ่งทีจ่ะถามพรอ้มระบวุตัถปุระสงคว์า่จะถาม 
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้ใด	และต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
		 	 	 	 	 ๑)	เป็นเรื่องสำคัญที่อยู่ในความสนใจของประชาชน
		 	 	 	 	 ๒)	เป็นเรื่องที่กระทบถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน
		 	 	 	 	 ๓)	เป็นเรื่องเร่งด่วน
		 	 	 	 	 ในการประชุมครั้งหนึ่ง	ๆ 	ให้บรรจุกระทู้ถามสดในระเบียบวาระการประชุมได ้
ไม่เกิน	 ๓	 กระทู้	 โดยให้จัดไว้ในลำดับที่หนึ่งของระเบียบวาระการประชุม	 ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
จะเป็นผู้วินิจฉัยว่ากระทู้ถามใดเป็นกระทู้ถามสดหรือไม่	และในสัปดาห์ใดมีกระทู้ถามสดที่ 
ประธานสภาผู้แทนราษฎรวินิจฉัยแล้วเกินจำนวน	๓	กระทู้	ประธานสภาผู้แทนราษฎรจะจับสลาก 
ให้เหลือเพียง	 ๓	 กระทู้	 ในจำนวน	 ๓	 กระทู้นี้	 หากปรากฏว่ามีกระทู้ถามที่เป็นเรื่องทำนองเดียวกัน	 
ให้กระทู้ถามที่ถูกจับสลากขึ้นมาในลำดับหลังตกไป

 ๒ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	พ.ศ.	๒๕๕๑	ข้อ	๑๔๑.
	 “ข้อ	๑๔๑	กระทู้ถามมี	๒	ประเภท	คือ
	 (๑)	กระทู้ถามสด
	 (๒)	กระทู้ถามทั่วไป.”
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	 	 	 	 	 กระทูถ้ามสดทีป่ระธานสภาผูแ้ทนราษฎรวนิจิฉยัแลว้	จะบรรจเุขา้ระเบยีบวาระ 
กระทู้ถามสด	 และแจ้งให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบทราบ	 การถามและการตอบ	 
กระทู้ถามสดในการประชุมครั้งหนึ่ง	 ๆ	 มีกำหนดเวลาไม่เกิน	๖๐	นาที	 และกระทู้ถามสดแต่ละกระทู ้
ให้ถามด้วยวาจาได้เรื่องละไม่เกิน	๓	ครั้ง	 และต้องถามตอบให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา	๒๐	นาที 
เว้นแต่สัปดาห์ใดมีกระทู้ถามสดน้อยกว่า	 ๓	 กระทู้	 ก็ให้ขยายเวลาออกไปอีกตามสัดส่วนภายในเวลา	 
๖๐	นาที	การถาม	การชี้แจง	หรือการตอบกระทู้ถามสดให้ดำเนินการในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร
	 	 ๑.๑.๒	 กระทู้ถามทั่วไป
	 	 	 	 	 การตั้ งกระทู้ถามทั่วไปต้องเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธาน														
สภาผู้แทนราษฎร	 โดยมีข้อความเป็นคำถามในข้อเท็จจริงหรือนโยบายและระบุว่าจะให้ตอบในที่ 
ประชมุสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืในราชกจิจานเุบกษา	กระทูถ้ามทีต่อ้งตอบในทีป่ระชมุสภาผูแ้ทนราษฎร	 
ให้บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมภายใน	๑๕	วัน	นับแต่วันที่ส่งกระทู้ถามไปยังรัฐมนตรี	 
ส่วนกระทู้ถามที่ต้องตอบในราชกิจจานุเบกษา	 ประธานสภาผู้แทนราษฎรจะแจ้งไปยังรัฐมนตรี 
ผู้รับผิดชอบ	เพื่อดำเนินการตอบภายใน	๓๐	วัน	นับแต่วันที่ส่งกระทู้ไปยังรัฐมนตรี
	 	 	 	 	 ในการประชุมครั้งหนึ่ง	ๆ 	ให้บรรจุกระทู้ถามทั่วไปในระเบียบวาระการประชุม 
ได้ไม่เกิน	๓	กระทู้	แต่ถ้าหากมีกระทู้ถามท่ัวไปรอบรรจุระเบียบวาระการประชุมจำนวนมาก	ประธานสภา 
จะบรรจุกระทู้ถามทั่วไปเกิน	๓	กระทู้ก็ได้	โดยให้บรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมในลำดับที่หนึ่ง 
ถัดจากกระทู้ถามสด
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	 ๑.๒	กระทู้ถามของสมาชิกวุฒิสภา
		 	 กระทูถ้ามของสมาชกิวฒุสิภาม	ี๒	ประเภท๓	คอืกระทูถ้ามทีข่อใหต้อบในราชกจิจานเุบกษา 
และกระทู้ถามที่ขอให้ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา
		 	 ๑.๒.๑	 กระทู้ถามที่ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา
	 		 	 	 	 ในกรณทีีเ่ปน็กระทูถ้ามทีต่อ้งตอบในราชกจิจานเุบกษา	ใหป้ระธานวฒุสิภาแจง้ 
รฐัมนตรผีูซ้ึง่ถกูตัง้กระทูถ้าม	เพือ่ดำเนนิการตอบภายใน	๓๐	วนั	นบัแตว่นัทีร่ฐัมนตรไีดร้บักระทูถ้ามนัน้ 
และหากรฐัมนตรไีดต้อบแลว้ในราชกจิจานเุบกษา	หรอืมเีหตขุดัขอ้งไมต่อบภายในกำหนดเวลาดงักลา่ว	 
ให้เลขาธิการวุฒิสภาแจ้งให้ผู้ตั้งกระทู้ถามทราบต่อไป
	 	 ๑.๒.๒	 กระทู้ถามที่ขอให้ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา
		 	 	 	 	 ในกรณีที่เป็นกระทู้ถามที่ต้องตอบในที่ประชุมวุฒิสภา	 ให้บรรจุเข้าระเบียบ 
วาระการประชุมวุฒิสภาภายใน	๑๕	วัน	นับแต่วันที่ส่งกระทู้ถามไปยังรัฐมนตรีผู้เกี่ยวข้อง	แต่ในกรณี 
ที่เป็น	“กระทู้ถามด่วน”๔	ให้ประธานวุฒิสภาจัดส่งกระทู้ถามนั้นไปยังรัฐมนตรีผู้เกี่ยวข้อง	และให้แจ้ง 
ไปด้วยว่าได้กำหนดให้ผู้ตั้งกระทู้ถามเรื่องนั้นในการประชุมครั้งใด	 การกำหนดเวลาดังกล่าวให้ 
ประธานวุฒิสภาคำนึงถึงความสำคัญของเหตุการณ์และความสนใจของประชาชนซึ่งควรจะได้ทราบ 
โดยปัจจุบันนั้นเป็นหลักพิจารณา	 หากประธานวุฒิสภาไม่อาจบรรจุกระทู้ถามเข้าระเบียบวาระ 
การประชุมวุฒิสภาได้ภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว	 ให้แจ้งเหตุขัดข้องให้ที่ประชุมวุฒิสภาและ 
ผู้ตั้งกระทู้ถามทราบ
	 	 	 	 	 ในการประชุมวุฒิสภาครั้งหนึ่ง	ๆ 	 ให้บรรจุกระทู้ถามได้ไม่เกิน	๕	กระทู้	 
แต่ถ้าหากมีกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน	 ประธานวุฒิสภาจะบรรจุกระทู้ถามเกิน	 ๕	 กระทู้ก็ได้	 การถาม 
และการตอบกระทู้ถามในการประชุมวุฒิสภาครั้งหนึ่ง	ๆ 	ให้มีกำหนดระยะเวลาไม่เกิน	๒	ชั่วโมง	 
นอกจากนี้ในการประชุมวุฒิสภาครั้งหนึ่ง	ๆ 	ห้ามมิให้ผู้ตั้งกระทู้ถามคนเดียวกันถามเกิน	๑	กระทู้	 
เว้นแต่ไม่มีกระทู้ถามของสมาชิกอื่นเหลืออยู่

 ๓ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา	พ.ศ.	๒๕๕๑	ข้อ	๑๕๙.
	 “ข้อ ๑๕๙ การตั้งกระทู้ถาม ให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานวุฒิสภา โดยมีข้อความเป็นคำถามในข้อเท็จจริง 
หรือนโยบาย	และให้แสดงความประสงค์ด้วยว่าจะให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา	หรือจะให้ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา
	 ข้อเท็จจริงใด	ๆ 	ที่อ้างประกอบกระทู้ถาม	ต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ตั้งกระทู้ถามรับรองว่าถูกต้อง แม้จะมิได้ยืนยันรับรองไว้ 
ในกระทู้ถามก็ตาม	และถ้าจำเป็นจะต้องมีคำชี้แจงประกอบ	ก็ให้ระบุแยกเป็นส่วนหนึ่งต่างหาก
 คำถาม	ข้อเท็จจริงท่ีอ้าง	ตลอดจนคำช้ีแจงประกอบ	ต้องไม่ฟุ่มเฟือย	วนเวียน	ซ้ำซากหรือมีลักษณะเป็นทำนองอภิปราย”.
 ๔ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา	พ.ศ.	๒๕๕๑	ข้อ	๑๖๓.
	 “ข้อ ๑๖๓ กรณีที่เกี่ยวกับประโยชน์สำคัญของแผ่นดินหรือมีเหตุฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนในอันที่จะรักษา 
ความปลอดภัยสาธารณะหรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ หรือกระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมหรือเสรีภาพ 
ของประชาชนอย่างร้ายแรง หรือกระทบกระเทือนต่อสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐมนตรีควรจะต้องชี้แจงหรือ 
ดำเนินการโดยทันทีนั้น	จะตั้งกระทู้ถามด่วนก็ได้.”
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๒. การขอเปิดอภิปรายทั่วไป
	 การขอเปิดอภิปรายทั่วไป	 เป็นมาตรการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินวิธีหนึ่ง	 ซึ่งถือ 
ได้ว่าเป็นมาตรการที่สำคัญและมีประสิทธิภาพมาก	 การเปิดอภิปรายทั่วไปจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ	 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา	 เพราะสามารถเป็นเครื่องมือเหนี่ยวรั้งและ 
ถ่วงดุลอำนาจระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารให้อยู่ในภาวะสมดุลได้ดีที่สุด
	 การขอเปิดอภิปรายทั่วไปนั้น	มีทั้งในสภาผู้แทนราษฎร	และวุฒิสภาโดยแยกพิจารณาได้ 
ดังนี้
	 ๒.๑	การขอเปิดอภิปรายทั่วไปในสภาผู้แทนราษฎร
	 	 การขอเปดิอภปิรายทัว่ไปในสภาผูแ้ทนราษฎร	มอียู	่๒	กรณ	ีคอื	การเปดิอภปิรายทัว่ไป 
เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี	และการเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี 
เป็นรายบุคคล
	 	 ๒.๑.๑	 การเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี
	 	 	 	 	 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	มาตรา	๑๕๘	และข้อบังคับการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเปิดอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ 
นายกรัฐมนตรีไว้	ดังนี้
	 		 	 	 	 ๑)	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่า	 ๑	 ใน	 ๕	 ของจำนวนสมาชิก 
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ 
นายกรัฐมนตรีต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร
	 	 			 	 ๒)	การเสนอญัตติขอให้เปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี 
ต้องทำเป็นหนังสือ	โดยระบุเรื่องที่ขอเปิดอภิปราย	และเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
คนต่อไปไว้ในญัตติด้วย
	 	 	 	 	 ๓)	ในการเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตร	ี 
ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของนายกรัฐมนตรีที่มีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติส่อไปในทางทุจริต 
ต่อหน้าที่ราชการ	หรือจงใจฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย	จะต้องแสดงหลักฐาน 
การยื่นคำร้องขอต่อประธานวุฒิสภา	 เพื่อให้วุฒิสภามีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งด้วยเมื่อได้มี 
การยื่นคำร้องขอต่อประธานวุฒิสภาแล้ว	ให้ดำเนินการต่อไปได้โดยไม่ต้องรอผลการดำเนินการไต่สวน
ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
	 	 	 	 	 ๔)	เมื่อประธานสภาผู้แทนราษฎรได้รับญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติ 
ไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีแล้วให้ทำการตรวจสอบ	 หากมีข้อบกพร่องให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
แจ้งผู้เสนอทราบภายใน	 ๗	 วัน	 นับแต่วันที่ได้รับญัตติ	 เมื่อประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ตรวจสอบ 
ความถูกต้องของญัตติแล้ว	 ให้บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมเป็นเรื่องด่วนและแจ้งให้ 
นายกรัฐมนตรีทราบ
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	 	 	 	 	 	 ๕)	 เมื่อได้มีการเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ 
นายกรัฐมนตรีแล้ว	จะมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรมิได้	เว้นแต่จะมีการถอนญัตติหรือการลงมตินั้นไม่ได ้
คะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร
	 	 	 	 	 	 ๖)	 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเท่านั้นที่มีสิทธิอภิปรายชี้แจง	ในการชี้แจง 
จะชี้แจงคำอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทีละคนเป็นลำดับไป	หรือจะรอรวมชี้แจงครั้งละ 
หลายคนก็ได้
	 	 	 	 	 	 ๗)	 เมื่อการอภิปรายทั่วไปสิ้นสุดลง	 ให้สภาผู้แทนราษฎรลงมติไว้วางใจหรือ 
ไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี	 โดยการลงมติในกรณีเช่นว่านี้	 มิให้กระทำในวันเดียวกับวันที่การอภิปราย 
สิ้นสุดลง
	 	 	 	 	 	 ๘)	 มตไิมไ่วว้างใจนายกรฐัมนตรตีอ้งมคีะแนนเสยีงมากกวา่กึง่หนึง่ของจำนวน 
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร
	 	 	 	 	 	 ๙)	 ในกรณทีีม่ตไิมไ่วว้างใจนายกรฐัมนตรมีคีะแนนเสยีงไมม่ากกวา่กึง่หนึง่ของ 
จำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเข้าชื่อเสนอญัตต ิ
ขอเปิดอภิปรายทั่วไปนั้น	 เป็นอันหมดสิทธิที่จะเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติ 
ไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีอีกตลอดสมัยประชุมนั้น
	 	 	 	 		 ๑๐)	 ในกรณีที่มติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของ 
จำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร	 ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรนำชื่อผู้ที่ได้รับ 
การเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป

	 	 ๒.๑.๒	การเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี 
เป็นรายบุคคล
	 		 	 	 	 ตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	มาตรา	๑๕๙	และขอ้บงัคบัการประชมุ 
สภาผู้แทนราษฎร	พ.ศ.	๒๕๕๑	ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเปิดอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ 
รัฐมนตรีเป็นรายบุคคลไว้	ดังนี้
	 	 	 	 	 ๑)	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่า	 ๑	 ใน	 ๖	 ของจำนวนสมาชิก 
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ 
รัฐมนตรีเป็นรายบุคคลต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร
	 	 	 	 	 ๒)	การเสนอญัตติขอให้เปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี 
เป็นรายบุคคลต้องทำเป็นหนังสือโดยระบุชื่อเรื่องที่จะขอเปิดอภิปราย
		 	 	 	 	 ๓)	รัฐมนตรีคนใดพ้นจากตำแหน่งเดิมแต่ยังคงเป็นรัฐมนตรีในตำแหน่งอื่น 
ภายหลงัจากวนัทีส่มาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรเขา้ชือ่เสนอญตัตขิอเปดิอภปิรายทัว่ไปเพือ่ลงมตไิมไ่วว้างใจ	 
หรือรัฐมนตรีผู้ซึ่งพ้นจากตำแหน่งเดิมไม่เกิน	 ๙๐	 วัน	 ก่อนวันที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อเสนอ 
ญตัตขิอเปดิอภปิรายทัว่ไปเพือ่ลงมตไิมไ่วว้างใจ	แตย่งัคงเปน็รฐัมนตรใีนตำแหนง่อืน่	ใหร้ฐัมนตรคีนนัน้ 
ยังคงต้องถูกอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจต่อไป
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	 		 	 	 	 ๔)	ในการเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี 
เป็นรายบุคคล	 ถ้าเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมของรัฐมนตรีท่ีมีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ ส่อไป 
ในทางทุจริตต่อหน้าที่ราชการ	หรือจงใจฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย	จะต้องแสดง 
หลักฐานการยื่นคำร้องขอต่อประธานวุฒิสภา	 เพื่อให้วุฒิสภามีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งด้วย	 
เมือ่ไดม้กีารยืน่คำรอ้งขอตอ่ประธานวฒุสิภาแลว้	ใหด้ำเนนิการตอ่ไปไดโ้ดยไมต่อ้งรอผลการดำเนนิการ 
ไต่สวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
	 	 			 	 ๕)	เมื่อประธานสภาผู้แทนราษฎรได้รับญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติ 
ไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลแล้ว	 ให้ทำการตรวจสอบ	 หากมีข้อบกพร่องให้ประธานสภาผู้แทน 
ราษฎรแจ้งผู้เสนอทราบภายใน	 ๗	 วัน	 นับแต่วันที่ได้รับญัตติ	 เมื่อประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ได้ตรวจสอบความถูกต้องของญัตติแล้ว	 ให้บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมเป็นเรื่องด่วนและแจ้ง 
ให้รัฐมนตรีทราบ
	 	 			 	 ๖)	นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเท่านั้นที่มีสิทธิอภิปรายชี้แจง	 ในการชี้แจง 
จะชี้แจงคำอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทีละคนเป็นลำดับไป	 หรือจะรอรวมชี้แจงครั้งละ 
หลายคนก็ได้
	 	 	 	 	 ๗)	เมื่อการอภิปรายทั่วไปสิ้นสุดลง	 ให้สภาผู้แทนราษฎรลงมติไว้วางใจหรือ 
ไมไ่วว้างใจรฐัมนตร	ีโดยการลงมตใินกรณเีชน่วา่นี	้มใิหก้ระทำในวนัเดยีวกบัวนัทีก่ารอภปิรายสิน้สดุลง 
		 	 	 	 	 ๘)	มติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของ
จำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร
	 	 	 	 	 ๙)	ในกรณีที่มติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลมีคะแนนเสียงไม่มากกว่า	 
กึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเข้าชื่อ 
เสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปนั้น	 เป็นอันหมดสิทธิที่จะเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อ 
ลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลอีกตลอดสมัยประชุมนั้น
	 	 ๒.๑.๓	 การเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี 
หรือรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลของพรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมิได้อยู่ในสังกัด 
พรรคการเมืองที่สมาชิกในสังกัดพรรคนั้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี (พรรคฝ่ายค้านเสียงข้างน้อย 
ในสภาผู้แทนราษฎร)
	 	 	 	 	 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 มาตรา	 ๑๖๐	 ได้บัญญัติหลักการใหม่ 
ในการคุ้มครองเสียงข้างน้อยตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย	 ให้สามารถใช้สิทธิความเป็น 
ผู้แทนปวงชนชาวไทยของตนในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน	 โดยให้สิทธิสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรที่มิได้อยู่ในพรรคการเมืองที่สมาชิกในสังกัดพรรคนั้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี	 
(พรรคฝ่ายค้าน)	 ที่ไม่สามารถขอเปิดอภิปรายทั่วไปในกรณีปกติตามรัฐธรรมนูญ	มาตรา	๑๕๘	หรือ 
มาตรา	 ๑๕๙	 เนื่องจากมีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเสนอญัตติขอเปิดอภิปราย 
ทัว่ไป	ใหส้ามารถขอเปดิอภปิรายทัว่ไปได ้โดยรฐัธรรมนญูไดก้ำหนดหลกัเกณฑไ์วว้า่เมือ่คณะรฐัมนตรี 
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ได้บริหารราชการแผ่นดินมาเกินกว่า ๒ ปีแล้ว	 ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนมากกว่ากึ่งหนึ่ง 
ของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มิได้อยู่ในพรรคการเมืองที่สมาชิกในสังกัดของพรรคนั้น 
ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี	 ขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี 
เป็นรายบุคคลได้	 โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการขอเปิดอภิปรายทั่วไปเช่นเดียวกับที่กล่าวมาแล้ว 
ในข้อ	๒.๑.๑	และ	๒.๑.๒		
	 ๒.๒	การขอเปดิอภปิรายทัว่ไปในวฒุสิภา เพือ่ใหค้ณะรฐัมนตรแีถลงขอ้เทจ็จรงิหรอืชีแ้จง 
ปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ
	 	 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	มาตรา	๑๖๑	และข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา	
พ.ศ.	๒๕๕๑	การเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา	มีหลักเกณฑ์และขั้นตอนดังต่อไปนี้
	 	 ๑)	 สมาชิกวุฒิสภาจำนวนไม่น้อยกว่า	๑	ใน	๓	ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
ของวุฒิสภา	เข้าชื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจง 
ปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ
	 	 ๒)	 การขอเปดิอภปิรายทัว่ไปในวฒุสิภาดงักลา่ว	ใหท้ำเปน็หนงัสอืยืน่ตอ่ประธานวฒุสิภา 
โดยระบุให้ชัดเจนว่าจะให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหาร 
ราชการแผ่นดินในเรื่องใด
	 	 ๓)	 ให้ประธานวุฒิสภาแจ้งการขอเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาไปยังนายกรัฐมนตรี	 
และให้บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมเป็นเรื่องด่วน
	 	 ๔)	 เมื่อคณะรัฐมนตรีได้แถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหาร 
ราชการแผ่นดินในเรื่องที่ขอเปิดอภิปรายทั่วไปแล้ว	สมาชิกวุฒิสภามีสิทธิที่จะอภิปรายซักถามได้	 		
	 	 ๕)	 รฐัมนตรเีทา่นัน้ทีม่สีทิธทิีจ่ะอภปิรายตอบขอ้ซกัถาม	รฐัมนตรจีะตอบสมาชกิวฒุสิภา 
ที่ซักถามและอภิปรายในเรื่องที่ขอเปิดอภิปรายทั่วไปทีละคนตามลำดับไป	 หรือจะรอรวมตอบครั้งละ
หลายคนก็ได้
	 		 ๖)	 เมื่อการอภิปรายทั่วไปสิ้นสุดลงจะไม่มีการลงมติและการขอเปิดอภิปรายทั่วไปใน 
วุฒิสภาดังกล่าวนี้	จะกระทำได้ครั้งเดียวในสมัยประชุมหนึ่ง
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บทสรุป
	 หลักการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินโดยฝ่ายนิติบัญญัตินั้น	 มีความสำคัญอย่างยิ่ง 
สำหรับการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา	 โดยเป็นกลไกในการรักษาดุลยภาพ 
แห่งอำนาจระหว่างฝ่ายบริหารซึ่งมีอำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินกับฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งมี 
อำนาจในการตรวจสอบการใชอ้ำนาจรฐั	ดงันัน้	รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๕๐	
จึงได้บัญญัติหลักการในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินโดยบัญญัติไว้ในหมวด	 ๖	 รัฐสภา	 
ส่วนที่	 ๙	การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินไว้โดยเฉพาะ	 และมีความชัดเจนกว่ารัฐธรรมนูญ
ทุกฉบับที่ผ่านมาที่มิได้บัญญัติหลักการไว้เป็นหมวดหมู่เช่นนี้	 อย่างไรก็ตาม	 นอกจากกลไกในการ 
ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งเป็นกลไกหลักดังกล่าวแล้ว	 รัฐธรรมนูญยังได้บัญญัติหลักการ
อันเป็นกลไกเสริม	 สำหรับเพื่อใช้เป็นเครื่องมือของฝ่ายนิติบัญญัติในการควบคุมการบริหารราชการ 
แผ่นดินเอาไว้อีกหลายเรื่อง	 เช่น	 การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาโดยไม่มีการลงมติ	 
การตรวจสอบโดยระบบคณะกรรมาธิการ	 และการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและ 
ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง	 ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่ต้องการ 
แก้ไขปัญหาของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๔๐	 ที่ก่อให้เกิดการผูกขาด
อำนาจรัฐและการใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรม	 การดำเนินการทางการเมืองที่ขาดความโปร่งใส	
ไม่มีคุณธรรมและจริยธรรม	รวมทั้งระบบการตรวจสอบการใช้อำนาจที่ล้มเหลวในอดีตที่ผ่านมา	
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ทุก.  อํ.  ๒๐/๗๗/๒๗๕.

