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	 นางสาวสุทธิมาตร		จันทร์แดง	 นิติกร	
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กองบรรณาธิการ
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

ปัจจุบันหลักการในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายนิติบัญญัติโดยอาศัยกลไก	
ระบบคณะกรรมาธิการ	 (COMMITTEE)	 ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตามบทบัญญัติของ	
รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๕๐	โดยเฉพาะอำนาจของคณะกรรมาธกิารสามญั	
และคณะกรรมาธกิารวสิามญัในการออก “คำสัง่เรยีก” เอกสารจากบคุคลใดหรอืเรยีกบคุคลใดมาแถลง	
ขอ้เทจ็จรงิหรอืแสดงความเหน็ในกจิการทีก่ระทำ	หรอืในเรือ่งทีพ่จิารณาสอบสวนหรอืศกึษาอยูน่ัน้ได้		
ซึ่งมาตรา	๑๓๕	วรรคสอง	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	ได้กำหนดให้คำสั่งเรียกดังกล่าว	
มีผลบังคับตามที่กฎหมายบัญญัติ	แต่คำสั่งเรียกเช่นว่านั้นมิให้ใช้บังคับกับผู้พิพากษาหรือตุลาการ	
ที่ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ในกระบวนวิธีพิจารณาพิพากษาอรรถคดีหรือการบริหารงานบุคคลของ	
แต่ละศาล	และมิให้ใช้บังคับกับผู้ตรวจการแผ่นดินหรือกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่	
ปฏบิตัติามอำนาจหนา้ทีโ่ดยตรงในแตล่ะองคก์รตามรฐัธรรมนญู	การทีร่ฐัธรรมนญูไดก้ำหนดใหค้ำสัง่	
เรียกของคณะกรรมาธิการมีผลบังคับตามที่กฎหมายบัญญัติดังกล่าว	จึงได้มีปัญหาข้อถกเถียงกัน	
อยา่งกวา้งขวางวา่	คำวา่	“มผีลบงัคบัตามทีก่ฎหมายบญัญตั”ิ	นัน้	โดยหลกัการแลว้ควรมสีภาพบงัคบั	
หนักเบาเท่าใด	และควรมีกระบวนการในการออกคำสั่งเรียกเช่นใดจึงจะมีความเหมาะสมมากที่สุด	
ทั้งนี้	เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับโทษทางอาญา	รวมทั้งกระบวนการพิจารณาคดีอาญาทั่วไป	

ประกอบกบัในขณะนีไ้ดม้กีารเสนอรา่งพระราชบญัญตัคิำสัง่เรยีกของคณะกรรมาธกิารของ 
สภาผูแ้ทนราษฎรและวฒุสิภา พ.ศ. .... ตอ่สภาผูแ้ทนราษฎรและรา่งพระราชบญัญตัดิงักลา่วไดอ้ยูใ่น	
ชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎร	ดังนั้น	 เพื่อประโยชน์ในการ	
พจิารณาและการแปรญตัตริา่งกฎหมายดงักลา่วของรฐัสภา	และเพือ่ประโยชนใ์นดา้นการเสรมิสรา้ง	
ความรูค้วามเขา้ใจอนัเกีย่วกบัวงงานรฐัสภาใหก้บัประชาชนทัว่ไปไดม้โีอกาสรบัทราบอยา่งกวา้งขวาง		
ทางกองบรรณาธกิารวารสาร	“จลุนติ”ิ	จงึไดท้ำการสมัภาษณค์วามเหน็ทางวชิาการ	เรือ่ง	“สภาพบงัคบั 
ทางกฎหมายอันเกี่ยวกับการออกคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ”	จาก	ดร. วิชช์ จีระแพทย์   
อธบิดอียัการฝา่ยวชิาการ สำนกังานอยัการสงูสดุ และนายวศิษิฏ ์วศิษิฏส์รอรรถ  รองปลดักระทรวง 
ยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม	ดังมีรายละเอียดปรากฏในบทสัมภาษณ์ในฉบับ

สำหรับเนื้อหาอื่น	ๆ 	 ยังคงเข้มข้นด้วยข้อมูลทางวิชาการด้านกฎหมายที่เป็นประโยชน์	
ต่องานในด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภา	 เช่น	บทความทางวิชาการ	สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง	
กับวงงานด้านนิติบัญญัติ	 สรุปสัมมนาทางวิชาการ	 ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ	 แนะนำกฎหมายใหม่	
และร่างกฎหมายที่น่าสนใจ	 สรุปคำพิพากษาของศาลและผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่
น่าสนใจ	 คมความคิดเข็มทิศรัฐธรรมนูญ	 มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ	 การปฏิรูปกฎหมาย	
สารพันปัญหากฎหมาย	เกร็ดกฎหมายน่ารู้	หน้าต่างโลก	และแนะนำเว็บไซต์	เป็นต้น

กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ได้กรุณาติดตามผลงานของวารสาร	“จุลนิติ”	
ด้วยดีเสมอมา	 ซึ่งเราพร้อมที่จะทำหน้าที่คัดสรรบทความและสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ	
ด้านกฎหมายอันจะเป็นประโยชน์ต่อวงงานด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภาและสังคมโดยรวมต่อไป

	 	 	 	 	 	 	

บรรณาธิการแถลง



พระราชดำรัส
ในโอกาสที่ประธานศาลฎีกานำผู้พิพากษาประจำกระทรวงเข้าเฝ้าฯ 

ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ครั ้งแรก
ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

วันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๓๕

...ปราศจากอคตินี ้พูดมาทุกครั้งว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ 

เพราะว่าหน้าที่ของผู้พิพากษานั้นจะต้องปราศจากอคติ  

“อคติ” นั้นเป็นสิ่งที่หรือเป็นทางที่ไม่ควรไปคือทางที่ไม่ถูก  

จากอำนาจของความชอบ หรือความชัง หรือความกลัว 

หรือความไม่รู ้ “ความชอบ” ก็หมายความว่าไปเข้าข้างเขา 

“ความชัง” หมายความว่าไปเข้าข้างตรงข้ามเขา “ความกลัว” 

ที่เรียกว่า ภยาคติ กลัวว่าถ้าทำไปหรือพูดไปเขาจะมาทำร้ายเรา 

หรือ “โมหะคติ” ซึ่งหมายความว่า ความโง่ ความไม่รู ้ ความโง่ 

ความไม่รู ้นี ้ท่านทั้งหลายไม่ควรจะมี คือควรจะมีความรู้ เพราะว่า 

ท่านทั้งหลายได้ผ่านการศึกษา ได้ผ่านการอบรมทุกอย่างโดยดี  

แล้วก็คงต้องทำใจที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา 

และด้วยความสามารถเต็มที่ ฉะนั้นที่พูดนี้ก็ให้คิดหนัก

ในเรื ่องคำว่า “ปราศจากอคติ”...



สารบัญ

บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

เรื่อง  “สภาพบังคับทางกฎหมายอันเกี่ยวกับการออกคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ”
  • บทนำบทสัมภาษณ์ 	............................................................................................... 	 ๑
 •	 ดร. วิชช์  จีระแพทย์ 	............................................................................................. 	 ๓
			 	 อธิบดีอัยการฝ่ายวิชาการ		สำนักงานอัยการสูงสุด	
	 •	 นายวิศิษฏ์  วิศิษฏ์สรอรรถ		................................................................................... 	 ๑๔	
	 	 รองปลัดกระทรวงยุติธรรม		กระทรวงยุติธรรม

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ .............  ๒๕

บทความทางวิชาการ

	 • เรื่อง “อำนาจในการออกคำสั่งเรียกเอกสารหรือบุคคล 
  และระบบคณะกรรมาธิการรัฐสภาสาธารณรัฐฝรั่งเศส” 	..................................... 	 ๓๗
  โดย		นายดิสทัต		โหตระกิตย์

 • เรื่อง “การคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ข้าราชการ 
  ในการปฏิบัติราชการ”		.......................................................................................... 	 ๔๔
	 	 โดย		รศ.ดร.	เกรียงไกร		เจริญธนาวัฒน์

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ 

 • เรื่อง  การจัดคลื่นความถี่สำหรับการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่  
  (IMT หรือ 3G and Beyond) 	............................................................................ 	 ๕๙

๓ ๓๗๑๔



๗๙๕๙

ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ

 • ร่างพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร
		 	 และวุฒิสภา	พ.ศ.	....				...........................................................................................	 ๗๓

แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ

 •	 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ		
	 	 พ.ศ.	๒๕๕๒		...........................................................................................................	 ๗๙	
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กองบรรณาธิการ
สำนักกฎหมาย

ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาโดยมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของ 

ประเทศ ทีไ่ดก้ำหนดใหอ้ำนาจอธปิไตยเปน็ของปวงชนชาวไทย พระมหากษตัรยิผ์ูท้รงเปน็ 
ประมุขทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล รัฐสภาในฐานะที่เป็นองค์กร 
ในด้านนิติบัญญัติของประเทศอันประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีอำนาจหน้าท่ี 
ในการตรากฎหมาย การควบคุมการบริหารราชการแผน่ดนิ การใหค้วามเห็นชอบในเรื่อง 
สำคญั ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกบัประโยชนข์องแผน่ดนิ รวมทัง้การสรรหา แตง่ตัง้ และการถอดถอน 
บุคคลจากตำแหน่งในองค์กรต่าง ๆ ตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายบัญญัติ

ด้วยอำนาจหน้าท่ีและภารกิจของรัฐสภาท่ีมีความหลากหลาย กว้างขวาง 
และสลับซับซ้อนดังกล่าว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมี “คณะกรรมาธิการของสภา”  
เพื่อมาทำหน้าที่ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของรัฐสภา ซึ่งคณะกรรมาธิการถือเป็น 
ส่วนหนึ่งขององค์กรที่ใช้อำนาจในด้านนิติบัญญัติ ที่จะต้องทำภารกิจตามหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายจากสภา และถือเป็นกลไกที่สำคัญในกระบวนการทำงานของ 
ฝ่ายนิติบัญญัติ โดยช่วยเสริมสร้างการทำงานของสภาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีประสิทธิผล โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๑๓๕ วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีอำนาจเลือก 
สมาชิกของแต่ละสภาตั้งเป็นคณะกรรมาธิการสามัญ และมีอำนาจเลือกบุคคลผู้เป็น 
สมาชิกหรือมิได้เป็นสมาชิกตั้งเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อกระทำกิจการ 
พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเร่ืองใดๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าท่ีของสภาแล้วรายงานต่อสภา

จากเหตุผลและความสำคัญของระบบคณะกรรมาธิการของสภาดังกล่าว รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน จึงได้บัญญัติหลักการไว้ในมาตรา ๑๓๕ วรรคสอง 
โดยกำหนดให้ คณะกรรมาธิการฯ มีอำนาจออก “คำสั่งเรียก” เอกสารจากบุคคลใด  
หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระทำหรือในเรื่อง 
ที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยู่นั้นได้ และได้กำหนดให้คำสั่งเรียกดังกล่าวนั้นมีผล 

“สภาพบังคับทางกฎหมายอันเกี่ยวกับ 
การออกคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ”
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บังคับตามที่กฎหมายบัญญัติ ดังนั้น เพื่อเป็นการอนุวัติให้เป็นไปตามหลักการตามบทบัญญัติ 
รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๑๓๕ วรรคสองดงักลา่ว จงึไดม้สีมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 
จากพรรคการเมืองต่าง ๆ ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านได้เสนอร่างพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของ 
คณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. .... เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทน 
ราษฎร รวมจำนวน ๓ ฉบับ ซ่ึงขณะน้ีอยู่ระหว่างการพิจารณาในช้ันแปรญัตติของสภาผู้แทนราษฎร 
โดยร่างพระราชบัญญัติ ทั้ง ๓ ฉบับ มีหลักการและสาระสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดสภาพบังคับ 
ทางกฎหมายกรณีมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการฯ กล่าวคือ 
การกำหนดให้มีโทษทางอาญา ซึ่งมีทั้งโทษจำคุก หรือปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืน 
หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาดังกล่าว

  จากหลกัการของรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๑๓๕ วรรคสอง ทีไ่ดก้ำหนด 
ให้คำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภา มีผลบังคับตามที่กฎหมายบัญญัติ รวมทั้งหลักการ 
ของร่างพระราชบัญญัติฯ ทั้ง ๓ ฉบับ ที่ได้กำหนดให้มีโทษทางอาญาสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนหรือ 
ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการฯ นั้น อาจทำให้เกิดคำถามหรือประเด็นข้อสงสัย 
เกีย่วกบัสภาพบงัคบัทางกฎหมายและบทลงโทษทีเ่หมาะสมในกรณหีากมกีารฝา่ฝนืหรอืไมป่ฏบิตัิ
ตามคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการฯ นั้น ควรมีลักษณะเป็นประการใด และควรมีกระบวนการ 
หรอืขัน้ตอนในการดำเนนิการอยา่งไร รวมทัง้ในกรณทีีค่ำสัง่เรยีกของคณะกรรมาธกิารฯ อาจทำให ้
ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลซึ่งเป็นความลับของบุคคล จะมีแนวทางเพื่อให้ 
ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลซ่ึงเป็นความลับของบุคคลมิให้ถูกกระทบกระเทือนจากการ 
ใช้อำนาจของคณะกรรมาธิการของสภาอย่างไร ตลอดจนหลักการหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ 
สภาพบงัคบัทางกฎหมายของคำสัง่เรยีกในระบบคณะกรรมาธกิารของตา่งประเทศ มคีวามเหมอืน
หรอืแตกตา่งกบัหลกัการทีบ่ญัญตัไิวใ้นรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๑๓๕ วรรคสอง 
และหลักการของร่างพระราชบัญญัติฯ ทั้ง ๓ ฉบับ หรือไม่ เพียงใด

   ดงันัน้ เพือ่ใหม้คีวามกระจา่งหรอืความชดัเจนในเรือ่งนี ้กองบรรณาธกิารวารสารจลุนติ ิ
จึงได้ขอสัมภาษณ์ความคิดเห็นทางวิชาการจาก นายวิศิษฏ์  วิศิษฏ์สรอรรถ รองปลัดกระทรวง 
ยุติธรรม และ ดร. วิชช์  จีระแพทย์  อธิบดีอัยการฝ่ายวิชาการ สำนักงานอัยการสูงสุด 
ในหัวข้อเรื่อง “สภาพบังคับทางกฎหมายอันเก่ียวกับการออกคำส่ังเรียกของคณะกรรมาธิการ” 
ซึง่ผูท้รงคณุวฒุทิัง้ ๒ ทา่น ไดแ้สดงความคดิเหน็เกีย่วกบัประเดน็ในเรือ่งดงักลา่วนีไ้วอ้ยา่งนา่สนใจ  
โดยเฉพาะเกี่ยวกับแนวความคิด ที่มา เหตุผลและความจำเป็นเกี่ยวกับการให้อำนาจแก่ 
คณะกรรมาธกิารของสภาในการออกคำสัง่เรยีกโดยกำหนดใหค้ำสัง่เรยีกดงักลา่วมผีลบงัคบัตามที่
กฎหมายบัญญัติ รวมท้ังได้แสดงความคิดเห็นถึงร่างพระราชบัญญัติคำส่ังเรียกของคณะกรรมาธิการ 
ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. .... (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เสนอ) ตลอดจน 
ยังได้ให้ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจของ 
คณะกรรมาธิการของสภาและฝ่ายนิติบัญญัติโดยรวมอีกด้วย 
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จุลนิติ : แนวความคิด ที่มา เหตุผลและความจำเป็น 
เกี่ยวกับการให้อำนาจแก่คณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร 
และวุฒิสภาในการออกคำสั่งเรียกเอกสาร หรือเรียกบุคคลใด 
มาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระทำ หรือ 
ในเรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยู่นั้นได้ โดยกำหนดให้ 
คำสั่งเรียกดังกล่าวมีผลบังคับตามที่กฎหมายบัญญัติ

ดร.วิชช์  จีระแพทย์ : ต้องเข้าใจก่อนว่าระบบการปกครอง 
ในระบอบประชาธปิไตยแบง่องคก์รผูใ้ชอ้ำนาจอธปิไตยออกเปน็ ๓ ฝา่ย  
คือ ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ โดยองค์กร 
ผู้ใช้อำนาจทั้ง ๓ ฝ่ายนี้ต่างมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในลักษณะ 
การตรวจสอบและถ่วงดุลซึ่งกันและกัน ดังนั้นตามหลักสากล  
รัฐสภาในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติจึงมีอำนาจกำกับดูแล และตรวจสอบ 
การบรหิารราชการแผน่ดนิของฝา่ยบรหิาร ซึง่ฝา่ยนติบิญัญตัมิอีำนาจ 
กำกับดูแล และตรวจสอบฝ่ายบริหารรวม ๓ ประการ กล่าวคือ 

ประการแรก คอืการพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบทีจ่ะไวว้างใจ 
ให้เป็นรัฐบาลบริหารประเทศ ประการที่สอง คือมีอำนาจอภิปราย 
เพือ่ลงมตไิมไ่วว้างใจฝา่ยบรหิาร ประการทีส่าม คอือำนาจกำกบัดแูล
การทำงานของฝา่ยบรหิารอยา่งเขม้ขน้ การกำกบัดแูลฝา่ยบรหิารจะม ี
๒ ส่วน ส่วนที่หนึ่งก็คือ การติดตามตรวจสอบฝ่ายบริหารทั้งงาน 
ตามนโยบายและงานในอำนาจหนา้ที ่สว่นทีส่องคอื การออกกฎหมาย 
ต่าง ๆ สำหรับเพื่อใช้บังคับทั้งฝ่ายบริหารและประชาชน โดยเฉพาะ 
บทบาทในการตรวจสอบฝ่ายบริหารโดย “คณะกรรมาธิการ”

เม่ือวันศุกร์ท่ี ๒๙ มกราคม  ๒๕๕๓  
ณ สำนักงานอัยการสูงสุด

อธิบดีอัยการฝ่ายวิชาการ สำนักงานอัยการสูงสุด

* น.บ. (จุฬา) เกียรตินิยม, น.บ.ท., น.ม. (จุฬา), วปอ. ๓๓๕, สถาบันพระปกเกล้ารุ่น ๑

ดร. วิชช์  จีระแพทย์*
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คณะกรรมาธิการมีอำนาจหน้าที่ในการกระทำกิจการ พิจารณาสอบสวน 
หรือศึกษาเรื่องใดๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาแล้วรายงานต่อสภา ซึ่งระบบ 
กรรมาธิการเป็นกลไกที่สำคัญของฝ่ายนิติบัญญัติในการตรวจสอบฝ่ายบริหาร  
โดยกรรมาธิการของสภาแต่ละคณะก็จะดำเนินการตรวจสอบภายใต้กรอบอำนาจหน้าท่ี 
ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมสภา 

ปัญหาที่เกิดขึ้นของคณะกรรมาธิการที่ผ่านมาในอดีตคือการกระทำกิจการ 
พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ คณะกรรมาธิการจะต้อง 
ประสานขอข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ หรือจากบุคคลผู้ครอบครองหรือดูแลข้อมูล  
หรือเรียกบุคคลมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในกิจการที่กระทำ 
หรือในเรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยู่นั้นได้ แต่เนื่องจากคำสั่งเรียกดังกล่าว 
ไม่มีสภาพบังคับทางกฎหมาย ทำให้การทำงานของคณะกรรมาธิการมีปัญหา 
และอุปสรรค จึงมีความจำเป็นต้องทำให้คำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการดังกล่าว 
มีสภาพบังคับตามกฎหมาย

ในตา่งประเทศ สภาพบงัคบัทางกฎหมายของคำสัง่เรยีกของคณะกรรมาธกิาร 
จะมีทฤษฎีที่สำคัญอยู่ ๒ ทฤษฎี ดังนี้ 

ทฤษฎีที่ ๑ อำนาจลงโทษโดยรัฐสภา (Power of House to Punish 
Offenders) 

เป็นรูปแบบของกระบวนการรัฐสภาแบบอังกฤษ กล่าวคือ แต่ละสภาจะมี 
อำนาจลงโทษความผดิฐานละเมดิอำนาจสภาในฐานะเปน็ผูส้บืทอดอำนาจของศาลสงู 
ของรฐัสภา (High Court of Parliament) โดยอำนาจของกฎหมายและจารตีประเพณ ี
ของรัฐสภา อำนาจดังกล่าวเป็นหลักสำคัญของเอกสิทธิ์ของรัฐสภาและเทียบได้กับ 
อำนาจเด็ดขาดของศาลในการลงโทษผู้ละเมิดอำนาจศาล

โทษสำหรับผู้ซึ่งละเมิดเอกสิทธิ์หรือละเมิดอำนาจรัฐสภาได้แก่ ขัง ปรับ  
ภาคทัณฑ์ หรือว่ากล่าวตักเตือน ไม่ว่าผู้กระทำความผิดจะเป็นสมาชิก หรือ 
บคุคลภายนอก ประธานสภาผูแ้ทน หรอืสภาสามญั หรอืประธานสภาขนุนาง มอีำนาจ 
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ออกหมายขงัตามมตขิองแตล่ะสภา ในปจัจบุนัประธานสภาผูแ้ทนหรอืสภาสามญัไมม่ี
อำนาจลงโทษปรบั ตรงกนัขา้มกบัสภาขนุนาง ประธานสภาขนุนางไดใ้ชอ้ำนาจสัง่ปรบั
บ่อยครั้ง ส่วนโทษภาคทัณฑ์หรือตักเตือน ถ้าเป็นการภาคทัณฑ์หรือตักเตือน  สมาชิก
จะตอ้งลกุขึน้ยนืฟงัคำตกัเตอืนหรอืภาคทณัฑข์องประธานสภา ถา้เปน็บคุคลภายนอก
จะต้องถูกนำตัวมายืนฟังที่ประตูสภา

ประเทศทีใ่ชร้ะบบเดยีวกบัสหราชอาณาจกัร คอื ออสเตรเลยี แคนาดา อนิเดยี 
ไอร์แลนด์ สหพันธรัฐมาเลเซีย และสหรัฐอเมริกา แต่สำหรับสหรัฐอเมริกา  ความผิด
บางประการกฎหมายกำหนดให้ศาลเป็นผู้ใช้อำนาจลงโทษ

ในมลรัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ได้บัญญัติความผิดอาญาฐานละเมิดอำนาจ 
สภานติบิญัญตั ิ(Criminal contempt the legislature) ไวใ้นประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๒๑๕.๖๐ วา่บคุคลมคีวามผดิฐานละเมดิอำนาจสภานติบิญัญตัแิละตอ้งระวาง
โทษจำคุกไม่เกิน ๑ ปี (Class A. Misdemeanor) เมื่อถูกหมายเรียกให้มาเป็นพยาน 
ต่อสภานิติบัญญัติสภาหนึ่งสภาใด หรือต่อคณะกรรมาธิการใด ๆ ของสภาแล้ว ดังนี้

๑. ไม่มาหรือปฏิเสธไม่ยอมมา  โดยไม่มีข้อแก้ตัวอันชอบด้วยกฎหมาย หรือ
๒. ปฏิเสธไม่ยอมสาบานตัว หรือ
๓. ปฏิเสธไม่ยอมตอบคำถามในสาระสำคัญและที่สมควร หรือ
๔. ปฏิเสธไม่ยอมส่งหนังสือหรือเอกสารท่ีตนเป็นเจ้าของ หรืออยู่ในความครอบครอง 

ของตน ซึ่งจะเป็นพยานหลักฐานในสาระสำคัญและสมควรได้รับการพิจารณา ในเมื่อ 
ได้รับแจ้งตามสมควรแล้ว

ในกรณีการปฏิบัติไม่ชอบของพยานหรือการขัดขวางพยานน้ัน  ในสหราชอาณาจักร 
ถา้พยานซึง่ถกูเรยีกตวัใหไ้ปทีส่ภาใดสภาหนึง่ ปฏเิสธไมไ่ปสภาหรอืไมย่อมตอบคำถาม  
หรือส่งเอกสารจะถูกลงโทษฐานละเมิดอำนาจสภาทันที

ในแคนาดา และอินเดีย การกระทำผิดของพยานต่อหน้าสภา หรือคณะกรรมาธิการ 
หรือการที่บุคคลใดกระทำผิดฐานรบกวนพยาน เป็นความผิดฐานละเมิดอำนาจสภา 
และมีโทษเช่นเดียวกับในสหราชอาณาจักร
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ตามพระราชบัญญัติสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ค.ศ.๑๙๖๑ ของกานา บุคคล 
ซึ่งให้หลักฐานเท็จ หรือไม่ครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเรียก หรือตอบคำถาม 
หรือแสดงเอกสาร หรือพยายามขัดขวางมิให้พยานไปให้การต่อสภา มีความผิด 
ฐานละเมิดสภา

การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ ให้ถือว่าเป็น 
การละเมิดอำนาจรัฐสภาเหมือนกับการละเมิดอำนาจศาล ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกตามที ่
กฎหมายบัญญัติ โดยไม่ต้องผ่านการสอบสวนตามกระบวนการยุติธรรมปกติ โดยใน 
ต่างประเทศจะมีห้องขังของรัฐสภาโดยเฉพาะเพ่ือขังผู้ฝ่าฝืนคำส่ังเรียกของกรรมาธิการ 

ทฤษฎีท่ี ๒ อำนาจลงโทษโดยศาล (Punishments of offenders by 
Courts)

ในขณะที่การกระทำอย่างหนึ่งถือเป็นความผิดฐานละเมิดอำนาจรัฐสภาด้วย  
และรฐัสภามอีำนาจลงโทษได ้ และการกระทำดงักลา่วเปน็การละเมดิกฎหมาย  ซึง่ศาล 
ก็จะมีอำนาจลงโทษผู้กระทำความผิดนั้นได้ด้วยเช่นกัน รัฐสภามีอภิสิทธิ์ที่จะตัดสินใจ 
ว่าจะใช้อำนาจของตนเองหรือส่งผู้กระทำความผิดให้ศาลพิจารณา ซึ่งโดยปกติแล้ว  
รฐัสภามกัจะสง่ตวัผูก้ระทำความผดิใหศ้าลพจิารณาลงโทษ แตใ่นการตดัสนิใจสภาจะ 
ยึดเอาลักษณะของความผิดและอำนาจลงโทษที่รัฐสภามีอยู่เป็นหลัก แต่เมื่อรัฐสภา 
ตัดสินใจส่งเรื่องให้ศาลวินิจฉัยแล้ว รัฐสภาก็ไม่มีอำนาจพิจารณาทบทวนคำวินิจฉัย 
หรือแก้ไขโทษที่ศาลลงแก่ผู้กระทำผิดได้อีก

ตวัอยา่ง ของรฐัสภาทีใ่ชร้ปูแบบนี ้ไดแ้ก ่กานา และไนจเีรยี  ความผดิฐานละเมดิ 
อำนาจรัฐสภาได้กำหนดไว้เป็นกฎหมายพิเศษเกี่ยวกับรัฐสภา และศาลเป็นผู้วินิจฉัย 
ลงโทษ  ซ่ึงอาจเป็นโทษปรับหรือจำคุก หรือท้ังปรับท้ังจำ  โดยกฎหมายว่าด้วยสภานิติบัญญัติ 
(ส่วนของอำนาจและเอกสิทธิ์) ค.ศ. ๑๙๕๘ (Legislative House (Powers and 
Privileges) Ordinance,๑๙๕๘) ของไนจเีรยี บญัญตัวิา่ พยานทีไ่มไ่ปปรากฏตวัตอ่สภา 
หรอืคณะกรรมาธกิารของสภาเมือ่ถกูเรยีก หรอืปฏเิสธทีจ่ะตอบขอ้ซกัถาม หรอืคำถาม 
หรือแสดงเอกสาร มีความผิดตามกฎหมายนี้ ส่วนการให้การเท็จมีความผิดภายใต้ 
คำสาบานต่อสภาซ่ึงมีความผิดตามกฎหมายอาญา
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ในเบลเยี่ยม แคเมอรูน เยอรมนี กรีซ อิตาลี เนเธอร์แลนด์ โซมาเลีย สเปน 
และยูโกสลาเวีย จะมีกฎหมายอาญาและกฎหมายอื่น กำหนดโทษสำหรับความผิด 
ดังกล่าวไว้

ในฝรั่งเศส ฟินแลนด์ ปากีสถาน และญี่ปุ่น ไม่มีกฎหมายระบุความผิดไว ้
เปน็พเิศษ รฐัสภาและสมาชกิรฐัสภาไมไ่ดร้บัความคุม้ครองเปน็พเิศษ  แตกตา่งไปจาก 
เจ้าหน้าที่และข้าราชการของรัฐสภาแต่อย่างใด

อยา่งไรกต็าม  ในเบลเยีย่ม ญีปุ่น่ เนเธอรแ์ลนด ์และสหรฐัอเมรกิา มกีฎหมาย 
พเิศษใชบ้งัคบักบัการไตส่วนของสภาในเบลเยีย่ม กฎหมายวา่ดว้ยการไตส่วนของรฐัสภา 
(Law on Parliamentary Inquires ๑๘๘๐) บัญญัติว่า พยานที่ให้การในการไต่สวน 
มีหน้าที่เช่นเดียวกับพยานที่ให้การต่อศาลและอาจต้องรับโทษเช่นเดียวกัน ในญี่ปุ่น  
มกีฎหมายวา่ดว้ยคำสาบานและการใหถ้อ้ยคำ ฯลฯ ของพยานในสภา (Law relating  
to Oaths and Testimony, etc. By Witnesses in the House) ซึง่กำหนดฐานความผดิ 
และบทบัญญัติเก่ียวกับการลงโทษไว้ ในเนเธอร์แลนด์กฎหมายให้อำนาจต้ังคณะกรรมการ 
ไต่สวน (Committees of inquiry) ซึ่งคณะกรรมาธิการดังกล่าวเท่านั้นที่มีอำนาจ 
เรียกพยานมาให้ถ้อยคำ โดยสภาไม่มีอำนาจเรียกพยานเอง โทษที่จะลงแก่พยาน 
ท่ีกระทำผิด หรือความผิดท่ีกระทำต่อพยานน้ันเช่นเดียวกับพยานในศาลในสหรัฐอเมริกา  
การไม่ไปปรากฏตัวและให้การต่อคณะกรรมาธิการของสภาเป็นความผิดและศาล 
มีอำนาจลงโทษ โดยสภานั้นเมื่อได้รับรองข้อกล่าวหาว่ามีการละเมิดอำนาจสภาแล้ว  
จะส่งเรื่องให้อัยการของรัฐบาลกลาง (United States Attorney for the District 
of Columbia) เพื่อฟ้องร้องผู้กระทำผิด และการรบกวนพยานเป็นฐานความผิด 
เช่นเดียวกับการรบกวนพยานศาล

ตามรฐัธรรมนญูของอติาล ีคณะกรรมาธกิารไตส่วนของรฐัสภา (Parliamentary 
Commissions of Inquiry) มอีำนาจไตส่วนเชน่เดยีวกบัอำนาจไตส่วนของฝา่ยตลุาการ  
พยานมีหน้าที่ และถ้าไม่ทำตามหน้าที่ต้องได้รับโทษตามกฎหมายอาญา

ตามทฤษฎีนี้ ถ้าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามให้มีความผิดทางอาญาปกติ 
ต้องดำเนินการลงโทษ ตามกระบวนการยุติธรรมปกติ 

ผมคิดว่าทั้ง ๒ ทฤษฎีดังกล่าวต่างก็มีข้อดีและข้อเสียขึ้นอยู่กับคุณภาพของ 
รัฐสภาและบริบททางการเมืองและสังคมของแต่ละประเทศเป็นสำคัญ ถ้ารัฐสภา 
มีความรับผิดชอบ มีวัยวุฒิ คุณวุฒิ และ มีมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
ที่เพียงพอ ควรเลือกรูปแบบการร่างกฎหมายคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ 
ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ตามทฤษฎีที่ ๑ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ 
ฝ่ายนิติบัญญัติ แต่ถ้ารัฐสภายังไม่มีความพร้อม ก็ต้องเลือกใช้ทฤษฎีที่ ๒ เป็นหลัก 
ในการออกแบบกฎหมายดังกล่าว 
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จุลนิติ : ในทัศนะของท่าน มีความเห็นว่าสภาพบังคับทางกฎหมายและ 
บทลงโทษที่เหมาะสมในกรณีหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเรียกของ 
คณะกรรมาธกิารนัน้ ควรมลีกัษณะเปน็ประการใด และควรมรีายละเอยีดของขัน้ตอน 
ในการดำเนินการอย่างไร

ดร.วิชช์  จีระแพทย์ : นับแต่ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย และมีการประกาศใช้ 
รัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นฉบับแรกเป็นต้นมา 
จนถึงปัจจุบัน กลไกการทำงานของระบบคณะกรรมาธิการของรัฐสภาในประเทศไทยน้ัน 
กรรมาธกิารมเีพยีงอำนาจในการออกคำสัง่เรยีกเอกสารจากบคุคลใดหรอืเรยีกบคุคลใด 
มาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระทำ หรือในเรื่องที่พิจารณา 
สอบสวนหรือศึกษา แต่คำสั่งเรียกดังกล่าวไม่มีผลบังคับในทางกฎหมาย กล่าวคือ  
หากมกีารฝา่ฝนืหรอืไมป่ฏบิตัติามกไ็มม่โีทษในทางกฎหมาย ซึง่เปน็ปญัหาและอปุสรรค 
ที่สำคัญของฝ่ายนิติบัญญัติในการทำหน้าที่ตรวจสอบฝ่ายบริหาร 

ผมจงึเหน็ดว้ยทีจ่ะมกีารตรากฎหมายขึน้ใชบ้งัคบัเพือ่ทำใหค้ำสัง่เรยีกเอกสาร 
หรือบุคคล ของคณะกรรมาธิการมีสภาพบังคับในทางกฎหมาย ซึ่งก็เป็นที่น่ายินดีที่ 
หลักการนี้ได้รับการบรรจุไว้เป็นครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยบัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓๕ วรรคสอง ซึ่งบัญญัติให้ 
คณะกรรมาธิการมีอำนาจออกคำสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใด 
มาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการท่ีกระทำหรือในเร่ืองท่ีพิจารณาสอบสวน 
หรือศึกษาอยู่นั้นได้ และให้คำสั่งเรียกดังกล่าวมีผลบังคับตามที่กฎหมายบัญญัติ 

โดยรา่งพระราชบญัญตัคิำสัง่เรยีกของคณะกรรมาธกิารของสภาผูแ้ทนราษฎร 
และวุฒิสภา พ.ศ. …. มีผู้เสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา รวม ๓ ฉบับ คือ 
ร่างพระราชบัญญัติของนายศักดา คงเพชร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทย 
กับคณะ ร่างพระราชบัญญัติของนายทิวา เงินยวง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ และร่างพระราชบัญญัติของนายเจริญ  จรรย์โกมล  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคพลังประชาชน กับคณะ (ปัจจุบัน คือ พรรคเพื่อไทย) 
ซึง่ในคราวประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร  ชดุที ่๒๓ ปทีี ่๒ ครัง้ที ่๒๖ (สมยัสามญันติบิญัญตั)ิ 
วันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติ 
คำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ….  

ผมจึงเห็นด้วยที่จะมีีการตรากฎหมายขึ้นใช้บังคับเพื่อทำให้คำสั่งเรียกเอกสารหรือ 
บุคคล ของคณะกรรมาธิการมีสภาพบังคับในทางกฎหมาย ซึ่งก็เป็นที่น่ายินดีที่หลักการนี้ 
ได้รับการบรรจุไว้เป็นครั้งแรก
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บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

ทั้ง ๓ ฉบับนั้น มีหลักการทำนองเดียวกัน จึงเห็นควรนำมาพิจารณารวมกัน โดยถือ 
เอาร่างพระราชบัญญัติของนายทิวา  เงินยวง กับคณะเป็นหลักในการพิจารณา  
ซึ่งปัจจุบันร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวอยู่ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ 
วิสามัญของสภาผู้แทนราษฎร

 ในการพจิารณารา่งพระราชบญัญตัดิงักลา่ว คณะกรรมาธกิารวสิามญัไดเ้ลอืก 
แนวทางการลงโทษตามทฤษฎีที่ ๒ ดังกล่าวข้างต้น กล่าวคือ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ 
ตามคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการเป็นความผิดทางอาญา ให้ดำเนินการลงโทษ 
ตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาปกติ ซึ่งในร่างพระราชบัญญัติทั้งสามฉบับ 
มีบทกำหนดโทษทางอาญา ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนไม่จัดส่งเอกสารหรือไม่มาแถลง 
ขอ้เทจ็จรงิหรอืแสดงความเหน็ตอ่คณะกรรมาธกิาร ตอ้งระวางโทษจำคกุไมเ่กนิหกเดอืน 
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งผมมีความเห็นว่าหากมีการฝ่าฝืน 
คำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการในครั้งที่สองควรมีการกำหนดโทษให้เพิ่มมากขึ้น 
กว่าการฝ่าฝืนในครั้งแรก

 ในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมาธิการ ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 
ได้บัญญัติให้กรรมาธิการเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งการเป็น 
เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามีผลในทางกฎหมาย กล่าวคือในส่วนของ 
คณะกรรมาธกิาร การออกคำสัง่เรยีกเอกสารจากบคุคลใด หรอืเรยีกบคุคลใดมาแถลง 
ขอ้เทจ็จรงิหรอืแสดงความเหน็ในกจิการทีก่ระทำหรอืในเรือ่งทีพ่จิารณาสอบสวนหรอื 
ศกึษาอยูน่ัน้ หากเปน็ไปโดยมชิอบเพือ่แสวงหาประโยชนส์ำหรบัตนเองหรอืผูอ้ืน่ หรอื 
ทำให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น กรรมาธิการจะมีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงาน 
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบหรือโดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๑๕๗ หรือความผิดอื่นในประมวลกฎหมายอาญาภาคสอง ความผิด หมวด ๒ 
ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ มาตรา ๑๔๗ – มาตรา ๑๖๖ ดังนั้นการออกคำสั่ง 
เรียกเอกสารหรือเรียกบุคคลใดมาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น  
คณะกรรมาธิการจะต้องกระทำภายในขอบอำนาจตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย 
และในข้อบังคับการประชุมของสภา 

ขณะเดียวกันกฎหมายก็ให้ความคุ้มครองกรรมาธิการในฐานะท่ีเป็นเจ้าพนักงาน  
บุคคลที่คณะกรรมาธิการออกคำสั่งเรียกให้ส่งเอกสารหรือให้มาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือ 
แสดงความเห็นอาจจะมีความผิดต่อเจ้าพนักงาน เช่นหากดูหมิ่น ดูถูก เหยียดหยาม  
คณะกรรมาธิการในขณะปฏิบัติหน้าท่ีหรือเพราะได้กระทำการตามหน้าท่ีก็จะมีความผิด 
ฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎมายอาญา มาตรา ๑๓๖ เป็นต้น 

ส่วนขั้นตอนการดำเนินการ ในการออกคำสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือ
เรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระทำหรือในเรื่อง 
ทีพ่จิารณาสอบสวนหรอืศกึษานัน้ผมคดิวา่คงจะตอ้งมกีารปรบัปรงุขอ้บงัคบัการประชมุ 
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สภาพบังคับทางกฎหมายอันเกี่ยวกับการออกคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ

ใหส้อดรบักบัรา่งพระราชบญัญตัคิำสัง่เรยีกของคณะกรรมาธกิารของสภาผูแ้ทนราษฎร 
และวุฒิสภา พ.ศ. …. ที่จะประกาศใช้เป็นกฎหมายในอนาคตต่อไป

จุลนิติ : ท่านมีความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของ 
คณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. .... (สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรเป็นผู้เสนอ) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาในขั้นแปรญัตติของ 
สภาผู้แทนราษฎรอย่างไร

ดร.วิชช์  จีระแพทย์ : ผมเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของ 
คณะกรรมาธกิารของสภาผูแ้ทนราษฎรและวฒุสิภา พ.ศ. …. เปน็กฎหมายทีม่หีลกัการ 
ที่ดีและมีความจำเป็นสำหรับฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งจะต้องเร่งรัดให้มีผลใช้บังคับเป็น 
กฎหมายโดยเร็ว เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาและอุปสรรคของระบบคณะกรรมาธิการที่
เคยเกิดขึ้นในอดีตและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของฝ่ายนิติบัญญัติ  
โดยการทำให้คำสั่งเรียกของกรรมาธิการมีสภาพบังคับทางกฎหมายตามหลักการ 
ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๕ วรรคสอง 

อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่จะเกิดขึ้นเมื่อร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใช้บังคับ 
คือ ความซ้ำซ้อนในการออกคำสั่งเรียกเอกสารหรือเรียกบุคคลมาชี้แจงหรือ 
แสดงความคิดเห็นอันจะเป็นการสร้างภาระให้กับผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดเตรียมเอกสาร 
และผู้ที่จะมาชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ เนื่องจากหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามก็จะ 
มีโทษในทางอาญา จึงต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับการประชุมสภาให้เกิดความชัดเจน 
ในเรื่องการออกคำสั่งเรียกเอกสารหรือบุคคลของคณะกรรมาธิการ ทั้งนี้เพื่อสร้าง 
ดุลยภาพระหว่างฝ่ายที่ออกคำสั่งและฝ่ายที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่ง

จุลนิติ : ในกรณีที่คณะกรรมาธิการได้ออกคำสั่งเรียกเอกสาร หรือเรียก 
บุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระทำ หรือในเรื่องที ่
พจิารณาสอบสวนหรอืศกึษา ซึง่อาจทำใหผู้ร้บัคำสัง่เรยีกดงักลา่วทีเ่ปน็ประชาชน 
ท่ัวไปหรือภาคเอกชนต้องมาแถลงข้อเท็จจริงหรือต้องมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
หรือข้อมูลซึ่งเป็นความลับของประชาชนทั่วไปหรือภาคเอกชน ในกรณีดังกล่าวนี้ 
จะมีแนวทางอย่างไรเพื่อให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนหรือภาคเอกชนมิให้ 
ถูกกระทบกระเทือนจากการใช้อำนาจของคณะกรรมาธิการดังกล่าว

ดร.วิชช์  จีระแพทย์ : ในกรณีที่คณะกรรมาธิการได้ออกคำสั่งเรียกเอกสาร  
หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระทำ หรือ 
ในเรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษา ซึ่งอาจทำให้ประชาชนทั่วไปหรือภาคเอกชน 
ผู้ได้รับคำสั่งเรียกต้องถูกกระทบกระเทือนจากการใช้อำนาจของคณะกรรมาธิการ 
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ดังกล่าวในการมาแถลงข้อเท็จจริงหรือต้องมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูล
ซึ่งเป็นความลับนั้นมีความเห็นว่า โดยทั่วไปหากข้อมูลใดเป็นความลับ เช่น ความลับ 
ทางธุรกิจหรือสูตรเคมีต่าง ๆ ย่อมนำมาเปิดเผยไม่ได้ แต่หากข้อมูลใดเปิดเผยแล้ว 
จะเปน็ประโยชนต์อ่สาธารณะและไมเ่ปน็ภยัตอ่ความมัน่คงของชาตกิค็วรเปน็ขอ้ยกเวน้ 
ที่สามารถนำมาเปิดเผยให้ประชาชนทราบได้

เมือ่พจิารณาหลกัการในมาตรา ๕ วรรคสาม ของรา่งพระราชบญัญตัคิำสัง่เรยีก
ของคณะกรรมาธกิารของสภาผูแ้ทนราษฎรและวฒุสิภา พ.ศ. .... ของนายทวิา  เงนิยวง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะเป็นผู้เสนอ จะพบว่ามีการ 
กำหนดเหตยุกเวน้ทีข่า้ราชการ พนกังาน หรอืลกูจา้งของหนว่ยราชการ หนว่ยงานของรฐั 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ไม่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งเรียก ไว้ใน ๒ กรณี คือ 
กรณีท่ีเก่ียวกับความปลอดภัย และกรณีท่ีเก่ียวกับประโยชน์สำคัญของชาติอย่างไรก็ตาม 
เหตยุกเวน้ทัง้ ๒ กรณดีงักลา่ว ยงัไมม่คีวามชดัเจนเพยีงพอวา่แคไ่หนเพยีงใดทีถ่อืวา่เปน็ 
กรณีเกี่ยวกับความความปลอดภัยหรือประโยชน์สำคัญของชาติ ดังนั้น เพื่อป้องกัน 
ปญัหาการตคีวามกฎหมายในภายหลงัจงึมคีวามจำเปน็ทีจ่ะตอ้งมกีารกำหนดบทนยิาม
ของคำวา่ “ความปลอดภยั” (Security) และ “ประโยชนส์ำคญัของชาต”ิ (Important 
National Benefits) ให้ชัดเจนว่ามีความหมายครอบคลุมถึงกรณีใดบ้าง

นอกจากนี้ ในมาตราเดียวกันนี้ยังได้กำหนดว่า ในกรณีที่บุคคลที่ได้รับคำสั่ง 
เรียกของคณะกรรมาธิการเป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ให้ประธานคณะกรรมาธิการ
แจ้งให้รัฐมนตรีซึ่งบังคับบัญชาหรือกำกับดูแลหน่วยงานที่บุคคลนั้นสังกัดอยู่นั้นทราบ  
และมีคำสั่งให้บุคคลนั้นดำเนินการตามคำสั่งเรียก การกำหนดในลักษณะดังกล่าวนี้  
อาจเป็นข้อจำกัดประการหน่ึงท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมาธิการได้  
กล่าวคือ หากรัฐมนตรีไม่ให้ความร่วมมือ โดยอาจออกคำส่ังล่าช้าหรือจงใจไม่ออกคำส่ัง  
บุคคลผู้ได้รับคำสั่งเรียกนั้นก็ไม่จำต้องส่งเอกสารหรือมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดง 
ความคิดเห็นตามที่คณะกรรมาธิการมีคำสั่งเรียก ดังนั้น เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว  
จึงเห็นสมควรให้มีการกำหนดบทบัญญัติเพิ่มเติมว่า รัฐมนตรีต้องมีคำสั่งให้บุคคล 
ดำเนินการตามคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการโดยเร็ว และในกรณีที่รัฐมนตรีจงใจ 
ไม่ออกคำสั่งให้ถือว่าเป็นความผิดซึ่งต้องได้รับโทษตามที่กำหนดไว้ด้วย 

ปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ีมีผลใช้บังคับคือ ความซ้ำซ้อน 
ในการออกคำส่ังเรียกเอกสารหรือเรียกบุคคลมาช้ีแจงหรือแสดงความคิดเห็นอันจะเป็น 
การสร้างภาระให้กับผู้ท่ีมีหน้าท่ีในการจัดเตรียมเอกสารและผู้ท่ีจะมาช้ีแจงต่อคณะกรรมาธิการ
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จุลนิติ : หลักการหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับอำนาจและสภาพบังคับ 
ทางกฎหมายในการเรียกเอกสารหรือบุคคลมาชี้แจงของระบบกรรมาธิการใน 
ต่างประเทศ มีความเหมือน หรือแตกต่างกับหลักการตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยและร่างพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของ
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. .... อย่างไร

ดร.วิชช์  จีระแพทย์ : ดังที่ได้กล่าวแล้วในตอนต้นว่าหลักการหรือแนวทาง 
ปฏิบัติเกี่ยวกับอำนาจและสภาพบังคับทางกฎหมายในการออกคำสั่งเรียกเอกสารหรือ
บคุคลมาชีแ้จงของระบบคณะกรรมาธกิารในตา่งประเทศโดยทัว่ไปนัน้จะมอียู ่๒ ทฤษฎ ี
ด้วยกันคือ

ทฤษฎีที่ ๑ หากบุคคลใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ 
ใหถ้อืวา่เปน็ “การละเมดิอำนาจรฐัสภา” ซึง่รฐัสภามอีำนาจในการสัง่จำคกุบคุคลดงักลา่ว 
ไดต้ามทีก่ฎหมายบญัญตั ิโดยในตา่งประเทศนัน้จะมหีอ้งขงัของรฐัสภาเพือ่จำคกุผูฝ้า่ฝนื
ในกรณดีงักลา่วไวโ้ดยเฉพาะ อยา่งไรกด็ี สภาพบงัคบัทางกฎหมายตามทฤษฎนีีจ้ะนำมา
ใช้ได้ ต้องเป็นกรณีที่รัฐสภานั้นมีคุณวุฒิ วัยวุฒิ และมีจริยธรรมที่เหมาะสมเพียงพอ

ทฤษฎีที่ ๒  หากบุคคลใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ  
ให้ถือว่าเป็น “การละเมิดอำนาจศาล” โดยถือว่าเป็นข้อหาหนึ่งตามประมวล 
กฎหมายอาญา ซึง่ศาลจะเปน็ผูม้อีำนาจในการวนิจิฉยัเพือ่มคีำพพิากษาสัง่ลงโทษ สำหรบั 
ความเหมาะสมของประเทศไทยนั้นควรจะได้นำทฤษฎีนี้มาใช้

เมื่อพิจารณาหลักการของร่างพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ 
ของสภาผูแ้ทนราษฎรและวฒุสิภา พ.ศ. .... ของนายทวิา  เงนิยวง สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 
พรรคประชาธิปัตย์กับคณะเป็นผู้เสนอ มีข้อสังเกตอันเป็นปัญหาที่น่าขบคิดเกี่ยวกับ 
อำนาจในการฟอ้งคดเีพือ่ใหศ้าลสัง่ลงโทษวา่ ควรเปน็อำนาจของใคร ระหวา่งเจา้พนกังาน 
ตำรวจกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพราะยัง 
ไม่มีความชัดเจนในกรณีดังกล่าว ดังนั้น ในเบื้องต้นจึงอาจเป็นอำนาจของพนักงาน 
สอบสวนที่จะไต่สวนข้อมูลข้อเท็จจริง แล้วดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมต่อไป 

แต่หลักการของร่างพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของ 
สภาผูแ้ทนราษฎรและวฒุสิภา พ.ศ. .... ของนายศกัดา  คงเพชร สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 
พรรคเพือ่ไทย กบัคณะเปน็ผูเ้สนอ ไดก้ำหนดให ้“อยัการสงูสดุ” และ “คณะกรรมาธกิาร” 
เปน็ผูม้อีำนาจฟอ้งคดอีาญาไวอ้ยา่งชดัเจน ในมาตรา ๑๒ และในมาตรา ๑๓ ยงัไดก้ำหนด 
ให้การปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้กรรมาธิการเป็นเจ้าพนักงานตามประมวล 
กฎหมายอาญาดว้ย ซึง่การกำหนดใหค้ณะกรรมาธกิารทีอ่อกคำสัง่เรยีกมอีำนาจสอบสวน 
และมีอำนาจยื่นฟ้องคดีอาญาได้เองในลักษณะดังกล่าวนี้ จะช่วยให้การดำเนินการตาม
กระบวนการเปน็ไปอยา่งรวดเรว็ยิง่ขึน้ อยา่งไรกต็าม แนวทางดงักลา่วกม็ผีูท้ีไ่มเ่หน็ดว้ย  
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ทัง้นีเ้พราะเหน็วา่หากกำหนดใหค้ณะกรรมาธกิารทีอ่อกคำสัง่เรยีกและมอีำนาจในการ 
สอบสวนและย่ืนฟ้องคดีอาญาได้ด้วยตนเองแล้ว การดำเนินงานอาจกระทำโดยปราศจาก 
ความอิสระหรืออาจถูกแทรกแซงได้ ซึ่งจะกระทบกระเทือนต่อการให้ความยุติธรรม 
โดยส่วนรวมได้นั่นเอง

สำหรับความคิดเห็นส่วนตัวมีความเห็นว่า ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม 
คำสัง่เรยีกของคณะกรรมาธกิาร ควรดำเนนิการตามกระบวนการทางอาญาปกต ิแตค่วร 
กำหนดขัน้ตอนใหม้คีวามรวดเรว็ยิง่ขึน้ เชน่ การกำหนดระยะเวลาในการดำเนนิคดตีา่ง ๆ   
ซึง่ไมค่วรเกนิ ๓๐-๔๐ วนันบัตัง้แตว่นัทีร่บัเรือ่งจนถงึวนัทีย่ืน่ฟอ้งคดตีอ่ศาล หรอืการตัง้ 
หน่วยงานขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อรับผิดชอบดำเนินการเรื่องนี้โดยเฉพาะ เป็นต้น

จลุนติ ิ : บทสรปุสง่ทา้ย และขอ้เสนอแนะอืน่ๆ ทีจ่ะเปน็ประโยชน ์และขอ้คดิ 
คำนึงสำหรับฝ่ายนิติบัญญัติเก่ียวกับอำนาจในการออกคำส่ังเรียกของคณะกรรมาธิการ

ดร.วิชช์  จีระแพทย์ : เน่ืองจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๕ วรรคสอง ได้บัญญัติให้คณะกรรมาธิการสามัญและคณะกรรมาธิการ 
วสิามญัของสภาผูแ้ทนราษฎรและวฒุสิภามอีำนาจออกคำสัง่เรยีกเอกสารจากบคุคลใด  
หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในกิจการที่กระทำ หรือ 
ในเรือ่งทีพ่จิารณาสอบสวนหรอืศกึษาอยูน่ัน้ได ้และคำสัง่เรยีกดงักลา่วจะมผีลบงัคบัได ้
จะตอ้งดำเนนิการตรากฎหมายขึน้มารองรบั ดงันัน้ จงึหลกีเลีย่งไมไ่ดท้ีฝ่า่ยนติบิญัญตัิ
จะไม่ดำเนินการออกกฎหมายเพื่อมารองรับคำสั่งเรียกในกรณีดังกล่าว อย่างไรก็ตาม  
กฎหมายฉบบันีจ้ำเปน็ตอ้งคำนงึถงึดลุยภาพ (Equilibrium) ระหวา่งบคุคลผูท้ีไ่ดร้บั 
คำสัง่เรยีกกบัคณะกรรมาธกิารผูม้อีำนาจออกคำสัง่เรยีก กลา่วคอื ผูไ้ดร้บัคำสัง่เรยีก 
จะต้องไม่เกิดความรู้สึกว่าไม่เป็นธรรม ขณะเดียวกันการดำเนินการของคณะกรรมาธิการ 
ต้องบรรลุผลสำเร็จด้วย ซึ่งวิธีการที่สามารถนำมาพิจารณาดำเนินการได้ เช่น  
การประสานงานระหว่างคณะกรรมาธิการต่าง ๆ ที่มีความประสงค์จะออกคำสั่งเรียก
เอกสารหรอืบคุคลในเรือ่งเดยีวกนักอ่นทีจ่ะออกคำสัง่เรยีก ทัง้นี ้เพือ่ใหก้ารออกคำสัง่ 
เรียกไม่ซ้ำซ้อนกันหรือมีจำนวนน้อยครั้งที่สุด และมาจากการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด 
รว่มกนัในเบือ้งตน้เสยีกอ่น นอกจากนี ้เพือ่เปน็การแบง่เบาภาระของคณะกรรมาธกิาร  
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาแล้วแต่กรณี  
อาจจัดตั้งหน่วยงานธุรการขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบในการเป็น 
ผูป้ระสานงาน รวบรวมประเดน็คำถาม และพจิารณาตรวจสอบกลัน่กรองความประสงค ์
เหล่านั้น รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง แล้วจึงจะดำเนินการออกคำสั่ง
เรียกต่อไป เป็นต้น 
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จุลนิติ : แนวความคิด ที่มา เหตุผลและความจำเป็น 
เกี่ยวกับการให้อำนาจแก่คณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร
และวุฒิสภาในการออกคำสั่งเรียกเอกสาร หรือเรียกบุคคลใดมา 
แถลงขอ้เทจ็จรงิหรอืแสดงความเหน็ในกจิการทีก่ระทำ หรอืในเรือ่ง 
ที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยู่นั้นได้ โดยกำหนดให้คำสั่งเรียก
ดังกล่าวมีผลบังคับตามที่กฎหมายบัญญัติ 

นายวิศิษฏ์ฯ : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๕ วรรคสอง ได้วางหลักการโดยกำหนดให้ 
คณะกรรมาธิการฯ ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีอำนาจ 
ออกคำสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลง 
ข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการท่ีกระทำหรือในเร่ืองท่ีพิจารณา 
สอบสวนหรือศึกษาอยู่นั้นได้ และให้คำสั่งเรียกดังกล่าวมีผลบังคับ 
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ แต่คำส่ังเรียกเช่นว่าน้ันมิให้ใช้บังคับกับผู้พิพากษา 
หรือตุลาการที่ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ในกระบวนวิธีพิจารณา 
พิพากษาอรรถคดีหรือการบริหารงานบุคคลของแต่ละศาล และ
มิให้ใช้บังคับกับผู้ตรวจการแผ่นดินหรือกรรมการในองค์กรอิสระ 
ตามรัฐธรรมนูญที่ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่โดยตรงในแต่ละองค์กร 
ตามรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญแล้วแต่กรณี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒๘  มกราคม  ๒๕๕๓  
ณ อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ 
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

๑ นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เนติบัณฑิตไทย, LL.B. (Second Class 
Honours, Upper Division) University of Wales, United Kingdom, Barrister-at-Law of Gray’s Inn (เนติบัณฑิตอังกฤษ)  
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม.

นายวิศิษฏ์  วิศิษฏ์สรอรรถ๑
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เหตผุลและความจำเปน็เกีย่วกบัการใหอ้ำนาจดงักลา่วแกค่ณะกรรมาธกิารของ 
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาในการออกคำสั่งเรียกฯ โดยกำหนดให้ “คำสั่งเรียก 
มผีลบงัคบัตามทีก่ฎหมายบญัญตั”ิ นัน้ เนือ่งจากตลอดระยะเวลาทีผ่า่นมาการทำหนา้ที่ 
ของคณะกรรมาธิการฯ ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญนั้น ได้ประสบปัญหา คือ ในการ 
พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภา หรือการเรียก 
เอกสารหรือเรียกบุคคลใด ๆ มาชี้แจงแล้วมักจะไม่ได้รับความร่วมมือจากบุคคลหรือ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนทำให้การทำหน้าที่หรือการปฏิบัติงานตามภารกิจของ 
คณะกรรมาธิการฯ ไม่บรรลุผลเท่าที่ควร ดังนั้น คณะกรรมาธิการฯ จึงพยายาม 
หาทางออกโดยการเรียกร้องหรือผลักดันให้มีกฎหมายที่ให้อำนาจคณะกรรมาธิการฯ  
เรียกบุคคลหรือหน่วยงานเหล่านั้นมาชี้แจงหรือส่งมอบเอกสาร ทั้งนี้ โดยกำหนดให ้
คำสั่งเรียกดังกล่าวมีผลบังคับตามที่กฎหมายบัญญัติ 

แนวความคิดหรือหลักการดังกล่าวมีเจตนารมณ์ในการกำหนดให้คณะกรรมาธิการฯ  
เปน็กลไกในการชว่ยเหลอืกจิการของสภาผูแ้ทนราษฎรและวฒุสิภา เพือ่ใหก้ารทำงาน 
ของสภาหรือฝ่ายนิติบัญญัติมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีความ 
สอดคล้องกับแนวความคิดของต่างประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
โดยใช้ระบบรัฐสภาเช่นเดียวกับประเทศไทย เช่น สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย 
และนิวซีแลนด์ เป็นต้น

จุลนิติ : ในทัศนะของท่าน มีความเห็นว่าสภาพบังคับทางกฎหมาย 
และบทลงโทษทีเ่หมาะสมในกรณหีากมกีารฝา่ฝนืหรอืไมป่ฏบิตัติามคำสัง่เรยีกของ 
คณะกรรมาธกิารนัน้ควรมลีกัษณะเปน็ประการใด และควรมรีายละเอยีดของขัน้ตอน 
ในการดำเนินการอย่างไร

นายวิศิษฏ์ฯ : การที่บุคคลใดจะส่งเอกสารหรือมาแถลงข้อเท็จจริงหรือ 
แสดงความเห็นตามคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการฯ นั้น เป็นเรื่องที่มีความจำเป็น 
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เพราะว่าการทำหน้าที่ของคณะกรรมาธิการฯ ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของสภาซึ่งใช้อำนาจ 
ในทางนิติบัญญัติ การได้รับข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ จึงมีความสำคัญ  
และการท่ีรัฐธรรมนูญได้บัญญัติหลักการเก่ียวกับสภาพบังคับทางกฎหมายและบทลงโทษ 
ดังกล่าวไว้นั้นมีความเห็นว่าเป็นหลักการที่ถูกต้องและเหมาะสม เมื่อพิจารณา 
เปรียบเทียบในเชิงหลักการกับกฎหมายของประเทศต่าง ๆ แล้ว พบว่าสภาพบังคับ 
และบทลงโทษดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องหรือหลักการปกติทั่วไป 

หากพิจารณาเทียบเคียงกับกฎหมายอื่น ๆ ในลักษณะทำนองเดียวกันของ 
ประเทศไทยแลว้ จะเหน็วา่การทีเ่จา้หนา้ทีข่องรฐัจะเรยีกใหใ้ครมาใหถ้อ้ยคำกส็ามารถ 
ที่จะกระทำได้ แม้แต่เจ้าหน้าที่ระดับ ซี ๓ หรือซี ๔ ก็มีอำนาจเรียกได้ ถ้ามีกฎหมาย 
บญัญตัใิหอ้ำนาจไว ้และถา้ผูน้ัน้ไมม่าตามคำสัง่เรยีกกต็อ้งมคีวามผดิตามกฎหมายและ 
อาจจะต้องมีโทษทางอาญาซึ่งกฎหมายทั่วไปมีอยู่แล้ว แต่ในเชิงระบบงานของสภา 
จะมีความซับซ้อนกว่านั้น เพราะว่ามีเรื่องทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง เป็นเรื่องของ 
อำนาจท่ีอาจจะสูงกว่าฝ่ายบริหารในเชิงของการออกกฎและระเบียบต่าง ๆ ด้วยซ้ำไป   

เมื่อได้ตรวจสอบแล้วจะพบว่า เรื่องสภาพบังคับทางกฎหมายและบทลงโทษ 
ในกรณีหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการฯ ที่ฝ่าย 
นิติบัญญัติทั่วโลกนิยมใช้ คือ การกำหนดเป็นโทษทางอาญา ซึ่งการกำหนดเป็นโทษ
ทางอาญาดังกล่าวก็จะส่งผลต่อในหลายเรื่อง เช่น เรื่องเหตุของการที่ทำให้มีอำนาจ 
ในการที่จะไปดำเนินคดี หรือกระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินคดีตลอดจน 
สภาพบังคับตามกฎหมาย เป็นต้น 

ดังน้ัน จึงมีความเห็นว่าสภาพบังคับทางกฎหมายและบทลงโทษท่ีเหมาะสม 
ในกรณีหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการฯ นั้น 
ควรกำหนดให้มีโทษทางอาญา กล่าวคือ มีโทษจำคุกและปรับ ทั้งนี้ โดยอาจจะต้อง
มีการกำหนดขั้นตอนหรือเงื่อนไขในการดำเนินการ ดังนี้

๑) คณะกรรมาธิการฯ มีคำสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใด 
มาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระทำหรือในเรื่องที่พิจารณา 
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สอบสวนหรือศึกษา แต่บุคคลนั้นมิได้มาตามคำสั่งเรียกโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  
และไม่ได้มอบหมายบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นแทน

๒) คณะกรรมาธกิารฯ อาจทำรายงานการฝา่ฝนืหรอืไมป่ฏบิตัติามคำสัง่เรยีก 
เสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภา แล้วแต่กรณี

๓) ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภา แล้วแต่กรณี อาจเรียก 
ประชุมเพื่อมีมติเกี่ยวกับการฝ่าฝืนนั้น

๔) หากมติที่ประชุมวินิจฉัยว่าบุคคลดังกล่าวมีความผิดจริงโดยการฝ่าฝืน 
หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเรียกดังกล่าว จะต้องมีโทษจำคุกหรือปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ

๕) สภามอบอำนาจให้ฝ่ายเลขานุการ กล่าวคือ สำนักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎรหรือสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา แล้วแต่กรณี ในฐานะผู้รับมอบอำนาจ 
จากคณะกรรมาธกิารฯ ทีเ่ปน็ผูเ้สยีหายไปดำเนนิการรอ้งทกุขก์ลา่วโทษเพือ่ดำเนนิการ 
ตามกระบวนการยุติธรรมตามปกติ

อนึ่ง เจตนารมณ์ของการให้อำนาจแก่คณะกรรมาธิการฯ ในการออกคำสั่ง 
เรียกเอกสาร หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นดังกล่าว คือ  
การไดต้วับคุคลหรอืเอกสารนัน้มาใหข้อ้มลูเกีย่วกบัเรือ่งทีค่ณะกรรมาธกิารฯ พจิารณา 
สอบสวนหรอืศกึษา ดงันัน้ หากบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งไมใ่หค้วามรว่มมอื อาจมคีวามจำเปน็ 
ตอ้งใชอ้ำนาจศาลออกหมายจบัตวับคุคลทีเ่กีย่วขอ้งมาใหข้อ้มลู โดยเทยีบเคยีงกบักรณ ี
พยานไม่มาเบิกความตามหมายเรียกของศาลโดยอนุโลม๒

๒ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๑๑ บัญญัติว่า
  “มาตรา ๑๑๑ เม่ือศาลเห็นว่าคำเบิกความของพยานท่ีไม่มาศาลเป็นข้อสำคัญในการวินิจฉัยช้ีขาดคดี
  (๑) แต่ศาลเห็นว่าข้ออ้างว่าพยานไม่สามารถมาศาลน้ันเป็นเพราะเหตุเจ็บป่วยของพยาน หรือพยานมีข้อแก้ตัวอันจำเป็น 

อย่างอ่ืนท่ีฟังได้ ศาลจะเล่ือนการน่ังพิจารณาคดีไปเพ่ือให้พยานมาศาลหรือเพ่ือสืบพยานน้ัน ณ สถานท่ีและเวลาอันควรแก่พฤติการณ์
ก็ได้ หรือ

  (๒) ศาลเห็นว่าพยานได้รับหมายเรียกโดยชอบแล้ว จงใจไม่ไปยังศาลหรือไม่ไป ณ สถานท่ีและตามวันเวลาท่ีกำหนดไว้ หรือ 
ได้รับคำส่ังศาลให้รอคอยอยู่แล้วจงใจหลบเสีย ศาลจะเล่ือนการน่ังพิจารณาคดีไปและออกหมายจับและเอาตัวพยานกักขังไว้จนกว่า
พยานจะได้เบิกความตามวันท่ีศาลเห็นสมควรก็ได้ ท้ังน้ี ไม่เป็นการลบล้างโทษตามท่ีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา”.
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จุลนิติ : ท่านมีความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของ 
คณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. .... (สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรเป็นผู้เสนอ) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นแปรญัตติของ 
สภาผู้แทนราษฎรอย่างไร

นายวิศิษฏ์ฯ : ร่างพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของ 
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. .... (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เสนอ)  
ทั้ง ๓ ฉบับ มีความคล้ายคลึงกันในหลักการซึ่งเป็นส่วนสาระสำคัญ เนื่องจาก 
ร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๓ ฉบับ เป็นการอนุวัติเพื่อให้เป็นไปตามหลักการของ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๕ วรรคสอง 
พรอ้มทัง้ไดก้ำหนดโทษทางอาญา (จำคกุและปรบั) สำหรบัผูท้ีฝ่า่ฝนืหรอืไมป่ฏบิตัติาม 
คำสัง่เรยีกของคณะกรรมาธกิารฯ  อยา่งไรกต็าม รา่งพระราชบญัญตัทิัง้ ๓ ฉบบัดงักลา่ว 
มีความแตกต่างกันในรายละเอียดและขั้นตอนในการดำเนินคดี ดังนี้ 

๑) รา่งพระราชบญัญตัคิำสัง่เรยีกของคณะกรรมาธกิารของสภาผูแ้ทนราษฎร 
และวุฒิสภา พ.ศ. .... (นายศักดา  คงเพชร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย 
กับคณะเป็นผู้เสนอ)

รา่งพระราชบญัญตัฉิบบันีไ้ดก้ำหนดใหใ้นกรณทีีค่ณะกรรมาธกิารมคีำสัง่เรยีก 
เอกสารจากบุคคลใดมาแสดงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในกิจการที่กระทำ 
หรอืในเรือ่งทีพ่จิารณาสอบสวน  หรอืศกึษาอยู ่หากบคุคลนัน้ฝา่ฝนืไมป่ฏบิตัติามคำสัง่  
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และไม่ได้มอบหมายบุคคลอื่นมาแถลงข้อเท็จจริงหรือ 
แสดงความคดิเหน็แทน คณะกรรมาธกิารฯ อาจจดัทำรายงานการฝา่ฝนืหรอืไมป่ฏบิตั ิ
ตามคำสัง่เรยีก พรอ้มสง่รายงานและเอกสารทีม่อียูพ่รอ้มทัง้ความเหน็ไปยงัอยัการสงูสดุ 
เพื่อดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ฝ่าฝืนเป็นข้าราชการ 
พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ 
สว่นทอ้งถิน่ ใหป้ระธานคณะกรรมาธกิารฯ แจง้รฐัมนตรซีึง่บงัคบับญัชาหรอืกำกบัดแูล 
หน่วยงานที่บุคคลนั้นสังกัด เพื่อดำเนินการทางวินัยอีกทางหนึ่งด้วย และในกรณีที่ 
อยัการสงูสดุเปน็ผูฝ้า่ฝนืคำสัง่เรยีก ใหป้ระธานคณะกรรมาธกิารฯ มอีำนาจยืน่ฟอ้งคดี 
ต่อศาลหรืออาจแต่งตั้งทนายความให้ฟ้องคดีแทนได้  

๒) ร่างพระราชบัญญัติคำส่ังเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร 
และวฒุสิภา พ.ศ. .... (นายทวิา  เงนิยวง  สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร พรรคประชาธปิตัย ์
กบัคณะเปน็ผูเ้สนอ) โดยสภาผูแ้ทนราษฎรไดม้มีตใิหถ้อืเอารา่งพระราชบญัญตัฉิบบันี้
เป็นหลักในการพิจารณา

รา่งพระราชบญัญตัฉิบบันีไ้ดก้ำหนดใหใ้นกรณทีีค่ณะกรรมาธกิารมคีำสัง่เรยีก 
เอกสารจากบุคคลใดมาแสดงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในกิจการที่กระทำ  
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บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

หรือในเร่ืองท่ีพิจารณาสอบสวน หรือศึกษาอยู่ หากบุคคลน้ันฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำส่ัง  
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และไม่ได้มอบหมายบุคคลอื่นมาแถลงข้อเท็จจริงหรือ 
แสดงความคดิเหน็แทน คณะกรรมาธกิารฯ อาจจดัทำรายงานการฝา่ฝนืหรอืไมป่ฏบิตั ิ
ตามคำสั่งเรียกของผู้นั้นพร้อมมติให้ดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมเสนอต่อ 
ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภา และประธานคณะกรรมาธิการสามัญ 
ทุกคณะของแต่ละสภาเพ่ือประชุมร่วมกันและพิจารณาวินิจฉัย และหากท่ีประชุมร่วมกัน 
มีคำวินิจฉัยเห็นชอบด้วยตามรายงานของคณะกรรมาธิการฯ ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร
หรือประธานวุฒิสภา แล้วแต่กรณี มีหนังสือร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนิน
การตามกระบวนการยุติธรรมต่อไป 

๓) ร่างพระราชบัญญัติคำส่ังเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร 
และวุฒิสภา พ.ศ. .... (นายเจริญ  จรรย์โกมล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลัง
ประชาชนกับคณะเป็นผู้เสนอ)

ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีหลักการและรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนในการ 
ดำเนินคดีเช่นเดียวกับร่างพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของ 
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. .... (นายทิวา  เงินยวง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พรรคประชาธิปัตย์กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

เมื่อพิจารณาหลักการของร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๓ ฉบับ ดังกล่าวแล้ว  
มีความเห็นด้วยกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติที่กำหนดโทษทางอาญา (จำคุก 
และปรับ) สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการฯ  

แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีความไม่เห็นด้วยเก่ียวกับกระบวนการและข้ันตอนในการ 
ดำเนินคดีกับผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการฯ ทั้งนี้  
โดยมีความเห็นว่าในกรณีที่มีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเรียก โดยไม่มีเหตุผล 
อนัสมควร และไมไ่ดม้อบหมายบคุคลอืน่มาแถลงขอ้เทจ็จรงิหรอืแสดงความคดิเหน็แทน  
ควรกำหนดขั้นตอนในการดำเนินคดีตามหลักการที่ได้เรียนแล้วในเบื้องต้น กล่าวคือ 
ควรกำหนดใหค้ณะกรรมาธกิารฯ ทำรายงานการฝา่ฝนืหรอืไมป่ฏบิตัติามคำสัง่เรยีก 
ของผูน้ัน้เสนอตอ่ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืประธานวฒุสิภา แลว้แตก่รณ ีเพือ่ให ้
ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาเรียกประชุมสภาเพื่อมีมติเกี่ยวกับ
การฝ่าฝืนคำสั่งเรียกนั้น 

ควรกำหนดใหค้ณะกรรมาธกิารฯ ทำรายงานการฝา่ฝนืหรอืไมป่ฏบิตัติามคำสัง่เรยีก 
ของผู้นั้นเสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภา แล้วแต่กรณี เพื่อให้ 
ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาเรียกประชุมสภาเพื่อมีมติเกี่ยวกับการฝ่าฝืน
คำสั่งเรียกนั้น
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  หากมตทิีป่ระชมุพจิารณาและวนิจิฉยัวา่บคุคลดงักลา่วมคีวามผดิจรงิโดยการ 
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเรียกดังกล่าว ก็ให้สภามอบอำนาจให้ฝ่ายเลขานุการ  
กล่าวคือ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรหรือสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
แลว้แตก่รณ ีในฐานะเปน็ผูท้ีไ่ดร้บัมอบอำนาจจากคณะกรรมาธกิารฯ ทีเ่ปน็ผูเ้สยีหาย 
ไปดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมตามปกติ 
ทั้งนี้ เพราะหากให้คณะกรรมาธิการฯ ดำเนินการในฐานะผู้เสียหายเองโดยไม่ผ่าน 
การพจิารณาของทีป่ระชมุของสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืของวฒุสิภาแลว้ อาจกอ่ใหเ้กดิ 
กรณกีารใชอ้ำนาจเกนิกวา่เหต ุจนนำมาซึง่การถกูฟอ้งกลบัโดยไมจ่ำเปน็ หรอืขดักบั 
หลักการเร่ืองความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม  
(Conflict of Interest) ได้

  อนึ่ง หลักการหรือเรื่องที่มีความสำคัญซึ่งร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๓ ฉบับ 
ดังกล่าวไม่ได้กำหนดไว้คือ เจตนารมณ์ของการให้อำนาจแก่คณะกรรมาธิการฯ 
ในการออกคำสัง่เรยีกเอกสาร หรอืเรยีกบคุคลใดมาแถลงขอ้เทจ็จรงิหรอืแสดงความเหน็ 
ดังกล่าว คือ การได้ตัวบุคคลหรือเอกสารน้ันมาให้ข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองท่ีคณะกรรมาธิการฯ 
พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยู่ การกำหนดโทษทางอาญาไว้ก็เป็นเพียงการขู่เท่านั้น 
ดงันัน้ หากบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งมใิหค้วามรว่มมอืและเปน็กรณทีีถ่อ้ยคำหรอืความคดิเหน็ 
ของบคุคลนัน้มคีวามสำคญั กม็คีวามจำเปน็ตอ้งมมีาตรการบงัคบัใหบ้คุคลนัน้มาใหไ้ด ้ 
กลา่วคอื อาจมคีวามจำเปน็ตอ้งใชอ้ำนาจศาลออกหมายจบัตวับคุคลทีเ่กีย่วขอ้งมา 
ให้ข้อมูล เป็นต้น

จุลนิติ : ในกรณีที่คณะกรรมาธิการได้ออกคำสั่งเรียกเอกสาร หรือเรียก 
บุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระทำ หรือในเรื่องที ่
พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาซึ่งอาจทำให้ผู้รับคำสั่งเรียกดังกล่าวที่เป็นประชาชน 
ท่ัวไปหรือภาคเอกชนต้องมาแถลงข้อเท็จจริงหรือต้องมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
หรือข้อมูลซึ่งเป็นความลับของประชาชนทั่วไปหรือภาคเอกชน ในกรณีดังกล่าวนี้ 
จะมีแนวทางอย่างไรเพื่อให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนทั่วไปหรือภาคเอกชนมิให ้
ถูกกระทบกระเทือนจากการใช้อำนาจของคณะกรรมาธิการดังกล่าว

นายวศิษิฏฯ์ : กรณดีงักลา่วมคีวามเหน็วา่ควรมกีารกำหนดใหบ้คุคลทีม่าแถลง 
ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นมีเอกสิทธิ์ในการให้ถ้อยคำในลักษณะเดียวกัน 
กบัการเบกิความในชัน้ศาล ซึง่ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่ ไดก้ำหนดกรณ ี
ยกเวน้ทีพ่ยานไมต่อ้งใหก้ารตอ่ศาลไวห้ลายกรณ ีเชน่ กรณทีีพ่ยานเปน็พระภกิษสุามเณร 
ในพระพุทธศาสนา๓ หรือกรณีที่พยานเป็นทนายความ พยานจะไม่ให้การหรือ 
นำพยานหลักฐานมาแสดงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเอกสารหรือข้อความที่เป็นความลับ
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ใด ๆ ซึ่งตนได้รับมอบหมายหรือบอกเล่าจากลูกความในฐานะที่ตนเป็นทนายความ๔ 

หรอืพยานจะไมใ่หก้ารตอบคำถามใด ๆ  ทีอ่าจทำใหพ้ยานหรอืคูค่วามอกีฝา่ยหนึง่หรอื 
บุคคลภายนอกต้องรับโทษทางอาญา หรือคำถามท่ีเป็นหม่ินประมาทพยาน๕ เปน็ตน้ ทัง้นี ้
เนือ่งจากในกรณทีีม่ขีอ้โตแ้ยง้ในเรือ่งเอกสทิธิเ์กีย่วกบัการเปดิเผยขอ้มลูสว่นบคุคลหรอื
ขอ้มลูทีเ่ปน็ความลบัของประชาชน คณะกรรมาธกิารฯ ไมม่อีำนาจในการพจิารณาเอง 
ต้องให้ศาลเป็นผู้พิจารณาตัดสิน

จุลนิติ : หลักการหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับอำนาจและสภาพบังคับ 
ทางกฎหมายในการเรียกเอกสารหรือบุคคลมาชี้แจงของระบบกรรมาธิการ 
ในต่างประเทศ มีความเหมือนหรือแตกต่างกับหลักการที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยและร่างพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ 
ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. .... อย่างไร

นายวิศิษฏ์ฯ : จากการศึกษาและตรวจสอบพบว่าเร่ืองสภาพบังคับทางกฎหมาย 
และบทลงโทษในกรณีหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำส่ังเรียกของคณะกรรมาธิการฯ 
ที่ทั่วโลกนิยมใช้ คือ การกำหนดเป็นโทษทางอาญา ซึ่งในแต่ละประเทศอาจมีความ 
แตกต่างกันบ้างเกี่ยวกับรายละเอียดในขั้นตอนในการดำเนินคดี อันเป็นหลักการหรือ 
แนวทางปฏิบัติท่ีมีความเหมือนกับหลักการท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๕๐ และร่างพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของ 

๓ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๑๕ บัญญัติว่า
“มาตรา ๑๑๕ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์หรือพระภิกษุและสามเณรในพุทธศาสนา  

แม้มาเป็นพยานจะไม่ยอมเบิกความหรือตอบคำถามใด ๆ ก็ได้สำหรับบุคคลท่ีได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกันตามกฎหมายจะไม่ยอม 
เบิกความหรือตอบคำถามใด ๆ ภายใต้เง่ือนไขท่ีกำหนดไว้ตามกฎหมายน้ัน ๆ ก็ได้”.