พุทธทาสภิกขุ,  อริยสัจจากพระโอษฐ์ภาคปลาย,  น.  ๙๐๓.

...ภิกษุทั้งหลาย  !  สมถะเมื่ออบรมแล้ว

จะได้ประโยชน์อะไร  ?  อบรมแล้วจิตจะเจริญ.  

จิตเจริญแล้วจะได้ประโยชน์อะไร  ?  

เจริญแล้วจะละราคะได้.

 ภิกษุทั้งหลาย  !  วิปัสสนาเล่า  เมื่อเจริญแล้ว

จะได้ประโยชน์อะไร  ?   

เจริญแล้ว  ปัญญาจะเจริญ.  

ปัญญาเจริญแล้ว   จะได้ประโยชน์อะไร  ?  

เจริญแล้วจะละอวิชชาได้แล...



“
”
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การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

นางสาวอวิการัตน์  นิยมไทย
นิติกร สำนักกฎหมาย

 ๑. บทนำ
		 	 รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๕๐	หรอืรฐัธรรมนญู 

ฉบับปัจจุบันนั้ น ได้กำหนดให้วุฒิสภามีบทบาทและอำนาจหน้ าที่ ในการ 
กลั่นกรองกฎหมาย	 การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน	 การให้ความเห็นชอบ	
ให้คำแนะนำ	 หรือการเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด	

การถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่ง	ตลอดจนการให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญ 
ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติโดยรวมซึ่งภารกิจดังกล่าว 
ลว้นแลว้แตม่คีวามสำคญัตอ่การปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิ ์
ทรงเปน็ประมขุ			โดยเฉพาะในระบบรฐัสภาและมคีวามสมัพนัธก์บัหลกัการและวธิกีาร 
ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นประเด็นที่ได้รับ 
ความสนใจทกุครัง้ทีม่กีระแสในการปฏริปูการเมอืงใหม	่ดงัจะเหน็ไดจ้ากเรือ่งทีม่าของ 
สมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา	๑๑๑	ถึงมาตรา	๑๒๑	ของรัฐธรรมนูญอันเป็น	๑	ใน	๖ 
ประเด็นสำคัญที่ทางคณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปการเมืองและศึกษาการ 
แก้ไขรัฐธรรมนูญ๑	 เห็นควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 
เพื่อลดเงื่อนไขความขัดแย้งนำไปสู่การสร้างความสมานฉันท์และปฏิรูปการเมืองของ
ประเทศไทย	

		 	 ดังนั้น	คอลัมน์การปฏิรูปกฎหมาย	:	LAW	REFORM	จึงใคร่ขอนำเสนอ 
บทความเกีย่วกบัการไดม้าซึง่สมาชกิวฒุสิภาในตา่งประเทศ	เพือ่พจิารณาเปรยีบเทยีบ 
กบัประเทศไทย	ตลอดจนขอ้ควรพจิารณาเกีย่วกบัทีม่าของสมาชกิวฒุสิภาทีเ่หมาะสม 
กับประเทศไทย	ดังนี้

  ๑นายชัย		ชิดชอบ	ประธานรัฐสภา	ได้มีคำสั่งรัฐสภา	ที่	๑๗/๒๕๕๒	แต่งตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปการเมือง 
และศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ	จำนวน	๓๙	คน	เพื่อดำเนินการ
	 ๑.	พิจารณา	ศึกษา	ค้นคว้า	และรวบรวมความเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการสร้างความสมานฉันท์ในบ้านเมือง
	 ๒.	พจิารณา	ศกึษา	คน้ควา้	ตรวจสอบ	และรวบรวมความเหน็และประเดน็การปฏริปูการเมอืง	และประเดน็การแกไ้ขรฐัธรรมนญู 
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
	 ๓.	แต่งตั้งที่ปรึกษา	คณะอนุกรรมการ	หรือคณะทำงานเพื่อพิจารณาหรือดำเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
	 ๔.เรียกเอกสารจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใดมาให้ข้อมูล	 ข้อเท็จจริง	 หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
ต่อคณะกรรมการตามที่เห็นสมควร
	 ๕.	ปฏิบัติหน้าที่อื่น	ๆ	ตามที่ประธานรัฐสภามอบหมาย.



จุลนิติ ม.ค. - ก.พ. ๕๓

การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

132

 ๒. การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาในต่างประเทศ๒   

	 	 หากพิ จ า รณาที่ ม าของสมาชิ ก วุฒิ สภาตามรั ฐ ธ รรมนูญของ 
ประเทศต่าง	 ๆ	 แล้วจะพบว่าสมาชิกวุฒิสภานั้นอาจมีที่มาที่มีความแตกต่างกัน 
โดยมาจาก	๖	รูปแบบ	ด้วยกัน	คือ	มาจากการสืบเชื้อสาย	มาจากการดำรงตำแหน่ง	
มาจากการแต่งตั้ง	 มาจากการเลือกตั้งโดยตรง	 มาจากการเลือกตั้งโดยอ้อม	 และ 
มาจากการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งจากผู้แทนกลุ่มชน	อย่างไรก็ตาม	บางประเทศอาจมิได ้
กำหนดวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาไว้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งโดยเฉพาะ	 
หากแต่กำหนดในลักษณะของรูปแบบผสมผสาน	ในที่นี้ใคร่ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ 
ทีม่าของวฒุสิภาประเทศสหราชอาณาจกัร	ประเทศสหรฐัอเมรกิา	และประเทศฝรัง่เศส 
สำหรับเพื่อเป็นกรณีศึกษาเมื่อเปรียบเทียบกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภาที่เหมาะสม 
กับประเทศไทย	ดังนี้

   ๒.๑ วุฒิสภาของสหราชอาณาจักร๓ 
		 	 	 	 	 รัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักร	ประกอบด้วยสภาสามัญ	(House	of	 

Commons)	และสภาขุนนาง	 (House	of	Lords)	 โดยสภาขุนนางเป็นวุฒิสภาที่มี
อำนาจหน้าที่ในการพิจารณาและแก้ไขร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาจาก 
สภาสามัญ	ยกเว้นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน	เนื่องจากร่างพระราชบัญญัต ิ
ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของสภาสามัญเท่านั้น	อำนาจหน้าที่ในการพิจารณา 
เรื่องสำคัญ	 ๆ	 เกี่ยวกับกฎหมายของสหภาพยุโรป	 (European	 Union	 :	 EU)	 
ที่สหราชอาณาจักรเข้าเป็นสมาชิก	 และอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบการบริหาร 
ราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารโดยวิธีการต้ังกระทู้ถามและวิจารณ์การทำงานของรัฐบาล 
โดยไม่มีสิทธิลงมติไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจรัฐบาล	

		 	 	 	 	 สำหรับสภาขุนนาง	 (House	 of	 Lords)	 ของสหราชอาณาจักร 
ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนทั้งสิ้น	 ๗๕๐	 คน	 (ปัจจุบันมีจำนวน	 ๗๔๐	 คน)	
โดยแบง่สมาชกิออกเปน็	๓	ประเภท	 ซึง่แตล่ะประเภทมทีีม่าและวาระการดำรงตำแหนง่ 
ที่แตกต่างกัน	คือ

      ๑) Life Peers  หรือสมาชิกสภาขุนนางตลอดชีพ	เป็นขุนนางท่ีได้รับ 
การแต่งตั้งจากสมเด็จพระราชินีนาถโดยคำแนะนำของนายกรัฐมนตรีให้เป็นสมาชิก 
สภาขุนนางตลอดชีพ	 โดยสมาชิกประเภทนี้ไม่สามารถสืบทอดสมาชิกภาพให้แก่ 
ทายาทได้	

  ๒มานิตย์		จุมปา	และคณะ,	โครงการศึกษาวิเคราะห์เร่ืองท่ีมาและอำนาจหน้าท่ีของวุฒิสภาท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย,	สนับสนุน 
โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญวิชาการ	ตรวจร่างรัฐธรรมนูญและร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ	สภาร่างรัฐธรรมนูญ	หน้า	๑๒	–	๑๓.
 ๓ดำรง	 พุฒตาล,	 สมาชิกวุฒิสภาในประเทศไทย : ศึกษาเปรียบเทียบสมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการแต่งต้ังกับสมาชิกวุฒิสภา 
ที่มาจากการเลือกตั้ง,	 ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต	 แขนงวิชาการเมืองการปกครอง	 สาขาวิชารัฐศาสตร์,มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช,พ.ศ.	๒๕๔๙	หน้า	๙	–	๑๐.
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      ๒) Archbishops and Bishops หรือสมาชิกสภาขุนนาง 
โดยตำแหน่งที่มาจากพระสังฆาธิการทรงสมณศักดิ์	สมาชิกสภาขุนนางประเภทนี้ 
ไม่สามารถสืบทอดสมาชิกภาพแก่ทายาทได้	และจะดำรงตำแหน่งได้ตราบเท่าที่อยู่ใน
สมณศักดิ์ทางศาสนาจักรเท่านั้น

      ๓) Elected Hereditary Peers หรือขุนนางที่สืบเชื้อสาย 
ก่อนพระราชบัญญัติสภาขุนนาง	 ปี	 ๑๙๙๙	 ใช้บังคับ	 ขุนนางประเภทนี้สามารถ 
สืบทอดสมาชิกภาพให้แก่ทายาทได้	ปัจจุบันเหลือเพียง	๙๒	คน

   ๒.๒ วุฒิสภาของสหรัฐอเมริกา๔ 
      สถาบันนิติบัญญัติของประเทศสหรัฐอเมริกา	เรียกว่า	“สภาคองเกรส” 

(Congress)	ประกอบดว้ย	สภาผูแ้ทนราษฎร	และสภาสงูหรอืวฒุสิภา	ซึง่ทัง้สองสภา
ตา่งมสีถานะเทา่เทยีมกนัและทำงานเปน็อสิระเดด็ขาดระหวา่งกนั	แตใ่นขณะเดยีวกนั 
ก็ทำงานร่วมกันในลักษณะถ่วงดุลอำนาจระหว่างกัน	 โดยวุฒิสภามีอำนาจหน้าที่ 
ในการออกเสียงรับรองการยอมรับหรือปฏิเสธการทำสนธิสัญญา	 หรือข้อตกลง 
ระหว่างประเทศ	 การรับรองยอมรับหรือปฏิเสธตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารที่ 
ประธานาธิบดีเป็นผู้เสนอชื่อและตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการ	 การถอดถอน 
ฝ่ายบริหารออกจากตำแหน่งตามที่สภาผู้แทนราษฎรเสนอ	 การเลือกตำแหน่ง 
รองประธานาธิบดีในกรณีที่ไม่สามารถเลือกได้จากกระบวนการเลือกตั้ง	 และ 
การตดัสนิวา่สมาชกิทีไ่ดร้บัการเลอืกตัง้มคีณุสมบตัถิกูตอ้งครบถว้นตามทีร่ฐัธรรมนญู
กำหนดไว้หรือไม่	เป็นต้น

		 	 	 	 	 สำหรับวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกานั้น	 
สมาชิกวุฒิสภามีจำนวน	 ๑๐๐	 คน	 มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน 
ทัง้ประเทศ	โดยแตล่ะรฐัจะมสีมาชกิวฒุสิภาจำนวนเทา่กนั	คอื	รฐัละ	๒	คน	จาก	๕๐	มลรฐั	 
สมาชิกวุฒิสภามีวาระการดำรงตำแหน่ง	 ๖	 ปี	 แต่กำหนดให้มีการเลือกตั้ง 
สมาชิกวุฒิสภาจำนวน	๑	ใน	๓	ของสมาชิกทั้งหมดทุก	ๆ	๒	ปี	และรองประธานาธิบดี 
ถือเป็นประธานวุฒิสภาโดยตำแหน่ง	 ซึ่ งประธานวุฒิสภาคนปัจจุบัน	 คือ	 
Mr.	Joseph	R.	Biden,Jr.

   ๒.๓ วุฒิสภาของฝรั่งเศส๕ 

      รัฐสภาของประเทศฝรั่งเศสประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎร 
และวุฒิสภา	 โดยวุฒิสภามีอำนาจหน้าที่ ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ร่างกฎหมายในเรื่องที่รัฐธรรมนูญกำหนด	 การเสนอร่างกฎหมาย	 การควบคุม 

  ๔ดำรง		พุฒตาล,	เพ่ิงอ้าง,	หน้า	๑๑	–	๑๒.
 ๕มานิตย์		จุมปา	และคณะ,	เพ่ิงอ้าง	หน้า	๑๕	–	๑๗.



จุลนิติ ม.ค. - ก.พ. ๕๓

การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

134

ฝ่ายบริหารด้วยการตั้งกระทู้ถามโดยไม่มีอำนาจในการลงมติไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจ	 
และให้ความยินยอมในการประกาศสงครามหรือให้ความยินยอมในการประกาศ 
กฎอัยการศึก	เป็นต้น

	 	 	 สำหรบัวธิกีารไดม้าซึง่สมาชกิวฒุสิภาของฝรัง่เศส	วฒุสิภาถอืเปน็ผูแ้ทน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง	 ๆ	 ของสาธารณรัฐ	 สมาชิกวุฒิสภามีจำนวน	
๓๔๓	 คน	 มาจากการเลือกตั้งทางอ้อมจากคณะผู้เลือกตั้ง	 มีวาระการดำรง 
ตำแหน่งคราวละ	 ๖	 ปี	 แต่กำหนดให้สมาชิกวุฒิสภาต้องออกจากตำแหน่งกึ่งหนึ่ง 
ทุก	 ๆ	๓	ปี	 ทั้งนี้	 ในปี	 ค.ศ.	 ๒๐๑๑	สมาชิกวุฒิสภาจะมีจำนวนทั้งสิ้น	๓๔๘	คน	 
โดยมีที่มาจากประเทศฝรั่งเศส	 ๓๒๖	 คน	 จากจังหวัดโพ้นทะเลและดินแดน 
โพ้นทะเล	๑๐	คน	และจากชาวฝรั่งเศสที่อยู่นอกประเทศอีก	๑๒	คน	

    ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ เป็นตัวอย่างของอำนาจหน้าที่และที่มาของ 
สมาชกิวฒุสิภาในตา่งประเทศซึง่มลีกัษณะแตกตา่งกนัตามระบบรฐับาล๖	สภาพสงัคม	
และวัฒนธรรม	 อันดับต่อไปจะขอกล่าวถึงความเป็นมาของวุฒิสภาไทยโดยมี 
สาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

 ๓.  ที่มาของวุฒิสภาไทย๗

    นับแต่ประเทศไทยได้ เปลี่ ยนแปลงการปกครองจากระบอบ 
สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
ประมขุ๘	เมือ่วนัที	่๒๔	มถินุายน	๒๔๗๕	นัน้	ประเทศไทยไดใ้ชร้ะบบสภาเดยีวตลอดมา	 
จนกระทั่งในปี	พ.ศ.	๒๔๘๙	จึงเกิดระบบสองสภาขึ้นเป็นครั้งแรกโดยรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙	 ได้กำหนดให้รัฐสภาประกอบด้วย 
พฤฒสภาและสภาผู้แทน	สมาชิกสภาผู้แทนมาจากเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน	
และสมาชกิพฤฒสภามจีำนวน	๘๐	คน	มาจากการเลอืกตัง้โดยออ้ม	(มาจากการเลอืกตัง้ 
ของสมาชิกสภาผู้แทนเมื่อวันที่	๒๔	พฤษภาคม	๒๔๘๙)	มีวาระการดำรงตำแหน่ง 
คราวละ	๖	ปี	

		 	 	 รัฐสภาชุดนี้สิ้นสุดลงในวันที่	๘	พฤศจิกายน	๒๔๙๐	โดยการยึดอำนาจ 
การปกครองของ	“คณะทหารของชาต”ิ	ภายใตก้ารนำของพลโท	ผนิ		ชณุหะวณั	และ 
มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว) พุทธศักราช 

  ๖ระบบรัฐบาล	 คือ	 การจัดรูปแบบ	 โครงสร้าง	 และอำนาจหน้าท่ีขององค์กรทางการเมือง	 ท่ีเรียกว่ารัฐบาลในความหมายอย่างกว้าง	 
อำนาจหน้าท่ีน้ีรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรต่าง	ๆ 	ทางการเมือง	เช่น	ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประมุข	ประมุขกับรัฐสภา	รัฐสภา 
กับคณะรัฐมนตรี	เป็นต้น	โดยระบบรัฐบาลท่ีสำคัญมี	๓	ระบบ	คือ	ระบบรัฐสภา	ระบบประธานาธิบดี	และระบบก่ึงรัฐสภาก่ึงประธานาธิบดี.
 ๗ประวัติวุฒิสภา	เว็บไซต์วุฒิสภาไทย	www.senate.go.th.
 ๘ระบอบการปกครอง	 หมายถึง	 แนวความคิดหรือลัทธิทางการเมืองท่ีนำมาใช้เป็นหลักในการปกครองประเทศและในการกำหนด 
ระบบรัฐบาล	กำหนดสิทธิเสรีภาพของราษฎร	ตลอดจนกำหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินในรัฐธรรมนูญ.
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๒๔๙๐	ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวได้กำหนดให้รัฐสภาประกอบด้วยวุฒิสภาและ 
สภาผูแ้ทน	(เปลีย่นจากคำวา่	“พฤฒสภา”	เปน็	“วฒุสิภา”)	โดยสมาชกิวฒุสิภามทีีม่าจาก 
การแต่งตั้งของพระมหากษัตริย	์มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ	๖	ปี	ส่วนสมาชิก 
สภาผู้แทนมาจากเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน	ในช่วงสมัยของรัฐสภาชุดดังกล่าว 
ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	(ฉะบับชั่วคราว)	แก้ไขเพิ่มเติม	 
(ฉะบับที่	 ๒)	 พ.ศ.	 ๒๔๙๑	 ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวได้กำหนดให้มีการแต่งตั้ง 
สภาร่างรัฐธรรมนูญเพื่อทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวร	 (รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๔๙๒)	ขึ้นใช้บังคับ

		 	 	 	ตอ่มาเมือ่วนัที	่๒๙	พฤศจกิายน	๒๔๙๔	“คณะบรหิารประเทศชัว่คราว”	
ภายใต้การนำของจอมพล	ป.	 	พิบูลสงคราม	ได้เข้ายึดอำนาจการปกครองประเทศ 
และได้มีประกาศพระบรมราชโองการให้ใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 
พุทธศักราช	๒๔๗๕	แทนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๔๙๒	 
ส่งผลให้รัฐสภากลับมาเป็นระบบสภาเดียวอีกครั้ง	 แต่เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ 
ไม่สามารถใช้กับสถานการณ์ของประเทศในขณะนั้นได้อย่างเหมาะสม	 จึงได้มีการ 
แก้ไขและประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๔๗๕	
แก้ไขเพิ่มเติม	 พุทธศักราช	 ๒๔๙๕	 ซึ่งกำหนดให้รัฐสภาเป็นระบบสภาเดียว	 คือ	
สภาผู้แทนราษฎร	มีที่มาจากการเลือกตั้งและการแต่งตั้ง	 รัฐสภาชุดนี้สิ้นสุดลงด้วย
การยึดอำนาจการปกครองประเทศของคณะทหารภายใต้การนำของจอมพล	สฤษดิ์		
ธนะรัชต์	เมื่อวันที่	๑๖	กันยายน	๒๕๐๐	ภายหลังการยึดอำนาจการปกครองประเทศ	 
รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๔๗๕	แกไ้ขเพิม่เตมิ	พทุธศกัราช	๒๔๙๕	 
ยังคงใช้บังคับต่อไป	 และรัฐสภาเป็นระบบสภาเดียว	 คือ	 สภาผู้แทนราษฎร	 
แต่สภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ก็สิ้นสุดลงด้วยการยึดอำนาจการปกครองประเทศของ 
คณะทหารภายใต้การนำของจอมพล	สฤษดิ์		ธนะรัชต์	เมื่อวันที่	๒๐	ตุลาคม	๒๕๐๑	
และมีการประกาศใช้ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร	พุทธศักราช	๒๕๐๒	

		 	 	 ธรรมนญูการปกครองราชอาณาจกัร	พทุธศกัราช	๒๕๐๒	นี้กีำหนดใหม้ ี
สภารา่งรฐัธรรมนญู	จำนวน	๒๔๐	คน	ขึน้	เพือ่ทำหนา้ทีร่า่งรฐัธรรมนญู	มฐีานะเปน็รฐัสภา	 
และทำหน้าที่นิติบัญญัติด้วย	สภาร่างรัฐธรรมนูญชุดนี้สิ้นสุดลงโดยการประกาศใช้ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑	 ซึ่งกำหนดให้รัฐสภา 
ประกอบดว้ยวฒุสิภาและสภาผูแ้ทน	วฒุสิภาประกอบดว้ยสมาชกิซึง่พระมหากษตัรยิ ์
ทรงแต่งตั้ง	 มีวาระการดำรงคราวละ	 ๖	 ปี	 นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	 และ 
สภาผูแ้ทนประกอบดว้ยสมาชกิซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้โดยตรงจากประชาชน	รฐัสภาชดุนี ้
สิ้นสุดลงโดยการยึดอำนาจการปกครองประเทศภายใต้การนำของจอมพล	 ถนอม		
กิตติขจร	เมื่อวันที่	๑๗	พฤศจิกายน	๒๕๑๔	และธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร	
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พุทธศักราช ๒๕๑๕	 ได้รับการประกาศใช้ต่อมา	 โดยกำหนดให้มีสภานิติบัญญัติ 
แห่งชาติขึ้น	ประกอบด้วยสมาชิก	จำนวน	๒๙๙	คน	ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง	 
มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ	 ๓	 ปี	 นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	 ต่อมาได้มี 
พระราชกฤษฎีกายุบสภานิติบัญญัติในวันที่	๑๖	ธันวาคม	๒๕๑๖	เนื่องจากภายหลัง 
วันมหาวิปโยค	๑๔	ตุลาคม	๒๕๑๖	สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	จำนวน	๒๘๘	คน	 
ได้ลาออกจากตำแหน่ง	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติชุดต่อมาประกอบด้วยสมาชิก	 
จำนวน	 ๒๙๙	 คน	 มาจากการแต่งตั้งตามมติของสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ	 
เพื่อทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญ	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติชุดนี้สิ้นสุดลงโดยการ 
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๑๗	

		 	 	 ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗	นี้	 
รัฐสภาประกอบด้วยวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร	 สมาชิกวุฒิสภามีจำนวน	
๑๐๐	 คน	 ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง	 มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ	 ๖	 ปี	
นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีจำนวนไม่น้อยกว่า	๒๔๐	คน	
แต่ไม่เกิน	๓๐๐	คน	มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน	ต่อมามีการยึดอำนาจ 
การปกครองแผ่นดินโดยคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินภายใต้การนำของ 
พลเรอืเอก	สงดั		ชลออยู	่เมือ่วนัที	่๖	ตลุาคม	๒๕๑๙	และมกีารประกาศใชร้ฐัธรรมนญู 
แห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๑๙	 กำหนดให้มีสภาปฏิรูปการปกครอง
แผ่นดินเพื่อทำหน้าที่นิติบัญญัติ	จำนวนไม่น้อยกว่า	๓๐๐	คน	แต่ไม่เกิน	๔๐๐	คน	
ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง	 สภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดินชุดนี้สิ้นสุดลงใน 
วันที่	๒๐	ตุลาคม	๒๕๒๐	โดยการยึดอำนาจการปกครองแผ่นดินภายใต้การนำของ 
พลเรือเอก	 สงัด	 	 ชลออยู่	 และประกาศใช้ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร	
พุทธศักราช	๒๕๒๐	กำหนดให้มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติประกอบด้วยสมาชิกจำนวน
ไม่น้อยกว่า	๓๐๐	คน	แต่ไม่เกิน	๔๐๐	คน	ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งทำหน้าที ่
จัดทำรัฐธรรมนูญ	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติชุดนี้สิ้นสุดลงโดยการเลือกตั้งทั่วไป 
เมื่อวันที่	๒๒	เมษายน	๒๕๒๒	

			 	 ตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๒๑	ไดก้ำหนด 
ให้รัฐสภาประกอบด้วยวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภามีจำนวน 
ไมเ่กนิ	๓	ใน	๔	ของจำนวนสมาชกิทัง้หมดของสภาผูแ้ทนราษฎรมาจากการแตง่ตัง้และ 
มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ	 ๖	 ปี	 และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาจากการ 
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชน	

		 	 	 หลังจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๒๑	
ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลา	 ๑๓	 ปี	 ได้มีการยึดอำนาจการปกครองประเทศโดย 
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติภายใต้การนำของพลเอก	สุนทร	 	คงสมพงษ์	
เมื่อวันที่	 ๒๓	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๓๔	 และมีการประกาศใช้ธรรมนูญการปกครอง 
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ราชอาณาจักร	 พุทธศักราช	 ๒๕๓๔	 กำหนดให้มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติจำนวน 
ไม่น้อยกว่า	๒๐๐	คน	แต่ไม่เกิน	๓๐๐	คน	ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง	ทำหน้าที ่
จัดทำรัฐธรรมนูญและพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติชุดนี้ 
สิ้นสุดลงด้วยการเลือกตั้ งทั่ ว ไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๓๔	 เมื่อวันที่	 ๒๒	มีนาคม	๒๕๓๕	 รัฐธรรมนูญฉบับนี้กำหนดให้ 
รฐัสภาประกอบดว้ยวฒุสิภาและสภาผูแ้ทนราษฎร	สมาชกิวฒุสิภามจีำนวน	๒๗๐	คน	 
ซึง่พระมหากษตัรยิท์รงแตง่ตัง้จากผูท้รงคณุวฒุิ	มวีาระการดำรงตำแหนง่คราวละ	๖	ป ี
นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีจำนวน	๓๖๐	คน	มาจาก 
การเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน	ภายหลังได้มีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	
แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	๕)	พุทธศักราช	๒๕๓๘	กำหนดให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิก
ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งมีจำนวน	๒	ใน	๓	ของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	
มวีาระการดำรงตำแหนง่คราวละ	๔	ป	ีและสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรมาจากการเลอืกตัง้ 
โดยตรงของประชาชน	ตอ่มารฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	แกไ้ขเพิม่เตมิ	(ฉบบัที	่๖)	 
พทุธศกัราช	๒๕๓๙	ไดแ้กไ้ขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญู	มาตรา	๒๑๑	เกดิสภารา่งรฐัธรรมนญู 
ขึน้เพือ่จดัทำรฐัธรรมนญูฉบบัถาวร	โดยมสีมาชกิ	๙๙	คน	และรฐัสภาใหค้วามเหน็ชอบ 
ประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๔๐

		 	 	 ภายใตร้ฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ รฐัสภา 
ประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน	
๕๐๐	 คน	 มาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ	 จำนวน	 ๑๐๐	 คน	 และมาจาก 
การเลอืกตัง้แบบแบง่เขตเลอืกตัง้	จำนวน	๔๐๐	คน	 สมาชกิวฒุสิภามจีำนวน	๒๐๐	คน	 
มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน	 มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ	๖	ปี 
นับแต่วันเลือกตั้ง	 ต่อมาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	 อันมี 
พระมหากษตัรยิท์รงเปน็ประมขุ	ไดย้ดึอำนาจการปกครองแผน่ดนิ	เมือ่วนัที	่๑๙	กนัยายน	 
๒๕๔๙		และประกาศใชร้ฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	(ฉบบัชัว่คราว)	พทุธศกัราช	
๒๕๔๙	 กำหนดให้มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนไม่เกิน	
๒๕๐	 คน	 ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง	 ทำหน้าที่สภาผู้แทนราษฎร	 วุฒิสภา	
และรัฐสภา	 และกำหนดให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นเพื่อจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ 
ฉบบัถาวรประกอบดว้ยสมาชกิจำนวน	๑๐๐	คน	สภานติบิญัญตัแิหง่ชาตชิดุนีส้ิน้สดุลง 
ด้วยการเลือกตั้งทั่วไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
ซึ่งกำหนดให้รัฐสภาประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรมีจำนวน	 ๔๘๐	 คน	 มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
จำนวน	 ๔๐๐	 คน	 และมาจากการเลือกตั้งแบบสัดส่วนจำนวน	 ๘๐	 คน	 
สมาชิกวุฒิสภามีจำนวนรวม	 ๑๕๐	 คน	 มาจากการเลือกตั้ งจั งหวัดละ 
๑	คน	และมาจากการสรรหาเท่ากับจำนวนรวมข้างต้นหักด้วยจำนวนสมาชิกวุฒิสภา 
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ที่มาจากการเลือกตั้ง	 มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ	 ๖	 ปี	 แต่สมาชิกวุฒิสภา 
จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน	 ๑	 วาระไม่ได้

 ๔. การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาที่เหมาะสมกับประเทศไทย
		 	 ระบบรัฐสภาไทยนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงไป 

ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญของแต่ละยุคแต่ละสมัย	 บางสมัยรัฐสภาอยู่ในระบบ 
สภาเดยีวแตบ่างสมยัรฐัสภาอยูใ่นระบบสองสภา	อกีทัง้สมาชกิวฒุสิภากม็วีธิกีารไดม้า 
อยา่งหลากหลาย	อาท	ิมาจากการเลอืกตัง้โดยออ้ม	มาจากการแตง่ตัง้	มาจากการเลอืกตัง้ 
โดยตรงของประชาชน	และมาจากระบบผสมระหวา่งการเลอืกตัง้โดยตรงของประชาชน 
และการสรรหา	 ซึ่งแต่ละวิธีนั้นย่อมมีทั้งข้อเด่นและข้อเสียแตกต่างกันไปโดยมี 
ข้อควรพิจารณา	ดังนี้

   ๔.๑ สมาชกิวฒุสิภาทีม่าจากการเลอืกตัง้โดยออ้ม การเลอืกตัง้โดยออ้ม
เกดิขึน้ครัง้แรกตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๔๘๙	ซึง่กำหนดให้
พฤฒสภาประกอบดว้ยสมาชกิทีร่าษฎรเลอืกตัง้	จำนวน	๘๐	คน	เปน็การเลอืกตัง้โดยออ้ม	 
โดยสมาชิกสภาผู้แทน	จำนวน	๑๗๘	คน	ที่ได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากราษฎรเป็น 
ผู้เลือกตั้งสมาชิกพฤฒสภา	การเลือกตั้งโดยอ้อมนี้มีจุดเด่น	คือ	พฤฒสภามีฐานะเป็น 
สถาบันตัวแทนของราษฎรเช่นเดียวกับสภาผู้แทน	อันเป็นการสอดคล้องกับหลักการ 
ที่ว่าสมาชิกพฤฒสภาและสมาชิกสภาผู้แทนย่อมเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย

   ๔.๒ สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้ง	 ในอดีตนั้นสมาชิกวุฒิสภา 
มักมาจากการแต่งตั้ง	ซึ่งจุดเด่นของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้ง	คือ	สมาชิก 
วุฒิสภาส่วนใหญ่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ	 มีความรู้ความสามารถ	 และมีประสบการณ์ 
ในสาขาอาชพีของตนอยา่งแทจ้รงิ	มคีวามหลากหลายในสาขาอาชพี	อกีทัง้การทำหนา้ที ่
กลั่นกรองกฎหมายต่าง	 ๆ	 กระทำได้อย่างละเอียดรอบคอบและแทบจะไม่มี 
ข้อผิดพลาด	 เนื่องจากสมาชิกประเภทนี้มักประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ 
ทางด้านกฎหมายหลายสาขา	 ส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 
การดำเนินการประชุมวุฒิสภา	 สมาชิกประเภทนี้มักให้เกียรติซึ่งกันและกัน	 
การประชมุเปน็ไปตามขอ้บงัคบัการประชมุ	สมาชกิมคีวามเคารพและยอมรบัในหนา้ที่ 
ของประธานวุฒิสภา

		 	 	 	 	 อย่างไรก็ตาม	 วิธีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาประเภทนี้อาจไม่ 
สอดคล้องกับหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและหลักความเป็น 
ผู้แทนปวงชน	และการตรวจสอบการควบคุมการทำงานของฝ่ายบริหารอาจมีผลงาน
ไม่โดดเด่นมากนัก

   ๔.๓ สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภาที่มาจาก 
การเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนเกิดข้ึนคร้ังแรกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พทุธศกัราช	๒๕๔๐	จดุเดน่ของสมาชกิวฒุสิภาประเภทนี	้คอื	การพจิารณากลัน่กรองก



การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

จุลนิติ ม.ค. - ก.พ. ๕๓ 139

ฎหมายสว่นใหญจ่ะคำนงึถงึสทิธแิละเสรภีาพของประชาชนเปน็สำคญั	การตรวจสอบ 
การทุจริตคอรัปชั่นของฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างจริงจัง	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชน 
เขา้มามสีว่นรว่มในขอ้มลูขา่วสารและแสดงความคดิเหน็ทางการเมอืงอยา่งกวา้งขวาง	 
แตค่วามหลากหลายในอาชพีของสมาชกิประเภทนีอ้าจมนีอ้ยกวา่สมาชกิทีม่าจากการ 
แต่งตั้งซึ่งอาจมีผลต่อการพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย	อีกทั้งสมาชิกประเภทนี้อาจ 
ถกูครอบงำทางการเมอืงได	้สง่ผลใหว้ฒุสิภาไมส่ามารถทำหนา้ทีใ่นฐานะสภาตรวจสอบ 
การใช้อำนาจรัฐได้อย่างเต็มที่๙

   ๔.๔ สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากระบบผสมระหว่างการเลือกตั้งโดยตรง
ของประชาชนกบัการสรรหา	รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๕๐	
กำหนดใหว้ฒุสิภาประกอบดว้ยสมาชกิทีม่าจากการเลอืกตัง้โดยตรงของประชาชนและ 
การสรรหา	จุดเด่นของสมาชิกวุฒิสภาประเภทนี้	คือ	เป็นการผสมผสานความขัดแย้ง 
ในที่มาของสมาชิกวุฒิสภาให้มีทั้งส่วนที่มาจากหลักการปกครองในระบอบ 
ประชาธปิไตย	คอื	การเลอืกตัง้โดยตรงของประชาชนและการสรรหาจากผูท้รงคณุวฒุิ 
ที่มีความรู้	 ความเชี่ยวชาญ	หรือประสบการณ์ที่มีความเหมาะสมจากภาควิชาการ	
ภาครัฐ	ภาคเอกชน	ภาควิชาชีพและภาคอื่นที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติการตาม 
อำนาจหน้าที่ของวุฒิสภา	อย่างไรก็ตาม	มีข้อสังเกตว่าการที่วุฒิสภาซึ่งประกอบด้วย 
สมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนและการสรรหามีอำนาจในการ 
พิจารณาถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่ง	ซึ่งบางตำแหน่งนั้นมีที่มาจากการเลือกตั้ง 
ของประชาชนนั้นจะมีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด

  ๕. บทสรุป
		 	 จะเห็นได้ว่าที่มาของสมาชิกวุฒิสภาของประเทศไทยตลอดระยะเวลา 

ที่ผ่านมานั้นมีที่มาหลายรูปแบบตามที่กล่าวมาในหัวข้อ	๔.๑	ถึง	๔.๔	ซึ่งขึ้นอยู่กับ 
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับในขณะนั้นจะกำหนดให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ 
ของบ้านเมือง	 และขึ้นอยู่กับการกำหนดบทบาทอำนาจหน้าที่เป็นสำคัญว่าจะให้มี 
อำนาจหนา้ทีอ่ยา่งไร	ในปจัจบุนัมผีูเ้สนอวธิกีารไดม้าซึง่สมาชกิวฒุสิภาทีเ่หมาะสมกบั 
ประเทศไทยไว้หลายวิธี	ทั้งจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน	หรือการเลือกตั้ง 
โดยออ้มดว้ยการตัง้คณะกรรมการสรรหาผูเ้หมาะสมเปน็สมาชกิวฒุสิภาจำนวนสองเทา่ 
ของจำนวนสมาชิกวุฒิสภาตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด	 แล้วนำไปให้ประชาชน 
ทัง้ประเทศเปน็ผูเ้ลอืกตัง้อกีครัง้เพือ่ใหเ้หลอืตามจำนวนทีก่ำหนด	เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั 
หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	 แต่ทั้งนี้ไม่ว่าที่มาของสมาชิกวุฒิสภา 
จะเป็นอย่างไร	ทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงแนวทางเพื่อให้ได้มาซึ่งบุคคลที่จะมาทำหน้าที่ 

   ๙ดำรง		พุฒตาล,	เพิ่งอ้าง,	หน้า	๑๑๑	–	๑๑๒.
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ในด้านนิติบัญญัติในฐานะสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยตาม 
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ	 และสิ่งที่มีความสำคัญยิ่งกว่าวิธีการได้มาไม่ว่าจะ 
รูปแบบใดก็คือ	หากสมาชิกวุฒิสภาท่ีได้มาน้ันดำรงตนอยู่ในกรอบกติกาประชาธิปไตย 
ภายใต้กฎหมายและยึดหลักนิติธรรม	ประมวลจริยธรรม	 และมีจิตสำนึกที่ดีต่อ 
ปวงชนแลว้ยอ่มทำใหป้ระเทศชาตเิจรญิรุง่เรอืงและประชาชนชาวไทยมคีวามผาสขุ 
อย่างแน่นอน

ภาคผนวก

 รัฐสภาไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ – ปัจจุบัน
	รฐัสภาเปน็ตวัแทนองคก์รของประชาชนทีใ่ชอ้ำนาจนติบิญัญตัแิละควบคมุ

การบรหิารราชการแผน่ดนิ	รฐัสภาไทยตัง้แตป่ี	พ.ศ.	๒๔๗๕	จนถงึปจัจบุนัมจีำนวน	
๓๒	ชุด	แต่ละชุดมีรูปแบบ	จำนวนสมาชิกและที่มาแตกต่างกันดังนี้

 รัฐสภาชุดที่ ๑ สภาผู้แทนราษฎร
	พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามช่ัวคราว	พุทธศักราช	๒๔๗๕	 

กำหนดให้มีสภาเดียว	คือ	สภาผู้แทนราษฎร	ไม่มีวุฒิสภา
 รัฐสภาชุดที่ ๒ สภาผู้แทนราษฎร
	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม	 พุทธศักราช	 ๒๔๗๕	 กำหนด 

ให้มีสภาเดียว	คือ	สภาผู้แทนราษฎร	ไม่มีวุฒิสภา
 รัฐสภาชุดที่ ๓ สภาผู้แทนราษฎร
	รัฐสภาชุดนี้มีสภาเดียว	คือ	สภาผู้แทนราษฎร	ไม่มีวุฒิสภา
 รัฐสภาชุดที่ ๔ สภาผู้แทนราษฎร
	รัฐสภาชุดนี้มีสภาเดียว	คือ	สภาผู้แทนราษฎร	ไม่มีวุฒิสภา
 รัฐสภาชุดที่ ๕ สภาผู้แทนราษฎร
	รัฐสภาชุดนี้มีสภาเดียว	คือ	สภาผู้แทนราษฎร	ไม่มีวุฒิสภา
 รัฐสภาชุดที่ ๖ สภาผู้แทนราษฎร
	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๙	 กำหนด 

ให้รัฐสภามีสองสภาคือ	 สภาผู้แทนและพฤฒสภา	 (วุฒิสภา)	 โดยสภาผู้แทน	
มีสมาชิกจำนวน	 ๑๗๘	 คน	 และพฤฒสภา	 มีสมาชิกจำนวน	 ๘๐	 คน	 
มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกสภาผู้แทน

 รัฐสภาชุดที่ ๗ รัฐสภา
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 (ฉะบับชั่วคราว)	พุทธศักราช	๒๔๙๐	

กำหนดใหร้ฐัสภามสีองสภา	คอื	วฒุสิภาและสภาผูแ้ทน	โดยวฒุสิภา	มสีมาชกิจำนวน	
๑๐๐	คน	มาจากการแต่งตั้งเมื่อวันที่	๑๘	พฤศจิกายน	๒๔๙๐	วุฒิสภาชุดนี้ปฏิบัต ิ
หน้าที่ระหว่างวันที่	๑๘	พฤศจิกายน	๒๔๙๐	ถึงวันที่	๒๙	พฤศจิกายน	๒๔๙๔ 
และสภาผู้แทน	มีสมาชิกจำนวน	๙๙	คน
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 รัฐสภาชุดที่ ๘ 
 การยดึอำนาจการปกครองเมือ่วนัที	่๒๙	พฤศจกิายน	๒๔๙๔	คณะบรหิารประเทศ 

ชั่วคราวได้นำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๔๗๕	มาใช้บังคับใหม่	
ซึ่งกำหนดให้มีสภาเดียว	คือ	สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกสองประเภทคือ	
สมาชิกประเภทที่	๑	และสมาชิกประเภทที่	๒	ไม่มีวุฒิสภา

 รัฐสภาชุดที่ ๙ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๔๗๕	 แก้ไขเพิ่มเติม	

พุทธศักราช	๒๔๙๕		กำหนดให้มีสภาเดียว	คือ	สภาผู้แทนราษฎร	ไม่มีวุฒิสภา
 รัฐสภาชุดที่ ๑๐ 
	ภายหลังการยึดอำนาจการปกครองประเทศเมื่อวันที่	๑๖	กันยายน	๒๕๐๐	

มีพระบรมราชโองการให้ใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๔๗๕	
แก้ไขเพิ่มเติม	พุทธศักราช	๒๔๙๕	ต่อไป	ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้รักษาพระนครฝ่ายทหาร
กำหนด	ซึ่งกำหนดให้มีสภาเดียวคือ	สภาผู้แทนราษฎร	ไม่มีวุฒิสภา

 รัฐสภาชุดที่ ๑๑ 
	ธรรมนญูการปกครองราชอาณาจกัร	พทุธศกัราช	๒๕๐๒	กำหนดใหม้สีภาเดยีว	

คือ	สภาร่างรัฐธรรมนูญ	ไม่มีวุฒิสภา
 รัฐสภาชุดที่ ๑๒ รัฐสภา
	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๑๑	 กำหนด 

ให้รัฐสภามีสองสภา	คือ	วุฒิสภาและสภาผู้แทน
	วุฒิสภา	 มีสมาชิกจำนวน	 ๑๖๔	 คน	 พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง 

เมื่อวันที่	๔	กรกฎาคม	๒๕๑๑	จำนวน	๑๒๐	คน	และทรงแต่งตั้งเพิ่มอีก	๔๔	คน	 
เมือ่วนัที	่๒๕	กมุภาพนัธ	์๒๕๑๒	เพือ่ใหม้จีำนวน	๓	ใน	๔	ของสมาชกิสภาผูแ้ทนตามที่ 
กำหนดในรฐัธรรมนญู	จนถงึวนัที	่๓	กรกฎาคม	๒๕๑๔	สมาชกิวฒุสิภามอีายคุรบ	๓	ป	ี 
ต้องจับสลากออกกึ่งหนึ่ง	จำนวน	๘๒	คน	และพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งสมาชิก 
เทา่จำนวนทีต่อ้งออกไปเขา้มาแทนที	่วฒุสิภาชดุนีป้ฏบิตัหินา้ทีร่ะหวา่งวนัที	่๔	กรกฎาคม	 
๒๕๑๑	ถึงวันที่	๑๗	พฤศจิกายน	๒๕๑๔

 รัฐสภาชุดที่ ๑๓ 
	ธรรมนญูการปกครองราชอาณาจกัร	พทุธศกัราช	๒๕๑๕	กำหนดใหม้สีภาเดยีว	

คือสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	ไม่มีวุฒิสภา
 รัฐสภาชุดที่ ๑๔ 
	รัฐสภาชุดนี้มีสภาเดียว	คือ	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	ไม่มีวุฒิสภา
 รัฐสภาชุดที่ ๑๕ 
	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๑๗	 กำหนดให้ 

รัฐสภามีสองสภา	คือ	วุฒิสภา	และสภาผู้แทนราษฎร
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	วุฒิสภา	 มีสมาชิกจำนวน	 ๑๐๐	 คน	 พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง 
เมื่อวันที่	๒๖	มีนาคม	๒๕๑๘	เมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร	สมาชิกวุฒิสภายังคง 
อยู่ในตำแหน่งต่อไป	 จนถึงวันที่	 ๖	 ตุลาคม	 ๒๕๑๙	 จึงสิ้นสุดลงโดยการปฏิรูป 
การปกครองแผ่นดิน

 รัฐสภาชุดที่ ๑๖ รัฐสภา
	รัฐสภาชุดนี้มีสองสภา	 คือ	 วุฒิสภา	 และสภาผู้แทนราษฎร	 โดยวุฒิสภา	

มีสมาชิกจำนวน	 ๑๐๐	 คน	 เป็นสมาชิกวุฒิสภาชุดเดิมที่ได้รับการแต่งตั้ง 
เมื่อวันที่	๒๖	มกราคม	๒๕๑๘	

	สภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่	 ๔	 เมษายน	 ๒๕๑๙	 
ถึงวันที่	๖	ตุลาคม	๒๕๑๙	

 รัฐสภาชุดที่ ๑๗ 
 รัฐสภาชุดนี้มีสภาเดียว	คือ	สภาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี	ทำหน้าที่สภาปฏิรูป

การปกครองแผ่นดินมีจำนวน	๒๔	คน	ไม่มีวุฒิสภา
 รัฐสภาชุดที่ ๑๘ 
	รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๑๙	กำหนดใหม้สีภาเดยีว	

คือ	สภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน	ไม่มีวุฒิสภา
 รัฐสภาชุดที่ ๑๙ 
	ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๒๐	กำหนดให้มี 

สภาเดียว	คือ	สภานิติบัญญัติแห่งชาต ิไม่มีวุฒิสภา
 รัฐสภาชุดที่ ๒๐ 
	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๒๑	 กำหนดให้ 

รัฐสภามีสองสภา	คือ	วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร
	วุฒิสภา	 มีสมาชิกจำนวน	 ๒๒๕	 คน	 มาจากการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 	 

๒๒	เมษายน	๒๕๒๒		 เมื่อครบ	๒	ปี	 ในวันที่	๒๒	เมษายน	๒๕๒๔	สมาชิกจำนวน 
๑	ใน	๓	ของจำนวนสมาชกิทัง้หมด	คอื	จำนวน	๗๕	คน	พน้จากตำแหนง่โดยวธิจีบัฉลาก 
และมีการแต่งตั้งเข้ามาแทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน	๗๕	คน

 รัฐสภาชุดที่ ๒๑ 
 รัฐสภาชุดนี้มีสองสภา	คือ	วุฒิสภา	และสภาผู้แทนราษฎร
	วฒุสิภา	ประกอบดว้ยสมาชกิวฒุสิภาจำนวน	๒๔๓	คน	มาจากวฒุสิภาชดุเดมิ	

จำนวน	๒๒๕	คน	ในวันที่	๒๒	 เมษายน	๒๕๒๖	ได้แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาเพิ่มเติม 
จำนวน	 ๑๘	 คน	 เพื่อให้มีสัดส่วน	 ๓	 ใน	 ๔	 ของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ตามรัฐธรรมนูญ
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 รัฐสภาชุดที่ ๒๒ 
 รัฐสภาชุดนี้มีสองสภา	คือ	วุฒิสภา	และสภาผู้แทนราษฎร
	วุฒิสภา	 ประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาจำนวน	 ๒๖๐	 คน	 มาจาก 

วฒุสิภาชดุเดมิจำนวน	๒๔๓	คน	และวนัที	่๒๘	กรกฎาคม	๒๕๒๙	มกีารแตง่ตัง้สมาชกิ 
วุฒิสภาเพิ่มเติมจำนวน	๑๗	คน	 เพื่อให้มีสัดส่วน	๓	ใน	๔	ของจำนวนสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ

 รัฐสภาชุดที่ ๒๓ 
 รัฐสภาชุดนี้มีสองสภา	คือ	วุฒิสภา	และสภาผู้แทนราษฎร
 วุฒิสภา	 ประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาจำนวน	 ๒๖๗	 คน	 มาจากวุฒิสภา 