๔ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๙๒ วรรคหน่ึง บัญญัติว่า
 “มาตรา ๙๒ ถ้าคู่ความหรือบุคคลใดจะต้องเบิกความหรือนำพยานหลักฐานชนิดใด ๆ มาแสดง และคำเบิกความหรือ 

พยานหลักฐานน้ันอาจเปิดเผย
                  ฯลฯ          ฯลฯ
 (๒) เอกสารหรือข้อความท่ีเป็นความลับใด ๆ ซ่ึงตนได้รับมอบหมายหรือบอกเล่าจากลูกความในฐานะท่ีตนเป็นทนายความ  

คู่ความหรือบุคคลเช่นว่าน้ันชอบท่ีจะปฏิเสธไม่ยอมเบิกความหรือนำพยานหลักฐานน้ัน ๆ  มาแสดงได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงาน 
เจ้าหน้าท่ีหรือผู้ท่ีเก่ียวข้องให้เปิดเผยได้”.

    ฯลฯ          ฯลฯ
คู่ความหรือบุคคลเช่นว่าน้ันชอบท่ีจะปฏิเสธไม่ยอมเบิกความหรือนำพยานหลักฐานน้ัน ๆ  มาแสดงได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต

จากพนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือผู้ท่ีเก่ียวข้องให้เปิดเผยได้”.
๕ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๑๘ วรรคสาม บัญญัติว่า
  “ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ห้ามไม่ให้คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงถามพยานด้วย
  (๑) คำถามอันไม่เก่ียวกับประเด็นแห่งคดี
  (๒) คำถามท่ีอาจทำให้พยาน หรือคู่ความอีกฝ่ายหน่ึงหรือบุคคลภายนอกต้องรับโทษทางอาญา หรือคำถามท่ีเป็นหม่ินประมาท 

พยาน เว้นแต่คำถามเช่นว่าน้ันเป็นข้อสาระสำคัญในอันท่ีจะช้ีขาดข้อพิพาท”.
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สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. .... (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เสนอ)  
โดยในท่ีน้ีใคร่ขอยกตัวอย่างหลักการหรือแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับอำนาจและสภาพบังคับ 
ทางกฎหมายในการเรียกเอกสารหรือบุคคลมาชี้แจงของระบบคณะกรรมาธิการของ
ประเทศสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ปาปัวนิวกินี และมลรัฐนิวยอร์ก 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนี้

๑) สหราชอาณาจักร ตาม Inquiries Act 2005 ได้บัญญัติให้ประธาน 
คณะกรรมาธกิารมอีำนาจในการรอ้งขอใหบ้คุคลใดมาชีแ้จง แสดงเอกสารหรอืหลกัฐาน 
อื่นใดซึ่งบุคคลดังกล่าวครอบครองอยู่ ยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายให้เอกสิทธิ์ไว้ว่าไม่ต้อง 
ปฏิบัติตามคำสั่งเรียกดังกล่าว และได้มีการกำหนดกรณีที่คณะกรรมาธิการไม่จำต้อง 
เปดิเผยขอ้มลูดงักลา่วตอ่สาธารณชน เนือ่งจากอาจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายทางเศรษฐกิจ  
หรือเก่ียวข้องกับประโยชน์สาธารณะตามความเห็นของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง หากบคุคลใด 
ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเรียกของประธานคณะกรรมาธิการดังกล่าว ถือว่ามีความผิด 
ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ จักต้องได้รับโทษปรับไม่น้อยกว่าระดับ ๓ ของมาตรฐาน 
ที่กำหนด (level three on the standard scale) กล่าวคือประมาณ ๑,๐๐๐ ปอนด์ 
หรอื ๕๕,๐๐๐ บาท หรอืโทษจำคกุไมเ่กนิระดบัสงูสดุทีเ่กีย่วขอ้ง (relevant maximum) 
หรือทั้งจำและปรับ ซึ่งในกรณีเช่นว่านี้ ประธานคณะกรรมาธิการหรือรัฐมนตรี (กรณี
ภายหลังจากที่กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมาธิการสิ้นสุดลงแล้ว) 
อาจนำคดีดังกล่าวข้ึนสู่ศาล (the High Court หรือ the Court of Session ใน Scotland) 
และเมื่อศาลได้ฟังพยานหลักฐานแล้วอาจมีคำสั่งบังคับให้เป็นไปตามคำสั่งเรียกของ 
ประธานคณะกรรมาธิการหรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นได้ตามความเหมาะสม

๒) ออสเตรเลีย 
ตาม Commonwealth of Australia Constitution Act มาตรา ๔๙ 

ได้กำหนดให้อำนาจ เอกสิทธิ์ และความคุ้มกันของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาของ
ออสเตรเลียเป็นไปตามที่กฎหมายของสหราชอาณาจักรกำหนดไว้

  ๓) นิวซีแลนด์ 
ตาม Commission of Inquiry Act 1908 ได้บัญญัติให้คณะกรรมาธิการ 

มีอำนาจในการเรียกให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาชี้แจง แสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นใด 
ซึง่บคุคลดงักลา่วครอบครองอยูไ่ด ้โดยบคุคลเหลา่นีจ้กัไดร้บัเอกสทิธิแ์ละความคุม้กนั 

หากบุคคลดังกล่าวฝ่าฝืนคำส่ังเรียกของคณะกรรมาธิการตามพระราชบัญญัติน้ีถือว่า 
มีความผิดและในกรณีบุคคลท่ีถูกเรียกให้มาแสดงหลักฐานหรือเอกสารใด ๆ แต่มิได้ดำเนินการ 
ดังกล่าวต้องถูกออกหมายจับและกักขังพร้อมรับโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ เหรียญนิวซีแลนด์
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เช่นเดียวกับพยานในศาล และจักได้รับค่าตอบแทนและค่าเดินทางตามที่กฎหมาย 
กำหนด หากบคุคลดงักลา่วฝา่ฝนืคำสัง่เรยีกของคณะกรรมาธกิารตามพระราชบญัญตันิี้
ถอืวา่มคีวามผดิและในกรณบีคุคลทีถ่กูเรยีกใหม้าแสดงหลกัฐานหรอืเอกสารใด ๆ  แตม่ไิด ้
ดำเนินการดังกล่าวต้องถูกออกหมายจับและกักขังพร้อมรับโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ 
เหรยีญนวิซแีลนด ์สว่นพยานผูซ้ึง่ตอ้งมาชีแ้จงและแสดงหลกัฐานตอ่คณะกรรมาธกิาร 
แต่มิได้มาตามคำสั่งจักต้องถูกดำเนินการตามที่ปรากฏใน the Judicature Act 
1908 มาตรา ๕๖ A และ B กล่าวคือ จักต้องถูกออกหมายจับให้มาปรากฏตัวต่อหน้า 
คณะกรรมาธิการ และจักถูกปรับเป็นจำนวนเงินไม่เกิน ๕๐๐ เหรียญนิวซีแลนด์  
สว่นผูท้ีก่ระทำความผดิฐานละเมดิอำนาจคณะกรรมาธกิาร จกัตอ้งรบัโทษจำคกุไมเ่กนิ 
๓ เดือนหรือปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ เหรียญนิวซีแลนด์ ตามมาตรา ๕๖ C 

โดยที่บุคคลผู้ต้องคำสั่งว่ากระทำความผิดนั้นอาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวไปยัง 
ศาลอุทธรณ์ (Court of Appeal) ได้ ทั้งนี้ กรรมาธิการผู้ดำเนินการดังกล่าวจักต้อง 
เป็นผู้พิพากษาหรืออดีตผู้พิพากษาศาลสูงเท่านั้น 

๔) มลรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ตาม New York Penal Law มาตรา ๒๑๕.๖๐ ได้กล่าวถึงความผิดอาญา 

ฐานละเมดิอำนาจฝา่ยนติบิญัญตั ิ(Criminal contempt of the legislature) ซึง่รวมถงึ 
การฝ่าฝืนคำสั่งเรียกบุคคลใดมาชี้แจง แสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดซึ่งบุคคล 
ดังกล่าวครอบครองอยู่ ซึ่งความผิดดังกล่าวถือเป็นความผิดอาญาที่ไม่ร้ายแรง (Class 
A misdemeanor)

๕) ปาปัวนิวกินี 
ตาม Commission of Inquiry Act 1951 ได้กำหนดให้คณะกรรมาธิการ 

มีอำนาจในการเรียกให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาชี้แจง แสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นใด 
ซึ่งบุคคลดังกล่าวครอบครองอยู่ได้ และหากผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งเรียกดังกล่าวก็จะมีโทษ 
ปรับเป็นจำนวน ๕,๐๐๐ คีน่า (ประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท) หรือจำคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือ 
ทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้กฎหมายดังกล่าวกำหนดให้คณะกรรมาธิการมีหน้าที่ เอกสิทธิ์  
และความคุม้ครองเชน่เดยีวกบัผูพ้พิากษา และผูม้าแสดงขอ้มลูตามคำสัง่เรยีกจะไดร้บั
เอกสิทธิ์และความคุ้มครองเช่นเดียวกับพยานในชั้นศาล นอกจากนี้ การดำเนินคดีต่อ 
ผู้กระทำความผิดตามกฎหมายฉบับนี้เป็นหน้าที่ของตำรวจหรือพนักงานอัยการ
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จุลนิติ : บทสรุปส่งท้าย และข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์ และ 
ข้อคิดคำนึงสำหรับฝ่ายนิติบัญญัติเกี่ยวกับอำนาจในการออกคำสั่งเรียกของ 
คณะกรรมาธิการ

นายวิศิษฏ์ฯ : การที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
มาตรา ๑๓๕ วรรคสอง ได้บัญญัติให้ คณะกรรมาธิการฯ มีอำนาจออกคำสั่งเรียก 
เอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นใน 
กจิการทีก่ระทำหรอืในเรือ่งทีพ่จิารณาสอบสวนหรอืศกึษาอยูน่ัน้ได ้และใหค้ำสัง่เรยีก 
ดงักลา่วมผีลบงัคบัตามทีก่ฎหมายบญัญตันิัน้ กด็ว้ยมเีจตนารมณใ์นการทีจ่ะทำใหก้ลไก 
หรอืระบบคณะกรรมาธกิารอนัเปรยีบเสมอืนเปน็เครือ่งมอืหรอืแขนขาของสภาผูแ้ทน
ราษฎรและวุฒิสภา สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ดังนั้น การตรากฎหมายหรือการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว 
ซึ่งอาจมีการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลนั้น ควรมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ  
กระบวนการในการที่จะทำให้คำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการฯ มีผลบังคับจะต้อง 
ก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยเฉพาะการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาว่าผู้ใด 
กระทำการฝา่ฝนืหรอืไมป่ฏบิตัติามคำสัง่เรยีกซึง่สมควรทีจ่ะตอ้งมกีารดำเนนิคดหีรอืไม ่
เพยีงใดควรมรีะบบการพจิารณากลัน่กรองทีเ่หมาะสม ประการสำคญัไมค่วรขึน้อยูก่บั 
การใช้ดุลพินิจของคณะกรรมาธิการฯ แต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น กล่าวคือ ควรมีการ 
ถว่งดลุโดยคณะกรรมาธกิารฯ ทีอ่อกคำสัง่เรยีกจะตอ้งจดัทำรายงานเสนอตอ่ทีป่ระชมุ 
สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาแล้วแต่กรณีเพื่อพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่มีการฝ่าฝืน 
หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการฯ และให้ศาลเป็นผู้ตรวจสอบ 
การใช้อำนาจของคณะกรรมาธิการฯ ในชั้นสุดท้าย 
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นางสาวสุทธิมาตร จันทร์แดง
นิติกร สำนักกฎหมาย

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๓
 เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 ที่สำนักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว	 ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ	 และให้ส่งคณะกรรมการ 
ประสานงานด้านนิติบัญญัติพิจารณา	ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	โดยมีสาระสำคัญ	ดังนี้
	 ๑)	 กำหนดให้ตุลาการพระธรรมนูญและอัยการทหารได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่ง	โดยการ 
เปรยีบเทยีบกบัคา่ตอบแทนและเงนิประจำตำแหนง่ของผูพ้พิากษา	หรอืตลุาการศาลอืน่	และพนกังานอยัการ	
แล้วแต่กรณ	ี และเพิ่มบทบัญญัติให้ตุลาการศาลทหารมีความเป็นอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคด	ี 
กับให้มีอำนาจปกครองบังคับบัญชา	 จ่าศาลทหารและเจ้าหน้าที่ประจำศาลทหาร	 ตลอดจนให้ยกเลิก 
อำนาจของผู้บังคับบัญชาทหารในการสั่งควบคุมตัวผู้ต้องหาซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหาร
	 ๒)	 กำหนดให้ศาลจังหวัดทหารมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาได้ทุกบทกฎหมาย	เว้นแต่
คดีที่จำเลยมียศทหารชั้นสัญญาบัตร	 และให้การพิพากษาคดีของศาลทหารสอดคล้องกับมาตรา	 ๑๙๒	 
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	 	 และกำหนดให้ผู้เสียหายซึ่งมิได้เป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจ 
ศาลทหารมีอำนาจฟ้องคดีอาญาต่อศาลทหารในเวลาปกติ	 และมีสิทธิแต่งทนายว่าต่าง	 และให้จำเลย 
มสีทิธแิตง่ทนายแกต้า่งไดท้ัง้ในเวลาปกตแิละในเวลาไมป่กติ	และใหศ้าลทหารตัง้ทนายใหแ้กจ่ำเลยโดยให้
ศาลจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายที่ศาลตั้ง	
	 ๓)	 ได้แก้ไขเพิ่มเติมเรื่องอุทธรณ์และฎีกา	ระยะเวลาอุทธรณ์และฎีกา	และกำหนดให้คู่ความอาจ 
อทุธรณค์ำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลทหารในเวลาไมป่กตติ่อศาลอาญาศกึ	หรือศาลทีพ่ิจารณาพพิากษา 
คดีแทนศาลอาญาศึกได้	 และให้คดีถึงที่สุดในศาลทหารกลาง	 นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้คู่ความสามารถ 
อุทธรณ์ปัญหาข้อกฎหมายได้โดยตรงต่อศาลทหารสูงสุด	 แก้ไขหลักเกณฑ์ในการฎีกาปัญหาข้อเท็จจริง 
และกำหนดใหม้กีารอนญุาตใหฎ้กีาในคดทีีต่อ้งหา้มมใิหฎ้กีาในปญัหาขอ้เทจ็จรงิโดยตลุาการพระธรรมนญู 
หรือรับรองฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงโดยหัวหน้าอัยการทหาร	
	 ๔)	 ไดแ้กไ้ขเพิม่เตมิการบงัคบัคดใีนกรณหีญงิมคีรรภต์อ้งคำพพิากษาใหป้ระหารชวีติ	และกำหนด 
หน้าที่ของศาลทหารชั้นต้นที่ต้องส่งสำนวนคดีที่พิพากษาลงโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตไปยัง 
ศาลทหารกลาง	
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  เรือ่ง  รา่งพระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิพระราชกำหนดนติบิคุคล 
  เฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๔๐  
  พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อ 
การแปลงสนิทรพัยเ์ปน็หลกัทรพัย	์พ.ศ.	๒๕๔๐	พ.ศ.	....	ทีส่ำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาแลว้ 
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ	 และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานด้านนิติบัญญัติพิจารณา	ก่อนเสนอ 
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	โดยมีสาระสำคัญ	ดังนี้
	 ๑)	 ได้แก้ไขเพิ่มเติมเรื่องการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์	 โดยการกำหนดให้กระทำได้โดย 
นิติบุคคลเฉพาะกิจรับโอนสินทรัพย์หรือรับสินทรัพย์ไว้เป็นหลักประกันจากผู้จำหน่ายสินทรัพย์	
และทำการออกและจำหน่ายหลักทรัพย	์ โดยนำเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวมาชำระ 
แก่ผู้จำหน่ายสินทรัพย์	 รวมทั้งจะชำระหนี้แก่ผู้ถือหลักทรัพย์ตามกระแสรายรับที่เกิดจากสินทรัพย์ 
ที่รับโอนมาหรือที่รับไว้เป็นหลักประกันนั้น	ตลอดจนสิทธิประโยชน์ในการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
	 ๒)	 ไดแ้กไ้ขเพิม่เตมิโดยการกำหนดใหน้ติบิคุคลเฉพาะกจิมอีำนาจและหนา้ทีใ่นการรบัโอนสนิทรพัย์	 
หรือรับสินทรัพย์ไว้เป็นหลักประกัน	 ออกหลักทรัพย์จำหน่ายแก่ผู้ลงทุน	 ทำสัญญากับบุคคลต่าง	ๆ 	 เพื่อ 
ประโยชน์ในการดำเนินการให้เป็นไปตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ	 ก่อหนี้สินหรือภาระผูกพันตามที่ระบุไว้ 
ในโครงการที่ได้รับอนุมัติ	 รวมทั้งการลงทุนหรือหาผลประโยชน์จากสินทรัพย์ที่รับโอนมาตามที่ 
คณะกรรมการ	ก.ล.ต.	อนุญาต	ตลอดจนดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ	ก.ล.ต.	ประกาศกำหนด
	 ๓)	 ได้แก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องการเพิกถอนการจดทะเบียนนิติบุคคลเฉพาะกิจ	การสิ้นสุดลงของ 
นิติบุคคลเฉพาะกิจ	โดยนอกจากการสิ้นสุดลงเพราะเหตุที่สำนักงาน	ก.ล.ต.	เพิกถอนการจดทะเบียนแล้ว
หากนิติบุคคลเฉพาะกิจมีสินทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลือซึ่งตามโครงการกำหนดให้โอนคืนนั้น	 ให้โอนคืน 
เป็นสิทธิของผู้จำหน่ายสินทรัพย์
	 ๔)	 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษในกรณีที่ผู้เสนอโครงการได้แสดงข้อความอันเป็นเท็จ 
หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง	 หรือกรณีที่นิติบุคคลเฉพาะกิจซึ่งเป็นนิติบุคคลได้กระทำการ 
นอกจากทีก่ำหนดไวใ้นโครงการทีไ่ดร้บัอนมุตั	ิกรรมการ	ผูจ้ดัการ	หรอืบคุคลใดซึง่รบัผดิชอบในการดำเนนิ
งานของนติบิคุคลนัน้	ตอ้งระวางโทษจำคกุไมเ่กนิ	๑	ป	ีหรอืปรบัไมเ่กนิ	๓๐๐,๐๐๐	บาท	หรอืทัง้จำทัง้ปรบั	
เวน้แตจ่ะพสิจูนไ์ดว้า่ตนมไิดม้สีว่นในการกระทำความผดินัน้	และในกรณทีีน่ติบิคุคลมไิดจ้ดัการอนัสมควร
เพื่อปกปักรักษาทรัพย์และประโยชน์ของผู้ถือหลักทรัพย์ของนิติบุคคลเฉพาะกิจหรือแจ้งการครอบครอง 
ทรัพย์สินหรือเอกสารของนิติบุคคลเฉพาะกิจให้ผู้แทนชั่วคราวทราบภายในระยะเวลาที่สำนักงาน	 ก.ล.ต.	
กำหนด	 กรรมการ	 ผู้จัดการ	 หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลต้องระวางโทษ 
จำคุกไม่เกิน	 ๖	 เดือนหรือปรับไม่เกิน	 ๖๐,๐๐๐	 บาท	 หรือทั้งจำทั้งปรับ	 เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้ 
มีส่วนในการกระทำความผิดนั้น
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๓
  เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ  
  พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ  
  พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  
  ทบวง กรม (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... รวม ๔ ฉบบั (รา่งกฎหมายตามแผน 
  พัฒนากฎหมายของสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปี พ.ศ.  ๒๕๕๑) 
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว	 
ตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดเสนอ	 รวม	 ๔	 ฉบับ	 และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานด้านนิติบัญญัติ 
พิจารณา	ก่อนนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป

 ๑. ร่างพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ....	มีสาระสำคัญ	คือได้กำหนด 
บทนยิามคำวา่	“ก.อ.”	“ขา้ราชการฝา่ยอยัการ”	และคำวา่	“พนกังานอยัการ”	และกำหนดใหอ้งคก์รอยัการ 
ประกอบดว้ยคณะกรรมการขา้ราชการอยัการ	(ก.อ.)	อยัการสงูสดุและพนกังานอยัการอืน่	โดยมสีำนกังาน 
อัยการสูงสุดเป็นหน่วยธุรการ	 มีฐานะเป็นส่วนราชการที่อิสระในการบริหารงานบุคคล	 การงบประมาณ	
การดำเนินการอื่น	 และเป็นนิติบุคคลโดยมีอัยการสูงสุดเป็นผู้บังคับบัญชาและเป็นผู้แทนนิติบุคคลและ 
กำหนดอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานภายใน	ตลอดจนหลักเกณฑ์การแต่งตั้งอัยการสูงสุด	
	 โดยการกำหนดให้มีพนักงานอัยการไว้เป็นทนายแผ่นดินประจำศาลทุกศาล	 และกำหนดอำนาจ 
หนา้ทีข่องพนกังานอยัการ	โดยใหพ้นกังานอยัการมดีลุพนิจิในการพจิารณาสัง่คดี	และใหก้ารปฏบิตัหินา้ที่ 
ของพนักงานอัยการได้รับความคุ้มครอง	 และหากผู้เสียหายประสงค์จะกล่าวหาหรือฟ้องร้องว่าพนักงาน 
อยัการปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัหินา้ทีโ่ดยมชิอบกใ็หย้ืน่คำรอ้งเปน็หนงัสอืตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 
ความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการ	 (ก.ต.อ.)	 เพื่อให้	 ก.ต.อ.	 วินิจฉัยคำร้องของ 
ผู้เสียหายอันเนื่องจากการ	“ใช้ดุลพินิจ”	ในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการ	

 ๒. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ....	 มีสาระสำคัญ	 คือ	 ได้ยกเลิก 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ	พ.ศ.	๒๕๒๑	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	และได้กำหนดบทนิยาม 
คำว่า	“ข้าราชการฝ่ายอัยการ”	และคำว่า	“ก.อ.”	โดยกำหนดให้ข้าราชการฝ่ายอัยการมี	๒	ประเภท	คือ	
ขา้ราชการอยัการและขา้ราชการธรุการ	และกำหนดในเรือ่งอตัราเงนิเดอืนและเงนิประจำตำแหนง่	การรบั 
เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง	 การปรับขั้นต่ำขั้นสูงของเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง	 ตลอดจน 
บำเหน็จบำนาญเครื่องแบบและการแต่งกาย	
	 ทั้งนี้	 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการอัยการคณะหนึ่ง	 เรียกโดยย่อว่า	“ก.อ.”	และอำนาจหน้าที่ 
ของ	ก.อ.	ตำแหนง่และชัน้ของขา้ราชการอยัการ	และการไดร้บัเงนิเดอืนและเงนิประจำตำแหนง่	หลกัเกณฑ ์
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การบรรจุ	 การแต่งตั้ง	 การเลื่อนขั้นเงินเดือน	 การพ้นจากตำแหน่ง	 วินัย	 การรักษาวินัย	 และการลงโทษ 
ข้าราชการอัยการ	 กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก	 การทดสอบความรู้	 และการคัดเลือก 
พิเศษเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการ	 ตลอดจนกำหนดคุณสมบัติของข้าราชการธุรการ	 และหลักเกณฑ์ 
เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่ง	 การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง	การสรรหา	การบรรจุ	
การแต่งตั้ง	 การดำเนินการทางวินัย	 การอุทธรณ์	 การร้องทุกข์	 และการรักษาจริยธรรมและจรรยาของ 
ข้าราชการธุรการด้วย

 ๓. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....	มีสาระสำคัญคือ  
ได้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	 พ.ศ.	 ๒๕๓๔	 โดยยกเลิกบทบัญญัติ 
เกี่ยวกับการแบ่งส่วนราชการและการแบ่งเขตของสำนักงานอัยการสูงสุดตามมาตรา	๓๑	และมาตรา	๓๔	
เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

 ๔. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....	 มีสาระสำคัญคือ	 
ไดแ้กไ้ขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัปิรบัปรงุกระทรวง	ทบวง	กรม	พ.ศ.	๒๕๔๕	โดยยกเลกิบทบญัญตัเิกีย่วกบั 
สถานะสำนักงานอัยการสูงสุดตามมาตรา	 ๔๖	 เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย	

  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ 
  พ.ศ. .... 
	 คณะรฐัมนตรเีหน็ชอบรา่งพระราชบญัญตัคิณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต	ิพ.ศ.	....	ทีส่ำนกังาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว	และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานด้านนิติบัญญัติพิจารณา	 
ก่อนนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	 โดยมีสาระสำคัญ	 คือ	 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 และแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า	 “ผู้เสียหาย”	 
องคป์ระกอบของคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต	ิคณุสมบตัแิละลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการ	อำนาจ 
หน้าที่ของคณะกรรมการโดยให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระและเป็นธรรม	และต้องยึดผลประโยชน์ 
ส่วนรวมของชาติและประชาชนเป็นสำคัญ	 การพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ	และค่าตอบแทนของ 
คณะกรรมการ	รวมทัง้ไดแ้กไ้ขสถานะสำนกังานคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาตกิำหนด	โดยกำหนดให ้
เป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและมีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ภายใต้การกำกับดูแล
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	
	 ได้กำหนดให้บุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนมีสิทธิร้องเรียน 
โดยทำคำร้องเป็นหนังสือหรือร้องเรียนโดยวิธีอื่นได	้ และได้ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานร่วมกันระหว่าง 
คณะกรรมการและสำนกังานคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต	ิโดยใหค้ณะกรรมการสามารถมอบหมาย 
ให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดำเนินการแทนในเรื่องการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง 
ในเบื้องต้นได้	 ตลอดจนได้กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอำนาจฟ้องคดีต่อ 
ศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหายได้
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
  เรือ่ง  รา่งพระราชบญัญตัขิัน้ตอนและวธิกีารจดัทำหนงัสอืสญัญา  
  พ.ศ. .... 
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญา	 พ.ศ.	 ....	 
ซึ่งได้แก้ไขตามมติคณะรัฐมนตรีแล้ว	 ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ	 และให้ส่งคณะกรรมการ 
ประสานงานด้านนิติบัญญัติพิจารณา	 แล้วนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	 โดยมีสาระสำคัญ	
คือ	ได้กำหนดบทนิยามคำว่า	“หนังสือสัญญา” หมายความว่า ความตกลงเป็นหนังสือระหว่างรัฐบาลไทย 
หรือราชอาณาจักรไทย กับรัฐบาลต่างประเทศ รัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งก่อให้เกิด
พันธกรณีภายใต้บังคับกฎหมายระหว่างประเทศไม่ว่าจะมีชื่อเรียกว่าอย่างไร	 และได้กำหนดให้การจัดทำ 
หนังสือสัญญาตามมาตรา	๑๙๐	วรรคสอง	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย	อนัได้แก่หนังสือสัญญา 
ดังต่อไปนี้	ต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
	 	 (๑)	 หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย	หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศ
ไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ
	 	 (๒)	 หนังสือสัญญาที่จะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา
	 	 (๓)	 หนังสือสัญญาที่มีผลผูกพันงบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ
	 	 (๔)	 หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่าง 
กว้างขวาง
	 	 (๕)	 หนังสือสัญญาที่มีผลผูกพันด้านการค้าหรือการลงทุนของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ	
	 	 ทั้งนี้	 ยังได้กำหนดขั้นตอน	 วิธีการ	 และหลักการเกณฑ์ในการจัดทำหนังสือสัญญาอื่นที่มิใช่ 
หนังสือสัญญาตามมาตรา	๔	ให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา	และกำหนดห้ามมิให้หน่วยงาน 
ของรฐัทีม่ไิดร้บัมอบอำนาจจากคณะรฐัมนตรทีำความตกลงกบัรฐับาลตา่งประเทศ	รฐัตา่งประเทศ	องคก์าร 
ระหว่างประเทศ	 หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ	 ให้มีผลเช่นเดียวกับหนังสือสัญญาตามมาตรา	 ๔	
รวมทั้งได้กำหนดหลักเกณฑ์	 และวิธีการการจัดทำกรอบการเจรจาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี	 และได้กำหนด 
ให้คณะรัฐมนตรีต้องเสนอหนังสือสัญญาต่อรัฐสภาเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนการลงนาม	 โดยในกรณีที่ 
หนังสือสัญญามีผลใช้บังคับเมื่อมีการลงนาม	 โดยไม่ต้องแสดงเจตนาให้มีผลผูกพันในภายหลัง	 และ 
ในกรณีมีหนังสือสัญญาที่มีผลใช้บังคับเมื่อมีการแสดงเจตนาให้มีผลผูกพันก่อนแสดงเจตนาให้มีผล 
ดังกล่าว	 ให้คณะรัฐมนตรีเสนอหนังสือสัญญานั้นต่อรัฐสภาเพื่อให้ความเห็นชอบ	 ซึ่งการดำเนินการเพื่อ 
จดัทำหนงัสอืสญัญาใดทีร่ฐับาลไทยหรอืราชอาณาจกัรไทยยงัมไิดแ้สดงเจตนาใหม้ผีลผกูพนั	ใหด้ำเนนิการ 
ต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้	 และให้ถือว่าการดำเนินการที่ได้ทำไปแล้วเป็นการดำเนินการตาม 
พระราชบัญญัตินี้แล้ว



สรุปมติคณะรัฐมนตรี 
ที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ

จุลนิติ มี.ค. - เม.ย. ๕๓30

  เรือ่ง รา่งพระราชบญัญตัมิาตรการของฝา่ยบรหิารในการปอ้งกนั 
  และปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว	และให้ส่ง 
คณะกรรมการประสานงานด้านนิติบัญญัติพิจารณา	ก่อนนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	โดยมี 
สาระสำคัญ	 คือ	 กำหนดให้คณะกรรมการ	 ป.ป.ท.	 มีอำนาจรับหรือพิจารณาเรื่องที่มีผู้กล่าวหาในขณะที่ 
ผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไปแล้วไม่เกิน	 ๕	 ปี	 เว้นแต่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะ 
ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงได้แต่ต้องเริ่มดำเนินการภายใน	 ๑๐	ปี	 นับแต่วันที่ผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากการ 
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐได้	โดยให้คณะกรรมการ	ป.ป.ท.	มีอำนาจดำเนินการต่อไปได้	แม้ภายหลังเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐผู้ถูกกล่าวหาจะพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไปแล้ว	 และกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ 
ไต่สวนข้อเท็จจริงและการมีมติของคณะกรรมการ	 ป.ป.ท.	 ต้องกระทำให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตาม 
ระเบียบที่คณะกรรมการ	ป.ป.ท.	กำหนด

  เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... 
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย	 พ.ศ.	 ....	 ที่สำนักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว	และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานด้านนิติบัญญัติพิจารณา	 
แล้วเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	 โดยมีสาระสำคัญ	 คือ	 ได้บัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์	 วิธีการ 
และขั้นตอนการเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติ	 แล้วให้นำไปใช้กับการเข้าชื่อเสนอญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญโดยอนุโลม	ดังนี้

 ๑) วิธีการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
	 	 (๑)	 กำหนดให้ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติหรือญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 
ต้องเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งอยู่ในวันที่ยื่นคำร้องขอต่อประธานรัฐสภา	 กรณีถ้าเป็นการเข้าชื่อเสนอร่าง 
พระราชบัญญัติต้องมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อรวมกันไม่น้อยกว่า	 ๑๐,๐๐๐	 คน	 และกรณีการเสนอญัตติ 
ขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต้องมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อรวมกันไม่น้อยกว่า	๕๐,๐๐๐	คน
	 	 (๒)	 การเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติหรือญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต่อประธาน 
รัฐสภาต้องมีผู้ริเริ่มซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า	 ๒๐	 คน	 โดยแจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบเป็น 
หนังสือพร้อมด้วยร่างพระราชบัญญัติและบันทึกประกอบร่างพระราชบัญญัติ	 หรือร่างรัฐธรรมนูญฉบับ 
แก้ไขเพิ่มเติมและบันทึกประกอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติม	 และรายชื่อของผู้ริเริ่มพร้อมด้วย 
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน	บัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ	หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทาง 
ราชการหรอืหนว่ยงานของรฐัทีม่รีปูถา่ยสามารถแสดงตนได	้และมหีมายเลขประจำตวัประชาชนของผูน้ัน้	
เมื่อได้แจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติหรือญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติม 
รัฐธรรมนูญแล้ว	 หากผู้ริเริ่มประสงค์ที่จะแก้ไขร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติฉบับแก้
ไขเพิ่มเติมดังกล่าว	 ก็สามารถกระทำได้จนกระทั่งก่อนที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงลายมือชื่อเข้าร่วมเสนอ 
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ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติม	 ทั้งนี้	 ผู้ริเริ่มต้องจัดส่งร่างพระราชบัญญัติหรือ 
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและบันทึกประกอบที่แก้ไขใหม่นั้นแก่ประธานรัฐสภาพร้อมหนังสือ 
แจ้งด้วย	 อนึ่ง	 ในกรณีที่ผู้ริเริ่มประสงค์จะเสนอร่างพระราชบัญญัติในเรื่องใดหรือร่างรัฐธรรมนูญฉบับ 
แกไ้ขเพิม่เตมิ	แตย่งัไมอ่าจจดัทำรา่งหรอืเหน็วา่รา่งทีจ่ะเสนอนัน้ยงัไมเ่ปน็ไปตามหลกัการหรอืสาระสำคญั 
ที่ต้องการเสนอ	 ผู้ริเริ่มนั้นจะให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในฐานะหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับ 
ร่างพระราชบัญญัติต่าง	ๆ 	ที่ต้องนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร	 ช่วยเหลือในการยกร่างหรือปรับปรุง 
ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมให้ก่อนที่จะแจ้งประธานรัฐสภาก็ได้

 ๒) การรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	 ผู้ริเริ่มสามารถดำเนินการชักชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อ 
เข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติหรือร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวได้	 และเอกสารการลง 
ลายมอืชือ่ของผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ทกุแผน่ตอ้งปรากฏขอ้ความใหผู้ล้งลายมอืชือ่ไดท้ราบวา่เปน็การลงลายมอืชือ่ 
เพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติใดหรือญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในเรื่องใด	สถานที่ในการตรวจสอบ 
ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติม	 พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ลงลายมือชื่อ	
ไดแ้ก	่ชือ่ตวัและชือ่สกลุ	และหมายเลขประจำตวัประชาชน	รวมทัง้ตอ้งแนบสำเนาบตัรประจำตวัประชาชน	 
บัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ	 หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐ 
ที่มีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้	 และมีหมายเลขประจำตัวประชาชนของผู้นั้น	 และเมื่อใดที่มีผู้มีสิทธิ 
เลือกตั้งร่วมกันเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติได้จำนวนไม่น้อยกว่า	 ๑๐,๐๐๐	 คน	 หรือกรณีการเสนอ 
ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจำนวนไม่น้อยกว่า	 ๕๐,๐๐๐	 คน	 ให้ผู้ริเริ่มยื่นคำร้องขอต่อประธาน 
รัฐสภา	พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานตามที่กำหนด

 ๓) การตรวจสอบรายชือ่ของผูม้สีทิธเิขา้ชือ่เสนอรา่งพระราชบญัญตัหิรอืญตัตขิอแกไ้ขเพิม่เตมิ 
รัฐธรรมนูญ	 เมื่อประธานรัฐสภาตรวจสอบเอกสารแล้วปรากฏว่ามีลายมือชื่อของผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ถึง	
๑๐,๐๐๐	คน	หรือไม่ถึง	๕๐,๐๐๐	คน	แล้วแต่กรณีหรือมีเอกสารไม่ถูกต้อง	 ให้ประธานรัฐสภามีอำนาจ 
แจ้งเป็นหนังสือเพื่อคืนเรื่องไปยังผู้ริเริ่มเพื่อดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วน	 แต่หากประธานรัฐสภาเห็นว่า 
ถูกต้องครบถ้วนแล้วต้องจัดให้มีการประกาศรายชื่อผู้เข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติหรือญัตติขอแก้ไข 
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	(เว็บไซต์)	 
และจัดเอกสารไว้ให้ประชาชนตรวจสอบด้วย
	 	 ทัง้นี	้ในกรณผีูม้ชีือ่เปน็ผูเ้ขา้ชือ่เสนอรา่งพระราชบญัญตัหิรอืญตัตขิอแกไ้ขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญู 
เห็นว่าตนมิได้เข้าร่วมลงชื่อด้วย	ให้มีสิทธิยื่นคำร้องคัดค้านเพื่อให้ขีดฆ่าชื่อของตนออกต่อประธานรัฐสภา 
หรือผู้ที่ประธานรัฐสภาแต่งตั้งภายใน	 ๓๐	 วันนับแต่วันประกาศรายชื่อดังกล่าว	 แต่หากพ้นระยะเวลา 
คัดค้านแล้วให้ถือว่ารายชื่อของผู้เข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติหรือญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 
เป็นรายชื่อที่ถูกต้อง	และหากปรากฏว่ามีลายมือชื่อไม่ถึง	๑๐,๐๐๐	คน	หรือไม่ถึง	๕๐,๐๐๐	คน	แล้วแต่ 
กรณี	 ให้ประธานรัฐสภาแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ริเริ่มทราบเพื่อจัดให้มีการเข้าชื่อเพิ่มเติมภายใน	 ๓๐	 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง	 และหากผู้ริเริ่มไม่ดำเนินการหรือไม่อาจจัดให้มีการเข้าชื่อเพิ่มเติมจนครบจำนวน 
ภายในระยะเวลาดังกล่าวได้	ให้ประธานรัฐสภาแจ้งเป็นหนังสือ	เพื่อจำหน่ายเรื่องต่อไป
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 ๔) การตรวจสอบหลักการและเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติที่จะเสนอให้รัฐสภาพิจารณาได้	 
ต้องเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยหรือแนวนโยบาย 
พื้นฐานแห่งรัฐตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 สำหรับญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติม 
รัฐธรรมนูญต้องมิใช่กรณีที่มีผลเป็นการเปลี่ยนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข	หรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ

 ๕) บทกำหนดโทษ 	 กำหนดความผิดและอัตราโทษสำหรับความผิดฐานให้	 ขอให้	 หรือรับว่า 
จะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	 เพื่อจูงใจให้บุคคลดังกล่าวริเริ่มเข้าชื่อหรือร่วม 
ลงชื่อเสนอกฎหมาย	 และความผิดฐานหลอกลวง	 บังคับ	 ขู่เข็ญ	 หรือใช้อิทธิพลคุกคามเพื่อให้ผู้มีสิทธิ 
เลือกตั้งร่วมลงชื่อในการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย	 เพื่อเป็นบทลงโทษกรณีที่มีการกระทำในลักษณะที่ 
ทำใหผู้ม้สีทิธเิลอืกตัง้เขา้ชือ่เสนอรา่งพระราชบญัญตัหิรอืญตัตขิอแกไ้ขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูโดยมไิดเ้ปน็ไป 
โดยความสมัครใจ	 นอกจากนั้นยังกำหนดความผิดฐานปลอมลายมือชื่อ	 ใช้	 หรืออ้างลายมือชื่อปลอมนั้น	 
เพื่อให้ผู้อื่นหลงเชื่อว่าเป็นลายมือชื่อของผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายที่แท้จริง

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
  เรือ่ง  รา่งพระราชบญัญตัวิา่ดว้ยการลงคะแนนเสยีงเพือ่ถอดถอน 
  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
		 คณะรฐัมนตรเีหน็ชอบรา่งพระราชบญัญตัวิา่ดว้ยการลงคะแนนเสยีงเพือ่ถอดถอนสมาชกิสภาทอ้งถิน่ 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว	 
ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอและให้ส่งคณะกรรมการประสานงานด้านนิติบัญญัติพิจารณา	ก่อนเสนอ 
สภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณาตอ่ไป	โดยมสีาระสำคญั	คอื	ไดแ้กไ้ขเพิม่เตมิบทนยิามคำวา่	“ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้”	
และเพิ่มบทนิยามคำว่า	“ผู้มีสิทธิเข้าชื่อ”	“ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง”	“ผู้บริหารท้องถิ่น”	และ	
“คณะกรรมการการเลือกตั้ง”	 “ผู้กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”	 และยกเลิกบทนิยามคำว่า	
“ศาลากลางจังหวัด”	“ที่ว่าการอำเภอ”	และ	“สำนักงานเทศบาล”	และได้ปรับปรุงรายละเอียดเกี่ยวกับ 
กระบวนการเขา้ชือ่	สดัสว่นจำนวนผูม้สีทิธเิขา้ชือ่เพือ่ใหม้กีารลงคะแนนเสยีงถอดถอนสมาชกิสภาทอ้งถิน่ 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น	 รวมทั้งกำหนดโทษสำหรับผู้กระทำความผิดในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว	 	 และได้ 
แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับคำร้องและดำเนินกระบวนการเพื่อให้ 
มีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น	หรือผู้บริหารท้องถิ่นแทนผู้ว่าราชการจังหวัด	ตลอดจน 
ได้แก้ไขช่องในบัตรลงคะแนนเสียงจากคำว่า	 “เห็นด้วย”	 และ	 “ไม่เห็นด้วย”	 เป็น	 “ถอดถอน”	 และ	
“ไม่ถอดถอน”	 และแก้ไขจำนวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร 
ท้องถิ่น	
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  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. .... 
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการประมง	พ.ศ.	....	ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ตรวจพิจารณาแล้ว	 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ	 และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานด้าน 
นิติบัญญัติพิจารณาก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	โดยมีสาระสำคัญ	ดังนี้
	 ๑)	 ได้กำหนดให้มีมาตรการในการบริหารจัดการการบำรุงรักษา	 และการใช้ประโยชน์จาก 
ทรัพยากรสัตว์น้ำ	หลักเกณฑ์ในการจดทะเบียนผู้ประกอบอาชีพการประมงหรืออาชีพในกิจกรรม 
ที่เกี่ยวข้องกับการประมง	 และได้กำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ	 มีอำนาจหน้าที่ 
กำหนดนโยบายดา้นการประมง	ตลอดจนมอีำนาจแตง่ตัง้คณะอนกุรรมการ	เพือ่ปฏบิตังิานแทนหรอืตามที ่
คณะกรรมการมอบหมาย	
	 ๒)	 ได้กำหนดให้มีเขตการประมงในน่านน้ำไทย	โดยแบ่งออกเป็น	๓	เขต	ได้แก่	เขตประมงทะเล 
ชายฝั่ง	 เขตประมงทะเลนอกชายฝั่ง	 และเขตประมงน้ำจืด	 ซึ่งเป็นการแบ่งเขตตามลักษณะของพื้นที่ 
เพือ่ประโยชนใ์นการควบคมุการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรสตัวน์ำ้ใหเ้หมาะสมในแตล่ะพืน้ที	่และกำหนด 
หลกัเกณฑใ์นการควบคมุการทำการประมงในเขตการประมงแตล่ะเขต	หลกัเกณฑก์ารสง่เสรมิการเพาะเลีย้ง 
สัตว์น้ำเพื่อให้ได้สัตว์น้ำที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบ 
ตอ่สิง่แวดลอ้ม	และใหก้รมประมงมอีำนาจออกหนงัสอืรบัรองใหแ้กผู่เ้พาะเลีย้งสตัวน์ำ้ทีไ่ดม้าตรฐาน	และ
หลักเกณฑ์ในการขอรับหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ	
	 ๓)	 กำหนดมาตรการควบคุมและจัดระเบียบการใช้เรือประมงไทยในการทำการประมงนอก 
นา่นนำ้ไทย	โดยมคีณะกรรมการการประมงนอกนา่นนำ้ไทย	ซึง่มอีำนาจหนา้ทีใ่นการพจิารณาและนำเสนอ 
การแก้ไขปัญหาการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย	 และเสนอแนะนโยบายและแนวทางในการพัฒนา 
การประมงนอกนา่นนำ้ไทยตอ่คณะกรรมการนโยบายการประมงแหง่ชาติ	ตลอดจนไดก้ำหนดอำนาจหนา้ที่
ของพนกังานเจา้หนา้ที่	โดยใหพ้นกังานเจา้หนา้ทีส่ามารถใหบ้รกิารในการตรวจสอบ	การขอรบัใบอนญุาต	
การออกหนังสืออนุญาต	 และการขอหนังสือรับรองต่าง	ๆ 	นอกเวลาราชการหรือนอกสถานที่ทำการ 
โดยปกติไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรได้	 มีอำนาจมีหนังสือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำหรือ 
ให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	 การเข้าไปในสถานที่ประกอบกิจการ	รวมทั้งให้มีอำนาจตรวจค้น 
สถานที่ใด	ๆ 	ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
	 ๔)	 ไดก้ำหนดมาตรการทางปกครองในการพกัใชใ้บอนญุาต	การระงบัการอนญุาตและการเพกิถอน 
ใบอนญุาตหรอืหนงัสอือนญุาต	หลกัเกณฑใ์นการอทุธรณค์ำสัง่ดงักลา่ว	รวมทัง้	ไดก้ำหนดใหม้โีทษทางอาญาไว	้
๒	 ลักษณะ	 คือ	 โทษขั้นต่ำปรับตั้งแต่	 ๑๐,๐๐๐	 บาท	 ถึง	 ๑๐๐,๐๐๐	 บาทต่อโทษจำคุกขั้นต่ำ	 ๑	 ปี	
และโทษขั้นสูงปรับไม่เกิน	๑๐,๐๐๐	บาทต่อโทษจำคุกไม่เกิน	๑	เดือน
 

  เรือ่ง  รา่งพระราชบญัญตัคิวามรว่มมอืระหวา่งประเทศในทางแพง่ 
  ว่าด้วยการละเมิดอำนาจปกครองเด็ก พ.ศ. .... 
	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งว่าด้วย 
การละเมิดอำนาจปกครองเด็ก	 พ.ศ.	 ....	 ตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดเสนอ	 และส่งให้สำนักงาน 
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คณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาโดยใหร้บัความเหน็ของสำนกังานศาลยตุธิรรมและสำนกังานตำรวจ 
แหง่ชาตไิปประกอบการพจิารณา	และสง่ใหค้ณะกรรมการประสานงานดา้นนติบิญัญตัพิจิารณากอ่นเสนอ 
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	 โดยมีสาระสำคัญ	 คือ	 กำหนดให้อัยการสูงสุดหรือผู้ที่อัยการสูงสุด 
มอบหมายเป็นผู้ประสานงานกลาง	 และกำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้ประสานงานกลาง	 และในกรณีที่ 
ผู้ร้องขอจากต่างประเทศจะขอความช่วยเหลือให้ทำคำร้องขอความช่วยเหลือส่งไปยังผู้ประสานงานกลาง 
และให้ผู้ประสานงานกลางเป็นผู้วินิจฉัยว่าสมควรให้ความช่วยเหลือหรือไม่	 โดยผู้ร้องขออาจยื่นอุทธรณ์
คำวินิจฉัยของผู้ประสานงานกลางที่ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือได	้ และให้กระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์มีหน้าที่รับตัวเด็กไว้ปกครองดูแลจนกว่าการดำเนินการส่งตัวเด็กกลับคืน 
จะเสร็จสิ้น	หรือจนกว่าศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น	และให้ศาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลเยาวชน 
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวมีอำนาจพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งคำร้องหรือ 
คำขอยื่นต่อศาลตามพระราชบัญญัตินี้	แต่สำหรับผู้ร้องขอในประเทศไทยที่ประสงค์จะร้องขอความ 
ช่วยเหลือจากต่างประเทศให้เสนอเรื่องต่อผู้ประสานงานกลาง	
	 โดยพระราชบัญญัตินี้ไม่เป็นการตัดสิทธิบุคคล	 สถาบัน	 หรือองค์กรอื่นใด	 ที่จะยื่นคำร้องต่อศาล 
ตามพระราชบญัญตันิีห้รอืศาลตา่งประเทศ	และใหผู้ป้ระสานงานกลางรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดำเนนิการ 
 

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนา 
  กระบวนการยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. .... 
		 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
แหง่ชาต	ิพ.ศ.	....	ทีส่ำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาเสรจ็แลว้	ตามทีก่ระทรวงยตุธิรรมเสนอ	
และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานด้านนิติบัญญัติพิจารณา	 แล้วเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา 
ต่อไป	 โดยมีสาระสำคัญ	 คือ	 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
แห่งชาติคณะหนึ่ง	ประกอบด้วยประธานกรรมการ	รองประธานกรรมการ	และกรรมการอื่นอีก	๑๒	คน	
ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 แต่งตั้งขึ้นตามคำกราบบังคมทูลของคณะรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ 
รัฐสภา	 มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ	 ๔	 ปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งและอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกก็ได	้ 
โดยให้มีหน้าที่หลักในเชิงนโยบายที่จะปฏิรูปและพัฒนากระบวนการยุติธรรมในภาพรวม	 จัดทำแผน 
แม่บทการปฏิรูปและพัฒนากระบวนการยุติธรรมแห่งชาติและแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กระบวนการยุติธรรมแห่งชาติและเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขข้อขัดข้อง	 
ส่งเสริมความร่วมมือในกรณีที่เกิดปัญหาในทางปฏิบัติหรือเกิดข้อขัดข้องที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิรูป 
และพัฒนากระบวนการยุติธรรม
	 รวมทัง้	ใหม้สีำนกังานคณะกรรมการปฏริปูและพฒันากระบวนการยตุธิรรมแหง่ชาตเิปน็หนว่ยงาน 
ของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ	 ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	 และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ 
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น	 มีฐานะเป็นนิติบุคคลและอยู่ภายใต้กำกับของ 
ประธานกรรมการ	รบัผดิชอบเกีย่วกบังานธรุการและกจิการทัว่ไปของคณะกรรมการ	เผยแพรข่อ้มลูขา่วสาร 
เกี่ยวกับความรู้และวิชาการ	 และผลงานวิจัยด้านการปฏิรูปและการพัฒนากระบวนการยุติธรรมแห่งชาต ิ
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โดยมเีลขาธกิารคณะกรรมการปฏริปูและพฒันากระบวนการยตุธิรรมแหง่ชาตริบัผดิชอบการปฏบิตัหินา้ที่ 
ของสำนกังานขึน้ตรงตอ่ประธานกรรมการ	และเปน็ผูบ้งัคบับญัชาพนกังานและลกูจา้งของสำนกังาน	รวมทัง้ 
เปน็ผูแ้ทนสำนกังานในกจิการเกีย่วกบับคุคลภายนอก	โดยใหเ้ลขาธกิารฯ	มวีาระการดำรงตำแหนง่คราวละ	
๔	ปี	

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
  เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา	 พ.ศ.	 ....และถอนร่าง 
พระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีอาญาในชั้นสอบสวน	 พ.ศ.	 ....	 ที่อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณา 
ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	 เนื่องจากมีสาระสำคัญซ้ำซ้อนกับร่างพระราชบัญญัติมาตรการ 
แทนการฟอ้งคดอีาญา	พ.ศ.	....ตามทีก่ระทรวงยตุธิรรมเสนอ	ทัง้นี	้ใหร้บัขอ้สงัเกตของหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
ไปพิจารณาดำเนินการด้วย	 โดยมีสาระสำคัญ	 คือ	 ได้กำหนดมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา	 ได้แก่	
การไกลเ่กลีย่และการชะลอฟอ้ง	รวมทัง้กำหนดหลกัเกณฑ์	วธิีการ	และเงือ่นไขในการไกลเ่กลี่ย	คณุสมบตัิ 
และลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่จะได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นผู้ไกล่เกลี่ยกำหนดกระบวนการ 
ไกล่เกลี่ยคดีอาญา	ตลอดจนผลของการไกล่เกลี่ยคดีอาญา	เช่น	ผู้เสียหายจะฟ้องคดีมิได้จนกว่าพนักงาน 
สอบสวนหรอืพนกังานอยัการจะมคีำสัง่ใหด้ำเนนิคดตีอ่ไป	ซึง่การไกลเ่กลีย่ไมเ่ปน็การตดัอำนาจของพนกังาน 
สอบสวนทีจ่ะทำการสอบสวนตอ่ไป	เปน็ตน้	และหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการชะลอการฟอ้ง	คำสัง่ชะลอการฟอ้ง	
รวมทั้งผลของคำสั่งชะลอการฟ้อง	 เช่น	 ให้ปล่อยตัวผู้ต้องหาในกรณีที่ถูกคุมขังอยู่	 ผู้เสียหายจะฟ้องคดี 
มไิดจ้นกวา่พนกังานอยัการจะมคีำสัง่ใหด้ำเนนิคดตีอ่ไป	กำหนดมลูเหตทุีพ่นกังานอยัการจะพจิารณาสัง่ให้	 
ดำเนินคดีอาญาต่อไป	เป็นต้น	
	 แต่การไกล่เกลี่ยและการชะลอฟ้องดังกล่าวไม่ให้ใช้บังคับกับคดีที่อยู่ในอำนาจศาลเยาวชน 
และครอบครัว	 แต่คดีที่อยู่ในอำนาจศาลทหารและมีเหตุที่อาจใช้มาตรการแทนการฟ้องคดีอาญาได้ให้ 
ใชบ้งัคบัไดโ้ดยอนโุลม	สว่นในคดทีีอ่ยูใ่นอำนาจพจิารณาพพิากษาของศาลแขวง	เมือ่มคีำสัง่ใหใ้ชม้าตรการ 
แทนการฟ้องคดีอาญา	 มิให้นำบทบัญญัติในเรื่องการฟ้องและการผัดฟ้องมาใช้บังคับ	และเมื่อได้มีคำสั่ง 
ให้ใช้มาตรการแทนการฟ้องคดีอาญาแล้ว	ให้ถือเป็นเหตุอายุความสะดุดหยุดอยู่	ตลอดจนห้ามมิให้รับฟัง 
พยานหลักฐาน	 คำรับสารภาพ	 หรือ	 ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการใช้มาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา	
เป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดี	  
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ยศ  ทรัพย์  อำนาจ  เป้าหมายหรือมรรควิธีของชีวิต

ของ  ว.วชิรเมธี  น. ๑๒

...ถ้าเราจะวัดคุณค่าของคน  

อย่าเอาชื่อเสียงตระกูลวงศ์  ยศ  ทรัพย์  

อำนาจมาวัด  ให้วัดกันที่คุณงามความดี ...

๓๖
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๑. บทนำ
	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๑๓๕	วรรคสอง	ได้บัญญัติ 
ให้คณะกรรมาธิการสามัญและคณะกรรมาธิการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา	มีอำนาจ 
ออกคำสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลใด	 หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นใน 
กิจการที่กระทำ	 หรือในเรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยู่ได้๑	โดยกำหนดให้คำสั่งเรียกดังกล่าว 
มีผลบังคับตามที่กฎหมายบัญญัติ	 ซึ่งเป็นที่มาของการจัดทำร่างพระราชบัญญัติคำสั่งเรียก 
ของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา	 พ.ศ.	 ....	 โดยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 
มสีาระสำคญัประการหนึง่	คอื	การกำหนดโทษทางอาญาเปน็โทษจำคกุไมเ่กนิ	๖	เดอืน	หรอืปรบัไมเ่กนิ	
๑๐,๐๐๐	 บาท	 หรือทั้งจำทั้งปรับ	 แก่ผู้ฝ่าฝืนคำสั่งดังกล่าว	 ซึ่งรวมถึงนายกรัฐมนตรี	รัฐมนตรี	
ข้าราชการประจำ	ซึ่งเป็นฝ่ายบริหารและบุคคลทั่วไป๒ 

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมาธิการของต่างประเทศ
	 จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับอำนาจในลักษณะดังกล่าวของคณะกรรมาธิการรัฐสภา 
ในประเทศตา่ง	ๆ ๓		พบวา่	มกีารกำหนดไวท้ัง้ในประเทศทีม่กีารปกครองระบบประธานาธบิดี	ซึง่ถอืหลกั 

ผู้เขียน 
นายดิสทัต โหตระกิตย์   
กรรมการร่างกฎหมายประจำ 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 ๑มาตรา	๑๓๕	วรรคสอง	ได้กำหนดข้อยกเว้นมิให้ใช้บังคับกับผู้พิพากษาหรือตุลาการที่ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่
ในกระบวนวิธีพิจารณาพิพากษาอรรถคดีหรือการบริหารงานบุคคลของแต่ละศาล	และมิให้ใช้บังคับกับผู้ตรวจการแผ่นดิน 
หรือกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่โดยตรงในแต่ละองค์กรตามรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัต ิ
ในรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแล้วแต่กรณี.
 ๒ร่างพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา	พ.ศ.	....	ฉบับที่ประธานรัฐสภา 
ส่งมาเสนอคณะรัฐมนตรี	พร้อมหนังสือ	ที่	สผ.	๐๐๐๑/๕๖๓๘	ลงวันที่	๑๑	มิถุนายน	๒๕๕๑	เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอ 
รัฐสภาพิจารณาต่อไป.
 ๓Inter	 –	Parliamentary	Union,	 Parliament	of	 the	world	Vol.	 I,	 Gower,	 1986,	หน้า	๗๐๒	–	๗๒๑,	Vol.	 II,	 
หน้า	๑๓๗	–	๑๗๗.

อำนาจในการออกคำสั่ง
เรียกเอกสารหรือบุคคลและระบบคณะกรรมาธิการ

รัฐสภาสาธารณรัฐฝรั่งเศส
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การแบ่งแยกอำนาจแบบเข้มงวดระหว่างฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติ	(Strict	Separation	of	Powers)	
เช่น	 สหรัฐอเมริกาได้ให้อำนาจดังกล่าวเป็นอำนาจทั่วไปของคณะกรรมาธิการรัฐสภา	ซึ่งเป็นที่เข้าใจ 
ได้ว่าเนื่องจากระบบการปกครองมีการแบ่งแยกอำนาจแบบเข้มงวดส่งผลไปถึงการจัดระเบียบในการ 
เสนอรา่งกฎหมาย	อำนาจในการตรวจพจิารณารา่งกฎหมาย	และอำนาจในการสอบสวนของรฐัสภาดว้ย	 
อย่างไรก็ตาม	 ในความเป็นจริงอำนาจดังกล่าวเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้คณะกรรมาธิการสอบสวน 
ของรฐัสภาอเมรกิาเปน็ทีรู่จ้กัและยอมรบัในการตรวจสอบการทำงานของฝา่ยบรหิาร๔	สว่นในประเทศ 
อังกฤษที่มีระบบการปกครองแบบรัฐสภาและมิได้ถือหลักการแบ่งแยกอำนาจอย่างเข้มงวด	อำนาจ 
ดังกล่าวเป็นอำนาจที่กำหนดไว้สำหรับคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภา	 (Select	 Committee)	
เป็นหลัก๕	สำหรับสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งมีการปกครองในระบบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดี	 ก็ยอมรับ 
อำนาจดังกล่าวของคณะกรรมาธิการเช่นกัน	 โดยแต่เดิมให้เป็นอำนาจเฉพาะของคณะกรรมาธิการ 
ที่มีอำนาจหน้าที่ในการสอบสวนหรือตรวจสอบ	(Les	Commissions	d	่enquête	ou	de	Contrôle)	
ต่อมาจึงได้ขยายอำนาจดังกล่าวไปยังคณะกรรมาธิการด้านงานนิติบัญญัติ	 (Les	 commissions	 
législatives)๖	อย่างไรก็ตาม	เมื่อได้ศึกษาลงไปในรายละเอียดเกี่ยวกับระบบคณะกรรมาธิการของ 
สาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วจะพบว่า	นอกจากจะมีการจัดแบ่งประเภทคณะกรรมาธิการให้เหมาะสมกับ 
ขอบเขตอำนาจหน้าที่แต่ละประเภทของรัฐสภาแล้ว	การกำหนดองค์ประกอบ	อำนาจหน้าที่	ตลอดจน 
วิธีดำเนินการของคณะกรรมาธิการแต่ละประเภทก็แตกต่างกันไปซึ่งเป็นข้อแตกต่างพื้นฐานจากระบบ
คณะกรรมาธิการของรัฐสภาไทย

๓. คณะกรรมาธิการด้านงานนิติบัญญัติ  (Les  commissions  législatives)  
  ของรัฐสภาฝรั่งเศส
 โดยที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสมีกลไกระบบรัฐสภา	นอกจากอำนาจด้านการนิติบัญญัติ	คือ	การออก 
กฎหมายและแก้ไขกฎหมายแล้ว	 รัฐสภายังมีอำนาจในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินอีกด้วย 
โดยเฉพาะสภาผูแ้ทนราษฎรซึง่มอีำนาจในการลงมตไิวว้างใจหรอืไมไ่วว้างใจคณะรฐัมนตร	ี(la	motion	 
de	 censure)	 สภาผู้แทนราษฎร	 (L	 ่Assemblée	 Nationale)	 และวุฒิสภา	 (Le	 Sénat)	 จึงมี 
คณะกรรมาธิการซึ่งแบ่งออกเป็น	 ๒	 ประเภทใหญ่	ๆ 	 คือ	 คณะกรรมาธิการด้านงานนิติบัญญัติและ 
คณะกรรมาธิการด้านงานอื่นที่มิใช่งานนิติบัญญัติ	(Les	Commissions	non	législatives)๗	ซึ่ง 
แตกต่างจากระบบคณะกรรมาธิการของไทยที่มิได้แยกงานนิติบัญญัติออกจากงานด้านอื่นของรัฐสภา	
ดงัจะเหน็ไดว้า่	คณะกรรมาธกิารสามญัแตล่ะคณะตา่งกม็อีำนาจในการกระทำกจิการ	พจิารณาสอบสวน	
หรือศึกษาเรื่องใด	ๆ 	อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาได้ทั้งสิ้น๘

 ๔สมบัติ		ธำรงธัญวงศ์,	ศ.ดร.,	การเมืองอเมริกา,	(กรุงเทพฯ,	สำนักพิมพ์เสนาธรรม,	๒๕๔๘)	
 ๕ข้อ	๑๓๕	ของ	Standing	Orders	of	the	House	of	Commons,	2007.
 ๖มาตรา	 ๕	 ทวิ	 ของรัฐกำหนด	 เลขที่	 ๕๘-๑๑๐๐	 ลงวันที่	 ๑๗	 พฤศจิกายน	 ๑๙๕๘	 ว่าด้วยการดำเนินงานของรัฐสภา	
แก้ไขเพิ่มเติมโดย	รัฐกำหนดเลขที่	๒๐๐๐-๙๑๖	ลงวันที่	๑๙	กันยายน	๒๐๐๐.
 ๗L	่Assemblée	Nationale	:	Les	Commissions	à	l	 ่Assemblée	Nationale,	écomomica,	1990	หน้า	๑๑	และ	๕๑	
และ	La	Documentation	Française,	Le	Sénat,	1993.
 ๘ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	พ.ศ.	๒๕๕๑	หมวดที่	๔	ข้อ	๘๒	และข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา	พ.ศ.	๒๕๕๑	
หมวดที่	๔	ข้อ	๗๗.
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 ๙ในสภาผู้แทนราษฎร	ได้แก่	
	 ๑.	คณะกรรมาธิการกิจการวัฒนธรรม	ครอบครัว	และสังคม																			
	 ๒.	คณะกรรมาธิการกิจการเศรษฐกิจ	สิ่งแวดล้อม	และอาณาเขต	
	 ๓.	คณะกรรมาธิการต่างประเทศ																			
	 ๔.	คณะกรรมาธิการการป้องกันประเทศและกองทัพ	
	 ๕.	คณะกรรมาธิการการเงิน	เศรษฐกิจทั่วไปและแผนพัฒนา	
	 ๖.	คณะกรรมาธิการกฎหมายและการบริหารราชการของสาธารณรัฐ	ในส่วนของวุฒิสภามีจำนวนเท่ากันแต่แบ่งอำนาจ 
หน้าที่ในกิจการต่าง	ๆ 	ของคณะกรรมาธิการแต่ละคณะแตกต่างไป.
 ๑๐L	่Ass.	Nat.,	อ้างแล้ว,	หน้า	๒๒	–	๒๓	และ	Le	sénat.	อ้างแล้ว,	หน้า	๑๓๔.
	 ๑๑CAMBY	J.P.	และ	SERVENT	P.,	Le	travail	parlementaire	sous	la	cinquième	République,	Montchrertien,	
1992	หน้า	๖๖.
	 ๑๒L	่Ass.	Nat.,อ้างแล้ว,	หน้า	๒๖	–	๒๗,	Le	Sénat,	อ้างแล้ว,	หน้า	๑๓๓	–	๑๓๔.