ชุดเดิมจำนวน	๒๖๐	คน	และวันที่	๒๕	กรกฎาคม	๒๕๓๑	ได้แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา 
เพิ่มเติม	 ๗	 คน	 เพื่อให้มีสัดส่วน	 ๓	 ใน	 ๔	 ของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ตามรัฐธรรมนูญ

 รัฐสภาชุดที่ ๒๔ 
 ธรรมนญูการปกครองราชอาณาจกัร	พทุธศกัราช	๒๕๓๔	กำหนดใหม้สีภาเดยีว	

คือ	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ไม่มีวุฒิสภา
 รัฐสภาชุดที่ ๒๕ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๓๔	กำหนดให้รัฐสภา 

มสีองสภา	คอื	วฒุสิภาและสภาผูแ้ทนราษฎร	โดยวฒุสิภาประกอบดว้ยสมาชกิวฒุสิภา 
จำนวน	 ๒๗๐	 คน	 ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งเมื่อวันที่	 ๒๒	 มีนาคม	 ๒๕๓๕ 
   รัฐสภาชุดที่ ๒๖ 

	รัฐสภาชุดนี้มีสองสภา	คือ	วุฒิสภา	และสภาผู้แทนราษฎร
	วุฒิสภา	ประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาชุดเดิม	จำนวน	๒๗๐	คน
 รัฐสภาชุดที่ ๒๗ 
	รัฐสภาชุดนี้มีสองสภา	คือ	วุฒิสภา	และสภาผู้แทนราษฎร
	วุฒิสภา	ประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาชุดเดิม	จำนวน	๒๗๐	คน
	วันที่	 ๒๑	 มีนาคม	 ๒๕๓๙	 สมาชิกวุฒิสภาต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ	 

ในวันที่	 ๒๒	 มีนาคม	 ๒๕๓๙	 พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่	 
จำนวน	๒๖๐	หรือ	๒	 ใน	๓	ของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	ตามบทบัญญัติ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	๕)	พุทธศักราช	๒๕๓๘

 รัฐสภาชุดที่ ๒๘ 
	รัฐสภาชุดนี้มีสองสภาคือ	 วุฒิสภา	 และสภาผู้แทนราษฎร	 โดยวุฒิสภา	 

ประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาชุดเดิม	จำนวน	๒๖๒	คน	มาจากวุฒิสภาชุดเดิมจำนวน	
๒๖๐	คน	 วันที่	 ๑๗	พฤศจิกายน	๒๕๓๙	มีการแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาเพิ่ม	๒	คน	
เพื่อให้มีสัดส่วน	๒	ใน	๓	ของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
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 รัฐสภาชุดที่ ๒๙ 
	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๔๐	 กำหนดให้ 

รัฐสภามีสองสภา	คือ	สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
	วุฒิสภา	ประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภา	จำนวน	๒๐๐	คน	มาจากการเลือกตั้ง 

เมื่อวันที่	๔	มีนาคม	๒๕๔๓	เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ	
 รัฐสภาชุดที่ ๓๐ 
 รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัร	พทุธศกัราช	๒๕๔๐	กำหนดใหร้ฐัสภามสีองสภา	

คือ	สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
	วุฒิสภา	ประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภา	จำนวน	๒๐๐	คน	มาจากการเลือกตั้ง 

เมื่อวันที่	๔	มีนาคม	๒๕๔๓	เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
 รัฐสภาชุดที่ ๓๑ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 (ฉบับชั่วคราว)	 พุทธศักราช	 ๒๕๔๙		

กำหนดใหม้สีภาเดยีว	คอื	สภานติบิญัญตัแิหง่ชาต	ิประกอบดว้ยสมาชกิจำนวน	๒๔๒	คน 
มาจากการแต่งตั้งเมื่อวันที่	๑๑	ตุลาคม	๒๕๔๙

 รัฐสภาชุดปัจจุบัน
	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	กำหนดให้รัฐสภา 

ประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
	วฒุสิภา	ประกอบดว้ยสมาชกิวฒุสิภา	จำนวน	๑๕๐	คน	ซึง่มาจากการเลอืกตัง้ 

ในแต่ละจังหวัด	จังหวัดละ	๑	คน	และมาจากการสรรหาเท่ากับจำนวนรวมข้างต้น 
หักด้วยจำนวนสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง

	สภาผูแ้ทนราษฎร	มสีมาชกิจำนวน	๔๘๐	คน	มาจากการเลอืกตัง้แบบแบง่เขต 
เลือกตั้งจำนวน	๔๐๐	คน	และมาจากการเลือกตั้งแบบสัดส่วนจำนวน	๘๐	คน

	 เอกสารอ้างอิง
	 •	วุฒิสภาไทย	เว็บไซต์	:	www.senate.go.th
	 •	รัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักร	เว็บไซต์	:	www.parliament.uk
	 •	วุฒิสภาแห่งสหรัฐอเมริกา	เว็บไซต์	:	www.senate.gov
	 •	วุฒิสภาแห่งฝรั่งเศส	เว็บไซต์	:	www.senat.fr	
	 •	วิษณุ		เครืองาม,	กฎหมายรัฐธรรมนูญ,	พิมพ์ครั้งที่	๓	๒๕๓๐	(กรุงเทพฯ	:	โรงพิมพ์แสวงสุทธิการพิมพ์,	๒๕๓๐)
	 •	 ดำรง	 	 พุฒตาล,	 สมาชิกวุฒิสภาในประเทศไทย	 :	 ศึกษาเปรียบเทียบสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งกับ

สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง,	 ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต	 แขนงวิชาการเมืองการปกครอง	 สาขาวิชารัฐศาสตร์, 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,พ.ศ.	๒๕๔๙

	 •	 มานิตย์	 	 จุมปา	 และคณะ,	 โครงการศึกษาวิเคราะห์เรื่องที่มาและอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาที่เหมาะสมกับ
ประเทศไทย,	 สนับสนุนโดยคณะกรรมาธิการวิสามัญวิชาการ	 ตรวจร่างรัฐธรรมนูญและร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ	
สภาร่างรัฐธรรมนูญ
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สารพันปัญหากฎหมาย

หลักเกณฑ์ทางกฎหมาย 
ในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน

สารพนัปญัหากฎหมายฉบบันีข้อนำเสนอเกรด็ความรูท้างกฎหมายทีก่ำลงัเปน็ 
ที่สนใจของสังคมปัจจุบันคือปัญหาเกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศนั้น
ได้มีหลักเกณฑ์ทางกฎหมายในการพิจารณาอย่างไร มีกรณีใดจึงจะสามารถส่งผู้ร้าย
ข้ามแดนได้หรือมีกรณีใดที่ไม่สามารถที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ ดังนั้น เพื่อให้ทันกับ 
สถานการณท์ีเ่กดิขึน้ดงักลา่ว ฉบบันีจ้งึใครข่อเสนอเรือ่ง “หลกัเกณฑ์ทางกฎหมายใน 
การส่งผู้ร้ายข้ามแดน” ดังนี้

 ๑.  ความหมายของการส่งผู้ร้ายข้ามแดน  

      การส่งผู้ร้ายข้ามแดน (Extradition) หมายถึง “การส่งมอบตัวผู้ต้องหา 
หรอืผูซ้ึง่ตอ้งคำพพิากษาใหล้งโทษแลว้ไปยงัรฐัซึง่ผูน้ัน้ตอ้งหาวา่กระทำความผดิอาญา 
หรือถูกพิพากษาให้ลงโทษทางอาญาแล้วในดินแดนของรัฐที่ร้องขอให้ส่งตัวโดยรัฐซึ่ง 
บคุคลนัน้ปรากฏตวัอยูเ่พือ่สง่ตวับคุคลดงักลา่วมาดำเนนิการพจิารณาพพิากษาลงโทษ 
ตามกฎหมายต่อไป”

  จากหลักการความหมายดังกล่าวอาจกล่าวได้ว่าการส่งผู้ร้ายข้ามแดนนั้น  
เปน็เครือ่งมอืทางการศาลหรอืความรว่มมอืกนัในทางระหวา่งประเทศทางการศาลเพือ่ 
การใช้อำนาจของรัฐหนึ่งได้ร้องขอไปยังอีกรัฐหนึ่งให้ดำเนินการจับกุมตัวบุคคล 
ผูต้อ้งหาวา่กระทำความผดิหรอืตอ้งคำพพิากษาวา่กระทำความผดิทางอาญาภายในเขต 
อำนาจศาลของรัฐตนและบุคคลผู้กระทำความผิดนั้นได้หลบหนีเข้ามาอยู่ในดินแดน 
ของอีกรัฐหนึ่งคือรัฐที่รับคำร้องขอนั้น เพื่อให้ส่งตัวบุคคลดังกล่าวกลับมาดำเนิน 
กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิจารณาพิพากษาลงโทษตามกฎหมายภายในของรัฐที่ 
การกระทำความผิดนั้นได้เกิดขึ้นในดินแดนของรัฐที่ร้องขอ 

  ทั้งนี้ เพราะประเทศผู้เสียหายหรือประเทศที่มีการกระทำความผิดเกิดขึ้น 
นั้นย่อมไม่สามารถที่จะดำเนินคดีกับบุคคลผู้กระทำความผิดดังกล่าวได้ และการที่ 
ประเทศผู้เสียหายจะเข้าไปจับกุมผู้กระทำความผิดในเขตอำนาจของประเทศอื่น 
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เพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีในประเทศตนนั้น ย่อมถือเป็นการล่วงละเมิด 
อำนาจอธิปไตยของประเทศนั้น ๆ ด้วยเหตุดังกล่าว วิธีการที่ดีที่สุดในการเยียวยา 
ปญัหาทีเ่กดิขึน้กค็อืความรว่มมอืระหวา่งประเทศทัง้สองดงักลา่ว โดยประเทศผูเ้สยีหาย 
นั้นจะต้องทำการร้องขอไปยังประเทศที่ผู้กระทำความผิดนั้นได้ไปอาศัยหรือ 
หลบซ่อนตัวอยู่ในประเทศนั้นให้ดำเนินการส่งตัวบุคคลดังกล่าวมายังประเทศตนเพื่อ
ดำเนินคดีอาญากับบุคคลนั้น ๆ  

  การส่งผู้ร้ายข้ามแดนจึงถือเป็นความร่วมมือทางกฎหมายระหว่างประเทศ 
เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 
โดยการจัดส่งตัวผู้ที่กระทำความผิดหรือถูกกล่าวหาว่ากระทำ 
ความผิดและหลบหนีไปยังประเทศอื่นคืนกลับไปยังประเทศที่ได้
มกีารกระทำความผดิเกดิขึน้ และการสง่ผูร้า้ยขา้มแดนนัน้จะตอ้ง 
เป็นการร้องขอโดยผ่านพิธีการทางการทูต 

๒. หลั ก เกณฑ์ทั่ ว ไปในการส่ งผู้ ร้ า ยข้ ามแดน  
     การส่งผู้ร้ายข้ามแดนจึงเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้อง 
กบัความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศและอำนาจอธปิไตยของแตล่ะรฐั 
ซึง่โดยปกตแิลว้รฐัแตล่ะรฐัไมม่พีนัธกรณรีะหวา่งประเทศทีจ่ะตอ้งสง่ตวัผูร้า้ยขา้มแดน 
ให้แก่รัฐอื่น ดังนั้น เมื่อรัฐต่าง ๆ มีความจำเป็นที่จะต้องให้ความร่วมมือกันในการ 
สง่ผูร้า้ยขา้มแดน จงึไดม้กีารวางหลกัพืน้ฐานเปน็แบบพธิแีละขัน้ตอนในการดำเนนิการ 
ส่งผู้ร้ายข้ามแดนขึ้น เพื่อให้เป็นหลักปฏิบัติระหว่างกัน โดยแต่ละรัฐอาจมีการทำเป็น 
สนธิสัญญาหรืออนุสัญญาเรื่องการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกันไว้ แต่อย่างไรก็ดี 
ในกรณีที่ไม่ได้มีการทำสนธิสัญญาหรืออนุสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกันไว้นั้นก็ 
อาจกระทำโดยอาศยั “หลกัถอ้ยทถีอ้ยปฏบิตัติอ่กนั” กลา่วคอื หากรฐัหนึง่ยอมสง่ตวั 
ผูร้า้ยขา้มแดนใหแ้กอ่กีรฐัหนึง่ทีร่อ้งขอแลว้ รฐัทีไ่ดร้บัการรอ้งขอยอ่มมพีนัธกรณทีีจ่ะ 
ต้องส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนไปให้รัฐที่ร้องขอเช่นกัน  ดังนั้น เมื่อมีการร้องขอให้ส่งตัว 
ผูร้า้ยขา้มแดนเกดิขึน้ ในเบือ้งตน้นัน้จะตอ้งมกีารพจิารณาเปน็ลำดบัแรกเสยีกอ่นวา่ 
รัฐทั้งสองรัฐดังกล่าวนั้นได้มีการทำสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนไว้ระหว่างกัน 
หรอืไม ่และกฎหมายภายในของรฐัทีไ่ดร้บัการรอ้งขอใหส้ง่ตวัผูร้า้ยขา้มแดนนัน้ไดม้ ี
บทบญัญตักิำหนดในเรือ่งดงักลา่วนัน้ไวอ้ยา่งไรบา้ง ซึง่หากไมม่สีนธสิญัญาสง่ผูร้า้ย 
ข้ามแดนระหว่างกันแล้วก็ต้องถือตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน  

   สำหรบัในสว่นของประเทศไทยปจัจบุนัไดม้ี “สนธสิญัญาเพือ่การสง่ผูร้า้ย 
ข้ามแดนระหว่างประเทศ”กับนานาประเทศรวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๔ ประเทศ๑  

  ๑ที่มา : http://www.nond9972.multiply.com/journal/item/50
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ได้แก่ ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา แคนาดา เบลเยี่ยม ออสเตรเลีย  
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ลาว กัมพูชา มาเลเซีย จีน เกาหลีใต้ บังกลาเทศ และฟิจิ  
นอกจากนีย้งัม ี“สนธสิญัญาวา่ดว้ยความชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนัในเรือ่งทางอาญา” 
กับประเทศต่าง ๆ อีก ๖ ประเทศ๒ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ฝรั่งเศส 
นอร์เวย์ และอินเดีย  และนอกจากนี้ยังได้มีการเจรจาตกลงกันในด้านความร่วมมือ 
ทางอาญานี้กับประเทศจีน เกาหลีใต้ โปแลนด์ ศรีลังกา เบลเยี่ยม และออสเตรเลีย  
เสร็จสิ้นแล้วแต่ยังไม่มีผลใช้บังคับ

  แม้ว่าในปัจจุบันประเทศไทยจะยังไม่ได้เป็นภาคีอนุสัญญาเกี่ยวกับ 
การก่อการร้ายทั้งหมด และยังไม่มีความตกลงว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนและ 
ความตกลงวา่ดว้ยความชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนัในเรือ่งทางอาญากบัทกุประเทศกต็าม  
แต่ประเทศไทยก็ได้ให้ความสำคัญและความร่วมมือในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนและให้ 
ความชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนัในเรือ่งทางอาญากบัประเทศตา่ง ๆ  ได ้หากวา่ประเทศตา่ง ๆ   
เหล่านั้น ได้มีการร้องขอผ่านทางพิธีการทูต เพื่อขอความร่วมมือจากประเทศไทยใน 
การส่งผู้ร้ายข้ามแดน โดยให้คำม่ันว่าหากประเทศไทยได้มีการร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
ก็พรอ้มทีจ่ะใหค้วามรว่มมอืกบัประเทศไทยเปน็การตอบแทนดจุเดยีวกนั ซึง่ถอืวา่เปน็ 
การปฏบิตัติามหลกักฎหมายระหวา่งประเทศตามหลกัตา่งตอบแทน ทัง้นี ้เพือ่เปน็หลกั 
ประกันว่าผู้ก่อการร้ายนั้นไม่สามารถที่จะหลบหนีจากกระบวนการยุติธรรมและ 
ใช้ดินแดนของประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นสถานที่หลบภัยได้

๓. ลักษณะของความผิดท่ีจะขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ตามกฎหมายไทย มีดังน้ี

   ๑) ต้องเป็นความผิดอาญาซึ่งกฎหมายของประเทศผู้ร้องขอและ 
กฎหมายไทยกำหนดให้เป็นความผิดอาญาซึ่งมีโทษประหารชีวิตหรือมีโทษจำคุก 
หรือโทษจำกัดเสรีภาพในรูปแบบอื่นตั้งแต่ ๑ ปีขึ้นไป อย่างไรก็ดีการกระทำ 
ความผิดอาญาอื่นซึ่งมีโทษจำคุกหรือโทษจำกัดเสรีภาพในรูปแบบอื่นน้อยกว่า ๑ ปี 
อาจร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ หากเป็นความผิดเกี่ยวพันกับความผิดที่ให้มี 
การส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามคำร้องขอแล้ว ไม่ว่าจะร้องขอพร้อมคำร้องขอในครั้งแรก 
หรือภายหลัง๓ 

      ๒)  ต้องมิใช่ความผิดที่มีลักษณะทางการเมืองหรือเป็นความผิด 
ทางทหาร๔ ทั้งนี้เพราะความผิดทางการเมือง หรือความผิดทางการทหารนั้นอาจเป็น 
ความผดิทีเ่กดิขึน้เพราะมคีวามคดิเหน็ทางการเมอืงทีไ่มต่รงกนัโดยถอืวา่เปน็เรือ่งทาง
การเมอืงของรฐันัน้ ๆ  ซึง่ในทางกฎหมายระหวา่งประเทศมหีลกักฎหมายกำหนดไวว้า่ 

   ๒ที่มา : http://www.inter.ago.go.th/umnaj/ความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา.ppt,สืบค้น 

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒.

    ๓พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗.

    ๔พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๙.
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“รฐัจะไมพ่งึดำเนนิการใด ๆ  ในทางกฎหมายทีเ่ปน็การแทรกแซงกจิการภายในของรฐั
อืน่ ซึง่ถอืวา่เปน็การกระทำทีข่ดัตอ่หลกักฎหมายระหวา่งประเทศ” ดงันัน้ ความผดิใน
กรณีดังกล่าวจึงเป็นข้อยกเว้นโดยเด็ดขาดที่จะไม่ต้องส่งตัวนักโทษให้แก่กัน 

   ๓) ต้องไม่ใช่กรณีที่บุคคลซึ่งถูกร้องขอให้ส่งข้ามแดนนั้นได้รับการ 
พิจารณาคดีจากศาลไทยหรือศาลของประเทศผู้ร้องขอในการกระทำอย่างเดียวกัน 
กับที่มีการร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนและศาลไทยหรือศาลของประเทศ 
ผู้ร้องขอได้มีการพิพากษาถึงที่สุดให้ปล่อยตัวหรือพิพากษาให้ลงโทษและผู้นั้นได้
พ้นโทษแล้วหรือได้รับการอภัยโทษหรือนิรโทษกรรมหรือคดี 
ขาดอายุความหรือมีเหตุอื่นใดซึ่งไม่สามารถดำเนินคดีแก่บุคคล
นั้นตามกฎหมายของประเทศผู้ร้องขอห้ามมิให้ส่งบุคคลดังกล่าว 
เปน็ผูร้า้ยขา้มแดนเนือ่งจากการกระทำนัน้อกี๕ ซึง่เปน็ไปตามหลกั 
การหา้มลงโทษซำ้ซอ้นในความผดิฐานเดยีวกนัตามหลกักฎหมาย  
“non bis in idem”

 ๔. หลักเกณฑ์ระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 

      ๑) ต้องเป็นความผิดที่อาจมีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ กล่าวคือ  
เป็นความผิดที่สนธิสัญญาระหว่างประเทศนั้นได้ระบุฐานความผิดนั้นไว้โดย 
เฉพาะเจาะจง เช่น ระบุให้มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้เฉพาะกรณีบุคคลที่ถูกกล่าว 
หาหรือพิพากษาให้ลงโทษในประเทศผู้ร้องขอว่าได้กระทำความผิดฐานฆ่าคนตาย 
โดยเจตนา ปลอมเอกสารหรือปลอม แปลงเงินตรา วางเพลิง ข่มขืนกระทำชำเรา 
หรือเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ เป็นต้น

     ๒) ต้องเป็นความผิดที่สามารถลงโทษได้ทั้งตามกฎหมายของรัฐผู้ร้อง
ขอและรัฐผู้รับคำร้องขอ กล่าวคือ รัฐผู้รับคำร้องขอจะดำเนินการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
ให้เฉพาะในกรณีเป็นความผิดทางอาญาทั้งในประเทศผู้ร้องขอให้ส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน
และในประเทศผู้รับคำขอ

      ๓) รัฐผู้ร้องขอจะดำเนินคดีได้เฉพาะในความผิดที่ได้ระบุในคำร้องขอ 
หมายความวา่ รฐัผูร้อ้งขอไมอ่าจจะดำเนนิคดใีนความผดิอืน่แกบ่คุคลทีจ่ะถกูสง่ตวัเปน็ 
ผู้ร้ายข้ามแดนได้หากว่าความผิดที่เขากระทำนั้นไม่ใช่ความผิดที่ได้กล่าวอ้างมาใน 
คำร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนนั้น

๕. บุคคลที่อาจถูกส่งเป็นผู้ร้ายข้ามแดน 

      ๑) ผู้กระทำผิดเป็นบุคคลในสัญชาติของประเทศผู้ร้องขอ กรณีนี้ถือ 
เป็นหลักสากลที่ทั่วโลกยอมรับให้มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนกันได้เสมอ เช่น บุคคล 

   ๕พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๐.
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สัญชาติไทยได้กระทำความผิดอาญาในประเทศไทยแล้วหลบหนีเข้าไปอาศัยอยู่ใน 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศไทยก็สามารถที่จะร้องขอให้ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ส่งตัวบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ร้ายข้ามแดน เพื่อมาดำเนินกระบวนการพิจารณาหรือ 
พิพากษาคดีและรับโทษตามคำพิพากษาของศาลในประเทศไทยได้ การที่ประเทศ 
ผู้ร้องขอต้องการบุคคลสัญชาติของตนเอง ประเทศผู้รับคำร้องขอต้องอนุญาตให้ 
ส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามคำร้องขอนั้นได้เสมอ เว้นแต่จะเป็นกรณียกเว้นด้วยเหตุ 
ประการอื่น เช่น เป็นความผิดทางการเมือง เป็นต้น

     ๒) ผู้กระทำผิดเป็นบุคคลในสัญชาติของประเทศผู้รับคำขอ  
เป็นกรณีที่บุคคลสัญชาติของประเทศผู้รับคำร้องขอกระทำความผิดในประเทศ 
อื่นแล้วหลบหนีกลับเข้าไปยังประเทศที่ตนมีสัญชาติอยู่ ตามหลักทั่วไปประเทศ 
เจ้าของสัญชาติผู้กระทำความผิดจะไม่ยอมส่งตัวบุคคลผู้กระทำความผิดนั้นไปให้ 
ประเทศอื่นพิจารณาพิพากษาคดีเพื่อลงโทษโดยถือหลักที่ว่า “ไม่ยอมส่งคนสัญชาติ
ตนข้ามแดนให้ประเทศอื่น” ก็สามารถกระทำได้ เช่น บุคคลสัญชาติไทยได้กระทำ 
ความผิดตามกฎหมายอาญาในประเทศฟิลิปปินส์แล้วหลบหนีกลับเข้ามายัง 
ประเทศไทย ประเทศไทยจะไม่ส่งบุคคลดังกล่าวนี้เป็นผู้ร้ายข้ามแดนเพื่อไปให้ศาล 
ฟิลิปปินส์พิจารณาพิพากษาคดีก็สามารถที่จะกระทำได้

        ๓) ผูก้ระทำผดิเปน็บคุคลในสญัชาตขิองประเทศทีส่าม ในกรณนีีต้าม 
ธรรมเนียมปฏิบัติระหว่างประเทศ ประเทศผู้รับคำร้องขอจะต้องแจ้งให้ประเทศที่ 
สามทีเ่ปน็เจา้ของสญัชาตผิูก้ระทำผดิทราบเสยีกอ่นทีจ่ะดำเนนิการตามขัน้ตอนตอ่ไป  
เพื่อรักษาสัมพันธไมตรีอันดีงามระหว่างประเทศ ซึ่งในทางปฏิบัติประเทศเจ้าของ 
สญัชาตผิูก้ระทำความผดิกจ็ะสอบถามขอ้เทจ็จรงิแหง่คด ีโดยไมอ่าจหา้มมใิหป้ระเทศ
ผู้รับคำร้องขอนั้นส่งตัวบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ร้ายข้ามแดนได้

 ๖. กรณีที่ไม่อาจส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้

     ๑) ความผิดทางการเมือง ซึ่งนานาประเทศถือหลักปฏิบัติว่าจะไม่มีการ 
ส่งผู้ร้ายข้ามแดนสำหรับความผิดประเภทน้ีเพราะถือว่าไม่เป็น“อาชญากรรมท่ีแท้จริง”  
แต่เป็นเพียงเพราะผู้กระทำความผิดมีแนวคิดที่ไม่ตรงกับผู้มีอำนาจบริหารประเทศ 
โดยมีเหตุผลดังนี้ 

           (๑) เพื่อปกป้องสิทธิในการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
           (๒) เพื่อปกป้องบุคคลที่ถูกตามล่าตัว เนื่องจากรัฐที่มีคำร้องขอให้ 

สง่ผูร้า้ยขา้มแดนคอืรฐัทีเ่ปน็ปฏปิกัษต์อ่ผูก้ระทำผดิ ฉะนัน้จงึเกรงวา่ผูก้ระทำความผดิ 
จะไม่ได้รับความยุติธรรมจากรัฐผู้ร้องขอ
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           (๓) เพื่อเป็นการถ้อยทีถ้อยปฏิบัติกับรัฐอื่นในการไม่ส่งผู้กระทำ 
ความผิดทางการเมืองซึ่งกันและกัน  

   ๒)  สถานะพิเศษบางประการของผู้กระทำความผิด

     ผูก้ระทำความผดิบางคนมสีถานะพเิศษบางประการทีไ่ดร้บัการยกเวน้ 
ไม่ต้องถูกส่งเป็นผู้ร้ายข้ามแดน ดังนี้ 

     (๑) ผู้กระทำความผิดนั้นได้ถูกศาลมีคำสั่งให้ปล่อยตัวเนื่องจากได้ 
รับโทษตามความผิดนั้นครบถ้วนแล้วหรือศาลได้พิพากษายกฟ้องในความผิดนั้นแล้ว  
ทัง้นีเ้พราะหลกักฎหมายอาญากำหนดไวว้า่ “บคุคลจะตอ้งไมถ่กู
พิจารณาในความผิดเดียวกันเป็นครั้งที่สอง”

     (๒)  ผู้กระทำความผิดนั้นได้กระทำความผิดที่มี 
โทษหนักสถานเดียวคือโทษประหารชีวิต ประเทศผู้รับคำขอ 
ชอบที่จะปฏิเสธการขอให้ส่งตัวข้ามแดนเพื่อไปรับโทษประหาร 
ชวีตินัน้ไดเ้พราะถอืหลกัมนษุยธรรมทีป่ระเทศผูร้บัคำขอไม่สมควร 
ท่ีจะส่งตัวบุคคลท่ีเข้ามาพ่ึงอำนาจของประเทศน้ันไปให้ประเทศอ่ืน
ประหารชีวิต

        (๓) ผู้กระทำความผิดมีเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต  

 ๗. วิธีการและขั้นตอนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนในประเทศไทย 

     ๑) แมจ้ะไมม่สีนธสิญัญาสง่ผูร้า้ยขา้มแดนระหวา่งประเทศตอ่กนัไวก้ต็าม 
ถ้ารัฐบาลไทยเห็นสมควรก็อาจส่งตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ต้องคำพิพากษาให้ลงโทษ 
ข้ามแดนให้แก่ประเทศผู้ร้องขอได้ แต่ความผิดที่จะให้มีการส่งตัวข้ามแดนนั้นจะต้อง 
เป็นความผิดซึ่งกฎหมายไทยกำหนดให้ลงโทษจำคุกไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยจะต้องมี 
คำร้องขอจากรัฐบาลต่างประเทศมายังรัฐบาลไทย และจะต้องมีหลักฐานประกอบ 
คำร้องนั้นด้วย ดังนี้ 

           ก) ในกรณทีีใ่หส้ง่ตวับคุคลทีต่อ้งคำพพิากษาวา่ไดก้ระทำผดิตอ้งมสีำเนา 
คำพิพากษาของศาลที่ได้พิจารณาคดีนั้น 

            ข)  ในกรณขีอใหส้ง่บคุคลซึง่ตอ้งหาวา่กระทำผดิ จะตอ้งมหีมายหรอื 
สำเนาหมายสั่งจับของเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ในประเทศที่ร้องขอ 

   ๒) การขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนเริ่มด้วยการมีคำร้องขอจากรัฐบาล 
ต่างประเทศโดยผ่านพิธีทางการทูต มายังกระทรวงการต่างประเทศ โดยกระทรวง 
การต่างประเทศจะเป็นผู้พิจารณาส่งคำร้องขอไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้ 
พนักงานอัยการนำคดีขึ้นสู่ศาลที่มีเขตอำนาจเหนือคดีนั้น ซึ่งกระทรวงมหาดไทย 
จะออกคำสั่งให้จับกุมจำเลยหรือจะขอให้ศาลออกหมายจับก็ได้  

    ๓) เมื่อจับกุมจำเลยได้แล้ว ต้องนำตัวขึ้นสู่ศาลโดยเร็วและดำเนินการ 
ไต่สวนตามวิธีพิจารณาความอาญา แต่ศาลไม่ควรอนุญาตให้จำเลยได้รับการประกันตัว 
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    ๔)  ในการไต่สวนคำร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนนั้น ศาลไม่จำต้อง 
พิจารณาโดยละเอียดว่าผู้ต้องหาจะมีความผิดตามข้อกล่าวหาที่ขอให้ส่งตัวข้ามแดน 
หรือไม่ หากแต่จะต้องเป็นที่พอใจว่า จำเลยเป็นบุคคลผู้ถูกร้องขอให้ส่งตัวข้ามแดน 
แน่นอน ไม่ใช่มีการจับผิดตัว หรือมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสั่งขังผู้ต้องหาเพื่อส่ง 
ไปใหศ้าลพจิารณาไดห้ากวา่ความผดินัน้ไดก้ระทำขึน้ในประเทศไทย หรอืความผดินัน้
อยู่ในประเภทที่จะส่งตัวข้ามแดนได้และไม่ใช่ความผิดทางการเมือง 

 ๘. ปัญหาข้อกฎหมายในคดีส่งผู้ร้ายข้ามแดน
  การส่งผู้ร้ายข้ามแดนและการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่อง 

ทางอาญา นับเป็นมาตรการระหว่างประเทศทางกฎหมายที่สำคัญของรัฐ 
ในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายอาญาในคดีที่เกิดขึ้นและเกี่ยวพันกันระหว่าง 
ประเทศ โดยเฉพาะในปัจจุบันนานาประเทศได้ตระหนักถึงความร้ายแรงและความ 
ซับซ้อนซ่อนเงื่อนยากที่จะพิสูจน์ความผิดได้ เช่น คดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์  หรือการค้ายาเสพติด เป็นต้น ดังนั้น การให้ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมดังกล่าวจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น 
อย่างยิ่ง โดยเฉพาะการดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดในประเทศหนึ่งแต่หลบหนี 
มาพำนักอาศัยหรือมาทำธุรกิจในอีกประเทศหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ  
การดำเนนิคดสีง่ผูร้า้ยขา้มแดนของทกุประเทศยงัประสบกบัปญัหาขอ้กฎหมายซึง่นบั
เป็นข้อยกเว้นที่สำคัญในคดีส่งผู้ร้ายข้ามแดนอยู่

  ๙. ผลของการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 

    ประเทศที่ร้องขอเมื่อได้รับตัวผู้ร้ายข้ามแดนไปแล้วจะควบคุม ดำเนินคดี 
หรือลงโทษจำเลยในความผิดอย่างอื่นนอกเหนือจากความผิดที่อนุญาตให้ส่งผู้ร้าย 
ขา้มแดนนัน้ไมไ่ด ้แมว้า่ความผดินัน้จะมอีตัราโทษทีก่ฎหมายกำหนดไวต้ำ่กวา่ความผดิ 
ที่อนุญาตให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนก็ตาม 

    ดังนั้น การส่งผู้ร้ายข้ามแดนจึงถือเป็นมาตรการระหว่างประเทศในการ 
สรา้งความรว่มมอืกนัเพือ่การปราบปรามอาชญากรรมระหวา่งประเทศ โดยอาศยัหลกั 
การข้อตกลงหรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งมักจะ 
ปรากฏในรูปของสนธิสัญญา จะพบว่าหลักเกณฑ์การส่งผู้ร้ายข้ามแดนนั้นจะอยู่บน 
พืน้ฐานของหลกัตา่งตอบแทน หลกัพนัธไมตรรีะหวา่งประเทศ และหลกัความยตุธิรรม 
แต่ไม่ได้หมายความว่าหากไม่มีการทำสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกันไว้กับรัฐอื่น ๆ  
นั้นจะไม่สามารถสร้างความร่วมมือในทางอาญาระหว่างประเทศได้ ทั้งนี้ รัฐยังคง 
สร้างความร่วมมือได้โดยอาศัยหลักกฎหมายระหว่างประเทศ 
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  ๑๐. บทสรุป

     การส่งผู้ร้ายข้ามแดนเป็นกระบวนการความร่วมมือในกระบวนการ 
ยุติธรรมทางอาญาระหว่างประเทศ เพื่อสนองตอบต่อการบังคับใช้กฎหมายอาญา 
ใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ซึง่จะทำใหป้ระเทศตา่ง ๆ  รว่มมอืกนัในการปราบปราม 
ผู้ประกอบอาชญากรรมในประเทศหนึ่ง แล้วหลบหนีไปอาศัยอยู่ในอีกประเทศ 
หนึ่ง รวมถึงการประกอบอาชญากรรมที่มีลักษณะเป็นองค์กรข้ามชาติ ให้สามารถ 
ที่จะส่งตัวไปดำเนินคดีในความผิดที่ เขาได้กระทำลงไป อีกทั้งการส่งผู้ร้าย 
ข้ามแดนนั้นเป็นการกระทำเพื่อเป็นการสร้างหลักประกันถึงความยุติธรรมระหว่าง 
ประเทศในการพิจารณาและลงโทษ

ผู้กระทำความผิดให้ได้รับโทษที่ เหมาะสมตามสภาพของกฎหมายที่ 
ระบุความผิดและมาตรการในการลงโทษซึ่งเป็นเป้าหมายร่วมกันของประชาคมโลก  
เพราะหากไม่มีการให้ความร่วมมือระหว่างกันในการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน  
เพื่ อ ให้ ผู้ ประกอบอาชญากรรมได้ ถู กส่ งตั ว ไปลงโทษในความผิดที่ เ ขา 
ได้ก่อไว้แล้ว บรรดาผู้กระทำความผิดทั้งหลายก็สามารถที่จะหาทางหลบหนี 
จากการถูกลงโทษไปได้ ซึ่งจะทำให้กระบวนการบังคับใช้กฎหมายต้องเสียไป  
และย่อมส่ งผลกระทบต่อความสงบสุขของสั งคมโดยส่วนรวมได้ดั งนั้ น 
วัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์สำคัญของการส่งผู้ร้ายข้ามแดนก็เพื่อที่จะหาทาง 
รกัษาความสงบเรยีบรอ้ยใหแ้กส่งัคม ซึง่ทกุประเทศในโลกจำเปน็ตอ้งมสีว่นรว่มดว้ย 
เท่าที่เกี่ยวข้องกับตน ทุกประเทศต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการปราบปราม 
อาชญากรรมและต้องไม่ยินยอมให้ผู้กระทำความผิดทางอาญาจากประเทศหนึ่ง 
หลบหนีมาหลบซ่อนตัวอยู่ในดินแดนของประเทศตน ทั้งนี้ เพื่อความสงบสุขของ 
สังคมประชาชาติ ประกอบกับเพื่อให้ระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
ทางศาลเป็นที่เคารพของประชาคมโลกสืบต่อไป

เอกสารอ้างอิง
  • ชัยเกษม  นิติสิริ,วิทยานิพนธ์ เรื่อง ”ความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน” 
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แผนกคดีอาญา, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๔๓. 
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เพชรรุ่งการพิมพ์, ๒๕๔๘. 
   • คมกริช  ดุลยพิทักษ์  “การส่งผู้ร้ายข้ามแดน” http://www.nutthnet.com/forum/topic.

php?id=529
  • สราวธุ เบญจกลุ “แนวคดิเกีย่วกบัการสง่ผูร้า้ยขา้มแดน” http://www.nond9972.multiply.com/
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  • ปรวชิย ์มะกรวฒันะ “ปญัหาขอ้กฎหมายในคดสีง่ผูร้า้ยขา้มแดน”http://www.news.sanook.com/ 
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สหภาพแรงงาน
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

นางสาวจุฬารัตน์  ยะปะนัน
นิติกร สำนักกฎหมาย

๑. บทนำ
	 โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 หมวด	 ๓	

สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย	ส่วนที่	๑๑	 เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม	
มาตรา	๖๔	ได้บัญญัติว่า	

 “มาตรา ๖๔  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สหภาพ 
สหพันธ์ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร องค์การเอกชน องค์การพัฒนาเอกชน 
หรือหมู่คณะอื่น

 ขา้ราชการและเจา้หนา้ทีข่องรฐัยอ่มมเีสรภีาพในการรวมกลุม่เชน่เดยีวกบั 
บคุคลทัว่ไป แตท่ัง้นีต้อ้งไมก่ระทบประสทิธภิาพในการบรหิารราชการแผน่ดนิและ
ความต่อเนื่องในการจัดทำบริการสาธารณะ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

 การจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะกระทำมิได้ เว้นแต่ 
โดยอาศยัอำนาจตามบทบญัญตัแิหง่กฎหมาย เฉพาะเพือ่คุม้ครองประโยชนส์ว่นรวม 
ของประชาชน เพือ่รกัษาความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน หรอื
เพื่อป้องกันมิให้มีการผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจ”

	 จากหลักการดังกล่าวอาจถือได้ว่า	รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเป็นรัฐธรรมนูญ 
ฉบบัแรกทีไ่ดม้กีารบญัญตัริบัรองเสรภีาพในการรวมกลุม่ของขา้ราชการและเจา้หนา้ที่
ของรฐัสามารถทีจ่ะกระทำไดเ้ชน่เดยีวกบัการรวมกลุม่ของบคุคลทัว่ไป	และผลของการ 
ที่ได้มีการรับรองเสรีภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ใน 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยดังกล่าวในชั้นการพิจารณายกร่างพระราชบัญญัต ิ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	 ....	นั้นก็ได้มีการนำหลักการดังกล่าวมาบัญญัติใน 
มาตรา	๔๓	แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	๒๕๕๑	ซ่ึงบัญญัติว่า

 “มาตรา ๔๓  ข้าราชการพลเรือนสามัญมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มตามที่
บญัญตัไิวใ้นรฐัธรรมนญู แตท่ัง้นีต้อ้งไมก่ระทบประสทิธภิาพในการบรหิารราชการ 
แผ่นดินและความต่อเนื่องในการจัดทำบริการสาธารณะและต้องไม่มีวัตถุประสงค์
ทางการเมือง 
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 หลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไขในการรวมกลุม่ตามวรรคหนึง่ ใหเ้ปน็ไปตาม 
ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา”

		ซึง่ในปจัจบุนัหนว่ยงานทีม่หีนา้ทีร่บัผดิชอบตามกฎหมายดงักลา่ว	โดยเฉพาะ 
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	 (ก.พ.)	 ได้มีการดำเนินการจัดทำ 
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขในการรวมกลุ่ม 
ขา้ราชการพลเรอืนสามญั	พ.ศ.	....	โดยรา่งพระราชกฤษฎกีาฉบบันีน้บัวา่มคีวามสำคญั 
อันเปรียบเสมือนเป็นกลไกที่จะขับเคลื่อนให้กระบวนการในการใช้เสรีภาพในการ 
รวมกลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐบรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

		อย่างไรก็ตามโดยเหตุที่เรื่องดังกล่าวนี้เป็นหลักการใหม่ของสังคมไทย	 
โดยเฉพาะในส่วนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ	ดังนั้น	การกำหนดหลักเกณฑ์	 
วธิกีารและเงือ่นไขในการรวมกลุม่ของขา้ราชการและเจา้หนา้ทีข่องรฐันัน้จะตอ้งมกีาร
พจิารณาดว้ยความละเอยีดรอบคอบเพราะมฉิะนัน้แลว้การใชเ้สรภีาพในการรวมกลุม่
ของขา้ราชการและเจา้หนา้ทีข่องรฐัดงักลา่วอาจกระทบตอ่ประสทิธภิาพในการบรหิาร 
ราชการแผ่นดินและความต่อเนื่องในการจัดทำบริการสาธารณะได้

 ดังน้ัน	คอลัมน์เกร็ดกฎหมายน่ารู้จึงใคร่ขอนำเสนอข้อมูลเก่ียวกับการรวมตัวกัน 
ของภาคเอกชนเพื่อเป็นกรณีศึกษาสำหรับประกอบการพิจารณาในการรวมกลุ่ม 
ของบคุลากรภาครฐัหรอืราชการอนัประกอบดว้ยประเดน็ดงัตอ่ไปนี	้ความเปน็มาของ 
สหภาพแรงงานไทย	 ความหมาย	 วิธีการในการจัดตั้ง	 รวมทั้งบทบาทของสหภาพ 
แรงงานไทยในการประสานผลประโยชน์และความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง 

๒. ความเป็นมาของสหภาพแรงงานไทย
		 	 สหภาพแรงงานของไทยมีจุดเริ่มต้นจากการรวมกลุ่มของกรรมกรไทย 

ครัง้แรกโดยจดัตัง้เปน็สมาคมเมือ่ประมาณป	ีพ.ศ.	๒๔๔๐	โดยลกูจา้งรถรางเปน็ผูร้เิริม่	
ซ่ึงวัตถุประสงค์ท่ีก่อต้ังในขณะน้ันก็เพ่ือจัดสวัสดิการแก่กรรมกรและดำเนินการช่วยเหลือ
สมาชิกในด้านต่าง	ๆ	ได้มีการยื่นข้อเรียกร้องและมีการเจรจาต่อรองกับฝ่ายนายจ้าง 
เกี่ยวกับสภาพการจ้างการทำงานในรูปแบบของสหภาพแรงงานเหมือนเช่นปัจจุบัน	 

รา่งพระราชกฤษฎกีาฉบบันีน้บัวา่มคีวามสำคญั 
อันเปรียบเสมือนเป็นกลไกท่ีจะขับเคล่ือนให้กระบวนการ 
ในการใช้ เสรีภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการ 
และเจา้หนา้ทีข่องรฐับรรลวุตัถปุระสงคต์ามเจตนารมณ์ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
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แต่อุปสรรคสำคัญก็คือ	สหภาพแรงงานถูกรัฐใช้อำนาจเข้าแทรกแซงทำให้ขาดความ 
เป็นอิสระในการเคลื่อนไหวของกรรมการ	 จนกระทั่งต่อมาเมื่อภายหลังเหตุการณ์ 
เรียกร้องประชาธิปไตย	๑๔	ตุลาคม	๒๕๑๖	การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
เริม่เปน็ทีย่อมรบัโดยทัว่ไป	ระบบสหภาพแรงงานกเ็ริม่ฟืน้ตวัอกีครัง้และพฒันาตอ่เนือ่ง 
มาจนถึงปัจจุบัน

๓. สหภาพแรงงานตามกฎหมายของไทย
ปจัจบุนัสหภาพแรงงานในประเทศไทยมกีารจดัตัง้ขึน้เปน็จำนวนมากโดยกลุม่ 

บุคคลทุกองค์กรทุกภาคส่วนต่างก็ได้มีการจัดตั้งสหภาพแรงงานของตนขึ้นตามสิทธิ
ที่รองรับไว้ในรัฐธรรมนูญ	ซึ่งแต่เดิมนั้นการจัดตั้งสหภาพแรงงานของไทยเป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์	พ.ศ.	๒๕๑๘	และต่อมาเมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๓๔	ได้มีการ 
ตราพระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจ	พ.ศ.	๒๕๓๔	ขึ้น	 (ปัจจุบันถูกยกเลิกโดย 
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์	 พ.ศ.	 ๒๕๔๓)	 โดยได้แยกพนักงาน 
รัฐวิสาหกิจออกจากกฎหมายว่าด้วยแรงงานเป็นครั้งแรกจึงทำให้สหภาพแรงงาน 
ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์	พ.ศ.	๒๕๑๘	นั้น	ไม่รวมถึงหน่วยงาน 
รัฐวิสาหกิจที่ก่อตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์	ซึ่งห้ามไม่ให้ 
สมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมกับสหภาพแรงงานของภาคเอกชนโดยสิ้นเชิง	
ดงันัน้	หลกัเกณฑใ์นการจดัตัง้สหภาพแรงงานของไทยในปจัจบุนัมกีฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
จำนวน	๒	ฉบบั	คอื	พระราชบญัญตัแิรงงานสมัพนัธ	์พ.ศ.	๒๕๑๘	และพระราชบญัญตั ิ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์	พ.ศ.	๒๕๔๓	ซึ่งสหภาพแรงงานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย 
ทั้ง	๒	ฉบับ	มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 ๓.๑ สหภาพแรงงานตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘
   (๑) ความหมายของสหภาพแรงงาน๑

		 	 		 	 สหภาพแรงงาน	หมายถงึ	องคก์รของลกูจา้งทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย 
แรงงานสมัพนัธ์	โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่การแสวงหาและคุม้ครองผลประโยชนเ์กีย่วกบั 

 ๑ พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์	พ.ศ.	๒๕๑๘	มาตรา	๕	และมาตรา	๘๖.
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สภาพการจ้างและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างและระหว่าง 
ลูกจ้างด้วยกัน

   (๒) การจัดตั้งสหภาพแรงงาน๒

		 	 		 	 ผูม้สีทิธจิดัตัง้สหภาพแรงงานตอ้งเปน็ลกูจา้งของนายจา้งคนเดยีวกนั 
หรือเป็นลูกจ้างซึ่งทำงานในกิจการประเภทเดียวกันโดยไม่คำนึงว่าจะมีนายจ้างกี่คน	
และลูกจ้างจะต้องบรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทย	โดยลูกจ้างผู้มีสิทธิจัดตั้งสหภาพ 
แรงงานดงักลา่วขา้งตน้จะตอ้งมจีำนวนไมน่อ้ยกวา่	๑๐	คน	รวมตวักนัเปน็ผูเ้ริม่กอ่การ 
เพื่อจัดให้มีสหภาพแรงงานโดยยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อนายทะเบียนพร้อมด้วยร่าง 
ข้อบังคับของสหภาพแรงงานอย่างน้อย	๓	ฉบับ	ในคำขอต้องระบุชื่อ	อายุ	อาชีพหรือ
วิชาชีพและที่อยู่ของผู้เริ่มก่อการทุกคน

   (๓) การเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน๓

      ผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานได้จะต้องเป็นลูกจ้างของ 
นายจ้างคนเดียวกันกับผู้ขอจดทะเบียนสหภาพแรงงาน	หรือเป็นลูกจ้างซึ่งทำงานใน 
กิจการประเภทเดียวกันกับผู้ขอจดทะเบียนสหภาพ	 และมีอายุตั้งแต่	 ๑๕	ปีขึ้นไป	 
โดยห้ามมิให้พนักงานและฝ่ายบริหารตามกฎหมายว่าด้วยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  
เป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานดังกล่าว

   (๔) สิทธิและหน้าที่ของสหภาพแรงงาน
		 	 		 	 สิทธิตามกฎหมายของสหภาพแรงงาน	มีดังนี้
		 	 		 	 ๑)	 จดัใหม้ทีะเบยีนสมาชกิตามแบบทีอ่ธบิดกีำหนดและเกบ็รกัษาไว ้

ที่สำนักงานพร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้ในเวลาทำการ	และให้สหภาพแรงงานประกาศ
วันและเวลาเปิดทำการไว้ที่สำนักงาน๔