 คณะกรรมาธิการด้านงานนิติบัญญัติ	แบ่งออกเป็น
	 ๓.๑	คณะกรรมาธิการประจำสภา	(Les	Commissions	Permanentes)	ซึ่งแบ่งเป็น	๖	คณะ๙		 
มลีกัษณะคลา้ยคณะกรรมาธกิารสามญัของไทย	คอื	ประกอบดว้ยสมาชกิของสภานัน้	คณะกรรมาธกิาร 
ประจำสภามีอำนาจหน้าที่ในการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายเป็นหลัก	 โดยแบ่งขั้นตอนการทำงาน 
ปกติออกเป็น	
	 	 (๑)	 ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลโดยกรรมาธิการผู้รับผิดชอบร่างกฎหมายฉบับนั้น	 
(le	rapporteur)
	 	 (๒)	 ข้ันตอนการพิจารณาของคณะกรรมาธิการโดยเปิดเผย	(l	 ่eamen	en	séance	publique)	 
	 	 (๓)	 ขั้นตอนการพิจารณาคำขอแปรญัตติ	(l	e่xamen	des	amendements	extérieurs	
à	la		commission)	และ
	 	 (๔)	 ขั้นตอนการเสนอผลการพิจารณาต่อที่ประชุมสภา	(la	séance	publique)๑๐ 
	 	 ข้อแตกต่างจากกระบวนการ
นิติบัญญัติของไทยคือเมื่อร่างกฎหมายถึง 
สภาแล้วก็จะถูกส่งเข้าคณะกรรมาธิการ 
ตรวจพิจารณาโดยไม่มีการลงมติขั้นรับ 
หลักการในวาระที่หนึ่ง๑๑	นอกจากหน้าที่
หลักด้านนิติบัญญัติแล้ว	คณะกรรมาธิการ 
ประจำสภาอาจปฏิบัติภารกิจในด้านการ 
รวบรวมข้อมูล	 เพื่อประโยชน์ของสภา 
ในการติดตามและตรวจสอบนโยบายของ 
รัฐบาล	 (Les	 activités	 d	 ่information	 et	 de	 contrôle)	 หรือการติดตามการบังคับใช้กฎหมาย	 
(Le	suivi	de	l	่application	des	lois)	ด้วยก็ได้๑๒ 
	 ๓.๒	คณะกรรมาธิการพิเศษ	 (Les	Commissions	Spéciales)	 ได้แก่	 คณะกรรมาธิการที่สภา 
แต่งตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งเป็นการเฉพาะและชั่วคราว	 ซึ่งมีลักษณะ 
ใกล้เคียงกับคณะกรรมาธิการวิสามัญของไทย	 แตกต่างกันที่คณะกรรมาธิการพิเศษประกอบด้วย 
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สมาชกิสภาเทา่นัน้	และในทางปฏบิตักิารตัง้คณะกรรมาธกิารพเิศษกถ็อืเปน็ขอ้ยกเวน้ของกระบวนการ 
นิติบัญญัติของรัฐสภาสาธารณรัฐฝรั่งเศส๑๓

	 ๓.๓	คณะกรรมาธิการร่วม	 (Les	Commissions	Mixtes	Paritaires)	ได้แก่	คณะกรรมาธิการ 
ที่ประกอบด้วยสมาชิกของแต่ละสภาจำนวนเท่ากัน	 (๗	 :	 ๗)	 เกิดขึ้นเมื่อสภาผู้แทนราษฎรและ 
วุฒิสภายังมีความเห็นไม่ตรงกันกับการแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎหมายของแต่ละสภา๑๔	ซึ่งคล้ายกับ 
คณะกรรมาธิการร่วมของไทย	 แต่แตกต่างกันที่	 คณะกรรมาธิการร่วมของไทยตามมาตรา	๑๔๗	
ของรัฐธรรมนูญ	 แต่ละสภาอาจตั้งบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกแห่งสภานั้น	ๆ 	มีจำนวนเท่ากัน 
ตามที่สภาผู้แทนราษฎรกำหนดก็ได้๑๕ 
	 ในการพจิารณารา่งกฎหมาย	คณะกรรมาธกิารดา้นงานนติบิญัญตัไิมม่คีวามจำเปน็ตอ้งใชอ้ำนาจ 
ออกคำสัง่บงัคบัเรยีกเอกสารหรอืบคุคลแตป่ระการใด	เนือ่งจากรา่งกฎหมายสว่นใหญเ่ปน็รา่งกฎหมาย 
ที่เสนอโดยรัฐบาลซึ่งพร้อมที่จะมาชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการอยู่แล้ว	 ในทางปฏิบัติกรรมาธิการ 
ผู้รับผิดชอบร่างกฎหมาย	 (le	 rapporteur)	 จะเชิญผู้เกี่ยวข้องทั้งจากหน่วยงานของรัฐและองค์กร 
วิชาชีพมาร่วมประชุมเพื่อชี้แจงหรือแสดงความคิดเห็น	 (l	 ่auditions)	 เว้นแต่คณะกรรมาธิการ 
ด้านการเงิน	 การคลัง	 และงบประมาณซึ่งนอกจากมีหน้าที่พิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี	 (loi	de	finances)	แล้ว	ยังมีหน้าที่ติดตามการบริหารงบประมาณในระหว่างปี	จึงเป็นที่มา 
ของการให้อำนาจในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและเรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำเฉพาะ 
คณะกรรมาธิการนี้มาตั้งแต่ปี	ค.ศ.	 ๑๙๕๙๑๖	และต่อมารัฐกำหนดเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐสภา 
ได้ให้อำนาจแก่คณะกรรมาธิการนิติบัญญัติเพิ่มเติมในปี	๑๙๙๖	ดังนี้
	 	 (๑)	 คณะกรรมาธิการประจำสภาและคณะกรรมาธิการพิเศษมีอำนาจในการเรียกบุคคล 
ที่เห็นว่ามีความจำเป็นที่ต้องได้รับฟังความคิดเห็นหรือคำชี้แจงในเรื่องใด	 เว้นแต่เรื่องที่เป็นความลับ 
เกี่ยวกับการป้องกันประเทศ	กิจการต่างประเทศ	ความมั่นคงภายในและภายนอก	และการใช้อำนาจ 
ดังกล่าวต้องเคารพอำนาจตุลาการภายใต้หลักการแบ่งแยกอำนาจ๑๗	

	 	 (๒)	 คณะกรรมาธิการประจำสภาและคณะกรรมาธิการพิเศษอาจขอให้สภาอนุญาตให้ใช้ 
อำนาจพิเศษของคณะกรรมาธิการสอบสวน	 (ดูข้อ	 ๔.๑)	 ได้สำหรับการปฏิบัติภารกิจใดที่มีระยะเวลา 
ไม่เกิน	๖	เดือน๑๘ 

 ๑๓L	่Ass.	Nat.,	อ้างแล้ว,	หน้า	๓๙	และ	Le	sénat,	อ้างแล้ว,	หน้า	๑๓๕.
 ๑๔L	่Ass.	Nat.,	อ้างแล้ว,	หน้า	๔๑	-	๔๒	และ	Le	sénat,	อ้างแล้ว,	หน้า	๒๕๒	-	๒๖๑.
 ๑๕มาตรา	๑๔๗	(๓)	“.....	ถ้าสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมให้ดำเนินการต่อไปตามมาตรา	๑๕๐	
ถ้าเป็นกรณีอื่น	ให้แต่ละสภาตั้งบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกแห่งสภานั้น	ๆ 	มีจำนวนเท่ากันตามที่สภาผู้แทนราษฎรกำหนด 
ประกอบเป็นคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างนั้น”
 ๑๖มาตรา	๑๖๔-IV	ของรัฐกำหนดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติงบประมาณสำหรับปี	ค.ศ.	๑๙๕๙	อ้างถึงใน	L	่Ass.	Nat.,	 
อ้างแล้ว,	หน้า	๒๗.
 ๑๗มาตรา	๕	ทวิ	ของรัฐกำหนด	ค.ศ.	๑๙๕๘,	อ้างแล้ว.
 ๑๘มาตรา	๕	ตรี	ของรัฐกำหนด	ค.ศ.	๑๙๕๘,	อ้างแล้ว.
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๔.  คณะกรรมาธิการด้านงานอื่นที่มิใช่งานนิติบัญญัติ 
  (Les Commissions non législatives) ของรัฐสภาฝรั่งเศส
	 คณะกรรมาธิการประเภทนี้เป็นคณะกรรมาธิการที่ถูกจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจเพื่อปฏิบัติภารกิจ 
อย่างใดอย่างหนึ่งที่สภาเห็นสมควรดำเนินการเมื่อปฏิบัติหน้าที่เสร็จสิ้นแล้วก็ยุบเลิกไป	การปฏิบัติ 
หน้าที่ของคณะกรรมาธิการประเภทนี้จึงมีวัตถุประสงค์	หน้าที่	และระยะเวลาที่ชัดเจน	แบ่งเป็น
	 (๑)	 คณะกรรมาธิการสอบสวนหรือตรวจสอบ	(Les	Commissions	d	 ่enquête	ou	de	 
contrôle)	ซึ่งต่อมาในปี	ค.ศ.	๑๙๙๖	ได้มีการยุบรวมอำนาจหน้าที่ใช้ชื่อว่า	คณะกรรมาธิการสอบสวน	
(Les	Commissions	d	่enquête)	เท่านั้น
	 (๒)	 คณะกรรมาธิการพิจารณาการของดเว้นเอกสิทธิ์และความคุ้มครองของสมาชิกสภา	 
(Les	Commissions	ad	hoc)
	 (๓)	 คณะกรรมาธิการพิเศษเพื่อพิจารณาคดีอาญาร้ายแรงของประธานาธิบดีและสมาชิก 
รัฐบาล	 (Les	Commissions	Spécialement	élues	pour	l	 ่examen	des	propositions	de	 
résolution	portant	la	mise	en	accusation	devant	la	Haute	Cour	de	Justice)	
	 เนื่องจากคณะกรรมาธิการตามข้อ	 (๒)	 และ	 (๓)	 มีอำนาจหน้าที่เฉพาะทาง	ในบทความนี้ 
จึงจะกล่าวถึงเฉพาะคณะกรรมาธิการสอบสวนของสภา	ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเปรียบเทียบ
การใช้อำนาจออกคำสั่งเรียกเอกสารหรือบุคคลเท่านั้น
	 ๔.๑	สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาอาจแต่งตั้งคณะกรรมาธิการสอบสวนเพื่อทำหน้าที่ 
ในการรวบรวมขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัเหตกุารณห์รอืการจดัการบรกิารสาธารณะหรอืรฐัวสิาหกจิ	เพือ่จดัทำ 
รายงานเสนอต่อสภาที่แต่งตั้ง	 ทั้งนี้	 เว้นแต่เรื่องดังกล่าวอยู่ในระหว่างการดำเนินคดีในศาลในกรณีที่ 
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คณะกรรมาธกิารใหเ้ริม่ดำเนนิการสอบสวนแลว้	หากตอ่มาศาลไดร้บัคำฟอ้งในกรณดีงักลา่วไวพ้จิารณา	 
คณะกรรมาธิการก็ต้องยุติการดำเนินการทันที๑๙

	 	 คณะกรรมาธิการสอบสวนจะแต่งตั้งขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสภาได้มีมติเห็นชอบกับญัตติเสนอให้ 
ดำเนินการสอบสวนกรณีดังกล่าว	ทั้งนี้	 โดยญัตตินั้นต้องมีความชัดเจนเกี่ยวกับการกำหนดเรื่อง 
ที่จะตั้งคณะกรรมาธิการสอบสวนและไม่อยู่ภายใต้ข้อห้ามที่กล่าวถึงข้างต้น	เมื่อมีการยื่นญัตติแล้ว	 
ญัตตินั้นจะถูกส่งไปยังคณะกรรมาธิการประจำสภาที่เกี่ยวข้อง	ในทางปฏิบัติ	สภาผู้แทนจะส่งไปยัง 
คณะกรรมาธิการกฎหมาย	 ส่วนวุฒิสภาจะส่งไปที่คณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องในเนื้อหา๒๐	ซึ่ง 
คณะกรรมาธิการดังกล่าวนอกจากจะพิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขในการตั้งคณะกรรมาธิการสอบสวน 
หรือไม่แล้ว	ยังพิจารณาถึงความเหมาะสม	(Un	examen	d	่opportunité)	โดยคำนึงถึงอำนาจหน้าที่ 
ขององคก์รอืน่และอำนาจของฝา่ยบรหิารในเรือ่งดงักลา่ว	กระบวนการในขัน้ตอนนีจ้งึเปน็การกลัน่กรอง 
มิให้เกิดการบิดเบือนการใช้อำนาจในการตรวจสอบของรัฐสภา	นอกจากกระบวนการดังกล่าวแล้ว	 
ข้อบังคับสภายังกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมาธิการสอบสวนซึ่งต้องประกอบด้วยสมาชิกสภา 
โดยคำนึงถึงสัดส่วนของกลุ่มการเมือง	(les	groupe	politiques)	อย่างทั่วถึงอีกด้วย๒๑ 
	 	 คณะกรรมาธิการสอบสวนมีระยะเวลาในการดำเนินงานไม่เกิน	 ๖	 เดือน	นับแต่สภามีมติ 
เห็นชอบกับญัตติตั้งคณะกรรมาธิการ	และสภาไม่อาจแต่งตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อสอบสวนเรื่อง 
ที่ได้เคยแต่งตั้งคณะกรรมาธิการสอบสวนขึ้นมาแล้วเมื่อยังไม่ล่วงพ้นกำหนด	๑๒	เดือน
	 ๔.๒	คณะกรรมาธิการสอบสวนมีวิธีดำเนินงานเช่นเดียวกับคณะกรรมาธิการอื่น	ๆ 	คือ	มีการ 
แต่งตั้งกรรมาธิการผู้รับผิดชอบ	(le	rapporteur)	และในการปฏิบัติหน้าที่	คณะกรรมาธิการมีอำนาจ
ที่สำคัญดังต่อไปนี้๒๒ 
	 	 (๑)	อำนาจในการเรียกเอกสารหรือบุคคลมาให้ถ้อยคำแก่คณะกรรมาธิการ	โดยประธาน 
กรรมาธิการมีคำขอให้บังคับไปยังเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง	การฝ่าฝืนคำสั่งของคณะกรรมาธิการ 
ตามหมายเรยีกหรอืปฏเิสธการสาบานตนหรอืปฏเิสธการใหข้อ้มลู	มโีทษทางอาญาทัง้จำคกุไมเ่กนิ	๒	ป	ี 
และปรับไม่เกิน	๗,๕๐๐	ยูโร	เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประมวลกฎหมายอาญา	เช่น	เป็นการฝ่าฝืน 
หน้าที่ในการรักษาความลับทางวิชาชีพ	ซึ่งต่อมาได้มีการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้ผู้ถูกเรียกสามารถ 
เปิดเผยข้อมูลโดยไม่มีความผิดใด	ๆ 	อำนาจในการเรียกเอกสารของทางราชการมีข้อยกเว้นในกรณี 
ทีเ่ปน็ความลบัเกีย่วกบัการปอ้งกนัประเทศ	กจิการตา่งประเทศ	ความมัน่คงภายในและภายนอกของรฐั	
และต้องไม่เป็นการก้าวล่วงอำนาจตุลาการ
	 	 (๒)	การดำเนินการของคณะกรรมาธิการสอบสวนอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์การรักษาความลับ 
(la	règle	du	sécret)	ซึ่งใช้กับกรรมาธิการและผู้เข้าร่วมการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการ

 ๑๙L	่Ass.	Nat.,	อ้างแล้ว,	หน้า	๕๖	–	๕๗:	Le	Sénat,	อ้างแล้ว,	หน้า	๓๐๙	–	๓๑๓.
 ๒๐L	่Ass.	Nat.,	อ้างแล้ว,	หน้า	๕๖:	Le	Sénat,	อ้างแล้ว,	หน้า	๓๑๓.
	 ๒๑L	่Ass.	Nat.,	อ้างแล้ว,	หน้า	๕๔:	Le	Sénat,	อ้างแล้ว,	หน้า	๓๐๙
	 ๒๒มาตรา	๖	ของรัฐกำหนด	ค.ศ.	๑๙๕๘	แก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐบัญญัติ	เลขที่	๒๐๐๘.๖๙๖	ลงวันที่	๑๕	กรกฎาคม	๒๐๐๘	
มาตรา	๒๘.
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	 	 (๓)	เมือ่คณะกรรมาธกิารสอบสวนดำเนนิการแลว้เสรจ็จะตอ้งจดัทำรายงานคณะกรรมาธกิาร 
และพิมพ์เผยแพร่	 ทั้งนี้	 โดยเคารพกฎเกณฑ์ในการรักษาความลับและการคุ้มครองบุคคลผู้ให้ข้อมูล	 
ข้อสรุปของคณะกรรมาธิการสอบสวนไม่เป็นคำตัดสินที่มีผลทางกฎหมาย	 แต่มีผลทางการเมือง 
ให้รัฐบาลต้องนำไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

๕. บทสรุป
	 จากการศกึษาในเชงิเปรยีบเทยีบระบบคณะกรรมาธกิารของรฐัสภาสาธารณรฐัฝรัง่เศส	โดยเฉพาะ 
การให้อำนาจในการออกคำสั่งเรียกเอกสารหรือบุคคล	 โดยมีบทกำหนดโทษทางอาญาของ 
คณะกรรมาธิการสอบสวนมีประเด็นที่สมควรนำมาประกอบการพิจารณาอย่างน้อยสามประการ	คือ	 
ระบบคณะกรรมาธิการรัฐสภาของไทยในปัจจุบันเหมาะสมกับการกำหนดภาระหน้าที่และส่งเสริม 
ประสทิธภิาพการทำงานของรฐัสภาหรอืไม	่ประการทีส่อง	วธิดีำเนนิการของคณะกรรมาธกิารโดยเฉพาะ 
การทำหน้าที่ในการสอบสวนมีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมหรือไม่	และประการสุดท้าย	ร่างพระราชบัญญัติ 
คำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาควรมีข้อพิจารณาอย่างไร	ทั้งนี้	 
เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบคณะกรรมาธิการและรัฐสภาไทยให้เพิ่มมาก 
ยิ่งขึ้นต่อไป 
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๑. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
	 การให้ความคุ้มครองข้าราชการผู้ให้ข้อมูลต่อทางราชการ	หรือที่เรียกกันในต่างประเทศว่า	
“Whistle	Blower”	นั้น	เป็นเรื่องใหม่ในวงราชการยกเว้นเรื่องที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครอง 
พยานในคดีอาญา	 พ.ศ.	 ๒๕๔๖	 ซึ่งแตกต่างกับการคุ้มครองข้าราชการผู้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ 
ทางราชการ	 ที่มีมูลมาจากการกระทำที่เป็นความผิดทางวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
พลเรือน
	 ดังนั้น	 เพื่อให้มีการวางระบบกฎหมาย	 หลักเกณฑ์	 และวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลดังกล่าว	 
มีมาตรฐานที่เป็นสากลและให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	จำเป็นต้องมีการศึกษาหลักการและแนวทางปฏิบัติ 
โดยเทียบเคียงกับหลักเกณฑ์	 และวิธีการในเรื่องนี้ที่ใช้บังคับอยู่ในต่างประเทศนำมาประกอบในการ 
ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความคุ้มครองข้าราชการผู้ให้ข้อมูล	หรือผู้ให้ถ้อยคำในฐานะพยานต่อไป	 
ทัง้นี	้เพือ่ใหเ้ปน็หลกัประกนัความมัน่คงในอาชพีแกข่า้ราชการและทำใหม้ผีูก้ลา้ทีจ่ะเปดิเผยขอ้เทจ็จรงิ	 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่มีมูลกรณีเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ราชการให้สมตามเจตนารมณ์ของ 
รัฐบาลชุดปัจจุบันที่เน้นในเรื่องของการปราบปรามการทุจริตในวงราชการ

๒. วัฒนธรรมทางการเมืองไทย : อิทธิพลเหนือระบบราชการไทย
	 “วัฒนธรรมทางการเมือง”	 เป็นแนวคิดที่นักคิดทางตะวันตกคิดขึ้นมาเพื่อศึกษาด้านการเมือง 
โดยมีข้อสันนิษฐานว่า	 วัฒนธรรมของสังคมมีผลต่อวัฒนธรรมทางการเมืองโดยให้ความหมายของ 
วัฒนธรรมทางการเมืองว่า	 แนวโน้มด้านความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อปรากฏการณ์ทางการเมือง	 โดยที่	 
เวอร์บา	 (Verba)	 กล่าวไว้ว่า	 “วัฒนธรรมทางการเมืองนั้น	 คือ	 วัฒนธรรมทางการเมืองของสังคมนั้น 

ผู้เขียน 
รศ.ดร. เกรียงไกร  เจริญธนาวัฒน์*

	 *อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ผู้เขียน 
รศ.ดร. เกรียงไกร  เจริญธนาวัฒน์*

ประกอบดว้ยระบบความเชือ่ถอืสญัลกัษณท์ีแ่สดงออกและคา่นยิมซึง่ใหก้รอบความหมายตอ่สถานการณ ์
ทางการเมือง”๑ 
	 นอกจากนั้นยังมีผู้ให้ความหมายของ	“วัฒนธรรมทางการเมือง”	ไว้ว่า	“หมายถึง	ระบบ 
การกระทำต่าง	ๆ 	ที่ทำให้เกิดพฤติกรรมทางสังคมของผู้คนในสังคม	เพราะฉะนั้นพฤติกรรมทางสังคม 
จึงเป็นพฤติกรรมที่คนในสังคมร่วมกันทำขึ้นมา	หาใช่พฤติกรรมของคนเพียงคนเดียวไม่	แต่การที่ 
แต่ละคนจะทำอะไรไปในทิศทางเดียวกันจนกลายเป็นพฤติกรรมสังคมได้นั้น	 แต่ละคนย่อมต้องมี 
เหตุผลอยู่เบื้องหลังของการกระทำ	 มิใช่กระทำโดยสัญชาตญาณของการเป็นสัตว์การเมือง	 เมื่อเป็น 
เช่นนี้ในเบื้องต้นของการทำความเข้าใจของระบบคิดของคนที่ทำให้เกิดวัฒนธรรมทางการเมืองจึงต้อง
ย้อนไปสู่การไตร่ตรองว่า	ด้วยเหตุผลอะไรผู้คนจึงทำพฤติกรรมเดียวกันขึ้นมา”๒ 
	 เมื่อทราบถึงนิยามความหมายของวัฒนธรรมทางการเมืองแล้ว	 ย่อมที่จะเป็นการง่ายที่จะทำ 
ความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างระบบราชการไทยกับวัฒนธรรมทางการเมือง

สารัตถะสำคัญของวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไทย
	 ในวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไทยนั้นมีองค์ประกอบหลายอย่างที่มีผลต่อระบบราชการไทย	
ดังจะได้กล่าวต่อไปนี้

 ๑)  ระบบศักดินานิยม
	 	 ระบบศักดินานิยม	 คือ	 ระบบที่ให้ความสำคัญกับระบบสถานะทางสังคมของแต่ละบุคคล 
โดยที่สถานะทางบุคคลในสังคมจะถูกกำหนดโดยที่นาที่ตัวเองถือครอง	อย่างไรก็ตามจำนวนที่นา 
ที่ถือครองได้นั้นจะถูกกำหนดโดยศักดินา	 โดยที่บุคคลจะมีศักดินาเท่าไรนั้นบรรดาศักดิ์ของแต่ละ 
บุคคลจะเป็นตัวกำหนด	เช่น	เจ้าพระยามีศักดินา	๕,๐๐๐	ไร่	เจ้าพระยาจะถือศักดินามากกว่านี้ 
ไม่ได้	 เพราะจะทำให้ระบบการจัดชนชั้นในสังคมเสียกระบวนไป	ระบบศักดินานิยมนี่เองที่เป็น 
เครื่องมือในการจัดลำดับชนชั้นในสังคม	 ยิ่งมีศักดินามากเท่าไหร่สถานะทางสังคมก็ย่อมสูงขึ้น 
ตามไปเทา่นัน้	ระบบศกัดนิานยิมนีม้คีวามสมัพนัธก์บัระบบราชการตัง้แตอ่ดตีมาจนปจัจบุนั	ซึง่ในอดตี 
เราจะสามารถเห็นภาพที่ชัดเจนได้	แต่ในปัจจุบันระบบศักดินานั้นกลับแฝงตัวอยู่อย่างเงียบ	ๆ 	ในสังคม 
กล่าวคือในปัจจุบันนั้นข้าราชการผู้ทรงอิทธิพลก็ยังมีอำนาจเหนือกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่	 โดยที่ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่อาจที่จะขัดขืนคำสั่งของผู้บังคับบัญชาได้	 ทั้งคำสั่งในหน้าที่การงานและคำสั่ง 
นอกเหนือจากนั้น

 ๒)  ระบบอำนาจนิยม
	 	 ระบบอำนาจนิยม	คือ	ระบบที่ให้ความสำคัญกับอำนาจในการปกครองของตัวบุคคลมาก	 
โดยที่ระบบอำนาจนิยมนี้ผู้ใช้อำนาจจะเป็นผู้ที่กำหนดแนวนโยบายต่าง	ๆ 	ในการบริหารงานของ 
ประเทศ	จะเห็นระบบอำนาจนิยมได้มากในช่วงหลังจากที่มีการปฏิวัติ	เพราะพฤติการณ์ที่เห็นได้ 

 ๑วิชัย	ตันศิริ,	วัฒนธรรมการเมืองและการปฏิรูป,	สถาบันนโยบายศึกษา,	หน้า	๒๑-๒๒.
 ๒อภิญญา	รัตนมงคลมาศ	และ	วิวัฒน์	คติธรรมนิตย์,	คนไทยกับการเมือง	ปิติฤ าวิปโยค,	หน้า	๑๕๙.	
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 ๓ทักษ	เฉลิมเตียรณ,	การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ,	หน้า	๒๓๙.

จากการปฏิวัติในทุกประเทศและทุกสมัย	จนอาจถือได้ว่าเป็นกฎธรรมดาของการปฏิวัติ	คือ	เมื่อมีการ 
ตั้งรัฐบาลคณะปฏิวัติขึ้นหัวหน้าคณะปฏิวัติมักจะเป็นนายกรัฐมนตรีเสียเอง	ภาระในการสร้างนโยบาย 
ย่อมตกอยู่แก่นายกรัฐมนตรี	 แต่ลักษณะพิเศษของรัฐบาลปฏิวัติซึ่งหัวหน้าคณะปฏิวัติมาเป็นนายก 
รัฐมนตรี	คือ	การริเริ่มนโยบายส่วนมากจะเป็นภาระของนายกรัฐมนตรี
	 	 ฉะนั้น	 ในระบอบของรัฐบาลปฏิวัติจึงไม่มีใครรู้แผนเท่านายกรัฐมนตรีเอง	 ไม่มีใครทราบ 
ดีกว่านายกรัฐมนตรีว่าควรทำอะไรก่อนหรือหลังไม่มีใครต้องรับผิดชอบยิ่งไปกว่านายกรัฐมนตรี	 
จึงควรมอบสิทธิในการริเริ่มให้แก่นายกรัฐมนตรีเป็นส่วนมากที่สุด๓ 
	 	 จะเหน็ไดว้า่ระบบอำนาจนยิมนีใ้หอ้ำนาจสทิธเิดด็ขาดแกผู่น้ำในการบรหิารจดัการนโยบาย 
ต่าง	ๆ 	ของประเทศ	ซึ่งก็ต้องรวมถึงระบบราชการเช่นกันที่ผู้มีอำนาจมักจะเข้าไปแทรกแซงและ 
นำคนของตนเข้าไปมีตำแหน่งเพื่อที่ตนจะได้คงอำนาจไว้ได้นานที่สุด

 ๓) ระบบวิถีประชา (FolkLore) หรือวิธีชาวบ้าน (Folkways)
	 	 เป็นบรรทัดฐานของสมาชิกในสังคมโดยทั่ วไป 
ที่ปฏิบัติจนเคยชินและไม่รู้สึกว่าเป็นภาระหน้าที่	 วิถีประชา 
มีลั กษณะเป็นพฤติกรรมที่ คาดหวั งว่ าควรทำอะไรหรือ 
ไม่ควรทำอะไรในสถานการณ์ต่าง	ๆ 	 ในชีวิตประจำวัน	 เช่น	 
การแต่งกายไปงานศพสวมเสื้อผ้าสีดำ	การเอื้อเฟื้อให้เด็ก	 
สตรีและคนชรานั่ง	 ผู้น้อยยกมือไหว้ผู้ใหญ่	 เป็นต้น	 ในกรณี 
ที่มีการฝ่าฝืนก็จะถูกตำหนิ 	 วิถีประชาจึง เป็นพฤติกรรม 
ที่สืบทอดกันมาเป็นระยะเวลายาวนานหรือเป็นพฤติกรรม 
สั้น	ๆ 	ไม่ยาวนานก็ได้	 แต่ขึ้นอยู่กับประเภทของวิถีประชานั้น	ๆ 	 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอื่น	ๆ 	 เช่น	 สมัยนิยม	 (ทรงผม	 
เสื้อผ้า	เครื่องประดับ)	ความนิยมชั่วครู่	 (การไว้ผมยาว	การใช้คำพูดต่าง	ๆ 	เช่น	 คำว่า	“ไม่สน”)	 
ความคลั่งไคล้	 (ดารา	 นักร้อง)	 งานพิธีกรรม	 (จัดงานวันเกิด-วันแต่งงาน)	 พิธีการ	 (ลำดับขั้นตอน)	 
พิธีกรรม	มรรยาททางสังคม	(การรับประทานอาหาร)
	 	 วิถีประชานี้แม้การไม่ทำตามจะไม่มีสภาพบังคับตามกฎหมาย	 หากแต่การที่ฝ่าฝืน 
วิถีประชานั้นในบางครั้งที่ เป็นกรณีร้ายแรงอาจทำให้ถูกบังคับโดยคนในสังคมได้ 	 (Social	 
sanction)	 ในระบบราชการเองนั้น	 การที่มีข้าราชการคนใดคนหนึ่งทำตัวเป็นปลาที่ว่ายทวนน้ำ 
หรือกล่าวง่าย	ๆ 	ว่าไม่ตามน้ำ	ย่อมที่จะส่งผลตามมา	คือ	ได้รับการปฏิบัติที่ผิดแปลกไปจากคนอื่น	 
ดังเช่นค่านิยมในการรับสินบนนั้น	 หากมีข้าราชการคนใดที่ไม่รับตามคนอื่นย่อมที่จะถูกมองว่า 
ผิดแปลก	และในที่สุดก็จะถูกกันออกไปจากกลุ่มในที่สุด
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 ๔)  ระบบอุปถัมภ์
	 	 ระบบอปุถมัภเ์ปน็ผลมาจากความเชือ่ของคนไทยในเรือ่งบญุกรรมและเรือ่งตายแลว้เกดิใหม	่
ทำให้คนไทยยอมรับความแตกต่างของระดับชนชั้นได้ว่าเป็นสิ่งธรรมดาและยึดถือชนชั้นนั้นเป็นตัวจัด 
ลำดับในสังคม	 ความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์นั้นเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่มีทรัพยากรแตกต่างกัน 
ซึ่งทรัพยากรในที่นี้ไม่ได้หมายรวมถึงแต่ทรัพย์สินเงินทองเท่านั้น	 แต่ยังหมายถึงอำนาจทางการเมือง 
และสิทธิพิเศษอื่น	ๆ 	อีกด้วย
	 	 คำจำกัดความตามระบบอุปถัมภ์หมายถึงผู้ที่ได้ประโยชน์มาก	 คือ	 ผู้อุปถัมภ์	 แต่ผู้อุปถัมภ์ 
ตอ้งรบัผดิชอบตอ่การกนิดอียูด่ขีองผูร้บัอปุถมัภด์ว้ย	กฎของการอปุถมัภน์ัน้	คอื	การตอบแทนซึง่กนัและกนั	
หากแต่ในปัจจุบันมีการเอาเปรียบผู้ที่อยู่ด้อยกว่ามาก	 ผลที่ตามมา	 คือ	 เกิดการรวมตัวของชนชั้นผู้รับ 
อุปถัมภ์เพื่อช่วยเหลือพวกเดียวกันเอง	ซึ่งก่อให้เกิดลักษณะของการเกิดชนชั้นทางสังคม
	 	 นักวิชาการยอมรับว่ามีระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงราชการ	
ยังคงมีอยู่อย่างชัดแจ้ง	 เช่น	 ระบบพรรคพวกที่เป็นผู้แสวงหาประโยชน์ร่วมกันของผู้อุปถัมภ์และผู้รับ 
อุปถัมภ์
	 	 ระบบอปุถมัภใ์นปจัจบุนัขยายออกนอกวงราชการไปสูว่งการอืน่	ๆ 	ดว้ย	เชน่	ในวงการการคา้ 
และการพาณชิย์	หากวา่ตอ้งการความสะดวกรวดเรว็ในการรบับรกิารจากหนว่ยงานราชการ	กอ็าจตอ้ง 
มีการจ่ายส่วยหรือค่าตอบแทนเล็กน้อยให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เราเรียกกันว่า	 “ค่าน้ำร้อนน้ำชา”	หรือใน 
การดำเนินการต่าง	ๆ 	 นั้นเอกชนก็อาจต้องมีสินน้ำใจเล็ก	ๆ 	 น้อย	ๆ 	 ให้แก่เจ้าหน้าที่	 เพื่อที่จะให้ 
กิจการของตนไหลลื่นไปได้ด้วยดี	 ซึ่งเรื่องนี้คนทั่วไปมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย	 แต่หากมาพิจารณาถึง 
ความเป็นจริงแล้วจะพบว่า	ระบบเช่นนี้เองที่ก่อให้เกิดการทุจริตต่อหน้าที่ในระบบราชการ

 ๕) บารมี
	 	 เมือ่กลา่วถงึ	บารม	ี(Charisma)	หมายถงึ	คณุสมบตัโิดยเฉพาะของปจัเจกบคุคลซึง่แตกตา่ง
จากปจัเจกบคุคลอืน่	ซึง่ทำใหป้จัเจกบคุคลนัน้ไดร้บัการมองวา่เปน็ผูม้คีวามสามารถเหนอืกวา่คนอืน่หรอื
อยา่งนอ้ยกม็คีณุสมบตัแิตกตา่งจากคนอืน่	ซึง่บารมนีีเ้กดิขึน้จากการยอมรบัโดยผูอ้ืน่ดว้ย๔		บารมจึีงเปน็	
อำนาจที่ใช้สั่งคนได้และซื้อใจคนได้
	 	 จากนิยามของบารมี	จะเห็นได้ว่า	บารมีนั้นจะมีผลต่อระบบราชการไทยเป็นอย่างมาก	 
กล่าวคือในสังคมไทยนั้นยังนิยมคนดีคนเก่งอยู่	การที่คนเหล่านั้นได้รับการยอมรับนับหน้าถือตา 
เป็นเพราะคนเหล่านั้นมีลักษณะที่แตกต่างจากคนอื่น	ๆ 	หรืออาจกล่าวได้ว่ามีบารมี	นอกจากนั้น 
บารมียังอาจได้มาจากอำนาจอื่น	ๆ 	 ดังเช่น	 ผู้อุปถัมภ์ย่อมถูกมองว่ามีบารมี	 เพราะมีอำนาจพิเศษ 
เหนือกว่าคนอื่น
	 	 ระบบบารมีกับระบบราชการไทยนั้นมีความสัมพันธ์กันมาเป็นเวลานานแล้ว	 โดยสังเกตได้ 
จากการที่ขุนนางผู้ใหญ่ในสมัยก่อนนั้นมักจะมีการเลี้ยงผู้คนไว้เป็นจำนวนมาก	 โดยที่ใครมีบริวารมาก 
ก็จะถือว่ามีบุญบารมีมาก	 การที่จะมีบารมีมากนั้นจำเป็นที่จะต้องอุปถัมภ์ผู้คนเป็นจำนวนมากเช่นกัน	 

	 ๔Max	Weber,	on	charisma	and	institution	building,	page	xviii.
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 ๕เพ็ญศรี	วายุวานนท์,	“ระบบคุณธรรม”	การบริหารงานบุคคลในประเทศไทย	(พิมพ์ครั้งที่	๒)	(พระนคร	:	โรงพิมพ์สำนัก 
ทำเนียบนายกรัฐมนตรี,	๒๕๑๔)	หน้า	๙๙	–	๑๑๐.

และการที่จะอุปถัมภ์คนเป็นจำนวนมากนั้นก็จำเป็นที่จะต้องมีปัจจัยทางเศรษฐกิจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย	
ดังนั้นการดูว่าใครมีบารมีมากจึงต้องดูว่าคนนั้นมีทรัพย์สินเงินทองและข้าทาสบริวารมากแค่ไหนด้วย	
ใครมีปัจจัยดังกล่าวมากก็ย่อมที่จะมีบารมีมากเป็นเงาตามตัวด้วย
	 	 ระบบนี้มีมาจนถึงปัจจุบัน	แต่อาจจะต่างกันในส่วนของค่านิยมที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่เคย 
นิยมข้าราชการว่าเป็นผู้มีบารมี	ก็กลับกลายเป็นนักธุรกิจหรือพ่อค้าที่มีกำลังทรัพย์มากซึ่งอาจขยายไป
ถงึบรรดาผูม้อีทิธพิลตา่ง	ๆ 	ทีส่ามารถเลีย้งลกูนอ้งของตนเองไดม้ากดว้ย	โดยทีใ่นระบบราชการนัน้กย็งั
ยอมรับนับถือผู้มีบารมีเช่นกัน	โดยเฉพาะข้าราชการผู้ใหญ่ที่มีผลต่อส่วนได้ส่วนเสียของผู้น้อย	เป็นต้น	

 ๖) ระบบคุณธรรม (Merit System)๕  
	 	 ระบบคุณธรรมเป็นคำที่แปลมาจากภาษาอังกฤษว่า	(Merit	 System)	อาจจะเรียกได้ 
หลายคำด้วยกัน	เช่น	ระบบคุณวุฒิ	ระบบคุณความดี	หรือระบบความรู้ความสามารถ
	 	 ระบบคณุธรรมเกดิขึน้จากการทีผู่ป้กครองบงัคบับญัชา	แตเ่ดมิไดบ้รหิารงานบคุคลโดยการ 
อาศัยอำนาจสิทธิเด็ดขาดประกอบกับหลักธรรมของผู้บังคับบัญชาแต่ละคน	 อันเป็นผลให้เกิดการ 
ถือพรรคถือพวก	 ผู้มีอำนาจชักจูงฝากฝังญาติพี่น้องและพรรคพวกของตนให้เข้าดำรงตำแหน่งต่าง	ๆ 	 
โดยไม่คำนึงถึงความรู้ความสามารถของบุคคลว่าจะปฏิบัติงานในหน้าที่ได้หรือไม	่ เพียงใด	 และเมื่อ 
ผูม้อีำนาจในการปกครองไดผ้ลดัเปลีย่นหมนุเวยีนกนัเขา้มาทำงานตามความเปลีย่นแปลงของการเมอืง 
ผู้มีอำนาจในการปกครองประเทศจะได้เพื่อนร่วมงานเป็นที่พอใจ	 เป็นพรรคพวกเดียวกันในช่วง 
ระยะเวลาหนึ่ง	 แต่ปรากฏว่า	 การบริหารงานของรัฐบาลเป็นไปเพื่อประโยชน์ของคนกลุ่มน้อย	
คือ	 ข้าราชการ	 ส่วนผลประโยชน์ที่ประชาชน 
สว่นใหญไ่มม่โีอกาสไดร้บัการพจิารณาเทา่ทีค่วร	 
นอกจากนั้นในระบบราชการเองก็ปรากฏว่า 
มีการบรรจุแต่งตั้ งบุคคลที่ขาดคุณสมบัติ  
หรือไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ไม่คำนึงถึง 
ความสามารถของบุคคล	เกิดการใช้ตำแหน่ง	 
อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว	 
ก่อให้เกิดความไม่มั่นคงในการดำรงตำแหน่ง 
และเกดิปญัหาในการบงัคบับญัชา	อนัเปน็ผลใหก้ารปฏบิตัริาชการทัว่ไปขาดประสทิธภิาพ	ผลเสยีหาย 
เหลา่นีท้ำใหเ้กยีรตภิมูขิองขา้ราชการตำ่ลง	ประเทศตา่ง	ๆ 	จงึไดพ้ยายามจดัระบบการบรหิารงานบคุคล 
ของรัฐตามระบบคุณธรรม
	 	 การจดัการบรหิารบคุคลตามระบบคณุธรรม	มคีวามมุง่หมายทีจ่ะใหข้า้ราชการไดป้ฏบิตังิาน 
อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด	เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของรัฐในการที่จะอำนวยบริการเพื่อประโยชน์สุข 
ของประชาชน	การบริหารบุคคลในระบบคุณธรรมดังกล่าวมีแนวคิดที่ยึดถือเป็นหลักเกณฑ์	 คือ	 
หลักความเสมอภาค	หลักความสามารถ	หลักความมั่นคง	และหลักความเป็นกลางในทางการเมือง
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วัฒนธรรมทางการเมืองกับข้าราชการไทย
	 วฒันธรรมทางการเมอืงกบัระบบราชการไทยนัน้ไมส่ามารถทีจ่ะแยกออกจากกนัไดอ้ยา่งเดด็ขาด	 
โดยที่วัฒนธรรมทางการเมืองนั้นยังมีอิทธิพลต่อระบบราชการไทยเป็นอันมากทั้งในด้านบวกและ 
ด้านลบ	ด้านบวกก็คือ

 สร้างรากฐานในระบบราชการไทย
	 วัฒนธรรมทางการเมืองนั้นมีส่วนสำคัญในการสร้างรากฐานของระบบราชการเป็นอย่างยิ่ง	
กล่าวคือ	ลักษณะเฉพาะบางอย่างของวัฒนธรรมทางการเมืองนั้นมีส่วนช่วยให้ระบบราชการมีความ 
เข้มแข็งมากขึ้น	เช่น	ระบบศักดินานิยมซึ่งทำให้ผู้น้อยต้องเชื่อฟังผู้ใหญ่นั้นทำให้ระบบบังคับบัญชา 
ของราชการนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 นอกจากนั้นยังทำให้ข้าราชการอยู่ในระเบียบวินัยมากขึ้น	 

จึงทำให้ระบบสายบังคับบัญชามีความเข้มแข็ง 
มากขึ้นเป็นเงาตามตัว	นอกจากนั้นระบบความ
สามารถนั้นยังเป็นตัวที่ทำให้การคัดคนเข้ามาสู่ 
วงการราชการนั้นมีความละเอียดมากขึ้น	กล่าวคือ	
มีการคัดเลือกบุคคลผู้มีความสามารถจริง	ๆ 	เข้ามา 
ทำงานเป็นข้าราชการ	ซึ่งระบบความสามารถนี้ 
ในอดีตก่อนที่จะมีระบบราชการเช่นในปัจจุบัน 
ข้าราชการยุคเก่าก็จะคัดมาจากผู้มีความสามารถ 
ทัง้สิน้	โดยทีบ่คุคลเหลา่นัน้จะไดเ้ปน็ผูท้ีว่างรากฐาน
ในระบบราชการในปัจจุบันไว้

	 อย่างไรก็ตามวัฒนธรรมทางการเมืองไทยนั้นไม่ได้สร้างแต่รากฐานให้ระบบราชการเท่านั้น	 
หากแต่ยังสร้างอุปสรรคให้แก่ระบบราชการอีกด้วย	 ซึ่งจะมากกว่าการวางรากฐานเสียอีก	ซึ่งจะได้ 
กล่าวต่อไปก็คือ

 สร้างอุปสรรคในระบบราชการไทย
	 วัฒนธรรมทางการเมืองไทย	 นอกจากจะได้วางรากฐานของระบบราชการไว้แล้ว	 ยังได้สร้าง 
อุปสรรคอีกเป็นจำนวนมาก	ซึ่งอุปสรรคดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นมาจากวัฒนธรรมทางการเมืองที่ไม่ดี	เช่น	 
ระบบอุปถัมภ์ที่ทำให้ผู้รับอุปถัมภ์ต้องอยู่ด้วยการชดใช้บุญคุณไปตลอด	 นอกจากนั้นยังก่อให้เกิดการ 
ทุจริตและคอร์รัปชันได้มากจากการใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์	นอกจากนั้นระบบ
อำนาจนิยมเองก็ทำให้การบริหารงานและอำนาจในการตัดสินใจนั้นไปอยู่กับคนเพียงคนเดียว	ซึ่งจะ 
ทำให้ผลการนั้นเป็นไปด้วยความผิดพลาดหากคนนั้นไร้ความสามารถ	นอกจากนั้นระบบบารมีเอง 
ก็ก่อให้เกิดอุปสรรคได้เช่นกัน	กล่าวคือ	จะยึดถือบุคคลเพียงคนเดียวในการบริหารงานซึ่งจะทำให้ 
เกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวกขึ้นของผู้มีบารมีด้วยกันซึ่งจะทำให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความล่าช้า 
และสับสนว่าใครเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ
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๓. แนวคดิการคุม้ครองขา้ราชการทีใ่หข้อ้มลูทีเ่ปน็ประโยชนแ์กท่างราชการ 
  แนวคิดในการคุ้มครองผู้ที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางการนั้นมีมาเป็นเวลานานแล้ว	 
โดยเฉพาะการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในกระบวนวิธีพิจารณาคดีอาญา	ซึ่งถือว่ามีผลกระทบต่อสังคม 
เป็นวงกว้าง	ดังนั้นการที่จะมีผู้มาให้ข้อมูลนั้นในบางครั้งอาจเป็นเรื่องที่ยากเพราะผู้ที่ให้ข้อมูลนั้น 
อาจเกรงกลัวต่อบุคคลผู้ซึ่งอาจได้รับความเสียหายจากการนั้น	ทั้งจากการข่มขู่หรือจากการใช้อิทธิพล 
ของบุคคลนั้น	ๆ 	จึงทำให้ไม่ค่อยมีใครกล้าให้ข้อมูลแก่ทางการมากนัก	จึงทำให้มีแนวคิดในการจัดทำ 
พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา	พ.ศ.	๒๕๔๖	ขึ้น	เพื่อเป็นการคุ้มครองพยานบุคคล 
ผู้มาให้ข้อมูลแก่ทางการในทางที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดี	 หลักการตามพระราชบัญญัติมีไว้เพื่อ 
คุ้มครองพยานบุคคลในคดีอาญาไม่ว่าเป็นบุคคลธรรมดาหรือข้าราชการก็ตาม	ถ้าข้าราชการมีส่วน 
เกี่ยวข้องในคดีอาญาก็ได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติดังกล่าว	อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัตินี้ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองพยานบุคคลในคดีอาญาเท่านั้น	ไม่ได้ครอบคลุมไปถึงพยานบุคคลใน 
คดีอื่น	ๆ 	รวมถึงคดีวินัยข้าราชการหรือคดีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานราชการ	 จึงทำให้การให้ข้อมูล 
ในส่วนนี้เป็นไปได้ด้วยความยากลำบาก	อันเนื่องมาจากระบบราชการไทยนั้นผูกติดกับวัฒนธรรม 
ทางการเมอืงอยา่งแยกไมอ่อก	เพราะสิง่เหลา่นีแ้ฝงตวัอยูใ่นสงัคมไทยมาเปน็เวลานาน	จงึทำใหค้า่นยิม
บางอย่างหยั่งรากลึกในระบบราชการ	เช่น	ค่านิยมในการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ	หรือการ 
ปกป้องพรรคพวกในการกระทำความผิด	 เป็นต้น	 สิ่งเหล่านี้ทำให้การให้ข้อมูลของข้าราชการเกี่ยวกับ 
การกระทำความผิดในหน่วยงานตัวเองนั้นเป็นไปได้ยาก	 อาจจะเป็นเพราะตนเองมีส่วนรู้เห็นในการ 
กระทำความผิดหรืออาจมีส่วนร่วมในการกระทำความผิด
	 นอกจากนัน้	ระเบยีบของขา้ราชการพลเรอืนยงัเปน็อปุสรรคทีส่ำคญัในการเปดิเผยขอ้มลูเกีย่วกบั 
การกระทำความผดิในหนว่ยงาน	โดยเฉพาะหากเปน็ความผดิทีไ่ดก้ระทำโดยผูบ้งัคบับญัชาของตนแลว้	 
ยิ่งเป็นไปได้ยากที่ผู้ใต้บังคับบัญชาจะยอมให้ข้อมูลในส่วนนี้	 เพราะตามมาตรา	 ๘๗	 -	 ๘๙	 และ 
มาตรา	๙๑	แหง่พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน	พ.ศ.	๒๕๓๕	กำหนดใหข้า้ราชการพลเรอืน 
ต้องรักษาความลับของทางราชการ	 นอกจากนั้น	 ยังต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาและต้อง 
ปฏิบัติตามระบบสายบังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด	 จึงทำให้ข้าราชการชั้นผู้น้อยไม่กล้าให้ข้อมูลที่เป็น 
การกระทบตอ่ผูบ้งัคบับญัชาของตน	เพราะหากมกีารใหข้อ้มลูไปแลว้และไมม่รีะบบการรกัษาความลบั
ที่ดี	 และการกระทำนั้นล่วงรู้ไปถึงผู้บังคับบัญชาอาจทำให้ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการผู้นั้นกลั่นแกล้ง 
หรอืดำเนนิการทางวนิยัแกข่า้ราชการผูน้ัน้	เชน่	การไมเ่สนอเลือ่นขัน้เงนิเดอืน	หรอืการลดขัน้เงนิเดอืน	
เป็นต้น	 จึงทำให้ไม่ค่อยมีข้าราชการคนใดกล้าให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความผิดภายในหน่วยงาน 
นั้น	ๆ 	เนื่องจากกลัวโดนกลั่นแกล้งจากผู้บังคับบัญชาตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
	 ดังตัวอย่างเช่น	 กรณีของการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข	ซึ่งเป็นคดีที่มี 
ผลกระทบในวงกว้างและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ระบบราชการเป็นอย่างมาก	ซึ่งในกรณีนี้ 
คณะรัฐมนตรีได้มีคำสั่งบางประการเพื่อเป็นมาตรการในการคุ้มครองข้าราชการผู้ให้ข้อมูลในคดีนี้ 
เช่น	ให้ถือว่าการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ	หรือการให้ถ้อยคำในฐานะพยาน	เป็นการ 
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ปฏิบัติหน้าที่ราชการ	 ผู้บังคับบัญชาจะต้องไม่กลั่นแกล้งข้าราชการผู้ให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคำ 
ในฐานะพยาน	เช่น	ต้องไม่ย้ายหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นโดยไม่มีเหตุผล	หรือไม่เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่	ก.พ.	กำหนด	หรือไม่มอบหมายให้ปฏิบัติ	 หรือดำเนินการทางวินัย 
โดยไม่ชอบธรรม	เป็นต้น	ผู้บังคับบัญชาต้องดูแลมิให้ข้าราชการผู้ให้ข้อมูลถูกกลั่นแกล้งจากผู้ถูก 
กล่าวหาหรือถูกร้องเรียน	 หรือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	 ต้องป้องกันมิให้ข้าราชการผู้ให้ข้อมูล 
ตกอยู่ในอันตราย	เช่น	ต้องปกปิดชื่อ	หรือดำเนินการสืบสวนในทางลับ	และถ้าข้าราชการผู้ให้ข้อมูล 
ถกูฟอ้งรอ้งดว้ยเหตอุนัเนือ่งมาจากการใหข้อ้มลูหรอืเปน็พยาน	ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งประสานกบัสำนกังาน 
อัยการสูงสุดเพื่อเป็นทนายแก้ต่างให้	 ต้องมีระบบการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษตามสมควร 
และการร้องขอความเป็นธรรมต้องร้องขอต่อ	 ก.พ.	 จะเห็นได้ว่า	 ระบบการคุ้มครองข้าราชการ 
ผู้ซึ่งให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่รัฐของไทยนั้น	 มักจะพิจารณาเรื่องราวเป็นรายคดีไป	 ไม่ได้มี 
หลักเกณฑ์กลางในการคุ้มครองข้าราชการผู้ซึ่งให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่รัฐ	 ด้วยเหตุผลดังกล่าว	 
จึงควรมีการจัดตั้งกลไกในการคุ้มครองข้าราชการที่ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่รัฐ	 ทั้งนี้	 เพื่อให้ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐกล้าที่จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางการมากขึ้น	 ซึ่งจะส่งผลดีให้แก่การบริหาร 
ราชการภาครัฐ	 ซึ่ง	ณ	 ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการข้าราชพลเรือนได้มีแนวความคิดในการจัดทำ 
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนขึ้นใหม่	 โดยมีแนวคิดในการคุ้มครองข้าราชการผู้ซึ่งให้ 
ข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่ภาครัฐไม่ให้ถูกผู้บังคับบัญชากลั่นแกล้ง	โดยที่ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 
นำมาจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที	่ ๒๓	 กุมภาพันธ	์ พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 เรื่อง“มาตรการให้ความคุ้มครอง 
ขา้ราชการผูใ้หข้อ้มลูทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่ราชการ”	มตคิณะรฐัมนตรดีงักลา่วเปน็ผลสบืเนือ่งมาจากกรณ ี
การคุ้มครองข้าราชการในการทุจริตยา	 ตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจะทำให้ข้าราชการชั้นผู้น้อย 
กล้าเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการมากขึ้น	 ซึ่งแนวคิดต่าง	ๆ 	 ของต่างประเทศนั้น 
ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันในระดับสากลว่าผู้ที่ เปิดเผยข้อมูลหรือเป็นพยานในเรื่องทุจริต 
ฉ้อราษฎร์บั งหลวงหรือ เรื่ องที่ ก่ อ ให้ เกิดความเสียหายต่อสาธารณประโยชน์ที่ เรี ยกว่ า	 
“Whistleblower”	จะต้องได้รับการคุ้มครองโดยบางประเทศมีกฎหมายรองรับบุคคลดังกล่าวไว้ 
โดยเฉพาะ	เช่น	สหรัฐอเมริกามีการบัญญัติกฎหมายชื่อว่า	Whistleblower	Protection	Act	1989,	 
สหราชอาณาจักรมีการบัญญัติกฎหมาย	 คือ	 Public	 Interest	 Disclosure	 Act	 1998,	ประเทศ 
ออสเตรเลียโดยมลรัฐ	Queensland	มีกฎหมาย	Whistleblower	Protection	Act	1994	และล่าสุด 
ประเทศญี่ปุ่นได้มีการตรากฎหมายดังกล่าวขึ้นบังคับใช้คือ	Whistleblower	 Protection	 Act	 2005		
ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่	๑	เมษายน	ปี	ค.ศ.	๒๐๐๖	นี้

๔.  แนวทางการคุ้มครองข้าราชการผู้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อทาง 
  ราชการ
	 ระบบและกระบวนการในการให้ความคุ้มครองข้าราชการผู้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อทาง 
ราชการมีดังนี้
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 ๑) บุคคลที่ได้รับความคุ้มครองในฐานะเป็นผู้ให้ข้อมูล  
	 	 บคุคลทีไ่ดร้บัความคุม้ครองในฐานะเปน็ผูใ้หข้อ้มลู	คอื	ผูท้ีเ่ปน็หรอืเคยเปน็ขา้ราชการพลเรอืน		
ซึง่ตามพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน	พ.ศ.	๒๕๕๑	ไดใ้หน้ยิามคำวา่	“ขา้ราชการพลเรอืน”	
หมายความว่า	 บุคคลซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ให้รับราชการโดยได้รับเงินเดือน 
จากเงินงบประมาณในกระทรวง	กรมฝ่ายพลเรือน๖	ข้าราชการพลเรือนนั้น	ถือเป็นกลไกสำคัญในการ 
บริหารงานราชการ	 ดังนั้น	 ข้าราชการจึงเป็นบุคคลที่ควรได้รับความคุ้มครอง	กล่าวคือ	ข้าราชการ 
เป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลต่าง	ๆ 	มากที่สุด	นอกจากนั้นยังเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากคำสั่งต่าง	ๆ 	
ของผูบ้งัคบับญัชาทัง้คำสัง่ทีช่อบและคำสัง่ทีเ่ชือ่โดยสจุรติวา่ชอบดว้ยกฎหมาย	ดงันัน้	ขา้ราชการจงึเปน็ 
บุคคลที่จำเป็นต้องได้รับความคุ้มครองจากการให้ข้อมูลมากที่สุด	เพราะหากว่าไม่มีการให้ความ 
คุ้มครองข้าราชการผู้ให้ข้อมูลแล้วนั้นจะทำให้ไม่มีข้าราชการคนใดกล้าที่จะเข้ามาให้ข้อมูลที่เป็น 
ประโยชน์เลย	 เพราะกลัวว่าหากได้ให้ข้อมูลไปแล้วนั้นจะทำให้ตนเองได้รับการกลั่นแกล้งจากผู้บังคับ 
บัญชาหรืออาจโดนกลั่นแกล้งจากเพื่อนร่วมงานซึ่งเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดกับผู้บังคับบัญชา	ซึ่งก่อ 
ให้เกิดการเกรงกลัวจากการกระทำดังกล่าว	ทำให้ข้าราชการเหล่านั้นไม่กล้าที่จะออกมาเปิดเผยข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ได้	ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียอย่างร้ายแรงแก่การบริหารงานราชการ

 ๒) ประเภทของการกระทำความผิดที่สามารถได้รับความคุ้มครองในการเปิดเผยข้อมูล 
	 	 การทีข่า้ราชการจะกระทำการใด	ๆ 	ไดน้ัน้	จำเปน็ทีจ่ะตอ้งมกีฎหมายใหอ้ำนาจไวซ้ึง่ตรงกบั 
ปรัชญาของกฎหมายมหาชนที่ว่า	“หากไม่มีกฎหมายให้อำนาจไว้ไม่สามารถทำได้”	เพราะการปฏิบัติ 
ราชการบางประเภทนั้น	 อาจจะต้องไปกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน	หากมีการกระทบแล้ว 
การกระทำของข้าราชการย่อมที่จะต้องมีกฎหมายให้อำนาจไว้ในการดำเนินกิจการดังกล่าว	 
หากการกระทำของข้าราชการกระทำไปโดยปราศจากอำนาจนั้น	 การกระทำนั้นย่อมไม่ชอบ 
ดว้ยกฎหมาย	ซึง่ผูเ้สยีหายอาจฟอ้งรอ้งได	้และการกระทำทีป่ราศจากอำนาจตามกฎหมายนัน้ยอ่มทีจ่ะ 
ขัดต่อหลักนิติรัฐ	 ซึ่งถือเป็นหลักสำคัญในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	ดังนั้น	หากข้าราชการ 
กระทำการลงไปโดยปราศจากอำนาจ	ผู้เสียหายย่อมมีสิทธิที่จะฟ้องร้องได้
	 	 การกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ระบบราชการนั้นมีด้วยกันหลายประเภท	 ทั้งโดย 
การกระทำที่ผิดกฎหมายและหรืออาจเป็นการกระทำที่ได้กระทำลงไปโดยการหลบเลี่ยงกฎหมาย 
ซึ่งการกระทำดังกล่าวเหล่านี้ย่อมส่งผลเสียต่อระบบราชการเป็นอย่างมาก	 ซึ่งหากมีการคุ้มครอง 
ผู้ที่ให้ข้อมูลเหล่านี้ย่อมเป็นผลดีแก่การบริหารราชการ
  ๒.๑) การกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย
	 	 	 	 	 การกระทำที่ขัดต่อกฎหมายนั้นเป็นเรื่องที่พิจารณาได้ง่ายและมีความชัดเจน 
ในตัวเอง	 ดังนั้น	 หากว่าข้าราชการหรือหน่วยงานใดกระทำการใด	ๆ 	ขึ้นแล้ว	และการกระทำนั้น 
มีกฎหมายกำหนดความผิดและโทษอยู่ก็สามารถพิจารณาได้ว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย	 

 ๖พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	๒๕๕๑	มาตรา	๔
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ซึ่งการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายแล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่ระบบราชการนั้นมีได้หลายกรณีไม่ว่า 
จะเป็นการกระทำที่ขัดต่อประมวลกฎหมายอาญา	 การกระทำที่ขัดต่อประมวลกฎหมายแพ่งและ 
พาณิชย์	 นอกจากนั้นยังมีการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายพิเศษอื่น	ๆ 	อีก	เช่น	พระราชบัญญัติระเบียบ 
ข้าราชการพลเรือน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	 
พ.ศ.	๒๕๔๒	นอกจากนัน้	ยงัมกีฎหมายพเิศษบางฉบบั	เชน่	กฎหมายปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ	 
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ	 ความผิดที่เป็นอันตรายต่อการสาธารณสุข	 ความ 
ปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม	และความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต	 ซึ่งกฎหมายพิเศษเหล่านี้จะกำหนดความผิดแต่ละประเภทไว้ในตัวเองโดยที่ความผิดตาม 
กฎหมายบางฉบับ	 เช่น	 ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมักจะ 
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนำเอาตำแหน่งหน้าที่มาแสวงหาผลประโยชน์	เป็นต้น
  ๒.๒) การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบให้ราชการเสียหาย
	 	 	 	 	 การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและก่อให้เกิดผลเสียต่อทางราชการนั้นอาจกระทำ 
โดยข้าราชการระดับล่างจนไปถึงระดับผู้บังคับบัญชาชั้นสูง	 ซึ่งในบางครั้งอาจร่วมมือกันกระทำ 

เป็นขบวนการ	 การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนั้นเป็นการใช้ 
อำนาจหน้าที่ที่มีของตนไปใช้ในทางที่ผิดหรือเพื่อแสวงหา 
ผลประโยชน์ใส่ตน	 เช่น	 การที่เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับ 
การคลังใช้อำนาจของตนเรียกรับเงินจากเอกชนเพื่ออำนวย 
ความสะดวก	 หรือเอกชนจ่ายเงินให้แก่ข้าราชการเพื่อให้ 
ข้าราชการงดเว้นการกระทำบางอย่าง	 ซึ่งโดยปกติแล้วเป็น 
หน้าที่ที่ข้าราชการผู้นั้นพึงกระทำ	การกระทำต่าง	ๆ 	เหล่านี้
ในบางครั้งไม่มีการกำหนดว่าเป็นความผิดหรือไม่ได้กำหนด 
โทษไวใ้นกฎหมายเปน็การเฉพาะเจาะจง	ทำใหม้กีารใชเ้ทคนคิ 
ในการหลีกเลี่ยงความผิดมากขึ้น	การหลบเลี่ยงกฎหมาย 

เช่นนี้ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายมากกว่าการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย	 นั่นเป็นเพราะการกระทำที่ขัด
ต่อกฎหมายนั้นเป็นการกระทำที่สามารถเห็นได้ชัดเจนว่าผิด	แต่การปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบในบางกรณี 
นัน้ยากทีจ่ะพสิจูนว์า่เปน็ความผดิหรอืไม	่จงึทำใหค้วามผดิประเภทนีก้อ่ผลเสยีหายแกร่ะบบราชการมาก	 
ดังนั้น	 การจะพิสูจน์ความผิดที่เกิดจากการกระทำประเภทนี้ย่อมต้องอาศัยข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 
ที่มีความใกล้ชิดเป็นอย่างยิ่ง	 ฉะนั้น	 การที่จะได้ข้อมูลนั้นมาจึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้การคุ้มครอง 
แก่ผู้ที่มาให้ข้อมูลนั้นด้วย
  ๒.๓) การบรหิารงานบคุคลโดยปราศจากเหตอุนัควร (การกลัน่แกลง้โดยผูบ้งัคบับญัชา) 
	 	 	 	 	 การถูกกลั่นแกล้งโดยผู้บังคับบัญชานั้นพบได้ในระบบราชการไทย	 โดยข้าราชการ 
ที่ถูกกลั่นแกล้งส่วนมากนั้นมักจะเป็นผู้ที่ไม่ยอมร่วมกระทำความผิดกับคนอื่นหรือแม้แต่ตัวผู้บังคับ 
บัญชาเอง	ซึ่งการกลั่นแกล้งโดยใช้วิธีการบริหารงานบุคคลในระบบราชการนั้น	แม้จะก่อให้เกิดความ 
เสียหายแก่ข้าราชการเพียงจำนวนน้อยก็ตาม	แต่อย่างไรก็ควรคำนึงถึงผลของการถูกกระทำการ 
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เชน่นัน้ดว้ย	เชน่	การกลัน่แกลง้โดยใชร้ะบบการบรหิารงานบคุคลนัน้อาจทำไดห้ลายวธิกีาร	ไมว่า่จะเปน็ 
การไม่ขึ้นเงินเดือนให้	 การลดขั้นเงินเดือน	 หรือแม้แต่การสั่งพักราชการโดยไม่มีเหตุอันควร	
ซึง่การกระทำตา่ง	ๆ 	เหลา่นีย้อ่มกอ่ใหเ้กดิความไมเ่ปน็ธรรมแกข่า้ราชการผูถ้กูกระทำ	ซึง่หากขา้ราชการ 
คนใดได้รับผลกระทบจากการกระทำดังกล่าวก็สมควรที่จะสามารถนำเรื่องราวมาแจ้งต่อหน่วยงาน 
ที่ทำหน้าที่ในการรับข้อมูลในส่วนนี้ได้เช่นกัน	 เพราะการที่ข้าราชการผู้นั้นถูกกลั่นแกล้งอาจเป็นผล 
มาจากการไม่ให้ความร่วมมือในการกระทำความผิดก็เป็นได้	 ซึ่งทำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการ 
รับข้อมูลนั้น	สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปขยายผลต่อและจะทำให้ระบบราชการมีความโปร่งใสมากขึ้น
  ๒.๔) ความผิดตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๔๒
	 	 	 	 	 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 
ได้กำหนดประเภทของคดีปกครองที่สามารถนำมาฟ้องต่อศาลปกครองไว้ในมาตรา	 ๙	 ได้แก่ความผิด 
ประเภทต่าง	ๆ 	ดังนี้	มาตรา	๙	ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในเรื่องดังต่อไปนี้
	 	 	 	 	 (๑)	 คดพีพิาทเกีย่วกบัการทีห่นว่ยงานทางปกครองหรอืเจา้หนา้ทีข่องรฐักระทำการ 
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ	คำสั่งหรือการกระทำอื่นใด	เนื่องจากกระทำโดยไม่มี 
อำนาจหรือนอกเหนืออำนาจหน้าที่	 ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอน	 
หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการกระทำนั้น	 โดยไม่สุจริต	 หรือมีลักษณะเป็นการ 
เลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม	 มีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จำเป็นหรือสร้างภาระให้เกิดกับ 
ประชาชนเกินสมควร	หรือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ
	 	 	 	 	 (๒)	 ค ดี พิ พ า ท เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ที่  
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลย 
ตอ่หนา้ทีต่ามทีก่ฎหมายกำหนดใหต้อ้งปฏบิตั	ิหรอืปฏบิตั ิ
หน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
	 	 	 	 	 (๓)	 คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำ 
ละเมิดหรือความรับผิดอย่ างอื่ นของหน่ วยงาน 
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้ 
อำนาจตามกฎหมาย	กฎ	คำสั่งทางปกครอง	หรือคำสั่งอื่น	หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมาย 
กำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
	 	 	 	 	 (๔)	 คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
	 	 	 	 	 (๕)	 คดทีีม่กีฎหมายกำหนดใหห้นว่ยงานทางปกครองหรอืเจา้หนา้ทีข่องรฐัฟอ้งคดี
ต่อศาล	เพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระทำหรือละเว้นกระทำอย่างหนึ่งอย่างใด
	 	 	 	 	 (๖)	 คดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในเขตอำนาจศาลปกครอง
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	 	 	 	 	 ความผิดตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	 
พ.ศ.	๒๕๔๒	นัน้	หากนำมาปรบัใชก้บัประเภทของการกระทำความผดิทีส่ามารถใหข้อ้มลูตอ่หนว่ยงาน 
ที่เกี่ยวข้องได้	 จะทำให้อำนาจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับข้อมูลนั้นมีกว้างขวางมากขึ้น	 
อันจะเป็นประโยชน์แก่ระบบราชการไทย	 และอาจช่วยให้ปริมาณการกระทำความผิดของข้าราชการ
ลดลง
  ๒.๕) ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ
	 	 	 	 	 ในปัจจุบันหน่วยงานของรัฐได้เปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำ 
บริการสาธารณะมากขึ้น	 นั่นเป็นเพราะส่วนหนึ่งต้องการลดภาระของตนเองในการจัดทำบริการ
สาธารณะ	อีกทั้งกิจการบางประเภทยังต้องการความชำนาญเฉพาะด้านซึ่งรัฐไม่สามารถจัดทำได้	 
เอกชนจึงเข้ามามีบทบาทในส่วนนี้	 การให้เอกชนเข้ามาร่วมดำเนินงานกิจการของรัฐย่อมต้องมี 
ระเบียบต่าง	ๆ 	ที่เกี่ยวข้องมากมาย	รวมถึงการประมูลงานของเอกชนเพราะผลประโยชน์มหาศาล 
จะตกอยู่กับผู้ที่ประมูลได้	จึงทำให้เกิดการใช้อำนาจบางประการของข้าราชการบางคนที่ใช้อำนาจ 
หน้าที่ของตนในการแสวงหาผลประโยชน์จากเอกชนผู้เข้าร่วมการประมูล	 การที่เอกชนบางรายยอม 
มอบผลประโยชน์ตอบแทนแก่ข้าราชการนั้น	 เพราะเอกชนย่อมเล็งเห็นผลประโยชน์ของตนแล้วว่า
ได้มากกว่าเสีย	 เนื่องจากเอกชนบางรายอาจนำอุปกรณ์ที่ด้อยคุณภาพมาใช้ในการดำเนินการ	 ซึ่งจะ 
กอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกร่ะบบการบรกิารสาธารณะและประชาชนผูใ้ชบ้รกิารได	้นอกจากนัน้ยงัทำให ้
รัฐเสียประโยชน์มหาศาลอีกด้วย

 ๓) เงื่อนไขในการได้รับความคุ้มครอง
	 	 ใช่ว่าการให้ข้อมูลทุกครั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นจะต้องดำเนินการให้เสมอไป	 เพราะ 
หากมีการดำเนินการทุกเรื่องแล้วอาจทำให้หน่วยงานนี้เป็นเครื่องมือในการกลั่นแกล้งกันเองระหว่าง 
ข้าราชการด้วยกัน	 จึงจำเป็นที่จะต้องมีมาตรการบางอย่างในการกรองข้อมูลเหล่านั้นเพื่อนำมาใช้ 
ในการพิจารณา	ซึ่งมีดังนี้
	 	 (๑)	 ความผิดได้เกิดขึ้นแล้วหรืออาจเกิดขึ้นได้โดยแน่แท้
	 	 (๒)	 ผู้ให้ข้อมูลได้รับผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการกระทำนั้น
	 	 (๓)	 เรือ่งทีใ่หข้อ้มลูจะตอ้งเกีย่วขอ้งกบัวนิยัราชการ	การบรหิารงานราชการ	และการจดัทำ 
บริการสาธารณะโดยรัฐและเอกชน

 ๔) กระบวนการและรูปแบบในการให้ความคุ้มครอง
การให้ความคุ้มครองข้าราชการผู้ให้ข้อมูลนั้น	 ถือเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรที่ทำหน้าที่ในการให้ 
ความคุม้ครอง	เพราะหากมแีตก่ารรบัขอ้มลูแตไ่มม่กีารใหค้วามคุม้ครองขา้ราชการผูม้าใหข้อ้มลูแลว้นัน้	 
คงจะเปน็ไปไมไ่ดท้ีจ่ะมผีูม้าใหข้อ้มลูแกอ่งคก์รนีเ้ปน็แน	่ดงันัน้	จงึควรมมีาตรการตา่ง	ๆ 	เขา้มาเกีย่วขอ้ง 
เพื่อกำหนดกระบวนการรับฟังข้อมูลและให้ความคุ้มครองข้าราชการเหล่านั้น
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  ๔.๑) การให้ข้อมูลต่อองค์กรที่ทำหน้าที่ในการให้ความคุ้มครอง
	 	 	 	 	 การให้ข้อมูลต่อองค์กร
ที่ทำหน้าที่ในการให้ความคุ้มครองที่ทำหน้า
ที่นั้นเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรที่ทำหน้าที่ 
ในการให้ความคุ้มครอง	เพราะหากเกิดการ 
รั่วไหลของข้อมูลย่อมไม่ เป็นผลดีแก่ผู้ ให้ 
ข้อมูล	 ดังนั้น	 ผู้ที่รับข้อมูลควรที่จะต้องมี 
ระบบการจัดเก็บข้อมูลและการรักษาความลับ 
ของผู้ให้ข้อมูลไว้อย่างดี	 ซึ่งกระบวนการรับ 
ข้อมูลควรเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ 
ผู้ให้ข้อมูล	 โดยการรับข้อมูลอาจทำได้หลายวิธีโดยไม่จำเป็นที่ผู้ให้ข้อมูลจะต้องมาให้ข้อมูลด้วยตนเอง 
เพียงอย่างเดียว	เช่น	โดยอาจส่งข้อมูลทางไปรษณีย์	เป็นต้น
  ๔.๒) การปิดบังชื่อและฐานะของผู้ให้ข้อมูล
	 	 	 	 	 การปิดบังชื่อและฐานะของผู้ให้ข้อมูลถือเป็นกระบวนการสำคัญในการคุ้มครอง 
ข้าราชการผู้ให้ข้อมูลเป็นอย่างยิ่ง	 เพราะหากมีการเปิดเผยชื่อและฐานะแล้วผู้ให้ข้อมูลย่อมได้รับผล 
กระทบจากการเปิดเผยชื่อและข้อมูล	ผลกระทบดังกล่าวอาจมาในรูปแบบของการดำเนินการทางวินัย
แกผู่ใ้หข้อ้มลู	ซึง่จะกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกผู่ใ้หข้อ้มลูเปน็อยา่งมาก	ดงันัน้	กระบวนการในการปดิบงั 
ชื่อและฐานะของผู้ให้ข้อมูลจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องกระทำโดยรัดกุม	 และมีการป้องกันข้อมูล 
ส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูลไม่ให้รั่วไหลออกไปสู่ภายนอก
  ๔.๓) การกันผู้บังคับบัญชาออกจากการพิจารณา
	 	 	 	 	 การกันผู้บังคับบัญชาออกไปจากการพิจารณาเป็นสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่ง	เพราะ 
หากนำผูบ้งัคบับญัชาเขา้มารว่มในการพจิารณาแลว้	สวสัดภิาพของผูใ้หข้อ้มลูยอ่มไมป่ลอดภยั	เพราะหาก 
ผู้บังคับบัญชามีส่วนร่วมหรือมีส่วนรู้เห็นในการกระทำความผิด	ผู้ให้ข้อมูลย่อมมีความหวาดกลัว	และ 
ผูบ้งัคบับญัชาอาจใชอ้ำนาจในการกดดนัผูใ้หข้อ้มลูเพือ่ทำใหผู้ใ้หข้อ้มลูเกดิความเกรงกลวั	ซึง่อาจทำให้
มีการกลับคำหรือขอยกเลิกการให้ข้อมูลทำให้เกิดผลเสียต่อการพิจารณาข้อมูลเหล่านั้น
  ๔.๔) การพิจารณาเป็นการลับ
	 	 	 	 	 การพิจารณาขององค์กรที่ทำหน้าที่ในการให้ความคุ้มครองควรจะกระทำโดยลับ 
เพื่อไม่ให้ข้อมูลรั่วไหล	 นอกจากนั้นยังเป็นการป้องกันตนเองจากแรงกดดันภายนอกที่พยายามเข้ามา 
มีส่วนในการจัดทำคำพิจารณา	ซึ่งหากปล่อยให้มีการแทรกแซงจากภายนอกแล้วการพิจารณาย่อม 
ไม่เป็นธรรมต่อทุกฝ่ายและความเชื่อถือต่อองค์กรที่ทำหน้าที่ให้ความคุ้มครองและกระบวนพิจารณา 
ย่อมหมดสิ้นไป	 ผลสุดท้ายทำให้ไม่มีข้าราชการผู้ใดเชื่อถือในการให้ข้อมูลต่อองค์กรที่ทำหน้าที่ในการ 
ให้ความคุ้มครองชุดนี้อีก
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 ๕) การให้ความคุ้มครอง 
  ๕.๑) ระงับคำสั่งชั่วคราวได้
	 	 	 	 	 ในกรณทีีผู่ใ้หข้อ้มลูถกูกลัน่แกลง้จากผูบ้งัคบับญัชาไมว่า่จะเปน็การลงโทษทางวนิยั 
หรือว่าการลดขั้นเงินเดือนก็ตาม	 องค์กรที่ทำหน้าที่ในการให้ความคุ้มครองมีหน้าที่ที่จะสั่งการไปยัง 
หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งหรอืตน้สงักดัของขา้ราชการผูน้ัน้เพือ่ใหร้ะงบัคำสัง่นัน้ไวจ้นกวา่จะมกีารพจิารณา 
จนจบได้	 เพราะหากปล่อยให้มีการกระทำดังกล่าวในระหว่างการพิจารณาย่อมที่จะสร้างความกดดัน 
ให้แก่ผู้ให้ข้อมูลได้	 เมื่อมีการกดดันเกิดขึ้นผู้ให้ข้อมูลย่อมรู้สึกว่าตกอยู่ในภาวะที่เป็นอันตรายและอาจ 
ถอนการใหข้อ้มลูหรอืเกดิการกลบัคำได	้ดงันัน้	ในระหวา่งพจิารณาขอ้เทจ็จรงิ	องคก์รทีท่ำหนา้ทีใ่นการ 
ให้ความคุ้มครองควรมีอำนาจในการระงับคำสั่งลงโทษหรือคำสั่งอื่นใดที่มีผลกระทบต่อผู้ให้ข้อมูล 
ที่ได้สั่งการโดยผู้บังคับบัญชาที่มีส่วนในการกระทำความผิดไว้จนกว่าจะพิจารณาคดีเสร็จ
  ๕.๒) สามารถกลับเข้าทำงานในตำแหน่งเดิมและในอัตราเงินเดือนเดิมก่อนมีคำสั่ง
	 	 	 	 	 นอกจากการระงับคำสั่งในระหว่างการพิจารณาคดีแล้ว	เมื่อการพิจารณาคดี 
ได้สิ้นสุดลง	องค์กรที่ทำหน้าที่ในการให้ความคุ้มครองต้องมีอำนาจในการสั่งการต้นสังกัดให้ยกเลิก 
โทษที่ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการผู้ให้ข้อมูลนั้นได้สั่งไว้	 เนื่องมาจากการไปให้ข้อมูลแก่องค์กร 
ที่ทำหน้าที่ในการให้ความคุ้มครอง	 เพื่อเป็นการ 
สร้างหลักประกันอีกขั้นหนึ่งแก่ข้าราชการที่มาให้ 
ข้อมูลว่าเขาเหล่านั้นจะต้องได้รับความคุ้มครอง 
ต่ออาชีพการงาน	ตั้งแต่กระบวนการพิจารณา 
ได้เร่ิมต้นข้ึนจนถึงจบการพิจารณาคดี	อย่างไรก็ตาม 
คำสั่งลงโทษทางวินัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับการมาให้ 
ข้ อ มู ล นั้ น 	 อ ง ค์ ก ร ที่ ท ำ ห น้ า ที่ ใ น ก า ร ใ ห้  
ความคุ้มครองย่อมไม่มีอำนาจที่จะไปสั่งยกเลิกได้
  ๕.๓) ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ให้ข้อมูล
	 	 	 	 	 การคุ้มครองชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้ให้ข้อมูลนั้นถือเป็นหลักใหญ่ที่องค์กร 
ที่ทำหน้าที่ในการให้ความคุ้มครองต้องให้ความคุ้มครอง	 เพราะอำนาจขององค์กรที่ทำหน้าที่ในการ 
ให้ความคุ้มครองนั้นแม้จะคุ้มครองอาชีพการงานได	้แต่หากไม่สามารถที่จะคุ้มครองชีวิตความเป็นอยู ่
ของข้าราชการผู้ให้ข้อมูลได้ย่อมไม่มีประโยชน์อันใด	 นอกจากคุ้มครองตัวบุคคลผู้ให้ข้อมูลแล้วยังต้อง 
ครอบคลุมไปถึงครอบครัวของผู้ให้ข้อมูล	 เพื่อที่จะทำให้ผู้ให้ข้อมูลได้รับความสบายใจว่าตนเอง 
และครอบครัวจะสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัยเมื่อมีการให้ข้อมูลแก่องค์กรที่ทำหน้าที่ในการ 
ให้ความคุ้มครอง	
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ยศ  ทรัพย์  อำนาจ  เป้าหมายหรือมรรควิธีของชีวิต  

ของ  ว.วชิรเมธี  น. ๔๖

...อำนาจนั้น  หนึ่ง  ต้องได้มาโดยชอบธรรม  

สอง  ใช้โดยมีธรรมกำกับ 

และสาม  ต้องเกื้อกูล 

ต่อความงอกงามของธรรม ...
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 ๑จัดโดย โครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงาน 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ นาฬิกา  
ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 ๒มาตรา ๓๐๕  ในวาระเริ่มแรก มิให้นำบทบัญญัติดังต่อไปนี้มาใช้บังคับกับกรณีต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
  (๑) มิให้นำบทบัญญัติมาตรา ๔๗ วรรคสอง มาใช้บังคับจนกว่าจะมีการตรากฎหมายตามมาตรา ๔๗ จัดตั้งองค์กรเพื่อ 
ทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่และกำกับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ซึ่งต้องไม่เกิน 
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภา โดยอย่างน้อยกฎหมายดังกล่าวต้องมีสาระสำคัญให้มีคณะกรรมการ 
เฉพาะด้านเป็นหน่วยย่อยภายในองค์กรนั้น แยกต่างหากจากกัน ทำหน้าที่กำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ 
โทรทัศน์ และกำกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม และมีรายละเอียดว่าด้วยการกำกับและคุ้มครองการดำเนินกิจการ การจัด 
ให้มีกองทุนพัฒนาทรัพยากรสื่อสารและส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการสื่อมวลชนสาธารณะ แต่ทั้งนี้ต้องไม่ 
กระทบกระเทือนถึงการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาที่ชอบด้วยกฎหมายที่ได้กระทำขึ้นก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี ้จนกว่า 
การอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญานั้นจะสิ้นผล....
 ๓นักวิชาการบางท่านเรียกองค์กรดังกล่าวว่า “กสทช.” ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการร่วมระหว่าง กทช. และ กสช. ซึ่งเป็น 
องค์กรเดียวในการทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่และกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมทั้งระบบ 

 นโยบายในการจัดคลื่นความถี่สำหรับการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ ๓ 
หรือที่เรียกว่า “ระบบ 3G” ของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ที่ผ่านมานั้น 
ได้รับกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากความไม่ชัดเจนของนโยบาย 
ซึ่งมิได้มีเฉพาะมิติในด้านเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังมีมิติในด้านอื่นๆ ที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มิติในด้านนิติศาสตร์ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุดอันจะส่งผลกระทบ 
ต่ออำนาจหน้าที่ กล่าวคือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๗  
ได้กำหนด ให้มี “องค์กรของรัฐที่เป็นอิสระองค์กรหนึ่งทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่และกำกับ 
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ตามที่กฎหมาย 
บัญญัติ” แต่ขณะนี้มี ๒ องค์กรที่ทำหน้าที่ดังกล่าว ได้แก่ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กทช.) และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ (กสช.) 
(ปัจจุบันยังไม่มีการแต่งตั้ง) ซึ่งตามบทเฉพาะกาลมาตรา ๓๐๕ (๑) ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน๒   
ได้กำหนดให้มีการตรากฎหมายจัดตั้งองค์กรอิสระตามมาตรา ๔๗๓ ภายใน ๑๘๐ วันนับแต่วันที่ 

นางสาวเพลินตา  ตันรังสรรค์ 
นิติกร สำนักกฎหมาย

การจัดคลื่นความถี่
สำหรับการประกอบกิจการ โ ทรศัพท์เคลื่อนที่
 (IMT หรือ 3G and Beyond) ๑
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แถลงนโยบายตอ่รฐัสภา ซึง่ขณะนีร้า่งพระราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละกำกบัการประกอบ 
กจิการวทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. .... ยงัอยูใ่นระหวา่งการพจิารณา 
ของสภาผู้แทนราษฎร จึงทำให้เกิดปัญหาข้อสงสัยแก่สังคมว่า กทช. ชุดปัจจุบัน มีอำนาจในการ 
จัดคลื่นความถี่และกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมได้มากน้อยเพียงใด 
 นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญยังกำหนดให้รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ 
โดยสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเป็นธรรมโดยอาศัยกลไกตลาด และสนับสนุนให้มี 
การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยต้องยกเลิกและละเว้นการตรากฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ควบคุม 
ธุรกิจซึ่งมีบทบัญญัติที่ไม่สอดคล้องกับความจำเป็นทางเศรษฐกิจ และต้องไม่ประกอบกิจการ 
ที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับเอกชน เว้นแต่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคง 
ของรัฐ รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการจัดให้มีสาธารณูปโภค ดังนั้น จึงเกิดปัญหาว่า ไม่ว่า กทช.  
จะมีอำนาจในการจัดสรรคลื่นความถี่ได้หรือไม่ รัฐสามารถเข้ามาแข่งขันกับเอกชนในการขอรับ 
การจัดสรรคลื่นความถี่ได้หรือไม ่และ “รัฐ” ในที่นี้หมายความถึงเฉพาะรัฐไทยเท่านั้น หรือหมายถึง 
รัฐต่างชาติด้วย เพราะหากมีการอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบกิจการโทรคมนาคมได้ อาจจะ 
ส่งผลกระทบต่อปัญหาความมั่นคงของชาติหรือจะเกิดปัญหาการครอบงำกิจการโทรคมนาคมโดย 
คนต่างด้าวหรือไม่
 ปัญหาที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ นโยบายเกี่ยวกับการคงสิทธิเลขหมาย ซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์ 
ว่า กทช. ไม่มีอำนาจดังกล่าวเพราะถือว่าเป็นการเอาทรัพย์สินขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย 
(ทศท.) และการสือ่สารแหง่ประเทศไทย (กสท.) ซึง่ปจัจบุนัคอื บรษิทั ทโีอท ีจำกดั (มหาชน) และบรษิทั 
กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ไปจำหน่าย ซึ่งเท่ากับเป็นการทำให้เสื่อมเสียสิทธิของสัมปทาน 
อันเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย     
 ดังนั้น เพื่อให้ได้แนวคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับประเด็นปัญหาดังกล่าวข้างต้น และแสวงหาแนวทาง 
ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาที่ เหมาะสม สอดคล้องกับความเป็นไปของสังคม และตรงต่อ 
ความต้องการของทุกภาคส่วน โครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงจัด 
การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การจัดคลื่นความถี่สำหรับการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
(IMT หรือ 3G and Beyond)” ขึ้น เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๓ เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนักวิชาการ สถาบันการศึกษา องค์กรภาคเอกชน ผู้สื่อข่าว และประชาชนผู้สนใจ 
เข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้ 
 โดยการเสวนาทางวิชาการในครั้งนี้ ทางวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ 
รวมทั้งได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมสัมมนาอย่างกว้างขวางมีสาระสำคัญสรุปได้ 
ดังนี้

 



สรุปสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ มี.ค. - เม.ย. ๕๓ 61

 ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. จนัทจริา  เอีย่มมยรุา 
หวัหนา้โครงการประกาศนยีบตัรบณัฑติทางกฎหมาย 
มหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ไดใ้หข้อ้มลูเกีย่วกบัพฒันาการของกจิการโทรคมนาคม 
ของไทยว่า อาจแบ่งได้เป็น ๒ ช่วงระยะเวลาใหญ่ ๆ  
คอื กอ่นประกาศใชร้ฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๔๐ และหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ แล้ว  
โดยทั้งสองช่วงระยะเวลาดังกล่าวแบ่งออกได้เป็น  
๔ ยุค ดังนี้
 ยุคที่ ๑ เป็นยุคที่การจัดบริการสาธารณะด้าน 
กจิการโทรคมนาคมเปน็ของรฐั ซึง่ไดแ้ก ่กรมไปรษณยี ์
โทรเลข โดยเป็นผู้มีสิทธิเด็ดขาดแต่เพียงผู้ เดียว 
ในการเป็นทั้งผู้ให้บริการและผู้กำกับดูแลกิจการ 
โทรเลขและโทรศัพท์ ดังนั้น ในยุคแรกจึงอาจกล่าวได้ว่ากิจการโทรคมนาคมถูกผูกขาดโดยรัฐก็คือ 
กรมไปรษณีย์โทรเลข และไม่มีการแยกอำนาจการกำกับดูแลและอำนาจในการให้บริการออกจากกัน
 ยุคที่ ๒ เป็นยุคของการแยกอำนาจบริการออกจากอำนาจกำกับดูแล ซึ่งเมื่อประชาชนมีการ 
เรียกร้องโดยต้องการที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้มากขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ และเมื่อ 
เทคโนโลยดีา้นโทรคมนาคมไดพ้ฒันาขึน้อยา่งรวดเรว็ จงึเปดิโอกาสใหส้ามารถเขา้ถงึชอ่งทางการสือ่สาร 
ได้มากยิ่งขึ้น สาเหตุเหล่านี้จึงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อกรมไปรษณีย์โทรเลขคือ การแยกงาน 
บริการเกี่ยวกับกิจการโทรศัพท์ออกมาให้องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ทศท.) ซึ่งในขณะนั้น 
เป็นเพียงกองงานโทรศัพท์ที่อยู่ในกำกับดูแลของกรมไปรษณีย์โทรเลขเป็นผู้ดำเนินการ ต่อมา 
ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งโดยการแยกงานบริการเกี่ยวกับการไปรษณีย์และกิจการโทรคมนาคม 
ออกมาให้การสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) เป็นผู้ดำเนินการ 
 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีข้อสังเกตว่า แม้ในยุคนี้จะมีการโอนกิจการโทรศัพท์มาให้กับ ทศท.  
และโอนกิจการไปรษณีย์และโทรคมนาคมมาให้กับ กสท. แต่ภาระหน้าที่ที่โอนมานั้น ล้วนเป็น 
ส่วนที่ว่าด้วยการให้บริการและการปฏิบัติการทั้งสิ้น ไม่มีส่วนที่เป็นเรื่องของการกำกับดูแลในเชิง 
นโยบายหรอืในเชงิโครงสรา้งของกจิการโทรคมนาคมแตอ่ยา่งใด ซึง่ในสว่นหลงันีก้รมไปรษณยีโ์ทรเลข 
ยังคงไว้ซึ่งบทบาทดังกล่าวในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการแล้วยังทำหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแลในกิจการ 
โทรคมนาคมของประเทศต่อไป
 ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่ายุคที่ ๒ นี้คลื่นความถี่ซึ่งเป็นทรัพยากรสื่อสารยังคงเป็นของรัฐ แต่ในแง่ของ 
ผู้ปฏิบัติหรือผู้ให้บริการได้ถูกแยกดำเนินการโดยหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ๒ แห่ง คือ ทศท. และ กสท.  
ซึ่งเท่ากับว่ากิจการโทรคมนาคมยังคงมีลักษณะเป็นการผูกขาดโดยมีกรมไปรษณีย์โทรเลขเป็นผู้กำกับ 
ดูแล แต่อย่างไรก็ตาม ก็มีการเปลี่ยนแปลงโดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่เป็นเอกชนได้เข้าทำ 



การจัดคลื่นความถี่สำหรับการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
(IMT หรือ 3G and Beyond) 

จุลนิติ มี.ค. - เม.ย. ๕๓62

สัญญาร่วมการงานกับ ทศท. หรือ กสท. ในรูปแบบที่ผู้ประกอบการเอกชนจะต้องรับผิดชอบ 
เป็นผู้ลงทุนในโครงข่ายและการบริหารจัดการทั้งหมดตามข้อตกลงแห่งสัญญา และเมื่อสิ้นสุดสัญญา 
ก็ต้องโอนกรรมสิทธิ์ของกิจการทั้งหมดให้กับ ทศท. หรือ กสท. แล้วแต่กรณี หรือที่เรียกว่า  
Build Transfer Operate (BTO)
 ยุคที่ ๑ และยุคที่ ๒ ดังกล่าวถือเป็นพัฒนาการที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาก่อนการประกาศใช ้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ต่อมาในช่วงระยะเวลาที่ ๒ ซึ่งเป็นช่วงหลัง 

การประกาศใชร้ฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ แลว้ 
สามารถแบ่งออกได้อีก ๒ ยุค คือ
   ยคุที ่๓ เปน็ยคุทีม่กีารเปลีย่นแปลงมากทีส่ดุในกจิการโทรคมนาคม 
ของประเทศไทย ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นยุคของการเปิดเสรีและการแข่งขัน 
อย่างเป็นธรรมในกิจการนี้ โดยเมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มีผลใช้บังคับ และตามมาด้วยพระราชบัญญัติ 
องคก์รจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละกำกบักจิการวทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน ์
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ และพระราชบัญญัติประกอบ 

กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้ก่อให้เกิดผลกระทบที่สำคัญต่อกิจการโทรคมนาคมของประเทศ 
เป็นอย่างมาก กล่าวคือ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๔๐๔ ได้เปลี่ยนหลักการของ  
“คลื่นความถี่” จากเดิมซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรสื่อสารที่เป็นของ “รัฐ” ให้ถือว่าเป็นของ “ชาติและ 
เพื่อประโยชน์สาธารณะ” 
 อีกทั้ง มาตรา ๕๐๕ ประกอบกับมาตรา ๘๗๖ ยังมีหลักการที่กำหนดให้การประกอบกิจการ 
โทรคมนาคมเป็นกิจการที่เปิดเสรีให้กับบุคคลใดก็ได้ที่ประสงค์จะประกอบกิจการ ซึ่งเป็นการเปลี่ยน 
หลักการจากเดิมที่รัฐเป็นผู้ผูกขาดมาสู่หลักการเปิดเสรีทางด้านเศรษฐกิจโดยอาศัยกลไกตลาด 

 ๔มาตรา ๔๐ คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และวิทยุโทรคมนาคม เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติ 
เพื่อประโยชน์สาธารณะ
 ให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง และกำกับดูแลการประกอบกิจการวิทยุ 
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
 การดำเนินการตามวรรคสองต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ทั้งในด้านการศึกษา 
วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ และประโยชน์สาธารณะอื่น รวมทั้งการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม
 ๕มาตรา ๕๐ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม
 การจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อประโยชน์ 
ในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุ้มครองประชาชนในด้านสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบการประกอบอาชีพ การคุ้มครองผู้บริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
หรือสิ่งแวดล้อม สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพื่อป้องกันการผูกขาด หรือขจัดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน
 ๖มาตรา ๘๗ รัฐต้องสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัยกลไกตลาด กำกับดูแลให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
คุ้มครองผู้บริโภค และป้องกันการผูกขาดตัดตอนทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งยกเลิกและละเว้นการตรากฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ 
ควบคุมธุรกิจที่ไม่สอดคล้องกับความจำเป็นทางเศรษฐกิจ และต้องไม่ประกอบ กิจการแข่งขันกับเอกชน เว้นแต่มีความจำเป็นเพื่อ 
ประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการจัดให้มีการสาธารณูปโภค



สรุปสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ มี.ค. - เม.ย. ๕๓ 63

 นอกจากนี้ มาตรา ๔๐ วรรคสอง ประกอบกับพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ 
และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ และ 
พระราชบัญญัติประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ กำหนดให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ 
ทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่และกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมทั้งระบบ ซึ่งบทบัญญัติ 
ดังกล่าวนี้ได้ส่งผลให้กรมไปรษณีย์โทรเลขซึ่งเดิมเป็นผู้กำกับดูแลต้องโอนภารกิจด้านการจัดสรรคลื่น 
และการกำกับดูแลมาให้กับคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ทั้งหมด 

 ต่อประเด็นดังกล่าวจึงเกิดข้อสงสัยว่า ทศท. และ กสท. ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่ทำหน้าที่ 
ให้บริการมาตั้งแต่ก่อนประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มีสิทธิ 
ทีจ่ะประกอบกจิการโทรคมนาคมตอ่ไปไดห้รอืไม ่ซึง่คณะกรรมการกฤษฎกีามคีวามเหน็วา่บรษิทัทัง้สอง 
มสีทิธทิีจ่ะประกอบกจิการโทรคมนาคมตอ่ไปได ้แมว้า่ภายหลงัจะมกีารแปรสภาพบรษิทัจากรฐัวสิาหกจิ 
ซึ่งเป็นองค์การของรัฐมาเป็นบริษัทมหาชนแล้วก็ตาม ส่วนประเด็นที่เมื่อแปรสภาพแล้วบริษัททั้งสอง
จะมีสิทธิตามข้อตกลงในสัญญาเดิมด้วยหรือไม่นั้น คณะกรรมการกฤษฎีกาก็ให้ความเห็นว่ายังมีสิทธ ิ
ที่จะคงข้อตกลงตามสัญญาเดิมได้ แต่สิทธิและหน้าที่ตามสัญญาดังกล่าวจำเป็นต้องพิจารณาถึง 
ข้อเท็จจริงและกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่ทำการแปรสภาพควบคู่ไปด้วย กล่าวคือ บริษัท 
มีความสามารถที่จะปฏิบัติตามข้อสัญญาเหล่านั้นได้เท่าที่กฎหมายให้สิทธิและเท่าที่ไม่ขัดต่อ 
รัฐธรรมนูญและไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับดังกล่าว 
 ยุคที่ ๔ เป็นยุคที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้ประกาศใช้แล้ว 
โดยมาตรา ๔๗ วรรคสอง๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กำหนดให้ 
มีการจัดตั้งองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่ โดยกำหนดด้วยว่าให้มีเพียง 
องค์กรเดียว ในขณะที่ปัจจุบันนั้นมีกฎหมายกำหนดให้ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทช.)  
และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ (กสช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ 
จดัสรรคลืน่ความถี ่จงึเปน็ทีม่าของปญัหาวา่ กทช. ในปจัจบุนัมอีำนาจในการจดัคลืน่ความถีแ่ละกำกบั
ดูแลกิจการโทรคมนาคมได้มากน้อยเพียงใดนั่นเอง 

 ๗มาตรา ๔๗ คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคมเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติ 
เพื่อประโยชน์สาธารณะ
 ให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระองค์กรหนึ่งทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง และกำกับการประกอบกิจการวิทยุ 
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
 การดำเนินการตามวรรคสองต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ทั้งในด้านการศึกษา 
วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ ประโยชน์สาธารณะอื่น และการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม รวมทั้งต้องจัดให้ภาคประชาชน 
มีส่วนร่วมในการดำเนินการสื่อมวลชนสาธารณะ
 การกำกับการประกอบกิจการตามวรรคสองต้องมีมาตรการเพื่อป้องกันมิให้มีการควบรวมการครองสิทธิข้ามสื่อ หรือการ 
ครอบงำ ระหว่างสื่อมวลชนด้วยกันเองหรือโดยบุคคลอื่นใด ซึ่งจะมีผลเป็นการขัดขวางเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารหรือปิดกั้น 
การได้รับข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายของประชาชน
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   นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ นายกสภาทนายความ 
ไดแ้สดงความคดิเหน็เกีย่วกบัอำนาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการ 
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) โดยเฉพาะในเรื่อง 
การดำเนินการคงสิทธิเลขหมาย (Number Portability)  
และการจัดสรรคลื่นความถี่ระบบ 3G ว่า นับตั้งแต่มีการ 
รั ฐประหาร โดยคณะปฏิ รู ปการปกครอง ในระบอบ 
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) 
เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ส่งผลให้องค์กรต่างๆ 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
สิ้นสุดลงด้วย เว้นแต่จะมีประกาศคณะมนตรีความมั่นคง 
แห่งชาติ (คมช.) คืนอำนาจให้ ดังนั้น จึงมีความเห็นว่า 
กทช. ในปัจจุบันไม่มีสถานภาพอยู่แล้ว และเมื่อพิจารณา 
มาตรา ๔๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งกำหนดให้มีองค์กรของรัฐที่เป็น 

อิสระองค์กรหนึ่งทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่และกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม แต่ปัจจุบันก็ยังมิได้ 
มีการจัดตั้งองค์กรดังกล่าว เพราะฉะนั้น กทช. จึงมิใช่องค์กรของรัฐตามมาตรา ๔๗ วรรคสอง แต่มี 
สถานะเป็นเพียงองค์กรเฉพาะกิจที่ปฏิบัติหรือรักษาการตามพันธกิจเดิมเท่านั้น เพราะบทเฉพาะกาล 
มาตรา ๓๐๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้กำหนดให้มีการ 
ตรากฎหมายจัดตั้งองค์กรอิสระทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่และกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม 
ตามมาตรา ๔๗ วรรคสอง ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภา ดังนั้น โดยหน้าที่แล้ว
รัฐบาลจำเป็นต้องดำเนินการให้มีคณะกรรมการตามบทบัญญัติแห่งมาตรานี้โดยรีบด่วน
 การที่ กทช. ได้ออกประกาศ เรื่อง แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคมและแผนความถี่วิทยุ 
ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๑ โดยอ้างว่า กทช. ได้ตรวจสอบ 
กับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วว่าสามารถดำเนินการได้นั้น๘ สำหรับประเด็นนี้มี 
ข้อสังเกตว่า ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาดังกล่าว เป็นความเห็นเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๔๙  
อันเป็นเวลาก่อนมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐๙  
ซึ่งขณะนั้นมีทั้ง กทช. และ กสช. แต่ด้วยบทบัญญัติในมาตรา ๔๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ 
ฉบับปัจจุบัน กำหนดให้มีคณะกรรมการร่วมระหว่าง กทช. และ กสช. หรืออาจเรียกว่า “กสทช.”  
เป็นองค์กรเดียวในการทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่และกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมทั้งระบบ อีกทั้ง 
ยังไม่มีความเห็นหรือข้อหารือของ กทช. กับ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 

 ๘เรื่องเสร็จที่ ๓๘๖/๒๕๔๙ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การบริหารและจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุ 
โทรคมนาคม 
 ๙รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๔ ตอนที่ ๔๗ ก  
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐
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อำนาจหนา้ทีใ่นการทำแผนแมบ่ทหลงัจากทีร่ฐัธรรมนญูฉบบัปจัจบุนัใชบ้งัคบัแลว้ ดงันัน้ โดยปกตแิลว้ 
การถอืปฏบิตัขิององคก์รซึง่หมดสภาพไปแลว้ในระหวา่งชว่งบทเฉพาะกาลนัน้ มคีวามเหน็วา่นโยบายหลกั 
เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรของชาติจำเป็นต้องพิจารณาใช้อำนาจเพียงการทำหน้าที่เพื่อรักษาการ 
หรือดำเนินงานเฉพาะเรื่องที่ควรทำตามบทเฉพาะกาลเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ เมื่อยังมีความไม่ชัดเจน 
เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ กทช. จึงยังไม่ควรทำแผนแม่บทในนามขององค์กรใหม่ในระยะเวลาดังกล่าว  
เพราะอาจเป็นการกระทำที่ไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได้
 สำหรับนโยบายของ กทช. เกี่ยวกับการคงสิทธิเลขหมาย มีความเห็นว่า ก่อนที่จะมี กทช.  
เกิดขึ้นนั้น โทรศัพท์บ้านหรือโทรศัพท์ใช้สายประจำที่ หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นของ ทศท. หรือ 
ของ กสท. ซึ่งปัจจุบันคือ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  
โดยในสัญญาสัมปทานของรัฐในการอนุญาตให้ทำธุรกิจโทรคมนาคมตั้งแต่เดิมนั้น จะกำหนด 
หลักการไว้เสมอว่า เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการให้สัมปทานแล้ว ผู้ที่ได้รับการอนุญาตหรือสัมปทาน 
ต้องส่งมอบทรัพย์สินและประโยชน์ทั้งหมดกลับคืนให้กับหน่วยงานของรัฐตามสภาพโดยสมบูรณ์   
ดังนั้น เมื่อปัจจุบันสัญญาสัมปทานได้สิ้นสุดลงแล้ว ผู้ได้รับสัมปทานก็ต้องส่งมอบทรัพย์สินและ 
ประโยชนท์กุอยา่งคนืใหก้บัรฐั ซึง่หมายความรวมถงึ หมายเลขโทรศพัทเ์คลือ่นทีแ่ละลกูคา้ผูใ้ชห้มายเลข 
ดังกล่าวด้วย แต่การที่ กทช. มีนโยบายคงสิทธิเลขหมายโดยอ้างว่า เพื่อประโยชน์ของประชาชนและ 
เป็นการกระทบกระเทือนสิทธิของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม 
จำกัด (มหาชน) ที่มีมาตั้งแต่ต้นในความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เลขหมายโทรศัพท์ทุกเลขหมาย 
ก่อนที่ กทช. จะถือกำเนิดขึ้นมาในยุคของการแปรสภาพรัฐวิสาหกิจนั้น โดยหลักการแล้ว กทช. 
ไม่มีอำนาจดำเนินการดังกล่าว เพราะเป็นการทำให้เสื่อมเสียสิทธิของสัมปทาน 

 ดังนั้น ในกรณีนี้  หมายเลขโทรศัพท์ เคลื่อนที่ซึ่ งแม้จะได้ เพิ่ม เป็น ๑๐ หมายเลข 
และลูกค้าหมายเลขโทรศัพท์ด้วย ที่เดิมเป็นของ ทศท. หรือของ กสท. ก็ยังคงเป็นของ ทศท.  
หรือ กสท. ในวันที่สิ้นสุดสัญญาสัมปทาน การที่ กทช. มาออกนโยบายดังกล่าวก็เท่ากับเป็นการ 
เอาทรัพย์สินของ ทศท. และ กสท. ไปจำหน่าย โดยการอ้างว่าเป็นการคงสิทธิให้กับประชาชน 
ซึ่งไม่ชอบด้วยหลักการของกฎหมายและสัญญาสัมปทานตามที่กล่าวมาแล้ว๑๐ 

  ๑๐โปรดดู แถลงการณ์ของสภาทนายความ เรื่อง ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่  
และการออกประกาศเชิญชวนให้มีการประมูลบริการโทรคมนาคมระบบ 3G ของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) 
ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๒
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 นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ อัยการสูงสุด ได้แสดง 
ความคดิเหน็เกีย่วกบัอำนาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการกจิการ 
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เพิ่มเติมว่า ในระหว่างที่ 
กฎหมายใหม่ยังไม่ประกาศใช้บังคับจะมี “บทเฉพาะกาล” 
ซึ่งเป็นบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติให้ใช้เฉพาะใน 
ช่วงเวลาหนึ่ง หรือใช้กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นก่อนวัน 
ใช้บังคับบทกฎหมายนั้น เช่น บทเฉพาะกาล มาตรา ๒๙๙  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
บัญญัติรับรองให้ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา กรรมการ 
การเลือกตั้ง และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งดำรง 
ตำแหน่งอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ให้คงดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดวาระ เป็นต้น 
 สำหรับกรณีสถานภาพของ กทช. นั้น เมื่อพิจารณารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันและกฎหมายอื่น 
ที่เกี่ยวข้องแล้วพบว่าไม่มีบทบัญญัติใดกำหนดให้ กทช. ยังคงอยู่ต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม ก็ไม่มี 
บทบัญญัติใดกำหนดให้ กทช. สิ้นสุดลงด้วยเช่นกัน เพียงแต่มาตรา ๔๗ วรรคสอง กำหนดให้มี 
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ โดยให้มีการตรากฎหมายขึ้นภายใน ๑๘๐ วันนับแต่วันที่รัฐบาล 
แถลงนโยบายต่อรัฐสภา และหากพิจารณาเรื่องการตีความโดยคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะ 
หรอืประโยชนข์องประชาชนเปน็หลกัประกอบดว้ยแลว้ จงึมคีวามเหน็วา่ กทช. ยงัคงสถานภาพอยูต่อ่ไป 
ซึ่งแม้ว่าบทเฉพาะกาล มาตรา ๓๐๕ (๑) จะกำหนดมิให้นำบทบัญญัติมาตรา ๔๗ วรรคสอง 
มาใช้บังคับจนกว่าจะมีการตรากฎหมายใหม่ให้แล้วเสร็จก็ตาม แต่ก็มิได้หมายความว่ามาตรา ๔๗  
วรรคหนึ่งจะใช้บังคับไม่ได้ ดังนั้น จึงต้องถือว่าบทเฉพาะกาลได้บัญญัติรับรองให้คลื่นความถี่  
เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะตามรัฐธรรมนูญฉบับเดิม และเมื่อไม่มี 
กฎหมายฉบับใดบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ และพระราชบัญญัติ 
ประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ ซึ่งให้อำนาจแก่ กทช. แล้ว ก็ต้องถือว่า กทช. ยังคงเป็นองค์กรที่มี 
อำนาจหน้าที่ในการจัดสรรคลื่นความถี่ตามกฎหมายเดิมต่อไป และประการที่สำคัญคือ ผู้ประกอบ 
กิจการโทรคมนาคมในปัจจุบันนั้นมีจำนวนมากซึ่งจำเป็นต้องมีองค์กรกำกับดูแล ดังนั้น หากตีความให้  

 ๑๑ความมุ่งหมายของบทเฉพาะกาล ได้แก่
  ๑) เพื่อให้การดำเนินการของรัฐหรือองค์กรที่เคยมีกฎหมายรองรับสามารถดำเนินการต่อเนื่องต่อไปโดยไม่หยุดชะงัก  
จนกว่ากลไกของกฎหมายที่กำหนดขึ้นใหม่หรือใช้บังคับนั้น มีความพร้อมหรือความสามารถดำเนินการได้
  ๒) เพื่อรองรับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหรือขจัดข้อขัดแย้งในเรื่องต่าง ๆ จากการใช้บังคับกฎหมายที่ตราขึ้น 
ไม่ว่าจะเป็นการตรากฎหมายขึ้นใหม่ การยกเลิกปรับปรุงกฎหมาย (ยกเลิกฉบับเก่าแล้วตราขึ้นใหม่) หรือการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
  ๓) เพื่อรองรับการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งของเอกชนที่มีขึ้นก่อนกฎหมายที่ตราขึ้นใช้บังคับ ให้เป็นการดำเนินการ 
ที่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายต่อไป หรือให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องต่อไปในช่วงที่มีการเริ่มใช้บังคับกฎหมาย
  ๔) เพื่อกำหนดกลไกหรือมาตรการทางกฎหมายใช้บังคับเป็นการชั่วคราวในวาระแรกหรือในระยะแรกของการใช้บังคับ 
กฎหมาย
  ๕) เพื่อรองรับสิทธิประโยชน์ที่บุคคลได้รับมาโดยผลของกฎหมายฉบับเดิมที่ถูกยกเลิกไปให้คงอยู่ต่อไป
  โปรดดู “คู่มือแบบการร่างกฎหมาย” (Legislative Drafting Manual) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๕๕๑  
หน้า ๒๔๖ 
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กทช. สิ้นสุดลงหรือไม่มีอำนาจหน้าที่จนกว่าจะมีกฎหมายใหม่ ซึ่งขณะนี้กฎหมายใหม่ก็ยังไม่มี  
เช่นนี้แล้วประชาชนและผู้ประกอบการย่อมได้รับความเดือดร้อน 
 นอกจากนี้ ยังได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอำนาจของ กทช. ในการจัดสรรคลื่นความถี่ระบบ 
3G ว่า โดยส่วนตัวมีความเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งที่ควรมีคลื่นความถี่ใหม่ที่เรียกว่าระบบ 3G เพราะ 
เป็นคลื่นความถี่ที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันสมัย ที่สำคัญคือประชาชนจะได้รับประโยชน์  
ซึ่งประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย ก็นำเทคโนโลยีใหม่ที่ว่านี้มาใช้แล้ว และ 
คณะกรรมการกฤษฎีกาก็ได้มีความเห็นแล้วว่า กทช. สามารถกำหนดแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม 
และแผนความถี่วิทยุ รวมทั้งดำเนินการใด ๆ  ในกิจการโทรคมนาคมที่รับผิดชอบได้ แต่ทั้งนี้จะต้อง 
สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ แผนแม่บทการบริหารความถี่ และตารางกำหนดคลื่นความถี่
แห่งชาติที่คณะกรรมการร่วมระหว่าง กทช. และ กสท. จัดทำขึ้นด้วย 

 นายธัช บุษฎีกานต์  ผู้ อำนวยการด้านกฎหมาย 
โทรคมนาคม บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ได้แสดงความคิดเห็นว่า สิ่งหนึ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้สำหรับการ 
ดำเนินธุรกิจ คือ การมุ่งแสวงหากำไร แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับ 
ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจทางด้านกิจการโทรคมนาคมก็มีความมุ่งหมายที่จะนำมาซึ่งประโยชน์ 
และความผาสุกของประชาชนด้วยเช่นกัน 
 ในปัจจุบัน การโทรคมนาคมถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญอย่างหนึ่งที่มีการแข่งขันกัน 
อย่างสูง และหากพิจารณาประเทศต่าง ๆ  ทั้งในภูมิภาคนี้และทั่วโลก ถือว่าประเทศไทยมีความพร้อม 
ในด้านทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษย์ที่ไม่ด้อยกว่าประเทศอื่น ๆ  แต่ด้านเทคโนโลยีนั้น 
กลับอยู่ในสถานการณ์ที่ด้อยกว่าประเทศอื่น ๆ  มาก ทั้งนี้เพราะประเทศต่าง ๆ  ส่วนใหญ่มีการนำระบบ 
3G มาใช้กันอย่างแพร่หลายและกำลังพัฒนาไปสู่ระบบ 4G แล้ว
 ดังนั้น ในฐานะที่ตนเป็นตัวแทนจากภาคเอกชน จึงต้องการให้ภาครัฐเร่งดำเนินการตาม 
มาตรการต่าง ๆ  ที่สามารถอุดช่องว่างของปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันให้หมดสิ้นไปโดยเร่งด่วน ทั้งนี ้
เพราะหากใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือบอร์ดแบนด์แบบมีสายต้องใช้เงินลงทุนสูง และใช้ 
ระยะเวลาในการดำเนินการนาน ดังนั้น ระบบ 3G จึงเป็นทางเลือกหรือทางลัดที่ดีกว่า นอกจากนี้ 
หากยังคงใช้ระบบโทรศัพท์ 2G ต่อไปเหมือนเดิม อะไหล่ต่าง ๆ  ก็จะหายากและราคาก็จะแพงขึ้นด้วย 
ซึ่งผู้ที่จะต้องแบกรับภาระหรือผลกระทบดังกล่าวก็คือประชาชนนั่นเอง
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   รองศาสตราจารย ์ดร. วรเจตน์ ภาคีรัตน์ อาจารย์ 
ประจำคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
ได้กล่าวว่า เนื่องจากการจัดสรรคลื่นในระบบ 3G มีส่วน 
ที่ เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจอยู่ด้วย  
ดังนั้น จึงขอแสดงความคิดเห็นเฉพาะประเด็นทางกฎหมาย 
ในฐานะที่เป็นนักวิชาการเท่านั้น โดยจะไม่กล่าวถึงนโยบาย 
หรือความเหมาะสมของการใช้อำนาจ ทั้งนี้เพื่อป้องกัน 
มิให้ถูกกล่าวหาว่าเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือองค์กรใด 
องค์กรหนึ่ง 

 หากจะวิเคราะห์ว่าในปัจจุบัน กทช. ยังคงมีอำนาจและหน้าที่อยู่หรือไม่นั้น เมื่อพิจารณา 
หลักการของกฎหมายแล้วจะพบว่า กทช. มิใช่องค์กรตามรัฐธรรมนูญ๑๒ แต่เป็นองค์กรอิสระ 
ในทางปกครอง ซึ่งมิได้อยู่ภายใต้บังคับบัญชาหรือกำกับดูแลของคณะรัฐมนตรี ดังนั้น เมื่อคณะปฏิรูป 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) ทำการรัฐประหาร 
เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ และประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ ก็มิได้ส่งผลให้ กทช. ซึ่งมิใช่องค์กรตามรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลง และยังคงดำรงสถานภาพ 
อยู่ต่อไป ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ 
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ และพระราชบัญญัติประกอบกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน
 แต่เมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกาศใช้บังคับ ก็ได้ 
เปลี่ยนหลักการโดยกำหนดให้มีการตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระขึ้นใหม่ 
องค์กรหนึ่งทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่และกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม ภายใน ๑๘๐ วัน 
นับแต่วันที่รัฐบาลแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ซึ่งปัจจุบันก็ได้ล่วงเลยกำหนดระยะเวลาดังกล่าวมาแล้ว 
จึงก่อให้เกิดข้อสงสัยว่า ถ้าเกินกำหนดระยะเวลา ๑๘๐ วันดังกล่าวไปแล้ว กทช. จะมีสถานภาพอยู่ 
หรือไม่ ซึ่งบางส่วนมีความเห็นว่า กทช. ไม่มีสถานภาพอยู่แล้วเพราะเกินระยะเวลา ๑๘๐ วันไปแล้ว  
แต่การตีความดังกล่าวนั้นไม่ถูกต้องนัก ทั้งนี้ เพราะระยะเวลาที่กำหนดในบทเฉพาะกาลนั้น  

 ๑๒ตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕๔/๒๕๔๒ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๒ และคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 
๑๓/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๓ ได้ให้ความหมายโดยสรุปของคำว่า “องค์กรตามรัฐธรรมนูญ” ว่า หมายถึง องค์กร 
ที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้มีขึ้นและมอบหมายอำนาจหน้าที่ ไว้ ในรัฐธรรมนูญ เช่น วุฒิสภา คณะกรรมการการเลือกตั้ ง 
และศาลยุติธรรม เป็นต้น ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้ทำให้เรื่องดังกล่าวมีความชัดเจนขึ้น 
โดยกำหนดให้มี “หมวดที่ว่าด้วยองค์กรตามรัฐธรรมนูญ” ไว้ในหมวดที่ ๑๑ มาตรา ๒๒๙ - ๒๕๘ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน รวม ๗ องค์กร 
คือ
 ส่วนที่ ๑ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ จำนวน ๔ องค์กร ประกอบด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
 ส่วนที่ ๒ องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ จำนวน ๓ องค์กร ประกอบด้วย องค์กรอัยการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
และสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 ส่วนศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเดิมได้ถูกเรียกรวมอยู่ในกลุ่มองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญนั้น มิได้ถูกบัญญัติรวมอยู่ในหมวดนี้  
แต่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๑๐ ว่าด้วยศาล
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เป็นระยะเวลาที่รัฐธรรมนูญบัญญัติขึ้นไว้เพื่อเร่งรัดการทำหน้าที่ของฝ่ายบริหารในการตรา 
กฎหมายเท่านั้น อีกทั้งบทเฉพาะกาลดังกล่าวก็มิได้กำหนดสภาพบังคับทางกฎหมายเอาไว้  
กล่าวคือ ไม่ได้กำหนดว่าหากพ้นระยะเวลา ๑๘๐ วันแล้วจะเกิดผลอย่างไร ดังนั้น จึงต้องถือว่า 
บทบัญญัติในลักษณะนี้เป็นบทบัญญัติเร่งรัดในการออกกฎหมายซึ่งถ้าไม่ทำก็จะมีผลในทางการเมือง 
เท่านั้น กล่าวคือ คณะรัฐมนตรีหรือฝ่ายนิติบัญญัติอาจถูกตำหนิหรือถูกกดดันในทางการเมืองนั่นเอง 
 นอกจากนี้ เมื่อรัฐธรรมนูญกำหนดให้มีคณะกรรมการร่วมกันระหว่าง กทช. กับ กสช.  
เพื่อจัดทำแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่แห่งชาติ แต่ขณะนี้ก็ยังไม่มีการแต่งตั้ง กสช. ดังนั้น  
จึงยังไม่มีคณะกรรมการร่วมดังกล่าวเกิดขึ้น กรณีดังกล่าวนี้ ถือเป็นสภาพความบกพร่องในทาง 
กฎหมาย ที่อาจถูกหยิบยกขึ้นมาภายหลังว่าเป็นการกระทำที่มิชอบ โดยอาจถูกมองว่าเมื่อไม่มี 
คณะกรรมการร่วมจึงไม่มีแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี ่แต่ กทช. กลับข้ามขั้นตอนไปดำเนินการ 
จัดสรรคลื่นความถี่  ซึ่งประเด็นนี้  กทช. ได้หารือกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว 
และมีความเห็นว่าสามารถดำเนินการได้ แต่อย่างไรก็ตาม ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ก็เป็นเพียงความเห็นทางกฎหมาย ซึ่งอาจถูกทบทวนตรวจสอบได้ในภายหลัง
 ต่อประเด็นปัญหาเรื่องความมั่นคงของชาติในกรณีการอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบกิจการ 
โทรคมนาคม หรือปัญหาการครอบงำกิจการโทรคมนาคมโดยคนต่างด้าวนั้น มีความเห็นว่า รัฐจำเป็น 
ต้องมีนโยบายอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กล่าวคือ หากรัฐไม่ต้องการ 
เงินลงทุนจากต่างชาติหรือไม่ต้องการทุนข้ามชาติ ก็ต้องกำหนดนโยบายว่า กิจการโทรคมนาคม 
เป็นกิจการที่สงวนไว้สำหรับนิติบุคคลไทยหรือบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยเท่านั้น แต่หากต้องการ 
เฉพาะเงินลงทุนโดยไม่ต้องการให้เข้ามามีอำนาจในการบริหารจัดการ ก็อาจกำหนดสัดส่วนการถือหุ้น 
หรือจำนวนกรรมการที่มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลสัญชาติไทย ทั้งนี้ ต้องมีความสอดคล้อง 
กับพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ ด้วย 
 อย่างไรก็ตาม การที่บางส่วนมีความเห็นว่ากิจการโทรคมนาคมเป็นกิจการที่เกี่ยวพันกับ 
ความมั่นคงของรัฐไม่สามารถนำมาให้เอกชนประกอบการได้ สำหรับตนมีความเห็นว่า กิจการ 
โทรคมนาคมไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐโดยแท้ เพราะหากเป็นเรื่องของความมั่นคง 
โดยแท้แล้ว กิจการนั้นรัฐจะสงวนเอาไว้และรัฐเท่านั้นที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำ แต่ที่ผ่านมา 
พบว่ารัฐได้จัดให้มีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมเพื่อเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาลงทุน ซึ่งถือว่า 
เป็นประโยชน์สาธารณะอย่างหนึ่งที่ประชาชนควรจะได้รับ 
ประโยชน์สูงสุดจากการรับบริการที่มีประสิทธิภาพ และหาก 
มองว่าคลื่นความถี่ระบบ 3G เป็นปัญหาเรื่องความมั่นคง 
แล้วระบบ 2G ที่ ใช้อยู่ ในปัจจุบันไม่ เป็นปัญหาเรื่อง 
ความมั่นคงหรืออย่างไร ดังนั้น การปฏิเสธเพื่อมิให้เอกชน 
เข้ามาดำเนินการโดยอ้างเรื่องความมั่นคงดังกล่าว อาจส่งผล 
ให้การผลักดันเรื่องคลื่นความถี่ระบบ 3G ต้องหยุดชะงักลง 
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ซึ่งไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยทั่วไป แต่หากมีข้อกังวลเรื่องการดักฟังหรือการล้วงข้อมูล  
ก็จำเป็นต้องมีมาตรการเพื่อดำเนินการ เช่น กำหนดให้เป็นความผิดอาญา หรือถ้าเป็นผู้ประกอบการ 
ก็อาจพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต เป็นต้น
 สำหรับเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางด้วยเช่นกัน คือ เรื่องสัญญาสัมปทาน  
ซึ่งแต่เดิมบริษัทเอกชนผู้ให้บริการได้รับสัมปทานจากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ทศท.) 
หรือการสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) ซึ่งขณะนั้นเป็นรัฐวิสาหกิจ แต่ปัจจุบันรัฐวิสาหกิจดังกล่าว 
ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ซึ่งได้แก่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม 
จำกัด (มหาชน) ดังนั้น สัญญาสัมปทานเดิมจึงย่อมได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อย เพราะสถานภาพ 
ของคู่สัญญาได้เปลี่ยนแปลงไปโดยปริยาย ด้วยเหตุนี้ เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม  
จึงมีความเห็นว่าควรมีการจัดตั้งบริษัทขึ้นมาดูแลทรัพย์สินจากสัมปทานเดิมโดยเฉพาะ แล้วให้ 
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เข้าแข่งขันกับเอกชน 
โดยมีรัฐเป็นผู้ให้การสนับสนุน ซึ่งประโยชน์จะตกอยู่แก่ประชาชนโดยส่วนรวม ส่วนการโอนย้าย 
ลูกค้านั้นควรเป็นอำนาจของผู้บริโภคที่จะตัดสินใจเลือกเอง โดยพิจารณาจากค่าบริการเป็นหลัก

   ในช่วงท้ายของการสัมมนา นายธีระ สุธีวรางกูร อาจารย์ประจำ 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ดำเนินรายการ ได้แสดง 
ความคิดร่วมกับ รศ.ดร. วรเจตน์ ภาคีรัตน์ เกี่ยวกับองค์ประกอบของ 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ว่า มาตรา ๔๖  
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุ 
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓  
กำหนดให้ กทช. ประกอบด้วยประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอื่น 
อีก ๖ คน แต่ขณะนี้ได้ลาออกไปแล้ว ๑ คน จึงมีองค์ประกอบเหลือเพียง 
๖ คน และมาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว  

ได้กำหนดให้ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบ ๓ ปี ให้พ้นจากตำแหน่งจำนวน ๓ คน โดยวิธีจับสลาก  
ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจาก 
ตำแหน่งดังกล่าว แต่ตามกฎหมายนั้นได้กำหนดให้กรรมการซึ่งพ้น 
จากตำแหน่งอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จึงเกิดข้อสงสัยว่า 
กทช. ซึง่มอีงคป์ระกอบดงักลา่วมอีำนาจในการจดัสรรคลืน่ความถีร่ะบบ  
3G ได้หรือไม่
 ในประเด็นนี้มีความเห็นว่า องค์กรในลักษณะดังกล่าว 
ข้างต้นทางกฎหมายเรียกว่า  “องค์กรกลุ่ม”  ซึ่ งการตัดสินใจ 
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะกระทำเพียงลำพังไม่ได้ แต่ต้องมีการประชุม  
มีมติ และต้องมีองค์ประชุมครบถ้วนด้วย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า 
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องค์ประกอบของ กทช. ในปัจจุบันลดลงจาก ๗ คน เหลือ ๖ คน เพราะลาออกไป ๑ คน กรรมการ 
ที่เหลืออยู่จึงเป็นองค์ประกอบ ดังนั้น องค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด 
ก็คือ ๓ คน ด้วยเหตุนี้ กทช. ซึ่งมีองค์ประกอบดังกล่าวจึงมีอำนาจหน้าที่โดยชอบตามกฎหมาย  
แต่ปัญหาที่ว่ากรรมการสามารถใช้อำนาจได้เพียงใดนั้น เป็นอีกประเด็นที่ต้องพิจารณาวินิจฉัย 
เรื่องความเหมาะสมและความจำเป็นประกอบด้วย

 สรุป จากการเสวนาในครั้งนี้พบว่า มีความคิดเห็นเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ที่แตกต่างกันออกไป โดยมีทั้งฝ่ายที่เห็นว่า กทช. ไม่มีอำนาจ 
เพราะสถานภาพได้สิ้นสุดลงแล้ว นับตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
ได้ถูกยกเลิก และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้กำหนดให้มีองค์กร 
ของรัฐที่เป็นอิสระเพียงองค์กรเดียวที่ทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่และกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม 
เท่านั้น แต่ปัจจุบันก็ยังมิได้มีการจัดตั้งองค์กรดังกล่าวขึ้น ดังนั้น กทช. จึงมีสถานะเป็นเพียงองค์กร 
เฉพาะกิจที่ปฏิบัติหน้าที่หรือรักษาการตามพันธกิจเดิมเท่านั้น 
 ส่วนฝ่ายที่เห็นว่า กทช. ยังมีสถานภาพและมีอำนาจหน้าที่อยู่ต่อไป ทั้งนี้เพราะมีบทเฉพาะกาล 
ซึ่งเป็นการบัญญัติรับรองเพื่อให้การดำเนินการของรัฐหรือองค์กรที่เคยมีกฎหมายรองรับสามารถ 
ดำเนินการต่อเนื่องต่อไปได้โดยไม่หยุดชะงัก จนกว่ากลไกของกฎหมายที่กำหนดขึ้นใหม่หรือใช้บังคับ 
นั้นมีความพร้อมหรือความสามารถดำเนินการได้ และเมื่อไม่มีกฎหมายฉบับใดบัญญัติยกเลิก 
กฎหมายเดิมซึ่งให้อำนาจแก่ กทช. แล้ว ก็ต้องถือว่า กทช. ยังคงเป็นองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ 
ในการจัดสรรคลื่นความถี่ตามกฎหมายเดิมต่อไป และที่สำคัญหากตีความให้ กทช. สิ้นสุดลงหรือไม่มี 
อำนาจหน้าที่จนกว่าจะมีกฎหมายใหม่ซึ่งขณะนี้กฎหมายใหม่ก็ยังไม่มีด้วยแล้ว ผู้ประกอบการ 
และประชาชนโดยส่วนรวมย่อมจะได้รับความเดือดร้อนหรือไม่เกิดผลดีกับสังคมส่วนรวม 
 อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของ กทช. จะเป็นเช่นไร  
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องเร่งรัดการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้มีการตรากฎหมายตามที่ 
รัฐธรรมนูญกำหนดออกมาใช้บังคับโดยเร็ว เพื่อขจัดปัญหาข้อสงสัยต่าง ๆ  หรือประเด็นที่ยังมี 
ข้อถกเถียงอยู่ในปัจจุบันให้หมดสิ้นไป นอกจากนี้ ยังส่งผลให้การจัดสรรคลื่นความถี่ระบบ 
3G เดินหน้าต่อไปได้ด้วย ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศในด้านเทคโนโลยีให้ทัดเทียมกับ 
นานาประเทศ เพราะปัจจุบันประเทศไทยยังล่าช้าและตามหลังกว่าประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเดียวกัน 
ตลอดจน กอ่ใหเ้กดิประโยชนต์อ่ประชาชนซึง่เปน็ผูบ้รโิภคใหส้ามารถเขา้ถงึการบรกิารในรปูแบบตา่งๆ  
จากระบบ 3G ซึ่งมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันสมัยกว่าระบบเดิมอีกด้วย ทั้งนี้ หากมีข้อกังวล 
เกี่ยวกับผลกระทบด้านความมั่นคงหรือสิทธิส่วนบุคคลแล้ว ก็จำเป็นต้องมีมาตรการหรือกลไกต่างๆ  
เพื่อมารองรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นนั้นด้วย.  
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มองลึก  นึกไกล  ใจกว้าง  ของ  ว.วชิรเมธี  น. ๗๐

... วิถีทางแห่งความสุขไม่ใช่ความมีและความจน  

แต่คือความมีเท่าที่จำเป็นต้องกินต้องใช้

มีเท่าที่จำเป็นแค่นั้นก็เป็นความสุขแล้ว ...
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นางสาวจุฬารัตน์  ยะปะนัน
นิติกร สำนักกฎหมาย

ก. ประวัติ ความเป็นมา และสถานะของร่างพระราชบัญญัติ ณ ปัจจุบัน*

	ร่างพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 
พ.ศ.	....	มีผู้เสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา	รวม	๓	ฉบับ	คือ

	๑.	 นายศักดา	 คงเพชร	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 พรรคเพื่อไทย	 กับคณะ	 ซึ่งได้เสนอต่อ 
ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร	เมือ่วนัที	่๒๖	สงิหาคม	๒๕๕๒	และไดบ้รรจรุะเบยีบวาระการประชมุสภาผูแ้ทน 
ราษฎร	 ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร	 ชุดที่	 ๒๓	 ปีที่	 ๒	 ครั้งที่	 ๙	 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	 
วันพุธที่	๙	กันยายน	๒๕๕๒

	๒.	นายทิวา	 เงินยวง	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	พรรคประชาธิปัตย์	กับคณะ	ซึ่งได้เสนอต่อ 
ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 เมื่อวันที่	 ๑๙	มีนาคม	๒๕๕๑	อนึ่ง	 โดยที่ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว	 
ยงัมไิดบ้รรจรุะเบยีบวาระการประชมุ	ทางผูเ้สนอจงึไดเ้สนอรา่งพระราชบญัญตัดิงักลา่วใหท้ีป่ระชมุสภา 
ผู้แทนราษฎร	ชุดที่	๒๓	ปีที่	๒	ครั้งที่	๒๖	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	เมื่อวันพุธที่	๑๘	พฤศจิกายน	๒๕๕๒	
พิจารณา

	๓.	นายเจริญ		จรรย์โกมล	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	พรรคพลังประชาชน	กับคณะ	(ปัจจุบัน	
คอื	พรรคเพือ่ไทย)	ซึง่ไดเ้สนอตอ่ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร	เมือ่วนัที่	๘	พฤษภาคม	๒๕๕๑	อนึง่	โดยที่ 
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวยังมิได้บรรจุระเบียบวาระการประชุมทางผู้ เสนอจึงได้เสนอร่าง 
พระราชบญัญตัดิงักลา่วใหท้ีป่ระชมุสภาผูแ้ทนราษฎร	ชดุที	่๒๓	ปทีี	่๒	ครัง้ที	่๒๖	(สมยัสามญันติบิญัญตั)ิ	
เมื่อวันพุธที่	๑๘	พฤศจิกายน	๒๕๕๒	พิจารณา

		 	 ในคราวประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร	ชดุที	่๒๓	ปทีี	่๒	ครัง้ที	่๒๖	(สมยัสามญันติบิญัญตั)ิ	วนัพธุที	่
๑๘	พฤศจิกายน	๒๕๕๒	ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออก 
คำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา	พ.ศ.	....	(นายศักดา		คงเพชร	กับคณะ	
เปน็ผูเ้สนอ)	รา่งพระราชบญัญตัคิำสัง่เรยีกของคณะกรรมาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎรและวฒุสิภา	พ.ศ.	....	 
(นายทิวา	 	 เงินยวง	 กับคณะ	 เป็นผู้เสนอ)	 ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกคำสั่งเรียกของคณะ 
กรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา	พ.ศ.	....	(นายเจริญ		จรรย์โกมล	กับคณะ	เป็นผู้เสนอ)	 

 *ข้อมูล	ณ	วันที่	๑๒	มกราคม	๒๕๕๓.

ร่างพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ
ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ....
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โดยที่ประชุมเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและ 
วฒุสิภา	พ.ศ.	....	ทัง้	๓	ฉบบันัน้	มหีลกัการเปน็ไปในทำนองเดยีวกนัจงึเหน็ควรใหน้ำมาพจิารณารวมกนั	 
โดยถือเอาร่างพระราชบัญญัติของนายทิวา		เงินยวง	กับคณะ	เป็นหลักการในการพิจารณา	

ข. หลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ 
ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ....

หลักการ
	 	 ให้มีกฎหมายว่าด้วยคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา	

เหตุผล
   เนื่องจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญบัญญัติให้คณะกรรมาธิการสามัญและวิสามัญของ						 

สภาผูแ้ทนราษฎรและวฒุสิภามอีำนาจออกคำสัง่เรยีกเอกสารจากบคุคลใด	หรอืเรยีกบคุคลใดมาแถลง 
ข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระทำหรือเรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยู่นั้นได ้
และให้คำสั่งเรียกดังกล่าวมีผลบังคับซึ่งจะส่งผลดีต่อการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ	 ทำให้มี 
ประสิทธิภาพและได้รับข้อเท็จจริงที่ครบถ้วน	จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ค.  สาระสำคัญโดยสรุป
 ๑. บทนิยาม
  “คณะกรรมาธกิาร”	หมายความวา่	คณะกรรมาธกิารสามญัและคณะกรรมาธกิารวสิามญั

ของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา
  “ประธานคณะกรรมาธิการ”	 หมายความว่า	 ประธานคณะกรรมาธิการสามัญและ 

คณะกรรมาธิการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา
  “หนว่ยราชการ”	หมายความวา่	กระทรวง	ทบวง	กรม	หรอืสว่นราชการทีเ่รยีกชือ่อยา่งอืน่ 

แต่มีฐานะเทียบเท่ากระทรวง	ทบวง	กรม
  “หน่วยงานของรัฐ”	 หมายความว่า	 หน่วยงานอื่นของรัฐนอกจากหน่วยราชการ	

หรือรัฐวิสาหกิจ	หรือของราชการส่วนท้องถิ่น
  “รัฐวิสาหกิจ”	หมายความว่า	รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
  “ราชการส่วนท้องถิ่น”	หมายความว่า	ราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน
๒. ประเภทของกรรมาธิการ
	 	 สภาผูแ้ทนราษฎรและวฒุสิภามอีำนาจเลอืกสมาชกิของแตล่ะสภาตัง้เปน็คณะกรรมาธกิาร 

สามัญ และมีอำนาจเลือกบุคคลผู้เป็นสมาชิกหรือมิได้เป็นสมาชิก	ตั้งเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
เพือ่กระทำกจิการ	พจิารณาสอบสวนหรอืศกึษาเรือ่งใด	ๆ 	อนัอยูใ่นอำนาจหนา้ทีข่องสภาผูแ้ทนราษฎร 
หรือวุฒิสภา	แล้วรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา	แล้วแต่กรณี	(มาตรา	๔)



  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
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๓. อำนาจในการออกคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ
๓.๑	คณะกรรมาธิการมีอำนาจออกคำสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลใด	หรือเรียกบุคคลใด 

มาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระทำหรือในเรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษา
อยู่นั้นได้	แต่คำสั่งเรียกเช่นว่านี้มิให้ใช้บังคับกับผู้พิพากษาหรือตุลาการที่ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ใน 
กระบวนวิธีพิจารณาพิพากษาอรรถคดีหรือการบริหารงานบุคคลของแต่ละศาล	และมิให้ใช้บังคับกับ 
ผู้ตรวจการแผ่นดินหรือกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่โดยตรงใน 
แตล่ะองคก์รตามรฐัธรรมนญูตามบทบญัญตัใินรฐัธรรมนญูหรอืตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู	 
แล้วแต่กรณี	และในกรณีที่บุคคลที่ถูกเรียกเป็นข้าราชการ	พนักงาน	หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ	
หน่วยงานของรัฐ	รัฐวิสาหกิจ	หรือราชการส่วนท้องถิ่น	 ให้ประธานคณะกรรมาธิการแจ้งให้รัฐมนตรี 
ซึง่บงัคบับญัชาหรอืกำกบัดแูลหนว่ยงานทีบ่คุคลนัน้สงักดัทราบและมคีำสัง่ใหบ้คุคลนัน้ดำเนนิการตามที่
คณะกรรมาธกิารมคีำสัง่เรยีก	เวน้แตเ่ปน็กรณทีีเ่กีย่วกบัความปลอดภยัหรอืประโยชนส์ำคญัของแผน่ดนิ 
ให้ถือว่าเป็นเหตุยกเว้นการปฏิบัติตามคำสั่งเรียกและบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องเอกสิทธิ์ที่บัญญัติไว้ใน 
มาตรา	๑๓๐	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	๒๕๕๐	นั้น	 ให้คุ้มครองถึงบุคคลผู้กระทำ 
หน้าที่ตามมาตรานี้ด้วย	(มาตรา	๕)

๓.๒	 ในการดำเนินกิจการที่กระทำหรือในเรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยู่ของ 
คณะกรรมาธิการเรื่องใด	หากคณะกรรมาธิการมีมติให้เรียกเอกสารจากบุคคลใด	หรือเรียกบุคคลใด 
มาแถลงขอ้เทจ็จรงิหรอืแสดงความเหน็เพือ่ประกอบการพจิารณา	ใหป้ระธานคณะกรรมาธกิารมหีนงัสอื 
แจง้บคุคลนัน้ใหส้ง่เอกสาร	หรอืเชญิบคุคลนัน้มาแถลงขอ้เทจ็จรงิหรอืแสดงความเหน็ตอ่คณะกรรมาธกิาร 
ภายในเวลาที่คณะกรรมาธิการกำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่า	๗	วันนับแต่วันที่คณะกรรมาธิการมีหนังสือ 
และหนังสือเชิญดังกล่าวจะต้องระบุเหตุผลและประเด็นข้อซักถามที่เกี่ยวข้องไว้ด้วย	(มาตรา	๖)

๓.๓	 บุคคลตามมาตรา	 ๖	 ผู้ใดไม่จัดส่งเอกสารหรือไม่มาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดง 
ความเห็นต่อคณะกรรมาธิการ	 ให้คณะกรรมาธิการพิจารณามีมติออกคำสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลนั้น	 
หรือเรียกบุคคลนั้นมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นด้วยตนเองต่อคณะกรรมาธิการได้	 เว้นแต่ 
บุคคลนั้นได้มีหนังสือชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการด้วยเหตุผลอันสมควรที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรา	 ๖	 ได้	 เมื่อคณะกรรมาธิการได้พิจารณาแล้วอาจจะดำเนินการตามมาตรา	 ๖	 อีกก็ได้	
ซึ่งในการออกคำสั่งเรียกดังกล่าว	คณะกรรมาธิการต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ 
จำนวนกรรมาธิการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่	(มาตรา	๗)	

๓.๔	 ในกรณีที่คณะกรรมาธิการมีมติให้ออกคำสั่งเรียกตามมาตรา	 ๗	 ให้ประธาน 
คณะกรรมาธิการออกคำสั่งเรียกให้บุคคลนั้นจัดส่งเอกสาร	 หรือมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดง 
ความเห็นด้วยตนเองต่อคณะกรรมาธิการภายในเวลาที่คณะกรรมาธิการกำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่า	๗	
วนันบัแตว่นัทีอ่อกคำสัง่เรยีก	และคำสัง่เรยีกดงักลา่วตอ้งระบอุำนาจหนา้ทีข่องคณะกรรมาธกิาร	เหตผุล	
ประเด็นข้อซักถามที่เกี่ยวข้องและผลบังคับตามพระราชบัญญัตินี้	(มาตรา	๘)
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๔. การมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นต่อคณะกรรมาธิการ
		 ๔.๑	 ผู้ใดที่คณะกรรมาธิการมีคำสั่งเรียกให้มาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็น	

ผู้นั้นต้องมาด้วยตนเอง	จะมอบบุคคลอื่นมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นต่อคณะกรรมาธิการ 
แทนตนเองมิได้	 เว้นแต่มีเหตุจำเป็น	 โดยผู้นั้นจะต้องมีหนังสือมอบหมายให้บุคคลอื่นมาแทนตนเอง 
อยา่งชดัเจนพรอ้มชีแ้จงเหตจุำเปน็ตอ่คณะกรรมาธกิารภายใน	๓	วนันบัแตว่นัทีไ่ดร้บัคำสัง่เรยีกดงักลา่ว	 
และในกรณีที่คณะกรรมาธิการยินยอมให้บุคคลอื่นมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นต่อ 
คณะกรรมาธิการแทนผู้ที่คณะกรรมาธิการมีคำสั่งเรียก	ให้ถือว่าคำแถลงหรือความเห็นของบุคคลนั้น 
เป็นคำแถลงหรือความเห็นของผู้ที่คณะกรรมาธิการมีคำสั่งเรียก	(มาตรา	๙)

		 ๔.๒	ผูใ้ดทีค่ณะกรรมาธกิารมคีำสัง่เรยีกใหม้าแถลงขอ้เทจ็จรงิหรอืแสดงความเหน็ยอ่ม 
มีสิทธิอ้างเอกสาร	คำแถลงหรือความเห็นของตนที่ได้ให้ไว้ต่อคณะกรรมาธิการคณะอื่นได้	 ในกรณีที่ 
ข้อเท็จจริงหรือความเห็นนั้นเป็นประเด็นเดียวกัน	 โดยผู้นั้นจะต้องมีหนังสือแจ้งต่อคณะกรรมาธิการ 
ภายใน	 ๓	 วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งเรียกดังกล่าว	 ในกรณีที่คณะกรรมาธิการมีมติยืนยันให้บุคคล 
ดังกล่าวต้องมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นต่อคณะกรรมาธิการด้วยตนเอง	 ให้นำความใน 
มาตรา	๗	วรรคสอง	และมาตรา	๘	มาใช้บังคับโดยอนุโลม	(มาตรา	๑๐)

		 ๔.๓	 ผู้ใดที่คณะกรรมาธิการมีคำสั่งเรียกให้มาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็น 
มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นต่อคณะกรรมาธิการ	
ตามระเบียบที่ประธานรัฐสภากำหนด	(มาตรา	๑๑)

  ๕. การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเรียก
	 	 		 	 ๕.๑	ผู้ใดที่คณะกรรมาธิการมีคำสั่งตามมาตรา	๗	ไม่จัดส่งเอกสาร	หรือไม่มาแถลง 

ข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นต่อคณะกรรมาธิการ	ให้คณะกรรมาธิการจัดทำรายงานการฝ่าฝืนหรือ		 
ไมป่ฏบิตัติามคำสัง่เรยีกของผูน้ัน้เสนอตอ่ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืประธานวฒุสิภา	และประธาน
คณะกรรมาธกิารสามญัทกุคณะของแตล่ะสภา	เพือ่พจิารณาวนิจิฉยั	และใหป้ระธานสภาผูแ้ทนราษฎร 
หรือประธานวุฒิสภาจัดให้มีการประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการตาม 
วรรคหนึง่	ภายใน	๑๕	วนันบัแตว่นัทีป่ระธานสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืประธานวฒุสิภาไดร้บัรายงานดงักลา่ว	 
โดยมตขิองทีป่ระชมุรว่มกนัในการพจิารณาวนิจิฉยัใหใ้ชเ้สยีงขา้งมากเปน็ประมาณ	ถา้คะแนนเสยีงเทา่กนั	
ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด	 
(มาตรา	๑๒)

	 	 		 	 ๕.๒	ในกรณีที่ที่ประชุมร่วมกันตามมาตรา	๑๒	มีคำวินิจฉัยเห็นชอบด้วยตามรายงาน 
ของคณะกรรมาธิการตามมาตรา	๑๒	 	 ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภามีหนังสือ 
ร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานตำรวจเพื่อดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมต่อไป	(มาตรา	๑๓)

		 	 ๕.๓	 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้	 ให้กรรมาธิการเป็นเจ้าพนักงานตาม 
ประมวลกฎหมายอาญา	(มาตรา	๑๔)
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๖. บทกำหนดโทษ
	 	 ผูใ้ดฝา่ฝนืหรอืไมป่ฏบิตัติามมาตรา	๗	ตอ้งระวางโทษจำคกุไมเ่กนิ	๖	เดอืน	หรอืปรบัไมเ่กนิ	

๑๐,๐๐๐	บาท	หรือทั้งจำทั้งปรับ	(มาตรา	๑๕)
๗. ผู้รักษาการตามกฎหมาย

ใหป้ระธานรฐัสภารกัษาการตามพระราชบญัญตันิี	้และใหม้อีำนาจออกระเบยีบเพือ่ปฏบิตัิ
การตามพระราชบัญญัตินี้	(มาตรา	๑๖)

ทา่นผูอ้า่นวารสาร “จลุนติ”ิ ผูใ้ดมคีวามประสงคต์อ้งการทีจ่ะแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบั 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว สามารถเสนอความเห็นได้ โดยผ่านทางเว็บไซด์ ดังนี้ 

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร    www.parliament.go.th
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา     www.senate.go.th
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   www.krisdika.go.th
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี          www.cabinet.thaigov.go.th



จุลนิติ มี.ค. - เม.ย. ๕๓๗๘

มองลึก  นึกไกล  ใจกว้าง  ของ  ว.วชิรเมธี  น. ๘๖

... ถ้ามีความอยากมาก  ความสุขจะน้อย

ถ้ามีความอยากน้อย  ความสุขจะมาก

ถ้าหมดความอยาก  สุขล้วน ๆ ...
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นางสาวสุทธิมาตร  จันทร์แดง
นิติกร สำนักกฎหมาย

หลักการและเหตุผล
	 	 	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๓๐๒ 
บัญญัติให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดทำร่างพระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติ 
แห่งรัฐธรรมนูญ	 ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้		 
จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้

สาระสำคัญโดยสรุป
๑. บทนิยาม
   “การออกเสยีง”	หมายความวา่	การออกเสยีงประชามตติามบทบญัญตัิ 
ของรัฐธรรมนูญ		
   “ผู้มีสิทธิออกเสียง”	 หมายความว่า	 ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ 
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
   “วันออกเสียง”	 หมายความว่า	 วันที่กำหนดให้เป็นวันออกเสียง 
ประชามติ
   “เขตออกเสียง”	หมายความว่า	ท้องที่ที่กำหนดให้เป็นเขตออกเสียง 
ประชามติ	
   “หนว่ยออกเสยีง”	หมายความวา่	ทอ้งถิน่ทีก่ำหนดใหท้ำการลงคะแนน 
ออกเสียงประชามติ
   “ที่ออกเสียง”	 หมายความว่า	 สถานที่ที่กำหนดให้ทำการลงคะแนน 
ออกเสียงประชามติและให้หมายความรวมถึงบริเวณที่กำหนดขึ้นโดยรอบ 
ที่ออกเสียงประชามติ
   “หีบบัตรออกเสียง”	 หมายความว่า	 หีบสำหรับใส่บัตรออกเสียง 
ประชามติ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ  
พ.ศ. ๒๕๕๒

 ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
 ประกาศราชกิจจานุเบกษา  วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๒
 เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๙๘ ก หน้า ๑
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   “จังหวัด”	หมายความรวมถึง	กรุงเทพมหานคร
   “อำเภอ”	หมายความรวมถึง	เขตและกิ่งอำเภอ
   “เทศบาล”	หมายความรวมถึง	 เมืองพัทยา	และองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น

๒. บททั่วไป
   ในกรณีที่จะดำเนินการจัดทำประชามติในกรณีที่คณะรัฐมนตรี 
เห็นว่ากิจการในเรื่องใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของประเทศชาติหรือ 
ประชาชน	นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจปรึกษาประธาน 
สภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ให้มีการออกเสียงประชามติได้ตามมาตรา	 ๑๖๕	 (๑)	 ของรัฐธรรมนูญ 
ซึ่งในประกาศให้มีการออกเสียงประชามติต้องมีรายละเอียด	ดังนี้
	 	 	 (๑)	 กำหนดเรื่องในการจัดทำประชามติ	 ซึ่งจะต้องมีข้อความที่ 
ชัดเจนเพียงพอที่จะให้ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ 
ในเรื่องที่จะจัดทำประชามติ
	 	 	 (๒)	 กำหนดว่าการจัดให้มีการออกเสียงดังกล่าวเป็นไปเพื่อให้มี 
ข้อยุติโดยเสียงข้างมากของผู้มีสิทธิออกเสียง	หรือเป็นไปเพื่อให้คำปรึกษา 
แก่คณะรัฐมนตรี
	 	 	 ในกรณีที่จะดำเนินการจัดทำประชามติตามที่มีกฎหมายบัญญัติ 
ให้มีการออกเสียงประชามติตามมาตรา	 ๑๖๕	 (๒)	 ของรัฐธรรมนูญ	 
ให้ผู้มีอำนาจตามกฎหมายประกาศให้มีการออกเสียงในราชกิจจานุเบกษา	 
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำประชามติตามที่กฎหมายนั้นบัญญัติ	 
แต่ถ้ากฎหมายดังกล่าวมิได้บัญญัติผู้มีอำนาจออกประกาศให้มีการออกเสียงไว้	 
ก็ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง	 มีอำนาจออกประกาศให้มีการออกเสียง 
ตามกฎหมายน้ัน	และเม่ือได้มีประกาศให้มีการออกเสียงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว	 
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดวันออกเสียงในราชกิจจา 
นุเบกษาภายใน	 ๗	 วันนับแต่วันที่มีประกาศดังกล่าว	 โดยวันออกเสียง 
ต้องกำหนดเป็นวันเดียวกันทุกเขตออกเสียง	และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์	
ดังนี้
   (๑)	 วันออกเสียงในการจัดทำประชามติตามมาตรา	 ๑๖๕	 (๑)	 ของ 
รัฐธรรมนูญต้องกำหนดวันออกเสียงภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า	๙๐	วัน	 
แต่ไม่เกิน	๑๒๐	วันนับแต่วันประกาศให้มีการออกเสียงในราชกิจจานุเบกษา
	 	 	 (๒)	 วันออกเสียงในการจัดทำประชามติตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติตาม 
มาตรา	 ๑๖๕	 (๒)	 ของรัฐธรรมนูญ	 ต้องกำหนดวันออกเสียงภายใน 
ระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่	๙๐	วนั	แตไ่มเ่กนิ	๑๒๐	วนันบัแตว่นัประกาศใหม้กีาร
ออกเสียงในราชกิจจานุเบกษา	ถ้ากฎหมายดังกล่าวมิได้บัญญัติวันออกเสียง	 
ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังกำหนดวันออกเสียงตามระยะเวลาท่ีกำหนดใน	(๑)
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	 	 	 ทัง้นี	้ถา้ภายในกำหนดเวลา	๓๐	วนันบัแตว่นัประกาศใหม้กีารออกเสยีง 
ใดแล้ว	 ถ้ามีผู้มีสิทธิออกเสียงเห็นว่าการออกเสียงนั้นไม่ เป็นไปตาม 
เจตนารมณ์แห่งกฎหมายที่บัญญัติให้มีการออกเสียงประชามติหรือตาม
เจตนารมณ์ของมาตรา	 ๑๖๕	 ของรัฐธรรมนูญ	 ให้สามารถเสนอคำฟ้อง 
ต่อศาลปกครองสูงสุด	เพื่อให้มีคำวินิจฉัยโดยเร็วได้
	 	 	 ซึ่งการออกเสียง	 กฎหมายได้กำหนดให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนน 
โดยตรงและลับ	โดย
   ก. การออกเสียงท่ีจะถือว่ามีข้อยุติในเร่ืองท่ีจัดทำประชามติ ต้องมีผู้มา 
ออกเสียงเป็นจำนวนเสียงข้างมากของผู้มีสิทธิออกเสียงและมีจำนวนเสียง 
เกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มาออกเสียงในเรื่องที่จัดทำประชามตินั้น
   ข. การออกเสียงเพื่อให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรี	 ให้ถือเสียง 
ขา้งมากของผูม้าออกเสยีงในการใหค้วามเหน็ชอบหรอืไมเ่หน็ชอบในเรือ่งทีจ่ดัทำ 
ประชามติ	
   ค. การออกเสียงตามที่มีกฎหมายบัญญัติตามมาตรา ๑๖๕ (๒) 
ของรัฐธรรมนูญ	 ให้ถือจำนวนคะแนนเสียงตามที่กฎหมายนั้นบัญญัติ	 แต่ถ้า 
กฎหมายดังกล่าวมิได้บัญญัติจำนวนคะแนนเสียงไว้ให้นำการออกเสียงตาม 
ข้อ	ก.	หรือข้อ	ข.	แล้วแต่กรณี	มาใช้บังคับโดยอนุโลม

๓. การให้ข้อมูลและการจัดให้มีการแสดงความคิดเห็นในเร่ืองท่ีจัดทำประชามติ
   ๓.๑  การให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่จะจัดทำประชามติ 
      เมื่อได้มีประกาศให้มีการออกเสียงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว	 
ให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบดำเนินการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่จะจัดทำ 
ประชามติแก่ผู้มีสิทธิออกเสียงได้รับทราบอย่างเพียงพอ	โดยในการจัดทำข้อมูล
ดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
	 	 	 	 	 	 (๑)		 ชือ่เรือ่งทีจ่ะจดัทำประชามต	ิและเหตผุลความจำเปน็ทีจ่ะตอ้ง 
จัดให้มีการทำประชามติ
	 	 	 	 	 	 (๒)		 สาระสำคัญของกิจการในเรื่องที่ทำประชามติ
	 	 	 	 	 	 (๓)		 ข้ันตอนและระยะเวลาในการดำเนินกิจการในเร่ืองท่ีทำประชามติ
	 	 	 	 	 	 (๔)		 ประมาณการค่าใช้จ่ายและท่ีมาของงบประมาณท่ีจะนำมาใช้จ่าย 
สำหรับกิจการในเรื่องที่ทำประชามติ
	 	 	 	 	 	 (๕)		 ประโยชน์ได้เสียที่อาจเกิดขึ้นกับประเทศชาติ	 ท้องถิ่น 
หรือประชาชน	รวมทั้งมาตรการป้องกัน	แก้ไข	หรือเยียวยาความเดือดร้อนหรือ 
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการพร้อมสรุปเปรียบเทียบข้อดี 
ข้อเสียด้วย
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	 	 	 	 	 การจัดทำและการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต้องมุ่งให้ประชาชน 
มคีวามเขา้ใจทีถ่กูตอ้งเกีย่วกบัเรือ่งทีจ่ะจดัทำประชามติ	และตอ้งไมม่ลีกัษณะ 
เป็นการชี้นำให้ผู้มีสิทธิออกเสียงเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับเรื่องที่จะ 
จัดทำประชามตินั้น	
   ๓.๒  การจัดให้มีการแสดงความคิดเห็นในเร่ืองท่ีจัดทำประชามติ
	 	 	 	 	 	 เมื่อได้ประกาศกำหนดวันออกเสียงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
ใหค้ณะกรรมการการเลอืกตัง้เผยแพรก่ระบวนการและขัน้ตอนการออกเสยีง 
ให้ผู้มีสิทธิออกเสียงได้รับทราบอย่างทั่วถึง	 รวมทั้งจัดให้มีการแสดง 
ความคิดเห็นโดยอิสระและเท่าเทียมกัน	 ทั้งบุคคลฝ่ายที่เห็นชอบและไม่
เห็นชอบในเรื่องที่จัดทำประชามติ	 และให้สถานีวิทยุกระจายเสียงและ 
สถานีวิทยุโทรทัศน์ของรัฐ	จัดสรรเวลาออกอากาศตามที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งกำหนดด้วย

๔. เขตออกเสียง และหน่วยออกเสียง
   ๔.๑  การกำหนดเขตออกเสียง
	 	 	 	 	 	 ในการออกเสียงตามมาตรา	 ๑๖๕	 (๑)	 ของรัฐธรรมนูญ	
ใหใ้ชเ้ขตจงัหวดัเปน็เขตออกเสยีง	สำหรบัการออกเสยีงตามมาตรา	๑๖๕	(๒)	 
ของรัฐธรรมนูญให้ใช้เขตออกเสียงที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ 
กำหนดเป็นเขตออกเสียง	โดย
      (๑) ในกรณีที่ใช้เขตจังหวัดเป็นเขตออกเสียง กฎหมาย 
ได้กำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเป็นคณะกรรมการ 
การออกเสยีงประจำเขตออกเสยีงและผูอ้ำนวยการการเลอืกตัง้ประจำจงัหวดั 
เปน็ผูอ้ำนวยการการออกเสยีงประจำเขตออกเสยีง	โดยใหม้อีำนาจหนา้ทีใ่น 
เขตออกเสียงตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนด	 รวมทั้ง 
ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย
      (๒) กรณีที่มิได้ใช้เขตจังหวัดเป็นเขตออกเสียง กฎหมายได้ 
กำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
มอบหมายแตง่ตัง้คณะกรรมการการออกเสยีงประจำเขตออกเสยีงไมเ่กนิ	๕	คน 
และผู้อำนวยการการออกเสียงประจำเขตออกเสียง	๑	คน	โดยให้มีอำนาจ 
หน้าที่ในเขตออกเสียงตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนด	 
รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย
   ๔.๒  การกำหนดหน่วยออกเสียง 
      กฎหมายได้กำหนดให้คณะกรรมการการออกเสียงประจำเขต 
ออกเสียงกำหนดหน่วยออกเสียงท่ีจะพึงมีในแต่ละเขตจังหวัดหรือเขตออกเสียง 
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โดยให้คำนึงถึงความสะดวกในการเดินทางมาใช้สิทธิออกเสียงของผู้มีสิทธิ 
ออกเสียง	 ซึ่งในการกำหนดหน่วยออกเสียงนั้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	
ดังต่อไปนี้
      (๑) ให้ใช้เขตหมู่บ้านเป็นเขตของหน่วยออกเสียง	 เว้นแต่ใน 
กรณทีีม่ผีูม้สีทิธอิอกเสยีงจำนวนนอ้ยจะรวมหมูบ่า้นทีอ่ยูต่ดิกนัตัง้แต่	๒	หมูบ่า้น
ขึน้ไปเปน็หนว่ยออกเสยีงเดยีวกนักไ็ด	้สำหรบัเขตเทศบาล	เขตกรงุเทพมหานคร	
หรอืเขตชมุชนหนาแนน่	อาจกำหนดใหใ้ชเ้ขตชมุชน	แนวถนน	ตรอก	ซอย	คลอง	
หรือแม่น้ำ	เป็นเขตของหน่วยออกเสียงก็ได้	และ
      (๒) ใหถ้อืเกณฑจ์ำนวนผูม้สีทิธอิอกเสยีง กฎหมายไดก้ำหนดให ้
ถอืเกณฑจ์ำนวนผูม้สีทิธอิอกเสยีงหนว่ยละ	๘๐๐	คนเปน็ประมาณ	แตถ่า้เหน็วา่ 
ไม่สะดวกหรือไม่ปลอดภัยในการไปลงคะแนนอาจกำหนดจำนวนผู้มีสิทธิ 
ออกเสียงมากกว่าจำนวนดังกล่าว	หรือจะกำหนดหน่วยออกเสียงเพิ่มขึ้นโดยมี 
จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงน้อยกว่าจำนวนดังกล่าวก็ได้
      ท้ังน้ี	 เม่ือได้กำหนดหน่วยออกเสียงแล้วก็ให้ดำเนินการปิดประกาศ 
หน่วยออกเสียงเพื่อให้ผู้มีสิทธิออกเสียงทราบไม่น้อยกว่า	 ๒๐	 วันก่อน 
วันออกเสียงด้วย	

๕. ผู้มีสิทธิออกเสียง และบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง
   ๕.๑  ผู้มีสิทธิออกเสียง  
	 	 	 	 	 	 ๕.๑.๑		 กฎหมายได้กำหนดให้ผู้มีสิทธิออกเสียงต้องเป็นผู้มี 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา	๙๙	ของบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ	
ดังนี้	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (๑)	 มีสัญชาติไทย	 แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการ 
แปลงสัญชาติ	ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า	๕	ปี
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (๒)	 มอีายไุมต่ำ่กวา่	๑๘	ปบีรบิรูณใ์นวนัที	่๑	มกราคมของป ี
ที่มีการออกเสียง	และ
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (๓)	 มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตออกเสียงมาแล้วเป็น 
เวลาไม่น้อยกว่า	๙๐	วันนับถึงวันออกเสียง
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ผู้มีสิทธิออกเสียงซึ่งอยู่นอกเขตออกเสียงที่ตนมีชื่อ 
อยู่ในทะเบียนบ้าน	 หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตออกเสียงเป็นเวลา 
นอ้ยกวา่	๙๐	วนันบัถงึวนัออกเสยีง	หรอืมถีิน่ทีอ่ยูน่อกราชอาณาจกัรยอ่มมสีทิธิ 
ออกเสียงลงคะแนนออกเสียง	 ทั้งนี้	 ตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขที่ 
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
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	 	 	 	 	 	 ๕.๑.๒		 กฎหมายได้กำหนดให้ผู้ มี สิ ทธิ ออกเสี ยงต้ อง 
เป็นผู้ ไม่มีลักษณะต้องห้ามมิ ให้ ใช้สิทธิ เลือกตั้ ง ในวันเลือกตั้ งตาม 
มาตรา	๑๐๐	 ของบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ	ดังนี้	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (๑)	 เป็นภิกษุ	สามเณร	นักพรต	หรือนักบวช
		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (๒)	 อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (๓)	 ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่ง 
ที่ชอบด้วยกฎหมาย
	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (๔)	 วิกลจริต	หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
   ๕.๒  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง
	 	 	 	 	 	 เมื่อได้มีประกาศกำหนดวันออกเสียงแล้ว	กฎหมายได้กำหนด 
ให้คณะกรรมการการออกเสียงประจำเขตออกเสียงหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งมอบหมาย	จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงของแต่ละหน่วย 
ออกเสียงและปิดประกาศบัญชีรายชื่อดังกล่าว	 พร้อมทั้งประกาศ 
ให้มีการออกเสียงไว้	ณ	ศาลากลางจังหวัด	ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร	
ที่ว่าการอำเภอ	 สำนักงานเขต	 ที่ว่าการกิ่งอำเภอ	 สำนักงานเทศบาล	
ศาลาวา่การเมอืงพทัยา	ทีท่ำการองคก์ารบรหิารสว่นตำบล	ทีท่ำการผูใ้หญบ่า้น	
หรอืทีท่ำการชมุชนเมอืง	และทีอ่อกเสยีงหรอืบรเิวณใกลเ้คยีงกบัทีอ่อกเสยีง
ในเขตออกเสียงนั้นไม่น้อยกว่า	๒๐	วันก่อนวันออกเสียง
	 	 	 	 	 	 ทั้งนี้	การเพิ่มชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงและการถอนชื่อผู้ไม่มีสิทธิ 
ออกเสียง	กฎหมายให้นำบทบัญญัติเกี่ยวกับการขอเพิ่มชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
และการถอนชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
วา่ดว้ยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซึง่สมาชกิวฒุสิภา 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม	โดยให้ยื่นคำร้องขอต่อคณะกรรมการการออกเสียง 
ประจำเขตออกเสียงหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย

๖. เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการออกเสียง
	 	 	 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ 
ผู้อำนวยการการออกเสียงประจำเขตออกเสียงหรือคณะกรรมการ 
การออกเสียงประจำเขตออกเสียงแต่งตั้งคณะกรรมการ	คณะอนุกรรมการ	
คณะบุคคล	 หรือบุคคลใดเป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานการออกเสียงได้ 
ตามสมควร	และให้คณะกรรมการการออกเสียงประจำเขตออกเสียงแต่งตั้ง
บุคคลเป็นเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการออกเสียง	ดังนี้
	 	 	 (๑)	 ผู้อำนวยการประจำหน่วยออกเสียง	 ๑	 คน	 มีหน้าที่อำนวย 
ความสะดวก	 ชว่ยเหลอื	 และใหค้ำแนะนำในการตรวจสอบเอกสารและการ 
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ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำหน่วยออกเสียง	 รวมทั้งเจ้าหน้าที่ 
รักษาความปลอดภัย
	 	 	 (๒)	 คณะกรรมการประจำหนว่ยออกเสยีงไมน่อ้ยกวา่	๕	คน	อนัประกอบ 
ด้วยประธานกรรมการ	และกรรมการไม่น้อยกว่า	๔	คน	ซึ่งแต่งตั้งจากผู้มีสิทธิ 
ออกเสียงในเขตออกเสียงนั้น	 ให้มีหน้าที่เกี่ยวกับการลงคะแนนออกเสียงในที่ 
ออกเสียงและนับคะแนนออกเสียงของหน่วยออกเสียงแต่ละแห่ง
	 	 	 	 	 ให้คณะกรรมการการออกเสียงประจำเขตออกเสียงแต่งตั้ง 
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยและสนับสนุนใน 
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการประจำหน่วยออกเสียงและคณะกรรมการ 
ประจำหน่วยออกเสียง	 และหากมีผู้ใดขัดขวางการออกเสียง	 ให้กรรมการ 
ประจำหน่วยออกเสียงมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นออกไปจากที่ออกเสียงได้	 แต่ต้อง 
ไม่เป็นการขัดขวางต่อการใช้สิทธิออกเสียงของผู้นั้น
	 	 	 	 	 ทั้งนี้	 การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายนี้	 กำหนดให้บุคคลซึ่งได้รับ 
แต่งตั้งตามข้อ	๔.๑	และข้อ	๖	เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

๗. หีบบัตรออกเสียง และบัตรออกเสียงประชามติ
   ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีหีบบัตรออกเสียงและบัตรออก 
เสียงประชามติ	 โดยมีลักษณะที่เหมาะสมและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิ 
ออกเสียง	ซึ่งลักษณะและขนาดของหีบบัตรออกเสียง	บัตรออกเสียงประชามติ
และวธิกีารลงคะแนนในบตัรออกเสยีงประชามติ	ใหเ้ปน็ไปตามทีค่ณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประกาศกำหนด

๘. การลงคะแนนออกเสียง และการนับคะแนน
   ๘.๑  วิธีการลงคะแนนเสียง	 ในการลงคะแนนในบัตรออกเสียง 
ประชามติ	 ให้ผู้ออกเสียงทำเครื่องหมายกากบาทในช่องทำเครื่องหมาย 
แสดงความคิดเห็นที่ผู้ออกเสียงเลือก	 โดยในวันออกเสียงนั้นให้ เปิด 
การลงคะแนนออกเสียง	 ต้ังแต่เวลา	๐๘.๐๐	นาฬิกา	 ถึงเวลา	๑๖.๐๐	นาฬิกา	 
โดยให้ผู้มีสิทธิออกเสียงซึ่งมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงของ 
หนว่ยออกเสยีงใดใหล้งคะแนนออกเสยีงได้	ณ	หนว่ยออกเสยีงนัน้	และใหม้สีทิธ ิ
ลงคะแนนออกเสียงได้เพียงแห่งเดียว	ตลอดจนให้ผู้มีสิทธิออกเสียงซึ่งได้รับการ 
แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยออกเสียงอื่นที่อยู่นอกหน่วยออกเสียงที่ตนมี 
สิทธิออกเสียงในเขตออกเสียงเดียวกันสามารถลงคะแนนออกเสียงในหน่วย 
ออกเสียงที่ตนต้องปฏิบัติหน้าที่ได้
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      ท้ังน้ี	 ในกรณีท่ีเป็นการออกเสียงท่ัวราชอาณาจักรคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งมีอำนาจออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใน
การใช้สิทธิออกเสียงของผู้มีสิทธิซึ่งอยู่นอกเขตจังหวัดที่ตนมีชื่ออยู่ 
ในทะเบยีนบา้น	หรอืมชีือ่อยูใ่นทะเบยีนบา้นเปน็เวลานอ้ยกวา่	๙๐	วนันบัถงึ 
วันออกเสียงหรือผู้ที่มีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร	รวมทั้งวิธีการนับคะแนน	 
และแจ้งผลคะแนนการออกเสียงในกรณีดังกล่าวด้วย
	 	 	 	 	 	 โดยในกรณีที่ผู้มีสิทธิออกเสียงผู้ใดอยู่ในจังหวัดอื่นนอก 
จังหวัดที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน	หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านติดต่อกัน 
เปน็เวลานอ้ยกวา่	๙๐	วนันบัถงึวนัออกเสยีงหรอืมถีิน่ทีอ่ยูน่อกราชอาณาจกัร	 
หากผู้นั้นประสงค์จะใช้สิทธิออกเสียงในจังหวัดที่ตนอยู่หรือในประเทศ 
ที่ตนมีถิ่นที่อยู่	ต้องมาลงทะเบียนก่อนวันออกเสียงไม่น้อยกว่า	๓๐	วัน	เพื่อ 
ขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัดหรือนอกราชอาณาจักร	แล้วแต่กรณี	
   ๘.๒  ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง
      (๑) ก่อนเริ่มเปิดให้มีการออกเสียง	 ให้คณะกรรมการ 
ประจำหน่วยออกเสียงนับจำนวนบัตรออกเสียงประชามติทั้งหมดของ 
หน่วยออกเสียงนั้น	และปิดประกาศจำนวนบัตรออกเสียงประชามติทั้งหมด 
ในทีอ่อกเสยีงไวใ้นทีเ่ปดิเผย	เมือ่ถงึเวลาเปดิการลงคะแนนใหค้ณะกรรมการ 
ประจำหน่วยออกเสียงเปิดหีบบัตรออกเสียงในที่เปิดเผยแสดงให้ผู้มีสิทธิ 
ออกเสียงซ่ึงอยู่	ณ	ท่ีออกเสียงน้ันเห็นว่าเป็นหีบเปล่าและให้ปิดหีบบัตรออกเสียง 
ตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด	 แล้วให้ทำการบันทึก 
การดำเนินการดังกล่าว	 โดยให้ผู้มีสิทธิออกเสียงไม่น้อยกว่า	๒	คนซึ่งอยู่ใน 
ที่ออกเสียงในขณะนั้นลงลายมือชื่อในบันทึกนั้นด้วย	 เว้นแต่ไม่มีผู้มีสิทธิ 
ออกเสียงอยู่ในขณะนั้น
      (๒) ในระหว่างเวลาเปิดการลงคะแนน	ให้ผู้มีสิทธิออกเสียง 
ซึ่งประสงค์จะลงคะแนนไปแสดงตนต่อกรรมการประจำหน่วยออกเสียง 
โดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชน	บัตรประจำตัวประชาชนท่ีหมดอายุ	หรือ
บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการ	 หรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย 
สามารถแสดงตนได้และมีหมายเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร	และ 
เมื่อได้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงแล้วให้อ่านชื่อตัวและชื่อสกุลของ 
ผูน้ัน้ดงั	ๆ 	ถา้ไมม่ผีูใ้ดทกัทว้ง	ใหห้มายเหตไุวใ้นบญัชรีายชือ่ผูม้สีทิธอิอกเสยีง 
และให้จดหมายเลขบัตรและสถานที่ออกบัตร	 และชื่อหน่วยงานของ 
รฐัทีอ่อกบตัร	พรอ้มทัง้ใหก้รรมการประจำหนว่ยออกเสยีงจดลำดบัทีใ่นบญัชี 
รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงที่ต้นขั้วบัตรออกเสียงประชามติแล้วให้ผู้มีสิทธิ 
ออกเสียงลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง 
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ไว้เป็นหลักฐาน	 แล้วให้กรรมการประจำหน่วยออกเสียงมอบบัตรออกเสียง 
ประชามติให้แก่ผู้นั้นเพื่อไปลงคะแนน
         ในกรณีท่ีมีผู้ทักท้วงหรือกรรมการประจำหน่วยออกเสียง 
สงสัยว่ าผู้ มีสิทธิออกเสียงซึ่ งมาแสดงตนนั้นไม่ ใช่ เป็นผู้มีชื่ อ ในบัญชี  
รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง	 ให้คณะกรรมการประจำหน่วยออกเสียง 
มีอำนาจสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดว่าผู้ถูกทักท้วงหรือผู้ถูกสงสัยเป็นผู้มี 
ชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงหรือไม่	 และในกรณีที่คณะกรรมการ 
ประจำหน่วยออกเสียงวินิจฉัยว่าผู้ถูกทักท้วงหรือผู้ถูกสงสัยไม่ใช่เป็นผู้มีชื่อ 
ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง	 ให้คณะกรรมการประจำหน่วยออกเสียง
ทำบันทึกคำวินิจฉัยและลงลายมือชื่อไว้ด้วย	 และให้ปฏิบัติตามคำวินิจฉัย 
ชี้ขาดของคณะกรรมการประจำหน่วยออกเสียงนั้น	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ทั้งนี้	 กฎหมายยังได้กำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
หรอืผูซ้ึง่คณะกรรมการการเลอืกตัง้มอบหมาย	 จดัใหม้กีารอำนวยความสะดวก 
สำหรบัการลงคะแนนออกเสยีงของคนพกิารหรอืทพุพลภาพหรอืผูส้งูอายไุวเ้ปน็ 
พเิศษดว้ย	แตต่อ้งใหค้นพกิารหรอืทพุพลภาพหรอืผูส้งูอายไุดล้งคะแนนออกเสยีง 
ด้วยตนเอง
      (๓) การปิดการลงคะแนน	 เมื่อถึงกำหนดเวลา	 ๑๖.๐๐	 น.	 
ซึ่งเป็นเวลาปิดการลงคะแนนออกเสียง	 ให้คณะกรรมการประจำหน่วย 
ออกเสียงประกาศปิดการลงคะแนน	 และงดจ่ายบัตรออกเสียงประชามติ	 
แลว้ใหท้ำเครือ่งหมายในบตัรออกเสยีงประชามตทิีเ่หลอือยูใ่หเ้ปน็บตัรออกเสยีง 
ประชามติที่ใช้ลงคะแนนออกเสียงไม่ได้	 แต่ในกรณีที่มีผู้มีสิทธิออกเสียงซึ่ง 
ประสงค์จะลงคะแนนออกเสียงได้มาอยู่ในบริเวณที่ออกเสียงแล้วก่อนเวลาปิด 
การลงคะแนนออกเสียงที่เหลืออยู่	 แต่ยังไม่ได้รับบัตรออกเสียงประชามติ 
ใหค้ณะกรรมการประจำหนว่ยออกเสยีงมอบบตัรออกเสยีงประชามตใิหแ้กผู่ม้า 
แสดงตนนั้นและเมื่อผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนออกเสียงเสร็จสิ้นแล้ว	 
ให้คณะกรรมการประจำหน่วยออกเสียงปิดช่องใส่บัตรออกเสียงประชามติ 
ของหบีบตัรออกเสยีง	และจดัทำรายการเกีย่วกบัจำนวนบตัรออกเสยีงประชามต ิ
ทัง้หมด	จำนวนผูม้าแสดงตนและรบับตัรออกเสยีงประชามตแิละจำนวนบตัรออก 
เสียงประชามติท่ีเหลือ	โดยให้กรรมการประจำหน่วยออกเสียงทุกคนลงลายมือชื่อ 
ไวแ้ละใหท้ำสำเนาปดิประกาศไว	้ณ	ทีอ่อกเสยีงและใหส้ง่ตน้ฉบบัไปเกบ็รกัษาไว ้
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด	 และให้คณะกรรมการประจำ 
หน่วยออกเสียงแต่ละแห่งนับคะแนน	ณ	ที่ออกเสียงนั้นโดยเปิดเผยติดต่อกัน 
จนแล้วเสร็จ	
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     แต่ในกรณีที่พบว่าบัตรออกเสียงประชามตินั้นเป็นบัตรเสีย๑  
กฎหมายกำหนดให้คณะกรรมการประจำหน่วยออกเสียงสลักหลัง 
ในบัตรว่า	 “เสีย”	 พร้อมทั้งระบุเหตุผลด้วยว่าเป็นบัตรเสียลักษณะใด	 
แล้วลงลายมือชื่อกำกับไว้ไม่น้อยกว่า	๓	คนและห้ามมิให้นับบัตรเสียเป็น 
คะแนน	แต่ให้นับรวมเป็นจำนวนผู้มาใช้สิทธิออกเสียงด้วย	
	 	 	 	 	 	 ทัง้นี	้ เมือ่ไดด้ำเนนิการนบัคะแนนเสรจ็แลว้ใหค้ณะกรรมการ 
ประจำหน่วยออกเสียงนำบัตรออกเสียงประชามติของผู้มาใช้สิทธิ 
ออกเสียงทั้งหมดใส่ไว้ในหีบบัตรออกเสียงพร้อมทั้งรายงานผลการนับ 
คะแนน	แล้วปิดหีบบัตรออกเสียงจัดส่งไปให้คณะกรรมการการออกเสียง 
ประจำเขตออกเสียงตามวิธีการท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกำหนด

๙. การประกาศผลการออกเสียง
	 	 	 เมื่อได้ผลการนับคะแนนออกเสียงประชามติจากที่ออกเสียง 
ทุกแห่งแล้วให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการออกเสียง 
และจำนวนผู้มาใช้สิทธิออกเสียงในราชกิจจานุเบกษาโดยเร็ว	 และหาก 
เป็นการออกเสียงตามมาตรา	 ๑๖๕	 (๑)	 ของรัฐธรรมนูญให้แจ้งผลไปยัง 
นายกรัฐมนตรี

๑๐. การคัดค้านการออกเสียง
   ผู้มีสิทธิออกเสียงในหน่วยออกเสียงใดที่ เห็นว่าการออกเสียง 
ในหนว่ยออกเสยีงนัน้เปน็ไปโดยไมส่จุรติและเทีย่งธรรม	ใหม้สีทิธยิืน่คำคดัคา้น 
โดยมีรายละเอียดแห่งพฤติการณ์หรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการ 
ออกเสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้งหรอืไมช่อบดว้ยกฎหมายตอ่คณะกรรมการการเลอืตัง้	
ภายใน	๔๘	ชั่วโมงนับแต่การลงคะแนนออกเสียงสิ้นสุดลง
	 	 	 เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับคำคัดค้านแล้วให้ดำเนินการ 
พจิารณาสบืสวนสอบสวนเพือ่ใหไ้ดข้อ้เทจ็จรงิโดยพลนั	ถา้เหน็วา่การออกเสยีง 
ในหน่วยออกเสียงน้ันไม่สุจริตและเท่ียงธรรม	 ให้มีคำส่ังให้ดำเนินการออกเสียง 
ใหม่ในหน่วยออกเสียงนั้น	ทั้งนี้	 ต้องไม่ช้ากว่า	๓๐	วันนับแต่วันออกเสียง 
เว้นแต่การออกเสียงใหม่ในหน่วยออกเสียงนั้นจะไม่ทำให้ผลการออกเสียง 

  ๑บัตรออกเสียงประชามติดังต่อไปนี้	ให้ถือเป็นบัตรเสีย
	 (๑)	บัตรปลอม
	 (๒)	บัตรที่มิได้ทำเครื่องหมายลงคะแนน
	 (๓)	บัตรที่ไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนในทางใด
	 (๔)	บัตรที่ทำเครื่องหมายลงคะแนนนอกช่องทำเครื่องหมาย
	 (๕)	บัตรที่มิใช่บัตรที่กรรมการประจำหน่วยออกเสียงมอบให้
	 (๖)	บัตรที่มีการเขียนข้อความหรือถ้อยคำอื่นใดลงไป
	 (๗)	บัตรที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดว่าเป็นบัตรเสีย.
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ของทุกหน่วยออกเสียงเปลี่ยนแปลงไป	คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมีคำสั่ง 
ยุติเรื่อง	โดยคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งนี้ให้เป็นที่สุด

๑๑. ความผิดและบทกำหนดโทษ
   ๑๑.๑		 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตำแหน่งหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมายตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้โดยมิชอบ 
ด้วยกฎหมาย	กระทำการใดๆ	อันเป็นเหตุให้การออกเสียงไม่เป็นไปโดยสุจริต 
และเที่ยงธรรม
	 	 	 ๑๑.๒		 ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 
กรรมการการเลือกตั้ ง 	 คณะกรรมการการเลือกตั้ งประจำจั งหวัด	 
กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด	 ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด	 
คณะกรรมการการออกเสียงประจำเขตออกเสียง	 กรรมการการออกเสียง 
ประจำเขตออกเสียง	 ผู้อำนวยการการออกเสียงประจำเขตออกเสียง	 
คณะกรรมการประจำหน่วยออกเสียง	 กรรมการประจำหน่วยออกเสียง	
คณะอนุกรรมการ	 อนุกรรมการ	 คณะบุคคลหรือบุคคลที่คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งแต่งตั้งในการปฏิบัติตามกฎหมายนี้	 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน	 
๑	ปี	หรือปรับไม่เกิน	๒๐,๐๐๐	บาท	หรือทั้งจำทั้งปรับ
	 	 	 	 	 	 	 ทั้งนี้	 ถ้าการขัดขวางการปฏิบัติงานดังกล่าว	 ได้กระทำโดย 
ใชก้ำลงัประทษุรา้ยหรอืขูเ่ขญ็วา่จะใชก้ำลงัประทษุรา้ย	ผูก้ระทำตอ้งระวางโทษ
จำคุกไม่เกิน	๒	ปี	หรือปรับไม่เกิน	๔๐,๐๐๐	บาท	หรือทั้งจำทั้งปรับ
	 	 	 ๑๑.๓		 ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างผู้ใดขัดขวางหรือหน่วงเหน่ียวหรือไม่ให้ 
ความสะดวกพอสมควรต่อการไปใช้สิทธิออกเสียงของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือ 
ลกูจา้ง	แลว้แตก่รณ	ีตอ้งระวางโทษจำคกุไมเ่กนิ	๒	ป	ีหรอืปรบัไมเ่กนิ	๔๐,๐๐๐	บาท	 
หรือทั้งจำทั้งปรับ
	 	 	 ๑๑.๔		 ผู้ใดทำลายบัตรที่มีไว้สำหรับการออกเสียงโดยไม่มีอำนาจ 
กระทำไดห้รอืจงใจกระทำการดว้ยประการใด	ๆ 	ใหบ้ตัรออกเสยีงประชามตชิำรดุ	
หรือเสียหายหรือกระทำการด้วยประการใด	ๆ	แก่บัตรเสียให้เป็นบัตรที่ใช้ได้	
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน	๑	ปี	และปรับไม่เกิน	๒๐,๐๐๐บาท	
	 	 	 	 	 	 	 ถ้าผู้กระทำความผิดดังกล่าวเป็นเจ้าพนักงานหรือเป็นผู้มี 
หน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการออกเสียงต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่	 ๑	 ปี 
ถึง	๑๐	ปี	และปรับตั้งแต่	๒๐,๐๐๐	บาทถึง	๒๐๐,๐๐๐	บาท
	 	 	 ๑๑.๕		 ผู้ใดกระทำการในระหว่างเวลาเปิดการลงคะแนนออกเสียง	
ดังต่อไปนี้
	 	 	 	 	 	 	 (๑)	 ออกเสียงหรือพยายามออกเสียง	โดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มี 
สิทธิออกเสียงหรือไม่มีสิทธิลงคะแนนในหน่วยออกเสียงนั้น
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	 	 	 	 	 	 	 (๒)	 ใช้บัตรอื่นที่มิใช่บัตรออกเสียงประชามติมาออกเสียง
	 	 	 	 	 	 	 (๓)	 นำบัตรออกเสียงประชามติออกไปจากที่ออกเสียง
	 	 	 	 	 	 	 (๔)	 ทำเครื่องหมายเพื่อเป็นที่สังเกตโดยวิธีใดไว้ที่บัตร 
ออกเสียงประชามติเพื่อให้ผู้อื่นรู้ว่าเป็นบัตรออกเสียงประชามติของตน	
หรือใช้เครื่องมือ	หรืออุปกรณ์ใดบันทึกภาพบัตรออกเสียงประชามติที่ตนได้
ลงคะแนนออกเสียงแล้ว
       (๕)	 ขัดคำสั่งกรรมการประจำหน่วยออกเสียงที่สั่งให้ 
ออกไปจากที่ออกเสียงเพราะเหตุที่ผู้นั้นขัดขวางการออกเสียงตาม 
มาตรา	๑๘	วรรคสาม
	 	 	 	 	 	 	 (๖)	 นำบัตรออกเสียงประชามติใส่ในหีบบัตรออกเสียง 
โดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายหรือกระทำการใดในบัญชีรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิออกเสียง	 เพื่อแสดงว่ามีผู้มาแสดงตนออกเสียงโดยผิดไปจาก 
ความจริงหรือกระทำการใดอันเป็นเหตุให้มีบัตรออกเสียงประชามติเพิ่มขึ้น 
จากความจริง
	 	 	 	 	 	 	 (๗)	 กระทำการโดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อ 
มิให้ผู้มีสิทธิออกเสียงสามารถใช้สิทธิได้หรือขัดขวาง	หรือหน่วงเหนี่ยวมิให้ 
ผู้มีสิทธิออกเสียงไป	ณ	ที่ออกเสียง	หรือเข้าไป	ณ	ที่ออกเสียงหรือมิให้ไปถึง	
ณ	ที่ดังกล่าว	ภายในกำหนดเวลาที่จะออกเสียง
	 	 	 	 	 	 	 (๘)	 ก่อความวุ่นวายขึ้นในที่ออกเสียง	 หรือกระทำการใด 
อันเป็นการรบกวนหรือเป็นอุปสรรคแก่การออกเสียง
	 	 	 	 	 	 	 ผู้กระทำตาม	(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	หรือ	(๕)	ต้องระวางโทษจำคุก 
ไมเ่กนิ	๕	ปหีรอืปรบัตัง้แต	่๒๐,๐๐๐	บาทถงึ	๑๐๐,๐๐๐	บาท	หรอืทัง้จำทัง้ปรบั	
และผู้กระทำตาม	 (๖)	 (๗)	 หรือ	 (๘)	 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน	 ๑๐	ปี	
และปรับไม่เกิน	๒๐๐,๐๐๐	บาท
	 	 	 ๑๑.๖		 ผู้ใดกระทำการ	ดังต่อไปนี้
	 	 	 	 	 	 	 (๑)	 ก่อความวุ่นวายเพื่อให้การออกเสียงไม่เป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อย
	 	 	 	 	 	 	 (๒)	 ให	้เสนอใหห้รอืสญัญาวา่จะให	้หรอืจดัเตรยีมเพือ่จะให ้
ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นอันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด	เพื่อจะจูงใจ
ให้ผู้มีสิทธิออกเสียงไม่ไปใช้สิทธิออกเสียง	หรือออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือไม่ออกเสียง
	 	 	 	 	 	 	 (๓)	 หลอกลวง	บังคับ	ขู่เข็ญ	หรือใช้อิทธิพลคุกคาม	 เพื่อ 
ใหผู้ม้สีทิธอิอกเสยีงไมไ่ปใชส้ทิธอิอกเสยีง	ออกเสยีงอยา่งใดอยา่งหนึง่หรอืไม ่
ออกเสียง	หรือเพื่อให้สำคัญผิดในวัน	เวลา	ที่ออกเสียงหรือวิธีการลงคะแนน 
ออกเสียง
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	 	 	 	 	 	 	 (๔)	 เปิด	 ทำลาย	 ทำให้เสียหาย	 ทำให้เปลี่ยนสภาพ	 
ทำใหส้ญูหาย	ทำใหไ้รป้ระโยชน	์ นำไป	หรอืขดัขวางการสง่ซึง่หบีบตัรออกเสยีง 
หรือบัตรออกเสียงประชามติ	 เว้นแต่เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ 
โดยชอบด้วยกฎหมาย
	 	 	 	 	 	 	 (๕)	 เล่นหรือจัดให้มีการเล่นการพนันขันต่อใด	 ๆ	 อันมีผล 
เป็นการจูงใจให้ผู้มีสิทธิออกเสียงไม่ไปใช้สิทธิออกเสียง	 หรือออกเสียง 
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ออกเสียง
	 	 	 	 	 	 	 (๖)	 เรียก	รับ	หรือยอมจะรับเงิน	ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อ่ืนใด 
สำหรับตนเองหรือผู้อื่นเพื่อจะไม่ไปใช้สิทธิออกเสียง	 หรือออกเสียงอย่างใด 
อย่างหนึ่งหรือไม่ออกเสียง
	 	 	 	 	 	 	 (๗)	 ขาย	 จำหน่าย	 จ่ายแจก	 หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด	
ในเขตออกเสยีงระหวา่งเวลา	๑๘.๐๐	นาฬกิา	ของวนักอ่นวนัออกเสยีงจนสิน้สดุ 
วันออกเสียง
	 	 	 	 	 	 	 ผู้ใดกระทำตาม	 (๑)	 (๒)	 (๓)	 หรือ	 (๔)	 ต้องระวางโทษ 
จำคกุไมเ่กนิ	๑๐	ปแีละปรบัไมเ่กนิ	๒๐๐,๐๐๐	บาท	และผูก้ระทำตาม	(๕)	หรอื	(๖)	 
ตอ้งระวางโทษจำคกุไมเ่กนิ	๕	ป	ีหรอืปรบัตัง้แต	่๒๐,๐๐๐	บาทถงึ	๑๐๐,๐๐๐	บาท	 
หรือทั้งจำทั้งปรับ	 ทั้งนี้	 ศาลอาจสั่งให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนดไม่เกิน	 
๕	ปีด้วยก็ได้
	 	 	 	 	 	 	 ผู้ใดกระทำตาม	 (๗)	 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน	 ๖	 เดือน	
หรือปรับไม่เกิน	๑๐,๐๐๐	บาท	หรือทั้งจำทั้งปรับ
	 	 	 	 	 	 	 ในกรณีที่ผู้ฝ่าฝืนตาม	 (๖)	 เป็นผู้รับหรือยอมจะรับเงิน	 
ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่น	 ถ้าได้แจ้งถึงการ 
กระทำดงักลา่วตอ่คณะกรรมการการเลอืกตัง้หรอืผูซ้ึง่คณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
มอบหมายก่อนหรือในวันออกเสียง	ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษและไม่ต้องถูกเพิกถอน 
สิทธิเลือกตั้ง
	 	 	 	 	 	 	 ผู้ใดกระทำการตาม	 (๒)	 (๓)	 (๔)	 (๕)	หรือ	 (๖)	อันเป็นเหตุให้ 
มกีารออกเสยีงประชามตใิหมใ่หผู้น้ัน้ตอ้งรบัผดิชอบในคา่ใชจ้า่ยในการออกเสยีง 
ประชามติในคราวถัดไป
	 	 	 ๑๑.๗		 ผู้ ใดเผยแพร่ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน 
เกีย่วกบัการออกเสยีงในระหวา่งเวลา	๗	วนักอ่นวนัออกเสยีงจนถงึเวลาสิน้สดุการ 
ออกเสียงในวันออกเสียง	ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน	๓	เดือน	หรือปรับไม่เกิน	
๖,๐๐๐	บาท	หรือทั้งจำทั้งปรับ
	 	 	 ๑๑.๘		 กรรมการประจำหน่วยออกเสียงผู้ใดจงใจนับบัตรออกเสียง 
ประชามติหรือคะแนนในการออกเสียงให้ผิดไปจากความจริง	หรือรวมคะแนน 
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หลักการและเหตุผล
	 	 	 โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 มาตรา	 ๒๔๒	 วรรคหก 
บัญญัติให้มีสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	 เป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระในการ 
บริหารงานบุคคล	การงบประมาณ	และการดำเนินการอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ	 
ดงันัน้	 เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามเจตนารมณข์องรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย		 
จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสำคัญโดยสรุป
๑. บทนิยาม
   “สำนักงาน”	หมายความว่า	สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
   “เลขาธิการ”	 หมายความว่า	 เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

หมายเหต:-

 	 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพ 
  ของบุคคล	 ซ่ึงมาตรา	๒๙	ประกอบกับมาตรา	๔๓	และมาตรา	๔๕ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
	 	 บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
 	 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
	 	 เป็นต้นไป

พระราชบัญญัติสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๕๒

 ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
 ประกาศราชกิจจานุเบกษา  วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
 เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๘๕ ก หน้า ๑

ให้ผิดไป	หรือกระทำด้วยประการใด	ๆ 	โดยมิได้มีอำนาจกระทำโดยชอบด้วย 
กฎหมายให้บัตรออกเสียงประชามติชำรุดหรือเสียหาย	หรือให้เป็นบัตรเสีย	
หรอืกระทำการดว้ยประการใด	ๆ 	แกบ่ตัรเสยีเพือ่ใหเ้ปน็บตัรทีใ่ชไ้ด	้หรอือา่น 
บตัรออกเสยีงประชามตใิหผ้ดิไปจากความจรงิ	หรอืทำรายงานการออกเสยีง 
ไม่ตรงความจริง	ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต	่๑	ปีถึง	๑๐	ปี	และปรับตั้งแต	่
๒๐,๐๐๐	บาทถึง	๒๐๐,๐๐๐	บาท
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๒. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
	 	 	 ให้มีสำนักงานเป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นอิสระ	มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของประธานผู้ตรวจการแผ่นดินโดยความ 
เห็นชอบร่วมกันของผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยกิจการของสำนักงานไม่อยู่ภายใต้ 
บงัคบัแหง่กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน	กฎหมายวา่ดว้ยแรงงานสมัพนัธ	์
กฎหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม	และกฎหมายวา่ดว้ยเงนิทดแทน	แตเ่ลขาธกิาร	
รองเลขาธิการ	พนักงาน	และลูกจ้างของสำนักงานต้องได้รับความคุ้มครองและ 
ประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน	 
กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมและกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
   อำนาจหน้าที่ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
	 	 	 	 	 กฎหมายได้กำหนดให้สำนักงานมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการ
ทั่วไปของผู้ตรวจการแผ่นดินและให้มีอำนาจหน้าที่	ดังต่อไปนี้
	 	 	 	 	 (๑)	 รับผิดชอบงานธุรการของผู้ตรวจการแผ่นดิน
	 	 	 	 	 (๒)	 ศึกษา	 รวบรวม	 วิเคราะห์ข้อมูลและสนับสนุนให้มีการวิจัย 
เกี่ยวกับงานของผู้ตรวจการแผ่นดิน
	 	 	 	 	 (๓)	 เผยแพรว่ชิาการ	ใหค้วามรูแ้ละการศกึษาแกป่ระชาชนเกีย่วกบั 
สิทธิที่จะร้องเรียนตามกฎหมาย	 อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน	 และ 
ประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง	ข้าราชการ	และเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐ
	 	 	 	 	 (๔)	 ประสานงานกับหน่วยราชการ	หน่วยงานของรัฐ	รัฐวิสาหกิจ	
ราชการสว่นทอ้งถิน่		องคก์รอืน่	และประชาชนเกีย่วกบัการดำเนนิการตามอำนาจ 
หน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน
	 	 	 	 	 (๕)	 ปฏิบัติการอื่นตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย
   อำนาจหน้าท่ีของประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน 
	 	 	 	 	 ในการกำกับดูแลสำนักงาน	 ให้ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและ 
ผู้ตรวจการแผ่นดินปรึกษาหารือและเห็นชอบร่วมกันในการออกระเบียบหรือ 
ประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล	การงบประมาณ	การเงินและทรัพย์สิน	
และการดำเนินการอื่นในเรื่องดังต่อไปนี้
	 	 	 	 	 (๑)	 การจัดแบ่งส่วนงานของสำนักงานและขอบเขตหน้าที่ของ 
ส่วนงานดังกล่าว
	 	 	 	 	 (๒)	 การกำหนดตำแหนง่	อตัราเงนิเดอืน	คา่ตอบแทน	และประโยชน ์
ตอบแทนอื่นของเลขาธิการ	รองเลขาธิการ	พนักงาน	และลูกจ้างของสำนักงาน
	 	 	 	 	 (๓)	 การคัดเลือก	การบรรจุ	การแต่งตั้ง	การถอดถอน	วินัย	 
และการลงโทษทางวินัย	การออกจากตำแหน่ง	การร้องทุกข์	และการอุทธรณ์ 
การลงโทษ	สำหรับเลขาธิการ	รองเลขาธิการและพนักงานของสำนักงาน	 
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รวมทั้งวิธีการ	และเงื่อนไขในการจ้างลูกจ้างของสำนักงาน
	 	 	 	 (๔)	 การคดัเลอืก	การกำหนดอตัราคา่จา้งหรอืคา่ตอบแทน	ตลอดจน 
การกำหนดเงินเพ่ิมพิเศษสำหรับข้าราชการ	พนักงาน	หรือลูกจ้างซ่ึงมาปฏิบัติงาน 
เป็นพนักงานของสำนักงานเป็นการชั่วคราว
	 	 	 	 (๕)	 การจา้งและการแตง่ตัง้บคุคลหรอืคณะบคุคลเพือ่เปน็กรรมการ	 
ที่ปรึกษา	ผู้ทรงคุณวุฒิ	ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการเฉพาะด้านอันจะเป็น 
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินและสำนักงาน	รวมทั้ง
อัตราค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
	 	 	 	 (๖)	 การบริหารและจัดการการเงินและทรัพย์สินของสำนักงาน
	 	 	 	 (๗)	 การกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม	 และแนวปฏิบัติของ 
ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงาน
	 	 	 	 (๘)	 การกำหนดเครือ่งแบบและการแตง่กายของผูต้รวจการแผน่ดนิ	 
เลขาธิการ	รองเลขาธิการ	พนักงาน	และลูกจ้างของสำนักงาน
	 	 	 	 (๙)	 การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อื่นแก่ เลขาธิการ	
รองเลขาธิการ	พนักงานและลูกจ้างของสำนักงาน
	 	 	 (๑๐)	การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาธารณะในครอบครอง 
ของสำนักงานในรูปแบบที่คนพิการและผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงได้ด้วย
	 	 	 (๑๑)	การดำเนินการอ่ืนใดท่ีอยู่ในอำนาจหน้าท่ีของผู้ตรวจการแผ่นดิน

๓. เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
	 	 	 ให้สำนักงานมีเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	ซึ่งประธาน 
ผู้ตรวจการแผ่นดินแต่งตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบร่วมกันของผู้ตรวจการ 
แผ่นดิน	เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของสำนักงานและรับผิดชอบ 
การปฏิบัติงานของสำนักงาน	 ขึ้นตรงต่อประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน	 
โดยเลขาธิการต้องเป็นผู้มีความเป็นกลางทางการเมือง	มีความซื่อสัตย์สุจริต 
เป็นที่ประจักษ์	 มีสัญชาติไทยโดยการเกิด	 มีอายุไม่เกิน	 ๖๕	 ปีบริบูรณ์	
และมีคุณวุฒิ	ประสบการณ์และความสำเร็จในการบริหาร	
	 	 	 ทั้งนี้	 ให้เลขาธิการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ	๔	ปีนับแต่วัน 
ที่ได้รับการแต่งตั้ง	และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกัน 
เกินสองวาระไม่ได้
   อำนาจหน้าที่ของเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
     กฎหมายได้กำหนดให้เลขาธิการมีหน้าท่ีควบคุมดูแลงานโดยท่ัวไป 
ของสำนักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย	 ระเบียบ	 ประกาศ	 และมติ 
ของผู้ตรวจการแผ่นดิน	และให้มีอำนาจ	ดังนี้
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	 	 	 	 	 (๑)	 บรรจุ	แต่งตั้ง	ถอดถอน	เลื่อน	ลดเงินเดือนหรือค่าจ้าง	ลงโทษ 
ทางวินัย	 พนักงานหรือลูกจ้างของสำนักงาน	 ตลอดจนให้พนักงานหรือ 
ลูกจ้างของสำนักงานออกจากตำแหน่ง
	 	 	 	 	 (๒)	 วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงานหรือลูกจ้าง 
ในสำนกังาน	และขา้ราชการ	พนกังาน	หรอืลกูจา้งซึง่มาปฏบิตังิานเปน็พนกังาน 
ในสำนักงาน
	 	 	 	 	 (๓)	 วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสำนักงาน
     ท้ังน้ี	 ในกิจการของสำนักงานท่ีเก่ียวกับบุคคลภายนอกให้เลขาธิการ 
เป็นผู้แทนของสำนักงาน	 เพื่อการนี้เลขาธิการจะมอบอำนาจให้บุคคลใด 
ปฏบิตังิานเฉพาะอยา่งแทนกไ็ด	้แตต่อ้งเปน็ไปตามระเบยีบทีป่ระธานผูต้รวจการ 
แผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดินปรึกษาหารือและเห็นชอบร่วมกันกำหนด

๔. การดูแล บำรุงรักษาทรัพย์สินของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
	 	 	 	 ให้สำนักงานมีอำนาจในการปกครอง	 ดูแล	 บำรุงรักษาทรัพย์สิน 
ของสำนักงาน	 โดยให้ทรัพย์สินของสำนักงานเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน	และ 
ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี	 โดยให้สำนักงานจัดทำงบดุล	งบการเงิน 
และบัญชี	แล้วส่งผู้สอบบัญชีภายใน	๙๐	วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี	 โดยการ 
กำหนดให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้ สอบบัญชีพร้อมทั้ ง 
ให้ทำการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภท	ตลอดจนประเมินผล 
การใช้จ่ ายเงินและทรัพย์สินของสำนักงานโดยแสดงให้ เห็นด้วยว่ า 
การใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 	ประหยัดและได้ผลตาม 
เป้าหมายเพียงใด	แล้วทำรายงานเสนอผลการสอบบัญชีต่อรัฐสภาและ 
คณะรัฐมนตรีโดยไม่ชักช้า
	 	 	 	 โดยใหโ้อนบรรดากจิการ	ทรพัยส์นิ	สทิธ	ิหนี	้พนกังาน	ลกูจา้ง	และเงนิ 
งบประมาณของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาตามพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา	พ.ศ.	๒๕๔๒	ไปเป็น 
ของสำนักงานตามกฎหมายนี้	 และให้ถือว่าบรรดาข้าราชการ	 พนักงานหรือ 
ลูกจ้างของหน่วยราชการ	 หน่วยงานของรัฐ	 รัฐวิสาหกิจหรือราชการ 
ส่วนท้องถิ่น	 ที่ ได้รับอนุมัติ ให้มาปฏิบัติงานเป็นพนักงานหรือลูกจ้าง 
ในสำนกังานผูต้รวจการแผน่ดนิของรฐัสภาเปน็การชัว่คราวตามพระราชบญัญตัิ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา	พ.ศ.	๒๕๔๒	ได้รับ 
อนุมัติให้มาปฏิบัติงานในสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นการชั่วคราว 
ตามกฎหมายนี้



พระราชบัญญัติสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒
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    ท้ังน้ี	 ให้เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาตาม 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา	 
พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่	 ๑๔	พฤศจิกายน	๒๕๕๒	 เป็น 
เลขาธิการตามกฎหมายนี้	 และให้ดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบ 
วาระ	โดยให้เริ่มนับวาระตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งและให้บรรดาระเบียบ	 
ประกาศ	 คำสั่ง	 หรือมติของผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาตามพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา	 
พ.ศ.	๒๕๔๒	ซึง่ใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัที่	๑๔	พฤศจกิายน	๒๕๕๒	ใหม้ผีลใชบ้งัคบั 
ต่อไปจนกว่าจะมีระเบียบ	 ประกาศ	 คำสั่ง	 หรือมติตามพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินหรือกฎหมายน้ี

หมายเหต:-

  พระราชบัญญัติน้ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล	 ซ่ึงมาตรา	๒๙ 
	 	 ประกอบกบัมาตรา	๓๑	มาตรา	๕๖	มาตรา	๕๙	และมาตรา	๖๔	ของรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	 
	 	 บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
 	 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
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นางสุวิมล แจ้งสว่าง
นิติกร สำนักกฎหมาย

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๙/๒๕๕๒ 
วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

เรื่อง ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งเรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ 
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ของนายเกียรติกร พากเพียรศิลป์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด 
ปราจีนบุรี สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๖ (๓) หรือไม่

	 	 ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 	 	 	 		 	 ผู้ร้อง

ระหว่าง
 
	 	 นายเกียรติกร		พากเพียรศิลป์	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปราจีนบุรี	 ผู้ถูกร้อง

๑. ความเป็นมาและข้อเท็จจริงโดยสรุป
	 ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งเรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ 
วินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายเกียรติกร พากเพียรศิลป์	สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปราจีนบุรีสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช	 
๒๕๕๐	มาตรา	๑๐๖	(๓)	หรือไม่	โดยมีข้อเท็จจริงสรุปได้ดังนี้
	 เมื่อวันที่ 	 ๗	 กันยายน	 ๒๕๕๒	 ระหว่างเวลา	 ๑๒.๐๐	 นาฬิกา	 ถึง	 ๑๖.๐๐	 นาฬิกา  
นายเกียรติกร		พากเพียรศิลป์	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปราจีนบุรี	(ผู้ถูกร้อง)	แถลงข่าวลาออก 
จากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่อสื่อมวลชนหลายสาขาที่อาคารรัฐสภาว่า	 ขอลาออกจากการ 
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกล่าวยืนยันว่าการลาออกครั้งนี้ไม่ได้ทำตามใบสั่งหรือประชด 
ประชันใคร	 ต่อมาเมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งทางสื่อมวลชน	 ในวันที่	 ๗	 กันยายน	
๒๕๕๒	 และวันที่	 ๘	 กันยายน	 ๒๕๕๒	 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงมีมติในการประชุมเมื่อวันที่	 
๑๐	 กันยายน	๒๕๕๒	 ให้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงแสวงหาและรวบรวมพยานหลักฐาน 
ต่าง	ๆ 	 ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัย 
ชี้ขาด	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 ซึ่งเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณารายงานการสืบสวนสอบสวนของ 
คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องประกอบกันแล้วเห็นว่า	 ข้อเท็จจริง 



คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่	๑๙/๒๕๕๒	
วันที่	๒	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๕๒
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จากการสบืสวนสอบสวนฟงัไดว้า่	มกีารกระทำดงักลา่วจรงิ	ดงันัน้	ปญัหาทีค่ณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
จะตอ้งพจิารณาจงึมวีา่ คำกลา่วหรอืคำแถลงตอ่สือ่มวลชนของผูถ้กูรอ้ง ถอืวา่เปน็การลาออกจากการ 
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันเป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้อง 
สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๖ (๓) หรือไม่
	 เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาแล้วเห็นว่า	บทบัญญัติมาตรา	๑๐๖	ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	บัญญัติว่า	“สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สิ้นสุดลง	 เมื่อ...(๓)	 ลาออก”	 ซึ่งกฎหมายไม่ได้กำหนดวิธีการลาออกจากการเป็นสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรไว้อย่างไร แต่โดยที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งจากประชาชน 
ให้ทำหน้าที่นิติบัญญัติ สังกัดสภาผู้แทนราษฎร ดังนั้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ใดประสงค์ 
จะลาออกจึงอาจแสดงเจตนาขอลาออกเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรต้นสังกัด 
หรือลาออกด้วยวาจา โดยการแสดงเจตนาขอลาออกต่อสาธารณชนก็ได้	 เพราะสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรย่อมเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย	มิได้อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของบุคคลใด	จึงสามารถ 
แสดงเจตนาขอลาออกต่อสาธารณชนได้	การที่ผู้ถูกร้องกล่าวต่อหน้าสื่อมวลชนหลายสาขาว่า  
ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการแสดงเจตนาขอลาออกจากการเป็น 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่อสาธารณชนแล้ว จึงมีผลทำให้สถานภาพการเป็นสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันที่ประกาศลาออกตามมาตรา ๑๐๖ (๓) ของ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐	 ดังนั้น	 จึงอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญ 
แหง่ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๕๐	มาตรา	๙๑	มาตรา	๒๓๖	(๕)	และพระราชบญัญตัปิระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง	พ.ศ.	๒๕๕๐	มาตรา	๘	และมาตรา	๑๐	(๑๐)	และ	(๑๑)	 
คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงมีคำสั่งตามมติในการประชุมครั้งที่ ๑๐๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่  
๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ ให้ส่งเรื่องไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ 
พิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้อง ปรากฏตาม 
คำวินิจฉัยสั่งการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๑๖๙๒/๒๕๕๒

๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องต้น
	 ศาลรฐัธรรมนญูมอีำนาจรบัคำรอ้งนีไ้วว้นิจิฉยัตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	
๒๕๕๐	มาตรา	๙๑	หรือไม่
	 พิจารณาแล้วเห็นว่า	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๑๐๖	 
บัญญัติว่า	 “สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง	 เมื่อ...(๓)	 ลาออก”	 และมาตรา	 ๙๑	 
วรรคสาม	 บัญญัติว่า	 “ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าสมาชิกภาพของสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึ่งมีเหตุสิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่ง	 ให้ส่งเรื่อง 
ไปยังประธานแห่งสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิก	 และให้ประธานแห่งสภานั้นส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ 
เพื่อวินิจฉัยตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง”	ดังนั้นเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่า	การแถลงข่าว 
การลาออกของนายเกียรติกร	พากเพียรศิลป์ 	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปราจีนบุรี 	 
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เขตเลือกตั้งที่ 	๑	พรรคประชาธิปัตย์	 เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ของนายเกียรติกร	พากเพียรศิลป์	 สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 
๒๕๕๐	มาตรา	๑๐๖	(๓)	จึงมีมติให้ส่งเรื่องไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎร	และเมื่อประธาน 
สภาผู้แทนราษฎรส่งเรื่องมายังศาลรัฐธรรมนูญ กรณีจึงเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๑ 
วรรคสาม ประกอบขอ้กำหนดศาลรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยวธิพีจิารณาและการทำคำวนิจิฉยั พ.ศ. ๒๕๕๐  
ข้อ ๑๗ (๓) ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอำนาจวินิจฉัยคำร้องนี้ได้
	 ต่อมาเมื่อวันที่	 ๑๙	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๒	 ประธานกรรมการการเลือกตั้งในฐานะผู้เกี่ยวข้อง 
ได้มีหนังสือ	ด่วนที่สุด	ที่	ลต	(กกต.)	๐๓๐๑/๑๘๐๑๑	ลงวันที่	๑๙	พฤศจิกายน	๒๕๕๒	เพื่อรายงาน 
ข้อมูลกรณีการลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้อง	 โดยส่งสำเนาหนังสือ 
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสำเนาหนังสือสำนักงานเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์		 
มาเพื่อประกอบการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ	 ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับรวมไว้ในสำนวน	 
โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ว่า	 จนถึงปัจจุบันนายเกียรติกร	 	 พากเพียรศิลป์	 ยังไม่ได้ส่งหนังสือลาออก 
จากการเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์	 และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรยังไม่ได้รับ 
หนงัสอืแจง้ขอลาออกจากการดำรงตำแหนง่สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจากนายเกยีรตกิร		พากเพยีรศลิป	์							
แต่อย่างใด

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
 กรณมีปีระเดน็ทีต่อ้งวนิจิฉยัวา่ สมาชกิภาพของสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรของ นายเกยีรตกิร  
พากเพียรศิลป์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ถูกร้อง สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๖ (๓) หรือไม่
	 พจิารณาแลว้เหน็วา่	เนือ่งจากบทบญัญตัริฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๕๐	
มาตรา	 ๑๐๖	 บัญญัติว่า	 “สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง	 เมื่อ...(๓)	 ลาออก”	 
โดยไม่ได้ระบุหลักเกณฑ์และวิธีการลาออกนั้นจะต้องกระทำอย่างไร	 และจะมีผลทำให้สมาชิกภาพ 
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงเมื่อใด	 ดังนั้น	 จึงต้องพิจารณาโดยเปรียบเทียบกับบทบัญญัติ 
ของรัฐธรรมนูญและบทบัญญัติของกฎหมายอื่นว่า	 กรณีได้มีการบัญญัติเกี่ยวกับสมาชิกภาพ 
สิ้นสุดลงเมื่อลาออกไว้อย่างใดบ้าง	 ซึ่งเมื่อพิจารณาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 
พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 และบทบัญญัติของกฎหมายอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลาออกแล้วเห็นว่า 
กฎหมายได้กำหนดวิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการลาออกแตกต่างกันไป	กล่าวคือ	ในกรณีอื่น	ๆ 	
หลายกรณี	กฎหมายได้กำหนดหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลาออกไว้อย่างชัดเจน
	 เมื่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 มาตรา	 ๑๐๖	 (๓)	 
ไมไ่ดก้ำหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเกีย่วกบัการลาออกของสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรไวว้า่จะตอ้งกระทำ 
ในลักษณะอย่างไร	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งประสงค์จะลาออกจึงอาจแสดงเจตนาขอลาออก 
ด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรก็ได้	กล่าวคือ	การลาออกด้วยวาจาจะต้องกระทำด้วยวิธีการที่แสดง 
ให้เห็นถึงเจตนาว่ามีความประสงค์จะลาออก ในส่วนของผู้รับการแสดงเจตนาว่าจะต้องลาออก 



คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่	๑๙/๒๕๕๒	
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ต่อผู้ใดนั้นเห็นว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๒๒  
บัญญัติให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย โดยไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติ  
มอบหมายหรือความครอบงำใด ๆ  และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ 
ส่วนรวมของปวงชนชาวไทย โดยปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ดังนั้น หากสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรผู้ใดประสงค์จะลาออก จึงอาจแสดงเจตนาลาออกได้ทั้งเป็นลายลักษณ์อักษร 
หรือด้วยวาจา โดยผู้รับการแสดงเจตนาอาจเป็นสภาผู้แทนราษฎรหรือต่อสาธารณชนก็ได้	ทั้งนี้	 
เนือ่งจากสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรยอ่มเปน็ผูแ้ทนของปวงชนชาวไทย	มไิดอ้ยูภ่ายใตบ้งัคบับญัชาของผูใ้ด 
	 เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า	 ผู้ถูกร้องแถลงข่าวการลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดปราจีนบุรี	เมื่อวันที่	๗	กันยายน	๒๕๕๒	ต่อสื่อมวลชน	ที่อาคารรัฐสภา	และมีการเผยแพร่ภาพ 
ทางสื่อมวลชนอย่างแพร่หลายกว้างขวาง	 การกระทำดังกล่าวเป็นการแสดงเจตนาลาออกด้วยวาจา 
ให้เป็นที่ปรากฏต่อสาธารณชน	 จึงเป็นการแสดงเจตนาลาออกของผู้ถูกร้องที่มีผลสมบูรณ์ผูกพัน 
ผู้ถูกร้องแล้ว	อันมีผลทำให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายเกียรติกร	พากเพียรศิลป์	
ผู้ถูกร้อง	 สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๑๐๖	(๓)	
ตั้งแต่วันที่แสดงเจตนา

๔. ผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
	 โดยเหตุผลดังได้วินิจฉัยข้างต้น	ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยว่า	สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรของนายเกยีรตกิร		พากเพยีรศลิป	์สิน้สดุลงตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	
๒๕๕๐	มาตรา	๑๐๖	(๓)	ตั้งแต่วันที่	๗	กันยายน	๒๕๕๒

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่	๑๙/๒๕๕๒	
วันที่	๒	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๕๒
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สรุปคำพิพากษาของศาล 
และผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ

จุลนิติ มี.ค. - เม.ย. ๕๓ 101จุลนิติ มี.ค. - เม.ย. ๕๓

๑.  ข้อเท็จจริงในคดีโดยสรุป
	 คดีนี้ผู้ร้องยื่นคำร้องว่าเมื่อวันที่	๑๙	ธันวาคม	๒๕๕๑	ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้มี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 จังหวัดมหาสารคาม	 เขตเลือกตั้งที่	 ๑	 จำนวน	 ๑	 ตำแหน่ง	
แทนตำแหน่งที่ว่างในวันที่	 ๑๑	 มกราคม	 ๒๕๕๒	 ต่อมาวันที่	 ๒	 มกราคม	 ๒๕๕๒	 เวลาประมาณ	 
๒๑	นาฬิกา	ผู้คัดค้านซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านเลขที่	๑๙๕	หมู่ที่	๗	ตำบลหนองหาน	อำเภอหนองหาน	
จังหวัดอุดรธานี	 เป็นผู้สมัครหมายเลข	 ๔	 พรรคเพื่อไทย	 ได้เข้าไปหาเสียงโดยการเดินแจกแผ่นพับ 
ในงานคนืสูเ่หยา้โรงเรยีนบา้นหนองโนอดีำ	ตำบลหนองโน	อำเภอเมอืงมหาสารคาม	จงัหวดัมหาสารคาม	
ซึ่งจัดให้มีมหรสพหมอลำและการรื่นเริงต่าง	ๆ 	โดยก่อนที่คณะหมอลำจะเปิดการแสดง	 นายสุรจิตร		
ยนต์ตระกูล	นายจิรวัฒน์	ศิริพานิชย์	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม	และนายสุทิน		
คลังแสง	 อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามได้ขึ้นบนเวทีทักทายประชาชนที่มาชม 
การแสดงหมอลำ	 นายสุทินเป็นอดีตกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชนซึ่งถูกศาลรัฐธรรมนูญ 
สั่งให้ยุบพรรค	 และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง	 ได้พูดปราศรัยเกี่ยวกับเรื่องการเมืองโดยมีสาระสำคัญ 
ตอนหนึ่งว่า	 “ตัดสิทธิสุทินต้องมีคนหนึ่งแทน	 เพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องเลือกวันที่	 ๑๑	 เอาเพื่อไทย 
เหมือนเดิมก็จะได้เพื่อไทย	๓	คน	 สู้ในสภา	บวกสุทิน	คลังแสง	สู้นอกสภา	เอาแบบนั้น	วันนี้ 
ฝากสั้น	ๆ 	เขาสมัครแทนผม	คือ	คุณขจิตร	ชัยนิคม	ผู้สมัครรับเลือกตั้งเขต	๑	มหาสารคาม	หมายเลข	๔	 
พรรคเพื่อไทย”	 จากนั้นผู้คัดค้านขึ้นปรากฏตัวบนเวทีพร้อมยกมือไหว้ประชาชนที่มาชมการแสดง 
หมอลำ	แลว้นายสทุนิไดก้ลา่วเปดิงานภายหลงัการเลอืกตัง้ในวนัที	่๑๑	มกราคม	๒๕๕๒	ผูร้อ้งประกาศ 
ผลการเลือกตั้งให้ผู้คัดค้านเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม	 เขตเลือกตั้งที่	 ๑	
แทนตำแหน่งที่ว่าง	 ก่อนที่ผู้ร้องจะประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าว	 นางกุสุมาลวตี	ศิริโกมุท	
ผู้สมัครหมายเลข	 ๑	 พรรคเพื่อแผ่นดิน	 และนายอภิราช	 	 บรรณารักษ์	 ผู้สมัครหมายเลข	 ๒	
พรรคประชาราช	 ยื่นคำร้องคัดค้านว่า	 พฤติการณ์ของผู้คัดค้านดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติ 

คำสั่งศาลฎีกา ที่ ๘๔๒๘/๒๕๕๒ 
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒

เรื่อง คดีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง (ขอให้มีการเลือกตั้งใหม่)  

	 	 คณะกรรมการการเลือกตั้ง	 	 	 	 		 	 ผู้ร้อง

ระหว่าง
 
	 	 นายขจิตร		ชัยนิคม	 	 	 	 	 	 	 ผู้คัดค้าน
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ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา	 
พ.ศ.	๒๕๕๐	มาตรา	๕๓	มผีลใหก้ารเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม	เขตเลือกตัง้ 
ที่	๑	แทนตำแหน่งที่ว่างเมื่อวันที่	๑๑	มกราคม	๒๕๕๒	ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้คัดค้านมิได้เป็นไปโดยสุจริต 
และเที่ยงธรรม
 ผู้ร้องดำเนินการสืบสวนสอบสวนแล้วเห็นว่า พฤติการณ์ของผู้คัดค้านดังกล่าวแสดงให ้
ประชาชนทีอ่ยูใ่นบรเิวณงานเขา้ใจวา่ผูค้ดัคา้นเปน็กลุม่เดยีวกนักบัคณะของนายสทุนิซึง่เปน็ผูร้ว่ม
จดังานหรอืสนบัสนนุใหม้กีารจดังาน ทัง้นีเ้พือ่ถอืเอาประโยชนจ์ากการจดังานมหรสพหรอืสนบัสนนุ 
ให้มีการจัดงานมหรสพดังกล่าวจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ลงคะแนนแก่ผู้คัดค้าน การเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม เขตเลือกตั้งที่ ๑ แทนตำแหน่งที่ว่างครั้งนี้มิได้เป็นไปโดย 
สุจริตและเที่ยงธรรม ต้องเลือกตั้งใหม่

๒. ประเด็นพิจารณาวินิจฉัย
	 คดมีปีระเดน็ตอ้งวนิจิฉยัวา่	กรณมีเีหตทุีจ่ะตอ้งสัง่ใหม้กีารเลอืกตัง้ใหมต่ามคำรอ้งของผูร้อ้งหรอืไม ่
	 พิเคราะห์แล้วเห็นว่า	 ตามสำนวนการสืบสวนสอบสวนของผู้ร้องเอกสารหมาย	 ร.๑	กับแผ่น 
บันทึกภาพและเสียง	 (ซีดี)	 ๒	 แผ่น	หมาย	 ว.ร.๑	กับ	 ว.ร.๒	ที่ผู้คัดค้านไม่ได้คัดค้าน	ปรากฏว่าผู้ร้อง
ได้สอบคำให้การประจักษ์พยานที่เกี่ยวข้องในวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุ	เช่น	นายฤทัย	อุทัยเสน	
นายกองคก์ารบรหิารสว่นตำบลหนองโน	นายทองดำ		พรรคพวก	ประธานกรรมการโรงเรยีนบา้นหนอง 
โนอีดำ	 และอดีตกำนันตำบลหนองโน	 นายประพิศ	แก้วกลาง	 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่	 ๑	 ตำบลหนองโน	 
นายพีระ	แสนพินิจ	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ	และนายทวี	จันทร์เสน	ครูโรงเรียน 
บ้านหนองโนอีดำ	 ต่างให้ถ้อยคำสอดคล้องต้องกันว่า	 โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำเคยจัดงานคืนสู่เหย้า 
และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษามาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปี	 ๒๕๕๑	 และในปี	 ๒๕๕๒	 
ที่เกิดเหตุคดีนี้กำหนดจัดงานในวันที่	 ๒	 มกราคม	๒๕๕๒	 มีการทำใบฎีกาบอกบุญแจกจ่ายเพื่อขอรับ 
บริจาค	 ซึ่งมีชื่อนายสุรจิตร	 	 ยนต์ตระกูล	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 จังหวัดมหาสารคามร่วมเป็น 
คณะกรรมการทีป่รกึษาและอปุถมัภ	์เมือ่ถงึกำหนดวนัจดังานในชว่งเชา้มกีารรวมกองผา้ปา่และรบับรจิาค	
ชว่งเยน็มกีารแสดงมหรสพและการรืน่เรงิโดยเริม่งานเวลาประมาณ	๑๘	นาฬกิา	มกีารแสดงของนกัเรยีน	
จนถึงเวลาประมาณ	 ๒๑	 นาฬิกา	 นายทวีผู้เป็นพิธีกรบนเวทีการแสดงได้เชิญคณะกรรมการจัดงาน 
ขึ้นเวทีแล้วให้นายทองดำกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน	ระหว่างนั้น	นายทวีบอกนายทองดำว่า	
นายสุทินประธานในงานมาถึงแล้ว	 นายทองดำเห็นนายสุทิน	 นายสุรจิตร	 และนายจิรวัฒน์เดินทาง 
เข้ามาในงาน	 นายทวีได้เชิญคนทั้งสามขึ้นเวทีพร้อมกัน	 แล้วให้คนทั้งสามกล่าวปราศรัยแก่ประชาชน
ที่มาร่วมงานซึ่งมีประมาณ	๖๐๐	คน	 เฉพาะนายสุทิน	นอกจากกล่าวปราศรัยที่มีเนื้อหาทางการเมือง 
โดยทั่วไปแล้ว	 ยังได้กล่าวเน้นย้ำแนะนำให้ประชาชนที่มาร่วมงานรู้จักกับผู้คัดค้านและเลือกผู้คัดค้าน 
ว่า	 “ตัดสิทธิสุทินต้องมีคนหนึ่งแทนเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องเลือกวันที่	 ๑๑	 เอาเพื่อไทยเหมือนเดิม 
ก็จะได้เพื่อไทย	๓	คน	สู้ในสภาบวกสุทิน	คลังแสง	สู้นอกสภา	เอาแบบนั้น	วันนี้ฝากสั้น	ๆ 	เขาสมัคร 
แทนผม	คือคุณขจิตร	ชัยนิคม	ผู้สมัครรับเลือกตั้งเขต	๑	 มหาสารคาม	 หมายเลข	๔	พรรคเพื่อไทย”	 
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พร้อมกับเชิญผู้คัดค้านขึ้นปรากฏตัวบนเวที	 และเชิญชวนให้ประชาชนที่มาร่วมงานปรบมือต้อนรับ 
ผู้คัดค้าน	 ผู้คัดค้านจึงขึ้นบนเวทีพร้อมกับยกมือไหว้ทักทายประชาชนที่มาร่วมงาน	 หลังจากนั้น 
นายสุทินได้กล่าวเปิดงาน	 แล้วการแสดงหมอลำจึงเริ่มขึ้น	 รายละเอียดปรากฏตามข้อมูลในแผ่น 
บันทึกภาพและเสียง	 (ซีดี)	 วัตถุพยานหมาย	 ว.ร.๑	 ซึ่ง	นายสุรจิตรก็ให้การในชั้นสืบสวนสอบสวน 
ยอมรับว่ามีชื่อในใบฎีกาบอกบุญในฐานะคณะกรรมการที่ปรึกษาและอุปถัมภ์	 นายสุรจิตรได้รับเชิญ 
พร้อมกับนายจิรวัฒน์และนายสุทินให้ไปร่วมงานโดยนายสุทินได้รับเชิญในฐานะเป็นประธาน 
กล่าวเปิดงานในคืนดังกล่าว
 เมือ่งานไดจ้ดัขึน้ในขณะทีพ่ระราชกฤษฎกีากำหนดใหม้กีารเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร  
จังหวัดมหาสารคาม เขตเลือกตั้งที่ ๑ จำนวน ๑ ตำแหน่ง แทนตำแหน่งที่ว่างในวันที่ ๑๑ 
มกราคม ๒๕๕๒ มผีลใชบ้งัคบัแลว้ การทีผู่ค้ดัคา้นอา้งวา่ไดม้กีารประชมุวางแผนการจดังานกอ่นที่ 
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผลใช้บังคับจึงหาเป็นข้อสาระสำคัญไม่ พฤติการณ์ของนายสุทินและ 
คณะนั้นแสดงให้เห็นโดยชัดแจ้งว่า คณะกรรมการจัดงานได้นัดหมายล่วงหน้าให้นายสุทิน 
อดตีสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวดัมหาสารคาม เขตเลอืกตัง้ที ่๑ และนายสรุจติรทีเ่ปน็กรรมการ 
ที่ปรึกษาและอุปถัมภ์ในการจัดงานกับนายจิรวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม 
เขตเลือกตั้งที่ ๑ ซึ่งสังกัดพรรคเพื่อไทยเช่นเดียวกับผู้คัดค้าน มาร่วมงานในงานคืนสู่เหย้าโรงเรียน
บ้านหนองโนอีดำซึ่งมีงานมหรสพและการรื่นเริง นายสุทินกับคณะจึงมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนให้มี 
มหรสพหรือการรื่นเริงต่าง ๆ  ซึ่งจัดขึ้นในขณะที่พระราชกฤษฎีกากำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม เขตเลือกตั้งที่ ๑ จำนวน ๑ ตำแหน่ง แทนตำแหน่งที่ว่าง 
ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๒ มีผลใช้บังคับ ที่ผู้คัดค้านซึ่งขึ้นไปบนเวทีตามคำเชิญของนายสุทิน 
อ้างว่า ผู้คัดค้านไปร่วมงานโดยบังเอิญไม่ได้นัดหมายกับนายสุทินและคณะนั้น	 ได้ความตามบันทึก 
ถ้อยคำของนายสุรจิตรที่ให้การในชั้นสืบสวนสอบสวนว่า	นายสุรจิตรมีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนการ 
หาเสียงของผู้คัดค้านในฐานะเพื่อนสมาชิกพรรคการเมืองเดียวกัน	 โดยนายสุรจิตรเพียงแต่อ้างว่า 
กระทำในกรอบของกฎหมายเทา่นัน้	ทัง้ปรากฏวา่ผูค้ดัคา้นเปน็บคุคลนอกพืน้ที ่เพิง่ลงสมคัรรบัเลอืกตัง้ 
ในจังหวัดมหาสารคาม เขตเลือกตั้งที่ ๑ เป็นครั้งแรก เข้ามาหาเสียงในงานของโรงเรียนบ้านหนอง 
โนอีดำโดยไม่ได้ขออนุญาตคณะกรรมการจัดงาน และเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเพียงคนเดียวที่เข้ามา 
หาเสียงในงานนี้ ข้ออ้างของผู้คัดค้านย่อมรับฟังไม่ได้ กรณีเชื่อได้ว่า ผู้คัดค้านเข้ามาในงานโดย 
นัดหมายกันมาก่อนกับนายสุทินและคณะซึ่งเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานหรือสนับสนุน 
ให้มีการจัดงาน การที่นายสุทินกล่าวปราศรัยแนะนำให้ผู้คัดค้านขึ้นไปแสดงตัวบนเวทีจึงเป็น 
การเอื้อประโยชน์ต่อผู้คัดค้านในการหาเสียง ถือได้ว่าเป็นการโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มี 
มหรสพหรือการรื่นเริงต่าง ๆ  เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้แก่ ผู้คัดค้าน 
อนัเปน็การฝา่ฝนืพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 
และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓ (๓) มีผลให้การเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม เขตเลือกตั้งที่ ๑ แทนตำแหน่งที่ว่างเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม 
๒๕๕๒ มิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมตามคำร้องของผู้ร้อง
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 ส่วนที่ผู้คัดค้านนำสืบว่า	 ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงรวมทั้งเขตเลือกตั้งที่	 ๑	 จำนวน	
๘๐,๕๐๗	คะแนน	สูงกวา่นางกุสุมาลวตีทีไ่ดค้ะแนนรวมทัง้เขตเป็นที่	๒	ซึง่มีคะแนน	๕๔,๕๖๕	คะแนน	 
ถึง	๒๕,๙๔๒	คะแนน	และในขณะที่นายสุทินกล่าวเปิดงานมีผู้ร่วมงานเพียง	๖๐๐	คน	ถึงแม้รับฟังว่า 
ผู้คัดค้านได้ประโยชน์จากการพูดบนเวทีของนายสุทินก็ไม่เกิน	๖๐๐	คะแนน	หากจัดให้มีการเลือกตั้ง 
ใหม่ย่อมไม่ทำให้ผลการเลือกตั้งของผู้คัดค้านเปลี่ยนแปลง	จึงไม่ควรจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่นั้น
	 พิเคราะห์แล้วเห็นว่า	 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 มาตรา	 ๑๑๑	 วรรคหนึ่ง	บัญญัติไว้ 
ชัดแจ้งว่า	 “เมื่อประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว	 ถ้าปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งในเขต 
เลือกตั้งใดมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม	 หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ใดหรือผู้สมัครผู้ใด 
กระทำการใด	ๆ 	โดยไม่สุจริตเพื่อที่จะให้ตนเองได้รับเลือกตั้ง	 หรือได้รับเลือกตั้งมาโดยไม่สุจริตโดย 
ผลของการที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดได้กระทำ	 ทั้งนี้	 อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญนี้	 ระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 หรือพระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง	 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อพิจารณา	 
ในกรณีที่ปรากฏจากการไต่สวนของศาลฎีกาว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากรณีเป็นไปตามคำร้องของ 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ให้ศาลฎีกาสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร	หรือผู้สมัครผู้นั้นมีกำหนดเวลาห้าปี...”	บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวมุ่งหมาย 
จะควบคุมการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมอย่างแท้จริง โดยไม่คำนึงว่าการเลือกตั้ง 
ส่วนที่มิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมนั้นจะเป็นผลให้การเลือกตั้งใหม่เปลี่ยนแปลงจากเดิม 
หรือไม่
 เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ตามคำร้องของผู้ร้องดังวินิจฉัยไว้ข้างต้นว่า การเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม เขตเลือกตั้งที่ ๑ แทนตำแหน่งที่ว่างเมื่อวันที่ ๑๑ 
มกราคม ๒๕๕๒ ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้คัดค้านมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม การที่ผลคะแนน 
การเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งที่เกิดเหตุของผู้คัดค้านน้อยกว่าผู้สมัครอื่น จึงไม่ใช่ข้อสำคัญ และ 
ไม่อาจทำให้การกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งดังกล่าวกลับกลายเป็นชอบ 
ขึ้นมาได้ อีกทั้งมาตรา ๑๑๑ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซึง่สมาชกิวฒุสิภา พ.ศ. ๒๕๕๐ กม็ไิดบ้ญัญตัเิปดิชอ่งใหใ้ชด้ลุพนิจิ 
ในกรณีที่การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม แต่ไม่มีเหตุอันสมควรจะให้เลือกตั้งใหม ่
ก็ไม่จำต้องสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ดังเช่นเหตุที่ผู้คัดค้านกล่าวอ้าง ข้ออ้างของผู้คัดค้านทุกข้อ 
ฟังไม่ขึ้น ต้องเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม เขตเลือกตั้งที่ ๑ ใหม่ ตาม 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๑ วรรคหนึ่ง

๓. ผลคำสั่งของศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง
 จึงมีคำสั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม	 เขตเลือกตั้งที่	 ๑	 
จำนวน	๑	คน	ใหม่แทนนายขจิตร	ชัยนิคม	ผู้คัดค้าน	
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นายอภิวัฒน์  สุดสาว
นิติกร สำนักกฎหมาย

ระบบคณะกรรมาธิการ
กลไกการทำงานของสภา

๑. บทนำ
	 การปกครองระบอบประชาธิปไตยระบบตัวแทนไม่ว่าจะเป็นระบบรัฐสภาแบบอังกฤษ	 
(parliamentary	system)	ระบบประธานาธิบดีแบบสหรัฐอเมริกา	(presidential	 system)	 
หรือระบบกึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภาแบบฝรั่งเศส	(semi	-	presidential	or	semi	-	parliamentary	 
system)	 ทุกระบบล้วนถือว่า	 “คณะกรรมาธิการ”	 มีความสำคัญในการสนองตอบต่อภารกิจ 
ของสภา	ในกรณีของประเทศไทยซึ่งปกครองในระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภา	รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 มาตรา	 ๑๓๕	 บัญญัติให้สภาผู้แทนราษฎรและ 
วุฒิสภา	มีอำนาจเลือกสมาชิกของแต่ละสภาตั้งเป็นคณะกรรมาธิการสามัญ	 และมีอำนาจเลือกบุคคล 
ผูเ้ปน็สมาชกิหรอืมไิดเ้ปน็สมาชกิ	ตัง้เปน็คณะกรรมาธกิารวสิามญั	เพือ่กระทำกจิการ	พจิารณาสอบสวน	 
หรือศึกษาเรื่องใด	ๆ 	อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภา	 แล้วรายงานต่อสภาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบ 
การพิจารณาดำเนินกิจการตามอำนาจหน้าที่ของสภาต่อไป	
	 คณะกรรมาธิการ	จึงถือเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรนิติบัญญัติที่จะต้องทำกิจการตาม 
ภารกิจต่าง	ๆ 	ตามที่ได้รับมอบหมายจากสภา	ซึ่งโดยทั่วไปแล้วระบบคณะกรรมาธิการไม่ว่าจะของ	 
สภาผูแ้ทนราษฎร	วฒุสิภา	หรอืรฐัสภากด็	ีตา่งมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหเ้ปน็กลไกชว่ยเสรมิสรา้งการทำงาน 
ขององค์กรนิติบัญญัติให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ	โดยเฉพาะการแบ่งเบาภารกิจของ 
องค์กรนิติบัญญัติ	 ซึ่งนับวันจะมีขอบเขตกว้างขวางและมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นตามสังคมโลก 
ในยุคโลกาภิวัตน์นี้
	 ดงันัน้	คอลมัน	์คมความคดิ	เขม็ทศิรฐัธรรมนญู	จงึใครข่อนำเสนอเรือ่ง	“ระบบคณะกรรมาธกิาร 
กลไกการทำงานของสภา”	ดังนี้
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๒. วิวัฒนาการระบบคณะกรรมาธิการของประเทศไทย
	 นับตั้งแต่ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 
มาเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ	
เมื่อวันที่	 ๒๔	 มิถุนายน	๒๔๗๕	ประเทศไทยได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรก	 คือ	 พระราชบัญญัติ 
ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว	พุทธศักราช	๒๔๗๕	เป็นหลักในการปกครองประเทศ	
	 ซึ่งระบบคณะกรรมาธิการจึงได้ถือกำเนิดเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกพร้อม	ๆ 	กับกระบวนการพัฒนา 
ประชาธิปไตยในประเทศไทย	 โดยพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว	 
พุทธศักราช	 ๒๔๗๕	 มาตรา	 ๒๖	 วรรคหนึ่ง	 บัญญัติให้สภามีอำนาจตั้งอนุกรรมการ	 (รัฐธรรมนูญ 
ใช้คำว่า	 “อนุกรรมการ”	 มิใช่คำว่า	“กรรมาธิการ”	หรือ	“อนุกรรมาธิการ”)	 เพื่อทำการอย่างใด 
อย่างหนึ่งหรือให้สอบสวนพิจารณาทำความเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ 
เพื่อปรึกษาหารือตกลงอีกชั้นหนึ่ง	 โดยประธานอนุกรรมการนั้นเมื่อสภาไม่ได้ตั้งก็ให้อนุกรรมการ 
เลือกกันเองตั้งขึ้นเป็นประธานได้	 ซึ่งเมื่อพิจารณาบทบาทอำนาจหน้าที่ของอนุกรรมการดังกล่าว 
แล้วจะพิจารณาเห็นว่าเป็นบทบาทและอำนาจหน้าที่ลักษณะเช่นเดียวกันกับคณะกรรมาธิการ  
ซึ่งบัญญัติไว้อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 
๒๔๗๕ มาตรา ๔๓๑ 
	 โดยที่พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว	พุทธศักราช	๒๔๗๕ 
(รัฐธรรมนูญ	ฉบับที่	๑)	และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม	 พุทธศักราช	 ๒๔๗๕	 (รัฐธรรมนูญ	
ฉบับที่	 ๒)	 บัญญัติให้รัฐสภาเป็นระบบสภาเดียว	 คือสภาผู้แทนราษฎร	 ดังนั้นคณะกรรมาธิการ 
ในระยะเริ่มแรกจึงมีเฉพาะคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น	สำหรับคณะกรรมาธิการ 
ของวุฒิสภานั้นเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๔๘๙ มาตรา ๕๙๒   

๓. ประโยชน์และความจำเป็นของระบบคณะกรรมาธิการ
	 เนื่องจากภารกิจของสภานั้นมีหลายด้านด้วยกันและมีความสลับซับซ้อน	 จึงมีความจำเป็น
ที่จะต้องมีคณะกรรมาธิการเพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของสภาในการพิจารณาศึกษาญัตติ๓   

 ๑รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม	พุทธศักราช	๒๔๗๕	มาตรา	๔๓.
	 “มาตรา	๔๓	สภาผู้แทนราษฎรมีอำนาจเลือกสมาชิกตั้งเป็นคณะกรรมาธิการสามัญ	และมีอำนาจเลือกบุคคลที่เป็น 
สมาชิกหรือมิได้เป็นสมาชิกก็ตาม	 เป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญ	 เพื่อกระทำกิจการหรือพิจารณาสอบสวนข้อความใด	ๆ 	 
อันอยู่ในวงงานของสภาแล้วรายงานต่อสภา	คณะกรรมาธิการที่กล่าวนี้ย่อมมีอำนาจเรียกบุคคลใด	ๆ  มาชี้แจงแสดงความเห็น 
ในกิจการที่กระทำหรือพิจารณาอยู่นั้นได้เอกสิทธิ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา	 ๒๗	 นั้น	 ท่านว่าคุ้มครองถึงบุคคลผู้กระทำหน้าที่ตามมาตรา 
นี้ด้วย”	
   ๒รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๙	มาตรา	๕๙.	
	 “มาตรา	๕๙	พฤฒสภาและสภาผู้แทนมีอำนาจเลือกสมาชิกในสภาตั้งเป็นคณะกรรมาธิการสามัญ และมีอำนาจเลือก 
บุคคลที่เป็นสมาชิกหรือมิได้เป็นสมาชิกในสภาก็ตามเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญ	เพื่อกระทำกิจการหรือพิจารณาสอบสวนข้อความ 
ใด	ๆ 	อันอยู่ในวงงานของสภา แล้วรายงานต่อสภาคณะกรรมาธิการที่กล่าวนี้ ย่อมมีอำนาจเรียกบุคคลใด	ๆ 	มาชี้แจงแสดงความเห็น 
ในกิจการท่ีกระทำหรือพิจารณาอยู่น้ันได้เอกสิทธิท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา	๔๒	น้ัน	ให้คุ้มครองถึงบุคคลผู้กระทำหน้าท่ีตามมาตราน้ีด้วย”
 ๓ญัตติ	หมายถึง	ข้อเสนอใด	ๆ 	ที่มีความมุ่งหมายจะให้สภาลงมติหรือวินิจฉัยชี้ขาดว่าจะให้ปฏิบัติอย่างไร.
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หรือประเด็นปัญหาต่าง	ๆ 	ก่อนที่จะนำเข้าสู่การพิจารณาของสภา	ประกอบกับการดำเนินการของ 
คณะกรรมาธิการสามารถกระทำได้ตลอดเวลาแม้ว่าจะอยู่นอกสมัยการประชุมทำให้การทำงานของ 
สภาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
	 ดังนั้น	สภาจะได้รับประโยชน์จากการใช้ระบบคณะกรรมาธิการตามเหตุผลและความจำเป็น	
จำแนกได้ดังนี้๔ 
	 ๓.๑	 เป็นการแบ่งเบาภาระของสภา	 เนื่องจากกิจกรรมต่าง	ๆ 	 ของรัฐและสภาได้เพิ่ม 
มากขึ้นเป็นลำดับ	 จำนวนร่างพระราชบัญญัติและความซับซ้อนของประเด็นปัญหาที่นำเข้าสู่ 
การพิจารณาของสภาได้เพิ่มมากขึ้นตามภารกิจที่รัฐธรรมนูญกำหนด	 และบางครั้งทำให้การพิจารณา
ประเด็นปัญหาต่าง	ๆ 	เป็นไปด้วยความล่าช้าและไม่คล่องตัว	สภาจึงจำเป็นต้องตั้งคณะกรรมาธิการขึ้น 
เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของสภา	 โดยคณะกรรมาธิการทำหน้าที่เป็นเสมือนผู้ช่วยสภาในการวินิจฉัย 
ปัญหา	 หรือกระทำกิจการต่าง	ๆ 	ให้เป็นไปด้วยความละเอียดรอบคอบ	 ถูกต้อง	 มีประสิทธิภาพ	 และ 
สามารถประหยัดเวลาให้กับสภาด้วย
	 ๓.๒	 ได้ผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน	 มาเสริมกิจการของสภาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น	 
กล่าวคือ	 ในกรณีที่ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของสภานั้น	 หากเป็นร่างพระราชบัญญัติ 
เกี่ยวกับวิชาชีพหรือมีลักษณะเฉพาะ	จำเป็นต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้	ความชำนาญ	ในสาขาเฉพาะนั้น	ๆ 	 
ในกรณีนี้สภาอาจพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นพิจารณา	 โดยสภาสามารถแต่งตั้งบุคคล 
ซึ่งมิได้เป็นสมาชิกแต่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านตรงกับประเด็นปัญหานั้นเข้ามาเป็น 
กรรมาธิการได้
	 ๓.๓	 ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสม	 ในการประชุมพิจารณา 
ศึกษาเรื่องใด	ๆ 	ก่อนที่สภาจะลงมตินั้น	 เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่สภาจะได้ 
รับข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสม	 เพื่อประกอบการวินิจฉัยลงมติ  
ของสภา	 ระบบคณะกรรมาธิการจึงเป็นเครื่องมือที่ดี 
ที่จะทำหน้าที่ในการกลั่นกรองและวิเคราะห์ข้อมูล 
เพื่อเสนอเป็นทางเลือกในการพิจารณาตัดสินใจของสภา 
กอ่นลงมต	ิอนัจะทำใหม้ตขิองสภามคีวามถกูตอ้งสมบรูณ์	 
	 ๓.๔	 สามารถติดตามผลการบริหารราชการ 
แผ่นดินของฝ่ายบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ระบบคณะกรรมาธิการจะเป็นกลไกของสภาให้สามารถ 
ติดตามผลการบริหารราชการแผ่นดินได้อย่ างมี  
ประสิทธิภาพและเป็นเครื่องมือของสภาที่จะได้รับทราบ 
ปัญหาต่าง	ๆ 	โดยเฉพาะปัญหาในเชิงนโยบายของรัฐบาล
ที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา

	 ๔ไพบลูย	์	วราหะไพฑรูย,์	บทบาทอำนาจหนา้ทีข่องคณะกรรมาธกิารสามญัประจำวฒุสิภา,	วทิยานพินธห์ลกัสตูรนติศิาสตร 
มหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามคำแหง,	พ.ศ.	๒๕๔๑,	หน้า	๖๖	–	๖๗.		
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 ๕รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๑๓๕.	
 ๖ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	พ.ศ.	๒๕๕๑	ข้อ	๘๓.

๔. ประเภทของคณะกรรมาธิการ
	 คณะกรรมาธิการ	 ประกอบด้วย	 กลุ่มบุคคลที่สภาแต่งตั้งขึ้นจากผู้ที่มีความรู้	 ความสามารถ	 
และความชำนาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง	เพื่อทำหน้าที่พิจารณาร่างกฎหมาย	กระทำกิจการ	พิจารณา 
สอบสวน	หรือศึกษาเรื่องใด	ๆ 	ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาแล้วรายงานต่อสภา	 อันเป็นการแบ่งเบา 
ภาระหน้าที่ของสภา	 บุคคลเหล่านี้อาจจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 สมาชิกวุฒิสภา	หรืออาจเป็น
บุคคลทั่วไปก็ได้
	 สำหรับประเภทของคณะกรรมาธิการนั้น	 รัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมของ 
แต่ละสภาได้แบ่งแยกประเภทของคณะกรรมาธิการตามลักษณะคุณสมบัติของบุคคลที่ประกอบขึ้น 
เป็นคณะกรรมาธิการและกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายให้กระทำ	 ซึ่งอาจมีลักษณะประจำหรือเฉพาะกิจ 
เฉพาะกรณีก็ได้ตามแต่สภาจะเห็นสมควร	 นอกจากนี้ยังมีกรรมาธิการบางประเภทเกิดขึ้น 
ตามความจำเป็นของสภาที่ต้องดำเนินการบางเรื่องบางกรณีตามที่รัฐธรรมนูญได้ให้อำนาจไว้ 	 
โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น	๖	ประเภท	ดังนี้
	 ๑)	 คณะกรรมาธิการสามัญประจำสภา
	 ๒)	 คณะกรรมาธิการวิสามัญ
	 ๓)	 คณะกรรมาธิการร่วมกัน
	 ๔)	 คณะกรรมาธิการเต็มสภา
	 ๕)	 คณะกรรมาธิการร่วมกันของรัฐสภา	
	 ๖)	 คณะกรรมาธิการที่วุฒิสภาแต่งตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญมาตรา	๑๒๑

 ๔.๑	คณะกรรมาธิการสามัญประจำสภา๕  (Standing Committee) 
	 	 คณะกรรมาธกิารสามญัประจำสภา	คอื	คณะบคุคลทีส่ภาเลอืกและแตง่ตัง้ขึน้จากบคุคล 
ผูเ้ปน็สมาชกิของสภาเทา่นัน้	กลา่วคอื	ถา้เปน็คณะกรรมาธกิารสามญัของสภาผูแ้ทนราษฎรกจ็ะแตง่ตัง้ 
จากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	ในทำนองเดียวกันคณะกรรมาธิการสามัญของวุฒิสภาก็จะแต่งตั้ง 
จากสมาชิกวุฒิสภา	คณะกรรมาธิการสามัญประจำสภามีหน้าที่พิจารณาร่างกฎหมาย	กระทำกิจการ	
พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด	ๆ 	ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาแล้วรายงานต่อสภา	
	 	 ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	พ.ศ.	๒๕๕๑๖	กำหนดให้สภาผู้แทนราษฎร 
ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎรจำนวน	๓๕	คณะ	แต่ละคณะประกอบด้วย 
กรรมาธิการจำนวน	 ๑๕	 คน	 หากมีความจำเป็นจะตั้งคณะกรรมาธิการสามัญคณะอื่นเพิ่มขึ้นอีก 
เมื่อใดก็ได้	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมาธิการสามัญได้ไม่เกินสองคณะ	 
เพราะหากดำรงตำแหนง่กรรมาธกิารหลายคณะพรอ้ม	ๆ 	กนั	อาจทำใหก้ารปฏบิตังิานขาดประสทิธภิาพ 
เพราะไม่ได้มุ่งด้านใดด้านหนึ่งอย่างจริงจัง	
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	 	 ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา	พ.ศ.	๒๕๕๑๗		กำหนดให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการ
สามัญประจำวุฒิสภาจำนวน	๒๒	คณะ	แต่ละคณะประกอบด้วยกรรมาธิการจำนวนไม่น้อยกว่า	๙	คน	 
แต่ไม่เกิน	 ๑๕	 คน	 หากมีความจำเป็นหรือเห็นสมควรวุฒิสภาจะตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจำ 
วุฒิสภาเพิ่มขึ้นหรือลดจำนวนคณะกรรมาธิการลงเมื่อใดก็ได	้ สมาชิกวุฒิสภาคนหนึ่งจะดำรงตำแหน่ง 
กรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภาได้ไม่เกินสองคณะ	เว้นแต่สมาชิกที่ดำรงตำแหน่งเป็นประธาน 
คณะกรรมาธกิารสามญัประจำวฒุสิภา	ใหด้ำรงตำแหนง่กรรมาธกิารสามญัประจำวฒุสิภาไดค้ณะเดยีว	
สำหรบัสมาชกิวฒุสิภาผูด้ำรงตำแหนง่เลขานกุารคณะกรรมาธกิารสามญัประจำวฒุสิภาจะดำรงตำแหนง่ 
เลขานุการคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภาอื่นอีกไม่ได้

 ๔.๒	คณะกรรมาธิการวิสามัญ๘ (Ad hoc Committee)  
							 	 คณะกรรมาธกิารวสิามญั	คอื	คณะบคุคลทีส่ภาเลอืกและแตง่ตัง้ขึน้จากบคุคลผูเ้ปน็สมาชกิ 
หรอืมไิดเ้ปน็สมาชกิของแตล่ะสภา	กลา่วคอื	ถา้เปน็คณะกรรมาธกิารวสิามญัของวฒุสิภา	กจ็ะตอ้งตัง้ขึน้ 
จากผู้ที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาจำนวนหนึ่ง	 และแต่งตั้งจากบุคคลทั่วไปอีกจำนวนหนึ่ง	 โดยในจำนวนนี้ 
อาจแต่งตั้งจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ได้	 ส่วนคณะกรรมาธิการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎรก็ใช้ 
หลักเกณฑ์เดียวกันกับการตั้งกรรมาธิการวิสามัญของวุฒิสภา
			 	 สภาจะตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นเมื่อมีเหตุผลและความจำเป็นในกิจการของสภา	 
ซึ่งไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาคณะใดคณะหนึ่ง	 หรืออาจจะ
เป็นเรื่องที่คาบเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภา		
หลายคณะ	 ควรจะได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีความรู	้ ความเชี่ยวชาญ	 และความชำนาญโดยเฉพาะ	
หรือจากบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย	 โดยหลักแล้วเมื่อปฏิบัติหน้าที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์พร้อมทั้งเสนอรายงาน 
ตอ่สภาทีม่คีำสัง่แตง่ตัง้แลว้คณะกรรมาธกิารวสิามญักจ็ะสิน้สภาพไป	จำนวนคณะของคณะกรรมาธกิาร 
วิสามัญจะไม่มีการกำหนดจำนวนคณะไว้แน่นอนซึ่งต่างกับคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภา	 และ 
จะตั้งขึ้นเมื่อใดขึ้นอยู่กับมติของสภาที่จะพิจารณา	 ส่วนจำนวนกรรมาธิการในแต่ละคณะก็มิได้มีการ 
กำหนดไวช้ดัเจน	แตล่ะสภาจะกำหนดจำนวนกรรมาธกิาร 
เมื่อมีการตั้งคณะกรรมาธิการขึ้น
  นอกจากน้ี	 ในส่วนของวุฒิสภาตาม 
ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา	พ.ศ.	๒๕๕๑	ข้อ	๘๐	ได้บัญญัติ 
ให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาขึ้น 
คณะหนึ่งมีจำนวนไม่เกิน	๓๑	คน	ประกอบด้วยประธาน 
วุฒิสภาหรือรองประธานวุฒิสภาที่ได้รับมอบหมาย 
คนหนึ่ ง เ ป็ นประธานคณะกรรมาธิ ก า ร 	 ผู้ แทน 
คณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภาทุกคณะ	ๆ 	ละหน่ึงคน 

 ๗ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา	พ.ศ.	๒๕๕๑	ข้อ	๗๗.
 ๘รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๑๓๕.
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สมาชิกวุฒิสภาที่ที่ประชุมวุฒิสภาเลือกตั้งจำนวนไม่เกินเจ็ดคนและเลขาธิการวุฒิสภาเป็นกรรมาธิการ 
มอีำนาจหนา้ทีพ่จิารณารา่งพระราชบญัญตัหิรอืเรือ่งอืน่ใดตามทีว่ฒุสิภาหรอืประธานวฒุสิภามอบหมาย	 
ติดตามมติและตรวจรายงานการประชุมของวุฒิสภา	 กระทำกิจการ	 พิจารณาสอบสวนหรือศึกษา 
เรื่องใด	ๆ 	ที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการอื่นของวุฒิสภา	 ประสานงานระหว่างวุฒิสภา 
กับสภาผู้แทนราษฎร	 คณะรัฐมนตรี	 องค์กรตามรัฐธรรมนูญ	 และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในกิจการ 
ของวุฒิสภา	เป็นต้น

 ๔.๓	คณะกรรมาธิการร่วมกัน๙ (Joint Committee) 
						 	 คณะกรรมาธกิารรว่มกนั	คอื	คณะบคุคลทีเ่ปน็หรอืมไิดเ้ปน็สมาชกิของสภาผูแ้ทนราษฎร 
หรือวุฒิสภา	 ซึ่งแต่ละสภาเลือกและแต่งตั้งขึ้นมีจำนวนเท่ากันตามที่สภาผู้แทนราษฎรกำหนด	เพื่อ 
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติม 
และสภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภา
						 	 คณะกรรมาธกิารรว่มกนัมหีนา้ทีส่ำคญัคอื	พจิารณารา่งกฎหมายทีว่ฒุสิภาแกไ้ขเพิม่เตมิ 
เท่านั้น	 โดยในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการร่วมกันจะไม่มีการเสนอคำแปรญัตติแต่อย่างใด	 
เมื่อคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว	 ต้องรายงานผลการพิจารณาโดยต้องระบุมาตรา 
ที่วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติม	 และมติของคณะกรรมาธิการร่วมกันว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการแก้ไข 
เพิ่มเติมของวุฒิสภาอย่างไร	 พร้อมทั้งเสนอร่างที่คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้วต่อ 
สภาผูแ้ทนราษฎรและวฒุสิภา	เพือ่พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบอกีครัง้หนึง่	หากสภาทัง้สองเหน็ชอบดว้ย 
กับร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมาธิการร่วมกัน 
ได้พิจารณาแล้ว	 ให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย	 เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลง 
พระปรมาภิไธย	และประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป
	 	 ในกรณีที่สภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วยร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณาเสร็จแล้วนั้นก็ให้ยับยั้งร่างพระราชบัญญัต ิ
หรอืรา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูไวก้อ่น	โดยสภาผูแ้ทนราษฎรสามารถยกรา่งพระราชบญัญตัิ 
หรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นพิจารณาใหม่ได้ต่อเมื่อเวลา	 ๑๘๐	 วันได้ล่วงพ้นไป 
นับแต่วันที่สภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วย	 แต่ถ้าเป็นร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวด้วยการเงิน	 สภาผู้แทนราษฎรอาจยกร่างพระราชบัญญัติหรือร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นขึ้นพิจารณาใหม่ได้ทันที	 ถ้าสภาผู้แทนราษฎรลงมติยืนยัน 
รา่งเดมิหรอืรา่งทีค่ณะกรรมาธกิารรว่มกนัพจิารณาดว้ยคะแนนเสยีงมากกวา่กึง่หนึง่ของจำนวนสมาชกิ 
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว	 ให้ถือว่าร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา	 และให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้า 
ทลูกระหมอ่มถวายเพือ่พระมหากษตัรยิท์รงลงพระปรมาภไิธย	และเมือ่ไดป้ระกาศในราชกจิจานเุบกษา 
แล้วให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้

 ๙รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๑๔๗.
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 ๑๐ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา	พ.ศ.	๒๕๕๑	ข้อ	๑๓๗.

	 	 คณะกรรมาธิการร่วมกันนี้จะสิ้นสภาพลงเมื่อได้พิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวและได้
เสนอรายงานพร้อมด้วยร่างกฎหมายที่คณะกรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณาแล้วต่อสภาผู้แทนราษฎร 
และวุฒิสภา	 ไม่ว่าสภาทั้งสองจะเห็นชอบด้วยหรือไม่เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติหรือ 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณาก็ตาม

	 ๔.๔ คณะกรรมาธิการเต็มสภา (Committee of the Whole House)
				 	 คณะกรรมาธกิารเตม็สภา	คอื	สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรทกุคนหรอืสมาชกิวฒุสิภาทกุคน 
ที่อยู่ในที่ประชุมของแต่ละสภาในขณะที่พิจารณาเรื่องที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรหรือที่ประชุม 
วุฒิสภามีมติให้ประชุมโดยใช้คณะกรรมาธิการเต็มสภา	 ซึ่งในกรณีนี้สมาชิกทุกคนที่อยู่ในที่ประชุม 
จะเป็นกรรมาธิการ	และประธานของที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมาธิการ	
						 	 คณะกรรมาธิการเต็มสภาจะเกิดขึ้นในกรณีที่เป็นการพิจารณาร่างกฎหมายและ	 
สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาได้พิจารณารับหลักการในวาระที่หนึ่งของร่างนั้นแล้ว	 (การพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติในวาระที่หนึ่งของวุฒิสภาจะไม่เรียกว่ารับหลักการแต่จะเรียกว่ารับร่าง 
พระราชบัญญัติไว้พิจารณา๑๐	 เว้นแต่จะเป็นกรณีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญในวาระที่หนึ่งของวุฒิสภาจึงจะเรียกว่ารับหลักการหรือไม่รับหลักการเช่นเดียวกัน 
กบัการพจิารณาในวาระทีห่นึง่ของสภาผูแ้ทนราษฎร)	แตเ่นือ่งจากมคีวามจำเปน็เรง่ดว่นเพือ่ประโยชน ์
ของประเทศชาติหรืออาจเป็นเพราะเหตุที่ร่างกฎหมายนั้นไม่มีความสลับซับซ้อน	 ดังนั้นแทนที่สภา 
จะมอบหมายให้คณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาหรือแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นเพื่อ 
พิจารณาร่างกฎหมายตามปกติซึ่งต้องใช้เวลานาน	 สภาอาจมีมติให้พิจารณารวดเดียวสามวาระได้	 
โดยถือว่าในขณะที่ที่ประชุมปรึกษาในรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญนั้นไม่ถือว่าเป็นการประชุมสภา	 แต่ถือว่าเป็นการประชุมคณะกรรมาธิการ	 
เมื่อพิจารณารายละเอียดเรียงตามมาตราซึ่งเป็นการพิจารณาในวาระที่สองเสร็จเรียบร้อยแล้ว	 
การพิจารณาในวาระที่สามที่ประชุมก็จะเปลี่ยนเป็นการประชุมสภาตามเดิม

 ๔.๕	คณะกรรมาธิการร่วมกันของรัฐสภา (Joint Committee of the National  
Assembly) 
					 	 คณะกรรมาธิการร่วมกันของรัฐสภา	คือ	 คณะกรรมาธิการที่เกิดขึ้นจากการแต่งตั้งของ 
ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา	 โดยกรรมาธิการซึ่งตั้งจากผู้ซึ่งเป็นสมาชิกของแต่ละสภาจะต้องมีจำนวน 
ตามหรือใกล้เคียงกับอัตราส่วนของจำนวนสมาชิกของแต่ละสภา	 กรรมาธิการของรัฐสภามีหน้าที่ 
พิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามที่ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภามอบหมายตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ	
มาตรา	๑๓๖	ดังนี้
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	 	 (๑)		การให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตามมาตรา	๑๙		
		 	 (๒)		การปฏิญาณตนของผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อรัฐสภาตามมาตรา	๒๑
		 	 (๓)	 การรับทราบการแก้ไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ 	
พระพุทธศักราช	๒๔๖๗	ตามมาตรา	๒๒
		 	 (๔)		การรับทราบหรือให้ความเห็นชอบในการสืบราชสมบัติตามมาตรา	๒๓
		 	 (๕)		การมีมติให้รัฐสภาพิจารณาเรื่องอื่นในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติได้ตามมาตรา	๑๒๗
		 	 (๖)		การให้ความเห็นชอบในการปิดสมัยประชุมตามมาตรา	๑๒๗
		 	 (๗)		การเปิดประชุมรัฐสภาตามมาตรา	๑๒๘
		 	 (๘)		การตราข้อบังคับการประชุมรัฐสภาตามมาตรา	๑๓๗
	 	 (๙)		การให้ความเห็นชอบให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือ 
ร่างพระราชบัญญัติตามมาตรา	๑๔๕
		 (๑๐)	การปรึกษาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติใหม่ 
ตามมาตรา	๑๕๑
	 (๑๑)	การให้ความเห็นชอบให้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม	ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติต่อไปตามมาตรา	๑๕๓	วรรคสอง
	 (๑๒)	การแถลงนโยบายตามมาตรา	๑๗๖
	 (๑๓)		การเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา	๑๗๙
	 (๑๔)	การให้ความเห็นชอบในการประกาศสงครามตามมาตรา	๑๘๙
	 (๑๕)	การรับฟังคำชี้แจงและการให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาตามมาตรา	๑๙๐
		 (๑๖)	การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา	๒๙๑
	 นอกจากนี้	 ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีระบุไว้ในนโยบายที่แถลง 
ต่อรัฐสภาตามมาตรา	 ๑๗๖	 ว่าจำเป็นต่อการบริหารราชการแผ่นดิน	 หากสภาผู้แทนราษฎรมีมติ 
ไม่ให้ความเห็นชอบ	 และคะแนนเสียงที่ไม่ให้ความเห็นชอบไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิก 
สภาผูแ้ทนราษฎรทัง้หมดเทา่ทีม่อียู่	คณะรฐัมนตรอีาจขอใหร้ฐัสภาประชมุรว่มกนัเพือ่มมีตอิกีครัง้หนึง่	 
หากรฐัสภามมีตใิหค้วามเหน็ชอบใหต้ัง้บคุคลซึง่เปน็หรอืมไิดเ้ปน็สมาชกิของแตล่ะสภามจีำนวนเทา่กนั 
ตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ	 ประกอบกันเป็นคณะกรรมาธิการร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณา 
รา่งพระราชบญัญตันิัน้	และใหค้ณะกรรมาธกิารรว่มกนัของรฐัสภารายงานและเสนอรา่งพระราชบญัญตัิ 
ที่ได้พิจารณาแล้วต่อรัฐสภา	 ถ้ารัฐสภามีมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัตินั้นให้นายกรัฐมนตร ี
นำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย	 เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย	 และประกาศใช้บังคับ 
เป็นกฎหมายต่อไป	ถ้ารัฐสภามีมติไม่ให้ความเห็นชอบ	ให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป
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	 ๔.๖	คณะกรรมาธิการที่วุฒิสภาแต่งตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๒๑ 
					 	 	 คณะกรรมาธิการประเภทนี้มีเฉพาะในวุฒิสภาเท่านั้น	จะเกิดขึ้นเมื่อมีกรณีที่วุฒิสภา 
จะต้องพิจารณาให้บุคคลดำรงตำแหน่งใดตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ	 ให้วุฒิสภาแต่งตั้ง 
คณะกรรมาธิการสามัญขึ้นคณะหนึ่ง	 มีจำนวนไม่เกิน	 ๑๕	 คน	 โดยตั้งจากสมาชิกที่คณะกรรมาธิการ 
วิสามัญกิจการวุฒิสภาเสนอชื่อจำนวน	 ๓	 คน	 จำนวนที่เหลือให้ที่ประชุมวุฒิสภาเลือกจากรายชื่อ 
สมาชิกที่คณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภาเสนอจากกรรมาธิการคณะนั้น	ๆ 	คณะละ	๑	คน 
เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ	 ความประพฤติ	 และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับ 
การเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งต่าง	ๆ 	ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด	ได้แก่
	 	 	๑)	 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ	ตามรัฐธรรมนูญ	มาตรา	๒๐๖
								 	 	๒)	 ตุลาการศาลปกครองสูงสุด	ตามรัฐธรรมนูญ	มาตรา	๒๒๔	มาตรา	๒๒๕
								 	 	๓)	 กรรมการการเลือกตั้ง	ตามรัฐธรรมนูญ	มาตรา	๒๓๑
								 	 	๔)	 ผู้ตรวจการแผ่นดิน	ตามรัฐธรรมนูญ	มาตรา	๒๔๓
								 	 	๕)	 กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 	 ตามรัฐธรรมนูญ	 
มาตรา	๒๔๖
								 	 	๖)	 กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	ตามรัฐธรรมนูญ	มาตรา	๒๕๒
								 	 	๗)	 อัยการสูงสุด	ตามรัฐธรรมนูญ	มาตรา	๒๕๕
								 	 	๘)	 กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ตามรัฐธรรมนูญ	มาตรา	๒๕๖
								 	 	๙)	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม	 ตามรัฐธรรมนูญ	
มาตรา	๒๒๑
							 	 ๑๐)	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง	 ตามรัฐธรรมนูญ	
มาตรา	๒๒๖
							 	 ๑๑)	 เลขาธกิารคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาต	ิตามรฐัธรรมนญู	
มาตรา	๒๕๑
							 	 ๑๒)	 ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน	ตามรัฐธรรมนูญ	มาตรา	๒๕๒	
							 เมื่อคณะกรรมาธิการชุดนี้ได้ตรวจสอบประวัต	ิ ความประพฤติ	 และพฤติกรรมทางจริยธรรม 
ของบคุคลผูไ้ดร้บัการเสนอชือ่ใหด้ำรงตำแหนง่ตา่ง	ๆ 	ดงักลา่วแลว้ใหจ้ดัทำเปน็รายงานลบั	และใหร้ะบ ุ
ข้อมูลหรือข้อเท็จจริง	 และพยานหลักฐานอันจำเป็นพร้อมรายละเอียดเป็นรายบุคคลแล้วรายงาน 
ต่อวุฒิสภาเพื่อประกอบการพิจารณาของวุฒิสภาต่อไป
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๕. บทสรุป
	 หากจะกลา่วโดยเปรยีบเทยีบวา่	“คณะกรรมาธกิารนัน้เปรยีบเสมอืนเปน็สภาเลก็ในสภาใหญ่ 
ประสิทธิภาพของคณะกรรมาธิการย่อมเป็นภาพสะท้อนความสำเร็จของสภาซึ่งเป็นองค์กรผู้ใช้ 
อำนาจนิติบัญญัติ”	 ก็คงจะไม่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงนัก	 ดังนั้นระบบคณะกรรมาธิการ 
จึงถือว่าเป็นหัวใจและมีความสำคัญต่อกระบวนการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายและการศึกษาหรือ 
สอบสวนเรื่องใด	ๆ 	ที่สภามอบหมาย	สำหรับเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจของ 
สมาชิกสภาโดยรวม	
	 อยา่งไรกต็ามระบบคณะกรรมาธกิารยงัมปีญัหาทีค่วรไดร้บัการปรบัปรงุแกไ้ขอยูบ่างประการ	 
เช่น	 จำนวนคณะกรรมาธิการที่มีมากเกินไปทำให้เกิดปัญหาความซ้ำซ้อนเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการ 
พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องต่าง	ๆ 	ของสภา	ดังนั้น	จึงควรมีการปรับปรุงให้มีจำนวนคณะ	 
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบทบาทและภารกิจตามที่รัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมสภา 
กำหนด	 และควรสอดคล้องกับอำนาจในการออกคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๑๓๕	วรรคสอง	ที่ได้กำหนดให้คำสั่งเรียกดังกล่าว 
มีผลบังคับตามที่กฎหมายบัญญัติ	 ซึ่งขณะนี้ร่างกฎหมายดังกล่าวอยู่ในชั้นการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของ		
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา	พ.ศ.	….	ของสภาผู้แทนราษฎร	ซึ่งจะเป็นมาตรการหนึ่งที่จะทำให้การ 
ปฏิบัติงานตามภารกิจของคณะกรรมาธิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล					
มากยิ่งขึ้นต่อไป	    
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“สิทธิในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน 
  จะเกิดผลเป็นรูปธรรมได้อย่างไร”

นายวรชัย  แสนสีระ
นิติกร สำนักกฎหมาย

๑. บทนำ  
 สทิธใินการเขา้ชือ่เสนอกฎหมายของประชาชน๑ ถอืเปน็สทิธทิีไ่ดร้บัการรบัรอง
หรอืบญัญตัขิึน้เปน็ครัง้แรกโดยรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ 
มาตรา ๑๗๐ ทั้งนี้ โดยมีเจตนารมณ์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน 
ทางการเมือง หรือการเมืองภาคพลเมืองอันเป็นมาตรการในการแก้ไขปัญหา 
หรอืเปน็ทางออกใหแ้กป่ระชาชนในกรณทีีค่ณะรฐัมนตรหีรอืสมาชกิรฐัสภาไมเ่สนอ 
ร่างพระราชบัญญัติหรือเสนอร่างพระราชบัญญัติแต่ร่างพระราชบัญญัตินั้น ๆ  
มีหลักการที่ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 

 ตอ่มาเมือ่รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ 
ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ 
ยงัคงหลกัการโดยไดร้บัรองสทิธขิองประชาชนในการเขา้ชือ่เสนอ
กฎหมายไวใ้นมาตรา ๑๔๒ (๔) และมาตรา ๑๖๓ แตไ่ดล้ดจำนวน 
ประชาชนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ทีจ่ะเขา้ชือ่เสนอกฎหมายลง จากเดมิ 
ที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐  
ได้กำหนดไว้ให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ คน เหลือเพียง 
ไมน่อ้ยกวา่ ๑๐,๐๐๐ คน เทา่นัน้ ทัง้ยงัเปดิโอกาสใหผู้แ้ทนของ 
ประชาชนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ทีเ่ขา้ชือ่เสนอรา่งพระราชบญัญตันิัน้ 

สามารถชี้แจงหลักการของร่างพระราชบัญญัติและเข้าร่วมเป็นกรรมาธิการตาม 
มาตรา ๑๖๓ วรรคสี่ นอกจากนี้ยังได้ให้การรับรองสิทธิของประชาชนผู้มีสิทธิ 
เลือกต้ังจำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ คน มีสิทธิเสนอญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
ในมาตรา ๒๙๑ (๑) อย่างไรก็ตามการเข้าชื่อเสนอกฎหมายดังกล่าวนั้นรัฐธรรมนูญ 
ยงัคงจำกดัใหเ้สนอไดแ้ตเ่ฉพาะรา่งพระราชบญัญตัติามทีก่ำหนดในหมวด ๓ วา่ดว้ย 

๑ สิทธิในการเข้าช่ือเสนอกฎหมายของประชาชนในท่ีน้ี คำว่า “กฎหมาย” หมายความถึง ร่างพระราชบัญญัติ และร่างรัฐธรรมนูญ 
แก้ไขเพิ่มเติมด้วย แต่ไม่รวมถึงร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ.
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สทิธแิละเสรภีาพของชนชาวไทย และในหมวด ๕ วา่ดว้ยแนวนโยบายพืน้ฐานแหง่รฐั๒ 
เท่านั้น 
 นับตั้งแต่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๔๐ จนถึงรัฐธรรมนูญ 
ฉบบัป ี๒๕๕๐ หรอืรฐัธรรมนญูฉบบัปจัจบุนั ตามขอ้มลูและสถติปิรากฏวา่ไดม้ปีระชาชน 
เข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายเป็นจำนวนมากรวม ๒๘ ฉบับ โดยแยกออกเป็นการเสนอ 
กฎหมายโดยประชาชน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
จำนวน ๑๖ ฉบับ และตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
จำนวน ๑๒ ฉบับ๓ แต่ยังไม่มีร่างกฎหมายฉบับใดที่ประชาชนเข้าชื่อเสนอโดยลำพัง 
ไดผ้า่นความเหน็ชอบของรฐัสภา ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็วา่การใชส้ทิธเิขา้ชือ่เสนอกฎหมาย 
ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังในช่วงระยะเวลา ๑๐ กว่าปีท่ีผ่านมาน้ันยังไม่เกิดผลสัมฤทธ์ิ 
ในทางปฏิบัติสมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ดังนั้น เพื่อเป็นการทบทวนถึงสภาพ
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น จึงใคร่ขอเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการเข้าชื่อเสนอ 
กฎหมาย ตลอดจนข้อสังเกตและข้อเสนอแนะโดยลำดับ ดังนี้ 

๒. หลักเกณฑ์ในการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
 การเขา้ชือ่เสนอกฎหมายของประชาชนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้นอกจากอาศยัอำนาจ 
ตามบทบญัญตัมิาตรา ๑๔๒ (๔) และ มาตรา ๑๖๓ ของรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ แล้ว ยังมีรายละเอียดอันประกอบด้วยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน 
และวธิกีารเขา้ชือ่เสนอกฎหมาย ตามพระราชบญัญตัวิา่ดว้ยการเขา้ชือ่เสนอกฎหมาย 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และประกาศรัฐสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเข้าชื่อเสนอ 
กฎหมาย และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการจัดให้มีการ 

๒ ในส่วนที่ต้องจำกัดสิทธิให้เสนอได้เฉพาะหมวดว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพ เพราะว่าเป็นเรื่องที่กระทบต่อประชาชนโดยตรง  
ส่วนหมวดว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ก็เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่รัฐบาลไม่ดำเนินการออกกฎหมายตามที่ได้แถลงนโยบายไว้  
ประกอบกับบทบัญญัติในหมวด ๓ และหมวด ๕ แห่งรัฐธรรมนูญได้กำหนดเอาไว้เฉพาะหลักการใหญ่ ๆ เท่านั้น จึงได้เปิดโอกาสให ้
ประชาชนสามารถที่จะเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาซึ่งมีหลักการเกี่ยวข้องกับ ๒ หมวดนี้เพื่อพิจารณาได้.

๓ โปรดดูรายละเอียดผลการดำเนินงานการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ในภาคผนวก ท้ายบทความนี้.
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เข้าชื่อเสนอกฎหมายและหลักเกณฑ์การขอใช้สิทธิเข้าชื่อนอกเขตและการตรวจสอบ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลมไปพลางก่อนเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 
ฉบับปัจจุบัน ทั้งนี้ โดยเหตุที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ยังมิได้มีการปรับปรุงแก้ไขหรือ 
อนุวัติการให้เป็นไปตามหลักการของรัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๕๐ โดยมีสาระสำคัญ 
ดังนี้
 ๒.๑ ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
   พระราชบญัญตัวิา่ดว้ยการเขา้ชือ่เสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดก้ำหนด 
ให้ผู้มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอเพื่อให้รัฐสภาพิจารณากฎหมายจะต้องเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
อยู่ในวันที่เข้าชื่อเสนอกฎหมาย และได้กำหนดบทนิยามคำว่า “ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” 
หมายความวา่ ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรตามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญู 
แห่งราชอาณาจักรไทย กล่าวคือ ผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายจะต้องมีคุณสมบัติ 
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙๙๔ และมาตรา ๑๐๐๕ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และเมื่อผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 
ได้ร่วมลงช่ือในการเข้าช่ือเสนอกฎหมายโดยถูกต้องแล้วจะถอนการเข้าช่ือในภายหลัง 
อีกมิได้
 ๒.๒ รูปแบบของร่างกฎหมายที่เสนอ
   กฎหมายที่จะเสนอให้รัฐสภาพิจารณาต้องจัดทำในรูปแบบร่าง 
พระราชบัญญัติ ซึ่งต้องมีหลักการเกี่ยวกับเรื่องที่บัญญัติไว้ในหมวด ๓ และหมวด ๕ 
ของรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย และตอ้งมบีนัทกึหลกัการและเหตผุลประกอบ 
ในการเสนอกฎหมาย รวมทัง้ตอ้งมบีทบญัญตัขิองกฎหมายแบง่เปน็มาตราทีช่ดัเจน 
เพยีงพอทีจ่ะเขา้ใจไดว้า่มคีวามประสงคจ์ะตรากฎหมายในเรือ่งใด และมหีลกัเกณฑ์ 
และวิธีการในการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายนั้นอย่างไร ทั้งนี้ ผู้แทนการเสนอ 
กฎหมายอาจจัดทำบันทึกสรุปสาระสำคัญและคำชี้แจงความมุ่งหมายของหลักการ 
ในแต่ละบทบัญญัติของกฎหมายที่เสนอให้เพียงพอเข้าใจเหตุผลที่กำหนดไว้ในแต่ละ
มาตราก็ได้ 

๔ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๙๙ บัญญัติว่า “บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 (๑) มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
 (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ในวันที่ ๑ มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง และ
 (๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับถึงวันเลือกตั้ง
      ฯลฯ    ฯลฯ”
๕ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๐ บัญญัติว่า “บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปน้ีในวันเลือกต้ัง  

เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง
 (๑) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
 (๒) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
 (๓) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาล หรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
 (๔) วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ”
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 ๒.๓ วิธีการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
   ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถเข้าชื่อเสนอกฎหมายได้ ๒ วิธี ดังนี้ 
   (๑) การร่วมกันเข้าชื่อเสนอกฎหมายกันเอง
     โดยใหผู้ร้ว่มเขา้ชือ่เสนอกฎหมายยืน่เรือ่งเสนอตอ่ประธานรฐัสภา 
พร้อมกับเอกสารประกอบคือ ร่างพระราชบัญญัติที่จะเสนอให้รัฐสภาพิจารณา 
(ตามรปูแบบในขอ้ ๒.๒) แบบแสดงรายละเอยีดเกีย่วกบัชือ่ ทีอ่ยู ่ลายมอืชือ่ของผูเ้ขา้ชือ่ 
เสนอกฎหมาย (แบบ ข.ก. ๑) พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรหรือ 
หลักฐานอ่ืนใดของทางราชการท่ีมีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้ และสำเนาทะเบียนบ้าน 
ท้ังน้ี เม่ือประธานรัฐสภาได้รับเร่ืองการเข้าช่ือเสนอกฎหมายแล้วให้จัดให้มีการตรวจสอบ 
ความถูกต้องของเอกสารพยานหลักฐาน ถ้าเห็นว่าครบถ้วนและมีการใช้สิทธิถูกต้อง 
กใ็หจ้ดัใหม้กีารปดิประกาศรายชือ่ของผูเ้ขา้ชือ่เสนอกฎหมายไวใ้นเขตทอ้งทีท่ีผู่เ้ขา้ชือ่ 
เสนอกฎหมายผู้นั้นมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน กรณีผู้ใดจะคัดค้านเพื่อให้ขีดฆ่าชื่อของ 
ตนเองออกจากบญัชรีายชือ่ของผูเ้ขา้ชือ่เสนอกฎหมาย เนือ่งจากตนเองมไิดร้ว่มเขา้ชือ่ 

เสนอกฎหมายดว้ย กใ็หย้ืน่คำรอ้งคดัคา้นตอ่ประธานรฐัสภาหรอืบคุคลทีป่ระธานรฐัสภา 
แต่งตั้งภายใน ๒๐ วัน นับแต่วันปิดประกาศ เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาคัดค้าน 
ดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่ารายชื่อของผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายที่ไม่มีการคัดค้านเป็นรายชื่อ
ที่ถูกต้อง และถ้ามีจำนวนครบ ๑๐,๐๐๐ คน ให้ประธานรัฐสภาดำเนินการให้รัฐสภา 
พจิารณารา่งพระราชบญัญตันิัน้ตอ่ไป แตใ่นกรณทีีม่จีำนวนไมค่รบ ๑๐,๐๐๐ คน กใ็ห ้
ประธานรฐัสภาแจง้ใหผู้แ้ทนการเสนอกฎหมายทราบเพือ่ดำเนนิการจดัใหม้กีารเขา้ชือ่ 
เสนอกฎหมายเพิ่มเติมให้ครบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากพ้นกำหนด 
ระยะเวลาดังกล่าวและยังมิได้มีการเสนอรายชื่อเพิ่มเติมจนครบให้ประธานรัฐสภา 
สั่งจำหน่ายเรื่อง (มาตรา ๗ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอ 
กฎหมาย พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกบัประกาศรฐัสภาเรือ่ง หลกัเกณฑ ์และวธิกีารดำเนนิการ 
เข้าชื่อเสนอกฎหมาย)
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   (๒) การร้องขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ดำเนินการ 
จัดให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
     ให้ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอกฎหมายจำนวนตั้งแต่ ๑๐๐ คนขึ้นไป  
ยื่นคำขอต่อประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมทั้งร่างพระราชบัญญัติที่จะเสนอให้ 
รัฐสภาพิจารณา (ตามรูปแบบในข้อ ๒.๒) เพื่อให้ดำเนินการจัดส่งร่างพระราชบัญญัติ 
และเอกสารที่เกี่ยวข้องไปให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหรือผู้ที่ 
คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งในแต่ละจังหวัด เพื่อดำเนินการประกาศให้ผู้มีสิทธ ิ
เลอืกตัง้ในแตล่ะจงัหวดัทราบวา่มกีารเสนอกฎหมายในเรือ่งใด และใหผู้ม้สีทิธเิลอืกตัง้
ทีป่ระสงคจ์ะเขา้รว่มเขา้ชือ่เสนอกฎหมายไปลงชือ่ตามระยะเวลาและสถานทีท่ีก่ำหนด 
แต่การกำหนดระยะเวลาในการเข้าชื่อต้องไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันประกาศ 
     หลังจากครบกำหนดระยะเวลาและคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจสอบความถกูตอ้งแลว้ ใหป้ระธานกรรมการการเลอืกตัง้จดัสง่รา่งพระราชบญัญตัิ 
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เข้าชื่อเสนอกฎหมาย
ไปยังประธานรัฐสภา ถ้าประธานรัฐสภาเห็นว่าถูกต้องและมีผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมาย 
ครบ ๑๐,๐๐๐ คน ใหป้ระธานรฐัสภาดำเนนิการใหร้ฐัสภาพจิารณารา่งพระราชบญัญตัิ 
นั้นต่อไป แต่ถ้าหากการเข้าชื่อเสนอกฎหมายมีจำนวนไม่ครบ ให้ประธานกรรมการ 
การเลือกตั้งรายงานให้ประธานรัฐสภาทราบเพื่อให้ประธานรัฐสภาสั่งจำหน่ายเรื่อง  
(มาตรา ๙ ถึงมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการ 
จัดให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายและหลักเกณฑ์การขอใช้สิทธิเข้าชื่อนอกเขตและ 
การตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๔๒)
 ๒.๔ กระบวนการพิจารณาร่างกฎหมาย
   ในขั้นตอนนี้นอกจากสิทธิในการชี้แจงหลักการของร่างพระราชบัญญัติ 
และการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแล้ว  
รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทยมไิดก้ำหนดหลกัเกณฑใ์นการพจิารณารา่งกฎหมาย
ทีป่ระชาชนเขา้ชือ่เสนอไวโ้ดยเฉพาะ ดงันัน้ กระบวนพจิารณารา่งกฎหมายทีป่ระชาชน 
เข้าชื่อเสนอจึงต้องเป็นไปตามกระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโดยปกติ 
ของรัฐสภา ซ่ึงจะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัต ิ
โดยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตามลำดับ และหากเป็นร่างพระราชบัญญัติ 
อันเก่ียวด้วยการเงินก็ต้องให้นายกรัฐมนตรีรับรองก่อน กล่าวคือ การพิจารณาในวาระท่ี ๑  
ขั้นการพิจารณาหลักการของร่างพระราชบัญญัติว่าสมควรจะลงมติรับหลักการ 
หรอืไมร่บัหลกัการแหง่รา่งพระราชบญัญตันิัน้ ทัง้ในสภาผูแ้ทนราษฎรและวฒุสิภา 
แล้วแต่กรณี จะต้องให้ผู้แทนของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เข้าชื่อเสนอร่าง 
พระราชบัญญัตินั้นชี้แจงหลักการของร่างพระราชบัญญัติในที่ประชุมสภา  
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และ ในการพิจารณาในวาระท่ี ๒ ข้ันการพิจารณาการแปรญัตติของร่างพระราชบัญญัติ 
โดยคณะกรรมาธกิารวสิามญัทีส่ภาตัง้นัน้ จะตอ้งประกอบดว้ยผูแ้ทนของประชาชน 
ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ทีเ่ขา้ชือ่เสนอรา่งพระราชบญัญตัมิจีำนวนไมน่อ้ยกวา่ ๑ ใน ๓ ของ 
จำนวนกรรมาธิการทั้งหมดด้วย 
 ๒.๕ วิธีการเข้าชื่อเสนอญัตติเพื่อขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
  ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่ให้ประชาชน 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อเสนอญัตติเพื่อขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไว้โดยเฉพาะ ดังนั้น  
โดยหลกัการแลว้จงึตอ้งรอกฎหมายเพือ่อนวุตักิารใหเ้ปน็ไปตามบทบญัญตัริฐัธรรมนญู
แหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๑ (๑) กอ่น กลา่วคอื กฎหมาย 
ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมายฉบับใหม่ และหากจะนำพระราชบัญญัติว่าด้วยการ 
เขา้ชือ่เสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๔๒ มาใชบ้งัคบัโดยอนโุลม กอ็าจจะมปีญัหาขอ้ถกเถยีง 
ในดา้นการใชบ้งัคบักฎหมายเกดิขึน้ไดด้งัเชน่ในปจัจบุนั ทัง้นี ้เพราะหลกัการตามมาตรา 
๒๙๑ (๑) นี้ เป็นหลักการใหม่ ซึ่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย  
พ.ศ. ๒๕๔๒ กม็ไิดบ้ญัญตัหิลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการเขา้ชือ่เสนอญตัตเิพือ่ขอแกไ้ขเพิม่เตมิ 
รัฐธรรมนูญไว้เป็นการเฉพาะ

๓. สภาพปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการดำเนินการเข้าช่ือ 
เสนอกฎหมาย 
 สำหรบัการเสนอรา่งกฎหมายของประชาชนทีผ่า่นมานัน้ พบวา่มสีภาพปญัหา 
อุปสรรคท่ีสำคัญท้ังในข้ันตอนก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาและในข้ันตอน 
การพิจารณาของรัฐสภา ดังนี้
 ๓.๑ การจัดทำร่างกฎหมาย การที่กฎหมายจำกัดรูปแบบในการนำเสนอ 
ร่างกฎหมายของประชาชนโดยกำหนดให้เสนอเป็นร่างพระราชบัญญัติ เช่นเดียวกัน 
กบัรา่งพระราชบญัญตัทิีเ่สนอโดยคณะรฐัมนตรหีรอืสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร ถอืไดว้า่ 
เปน็การสรา้งภาระใหแ้กป่ระชาชนเกนิสมควร เนือ่งจากโดยปกตแิลว้การรา่งกฎหมาย 
เป็นงานในด้าน “นิติบัญญัติ” ที่มีวิธีการและเทคนิคที่ต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้  
ความชำนาญและเชี่ยวชาญเฉพาะ และการเสนอในรูปแบบของร่างพระราชบัญญัติ 
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อยา่งเปน็ทางการ (Formulated Initiative) นี ้โดยหลกัการประชาชนผูเ้ขา้ชือ่เสนอ 
จะต้องเห็นด้วยกับร่างกฎหมายที่เสนอนั้นทุก ๆ มาตรา ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วเป็น
ไปได้ยาก และอาจเกิดปัญหาต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาที่อาจขัดหรือแย้งกับ 
กฎหมายอื่นหรือรัฐธรรมนูญ และอาจมีการใช้ถ้อยคำและภาษาที่ไม่ใช่ถ้อยคำ 
และภาษากฎหมาย หรือไม่ได้มีเน้ือหาสาระตามบทบัญญัติในหมวด ๓ หรือหมวด ๕  
แห่งรัฐธรรมนูญ โดยที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของรัฐสภาหรือคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งก็มิได้กำหนดให้มีการตรวจสอบเนื้อหาสาระของร่างกฎหมายก่อน 
แต่อย่างใด ดังนั้น หากประชาชนผู้ริเริ่มเสนอร่างกฎหมายรวบรวมรายชื่อผู้เสนอร่าง 
กฎหมายได้ครบตามจำนวนและผ่านขั้นตอนและกระบวนการตรวจสอบต่าง ๆ แล้ว  
เมื่อร่างกฎหมายนั้นได้เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรแล้วปรากฏว่า 
การพิจารณาในวาระที่หนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นชอบในหลักการ เนื่องจาก 
เนือ้หาสาระหรอืวธิกีารรา่งกฎหมายไมถ่กูตอ้งตามรปูแบบ ประชาชนกต็อ้งดำเนนิการ 
เข้าชื่อเพื่อเสนอกฎหมายและจัดทำร่างกฎหมายเพื่อมายื่นต่อประธานรัฐสภาใหม่ ซึ่ง
ทำให้เสียเวลาและเสียโอกาสที่ดีไป๖

 ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จึงควรให้สิทธิแก่ประชาชนที่ 
มีความประสงค์จะเข้าชื่อกันเสนอร่างกฎหมาย สามารถที่จะเสนอในรูปแบบของ 
“ขอ้เสนอทัว่ไป” หรอืเสนอเพยีงหลกัการและสาระสำคญั โดยประชาชนเพยีงแตร่ะบุ
ถงึความตอ้งการทีจ่ะแกไ้ขเปลีย่นแปลงเนือ้หาของกฎหมายนัน้ ๆ  วา่ควรเปน็ประการใด 
แล้วให้หน่วยงานของรัฐที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการยกร่างกฎหมายเป็นผู้จัดทำ 
ร่างกฎหมายภายใต้หลักการทั่วไปที่ประชาชนเสนอ โดยหน่วยงานของรัฐที่จะมา 
รองรบัภารกจิในการยกรา่งกฎหมายนัน้ รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๘ บัญญัติให้องค์กรเพื่อการปฏิรูปกฎหมายเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ 
สนบัสนนุการดำเนนิการรา่งกฎหมายของประชาชนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ นอกจากนีร้ฐัสภา
ในฐานะฝา่ยนติบิญัญตัอิาจจดัตัง้หนว่ยงานขึน้มาดำเนนิการเปน็การเฉพาะควบคูก่นัไป 
ก็ได้ แต่อย่างไรก็ตามหากประชาชนมีความรู้ความสามารถในการเสนอร่างกฎหมาย 
ได้ถูกต้องตามรูปแบบที่ถูกต้องได้ประชาชนก็สามารถเสนอร่างกฎหมายโดยตรงต่อ 
ประธานรัฐสภาได้เช่นกัน อันจะเป็นการเปิดทางเลือกให้ประชาชนมากขึ้น๗ 

๖ คณะกรรมการการศึกษาแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, แนวทาง 
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เรื่องการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชน (กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทน 
ราษฎร, ๒๕๔๙), น. ๑๐๙ – ๑๑๐.

๗ วนดิา แสงสารพนัธ,์ การเขา้ชือ่เสนอกฎหมายโดยประชาชน, (วทิยานพินธน์ติศิาสตรม์หาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ 
๒๕๔๓), น. ๙๒ – ๙๓.
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 ๓.๒ การรวบรวมเอกสาร การระบใุหม้กีารยืน่รายชือ่พรอ้มเอกสารประกอบ 
ถงึ ๒ ชนดิ คอื สำเนาบตัรประจำตวัประชาชน และสำเนาทะเบยีนบา้น กเ็ปน็ปญัหา 
สำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้เกิดความยุ่งยากในการจัดเตรียมเอกสารอันเป็นเหตุให้ 
คณะผู้แทนการเสนอกฎหมายไม่สามารถกลับไปรวบรวมเอกสารหลักฐานดังกล่าว
ให้ครบถ้วนตามบัญชีรายชื่อที่เสนอมาได้ เนื่องจากโดยส่วนใหญ่แล้วทะเบียนบ้าน 
จะเป็นหลักฐานที่ประชาชนไม่ได้พกติดตัวเป็นประจำเช่นเดียวกับบัตรประจำตัว 
ประชาชน และเป็นหลักฐานที่ไม่สามารถนำมาแสดงได้โดยง่าย 
 ดังนั้น ควรที่จะใช้บัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารราชการอื่น ๆ ที่
สามารถแสดงตนของผู้ที่ลงชื่อและมีหมายเลขประจำตัวประชาชนของผู้นั้น เช่น 
บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ เป็นหลักฐานในการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 
เพียงชนิดเดียวได้ ซึ่งจะช่วยให้การเข้าชื่อเสนอกฎหมายลดความยุ่งยากลงได้มาก๘ 

 ๓.๓ กระบวนการที่ล่าช้า เมื่อพิจารณาขั้นตอนและกระบวนการในการ 
เข้าชื่อเสนอกฎหมายนั้น มีหลายขั้นตอน แต่กลับไม่พบว่าแต่ละขั้นตอนมีกำหนด 
ระยะเวลาดำเนินการท่ีแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นข้ันตอนการตรวจสอบรายช่ือและเอกสาร  
การประกาศใหค้ดัคา้น ตลอดจนขัน้ตอนการนำรา่งกฎหมายเขา้สูก่ารพจิารณากย็งั 
ไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับกำหนดเวลาว่าสภาผู้แทนราษฎรจะต้องพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัตินั้นภายในกำหนดเวลาใด๙

 ดว้ยกระบวนการทีล่า่ชา้ดงักลา่ว สง่ผลใหร้า่งกฎหมายทีเ่สนอโดยประชาชน 
ล่าช้ากว่าร่างกฎหมายท่ีเสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือคณะรัฐมนตรี เน่ืองจาก 
มีขั้นตอนและกระบวนการในการเสนอที่รวดเร็วกว่า ซึ่งในทางปฏิบัติที่ผ่านมาเมื่อ 
ประชาชนเริ่มมีการเคลื่อนไหวเพื่อเข้าชื่อเสนอกฎหมายใด ๆ หรือเมื่อร่างกฎหมาย 

๘ คณะกรรมการการศกึษาแนวทางการแกไ้ขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญู สำนกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร, อา้งแลว้ เชงิอรรถ 
ที่ ๖ น. ๑๑๑.

๙ โดยในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๔ แหง่พ.ร.บ.วา่ดว้ยการเขา้ชือ่เสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดแตเ่พยีงวา่เมือ่ประธาน 
รัฐสภาเห็นว่าถูกต้องและมีผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายครบ ๑๐,๐๐๐ คน ให้ประธานรัฐสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้นต่อไปเท่านั้น.
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ที่เสนอโดยประชาชนเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร มักพบว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ 
คณะรัฐมนตรีจะเสนอร่างพระราชบัญญัติที่มีเนื้อหาอย่างเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน 
มาประกบ ซึง่การทีค่ณะรฐัมนตรเีสนอหรอืสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรเสนอรา่งกฎหมาย 
ในเนือ้หาอยา่งเดยีวกนัหรอืใกลเ้คยีงใหร้ฐัสภาพจิารณาดงักลา่ว อาจทำใหเ้นือ้หาสาระ 
สำคัญของร่างกฎหมายท่ีประชาชนเสนอไม่ได้รับการพิจารณา เน่ืองจากการพิจารณา 
รา่งกฎหมายของสภาผูแ้ทนราษฎรในวาระทีห่นึง่ขัน้รบัหลกัการ สภาผูแ้ทนราษฎร 
มักจะมีมติโดยถือร่างกฎหมายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือคณะรัฐมนตรี 
เปน็หลกัในการพจิารณา ทำใหห้ลกัการของกฎหมายทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากรฐัสภา 
ตา่งจากหลกัการหรอืเนือ้หาสาระบางประการทีป่ระชาชนเสนอ สง่ผลใหก้ฎหมายซึง่มี
ที่มาจากการเข้าชื่อของประชาชนมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายได้น้อยในทางปฏิบัติ
 ดงันัน้ ควรกำหนดกรอบระยะเวลาการตรวจสอบรายชือ่ และการพจิารณา 
ของรัฐสภาให้ชัดเจน โดยกำหนดให้ร่างกฎหมายที่เสนอโดยประชาชนเมื่อได้รับการ 
ตรวจสอบความถูกต้องแล้วจะต้องได้รับการบรรจุในระเบียบวาระการประชุมเป็น
วาระด่วน หรือกำหนดเงื่อนเวลาว่าจะต้องพิจารณาโดยเร่งด่วนหรือภายในกำหนด 
ระยะเวลาที่แน่นอน๑๐

 ๓.๔ ความตอ่เนือ่งของสภาผูแ้ทนราษฎร เปน็ตน้เหตสุำคญัอกีประการหนึง่ 
ที่ทำให้ร่างกฎหมายที่เข้าชื่อเสนอโดยประชาชนต้องตกไป เพราะเมื่ออายุของ 
สภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร และคณะรัฐมนตรี 
ที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปไม่ได้ร้องขอต่อรัฐสภาเพื่อให้พิจารณา 
ร่างกฎหมายดังกล่าวต่อไปภายใน ๖๐ วันนับแต่วันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรก 
ร่างกฎหมายนั้นต้องตกไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๑๕๓ ประเด็นนี้จึงเป็นประเด็นสำคัญที่จะต้องพิจารณา เนื่องจาก
ร่างกฎหมายที่เข้าชื่อดังกล่าวไม่ได้เสนอโดยฝ่ายบริหารดังเช่นร่างกฎหมายทั่วไป 
แต่เสนอโดยภาคประชาชน แต่อำนาจในการที่จะพิจารณาต่อไปหรือไม่นั้นกลับเป็น
ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารแต่เพียงฝ่ายเดียว
 ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งมีประวัติเกี่ยวกับ 
การยุบสภาและกระทำการรัฐประหารอยู่บ่อยครั้ง ที่ควรกำหนดให้ผู้แทนการเสนอ 
กฎหมายสามารถที่จะเสนอร่างกฎหมายฉบับที่ต้องตกไปเพราะเหตุดังกล่าวต่อ 
ประธานรัฐสภาใหม่ได้โดยไม่ต้องดำเนินการเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายใหม่ 
 ๓.๕ ภาระงานของหนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ หลงัจากทีป่ระธานรฐัสภารบัเรือ่ง 
การเสนอกฎหมายจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังแล้ว เจ้าหน้าท่ีจะต้องตรวจสอบหลักฐาน 

๑๐ วราเทพ รตันากร, พ.ร.บ.วา่ดว้ยการเขา้ชือ่เสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๔๒, (เอกสารวชิาการสว่นบคุคล สถาบนัพระปกเกลา้, 
๒๕๔๒) น. ๔๖ – ๔๗.
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ทั้งหมดว่าถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ การตรวจสอบต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ
และระมัดระวังอย่างมาก เพราะอาจพบปัญหาและอุปสรรค เช่น การเสนอชื่อซ้ำกัน 
เป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ไม่ปรากฏชื่อผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายในทะเบียนราษฎร 
หลักฐานไม่ครบ เป็นผู้ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง เป็นต้น ประกอบกับเมื่อพิจารณาถึง 
ภารกิจของเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยตรง  
นอกจากจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเข้าชื่อเสนอ 
กฎหมายดังกล่าวซ่ึงมีปริมาณมากแล้ว ก็ยังมีงานประจำและภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย 
หลายดา้น เปน็อกีปจัจยัหนึง่ทีส่ง่ผลใหเ้กดิปญัหาความลา่ชา้ตอ่การตรวจสอบรายชือ่
ของประชาชนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ทีเ่ขา้ชือ่เสนอรา่งกฎหมาย ซึง่ในอนาคตเมือ่มปีระชาชน 
สนใจที่จะใช้สิทธิเสนอกฎหมายมากขึ้นปริมาณงานย่อมมากขึ้นตามไปด้วย
 ดงันัน้ หากมกีารตัง้หนว่ยงานขึน้เพือ่ปฏบิตัภิารกจิเกีย่วกบัการเขา้ชือ่เสนอ 
กฎหมายของประชาชนโดยเฉพาะ และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน  
การดำเนินงานน่าจะมีความคล่องตัวและรวดเร็วมากขึ้น

๔. บทสรุป 
 การเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน นับถือได้ว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน 
ของประชาชนที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตย หรือการเมืองภาคพลเมือง ทั้งนี้โดยเหตุที่เป็นทางออกหนึ่งในการ 
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในโอกาสที่ประชาธิปไตยระบบตัวแทน  
(Representative Democracy) ไม่สามารถคุ้มครองประโยชน์ของประชาชน 
โดยส่วนรวมได้ โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี ๒๕๔๐ และ 
ฉบับปี ๒๕๕๐ ได้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการเพิ่มช่องทางทางการเมืองให้กับ 
ภาคประชาชนให้มากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงถึงเวลาแล้วที่จะต้องดำเนินการปรับปรุง 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่ออนุวัติการ 
ให้เป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
โดยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนให้มี 
ความทันสมัยมากยิ่งขึ้นและจะต้องไม่สร้างภาระให้กับประชาชนมากจนเกินไป
 อย่างไรก็ตามการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนจะเกิดผลเป็นรูปธรรม 
และมคีวามเปน็จรงิไดใ้นทางปฏบิตัไิดม้ากนอ้ยเพยีงใดนัน้ ยอ่มขึน้อยูก่บัความรว่มมอื
รว่มใจระหวา่งทัง้ภาครฐัและภาคประชาชนเปน็สำคญัดว้ย กลา่วคอื ประชาชนจะตอ้ง 
มคีวามตืน่ตวัเขา้มามบีทบาทและเขา้มามสีว่นรว่มในทางการเมอืงการปกครองใหม้าก 
ยิ่งขึ้นและภาครัฐจะต้องให้การสนับสนุนในทุกด้าน เช่นการดำเนินการร่างกฎหมาย 
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เอกสารอ้างอิง 

• พรพิมล ถิรคุณโกวิท, การใช้สิทธิเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน : การศึกษาปัญหาและอุปสรรค เอกสาร 
วิจัยส่วนบุคคล วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร , ๒๕๕๒ - ๒๕๔๓.  

• มนันญา ภู่แก้ว, กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย กรณีศึกษาการเสนอกฎหมาย 
ต่อรัฐสภา วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๔๘. 

• วราเทพ รัตนากร, พ.ร.บ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๔๒ เอกสารวิชาการส่วนบุคคล สถาบัน 
พระปกเกล้า, ๒๕๔๒.

• จันทิมา ทองชาติ, การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ศึกษาเฉพาะกรณีการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๑.

• รัอยตำรวจเอกศุภชัย เวียงอินทร์, รูปแบบที่เหมาะสมของสิทธิริเริ่มเสนอกฎหมายโดยประชาชนในประเทศไทย 
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๔๒.

• คณะกรรมการการศึกษาแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, แนวทาง 
การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ เร่ืองการเข้าช่ือเสนอกฎหมายโดยประชาชน กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 
๒๕๔๙.

• ปรีญานุช เสือนาค, การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของกลุ่มงานเข้าชื่อเสนอ 
กฎหมาย เอกสารวิชาการกรณีศึกษาส่วนบุคคล สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ๒๕๕๒.

• พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๔๒.

• ประกาศรัฐสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย.

• ระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายและหลักเกณฑ์การขอใช้สิทธิ
เข้าชื่อนอกเขตและการตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๔๒.

	 • www.parliament.go.th/parcy/๘๗๑.๐.html (เว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หัวข้อเรื่อง 
การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย).

ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เป็นต้น ซึ่งก็เป็นที่คาดหวังว่าองค์กรเพื่อการปฏิรูป 
กฎหมายท่ีจะเกิดข้ึนน้ันจะได้เข้ามามีบทบาทและมีส่วนช่วยให้การเข้าช่ือเสนอกฎหมาย 
ของประชาชนให้มากยิ่งขึ้นถึงแม้ว่าร่างกฎหมายที่ประชาชนเสนอนั้นจะต้องผ่าน 
กระบวนการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาก็ตาม แต่หากเนื้อหาสาระ 
ของร่างกฎหมายถูกแก้ไข หรือเปล่ียนแปลงจนไม่เหลือความประสงค์หรือเจตนารมณ์
อันแท้จริงของประชาชนแล้ว ก็คงไม่อาจที่จะเรียกกฎหมายที่ออกมาบังคับใช้นั้นว่า 
เป็น “กฎหมายของประชาชน” ตามที่ภาคประชาชนมุ่งหวังได้ 
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ภาคผนวก

ผลการดำเนินงานการเสนอกฎหมายโดยประชาชน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ (จำนวน ๑๒ ฉบับ)

ลำดับ
ที่

ชื่อร่างกฎหมาย วันที่เสนอ ผู้เสนอ
กฎหมาย

ผลการดำเนินงาน

๑ ร่างพระราชบัญญัติ 
สภาตำบลและองค์การ 
บริหารส่วนตำบล     
(ฉบับที่..) พ.ศ. ....

วันพุธที่ ๗ 
พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๑

นางสุธีรา
วิจิตรานนท์ 
กับประชาชน
ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง 
จำนวน 
๔๐,๕๔๒ คน 
เป็นผู้เสนอ

- ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
อนุญาตบรรจุระเบียบวาระ 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ชุดที่ ๒๓ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๗ 
(สมัยสามัญนิติบัญญัติ) 
วันพุธที่ ๒๔ กันยายน 
๒๕๕๑  
- ขณะนี้เป็นเรื่องที่ค้างการ
พิจารณาในระเบียบวาระ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ในวาระที่ ๑

๒ ร่างรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับที่..)  
พุทธศักราช ....

วันพฤหัสบดีที่ 
๘ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๑

นายเหวง  
โตจิราการ 
กับประชาชน
ผู้มีสิทธิเลือก
ตั้งจำนวน  
๗๑,๕๔๓ คน 
เป็นผู้เสนอ

- ประธานรัฐสภาอนุญาต
บรรจุระเบียบวาระ
การประชุมร่วมกันของ
รัฐสภา ครั้งที่ ๓ 
(สมัยสามัญนิติบัญญัติ) 
วันอังคารที่ ๖ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๑  
- ขณะนี้เป็นเรื่องที่ค้าง
การพิจารณาในระเบียบวาระ 
การประชุมร่วมกันของ 
รัฐสภาในวาระที่ ๑
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ลำดับ
ที่

ชื่อร่างกฎหมาย วันที่เสนอ ผู้เสนอ
กฎหมาย

ผลการดำเนินงาน

๓ ร่างพระราชบัญญัติ
วิชาชีพแพทย์แผนไทย 
พ.ศ. ....

วันอังคารที่ 
๑๗ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๕๑

นายอร่าม 
อามระดิษ 
และนาย
ณัฏฐภัทร์  
นชาเกียรติธนา 
กับประชาชน
ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง
ประมาณ 
๑๐,๒๔๓ คน     
เป็นผู้เสนอ

ขณะนีอ้ยูใ่นระหวา่งรอให ้- 

นายกรัฐมนตรีให้คำรับรอง 
ตามมาตรา ๑๔๒ วรรคสอง

๔ ร่างพระราชบัญญัติ
สถาบันกำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ....

วันพุธที่ ๑ 
ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๕๑

นายสมศักดิ์  
ไพศาลสัจธรรม
กับประชาชน
ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง
ประมาณ 
๑๓,๗๑๔ คน    
เป็นผู้เสนอ

ขณะนีอ้ยูใ่นระหวา่งรอให ้- 

นายกรัฐมนตรีให้คำรับรอง 
ตามมาตรา ๑๔๒ วรรคสอง

๕ ร่างพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน 
(ฉบับที่..) พ.ศ. ....

วันพฤหัสบดีที่ 
๒ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๑

นายยืนยง  
จิรัฏฐิติกาล 
กับประชาชน
ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง
ประมาณ  
๑๑,๕๗๗ คน   
เป็นผู้เสนอ

ขณะนีอ้ยูใ่นระหวา่งรอให ้- 

นายกรัฐมนตรีให้คำรับรอง 
ตามมาตรา ๑๔๒ วรรคสอง
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ลำดับ
ที่

ชื่อร่างกฎหมาย วันที่เสนอ ผู้เสนอ
กฎหมาย

ผลการดำเนินงาน

๖ ร่างพระราชบัญญัติ 
องค์การอิสระผู้บริโภค 
พ.ศ. ....

วันพฤหัสบดี
ที่ ๑๙ 
กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๒

นางสาวสารี  
อ๋องสมหวัง 
กับประชาชน 
ผู้มีสิทธิ 
เลือกตั้ง 
ประมาณ 
๑๑,๔๓๔ คน    
เป็นผู้เสนอ

ขณะนี้อยู่ในระหว่าง - 

รอให้นายกรัฐมนตรี 
ให้คำรับรอง  
ตามมาตรา ๑๔๒ วรรคสอง

๗ ร่างพระราชบัญญัติ 
การจัดทำหนังสือสัญญา 
ระหว่างประเทศ  
พ.ศ. ....

วันพุธที่ ๑๘ 
มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๒

นายจักรชัย  
โฉมทองดี ผู้แทน 
การเสนอ
กฎหมายกับ
ประชาชน
ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง
ประมาณ 
๑๐,๓๗๘ คน                 
เป็นผู้เสนอ

ตกไปเนื่องจากว่า - 

ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่า 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
ไม่มีหลักการเป็นไปตาม 
หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ 
ของชนชาวไทย และหมวด ๕ 
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ

๘ ร่างพระราชบัญญัติ 
คุ้มครองผู้เสียหายจาก 
บริการสาธารณสุข  
พ.ศ. ….

วันศุกร์ที่ ๕ 
มิถุนายน  
พ.ศ. ๒๕๕๒

นางสาวสารี   
อ๋องสมหวัง 
กับประชาชน 
ผู้มีสิทธิ 
เลือกตั้ง จำนวน 
๑๑,๐๐๗ คน

รอรับการแจ้งยืนยัน - 

ผลการรับคำร้องคัดค้าน 
จากส่วนราชการต่างๆ
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ลำดับ
ที่

ชื่อร่างกฎหมาย วันที่เสนอ ผู้เสนอ
กฎหมาย

ผลการดำเนินงาน

๙ ร่างพระราชบัญญัติ 
จัดตั้งจังหวัดฝาง  
พ.ศ. ….

วันอังคารที่ 
๑๖ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๕๒

นายบดินทร์ 
กินาวงศ์ 
กับประชาชน 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
จำนวน 
๑๐,๕๐๐ คน

รอรับการแจ้งยืนยัน - 

ผลการรับคำร้องคัดค้าน 
จากส่วนราชการต่างๆ

๑๐ ร่างพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการครู 
และบุคลากร 
ทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. ....