		 	 		 	 ๒)	 จัดให้มีการตรวจสอบบัญชีทุกปีและต้องเสนองบดุลพร้อมด้วย 
รายงานการสอบบญัชขีองผูส้อบบญัชตีอ่ทีป่ระชมุใหญเ่มือ่ทีป่ระชมุใหญร่บัรองงบดลุ

ผูซ้ึง่จะเปน็สมาชกิของสหภาพแรงงานไดจ้ะตอ้ง 
เป็นลูกจ้างของนายจ้างคนเดียวกันกับผู้ขอจดทะเบียน 
สหภาพแรงงาน หรือเป็นลูกจ้างซึ่งทำงานในกิจการ 
ประเภทเดียวกันกับผู้ขอจดทะเบียนสหภาพและมีอายุ 
ตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป

๒	พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์	พ.ศ.	๒๕๑๘	มาตรา	๘๘	และมาตรา	๘๙.
๓	พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์	พ.ศ.	๒๕๑๘	มาตรา	๙๕.	
๔	พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์	พ.ศ.	๒๕๑๘	มาตรา	๑๐๔.
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และรายงานการสอบบัญชีแล้ว	ให้ส่งสำเนา	๑	ชุด	ให้แก่นายทะเบียนภายใน	๓๐	วัน
นับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่รับรอง๕

		 	 เพื่อประโยชน์ของสมาชิกของสหภาพแรงงานให้สหภาพแรงงาน 
มีอำนาจหน้าที่	ดังต่อไปนี้๖

		 	 ๑)	เรียกร้อง	เจรจาทำความตกลงและรับทราบคำชี้ขาดหรือทำข้อตกลง
กับนายจ้าง	หรือสมาคมนายจ้างในกิจการของสมาชิกได้

				 ๒)	จดัการและดำเนนิการเพือ่ใหส้มาชกิไดร้บัประโยชน	์ทัง้นี	้ภายใตบ้งัคบั 
ของวัตถุที่ประสงค์ของสหภาพแรงงาน

		 	 ๓)	จัดให้มีบริการสนเทศเพื่อให้สมาชิกมาติดต่อเกี่ยวกับการจัดหางาน
		 	 ๔)	จัดให้มีบริการการให้คำปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาหรือขจัดข้อขัดแย้ง 

เกี่ยวกับการบริหารงานและการทำงาน
   ๕)	จัดให้มีการให้บริการเก่ียวกับการจัดสรรเงินหรือทรัพย์สิน	เพ่ือสวัสดิการ 

ของสมาชิกหรือเพื่อสาธารณประโยชน์	ทั้งนี้	ตามที่ที่ประชุมใหญ่เห็นสมควร
		 	 ๖)	เรยีกเกบ็เงนิคา่สมคัรเปน็สมาชกิ	และเงนิคา่บำรงุตามอตัราทีก่ำหนด

ในข้อบังคับของสหภาพแรงงาน
   (๕) การเลิกสหภาพแรงงาน๗

		 	 		 	 สหภาพแรงงานย่อมเลิกด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้
				 		 	 ๑)	 ถ้ามีข้อบังคับของสหภาพแรงงานให้เลิกในกรณีใด	 ให้เลิก 

ในกรณีนั้น
		 	 		 	 ๒)	 เมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้เลิก
		 	 		 	 ๓)		เมื่อนายทะเบียนมีคำสั่งให้เลิก	ในกรณีดังต่อไปนี้
		 	 		 	 	 	 ๓.๑)	 เมื่อปรากฏว่าการดำเนินการของสมาคมนายจ้างขัดต่อ 

วัตถุที่ประสงค์	ขัดต่อกฎหมายหรือเป็นภัยต่อเศรษฐกิจหรือความมั่นคงของประเทศ	
หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

        ๓.๒)	 เม่ือนายทะเบียนมีคำส่ังให้เลือกต้ังกรรมการข้ึนใหม่ท้ังคณะ 
และไมด่ำเนนิการเลอืกตัง้ภายในระยะเวลาทีน่ายทะเบยีนขยายระยะเวลาใหจ้นสิน้สดุ 
ระยะเวลาดังกล่าว	หรือ

		 	 		 	 	 	 ๓.๓)	 เมือ่สมาคมนายจา้งไมด่ำเนนิกจิการตดิตอ่กนัเปน็เวลาเกนิ 
๒	ปี

		 	 		 	 	 	 ในกรณีที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้เลิกสหภาพแรงงาน	กรรมการ 
เกินก่ึงหน่ึงของกรรมการท้ังหมดซ่ึงดำรงตำแหน่งอยู่ในวันท่ีถูกส่ังให้เลิกมีสิทธิเข้าช่ือกัน 

๕	พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์	พ.ศ.	๒๕๑๘	มาตรา	๑๐๘.
๖	พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์	พ.ศ.	๒๕๑๘	มาตรา	๙๘.
๗	พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์	พ.ศ.	๒๕๑๘	มาตรา	๘๒	มาตรา	๘๓	และมาตรา	๑๑๑.
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อุทธรณ์คำสั่งนั้นต่อรัฐมนตรีโดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อนายทะเบียนภายใน	๓๐	วัน 
นบัแตว่นัทีไ่ดร้บัแจง้คำสัง่	รฐัมนตรจีะวนิจิฉยัอทุธรณแ์ละแจง้ใหผู้อ้ทุธรณท์ราบภายใน	 
๓๐	วันนับแต่วันที่รับอุทธรณ์	 ในกรณีที่มีผู้อุทธรณ์ไม่พอใจคำวินิจฉัยของรัฐมนตรี	 
ผู้อุทธรณ์มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลแรงงานได้

		 	 ๔)	เมื่อล้มละลาย
๓.๒ สหภาพแรงงานตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
   (๑) ความหมายของสหภาพแรงงาน๘ 
		 	 		 	 สหภาพแรงงาน	หมายถงึ	องคก์รของลกูจา้งทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย 

แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
				 		 	 ๑)	 สง่เสรมิความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งลกูจา้งกบันายจา้ง	และระหวา่ง 

ลูกจ้างด้วยกัน
		 	 		 	 ๒)		พิจารณาช่วยเหลือสมาชิกตามคำร้องทุกข์
		 	 		 	 ๓)		แสวงหาและคุ้มครองผลประโยชน์เก่ียวกับสภาพการจ้างของลูกจ้าง
		 	 		 	 ๔)		ดำเนนิการและใหค้วามรว่มมอืเพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพ	และรกัษา 

ผลประโยชน์ของรัฐวิสาหกิจ
   (๒) การจัดตั้งสหภาพแรงงาน๙

		 	 		 	 ผูม้สีทิธจิดัตัง้สหภาพแรงงานตอ้งเปน็ลกูจา้งในรฐัวสิาหกจิเดยีวกนัที่
มใิชฝ่า่ยบรหิาร	ซึง่ลกูจา้งตอ้งบรรลนุติภิาวะแลว้และมสีญัชาตไิทย	สหภาพแรงงานทีจ่ะ 
ตั้งขึ้นต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละ	๒๕	ของลูกจ้างทั้งหมด	แต่ไม่รวมถึงลูกจ้างซึ่ง 
ทำงานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราว	 เป็นการจร	 เป็นไปตามฤดูกาล	 หรือเป็นงาน 
ตามโครงการ	และลกูจา้งทีม่สีทิธจิดัตัง้สหภาพแรงงานดงักลา่วขา้งตน้จะตอ้งมจีำนวน 
ไมน่อ้ยกวา่	๑๐	คน	รวมตวักนัเปน็ผูเ้ริม่กอ่การโดยยืน่คำขอเปน็หนงัสอืตอ่นายทะเบยีน	 
พรอ้มดว้ยรา่งขอ้บงัคบัของสหภาพแรงงานอยา่งนอ้ย	๓	ฉบบั	ในคำขอตอ้งมบีญัชรีายชือ่ 
และลายมือชื่อของผู้แสดงความจำนงเข้าเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานไม่น้อยกว่า 
รอ้ยละ	๑๐	ของลกูจา้งทัง้หมด	แตไ่มร่วมถงึลกูจา้งซึง่ทำงานอนัมลีกัษณะเปน็ครัง้คราว	 
เป็นการจร	เป็นไปตามฤดูกาลหรือเป็นงานตามโครงการ  

   (๓) การเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน๑๐

      ผู้ซึ่งเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานในรัฐวิสาหกิจใดจะต้องเป็น 
ลูกจ้างในรัฐวิสาหกิจนั้น	ตลอดเวลาที่เป็นสมาชิกและลูกจ้างคนหนึ่งจะเป็นสมาชิก 
สหภาพแรงงานได้เพียงแห่งเดียว 

๘	พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์	พ.ศ.	๒๕๔๓	มาตรา	๖	และมาตรา	๔๐.
๙	พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์	พ.ศ.	๒๕๔๓	มาตรา	๔๑	มาตรา	๔๒	และมาตรา	๔๓	
๑๐	พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์	พ.ศ.	๒๕๔๓	มาตรา	๔๓	และมาตรา	๕๑
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   (๔) สิทธิและหน้าที่ของสหภาพแรงงาน๑๑

		 	 		 	 เพื่อประโยชน์ของสมาชิกสหภาพแรงงาน	 ให้สหภาพแรงงาน 
มีสิทธิหน้าที่ดังต่อไปนี้

      ๑)	 ย่ืนข้อเรียกร้องต่อฝ่ายนายจ้างเก่ียวกับสภาพการจ้างแทนสมาชิก
		 	 		 	 ๒)		ยื่นคำร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์เพื่อพิจารณา 

ตามที่กฎหมายกำหนด	
		 	 		 	 ๓)	 ตั้งผู้แทนเข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
		 	 		 	 ๔)		จัดให้มีการให้บริการเพื่อสวัสดิการของสมาชิก	หรือจัดสรรเงิน 

หรือทรัพย์สินเพื่อสาธารณประโยชน์	ทั้งนี้	ตามที่ที่ประชุมใหญ่เห็นสมควร
		 	 		 	 ๕)	 เรียกเก็บเงินค่าสมัครเป็นสมาชิกและเงินค่าบำรุงตามอัตราที่ 

กำหนดในข้อบังคับของสหภาพแรงงาน
		 	 		 	 ๖)		ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหภาพแรงงาน
		 	 		 	 นอกจากนี้สหภาพแรงงานต้องจัดให้มีทะเบียนสมาชิกตามแบบที่ 

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนด	ให้สหภาพแรงงานประกาศวันและ 
เวลาเปิดทำการไว้ที่สำนักงานของสหภาพแรงงานรวมทั้งต้องจัดให้มีการตรวจสอบ 
บญัชแีละตอ้งเสนองบดลุพรอ้มดว้ยรายงานการสอบบญัชขีองผูส้อบบญัชตีอ่ทีป่ระชมุ
ใหญ่	เมื่อที่ประชุมใหญ่รับรองงบดุลและรายงานการสอบบัญชีแล้วให้ส่งสำเนา	๑	ชุด	
ให้แก่นายทะเบียนภายใน	๓๐	วันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่มีมติรับรอง

   (๕) การเลิกสหภาพแรงงาน๑๒

			 		 	 สหภาพแรงงานย่อมเลิกด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้
		 	 		 	 ๑)	 ถา้มขีอ้บงัคบัของสหภาพแรงงานกำหนดใหเ้ลกิในกรณใีด	เมือ่ม ี

กรณีนั้น
		 	 		 	 ๒)		ที่ประชุมใหญ่มีมติให้เลิก
		 	 		 	 ๓)		ล้มละลาย
		 	 		 	 ๔)		นายทะเบียนมีคำสั่งให้เลิก	ในกรณีดังต่อไปนี้
		 	 		 	 	 	 ๔.๑)	เมื่อนายทะเบียนตรวจสอบและพบภายหลังว่า	 การรับ 

จดทะเบียนและออกใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสหภาพแรงงานแก่ผู้ยื่นคำขอ 
จดทะเบียนนั้นไม่เป็นไปตามกฎหมาย

		 	 		 	 	 	 ๔.๒)	 เมื่อปรากฏว่าการดำเนินการของสหภาพแรงงานขัดต่อ 
วัตถุประสงค์			ขัดต่อกฎหมาย	หรือเป็นภัยต่อเศรษฐกิจ	หรือความมั่นคงของประเทศ	
หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

๑๑	พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์	พ.ศ.	๒๕๔๓	มาตรา	๕๔	มาตรา	๖๐	และมาตรา	๖๑
๑๒	พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์	พ.ศ.	๒๕๔๓	มาตรา	๖๕	มาตรา	๖๖	และมาตรา	๖๗.
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สหภาพแรงงานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

        ๔.๓)	 เม่ือนายทะเบียนมีคำส่ังให้เลือกต้ังกรรมการข้ึนใหม่ท้ังคณะ  
และไม่ดำเนินการเลือกต้ังภายในระยะเวลาท่ีนายทะเบียนกำหนด	หรือภายในระยะเวลา 
ที่นายทะเบียนขยายระยะเวลาให้จนสิ้นระยะเวลาดังกล่าว

		 	 		 	 	 	 ๔.๔)	 เมื่อสหภาพแรงงานไม่ดำเนินกิจการติดต่อกันเป็นเวลา 
เกิน	๒	ปี	หรือ		 	

		 	 		 	 	 	 ๔.๕)	 เมือ่มจีำนวนสมาชกิเหลอืนอ้ยกวา่รอ้ยละ	๒๕	ของลกูจา้ง 
ทั้งหมด	แต่ไม่รวมถึงลูกจ้างซึ่งเป็นฝ่ายบริหารหรือทำงานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราว	
เป็นการจร	เป็นไปตามฤดูกาล	หรือเป็นงานตามโครงการ	

		 	 		 	 	 	 เมื่อนายทะเบียนมีคำสั่งให้เลิกสหภาพแรงงานใด	ให้แจ้งคำสั่ง 
เป็นหนังสือให้สหภาพแรงงานนั้นทราบโดยมิชักช้า

		 	 		 	 	 	 ในกรณีที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้เลิกสหภาพแรงงาน	กรรมการ 
เกินก่ึงหน่ึงของกรรมการท้ังหมดซ่ึงดำรงตำแหน่งอยู่ในวันท่ีถูกส่ังให้เลิกมีสิทธิเข้าช่ือ 
กนัอทุธรณค์ำสัง่นัน้ตอ่รฐัมนตรี	โดยทำเปน็หนงัสอืยืน่ตอ่นายทะเบยีนภายใน	๓๐	วนั 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง	 รัฐมนตรีจะวินิจฉัยอุทธรณ์และแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบ 
ภายใน	๓๐	วันนับแต่วันที่รับอุทธรณ์	คำวินิจฉัยชี้ขาดของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด

๔. สรุป
	จะพจิารณาเหน็ไดว้า่ในการรบัรองสทิธแิละเสรภีาพในการรวมกนัเปน็สหภาพ 

แรงงานตามพระราชบญัญตัแิรงงานสมัพนัธ์	พ.ศ.	๒๕๑๘	และพระราชบญัญตัแิรงงาน 
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์	พ.ศ.	๒๕๔๓	ทั้ง	๒	ฉบับดังกล่าวนั้น	 ในปัจจุบันได้มีการจัดตั้ง 
สหภาพแรงงานตา่ง	ๆ 	ขึน้อยา่งมากมายซึง่โดยสว่นใหญก่ม็กัจะใหเ้หตผุลวา่ถกูนายจา้ง 
เอารัดเอาเปรียบอย่างไม่เป็นธรรม	ถ้าอยู่ในฐานะลูกจ้างเพียงอย่างเดียวก็ไม่มีหนทาง 
ต่อสู้เพื่อความยุติธรรมได้	จึงต้องหาช่องทางในการที่จะรวมตัวกันเพื่อจัดตั้งสหภาพ 
แรงงานขึ้น	ทั้งนี้เพื่อเป็นเครื่องมือต่อรองและต่อสู้เรียกร้องความยุติธรรมกับทางฝ่าย 
นายจ้าง	 โดยในอนาคตอันใกล้	สหภาพแรงงานต่าง	ๆ	จะเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญ 
ในการพฒันาระบบแรงงานไทย	เพราะหากมกีารกระทำทีไ่มเ่ปน็ธรรมจากฝา่ยนายจา้ง 
กจ็ะมกีารออกมาเรยีกรอ้งหรอืชมุนมุกนัทกุเมือ่	ดงันัน้	กอ่นทีฝ่า่ยนายจา้งจะกระทำการ 
ในเรือ่งตา่ง	ๆ 	กจ็ะตอ้งคำนงึถงึผลกระทบทีจ่ะตามมาทัง้ในฝา่ยลกูจา้งและฝา่ยนายจา้ง 
ให้มากที่สุด	 ทั้งนี้เพื่อจะได้ลดความขัดแย้งระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง	 อีกทั้งยัง 
เสริมสร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีในสถานที่ทำงานได้อีกด้วย

 และถ้าจะเปรียบเทียบกับหลักการในการรวมกลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี 
ของรฐันัน้	คดิวา่จะเปน็เรือ่งทีด่แีละนา่ทีจ่ะสนบัสนนุ	แตใ่นการรวมกลุม่ของขา้ราชการ 
และเจา้หนา้ทีข่องรฐันัน้จะตอ้งมหีลกัการขอบเขตและวตัถปุระสงคท์ีช่ดัเจนดว้ย	เชน่	
เป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อพิทักษ์ไว้ซึ่งระบบคุณธรรม	หรือป้องกันการแทรกแซงของ 
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เกร็ดกฎหมายน่ารู้

ฝ่ายการเมือง	 เป็นต้น	นอกจากนี้แล้ว	ควรกำหนดหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนว่าข้าราชการ 
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทใดบ้างที่อาจมีข้อจำกัดในการรวมกลุ่ม	ทั้งนี้	ก็โดยเหตุที ่
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ที่สำคัญคือการใช้อำนาจรัฐหรืออำนาจทาง 
ปกครองเพือ่ดแูลทกุขส์ขุของประชาชนเปน็หลกั	ดงันัน้	การใหเ้สรภีาพในการรวมกลุม่ 
จะต้องไม่กระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดินและความต่อเนื่อง 
ในการจัดทำบริการสาธารณะด้วย	

เอกสารอ้างอิง

•	 พงษ์รัตน์		เครือกลิ่น,	คำอธิบายกฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์,	
สำนักพิมพ์นิติธรรม,	พ.ศ.	๒๕๔๕.

•	 สุชาติ		สุคนธ์กานต์,	วิทยานิพนธ์เร่ือง	ผลกระทบของนโยบายแยกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 
ออกจากพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์	พ.ศ.	๒๕๑๘	ต่อขบวนการแรงงานไทย,	พ.ศ.	๒๕๓๗.

•	 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์	พ.ศ.	๒๕๑๘.

•	 พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์	พ.ศ.	๒๕๔๓.
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สฬา.  สํ.  ๑๘/๑๕๙/๒๑๖.

พุทธทาสภิกขุ,  อริยสัจจากพระโอษฐ์ภาคต้น,  น.  ๒๕๘.

...ภิกษุทั้งหลาย  !  เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย  

มีรูปเป็นที่มายินดี  ยินดีแล้วในรูป  

บันเทิงแล้วในรูป  ย่อมอยู่เป็นทุกข์  

เพราะความแปรปรวนจางคลายดับไปแห่งรูป.  

(ในกรณีแห่งเสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ   

และธรรมารมณ์ก็ตรัสอย่างเดียวกัน)...
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นายปณิธัศร์  ปทุมวัฒน์
นิติกร สำนักกฎหมาย

สมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of Southeast 
Asian Nations) หรือที่รู้จักและเรียกขานกันในนาม “อาเซียน (ASEAN)” นั้น  
นบัเปน็ความรว่มมอืระดบัภมูภิาคของกลุม่ประเทศในดนิแดนเอเชยีอาคเนยเ์พือ่จดัตัง้ 
เวทีความร่วมมือและประสานประโยชน์ระหว่างกันมาเป็นเวลากว่า ๔๒ ปีแล้ว ทั้งนี ้
อาเซยีนไดร้บัการบรูณาการภายใตย้ทุธศาสตรใ์หมค่รัง้สำคญัอนัเปน็ผลจากการจดัใหม้ี 
กฎบัตรสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Charter of the Association 
of Southeast Asian Nations) หรือ กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) ซึ่งได้ 
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ผ่านมา โดยผลของกฎบัตร
นี้ทำให้อาเซียนมีสถานะทางกฎหมายระหว่างประเทศโดยสมบูรณ์และต้องเผชิญกับ 
ความเปลี่ยนแปลงอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในรอบ ๔๐ ปีเศษของอาเซียน

ในโอกาสครบรอบ ๑ ปี๑ ของห้วงเวลาที่ “กฎบัตรอาเซียน” ฉบับนี้ได้มี 
ผลใชบ้งัคบักบัประเทศภาคสีมาชกิโดยรวมถงึประเทศไทยของเรา หนา้ตา่งโลก : The 
Knowledge Windows  จึงขอนำเสนอข้อมูลอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับสาระสำคัญ
ของกฎบัตรอาเซียนต่อท่านผู้อ่านในบทความตอน The ASEAN Charter : กฎบัตร
สมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ความท่ัวไปเก่ียวกับสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 
เม่ือวันท่ี ๘ สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๖๗ (พ.ศ. ๒๕๑๐) รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

การต่างประเทศจาก ๕ ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อันได้แก่ ประเทศ 
อนิโดนเีซยี มาเลเซยี ฟลิปิปนิส ์สงิคโปร ์และประเทศไทยไดป้ระชมุรว่มกนั ณ กระทรวง 
การต่างประเทศของไทย และประกาศปฏิญญากรุงเทพ ค.ศ. ๑๙๖๗ (Bangkok 

 ๑ ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒.