วันศุกร์ที่ ๒๘ 
สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

นายวิทยา 
บริบูรณ์ทรัพย์ 
กับประชาชน 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
จำนวน 
๑๒,๐๐๐ คน

ขณะนี้อยู่ในระหว่าง - 

การตรวจสอบเอกสาร 
หลักฐานประกอบการ 
เข้าชื่อเสนอกฎหมาย

๑๑ ร่างพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแห่งชาติ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

วันศุกร์ที่ ๒๘ 
สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๒

นายวิทยา 
บริบูรณ์ทรัพย์ 
กับประชาชน 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
จำนวน 
๑๒,๐๐๐ คน

ขณะนี้อยู่ในระหว่าง - 

การตรวจสอบเอกสาร 
หลักฐานประกอบการ 
เข้าชื่อเสนอกฎหมาย

๑๒ ร่างพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

วันศุกร์ที่ ๒๘ 
สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๒

นายวิทยา 
บริบูรณ์ทรัพย์ 
กับประชาชน 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
จำนวน 
๑๒,๐๐๐ คน

ขณะนี้อยู่ในระหว่าง - 

การตรวจสอบเอกสาร 
หลักฐานประกอบการ 
เข้าชื่อเสนอกฎหมาย

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒
กลุ่มงานเข้าชื่อเสนอกฎหมาย  สำนักการประชุม สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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สรรนิพนธ์พุทธทาส  ว่าด้วยสมานฉันท์และสันติวิธี 

 รวบรวมโดย  กวีวงศ์  น. ๔๗

... วิวัฒนาการชนิดไหนก็ตาม  ถ้าปราศจาก 

การควบคุมของธรรมะแล้ว  ทำความวินาศทั้งนั้น  

ฉะนั้น  อย่าได้ไปบูชาสิ่งที่เรียกว่า  

วิวัฒนาการอย่างหลับหูหลับตา ...
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นางสาวอวิการัตน์  นิยมไทย
นิติกร สำนักกฎหมาย

๑. บทนำ
		 	 โดยทีพ่ระราชบญัญตัวิธิพีจิารณาคดผีูบ้รโิภค	พ.ศ.	๒๕๕๑	ไดต้ราขึน้ภายใต ้

กรอบแนวความคิดเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งได้รับความเสียหายจากการใช้สินค้า 
หรอืบรกิาร			โดยกำหนดระบบวธิพีจิารณาคดทีีเ่อือ้ตอ่การใชส้ทิธเิรยีกรอ้งของผูบ้รโิภค	 
ด้วยการปรับเปลี่ยนระบบวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 

ความแพง่อนัเปน็ระบบกลา่วหา	ซึง่ผูฟ้อ้งรอ้งดำเนนิคดมีภีาระการพสิจูนข์อ้เทจ็จรงิตาม 
คำกลา่วอา้ง	เปน็ระบบวธิพีจิารณาคดทีีค่อ่นไปในระบบไตส่วน	กลา่วคอื	โครงสรา้งของ 
พระราชบัญญัติดังกล่าวยังคงเป็นระบบกล่าวหา	แต่ได้นำจุดแข็งของวิธีพิจารณาในระบบ 
ไต่สวนมาเสริม	เพื่อลดความเสียเปรียบในการดำเนินคดีของผู้บริโภค	และเอื้อต่อการ 
ใชส้ทิธเิรยีกรอ้งของผูบ้รโิภคใหไ้ดร้บัการเยยีวยาความเสยีหายดว้ยความสะดวก	รวดเรว็	
ไม่ยุ่งยากซับซ้อน	ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย	แต่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

		 	 ดังนั้น	 เพื่อความเข้าใจในกระบวนวิธีพิจารณาคดีดังกล่าวอันจะเป็น 
ประโยชน์ต่อการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นสำคัญ	 คอลัมน์การปฏิรูปกฎหมาย	 :	 LAW	
REFORM	 จึงใคร่ขอนำเสนอบทความเกี่ยวกับหลักการสำคัญและลักษณะพิเศษ 
ของกระบวนวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค	 
พ.ศ.	๒๕๕๑	ตลอดจนข้อควรพิจารณาที่สำคัญเกี่ยวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติ 
ฉบับดังกล่าว	โดยมีสาระสำคัญ	ดังนี้

๒. หลักการสำคัญและลักษณะพิเศษของกระบวนวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค
		 	 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค	พ.ศ.	๒๕๕๑ ได้ผ่านความเห็น 

จากสภานติบิญัญตัแิหง่ชาตแิละประกาศในราชกจิจานเุบกษาเมือ่วนัที่	๒๕	กมุภาพนัธ	์
๒๕๕๑	 มีผลบังคับใช้เมื่อพ้น	 ๑๘๐	 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 
โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ในวันที่	 ๒๓	 สิงหาคม	 ๒๕๕๑	 เป็นต้นมา	 และมีลักษณะ 
ที่สำคัญคือการกำหนดวิธีพิจารณาสำหรับคดีผู้บริโภคขึ้นเป็นพิเศษเพื่อให้ผู้บริโภค
สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก	ประหยัด	รวดเร็ว	 ไม่เป็นทางการ	
และสุจริต๑	กล่าวคือ

  ๑ชาญณรงค์	 ปราณีจิตต์,	 วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค ลักษณะพิเศษและข้อสังเกตที่สำคัญ,	 (www.jla.coj.go.th/info.
php?cid=4)	สืบค้นเมื่อวันที่	๑	กุมภาพันธ์	๒๕๕๓.
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   หลกัความสะดวกและประหยดั	เปน็หลกัการสำคญัเพือ่ใหผู้บ้รโิภคมโีอกาส 
เข้าถึงความยุติธรรมได้โดยง่าย	พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค	พ.ศ.	๒๕๕๑  
จงึกำหนดใหผู้บ้รโิภคหรอืผูม้อีำนาจฟอ้งคดแีทนผูบ้รโิภคไดร้บัยกเวน้คา่ฤชาธรรมเนยีม 
ทั้งปวง	 หรือที่กำหนดให้โจทก์และจำเลยสามารถยื่นฟ้องหรือให้การด้วยวาจาได้	
เป็นต้น

   หลักความรวดเร็ว	พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค	พ.ศ.	๒๕๕๑  
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับการเยียวยาความเสียหายโดยเร็วและไม่ให้เกิด 
ผลกระทบตอ่ผูป้ระกอบธรุกจิเกนิสมควร	โดยกำหนดใหก้ารนดัพจิารณาครัง้แรกจะตอ้ง 
กระทำโดยเรว็	และการสบืพยานจะตอ้งดำเนนิการตดิตอ่กนัไปโดยไมเ่ลือ่นคด	ีเวน้แต ่
มเีหตจุำเปน็อนัไมอ่าจกา้วลว่งเสยีได้	หรอืการกำหนดใหก้ารพจิารณาพพิากษาในศาล 
ชั้นอุทธรณ์เป็นศาลชั้นที่สุด	เป็นต้น

   หลักความไม่เป็นทางการ	 การดำเนินกระบวนพิจารณาในคดีผู้บริโภค 
มีลักษณะที่ไม่เคร่งครัดเหมือนคดีแพ่งทั่วไปเพื่อมิให้คู่ความเอาชนะกันโดยอาศัย 
เทคนคิทางกฎหมาย	โดยกำหนดใหศ้าลมอีำนาจสัง่ใหคู้ค่วามแกไ้ขขอ้ผดิระเบยีบหรอื
ผดิหลงภายในระยะเวลาและเงือ่นไขทีศ่าลกำหนดได	้หรอืการกำหนดใหศ้าลมอีำนาจ
มีคำสั่งให้ย่นหรือขยายระยะเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการดำเนินกระบวนพิจารณาได ้
ตามความจำเปน็เพือ่ประโยชนแ์หง่ความยตุธิรรม	หรอืเนน้การใชก้ระบวนการไกลเ่กลีย่ 
เป็นหลักในการระงับข้อพิพาท	เป็นต้น

   หลกัสจุรติ	การใชส้ทิธภิายใตพ้ระราชบญัญตันิีต้อ้งกระทำดว้ยความสจุรติ 
ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้บริโภค	โดยกำหนดให้การใช้สิทธิหรือการชำระหนี้	 
ผู้ประกอบธุรกิจต้องกระทำด้วยความสุจริต	หรือกำหนดสภาพบังคับว่าถ้าผู้บริโภค 
หรือผู้มีอำนาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคนำคดีมาฟ้องโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร	 ให้ศาล
มีอำนาจสั่งให้บุคคลนั้นชำระค่าฤชาธรรมเนียมที่ได้รับยกเว้นได	้หรือกำหนดให้ศาล 
มีอำนาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้แก่ผู้บริโภค	 โดยต้องคำนึงถึง 
ความสุจริตของผู้บริโภคประกอบ	เป็นต้น

		 	 หลักการดังกล่าวมาข้างต้นนี้เป็นลักษณะพิเศษของพระราชบัญญัติ 
วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 ซึ่งมีขั้นตอนและกระบวนการแตกต่างจาก 
หลักการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีแพ่งทั่วไป	ดังนี้

๓. สาระสำคัญของพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑
   ๓.๑  บทนิยามที่สำคัญ
       “คดีผู้บริโภค”	หมายความว่า
		 	 	 	 	 	 (๑)	 คดีแพ่งระหว่างผู้บริโภคหรือผู้มีอำนาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภค 

ตามมาตรา	๑๙	หรือตามกฎหมายอื่น	กับผู้ประกอบธุรกิจซึ่งพิพาทกันเกี่ยวกับสิทธิ 
หรือหน้าที่ตามกฎหมายอันเนื่องมาจากการบริโภคสินค้าหรือบริการ
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		 	 	 	 	 	 (๒)	 คดีแพ่งตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดต่อความเสียหาย 
ที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย

		 	 	 	 	 	 (๓)	 คดีแพ่งที่เกี่ยวพันกันกับคดีตาม	(๑)	หรือ	(๒)
		 	 	 	 	 	 (๔)	 คดีแพ่งท่ีมีกฎหมายบัญญัติให้ใช้วิธีพิจารณาตามพระราชบัญญัติน้ี	
       “ผูบ้รโิภค”	หมายความวา่	ผูบ้รโิภคตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครอง 

ผู้บริโภค	 และให้หมายความรวมถึงผู้เสียหายตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดต่อ 
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยด้วย

       “ผู้ประกอบธุรกิจ”	หมายความว่า	ผู้ประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วย 
การคุ้มครองผู้บริโภคและให้หมายความรวมถึงผู้ประกอบการตามกฎหมายเกี่ยวกับ 
ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยด้วย	(มาตรา	๓)

   ๓.๒  บททั่วไป
       กระบวนพิจารณาคดีผู้บริโภคให้เป็นไปตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติน้ี 

และข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา	กรณีที่ไม่มีบทบัญญัติและข้อกำหนดดังกล่าว 
ให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม	 
(มาตรา	 ๗)	 กรณีมีปัญหาว่าคดีใดเป็นคดีผู้บริโภคหรือไม่	 ให้ประธานศาลอุทธรณ์ 
เปน็ผูว้นิจิฉยั	และคำวนิจิฉยัของประธานศาลอทุธรณใ์หเ้ปน็ทีส่ดุ	(มาตรา	๘)	ในกรณทีี ่
ปรากฏว่ามีข้อผิดระเบียบหรือผิดหลงในการดำเนินกระบวนพิจารณาของคู่ความ 
ฝา่ยใด	ใหศ้าลสัง่ใหคู้ค่วามฝา่ยนัน้ทำการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภายในระยะเวลาและเงือ่นไข 
ที่ศาลเห็นสมควรกำหนด	 เว้นแต่ข้อผิดระเบียบหรือผิดหลงดังกล่าวเกิดจากความ 
ไม่สุจริตของคู่ความฝ่ายนั้น	(มาตรา	๙)	

		 	 	 	 	 	บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็น 
หนงัสอืลงลายมอืชือ่ฝา่ยทีต่อ้งรบัผดิจงึจะฟอ้งรอ้งบงัคบัคดไีดน้ัน้	มใิหน้ำมาใชบ้งัคบัแก ่
ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจชำระหนี้	 ในกรณีที่กฎหมายบังคับให้ 
สัญญาที่ทำขึ้นจะต้องทำตามแบบ	 ถึงแม้สัญญาดังกล่าวยังมิได้ทำให้ถูกต้องตาม 
แบบนั้น	แต่ผู้บริโภคได้วางมัดจำหรือชำระหนี้บางส่วนแล้ว	 ให้ผู้บริโภคมีอำนาจฟ้อง 
บังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดทำสัญญาให้เป็นไปตามแบบที่กฎหมายกำหนดหรือ 
ชำระหนีเ้ปน็การตอบแทนได	้และมใิหน้ำมาตรา	๙๔	แหง่ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณา 
ความแพง่	มาใชบ้งัคบัแกผู่บ้รโิภคในการฟอ้งคดแีละการพสิจูนถ์งึนติกิรรมหรอืสญัญา 
ที่ทำขึ้นระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจ	(มาตรา	๑๐)	

		 	 	 	 	 	ประกาศ	โฆษณา	คำรับรอง	หรือการกระทำด้วยประการใด	ๆ	ของ 
ผูป้ระกอบธุรกิจซึ่งทำให้เข้าใจไดใ้นขณะทำสญัญาวา่ผูป้ระกอบธุรกจิตกลงจะมอบให้	 
หรือจัดหาให้ซึ่งสิ่งของบริการ	หรือสาธารณูปโภคอื่นใด	หรือจะดำเนินการใดให้เพื่อ 
เป็นการตอบแทนที่ผู้บริโภคเข้าทำสัญญา	 หรือข้อตกลงใด	 ๆ	 ที่ผู้ประกอบธุรกิจ 
จะให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมขึ้นจากที่ได้ทำสัญญาไว้	 ให้ถือว่าข้อความ	การกระทำ 
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หรือข้อตกลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจ	
ซึง่สามารถนำสบืพยานบคุคล	หรอืพยานหลกัฐานเกีย่วกบัขอ้ตกลงดงักลา่วได	้ถงึแมว้า่ 
การทำสัญญาเช่นว่านั้นกฎหมายกำหนดว่าต้องทำเป็นหนังสือหรือมีหลักฐานเป็น 
หนังสือและไม่ปรากฏข้อตกลงนั้นในหนังสือที่ได้ทำขึ้นก็ตาม	 (มาตรา	๑๑)	ในกรณีที ่
ความเสียหายเกิดขึ้นต่อชีวิต	ร่างกาย	สุขภาพ	หรืออนามัย	 โดยผลของสารที่สะสม 
อยู่ในร่างกายหรือเป็นกรณีที่ต้องใช้เวลาในการแสดงอาการ	ผู้บริโภคหรือผู้มีอำนาจ 
ฟ้องคดีแทนผู้บริโภคต้องใช้สิทธิเรียกร้องภายใน	๓	ปีนับแต่วันที่รู้ถึงความเสียหาย 
และรู้ตัวผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องรับผิด	แต่ไม่เกิน	๑๐	ปีนับแต่วันที่รู้ถึงความเสียหาย	 
(มาตรา	๑๓)	ถ้ามีการเจรจาเกี่ยวกับค่าเสียหายที่พึงจ่าย	ให้อายุความสะดุดหยุดอยู ่
ไม่นับในระหว่างนั้นจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้บอกเลิกการเจรจา	 (มาตรา	 ๑๔)	 
ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นที่นำมาใช้บังคับ	 หรือ 
ระยะเวลาที่ศาลกำหนดไว้	ศาลมีอำนาจย่นหรือขยายระยะเวลาได้ตามความจำเป็น 
และเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม

   ๓.๓  วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคในศาลชั้นต้น
       ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 

จากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย	การยื่นคำฟ้องตลอดจนการดำเนินกระบวนพิจารณาใด	ๆ	 
ในคดีผู้บริโภคซึ่งดำเนินการโดยผู้บริโภคหรือผู้มีอำนาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภค 
ใหไ้ดร้บัยกเวน้คา่ฤชาธรรมเนยีมทัง้ปวง	แตไ่มร่วมถงึความรบัผดิในคา่ฤชาธรรมเนยีม 
ในชั้นที่สุด	(มาตรา	๑๘)	คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสมาคมที่คณะกรรมการ 
คุ้มครองผู้บริโภครับรองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค	 มีอำนาจฟ้อง 
และดำเนินคดีแทนผู้บริโภคได้	 แต่ในกรณีที่สมาคมเป็นผู้ฟ้องและมีการเรียก 
ค่าเสียหายให้เรียกค่าเสียหายแทนได้เฉพาะแต่ผู้บริโภคที่เป็นสมาชิกของ 
สมาคมนั้นในขณะยื่นฟ้องเท่านั้น	 (มาตรา	๑๙)	การฟ้องคดีผู้บริโภคโจทก์จะฟ้อง 
ด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือก็ได้	(มาตรา	๒๐)	

   ๓.๔  การพิจารณาคดี
		 	 	 	 	 	ถ้าบุคคลใดเกรงว่าพยานหลักฐานที่ตนอาจต้องอ้างอิงในภายหน้า 

จะสูญหายหรือยากแก่การนำมาเมื่อมีการฟ้องเป็นคดีผู้บริโภค	หรือถ้าคู่ความฝ่ายใด 
เกรงว่าพยานหลักฐานท่ีตนจำนงจะอ้างอิงจะสูญหายก่อนท่ีจะนำมาสืบหรือเป็นการยาก
ทีจ่ะนำมาสบืในภายหลงั	บคุคลนัน้หรอืคูค่วามฝา่ยนัน้อาจยืน่คำขอตอ่ศาลเพือ่มคีำสัง่ 
ใหส้บืพยานหลกัฐานนัน้ไวท้นัทกีไ็ด	้(มาตรา	๒๒)	เมือ่ศาลสัง่รบัคำฟอ้งแลว้ใหก้ำหนด 
วันนัดพิจารณาโดยเร็ว	 และออกหมายเรียกจำเลยให้มาศาลเพื่อการไกล่เกลี่ย 
	ใหก้าร	และสบืพยานในวนัเดยีวกนั	(มาตรา	๒๔)	จำเลยในคดผีูบ้รโิภคจะยืน่คำใหก้าร 
เปน็หนงัสอืหรอืจะใหก้ารดว้ยวาจากไ็ด	้(มาตรา	๒๖)	เมือ่โจทกไ์ดท้ราบคำสัง่ใหม้าศาล 
แลว้ไมม่าในวนันดัพจิารณาโดยไมไ่ดร้บัอนญุาตใหเ้ลือ่นคดี	ไมว่า่จำเลยจะมาศาลหรอืไม	่
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ใหถ้อืวา่โจทกไ์มป่ระสงคจ์ะดำเนนิคดตีอ่ไปและใหศ้าลมคีำสัง่จำหนา่ยคดอีอกเสยีจาก
สารบบความ	เว้นแต่ตามพฤติการณ์แห่งคดีศาลจะเห็นสมควรให้พิจารณาและชี้ขาด 
ตัดสินคดีนั้นไปฝ่ายเดียว	(มาตรา	๒๗)	

		 	 	 	 	 	ประเด็นข้อพิพาทข้อใดจำเป็นต้องพิสูจน์ถึงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับ 
การผลิตการประกอบ	การออกแบบ	หรือส่วนผสมของสินค้า	การให้บริการ	หรือการ 
ดำเนินการใด	 ๆ	 ซึ่งอยู่ในความรู้เห็นโดยเฉพาะของผู้ประกอบธุรกิจ	 ให้ภาระ 
การพสิจูนใ์นประเดน็ดงักลา่วตกอยูแ่กผู่ป้ระกอบธรุกจินัน้	(มาตรา	๒๙)	ถา้ภายหลงัทีไ่ดม้ี
คำพพิากษาถงึทีส่ดุในคดผีูบ้รโิภคแลว้	ปรากฏวา่มกีารฟอ้งผูป้ระกอบธรุกจิรายเดยีวกนั 
เปน็คดผีูบ้รโิภคอกีโดยขอ้เทจ็จรงิทีพ่พิาทเปน็อยา่งเดยีวกบัคดกีอ่นและศาลในคดกีอ่น 
ได้วินิจฉัยไว้แล้ว	 ศาลในคดีหลังอาจมีคำสั่งให้ถือว่าข้อเท็จจริงในประเด็นนั้น 
เป็นอันยุติเช่นเดียวกับคดีก่อนโดยไม่ต้องสืบพยานหลักฐาน	 เว้นแต่ข้อเท็จจริงยัง 
ไม่เพียงพอแก่การวินิจฉัยชี้ขาดคดี	หรือเพื่อให้โอกาสแก่คู่ความที่เสียเปรียบต่อสู้คดี	 
(มาตรา	 ๓๐)	 ศาลมีอำนาจเรียกพยานหลักฐานมาสืบได้เองตามที่เห็นสมควรได้	 
(มาตรา	๓๓)	ในการสืบพยานให้ศาลเป็นผู้ซักถามพยาน	คู่ความหรือทนายความจะซักถาม 
พยานไดต้อ่เมือ่ไดร้บัอนญุาตจากศาล	(มาตรา	๓๔)	ใหศ้าลนัง่พจิารณาคดตีดิตอ่กนัไป 
โดยไมเ่ลือ่นคดจีนกวา่จะเสรจ็การพจิารณา	เวน้แตม่เีหตจุำเปน็อนัมอิาจกา้วลว่งเสยีได้	 
(มาตรา	๓๕)

   ๓.๕  คำพิพากษาและคำสั่งชี้ขาดตัดสินคดี
       ในคดีท่ีผู้บริโภคหรือผู้มีอำนาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคเป็นโจทก์	ถ้าจำนวน 

ค่าเสียหายที่เรียกร้องไม่ถูกต้องหรือวิธีการบังคับตามคำขอไม่เพียงพอต่อการแก้ไข 
เยียวยาความเสียหาย	ศาลมีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยให้ถูกต้องหรือกำหนดวิธีการบังคับ 
ให้เหมาะสมได้แม้จะเกินกว่าที่ปรากฏในคำขอบังคับก็ตาม	 (มาตรา	๓๙)	ในกรณีที่ 
ความเสียหายเกิดขึ้นแก่ร่างกาย	สุขภาพ	หรืออนามัยและเป็นการพ้นวิสัยจะหยั่งรู้ 
ไดแ้นว่า่ความเสยีหายนัน้มแีทจ้รงิเพยีงใด	ศาลอาจสงวนไวซ้ึง่สทิธทิีจ่ะแกไ้ขคำพพิากษา 
หรอืคำสัง่นัน้ภายในระยะเวลาทีก่ำหนด	แตต่อ้งไมเ่กนิ	๑๐	ปนีบัแตว่นัทีม่คีำพพิากษา 
หรอืคำสัง่	(มาตรา	๔๐)	ในคดทีีผู่บ้รโิภคหรอืผูม้อีำนาจฟอ้งคดแีทนผูบ้รโิภคเปน็โจทก์ 
ฟ้องขอให้ผู้ประกอบธุรกิจรับผิดในความชำรุดบกพร่องของสินค้า	หากความชำรุด 
บกพร่องดังกล่าวมีอยู่ในขณะส่งมอบสินค้านั้นและไม่อาจแก้ไขให้กลับคืนสภาพที่ 
ใช้งานได้ตามปกติหรือถึงแม้จะแก้ไขแล้วแต่หากนำไปใช้อาจเกิดอันตรายแก่ผู้บริโภค 
ที่ใช้สินค้านั้น	 ศาลมีอำนาจพิพากษาให้ผู้ประกอบธุรกิจเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้แก่ 
ผู้บริโภคแทนการแก้ไขซ่อมแซมสินค้าที่ชำรุดบกพร่องได้	(มาตรา	๔๑)

		 	 	 	 	 	ถา้การกระทำทีถ่กูฟอ้งรอ้งเกดิจากการทีผู่ป้ระกอบธรุกจิกระทำโดย 
เจตนาเอาเปรียบผู้บริโภคโดยไม่เป็นธรรมหรือจงใจให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหาย 
หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงไม่นำพาต่อความเสียหายที่จะเกิดหรือกระทำการ 
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อนัเปน็การฝา่ฝนืตอ่ความรบัผดิชอบในฐานะผูม้อีาชพีหรอืธรุกจิอนัยอ่มเปน็ทีไ่วว้างใจ 
ของประชาชน	 เมื่อศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ประกอบธุรกิจชดใช้ค่าเสียหาย	 ให้ศาล 
มีอำนาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจจ่ายค่าเสียหายเพื่อการลงโทษเพิ่มขึ้นจากจำนวน 
คา่เสยีหายทีแ่ทจ้รงิได้	การกำหนดคา่เสยีหายเพือ่การลงโทษนีศ้าลมอีำนาจกำหนดได้ 
ไม่เกิน	๒	เท่าของค่าเสียหายท่ีแท้จริง	แต่ถ้าค่าเสียหายท่ีแท้จริงท่ีศาลกำหนดมีจำนวนเงิน 
ไม่เกิน	 ๕๐,๐๐๐	 บาท	 ศาลมีอำนาจกำหนดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษได้ไม่เกิน	 
๕	เท่าของค่าเสียหายที่แท้จริง	(มาตรา	๔๒)

		 	 	 	 	 	 เมื่อศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดีหรือจำหน่ายคดีเสียจากสารบบความ 
หากข้อเท็จจริงปรากฏว่ายังมีสินค้าที่ได้จำหน่ายไปแล้วหรือที่เหลืออยู่ในท้องตลาด 
อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคโดยส่วนรวม	และไม่อาจใช้วิธีป้องกันอย่างอื่นได้ให้ศาล 
มีอำนาจออกคำสั่งดังนี้

		 	 	 	 	 	 (๑)	 ให้ผู้ประกอบธุรกิจประกาศและรับสินค้าซึ่งอาจเป็นอันตราย 
คืนจากผู้บริโภคเพ่ือทำการแก้ไขหรือเปล่ียนให้ใหม่ภายในเวลาท่ีกำหนดโดยค่าใช้จ่ายของ 
ผู้ประกอบธุรกิจเอง	ถ้าไม่อาจแก้ไขหรือดำเนินการดังกล่าวได้ก็ให้ใช้ราคาตามสมควร

		 	 	 	 	 	 (๒)	 ห้ามผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าที่เหลืออยู่และให้เรียกเก็บ 
สินค้าที่ยังไม่ได้จำหน่ายกลับคืนจนกว่าจะได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสินค้าให้มี 
ความปลอดภยั	ถา้ไมส่ามารถแกไ้ขเปลีย่นแปลงไดศ้าลจะมคีำสัง่หา้มผูป้ระกอบธรุกจิ 
ผลิตหรือนำเข้าสินค้าน้ันก็ได้และหากเป็นท่ีสงสัยว่าผู้ประกอบธุรกิจจะเก็บสินค้าท่ีเหลือ 
ไว้เพื่อจำหน่ายต่อไป	ศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจทำลายสินค้าที่เหลือนั้นด้วย

		 	 	 	 	 	ถ้าปรากฏในภายหลังว่าผู้ประกอบธุรกิจไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง	 
ศาลมีอำนาจส่ังจับกุมและกักขังผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้มีอำนาจทำการแทนของ 
ผู้ประกอบธุรกิจในกรณีท่ีเป็นนิติบุคคลไว้จนกว่าจะได้ปฏิบัติตามคำส่ังดังกล่าว	หรือส่ังให้ 
เจ้าพนักงานคดีหรือบุคคลใดดำเนินการโดยให้ผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่าย 
และหากผู้ประกอบธุรกิจไม่ชำระให้บุคคลนั้นมีอำนาจบังคับคดีกับผู้ประกอบธุรกิจ 
เสมอืนหนึง่เปน็เจา้หนีต้ามคำพพิากษา	ผูป้ระกอบธรุกจิหรอืผูม้อีำนาจทำการแทนของ 
ผู้ประกอบธุรกิจที่ถูกจับกุมโดยเหตุจงใจขัดขืนคำสั่ง	จะต้องถูกกักขังไว้จนกว่าจะมี
ประกัน	 หรือประกันและหลักประกันตามจำนวนที่ศาลกำหนดว่าตนยินยอมที่จะ
ปฏิบัติตามคำสั่งทุกประการ	 แต่ห้ามไม่ให้กักขังบุคคลเหล่านั้นแต่ละครั้งเกินกว่า	 
๖	เดือนนับแต่วันจับหรือกักขัง	แล้วแต่กรณี	(มาตรา	๔๓)

       ในคดีท่ีผู้ประกอบธุรกิจซ่ึงถูกฟ้องเป็นนิติบุคคล	หากปรากฏว่านิติบุคคล 
ดังกล่าวถูกจัดตั้งขึ้นหรือดำเนินการโดยไม่สุจริต	หรือมีพฤติการณ์ฉ้อฉลหลอกลวง 
ผู้บริโภคหรือมีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินของนิติบุคคล	และทรัพย์สินของนิติบุคคล 
มีไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ตามฟ้อง	ศาลมีอำนาจเรียกหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้นหรือบุคคล 
ที่มีอำนาจควบคุมการดำเนินงานหรือผู้รับมอบทรัพย์สินจากนิติบุคคลดังกล่าว 
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เขา้มาเปน็จำเลยรว่ม	และพพิากษาใหบ้คุคลเชน่วา่นัน้รว่มรบัผดิชอบในหนีท้ีน่ติบิคุคล 
มีต่อผู้บริโภคได้ด้วย	 เว้นแต่ผู้นั้นจะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนรู้เห็นในการกระทำ 
ดังกล่าว	 หรือผู้รับมอบทรัพย์สินพิสูจน์ได้ว่าตนได้รับทรัพย์สินมาโดยสุจริตและ 
เสียค่าตอบแทน	(มาตรา	๔๔)

   ๓.๖  อุทธรณ์
		 	 	 	 	 	การอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้น	 ให้อุทธรณ์ไปยัง 

ศาลอุทธรณ์แผนกคดีผู้บริโภคหรือศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดีผู้บริโภคภายใน 
กำหนด	๑	เดอืนนบัแตว่นัทีไ่ดอ้า่นคำพพิากษาหรอืคำสัง่นัน้	(มาตรา	๔๖)	ในกรณทีีร่าคา 
ทรพัยส์นิหรอืจำนวนทนุทรพัยท์ีพ่พิาทกนัในชัน้อทุธรณไ์มเ่กนิ	๕๐,๐๐๐	บาท	หรอืไมเ่กนิ 
จำนวนทีก่ำหนดในพระราชกฤษฎกีา	หา้มมใิหอ้ทุธรณใ์นปญัหาขอ้เทจ็จรงิ	(มาตรา	๔๗)	 
คดทีีต่อ้งหา้มอทุธรณเ์พราะเหตดุงักลา่ว	ผูอ้ทุธรณอ์าจยืน่คำขอโดยทำเปน็คำรอ้งเพือ่ 
ขออนุญาตอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์แผนกคดีผู้บริโภคหรือศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดี 
ผู้บริโภคไปพร้อมกับอุทธรณ์ได้	 (มาตรา	๔๘)	คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์ 
แผนกคดีผู้บริโภคและศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดีผู้บริโภคให้เป็นที่สุด	(มาตรา	๔๙)

   ๓.๗  ฎีกา
		 	 	 	 	 	คู่ความอาจยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อขออนุญาตฎีกาในปัญหา 

ข้อเท็จจริงในคดีที่มีทุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้นฎีกาเกิน	 ๒๐๐,๐๐๐	 บาท	 หรือ 
ในปัญหาข้อกฎหมายภายในกำหนด	๑	เดือนนับแต่วันที่ได้อ่านคำพิพากษาหรือคำสั่ง 
ของศาลอทุธรณแ์ผนกคดผีูบ้รโิภคหรอืศาลอทุธรณภ์าคแผนกคดผีูบ้รโิภค	(มาตรา	๕๑)	
ศาลฎกีาอาจพจิารณาอนญุาตใหฎ้กีาเมือ่เปน็ปญัหาทีเ่กีย่วพนักบัประโยชนส์าธารณะ	
หรือเป็นปัญหาสำคัญอื่นที่ควรวินิจฉัย	(มาตรา	๕๒)

   ๓.๘  วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา
		 	 	 	 	 	ก่อนยื่นฟ้องคดีผู้บริโภค	 หากมีเหตุเช่นเดียวกับกรณีที่จะทำให้ 

โจทก์มีสิทธิยื่นคำขอให้ศาลมีคำสั่งจัดให้มีวิธีคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษาตาม 
มาตรา	๒๕๔	(๒)	แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง	หรือมีความจำเป็นต้องขอ 
ให้ศาลมีคำสั่งห้ามชั่วคราวมิให้จำเลยกระทำการหรืองดเว้นกระทำการเพื่อคุ้มครอง 
ประโยชนข์องผูบ้รโิภคเปน็สว่นรวม	ผูท้ีจ่ะเปน็โจทกอ์าจขอใชว้ธิกีารชัว่คราวดงักลา่ว 
ก่อนฟ้องได้	โดยคำขอต้องบรรยายถึงข้อเท็จจริงท่ีแสดงว่ามีเหตุท่ีจะฟ้องผู้ประกอบธุรกิจ 
เป็นจำเลยและมเีหตเุพยีงพอทีจ่ะทำใหเ้ชือ่วา่สมควรทีศ่าลจะมคีำสัง่อนญุาตตามคำขอ 
นั้น	 ทั้งต้องมีบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงของผู้รู้เห็นเหตุแห่งการขอนั้นเพื่อ 
สนับสนุนข้ออ้างดังกล่าว	(มาตรา	๕๖)

       ให้ศาลมีคำส่ังอนุญาตตามคำขอหากพิจารณาแล้วเห็นว่า	 คำขอท่ีย่ืน 
และในโอกาสท่ีย่ืนคำขอน้ันมีเหตุสมควร	และมีเหตุเพียงพอท่ีจะมีคำส่ังอนุญาตตามคำขอ 
นั้นได้	และสภาพแห่งความเสียหายของผู้ขอไม่สามารถที่จะได้รับชดใช้เป็นเงินหรือ 
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ทดแทนด้วยสิ่งอื่นใดได้	 หรือผู้ที่จะถูกฟ้องเป็นจำเลยไม่อยู่ในฐานะที่จะชดใช้หรือ 
ทดแทนความเสียหายหรือเป็นการยากท่ีจะบังคับคดีได้ภายหลัง	หรือจะเกิดความเสียหาย 
ต่อผู้บริโภคเป็นส่วนรวมอันยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลัง	(มาตรา	๕๗)

		 	 	 	 	 	ผูท้ีจ่ะถกูฟอ้งเปน็จำเลยอาจยืน่คำขอใหศ้าลยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลง 
คำสั่งอนุญาตให้ใช้วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาได้	 ซึ่งถ้าศาลมีคำสั่งยกเลิกหรือ 
เปลีย่นแปลงคำสัง่เดมิดงักลา่ว	คำสัง่เชน่วา่นีใ้หเ้ปน็ทีส่ดุ	และจำเลยอาจมคีำขอใหศ้าล 
มีคำสั่งให้โจทก์ผู้ขอชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนได้	(มาตรา	๖๐)

   ๓.๙  การบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
		 	 	 	 	 	การบงัคบัคด	ีหากการออกคำบงัคบัไปยงัลกูหนีต้ามคำพพิากษากอ่นม ี

การออกหมายบังคับคดีจะทำให้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาได้รับความเสียหายและหาก 
เนิ่นช้าไปจะไม่อาจบังคับคดีได้	 เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาอาจขอต่อศาลเพื่อให้ออก 
หมายบงัคบัคดไีปทนัทโีดยไมจ่ำตอ้งออกคำบงัคบักอ่นได	้(มาตรา	๖๔)	ภายหลงัทีไ่ดม้ ี
คำพพิากษาถงึทีส่ดุในคดผีูบ้รโิภคแลว้	หากมขีอ้ขดัขอ้งทำใหไ้มอ่าจดำเนนิการบงัคบัคด ี
ตามคำพิพากษาได้หรือมีความจำเป็นต้องกำหนดวิธีการเพื่อบังคับให้เป็นไปตาม 
คำพิพากษา	 ศาลมีอำนาจออกคำสั่งเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องดังกล่าวตามความจำเป็น 
และสมควรแก่กรณีเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม	(มาตรา	๖๕)

      	 เม่ือพิจารณาสาระสำคัญโดยสังเขปของพระราชบัญญัติวิธีพิจารณา 
คดีผู้บริโภค	พ.ศ.	๒๕๕๑	แล้ว	 เห็นว่ามีประเด็นข้อกฎหมายที่ควรพิจารณาในหลาย 
ประเด็นด้วยกัน	กล่าวคือ

๔. ข้อสังเกตและข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติ 
วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑

		 	 เนื่องด้วยพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 เป็น 
หลกักฎหมายใหมแ่ละมผีลบงัคบัใชม้าเปน็ระยะเวลาเพยีง	 ๑	 ปเีศษ	เทา่นัน้	กรณจีงึม ี
ประเด็นปัญหาข้อกฎหมายบางประการซึ่งเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว 
และยงัไมม่แีนวคำวนิจิฉยัของศาลเพือ่เปน็บรรทดัฐาน	อกีทัง้ยงัมปีระเดน็ขอ้กฎหมาย 
ที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการคุ้มครองผู้ริโภคที่มีประสิทธิภาพ 
ต่อไป	ดังนี้

   ๔.๑  บทนิยามคำว่า “คดีผู้บริโภค” ตามมาตรา ๓	 คดีผู้บริโภค	
หมายความว่า	“(๑)	คดีแพ่งระหว่างผู้บริโภคหรือผู้มีอำนาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคกับ
ผูป้ระกอบธรุกจิซึง่พพิาทกนัเกีย่วกบัสทิธหิรอืหนา้ทีต่ามกฎหมายอนัเนือ่งมาจากการ 
บรโิภคสนิคา้หรอืบรกิาร”	ดงันัน้	คดผีูบ้รโิภคซึง่อยูภ่ายใตบ้งัคบัแหง่พระราชบญัญตันิี้	 
จึงรวมถึงคดีที่ผู้บริโภคเป็นโจทก์ฟ้องผู้ประกอบธุรกิจเป็นจำเลย	 และคดีที่ 
ผูป้ระกอบธรุกจิ	เชน่	ผูป้ระกอบธรุกจิธนาคารพาณชิย	์หรอืผูป้ระกอบธรุกจิบตัรเครดติ	
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ฟ้องผู้บริโภคเป็นจำเลยอีกด้วย	และหากพิจารณาความหมายดังกล่าวแล้วจะพบว่า 
คดีผู้บริโภคหมายถึงคดีแพ่งเท่านั้นจะนำไปใช้กับคดีอาญาไม่ได้ถึงแม้ว่าคดีอาญานั้น 
จะมขีอ้พพิาทสว่นแพง่ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการบรโิภคสนิคา้หรอืบรกิารอยูด่ว้ยกต็าม	เวน้แต ่
ได้มีการแยกข้อพิพาทส่วนแพ่งเป็นคดีต่างหาก๒ 

   ๔.๒  การยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมแก่ผู้บริโภคหรือผู้มีอำนาจฟ้อง 
คดแีทนผูบ้รโิภค ตามมาตรา ๑๘ การยืน่คำฟอ้งตลอดจนการดำเนนิกระบวนพจิารณา 
ใด	ๆ	ซึ่งดำเนินการโดยผู้บริโภคหรือผู้มีอำนาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคนั้นย่อมได้รับการ 
ยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมท้ังปวงตามหลักความสะดวกและประหยัด	ท้ังน้ี	ภายใต้บังคับของ 
กฎหมายว่าด้วยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย	กรณี 
จงึหมายความวา่หากมกีารฟอ้งรอ้งดำเนนิคดผีูบ้รโิภคตามพระราชบญัญตัคิวามรบัผดิ 
ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 กฎหมายยกเว้น 
ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวงให้แต่เฉพาะกรณีที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	สมาคม	
และมูลนิธิ	 ดำเนินคดีแทนผู้เสียหายเท่านั้นหากผู้เสียหายฟ้องร้องดำเนินคดีเอง 
ย่อมไม่ได้รับการยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมแต่อย่างใด

   ๔.๓  การกำหนดคา่สนิไหมทดแทนเพือ่การลงโทษ ตามมาตรา ๔๒๓	ซึง่ม ี
ลักษณะคล้ายคลึงกับหลักเกณฑ์การกำหนดค่าสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษตาม	 
มาตรา	๑๑	ของพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ 
ไมป่ลอดภยั	พ.ศ.	๒๕๕๑	ทีก่ำหนดเพดานขัน้สงูไวไ้มเ่กนิ	๒	เทา่ของคา่สนิไหมทดแทน 
ที่แท้จริงโดยไม่มีข้อยกเว้น	แต่ตามมาตรา	๔๒	นี้	 กฎหมายกำหนดเพดานขั้นสูงไว้ 
ไม่เกิน	๒	 เท่าของค่าเสียหายที่แท้จริง	 เว้นแต่กรณีค่าเสียหายที่แท้จริงมีจำนวนเงิน 
ไมเ่กนิ	๕๐,๐๐๐	บาท	ใหศ้าลมอีำนาจกำหนดคา่เสยีหายเพือ่การลงโทษไดไ้มเ่กนิ	๕	เทา่ 
ของคา่เสยีหายทีแ่ทจ้รงิ	ซึง่เปน็คณุตอ่ผูบ้รโิภคมากกวา่	ดงันัน้	หากไดค้วามวา่คดผีูบ้รโิภค 
ดังกล่าวเข้าเกณฑ์ตามกฎหมายทั้ง	๒	ฉบับดังกล่าว	ศาลจะกำหนดค่าสินไหมทดแทน 
เพื่อการลงโทษโดยใช้เพดานขั้นสูงตามกฎหมายฉบับใด	 ศาลจะใช้ดุลพินิจกำหนด 
เพดานขั้นสูงตามมาตรา	๔๒	ของพระราชบัญญัตินี้ซึ่งเป็นคุณกับผู้บริโภคมากกว่า 
ไดห้รอืไม	่เนือ่งจาก	มาตรา	๓	ของพระราชบญัญตัคิวามรบัผดิตอ่ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ 
จากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 กำหนดว่าในกรณีที่มีกฎหมายใดบัญญัติ 
เรื่องความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยไว้โดยเฉพาะ 
ซึ่งให้ความคุ้มครองผู้เสียหายมากกว่าให้บังคับตามกฎหมายนั้น	 ประกอบกับ 
บทบญัญตัใินมาตรา	๔๒	ไมไ่ดม้ขีอ้ความวา่ภายใตบ้งัคบัของกฎหมายวา่ดว้ยความรบัผดิ 
ต่อความเสียหายทีเ่กดิขึน้จากสินคา้ทีไ่มป่ลอดภัยดังเช่นกรณกีารยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียม 
ตามมาตรา	๑๘	แต่อย่างใด

   ๒ชาญณรงค์	ปราณีจิตต์,	เพิ่งอ้าง.

   ๓ธานิศ	 เกศวพิทักษ์,	คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑,	 (กรุงเทพฯ	 :	พลสยาม	พริ้นติ้ง,	๒๕๕๑) 

	หน้า	๑๖๙	–	๑๗๑.



จุลนิติ มี.ค. - เม.ย. ๕๓

วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค

140

   ๔.๔  จำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทต้องห้ามอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๗๔  
กรณีราคาทรัพย์สินหรือจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นอุทธรณ์ไม่เกิน	 
๕๐,๐๐๐	บาท	ย่อมต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง	จึงอาจเกิดกรณีผู้มีอำนาจ 
ฟ้องคดีแทนผู้บริโภค	ตามมาตรา	๑๙	เป็นโจทก์ฟ้องคดีแทนผู้บริโภคหลายรายและ 
ทุนทรัพย์ที่พิพาทของผู้บริโภคบางราย	ไม่เกิน	๕๐,๐๐๐	บาท	ซึ่งต้องห้ามอุทธรณ์ 
ในปญัหาขอ้เทจ็จรงิ	กรณนีีจ้ะพจิารณาแยกทนุทรพัยข์องผูบ้รโิภคแตล่ะรายหรอืไม่ 
เน่ืองจากถือเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้บริโภคแต่ละราย	และการแยกพิจารณาทุนทรัพย์ 
ดงักลา่วจะเกดิผลของคำพพิากษาทีข่ดัแยง้กนัระหวา่งผูบ้รโิภคในแตล่ะรายหรอืไม ่    

๕. บทสรุป
   ดังท่ีได้กล่าวแล้วโดยลำดับข้างต้นว่าพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค	 

พ.ศ.	๒๕๕๑	ฉบับนี้	มีเจตนารมณ์สำคัญในการที่จะเอื้ออำนวยความยุติธรรม 
ให้แก่ผู้บริโภคโดยนัยก็คือประชาชนทั่วไปให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
ไดโ้ดยสะดวก	ประหยดั	รวดเรว็	ไมเ่ปน็ทางการ	และเปน็ธรรม	ทัง้นี	้โดยไมส่ง่ผลกระทบ 
ต่อผู้ประกอบธุรกิจที่ดำเนินกิจการด้วยความสุจริตโดยคำนึงถึงมาตรฐาน 
ทางการค้าที่เหมาะสมภายใต้ระบบธุรกิจที่เป็นธรรมแต่อย่างใด	 อีกทั้งยังเป็น 
การยกระดับการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคอีกทางหน่ึงด้วย	อย่างไรก็ดี	บทบัญญัติแห่ง 
พระราชบัญญัตินี้ยังคงมีผลบังคับใช้มาเป็นระยะเวลาไม่นานนักและยังมีปัญหา 
ขอ้กฎหมายอยูห่ลายประการซึง่ตอ้งรอแนวคำวนิจิฉยัจากศาลเพือ่เปน็บรรทดัฐาน	
ทัง้ยงัตอ้งมกีารดำเนนิการเผยแพรค่วามรูเ้กีย่วกบัสทิธผิูบ้รโิภคตามพระราชบญัญตัิ
ฉบับนี้ให้ประชาชนได้มีโอกาสรับรู้และเข้าใจโดยทั่วถึงให้มากที่สุดต่อไป	

		 	 ประกอบกับในปัจจุบันได้มีการดำเนินการเพื่อหาทางแก้ไขเพิ่มเติม 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค	พ.ศ.	๒๕๒๒	ตามร่างพระราชบัญญัติคุ้มครอง 
ผูบ้รโิภค	(ฉบบัที	่..)	พ.ศ.	....			โดยการกำหนดใหส้มาคมและมลูนธิทิีค่ณะกรรมการ 
คุ้มครองผู้บริโภครับรองมีอำนาจดำเนินกระบวนพิจาณาใด	 ๆ	 ในคดีที่เป็น 
ประโยชน์ต่อผู้บริโภคโดยส่วนรวมได้ด้วย	 ดังนั้น	 จึงสมควรที่จะได้มีการ 
ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ 
เพื่อให้สอดคล้องต้องกันด้วย	ทั้งนี้	โดยการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา	๑๙	เพื่อกำหนด 
ให้มูลนิธิที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับรองมีอำนาจฟ้องและดำเนินคดีแทน 
ผู้บริโภค	และกำหนดผลกรณีที่มูลนิธิผู้ยื่นฟ้องถูกเพิกถอนการรับรอง	นอกจากนี้ 
ควรจะไดต้ดัหลกัการทีก่ำหนดวา่	“กรณสีมาคมเปน็ผูฟ้อ้งและมกีารเรยีกคา่เสยีหาย 
ให้เรียกค่าเสียหายแทนได้เฉพาะแต่ผู้บริโภคที่เป็นสมาชิกของสมาคมนั้นในขณะ 
ยื่นฟ้องเท่านั้น”	ออกเสีย	โดยไม่มีการกำหนดเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นผู้บริโภคที่เป็น 

	 	 ๔ธานิศ		เกศวพิทักษ์,	เพิ่งอ้าง,	หน้า	๑๘๙	–	๒๐๑.
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สมาชิกของสมาคมเท่านั้น	 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริโภคหรือประชาชนได้รับความคุ้มครอง 
อย่างทั่วถึงและเป็นไปอย่างกว้างขวาง	 สุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการแก้ไข 
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจะสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในการดำเนินกระบวน 
พิจารณาคดีแก่ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น

	 เอกสารอ้างอิง
• ชาญณรงค์  ปราณีจิตต์, วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค	ลักษณะพิเศษและข้อสังเกตที่สำคัญ, เว็บไซต์สำนักกฎหมาย 

และวิชาการศาลยุติธรรม (www.jla.coj.go.th/info.php?cid=4)
• ธานิศ  เกศวพิทักษ์, คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑, (กรุงเทพฯ : พลสยาม  

พริ้นติ้ง, ๒๕๕๑)
• สรวิศ  ลิมปรังษี, สิทธิผู้บริโภค, (กรุงเทพฯ : บริษัท ธนาเพรส จำกัด, ๒๕๕๒)
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ธรรมะกับการเมือง  ของ  พุทธทาสภิกขุ  น.๔๕

... ถ้าคนแต่ละคนมีศีลธรรม  บุคคลก็เป็นหน่วยหนึ่ง 

ของสังคมนั้น ๆ  หากว่าหน่วยแต่ละหน่วยของสังคม 

มีความปกติ  มีความสงบ  มีศีลธรรม  ก็หมายถึง

สังคมนั้นย่อมจะต้องมีความปรกติ  มีศีลธรรมด้วย  

เมื่อสังคมแต่ละสังคมมีปรกติ  มีศีลธรรม  

มีความสงบสุขกันทุก ๆ  สังคม  หรือทุกประเทศแล้ว 

ก็ย่อมทำให้โลกนี้มีความสงบ ...
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นางสาวอริยพร  โพธิใส
นิติกร สำนักกฎหมาย

สารพันปัญหากฎหมาย

การยกเลิก ส.ค. ๑ แก้ไขปัญหา 
ที่ดินทำกินได้จริงหรือ ?

อาจกล่าวได้ว่าที่ดินถือเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการ 
ดำรงชวีติของมนษุยไ์มว่า่จะสำหรบัเพือ่ใชเ้ปน็ทีอ่ยูอ่าศยั หรอืเพือ่การประกอบอาชพี
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และเพื่อประโยชน์ในด้านอื่น ๆ อีกนานัปการ แต่ปัจจุบัน 
ปัญหาเกี่ยวกับที่ดินทำกินของราษฎรก็ยังคงเป็นปัญหาที่รัฐบาลไม่ว่ายุคสมัยใดยังคง 
ตอ้งตระหนกัและหาแนวทางแกไ้ขปญัหาตลอดมา และนบัวนัปญัหากย็ิง่ทวมีากยิง่ขึน้ 
เป็นลำดับ ดังนั้นเพื่อให้ผู้อ่านได้มีความรู้ความเข้าใจถึงสภาพปัญหา อุปสรรค ทั้งใน 
ด้านปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินมากยิ่งขึ้น“สารพันปัญหา 
กฎหมาย” ฉบับนี้จึงใคร่ขอเสนอเรื่อง “การยกเลิก ส.ค. ๑ แก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน
ได้จริงหรือ ?” โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้  

 ๑. เอกสารที่เกี่ยวกับสิทธิในที่ดินประเภทต่าง ๆ  
    เป็นที่ทราบกันดีว่าเอกสารที่เกี่ยวกับสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมาย 

ที่ดินนั้นมีหลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทต่างก็มีความสำคัญแตกต่างกัน ดังนี้
				 ๑.๑		โฉนดทีด่นิ คอื หนงัสอืสำคญัแสดงกรรมสทิธิใ์นทีด่นิ ซึง่หมายความ 

รวมถึงโฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง และตราจองที่ตราว่าได้ทำประโยชน์แล้ว 
ซึ่งออกให้ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ผู้เป็นเจ้าของที่ดินมีกรรมสิทธิ์ 
ในที่ดินนั้นอย่างสมบูรณ์ และมีสิทธิจำหน่ายจ่ายโอนที่ดินนั้นได้ตามกฎหมาย  

				 ๑.๒		หนังสือรับรองการทำประโยชน์	 (น.ส.	๓)	คือ หนังสือคำรับรอง 
จากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าผู้ครอบครองได้ทำประโยชน์ในที่ดินแล้ว แบ่งออกเป็น 
๓ ชนิด คือ น.ส. ๓, น.ส. ๓ ก และ น.ส. ๓ ข โดยหนังสือรับรองการทำประโยชน์ 
แต่ละชนิดมีการออกให้แก่ผู้ครอบครองที่ดินในแต่ละท้องที่แตกต่างกัน ดังนี้

      น.ส. ๓ คือ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ออกให้แก่บุคคล 
ผู้ครอบครองที่ดินโดยทั่ว ๆ ไป ในพื้นที่ใดก็ได้ที่ไม่มีการกำหนดตำแหน่งที่แน่นอน 
และไม่จำเป็นต้องมีระวางแผนที่หรือมีระวางรูปถ่ายทางอากาศ ซึ่งรัฐมนตรียังไม่มี 
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ประกาศยกเลิกอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายที่ดินของ 
หัวหน้าเขต นายอำเภอ หรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ ซึ่งเป็นผู้ออก 
น.ส. ๓ ให้ 

      น.ส.	๓	ก คือ หนังสือรับรองการทำประโยชนซ์ึ่งออกให้ในท้องที่ 
ที่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ โดยวิธีกำหนดตำแหน่งที่ดินในระวางรูปถ่ายทางอากาศ 
นายอำเภอท้องที่หรือเจ้าพนักงานที่ดินเป็นผู้ออก

      น.ส.	๓	ข คอืหนงัสอืรบัรองการทำประโยชน ์ซึง่ออกในทอ้งทีท่ีไ่มม่ ี
ระวางรูปถ่ายทางอากาศ และรัฐมนตรีได้ประกาศยกเลิกอำนาจ 
หนา้ทีใ่นการปฏบิตักิารตามประมวลกฎหมายทีด่นิของหวัหนา้เขต  
นายอำเภอ หรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอแล้ว

   ๑.๓  หลกัฐานการแจง้การครอบครองทีด่นิ (ส.ค.	๑)		 
คือ หนังสือแจ้งการครอบครองที่ดินของผู้ครอบครองที่ได้ 
ทำประโยชนใ์นทีด่นิ	อยูก่อ่นวนัทีป่ระมวลกฎหมายทีด่นิใชบ้งัคบั  
(๑ ธันวาคม ๒๔๙๗) โดยไปแจ้งการครอบครองต่อนายอำเภอ 
หรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ ว่าตนครอบครอง 
ทีด่นิอยูเ่ปน็จำนวนเทา่ใดและมรีะยะเวลายาวนานเพยีงใด ซึง่นายอำเภอจะเปน็ผูอ้อก 
ส.ค. ๑ ให้ไว้เป็นหลักฐาน   

     ส.ค. ๑ มสีถานะทางกฎหมายเปน็เพยีงหลกัฐานแสดงการครอบครอง 
ไม่ใช่หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ดังนั้น ตามกฎหมายที่ดินจึงไม่สามารถที่จะ 
จดทะเบียนโอนที่ดินตามหลักฐานดังกล่าวให้แก่กันได้ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขาย 
หรือการยกให้ แต่อย่างไรก็ดีสามารถที่จะโอนให้แก่กันได้ โดยการแสดงเจตนา 
สละการครอบครองพร้อมทั้งส่งมอบการครอบครองนั้นให้กับผู้รับโอนเพื่อ 
เข้าครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินนั้นต่อไปตามประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์๑ 

   ๑.๔		ใบจอง (น.ส. ๒) คือ หนังสือแสดงการยอมให้เข้าครอบครองที่ดิน 
ชัว่คราว เปน็หนงัสอืทีท่างราชการออกใหเ้พือ่เปน็การแสดงความยนิยอมใหบ้คุคลใด 
เข้าครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินเป็นการชั่วคราว ซึ่งใบจองนี้จะออกให้แก ่
ราษฎรที่ทางราชการได้จัดที่ดินทำกินให้ตามประมวลกฎหมายที่ดิน โดยมีเงื่อนไขว่า 
ผู้ ที่ ไ ด้ รั บอนุญาตให้ เ ข้ าจับจองและทำประโยชน์ ในที่ ดิ นนั้ นจะต้ อง เ ริ่ ม 
ทำประโยชน์ในที่ดินที่ทางราชการจัดสรรให้ภายใน ๖ เดือน นับแต่วันที่ได้รับใบจอง  

  ๑ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

  มาตรา ๑๓๗๗ วรรคหนึ่ง“บัญญัติว่าถ้าผู้ครอบครองสละเจตนาครอบครอง หรือไม่ยึดถือทรัพย์สินต่อไปไซร้ 

การครอบครองย่อมสิ้นสุดลง”

  มาตรา ๑๓๗๘ บัญญัติว่า “การโอนไปซึ่งการครอบครองนั้นย่อมทำได้โดยส่งมอบทรัพย์สินที่ครอบครอง” 
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และจะต้องทำประโยชน์ในที่ดินนั้นให้แล้วเสร็จภายใน ๓ ปี นับแต่วันที่ได้รับใบจอง 
(การทำประโยชน์ให้แล้วเสร็จ หมายถึง การทำประโยชน์ให้ได้ ๓ ใน ๔ ส่วน ของ 
ที่ดินที่จัดให้ ถือว่าการทำประโยชน์ได้แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว) 

      ทีด่นิทีม่ใีบจองนีจ้ะโอนใหแ้กบ่คุคลอืน่ไมไ่ดเ้วน้แตจ่ะเปน็การตกทอด 
ทางมรดก และเมื่อทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวแล้วเสร็จตามเงื่อนไขแล้ว ก็สามารถ 
ท่ีจะนำใบจองมาขอออกโฉนดท่ีดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ได้ในภายหลัง  

		 	 ๑.๕		ใบไต่สวน	 (น.ส. ๕) คือ หนังสือแสดงการสอบสวนเพื่อออก 
โฉนดทีด่นิใบไตส่วนไมใ่ชห่นงัสอืแสดงกรรมสทิธิใ์นทีด่นิ เปน็เพยีงหลกัฐานทีแ่สดงวา่ 
ผู้ครอบครองมีเจตนาครอบครองที่ดินแปลงน้ันตามแนวเขตท่ีได้แสดงไว้ในใบไต่สวนแล้ว 

๒. สภาพปัญหาเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน
   สภาพปัญหาเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่พบเป็นส่วนใหญ่ในปัจจุบัน 

คอื การทีป่ระชาชนไดร้บัความเดอืดรอ้นจากกรณทีีร่ฐัไดป้ระกาศเขตหวงหา้มในทีด่นิ 
ซึ่งเป็นที่ดินของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นที่ราชพัสดุ ที่ดินซึ่งเป็นเขตป่าสงวน ฯลฯ ทับซ้อนกับ 
ที่ดินซึ่งเป็นของประชาชน ทั้งที่ตามความเป็นจริงแล้วประชาชนได้อยู่อาศัยและใช้ 
ประโยชน์ในที่ดินนั้นมาก่อนการหวงห้ามของรัฐเสียอีก ซึ่งการประกาศเขตหวงห้าม 
ในที่ดินของรัฐที่เป็นที่ทับซ้อนกับที่ดินของประชาชนเช่นว่านี้ ได้นำมาสู่ปัญหา 
การที่ประชาชนไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินผืนดังกล่าวนั้นได้ หรือทำให้ 
การออกเอกสารสทิธิท์ีด่นิมคีวามยุง่ยาก เปน็ผลใหป้ระชาชนตอ้งกลายเปน็ผูอ้ยูอ่าศยั 
ในที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และถูกรัฐบังคับใช้กฎหมายจนถึงขั้นต้องถูกจับกุม 
ดำเนินคดีให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง ตลอดจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินตามปกติสุขได้  
ซ่ึงสภาพปัญหาดังกล่าวมีสาเหตุมาจาก๒ 

   (๑) นโยบายเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาท่ีดินของรัฐบาลมีการเปล่ียนแปลง 
อยู่บ่อยครั้ง ทำให้นโยบายไม่มีความเป็นเอกภาพขาดความชัดเจนและต่อเนื่อง  
จนทำให้ปัญหาที่ดินไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม รวมท้ังกระบวนการ
ทำงานของภาครัฐท่ีมีความล่าช้า 

   (๒)  ขาดการบริหารจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ โดยเฉพาะระบบแผนที่  
ที่ไม่มีการรวบรวมข้อมูลที่ดินไว้เพียงแห่งเดียว อีกทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างใช้ 
แผนที่ที่มีอัตราส่วนแตกต่างกัน ดังนั้น เมื่อมีการตรวจสอบแนวเขตเพื่อระวาง 
ชีแ้นวเขตท่ีดินซ่ึงประชาชนได้ออกเอกสารสิทธ์ิก็จะดำเนินการในลักษณะท่ีเป็นการเหมารวม 
ว่าที่ดินนั้นอยู่ในเขตที่ดินของรัฐ ทั้งที่ยังไม่มีความชัดเจนว่าที่ดินนั้นเป็นของ 
รัฐหรือของประชาชน 

    ๒ศยามล  ไกยูรวงศ์ และคณะ. ข้อพิพาทและความขัดแย้งปัญหาที่ดินในประเทศไทย.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

(สกว.), ๒๕๔๙. 
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   (๓) หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดที่ดินของรัฐมีอยู่ เป็น 
จำนวนมาก ทำให้การบริหารจัดการขาดความเป็นเอกภาพ ไม่สามารถกระจาย 

การถอืครองทีด่นิใหแ้กป่ระชาชนไดอ้ยา่งเปน็ธรรมและทัว่ถงึตาม“แนวนโยบายพืน้ฐาน 
แห่งรัฐ” ที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ไม่ได้กำหนดมาตรการ 
ทางภาษีที่จะเป็นกลไกและเครื่องมือในการกระจายที่ดินและสร้างความเป็น 
ธรรมในสังคม

   (๔) การทจุรติคอรร์ปัชนั โดยการนำหลกัฐานการแจง้การครอบครองทีด่นิ 
(ส.ค. ๑) ไปขอออกโฉนดหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์โดย 
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมท้ังมีการสวมสิทธิออกเอกสารสิทธ์ิในท่ีดิน 
ให้กับบุคคลที่ไม่ได้ทำประโยชน์ในที่ดินอย่างแท้จริง

      นอกจากนี ้สภาพปญัหาดงักลา่วในเบือ้งตน้ยงัมี 
สาเหตุมาจากนโยบายของรัฐที่กำหนดให้ผู้ครอบครองและ 
ทำประโยชน์ในท่ีดินอยู่ก่อนวันท่ีประมวลกฎหมายท่ีดินใช้บังคับ 
และไมม่หีนงัสอืสำคญัแสดงกรรมสทิธิท์ีด่นิ มาแจง้การครอบครอง 
ที่ดินต่อนายอำเภอท้องที่ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ประมวล 
กฎหมายนี้ใช้บังคับ เพื่อที่จะนำหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑)  
ดั ง กล่ า ว ไปขอออกหนั ง สื อ แสดงกรรมสิ ท ธิ์ ใ นที่ ดิ น ในภายหลั ง  ทั้ ง นี้   
ตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๕  
อย่างไรก็ตาม จนถึงปัจจุบันรัฐก็ยังไม่สามารถดำเนินการออกโฉนดที่ดิน 
หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์แก่ประชาชนที่แจ้งการครอบครองที่ดิน 
หรอืมหีลกัฐานการแจง้การครอบครองทีด่นิ (ส.ค. ๑) ดงักลา่วใหแ้ลว้เสรจ็ได ้และนำมาสู่ 
การทุจริตคอร์รัปชันโดยการนำหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ไปขอ 
ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 ๓. แนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน
   แนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินของรัฐ 

วิธีหนึ่งที่มีการดำเนินการอยู่ในปัจจุบันตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล 
กฎหมายทีด่นิ  (ฉบบัที ่๑๑)  พ.ศ. ๒๕๕๑  มาตรา  ๘  กค็อื  การปรบัปรงุหลกัเกณฑแ์ละ 
วธิกีารออกโฉนดทีด่นิ หรอืหนงัสอืรบัรองการทำประโยชน ์โดยวธิกีารเรง่รดัใหบ้คุคลผูม้ ี
หลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) มาดำเนินการเพื่อขอออกโฉนดที่ดิน 
หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ภายในเวลาที่กำหนด กล่าวคือ กำหนดให้ผู้ที่ได้ 
ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ 
(ก่อนวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๔๙๗) หรือผู้ที่ได้ครอบครองต่อเนื่องจากบุคคลดังกล่าว  
โดยไมม่โีฉนดทีด่นิหรอืหนงัสอืรบัรองการทำประโยชน ์แตม่เีพยีงหลกัฐานการแจง้ 
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การครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) สามารถที่จะนำหลักฐานการแจ้งการครอบครอง 
ที่ดินดังกล่าวนั้น มายื่นคำขอเพื่อออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำ 
ประโยชน์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ภายใน ๒ ปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใชบ้งัคบั (นบัแตว่นัที ่๗ กมุภาพนัธ ์๒๕๕๑) โดยไมต่อ้งนำคำพพิากษาหรอืคำสัง่ถงึทีส่ดุ 
ของศาลมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่ถ้าพ้นกำหนด ๒ ปี กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ 
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เป็นต้นไป ผู้ที่มายื่นคำขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรอง
การทำประโยชน์ จะต้องนำคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดของศาลยุติธรรมว่าเป็น 
ผู้ซึ่งได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อนวันที่ 
ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย พนักงาน 
เจ้าหน้าที่จึงจะออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้ได้ 

   การที่รัฐใช้วิธีดำเนินการโดยการเร่งรัดให้บุคคลผู้มีหลักฐานการแจ้งการ 
ครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) มาดำเนินการเพื่อขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรอง 
การทำประโยชน์ภายในเวลาที่กำหนดหรือการประกาศยกเลิก ส.ค. ๑ นี้ เป็นเพียง 
วธิกีารหนึง่ทีจ่ะชว่ยแกป้ญัหาเกีย่วกบัเอกสารสทิธิใ์นทีด่นิใหก้บัประชาชนผูม้หีลกัฐาน 
การแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ที่ครอบครองที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
แต่ยังไม่มีหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินเท่านั้น 

    อย่างไรก็ตาม วิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวยังไม่มีความครอบคลุม 
หรอืไมส่ามารถ แกไ้ขปญัหาเกีย่วกบัเอกสารสทิธิใ์นทีด่นิดงักลา่วขา้งตน้ไดท้ัง้หมด  
โดยเฉพาะวธิกีารดงักลา่วยงัไมส่ามารถแกไ้ขปญัหาใหก้บักลุม่บคุคลทีไ่มม่หีลกัฐาน
การแจ้งการครอบครอง (ส.ค. ๑) อนัเนือ่งมาจากหลกัฐานการแจง้การครอบครองทีด่นิ  
(ส.ค. ๑) สญูหายหรอืมเีพยีงการครอบครองและทำประโยชนใ์นทีด่นิตามความเปน็จรงิ 
เท่านั้นแต่ไม่ได้แจ้งการครอบครองตามกฎหมายจึงทำให้ไม่มีหลักฐานการแจ้งการ 
ครอบครองทีด่นิ (ส.ค. ๑) รวมทัง้ไมส่ามารถแกไ้ขปญัหาใหก้บัประชาชนทีไ่ดร้บัความ 
เดือดร้อน กรณีท่ีรัฐประกาศเขตหวงห้ามท่ีดินทับซ้อนกับท่ีดินทำกินของประชาชนได้

    ดงันัน้ การแกไ้ขปญัหาเกีย่วกบัเอกสารสทิธิท์ีด่นิควรทีจ่ะดำเนนิการอยา่ง 
บูรณาการและมีความครอบคลุม กล่าวคือ นอกจากจะดำเนินการตามวิธีการและ 
แนวทางดังกล่าวแล้ว รัฐควรดำเนินการ๓ ดังนี้ 

   (๑) รัฐควรมีนโยบายเร่งรัดการจัดทำแนวเขตที่ดินของรัฐแต่ละประเภท 
ใหเ้สรจ็สิน้โดยเรว็เพือ่ใหเ้กดิความชดัเจนวา่มปีระชาชนถอืครองทีด่นิในเขตทีด่นิของรฐั 
ในพื้นที่นั้นเพียงใดเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหานั้นต่อไป

     ๓รายงานผลการพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินทำกินและการออกเอกสารสิทธิ์. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

 ปัญหาที่ดินทำกินและการออกเอกสารสิทธิ์, สภาผู้แทนราษฎร
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    (๒) กำหนดนโยบายการวางแผนการใช้ท่ีดินอย่างเหมาะสมท้ังประเทศเพ่ือ 
จำแนกการใชท้ีด่นิแตล่ะประเภท และตรวจสอบเขตพืน้ทีข่องหนว่ยงานรฐั รวมทัง้การ 
ใช้ประโยชน์ของประชาชนในสภาพความเป็นจริงมาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา   

   (๓) ปัญหาเรื่องที่ดินในเขตชุมชนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ทั่วประเทศและ 
ที่กระจายอยู่ในเขตที่ดินของรัฐทุกประเภทควรได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้ได้รับ 
กรรมสิทธิ์ในที่ดินในรูปแบบเดียวกัน

   (๔) รฐัควรมนีโยบายใหห้นว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัทีด่นิของรฐัรว่มกนัศกึษา 
และเสนอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีที่มีอยู่ให้เป็นไปในทิศทาง 
เดียวกัน มีความสอดคล้อง ชัดเจน สามารถป้องกันการบุกรุก 
ที่ดินของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดที่ดินควรคำนึงถึง 
ผู้ปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด

   (๕) ควรปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการจัดที่ดิน  
เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ เพื่อให้การ 
ดำเนนิการจดัทีด่นิของรฐัมหีลกัเกณฑ ์และวธิกีารทีแ่นน่อนชดัเจน 
และมีมาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนกำหนดให้สิทธิในที่ดินเป็น 
ระบบเดียวกันและเท่าเทียมกัน

   (๖) ปรับปรุงแก้ไขนโยบาย กฎหมาย คำสั่ง และระเบียบข้อบังคับ  
ที่มีผลต่อสิทธิการใช้ประโยชน์และการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งผลกระทบ 
ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีความยั่งยืน

   (๗) ปฏิรูปการจัดท่ีดินของรัฐ รวมท้ังการพัฒนาระบบข้อมูลท่ีเก่ียวกับท่ีดิน  
เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานไว้ใช้ในการศึกษาติดตามและตรวจสอบสภาพการณ์ 
ในปัจจุบัน เพื่อใช้ในการวางแผนระดับนโยบายและการบริหารทรัพยากรที่ดินได้

   (๘) การพัฒนาการทางด้านการคลัง เช่น การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตรา 
กา้วหนา้เพือ่ใหเ้ปน็มาตรการจำกดัการถอืครองทีด่นิ อยา่งเปน็ธรรมและเกดิประโยชน์ 
ในการใช้ที่ดินอย่างเต็มที่

     (๙) การพฒันากลไกความรว่มมอืในการทำงานขององคก์รภาคประชาชน 
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและที่ดินของ 
ท้องถิ่น ในด้านการส่งเสริมกระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วม    

 สรุป 
ประการสดุทา้ยตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๘๕ ยังได้กำหนดหลักการโดยให้ “รัฐต้องดำเนินการตามนโยบายด้านที่ดิน  
โดยกำหนดหลกัเกณฑก์ารใชท้ีด่นิใหค้รอบคลมุทัง้ประเทศและรฐัจะตอ้งกระจายการ 
ถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและดำเนินการให้เกษตรกรมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในที่ดิน 
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เพื่อประกอบเกษตรกรรมอย่างทั่วถึงโดยการปฏิรูปที่ดิน...” แต่จะพิจารณาเห็นได้ว่า 
สภาพปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับที่ดินทำกินยังเป็นปัญหาที่รัฐบาลต้องคอยแก้ไข 
มาทกุยคุทกุสมยัจนถงึปจัจบุนั และมาตรการหนึง่ทีร่ฐับาลไดด้ำเนนิการแกไ้ขกค็อืการ 
ประกาศยกเลิก ส.ค. ๑ โดยการให้ประชาชนผู้มี ส.ค. ๑ มาแจ้งความประสงค์ 
แก่ทางราชการเพื่อออกเป็นโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์นั้น ไม่ใช่ 
มาตรการที่จะสามารถแก้ไขปัญหาที่ดินได้ทั้งหมด เพราะสภาพปัญหาเกี่ยวกับ 
ทีด่นินัน้เกดิจากหลายสาเหตดุว้ยกนัไมว่า่จะเปน็ปญัหาดา้นนโยบายเกีย่วกบัการแกไ้ข 
ปัญหาที่ดินของรัฐบาลที่มีความไม่แน่นอน ทำให้นโยบายไม่มีความเป็นเอกภาพ 
ขาดความชดัเจนและไมต่อ่เนือ่ง กระบวนการทำงานของภาครฐัมคีวามลา่ชา้ ขาดการ 
บริหารเครือข่ายระบบข้อมูลที่ดี ทำให้การบริหารจัดการขาดความเป็นเอกภาพ 
รวมทัง้ปญัหาการทจุรติคอรร์ปัชนัในวงราชการ มกีารสวมสทิธิอ์อกเอกสารสทิธิใ์นทีด่นิ 
ให้กับบุคคลที่ไม่ได้ทำประโยชน์ในที่ดินนั้น ตลอดจนปัญหาอันเนื่องมาจากความ 
ไม่สอดคล้องของแนวนโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินของรัฐกับสภาพเศรษฐกิจ 
และสังคม รวมทั้งการไม่ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่รัฐในการแก้ไขปัญหา 
อย่างจริงจัง ได้ก่อให้เกิดปัญหาต่อการดำเนินการออกหนังสือแสดงกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 
มาโดยตลอด ดงันัน้ สมควรเปน็อยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งมกีารทบทวนเพือ่หาแนวทางทีเ่หมาะสม 
กับสภาพความเป็นจริงของปัญหาที่เกิดขึ้นและดำเนินกระบวนการแก้ไขปัญหานั้น 
อย่างจริงจัง เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนโดยส่วนรวมต่อไป 
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   • http://www.dol.go.th/landdoc/images/medias/landdoc/file/a2.pdf
  • http://www.law.tu.ac.th/law_center/law_document/book2/b2-11.html 
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หน้าที่ของคน  ของ  พระเทพวิสุทธิเมธี  (ปัญญานันทภิกขุ)  น.๓๔

... คุณสมบัติพิเศษของผู้มีหน้าที่ในการบริหาร

“ตั้งใจทำการงาน

อ่านใจคนอื่นเป็น

เห็นใจต่อผู้น้อย

มีใจคล้อยเที่ยงธรรม

น้อมใจตามมติรวม

ร่วมใจประพฤติดี” ...



เกร็ดกฎหมายน่ารู้

จุลนิติ มี.ค. - เม.ย. ๕๓ 151

ความผิดอาญาแผ่นดิน
และความผิดอันยอมความได้

นางสาวจุฬารัตน์  ยะปะนัน
นิติกร สำนักกฎหมาย

๑. บทนำ
หากจะกล่าวถึงการกระทำที่เป็นความผิดที่มีโทษทางอาญาแล้ว เรามักจะ 

ได้ยินคำว่า “ความผิดอาญาแผ่นดิน” หรือ “ความผิดต่อแผ่นดิน” และคำว่า 
“ความผิดต่อส่วนตัว” หรือ “ความผิดอันยอมความได้” อยู่บ่อย ๆ ประกอบกับ 
หากผู้ได้ยินถ้อยคำดังกล่าวมิได้ผ่านการศึกษาทางวิชานิติศาสตร์มาโดยเฉพาะ 
แล้วก็อาจมีความสงสัยว่าความผิดหรือถ้อยคำเหล่านี้มีความหมายเหมือนกัน 
หรือต่างกันอย่างไร เช่น คำว่า “ความผิดอาญาแผ่นดิน” กับ “ความผิดต่อแผ่นดิน” 
นั้น มีนัยความหมายเหมือนกัน เช่นเดียวกับคำว่า “ความผิดต่อส่วนตัว” กับคำว่า 
“ความผิดอันยอมความได้” นั้น ก็มีนัยความหมายเหมือนกันเพียงแต่ถ้อยคำดังกล่าว
นั้นได้มีการบัญญัติไว้ในกฎหมายคนละฉบับกันและใช้ถ้อยคำต่างกันเท่านั้น กล่าวคือ
ในประมวลกฎหมายอาญาใช้คำว่า “ความผิดอันยอมความได้” แต่ในประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาจะใช้คำว่า “ความผิดต่อส่วนตัว” 

คอลัมน์ “เกร็ดกฎหมายน่ารู้” จึงใคร่ขอเสนอเกร็ดความรู้เกี่ยวกับเรื่อง  
“ความผิดอาญาแผ่นดินและความผิดอันยอมความได้” เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบถึง 
นัยความหมาย รวมทั้งผลในทางกฎหมายของคดีอาญาทั้ง ๒ ประเภทดังกล่าว ดังนี้

๒. ความหมายหรือลักษณะของ “ความผิดอาญาแผ่นดิน” และ 
“ความผิดอันยอมความได้” 
 ความผิดอาญาแผ่นดิน คือ ความผิดที่หากมีการกระทำแล้วนอกจากจะมี 
ผลกระทบต่อผู้ที่ถูกกระทำโดยตรงแล้วยังมีผลกระทบต่อสังคมโดยรวมอีกด้วย  
ดังนั้น รัฐจึงต้องเข้าดำเนินการเอาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ แม้ผู้ที่ถูกกระทำนั้น 
จะไม่ติดใจเอาความหรือดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดต่อไปแล้วก็ตาม ทั้งนี้ เพื่อเป็น 
การป้องกันสังคมโดยรวม
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ความผิดอาญาแผ่นดินและความผิดอันยอมความได้

 ความผิดอันยอมความได้ คือ ความผิดที่หากมีการกระทำแล้วมีผลกระทบ 
ต่อผู้ที่ถูกกระทำโดยตรงเท่านั้น และไม่มีผลกระทบต่อสังคมโดยรวม ดังนั้น เมื่อผู้ที่ 
ถูกกระทำไม่ติดใจเอาความหรือดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดต่อไปแล้ว รัฐก็ไม่จำเป็น 
ต้องเข้าไปดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอีกต่อไป นอกจากนี้ประมวลกฎหมาย
ลักษณะอาญาของไทยในอดีตได้มีการกำหนดนิยามคำว่า “ความผิดต่อส่วนตัว” 
ไว้ในมาตรา ๖ (๗) ว่า “ความผิดต่อส่วนตัว นั้น ท่านหมายความว่า บรรดาความผิด 
ที่จะฟ้องขอให้ศาลพิจารณาทางอาญาได้แต่เมื่อผู้ที่ต้องประทุษร้ายหรือเสียหายนั้น 
ได้มาร้องทุกข์ขอให้ว่ากล่าว”

ข้อพิจารณาว่าความผิดใดเป็นความผิดอันยอมความได้ ๑

ความผดิทีก่ฎหมายถอืวา่เปน็ความผดิอนัยอมความไดน้ัน้ ไดม้กีรอบความคดิ
ในทางนิติบัญญัติว่า “ความผิดอันยอมความได้” ควรมีลักษณะ ดังนี้

๑) เป็นความผิดที่มีความเป็นอาชญากรรมน้อย
๒) เป็นความผิดที่มีคุณธรรมทางกฎหมายที่เป็นเรื่องส่วนตัวอย่างมากที่ 

พึงเคารพในเจตจำนงของผู้เสียหายหรือมีคุณธรรมทางกฎหมายท่ีเป็นส่วนบุคคลโดยแท้
๓)  เป็นความผิดที่มุ่งประสงค์จะคุ้มครองผู้เสียหายอย่างแท้จริง

 สำหรับกฎหมายอาญาหรือกฎหมายท่ีมีโทษทางอาญาของไทยน้ันการท่ีจะ 
พิจารณาว่าการกระทำความผิดใดจะเป็น “ความผิดอาญาแผ่นดิน” หรือ “ความผิด 
อันยอมความได้” นั้นมีหลักในการพิจารณาอยู่ว่าความผิดใดจะเป็น “ความผิด 
อนัยอมความได”้ ตอ้งมกีฎหมายบญัญตัไิวโ้ดยชดัแจง้วา่เปน็ “ความผดิอนัยอมความได”้ 
ส่วนความผิดนอกจากนั้นถือว่าเป็น “ความผิดอาญาแผ่นดิน” ทั้งสิ้น ดังจะพิจารณา 
เห็นได้ตามประมวลกฎหมายอาญาที่ได้มีบทบัญญัติระบุความผิดที่ยอมความได้ไว้ 
หลายมาตรา เช่น ความผิดเกี่ยวกับการค้า มาตรา ๒๗๒, ความผิดต่อเสรีภาพ  
มาตรา ๓๐๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๑๐ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๓๑๑ วรรคหนึ่ง 
(ดูมาตรา ๓๒๑), ความผิดฐานเปิดเผยความลับ มาตรา ๓๒๒ – มาตรา ๓๒๔ 

“ความผิดต่อส่วนตัว นั้น ท่านหมายความว่า บรรดา 
ความผิด  ที่จะฟ้องขอให้ศาลพิจารณาทางอาญาได้ 
แตเ่มือ่ผูท้ีต่อ้งประทษุรา้ยหรอืเสยีหายนัน้ไดม้ารอ้งทกุข ์
ขอให้ว่ากล่าว”

 ๑ คณิต  ณ นคร, “กฎหมายอาญาภาคทั่วไป” (กรุงเทพฯ : วิญญูชน, พิมพ์ครั้งที่ ๓, ๒๕๕๑), หน้า ๑๔๐.
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(ดูมาตรา ๓๒๕), ความผิดฐานหมิ่นประมาท มาตรา ๓๒๖ – มาตรา ๓๓๒ 
(ดูมาตรา ๓๓๓ วรรคหนึ่ง), ความผิดฐานฉ้อโกง มาตรา ๓๔๑ มาตรา ๓๔๒ และ 
มาตรา ๓๔๔ – มาตรา ๓๔๗ (ดูมาตรา ๓๔๘), ความผิดฐานโกงเจ้าหน้ี มาตรา ๓๔๙ – 
มาตรา ๓๕๐ (ดูมาตรา ๓๕๑), ความผิดฐานยักยอก มาตรา ๓๕๒ – มาตรา ๓๕๕ 
(ดูมาตรา ๓๕๖), ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ มาตรา ๓๕๘ และมาตรา ๓๕๙  
(ดูมาตรา ๓๖๑), และความผิดฐานบุกรุก มาตรา ๓๖๒ – มาตรา ๓๖๔ (ดูมาตรา ๓๖๖) 
เป็นต้น โดยจะพิจารณาเห็นได้ว่าความผิดดังกล่าวเป็นความผิดที่ผู้เสียหายหรือ 
ผู้ถูกกระทำโดยเฉพาะนั้นได้รับความเสียหายมากกว่ารัฐ จึงควรที่จะให้ผู้เสียหายเป็น 
ผูว้นิจิฉยัหรอืตดัสนิใจวา่ควรใชบ้งัคบักฎหมายอาญาแกผู่ก้ระทำผดิหรอืไม ่ถา้ผูเ้สยีหาย 
ไม่ติดใจจะดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดก็สามารถยอมความกัน ได้ ๒

๓. ผลในทางกฎหมายของ “ความผิดอาญาแผ่นดิน” และ “ความผิด 
อันยอมความได้”

 ๓.๑ การเริ่มต้นและการฟ้องคดี
  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๘ ได้กำหนดให้ 

ผู้ที่มีอำนาจฟ้องคดีอาญา ได้แก่ พนักงานอัยการและผู้เสียหาย แต่ในการฟ้อง 
คดีอาญาตามปกติแล้วส่วนมากพนักงานอัยการจะเป็นผู้ฟ้อง กรณีที่ผู้เสียหาย 
ฟ้องคดีอาญานั้นมีน้อยมาก ทั้งนี้ เพราะว่าการดำเนินคดีอาญาของประเทศไทยนั้น 
เปน็ “การดำเนนิคดอีาญาโดยรฐั” ซึง่ถอืวา่รฐัเปน็ผูเ้สยีหายโดยตรง และเจา้พนกังาน 
ของรัฐผู้มีอำนาจหน้าที่ดำเนินคดีอาญาคือ “พนักงานอัยการ” 

  อย่างไรก็ตาม หลักการดำเนินคดีอาญาโดยรัฐดังกล่าวก็ไม่ได้ผูกขาด 
การดำเนินคดีอาญาไว้แต่เพียงฝ่ายเดียวโดยเด็ดขาด เนื่องจากกฎหมายได้บัญญัติ 
ให้สิทธิแก่ผู้เสียหายสามารถฟ้องคดีอาญาได้ด้วยตัวเองหรือจะเข้าเป็นโจทก์ร่วมกับ 
พนักงานอัยการซึ่งได้ฟ้องคดีนั้นไว้แล้วก็ได้ 

  โดยสรปุแลว้ “ความผดิอาญาแผน่ดนิ” และ “ความผดิอนัยอมความได”้  
มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเริ่มต้นและการฟ้องคดีที่มีความแตกต่างกันดังนี้

  ๑)  ความผิดอาญาแผ่นดิน
   คดีความผิดอาญาแผ่นดิน พนักงานอัยการหรือผู้เสียหายจะเป็น 

ผู้ฟ้องคดีก็ได้หรือพนักงานอัยการจะขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับผู้เสียหายในคดีที่ 
เป็นความผิดอาญาแผ่นดินก่อนคดีเสร็จเด็ดขาดก็ได้หรือผู้เสียหายจะขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ 
กับพนักงานอัยการก่อนศาลชั้นต้นพิพากษาคดีนั้นก็ได้ ตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑

๒ เกียรติขจร  วัจนะสวัสดิ์, “คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาค ๑”, (กรุงเทพฯ : จิรรัชการพิมพ์, พิมพ์ครั้งที่ ๙, ๒๕๔๙), 
หน้า ๑๔.
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   อย่างไรก็ตามในคดีความผิดอาญาแผ่นดินบางฐานความผิด 
ถอืวา่รฐัเทา่นัน้เปน็ผูเ้สยีหาย เอกชนผูไ้ดร้บัผลจากการกระทำดงักลา่วไมถ่อืวา่เปน็ 
ผู้เสียหายจึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีหรือขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการได้ เช่น ความผิด 
ตามพระราชบญัญตัจิราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒, ความผดิตามพระราชบญัญตัอิาวธุปนื 
เครือ่งกระสนุปนื วตัถรุะเบดิ ดอกไมเ้พลงิ และสิง่เทยีมอาวธุปนื พทุธศกัราช  ๒๔๙๐,  
ความผิดตามพระราชกำหนดกู้ยืมเงินที่ เป็นการฉ้อโกงประชาชน, ความผิด 
ฐานย้ายหรือทำลายศพตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๙๙, ความผิด 
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๘ ฐานเปน็เจา้พนกังานทำใหเ้สยีหาย เอาไปเสยี 
ซึ่งทรัพย์หรือเอกสารใดซึ่งตนมีหน้าที่ดูแลรักษา, ความผิดฐานเจ้าพนักงานเบียดบัง 
ยักยอกทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๗, พระราชบัญญัติการเล่นแชร์  
พ.ศ. ๒๕๓๔, พระราชบญัญตัอิาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒, ความผดิตามพระราชบญัญตัยิาเสพตดิ 
ให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒, ความผิดฐานย้ายศพเพื่อปิดบังเหตุแห่งการตายตามประมวล 
กฎหมายอาญา มาตรา ๑๙๙ ซึ่งความผิดเหล่านี้เป็นความผิดเกี่ยวกับการกำหนด 
หน้าที่ให้ประชาชนปฏิบัติเพื่อความเป็นระเบียบ ความสงบสุข และความปลอดภัย 
แก่ประชาชน และเป็นความผิดที่ไม่มีผู้ถูกกระทำถือว่าเป็นการกระทำต่อรัฐโดยตรง 
รฐัเทา่นัน้เปน็ผูเ้สยีหาย ดงันัน้ เอกชนจงึไมส่ามารถเปน็โจทกฟ์อ้งคดเีหลา่นีไ้ด ้หรอืจะ 
เข้าเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการก็ไม่ได้เช่นกัน เพราะในกรณีดังกล่าวผู้มีอำนาจ 
ดำเนินคดีแก่ผู้กระทำความผิดคือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือพนักงานอัยการเท่านั้น 

   อนึ่ง คดีความผิดอาญาแผ่นดินนี้แม้ผู้เสียหายไม่ได้ร้องทุกข์ต่อ 
พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการก็สามารถฟ้องคดีนั้นต่อศาลได้ เพราะในความผิด 
อาญาแผ่นดินความเห็นชอบของผู้เสียหายไม่ใช่สาระสำคัญในการดำเนินคดีอาญา 
ดังกล่าว

  ๒)  ความผิดอันยอมความได้
    ในคดีความผิดอันยอมความได้นี้ พนักงานอัยการหรือผู้เสียหาย 

จะเปน็ผูฟ้อ้งคดกีไ็ด ้ในกรณทีีผู่เ้สยีหายฟอ้งคดเีองจะตอ้งฟอ้งภายใน ๓ เดอืน นบัแต่ 
วันที่ “รู้เรื่องความผิด” และ “รู้ตัวผู้กระทำความผิด” โดยผู้เสียหายไม่ต้องร้องทุกข ์

คดีความผิดอาญาแผ่นดินบางฐานความผิด 
ถือว่ารัฐเท่านั้นเป็นผู้เสียหาย  เอกชนผู้ได้รับผลจาก 
การกระทำดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นผู้เสียหาย
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แต่อย่างใด อย่างไรก็ตามในคดีความผิดอันยอมความได้นี้ หากผู้เสียหายได้ร้องทุกข ์
ต่อพนักงานสอบสวนไว้แล้วภายใน ๓ เดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัว 
ผูก้ระทำความผดิ ผูเ้สยีหายสามารถฟอ้งคดเีกนิ ๓ เดอืนได ้ทัง้นี ้โดยอยูภ่ายใตก้ำหนด 
อายุความตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๕

    ในกรณทีีพ่นกังานอยัการเปน็ผูฟ้อ้งคดปีระมวลกฎหมายวธิพีจิารณา 
ความอาญา มาตรา ๑๒๐ และมาตรา ๑๒๑ ได้กำหนดเงื่อนไขไว้ว่าจะต้องมีการ 
สอบสวนในความผิดนั้นก่อน ซึ่งอำนาจในการสอบสวนของพนักงานสอบสวนในกรณี
ความผิดอันยอมความได้จะเกิดขึ้นเมื่อ “ผู้เสียหายได้ร้องทุกข์” ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า  
ในคดีความผิดอันยอมความได้พนักงานอัยการจะเป็นผู้ฟ้องคดีได้ต่อเมื่อมีการ 
ร้องทุกขจ์ากผู้เสียหายในการกระทำความผิดนั้นด้วย

 ๓.๒ สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับ
  ๑)  ความผิดอาญาแผ่นดิน
   ในคดีอาญาแผ่นดินน้ันประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา ๓๙ ได้บัญญัติกรณีท่ีจะทำให้สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับไปเม่ือมีเหตุต่อไปน้ี
   (๑) โดยความตายของผู้กระทำความผิด
    กรณีนี้ เป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๘  

ซึ่งได้บัญญัติไว้ว่า “โทษให้เป็นอันระงับไปด้วยความตายของผู้กระทำความผิด”  
และการที่กฎหมายต้องบัญญัติไว้แบบนี้ก็เพราะว่าโทษทางอาญาหรือความรับผิด 
ในทางอาญาถือเป็นเหตุเฉพาะตัว ไม่สามารถโอนหรือรับมรดกโดยทายาทได้ ดังนั้น 
คดีจึงเป็นอันระงับเพราะความตายของผู้กระทำความผิดเสมอ

    (๒) เมื่อคดีเลิกกันโดยผู้กระทำความผิดยอมเสียค่าปรับในอัตรา 
อยา่งสงูสำหรบัความผดินัน้แกพ่นกังานเจา้หนา้ทีก่อ่นศาลพพิากษา หรอืชำระคา่ปรบั 
ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้เปรียบเทียบแล้ว ทั้งนี้ เฉพาะความผิดบางประเภทตามที่
บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๗ เท่านั้น

   (๓) เมื่อมีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งได้ฟ้อง
     คำพพิากษาคดเีสรจ็เดด็ขาด หมายถงึ คดทีีศ่าลไดม้กีารวนิจิฉยั 

ในประเด็นแห่งคดีและได้มีคำพิพากษาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แม้จะเป็นเพียง 
คำพิพากษาของศาลชั้นต้นและคดียังไม่ถึงที่สุดเพราะอยู่ระหว่างกำหนดเวลาในการ 
อุทธรณ์หรือฎีกาก็ตามก็ถือว่ามีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งได้ฟ้องแล้ว

    (๔) เมื่อมีกฎหมายออกใช้ภายหลังการกระทำผิดยกเลิกความผิด 
เช่นนั้น

     กรณดีงักลา่วสอดคลอ้งตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคหนึ่งและประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒ 
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วรรคหนึ่ง ซึ่งได้วางหลักไว้ว่า บุคคลจักต้องรับโทษทางอาญาต่อเมื่อได้กระทำการอัน
กฎหมายทีใ่ชใ้นขณะกระทำนัน้บญัญตัไิวว้า่เปน็ความผดิและกำหนดโทษไว ้ดงันัน้ เมือ่ 
มีกฎหมายออกใช้ภายหลังการกระทำผิดเช่นว่านั้นแล้วก็เท่ากับว่าบุคคลนั้นหลุดพ้น 
จากการเป็นผู้กระทำความผิดทันที

   (๕) เมื่อคดีขาดอายุความ
    อายคุวามทีจ่ะมผีลทำใหส้ทิธนิำคดอีาญามาฟอ้งระงบัไดจ้ะตอ้ง

เป็นกรณีอายุความฟ้องคดีอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๕ หรือมาตรา 
๙๖ เท่านั้น

   (๖) เมื่อมีกฎหมายยกเว้นโทษ
    กฎหมายยกเว้นโทษดังกล่าวนี้จะต้องประกาศใช้ภายหลังจาก 

กระทำความผิดแล้วเท่านั้น แต่ว่าความผิดที่กระทำก็ยังเป็นความผิดทางกฎหมายอยู่
เพียงแต่มีกฎหมายออกมายกเว้นโทษให้แก่ความผิดนั้นเท่านั้น และก็มีผลทำให้สิทธิ
นำคดีอาญามาฟ้องระงับไปด้วย

  ๒)  ความผิดอันยอมความได้
   ในคดีความผิดอันยอมความได้นั้น การที่สิทธินำคดีอาญามาฟ้อง 

จะระงบันอกจากจะมสีาเหตเุดยีวกนักบักรณขีองความผดิอาญาแผน่ดนิตามทีไ่ดก้ลา่ว 
มาข้างต้นแล้ว ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓๙ (๒) ยังกำหนด 
ไว้โดยเฉพาะว่าสิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับเมื่อไดถ้อนคำร้องทุกข์ ถอนฟ้อง หรือ 
ยอมความกันโดยถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ เนื่องจากความผิดอันยอมความได้นั้น  
ถือว่าเอกชนเป็นผู้เสียหายโดยตรงกฎหมายจึงให้สิทธิแก่ผู้เสียหายว่าจะดำเนินคด ี
อาญาแกผู่ก้ระทำความผดิหรอืไม ่ถา้ผูเ้สยีหายไมต่ดิใจจะเอาความแกผู่ก้ระทำความผดิ 
ก็จะไม่ร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานได้ หรือเมื่อได้มีการร้องทุกข์ไปแล้วหรือฟ้องคดีนั้น 
ต่อศาลแล้วก็สามารถที่จะถอนคำร้องทุกข์หรือถอนฟ้องคดีหรือยอมความกันเมื่อใด 
กไ็ดก้อ่นคดถีงึทีส่ดุ เพราะรฐัถอืวา่เมือ่ผูเ้สยีหายไมต่อ้งการดำเนนิคดแีลว้รฐักไ็มม่สีทิธิ์ 
ที่จะดำเนินคดีแก่ผู้กระทำความผิดได้ ดังนั้น เมื่อมีการถอนคำร้องทุกข์ ถอนฟ้อง  
หรือยอมความกันตามกฎหมายแล้วก็ถือว่าสิทธิที่จะนำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับ 

เนื่องจากความผิดอันยอมความได้นั้น  ถือว่า 
เอกชนเป็นผู้เสียหายโดยตรงกฎหมายจึงให้สิทธิแก่ 
ผู้เสียหายว่าจะดำเนินคดีอาญาแก่ผู้กระทำความผิด 
หรือไม่  ถ้าผู้เสียหายไม่ติดใจจะเอาความแก่ผู้กระทำ 
ความผิดก็จะไม่ร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานได้
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ไปด้วย ซึ่งเห็นว่าจะแตกต่างกับความผิดอาญาแผ่นดิน ซึ่งแม้ผู้เสียหายจะได้ 
ถอนคำรอ้งทกุข ์ถอนฟอ้ง หรอืยอมความกนัเองแลว้กต็าม กไ็มไ่ดม้ผีลใหค้ดนีัน้สิน้สดุ 
แต่อย่างใด รัฐสามารถดำเนินคดีแก่ผู้กระทำผิดต่อไปได้

 ๓.๓ อายุความ
  ประมวลกฎหมายอาญาได้บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องอายุความคดีอาญา 

ของความผิดทั้ง ๒ ประเภทดังกล่าวไว้ดังนี้
  ๑)  ความผิดอาญาแผ่นดิน
   ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๕ ได้กำหนดอายุความการฟ้อง 

คดีอาญา ซ่ึงเป็น “ความผิดอาญาแผ่นดิน” ไว้ว่า ถ้ามิได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระทำความผิด 
มายังศาลภายในกำหนดดังต่อไปน้ี นับแต่วันกระทำความผิดถือว่าคดีน้ันขาดอายุความ

   (๑) ๒๐ ปี สำหรับความผิดต้องระวางโทษประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต 
หรือจำคุก ๒๐ ปี

   (๒) ๑๕ ป ีสำหรบัความผดิตอ้งระวางโทษจำคกุกวา่ ๗ ป ีแตย่งัไมถ่งึ 
๒๐ ปี

    (๓) ๑๐ ปี สำหรับความผิดต้องระวางโทษจำคุกกว่า ๑ ปี ถึง ๗ ปี
    (๔) ๕ ปี สำหรับความผิดต้องระวางโทษจำคุกกว่า ๑ เดือน ถึง ๑ ปี
    (๕) ๑ ปี สำหรับความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ ๑ เดือนลงมา

หรือต้องระวางโทษอย่างอื่น
   อนึ่ง ถ้าได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระทำความผิดมายังศาลแล้ว ผู้กระทำ 

ความผิดหลบหนีหรือวิกลจริต และศาลส่ังงดการพิจารณาไว้จนเกินกำหนดดังกล่าวแล้ว 
นับแต่วันที่หลบหนีหรือวันที่ศาลสั่งงดการพิจารณา ก็ให้ถือว่าเป็นอันขาดอายุความ 
เช่นเดียวกัน

  ๒)  ความผิดอันยอมความได้
   สำหรับความผิดอันยอมความได้น้ันประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๖ 

ได้กำหนดอายุความการฟ้องคดีอาญาไว้โดยมีกำหนดอายุความเดียวกันกับอายุความ 
ฟอ้งคดอีาญา ซึง่เปน็ “ความผดิอาญาแผน่ดนิ” ทัง้นี ้โดยมเีงือ่นไขวา่ผูเ้สยีหายจะตอ้ง 
มีการร้องทุกข์หรือฟ้องคดีต่อศาลภายใน ๓ เดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัว 
ผู้กระทำความผิด ถ้าระยะเวลาได้พ้น ๓ เดือนแล้ว แต่ผู้เสียหายยังไม่ได้ร้องทุกข์หรือ
ฟ้องคดีต่อศาลแล้ว กฎหมายถือว่าอายุความในคดีนั้นขาดทันที

๔. บทสรุป
 จากหลกักฎหมายหรอืลกัษณะของการกระทำความผดิทัง้ ๒ ประเภทดงักลา่ว 

จะเหน็ไดว้า่การทีก่ฎหมายไดม้กีารแบง่แยกประเภทหรอืลกัษณะของความผดิออกเปน็ 
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“ความผิดอาญาแผ่นดิน” และ “ความผิดอันยอมความได้” นั้น ก็ด้วยเหตุผลที่ว่า 
ความผิดท้ัง ๒ ประเภทดังกล่าวมีผลกระทบต่อสังคมท่ีแตกต่างกันเน่ืองจากความผิด 
อาญาแผ่นดินเป็นความผิดที่มีผลกระทบต่อรัฐและสังคมส่วนรวมโดยตรง กฎหมาย 
จึงถือว่ารัฐเป็นผู้เสียหายในคดีความผิดเช่นนี้ด้วย แม้ไม่มีการร้องทุกข์จากผู้เสียหาย  
ก็สามารถดำเนินคดีแก่ผู้กระทำความผิดได้ แต่ในคดีความผิดอันยอมความได้ถือว่า 
เป็นความเสียหายต่อผู้เสียหายโดยตรง และไม่มีผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม  
หากผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความหรือดำเนินคดีแก่ผู้กระทำความผิดแล้ว รัฐเองก็ 
ไม่สามารถดำเนินคดีแก่ผู้กระทำความผิดได้ และการแบ่งแยกดังกล่าวยังมีผลต่อสิทธ ิ
และกระบวนการในการดำเนินคดีของพนักงานอัยการและของผู้เสียหาย รวมทั้ง 
ยังมีผลต่อความระงับไปซึ่งสิทธิในการฟ้องคดีที่มีความแตกต่างกันในคดีความผิด 
อันยอมความได้นั้นการถอนคำร้องทุกข์ ถอนฟ้อง หรือยอมความกันตามกฎหมายจะ 
ทำใหส้ทิธนิำคดอีาญามาฟอ้งระงบั ในขณะทีค่วามผดิอาญาแผน่ดนิการถอนคำรอ้งทกุข ์ 
ถอนฟ้อง หรือยอมความกันตามกฎหมายไม่ทำให้คดีนั้นระงับไป ตลอดจนส่งผลต่อ 
อายุความของคดีอาญาซึ่งมีกำหนดระยะเวลาที่แตกต่างกันซึ่งความผิดอันยอมความ 
ได้นั้น ถ้าผู้เสียหายไม่ร้องทุกข์หรือฟ้องคดีภายใน ๓ เดือนจะทำให้คดีอาญาขาด 
อายุความทันทีแต่ความผิดอาญาแผ่นดินนั้นกฎหมายถือว่าเป็นความผิดอันมิอาจ 
ยอมความได้แม้จะไม่มีการร้องทุกข์ภายใน ๓ เดือนก็ไม่ทำให้คดีขาดอายุความ 
ด้วยเหตุนี้ได้ 

เอกสารอ้างอิง

• ธานิศ  เกศวพิทักษ์, คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค ๑ – ๒ 
(มาตรา ๒ – ๑๕๗) เล่ม ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๓, กรุงเทพฯ : จิรรัชการพิมพ์, ๒๕๔๘.

• เกียรติขจร  วัจนะสวัสดิ์, คำอธิบายหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยการ 
ดำเนินคดีในขั้นตอนก่อนการพิจารณา พร้อมด้วยตัวบทและคำอธิบายมาตราที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่, 
พิมพ์ครั้งที่ ๕, กรุงเทพฯ : จิรรัชการพิมพ์, ๒๕๔๙. 

• เกียรติขจร  วัจนะสวัสดิ์, คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาค ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๙, กรุงเทพฯ : 
จิรรัชการพิมพ์, ๒๕๔๙. 

• คณิต  ณ นคร, กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา, พมิพค์รัง้ที ่๗, กรงุเทพฯ : สำนกัพมิพว์ญิญชูน, 
๒๕๔๙.
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นายปณิธัศร์ ปทุมวัฒน์
นิติกร สำนักกฎหมาย

ความนำ
ระบบการถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่งเริ่มมีมาตั้งแต่ในสมัยกรีกโบราณ  

เรียกว่า “eisangelia”๑ ต่อมา ระบบรัฐธรรมนูญอังกฤษได้นำมาปรับใช้เป็น 
กระบวนการกล่าวหาบุคคลที่ใช้อำนาจไปในทางทุจริตประพฤติมิชอบ หรือกระทำ 
การขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ โดยรัฐสภาของอังกฤษได้นำมาบังคับใช้ 
และปฏิบัติติดต่อกันมาจนกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที ่
อีกด้านหนึ่งในหลาย ๆ  ด้านของรัฐสภา อันประกอบด้วย สภาขนุนางและสภาสามญั 
ที่จะต้องปฏิบัติ และหลักการดังกล่าวนี้ในภายหลังได้แพร่หลายไปยังประเทศต่าง ๆ  

อกีหลายประเทศทีใ่ชภ้าษาองักฤษ เชน่ ประเทศ 
สหรฐัอเมรกิา เปน็ตน้ สำหรบัทีม่าของระบบการ 
ถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่งของประเทศ 
องักฤษอนัถอืไดว้า่เปน็ “แบบฉบบั” ของหลกัการ 
ดังกล่าวนี้ ได้เกิดขึ้นในสมัยที่พระมหากษัตริย์ 
ของประเทศอังกฤษมีพระราชอำนาจมาก 
ในการแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้ใดก็ได้ที่ทำหน้าที่
ในการบริหารหรือปกครองประเทศ๒ กล่าวคือ  
พระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอำนาจใน 

๑ ณวัฒน์ ศรีปัดถา, “ความเป็นไปได้ในการนำหลักการในระบบอิมพีชเมนต์ของประเทศสหรัฐอเมริกามาปรับใช้ 
กับการถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย”, (วิทยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน้า ๓๒. 

๒ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, “ระบบการตรวจสอบทุจริตของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง (Impeachment)”, พิมพ์ครั้งแรก, 
(กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๓๘), หน้า ๓๓.

The USA Impeachment Overview :
ระบบการถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่ง

ของสหรัฐอเมริกา

ความนำ
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“The USA Impeachment Overview :
ระบบการถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่งของสหรัฐอเมริกา”

๓ “... การต่อสู้ระหว่างรัฐสภากับพระมหากษัตริย์นั้นเป็นการต่อสู้เพื่อที่จะลดทอนอำนาจของพระมหากษัตริย์ โดยการ 
ถอดถอนรัฐมนตรีผู้ซึ่งเกื้อกูลอำนาจสมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดยทั่วไปรัฐสภาจะใช้กระบวนการอิมพีชเมนต์ก็ต่อเมื่อรัฐสภาเห็นว่า  
การกระทำของรัฐมนตรีผู้น้ันมีพฤติกรรมท่ีทำลายระบบรัฐสภา ...” ดูเพ่ิมเติม ณวัฒน์ ศรีปัดถา, อ้างแล้วในเชิงอรรถท่ี ๑, หน้า ๓๒-๓๓.

การปกครองพร้อมท้ังแต่งต้ังรัฐมนตรีเป็นท่ีปรึกษาของพระองค์ได้โดยไม่ต้องรับผิดชอบ 
ต่อรัฐสภาและขึ้นอยู่กับพระมหากษัตริย์เท่านั้น ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวทำให้ 
สมาชิกรัฐสภาเกิดความไม่พอใจจนเกิดความขัดแย้งขึ้น รัฐสภาโดยสภาสามัญได้ใช้ 
อำนาจฟ้องร้องกล่าวโทษรัฐมนตรีที่ประพฤติผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ต่อสภาขุนนาง 
เพื่อพิจารณาโทษ และเมื่อสภาขุนนางได้พิจารณาแล้วได้มีการพิพากษาลงโทษปรับ 
และจำคุก พร้อมท้ังถอดออกจากตำแหน่งหน้าท่ีและตัดผลประโยชน์ท่ีจะได้รับด้วย... 
ซึ่งวิธีการเช่นนี้ เรียกว่า “อิมพีชเมนต์” (Impeachment)๓ 

 
อย่างไรก็ดี แม้ประเทศอังกฤษจะเป็นดินแดนซึ่งให้กำเนิดแนวคิดเกี่ยวกับ 

หลักการควบคุมและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐโดยการถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่ง 
หรอืทีเ่รยีกกนัอยา่งแพรห่ลายวา่ “ระบบอมิพชีเมนต”์ กต็าม แตบ่อ่ยครัง้ผูค้นมกัเขา้ใจวา่ 

ดินแดนซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดของระบบอิมพีชเมนต์นั้น น่าจะได้แก่ 
“สหรัฐอเมริกา” อันเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ทั้งนี้ อาจด้วย 
สาเหตุว่า ระบบอิมพีชเมนต์ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญของ 
สหรัฐอเมริกามีการวางรูปแบบกระบวนวิธีการที่ดีและมีการ 
ดำเนินงานที่ทรงประสิทธิภาพและปรากฏว่ามีการดำเนิน 
กระบวนการอยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้ถูกกล่าวหาเป็น 

บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดทางฝ่ายบริหารของสหพันธรัฐที่ยิ่งใหญ่ของโลก คือ 
ประธานาธิบดี ดังนั้น ระบบการถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่งของสหรัฐอเมริกา 
จึงมีความน่าสนใจและมีรายละเอียดหรือกระบวนการที่น่าศึกษา ทั้งนี้ อาจใช้เป็น 
องค์เสริมสร้างความรู้เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับระบบการถอดถอนบุคคลออกจาก 
ตำแหน่งของประเทศไทยในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

 ในโอกาสน้ี หน้าต่างโลก : The Knowledge Windows จึงขอเสนอบทความตอน 
“The USA Impeachment Overview ระบบการถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่ง 
ของสหรัฐอเมริกา” โดยเสนอขอ้มลูเกีย่วกบัความหมาย เจตนารมณแ์ละลกัษณะสำคญั 
ของระบบอมิพชีเมนตใ์นทางสากล ตลอดจนรายละเอยีดเกีย่วกบัแนวคดิและกระบวน 
วธิกีารถอดถอนบคุคลออกจากตำแหนง่ของสหรฐัอเมรกิา (Impeachment) เพือ่เปน็
กรณีศึกษาและทำความเข้าใจสำหรับท่านผู้อ่านโดยเฉพาะ
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๔ โปรดดูเพิ่มเติมใน กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย, “การถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยประชาชน”, (วิทยานิพนธ์
ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๒), หน้า ๔๑. 

๕ เพิ่งอ้าง, หน้า ๒๖.
๖ เพิ่งอ้าง, หน้าเดียวกัน.

ความหมายของระบบอิมพีชเมนต์ ๔

โดยทั่วไปแล้วระบบอิมพีชเมนต์ (Impeachment) ที่ได้มีการปรับใช้ใน 
นานาประเทศ หมายถึง การไต่สวนเพื่อการถอดถอนออกจากตำแหน่งโดยเป็น 
กระบวนการซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติใช้เพื่อการควบคุมการบริหารและการปฏิบัติหน้าที่ 
ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งการบริหารระดับสูง หรือการฟ้องร้อง 
การกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารชั้นสูงของรัฐบาล โดยสภาผู้แทนราษฎรหรือโดย 
สภาสูง (วุฒิสภา) หรืออาจหมายถึงกลไกที่ใช้ควบคุมการใช้อำนาจของฝ่ายบริหาร  
โดยเปิดโอกาสให้มีการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้พ้นจากตำแหน่ง 
ก่อนวาระการดำรงตำแหน่ง เพราะเหตุว่า หากปล่อยให้บุคคลนั้นดำรงตำแหน่งต่อไป 
จะก่อให้เกิดความเสียหายหรือภยันตรายต่อประเทศชาติและประชาชน 

หากพิ จ า รณาทฤษฎี กฎหมายมหาชน  
โดยเฉพาะหลกัความชอบดว้ยกฎหมาย หลกัการจำกดั 
ตนเองของรัฐ และหลักนิติรัฐแล้ว ล้วนแต่สนับสนุนให้ 
“องค์กรทางการเมือง” ทำหน้าที่ในการตรวจสอบ 
การใช้อำนาจรัฐหรือตรวจสอบฝ่ายบริหารว่ามีความ 
ชอบธรรมหรือไม่ ทั้งนี้ ด้วยฐานความคิดที่ว่า เพื่อให้ 
อำนาจสามารถยบัยัง้อำนาจดว้ยกนัไดแ้ละเพือ่ใหแ้ตล่ะ 
อำนาจอยู่ในกรอบของกฎหมายที่ได้มีการกำหนดไว้  
ดังนั้น หากบุคคลใดใช้อำนาจรัฐไปในทางมิชอบธรรม 
หรือไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย องค์กร
ทางการเมืองย่อมมีสิทธิและสามารถขับบุคคลผู้นั้น 
ออกจากตำแหน่งได้๕

จึงอาจกล่าวได้ว่า “ระบบอิมพีชเมนต์” เป็นกลไกและมาตรการสำคัญที่ใช้ 
สำหรับลงโทษผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำความผิด  
โดยจะใช้วิธีการขับออกจากตำแหน่งผ่าน “องค์กรทางการเมือง” กล่าวคือ องค์กร 
ทางการเมืองจะเป็นผู้ตัดสินใจในการขับบุคคลเช่นว่านั้นออกจากตำแหน่งหากมีเหตุ 
อันควร๖ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวเป็นที่นิยมอย่างมากและใช้กันอย่างแพร่หลายไปยัง 
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ประเทศอื่น ๆ เช่น สหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศยุโรป กลุ่มประเทศเอเชีย รวมถึง 
ประเทศไทยของเรา๗ 

เจตนารมณ์และลักษณะสำคัญของระบบอิมพีชเมนต์
 
การควบคุมการใช้อำนาจรัฐโดยการถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่ง 

หรือวิธีการอิมพีชเมนต์ (Impeachment) เป็นวิธีการ “ควบคุมการใช้อำนาจรัฐ”  
เพือ่ประกนัความชอบธรรมและความชอบดว้ยกฎหมายของการดำเนนิการตามอำนาจ 

ซึ่งได้มีการกำหนดไว้ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งนี้ 
โดยมุ่งหมายที่จะควบคุม “การกระทำ” เฉพาะ 
การกระทำที่ก่อให้ เกิดความเสียหาย หรือ 
ไม่ชอบด้วยกฎหมายของ “บุคคล” ที่ได้รับ 
มอบหมายใหป้ฏบิตัหินา้ทีจ่ดัทำบรกิารสาธารณะ
ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในตำแหน่งต่าง ๆ  
โดยหากบุคคลเช่นว่านั้นมิได้กระทำการตาม 
อำนาจหนา้ที ่ทีไ่ดร้บัมอบหมาย กอ็าจถกูถอดถอน 
ออกจากตำแหน่งนั้นได้ ทั้งนี้ การควบคุมการใช้ 
อำนาจรัฐโดยการถอดถอนออกจากตำแหน่ง  
เป็นวิธีการที่มุ่งควบคุมผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที ่

ของรัฐในด้านตัวบุคคลเป็นสำคัญ โดยส่วนใหญ่มักจะมุ่งควบคุมหัวหน้าฝ่ายบริหาร  
และรัฐมนตรี แต่ขอบเขตในด้านตัวบุคคลนี้อาจครอบคลุมถึงตำแหน่งอื่น ๆ ได้  
ตามแต่ที่รัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศจะกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ๘

๗ อย่างไรก็ดี ในกรณีของประเทศไทยนั้น บทบัญญัติในมาตรา ๒๗๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ ได้บัญญัติให้กระบวนการถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่งสามารถเกิดขึ้นได้ ทั้งจาก “องค์กรทางการเมือง” กล่าวคือ  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร (หรือสมาชิกวุฒิสภา 
เฉพาะการร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกวุฒิสภาด้วยกัน) ใช้สิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภามีมติถอดถอนบุคคล 
ตามมาตรา ๒๗๐ ออกจากตำแหน่ง. 

 และจาก “ภาคประชาชน” คือ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่าสองหมื่นคนสามารถใช้สิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อ 
ประธานวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภามีมติถอดถอนบุคคลตามมาตรา ๒๗๐ ออกจากตำแหน่งได้เช่นกัน ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าระบบ 
การถอดถอนบคุคลผูด้ำรงดำแหนง่ระดบัสงูออกจากตำแหนง่ตามรฐัธรรมนญูของไทยเปน็ระบบที ่“ภาคประชน” มสีว่นรว่มในการเริม่ 
กระบวนการถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่งได้เช่นเดียวกับ “องค์กรทางการเมือง” ดังกล่าว แต่ยังไม่ถึงกับสามารถลงคะแนนเสียง 
ถอดถอนบคุคลได ้ดงัเชน่ระบบการถอดถอนผูด้ำรงตำแหนง่ทางการเมอืงโดยประชาชน หรอืทีเ่รยีกวา่ ระบบรคีอลล ์(Recall) ซึง่ใชใ้น 
กรณีการถอดถอนสมาชิกสภาท้องถ่ิน คณะผู้บริหารท้องถ่ิน หรือผู้บริหารท้องถ่ินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๘๕.

๘ ดูเพิ่มเติม ณวัฒน์ ศรีปัดถา, อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ ๑, หน้า ๓๑.
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และหากศึกษาประวัติศาสตร์ในการบังคับใช้ระบบอิมพีชเมนต์ซึ่งได้มีการ 
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญของหลายประเทศนั้น ล้วนแล้วแต่ดำเนินกระบวนพิจารณา 
โดย “วิธีการพิเศษ”เป็นการเฉพาะ โดยไม่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
ตามปกติ โดยมคีวามมุ่งหมาย ดังต่อไปนี้๙

๑. เพือ่ใหเ้กดิความแนน่อนในการดำเนนิคดตีอ่บคุคลผูม้อีำนาจในทางบรหิาร 
ในขณะนั้น (ซึ่งบุคคลดังกล่าวอาจจะกลับมามีอำนาจในการบริหารอีก)

๒. เพื่อป้องกันไม่ให้ศาลยุติธรรมต้องเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาในทาง 
การเมือง และ

๓. เพ่ือประโยชน์ของผู้ต้องหาในคดี ในอันท่ีจะได้รับการพิจารณาและพิพากษา 
จากองค์กรที่สามารถพิจารณาปัญหาได้ทุกด้าน

  นอกจากนี ้ระบบการถอดถอนบคุคลออกจากตำแหนง่ (Impeachment) 
ซึ่งได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญของหลายประเทศโดยมีรูปแบบและกระบวนการ 
บังคับใช้แตกต่างกันออกไปนั้น ไม่ว่าจะมีการบังคับใช้ในรูปแบบใดก็ตาม ระบบการ 
ถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่งจะมีลักษณะพิเศษ๑๐ กล่าวคือ

๑. เป็นระบบการควบคุมโดยเฉพาะผู้ดำรง 
ตำแหน่งในฝ่ายบริหารเป็นหลัก

๒. เปน็การควบคมุฝา่ยบรหิารในดา้นตวับคุคล  
โดยการถอดถอนออกจากตำแหน่ง อันเนื่องมาจาก 
การกระทำความผิดอันก่อให้เกิดความเสียหายอย่าง 
ร้ายแรงขณะดำรงตำแหน่ง

๓. เป็นกระบวนการควบคุมทางการเมือง  
แยกออกจากกระบวนการควบคุมทางศาลยุติธรรม

 ๔. องค์กรที่ทำหน้าที่ควบคุมมีบทบัญญัติแห่งกฎหมายเป็นหลักประกัน 
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน

 ๕. เป็นระบบท่ีมีบทบัญญัติกำหนด “วิธีพิจารณา” และ “กลไก” ไว้โดยชัดแจ้ง
เพื่อให้มีการดำเนินงานที่รวดเร็วและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่รัดกุม

 ๖. องค์กรตรวจสอบจะต้องมีหน่วยงานบริหารที่มีความเป็นอิสระในการ 
ปฏิบัติงาน

๙ อมร จันทรสมบูรณ์, “กฎหมายปกครอง”, (กรุงเทพฯ : บริษัทรุ่งศิลป์การพิมพ์, ๒๕๒๐) หน้า ๙๗. อ้างถึงใน/
ดูเพิ่มเติม กานดา สิริฤทธิภักดี, “การนำ “ระบบอิมพีชเมนต์” มาใช้ในประเทศไทย”, (วิทยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หน้า ๑๙๐-๑๙๑. 

๑๐ กานดา สิริฤทธิภักดี, เพิ่งอ้าง, หน้า ๓๗-๓๘.
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ระบบอิมพีชเมนต์กับแนวคิดในการร่างรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา
  
ประเทศสหรัฐอเมริกามีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยระบบ 

ประธานาธิบดี (presidential system) นับแต่การประกาศใช้รัฐธรรมนูญ เมื่อปี  
ค.ศ. ๑๗๘๙ ซึ่งมีพัฒนาการมาจากความต้องการที่จะเป็นอิสระแยกจากจักรวรรด ิ

องักฤษ โดยจะพบวา่ ในการจดัทำรา่งรฐัธรรมนญูไดม้กีาร 
วางโครงสร้างรัฐธรรมนูญจากประสบการณ์ และปัญหา 
ที่เกิดขึ้นในระหว่างที่อยู่ภายใต้การปกครองของประเทศ 
อังกฤษ ประกอบกับอิทธิพลทางความคิดของนักปราชญ์ 
ที่มีชื่อเสียง ได้แก่ จอห์น ล็อค และมองเตสกิเออ โดยนำ 
แนวคิดของหลักการแบ่งแยกอำนาจหลักการดุลและ 
คานอำนาจ รวมถึงหลักการคุ้มครองและรับรองสิทธิเสรีภาพ 
ของประชาชนมาบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญด้วย๑๑

นอกจากน้ี หากพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาจะพบว่า  
“การควบคุมและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ” เป็นหัวใจสำคัญของรัฐธรรมนูญ 
ทั้งนี้ จากประสบการณ์ในการเป็นดินแดนภายใต้อาณานิคม ทำให้ผู้ร่างรัฐธรรมนูญ 
ในขณะน้ันได้มองเห็นข้อบกพร่องของการ 
ปกครองระบอบรัฐสภาของอังกฤษในยุคนั้น  
และการใช้พระราชอำนาจตามแต่พระราชหฤทัย 
การใช้อำนาจของรัฐสภาในการตรากฎหมายที่ 
ไม่เป็นธรรม ตลอดจนความต้องการของผู้ร่าง 
รัฐธรรมนูญที่ต้องการให้สหพันธรัฐมีผู้นำ 
ที่เข้มแข็งและสามารถตรวจสอบการใช้อำนาจ 
รัฐได้ เหล่านี้จึงได้เป็นที่มาของการจัดระบบ 
การปกครองที่มีการควบคุมตรวจสอบการ 
ใชอ้ำนาจอยา่งเปน็ระบบ โดยอาศยัรฐัธรรมนญู
ลายลกัษณอ์กัษรทีไ่ดจ้ดัทำขึน้เปน็เครือ่งมอืเพือ่
ประโยชน์ในการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว๑๒

อยา่งไรกด็ ีแมว้า่หลกัการของระบบอมิพชีเมนตข์องสหรฐัอเมรกิาจะแตกตา่ง 
จากประเทศอังกฤษอยู่บ้าง โดยมิได้มีขอบเขตการตัดสินและลงโทษทางอาญาท่ีกว้างขวาง  
ดังเช่นระบบที่ใช้ในประเทศอังกฤษ แต่ความมุ่งหมายโดยพื้นฐานในการบังคับใช้ก็คือ 

๑๑ ณวัฒน์ ศรีปัดถา, อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ ๑, หน้า ๓๘.
๑๒ เพิ่งอ้าง, หน้า ๓๙.
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การมุ่งควบคุมการใช้อำนาจรัฐเช่นกัน โดยการนำหลักการของระบบดังกล่าวมาใช้ใน 
รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกานี้อยู่บนพื้นฐานของความเห็นที่ว่า การไต่สวนฟ้องร้องเพื่อ 
ถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่งนั้นเป็นเรื่องที่ เกิดจากการกระทำอันมิชอบ 
ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรืออาจกล่าวได้ว่าเกิดจากการใช้อำนาจ 
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือฝ่าฝืนขอบเขตท่ีได้รับมอบหมายจากมหาชน ดังน้ัน 
กระบวนการอิมพีชเมนต์จึงเป็น “เร่ืองท่ีเก่ียวข้องในทางการเมือง” มิใช่ 
“เร่ืองในทางตุลาการ” เน่ืองจากความเสียหายเกิดขึ้นกับสังคมโดยตรง และผลของ 
คำตัดสินลงโทษจำกัดเพียงการถอดถอนออกจากตำแหน่งเท่าน้ัน มิใช่เป็นการลงโทษ 
ทางอาญา ซ่ึงฐานความผิดท่ีกล่าวหาโดยรัฐสภาน้ันไม่จำต้องเป็นความผิดในทางอาญา
เสมอไป 

ระบบการถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่งของสหรัฐอเมริกา๑๓ 

รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา 
ได้กำหนดหลักการทั่วไปเกี่ยวกับ 
การถอดถอนบคุคลออกจากตำแหนง่ 
(Impeachment) ไว้เป็นหลักการ 
สำคัญ โดยองค์กรหลักที่เกี่ยวข้องใน 
กระบวนการดังกล่าวน้ีได้แก่องค์กร 
ทางการเมืองฝ่ายนิติบัญญัติท้ัง ๒ 
องค์กร กล่าวคือ สภาผู้แทนราษฎร 
(House of Representatives) เป็น 
องค์กรที่มีอำนาจพิจารณาและ 
เสนอข้อกล่าวหาบุคคลต่อวุฒิสภา 
และวุฒิสภา (Senate) จะเป็น 
องค์กรที่มีอำนาจในการพิจารณา 

และลงมติตัดสินอันถือเป็นข้อยุติและมีผลให้บุคคลผู้ถูกกล่าวหาถูกถอดถอน 
ออกจากตำแหน่ง โดยมีกระบวนการและรายละเอียดดังนี้

๑๓ ดูเพิ่มเติม ณวัฒน์ ศรีปัดถา, อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ ๑, หน้า ๔๒ – ๖๘ และโปรดดู T.J. Halstead, “An Overview 
of the Impeachment Process” (Congressional Research Service; The Library of Congress), April 20, 2005. และ 
Elizabeth B. Bazan and Anna C. Henning, “Impeachment: An Overview of Constitutional Provisions, Procedure, 
and Practice” (Congressional Research Service; The Library of Congress), October 14, 2009.

การพิจารณาถอดถอน (Impeachment) อดีตประธานาธิบด ี
แอนดรูว์ จอห์นสัน (Andrew Johnson) เมื่อปี ค.ศ. ๑๘๖๘
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๑) บุคคลผู้ถูกกล่าวหา 
  ผู้ที่จะถูกกล่าวหาเพื่อถอดถอนออกจากตำแหน่งได้นั้น รัฐธรรมนูญ 

กำหนดใหก้ระทำไดเ้ฉพาะแต ่ประธานาธบิด ี(President) รองประธานาธบิด ี(Vice 
President) และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนของรัฐ (Civil Off icers)๑๔ ทั้งหมด

 โดยในทางปฏิบัติได้มีการตีความขอบเขตของการบังคับใช้ 
วิธีการอิมพีชเมนต์กับบุคคลผู้ถูกกล่าวหาประเภท “เจ้าหน้าที่ 
ฝ่ายพลเรือนของรัฐ”๑๕ ครอบคลุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนทั้งหมด 
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยฝ่ายบริหาร รวมถึงผู้พิพากษา (judge) ด้วย  
(ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ที่ถูกฟ้องร้องถอดถอนมักจะเป็นผู้พิพากษา) ทั้งนี้  
มิ ไ ด้ หมายความรวมถึ ง  ทหาร  สมาชิ กสภาผู้ แทนราษฎร 
และสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งมีปรากฏเป็นแนวคำพิพากษาในคดีของ 
วุฒิสมาชิกวิลเลี่ยม เบลาน์ท (William Blount ) ในปี ค.ศ. ๑๗๙๗ 
ซึ่งเป็นคดีอิมพีชเมนต์คดีแรกในประวัติศาสตร์ ผู้ถูกกล่าวหาโต้แย้งว่า 
ตนซึง่ดำรงตำแหนง่สมาชกิรฐัสภาไมใ่ช ่“เจา้หนา้ทีฝ่า่ยพลเรอืนของรฐั” 

ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญอันจะถูกถอดถอนด้วยกระบวนการอิมพีชเมนต์ได้  
ซึ่งวุฒิสภาเห็นด้วยกับข้อโต้แย้งดังกล่าวและมีมติว่าวุฒิสภาไม่มีอำนาจในการ 
พิจารณา (ought not to hold jurisdiction) ให้ยกข้อกล่าวหาเสีย จากนั้นจึงเป็น 
แนวบรรทัดฐานในการพิจารณาว่า สมาชิกรัฐสภาไม่อาจถูกกล่าวหาในกรณี 
อมิพชีเมนตไ์ด ้ทัง้นีเ้พราะสมาชกิรฐัสภาอาจถกูถอดไดโ้ดยวธิกีารเฉพาะซึง่แตล่ะสภา 
สามารถลงโทษสมาชิกที่ประพฤติตนขัดต่อความสงบเรียบร้อยโดยพิจารณาลงมติ 
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ขับสมาชิกออกจากการดำรงตำแหน่งได้”๑๖ 

 โดยรฐัธรรมนญูสหรฐัอเมรกิากำหนดใหก้ารดำเนนิกระบวนการอมิพชีเมนต ์
เป็นวิธีเดียวที่สามารถควบคุมและตรวจสอบการใช้อำนาจโดยมิชอบของฝ่ายบริหาร 
และเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นรายบุคคลได้ และการดำเนินกระบวนพิจารณาก่อนที่
จะกล่าวหาและพิจารณาเพื่อขับออกจากตำแหน่งโดยรัฐสภานั้น ต้องปรากฏว่า 

 วิลเลี่ยม เบลาน์ท

๑๔ United State constitution: Article II, Section 4; “The President, Vice President and all civil Off icers 
of the United States, shall be removed from Off ice on Impeachment for, and Conviction of, Treason, Bribery, or 
other high Crimes and Misdemeanors.”

๑๕ ดูเพิ่มเติม Elizabeth B. Bazan and Anna C. Henning, “Impeachment: An Overview of Constitutional 
Provisions, Procedure, and Practice” (Congressional Research Service; The Library of Congress), October 14, 
2009, pp. 17-18.

๑๖ United State constitution: Article I, Section 5, clause 2 ; “Each House may determine the rules 
of its proceedings, punish its members for disorderly behavior, and, with the concurrence of two thirds, expel 
a member.”
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ผูด้ำรงตำแหนง่ในฝา่ยบรหิารและเจา้หนา้ทีข่องรฐักระทำความผดิขณะดำรงตำแหนง่ 
ตามฐานความผิดที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ โดยจำกัดฐานความผิดที่เป็นเหตุกล่าวหา 
สำหรับความผิดตามกระบวนการอิมพีชเมนต์ด้วยกัน ๓ ฐานความผิด คือความผิด 
ฐานทรยศต่อประเทศ (treason) ความผิดฐานรับสินบน (bribery) และความผิด 
อาญาระดับสูงและประพฤติมิชอบ (high crime and misdemeanors)๑๗

๒) สภาผู้แทนราษฎร (House of Representatives) : องค์กรผู้กล่าวหา
  รัฐธรรมนูญประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แบ่งอำนาจในการฟ้องร้องและ 

พิจารณาตัดสินของรัฐสภาในกรณีอิมพีชเมนต์ออกเป็นสองส่วน โดยกำหนดให้สภา 
ผู้แทนราษฎรเป็นองค์กรที่มีอำนาจกล่าวโทษ  
และวุฒิสภาเป็นองค์กรที่มีอำนาจที่จะพิจารณา 
และตัดสิน ท้ังน้ี เพ่ือหลีกเล่ียงภาวะท่ีองค์กรเดียวกัน 
ทำหน้าท่ีเป็นท้ังผู้กล่าวโทษและตัดสินในขณะเดียวกัน 
ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหา
ได้ โดยกำหนดให้ “สภาผู้แทนราษฎรมีอำนาจ
ที่จะยื่นข้อกล่าวหาเพื่อถอดถอนบุคคลออกจาก 
ตำแหนง่แตเ่พยีงองคก์รเดยีว”๑๘ และทำไดเ้พยีง 

ไต่สวนข้อเท็จจริงที่อ้างเป็นพยานหลักฐานในขั้นต้นว่า ผู้ที่ถูกกล่าวหานั้นได้กระทำ 
ความผิดมีมูลตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้หรือไม่

๓) การดำเนินกระบวนการพิจารณาอิมพีชเมนต์ในชั้นสภาผู้แทนราษฎร
  ดงัทีไ่ดน้ำเสนอแลว้วา่ สภาผูแ้ทนราษฎรเปน็ผูเ้ริม่กระบวนการกลา่วหา 

ต่อวุฒิสภาว่ามีการกระทำตามข้อกล่าวหาจริงหรือไม่ โดยกระบวนพิจารณาข้อกล่าวหา
ของสภาผู้แทนราษฎร มีลำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้

   (๑) การดำเนินกระบวนการถอดถอนจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อมีการแจ้งว่าเกิด 
ความผดิอนัเปน็ฐานความผดิในกรณอีมิพชีเมนตข์ึน้ ซึง่การแจง้ขอ้กลา่วหานัน้ โดยปกต ิ
จะมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนใดคนหนึ่งแจ้งต่อสภาผู้แทนราษฎร หรือได้รับ
ข้อมูลจากการทำงานของอัยการอิสระ(independent counsel) ซึ่งพบข้อเท็จจริง 
ที่อาจเป็นเหตุให้ถอดถอนได้

   (๒) ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมอบหมายให้คณะกรรมาธิการยุติธรรม 
(The Judiciary Committee) พจิารณาและลงมตใินเบือ้งตน้วา่ขอ้มลูทีไ่ดร้บัมานัน้ 

๑๗ United State constitution: Article II, Section 4. 
๑๘ United State constitution: Article I, Section 2, clause 5 ; “The House of Representatives …shall 

have the sole Power of Impeachment.”
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เพียงพอที่จะดำเนินการสืบสวนต่อไปหรือไม่ หากคณะกรรมาธิการยุติธรรมลงมติ 
เห็นชอบว่าข้อมูลที่ได้รับในเบื้องต้นนั้นมีความเป็นไปได้ที่จะนำไปสู่กระบวนการ 
ถอดถอน ก็จะส่งความเห็นไปให้สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบด้วยที่จะดำเนินการ
ไต่สวนเพื่อดำเนินการถอดถอนต่อไป 

   (๓) หากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติให้ดำเนินการไต่สวนเพื่อ 
ดำเนินการถอดถอนคณะกรรมาธิการยุติธรรมจะทำการ 
ไต่สวนข้อเท็จจริง โดยการเรียกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาให้ 
ข้อมูล ซึ่งการไต่สวนนั้นจะต้องกระทำโดยเปิดเผย ยกเว้น 
กรณีที่การเปิดเผยข้อมูลนั้นจะเป็นอันตรายต่อประเทศ  
เป็นท่ีเส่ือมเสียต่อการบังคับใช้กฎหมาย อาจเป็นท่ีเส่ือมเสีย
ชื่อเสียงของบุคคล หรือขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับของ
สภาผู้แทนราษฎร

   (๔) หลังจากดำเนินกระบวนการพิจารณาสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นว่าเพียงพอที่จะเสนอข้อกล่าวหาเพื่อถอดถอนได้  
คณะกรรมาธิการยุติธรรมจะทำความเห็นเกี่ยวกับข้อกล่าวหา โดยเสนอเป็นคำฟ้อง 
เป็นรายข้อ เรียกว่า “Articles of Impeachment” พร้อมทั้งคำแนะนำ  
(Recommendations) ในข้อกล่าวหาแต่ละข้อด้วย และส่งให้สภาผู้แทนราษฎร 
พิจารณา ซึ่งข้อแนะนำของคณะกรรมาธิการยุติธรรมนี้ไม่ผูกพันต่อสภาผู้แทนราษฎร 
ว่าจะต้องมีความเห็นหรือมีมติในทำนองเดียวกันกับที่คณะกรรมาธิการเสนอ 
คำแนะนำ๑๙

   (๕) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะได้รับเอกสารเกี่ยวกับข้อกล่าวหาเพื่อ 
นำไปพิจารณา และสามารถอภิปรายตามข้อกล่าวหาก่อนที่จะทำการลงมติได้  
โดยที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะทำการลงมติเห็นชอบตามข้อกล่าวหาดังกล่าวโดย 
“มติเสียงข้างมาก” ซึ่งการลงมตินั้นจะลงมติรวมกันทุกข้อกล่าวหาหรือจะแยกลงมต ิ
แต่ละข้อกล่าวหาก็ได้ ข้อกล่าวหาใดที่ผ่านความเห็นชอบอาจถูกแก้ไขได้ แต่จะเพิ่ม 
บทความผดิมากกว่าที่คณะกรรมาธิการยุติธรรมสรปุมาไม่ได้ เพราะแต่ละข้อกล่าวหา 
ได้มีการดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงท้ังการรับฟังพยานหลักฐานในข้ันกรรมาธิการแล้ว 

   (๖) หลังจากลงมติแล้ว สภาผู้แทนราษฎรจะส่งคำฟ้องข้อกล่าวหาเพื่อ 
ถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่ง เรียกว่า “The Bill of Impeachment” ไปยัง 
วุฒิสภา เพื่อทำการพิจารณาและตัดสินต่อไป

๑๙ โปรดดู T.J. Halstead, “An Overview of the Impeachment Process” (Congressional Research Service; 
The Library of Congress), April 20, 2005, p. 3.
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๔) วุฒิสภา(senate) : องค์กรผู้ทำหน้าที่พิจารณาและตัดสิน 
 รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกากำหนดให้วุฒิสภา (Senate) มีอำนาจพิจารณา 

ข้อกล่าวหาให้ถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่งตามที่สภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวหา 
ฟ้องร้องแต่เพียงองค์กรเดียว ซึ่งการตัดสินในกรณีอิมพีชเมนต์นี้ กระทำโดยสมาชิก 
วุฒิสภาลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของสมาชิกวุฒิสภาที่มาประชุม๒๐ 

 ซ่ึงมีข้อพิจารณาว่า รัฐธรรมนูญกำหนดให้วุฒิสภาเป็น 
องค์กรพิจารณาตัดสินคดีอิมพีชเมนต์ ไม่ใช่ศาลสูงสุด (Supreme 
Court) ด้วยแนวคิดที่ว่า การดำเนินกระบวนพิจารณานี้จะต้อง 
ดำรงไว้ซึ่งความเป็นอิสระของการตัดสิน และวุฒิสภาเป็น 
องค์กรท่ีทำหน้าท่ีพิจารณาและตัดสินคดีดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม
มคีวามเปน็อสิระอยา่งเพยีงพอ ทัง้ยงัเปน็องคก์รทีท่ำหนา้ทีถ่ว่งดลุ 
การใช้อำนาจของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นองค์กรผู้กล่าวหาได้้  

ซึ่งหากมอบอำนาจดังกล่าวให้แก่ฝ่ายตุลาการ โดยเฉพาะศาลสูงจะทำให้ศาลต้อง 
ปฏบิตังิานมากขึน้ และการทีผู่พ้พิากษานัน้มไิดม้าจากการเลอืกตัง้ จะมผีลใหป้ระชาชน 
ขาดความเชื่อถือในการที่จะมอบอำนาจนี้ให้แก่ฝ่ายตุลาการ 

 นอกจากนั้น ในด้านการดำเนินกระบวนการพิจารณาของศาลยุติธรรม  
มกีฎเกณฑท์ีต่ายตวัและเขม้งวดหลายประการ กระบวนการดงักลา่วจงึไมเ่หมาะสมทีจ่ะ 
นำมาใช้กับกระบวนการอิมพีชเมนต์ ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้พิจารณาและตัดสิน 
ที่มีดุลพินิจอย่างกว้างขวาง เพื่อที่จะกระทำการชี้ขาดบุคคลที่ได้รับความไว้วางใจให ้
ปฏบิตัหินา้ทีข่องรฐั จงึมคิวรมอบหมายภาระหนา้ทีน่ีใ้หแ้กค่นกลุม่นอ้ย (องคค์ณะศาล) 
และกระบวนพิจารณาฟ้องร้องเพื่อถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่งนั้นมุ่งผลเฉพาะ 
การออกจากตำแหน่งของผู้ที่ดำรงตำแหน่งนั้น ๆ เท่านั้น ไม่มีผลให้การลงโทษแก่ 
ผู้กระทำความผิดยุติลง ผู้กระทำความผิดยังอาจถูกฟ้องร้องและอาจต้องได้รับโทษ 
ตามกฎหมายได้หากการกระทำนั้นเป็นความผดิในทางแพ่งหรืออาญาได้อยู่ จึงไม่เป็น 
การสมควรท่ีจะให้องค์กรเดิมท่ีมีอำนาจในฐานะองค์กรผู้พิจารณาตัดสินในอีกคดีหน่ึงไป
พร้อมกัน 

๒๐ United State constitution: Article I, Section 3, clause 6 and 7 ; “The Senate shall have the sole 
Power to try all Impeachments. When sitting for that Purpose, they shall be on Oath or Aff irmation. When the 
President of the United States is tried, the Chief Justice shall preside: And no Person shall be convicted without 
the Concurrence of two thirds of the Members present.” 

“Judgment in Cases of Impeachment shall not extend further than to removal from Off ice, and 
disqualif ication to hold and enjoy any Off ice of honor, Trust or Prof it under the United States: but the Party 
convicted shall nevertheless be liable and subject to Indictment, Trial, Judgment and Punishment, according 
to Law.”.
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 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาก็อาจถูกตรวจสอบ 
ตามกระบวนการอิมพีชเมนต์ได้เช่นกัน ซึ่งอาจจะทำให้การพิจารณาและตัดสิน 
ขาดความยุติธรรมได้และผู้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาจไม่สะดวกที่จะพิจารณา 
ถอดถอนผู้เป็นประธานาธิบดีได้ เนื่องจากประธานาธิบดีเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้ง 
ผู้พิพากษาให้เข้าดำรงตำแหน่ง

๕) การพิจารณาและตัดสินในชั้นวุฒิสภา
  วฒุสิภาเปน็องคก์รทีท่ำหนา้ทีพ่จิารณาและตดัสนิวนิจิฉยัถอดถอน ตามที ่

รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาได้กำหนดไว้ โดยเมื่อสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณา 
ข้อมูลและพยานหลักฐานและลงมติให้เสนอข้อกล่าวหาต่อไปแล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอน 
การพิจารณาและตัดสินของวุฒิสภา ดังต่อไปนี ้

  (๑) สภาผูแ้ทนราษฎรจะมกีารแตง่ตัง้คณะบคุคล เรยีกวา่ “managers” 
ทำหนา้ทีเ่สมอืนพนกังานอยัการในนามของสภาผูแ้ทนราษฎรปฏบิตัหินา้ทีก่ลา่วหา 
ฟอ้งรอ้งตามขอ้กลา่วหา และแสดงพยานหลกัฐานตอ่วฒุสิภาดงัเชน่การดำเนนิกระบวน 
พิจารณาแบบมีข้อพิพาท 

  (๒) กระบวนการพิจารณาถอดถอนของวุฒิสภาเร่ิมต้นข้ึน โดยสมาชิกวุฒิสภา 
จะต้องสาบานตน และเริ่มดำเนินกระบวนพิจารณาซึ่งต้องกระทำโดยเปิดเผย โดยมี 
ประธานวุฒิสภาเป็นประธานในการพิจารณา เว้นแต่กรณีท่ีผู้ถูกกล่าวหาน้ันดำรงตำแหน่ง 
ประธานาธบิด ีผูท้ีจ่ะทำหนา้ทีป่ระธานในการพจิารณา ไดแ้ก ่ประธานศาลสงูสดุ (The 
Chief Justice)๒๑

   (๓) เปิดโอกาสให้ทั้งฝ่ายผู้กล่าวหาโดย Managers และฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา 
กล่าวอ้างและคัดค้านพร้อมทั้งอ้างพยานหลักฐานเพื่อสนับสนุนข้ออ้างของฝ่ายตน  
โดยมลีกัษณะเชน่เดยีวกบัการพจิารณาในศาลยตุธิรรม ทัง้นีผู้ถ้กูกลา่วหามสีทิธแิตง่ตัง้ 
ผูแ้ทนหรอืทนายความได ้โดยการพจิารณานีเ้ปน็ไปโดยเปดิเผยซึง่ประชาชนสามารถ 
เข้าฟังการพิจารณาได้ 

    โดยในการพิจารณานี้ เพื่อความสะดวกในการดำเนินการวุฒิสภา 
ได้อาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญกำหนดข้อบังคับการประชุมเกี่ยวกับการดำเนินการ 
พิจารณาถอดถอนขึ้น เรียกว่า “Rules of Procedure and Practice in The 
Senate when sitting on impeachment trials” โดยในขอ้บงัคบัขอ้ที ่๑๑ ไดใ้ห ้
อำนาจประธานที่ประชุมวุฒิสภาตามความเห็นของวุฒิสภา แต่งตั้งคณะกรรมาธิการ 
ของวฒุสิภาขึน้คณะหนึง่ เพือ่ทำหนา้ทีร่บัฟงัพยานหลกัฐานและคำใหก้ารของพยาน 
แทนวฒุสิภาทัง้หมด และมหีนา้ทีร่ายงานตอ่วฒุสิภาเพือ่ใหว้ฒุสิภาตดัสนิตอ่ไป แตม่ไิด้ 

๒๑ United State constitution: Article I, Section 3, clause 6.
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กำหนดใหว้ฒุสิภานำรายงานทีค่ณะกรรมาธกิารสรปุมาเปน็หลกัในการพจิารณา และ
ยังเปิดโอกาสให้วุฒิสภาสามารถรับฟังพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้อีกด้วย

  (๔) เมื่อวุฒิสภาได้รับรายงานสรุปสำนวนการไต่สวนพยานหลักฐานจาก 
คณะกรรมาธิการวุฒิสภาแล้ว จะเริ่มการพิจารณาโดยผู้ถูกกล่าวหาหรือทนายความ 
ของคู่ความมีสิทธิเข้ารับฟังการพิจารณาของวุฒิสภาได้ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ 
คู่ความสามารถซักถามพยานบุคคล และคู่ความฝ่ายตรงข้ามมีสิทธิถามค้านพยานบุคคล 
นัน้ได ้โดยวฒุสิภามอีำนาจเรยีกพยานมาในชัน้พจิารณาและซกัถามพยานเพิม่เตมิ 
ได้อีกเช่นกัน 

   ทั้งนี้ กระบวนพิจารณาของวุฒิสภาจะต้องกระทำการโดยเปิดเผย 
เว้นแต่ กรณีการลงมติตัดสินของวุฒิสภาแต่ละข้อกล่าวหา จึงจะกระทำเป็นการลับ 

  (๕) วฒุสิภาจะดำเนนิการลงมตติดัสนิโดยกอ่นการลงมตนิัน้ สมาชกิวฒุสิภา 
สามารถอภปิรายในขอ้กลา่วหาได ้โดยการลงมตขิองวฒุสิภาจะตอ้งลงมตเิปน็การลบั 
แยกแต่ละข้อกล่าวหา 

การตัดสินจะตัดสินทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย โดยพิจารณาว่า 
มีข้อเท็จจริงตามข้อกล่าวหาหรือไม่ และการกระทำนั้นเป็นความผิดตามที่  
รัฐธรรมนูญกำหนดว่าเป็นเหตุให้ถอดถอนหรือไม่อีกประการหนึ่ง มติในการตัดสิน 

ว่าบุคคลมีความผิดในแต่ละข้อกล่าวหานั้น ต้องมี 
คะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ ๒ ใน ๓ ของสมาชกิวฒุสิภา 
ที่เข้าประชุมขณะนั้น 

โดยวุฒิสภาจะต้องพิจารณาลงมติใน 
ข้อกล่าวหาเป็นรายข้อ หากข้อกล่าวหาใด “แม้เพียง 
ข้อเดียว” ได้รับการลงมติ (be convicted on 
one or more of the articles against him 
or her) ว่ามีความผิดจริง ผู้ถูกกล่าวหาก็จะต้อง 
ถูกถอดถอนโดยผลของกฎหมายทันที โดยไม่ต้อง 
มีการลงมติออกเสียงอย่างเป็นทางการว่าให้ 
ถอดถอนบุคคลผู้ถูกกล่าวหาออกจากตำแหน่งอีก 

อย่างไรก็ดี การตัดสินเพิ่มเติมให้บุคคลดังกล่าวนั้นขาดจากคุณสมบัติที่จะ 
ดำรงตำแหน่งในหน่วยงานใด ๆ ของรัฐ วุฒิสภาจะต้องมีมติโดยเสียงข้างมาก๒๒ 

๒๒ โปรดดู T.J. Halstead, อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ ๑๙, หน้า ๕-๖.

บรรยากาศการพิจารณากรณีอิมพีชเมนต์ในวุฒิสภา
 กรณีของอดีตประธานาธิบดี บิล คลินตัน เมื่อปี ๑๙๙๙
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๖) ผลทางกฎหมายของคำตัดสินในคดีอิมพีชเมนต์
 รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกากำหนดให้ผลของคำวินิจฉัยในคดีอิมพีชเมนต์ 

ต้องมีขอบเขตไม่เกินไปกว่าการถอดถอนออกจากตำแหน่ง และขาดจากคุณสมบัต ิ
ที่จะดำรงตำแหน่งหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ โดยผู้ถูกตัดสินว่ากระทำผิดนั้นยัง 
อาจถูกฟ้องร้อง และเข้าสู่กระบวนการพิจารณาพิพากษาและลงโทษตามกฎหมาย 
อื่นได้๒๓

 อน่ึง ผลของคำตัดสินตามกระบวนการอิมพีชเมนต์ของวุฒิสภาน้ัน  
ประธานาธิบดีไม่สามารถใชอ้ำนาจในฐานะประธานาธบิดใีนการลดหยอ่นหรอือภยัโทษ 
(power to grant Reprieves and Pardons for Offenses against the United 
States) ได้๒๔ อนัแสดงถงึการมอบอำนาจอยา่งเดด็ขาดในการถอดถอนบคุคลออกจาก 
ตำแหน่งของวุฒิสภานั่นเอง

 นอกจากนี้รัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดให้มีการอุทธรณ์ในกระบวนการ 
อิมพีชเมนต์ได้ แต่ได้ให้อำนาจแก่วุฒิสภาเป็นองค์กรที่มีอำนาจเพียงหนึ่งเดียว 
ในการพิจารณาและตัดสินในระบบการถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่ง จึงอาจ 
ถือได้ว่ากระบวนการอิมพีชเมนต์นั้นสิ้นสุดลงและถือเป็นอันยุติในขั้นตอน 
การพิจารณาตัดสินของวุฒิสภาเท่านั้น 

ความส่งท้าย

 หลักการควบคุมการใช้อำนาจรัฐโดยการถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่ง 
หรือวิธีการอิมพีชเมนต์ (impeachment) เป็นวิธีการควบคุมการใช้อำนาจรัฐเพื่อ 
ประกนัความชอบธรรมและความชอบดว้ยกฎหมายของเจา้หนา้ทีข่องรฐั โดยมุง่ควบคมุ 
“การกระทำ” ของ “บุคคล” ท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีจัดทำบริการสาธารณะ  
ซึง่เปน็วธิกีารทีมุ่ง่หมายควบคมุในดา้นตวับคุคลเปน็สำคญั โดยสว่นใหญจ่ะมุง่ควบคมุ 
หัวหน้าฝ่ายบริหารและรัฐมนตรี แต่การควบคุมนี้อาจครอบคลุมถึงบุคคลที่  
ดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ได้ แล้วแต่จะกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญของประเทศนั้น ๆ

 กระบวนการถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่งหรือ “อิมพีชเมนต์” ของ 
ประเทศสหรัฐอเมริกานั้น ถือได้ว่าเป็นกลไกที่สำคัญประการหนึ่งของการควบคุม 
การใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักการตรวจสอบ 
และถ่วงดุลอำนาจ แม้จะเป็นกระบวนการควบคุมทางการเมือง แต่ก็มีลักษณะ 

๒๓ United State constitution: Article I, Section 3, clause 7. 
๒๔ Unite  d State constitution: Article II, Section 2, clause 1.
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คล้ายคลึงกับการดำเนินกระบวนพิจารณาของฝ่ายตุลาการภายใต้หลักการท่ีแยกองค์กร  
ผูฟ้อ้งรอ้งออกจากองคก์รทีม่อีำนาจตดัสนิชีข้าด ทัง้นี ้เพือ่ปอ้งกนัมใิหอ้งคก์รเดยีวกนั 
ทำหนา้ทีต่ลอดทั้งกระบวนการ และมีการกำหนดรายละเอียดการพิจารณาตัดสนิโดย 
“วุฒิสภา” ซึ่งเป็นองค์กรชี้ขาดไว้อย่างชัดเจน

อยา่งไรกด็ ีมขีอ้ควรพจิารณาซึง่เปน็ทีถ่กเถยีงกนัอยา่งกวา้งขวางประการหนึง่ 
ว่า หากบุคคลผู้ถูกกล่าวหาได้พ้นจากตำแหน่งไปเสียก่อนที่กระบวนพิจารณา 
ถอดถอนจะเสร็จสิ้นลงนั้น องค์กรที่ทำหน้าที่พิจารณาจะต้องยุติการดำเนินการ 
หรือไม่ซึ่งปัญหาในกรณีดังกล่าวนี้ รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาหรือแม้แต่ 
ของประเทศไทยเองก็มิได้วาง 
หลักการไว้อย่างชัดเจนแต่หาก 
พิจารณาจากแนวทางปฏิบัติ 
ของสหรัฐอเมริกาแล้วได้พบว่า 
ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาลาออก  
(Resign) กอ่นกระบวนพจิารณา 
ก า ร ถ อ ด ถ อ น เ ส ร็ จ สิ้ น ล ง  
การดำ เนิ นการก็ มั กจะยุ ติ  
เ สี ย เป็ นส่ วน ใหญ่ แต่ ก็ มิ ใช่  
ทัง้หมด ซึง่ผูเ้ขยีนเหน็วา่ “แมเ้ปน็ทางปฏบิตัขิองสหรฐัอเมรกิาซึง่ไดช้ือ่วา่เปน็ดนิแดน 
ที่มีระบบอิมพีชเมนต์ที่มีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับอย่างสูงในวงการวิชาการ  
ก็ไม่อาจที่จะนำมายึดถือเทียบเคียงหรืออนุโลมใช้กับระบบการถอดถอนบุคคล 
ออกจากตำแหน่งในประเทศอื่น ๆ ซึ่งอาจมีเหตุผลและบริบทในการบังคับใช้ระบบ 
ดังกล่าวแตกต่างกันไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายของแต่ละ 
ประเทศได้” ดังนั้น เพื่อให้ไม่ให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ การกำหนดหลักการ 
ในประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติมไว้ในรัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศให้มีความชัดเจน 
ก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีสำหรับระบบการควบคุมและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ 
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ภาวะผู้นำ  ของ  พระธรรมปิฎก  (ป.อ.ปยุตฺโต)  น.๒๓

... ความต้องการของคนพัฒนาได้  เปลี่ยนแปลงได้  

และผู้นำที่ดีก็ควรถือเป็นหน้าที่สำคัญที่จะช่วยให้

คนพัฒนาความต้องการไปในทางที่ดีงาม  ประณีต  

และสร้างสรรค์ยิ่งขึ้น ...

๑๗๔
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www.tkk2555.com
นางกฤตยา  ดวงประเสริฐ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

www.gits.net.th

“ปฏบิตักิารไทยเขม้แขง็” ของกระทรวงการคลงั 
เปน็โครงการทีล่งทนุภายใตแ้ผนฟืน้ฟเูศรษฐกจิ ระยะที ่๒  
เพ่ือช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและเพ่ิมการจ้างงานอย่างต่อเน่ือง  
ผ่านการลงทุนของรัฐควบคู่กับการสร้างขีดความสามารถ 
ในการแขง่ขนัในระยะยาว มเีปา้หมายจะกระตุน้เศรษฐกจิ 

โดยเพิ่มการลงทุนภาครัฐ ประมาณร้อยละ ๕ ของ GDP เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้าร่วมลงทุนในโครงการ 
ลงทุนของภาครัฐ สร้างตำแหน่งงานใหม่ ประมาณ ๑๖ ล้านคน ภายใน ๓ ปี กระจายการลงทุนทางด้าน
บริการสาธารณะข้ันพ้ืนฐานไปสู่ชนบท โดยแบ่งเป็นโครงการในภาพรวม ๑๔ สาขาคือ ทรัพยากรน้ำ ขนส่ง 
พลังงาน การสื่อสาร โครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเท่ียว การศึกษา สวัสดิภาพของประชาชน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนในระดับชุมชน พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สาธารณสุข และพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข โดยใช้กรอบวงเงินลงทุนเบื้องต้น ๑,๕๖๖,๘๖๗ ล้านบาท  
(หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นหกพันแปดร้อยหกสิบเจ็ดล้านบาท)

ประชาชนทีต่อ้งการตดิตามการดำเนนิงานและความเคลือ่นไหวของโครงการปฏบิตักิาร ไทยเขม้แขง็ 
สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้โดยผ่านทางเว็บไซต์นี้

สำนกับรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศภาครฐั (Government  
Information Technology Services) หรือ สบทร. เป็นองค์กร 
ในสังกัดสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นองค์กรกลาง 
ในการแก้ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของภาครัฐซึ่งประสบ 
ปัญหาในด้านการสื่อสาร การวางเครือข่าย (Network) และการขาด 
บุคลากรด้านเทคนิคในการดูแลระบบส่ือสารและเครือข่ายท่ัวประเทศ ทำให้การเช่ือมโยงในการใชง้านรว่มกนัของ
กระทรวงตา่ง ๆ  ไมป่ระสบผลสำเรจ็ ดงันัน้ สบทร. จงึมภีารกจิหลกัในการใหบ้รกิารดา้น IT ภาครฐัอยา่งครบวงจร 
กล่าวคือ บริการด้านการส่ือสารข้อมูลความเร็วสูง ในระบบปิดท้ังภายในหน่วยงานเดียวกันหรือระหว่างหน่วยงาน 
การสนบัสนนุการวางมาตรฐาน  การเชือ่มโยงและแลกเปลีย่นขอ้มลูระหวา่งภาครฐักบัหนว่ยงานตา่ง ๆ  สง่ผลให้ 
ภาครัฐสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคง และปลอดภัย เป็นที่ยอมรับในระดับ 
มาตรฐานสากล 

เว็บไซต์นี้จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับผู้ที่สนใจข้อมูลการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของภาครฐั รวมทัง้ลกูคา้ของ สบทร. ซึง่มทีัง้หนว่ยงานราชการ รฐัวสิาหกจิ และสถาบนัการเงนิ สามารถเขา้ไป 
ติดตามข้อมูลข่าวสารด้านระบบ IT ที่ใช้บริการอยู่ได้โดยผ่านเว็บไซต์นี้
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www.thaiherbinfo.com

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ (Thailand  
Knowledge Center) หรอื TKC เปน็หนว่ยงานในกำกบั 
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มีภารกิจในการ “บริการเว็บท่า*” ที่เป็นศูนย์รวบรวม 
ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งของประเทศไทยและ 
ต่างประเทศบนระบบอินเทอร์เน็ต เป็นสื่อกลางในการ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มคนในเรื่องเกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชาต่าง ๆ สมดัง 
เป้าหมายของแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารของประเทศไทยที่มุ่งพัฒนาประเทศไทยให้เป็น 
สงัคมแหง่ภมูปิญัญาการเรยีนรู ้(Knowledge – Based  Society) อนัเปน็การเตรยีมพรอ้มกบัการแขง่ขนัใน 
ระบบเศรษฐกิจใหม่ของสังคมโลกาภิวัตน์ได้อย่างเต็มที่

เว็บไซต์น้ีจึงเป็นแหล่งรวบรวมภูมิปัญญาท้องถ่ินของไทยท้ังด้านดนตรี วัฒนธรรมการแต่งกาย 
ศิลปะการแสดง และประเพณีท้องถิ่น มีคลังความรู้แยกเป็นหมวดหมู่ชัดเจน ได้แก่ เกษตร กฎหมาย 
การกฬีาและนนัทนาการ เทคโนโลยสีารสนเทศ การทอ่งเทีย่ว การศกึษา ภาษา ปรชัญา วรรณกรรม วศิวกรรม 
เทคโนโลย ีธรุกจิ ศลิปวฒันธรรม สขุภาพ และความรูท้ัว่ไป จงึเปน็เวบ็ไซตท์ีใ่หส้าระและความรูท้ีห่ลากหลาย  
เหมาะสำหรับทุกเพศ ทุกวัย

www.tkc.go.th

บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด (Thaiherbal 
Products Co.,Ltd.) เปน็บรษิทัรว่มทนุระหวา่งองคก์าร 
เภสัชกรรมซ่ึงเป็นรัฐวิสาหกิจในการกำกับดูแลของกระทรวง 
สาธารณสขุกบัภาคเอกชน มภีารกจิหลกัในการทำการวจิยั 
และพัฒนาสมุนไพรไทยเพื่อใช้เป็นยาและผลิตภัณฑ์ 
เสริมอาหาร ขยายผลการวิจัยและพัฒนาไปสู่การผลิต 
ผลติภณัฑส์มุนไพรเชิงอุตสาหกรรมโดยผ่านเทคโนโลยีและกรรมวิธีผลิตท่ีได้มาตรฐาน (GMP) และระบบคุณภาพ 
ISO 9002 ตามหลกัการขององคก์รทีว่า่ “Quality that must be built – in and tested” นัน่คอื การผลติอยา่งม ี
คุณภาพและตรวจสอบได้ 

ดังนั้น เว็บไซต์นี้นอกจากจะแนะนำผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรของบริษัทฯ พร้อมสรรพคุณแล้ว 
ยังให้ความรู้เกี่ยวกับยาสมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องดื่ม วัตถุอันตรายทางสาธารณสุข ให้กับผู้ที่ 
สนใจได้ศึกษาค้นคว้าอีกด้วย

* “เว็บท่า” (Web Portal) หมายถึง เว็บที่รวบรวมลิงก์เว็บไซต์และบทความต่าง ๆ โดยการจัดหมวดหมู่ให้ดูง่าย และมีหน้าที่ 
นำพาผู้ชมไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลจาก วิกิพีเดีย (http://th.wikipedia.org/wiki/% E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%
87%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2) สืบค้น ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๓.