The ASEAN Charter :
กฎบัตรสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ความนำ
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The ASEAN Charter :  
กฎบัตรสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 ๒ โปรดดู  บวรศักด์ิ  อุวรรณโณ, แฉเอกสาร “ลับท่ีสุด” ปราสาทพระวิหาร พ.ศ. ๒๕๐๕-๒๕๕๑, พิมพ์คร้ังแรก, (กรุงเทพฯ : 
มติชน, ๒๕๕๑), หน้า ๒๑๑.  
  ๓ See The off icial website of the Association of the Southeast Asian Nations, Founding of ASEAN,  
(DEC 5th, 2009). Available URL : http://www.aseansec.org/20024.htm 

Declaration ๑๙๖๗) ขึ้นใช้บังคับอันมีผลเป็นการประกาศเจตจำนงระดับภูมิภาค 
ในการจัดต้ังสมาคมความร่วมมือระดับภูมิภาคระหว่างประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
คือ “สมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” หรือ อาเซียน (ASEAN) ข้ึน 

ซึง่แนวคดิในการกอ่ตัง้เวทคีวามรว่มมอืดงักลา่วนีเ้ปน็การรเิริม่ของ พนัเอก 
ถนัด  คอมันตร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในขณะนั้น ซึ่งบุคคลผู้นี้ 
ยังได้เคยมีบทบาทสำคัญในการมีหนังสือไปถึงนายอู ถั่น รักษาการเลขาธิการองค์การ 
สหประชาชาต ิเมือ่วนัที ่๑๓ กรกฎาคม ๒๕๐๕ เพือ่ประทว้งคำพพิากษาของศาลยตุธิรรม 
ระหว่างประเทศในคดี “ปราสาทพระวิหาร” และตั้งข้อสงวนอันชัดแจ้งเกี่ยวกับสิทธิ 
ใด ๆ ที่ประเทศไทยมี หรืออาจมีในอนาคต เพื่อเอาปราสาทพระวิหารกลับคืนมา  
โดยอาศัยกระบวนการทางกฎหมายที่มีอยู่ หรือที่จะพึงนำมาใช้ได้ในภายหลัง และตั้ง
ข้อประท้วงต่อคำพิพากษาที่ตัดสินให้ปราสาทพระวิหารเป็นของกัมพูชาไว้อีกด้วย ๒ 

สำหรับความมุ่งหมายของปฏิญญากรุงเทพนั้น มีเจตนารมณ์ที่จะจัดตั้งเวที 
แหง่ความรว่มมอืและประสานประโยชนใ์นดา้นเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม การศกึษา  

เทคโนโลยแีละวทิยาการตลอดจนดา้นอืน่ ๆ  ทีส่ำคญัระหวา่งดนิแดน 
ในภมูภิาค นอกจากนีย้งัมคีวามมุง่ประสงคใ์นการสง่เสรมิเสถยีรภาพ
และความสันติสุขของภูมิภาคภายใต้หลักนิติธรรมและนิติรัฐ เคารพ 
ในหลักการอยู่ร่วมกันสากลภายใต้หลักการทั่วไปของกฎบัตร 
สหประชาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ประกาศว่า “อาเซียน” จะเป็น 
เสมือนศูนย์รวมเจตจำนงประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ในการอยู่ร่วมกันภายใต้มิตรภาพที่ยั่งยืน โดยประสานความร่วมมือ 
และความพยายามในการธำรงไว้ซึ่งสันติสุขของประชาชาติและ 

ความรุ่งโรจน์สืบไป ๓

นอกเหนือจากประเทศผู้ริเริ่มก่อตั้งทั้ง ๕ ประเทศดังกล่าวข้างต้นแล้วนั้น 
ในเวลาต่อมาประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันได้แก่ บรูไน 
ดารุสซาลาม เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชาตามลำดับ ก็ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก
เวทีความร่วมมือแห่งภูมิภาคนี้ด้วย ดังนั้นในปัจจุบันอาเซียนจึงมีประเทศสมาชิก 
รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๐ ประเทศด้วยกัน 

 ในช่วง ๑๐ ปีแรกของการก่อตั้งนั้น อาเซียนยังไม่ได้ดำเนินบทบาทใดเป็น 
รูปธรรมเด่นชัดมากนัก อย่างไรก็ดี ในช่วงเวลาที่ประเทศในกลุ่มอินโดจีนมีอุดมการณ์ 
ทางการเมืองเป็นสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ อาเซียนก็ได้ดำเนินการจัดการประชุม 
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 ๔ โปรดดู ประภัสสร์ เทพชาตรี, รศ. ดร., ๔๐ ปีอาเซียน, ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒.
  ๕ อย่างไรก็ดี แม้ก่อนที่อาเซียนจะมีการตกลงใช้กฎบัตรอาเซียนซึ่งมีบทบัญญัติรับรองสถานะบุคคลเป็นองค์การระหว่าง 
ประเทศไว้ก็ตาม ก็ยังมีผู้เห็นว่าอาเซียนเป็นองค์การระหว่างประเทศ โดยมีข้อพิจารณาสนับสนุนว่า อาเซียนได้เกิดขึ้นจากเจตนารมณ์ 
ของรัฐ มีธรรมนูญก่อต้ังซ่ึงมีลักษณะของสนธิสัญญา มีองค์กรทำหน้าท่ีตามวัตถุประสงค์อย่างถาวร ตลอดจนมีสิทธิหน้าท่ีและความสามารถ 
ในทางระหว่างประเทศ ดูเพ่ิมเติม ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล, อาเซียนกับความสัมพันธ์ทางกฎหมายในกลุ่มประเทศสมาชิกและความสัมพันธ์ 
ภายนอกอาเซียน, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี, ๒๕๓๙  

ครัง้แรกขึน้ทีบ่าหล ีประเทศอนิโดนเีซยี ในป ีค.ศ. ๑๙๗๖ ซึง่นบัเปน็การพลกิโฉมหนา้ 
ทางประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของอาเซียน และถือเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือ 
ในดา้นตา่ง ๆ  โดยบทบาทสำคญัอนัถอืเปน็ความสำเรจ็ของอาเซยีนกค็อื บทบาทในการ 
ต่อต้านภัยคุกคามจากฝ่ายสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ในช่วงสงครามเย็น โดยการกดดัน 
เวียดนามให้ถอนกำลังทหารออกจากประเทศกัมพูชาได้สำเร็จและเม่ือสงครามเย็น 
สิ้นสุดลง อาเซียนก็ได้หันมาดำเนินการพัฒนาความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจมากย่ิงข้ึน 
โดยในปี ค.ศ. ๑๙๙๒ ได้มีมติจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน หรือ AFTA ขึ้น๔ 

ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนคร้ังท่ี ๙ 
(The ๙th ASEAN Summit) ในปี ค.ศ. ๒๐๐๓ 
ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ที่ประชุมได้ 
เห็นชอบแผนการบูรณาการภายใต้ยุทธศาสตร์ใหม่ 
ของอาเซียน คือ การจัดตั้งประชาคมอาเซียน 
(ASEAN Community) ขึ้น และต่อมาในคราว 
การประชมุสดุยอดผูน้ำอาเซยีนครัง้ที ่๑๒ ในป ีค.ศ. 
๒๐๐๗ ที่ประชุมก็ได้เน้นย้ำถึงภารกิจที่จะต้อง 

จัดตั้งประชาคมอาเซียนให้สำเร็จเป็นรูปธรรมภายในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘)
 โดยหากจะกล่าวถึงพัฒนาการครั้งสำคัญของอาเซียน สิ่งที่ไม่อาจปฏิเสธ 

ไดก้ค็อื การทีอ่าเซยีนไดจ้ดัใหม้ ี“กฎบตัรอาเซยีน” ขึน้เปน็กตกิาสงูสดุขึน้ใชบ้งัคบั 
แก่ประเทศสมาชิกทั้ง ๑๐ ประเทศ และวางหลักการและกฎเกณฑ์สำคัญต่างๆ 
ของ “องคก์าร” ใหเ้ปน็รปูธรรม และโดยเฉพาะอยา่งยิง่ไดเ้ปน็ผลใหอ้าเซยีนเปน็ที่ 
ยอมรบัมากยิง่ขึน้ในทางวชิาการดา้นกฎหมายระหวา่งประเทศวา่ บดันี ้“อาเซยีน” 
ไดเ้ปน็ “องคก์ารระหวา่งประเทศระดบัรฐับาล” โดยปราศจากขอ้กงัขา มไิดเ้ปน็แต่
เพยีงเวทกีารประชมุระหวา่งประเทศเพือ่แสวงความรว่มมอืในภมูภิาคซึง่รฐัสมาชกิ 
ผูกพันกันด้วย “สำนึกของประชาชาติอาเซียน” หรือ “ASEAN Spirit” ในการ 
เกาะเกี่ยวผูกพันกันตลอดจนปฏิบัติตามพันธกรณีที่ตกลงร่วมกันเท่านั้น๕
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The ASEAN Charter :  
กฎบัตรสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กฎบัตรสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 กฎบัตรสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ กฎบัตรอาเซียน  
เป็นกรอบความตกลงที่กำหนดเป้าหมาย หลักการ โครงสร้างองค์กร และกลไก 
ที่สำคัญต่าง ๆ ของอาเซียน ตลอดจนกำหนดสถานะนิติบุคคลแก่อาเซียนไว้ด้วย ทั้งนี้
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาเซียนในการดำเนินการตามเป้าหมาย 
ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรวมตัวไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ภายในปี ๒๕๕๘ 
ตลอดจนสรา้งกลไกทีจ่ะสง่เสรมิใหร้ฐัสมาชกิปฏบิตัติามความตกลงตา่ง ๆ  ของอาเซยีน 
และทำให้อาเซียนเป็นองค์กรท่ีใกล้ชิดและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง 
มากยิ่งขึ้น

ภูมิหลังและกระบวนการยกร่างกฎบัตรอาเซียน
 เมือ่เดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ทีป่ระชมุสดุยอดอาเซยีน ครัง้ที ่๑๑ เหน็ชอบ 

ให้จัดทำกฎบัตรอาเซียนและตั้งคณะผู้ทรงคุณวุฒิเรื่องกฎบัตรอาเซียน (Eminent 
Persons Group on the ASEAN Charter-EPG) เพือ่จดัทำขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัทศิทาง 
การรวมตัวของอาเซียนและสาระสำคัญที่ควรมีปรากฏในกฎบัตร

 ตอ่มาทีป่ระชมุสดุยอดอาเซยีน ครัง้ที ่๑๒ ในเดอืนมกราคม 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้มอบหมายใหค้ณะทำงานระดับสูงในการยกร่าง 
กฎบัตรอาเซียน (High Level Task Force on the ASEAN 
Charter-HLTF) ทำการยกรา่งกฎบตัรฯ เพือ่เสนอใหผู้น้ำอาเซยีน 
ลงนามในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๓ ที่ประเทศ 
สิงคโปร์ต่อไป โดยในช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคม 
๒๕๕๐ คณะทำงานระดบัสงูในการยกรา่งกฎบตัรอาเซยีนไดป้ระชมุ 
กนัทัง้สิน้จำนวน ๑๓ ครัง้ และไดร้ายงานความคบืหนา้และขอรบั
แนวนโยบายจากทีป่ระชมุรฐัมนตรตีา่งประเทศอาเซยีนเปน็ระยะ 
โดยได้ยกร่างกฎบัตรเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๐๖

 ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๑๔ ที่จัดขึ้นใน 
ประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมดก็ 
ได้มีการลงนามครบทั้ง ๑๐ ประเทศ ซึ่งหลังจากการลงนามแล้ว  

 ๖ สำนกัวชิาการ สำนกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร, สรปุสาระสำคญัของกฎบตัรอาเซยีน(ASEAN Charter); เอกสาร 
ประกอบการพจิารณาการใหค้วามเหน็ชอบเอกสารสำคญัทีเ่กีย่วกบัความรว่มมอืในกรอบอาเซยีนและการรวมตวัเปน็ประชาคมอาเซยีน 
(อพ. ๑/๑๕๕๒, การประชุมร่วมกันของรัฐสภา สมัยสามัญทั่วไป), (กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ๒๕๕๒)  
หน้า ๓๕.
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รัฐสมาชิกได้ดำเนินการตามขั้นตอนภายในประเทศเพื่อให้สัตยาบันแก่กฎบัตรฯ 
ต่อไป๗ 

 ทั้งนี้ กฎบัตรได้กำหนดให้มีผลใช้บังคับเมื่อครบกำหนด ๓๐ วัน นับจากวัน
ที่รัฐสมาชิกอาเซียนให้สัตยาบันครบทั้ง ๑๐ ประเทศแล้ว โดยประเทศสุดท้ายที่ให้ 
สัตยาบันได้แก่ประเทศไทย ซึ่งได้ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
เป็นผลให้กฎบัตรอาเซียนมีผลใช้บังคับ (entried into force) นับตั้งแต่วันที่  
๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

สรุปสาระสำคัญของกฎบัตรสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 กฎบัตรสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วย 

อารัมภบท และข้อบทต่าง ๆ รวม ๑๓ หมวด(Chapters) ๕๕ ข้อ (Articles) และมี 
สาระสำคัญดังต่อไปนี้

อารัมภบท (Preamble) ประกอบด้วย ความเป็นมาของอาเซียน 
เหตุผลในการจัดทำกฎบัตร การสร้าง “ประชาคมอาเซียน” อันประกอบด้วย 
ประชาคม ๓ เสาหลัก ได้แก่ ประชาคมความมั่นคงอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ตลอดจนผลักดันให้อาเซียน 
เป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

 เป้าหมายและหลักการ (Purposes and Principles) ระบุเป้าหมาย 
ของอาเซียนและหลักการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสมาชิก ได้แก่ เป้าหมาย 
การสง่เสรมิสนัตภิาพ เสถยีรภาพความสามารถในการแขง่ขนัของภมูภิาค ความกนิดอียูด่ ี
ของประชาชน ความมั่นคงของมนุษย์ การส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคมและวัฒนธรรม การลดช่องว่างการพัฒนา การส่งเสริมประชาธิปไตย 
การเคารพสิทธิมนุษยชน การพัฒนาอย่างยั่งยืน สิ่งแวดล้อม การศึกษา ยาเสพติด  
การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน เป็นต้น โดยได้กำหนดหลักการสำคัญ ได้แก่ เรื่อง 
การเคารพหลักอำนาจอธิปไตย การไม่แทรกแซงกิจการภายใน หลักนิติธรรม 
และธรรมาภิบาล และการเคารพความแตกต่างของชาติพันธุ์และวัฒนธรรม เป็นต้น

 สถานะบคุคล (Legal Personality) ใหอ้าเซยีนมสีภาพบคุคลตามกฎหมาย 
ระหว่างประเทศ ในฐานะ “องค์การระหว่างประเทศระดับรัฐบาล (Inter-governmental 
Organisation)”

๗ CHARTER OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATION. ARTICLE 47;
 1. This Charter shall be subject to ratif ication by all ASEAN Member States in accordance with their 

respective internal procedures. 
   2. Instruments of ratif ication shall be deposited with the Secretary-General of ASEAN who shall promptly 

notify all Member States of each deposit. 
  3. This Charter shall enter into force on the thirtieth day following the date of deposit of the tenth 

instrument of ratif ication with the Secretary-General of ASEAN
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 สมาชิกภาพ (Membership) กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการ 
ในการรับสมาชิกใหม่ เช่น เป็นประเทศที่มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อยู่ในภูมิภาค 
เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตแ้ละไดร้บัการรบัรองจากประเทศสมาชกิอาเซยีน การยนิยอม 
ผูกพันตามกฎบัตรและสามารถปฏิบัติตามพันธกรณีในฐานะรัฐสมาชิกของอาเซียนได้  
รวมทั้งการกำหนดให้รัฐสมาชิกมีสิทธิและหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตร 
และความตกลงต่าง ๆ ของอาเซียน นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้รัฐสมาชิกมีหน้าที่ 
ในการออกกฎหมายภายในที่เหมาะสมเพื่อรองรับกฎบัตรและความตกลงต่าง ๆ  
รวมถึงตรากฎหมายภายในเพื่อรองรับพันธกรณีตามกฎบัตรอาเซียนด้วย

 องค์กรของอาเซียน (Organs) ประกอบด้วย 
๑) ทีป่ระชมุสดุยอดอาเซยีน (ASEAN Summit) ประกอบดว้ย ประมขุของรฐั 

หรือหัวหน้ารัฐบาลของรัฐสมาชิกซึ่งจะมีการจัดประชุมขึ้นปีละ ๒ ครั้ง เปรียบเสมือน 
องค์กรสูงสุดในการกำหนดนโยบายของอาเซียน มีภารกิจในการพิจารณาหารือ  
มอบแนวนโยบายตลอดจนตัดสินใจในประเด็นหลักท่ีเก่ียวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ 
ของอาเซียนในเรื่องสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อรัฐสมาชิก และในประเด็นอื่นที่ได้
มีการนำเสนอต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียนโดยคณะมนตรีประสานงานอาเซียน 
คณะมนตรีประชาคมอาเซียน หรือองค์กรระดับรัฐมนตรีเฉพาะสาขา  

ทั้งนี้ ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนมีอำนาจ 
สั่งการให้รัฐมนตรีในแต่ละคณะมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
จัดการประชุมเฉพาะกิจระหว่างรัฐมนตรีเพื่อ 
หารือประเด็นสำคัญท่ีเก่ียวกับอาเซียน และมีลักษณะ 
คาบเก่ียวระหว่างคณะมนตรีประชาคมอาเซียนต่าง ๆ   
และยงัมอีำนาจในการอนมุตักิารจดัตัง้และการยบุ 
องค์กรระดับรัฐมนตรีเฉพาะสาขาและสถาบันอ่ืน ๆ 
ของอาเซียน ตลอดจนมีอำนาจในการแต่งตั้ง 

เลขาธิการอาเซียนซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่กำหนดในกฎบัตรอีกด้วย
นอกจากนี้เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินใด ๆ ที่กระทบต่ออาเซียน ที่ประชุม 

จะมีหน้าที่ดำเนินการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นว่านั้นโดยดำเนินมาตรการ 
ที่เหมาะสมต่อไป

๒) คณะมนตรีประสานงานอาเซียน (ASEAN Coordinating Council) 
ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน  
มภีารกจิในการเตรยีมการประชมุของทีป่ระชมุสดุยอดอาเซยีน ประสานงานกจิการใน 
ดา้นทีส่ำคญัตา่ง ๆ  เชน่ เกีย่วกบัการอนวุตักิารตามความตกลงและขอ้มตขิองทีป่ระชมุ 
สุดยอดอาเซียน ประสานงานกับคณะมนตรีประชาคมอาเซียนต่าง ๆ เพื่อเพิ่ม 
ความสอดคลอ้งกนัของนโยบาย ประสทิธภิาพ และความรว่มมอืระหวา่งกนั ตลอดจน 
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ประสานงานเกี่ยวกับรายงานของคณะมนตรีประชาคมอาเซียนซึ่งต้องเสนอต่อ 
ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน 

นอกจากนีย้งัมภีารกจิในการพจิารณารายงานประจำปขีองเลขาธกิารอาเซยีน 
เกี่ยวกับการดำเนินงานของอาเซียนและของสำนักงานเลขาธิการอาเซียนตลอดจน 
องค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เห็นชอบการแต่งตั้งและการยุติหน้าที่ของรองเลขาธิการ 
อาเซียน ตามข้อเสนอแนะของเลขาธิการอาเซียน และปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่กำหนด
ไว้ในกฎบัตรนี้ หรือหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียน 

 ๓) คณะมนตรีประชาคมอาเซียน (ASEAN Community Councils)
   คณะมนตรีประชาคมอาเซียนต่าง ๆ ประกอบด้วยคณะมนตรีประชาคม 

การเมืองและความม่ันคงอาเซียน คณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และคณะมนตรี 
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน มีการจัดประชุมขึ้นอย่างน้อย ๒ ครั้งต่อปี  
โดยมีเป็นรัฐมนตรีจากรัฐสมาชิกซ่ึงดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนทำหน้าท่ีเป็นประธาน 
ในการประชมุ โดยคณะมนตรปีระชาคมอาเซยีนแตล่ะคณะนัน้มีองคก์รระดบัรฐัมนตรี 
เฉพาะสาขาที่เกีย่วขอ้งในขอบขา่ยการดำเนนิงานซึง่เปน็ผูแ้ทนซึง่รัฐสมาชกิแตง่ตั้งให้
เข้าร่วมประชุมคณะมนตรีประชาคมอาเซียนแต่ละคณะ  

   โดยเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละประชาคมน้ัน คณะมนตรีประชาคม 
อาเซียนแต่ละคณะจะมีภารกิจในการติดตามและดำเนินการเกี่ยวกับการอนุวัติตาม 
ข้อมติของที่ประชุมสุดยอดอาเซียนที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม ตลอดจนประสาน 
การปฏิบัติงานท่ีอยู่ในขอบข่ายการดำเนินงานและในประเด็นซ่ึงคาบเก่ียวกับคณะมนตรี 
ประชาคมอื่น ๆ โดยจะเสนอรายงานและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในขอบข่าย 
การดำเนินงานของตนต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียนเพื่อพิจารณาต่อไป 

๔) องคก์รรฐัมนตรเีฉพาะสาขา (ASEAN Sectoral Ministerial Bodies) 
จัดตั้งขึ้นโดยที่ประชุมสุดยอดอาเซียน มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานตามอำนาจ 
หน้าที่ของแต่ละองค์กรที่มีอยู่แตกต่างกันไปในแต่ละสาขา ตลอดจนปฏิบัติตาม 
ความตกลงและข้อตัดสินใจของท่ีประชุมสุดยอดอาเซียนท่ีอยู่ในขอบข่ายการดำเนินงาน 
ขององค์กร โดยเสริมสร้างความร่วมมือในสาขาให้เข้มแข็งข้ึน เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริม 
และสนับสนุนการรวมตัวของอาเซียนและการสร้างประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ ต้องเสนอ
รายงานและข้อเสนอแนะต่อคณะมนตรีประชาคมอาเซียนของแต่ละองค์กรอีกด้วย

 ๕) สำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) ซึ่งอยู่ภายใต้การ 
บรหิารงานของเลขาธกิารอาเซยีน (Secretary General of ASEAN) ซึง่มบีทบาทมาก 
ในการปฏบิตัหินา้ทีเ่ปน็ผูบ้งัคบับญัชาสงูสดุของเจา้หนา้ที ่(Chief Administrative 
Off icer) ของอาเซียน นอกจากนี้ เลขาธิการอาเซียนจะมีบทบาทในการติดตาม 
การปฏิบัติตามคำตัดสินของกลไกระงับข้อพิพาทและรายงานต่อท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน 
และสนับสนุนการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์กรของอาเซียนกับภาคประชาสังคม ท้ังน้ี 
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ให้มีรองเลขาธิการอาเซียน (Deputy Secretary-General)จำนวน ๔ คน โดย ๒ คน  
จะมาจากการหมุนเวียนตามลำดับตัวอักษรประเทศ มีวาระการดำรงตำแหน่ง ๓ ปี  
และอีก ๒ คนมาจากการคัดเลือกตามความสามารถมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๓ ปี 
และอาจได้รับการต่ออายุได้อีก ๑ วาระ

 ๖) คณะกรรมการผู้แทนถาวรประจำอาเซียน (Committee of 
Permanent Representatives to ASEAN) ประเทศสมาชิกจะแต่งตั้งผู้แทน 
ระดับเอกอัครราชทูตเพื่อทำหน้าที่คณะผู้แทนถาวรประจำอาเซียนโดยมีถิ่นพำนัก  
ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ผู้แทนถาวรรวมกันตั้งขึ้นเป็นคณะกรรมการ 
ผู้แทนถาวร มีภารกิจในการสนับสนุนการทำงานของคณะมนตรีประชาคมอาเซียน 
และองค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา ประสานงานกับสำนักเลขาธิการ 
อาเซยีนแหง่ชาตแิละองคก์รระดบัรฐัมนตรอีาเซยีนเฉพาะสาขาอืน่ ๆ  ตลอดจนเลขาธิการ 
อาเซียนและสำนักเลขาธิการอาเซียนในทุกเร่ืองท่ีเก่ียวกับงานของตน ตลอดจน 
อำนวยความสะดวกในการให้ความร่วมมือของอาเซียนกับหุ้นส่วนภายนอก รวมถึง 
ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่อาจกำหนดโดยคณะมนตรีประสานงานอาเซียนประการอื่น

 ๗) สำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ (ASEAN National Secretariat) 
จัดตั้งโดยประเทศสมาชิกแต่ละประเทศเพื่อเป็นศูนย์กลาง (Focal point) ในการ 
ประสานงานและสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนภายในประเทศของ 
สมาชิก รวมถึงการเตรียมการประชุมต่าง ๆ ของอาเซียน ตลอดจนเป็นศูนย์เก็บรักษา 
ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนด้วย

 ๘) กลไกสิทธิมนุษยชนของอาเซียน (ASEAN human rights body – 
AHRB) มีหน้าที่ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค โดยได้มีการตั้งคณะ 
ผูเ้ชีย่วชาญขึน้มายกรา่งเอกสารกำหนดขอบเขตอำนาจหนา้ที ่(Term of Reference) 
ขององคก์รดงักลา่ว ทัง้นี ้ทีป่ระชมุรฐัมนตรตีา่งประเทศไดใ้หแ้นวทางวา่ อำนาจหนา้ที ่
ของกลไกสิทธิมนุษยชนไม่ควรจำกัดแค่การให้คำปรึกษา แต่ควรรวมถึงการติดตาม 
และประเมนิสถานการณส์ทิธมินษุยชนในภมูภิาค การสง่เสรมิการศกึษาและการตืน่ตวั 
ของหน่วยงานภาครัฐและประชาชนด้วย

 ๙) มูลนิธิอาเซียน (ASEAN Foundation) มีหน้าที่สนับสนุนเลขาธิการ 
อาเซยีนและดำเนนิการรว่มกบัองคก์รของอาเซยีนทีเ่กีย่วขอ้งในการสนบัสนนุการสรา้ง 
ประชาคมอาเซียน โดยดำเนินบทบาทในการการส่งเสริมอัตลักษณ์ของอาเซียน 
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชน และการดำเนินการร่วมกันท่ีใกล้ชิดระหว่างภาคธุรกิจ  
ภาคประชาสังคม นักวิชาการ และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ในอาเซียน
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 องคภาวะท่ีมีความสัมพันธ์กับอาเซียน (Entities Associated with ASEAN) 
ใหอ้าเซยีนสามารถมปีฏสิมัพนัธก์บัองคก์รตา่ง ๆ  ทีส่นบัสนนุหลกัการและวตัถปุระสงค ์
ของอาเซยีนตามรายชือ่ในภาคผนวก ๒ ของกฎบตัรอาเซยีนได ้ซึง่ไดม้กีารแบง่ประเภท 
องค์กรดังกล่าวเป็น ๕ ประเภท ได้แก่ 

 ๑) องค์กรรัฐสภา อันได้แก่ สมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter-Parliamentary 
Assemble – AIPA) 

 ๒) องคก์รภาคธรุกจิ  เชน่ สมาคมธนาคารอาเซยีน สภาทีป่รกึษาธรุกจิอาเซยีน 
และสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน เป็นต้น

 ๓)  สถาบันวิชาการ อันได้แก่ เครือข่ายสถาบันศึกษายุทธศาสตร์และนานาชาติ 
ระหว่างประเทศของอาเซียน

 ๔) องคก์รภาคประชาสงัคม เชน่ สถาบนัการศกึษาดา้นวทิยาศาสตรว์ศิวกรรม
และเทคโนโลยแีหง่อาเซยีน สมาพนัธน์ายจา้งอาเซยีน และสมาคมกฎหมายของอาเซยีน 
เป็นต้น

 ๕)  องคก์รอืน่ๆ กฎบตัรอาเซยีนไดใ้หอ้ำนาจเลขาธกิารอาเซยีนในการปรบัปรงุ 
เพิ่มเติมองค์กรอื่นในภาคผนวก ๒ นี้ได้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้แทน 
ถาวรประจำอาเซียน (Committee of Permanent Representatives to 
ASEAN) ซึ่งปัจจุบันในส่วนขององค์กรอื่นนี้มีทั้งสิ้นรวม ๔ องค์กรด้วยกัน ได้แก่ 
ที่ประชุมอธิบดีกรมตำรวจอาเซียน สหพันธ์สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ด้านอาหารแห่งอาเซียน ศูนย์การพัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ
คณะทำงานว่าด้วยกลไกสิทธิมนุษยชนแห่งอาเซียน

 เอกสทิธิแ์ละความคุม้กนัทางการทตู (Immunities and Privileges) ระบ ุ
หลักการอย่างกว้างในการให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตเท่าที่จำเป็นเพื่อให ้
บรรลคุวามมุง่ประสงคข์องอาเซยีน หรอืในการปฏบิตัหินา้ทีอ่ยา่งอสิระในดนิแดนของ 
รัฐสมาชิกใด ๆ แก่สำนักเลขาธิการอาเซียนและองค์กรอื่น ๆ ของอาเซียน  เลขาธิการ 
อาเซยีนและเจา้หนา้ทีข่องสำนกัเลขาธกิารอาเซยีน ตลอดจนผูแ้ทนถาวรของรฐัสมาชกิ 
ณ กรุงจาการ์ตา และผู้แทนของรัฐสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมของอาเซียนในรัฐสมาชิก 
ใด ๆ ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดเป็นไปตามความตกลงเป็นการเฉพาะระหว่างอาเซียน 
และรัฐสมาชิก

 กระบวนการตัดสินใจ (Decision Making) ของอาเซียนมีหลักการพื้นฐาน 
คือ หลักฉันทามติ (Consensus)  ซึ่งหมายถึงการตัดสินใจในญัตติใดต้องอาศัย 
ความเห็นชอบของผู้แทนรัฐสมาชิก “ทั้งหมด” เป็นฉันทานุมัติ อย่างไรก็ดีมีข้อยกเว้น 
บางกรณี ได้แก่ 

 (๑) กรณีที่ไม่สามารถหาฉันทามติได้ อาจส่งเรื่องให้ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน 
ตกลงกันว่าจะใช้วิธีการใดตัดสิน 
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 (๒) กรณีที่มีข้อตกลงอื่น ๆ ของอาเซียนอนุญาตให้ใช้วิธีการอื่นตัดสินใจได้  
ก็ให้ใช้วิธีการตัดสินใจตามที่ข้อตกลงเช่นว่านั้นระบุไว้ เช่น ข้อตกลง Southeast Asia 
Nuclear Weapon-Free Zone ที่ให้ใช้คะแนนเสียง ๒ ใน ๓ ในการตัดสินใจ ก็ให้ใช้
วิธีการดังกล่าวแทนหลักฉันทามติ

 (๓) กรณีที่มีการละเมิดพันธกรณีตามกฎบัตรอย่างร้ายแรง ที่ประชุม 
สุดยอดอาเซียนมีอำนาจตัดสินใจด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อกำหนดมาตรการลงโทษ 
นอกจากนี้ ยังให้มีความยืดหยุ่นในการผูกพันตามข้อตกลงต่าง ๆ โดยใช้สูตร ASEAN 
minus X สำหรับความตกลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งหมายความว่า หากประเทศสมาชิก 
ทุกประเทศมีฉันทามติเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ แล้วประเทศที่ยังไม่พร้อมก็อาจเลือกที่จะ 
ยังไม่เข้าร่วมได้

 การระงับข้อพิพาท (Settlement of Disputes)  มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 (๑) กำหนดในหลักการให้มีกลไกระงับข้อพิพาท (Dispute Settlement 

Mechanism – DSM) สำหรับประชาคมทั้ง ๓ ประชาคม
 (๒) รัฐสมาชิกต้องพยายามที่จะระงับข้อพิพาททั้งปวงอย่างสันติ โดยการ 

ปรึกษาหารือและการเจรจา 
 (๓) ให้คู่พิพาทสามารถเลือกใช้กระบวนการไกล่เกลี่ย โดยอาจขอให้ประธาน

อาเซียนหรือเลขาธิการอาเซียนเป็นคนกลางผู้ไกล่เกลี่ยได้ 
 (๔) หากความตกลงเฉพาะกำหนดกลไกระงับข้อพิพาทไว้เป็นการเฉพาะแล้ว 

ก็ให้ใช้ความตกลงนั้นบังคับ
 (๕) หากขอ้ขดัแยง้ไมเ่กีย่วขอ้งกบัการตคีวามหรอืการใชต้ราสารอาเซยีนใด ๆ   

ให้ระงับข้อพิพาทดังกล่าวโดยสันติตามข้อบทของสนธิสัญญาทางไมตรีและความร่วมมือ 
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตามกฎว่าด้วยข้ันตอนการดำเนินงานของสนธิสัญญา 
ดังกล่าว และในกรณีท่ีมิกำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนเป็นการเฉพาะ ให้ระงับข้อพิพาทท่ีเก่ียวข้อง 
กับการตีความหรือการใช้ความตกลงทางเศรษฐกิจของอาเซียนโดยใช้วิธีการตาม 
ข้อบทของพิธีสารว่าด้วยกลไกระงับข้อพิพาทของอาเซียน

(๖) ในกรณีที่ยังคงระงับข้อพิพาทมิได้ เมื่อได้ใช้วิธีการตามข้อบทว่าด้วย 
การระงบัขอ้พพิาทในกฎบตัรอาเซยีนแลว้ ใหเ้สนอขอ้พพิาทนัน้ไปยงัทีป่ระชมุสดุยอด 
อาเซียนเพื่อตัดสิน

 (๗) ให้เลขาธิการอาเซียนติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติตามคำแนะนำ 
และคำตัดสินจากกลไกระงับข้อพิพาทของประเทศสมาชิก และจัดทำรายงานเสนอ 
ต่อที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน 

(๘) รัฐสมาชิกที่ ได้รับผลกระทบจากการไม่ปฏิบัติตามผลการวินิจฉัย 
ขอ้เสนอแนะ หรอืขอ้ตดัสนิใจ ซึง่เปน็ผลจากกลไกระงบัขอ้พพิาทของอาเซยีน อาจสง่เรือ่ง 
ไปยังที่ประชุมสุดยอดอาเซียนเพื่อตัดสิน 
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 (๙) หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในกฎบัตรอาเซียน รัฐสมาชิกยังคงไว้ซึ่งสิทธิ 
ทีจ่ะใชว้ธิกีารระงบัขอ้พพิาทอยา่งสนัตทิีร่ะบไุวใ้นข้อ ๓๓ (๑) ของกฎบัตรสหประชาชาติ๘ 
หรือตราสารทางกฎหมายระหว่างประเทศอ่ืน ๆ ท่ีรัฐสมาชิกคู่พิพาทเป็นภาคี

งบประมาณและการเงิน (Budget and Finance) 
 กฎบัตรได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการงบประมาณที่เป็นไปตาม 

มาตรฐานสากลและสามารถตรวจสอบได้ และกำหนดให้งบประมาณที่ใช้สำหรับการ 
บรหิารงานของสำนกังานเลขาธกิารอาเซยีนมาจากการทีร่ฐัสมาชกิไดจ้า่ยเงนิสนบัสนนุ 
โดยส่วนเท่ากัน 

 การบริหารงานและกระบวนการ (Administration and Procedure) 
กำหนดใหต้ำแหนง่ประธานอาเซยีนหมนุเวยีนทกุปบีนพืน้ฐานของลำดบัอกัษร 

ของชื่อภาษาอังกฤษของรัฐสมาชิก ซึ่งในปีปฏิทินที่คนชาติใดดำรงตำแหน่งประธาน 
อาเซียน คนชาติน้ันจะได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานองค์กรต่าง ๆ  ของอาเซียน เพ่ือส่งเสริม 
ให้การทำงานเป็นเอกภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ได้แก่ ประธานคณะมนตรี 
ประสานงานอาเซยีน ประธานคณะมนตรปีระชาคมอาเซยีนทัง้ ๓ คณะ ประธานองคก์ร 
ระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขาและเจ้าหน้าท่ีระดับสูงท่ีเก่ียวข้องตามความเหมาะสม 
และประธานคณะกรรมการผู้แทนถาวร 

นอกจากน้ี รัฐสมาชิกท่ีดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนจะต้องส่งเสริมและเพ่ิมพูน 
ผลประโยชน์ และความเป็นอยู่ที่ดีของอาเซียน รวมถึงความพยายามในการสร้าง 
ประชาคมอาเซียนอย่างแข็งขัน โดยการริเร่ิมทางนโยบาย การประสานงาน ฉันทามติ 
และความรว่มมอื สง่เสรมิความเปน็ศนูยร์วมของอาเซยีนและการตอบสนองตอ่ปญัหา 
เร่งด่วนหรือสถานการณ์วิกฤติที่มีผลกระทบต่ออาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
และทนัทว่งท ีรวมถงึจดัใหม้คีนกลางทีม่ตีำแหนง่นา่เชือ่ถอืและการจดัการอืน่เชน่วา่นัน้ 
เพือ่แกไ้ขขอ้กงัวลเหลา่นีโ้ดยทนัท ี ตลอดจนเปน็ตวัแทนของอาเซยีนในการเสรมิสรา้ง
และสง่เสรมิความสมัพนัธก์บัหุน้สว่นภายนอกภมูภิาคใหใ้กลช้ดิขึน้ และปฏบิตัภิารกจิ
และหน้าที่อื่นตามที่อาจได้รับมอบหมาย

 ความสัมพันธ์ภายนอก (External Relations) มีหลักการสำคัญ ดังนี้ 
 (๑) ให้อาเซียนเป็นผู้ผลักดันหลักในการรวมกลุ่มระดับภูมิภาคท่ีอาเซียนริเร่ิมข้ึน 

และเน้นการเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในโครงสร้างความสัมพันธ์ระดับภูมิภาค 

๘ CHARTER OF THE UNITED NATIONS, Article 33;
  1. The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of 

international peace and security, shall, f irst of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, 
arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their 
own choice.
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 (๒)  ให้ประเทศสมาชิกพยายามหาท่าทีร่วมในเวทีระหว่างประเทศต่าง ๆ 
 (๓)  กำหนดให้ประเทศผู้ประสานงาน (Country Coordinator) มีหน้าที่ 

ประสานงานความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา หรือองค์กรระหว่าง 
ประเทศอืน่ โดยมคีณะกรรมการอาเซยีนในประเทศที ่๓ และองคก์ารระหวา่งประเทศ 
(ASEAN Committees in Third Countries and International Organizations) 
เป็นผู้สนับสนุนการทำงาน โดยเฉพาะการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศที่ 
คณะกรรมการนั้นตั้งอยู่ 

 (๔)  ให้รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนในฐานะองค์กรความร่วมมือเฉพาะสาขา 
เป็นผู้ดูแลความสอดคล้องและความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของการดำเนินความสัมพันธ์ 
ภายนอกของอาเซียน 

 (๕)  ให้อำนาจคณะมนตรีประสานงานอาเซียน (ASEAN Coordinating 
Council) แต่เพียงองค์กรเดียวในการกำหนดสถานะความสัมพันธ์อย่างเป็นทางกา
รกับประเทศหรือองค์กรภายนอก โดยที่ประชุมรัฐมนตรีอื่น ๆ สามารถเชิญประเทศ 
หรือองค์กรภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมได้เป็นครั้งคราว 

 บทบัญญัติท่ัวไปและบทบัญญัติสุดท้าย (General and Final Provisions) 
กฎบตัรอาเซยีนนัน้สามารถมกีารเสนอใหม้กีารแกไ้ขปรบัปรงุได ้โดยรฐัสมาชกิ 

ใดๆ อาจเสนอข้อแก้ไขกฎบัตรผ่านทางคณะมนตรีประสานงานอาเซียนซึ่งต้องมี 
ฉันทามติให้เสนอข้อแก้ไขต่อไปยังที่ประชุมสุดยอดอาเซียนเพื่อพิจารณาเห็นชอบ  
เมื่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียนให้ความเห็นชอบโดยฉันทามติแล้ว ข้อแก้ไขดังกล่าว 
ต้องได้รับการให้สัตยาบันจากรัฐสมาชิกทุกรัฐด้วยจึงจะมีผลใช้บังคับในวันที่ ๓๐  
หลังจากวันที่มีการส่งมอบสัตยาบันสารฉบับสุดท้ายต่อเลขาธิการอาเซียน

นอกจากนี้ กฎบัตรอาเซียนอาจได้รับการทบทวนเมื่อครบ ๕ ปีหลังจากที่มี 
ผลใช้บังคับหรือตามที่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยที่ประชุมสุดยอดอาเซียน 

ทั้งนี้ รัฐสมาชิกใด ๆ สามารถร้องขอให้สำนักงานเลขาธิการอาเซียนตีความ 
กฎบัตรตามกฎว่าด้วยขั้นตอนการดำเนินงานที่กำหนดโดยคณะมนตรีประสานงาน 
อาเซียนได้ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่เกิดความไม่สอดคล้องกันระหว่างกฎบัตรอาเซียน 
กบัสทิธแิละพนัธกรณขีองรฐัสมาชกิอาเซยีนภายใตส้นธสิญัญา อนสุญัญา ความตกลง 
ข้อตกลง ปฏิญญา พิธีสาร และตราสารอาเซียนอื่น ๆ ทั้งหมดซึ่งได้มีผลใช้บังคับแล้ว 
กอ่นกฎบตัรอาเซยีนฉบบัปจัจบุนัมผีลใชบ้งัคบั กใ็หย้ดึถอืสทิธแิละพนัธกรณตีามขอ้บท 
ของกฎบัตรอาเซียนเป็นสำคัญ
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ความส่งท้าย

“กฎบัตรอาเซียน” ถือเป็นพัฒนาการอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญของสมาคมแห่ง 
ประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นกรอบทางกฎหมายและทางสถาบันของ 
อาเซยีนทีช่ดัเจนเชน่เดยีวกนักบัองคก์ารระหวา่งประเทศอืน่ ๆ  อนาคตของอาเซยีนยงัคง 
ตอ้งดำเนนิตอ่ไปตามครรลองแหง่การประสานเจตจำนงของประชาชาตอิาเซยีนเขา้ไว้ 
ด้วยกันตามวัตถุประสงค์หลักนับแต่วาระแรกของการก่อตั้งโดยปฏิญญากรุงเทพ  
และดำเนินภารกิจอันเป็นยุทธศาสตร์สำคัญแห่งอนาคต กล่าวคือ การจัดตั้ง 
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

อยา่งไรกด็ ีผูเ้ขยีนหวงัเปน็อยา่งยิง่วา่อนาคต 
ของอาเซียนจะมีการทบทวนผลสะท้อนจากการ 
ประกาศใช้บังคับกฎบัตรฉบับนี้อย่างจริงจัง เพื่อ 
ประโยชน์ในการดำเนินภารกิจในฐานะองค์การ 
ระหว่างประเทศระดับภูมิภาคให้บรรลุวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับผลสัมฤทธิ์อย่างเต็มที ่
ตามหลักการและเจตนารมณ์ที่ระบุไว้ในกฎบัตรได้ 
อย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการตัดสินใจ 

ของอาเซยีนทีก่ฎบตัรไดก้ำหนดไวใ้นหมวด ๗ ใหอ้ยูบ่นพืน้ฐานของการปรกึษาหารอื 
และ “ฉันทามติ” ซึ่งหมายถึงการตัดสินใจในญัตติใดต้องอาศัยความเห็นชอบของ 
ผู้แทนรัฐสมาชิก “ทั้งหมด” เป็นฉันทานุมัตินั้น เห็นว่าอาจเป็นอุปสรรคอย่างสำคัญ 
ที่จะทำให้การตัดสินใจของอาเซียนในวิถีที่เหมาะสมไม่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ประเด็นที่ 
รัฐสมาชิกใดมีส่วนได้เสียกับข้อมติ รัฐเช่นว่าน้ันก็อาจไม่ให้ฉันทามติได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
กรณทีีร่ฐัสมาชกิกระทำการใด ๆ  อนัเปน็การละเมดิกฎบตัรอยา่งรา้ยแรง หรอืไมป่ฏบิตั ิ
ตามข้อกำหนดในกฎบัตร 

เมื่อ “กฎบัตรสมาคมแห่งประชาชาติ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้” 
ได้มีผลใช้บังคับแล้ว จึงถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจำต้องพิจารณา 
ศกึษาผลการใชบ้งัคบัและรว่มกนัหารอืพจิารณาปรบัปรงุเพือ่ใหท้นัตอ่พลวตัของสงัคม 
ระหว่างประเทศ และสามารถเป็นกลไกสำคัญที่สามารถอำนวยประโยชน์ตามที่ได้มี 
การมุ่งหวังไว้ว่ารัฐสมาชิกของอาเซียนจะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างราบรื่นดังคำขวัญ
ของอาเซียนที่ว่า “วิสัยทัศน์เดียว อัตลักษณ์เดียว ประชาคมเดียว” ตลอดไป 
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พุทธทาสภิกขุ,  พุทธประวัติจากพระโอษฐ์ภาคต้น,  น.  ๕๖๕.

...สัตว์ทั้งปวง  ทั้งที่เป็นคนหนุ่ม  

คนแก่,  ทั้งที่เป็นคนพาลและบัณฑิต,  

ทั้งที่มั่งมีและยากจน  ล้วนแต่มีความตายเป็นที ่

ไปถึงในเบื้องหน้า.  เปรียบเหมือนภาชนะดิน 

ที่ช่างหม้อปั้นแล้ว  ทั้งเล็กและใหญ่  ทั้งที่สุกแล้ว  

และยังดิบ  ล้วนแต่มีการแตกทำลายเป็นที่สุด  

ฉันใด  ;  ชีวิตแห่งสัตว์ทั้งหลายก็มีความตาย 

เป็นเบื้องหน้า  ฉันนั้น...
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นิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก  
เปน็นติยสารรายเดอืนของสมาคมเนชัน่แนล 
จีโอกราฟฟิก ซึ่งก่อตั้งในสหรัฐอเมริกา 
เมื่อปี ค.ศ. ๑๘๘๘ เน้นการนำเสนอข้อมูล 
เพื่อเพิ่มพูนและเผยแพร่ความรู้จากการ 
สำรวจโลก แปลเปน็ฉบบัภาษาตา่งประเทศ 
๒๙ ภาษาท่ัวโลก สะท้อนความรู้อันหลากหลาย 
จากทุกมุมโลกในเชิ งสารคดีวิชาการ  
อันประกอบด้วยเนื้อหาด้านภูมิศาสตร์ 
ประวตัศิาสตร ์การเมือง สงัคม ศลิปวฒันธรรม 
วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ธรรมชาติวิทยา 
ชวีวทิยา การแพทย ์และวทิยาการสมยัใหม ่
รวมทั้งผลงานการค้นคว้าวิจัยด้านต่าง ๆ  
เว็บไซต์นี้สามารถช่วยให้ผู้ที่สนใจและ 
ติดตามนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก 
ยอ้นกลบัไปดคูอลมันต์า่ง ๆ  (ฉบบัภาษาไทย) 
ตัง้แตฉ่บบัแรกเดอืนสงิหาคม ๒๕๔๔ จนถงึ 
ฉบับปัจจุบัน  และยั ง เป็นเว็บไซต์ที่ มี  
ภาพประกอบด้านภูมิศาสตร์และส่ิงแวดล้อม 
ที่สวยงามอีกด้วย

เว็บไซต์ข้อมูลส่ิงแวดล้อมฝ่ังอันดามัน 
เป็นเว็บไซต์ท่ีรวบรวมความรู้และข้อมูลต่าง ๆ   
โดยเฉพาะทางด้านสิ่งแวดล้อมฝั่งทะเล 
อันดามัน (ระยะที่ ๑ จังหวัดภูเก็ต) ไว้อย่าง 
หลากหลาย อาทิ ปฏิทินส่ิงแวดล้อมในจังหวัด 
ภูเก็ต นิทรรศการสิ่งแวดล้อม ทัวร์สีเขียว 
ข้อมูลสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่ งแวดล้อมมนุษย์  และภาวะมลพิษ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น งานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม 
ทีผู่ส้นใจสามารถดาวนโ์หลดขอ้มลูได ้องคก์ร 
สิ่งแวดล้อมในจังหวัดภูเก็ต เครือข่าย 
สิง่แวดลอ้ม และกฎหมายสิง่แวดลอ้ม ทัง้ยงั 
มีสื่อการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อม
ที่น่าสนใจนำเสนอในรูปแบบโปรแกรม  
Powerpoint เช่น เต่าทะเล ปะการัง 
สิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง และ 
พะยูน เป็นต้น จึงเป็นอีกเว็บไซต์ที่มีความ 
หลากหลายทั้งด้านความรู้ ข้อมูลข่าวสาร  
และการปลูกฝังด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร
ทางทะเลไทย
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สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬา- 
ลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันวิชาการ 
ช้ันสูงในการวิจัยด้านสภาวะแวดล้อมท่ีมี 
ความสำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ  
เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อการวางแผนในการพัฒนา 
ป้องกัน และแก้ไข ตลอดจนการอนุรักษ์ 
สภาวะแวดลอ้มอนัจะนำมาซึง่คณุภาพชวีติ 
ทีพ่งึปรารถนาของสงัคมไทย จงึเปน็เวบ็ไซต ์
ที่รวมผลงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมไว้อย่าง 
มากมาย ให้ความรู้และข่าวสารทางด้าน 
สิ่งแวดล้อมผ่านการดำเนินงานในโครงการ 
ด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เช่น โครงการขยะ 
รีไซเคิล โครงการแก้มลิงพื้นที่บางบาล 
และโครงการพืน้ทีคุ่ม้ครอง เปน็ตน้ ตลอดจน 
เกร็ดความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย  
เช่น มลพิษทางดิน ปัญหาส่ิงแวดล้อมกับ 
คุณภาพชีวิต และผลเสียจากมลพิษทางอากาศ  
(Air Pollution Effects) เป็นต้น ทั้งยังเป็น 
เว็บไซต์ที่รวมลิงค์ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมไว้
อย่างมากมายอีกด้วย

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (สสท.) 
หรือ Thailand Environment Institute 
(TEI) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนด้าน 
สิ่งแวดล้อม ดำเนินงานในฐานะสถาบัน 
วิชาการอิสระ เป็นหน่วยปฏิบัติของมูลนิธิ 
ส่ิงแวดล้อมไทย โดยมิได้แสวงหากำไร  
มีปรัชญาการทำงานท่ีมุ่งเน้นการทำหน้าท่ี 
เป็นแหล่งศึกษาวิจัยองค์ความรู้ด้านส่ิงแวดล้อม 
ที่ทันสมัย ถูกต้อง และเชื่อถือได้ เน้นการ 
ผลักดันให้เกิดการประสานและทำงาน 
ร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน ประชาชน 
องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน ตลอดจน 
สถาบันทางวิชาการอื่น ๆ เพื่อเชื่อมโยงสู่ 
การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาต ิ
แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม จึ ง เ ป็ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ที่  
เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจด้านการอนุรักษ์ 
และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย






