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ที่ปรึกษา	 นางสุวิมล		ภูมิสิงหราช	 เลขาธิการวุฒิสภา
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		 นางสาวเพลินตา		ตันรังสรรค์	 นิติกร
	 นายปณิธัศร์		ปทุมวัฒน์	 นิติกร
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		 นางสาวทรรศนวรรณ		สงกาง	 เจ้าพนักงานธุรการ		 	
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	 นางสาวสุมัทนา		คลังแสง	 นักวิชาการช่างศิลป์
	 นางสาววรรธนา		สุขวงศ์	 นักวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
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	 นายอวิรุทธิ์		สนพราย	 ช่างศิลป์
	 นายชวการ		แพนไธสง	 วิทยากร
	 นายปิยชาติ		ศิลปสุวรรณ	 วิทยากร
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 การตรากฎหมายนั้น	 เป็นหน้าที่สำคัญประการหนึ่งของรัฐสภาในฐานะที่เป็นองค์กรนิติบัญญัติ	
ทัง้นี	้โดยเหตทุีก่ฎหมายทีร่ฐัสภาไดต้ราออกมาใชบ้งัคบันัน้ลว้นแลว้แตเ่ปน็กฎเกณฑใ์หก้ารบรหิารราชการ	
แผ่นดินให้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย	และเพื่อความผาสุกของสังคม	นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือของ	
ฝ่ายบริหารในการดำเนนิการเพื่อให้นโยบายที่ไดแ้ถลงไว้ต่อรัฐสภาสัมฤทธิ์ผลได้อย่างเป็นรปูธรรม	ดังนั้น		
กฎหมายแต่ละฉบับจะมีคุณค่าเพียงใดน้ันจึงย่อมต้องข้ึนอยู่กับกระบวนการและข้ันตอนในการตรากฎหมาย	
ของรัฐสภาว่าจะสามารถดำเนินการตรากฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ทันต่อสภาวการณ์และความจำเป็น	
ในการใช้บังคับของบ้านเมือง	ตลอดจนเป็นไปตามเจตจำนงของประชาชนหรือไม่มากน้อยเพียงใด
	 	“จลุนติ”ิ	ฉบบันี	้ทางกองบรรณาธกิารจงึไดพ้จิารณาถงึความสำคญัของกระบวนการตรากฎหมาย	
ในระดับพระราชบัญญัติ	ทั้งในส่วนของกระบวนการก่อนที่ร่างกฎหมายจะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา	
และขั้นตอนการพิจารณากฎหมายของรัฐสภาในปัจจุบัน	ซึ่งมักจะถูกวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมอยู่เสมอ	
วา่กระบวนการตรากฎหมายยงัเปน็ไปอยา่งลา่ชา้	ตลอดจนการทีจ่ะเสนอใหม้กีารปรบัปรงุแกไ้ขกฎหมาย	
ที่มีอยู่แล้วให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	
นั้นก็มิอาจที่จะกระทำได้อย่างทันท่วงที	 อันเป็นปัญหาและอุปสรรคสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศ		
ดงัจะเหน็ไดจ้ากปจัจบุนัไดม้รีา่งกฎหมายสำคญั	ๆ 	เพยีงไมก่ีฉ่บบัเทา่นัน้ทีส่ามารถผา่นกระบวนการพจิารณา	
ของรัฐสภาและประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ในแต่ละสมัยประชุม	 โดยเฉพาะในสมัยประชุมสามัญ	
ทั่วไปที่ผ่านมา	 (วันที่	 ๒๑	มกราคม	๒๕๕๓	ถึงวันที่	 ๒๐	พฤษภาคม	๒๕๕๓)	มีร่างพระราชบัญญัติ	
ที่ค้างพิจารณาอยู่ในระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	ชุดที่	๒๓	ปีที่	๓	เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น	
๑๐๙	ฉบับ	 เป็นต้น	จึงได้ทำการสัมภาษณ์และรับฟังความคิดเห็นทางวิชาการตลอดจนทรรศนะและ	
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่องานด้านนิติบัญญัติของรัฐสภา ในประเด็นหัวข้อเรื่อง	“ยุทธศาสตร์เพื่อ 
การพฒันากระบวนการนติบิญัญตัไิทย”	จากนายมชียั  ฤชพุนัธุ ์ประธานกรรมการกฤษฎกีา คณะที ่๑  
ฯพณฯ นายชุมพล  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายสงขลา  
วิชัยขัทคะ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา	 ทั้งนี้	 เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้ทราบถึงสภาพปัญหา	
และอุปสรรคที่เกิดขึ้นของกระบวนการนิติบัญญัติไทยในปัจจุบัน	ตลอดจนมาตรการและแนวทางแก้ไข	
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากฎหมายของประเทศต่อไป
	 ในส่วนบทความทางวิชาการนั้น	ขอเสนอข้อมูลทางวิชาการด้านกฎหมายเรื่อง	“กระบวนการ 
รา่งกฎหมายและการใหบ้รกิารขอ้มลูทางกฎหมายของสาธารณรฐัสงิคโปร”์	เพือ่ใหท้ราบถงึกระบวนการ	
ขั้นตอนในการร่างกฎหมายของประเทศที่ได้ชื่อว่ามีการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ	และบทความ	
เร่ือง	“ภาษีท่ีดินส่ิงปลูกสร้าง : ก้าวต่อไปของการจัดเก็บภาษีทรัพย์สินของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิผล”  
ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีมีการกล่าวถึงกันอย่างมากในสังคมปัจจุบันว่าจะสามารถบังคับใช้ได้จริงในทางปฏิบัติหรือไม่	
เพียงใดกับประเทศไทย	 สำหรับเนื้อหาส่วนอื่นยังคงเข้มข้นด้วยข้อมูลทางวิชาการด้านกฎหมายที่	
เป็นประโยชน์มากมาย	กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านท่ีได้กรุณาติดตามผลงานของวารสารจุลนิติ	
ดว้ยดเีสมอมา	ซึง่เราพรอ้มทีจ่ะทำหนา้ทีค่ดัสรรบทความและสรา้งสรรคผ์ลงานทางวชิาการดา้นกฎหมาย	
อันจะเป็นประโยชน์ต่อวงงานด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภาและสังคมโดยรวมต่อไป

	 	 	 	 	 	 	 	 กองบรรณาธิการ
	 	 	 	 	 	 	 	 กันยายน	๒๕๕๓

บรรณาธิการแถลง



พระราชดำรัส
ในโอกาสที่ประธานศาลปกครองสูงสุดนำตุลาการศาลปกครองสูงสุด
และตุลาการศาลปกครองชั้นต้น ตำแหน่งตุลาการศาลปกครองกลาง

เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช

วันจันทร์ ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๓

 ““...ความยุติธรรมนี่ ก็หมายความว่าการยุติในธรรม 
คือตัดสินว่าอะไรเป็นธรรม อะไรไม่เป็นธรรม ซึ่งดูจะง่าย 
แต่ความจริงไม่ง่าย เพราะว่าแต่ละคนมีความคิดของตัว. 
ถ้าใครที่นึกคิดในทางของตัว ก็นึกว่าของตัวเป็นยุติธรรม. 

ความจริงยุติธรรมมีอย่างหนึ่ง อย่างเดียว คือความเป็นยุติธรรม 
ซึ่งก็น่าจะง่าย แต่แท้จริงไม่ง่าย เพราะแต่ละคนนึกถึงความยุติธรรม 
แก่ตัว. แท้จริงความยุติธรรมนี้มีอันหนึ่งอันเดียว แต่ความต้องการ 
ของแต่ละคนมีหลายอย่าง. ความต้องการของแต่ละคนต่าง ๆ กัน 

แต่ท่านจะต้องอยู่ตรงกลาง. บางทีท่านถูกว่าถูกกล่าว ว่าท่าน 
เป็นคนที่ไม่ดีเพราะว่าไปตัดสินในสิ่งที่ไม่ได้เป็นที่พอใจของอีกฝ่าย 

แต่ท่านอยู่ตรงกลาง. อันนี้เป็นข้อสำคัญของผู้ที่ทำหน้าที่ทางยุติธรรม  
ต้องเป็นกลาง. แล้วเป็นกลางนี้ยากมาก เพราะต้องมี 

ความคิดที่เป็นกลางนั่นเอง….””
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“กฎหมาย” นับว่าเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญในการจัดระเบียบทางสังคม  
การกำหนดสทิธแิละหนา้ทีข่องบคุคล การรบัรองหรอืคุม้ครองชวีติ รา่งกาย และทรพัยส์นิ 
ของคนในสังคม นอกจากเป็นตัวกำหนดกฎเกณฑ์และกติกาทางสังคมแล้วยังเป็น 
ตวักำหนดโครงสรา้ง อำนาจและหนา้ทีข่องสถาบนัหรอืองคก์รตา่ง ๆ  ในขณะเดยีวกนั 
กฎหมายยังเป็นเครื่องพันธนาการที่จำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญ 
รับรองไว้ และให้อำนาจเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐมีอำนาจเหนือประชาชน 
เพือ่บงัคบัการใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย นอกจากนี ้กฎหมายยงัทำหนา้ทีใ่นการแบง่สรร 
ปนัสว่นผลประโยชนใ์หแ้กค่นทกุคนในสงัคมใหเ้ปน็ไปอยา่งยตุธิรรมและเสมอภาคกนั  
ท้ังน้ี เพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสงบสุขของประชาชนโดยส่วนรวม

ในการปกครองประเทศนั้นไม่ว่าจะอยู่ในระบอบการปกครองในรูปแบบใด 
ก็ตาม การออกกฎหมายมาบังคับใช้กับสังคมนับว่าเป็นสิ่งสำคัญและมีความจำเป็น 
ต่อบ้านเมือง สำหรับในส่วนของประเทศไทยนั้น นับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงระบอบ 
การปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ อำนาจในการออกกฎหมาย 
มาบังคับใช้เป็นอำนาจและหน้าที่ของรัฐสภาซึ่งเป็นองค์กรที่ใช้อำนาจนิติบัญญัติ  
และถือเป็นสภาผู้แทนของประชาชน ถึงแม้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจะมีการ 
เปล่ียนแปลงแก้ไขและประกาศใช้รัฐธรรมนูญและธรรมนูญการปกครองประเทศหลายฉบับ  
เพ่ือให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์บ้านเมืองท่ีผันแปรเปล่ียนแปลง 
ในแตล่ะยคุสมยักต็าม แตบ่รรดารฐัธรรมนญูและธรรมนญูการปกครองประเทศทีไ่ดเ้คย 
มีมาทุกฉบับ ต่างมีสาระสำคัญเหมือนกันที่ยังยึดมั่นในหลักการปกครองระบอบ 
ประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเปน็ประมขุ และมอบหมายใหร้ฐัสภาเปน็องคก์ร 
ซ่ึงทำหน้าท่ีในตรากฎหมายของประเทศไทยตลอดมาจนถึงปัจจุบัน ซ่ึงได้ปรากฏหลักการ 
โดยชดัเจนตามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๙๐ ทีว่า่ “รา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูและรา่งพระราชบญัญตัิ 
จะตราขึ้นเป็นกฎหมายได้ก็แต่โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา และเมื่อ 

กองบรรณาธิการ
สำนักกฎหมาย

“ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
 กระบวนการนิติบัญญัติไทย”
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พระมหากษตัรยิไ์ดท้รงลงพระปรมาภไิธยหรอืถอืเสมอืนวา่ไดท้รงลงพระปรมาภไิธย 
ตามรัฐธรรมนูญนี้แล้ว ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใช้บังคับเป็นกฎหมาย 
ต่อไป”

 อยา่งไรกต็าม เมือ่จะพจิารณาหรอืกลา่วถงึกระบวนการในการออกกฎหมาย 
เพื่อบังคับใช้ของประเทศไทย ทั้งในส่วนของกระบวนการก่อนที่ร่างกฎหมายจะเข้าสู่ 
การพิจารณาของรัฐสภา ขั้นตอนการพิจารณากฎหมายของรัฐสภา และขั้นตอนการ 
ประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้วมีหลาย ๆ  เร่ืองได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง 
มาโดยตลอด โดยเฉพาะกระบวนการในการออกกฎหมายทั้งที่มีความสำคัญหรือ 
ไม่สำคัญยังเป็นไปอย่างล่าช้า ตลอดจนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายท่ีมีอยู่แล้วให้ทันสมัย 
เพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปล่ียนแปลง 
ไปอย่างรวดเร็วนั้นกลับไม่ได้รับการตอบสนองอย่างทันท่วงทีเท่าที่ควรและได้ส่งผล 
ทำให้กฎหมายกลายเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศและการพัฒนา 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเป็นต้น

ด้วยความสำคัญของสภาพปัญหาดังกล่าว กองบรรณาธิการวารสารจุลนิติ
จึงได้ขอทำการสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการในประเด็นหัวข้อเรื่อง “ยุทธศาสตร์ 
เพ่ือการพัฒนากระบวนการนิติบัญญัติไทย” จากผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญ 
และมีประสบการณ์ทางด้านกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติของประเทศในปัจจุบัน  
อันประกอบด้วย นายมีชัย  ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๑   
นายชุมพล  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ 
นายสงขลา  วิชัยขัทคะ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ทั้งนี้ โดยมี 
วตัถปุระสงคส์ำคญัเพือ่ใหท้ราบถงึสภาพปญัหาและอปุสรรคทีเ่กดิขึน้ของกระบวนการ 
นิติบัญญัติไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งในกระบวนการและขั้นตอนการจัดทำ 
ร่างกฎหมายในส่วนของฝ่ายบริหารก่อนที่จะมีการเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่การ 
พิจารณาของรัฐสภา และกระบวนการและขั้นตอนการตรากฎหมายของรัฐสภา  
วา่มสีภาพปญัหาและอปุสรรคอยา่งไร และหากพจิารณาเปรยีบเทยีบกบักระบวนการ 
นิติบัญญัติของนานาอารยะประเทศแล้ว สามารถที่จะนำเรื่องใดมาปรับใช้หรือเป็น 
แนวทางในการแกไ้ขสภาพปญัหาและอปุสรรคของกระบวนการนติบิญัญตัขิองไทยใหม้ี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ตลอดจนหลกัการใหม ่ๆ  ของรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ นั้น ได้ส่งผลให้มีความเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขสภาพปัญหา 
และอุปสรรคของกระบวนการนิติบัญญัติของไทยที่เคยเกิดขึ้นในอดีตได้จริงมากน้อย 
เพียงใด รวมทั้งเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์และข้อคิดคำนึง 
สำหรบัทกุฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง อนัจะเปน็ประโยชนส์ำหรบัการพฒันากฎหมายของประเทศ 
ให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาอารยประเทศต่อไป 



ร่างพระราชบัญญัติอื่น

สภาผู้แทนราษฎร

วุฒิสภา

* หมายเหตุ  ๑. กรณีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ให้กระทำเป็น ๓ วาระ ดังต่อไปนี้ (๑) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ และในวาระที่สอง ขั้นพิจารณาเรียงมาตรา ให้ถือเสียงข้างมากของแต่ละสภาและ
  (๒) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สาม ต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยมากกว่ากึ่งหนี่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา
  ๒. เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบกับร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญแล้วก่อนนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ซึ่งต้องกระทำให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ คน 
ขึ้นไป เข้าชื่อเสนอ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ไม่น้อยกว่า ๒๐ คน

คณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรี ไม่รับหลักการ รับหลักการ พิจารณาต่อไป

 วาระที่ ๑

 วาระที่ ๑

 วาระที่ ๒

 วาระที่ ๓  แก้ไขเพิ่มเติม

ไม่เห็นชอบ
ให้ยับยั้งไว้

ส่งให้คณะกรรมาธิการ
สามัญหรือวิสามัญ
หรือกรรมาธิการเต็มสภา
พิจารณาและสภาพิจารณา

รับไว้พิจารณา
ให้พิจารณาต่อไป

ไม่เห็นชอบด้วยกับ
สภาผู้แทนราษฎร
ให้ยับยั้งไว้

กรณีพระมหากษัตริย์มิได้ทรง
ลงพระปรมาภิไธยพระราชทาน
คืนมาภายใน ๓๐ วัน 
ให้นายกรัฐมนตรี นำ พ.ร.บ. 
หรือ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญนั้น 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

รัฐสภาปรึกษาร่าง พ.ร.บ. หรือ
ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญนั้นใหม่ 
หากยืนยันตามเดิมด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของจำนวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา

ประกาศในราชกจิจานเุบกษา
ใช้บังคับเป็นกฎหมาย

  พระมหากษัตริย์
  ทรงลงพระปรมาภิไธย

นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าฯ 
ภายใน ๒๐ วัน นับแต่วันที่
ได้รับร่างฯ นั้น

สภาใดสภาหนึ่ง
ไม่ให้ความเห็นชอบ
ให้ยับยั้งไว้

ทั้งสองสภา
เห็นชอบด้วย

สภาผู้แทนราษฎรเห็นว่า
การแก้ไขเพิ่มเติมเป็นกรณีอื่น
ให้ตั้งคณะกรรมาธิการ
ร่วมกันพิจารณา เสร็จแล้ว
ส่งให้สภาทั้งสองพิจารณา

สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบ
ด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติม

พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วย 
และพระราชทานคืนมายังรัฐสภา 
หรือเพื่อพ้น ๙๐ วัน แล้ว 
มิได้พระราชทานคืนมา

สภาผู้แทนราษฎรยืนยันด้วยเสียงข้าง 
มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิก 
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ถือว่าได้รับ 
ความเห็นชอบจากรัฐสภา

ส่งร่าง พ.ร.บ.หรือ ร่าง 
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ
คืนสภาผู้แทนราษฎร

ส่งร่าง พ.ร.บ. หรือร่าง พ.ร.บ. 
ประกอบรัฐธรรมนูญที่แก้ไข
ไปยังสภาผู้แทนราษฎร

-  รอ ๑๘๐ วัน จึงจะยกขึ้น
 พิจารณาใหม่ได้
-  ร่างฯ เกี่ยวด้วยการเงิน
    อาจยกขึ้นพิจารณาใหม่ทันที

 วาระที่ ๒

 วาระที่ ๓

เปิดเผยร่างพระราชบัญญัติ หรือร่าง พ.ร.บ. 
ประกอบรัฐธรรมนูญให้ประชาชนทราบ

ส่งให้คณะกรรมาธิการสามัญ 
หรือวิสามัญหรือกรรมาธิการ 
เต็มสภาพิจารณาและสภา 
พิจารณาเรียงตามลำดับมาตรา

 *ร่างพระราชบัญญัติ  
 ประกอบรัฐธรรมนูญ

ร่างพระราชบัญญัติ

ประธานรัฐสภา

ร่างพระราชบัญญัติ 
(เฉพาะหมวด ๓ และ
หมวด ๕ เท่านั้น)

 ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา

ให้ตั้งคณะกรรมาธิการร่วมกันของรัฐสภา
พิจารณาเสร็จแล้วให้เสนอต่อรัฐสภา

ไม่เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

คณะรัฐมนตรี

  เห็นชอบ

  เห็นชอบ

  เห็นชอบ

  เห็นชอบ
 ตกไป

ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา 
หรือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีระบุไว้ในนโยบาย
ที่แถลงต่อรัฐสภาเมื่อจะเข้าบริหารราชการแผ่นดิน  
หรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 
ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่

ศาลหรือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน
ไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๑๐ ของสมาชิก 
ทั้งหมด หรือ สส. และสมาชิกวุฒิสภา 
จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๑๐ ของ 
สมาชิกทั้งหมดของทั้งสองสภา

กระบวนการตราพระราชบัญญัติและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
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จุลนิติ : ในทัศนะของท่านมีความเห็นว่ากระบวนการ
และขั้นตอนในการจัดทำร่างกฎหมายในส่วนของคณะรัฐมนตรี 
หรอืฝา่ยบรหิารกอ่นทีจ่ะมกีารเสนอรา่งกฎหมายเขา้สูก่ารพจิารณา 
ของรัฐสภา ทั้งในขั้นตอนการริเริ่มในการเสนอร่างกฎหมาย 
โดยหน่วยงานของรัฐและขั้นตอนการตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
โดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในปัจจุบันน้ันมีความเหมาะสม 
หรือมีสภาพปัญหาและอุปสรรคหรือไม่ อย่างไร

นายมีชัยฯ : หากจะกล่าวถึงสภาพปัญหาและอุปสรรค 
ที่ทำให้กระบวนการและขั้นตอนการจัดทำร่างกฎหมายมีปัญหานั้น 
ปัญหาหลักก็คือ การขาดความชำนาญในการจัดทำร่างกฎหมาย 
ของหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นเจ้าของเรื่อง ทั้งนี้เพราะหากขาด 
ความชำนาญแล้ว เมื่อกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันไม่ทันสมัย 
ก็ไม่รู้ว่าจะดำเนินการอย่างไร จึงมักทนใช้ไปในลักษณะเช่นนั้น 
หรือเมื่อมีความคิดที่จะยกเลิก แก้ไข หรือเพิ่มเติมกฎหมายที่มีอยู่ 
ในปจัจบุนักไ็มรู่ว้า่จะเริม่ตน้อยา่งไร ส่วนใหญ่จึงไปตั้งคณะกรรมการ 
ขึ้นมาเพื่อยกร่าง คณะกรรมการก็จะประชุมกันสัปดาห์ละครั้ง  
หรือเดือนละคร้ัง ซ่ึงจะใช้เวลานาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในปัจจุบัน 
แนวคิดในเร่ืองการท่ีจะออกกฎหมาย สมควรที่จะต้องมีการรับฟัง 
ความคิดเห็นจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องด้วย ก็ย่ิงจะทำให้ต้องใช้ระยะเวลา 
มากย่ิงข้ึน จึงทำให้ร่างกฎหมายเหล่าน้ันไม่ได้รับการพิจารณา 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓   
ณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒

ประธานกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๑๑

นายมีชัย ฤชุพันธุ์

 ๑ สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโทด้านกฎหมายเปรียบเทียบ (Southern Methodist 
University สหรัฐอเมริกา) ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ด้านกฎหมาย (มหาวิทยาลัยอดัมสัน สาธารณรัฐฟิลิปปินส์, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ) อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 
รองนายกรฐัมนตร ีประธานวฒุสิภา และประธานรฐัสภา และประธานสภานติบิญัญตัแิหง่ชาต ิปจัจบุนัดำรงตำแหนง่ประธานกรรมการ 
กฤษฎีกา คณะที่ ๑ (กฎหมายการเมืองการปกครอง) รวมทั้งการตอบข้อสงสัยในปัญหาด้านกฎหมาย และการเมือง ผ่านทางเว็บไซต์ 
มีชัยไทยแลนด์ดอดคอม (www.meechaithailand.com).
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ให้แลว้เสรจ็ออกมาเปน็กฎหมายได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และยิ่งใช้เวลานาน 
มากขึ้นเท่าใด ความทันสมัยของกฎหมายนั้น ๆ ก็ยิ่งหมดไปมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งจะ 
พบว่ามีกฎหมายหลายฉบับที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันนั้น มีความล้าสมัยและไม่มี 
ความเป็นธรรมเมื่อคำนึงถึงสภาวการณ์ของบ้านเมืองในปัจจุบัน แต่เพราะเหตุใด 
กฎหมายเป็นจำนวนมากเหล่านั้นจึงยังคงใช้บังคับกันอยู่ ก็โดยมีเหตุผล คือ

ประการแรก คือ ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความพึงพอใจอยู่แล้ว 
ในการที่จะมีอำนาจตามกฎหมายนั้น ๆ

ประการที่สอง คือ เมื่อมีความคิดหรือมีความต้องการที่จะแก้ไขเพิ่มเติม 
ปรับปรุงก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงจุดไหนก่อน 

อันเป็นผลทำให้ประเทศไทยมีกฎหมายหลายฉบับที่ไม่อำนวยความยุติธรรม 
อยา่งแทจ้รงิ ซึง่ในสว่นของการทำหนา้ทีต่รวจพจิารณารา่งกฎหมายของคณะกรรมการ 
กฤษฎีกานั้น ต้องทำการตรวจพิจารณาหรือตรวจสอบร่างกฎหมายอย่างละเอียดว่า 
หลักการของกฎหมายแต่ละฉบับที่เสนอมานั้นมีความเหมาะสมหรือไม่ ถ้อยคำ 
ที่ใช้ดีหรือไม่ และเรื่องดังกล่าวมีกฎหมายอื่นบัญญัติไว้แล้วหรือไม่ หากมีการ 
บัญญัติไว้แล้วจะขัดกันหรือไม่ รวมถึงกฎหมายเร่ืองน้ัน ๆ ของนานาอารยะประเทศ 
บัญญัติไว้อย่างไร เป็นต้น 

แต่อุปสรรคที่สำคัญก็คือ จำนวนหรือเนื้อหาของร่างกฎหมายนั้นมีปริมาณ 
มากน้อยเพียงใด กล่าวคือ จะช้าหรือเร็ว ขึ้นอยู่กับกฎหมายนั้นมีเนื้อหาสาระและ 
รายละเอียดมากน้อยเพียงใด หากมีเน้ือหาสาระมากก็ต้องใช้เวลานาน แต่ถ้ามี 
เนื้อหาสาระน้อยก็จะใช้เวลาไม่นานนัก หรือถ้าเป็นร่างกฎหมายที่มีข้อโต้แย้ง 
เป็นวงกว้างของสังคม ก็จะต้องใช้เวลานานเช่นกัน ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ ทั้งนี้ เพื่อให้ 
เกิดความรอบคอบ นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องตัวบุคคลที่จะมาชี้แจงตามหนังสือเชิญ  
เนื่องจากส่วนใหญ่แต่ละกระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ มักจะส่งเจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่ 
ระดับผู้ใหญ่ หรือผู้ซึ่งไม่มีอำนาจในการตัดสินใจได้มาชี้แจง จึงส่งผลให้กว่าจะเริ่มต้น
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นับหนึ่งขึ้นไปถึงผู้มีอำนาจในการตัดสินใจระดับอธิบดี ปลัดกระทรวง และรัฐมนตรี 
เพื่อสอบถามถึงความพึงพอใจในเนื้อหาของร่างกฎหมายที่ผ่านการยกร่างแล้ว 
ก็ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร

จุลนิติ : ในทัศนะของท่านมีความเห็นว่ากระบวนการและขั้นตอน 
การตรากฎหมายของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน  
ทัง้ในขัน้ตอนการเสนอรา่งกฎหมายและขัน้ตอนการพจิารณาของสภาผูแ้ทนราษฎร
และวุฒิสภานั้น มีความเหมาะสมหรือมีสภาพปัญหาและอุปสรรคหรือไม่ อย่างไร

นายมชียัฯ : ในสว่นของขัน้ตอนการเสนอรา่งกฎหมายในปจัจบุนั ทีเ่ปน็ปญัหา 
ค่อนข้างมากคือ การเสนอร่างกฎหมายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยเฉพาะ 
กลุ่มที่เสนอร่างกฎหมายที่คัดลอก (copy) มาจากร่างกฎหมายฉบับที่คณะรัฐมนตรี 
เป็นผู้เสนอ ดังจะเห็นได้จากกรณีทุกครั้งที่คณะรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชบัญญัติ 
ต่อสภาผู้แทนราษฎร ก็จะมีร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเช่นเดียวกันหรือทำนอง 
เดียวกันตามมาอีก ๓ – ๔ ฉบับเสมอ ซึ่งหากเป็นร่างพระราชบัญญัติที่พรรคการเมือง 
ฝ่ายค้านเป็นผู้เสนอก็ยังพอทำเนาและน่าจะเป็นประโยชน์ เพราะเท่ากับว่ารัฐบาล 
จะได้รับเสียงสนับสนุนจากทางพรรคฝ่ายค้านในร่างกฎหมายฉบับนั้น ๆ แต่ถ้าเป็น 
ร่างกฎหมายที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นฝ่ายพรรคร่วมรัฐบาลเป็นผู้เสนอนั้นดู
จะมีแต่โทษอย่างเดียว หามีประโยชน์ไม่ เพราะอย่างไรเสียสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ที่เป็นฝ่ายพรรคร่วมรัฐบาลก็ต้องให้การสนับสนุนร่างกฎหมายของรัฐบาลอยู่แล้ว 
โดยมีโทษท้ังในด้านเศรษฐกิจ และด้านเวลา โดยโทษด้านเศรษฐกิจก็คือจะต้องไปพิมพ์
ร่างพระราชบัญญัตินั้นซ้ำซ้อนเข้าไปอีก ๒ – ๓ ฉบับ ส่วนโทษด้านระยะเวลานั้นก็คือ 
จะต้องให้บุคคลซึ่งเข้าชื่อกันเสนอร่างกฎหมายนั้นมีสิทธิอภิปรายในที่ประชุม 
สภาผู้แทนราษฎรได้ ซึ่งแท้จริงแล้วการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
แต่ละคนไม่ได้มีความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากการท่ีคณะรัฐมนตรีได้ให้เหตุผล 
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ในการเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้น ๆ เพราะฉะนั้นขั้นตอนในส่วนนี้จึงถือได้ว่าเป็น 
การสิ้นเปลืองในส่วนของกระดาษและระยะเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ 

สำหรับในข้ันตอนการพิจารณาร่างกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาน้ัน  
สภาพปญัหาทีเ่กดิขึน้ ไมไ่ดเ้กดิจากบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญู แตเ่กดิจากกระบวนการ 
ที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับการประชุมของสภา และกระบวนการในทางปฏิบัติที่มีอยู่  
ซึง่เมือ่พจิารณาขอ้บงัคบัการประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร และขอ้บงัคบัการประชมุวฒุสิภา 
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จะพบว่าได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณา 
ร่างกฎหมายของรัฐสภาไว้จนเกือบจะเป็นประเพณีปฏิบัติว่าการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติต้องกระทำเป็นสามวาระ กล่าวคือ วาระท่ีหน่ึง ข้ันรับหลักการ 
วาระท่ีสอง ข้ันกรรมาธิการและพิจารณาเรียงตามลำดับมาตรา และวาระท่ีสาม 
การให้ความเห็นชอบร่างกฎหมาย กระทั่งจดจำกันได้จนขึ้นใจ แต่ก็ยังไม่มีผู้ใด 
ได้ศึกษากันอย่างแท้จริงว่าการพิจารณาร่างกฎหมายเป็นสามวาระดังกล่าวนั้น  
สมควรจะลดขั้นตอนลงอย่างไรหรือไม่ เพราะฉะนั้นการจะให้เปลี่ยนแปลงขั้นตอน  
ณ ตอนนี้ก็คงเป็นไปได้ยาก โดยเฉพาะกระบวนการที่ใช้เวลานานที่สุดจะอยู่ใน  
๒ ขั้นตอน คือ 

ขั้นตอนแรก คือ ระหว่างรอการพิจารณาในวาระที่หนึ่ง จะพบว่ามี 
รา่งพระราชบญัญตัคิา้งพจิารณาอยูใ่นระเบยีบวาระการประชมุของสภาผูแ้ทนราษฎร 
เป็นจำนวนมาก ซึ่งกว่าที่ร่างพระราชบัญญัติฉบับหนึ่ง ๆ จะผ่านวาระที่หนึ่งได้  
ต้องเสียเวลาไปช่วงหนึ่งหรือระหว่างรอให้ถึงระเบียบวาระการพิจารณาโดยเฉลี่ย 

เมือ่พจิารณาขอ้บงัคบัการประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร และขอ้บงัคบัการประชมุวฒุสิภา 
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จะพบว่าได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณา 
ร่างกฎหมายของรัฐสภาไว้จนเกือบจะเป็นประเพณีปฏิบัติว่าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
ต้องกระทำเป็นสามวาระ
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ประมาณ  ๑  –  ๖  เดือน  โดยสภาผู้แทนราษฎรก็มิ ได้ดำเนินการเ ก่ียวกับ 
ร่างพระราชบัญญัติน้ันแต่อย่างใด ท้ังน้ีมีสาเหตุมาจากสภาผู้แทนราษฎรมุ่งไปทำหน้า
ท่ีอ่ืน ๆ กันเสียก่อนที่จะทำหน้าที่หลัก คือ การพิจารณากฎหมาย ทั้งที่การควบคุม 
ฝ่ายบริหารนั้นเป็นอำนาจหน้าที่ที่รองลงมา เพราะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า “นิติบัญญัติ” 
กค็วรตอ้งทำหนา้ทีน่ติบิญัญตั ิแตท่างปฏบิตัไิมเ่ปน็เชน่นัน้ และเนือ่งจากการทำหนา้ที่ 
ในด้านนิติบัญญัติเป็นเรื่องที่จะต้องใช้ความคิดประสบการณ์ และต้องไปทำการบ้าน 
มาเสยีกอ่นดว้ย ปจัจบุนัจงึมรีา่งพระราชบญัญตัทิีค่า้งการพจิารณาอยูใ่นระเบยีบวาระ 
การประชุมของสภาผู้แทนราษฎรจำนวน ๑๐๙ ฉบับ ในสมัยประชุมสามัญทั่วไป 
ที่ผ่านมา (วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓) และได้ผ่าน 
การประกาศใช้บังคับให้เป็นกฎหมายเพียงไม่ก่ีฉบับเท่าน้ัน ซ่ึงโดยความจริงแล้วข้ึนอยู่กับ
ว่าสมาชิกรฐัสภาอนัประกอบดว้ย สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชกิวฒุสิภาวา่จะมี
ความตั้งใจในการทำหน้าที่นั้นหรือไม่ ถ้าตั้งใจทำหน้าที่ก็เหมือนเราตั้งใจว่าวันหนึ่ง ๆ  
เราต้องรับประทานอาหารให้ได้ครบท้ัง ๓ ม้ือ ถึงเวลาก็ต้องไปรับประทาน แล้วไม่ว่าจะ 
ยากเย็นแสนเข็ญอย่างไร เราก็จะต้องรับประทานให้ได้ครบ ๓ มื้อทุกวัน ดังนั้นจึง 
อยู่ที่ความตั้งใจของสมาชิกรัฐสภาเป็นหลัก

ขั้นตอนที่สอง คือ ขั้นตอนการพิจารณาร่างกฎหมายของคณะกรรมาธิการ  
โดยสาเหตุที่ทำให้เกิดความล่าช้าคือ

ประการแรก คือ การตั้ง “คณะกรรมาธิการสามัญประจำสภา” ซึ่งใน 
ทางปฏิบัติแล้วไม่ได้ตั ้งตามความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน แต่ตั้งตามสัดส่วนของ 
พรรคการเมือง เมื่อกรรมาธิการสามัญไม่ได้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน 
ทีต่ัง้ไว ้เพราะฉะนัน้เวลามรีา่งกฎหมายเขา้มาสว่นใหญก่จ็ะตัง้เปน็ “คณะกรรมาธกิาร 
วิสามัญ” ขึ้นมาคณะหนึ่งเพื่อพิจารณาร่างกฎหมาย ดังนั้น คณะกรรมาธิการสามัญ 
ประจำสภาทีต่ัง้ไว ้จงึไมค่อ่ยมกีารพจิารณารา่งกฎหมายเทา่ทีค่วร แตต่อ้งไปทำหนา้ที ่
อยา่งอืน่ เชน่ การพจิารณาสอบสวนหรอืศกึษาญตัตใินเรือ่งตา่งๆ แทนทีจ่ะไดใ้ชป้ระโยชน ์
จากความเชีย่วชาญในดา้นนัน้ ๆ  มาพจิารณารา่งกฎหมาย และเมือ่รฐัสภาไปมุง่ทำหนา้ที่ 
กับเร่ืองอ่ืน ๆ  มากเกินไป จึงทำให้ต้องมีการต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญข้ึนเป็นจำนวนมาก  
สง่ผลใหส้มาชกิมภีารกจิเพิม่มากขึน้ และเมือ่ถงึเวลาทีจ่ะประชมุเพือ่ทำหนา้ทีท่ีแ่ทจ้รงิ  
กจ็ะ “ไมค่รบองคป์ระชมุ” เมือ่เปน็เชน่นัน้แลว้กย็อ่มไมต่รงกบัเจตนารมณข์องการตัง้ 
คณะกรรมาธกิาร เพราะการตัง้คณะกรรมาธกิารกเ็พือ่ใหไ้ปศกึษารายละเอยีดเพือ่ทีจ่ะ 
ได้มาชี้แจงต่อรัฐสภาว่าจุดใดควรได้รับการแก้ไขปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลง 

ประการที่สอง คือ การไปทำการพิจารณาในรายละเอียดในเชิงถ้อยคำ 
และวิธีการเขียนกฎหมายมากกว่าในเชิงหลักการ ทั้งที่จริง ๆ แล้วสภานิติบัญญัติ 
หน้าที่หลักคือ “การคุ้มครองความเป็นธรรมและความสงบสุขในสังคมไม่ให้รัฐ 
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ออกกฎหมายเพื่อให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐมากจนเกินไป จนกระทั่งสร้าง 
ความเดือดร้อนให้กับสังคม” เป็นต้น เพราะฉะนั้นจึงควรพิจารณาในเนื้อหาของ 
กฎหมายซึง่พจิารณาไดง้า่ยกวา่ แทนทีจ่ะไปพจิารณากบัถอ้ยคำหรอืวธิเีขยีนกฎหมาย 
ซึ่งไม่ใช่ความเชี่ยวชาญ จึงต้องใช้ระยะเวลานาน ทั้งนี้ ในส่วนของขั้นตอนการลงมติ 
เห็นชอบในวาระท่ีสามไม่ค่อยเป็นปัญหา เพราะเป็นการพิจารณาต่อเน่ืองจากวาระท่ีสอง  
ซ่ึงห้ามอภิปราย ทำได้แต่เพียงการให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายหรือไม่ให้ความเห็นชอบ 
เท่านั้น จึงไม่ต้องใช้ระยะเวลานาน 

จงึอาจกลา่วโดยสรปุไดว้า่ ปญัหาทีแ่ทจ้รงินัน้อยูใ่นวาระทีห่นึง่ และวาระทีส่อง 
ซึ่งเป็นปัญหาของทั้งสองสภา ไม่ว่าจะเป็นสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 

จุลนิติ : หากพิจารณากระบวนการนิติบัญญัติของไทย ท้ังในข้ันตอนการจัดทำ 
ร่างกฎหมายของฝ่ายบริหารและข้ันตอนการตรากฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติดังกล่าว  
ทัง้นี ้เมือ่พจิารณาเปรยีบเทยีบกบักระบวนการนติบิญัญตัขิองนานาอารยะประเทศ 
แล้ว มีความเหมือนหรือความแตกต่างในสาระสำคัญประการใดบ้าง และในทัศนะ 
ของท่านมีความเห็นว่าเรื่องใดที่สมควรจะได้นำมาปรับใช้หรือเป็นแนวทางในการ 
แก้ไขสภาพปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการนิติบัญญัติของไทยให้มีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น

นายมชียัฯ : กระบวนการนติบิญัญตัขิองไทยเมือ่เปรยีบเทยีบกบัตา่งประเทศ 
แล้ว มีความแตกต่างกันตรงกระบวนการและขั้นตอนการพิจารณากฎหมายโดย 
ฝ่ายนิติบัญญัติของไทยนั้น เน้นการพิจารณาในรายละเอียดเชิงถ้อยคำ และ 
วิธีการเขียนกฎหมาย มากกว่าในเชิงหลักการ และเนื้อหาสาระสำคัญ โดยเฉพาะ
การพิจารณาร่างกฎหมายของรัฐสภาในวาระที่สอง ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ดังนั้น 
เราควรจะยอมรบักนัหรอืไมว่า่ “การยกรา่งกฎหมายเปน็งานเทคนคิ” ซึง่เปรยีบเสมอืน 
การออกแบบโครงสร้างบ้านหรือการตกแต่งภายในของวิศวกรและสถาปนิก เพราะแม้ว่า 
ทุกคนจะสามารถวาดได้ว่าบ้านของตนเองหน้าตาคร่าว ๆ ควรจะเป็นอย่างไร แต่ก็ 
ไม่สามารถออกแบบหรือตกแต่งบ้านได้ดีเท่ากับวิศวกรหรือสถาปนิก กฎหมาย 
ก็เช่นเดียวกันที่ทุกคนสามารถที่จะคิดให้มีกฎหมายในเรื่องใด ๆ  หรือลักษณะไหนก็ได้ 
แต่จะเขียนออกมาให้ถูกต้องตามโครงสร้างและรูปแบบของกฎหมายประเภทต่าง ๆ  

เราควรจะยอมรบักนัหรอืไมว่า่ “การยกรา่งกฎหมายเปน็งานเทคนคิ” ซึง่เปรยีบเสมอืน 
การออกแบบโครงสร้างบ้านหรือการตกแต่งภายในของวิศวกรและสถาปนิก เพราะแม้ว่า 
ทุกคนจะสามารถวาดได้ว่าบ้านของตนเองหน้าตาคร่าว ๆ ควรจะเป็นอย่างไร แต่ก็ 
ไม่สามารถออกแบบหรือตกแต่งบ้านได้ดีเท่ากับวิศวกรหรือสถาปนิก
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รวมทั้งมีความถูกต้องด้วยหลักนิติรัฐ หลักนิติธรรม ไม่ขัดกับกฎหมายอื่น และด้วย 
ถ้อยคำท่ีกะทัดรัด ย่อมเป็นเร่ืองทางเทคนิคท่ีคนธรรมดาท่ัวไปไม่สามารถทำได้ หรือสามารถ 
ทำได้แต่ก็สู้นักเทคนิคไม่ได้ ที่ผ่านมาจะพบว่าทั้งในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา  
ตา่งกค็ดิวา่อะไรบา้งทีต่นจะเขยีนลงไปในรา่งกฎหมายนัน้ และสามารถออกมาใชบ้งัคบั 
เป็นกฎหมายได้ทุกครั้ง ซึ่งน่าจะเป็นนักร่างกฎหมายที่ดีได้ แต่แท้จริงแล้วเป็นเพียง 
“นกัออกกฎหมาย” ไมใ่ช ่“นกัรา่งกฎหมาย” เพราะกฎหมายทีอ่อกมาไดน้ัน้เปน็เพราะ 
รัฐธรรมนูญให้อำนาจไว้ ซึ่งเมื่อออกมาเป็นกฎหมายแล้วก็ต้องบังคับใช้ตามนั้น  
แต่บังคับใช้แล้วจะเกิดปัญหาตามมาหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

หากพิจารณาขั้นตอนการจัดทำร่างกฎหมายและกระบวนการตรากฎหมาย 
ของต่างประเทศ ซึ่งขอยกตัวอย่าง ประเทศออสเตรเลีย จะกำหนดว่า ผู้ที่ไม่ได้เป็น 
นักเทคนิคทางกฎหมายห้ามเขียนกฎหมาย หากกระทรวง ทบวง กรมใด ต้องการ 
กฎหมาย ให้แจ้งความประสงค์มาว่าอยากได้กฎหมายในเรื่องใด มีรายละเอียด หรือมี 
สาระสำคัญอย่างไร แล้วนักร่างกฎหมายจะไปดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน 
หรือ ๓๐ วัน และส่งกลับคืนมา เมื่อร่างกฎหมายไปถึงรัฐสภา รัฐสภาก็มีสิทธิที่จะ 
รับหรือไม่หลักการ หรือจะปรับปรุงหลักการอย่างไรก็ได้ แต่จะไปแก้ไขไม่ได้ ทำได้
แต่แจ้งว่าจุดไหนไม่ดีหรือไม่ต้องการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายร่างกฎหมายเป็นผู้เขียน 
มาให้ แล้วมาพิจารณาว่าใช่หรือไม่ ถ้าไม่ใช่ก็จะเขียนมาให้ใหม่จนกว่าจะพอใจ  
จงึทำใหก้ระบวนการตรากฎหมายของประเทศออสเตรเลยีมคีวามรวดเรว็ เพราะไมต่อ้ง 
มาเสยีเวลากบัการถกเถยีงกนัในเชงิถอ้ยคำ อาท ิการใชค้ำวา่ “และ” หรอืคำวา่ “หรอื” 
เป็นต้น

จากข้อพิจารณาดังกล่าว ถ้าประเทศไทยสามารถทำเช่นนั้นได้ปัญหาของ 
ฝา่ยนติบิญัญตัใินการตรากฎหมายไมใ่หข้ดัแยง้กนั หรอืไมใ่หข้ดัหรอืแยง้ตอ่รฐัธรรมนญู  
ก็อาจจะเบาบางลง อย่างไรก็ตาม หากเกิดความรู้สึกว่าถ้าทำเช่นนี้แล้วงานจะลดน้อย
ลง หรือจะเป็นการมัดมือชกหรือไม่ ความจริงนั้นไม่ใช่ เพราะอำนาจเด็ดขาดยังอยู่ที ่
สมาชิกรัฐสภาที่จะแจ้งว่านั่นใช่หรือไม่ใช่สิ่งที่ต้องการ ซึ่งเปรียบเสมือนนักชิมอาหาร 
เวลาที่เขารับประทานอาหารก็ไม่จำเป็นที่จะต้องปรุงอาหารเองตั้งแต่แรกเพียงแต่รอ
คอยชิมแล้วติชม แต่ทั้งนี้การที่จะนำเอากระบวนการดังกล่าวมาใช้กับประเทศไทย
คงทำได้ไม่ง่ายนัก เพราะในเบื้องต้นจำเป็นต้องจัดหาเจ้าหน้าที่ที่เป็นวิศวกรหรือ 
สถาปนิกในทางกฎหมายไว้ให้พร้อมเสียก่อน 

สำหรับกระบวนการและขั้นตอนในส่วนอื่น ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับ 
นานาอารยะประเทศแล้วก็ไม่แตกต่างกันมากนัก แต่ที่สำคัญคือความรู้สึก 
หรือความสำนึกในความรับผิดชอบต่อการทำหน้าที่เป็นสมาชิกรัฐสภาให้สำเร็จ 
กล่าวคือ ถ้ามีหน้าที่ต้องอยู่ในที่ประชุมสภา เขาก็จะไปประชุมสภา ถ้ามีหน้าที่ต้อง 
ประชุมคณะกรรมาธิการ เขาก็จะไปทำหน้าที่กรรมาธิการ หรือถ้ามีหน้าที่ต้องอยู่กับ 
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ประชาชน เขาก็ต้องไปพบประชาชน สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จึงเป็นตัวอย่างที่สมควรจะได้ 
นำมาปรับใช้หรือเป็นแนวทางในการแก้ไขสภาพปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการ
นิติบัญญัติของไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

จลุนติ ิ: ตามทีร่ฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ ไดม้ี
การบญัญตัเิพิม่เตมิหลกัการใหมท่ีเ่กีย่วกบักระบวนการนติบิญัญตัใินหลายประการ  
อาทิ หลักการเกี่ยวกับผู้มีสิทธิเสนอร่างกฎหมาย การกำหนดให้การเสนอร่าง 
พระราชบญัญตัติอ้งมบีนัทกึวเิคราะหส์รปุสาระสำคญัของรา่งพระราชบญัญตัเิสนอ
มาพรอ้มดว้ย หรอืการแยกกระบวนการตรารา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู 
ออกจากกระบวนการตราร่างพระราชบัญญัติ เป็นต้น นั้น ในทัศนะของท่าน 
มีความเห็นว่าหลักการดังกล่าวนั้นได้ส่งผลทำให้กระบวนการนิติบัญญัติของไทย 
มีความเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ อย่างใด รวมทั้งหลักการดังกล่าวได้แก้ไขปัญหา 
ของกระบวนการนิติบัญญัติของไทยที่เคยเกิดขึ้นในอดีตได้หรือไม่ เพียงใด

นายมีชัยฯ : หลักการใหม่ที่เกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐นั้น ได้ส่งผลทำให้กระบวนการนิติบัญญัติ 
มคีวามเปลีย่นแปลงไปบา้ง กลา่วคอื ในสว่นทีเ่กีย่วกบักระบวนการตราพระราชบญัญตั ิ
ประกอบรัฐธรรมนูญนั้นได้ส่งผลต่อการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติ เนื่องจากจะต้องม ี
คะแนนเสียงในการให้ความเห็นชอบกฎหมายมากขึ้นกว่าพระราชบัญญัติธรรมดา  
โดยตอ้งมคีะแนนเสยีงเหน็ชอบดว้ยในการทีจ่ะใหอ้อกใชเ้ปน็พระราชบญัญตัปิระกอบ 
รัฐธรรมนูญมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา  
(มาตรา ๑๔๐) และตอ้งมกีารตรวจสอบความชอบดว้ยรฐัธรรมนญูกอ่นทีน่ายกรฐัมนตร ี
จะนำข้ึนทูลเกล้า ฯ ถวายเพ่ือพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยด้วย (มาตรา ๑๔๑) 

อย่างไรก็ตาม แม้หลักการใหม่ดังกล่าวจะส่งผลกระทบบ้างก็ตาม แต่ก็ไม่ได้ 
สร้างภาระหนักเสียจนกระทั่งทำหน้าที่นั้นไม่ได้ ซึ่งแนวคิดในการแยกกระบวนการ 
ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญออกจากกระบวนการตราพระราชบัญญัต ิ
ธรรมดานี้ เกิดจากแนวความคิดของผู้ร่างรัฐธรรมนูญที่ต้องการจะยกลำดับศักดิ์ 
(Hierarchy) ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้อยู่สูงกว่าพระราชบัญญัติ
ธรรมดา 

สว่นการใหส้ทิธแิกป่ระชาชนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ในการเขา้ชือ่เสนอกฎหมายนัน้ 
อาจเป็นการเพิ่มภาระในการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติบ้าง แต่ก็ไม่ได้มากมายนัก  
ซึง่แนวคดินีเ้ปรยีบเสมอืนเปน็เพยีงรหูายใจเพือ่ใหป้ระชาชนไดม้ทีางออก หรอืผอ่นปรน 
และเกดิความรูส้กึวา่ไดเ้สนอกฎหมายไปแลว้เทา่นัน้เพราะในทางปฏบิตัเิปน็ไปไดย้าก 
ที่จะประสบผลสำเร็จ ถึงแม้ว่าในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๓ จะบัญญัติไว้ว่า ในการ 
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พิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ประชาชนเสนอ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต้องให้ 
ผูแ้ทนของประชาชนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ทีเ่ขา้ชือ่เสนอรา่งพระราชบญัญตันิัน้ชีแ้จงหลกัการ 
ของรา่งพระราชบญัญตั ิและคณะกรรมาธกิารวสิามญัเพือ่พจิารณารา่งพระราชบญัญตั ิ
ดังกล่าวจะต้องประกอบด้วยผู้แทนของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เข้าชื่อเสนอ 
รา่งพระราชบญัญตันิัน้ไมน่อ้ยกวา่หนึง่ในสามของกรรมาธกิารทัง้หมด กต็าม แตก่ย็งัไมม่ ี
หลกัประกนัอะไรวา่รา่งกฎหมายนัน้จะผา่นความเหน็ชอบจากรฐัสภาไปได ้และถา้ผา่น 
จะมีหลักการหรือเนื้อหาสาระดังที่ประชาชนเสนอหรือไม่ ทั้งนี้เพราะประชาชนมี 
ปัญหาอุปสรรคในการร่างกฎหมาย จึงมีความพยายามที่จะตั้งหน่วยงานเพื่อช่วย 
ยกร่างกฎหมายขึ้น โดยที่ผ่านมาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้เคยมี 
แนวความคดิทีจ่ะดำเนนิการในเรือ่งนี ้ซึง่ไดแ้นะนำวา่อยา่ไปดำเนนิการเชน่นัน้ เพราะ 
ถา้ใหส้ำนกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎรรา่งกฎหมายใหแ้ลว้จะเทา่กบัไดเ้ขา้ไป 
มีส่วนได้เสียในกฎหมายนั้น เพราะเมื่อไปรับร่างกฎหมายให้แล้ว ความรู้สึกของ
มนุษย์ปุถุชนก็จะเกิดขึ้น ว่าอยากผลักดันให้ผ่าน พอใครไปแก้ไขก็จะรู้สึกหงุดหงิด 
หรืออาจจะไปปะทะ แล้วในที่สุดก็ต้องไปทะเลาะกับสมาชิกรัฐสภา ซึ่งจะทำให้การ 
ทำงานเกิดความลำบาก ฉะนั้น จึงควรทำหน้าที่แต่เพียงเป็นเครื่องมือให้กับรัฐสภา  
โดยทำหนา้ทีใ่นการตรวจสอบความถกูตอ้ง เชน่การพจิารณาความถกูตอ้งของจำนวน
ประชาชนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ทีเ่ขา้ชือ่ หรอืการตรวจสอบหลกัฐานตา่ง ๆ  วา่ครบถว้นและ 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไม่ก็น่าจะเพียงพอแล้ว

สำหรับกรณีที่กำหนดให้การเสนอร่างพระราชบัญญัติต้องมี “บันทึก 
วเิคราะหส์รปุสาระสำคญัของรา่งพระราชบญัญตั”ิ เสนอมาพรอ้มดว้ยนัน้ กไ็มแ่นช่ดั 
วา่จะมใีครสนใจอา่น ดงันัน้ โดยภาพรวมของหลกัการทีเ่พิม่เตมิหรอืทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน จึงไม่ได้แก้ไขสภาพปัญหาของกระบวนการนิติบัญญัติไทย 
ทีผ่า่นมานกั เพราะวา่กระบวนการนติบิญัญตัทิีเ่กดิความลา่ชา้นัน้ แทจ้รงิแลว้เกดิขึน้ 
จากขั้นตอนในทางปฏิบัติ ไม่ใช่จากรัฐธรรมนูญ ซึ่งหากรัฐสภาต้องการทำให้ 
กระบวนการมีความรวดเร็วขึ้น จำเป็นต้องไปแก้ไขข้อบังคับการประชุมสภาของ 
ทั้งสองสภา 

ตัวอย่างเช่น ในอดีตเคยมีแนวความคิดที่น่าจะเป็นประโยชน์ว่าในการ 
พิจารณากฎหมายในชั้นวุฒิสภา สมควรหรือไม่ที่จะพิจารณาเป็นสามวาระ 
เช่นเดียวกับสภาผู้แทนราษฎร ด้วยเหตุที่วุฒิสภานั้นทำหน้าที่หลักในการกลั่นกรอง 
ร่างกฎหมายที่ผ่านมาจากสภาผู้แทนราษฎร ดังนั้น การพิจารณาในวาระที่หนึ่ง  

กระบวนการนิติบัญญัติที่เกิดความล่าช้านั้น แท้จริงแล้วเกิดขึ้นจากขั้นตอนในทาง 
ปฏิบัติ ไม่ใช่จากรัฐธรรมนูญ ซึ่งหากรัฐสภาต้องการทำให้กระบวนการมีความรวดเร็วขึ้น  
จำเป็นต้องไปแก้ไขข้อบังคับการประชุมสภาของทั้งสองสภา
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ว่าสมควรจะรับร่างกฎหมายไว้พิจารณาหรือไม่ จึงไม่น่าจะต้องมี แต่ควรกำหนดว่า 
เมื่อร่างกฎหมายนั้นมาถึงก็ให้ลงทะเบียน แล้วส่งกรรมาธิการเพื่อพิจารณา 
ในรายละเอยีด กอ่นสง่ใหว้ฒุสิภาเพือ่พจิารณาเหน็ชอบตอ่ไป ซึง่จะทำใหร้ะยะเวลา 
สั้นลงและไม่ต้องรอเข้าสู่ระเบียบวาระการพิจารณาของวุฒิสภา จะเห็นได้ว่าปัจจุบัน 
ในชั้นของวุฒิสภาก็มีร่างกฎหมายที่ค้างการพิจารณาอยู่ในระเบียบวาระการประชุม 
เช่นเดียวกันกับสภาผู้แทนราษฎรเป็นจำนวนไม่น้อยเช่นกัน

จุลนิติ : บทสรุปส่งท้าย และข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์และ 
ข้อคิดคำนึงสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการเพิ่ม 
ประสทิธภิาพกระบวนการนติบิญัญตัไิทยอนันำไปสูก่ารพฒันากฎหมายของประเทศ 
ให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

นายมีชัยฯ : ในด้านหน่ึงเม่ือคำนึงถึงว่ากฎหมายเป็นเคร่ืองมือในการบริหาร 
ประเทศ กบัเปน็เครือ่งมอืในการทีจ่ะไปแขง่ขนักบันานาอารยะประเทศ เมือ่โลกพฒันา 
ไปอย่างรวดเร็ว ความจำเป็นที่จะต้องมีกฎเกณฑ์ให้ทันสมัยก็มีมากขึ้นไปตามลำดับ 
ดังนั้น กระบวนการร่างกฎหมายที่ล่าช้าก็ย่อมจะกลายเป็นอุปสรรคของการบริหาร 
ประเทศได ้แตใ่นอกีดา้นหนึง่เมือ่คำนงึถงึวา่กฎหมายนัน้เปน็ตวักำหนดหนา้ทีห่รอืเปน็ 
กฎเกณฑท์ีอ่อกมาใชบ้งัคบักบับคุคลในสงัคม เมือ่ไรทีม่กีฎหมายออกมากแ็ปลวา่ “สทิธ ิ
และเสรีภาพของบุคคลย่อมถูกจำกัดมากขึ้น” เช่นเดียวกัน ดังนั้น ทางที่ดีที่สุดคือ 
ต้องออกกฎหมายเพียงเท่าที่จำเป็น 

สุดท้ายนี้ขอกล่าวถึง “หลักเกณฑ์ที่ต้องคำนึงก่อนยกร่างกฎหมาย” เมื่อจะ
ดำเนินการร่างกฎหมายขึ้นมาสักฉบับหนึ่งว่าจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง ดังนี้ 

๑. รัฐมีความจำเป็นที่จะต้องทำการนั้นหรือไม่ 
๒. เมื่อจะทำสิ่งนั้น จำเป็นจะต้องตรากฎหมายหรือไม่ 
๓. กฎหมายทีจ่ะตรานัน้ จำเปน็หรอืไมท่ีจ่ะตอ้งออกเปน็กฎหมายระดบัชาต ิ 

กล่าวคือจะเป็นพระราชบัญญัติ หรือเป็นกฎหมายอนุบัญญัติที่อาศัยอำนาจกฎหมาย 
แม่บทที่มีอยู่แล้วได้หรือไม่ หรือจะเป็นกฎข้อบังคับของท้องถิ่นได้หรือไม่ 

๔. เมื่อจำเป็นต้องตรากฎหมาย จำเป็นต้องออกทันทีหรือไม่ ถ้าคำตอบ 
คือว่าถ้าไม่ทำวันนี้ หรือไม่มีกฎหมายนี้แล้วจะไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เช่นนั้นก็ต้อง 
ออกกฎหมาย

๕. กฎหมายทีต่ราออกมาตอ้งครอบคลมุมากนอ้ยเพยีงใด จะตอ้งครอบคลมุ 
หมดทุกคน ทุกเขตพื้นที่ของประเทศ หรือเฉพาะคนบางกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น  
เพื่อที่จะไม่ไปจำกัดเสรีภาพของผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
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๖. กฎหมายที่ตราจำเป็นต้องใช้บังคับเป็นการถาวรหรือชั่วคราว ถ้าเป็น 
กิจกรรมที่จะใช้เฉพาะชั่วครั้งชั่วคราว ก็ควรกำหนดระยะเวลาการใช้บังคับกฎหมาย  
เพือ่ใหก้ฎหมายสิน้สดุไปโดยอตัโนมตั ิแทนทีจ่ะปลอ่ยทิง้ไว ้แตถ่า้เปน็กจิกรรมทีต่อ้งมี
อยู่ต่อเนื่องตลอดไป ก็จำเป็นที่จะต้องใช้กฎหมายนั้นบังคับไปโดยตลอด 

๗. รัฐมีความพร้อมที่จะบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ ข้อคำนึง 
ในส่วนนี้ประเทศไทยเราไม่ค่อยจะคำนึงถึงเท่าที่ควร เพราะในเวลาที่ออกกฎหมาย 
เพือ่สรา้งอำนาจขึน้มา และสรา้งภาระหนา้ทีใ่หก้บัราษฎรนัน้ คนทีพ่รอ้มกลบัมอียูเ่พยีง 
ไม่กี่คน ซึ่งเมื่อกฎหมายออกไปแล้วอาจไม่สามารถบังคับใช้ได้ หรือฝืนต่อความรู้สึก 
ผู้ที่ถูกบังคับใช้ หรือไม่มีเครื่องมือจะไปบังคับใช้ ในที่สุดการบังคับการให้เป็นไปตาม 
กฎหมายจึงอาจไม่มีประสิทธิภาพ

๘. การตรากฎหมายมาใช้บังคับมีต้นทุนอะไรบ้าง กฎหมายที่จะออกมานั้น 
จะมีต้นทุนเสมอ ต้นทุนที่ว่านี้ คือ ต้นทุนในการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  
ซึง่มากมายมหาศาล ยิง่ถา้เปน็กฎหมายในระดบัประเทศกจ็ะตอ้งมหีนว่ยงาน คา่ใชจ้า่ย 
ของบคุลากร คา่ใชจ้า่ยในการดำเนนิงาน การจบักมุ คมุขงั ซึง่สิง่เหลา่นีเ้ปน็ตน้ทนุทัง้สิน้  
นอกจากนี้ยังหมายความรวมถึงต้นทุนแห่งสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่ต้องเสีย
ไปด้วย 

๙. รัฐธรรมนูญอนุญาตให้ออกกฎหมายในเรื่องนั้น ๆ ว่าอย่างไรบ้าง ต้อง 
พจิารณาวา่ขอบเขตทีร่ฐัธรรมนญูจำกดัไวน้ัน้มเีพยีงใด เพราะหากกฎหมายตราออกมา 
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแล้ว กฎหมายนั้นย่อมใช้บังคับไม่ได้ ส่วนนี้มีความสำคัญ 
เป็นอย่างยิ่ง เพราะฉะนั้นผู้ร่างกฎหมายที่ดีจำเป็นที่จะต้องทำการศึกษาหลักการ 
สาระสำคัญ และรายละเอียดของบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญอยู่เป็นประจำ 

จากหลักเกณฑ์ดังกล่าว ถามว่าจริง ๆ แล้วได้มีการคำนึงกันก่อนทำการ 
ยกร่างกฎหมายหรือไม่ ก็ตอบได้ว่าไม่ค่อยได้คำนึงถึงกันอย่างจริงจังสักเท่าไร  
ซึ่งผลของการไม่คำนึงถึงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เหล่านี้ จะก่อให้เกิดปัญหาในการ 
ปฏบิตักิารและการบงัคบัการใหเ้ปน็ไปตามกฎหมายตามมา จนกลายเปน็วฒันธรรม 
ซึ่งยากต่อการจะปรับปรุงแก้ไขต่อไปในอนาคตได้ 
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จุลนิติ : ในทัศนะของท่านมีความเห็นว่า กระบวนการ 
และขั้นตอนในการจัดทำร่างกฎหมายในส่วนของคณะรัฐมนตรี 
หรอืฝา่ยบรหิาร กอ่นทีจ่ะมกีารเสนอรา่งกฎหมายเขา้สูก่ารพจิารณา 
ของรัฐสภา มีความเหมาะสม หรือมีสภาพปัญหาและอุปสรรค 
หรือไม่ อย่างไร

ฯพณฯ นายชุมพล : ในทางปฏิบัตินั้น กระบวนการและ 
ข้ันตอนการจัดทำร่างกฎหมายในส่วนของคณะรัฐมนตรีหรือฝ่ายบริหาร 
จะเริ่มต้นจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องระดับกระทรวง ทบวง กรม  
ในการเสนอร่างกฎหมายตามนโยบายของฝ่ายบริหาร โดยจะต้อง 
ดำเนินการยกร่างกฎหมายนั้น ๆ ขึ้นแล้วนำเสนอเข้าสู่การพิจารณา 
ของคณะรฐัมนตร ีและเมือ่คณะรฐัมนตรเีหน็ชอบดว้ยในหลกัการแลว้ 
ก็จะส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ซึ่งในชั้น 
การตรวจพิจารณาโดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานั้น ผลของ 
การพิจารณาอาจจะกลับเป็นขาวกับดำเลยก็ได้ จึงมีข้อสังเกตว่า 
ตน้รา่งเดมิมาอยา่งหนึง่ พอกลบัออกมาจากสำนกังานคณะกรรมการ 
กฤษฎีกาอาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่ง เช่นเดียวกับกรณีการตีความ 
รัฐธรรมนูญโดยศาลรัฐธรรมนูญ เจตนารมณ์ของผู้ร่างรัฐธรรมนูญ 
เป็นอย่างหนึ่ง แต่เมื่อศาลรัฐธรรมนูญตีความ ผลคำวินิจฉัยของ 
ศาลรัฐธรรมนูญอาจจะเป็นอีกอย่างหน่ึงก็ได้ ซ่ึงถือเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติม 
รัฐธรรมนูญไปโดยปริยาย ซึ่งผลของการตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 

เมื่อวันจันทร์ที่  ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓   
ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ฯพณฯ นายชุมพล  ศิลปอาชา๑

๑ สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทสาขา Public Administration 
จาก Syracuse University ประเทศสหรัฐอเมริกา อดีตอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เคยได้รับเลือกตั้งเป็น 
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดัสพุรรณบรุหีลายสมยัดว้ยกนั นอกจากนีย้งัเคยดำรงตำแหนง่สำคญั อาท ิรองเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ี
รฐัมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงคมนาคม รองประธานสภาผูแ้ทนราษฎร ทีป่รกึษานายกรฐัมนตร ีประธานคณะกรรมการปฏริปูการเมอืง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และปัจจุบันดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.
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โดยสำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาดงักลา่วนี ้อาจเปรยีบไดก้บัเปน็การแกไ้ขเพิม่เตมิ
ร่างกฎหมายที่เสนอโดยกระทรวง ทบวง กรม ไปโดยปริยายเช่นเดียวกัน 

ทั้งนี้ ก่อนที่จะเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา เมื่อสำนักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเสร็จแล้วในช้ันน้ี ก็จะกลับเข้าสู่กระบวนการพิจารณา 
ของคณะรัฐมนตรีอีกคร้ังหน่ึง และเม่ือคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้วก็จะส่งให้คณะกรรมการ 
ประสานงานด้านนิติบัญญัติเพ่ือส่งให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเป็นลำดับต่อไป ซ่ึงข้ันตอน 
และกระบวนการในลักษณะเช่นนี้ก็เห็นว่าค่อนข้างมีความเหมาะสมดีอยู่

อยา่งไรกต็าม ผมมขีอ้สงัเกตวา่ คณะรฐัมนตรมีกัจะคลอ้ยตามทีส่ว่นราชการเสนอ  
โดยใหส้ำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาเปน็ผูต้รวจพจิารณา บทบาทของคณะรฐัมนตร ี
จึงมีลักษณะเป็นเพียงตราประทับรับรอง โดยบางกรณีไม่ได้พิจารณาในรายละเอียด 
ของร่างกฎหมายมากเท่าใดนัก อาจเพราะถือว่าเป็นวิชาชีพของแต่ละส่วนราชการ  
โดยคำนึงว่ากระทรวง ทบวง กรม ของใครผู้นั้นก็ควรดูแลรับผิดชอบ ซึ่งทำให้เกิด 
ภาพสะท้อนถึงความไม่มีคุณภาพของนักการเมือง เวลานี้ต้องเชิญผู้แทนจากสำนักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎกีา สำนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ
(สภาพฒัน์๒) และจากสำนกังบประมาณเขา้รว่มในการประชมุคณะรฐัมนตร ีซึง่สง่ผลตอ่
ภาพลกัษณข์องคณะรฐัมนตรวีา่ทำอะไรเองไมไ่ด ้ตอ้งอาศยั ๓ หนว่ยงานดงักลา่วขา้งตน้ 
เสมือนว่าคณะรัฐมนตรีถูกองค์กรทั้ง ๓ ครอบงำการทำงานมาโดยตลอด ในขณะที่ผม 
ดำรงตำแหน่งในวุฒิสภาก็ดี หรือสภาผู้แทนราษฎรก็ดี ผมจะไม่ยอมให้มีผู้แทนจาก 
ทัง้ ๓ หนว่ยงาน เขา้รว่มเปน็กรรมาธกิารในคณะกรรมาธกิารวสิามญัของสภา ทัง้นีเ้พราะ 
มีแนวคิดที่ต้องการทำให้องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติหรือรัฐสภามีศักดิ์ศรีเป็นตัวของตัวเอง  
และสามารถที่จะทำงานได้ด้วยตนเองตามลำพัง 

๒ มาจากชื่อเดิมของหน่วยงานดังกล่าว คือ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ จนกระทั่งในปี ๒๕๑๕  
มีการนำกระบวนการวางแผนพัฒนาสังคมเข้ามาใช้ควบคู่กับการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจอย่างจริงจัง จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อของ 
หนว่ยงานนีใ้หมเ่ปน็ สำนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิซึง่เปน็ชือ่ทีใ่ชอ้ยา่งเปน็ทางการมาจนถงึปจัจบุนั  
โดยสำนักงานดังกล่าวอยู่ภายใต้สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีมาโดยตลอด.
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มขีอ้สงัเกตอกีประการหนึง่คอื โดยสว่นใหญส่ำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา 
มกัจะมคีวามเหน็ทีไ่มค่อ่ยตรงกนักบัสว่นราชการเจา้ของเรือ่ง โดยปรากฏวา่มกีารแกไ้ข 
เนื้อหาและสาระสำคัญของร่างกฎหมายค่อนข้างมาก ความรู้สึกของผมก็คือว่า 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานี้ ดูเหมือนจะมีลักษณะเป็นองค์กรเหนือองค์กร  
หรือ Super Organization มาก นอกจากนี้ เมื่อร่างกฎหมายเข้าสู่ขั้นตอนของ 
คณะกรรมการกฤษฎกีาในแตล่ะคณะแลว้แตก่รณแีลว้ กจ็ะมกีารเชญิสว่นราชการหรอื 
หน่วยงานที่เสนอร่างกฎหมายนั้น ๆ เข้าไปให้ความเห็น บุคคลที่ได้รับเชิญจะเป็น 
บุคคลที่มิได้เป็นหัวหน้าส่วนราชการ ให้เข้าชี้แจงเสนอความเห็น เป็นต้น แต่ที่ปรากฏ 
ส่วนใหญ่คือ บุคคลผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ไปร่วมประชุมนั้นไม่ทราบข้อมูลที่สำคัญ 
เทา่ทีค่วร การตรวจพจิารณาของคณะกรรมการกฤษฎกีาจงึอาจจะไมไ่ดร้บัขอ้เทจ็จรงิ 
ที่ถูกต้องทั้งหมด 

จุลนิติ : ในทัศนะของท่านมีความเห็นว่ากระบวนการและขั้นตอน 
การตรากฎหมายของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน  
ทัง้ในขัน้ตอนการเสนอรา่งกฎหมายและขัน้ตอนการพจิารณาของสภาผูแ้ทนราษฎร
และวุฒิสภานั้น มีความเหมาะสมหรือมีสภาพปัญหาและอุปสรรคหรือไม่ อย่างไร

ฯพณฯ นายชุมพล : ในส่วนของการตราพระราชบัญญัติน้ัน รัฐธรรมนูญกำหนด 
ให้เสนอร่างพระราชบัญญัติได้ก็แต่โดยคณะรัฐมนตรี หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐ คน ศาลหรือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เฉพาะกฎหมาย 
ที่เกี่ยวกับการจัดองค์กรและกฎหมายที่ประธานศาลและประธานองค์กรนั้นเป็น 
ผูร้กัษาการ หรอื ประชาชนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้จำนวนไมน่อ้ยกวา่ ๑๐,๐๐๐ คน เขา้ชือ่กนั 
เสนอร่างกฎหมาย๓

๓ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๒ วรรคหนึ่ง
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ทั้งนี้ โดยที่ประเทศไทยของเรามีระบบรัฐบาล (System of Government)๔  
อนัเปน็การจดัรปูแบบโครงสรา้งและอำนาจหนา้ทีข่ององคก์รทางการเมอืง เปน็รปูแบบ 
“ระบบรัฐสภา” (Parliamentary System) อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
ซึ่งฝ่ายบริหารหรือคณะรัฐมนตรีมาจากความไว้วางใจของสภาผู้แทนราษฎร มิได้ 
มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนดังเช่นที่ปรากฏใน “ระบบประธานาธิบดี” 
(Presidential System) ดังนั้น จึงมีข้อสังเกตว่า กระบวนการเสนอร่างกฎหมาย 
จึงค่อนข้างมีลักษณะที่ให้สิทธิพิเศษแก่คณะรัฐมนตรี เช่น ร่างกฎหมายที่เสนอโดย 
คณะรัฐมนตรีนั้นไม่ต้องมีผู้รับรอง๕ และมักได้รับการบรรจุระเบียบวาระการประชุม 
ในลำดับต้น ๆ เสมอ 

ร่างพระราชบัญญัติท่ีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอน้ัน รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
กำหนดใหเ้สนอไดโ้ดยสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจำนวนไมน่อ้ยกวา่ ๒๐ คน โดยไมต่อ้งขอ 
มติจากพรรคการเมืองท่ีตนสังกัดดังเช่นท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซ่ึงเป็นไปตาม “หลักความเป็นอิสระของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”๖  
เท่าที่สังเกตนั้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมักจะเสนอร่างกฎหมายที่มีหลักการและ 
เนื้อหาสาระสำคัญคล้ายคลึงกันกับร่างกฎหมายที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรี หรือเสนอ 
ร่างกฎหมายที่เป็นผลมาจากการให้คำมั่นสัญญาไว้แก่ประชาชน (สัญญาประชาคม)

๔ ระบบรัฐบาล (System of Government) คือ การจัดรูปแบบ โครงสร้าง และอำนาจหน้าที่ขององค์กรทางการเมือง  
หรอืทีเ่รยีกวา่รฐับาลในความหมายอยา่งกวา้ง อำนาจหนา้ทีน่ีร้วมถงึความสมัพนัธร์ะหวา่งองคก์รตา่ง ๆ  ทางการเมอืง เชน่ ความสมัพนัธ ์
ระหว่างประชาชนกับประมุขแห่งรัฐ ประมุขแห่งรัฐกับรัฐสภา รัฐสภากับคณะรัฐมนตรี เป็นต้น
 ซึ่งระบบรัฐบาลที่สำคัญ มีทั้งสิ้น ๓ ระบบด้วยกัน คือ 
 ๑. ระบบรัฐสภา (Parliamentary System) ซึ่งมีลักษณะสำคัญคือ ไม่ยึดหลักการแบ่งแยกอำนาจอย่างเคร่งครัด  
ประมุขแห่งรัฐมิใช่บุคคลเดียวกันกับหัวหน้ารัฐบาลและไม่ต้องรับผิดชอบในทางการเมือง สภามาจากการเลือกตั้งของประชาชน
และมีอำนาจควบคุมการทำงานของรัฐบาล โดยรัฐบาลมาจากความไว้วางใจของสภาและสามารถเสนอให้ประมุขแห่งรัฐยุบสภาได้ 
ระบบรัฐสภานี้ใช้ในประเทศไทย สหราชอาณาจักร เบลเยี่ยม อิตาลี และสวีเดน เป็นต้น
 ๒. ระบบประธานาธิบดี (Presidential System) ซึ่งมีลักษณะสำคัญคือ ยึดหลักการแบ่งแยกอำนาจค่อนข้างเคร่งครัด  
ประมุขแห่งรัฐเป็นบุคคลเดียวกันกับหัวหน้ารัฐบาลและต้องรับผิดชอบในทางการเมือง ท้ังสภาและรัฐบาลมาจากการเลือกต้ังของประชาชน  
โดยสภาไม่มีอำนาจควบคุมการทำงานของรัฐบาลและไม่มีการยุบสภา ระบบประธานาธิบดีนี้ใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา อาร์เจนตินา 
บราซิล และโคลัมเบีย เป็นต้น
 ๓. ระบบกึ่งรัฐสภา กึ่งประธานาธิบดี (semi-parliamentary-presidential) มีลักษณะสำคัญของทั้งระบบรัฐสภา 
และระบบประธานาธบิดผีสมกนัเพือ่ใชใ้นสาธารณรฐัฝรัง่เศส มปีระธานาธบิดเีปน็ประมขุของรฐัมาจากการเลอืกตัง้และประธานาธบิดี
จะแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล โดยไม่มีการยึดหลักการแบ่งแยกอำนาจอย่างเคร่งครัด

ดูเพิ่มเติม มานิตย์  จุมปา, คำอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๕๔๐), พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพฯ : 
นิติธรรม, ๒๕๔๖), หน้า ๒๔ – ๒๖.

๕ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๒ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง.
๖ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๒ และโปรดดูเพิ่มเติม คณะกรรมาธิการวิสามัญ 

บันทึกเจตนารมณ์ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุม สภาร่างรัฐธรรมนูญ, เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐, หน้า ๑๔๑.
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อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ผมไม่ต้องการให้ปรากฏก็คือ วาระการประชุมซึ่งต่อคิว
ยืดยาวรอการพิจารณามากจนกลายเป็นดินพอกหางหมู ทั้งนี้ เพราะเรามิได้จำกัด
สิทธิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเสนอร่างกฎหมายตามสมควร โดยในปัจจุบัน 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน ๔๗๕ คน (ตามจำนวนเท่าท่ีมีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร) 
กอ็าจเสนอรา่งกฎหมายไดถ้งึ ๔๗๕ ฉบบั เมือ่รวมรา่งกฎหมายทีเ่สนอโดยคณะรฐัมนตรี 
เพิ่มเข้าไปจึงมีร่างกฎหมายที่ค้างการพิจารณาอยู่ในระเบียบวาระการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎรเป็นจำนวนมาก จึงเห็นได้ว่า ระบบการเสนอร่างกฎหมายของเรา 
เป็นระบบที่ให้เสรีภาพมากจนเกินไปจนกลายเป็นปัญหาของกระบวนการนิติบัญญัติ
ต้องหาทางแก้ไข

ในระบบงานนิติบัญญัติของหลายประเทศนั้น ได้มีการกำหนดให้มี   
“คณะกรรมาธิการกลั่นกรองร่างกฎหมาย” เพื่อทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรอง 
ร่างกฎหมายที่จะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา โดยมีการวิเคราะห์และหาข้อมูล 
เบื้องตน้เกี่ยวกับร่างกฎหมายดังกล่าวก่อนที่จะนำเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาต่อไป 
โดยคณะกรรมาธกิารกลัน่กรองนีจ้ะเปน็ผูช้ีแ้จงรายละเอยีดและตอบขอ้ซกัถามเกีย่วกบั 
รา่งกฎหมายนัน้ตอ่รฐัสภา แตข่องประเทศไทยไมไ่ดเ้ปน็เชน่นัน้ จงึกอ่ใหเ้กดิปญัหาขึน้ 
ในกระบวนการนิติบัญญัติ ทั้งนี้เพราะมีเสรีภาพในการเสนอกฎหมายมากเกินไป  
จึงทำให้ร่างกฎหมายที่ได้รับการบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรค้าง
พิจารณาสะสมกันไปเรื่อย ๆ  จนมีลักษณะเป็นดินพอกหางหมู โดยไม่ได้ถูกหยิบยกขึ้น 
พิจารณาในเวลาอันสมควร

นอกจากนี้ ในการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของแต่ละสภาก็เกิด 
ปัญหาการสูญเสียเวลาโดยไม่จำเป็น เพราะการพิจารณาร่างกฎหมายที่ค้าง 
การพจิารณานัน้ ในวาระที ่๑ ตอ้งเริม่ตน้พจิารณาถกเถยีงกนัตัง้แตป่ระวตัคิวามเปน็มา 
ของร่างกฎหมาย สภาพปัญหา ฯลฯ ส่วนใหญ่ กว่าจะได้เริ่มพิจารณาในเนื้อหาสาระ 
ของรา่งกฎหมายกม็กีารอภปิรายกนัอยา่งฟุม่เฟอืยใชเ้วลายาวนาน โดยเสรภีาพในการ 
อภิปรายน้ันสมาชิกรัฐสภาทุกคนมีสิทธิเหมือนกันหมด การพิจารณาร่างกฎหมายฉบับหน่ึง 
จึงใช้เวลานาน บางฉบับต้องใช้เวลาหลายวันกว่าจะได้มีการลงมติรับหลักการ ดังนั้น 
กระบวนการนิติบัญญัติของประเทศไทยจึงสิ้นเปลืองไปกับการถกเถียงและอภิปราย 
อย่างฟุ่มเฟือยมาก ประการสำคัญบางครั้งไม่ได้พิจารณาเนื้อหาสาระอะไร ทุกคนมา 
นัง่นบัประวตัศิาสตรข์องกฎหมายฉบบันีต้ลอดเวลา ทีม่าเปน็อยา่งไร เหตผุลเปน็อยา่งไร 

เสรภีาพในการอภปิรายนัน้สมาชกิรฐัสภาทกุคนมสีทิธเิหมอืนกนัหมด การพจิารณา 
ร่างกฎหมายฉบับหน่ึงจึงใช้เวลานาน บางฉบับต้องใช้เวลาหลายวันกว่าจะได้มีการลงมติ 
รับหลักการ ดังนั้น กระบวนการนิติบัญญัติของประเทศไทยจึงสิ้นเปลืองไปกับการถกเถียง
และอภิปรายอย่างฟุ่มเฟือยมาก
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ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันไม่ควรจะมาพิจารณากันแล้วในที่ประชุมใหญ่ ผมเห็นว่าการพิจารณา 
ในที่ประชุมใหญ่ควรจะพูดกันแต่เรื่องที่สำคัญ ๆ ที่เป็นปัญหาของประเทศชาติหรือ
หลักการสำคัญ ๆ ของกฎหมายฉบับนั้นเสียมากกว่า ดังนั้น ระบบแบบนี้มันใช้ไม่ได้ 
ต้องจัดระเบียบกันใหม่หมด ไม่อย่างน้ันบ้านเมืองก็จะเสียเวลาไปกับเร่ืองเหล่าน้ีมากมาย 

อีกประการหนึ่ง ในเรื่องของ “กระทู้ถาม” หรือ “ญัตติ” ก็เป็นส่วนที่คั่งค้าง 
เหมือนกัน ในขณะที่เนื้อหาสาระของกระทู้ถามก็ไม่ได้มีคุณค่าสำหรับประเทศชาต ิ
โดยรวมมากสักเท่าใดนัก กลายเป็นกระทู้ถามที่ตั้งถามเกี่ยวกับพื้นที่จังหวัด 
หรือบ้านของตัวเองบ้าง เช่น เร่ืองถนนชลประทาน ฯลฯ ของบ้านตัวเองบ้าง ซ่ึงไม่เหมาะสมนัก 
ผมเหน็วา่การตัง้กระทูถ้ามควรจะเปน็ประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเทศชาตบิา้นเมอืง 
โดยส่วนรวมมากกว่า แม้ว่าตามหลักการจะเป็นการโต้ตอบระหว่างรัฐมนตรี 
กับผู้ตั้งกระทู้ถามก็ตาม แต่บุคคลที่ตั้งกระทู้ถามมักจะนำแต่เรื่องที่เป็นประโยชน์ส่ว
นตัวเข้ามาพูด หรือไม่ก็เป็นกระทู้ถามที่เป็นการตั้งประเด็นพาดพิงบุคคลอื่นในทาง 
เสื่อมเสีย จึงเห็นได้ว่า ทั้งการพิจารณาร่างกฎหมาย กระทู้ถาม และญัตติ เกิดปัญหา 
และอุปสรรคเหมือนกันหมด ทำให้ระบบงานนิติบัญญัติของประเทศ ดูแล้วหย่อน 
ประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก 

ในส่วนของการตั้งคณะกรรมาธิการของสภานั้นมีความเห็นว่า ยังไม่มี 
ความเหมาะสมเชน่เดยีวกนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การตัง้คณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณา 
รา่งกฎหมายขึน้มากมายหลายคณะในขณะทีม่คีณะกรรมาธกิารสามญัประจำวฒุสิภา 
อยูแ่ลว้ ผมเหน็วา่ควรมกีารตราขอ้บงัคบัวา่ใหส้ง่รา่งกฎหมายใหค้ณะกรรมาธกิารสามญั 
ประจำวุฒิสภาที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับร่างกฎหมายฉบับนั้น ๆ พิจารณา  
มิใช่ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นซ้ำซ้อนกันอีก นั่นเป็นภาพสะท้อนของการแสดง 
ความต้องการส่วนตัวเป็นที่ตั้ง โดยอ้างว่า กฎหมายฉบับนี้ตนเองรู้เรื่องดี จะขอเข้า 
ไปร่วมด้วย ... ขอเข้าไปเป็นกรรมาธิการด้วย หรือแม้กระทั่งฝ่ายรัฐบาลเองก็ยังมี 
ความบกพร่อง ชอบสนับสนุนให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อเอาเปรียบสภา 
กล่าวคือ เพื่อที่จะได้ส่งคนของฝ่ายรัฐบาลเข้าไปควบคุม เพราะมีสัดส่วนหรือโควตา 
กรรมาธกิารวสิามญัของฝา่ยรฐับาลเขา้ไปดว้ย อาจกลา่วไดว้า่ การตัง้คณะกรรมาธกิาร 
วิสามัญนั้นเป็นระบบที่ก่อให้ เกิดข้อบกพร่องขึ้นในกระบวนการนิติบัญญัติ   
เพราะเปิดโอกาสให้บุคคลผู้ต้องการผลประโยชน์ ต้องการสนับสนุนร่างกฎหมาย 
ฉบับนั้น ๆ หรือต้องการจำกัดตัดตอนร่างกฎหมายฉบับนั้นเข้าร่วมเป็นกรรมาธิการ  
จึงเห็นว่าการใช้ระบบคณะกรรมาธิการวิสามัญจึงมีลักษณะที่ไม่เหมาะสมและ 
ไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร 

หากจะกล่าวถึงกระบวนการนิติบัญญัติในชั้นวุฒิสภา ยังเห็นว่าไม่มีข้อยุ่งยาก
มากเท่ากับในชั้นสภาผู้แทนราษฎร อาจเพราะไม่มีผลประโยชน์อะไรเข้าไปเกี่ยวข้อง 
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มากมายนกั และหากพจิารณาในภาพรวมของกระบวนการนติบิญัญตันิัน้ อาจถอืไดว้า่ 
กระบวนการนิติบัญญัติของไทยมีลักษณะเช่นเดียวกันกับกระบวนการนิติบัญญัติ 
ของนานาอารยะประเทศ เพยีงแตว่า่พฤตกิรรมของบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งในกระบวนการ 
นติบิญัญตัทิีแ่สดงออกมาเวลานีย้งัมคีวามแตกตา่งอยูบ่า้ง ผลงานทีอ่อกมายงัไมอ่าจ 
ถือว่าคุ้มค่าเท่าที่ควร ยังปรากฏความล่าช้า สิ้นเปลืองงบประมาณ และมีเรื่องการ
นำผลประโยชน์ส่วนบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องเสียเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้รัฐบาลก็มี 
ความพยายามเขา้ครอบงำฝา่ยนติบิญัญตัเิสมอ ไมว่า่สภาผูแ้ทนราษฎรหรอืวฒุสิภา 
ซ่ึงเป็นผลโดยตรงมาจากระบบรัฐสภา (Parliamentary System) เพราะฝ่ายรัฐบาล 
นั้นมาจากความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร๗  
มสีทิธเิขา้ชือ่เสนอญตัตขิอเปดิอภปิรายทัว่ไปเพือ่ลงมตไิมไ่วว้างใจนายกรฐัมนตร ี๘ 

หรือรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลได้๙ จึงทำให้รัฐบาลต้องเข้าไปครอบงำสภา เป็นต้น

จุลนิติ : เห็นได้ว่า รูปแบบองค์กรและกระบวนการนิติบัญญัติของไทยนั้น  
ค่อนข้างมีความเหมาะสมแล้ว แต่ปัญหาที่สำคัญได้แก่ ปัญหาด้านพฤติกรรม 
ของบุคคลที่อยู่ในกระบวนการนิติบัญญัติ ท่านสามารถแนะนำทางออกอันนำไปสู่
การแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างไร 

ฯพณฯ นายชุมพล : ปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลในกระบวนการ 
นิติบัญญัตินั้น อาจถือได้ว่าเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลต่อรากฐานของการเมืองไทย  
การเมอืงของเมอืงไทยถกูฆา่ตดัตอนอยูต่ลอดเวลาดว้ยการปฏวิตั ิรฐัประหาร จงึทำให ้
การเมอืงขาดความตอ่เนือ่ง พฤตกิรรมของนกัการเมอืงจงึขาดการพฒันาไปในทศิทาง 
ที่ถูกต้อง จึงจำเป็นต้องแก้ไขด้วยการให้เกิด “ภาวะความต่อเนื่องของการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตย” ทั้งนี้ หากพิจารณาบริบททางการเมืองการปกครองไทย 
ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๗๕ เป็นต้นมา จะเห็นได้ว่า ช่วงเวลาที่ความเป็นประชาธิปไตย 
อยู่ในมือของประชาชนจะมีสักกี่วันกี่เดือนแทบจะนับได้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 
ระบอบประชาธิปไตยของไทยถูกตัดตอนด้วยการยึดอำนาจการปกครองหรือการรัฐประหาร 
อยู่เสมอ และถูกฝ่ายข้าราชการประจำครอบงำการเมืองมาโดยตลอด พัฒนาการ 
ของการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัจะสรา้งคา่นยิมทางการเมอืงทีด่จีงึไมอ่าจ 
เกิดขึ้นได้ ความตระหนักในบทบาทอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาสภาผู้แทนราษฎร 
และสมาชิกวุฒิสภา การรู้สำนึก รู้ผิด รู้ชอบ ซึ่งเป็นพัฒนาการของภาคพฤติกรรม 
จึงไม่อาจเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกัน 

๗ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๒ วรรคหนึ่ง.
๘ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๕๘ ประกอบมาตรา ๑๖๐.
๙ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๕๙ ประกอบมาตรา ๑๖๐.



จุลนิติ ก.ย. - ต.ค. ๕๓ 21

บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

ดังนั้น ทางออกอันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาด้านพฤติกรรมของนักการเมือง 
ก็คือ การส่งเสริมให้เกิดความต่อเนื่องของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
โดยเมื่อมีความต่อเนื่องแล้วย่อมส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมทางการเมืองที่ดี  
สงัคมยอ่มจะชว่ยกนัตรวจสอบ ชว่ยกนักำจดั คา่นยิมทางการเมอืงและใหค้วามสำคญั 
แก่การเลือกสรรคนดีเข้าสู่ระบบการเมือง ผมเห็นว่า หากเลือกคนดีเข้าไปทำหน้าท่ีในสภา 
เพียงร้อยละ ๓๐ ก็อาจจะตรวจสอบและกำจัดคนไม่ดีได้ แม้จะมีจำนวนไม่ถึงร้อยละ ๗๐ 
ก็ตาม และปริมาณของคนดีในระบบการเมืองไทยย่อมเพ่ิมมากข้ึนเป็นลำดับ อย่างไรก็ตาม  
ภาวะเช่นนั้นจะเกิดขึ้นได้ย่อมต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร ต้องอาศัยความอดทน 
เป็นที่ตั้ง ในชั่วชีวิตของเราอาจจะยังไม่เกิดขึ้น แต่ในรุ่นลูกรุ่นหลานของเราย่อมต้อง 
เกิดขึ้นได้ในที่สุด การพัฒนาการเมืองต้องใช้ระบบวิวัฒนาการไม่ใช่ระบบฆ่าตัดตอน  
เปรียบเหมือนเด็กทารกที่คลอดจากครรภ์มารดา ย่อมต้องอาศัยพัฒนาการ เริ่มตั้งแต่ 
ออกจากท้องพ่อท้องแม่ ต้องร้องอุ๊แว๊ก่อนนอนหงายเท้าชี้ฟ้าเสร็จแล้วจึงนอนคว่ำ 

แล้วคืบคลาน จนสามารถคลานได้ แล้วค่อย ๆ หัดนั่ง หัดยืน และหัดเดิน จนกระทั่ง 
เดนิไดเ้องในทีส่ดุ ซึง่กวา่จะเดนิไดน้ัน้จะตอ้งลม้ลกุคลกุคลานมาไมรู่ก้ีค่รัง้ หากเมือ่เดก็ 
กำลังจะล้ม แล้วพ่อแม่ห้ามลูกเดินต่อไป กลัวลูกเจ็บ เด็กคงจะขาดพัฒนาการและ 
ไม่อาจเดินได้เอง เปรียบได้เช่นเดียวกันกับ “การแก้ไขพฤติกรรมของนักการเมือง”  
นั้นย่อมต้องอาศัยพัฒนาการอันเป็นผลมาจากความต่อเนื่องของการปกครอง 
ในระบอบประชาธปิไตย ตอ้งมรีะยะ Trial and error หากเกดิปญัหาขอ้ขดัขอ้งขึน้ 
ก็จำต้องปล่อยให้เป็นไปตามครรลองของระบอบการเมืองการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยที่ย่อมสามารถคลี่คลายได้เองตามวิถีทางปกติและมีความชอบธรรม  
หากใช้วิธีการแก้ปัญหาที่มีลักษณะเป็นการตัดตอนระบอบประชาธิปไตยด้วยการ 
กระทำรัฐประหารเสียแล้ว พัฒนาการของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไทย 
ย่อมไม่อาจเกิดขึ้นได้ 
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จุลนิติ : หากพิจารณากระบวนการนิติบัญญัติของไทย ทั้งในขั้นการจัดทำ 
ร่างกฎหมายของฝ่ายบริหารและขั้นตอนการตรากฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ 
ดังกล่าว ทั้งนี้  เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับกระบวนการนิติบัญญัติของ 
นานาอารยะประเทศแล้ว มีความเหมือนหรือความแตกต่างในสาระสำคัญ 
ประการใดบ้าง และในทัศนะของท่านมีความเห็นว่าเรื่องใดที่สมควรจะได้นำมา 
ปรับใช้หรือเป็นแนวทางในการแก้ไขสภาพปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการ 
นิติบัญญัติของไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ฯพณฯ นายชุมพล : ดังที่ได้กล่าวแล้วว่าปัจจุบันประเทศต่าง ๆ นั้นมีอยู่ 
ระบบรฐับาลอยูด่ว้ยกนั ๒ ระบบ คอื ระบบรฐัสภา (Parliamentary System) ซึง่เปน็ 
ระบบที่มีการแบ่งแยกอำนาจไม่เด็ดขาด และระบบประธานาธิบดี (Presidential 
System) ซึ่งเป็นระบบที่มีการแยกอำนาจเด็ดขาด กล่าวคือเป็นการแยกอำนาจ 
ของฝ่ายบริหารออกจากฝ่ายนิติบัญญัติโดยเด็ดขาด ตามทฤษฎีของ มงเตสกิเออ 
(Montesquieu)๑๐ โดยการที่แต่ละประเทศต่างมีระบบรัฐบาลที่แตกต่างกัน ก็ย่อม 
ส่งผลให้กระบวนการนิติบัญญัติของแต่ประเทศน้ันแตกต่างกันไปด้วย สำหรับในส่วนของ 
กระบวนการนิติบัญญัติของนานาอารยะประเทศนั้น ผมจะขอกล่าวถึงกระบวนการ 
นิติบัญญัติของประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากมีลักษณะเฉพาะที่น่าสนใจ 
และมีความแตกต่างจากกระบวนการนิติบัญญัติของไทยในหลายประการ ดังนี้

๑๐ มงเตสกิเออ (Montesquieu) เป็นนักคิดนักปรัชญาการเมืองชาวฝรั่งเศส โดยได้อธิบายไว้ในหนังสือเจตนารมณ์ 
แห่งกฎหมาย ในบทที่ ๖ ของหมวดที่ ๑๑ ความตอนหนึ่งว่า “ในรัฐทุกรัฐจะมีอำนาจอยู่ ๓ อย่าง คือ

(๑) อำนาจนิติบัญญัติ คือ อำนาจเกี่ยวกับการวางระเบียบบังคับทั่วไปในรัฐ
(๒)  อำนาจปฏิบัติการ ซ่ึงข้ึนอยู่กับกฎหมายมหาชน คือ อำนาจในการใช้หรือบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย (อำนาจบริหาร)
(๓) อำนาจปฏิบัติการต่าง ๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับกฎหมายแพ่ง คือ อำนาจในการวินิจฉัยอรรถคดี (อำนาจตุลาการ)
มงเตสกิเออ เห็นว่า รัฐบาลที่ดีที่สุดจะต้องเป็นรัฐบาลที่อำนาจแต่ละอำนาจใช้โดยองค์กรแต่ละองค์กรที่ต่างกัน เมื่อบุคคล 

คนเดียวหรือองค์กรเดียวมีการรวมอำนาจนิติบัญญัติและอำนาจบริหารไว้ด้วยกัน เสรีภาพจะเกิดขึ้นไม่ได้ และไม่มีเสรีภาพอีกเช่นกัน  
ถ้าอำนาจตัดสินคดีไม่ได้แยกออกจากอำนาจนิติบัญญัติหรือบริหาร. (ที่มา : มานิตย์ จุมปา, อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ ๔, หน้า ๒๒).
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ประการแรก โดยที่รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาได้วางหลักการการปกครอง 
แบบระบบประธานาธิบดี (Presidential System) ซึ่งเป็นระบบที่มีการแบ่งแยก 
องค์กรผู้ใช้อำนาจอธิปไตยระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ 
ออกจากกนัอยา่งเดด็ขาด โดยทีฝ่า่ยบรหิารและฝา่ยนติบิญัญตัติา่งมอีสิระไมข่ึน้แกก่นั 
แต่มีการคานอำนาจกัน เนื่องจากแต่ละฝ่ายต่างก็มีอำนาจซึ่งได้รับมอบหมายจาก 
ประชาชนโดยตรงด้วยกันท้ังส้ิน เพราะว่าท่ีมาของฝ่ายบริหารและท่ีมาของฝ่ายนิติบัญญัติ 
นัน้ตา่งมาจากการเลอืกตัง้โดยตรงของประชาชน จงึทำใหท้ัง้ ๒ ฝา่ย ตา่งกม็อีำนาจเตม็ที ่
ในการทำหนา้ทีเ่พือ่ใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงคข์องประชาชนทีไ่ดเ้ลอืกตัง้ตนเขา้มา โดย 
ฝ่ายนิติบัญญัติมีหน้าท่ีในการตรากฎหมาย ส่วนฝ่ายบริหารมีหน้าท่ีในการบริหารประเทศ  
ฝ่ายนิติบัญญัติไม่มีอำนาจในการขอเปิดอภิปรายท่ัวไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจประธานาธิบด ี 
ขณะเดยีวกนัประธานาธบิดกีไ็มม่อีำนาจในการยบุสภาผูแ้ทนราษฎร ยกเวน้ในบางกรณ ี
ทีอ่าจมกีารถว่งดลุตรวจสอบซึง่กนัและกนัไดบ้า้ง ไดแ้ก ่การใชอ้ำนาจในการถอดถอน 
ประธานาธิบดีหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง (Impeachment) และประธานาธิบด ี
อาจใช้สิทธิในการยับยั้ง (Veto) ร่างกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติโดยไม่ยอมลงนามให้
ความเหน็ชอบในรา่งกฎหมายได ้แตอ่ำนาจยบัยัง้นีก้เ็ปน็แตเ่พยีงอำนาจยบัยัง้ชัว่คราว 
เท่านั้น หากฝ่ายนิติบัญญัติลงมติยืนยันร่างกฎหมายอีกครั้ง ก็สามารถที่จะประกาศใช้
บังคับเป็นกฎหมายได้ เป็นต้น

ดังนั้น ในระบบที่มีการแบ่งแยกอำนาจโดยเด็ดขาดเช่นนี้ ฝ่ายนิติบัญญัติหรือ
รฐัสภาซึง่มหีนา้ทีห่ลกัในการตรากฎหมายจงึมสีทิธใินการทีจ่ะรเิริม่เสนอรา่งกฎหมาย 
อย่างสมบูรณ์ ส่วนฝ่ายบริหารนั้นไม่มีอำนาจในการประชุมร่วมกับฝ่ายนิติบัญญัติ 
และมีความรับผิดชอบทางการเมืองต่อสภาเฉพาะที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเท่านั้น  
จึงไม่มีสิทธิริเริ่มเสนอร่างกฎหมายได้โดยตรง แต่อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีก็ยัง 
สามารถร้องขอต่อฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อให้มีการริเริ่มเสนอร่างกฎหมายตามที่ตน 
ตอ้งการได ้และแมว้า่ประธานาธบิด ีคณะรฐัมนตร ีและหนว่ยงานของรฐั ซึง่ทำหนา้ที ่
ฝ่ายบริหารจะไม่สามารถออกกฎหมายได้เองและไม่สามารถบังคับให้รัฐสภาริเริ่ม
เสนอร่างกฎหมายตามความประสงค์ได้ แต่ก็ยังสามารถเสนอร้องขอต่อรัฐสภาให้ 
นำร่างกฎหมายของตนเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาได้ในกรณีที่มีความจำเป็นต้อง 
ออกกฎหมายเพือ่แกไ้ขปญัหาในเรือ่งใด ๆ  หรอืเพือ่เสนอขออนมุตังิบประมาณรายจา่ย 
ประจำปี เป็นต้น 

ซึง่เมือ่พจิารณาเปรยีบเทยีบกบักระบวนการนติบิญัญตัขิองประเทศไทย ตามที่ 
รฐัธรรมนญูไดว้างหลกัการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเปน็ 
ประมขุ อนัเปน็การปกครองในระบบรฐัสภา (Parliamentary System) ซึง่เปน็ระบบ
การแบ่งแยกอำนาจโดยไม่เด็ดขาด ได้เน้นหลักการถ่วงดุลอำนาจระหว่างกัน (Check 
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and Balance) โดยการยอมให้องค์กรผู้ใช้อำนาจอธิปไตยกระทำการทางนิติบัญญัต ิ
และองคก์รผูใ้ชอ้ำนาจกระทำการทางบรหิารสามารถกา้วลว่งเขา้มาใชอ้ำนาจรว่มกนัได ้ 
โดยการกำหนดให้ฝ่ายนิติบัญญัติมีหน้าที่ในการตรากฎหมาย และควบคุมการบริหาร 
ราชการแผน่ดนิของฝา่ยบรหิารโดยการใหบ้รหิารงานไปตามกฎหมายและเจตนารมณ์
ของประชาชน ในขณะที่ฝ่ายบริหารก็มีอำนาจหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้ 
การบริหารประเทศเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย ดังนั้นในระบบนี้ รัฐสภาหรือฝ่าย 
นติบิญัญตัแิละฝา่ยบรหิารจงึมสีทิธริเิริม่เสนอรา่งกฎหมายได้ เหตกุเ็พราะวา่กฎหมาย 
เปน็เครือ่งมอืในการบรหิารประเทศและเพือ่ใหส้ามารถปฏบิตัติามนโยบายทีไ่ดแ้ถลงไว ้
ตอ่รฐัสภาได ้ดงันัน้ กฎหมายทีต่ราออกมาสว่นใหญจ่งึมกัมคีวามผกูพนัหรอืยดึโยงกบั 
ความต้องการของรัฐบาลมากกว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชน นอกจากนี้ 
การที่รัฐสภาต้องทำหน้าที่หลายด้านทั้งการพิจารณากฎหมาย และการควบคุม 
การบรหิารราชการแผน่ดนิของฝา่ยบรหิาร การพจิารณากฎหมายจงึไมม่คีวามละเอยีด 
เทา่กบักระบวนการพจิารณากฎหมายของรฐัสภาในระบบประธานาธบิด ี(Presidential 
System) ซึ่งทำหน้าที่พิจารณากฎหมายเป็นหลัก

ประการที่สอง การเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาสหรัฐ (Congress) จะเริ่มต้น 
เสนอที่วุฒิสภา (Senate) หรือที่สภาผู้แทนราษฎร (House of Representatives) 
ก่อนก็ได้ โดยทั้งสองสภามีสถานะเท่ากัน ไม่มีลำดับศักดิ์ก่อนหลังในการพิจารณา 
ร่างกฎหมาย ซ่ึงแตกต่างจากประเทศไทยท่ีจะต้องเสนอร่างกฎหมายให้สภาผู้แทนราษฎร 
พจิารณากอ่นเสมอ และเมือ่รา่งกฎหมายไดร้บัความเหน็ชอบจากสภาผูแ้ทนราษฎรแลว้ 
จงึจะเสนอรา่งกฎหมายใหว้ฒุสิภาพจิารณาเปน็ลำดบัตอ่ไป แตอ่ยา่งไรกต็ามในประเทศ 
สหรฐัอเมรกิา รา่งกฎหมายจะใชบ้งัคบัไดก้ต็อ้งผา่นการพจิารณาและใหค้วามเหน็ชอบ 
จากทัง้สองสภาเชน่เดยีวกนั กลา่วคอื รา่งกฎหมายใดทีเ่ริม่ตน้เสนอทีส่ภาผูแ้ทนราษฎร
กอ่น เมือ่ไดร้บัความเหน็ชอบจากสภาผูแ้ทนราษฎรแลว้จะสง่รา่งกฎหมายนัน้ใหว้ฒุสิภา 
พจิารณาตอ่ไป หากรา่งกฎหมายใดเริม่ตน้เสนอทีว่ฒุสิภากอ่นเมือ่ไดร้บัความเหน็ชอบ 
จากวุฒิสภาแล้วจะต้องส่งร่างกฎหมายนั้นให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป ซึ่งเมื่อ 
ร่างกฎหมายได้ผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากทั้งสองสภาแล้ว จึงเสนอ
ร่างกฎหมายดังกล่าวนั้นให้แก่ประธานาธิบดีเพื่อลงนามให้มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย
ต่อไปได้ 

การท่ีรัฐสภาต้องทำหน้าท่ีหลายด้านท้ังการพิจารณากฎหมาย และการควบคุม 
การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหาร การพิจารณากฎหมายจึงไม่มีความละเอียด 
เทา่กบักระบวนการพจิารณากฎหมายของรฐัสภาในระบบประธานาธบิด ี(Presidential System)  
ซึ่งทำหน้าที่พิจารณากฎหมายเป็นหลัก
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ประการที่สาม การร่างกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกานั้น มีหน่วยงาน 
ทีม่คีวามเชีย่วชาญ ความรูแ้ละประสบการณใ์นการรา่งกฎหมายอยา่งเปน็มอือาชพี  
เพื่อทำหน้าที่ช่วยยกร่างกฎหมายเมื่อมีสมาชิกสภาร้องขอ ตลอดจนทำหน้าที่ช่วย 
ตรวจพจิารณารา่งกฎหมายทีอ่ยูร่ะหวา่งการพจิารณาของคณะกรรมาธกิารคณะตา่ง ๆ   
ของรัฐสภาอีกด้วย หน่วยงานดังกล่าวนี้ ได้แก่ สำนักงานที่ปรึกษาการร่างกฎหมาย 
ของสภาผู้แทนราษฎร (Off ice of Legislative Counsel U.S. House of Representatives)  
และสำนักงานที่ปรึกษาการร่างกฎหมายของวุฒิสภา (Off ice of Legislative 
Counsel United States Senate) นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการกลั่นกรองร่าง
กฎหมาย (Committee on ways and means) ซึ่งมีหน้าที่กลั่นกรองร่างกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากร ภาษีศุลกากร ประกันสังคม การให้สวัสดิการแก่คนว่างงาน 
การประกันสุขภาพ การให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้ การดูแลเด็กในกรณีที่ 
พอ่แมห่ยา่รา้ง ตลอดจนการอปุการะและการรบัเดก็เปน็บตุรบญุธรรม โดยรฐัธรรมนญู 
ของสหรัฐอเมริกาได้กำหนดไว้โดยเฉพาะให้ร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับภาษีอากรที่ผ่าน 
การพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการ Ways and Means แล้ว จะต้องเสนอร่าง
กฎหมายนี้ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อนเสมอ แทนที่จะเสนอให้สภาใดสภาหนึ่ง
พิจารณาก่อนได้เหมือนเช่นการพิจารณาร่างกฎหมายทั่วไป 

นอกจากนี้ ประเทศออสเตรเลีย เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีหน่วยงานเฉพาะ 
ซึ่งทำหน้าที่ยกร่างกฎหมายเช่นเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกา การมีหน่วยงานที่มี 
ความเช่ียวชาญและศักยภาพสูงในการร่างกฎหมายทำหน้าท่ีดูแลเร่ืองการยกร่างกฎหมาย 
ดงัเชน่ประเทศสหรฐัอเมรกิาและประเทศออสเตรเลยี ทำใหก้ระบวนการรา่งกฎหมาย 
มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างความต่อเนื่องในการพัฒนา 
ความเชี่ยวชาญด้านการร่างกฎหมายอีกทางหนึ่งด้วย

สำหรับกระบวนการร่างกฎหมายของประเทศไทยนั้น แม้จะมีหน่วยงานที่ 
ทำหนา้ทีย่กรา่งกฎหมายคอืหนว่ยงานของรฐัทีเ่ปน็เจา้ของเรือ่งนัน้ ๆ  กต็าม แตบ่คุลากร 
ดา้นกฎหมายของแตล่ะหนว่ยงานกย็งัขาดประสบการณแ์ละความเชีย่วชาญในการ 
ยกรา่งกฎหมายทีม่คีวามเปน็มอือาชพี ทำใหใ้นชัน้ตรวจพจิารณารา่งกฎหมายของ 
สำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการตรวจพจิารณาและแกไ้ข 
ร่างกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปแบบ โครงสร้าง และรายละเอียดในเนื้อหาของ 

การมีหน่วยงานท่ีมีความเช่ียวชาญและศักยภาพสูงในการร่างกฎหมายทำหน้าท่ีดูแล 
เร่ืองการยกร่างกฎหมายดังเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศออสเตรเลีย ทำให้กระบวนการ
ร่างกฎหมายมีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
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รา่งกฎหมายนานกวา่ทีค่วรจะเปน็ ประกอบกบัการทีป่ระเทศไทยยงัไมม่ ี“หนว่ยงาน 
ทีท่ำหนา้ทีก่ลัน่กรองรา่งกฎหมายกอ่นจะเสนอรา่งกฎหมายเขา้สูก่ารพจิารณาของ 
รฐัสภา” ใหแ้กส่ภาผูแ้ทนราษฎรและวฒุสิภา และ “หนว่ยงานทีท่ำหนา้ทีช่ว่ยตรวจ 
พิจารณาร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการคณะต่างๆ  
ของรัฐสภา” ดังเช่นของสหรัฐอเมริกา ทำให้เม่ือถึงช้ันการพิจารณาร่างกฎหมายของสภา 
ผูแ้ทนราษฎรและวฒุสิภาตอ้งใชเ้วลาในการพจิารณาศกึษาตัง้แตป่ระวตั ิความเปน็มา 
ตลอดจนหลักการและเหตุผลของร่างกฎหมายทุกฉบับ แทนที่จะได้ดูในหลักการ 
และเนื้อหาสาระสำคัญของร่างกฎหมายแต่เพียงประการเดียว อันเป็นผลให้ต้องใช้ 
ระยะเวลาตรงจุดนี้มากทีเดียว 

จลุนติ ิ: ตามทีร่ฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ ไดม้ ี
การบญัญตัเิพิม่เตมิหลกัการใหมท่ีเ่กีย่วกบักระบวนการนติบิญัญตัใินหลายประการ  
อาทิ หลักการเกี่ยวกับผู้มีสิทธิเสนอร่างกฎหมาย การกำหนดให้การเสนอร่าง 
พระราชบญัญตัติอ้งมบีนัทกึวเิคราะหส์รปุสาระสำคญัของรา่งพระราชบญัญตัเิสนอ
มาพรอ้มดว้ย หรอืการแยกกระบวนการตรารา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู 
ออกจากกระบวนการตราร่างพระราชบัญญัติ เป็นต้น นั้น ในทัศนะของท่าน 
มีความเห็นว่าหลักการดังกล่าวนั้นได้ส่งผลทำให้กระบวนการนิติบัญญัติของไทย 
มีความเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ อย่างใด รวมทั้งหลักการดังกล่าวได้แก้ไขปัญหา 
ของกระบวนการนิติบัญญัติของไทยที่เคยเกิดขึ้นในอดีตได้หรือไม่ เพียงใด

ฯพณฯ นายชุมพล : หลักการใหม่ที่เกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติตาม 
รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ นัน้ ไมไ่ดส้ง่ผลใหก้ระบวนการ 
นิติบัญญัติของไทยเปล่ียนแปลงไปหรือได้แก้ไขปัญหาของกระบวนการนิติบัญญัติของไทย 
ทีเ่คยเกดิขึน้ในอดตีแตอ่ยา่งใด กลา่วคอื ในสว่นของหลกัการใหมเ่กีย่วกบัผูม้สีทิธเิสนอ 
รา่งพระราชบญัญตัติามทีร่ฐัธรรมนญูฉบบัปจัจบุนั มาตรา ๑๔๒ (๔) และมาตรา ๑๖๓  
ไดบ้ญัญตัใิหส้ทิธแิกป่ระชาชนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้จำนวนไมน่อ้ยกวา่ ๑๐,๐๐๐ คน สามารถ 
เข้าชื่อเสนอกฎหมายได้ ซึ่งลดจำนวนลงจากเดิมที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๔๐ กำหนดไว้ให้สิทธิแก่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า  
๕๐,๐๐๐ คน เขา้ชือ่เสนอกฎหมายไดน้ัน้ แมจ้ะทำใหป้ระชาชนสามารถใชส้ทิธเิขา้ชือ่ 
เสนอกฎหมายตามที่รัฐธรรมนูญให้ไว้ได้ง่ายมากขึ้นก็จริง แต่ก็ไม่มีหลักประกันอะไร 
ว่าร่างพระราชบัญญัตินั้น ๆ จะผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาไปได้ และถ้าผ่านจะม ี
หลกัการหรอืเนือ้หาสาระสมตามเจตนารมณด์งัทีป่ระชาชนตอ้งการหรอืเสนอมาหรอืไม ่ 
เนื่องจากในทางปฏิบัติที่ผ่านมาเมื่อประชาชนเริ่มมีการเคลื่อนไหวเพื่อเข้าชื่อเสนอ 
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กฎหมายใด ๆ มักพบว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและคณะรัฐมนตรีจะเสนอร่าง 
พระราชบัญญัติที่มีหลักการหรือเนื้อหาอย่างเดียวกันหรือใกล้เคียงกันต่อสภาผู้แทน 
ราษฎร และเมื่อร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระ 
ทีห่นึง่ สภาผูแ้ทนราษฎรมกัจะมมีตใิหใ้ชร้า่งพระราชบญัญตัขิองคณะรฐัมนตรเีปน็หลกั 
ในการพิจารณาเสมอ 

นอกจากนี ้ตามทีร่ฐัธรรมนญูฉบบัปจัจบุนั มาตรา ๑๔๒ วรรคหา้ ไดก้ำหนดให ้
การเสนอร่างพระราชบัญญัติแต่ละฉบับจะต้องมี “บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญ 
ของร่างพระราชบัญญัติ” เสนอมาพร้อมกับร่างพระราชบัญญัติด้วยนั้น ผมเห็นว่า 
ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาสักเท่าใด ทั้งนี้ 
เพราะในปัจจุบันทั้งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานเลขาธิการ 
วฒุสิภา ตา่งไดด้ำเนนิการจดัทำเอกสารประกอบการพจิารณาของรา่งพระราชบญัญตัิ 
ทีจ่ะเขา้สูก่ารพจิารณาของแตล่ะสภาแลว้ อนัจะเปน็ขอ้มลูสำหรบัเพือ่ใหส้มาชกิรฐัสภา 
ไดใ้ชใ้นการศกึษาและพจิารณารา่งพระราชบญัญตัฉิบบันัน้ ๆ  กอ่นอยูแ่ลว้ โดยในเอกสาร 
ประกอบการพิจารณานั้นจะมีการประมวลและรวบรวมข้อมูลไว้หลากหลายด้าน  
ไมว่า่จะเปน็ขอ้เทจ็จรงิ ขอ้มลูสถติ ิขา่วสารจากสือ่ตา่ง ๆ  บทความทางวชิาการ ตลอดจน 
ความเป็นมา สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ัน ๆ  และหากเป็นร่างพระราชบัญญัติ 
ที่สภาผู้แทนราษฎรได้ให้ความเห็นชอบแล้วก่อนจะเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภานั้น  
กจ็ะมกีารนำเสนอประเดน็ทีม่กีารอภปิรายของสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร รวมทัง้ขอ้มลู 
การพิจารณากฎหมายในชั้นกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรด้วย เป็นต้น ซึ่งถือว่า 
เป็นประโยชน์แก่สมาชิกรัฐสภามากกว่าเม่ือเปรียบเทียบกับบันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญ
ของร่างพระราชบัญญัติที่มีจำนวนเพียง ๒ - ๓ หน้ากระดาษเท่านั้น

ทั้งนี้ ในส่วนการกำหนดให้แยกกระบวนการตราร่างพระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญออกจากกระบวนการตราร่างพระราชบัญญัตินั้น โดยเฉพาะขั้นตอน 
การตรวจสอบความชอบดว้ยรฐัธรรมนญูของรา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู  
ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๔๑ ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ได้กำหนดให้ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับใดก็ตามที่รัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
ก่อนนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ให้ประธานรัฐสภา 
ดำเนนิการสง่รา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูฉบบันัน้ ๆ  ไปยงัศาลรฐัธรรมนญู
พจิารณาความชอบดว้ยรฐัธรรมนญูกอ่นเสมอนัน้ ผมมคีวามเหน็วา่ไมม่คีวามจำเปน็ 
จะตอ้งดำเนนิการเชน่นัน้ เพราะถงึแมก้ฎหมายจะมผีลใชบ้งัคบัแลว้กต็าม หากพบวา่ 
กฎหมายฉบับใดไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญก็ยังสามารถตรวจสอบความชอบด้วย 
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รัฐธรรมนูญในเนื้อหาของกฎหมายว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้ตามบทบัญญัติ 
ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มาตรา ๒๑๑๑๑ มาตรา ๒๑๒๑๒ มาตรา ๒๔๕๑๓ มาตรา ๒๕๗๑๔  

อนุมาตรา (๒) ได้อยู่แล้ว ประกอบคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕/๒๕๕๑ และหาก 
ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนั้นไม่มีปัญหา 
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแล้ว ต่อมาเมื่อได้ประกาศมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายมีการ 
ตรวจสอบภายหลังพบว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนั้น ๆ ไม่ชอบด้วย 
รฐัธรรมนญูขึน้มา ศาลรฐัธรรมนญูจะรบัผดิชอบอยา่งไร ดงันัน้ โดยภาพรวมของหลกัการ 
ทีเ่พิม่เตมิหรอืทีเ่ปลีย่นแปลงไปตามรฐัธรรมนญูฉบบัปจัจบุนัจงึไมไ่ดแ้กไ้ขสภาพปญัหา 
ของกระบวนการนิติบัญญัติแต่อย่างใดทั้งสิ้น

 ๑๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ บัญญัติว่า
 “ในการทีศ่าลจะใชบ้ทบญัญตัแิหง่กฎหมายบงัคบัแกค่ดใีด ถา้ศาลเหน็เองหรอืคูค่วามโตแ้ยง้พรอ้มดว้ยเหตผุลวา่บทบญัญตัิ 

แหง่กฎหมายนัน้ตอ้งดว้ยบทบญัญตัมิาตรา ๖ และยงัไมม่คีำวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญูในสว่นทีเ่กีย่วกบับทบญัญตันิัน้ ใหศ้าลสง่ความเหน็ 
เช่นว่าน้ันตามทางการเพ่ือศาลรัฐธรรมนูญจะได้พิจารณาวินิจฉัย ในระหว่างน้ันให้ศาลดำเนินการพิจารณาต่อไปได้แต่ให้รอการพิพากษาคดี 
ไว้ชั่วคราว จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

 ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าคำโต้แย้งของคู่ความตามวรรคหนึ่งไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญ 
จะไม่รับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณาก็ได้

 คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ใช้ได้ในคดีทั้งปวง แต่ไม่กระทบกระเทือนถึงคำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดแล้ว”.

 ๑๒ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ บัญญัติว่า
 “บคุคลซึง่ถกูละเมดิสทิธหิรอืเสรภีาพทีร่ฐัธรรมนญูนีร้บัรองไวม้สีทิธยิืน่คำรอ้งตอ่ศาลรฐัธรรมนญูเพือ่มคีำวนิจิฉยัวา่บทบญัญตัิ 

แห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้
 การใช้สิทธิตามวรรคหนึ่งต้องเป็นกรณีที่ไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้แล้ว ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ 

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ”.

 ๑๓ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๔๕ บัญญัติว่า 
 “ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองได้เมื่อเห็นว่ามีกรณีดังต่อไปนี้
 (๑) บทบญัญตัแิหง่กฎหมายใดมปีญัหาเกีย่วกบัความชอบดว้ยรฐัธรรมนญู ใหเ้สนอเรือ่งพรอ้มดว้ยความเหน็ตอ่ศาลรฐัธรรมนญู  

และให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า ท้ังน้ี ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
 (๒) กฎ คำสั่ง หรือการกระทำอื่นใดของบุคคลใดตามมาตรา ๒๔๔ (๑) (ก) มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือ

กฎหมาย ใหเ้สนอเรือ่งพรอ้มดว้ยความเหน็ตอ่ศาลปกครองและใหศ้าลปกครองพจิารณาวนิจิฉยัโดยไมช่กัชา้ ทัง้นี ้ตามพระราชบญัญตัิ 
ว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง”.

 ๑๔ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๗ บัญญัติว่า
 “คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
 (๑) ตรวจสอบและรายงานการกระทำหรอืการละเลยการกระทำ อนัเปน็การละเมดิสทิธมินษุยชน หรอืไมเ่ปน็ไปตามพนัธกรณี 

ระหวา่งประเทศเกีย่วกบัสทิธมินษุยชนทีป่ระเทศไทยเปน็ภาคแีละเสนอมาตรการการแกไ้ขทีเ่หมาะสมตอ่บคุคลหรอืหนว่ยงานทีก่ระทำ 
หรือละเลยการกระทำดังกล่าวเพ่ือดำเนินการ ในกรณีท่ีปรากฏว่าไม่มีการดำเนินการตามท่ีเสนอ ให้รายงานต่อรัฐสภาเพ่ือดำเนินการต่อไป

 (๒) เสนอเรือ่งพรอ้มดว้ยความเหน็ตอ่ศาลรฐัธรรมนญู ในกรณทีีเ่หน็ชอบตามทีม่ผีูร้อ้งเรยีนวา่บทบญัญตัแิหง่กฎหมายใดกระทบ 
ต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา 
ของศาลรัฐธรรมนูญ…”.
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จุลนิติ : บทสรุปส่งท้าย และข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์และ 
ข้อคิดคำนึงสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการเพิ่ม 
ประสทิธภิาพกระบวนการนติบิญัญตัไิทยอนันำไปสูก่ารพฒันากฎหมายของประเทศ 
ให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

ฯพณฯ นายชุมพล : หากพิจารณาโดยภาพรวมของกระบวนการนิติบัญญัติ 
ของไทยแลว้มคีวามเหน็วา่องคก์รและกระบวนการนติบิญัญตัขิองไทยยงัประสบปญัหา 
อยู่ดังที่กล่าวแล้ว แต่ปัญหานั้นก็ยังสามารถแก้ไขได้โดยการนำแนวทางที่น่าจะเป็น 
ประโยชน์และมีความเหมาะสมมาปรับใช้ ซึ่งคงต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร หากแต่ 
ปัญหาที่สำคัญ คือ ปัญหาด้านพฤติกรรมของของนักการเมืองที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ 
กระบวนการนิติบัญญัติท่ียังต้องอาศัยความต่อเน่ืองของพัฒนาการระบอบประชาธิปไตย 
ในระบบรัฐสภาของประเทศไทยที่จะได้เปิดโอกาสให้สังคมอันมีค่านิยมทางการเมือง 
ภายใตก้ารปกครองในระบอบประชาธปิไตยทีส่มบรูณไ์ดช้ว่ยขดัเกลาและแกไ้ขปญัหา
ต่อไปในอนาคตซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร 
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จุลนิติ : ในทัศนะของท่านมีความเห็นว่ากระบวนการ
และขั้นตอนในการจัดทำร่างกฎหมายในส่วนของคณะรัฐมนตรี 
หรอืฝา่ยบรหิารกอ่นทีจ่ะมกีารเสนอรา่งกฎหมายเขา้สูก่ารพจิารณา 
ของรัฐสภา ทั้งในขั้นตอนการริเริ่มในการเสนอร่างกฎหมาย 
โดยหนว่ยงานของรฐั และขัน้ตอนการตรวจพจิารณารา่งกฎหมาย 
โดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในปัจจุบันน้ัน มีความเหมาะสม 
หรือมีสภาพปัญหาและอุปสรรคหรือไม่ อย่างไร

นายสงขลา : ผมคดิวา่ประเดน็นีค้งจะตอ้งมองโดยภาพรวม
กอ่นวา่ ประเทศไทยมกีารปฏริปูกฎหมายมาอยา่งตอ่เนือ่ง แตก่ฎหมาย 
ที่ใช้ในการขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาประเทศนั้นยังมีจำนวนน้อย 
และขณะเดียวกันกฎหมายที่สำคัญ ๆ หรือกฎหมายที่ดี เรามักจะ 
ตราออกมาใชบ้งัคบัคอ่นขา้งลา่ชา้ จงึสง่ผลกระทบตอ่การแกไ้ขปญัหา 
ในการพัฒนาประเทศตามมา ดังน้ัน ผมจึงอยากจะให้เราคิดย้อนกลับไป  
เมือ่ประมาณป ีพ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๔๙ ในสมยันัน้รฐับาลมนีโยบายสำคญั 
ในการปฏิรูปกฎหมาย อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการปฏิรูปการเมือง 
ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ต่อเนื่องมาจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ทำให้เราม ี
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ใช้บังคับ 
และมกีารจดัทำกฎหมายทีส่ำคญั ๆ  หลายฉบบั เชน่ กฎหมายวา่ดว้ย 
วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง กฎหมายวา่ดว้ยความรบัผดิทางละเมดิ 
ของเจ้าหน้าที่ กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และ 
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง   
และนอกจากนี ้เรามกีารตรากฎหมายประกอบรฐัธรรมนญูขึน้ใชบ้งัคบั 
ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในสารบบกฎหมายของประเทศไทย และมีการ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ 
ณ อาคารรัฐสภา ๒

รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

นายสงขลา  วิชัยขัทคะ๑

๑ สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกทางกฎหมายเพื่อการพัฒนาจาก Universities Paris V และปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 
รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา. 
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ตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญขึ้นเพื่อใช้เป็นกลไกและเครื่องมือ
ในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ 

โดยผลสืบเนื่องจากการปฏิรูปการเมืองในช่วงระยะเวลาดังกล่าว จึงนำมาสู ่
การปฏริปูกฎหมายและปฏริปูระบบราชการ ในชว่งป ีพ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๔๘ ซึง่รฐับาล 
ในขณะนัน้ คอื รฐับาลซึง่มพีนัตำรวจโท ทกัษณิ  ชนิวตัร เปน็นายกรฐัมนตร ีไดก้ำหนดให ้
“นโยบายการปฏิรูปกฎหมาย” เป็นนโยบายที่สำคัญของประเทศ โดยมีการแต่งตั้ง 
คณะกรรมการนโยบายแหง่ชาตวิา่ดว้ยการพฒันากฎหมายขึน้๒ เพือ่ทีจ่ะขบัเคลือ่นให้ 
ส่วนราชการท้ังหลายมาร่วมกันปฏิรูปกฎหมาย โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ  
และมีนักกฎหมายสำคัญ ๆ หลายท่านท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญมาร่วมเป็นกรรมการ  
ทั้งนี้ การปฏิรูปกฎหมายดังกล่าวตั้งอยู่บนหลักการพื้นฐานที่สำคัญ ๓ ประการ ดังนี้ 

ประการแรก คือ การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่ไม่สอดคล้องกับ 
รัฐธรรมนูญหรือล้าสมัย ให้มีความสอดคล้อง ทันสมัย และเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 

ประการที่สอง คือ การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบให้สอดคล้องกับ 
สภาวะทางเศรษฐกจิซึง่เปน็อปุสรรคตอ่การพฒันาประเทศเพือ่การขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ 
ของประเทศในภาพรวม

ประการที่สาม คือ การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อแก้ไขปัญหา 
ความไม่เป็นธรรมในสังคม

อย่างไรก็ตาม แม้หลักการท้ังสามประการดังกล่าวข้างต้นจะถือเป็นแนวทางหลัก 
ในการปฏิรูปกฎหมาย แต่สิ่งที่สำคัญและเป็นปัญหา คือ การปฏิรูปกฎหมาย 
จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร ดังนั้น ถ้านโยบาย 
การปฏริปูกฎหมายของฝา่ยการเมอืงขาดความตอ่เนือ่ง การปฏริปูกฎหมายกจ็ะสะดดุ  
เน่ืองจากการรเิริม่ใหม้กีฎหมายจริง ๆ  มาจากนโยบายของฝา่ยการเมือง สว่นขา้ราชการประจำ 
หากสามารถที่จะขับเคลื่อนหรือริเริ่มให้มีกฎหมายได้ก็มีจำนวนไม่มาก ดังนั้น 

๒ โปรดดู คำส่ังสำนักนายกรัฐมนตรี ท่ี ๙๔/๒๕๔๘ เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนากฎหมาย.
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การริเริ่มเสนอกฎหมายใหม่ ๆ จะต้องเป็นการร่วมมือกันระหว่างฝ่ายการเมืองกับ 
ฝ่ายข้าราชการประจำ และนี่คือภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ 

เมือ่มองในภาพรวมจะเหน็วา่กฎหมายในระดบัพระราชบญัญตัทิีม่ผีลใชบ้งัคบั 
อยูใ่นปจัจบุนัมจีำนวนประมาณกวา่ ๖๐๐ ฉบบั แตม่กีฎหมายจำนวนนอ้ยมากทีต่ัง้อยู ่
บนหลักการพ้ืนฐานของการปฏิรูปกฎหมายดังกล่าวข้างต้น โดยส่วนมากจะเป็นกฎหมาย 
เกีย่วกบัการจดัตัง้องคก์รของรฐั สถาบนัการศกึษา หรอืเปน็กฎหมายทีก่ำหนดสถานะ 
ของการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรืออาจกล่าวได้ว่า กฎหมายที่จะไปผลักดันให้เกิด 
การขบัเคลือ่นทางเศรษฐกจิ สงัคม หรอืสรา้งความเปน็ธรรมและความยตุธิรรมในสงัคม  
มีจำนวนน้อยมาก แต่อย่างไรก็ตาม ผลจากการปฏิรูปการเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ต่อเน่ืองมาจนถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พทุธศกัราช ๒๕๕๐ ไดม้กีารตรากฎหมายทีอ่นวุตักิารใหม้เีนือ้หาสอดคลอ้งกบัหลกัการ 
ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญอยู่บ้าง เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
หรือการดูแลคนที่ด้อยโอกาสในสังคม  

ดังนั้น จึงอาจกล่าวสรุปได้ว่า สภาพปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการ 
และขัน้ตอนในการจดัทำรา่งกฎหมายในสว่นของคณะรฐัมนตรหีรอืฝา่ยบรหิารทีส่ำคญั  
คอื ประเทศไทยเรามกีฎหมายทีใ่ชใ้นการขบัเคลือ่นนโยบายเปน็จำนวนนอ้ยเมือ่เทยีบ 
กับนานาอารยะประเทศ ประกอบกับกระบวนการและขั้นตอนในการจัดทำกฎหมาย 
มีความยุ่งยาก ทั้งที่โดยความเป็นจริงแล้ว กฎหมายในปัจจุบันมีความเป็นสากลและ 
ใกล้เคียงกันมากขึ้น ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากเวทีการประชุมระหว่างประเทศ 
การประชมุในกรอบของสหประชาชาต ิหรอืการประชมุรว่มกนัในภมูภิาค ซึง่เปน็พืน้ฐาน 
สำคัญประการหน่ึงท่ีจะก่อให้เกิดกฎหมายท่ีประเทศไทยมีพันธกรณีท่ีจะต้องอนุวัติการ 
กฎหมายภายในให้สอดคล้องและเป็นไปตามสนธิสัญญา ข้อตกลง หรือความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศดังกล่าว แต่ข้อเท็จจริงคือ ประเทศไทยยังมีการอนุวัติการกฎหมายน้อยมาก  
โดยมีกฎหมายจำนวนมากที่ยังไม่ได้ทำตามข้อตกลงที่ประเทศไทยได้ไปร่วมเจรจา 
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ตกลงไว้ในเวทีต่าง ๆ ซึ่งเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ผมเห็นว่าเป็นปัญหาของประเทศไทย  
และจะต้องขับเคลื่อนให้มีการตรากฎหมายและใช้กฎหมายเพื่อพัฒนาประเทศ 
อีกเป็นจำนวนมากทีเดียว 

จุลนิติ : ในข้ันตอนการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายโดยสำนักงานคณะกรรมการ 
กฤษฎีกาในปัจจุบันนั้น มีความเหมาะสม หรือมีสภาพปัญหาและอุปสรรคหรือไม่ 
อย่างไร

นายสงขลา : ก่อนอื่นผมขอพูดให้เห็นภาพของสำนักงานคณะกรรมการ 
กฤษฎกีากอ่นวา่ “สำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา” เปน็หนว่ยงานของรฐัทีม่บีคุลากร 
ที่เป็นนักกฎหมาย ทำหน้าที่ศึกษาและรวบรวมข้อมูลในเชิงวิชาการที่เกี่ยวกับงาน 
ของคณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย โดยรับผิดชอบ 
ในงานด้านธุรการของคณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย  
ส่วน “กรรมการกฤษฎีกา” น้ันเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
แตง่ตัง้ขึน้ มวีาระการดำรงตำแหนง่ โดยกรรมการกฤษฎกีาจะทำงานตามความเชีย่วชาญ  
ตามสาขาหรือตามกลุ่มกฎหมายที่แต่ละท่านมีความถนัดหรือความเชี่ยวชาญ 
ดังนั้น งานของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงมีลักษณะเป็นงานทางวิชาการ 
และสำหรับคำถามท่ีว่า ปัจจุบันขั้นตอนการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายของสำนักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกา มีประสิทธิภาพหรือไม่ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ก็ตระหนักและให้ความสำคัญกับปัญหาน้ี เพราะสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
จะถูกมองจากบุคคลภายนอกว่าตรวจพิจารณาร่างกฎหมายล่าช้า หรือร่างกฎหมาย 
ที่ผ่านการตรวจพิจารณาจะมีคุณภาพไม่ค่อยดี ซึ่งในความเป็นจริงแล้วปัญหานี้ 
เป็นประเด็นที่นักกฎหมายทั้งประเทศตระหนักและพยายามแสวงหาแนวทางว่าจะ 
ทำอย่างไร ท่ีจะทำให้กระบวนการในการจัดทำกฎหมายมีประสิทธิภาพ เป็นกฎหมายที่ดี 
และสามารถที่จะแก้ไขปัญหาหรือตราเป็นกฎหมายใช้บังคับได้ทันกับสถานการณ์ 
ของบ้านเมือง 

ถ้าถามว่าการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มีความล่าช้าหรือไม่ ก็ต้องตอบว่ามีความล่าช้าในบางส่วน เนื่องจากจำนวนกฎหมาย
ที่คณะกรรมการกฤษฎีกาต้องตรวจพิจารณามีเป็นจำนวนมาก และกฎหมายบางเรื่อง 
ในการตรวจพิจารณาหรือการยกร่างต้องใช้ระยะเวลานาน ซ่ึงทางสำนักงานคณะกรรมการ 
กฤษฎีกาก็มีแนวคิดเหมือนกันว่าจะปรับปรุงขั้นตอนการตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ให้มีความรวดเร็วขึ้น แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะเรียน คือ ถ้ากฎหมายนั้นเป็นกฎหมายที่
เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาก็จะเปิดช่องทาง  
หรืออาจจะเรียกว่าเป็น Fast Track ที่จะทำกฎหมายนั้นอย่างเต็มที่ เพื่อผลักดัน 
ใหก้ฎหมายออกมาใชบ้งัคบั และเปน็เครือ่งมอืในการแกไ้ขปญัหาไดท้นักบัสถานการณ์ 
ที่เป็นอยู่ 
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จุลนิติ  : กระบวนการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายของสำนักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกา ในขั้นตอนการเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล 
หรือชี้แจงเพื่อประกอบการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีส่งให้ 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณานั้น มีปัญหาหรืออุปสรรคหรือไม่

นายสงขลา : ผูแ้ทนจากหนว่ยงานตา่ง ๆ  ไมว่า่จะเปน็หนว่ยงานทีเ่ปน็เจา้ของ 
ร่างกฎหมาย หรือหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลัง  
สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือสำนักงาน 
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) หากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เห็นว่าร่างกฎหมายท่ีจะตรวจพิจารณาน้ันไปเก่ียวข้องหรือกระทบต่อหน่วยงานเหล่าน้ัน 
หรือหน่วยงานใด ๆ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาก็จะเชิญหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ดังกล่าวเข้ามาร่วมพิจารณาให้ข้อเท็จจริงกับคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งส่วนใหญ่ 
หน่วยงานต่าง ๆ ก็มักจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

การตรวจพจิารณารา่งกฎหมายของสำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาโดยหลกั 
แล้วจะแบ่งขั้นตอนโดยทำเป็น ๓ วาระ ในลกัษณะทำนองเดยีวกบัการตรวจพจิารณา 
รา่งกฎหมายของรฐัสภา ซึง่ความรวดเรว็ของการตรวจพจิารณากข็ึน้อยูก่บัความจำเปน็ 
เร่งด่วน หากร่างกฎหมายของกระทรวง ทบวง กรม มีมาตรฐานและคุณภาพที่ดี 
ระดับหนึ่งแล้ว ในขั้นตอนการจัดทำความเห็นเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอ 
คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาก็จะมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทำให้การทำงาน 
ในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีการวดเร็วตามไปด้วย สิ่งที่เห็นว่าน่าสนใจ คือ สำนักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกาในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานท่ีทำหน้าท่ีในด้านน้ีโดยตรง จะมีการศึกษา 
เปรียบเทียบกฎหมายของประเทศต่าง ๆ  ว่ามีการจัดทำกันอย่างไร เช่น สหรัฐอเมริกา 
อังกฤษ ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส และประเทศอื่น ๆ มาเปรียบเทียบ ซึ่งรูปแบบ 
การทำกฎหมายของไทยเรากเ็ป็นรปูแบบเฉพาะ หากเปรยีบเทยีบองคก์รทีร่บัผิดชอบ 
การจัดทำกฎหมายของต่างประเทศ จะเห็นได้ว่า งานร่างกฎหมายถือเป็นงานด้าน 
เทคนิค ส่วนมากจะใช้บุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งทำงานในรูปแบบของคณะกรรมการ  
(Commission) ทำงานเตม็เวลา และมเีจา้หนา้ทีร่ะดบัสงูประจำอยูก่บัองคก์รทีท่ำหนา้ที่ 
รา่งกฎหมาย แตใ่นสว่นของประเทศไทยเนือ่งจากงานรา่งกฎหมาย มวีธิคีดิวา่กฎหมาย 
เป็นเรื่องของสหวิชาต้องการความหลากหลาย แน่นอนคนที่ทำหน้าที่ในการ 
ร่างกฎหมายส่วนใหญ่จะเป็นนักกฎหมาย แต่เราก็ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
ไมว่า่จะเปน็ดา้นเทคนคิ ดา้นการบรหิาร ดา้นเศรษฐศาสตร ์และดา้นอืน่ ๆ  ทีจ่ะมาชว่ยให ้
นักกฎหมายมีมุมมองท่ีกว้างขวางรอบด้านข้ึน จึงทำให้ประเทศไทยยังไม่ได้ไปถึงจุดท่ีใช้ 
คณะกรรมการท่ีทำงานเต็มเวลา ดังเช่นในต่างประเทศ แต่เพื่อให้การตรวจพิจารณา 
ร่างกฎหมายมีความรวดเร็วก็มีการเพ่ิมความถ่ีของการประชุม กรรมการกฤษฎีกาบางท่าน 
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ณ วันนี้ เวลาจะจัดตั้งสถาบันการศึกษาระดับสถาบันอุดมศึกษา ส่วนใหญ่ก็จะ 
ตราเป็นพระราชบัญญัติของแต่ละมหาวิทยาลัย ทั้งที่เมื่อพิจารณาดูในเนื้อหาของกฎหมาย 
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งแล้ว เห็นได้ชัดเจนว่ามีลักษณะเหมือนกัน ทำไมเราไม่ออกเป็น 
พระราชบัญญัติกลางฉบับเดียว เมื่อมีเหตุผลและความจำเป็นที่จะจัดตั้งมหาวิทยาลัยใด 
ก็ให้ฝ่ายบริหารตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ในลักษณะเช่นเดียวกับกฎหมายการจัดตั้ง 
องค์การมหาชน

อยู่ท่ีสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือประชุมตลอดท้ังวัน ซ่ึงแนวคิดดังกล่าว 
ก็อาจเป็นแนวทางหน่ึงซ่ึงคิดว่าในอนาคตอาจจะมีการปรับรูปแบบการทำงานของ 
คณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป 

อีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะชี้ให้เห็น คือ ถ้ามองแนวโน้มในหลาย ๆ ประเทศ 
จะพบว่า อำนาจในการตรากฎหมายระดับพระราชบัญญัติเป็นอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติ  
แต่รัฐธรรมนูญในบางประเทศจะกำหนดไว้ชัดเจนว่า เรื่องใดที่จะต้องตราเป็น 
พระราชบัญญัติ เช่น เรื่องที่มีความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันประเทศ เรื่องการเงิน 
การคลัง เรื่องการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล เรื่องการศึกษา ดังจะเห็นได้จาก 
รัฐธรรมนูญฝรั่งเศสซึ่งบัญญัติไว้ว่า เฉพาะเรื่องสำคัญให้ตราเป็นรัฐบัญญัติ ก็แสดงว่า 
ถา้เปน็กฎหมายทีไ่มใ่ชเ่รือ่งทีร่ฐัธรรมนญูกำหนดวา่ตอ้งตราเปน็รฐับญัญตั ิฝา่ยบรหิาร 
ก็สามารถที่จะตรากฎหมายขึ้นมาใช้บังคับได้เอง ซึ่งตรงนี้อาจจะต้องทบทวนกันว่า 
ประเทศไทยควรจะมแีนวทางอยา่งนัน้หรอืไม ่ทัง้นี ้เพือ่ทีจ่ะลดปรมิาณงานรา่งกฎหมาย 
ทีจ่ะตอ้งผา่นการพจิารณาของรฐัสภา และทำใหฝ้า่ยบรหิารสามารถตรากฎหมายขึน้มา 
ใช้บังคับเพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

จลุนติ ิ: แตร่ฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ ไดก้ำหนด 
ให้ฝ่ายบริหารสามารถตราพระราชกำหนดให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติได้ ซ่ึงเป็น 
ช่องทางหนึ่งในการตรากฎหมายของฝ่ายบริหาร

นายสงขลา : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้บัญญัติให้ 
ฝ่ายบริหารสามารถที่จะตราพระราชกำหนดให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติได้ 
แต่ท้ายท่ีสุดแล้วคณะรัฐมนตรีต้องเสนอพระราชกำหนดน้ันให้รัฐสภาอนุมัติ แต่ส่ิงท่ีอยาก 
จะเสนอใหเ้หน็คอื รฐัธรรมนญูอาจกำหนดวา่ เรือ่งใดบา้งทีต่อ้งตราเปน็พระราชบญัญตั ิ 
ดังนั้น หากไม่มีการกล่าวถึง ฝ่ายบริหารก็สามารถตรากฎหมายขึ้นมาใช้บังคับเองได้ 
ซึ่งจะขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพ ณ วันนี้ เวลาจะจัดตั้งสถาบันการศึกษาระดับสถาบัน 
อุดมศึกษา ส่วนใหญ่ก็จะตราเป็นพระราชบัญญัติของแต่ละมหาวิทยาลัย ทั้งที่เมื่อ 
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พิจารณาดูในเนื้อหาของกฎหมายสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งแล้ว เห็นได้ชัดเจนว่ามี 
ลักษณะเหมือนกัน ทำไมเราไม่ออกเป็นพระราชบัญญัติกลางฉบับเดียว เมื่อมีเหตุผล 
และความจำเปน็ทีจ่ะจดัตัง้มหาวทิยาลยัใดกใ็หฝ้า่ยบริหารตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  
ในลักษณะเช่นเดียวกับกฎหมายการจัดตั้งองค์การมหาชนก็ให้ตราพระราชกฤษฎกีา  
ซึง่อาจจะเปน็เทคนคิอกีอยา่งหนึง่ทีจ่ะชว่ยลดปรมิาณในการเสนอกฎหมายทีม่เีนือ้หา 
ทำนองเดียวกันเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาได้ แล้วไปมุ่งเน้นให้ความสำคัญในการเสนอ 
กฎหมายท่ีเป็นเร่ืองสำคัญ ๆ และจำเป็นต่อการบริหารราชการแผ่นดินน่าจะเหมาะสมกว่า

จุลนิติ : ในทัศนะของท่านมีความเห็นว่ากระบวนการและขั้นตอนการตรา 
กฎหมายของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ท้ังในข้ันตอน 
การเสนอร่างกฎหมายและข้ันตอนการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาน้ัน  
มีความเหมาะสมหรือมีสภาพปัญหาและอุปสรรคหรือไม่ อย่างไร

นายสงขลา : ถ้าพิจารณาเปรียบเทียบในต่างประเทศ การตรากฎหมายนั้น 
เป็นงานของรัฐสภา รัฐสภาจะต้องมีฝ่ายกฎหมายที่มีความเข้มแข็ง จะต้องมีบุคลากร 
ท่ีมีความรอบรู้ในการร่างกฎหมายประจำอยู่ท่ีรัฐสภา เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ 
ฝรั่งเศส หน่วยงานที่ทำหน้าที่ร่างกฎหมายให้กับรัฐสภาจะเป็นหน่วยงานที่มีความ 
เขม้แขง็ จะเหน็ไดว้า่ระบบของหอสมดุรฐัสภาอเมรกินั ซึง่ถอืเปน็ฐานขอ้มลูทีใ่ชอ้า้งองิ 
ไปทั่วโลกจะสนับสนุนงานด้านวิชาการทั้งหมดให้กับรัฐสภา สำหรับประเทศในแถบ 
ทวปีเอเชยี ไมว่า่จะเปน็ ญีปุ่น่ สาธารณรฐัเกาหล ีหอ้งสมดุรฐัสภาของประเทศเหลา่นัน้  
จะรวมงานสำคญั ๆ  ทางดา้นกฎหมายไวท้ีห่อ้งสมดุรฐัสภาเชน่กนั เพราะฉะนัน้เราควรจะ 
ศึกษารูปแบบตรงนั้นมาปรับใช้กับประเทศของเรา 

สำหรบัคำถามวา่ขัน้ตอนการทำงานกฎหมายของรฐัสภาเปน็อยา่งไร ผมกค็ดิวา่ 
ไม่ว่าจะเป็นสภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา เราจะต้องมองว่าส่วนใหญ่สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา ท่านไม่ได้เป็นนักกฎหมาย แนวโน้มจะมีนักกฎหมาย 
ในสดัสว่นทีน่อ้ยลง แตจ่ะมาจากวชิาชพีอืน่มากขึน้ แตว่า่หนา้ทีห่ลกัของสมาชกิรฐัสภา  
คอื หนา้ทีด่า้นนติบิญัญตั ิเพราะฉะนัน้รฐัสภาตอ้งวางกรอบวา่ฝา่ยนติบิญัญตัจิะมงีาน 
กฎหมายทีส่ำคญั มบีคุลากรทางกฎหมายทีเ่ขม้แขง็ แลว้กใ็หต้ระหนกัวา่องคก์รนีจ้ะเปน็ 
องค์กรที่ทำหน้าที่ในการตรากฎหมายให้กับประเทศ จริงอยู่แม้ปัจจุบันคณะรัฐมนตรี 
เป็นผู้เสนอร่างกฎหมาย ร่างกฎหมายที่เสนอโดยรัฐบาลก็มีสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาช่วยในการยกร่างหรือตรวจพิจารณา แต่พอมาถึงรัฐสภาแล้วจะต้องมีการ 

การตรากฎหมายน้ันเป็นงานของรัฐสภา รัฐสภาจะต้องมีฝ่ายกฎหมายท่ีมีความเข้มแข็ง  
จะต้องมีบุคลากรที่มีความรอบรู้ในการร่างกฎหมายประจำอยู่ที่รัฐสภา
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รับไม้ต่อ งานกฎหมายของรัฐสภาก็จะต้องมีความเข้มแข็ง ซึ่งจะต้องประสานงานกับ 
ฝ่ายกฎหมายของฝ่ายบริหารได้เป็นอย่างดี ในขณะเดียวกันก็ต้องสร้างความสำคัญ 
ใหฝ้า่ยการเมอืงเหน็วา่ ทา่นเปน็คนวางนโยบายกฎหมาย แลว้ทา่นจะตอ้งใหค้วามสำคญั 
ในเรือ่งนีม้ากขึน้ ทา่นจะตอ้งลงมาขบัเคลือ่น โดยลงมาในชัน้การพจิารณากฎหมาย เชน่ 
รว่มอภปิราย หรอืแสดงความคดิเหน็ แตใ่นสว่นนีค้ดิวา่จากผลการศกึษาตา่ง ๆ  กส็ะทอ้น 
ใหเ้หน็วา่ งานกฎหมายของรฐัสภากเ็ขม้แขง็ขึน้หากพจิารณายอ้นกลบัไปดเูมือ่ประมาณ 
๑๐ ปีที่ผ่านมา

จุลนิติ : ปัจจุบันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา มาจาก 
หลากหลายสาขาอาชีพ น่าจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณากฎหมายหรือไม่ 

นายสงขลา : การที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามาจาก 
หลากหลายสาขาอาชพี ทำใหม้อีงคค์วามรูท้ีห่ลากหลายและจะสง่ผลดตีอ่การพจิารณา 
กฎหมาย แตส่ิง่สำคญัคอื ทา่นตอ้งตระหนกัถงึบทบาทหนา้ทีข่องทา่นในฐานะเปน็องคก์ร 
ผูใ้ชอ้ำนาจดา้นนติบิญัญตั ิทา่นจะตอ้งลงมารว่มพจิารณากฎหมายอยา่งจรงิจงั ในมมุมอง 
ของผมคดิวา่รฐับาลควรจะเปดิใจกวา้ง ใหส้มาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชกิวฒุสิภา 
สามารถที่จะเสนอกฎหมายได้เต็มที่ ไม่ใช่ว่าพอสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้าน 
เสนอกฎหมาย รัฐบาลจะต้องขอรับร่างพระราชบัญญัตินั้นไปพิจารณาก่อนที่ 
สภาผูแ้ทนราษฎรจะพจิารณาลงมตใินวาระทีห่นึง่วา่จะรบัหลกัการหรอืไมร่บัหลกัการ 
แห่งร่างพระราชบัญญัตินั้น แล้วรัฐบาลก็จะเสนอร่างกฎหมายของรัฐบาลมาประกบ  
รัฐบาลควรให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามีบทบาทในการที่จะเสนอ 
กฎหมายเพิ่มมากขึ้น การเสนอกฎหมายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ 
สมาชิกวุฒิสภาจะต้องอาศัยนักวิชาการที่ทำงานประจำอยู่ที่รัฐสภา ในการช่วย 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภานำประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม 
มาตราเป็นกฎหมายเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาต่อไป 

ถ้าเราดูตัวเลขในต่างประเทศ เช่น ประเทศในภาคพ้ืนยุโรป จำนวนกฎหมาย
ท่ีฝ่ายนิติบัญญัติเสนอเมื่อเปรียบเทียบกับฝ่ายบริหาร ในแต่ละปีไม่ได้ห่างกันมากนัก 
ปีหนึ่งประมาณ ๑๐๐ กว่าฉบับ สำหรับประเทศไทยก็อยู่ในสัดส่วนนั้นเช่นกัน 
ประเดน็ปญัหามเีพยีงแตว่า่ ถา้เราดลูกึลงไปอกีเราจะเหน็วา่กฎหมายทีเ่สนอโดยสมาชกิ 
สภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในต่างประเทศน้ันมีจำนวนมากกว่าในประเทศไทย  
อีกประเด็นหนึ่งที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต้องให้ความสำคัญคือ
การทำงานในชั้นกรรมาธิการควรที่จะมีรูปแบบที่เป็นหลักวิชาการมากกว่าที่เป็นอยู่
ในปัจจุบัน มีการประชุมกันอย่างจริงจัง มีการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมาย 
ทัง้ในสว่นของกฎหมายภายในและกฎหมายระหวา่งประเทศ ประเดน็นีผ้มคดิวา่จะเปน็ 
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ประโยชน์ และอีกประการหนึ่งที่สำคัญคือ “รายงานการประชุมของสภาและ 
คณะกรรมาธกิารของสภา” ถา้มองจากในอดตีเราสามารถใชอ้า้งองิในการตคีวามและ 
ใชบ้งัคบักฎหมายได ้จงึตอ้งจดัทำรายงานการประชมุใหเ้ปน็มาตรฐานใหส้ามารถคน้หา 
เจตนารมณ์ในการตรากฎหมายแต่ละฉบับได้

จุลนิติ : ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ การเสนอ 
ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของสมาชิกสภา
ผูแ้ทนราษฎรจะกระทำไดเ้มือ่พรรคการเมอืงทีส่มาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรผูน้ัน้สงักดั  
มีมติให้เสนอได้ แต่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรสามารถเสนอรา่งพระราชบญัญตัหิรอืรา่งพระราชบญัญตั ิ
ประกอบรฐัธรรมนญูไดโ้ดยไมต่อ้งอยูภ่ายใตม้ตขิองพรรคการเมอืง และยงัเปดิโอกาส 
ใหศ้าลหรอืองคก์รอสิระตามรฐัธรรมนญู ตลอดจนประชาชนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้สามารถ 
เสนอร่างกฎหมายได้ ทำให้กระบวนการนิติบัญญัติของเราเปิดกว้าง ท่านมีความคิดเห็น 
ในเรื่องนี้อย่างไร

นายสงขลา : ประเดน็นีถ้อืวา่เปน็ขอ้ดขีองรฐัธรรมนญูฉบบัปจัจบุนั ซึง่จะตอ้ง
ปฏบิตัใิหเ้ปน็ไปตามทีร่ฐัธรรมนญูบญัญตัไิว ้ซึง่คงจะตอ้งทิง้ทศันคตเิกา่ ๆ  ทีว่า่กฎหมาย 
จะตอ้งเสนอโดยฝา่ยบรหิารเสมอ โดยการใหอ้งคก์รอืน่ ใหก้ลุม่อืน่มสีว่นรว่มในการเสนอ 
กฎหมายได ้เชน่เดยีวกบักรณขีองตา่งประเทศ ชือ่กฎหมายบางครัง้ยงัเปน็ชือ่ของสมาชกิ 
สภาผู้แทนราษฎรผู้เสนอกฎหมาย แต่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ฝ่ายนิติบัญญัติก็จะต้องมี 
ฝ่ายวิชาการท่ีมีทีมกฎหมายท่ีมีความเช่ียวชาญในการร่างกฎหมาย สามารถท่ีจะช่วยงาน 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาได้ เพราะฉะนั้น ตรงนี้จะต้องเริ่มพัฒนา 
โดยการพฒันาทมีกฎหมายของรฐัสภาใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการยกรา่งกฎหมาย  
เพราะงานยกรา่งกฎหมายเปน็งานดา้นเทคนคิทีจ่ะตอ้งมกีารเรยีนรูแ้ละตอ้งพฒันากนั 
อย่างต่อเนื่องและจริงจัง

จะต้องพัฒนาท่ีมกฎหมายของรัฐสภาให้มีความรู้ความสามารถในการยกร่างกฎหมาย  
เพราะงานยกร่างกฎหมายเป็นงานด้านเทคนิคที่จะต้องมีการเรียนรู้และต้องพัฒนากัน 
อย่างต่อเนื่องและจริงจัง
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จุลนิติ : ท่านคิดว่าต้องพัฒนานักกฎหมายของรัฐสภาให้เป็นนักกฎหมาย          
นติบิญัญตัหิรอืไม ่เหมอืนกบันกักฎหมายกฤษฎกีา เพือ่รองรบัภารกจิในการสนบัสนนุ 
การดำเนินการร่างกฎหมายให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา  
ตลอดจนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภา

นายสงขลา : ในเร่ืองน้ีก็อาจจะเป็นอีกแนวทางหน่ึง แต่อย่าลืมว่า มาตรา ๓๐๘  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้กำหนดให้มี “คณะกรรมการ 
ปฏิรูปกฎหมาย” มีหน้าท่ีสำคัญประการหน่ึงคือ การสนับสนุนการดำเนินการร่างกฎหมาย 
ของประชาชน ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ ซึง่เชือ่วา่บทบาทอำนาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการปฏริปู 
กฎหมายนั้น ก็จะช่วยสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ 
สมาชิกวุฒิสภาในส่วนท่ีเป็นกฎหมายสำคัญ และช่วยให้ร่างกฎหมายท่ีเสนอโดยประชาชน 
มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายได้จริงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 

จุลนิติ : หากพิจารณากระบวนการนิติบัญญัติของไทย ท้ังในข้ันการจัดทำร่าง 
กฎหมายของฝ่ายบริหาร และข้ันตอนการตรากฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติดังกล่าว  
ท้ังน้ี เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับกระบวนการนิติบัญญัติของนานาอารยะประเทศแล้ว  
มีความเหมือนหรือความแตกต่างในสาระสำคัญประการใดบ้าง และในทัศนะ 
ของท่านมีความเห็นว่าเร่ืองใดท่ีสมควรจะได้นำมาปรับใช้หรือเป็นแนวทางในการแก้ไข 
สภาพปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการนิติบัญญัติของไทยให้มีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น

นายสงขลา : ความเหมือนหรือความต่างในสาระสำคัญมีอยู่หลายประการ  
อยู่ที่ว่าเราจะเปรียบเทียบกับประเทศใด ผมเชื่อว่า ณ วันนี้ ตั้งแต่มีการประชุม 
สหภาพรฐัสภา (Inter- Parliamentary Union : IPU) การจดัทำกฎหมาย การบรหิารงาน 
รา่งกฎหมายในชัน้รฐัสภาของแตล่ะประเทศนัน้ มกีารศกึษาแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ปูแบบ 
ซึ่งกันและกัน แล้วนำเอาสิ่งที่ดีของประเทศหนึ่งมาประยุกต์ใช้กับอีกประเทศหนึ่ง  
ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าแนวโน้มจะมีลักษณะนั้น แต่ก็อย่างที่เรียนไปแล้วว่า งานการจัดทำ 
ร่างกฎหมายของแต่ละประเทศนั้นก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเอง สำหรับประเทศไทย 
เราก็ศึกษามาจากต่างประเทศ แล้วนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง 
ของสังคมไทย ซ่ึงแนวโน้มผมคิดว่าย่ิงเรามีเวทีการประชุมระหว่างประเทศ มีการแลกเปล่ียน 
ความรู้ทางวิชาการกันมากขึ้น ความเหมือนกันของการจัดทำกฎหมายจะมีมากขึ้น  
ความแตกต่างจะน้อยลง การทำงานจะมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน ไม่ว่าจะเป็นการตรวจ 
พิจารณากฎหมาย กฎหมายสำคัญจะต้องมีระยะเวลาในการตรวจพิจารณา ซึ่งตอนนี้ 
หลาย ๆ ประเทศ ก็เริ่มจะแก้ไขระเบียบข้อบังคับในเรื่องการพิจารณากฎหมาย 
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วา่ฝา่ยรฐับาลมเีวลากีน่าท ีฝา่ยคา้นมเีวลากีน่าทใีนการอภปิรายกฎหมาย เพือ่ผลกัดนั 
ให้กฎหมายเกิดข้ึน ไม่ให้สมาชิกรัฐสภาใช้เวทีสภาในการเล่นเกมการเมืองและประวิงเวลา  
ซึ่งผมคิดว่าในอนาคตเราก็คงจะต้องวางกติกากันใหม่ 

จลุนติ ิ: เราสามารถนำเอาตวัอยา่งหรอืรปูแบบกระบวนการนติบิญัญตัขิอง 
ประเทศใดมาใช้ได้บ้าง

นายสงขลา : ผมคิดว่าสภาพปัญหาของแต่ละประเทศอาจไม่เหมือนกัน 
ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบ และนำเอาส่ิงท่ีเป็นประโยชน์จากหลาย ๆ  ประเทศมาปรับใช้ 
กับประเทศไทยของเรา

จลุนติ ิ: ตามทีร่ฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ ไดม้ี
การบญัญตัเิพิม่เตมิหลกัการใหมท่ีเ่กีย่วกบักระบวนการนติบิญัญตัใินหลายประการ  
อาทิ หลักการเกี่ยวกับผู้มีสิทธิเสนอร่างกฎหมาย การกำหนดให้การเสนอร่าง 
พระราชบญัญตัติอ้งมบีนัทกึวเิคราะหส์รปุสาระสำคญัของรา่งพระราชบญัญตัเิสนอ 
มาพรอ้มดว้ย หรอืการแยกกระบวนการตรารา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู 
ออกจากกระบวนการตราร่างพระราชบัญญัติ เป็นต้น ในทัศนะของท่านมีความเห็นว่า 
หลักการดังกล่าวน้ันได้ส่งผลทำให้กระบวนการนิติบัญญัติของไทยมีความเปล่ียนแปลงไป 
หรือไม่ อย่างใด 

นายสงขลา : หลักการเกี่ยวกับผู้มีสิทธิเสนอร่างกฎหมายตามที่รัฐธรรมนูญ 
แหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ ซึง่กำหนดไว ้เชน่ กำหนดใหผู้ม้สีทิธเิลอืกตัง้ 
จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ คน หรือศาล หรือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเฉพาะกฎหมาย 
ที่เกี่ยวกับการจัดองค์กรและกฎหมายที่ประธานศาลและประธานองค์กรนั้นเป็น 
ผู้รักษาการ มีสิทธิเสนอร่างกฎหมายได้ โดยหลักการแล้วย่อมเป็นเรื่องที่ดี นอกจากนี้ 
การทีร่ฐัธรรมนญูไดก้ำหนดให ้การเสนอรา่งพระราชบญัญตันิัน้ตอ้งม ี“บนัทกึวเิคราะห ์
สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ” โดยเสนอมาพร้อมกับร่างพระราชบัญญัติด้วยน้ัน 
ก็ถือเป็นสิ่งที่ดีเช่นกัน เพราะเป็นการชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลได้ดำเนินการศึกษาผลกระทบ 
ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากกฎหมายฉบับน้ัน รวมถึงเป็นการแสดงต้นทุนในการบริหารกฎหมาย 
วา่รฐับาลมบีคุลากรทีจ่ะทำหนา้ทีด่แูลกฎหมายไดด้เีพยีงใด ทำใหฝ่้ายนิติบัญญัติสามารถ 
มองภาพได้กว้างขึ้น และสามารถนำประเด็นนั้น ๆ มาอภิปรายได้ 

สำหรับหลักการที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้ 
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แยกกระบวนการตรารา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูออกจากการกระบวนการ 
ตราร่างพระราชบัญญัติทั่วไป ถือเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของลำดับชั้น 
ของกฎหมาย เน่ืองจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเปรียบเสมือนอวัยวะ (organ)  
ของรัฐธรรมนูญ ดังนั้น การจัดทำหรือการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญจึงย่อมแตกต่างกับการจัดทำหรือการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติทั่วไป

อย่างไรก็ตาม หากถามว่าการบัญญัติเพิ่มเติมหลักการเกี่ยวกับกระบวนการ 

นิติบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จะส่งผล 
อย่างไรนั้น ณ วันนี้เรายังตอบไม่ได้เพราะหลักการดังกล่าวยังเป็นเรื่องใหม่ ดังนั้น  
คงจะต้องปล่อยให้มีการนำไปใช้สักระยะหนึ่งแล้วนำมาประมวลผลว่าหลักการ 
ที่เพิ่มเติมมานั้นดีหรือไม่ อย่างไร

จลุนติ ิ: หลกัการดงักลา่วไดแ้กไ้ขปญัหาของกระบวนการนติบิญัญตัขิองไทย 
ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตได้หรือไม่ เพียงใด

นายสงขลา : ปัญหาของกระบวนการนิติบัญญัติของไทยที่เคยเกิดขึ้น 
ในอดีต คือ ความยากลำบากในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติ เน่ืองจากกระบวนการนิติบัญญัติ 
ของไทยยงัขาดหนว่ยงานซึง่ทำหนา้ทีต่รวจสอบการบงัคบัใชก้ฎหมาย ซึง่ถอืเปน็กลไก 
สำคญัในการบงัคบัใชก้ฎหมายของประเทศใหม้ปีระสทิธภิาพ โดยหนว่ยงานตรวจสอบ 
ดังกล่าวจะทำหน้าที่ตรวจสอบผลของกฎหมายภายหลังการบังคับใช้ โดยดำเนินการ 
รวบรวมประเดน็ปญัหา ศกึษา ตลอดจนประมวลผลและการดำเนนิการแกไ้ข ซึง่ทีผ่า่นมา 
การขาดหนว่ยงานตรวจสอบและตดิตามการบงัคบัใชก้ฎหมายดงักลา่ว ทำใหก้ารบงัคบั 
ใช้กฎหมายขาดประสิทธิภาพ เช่น กฎหมายเลือกตั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันก็ไม่สามารถ 
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ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนากระบวนการนิติบัญญัติไทย

แกป้ญัหาการทจุรติ การซือ้เสยีงการเลอืกตัง้ในทกุระดบัได ้ ดงันัน้ เพือ่แกป้ญัหาทีเ่ดน่ชดั 
ของกระบวนการนิติบัญญัติของไทยต้องมีการตั้งหน่วยงานซึ่งจะทำหน้าที่ตรวจสอบ 
การบังคับใช้กฎหมายของประเทศ  

จลุนติ ิ: รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ เปดิโอกาส 
ให้ศาลหรือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเป็นผู้เสนอกฎหมายได้เอง ซึ่งถือเป็น 
หลกัการใหมใ่นการเสนอกฎหมาย หลกัการดงักลา่วจะกระทบตอ่หลกัการแบง่แยก 
อำนาจท่ีว่า ฝ่ายนิติบัญญัติมีหน้าท่ีตรากฎหมาย ฝ่ายบริหารมีหน้าท่ีบังคับใช้กฎหมาย  
และศาลมีหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดกฎหมาย จึงอยากทราบว่าการเปิดโอกาสให้ศาล 
หรอืองคก์รอสิระเปน็ผูเ้สนอกฎหมายไดเ้อง มคีวามเหมาะสมและมผีลดหีรอืผลเสยี 
อย่างไร หรือไม่

นายสงขลา : โดยที่ “มองเตสกิเออ” (Montesquieu) เป็นนักปรัชญา 

การเมืองชาวฝรั่งเศส ได้เสนอแนวคิดและหลักการแบ่งแยกอำนาจไว้ โดยแบ่งอำนาจ 
ออกเปน็สามอำนาจ ซึ่งได้แก่ อำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร และอำนาจตุลาการ 
โดยในแต่ละอำนาจมีผู้ใช้อำนาจที่แตกต่างกันไป และต่างก็คอยตรวจสอบ ถ่วงดุล 
การใช้อำนาจซึ่งกันและกัน ดังนั้น แม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ จะเปิดโอกาสให้ศาลหรือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเสนอกฎหมายผ่านทาง 
ฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อพิจารณาโดยไม่ได้ผ่านฝ่ายบริหารได้จะเป็นหลักการที่ดี แต่หาก 
กฎหมายทีจ่ะเสนอนัน้มเีนือ้หาทีม่ผีลกระทบหรอืเกีย่วขอ้งกบังบประมาณของประเทศ  
ซึ่งฝ่ายบริหาร (รัฐบาล) จะมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบด้านงบประมาณอยู่ ก็ควรที่จะต้อง
เสนอผ่านฝ่ายบริหารหรือให้ฝ่ายบริหารให้ความเห็นชอบก่อนน่าจะเหมาะสมกว่า ซึ่ง
หากให้องค์กรเหล่านั้นเสนอกฎหมายเหล่านั้นได้โดยไม่ผ่านฝ่ายบริหาร ย่อมอาจเป็น
ภาระต่องบประมาณของแผ่นดินได้ในอนาคต 

จุลนิติ : บทสรุปส่งท้าย และข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์และ 
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บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

ข้อคิดคำนึงสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการเพิ่ม 
ประสทิธภิาพกระบวนการนติบิญัญตัไิทยอนันำไปสูก่ารพฒันากฎหมายของประเทศ 
ให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

นายสงขลา : เป็นที่น่าเสียดายว่าในช่วงระยะเวลา ๔ – ๕ ปีที่ผ่านมานี้ ได้มี 
การออกกฎหมายทีม่คีวามสำคญัตอ่การพฒันาประเทศและมปีระโยชนต์อ่ความเปน็อยู ่
ของประชาชนเปน็จำนวนนอ้ยมาก โดยสาเหตสุว่นหนึง่เกดิจากการทีร่ฐัสภาซึง่มหีนา้ที่ 
ทางดา้นนติบิญัญตั ิถกูใชเ้ปน็เวทใีนการชงิไหวชงิพรบิกนัทางการเมอืง หรอืใชก้ฎหมาย 
เป็นเคร่ืองมือในการต่อรองผลประโยชน์ ทำให้การออกกฎหมายแต่ละฉบับน้ันเป็นไปด้วย 
ความยากลำบาก ซึ่งถือเป็นความอ่อนแอของระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา  
ดังนั้น สิ่งที่อยากจะเห็นคือ การที่สภาแห่งนี้สามารถทำหน้าที่ทางด้านนิติบัญญัติได้ 
อย่างเหมาะสมเพื่อพัฒนาประเทศ ทำให้ประเทศมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวไปข้างหน้า 
และทำให้สังคมและประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีมากยิ่งขึ้น 

นอกจากนี ้ยทุธศาสตรส์ำคญัทีจ่ะชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพกระบวนการนติบิญัญตัิ 

ของประเทศไทยอกีประการหนึง่ คอื “การพฒันาหนว่ยงานวชิาการดา้นกฎหมายของ 
รฐัสภา” ใหม้คีวามเขม้แขง็ดงัทีก่ลา่วขา้งตน้ เนือ่งจากหนว่ยงานวชิาการดา้นกฎหมาย 
ของรัฐสภามีหน้าที่สนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติให้แก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ 
สมาชกิวฒุสิภาเพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสดุ อนัจะนำไปสูก่ารพฒันา 
กฎหมายของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต 
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วาทะธรรม เพื่อประโยชน์สุขของพหุชน 

ของ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) หน้า ๒๓

	 	 “จงถามตนเองให้น้อยลงว่า	 ฉันจะได้อะไร	 และจงถามตนเองให้มากขึ้นว่า	

ฉันจะทำอะไรเพื่อผู้อื่นได้บ้าง	 ในทำนองเดียวกัน	 พึงมองเห็นคุณประโยชน์ที่ธรรมชาติ 

ได้ให้แก่เรา	แทนที่จะเรียกร้องเอาจากมันมากยิ่งขึ้นไปอย่างไม่รู้จักหยุดหย่อน	พึงเรียนรู้ 

ด้วยใจชื่นชมโดยมีจิตสำนึกมองเห็นคุณค่าที่ธรรมชาติและผู้คนที่อยู่รอบข้างเราได ้

ช่วยเหลือเกื้อกูลให้เรามีชีวิตที่ เป็นอยู่ด้วยดีในบัดนี้ด้วยการฝึกฝนพัฒนาวิธีคิด 

แบบกตัญญูรู้สำนึกคุณอย่างนี้	 ความเอื้ออาทรและความสุขแบบประสานก็จะก่อให้เกิด 

สันติสุขขึ้น	ทั้งที่ใจและในสังคม”

๔๔



สรุปมติคณะรัฐมนตรี 
ที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ
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นางสาวลันตา อุตมะโภคิน
นิติกร สำนักกฎหมาย

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓
 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
 พ.ศ. ....
	 คณะรั ฐมนตรี รั บทราบความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการการ เลื อกตั้ งที่ ให้
คณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย	 พ.ศ.	 ....	
ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา	 และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้ว	 	 โดยมีสาระ	
สำคัญ	ดังต่อไปนี้	
	 ๑)	 กำหนดให้การเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติต้องมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อรวมกันไม่น้อย
กว่า	 ๑๐,๐๐๐	 คน	 และการเข้าชื่อเสนอญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต้องเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เข้าชื่อรวมกันไม่น้อยกว่า	 ๕๐,๐๐๐	 คน	 โดยผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติและญัตติ
ขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต้องเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งอยู่ในวันที่ยื่นคำร้องขอต่อประธานรัฐสภา
ทัง้นี	้	ในการเขา้ชือ่เสนอรา่งพระราชบญัญตัหิรอืญตัตขิอแกไ้ขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญู	ตอ้งมผีูร้เิริม่ซึง่เปน็ผูม้ี
สิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า	 ๒๐	 คน	 ดำเนินการแจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบเป็นหนังสือ	 พร้อมด้วย
ร่างพระราชบัญญัติและบันทึกประกอบร่างพระราชบัญญัติหรือร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
รวมทั้งบันทึกประกอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและรายชื่อของผู้ริเริ่มพร้อมด้วยเอกสาร
ประกอบ	
	 เมื่อได้แจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบแล้ว	 หากผู้ริเริ่มประสงค์ที่จะแก้ไขร่างพระราชบัญญัติ
หรือร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว	 ก็ยังสามารถกระทำได้ภายในระยะเวลาก่อนท่ีผู้มีสิทธิ
เลือกต้ังลงลายมือช่ือเข้าร่วมเสนอร่างพระราชบัญญัติหรือร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติม	 โดย
ผู้ริเริ่มต้องจัดส่งร่างพระราชบัญญัติหรือร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและบันทึกประกอบ
ที่แก้ไขใหม่นั้นแก่ประธานรัฐสภาพร้อมหนังสือแจ้งด้วย		 	
	 ๒)	 กำหนดให้ผู้ริ เริ่มสามารถดำเนินการชักชวนผู้มีสิทธิ เลือกตั้งเพื่อเข้าชื่อเสนอร่าง
พระราชบัญญัติหรือร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวได้	 โดยเอกสารการลงลายมือชื่อของ
ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ทกุแผน่ตอ้งปรากฏขอ้ความใหผู้ล้งลายมอืชือ่ไดท้ราบวา่เปน็การลงลายมอืชือ่เพือ่เสนอ
ร่างพระราชบัญญัติใดหรือญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในเรื่องใด	 ตลอดจนสถานที่ในการ
ตรวจสอบร่างพระราชบัญญัติหรือร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติม	 พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับ
ผู้ลงลายมือชื่อด้วย 
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 ท้ังน้ี	 เม่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ังร่วมเข้าช่ือเสนอร่างพระราชบัญญัติได้จำนวนไม่น้อยกว่า	๑๐,๐๐๐	คน
หรือกรณีการเสนอญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจำนวนไม่น้อยกว่า	 ๕๐,๐๐๐	 คน	 ก็ให้ผู้ริเริ่ม
ดำเนินการยื่นคำร้องขอต่อประธานรัฐสภาพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานตามที่กำหนด	

สรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารและวิธีการ
 ต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารและวิธีการต้องห้ามทาง
การกีฬา	พ.ศ.	....	ตามท่ีกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเสนอ	และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพจิารณา	โดยใหร้บัความเหน็ของสว่นราชการทีเ่กีย่วขอ้งไปประกอบการพจิารณาดว้ย		แลว้สง่ให้
คณะกรรมการประสานงานด้านนิติบัญญัติพิจารณา	 ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป
โดยมีสาระสำคัญ	 คือ	 กำหนดให้มีคณะกรรมการควบคุมการใช้สารและวิธีการต้องห้ามทางการกีฬา
อันประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	 เป็นประธาน	 กรรมการโดยตำแหน่ง	
จำนวน	 ๑๐	 คน	 และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่น้อยกว่า	 ๓	 คน	 แต่ไม่เกิน	 ๕	 คน	 ตลอดจน
กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าว	และได้กำหนดให้จัดตั้งสำนักงานควบคุมการใช้สาร
และวิธีการต้องห้ามทางการกีฬา	 ในการกีฬาแห่งประเทศไทย	 เพื่อทำหน้าที่ให้บริการทางวิชาการ
ส่งเสริม	 สนับสนุนด้านวิชาการ	 การประกันคุณภาพ	 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือพัฒนาและป้องกัน
การควบคุมการใช้สารและวิธีการต้องห้ามทางการกีฬา	ส่งเสริม	และสนับสนุนความร่วมมือในการป้องกัน
การใช้สารและวิธีการต้องห้ามทางการกีฬาทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ	 อีกทั้งกำหนดให้
แต่งต้ังคณะอนุกรรมการวินิจฉัยการใช้สารและวิธีการต้องห้ามทางการกีฬา	และแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ
พิจารณาโทษ	ซึ่งมีอำนาจลงโทษนักกีฬาหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	
	 ทั้งนี้	 กำหนดให้ประธานกรรมการ	 กรรมการ	 คณะอนุกรรมการพิจารณาโทษ	 และคณะ
อนุกรรมการวินิจฉัยฯ	ผู้อำนวยการ	พนักงานเจ้าหน้าที่	 เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา	
ตลอดจนได้กำหนดบทลงโทษทางปกครอง	 โทษทางอาญาของบุคคลผู้ใช้สารเคมีหรือวิธีการต้องห้าม
ทางการกีฬาไว้ด้วย

 เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติความลับทางการค้า (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติความลับทางการค้า	 (ฉบับที่ 	 . .)	 พ.ศ.	 ....	
ที่ คณะรัฐมนตรีชุดก่อนได้มีมติอนุมัติหลักการ 	 และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ได้ตรวจพิจารณาแล้ว	 ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ	 และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานด้าน
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นิติบัญญัติพิจารณา	 ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	 ซึ่งมีสาระสำคัญ	 คือ	 ได้แก้ไข	
เพิ่มเติมองค์ประกอบ	 คุณสมบัติ	 วาระการดำรงตำแหน่ง	 การพ้นจากตำแหน่ง	 และวิธีการประชุม
ของคณะกรรมการความลับทางการค้า	ตลอดจนแก้ไขเพ่ิมเติมบทกำหนดโทษให้เหมาะสมยิ่งขึ้น	
 

สรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข	 พ.ศ.	 . . . .	
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ	 โดยมีสาระสำคัญ	 คือ	 ให้มีสภาการสาธารณสุข	 อันประกอบด้วย
สามัญสมาชิกและสมาชิกกิตติมศักดิ์	 	 โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคล	 มีวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่
ตามทีก่ำหนด	และใหม้คีณะกรรมการสภาการสาธารณสขุ องคป์ระกอบของคณะกรรมการ	หลกัเกณฑ	์
วิธีการเลือกกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสภาการสาธารณสุข	อุปนายก	เลขาธิการ	รองเลขาธิการ	
วิธีการถอดถอนเลขาธิการ	 รองเลขาธิการและตำแหน่งอื่น	 ๆ	 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม	
วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง	 ตลอดจนอำนาจหน้าท่ีและองค์ประชุมคณะกรรมการ 
การกำหนดหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน	 การออกใบอนุญาต	 อายุใบอนุญาต	 การต่ออายุใบอนุญาต	
การออกใบแทนใบอนุญาต	 การออกหนังสืออนุมัติ	 การออกวุฒิบัตรหรือหนังสือแสดงวุฒิ	 ตลอดจน
หลักเกณฑ์และวิธีการกล่าวหา	 กล่าวโทษ	 การแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการสอบสวน	
และบทลงโทษ	กรณีผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขประพฤติผิดจรรยาบรรณ	และกำหนดห้ามผู้ซึ่ง
มไิดเ้ปน็ผูป้ระกอบวชิาชพีสาธารณสขุทำการประกอบวชิาชพีสาธารณสขุ	เวน้แตเ่ขา้ตามเงือ่นไขทีก่ำหนด	
	 ทั้งนี้	 ได้กำหนดบทเฉพาะกาลเกี่ยวกับการให้มีสมาชิกสภาการสาธารณสุขและการให้นำ 
กฎกระทรวง	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 หรือประกาศตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรมในส่วนที่เกี่ยวกับ
วิชาชีพการสาธารณสุข	มาใช้บังคับโดยอนุโลม	

 เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการ
 ทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... 
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการทำธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์	พ.ศ.	....	ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว	และให้ดำเนินการ	
ตอ่ไปได	้โดยมสีาระสำคญั	คอื	ไดก้ำหนดคำนยิามคำวา่	“วธิกีารแบบปลอดภยั”	“ทรพัยส์นิสารสนเทศ”	และ	
“ความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ”	เปน็ตน้	และไดก้ำหนดระดบัความปลอดภยั	และขอบเขต
ของวธิกีารแบบปลอดภยัสำหรบัการทำธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์	ตลอดจนกำหนดหลกัเกณฑเ์กีย่วกบั
มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
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ประกาศกำหนด	 และให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวิธีการแบบปลอดภัย
ตามพระราชกฤษฎีกานี้	 และประกาศที่ออกตามพระราชกฤษฎีกานี้	 รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	
อย่างน้อยทุกรอบระยะเวลา	 ๒	 ปี	 นับแต่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ	 แล้วให้จัดทำรายงานเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป		
  

สรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง
 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	 (คณะที่	 ๒)		
เรื่อง	 	 ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 	 ตามที่สำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ	 โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา	 (คณะที่	 ๒)	 เห็นควรให้มีการทบทวน
หลักการของร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 	 โดยปรับ
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติ	 หรืออาจต้องจัดให้มีหน่วยงานกลางขึ้น
ดำเนินการเรื่องนี้ เป็นการเฉพาะ	 เพื่อศึกษาและเสนอแนะการกำหนดค่าตอบแทนทั้งระบบ
ให้เหมาะสมกับการดำรงชีพ	 สถานภาพของตำแหน่งและการสรรหาผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาสู่
ระบบการเปน็เจา้หนา้ทีข่องรฐั	โดยสมควรมอบหมายใหห้นว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งรว่มกนัพจิารณาแนวทาง
ที่เหมาะสมต่อไป	 	 ทั้งนี้	 ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา	 (คณะที่	 ๒)	
ไปดำเนนิการรว่มกบัสำนกังาน	ก.พ.	สำนกังาน	ก.พ.ร.	และคณะกรรมการพจิารณาเงนิเดอืนแหง่ชาตติอ่ไป
   

สรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้
 และคุณภาพเยาวชน พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพ
เยาวชน	พ.ศ.	....	ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ	และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
โดยให้รับข้อสังเกตเพิ่มเติมของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนแทนการจัดตั้งสถาบันส่งเสริมสังคมการเรียนรู้และคุณภาพ
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เยาวชน	 ซึ่งจะต้องเปลี่ยนแปลงชื่อและสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติในเรื่องนี้ไปประกอบการ
พจิารณาดว้ย	โดยใหก้ระทรวงศกึษาธกิารและกระทรวงการคลงัไปพจิารณากำหนดรายละเอยีดเกีย่วกบั
การให้สถาบันส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนมีอำนาจจัดเก็บเงินบำรุงสถาบันจาก
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยสุราและยาสูบ	 และให้เสนอสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เพื่อประกอบการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในเรื่องนี้ต่อไป	 แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
อีกครั้งหนึ่ง

สรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ....
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ	 พ.ศ.	 ....	 ตามท่ีกระทรวง
การท่องเท่ียวและกีฬาเสนอ	 โดยให้แยกเป็นพระราชบัญญัติต่างหากจากพระราชบัญญัติการกีฬา
แห่งประเทศไทย	 พ.ศ.	 ๒๕๒๘	 และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาโดยเร็ว
โดยให้รับความเห็นของส่วนราชการที่ เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณาด้วย	 แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา	 ก่อนนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา					
ต่อไป	

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	
ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ		และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา		โดยให้รับ
ความเหน็ของสว่นราชการทีเ่กีย่วขอ้งไปประกอบการพจิารณาดว้ย		แลว้สง่ใหค้ณะกรรมการประสานงาน	
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา		ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป		โดยมีสาระสำคัญ	ดังนี้	
	 ๑)	 กำหนดให้การผลิตอากาศยาน	 ส่วนประกอบสำคัญของอากาศยาน	 ช้ินส่วนรับรองคุณภาพ
และบริภัณฑ์ท่ีผู้ผลิตไม่ขอรับใบสำคัญสมควรเดินอากาศสำหรับการส่งออกอากาศยาน	 หรือหนังสือ
รับรองความสมควรเดินอากาศสำหรับการส่งออกซ่ึงส่วนประกอบสำคัญของอากาศยาน	 ช้ินส่วน
รับรองคุณภาพหรือบริภัณฑ์	ใหก้ระทำไดโ้ดยไมต่อ้งขอรบัใบอนญุาตผลติ	แตต่อ้งแจง้เกีย่วกบัการจดัตัง้
โรงงาน	 ประเภทผลิตภัณฑ์	 ปริมาณการผลิต	 และรายงานเสนอต่ออธิบดีตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กำหนดในกฎกระทรวง
	 ๒)	 กำหนดให้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมีอำนาจออกประกาศกำหนดกรณียกเว้น
บทบัญญัติว่าด้วยการลงทุนขั้นต่ำให้กับผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตอากาศยานซึ่งต้องเป็นของบุคคล
ผู้มีสัญชาติไทย	 และยกเว้นอำนาจการบริหารกิจการที่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมผู้มีสัญชาติไทย	
ท้ังน้ี	 หากมีการตราพระราชกฤษฎีกาเพ่ือยกเว้นหลักเกณฑ์เร่ืองทุนของผู้รับใบอนุญาตผลิตอากาศยาน



สรุปมติคณะรัฐมนตรี 
ที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ

จุลนิติ ก.ย. - ต.ค. ๕๓50

ซึ่งต้องเป็นของบุคคลผู้มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ	 ๕๑	 ของทุนทั้งหมดนั้น	 	 ให้คณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนมีอำนาจยกเว้นการลงทุนขั้นต่ำของบุคคลผู้มีสัญชาติไทยได้ไม่เกินขั้นต่ำที่กำหนดไว้
ในพระราชกฤษฎีกา
	 	 ๓)		กำหนดใหก้ารผลติอากาศยานทีม่คีวามจำเปน็ตอ้งใชเ้ทคโนโลยชีัน้สงูจากตา่งประเทศและ
สมควรให้ได้รับการยกเว้นบทบัญญัติเรื่องทุนของผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตอากาศยานที่ต้องเป็นของ
ผู้มีสัญชาติไทย	ให้กระทำได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา	
	 	 ๔)	 ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเห็นว่าการผลิตอากาศยานของผู้ขอรับ
ใบอนุญาตมีความจำเป็นต้องใช้ เทคโนโลยีชั้นสูงจากต่างประเทศ	 รัฐมนตรีโดยคำแนะนำ
ของคณะกรรมการเทคนิคมีอำนาจออกกฎกระทรวงยกเว้นคุณสมบัติแก่ผู้ขอรับใบอนุญาตได้	 แต่ต้อง
ไม่เกิน	๒๐	ปี	นับแต่วันได้รับใบอนุญาตผลิตอากาศยานแบบนั้น	

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. ....  
	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ	 พ.ศ.	 ....	 ตามที่	
กระทรวงมหาดไทยเสนอ	 และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา	 แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อนนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป

สรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา	 พ.ศ.	 ....	
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ	 และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา	 ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎร
พิจารณาต่อไป	 โดยมีสาระสำคัญ	 คือ	 กำหนดให้สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาในกำกับ
มหาวิทยาลัยศิลปากร	 เป็นสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาตามพระราชบัญญัตินี	้ 	 มีฐานะเป็นนิติบุคคล
และเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดินและกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง	 ทบวง	 กรม	 และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น	 โดยมีวัตถุประสงค์	อำนาจหน้าที่ตามที่กำหนด		ตลอดจน
ได้กำหนดให้มีสภาสถาบัน คณะกรรมการบริหารสถาบัน	 และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
สถาบนั	ตลอดจนองคป์ระกอบ	และอำนาจหนา้ทีข่องสภาสถาบนั	และคณะกรรมการแตล่ะคณะไวด้ว้ย	
	 โดยให้สถาบันมีอำนาจรับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นเข้าสมทบ	 หรือจัดการศึกษาและ
วิจัยร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่น	ๆ	ทั้งในหรือต่างประเทศได้	และได้กำหนดตำแหน่ง
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ทางวิชาการคณาจารย์ประจำของสถาบัน	ตลอดจนปริญญาและเคร่ืองหมายวิทยฐานะของสถาบัน	รวมท้ัง
ใหส้ถาบนัมกีารประกนัคณุภาพ	การประเมนิของสถาบนั	ตลอดจนมรีะบบบญัชแีละการตรวจสอบดว้ย	
	 ทัง้นี	้ไดก้ำหนดใหส้ถาบนัมรีายไดจ้ากเงนิอดุหนนุทัว่ไปทีร่ฐับาลจดัสรรใหเ้ปน็รายป	ี	เงนิกองทนุ
ที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้น	 โดยรายได้ของสถาบันนั้นไม่ต้องนำส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วย
เงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ	
 

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..)
 พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... ร่างพระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกา
 เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ. ๒๕๒๑ พ.ศ. .... 
 และร่างพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ
 บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 รวม ๔ ฉบับ
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ		ดังนี้
	 ๑.	 เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 และร่าง
พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 รวม	 ๒	 ฉบับ	 ที่สำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว	 และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร
พิจารณาก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป			
		 ๒.	 ให้ส่งร่างพระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัด
บำนาญ	พ.ศ.	 ๒๕๒๑	พ.ศ.	 ....	 และร่างพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน	 เงินปี	 บำเหน็จ	 บำนาญ	
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	รวม	๒	ฉบับ		กลับคืนไปยังกระทรวงการคลังก่อน
และเมื่อรัฐสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติตามข้อ	๑.	แล้ว	ให้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวต่อ
คณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง	โดยแก้ไขให้สอดคล้องกันต่อไป		
 ๑) ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....	 มีสาระสำคัญ	
คือ	 กำหนดอัตราขั้นต่ำสำหรับเบี้ยหวัดหรือบำนาญให้ได้รับไม่ต่ำกว่า	 ๖,๐๐๐	 บาท	 	 หากได้ต่ำกว่า
๖,๐๐๐	 บาท	 ก็ให้ได้รับเพิ่มขึ้นอีกจนถึงเดือนละ	 ๖,๐๐๐	 บาท	 และในกรณีที่คณะรัฐมนตรี
เห็นสมควรปรับอัตราเบี้ยหวัดหรือบำนาญเพิ่มเป็นร้อยละเท่ากันทุกอัตรา	 และไม่เกินร้อยละ	 ๑๐	
ของเบี้ยหวัดหรือบำนาญที่ได้รับ	 ให้กระทำได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา	 ตลอดจนได้ปรับปรุง
หลักเกณฑ์การจ่ายบำเหน็จตกทอด	 ในกรณีที่ผู้ได้รับบำนาญปกติ	 หรือผู้มีสิทธิจะได้รับบำนาญปกติ
หรือผู้รับบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพถึงแก่ความตาย	 โดยให้จ่ายเงินเป็นบำเหน็จตกทอดให้แก่
ทายาทเป็นจำนวน	 ๓๐	 เท่าของบำนาญรายเดือน	 และให้จ่ายตามส่วนและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ในมาตรา	๓๘	
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 ๒)  ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... มีสาระสำคัญ	
คือ	 กำหนดอัตราขั้นต่ำสำหรับเบี้ยหวัดหรือบำนาญให้ได้รับไม่ต่ำกว่า	 ๖,๐๐๐	 บาท	 หากได้ต่ำกว่า	
๖,๐๐๐	บาท	 ให้ได้รับเพ่ิมข้ึนอีกจนถึงเดือนละ	๖,๐๐๐	บาท	 แต่ในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นสมควร
ปรับอัตราเบี้ยหวัดหรือบำนาญเพิ่มเป็นร้อยละเท่ากันทุกอัตรา	 และไม่เกินร้อยละ	 ๑๐	 ของเบี้ยหวัด
หรือบำนาญที่ได้รับ	ให้กระทำได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา	

สรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการ
 และพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและ
พนกังานรฐัวสิาหกจิ	(ฉบบัที	่..)	พ.ศ.	....	ตามทีก่ระทรวงการคลงัเสนอ	และใหส้ง่สำนกังานคณะกรรมการ	
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา	 โดยให้รับข้อสังเกตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณาด้วย
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา	 ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา
ต่อไป	

 เรือ่ง รา่งพระราชบญัญตัจิดัหางานและคุม้ครองคนหางาน พ.ศ. ....
 คณะรฐัมนตรเีหน็ชอบรา่งพระราชบญัญตัจิดัหางานและคุม้ครองคนหางาน	พ.ศ.	....	ทีส่ำนกังาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว	 ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอและให้ส่งคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา	 ก่อนนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	 โดยมีสาระ
สำคัญ	ดังนี้	
	 ๑)	 กำหนดเกี่ยวกับการใช้ชื่อทางธุรกิจ	 ชื่อ	 คำแสดงชื่อ	 หรือคำอื่นใดในธุรกิจของผู้รับ
ใบอนุญาตจัดหางาน	 การโฆษณาการจัดหางาน	 และการแต่งตั้งพนักงานอัยการหรือเจ้าหน้าที่
กรมการจัดหางานเพื่อให้มีอำนาจฟ้องคดีให้แก่คนหางานหรือทายาทโดยธรรม	 รวมทั้งการ
จัดตั้งสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง	 สำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัด	 และสำนักจัดหางาน
	 ๒)	 กำหนดให้ใบอนุญาตจัดหางานมี ๓ ประเภท ได้แก่ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางาน
ทำงานในประเทศ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ และใบอนุญาต
จัดหางานให้คนหางานต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ	 โดยผู้ขออนุญาตต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดและต้องวางหลักประกันอันสมควรเพื่อประกันความเสียหายที่เกิดจาก
การดำเนินการของผู้ขออนุญาต	จำนวนไม่น้อยกว่า	๑๐๐,๐๐๐	บาท	หรือไม่น้อยกว่า	๕,๐๐๐,๐๐๐	บาท	
แล้วแต่กรณี	ซึ่งในการจัดหางานนั้นต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน
 ท้ังน้ี	 ได้กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศเรียกหรือรับค่าบริการ
หรือค่าใช้จ่ายจากคนหางานได้ก็ต่อเมื่อนายจ้างรับคนหางานเข้าทำงานแล้ว	 แต่หากไม่ได้งาน
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ตรงตามที่กำหนดไว้ในสัญญา	 ผู้รับใบอนุญาตไม่มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าวและต้องจัดการให้
คนหางานเดินทางกลับ	 แต่ในกรณีที่คนหางานไม่ประสงค์จะเดินทางกลับ	 ผู้รับใบอนุญาต
ไม่ต้องรับผิดชอบในการจัดการให้คนหางานเดินทางกลับ	 ตลอดจนกำหนดห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาต
จัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศประกอบธุรกิจตามที่กำหนด	 และจะรับ
สมัครหรือประกาศรับสมัครคนหางานเป็นการล่วงหน้าได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน	
	 ๓)		กำหนดใหม้กีองทนุเพือ่ชว่ยเหลอืคนหางานไปทำงานในตา่งประเทศ	ในกรมการจัดหางาน	
เพ่ือใช้จ่ายในกิจการท่ีกำหนด	โดยให้กองทุนมีคณะกรรมการกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปทำงาน
ในต่างประเทศ	 กำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง	 การพ้นจากตำแหน่ง	 องค์ประชุม	 ตลอดจนอำนาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าว	
	 ๔)	 กำหนดให้มีคณะกรรมการพัฒนาการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน อำนาจหน้าที่
ของคณะกรรมการ	 ตลอดจนอำนาจของคณะกรรมการในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา
หรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
	 ๕)			กำหนดแนวทางปฏบิตัแิละการดำเนนิการใหแ้กผู่ร้บัใบอนญุาตจดัหางานใหค้นหางานเพือ่ไป
ทำงานในตา่งประเทศ	และใหผู้ร้บัใบอนญุาตจดัหาคนหางานตา่งดา้วเขา้มาทำงานในประเทศ	ตลอดจน
ผู้ท่ีประสงค์จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศด้วยตนเองโดยมิได้ทำสัญญาจัดหางานกับผู้รับใบอนุญาต
การพาลูกจ้างไปทำงานในต่างประเทศของนายจ้าง	 การส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศของนายจ้าง
และการรับสมัครเพื่อหาลูกจ้างในประเทศเพื่อไปทำงานในต่างประเทศของนายจ้างในต่างประเทศ	
	 ๖)	 กำหนดอำนาจของนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่	 และกำหนดให้อธิบดีหรือผู้ซึ่ง
อธิบดีมอบหมาย	นายทะเบียน	หรือพนักงานเจ้าหน้าที่	 เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
และมีอำนาจหน้าท่ีเช่นเดียวกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา	 รวมทั้งกำหนดให้นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจในการควบคุมหรือกำกับดูแลให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้	 เช่น	 การยึดหรืออายัดเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดหางาน
 ๗)	 กำหนดโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี	 รวมท้ังกำหนดบทเฉพาะกาล
เพ่ือรองรับการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ
และคณะกรรมการพัฒนาการจัดหางานและคุ้มครองคนหางานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง	 และรองรับ
บรรดาคำขอและคำอุทธรณ์ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นคำขอหรือคำอุทธรณ์
ที่ได้ยื่นไว้ตามพระราชบัญญัตินี้																																																																																																																						
                                    

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติยกเว้นความผิดทางอาญาให้แก่ผู้นำ
 อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด หรือยุทธภัณฑ์ที่ไม่ได้รับ
 อนุญาตหรือที่กฎหมายห้ามออกใบอนุญาตมามอบให้แก่ทาง
 ราชการ พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติยกเว้นความผิดทางอาญาให้แก่ผู้นำอาวุธปืน	
เครื่องกระสุนปืน	 วัตถุระเบิด	 หรือยุทธภัณฑ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือที่กฎหมายห้ามออกใบอนุญาต
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มามอบให้แก่ทางราชการ	พ.ศ.	 ....	 ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว	 และให้ส่ง 
คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา	 ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	
โดยมีสาระสำคัญ	 คือ	 ได้แก้ไขขอบเขตการยกเว้นความรับผิด	 โดยให้ตัดหลักการยกเว้นความรับผิด
ทางแพ่งออกและคงไว้เฉพาะหลักการยกเว้นความรับผิดทางอาญา	 โดยรัฐจะไม่ดำเนินคดีทางอาญา
ตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน	 เครื่องกระสุนปืน	 วัตถุระเบิด	 ดอกไม้เพลิง	 และสิ่งเทียมอาวุธปืน	 และ
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์	 หากประชาชนนำอาวุธปืน	 เครื่องกระสุนปืน	 วัตถุระเบิด	 หรือ
ยุทธภัณฑ์ท่ีไม่ได้รับอนุญาตหรือท่ีกฎหมายห้ามออกใบอนุญาตมามอบให้แก่นายทะเบียนท้องท่ีภายใน 
๖๐	 วัน	 นับแต่วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ	นอกจากน้ีได้แก้ไขเพ่ิมเติมวิธีการดำเนินการภายหลังจาก 
มีผู้นำอาวุธปืน	 เครื่องกระสุนปืน	 วัตถุระเบิด	 หรือยุทธภัณฑ์มามอบให้แก่นายทะเบียนเสียใหม่
โดยบัญญัติให้การส่งมอบแก่นายทะเบียนท้องท่ี	 การรับมอบ	 การตรวจสภาพ	การคัดแยก	 การส่งมอบ
ให้หน่วยงานของรัฐที่เป็นเจ้าของ	 การนำไปใช้ประโยชน์	 การเก็บรักษา	 การเคลื่อนย้ายและ 
การทำลายอาวุธปืน	 เครื่องกระสุนปืน	 วัตถุระเบิด	 หรือยุทธภัณฑ์ให้เป็นไปตามที่กำหนดใน 
ประกาศกระทรวง	
	 ทัง้นี	้มใิหใ้ชบ้งัคบัแกผู่ก้ระทำความผดิทีถ่กูจบักมุหรอืตกเปน็ผูต้อ้งหากอ่นวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี ้
ใช้บังคับและอยู่ในระหว่างการสอบสวนหรือระหว่างคดียังไม่ถึงที่สุด	
 

สรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
 เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	 (ฉบับที่	 ..)
พ.ศ.	 ....	 ที่คณะรัฐมนตรีชุดก่อนได้มีมติอนุมัติหลักการ	 และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ได้ตรวจพิจารณาแล้ว	ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ	และให้ดำเนินการต่อไปได้	โดยมีสาระสำคัญ	คือ
ได้กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการส่งศพกลับ	
ในกรณีท่ีผู้เดินทางไปราชการถึงแก่ความตายระหว่างไปราชการ	 และได้แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การ
เบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทาง	 ค่าเช่าที่พัก	 และค่าโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปราชการชั่วคราว
ในราชอาณาจักร	 และแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การเบิกค่าโดยสารเครื่องบินของคู่สมรสหรือบุตร
ซึ่งเดินทางติดตามไปอยู่ด้วยกับข้าราชการหรือลูกจ้างซึ่งเดินทางไปราชการประจำในต่างประเทศ
ตลอดจนแก้ไขเพิ่มเติมวิธีการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในกรณีไปประจำสำนักงาน
ซึ่งต่างสังกัด		
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	 สิงคโปร์เป็นประเทศสาธารณรัฐที่มีระบบรัฐสภา	(Parliamentary	Republic)	มีประธานาธิบดี 
เป็นประมุขของประเทศ	และนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล	โดยคณะรัฐมนตรีเป็นผู้กำหนด 
นโยบายบริหารประเทศ	 มีรัฐสภาเป็นองค์กรสูงสุดในการร่างกฎหมาย	 รัฐสภาสิงคโปร์มีลักษณะ	
“สภาเดียว”	(unicameral)	มีจำนวนสมาชิกทั้งหมด	๙๔	คน	แบ่งเป็นสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง 
โดยประชาชน	๘๔	คน	(วาระการดำรงตำแหน่งห้าปี)	อีก	๙	คน	เรียกว่า	Nominated	Member	of	
Parliament	หรอื	NMP	มาจากการแตง่ตัง้โดยประธานาธบิดตีามคำแนะนำของคณะกรรมการคดัเลอืก	
(Select	Committee)	(วาระการดำรงตำแหนง่สองปคีรึง่)	และอกี	๑	คน	เรยีกวา่	Non-Constituency	
Member	 of	 Parliament	 หรือ	 NCMP	 ซึ่งเป็นสมาชิกฝ่ายค้านที่ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ	 ๑๕	 ของคะแนนเสียงทั้งหมดในเขตเลือกตั้งของตน	 (วาระการดำรงตำแหน่งห้าปี)	 สรุปได้ว่า 
จำนวนสมาชิกฝ่ายรัฐบาลมีทั้งหมด	 ๘๔	 คน	 นอกนั้นเป็นสมาชิกที่มาจากการแต่งตั้งและสมาชิก 
ฝ่ายค้าน	ทั้งนี้	ก็เพื่อให้มีการถ่วงดุลกันในระดับหนึ่งนั่นเอง
	 ขั้นตอนในกระบวนการร่างกฎหมายของประเทศสิงคโปร์มีความเป็นระบบชัดเจน	 แม้จะไม่มี 
กฎหมายใดที่กำหนดขั้นตอนการร่างกฎหมายไว้เป็นการเฉพาะก็ตาม	อย่างไรก็ดี	คู่มือการดำเนินการ 
ของรัฐบาล	(Government’s	Instructions	Manual	/IM	No.	4B)	ได้กำหนดกระบวนการที่กระทรวง 
ผู้เสนอร่างกฎหมายต้องดำเนินการก่อนที่จะเสนอร่างฯ	 นั้นไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบ 
และส่งให้องค์กรที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาล	 คือ	 Attorney	 General’s	 Cambers	 หรือ	 AGC	 
ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายก่อนนำเสนอรัฐสภาต่อไป
	 ผูท้ีม่สีทิธเิสนอรา่งกฎหมายนัน้	นอกจากจะเปน็รฐัมนตรกีระทรวงใดกระทรวงหนึง่	สมาชกิรฐัสภา	
(รวมถงึสมาชกิรฐัสภาฝา่ยคา้นและสมาชกิรฐัสภาทีม่าจากการแตง่ตัง้ดว้ย)	คณะกรรมการตามกฎหมาย	
(statutory	board)	โดยความเหน็ชอบของรฐัมนตร	ีแลว้	ผูเ้สนอรา่งกฎหมายยงัอาจเปน็องคก์รเอกชน	 
(NGO)	หรือแม้แต่ประชาชนทั่วไป	โดยผ่านสื่อต่าง	ๆ 	เช่น	หนังสือพิมพ์	การสัมมนาระดมความคิดเห็น	 
สมาชิกรัฐสภารับฟังปัญหาโดยตรง	 หรืออีเมล์โดยตรงถึงรัฐมนตรีและคณะกรรมการตามกฎหมาย 

ผู้เขียน 
คณะดูงานตามโครงการศึกษาดูงานด้านการร่างกฎหมาย 
และการให้บริการข้อมูลทางกฎหมาย ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ระหว่างวันที่ ๓๐ สิงหาคม – ๔ กันยายน ๒๕๕๒.

กระบวนการร่างกฎหมาย
และการให้บริการข้อมูลทางกฎหมายของ  

สาธารณรัฐสิงคโปร ์   
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ต่าง	ๆ 	ก็ได้	อย่างไรก็ดี	ก่อนที่ร่างกฎหมายจะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา	จะมีการรับฟังความคิดเห็น 
จากทุกภาคส่วนอยู่แล้ว	 และในชั้นพิจารณาของคณะกรรมาธิการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายของ 
รัฐสภา	ก็ยังมีการรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนภาคประชาชนด้วย
	 ก่อนการเสนอร่างกฎหมายนั้น	 มีการตรวจสอบความจำเป็นในการตรากฎหมายเพื่อมิให้มี 
กฎหมายที่ไม่จำเป็นเกิดขึ้น	โดยในคู่มือการดำเนินการของรัฐบาล	(Government’s	 Instructions	
Manual	IM	4B	Appendix	4B6	&	7)	ได้กำหนดให้มีการเสนอร่างกฎหมายได้ในกรณีที่กฎหมายนั้น 
มวีตัถปุระสงคเ์พือ่แกป้ญัหาหรอืสนบัสนนุนโยบายรฐับาล	โดยรา่งกฎหมายนัน้จะตอ้งผา่นการประสาน 
และได้รับความเห็นชอบจากผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบแล้ว	 เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติ 
เห็นชอบในหลักการและได้ปรึกษาหารือกับรัฐมนตรีกฎหมาย	(Ministry	of	Law)	ในประเด็นนโยบาย 
ทางกฎหมาย	 และได้พิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับภาษีอากรกับกระทรวงการคลังแล้ว	 จึงจะเสนอ 
รา่งกฎหมายตามกระบวนการตอ่ไปได้	ในระหวา่งขัน้ตอนทีก่ลา่วมาแลว้นัน้	AGC	อาจชีป้ระเดน็ปญัหา 
ให้หน่วยงานที่เสนอร่างกฎหมายต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและนำเสนอปัญหาต่อรัฐบาลก่อนที่จะ 
เสนอร่างกฎหมายต่อไปตามกระบวนการก็ได้
	 นอกจากการตรวจสอบความจำเปน็ในการตรากฎหมายในสว่นของเนือ้หาแลว้	หนว่ยงานทีเ่สนอ
กฎหมายยังต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ	(cost-benefit	analysis)	ก่อนเสนอ 
รา่งกฎหมายดว้ย	ซึง่ในการนี	้ในชัน้การพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจำปขีองรฐัสภา	(เดอืนกมุภาพนัธ ์
ถึงมีนาคมของทุกปี)	รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงจะต้องเสนอแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้รัฐสภา 
พิจารณาอนุมัติด้วย	 และโดยปกติแล้ว	 แผนดังกล่าวจะระบุว่าร่างกฎหมายที่เสนอจะใช้งบประมาณ 
แค่ไหนเพียงใด	 ในคู่มือการดำเนินการของรัฐบาลกำหนดว่ารัฐมนตรีผู้เสนอร่างกฎหมายจะต้องหารือ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสียก่อนว่าร่างดังกล่าวจะมีผลกระทบทางการเงินการคลังหรือไม่ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่รา่งกฎหมายทีม่ผีลกระทบตอ่ภาษอีากร	และดว้ยความทีเ่ปน็เรือ่งสำคญั	ในชัน้รฐัสภา 
ก็จะมีการพิจารณาประเด็นดังกล่าวอีกครั้ง
	 เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายแล้ว	ก็จะส่งร่างฯ	ไปยัง	AGC	เพื่อตรวจพิจารณา	 
โดยกองทีม่หีนา้ทีร่บัผดิชอบโดยตรงคอื	กองรา่งกฎหมายและปฏริปูกฎหมาย	(Legislation	and	Law	
Reform	Division	หรอื	LLRD)๑	เมือ่	AGC	ตรวจพจิารณาเสรจ็แลว้	รา่งกฎหมายกจ็ะเขา้สูก่ระบวนการ 
ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายของรัฐสภาที่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน	Standing	Orders	of	Parliament	
โดยมีขั้นตอน	๓	วาระ	ดังนี้

 ๑AGC	มีอำนาจหน้าที่โดยสรุปดังนี้
	 	 -	 เป็นที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาล	 อันรวมถึงการร่างกฎหมาย	 ให้ความเห็นทางกฎหมาย	 และพัฒนากฎหมาย	สำหรับ 
การร่างกฎหมายนั้น	ที่น่าสนใจคือหน่วยงานนี้ทำหน้าที่ตรวจพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญด้วย
	 	 -	จัดทำรายงานไปยังรัฐมนตรีผู้รักษาการกฎหมายหากพบว่ามีกฎหมายใดสมควรได้รับการทบทวน	โดยชี้ให้เห็นถึง 
ประเด็นปัญหาที่สมควรมีการทบทวนกฎหมาย	โดยอาจเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศในเรื่องนั้น	ๆ 	หรือ	AGC	เพียงแต่เสนอ 
เรื่องต่อรัฐมนตรีผู้รักษาการและให้รัฐมนตรีฯ	เป็นผู้พิจารณาตัดสินใจประเด็นปัญหาดังกล่าวเองว่าสมควรมีการแก้ไขหรือยกเลิก 
กฎหมายดังกล่าวหรือไม่อย่างไร
	 	 -	ฝึกอบรมนักร่างกฎหมาย	วิธีหลักเป็นการฝึกโดยปฏิบัติงานจริง	และศึกษาจากคู่มือการร่างกฎหมายและเอกสาร 
ที่พิจารณาเสร็จ	นอกจากนี้	ยังมีหลักสูตรการร่างกฎหมายเบื้องต้นใน	AGC	เอง	หรืออาจจะมีการเข้ารับการอบรมหลักสูตร 
การร่างกฎหมายในต่างประเทศด้วย.
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 ๑. วาระที่หนึ่ง (introduction and first reading)
	 	 ในกรณทีีเ่ปน็รา่งกฎหมายของรฐับาล	รฐัมนตรเีจา้ของรา่งฯ	จะเปน็ผูเ้สนอ	หากเปน็รา่งของ 
สมาชิกรัฐสภา	สมาชิกผู้เสนอร่างฯ	จะเสนอร่างฯ	เอง	โดยจะต้องมีหนังสือแจ้งการเสนอร่างฯ	(notice	
of	 introduction)	 ต่อเลขาธิการรัฐสภาก่อนวันพิจารณาร่างฯ	 ในการพิจารณาวาระนี้จะมีการอ่าน 
ชื่อร่างฯ	 ก่อนที่จะส่งร่างดังกล่าวให้เลขาธิการรัฐสภาเพื่อจัดพิมพ์และเวียนร่างดังกล่าวให้สมาชิก 
รัฐสภาต่อไป	วาระนี้เป็นเพียงรูปแบบเท่านั้น	ไม่มีการอภิปรายใด	ๆ 	จากสมาชิกรัฐสภา
 ๒. วาระที่สอง (second reading)
	 	 การพจิารณาในวาระทีส่องจะเกดิขึน้ภายหลงัการพจิารณาวาระแรกไมน่อ้ยกวา่	๗	วนั	หลงัจาก 
ที่เลขาธิการรัฐสภาจัดพิมพ์ร่างฯ	 และเวียนให้สมาชิกรัฐสภาและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว	
ยกเว้นร่างฯ	เร่งด่วน	โดยทั่วไปในการพิจารณาวาระที่สอง	จะมีการอภิปรายทั่วไปครอบคลุมเนื้อหา 
และหลักการของร่างที่เสนอ	หลังจากที่มีการอ่านร่างฯ	 ในวาระที่สอง	ร่างดังกล่าวจะถูกพิจารณาโดย 
กรรมาธิการเต็มสภา	 ยกเว้นมีการร้องขอให้พิจารณาโดยคณะกรรมาธิการคณะใดคณะหนึ่งเป็นการ 
เฉพาะ	โดยคณะกรรมาธิการมีอำนาจทำการแก้ไขได้ตามที่เห็นสมควร	เมื่อร่างฯ	ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการเต็มสภาแล้ว	จะเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่สาม
  ชั้นกรรมาธิการฯ Committee stage
  ในกรณีท่ีร่างดังกล่าวต้องได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ	รัฐสภาจะส่งร่างฯ	ไปยังคณะกรรมาธิการ 
เฉพาะทีป่ระกอบดว้ยสมาชกิรฐัสภาทีไ่ดร้บัการคดัเลอืก	จะมกีารเชญิชวนใหป้ระชาชนทัว่ไปทำคำแถลง 
ต่อคณะกรรมาธิการฯ	 และอาจได้รับเชิญให้เข้ามาชี้แจงแสดงหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวด้วย	 
การพิจารณาและการไต่สวนของคณะกรรมาธิการฯ	 ถูกจำกัดไว้เฉพาะตัวร่างกฎหมายและการแก้ไข 
ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
	 	 หลังจากที่ร่างฯ	ผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว	ร่างฯ	ที่ได้รับการแก้ไขจะถูกแนบไปพร้อมกับ 
รายงานของคณะกรรมาธิการฯ	และจะเข้าสู่การพิจารณาในวาระต่อไป
 ๓. วาระที่สาม (third reading)
	 	 การพจิารณารา่งฯ	ในวาระนีจ้ะถกูจำกดัเฉพาะเนือ้หาของรา่งเทา่นัน้	และจะมกีารลงมตโิดย
สมาชิกรัฐสภาว่าจะให้ร่างฯ	ผ่านหรือไม่
	 	 สำหรบัการลงคะแนนเสยีงในรฐัสภานัน้	ขึน้อยูก่บัประเภทของรา่งกฎหมาย	๓	ประเภท	ดงันี ้
	 	 ๑)	 ร่างกฎหมายที่ไม่ได้แก้ไขบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ	การลงคะแนนเสียงให้ใช้วิธี 
เสียงข้างมาก	(simple	majority)
	 	 ๒)	 ร่างกฎหมายที่แก้ไขบทบัญญัติในส่วนที่	๘	ของรัฐธรรมนูญ	 (คุ้มครองอำนาจอธิปไตย 
ของประเทศ)	 ต้องใช้วิธีลงประชามติ	 (national	 referendum)	 โดยได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 
สองในสามของจำนวนทั้งหมดของผู้มาลงคะแนน
	 	 ๓)	 ร่างกฎหมายที่แก้ไขบทบัญญัติอื่น	ๆ 	ของรัฐธรรมนูญ	ต้องได้รับการออกเสียงในการ 
พิจารณาในวาระที่	 ๒	 และวาระที่	 ๓	 ด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนสมาชิกรัฐสภาที่ได้รับ 
การเลือกตั้งเข้ามา
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	 ขั้นตอนหลังจากร่างกฎหมายผ่านการพิจารณาของรัฐสภาแล้วนั้น	ร่างกฎหมายนั้นทางหนึ่ง 
ก็จะถูกส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา	(Gazette)	เพื่อให้ประชาชนรับทราบ	ส่วนอีกทางหนึ่งก็จะ 
ถูกส่งไปยังคณะกรรมการสิทธิชนกลุ่มน้อย	(Presidential	Council	 for	Minority	Rights)๒  
เพื่อพิจารณาว่ามีบทบัญญัติใดหรือไม่ที่เป็นการเลือกปฏิบัติ	(ยกเว้นร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการเงิน 
ร่างกฎหมายเร่งด่วน	 หรือร่างกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการป้องกันประเทศ	 ความสงบเรียบร้อย	
ความปลอดภัยสาธารณะ	 หรือความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ)	 จุดนี้เองที่น่าสนใจและมี 
ความพิเศษ	 เพราะการที่ร่างกฎหมายผ่านรัฐสภาแล้วยังไม่ถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการจนกว่า 
คณะกรรมการชุดนี้จะพิจารณารับรองว่าไม่มีบทบัญญัติใดที่เป็นการเลือกปฏิบัติต่อชนกลุ่มน้อย	 
ทั้งนี้	 เนื่องมาจากสิงคโปร์เป็นพหุสังคม	มีประชากรหลากหลายเชื้อชาติ	ศาสนา	และวัฒนธรรม	 
การพิจารณาร่างกฎหมายจึงต้องมีความระมัดระวังและรอบคอบในเรื่องนี้เป็นพิเศษ	หากร่างกฎหมาย 
นั้นยังคงมีบทบัญญัติที่เลือกปฏิบัติ	 ก็จะถูกส่งกลับไปยังรัฐสภาเพื่อพิจารณาอีกครั้ง	 และจะทำการ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ประชาชนทราบอีกครั้งว่ามีร่างกฎหมายที่ได้ประกาศไปแล้วในโอกาส
แรกมีการแก้ไขเพิ่มเติมประการใดบ้าง
	 หากร่างกฎหมายนั้นไม่มีประเด็นการเลือกปฏิบัติหรือมีการเลือกปฏิบัติแต่ได้รับการปรับแก้ 
โดยรัฐสภาแล้ว	ร่างกฎหมายนั้นก็จะถูกส่งไปยังประธานาธิบดีเพื่อพิจารณาลงนามและประกาศใช้เป็น
กฎหมายต่อไป
	 สำหรับกฎหมายลำดับรอง	 (subsidiary	 legislation)	 นั้น	 ฝ่ายบริหารโดยรัฐมนตรีผู้รักษาการ 
หรือคณะกรรมการตามกฎหมายจะเป็นผู้ประกาศใช้	 โดยหากเป็นกรณีการออกกฎหมายลำดับรอง 
โดยคณะกรรมการฯ	จะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายแม่บทให้อำนาจไว้	 เช่น	อาจต้องกระทำโดย 
ความเห็นชอบของรัฐมนตรีฯ	เป็นต้น	กฎหมายลำดับรองนั้น	เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว	 
จะลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา	แล้วจึงนำเสนอต่อรัฐสภาเพื่อที่สมาชิกรัฐสภาจะได้สอบถาม 
หากมีข้อสงสัย	 รัฐมนตรีผู้เสนอร่างกฎหมายต้องรับผิดชอบต่อรัฐสภาถึงการบังคับใช้กฎหมายนั้น 
ดังนั้น	 จะเห็นได้ว่าแม้กฎหมายลำดับรองจะตราโดยฝ่ายบริหาร	 แต่ฝ่ายนิติบัญญัติก็สามารถ 
ตรวจสอบได้
	 กระบวนการทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้เปน็กระบวนการในสถานการณป์กติ	แตห่ากเปน็สถานการณฉ์กุเฉนิ	
ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติจะพยายามใช้กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นเพื่อแก้ปัญหา	 แต่หาก 
จำเปน็ตอ้งออกกฎหมายโดยเรง่ดว่น	กระทรวงทีเ่กีย่วขอ้งจะเรง่ดำเนนิการกำหนดนโยบายใหเ้หมาะสม 
กับสถานการณ์นั้น	ๆ 	และ	AGC	จะทำหน้าที่ยกร่างกฎหมายโดยอยู่บนพื้นฐานความเร่งด่วน	 โดยอาจ 

 ๒ก่อตั้งเมื่อปี	ค.ศ.	๑๙๗๐	เดิมชื่อ	Presidential	Council	และต่อมาในปี	ค.ศ.	๑๙๗๓	จึงเปลี่ยนชื่อเพื่อให้เหมาะสมกับ 
ภารกิจ	เป็น	Presidential	Council	for	Minority	Rights	มีประธานศาลฎีกาเป็นประธาน	และผู้ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่ง 
สำคัญอีก	๑๖	ท่าน	เช่น	นายลี	กวน	ยู	ซึ่งปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีที่ปรึกษารัฐบาล	(Minister	Mentor)	นายโก๊ะ	จ๊ก	ตง	รัฐมนตรีอาวุโส	
นายเจ	 จายากูมาร์	 รองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลความมั่นคงของประเทศและอดีตเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกฎหมาย	 และนายลี	 เซียน	 ลุง	
นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน	 เป็นต้น	 (สถานะ	 ณ	 ตุลาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๔๙)	 นอกจากนี้ตรวจสอบประเด็นการเลือกปฏิบัติในร่างกฎหมาย 
ที่ผ่านการพิจารณาของรัฐสภาแล้ว	 คณะกรรมการนี้ยังมีหน้าที่รายงานต่อรัฐบาลหากพบว่ามีประเด็นใดที่กระทบต่อเชื้อชาติ	 ศาสนา	
หรือกลุ่มชนต่าง	ๆ	เพื่อที่รัฐบาลจะได้พิจารณาหาทางแก้ไขต่อไป.
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รว่มมอืกบักระทรวงตา่ง	ๆ 	และคณะกรรมการตามกฎหมายกไ็ด้	หาก	AGC	เหน็วา่บทบญัญตัใิดขดัหรอื 
แยง้กบักฎหมายทีม่อียู	่กจ็ะทำความเหน็วา่สมควรแกป้ญัหานัน้อยา่งไร	โดยอาจยกรา่งกฎหมายขึน้มาใหม	่
หรือแก้ไขกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันก็ได้
	 ในกรณีที่ปรากฏข้อผิดพลาดในตัวกฎหมาย	หากเป็นข้อผิดพลาดที่มิใช่สาระสำคัญ	เช่น	 
ตัวสะกดผิด	ผิดไวยากรณ์	หรือเรียงพิมพ์ไม่ถูกต้อง	Chapter	275	แห่งรัฐบัญญัติการแก้ไขกฎหมาย	 
(Revised	 Edition	 of	 the	 Laws	 Act)	 บัญญัติให้คณะกรรมการแก้ไขกฎหมาย	(Law	 Revision	
Commissioners)	เป็นผู้ดำเนินการแก้ไขโดยจะต้องระมัดระวังอย่างยิ่งมิให้กระทบสาระของกฎหมาย	
และสำนักพิมพ์แห่งชาติสิงคโปร์	(Singapore	National	Printers)	จะลงพิมพ์เป็นกฎหมายฉบับแก้ไข	
(corrigendum)	 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ	 แต่หากเป็นข้อผิดพลาดที่เป็นสาระสำคัญ	เช่น	
นโยบายผิดพลาดมาแต่แรก	 หรือผิดพลาดในการยกร่าง	 กรณีนี้จำต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย 
ตามกระบวนการร่างกฎหมายปกติ
	 สิ่งที่น่าสนใจในกฎหมายของสิงคโปร์อีกประการหนึ่งที่ชาวต่างชาติให้ความสนใจอย่างมาก	คือ	
บทลงโทษ	กฎหมายสิงคโปร์มีโทษดังต่อไปนี้

 บทลงโทษทางอาญา
	 -	 โทษประหารชีวิตโดยการแขวนคอ	(ยกเว้นผู้กระทำความผิดที่มีอายุไม่ถึงสิบแปดป	ีณ	วันที่มี 
การกระทำความผิด	และสตรีมีครรภ์)
	 -	จำคุกตลอดชีวิต
	 -	จำคุกชั่วระยะเวลาหนึ่ง
	 -	 เฆี่ยน	(เฉพาะชายที่มีสุขภาพแข็งแรงและอายุไม่เกินห้าสิบปีเท่านั้น)๓	สำหรับการกระทำ 
ความผดิรนุแรงตามทีป่ระมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	๒๒๗-๒๓๓	บญัญตัไิว	้ไดแ้ก	่ชงิทรพัย	์ปลน้ทรพัย ์
และฆ่า	ข่มขืน	เสพยาเสพติด	ทำลายทรัพย์สิน	ก่อการจลาจล	เป็นต้น
	 -	ค่าปรับ	 สิงคโปร์ใช้โทษปรับเป็นเครื่องมือสำคัญในการบังคับใช้กฎหมาย	 และค่าปรับก็อยู่ 
ในเกณฑส์งูมาก	เชน่	คา่ปรบักรณกีนิอาหารหรอืดืม่นำ้ในทีส่าธารณะ/ยนืลำ้เสน้เหลอืงทีช่านชาลารถไฟฟา้ 
๕๐๐	ดอลลาร์สิงคโปร์	 (๑๒,๐๐๐	บาท)	ค่าปรับกรณีทิ้งขยะในที่ห้ามทิ้ง/บ้วนน้ำลายในที่สาธารณะ/ 
สบูบหุรีใ่นทีส่าธารณะหรอืทีห่า้มสบู	หรอืแมแ้ตน่ำหมากฝรัง่เขา้มาในประเทศ	๑,๐๐๐	ดอลลารส์งิคโปร	์
(๒๔,๐๐๐	บาท)	และคา่ปรบักรณเีดนิลงไปในรางรถไฟฟา้	๕,๐๐๐	ดอลลารส์งิคโปร์	(๑๒๐,๐๐๐	บาท)	
เป็นต้น
	 -	ยึดทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำความผิด
	 -	 เพิ่มโทษกรณีกระทำความผิดซ้ำ
	 -	กรรมการผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ	มีความรับผิดชอบกรณีนิติบุคคลกระทำความผิด

 ๓การเฆี่ยนในสิงคโปร์เป็นปรากฏการณ์ปกติ	พ่อแม่สามารถเฆี่ยนตีบุตรได้โดยไม่ผิดกฎหมาย	นอกจากนี้ิ	นักเรียน	หรือ 
ทหาร	ก็อาจได้รับโทษนี้ได้หากกระทำผิดกฎระเบียบที่วางไว	้แต่การเฆี่ยนเนื่องจากศาลสั่ง	(judicial	caning)	นี้ิ	เป็นสิ่งที่นานาชาติ 
จับตามอง.
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	 แมห้ลายประเทศจะเหน็วา่กฎหมายสงิคโปรม์บีทลงโทษทีห่นกั	แตก่ป็รากฏวา่บทลงโทษลกัษณะ 
ดังกล่าวทำให้ประเทศสิงคโปร์ได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศที่มีระเบียบวินัยและมีความปลอดภัย 
สงูมาก	แตส่ำหรบัชาวตา่งชาตทิีเ่ดนิทางไปเยอืนสงิคโปร	์จำตอ้งศกึษาใหด้เีสยีกอ่นวา่การกระทำใดบา้ง 
ที่เป็นความผิด	เนื่องจากการกระทำที่ต้องห้ามบางอย่างเป็นสิ่งที่หลายประเทศไม่ถือเป็นความผิด
 
 บทลงโทษที่มิใช่โทษทางอาญา
	 -	พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ	หรือเอกสารอื่น	เช่น	ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์	
เป็นต้น
	 -	การจำกดัเงือ่นไขตา่ง	ๆ 	ในการประกอบอาชพี	เชน่	จำกดัเวลาการประกอบกิจการ	หรอืจำกดั 
ประเภทสินค้าหรือบริการ	เป็นต้น
	 -	คำสั่งให้ปฏิบัติเสียให้ถูกต้อง
	 -	มาตรการที่มีผลต่อรายได้ของผู้กระทำความผิด
	 -	การเตือน
	 หลักเกณฑ์ในการวินิจฉัยประเภทและอัตราโทษ	 จะพิจารณาจากความร้ายแรงหรือผลของ 
การกระทำนั้น	ๆ 	เพื่อดูว่ามาตรการลงโทษทางอาญาจำเป็นหรือเหมาะสมกับการกระทำหรือไม่	 และ 
มาตรการลงโทษควรจะเป็นแบบใดเพื่อให้สอดรับกับลักษณะของการกระทำความผิด	 อย่างไรก็ดี	 
โทษดงักลา่วกม็คีวามยดืหยุน่พอสมควร	โดยหากเปน็ความผดิเลก็นอ้ยเชน่ขบัรถผดิกฎจราจร	ผูก้ระทำ 
ความผิดอาจเลือกจ่ายค่าปรับซึ่งไม่มากนักเพื่อไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
	 ในกรณีที่ต้องมีการปรับปรุงกฎหมาย	Chapter	275	แห่ง	Revised	Edition	of	the	Laws	Act	 
ไ ด้ ก ำหนด ให้ มี คณะกรรมการปรั บปรุ ง กฎหมาย	 Law 	 Rev i s i on 	 Commi s s i on	
โดยมีอัยการสูงสุดเป็นประธาน	 และมีกองร่างกฎหมายและปฏิรูปกฎหมาย	(Legislation	 and	 
Law	Reform	Division/LLRD)	ในสังกัด	AGC	มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือคณะกรรมการฯ	ขอบเขต 
ของการแก้ไขกฎหมายครอบคลุมถึงการปรับปรุงแก้ไข	 (edit)	 ถ้อยคำในกฎหมายเพื่อให้ประชาชน 
สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นโดยไม่เปลี่ยนแปลงความหมายของบทบัญญัติดังกล่าว	การแก้ไขถ้อยคำ 
ที่เป็นภาษาเก่า	 (updating	 archaic	 expression)	 ร่างบทบัญญัติที่เข้าใจยากเสียใหม่	 ด้วยภาษา
ที่เข้าใจง่ายขึ้น	(redrafting	convoluted	provisions	with	plain	English)	รวบรวมกฎหมาย 
ทั้ งระดับแม่บทและกฎหมายระดับรอง	 การอัพเดทกฎหมายที่มีการแก้ ไข	 และจัดพิมพ์  
กฎหมายทีไ่ดร้บัการแกไ้ขแลว้	ตลอดระยะเวลาทีผ่า่นมามกีารพฒันากฎหมายทีถ่กูแกไ้ขใหม้รีายละเอยีด 
และง่ายต่อการใช้งานสำหรับผู้ใช้มากยิ่งขึ้น	 ในปี	 ค.ศ.	 ๑๙๙๖	 มีการจัดทำรูปแบบการร่างกฎหมาย	 
มีการใส่ความเป็นมาของกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติม	 นอกจากนี้	 นับตั้งแต่เดือนสิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๔๒	 
การแก้ ไขกฎหมายต้องแนบตารางเปรียบเทียบกฎหมายปัจจุบันและกฎหมายที่ แก้ ไข 
เพิ่มเติมด้วย	และตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๔๘	เป็นต้นมา	กฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมอาจมีรายละเอียด 
เกี่ยวกับแหล่งที่มาของกฎหมาย	(legislative	sources)	 ทั้งนี้	 เพื่อให้ทราบถึงที่มาของบทบัญญัติ 
เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาความเป็นมาและความถูกต้อง	 ในกรณีที่มีการแก้ไขกฎหมายแม่บท 
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หรือกฎหมายลำดับรองใดมีการแก้ไขมาก	หรือมีการจัดทำกฎหมายใหม่ทั้งฉบับตามตาราง 
ที่คณะกรรมการแก้ ไขกฎหมายกำหนด	 จะมีการจัดพิมพ์กฎหมายฉบับแก้ ไขอย่างน้อย 
ปีละสองครั้ง
	 คณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายนี้	 ประธานาธิบดีเป็นผู้แต่งตั้งตาม	 Revised	 Edition	 of	
the	 Laws	 Act	 โดยมาตรา	๓	 แห่งรัฐบัญญัติดังกล่าวกำหนดให้คณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วย	 
อัยการสูงสุด	 Solicitor-General	 ที่ปรึกษารัฐสภา	 (Parliamentary	 Counsel)	 และบุคคลอื่นที่ 
ประธานาธิบดีแต่งตั้งโดยมีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกินสามปีแต่อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้	 การปรับปรุง 
กฎหมายจัดทำในรูปของรัฐบัญญัติฉบับแก้ไข	 (revised	 edition	 of	 acts)	 และกฎหมายลำดับรอง 
ฉบับแก้ไข	(revised	edition	of	subsidiary	legislation)
	 มาตรา	๔	แห่ง	Revised	Edition	of	the	Laws	Act	กำหนดให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้
	 (๑)	 อำนาจในการตัดออก	ซึ่งทั้งหมดหรือบางส่วนของรัฐบัญญัติซึ่งถูกยกเลิกหรือที่ไม่มีผล 
ใชบ้งัคบัตามเงือ่นเวลา	หรอืมกีารเปลีย่นแปลงชือ่รฐับญัญตัิ	บทบญัญตัทิีถ่กูยกเลกิ	รวมทัง้ตารางหรอื
บัญชีท้ายรัฐบัญญัติที่ถูกยกเลิก	คำปรารภ	มาตรากำหนดวันใช้บังคับ
	 (๒)	 จัดหมวดหมู่หรือเรียงลำดับมาตราใหม่
	 (๓)	 เพิ่มเติมหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงสารบัญ	คำอธิบายด้านข้างบทบัญญัติ	(marginal	note)	
เชิงอรรถ	ชื่อหมวด
	 (๔)	 รวม	(consolidate)	หรือแยกรัฐบัญญัติ	เป็นหนึ่งหรือหลายฉบับ	รวมทั้งกำหนดหมวด 
ของรัฐบัญญัติเสียใหม่
	 (๕)	 จดัรปูแบบทีง่า่ยและสะดวกสำหรบับทนยิาม	บทกำหนดโทษ	และมาตราทีใ่หอ้ำนาจในการ 
ออกกฎหมายลำดับรอง
	 (๖)	 อัพเดทกฎหมายที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
	 (๗)	 จัดลำดับมาตรา	หรือรวมหรือแยกมาตราที่เหมือนหรือต่างกันแล้วเรียงลำดับใหม่
	 (๘)	 แก้ไขการพิมพ์	 ถ้อยคำล้าสมัย	 ชื่อสถานที่	 ไวยากรณ์	 รวมทั้งการอ้างอิงกฎหมายโดย 
ไม่เปลี่ยนแปลงความหมาย
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	 เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงกฎหมาย	คณะกรรมการฯ	อาจกำหนดวันที่ของกฎหมายที่ 
คณะกรรมการฯ	 จะดำเนินการปรับปรุงกฎหมาย	 เช่น	 กำหนดให้มีการปรับปรุงกฎหมายจนถึงวันที	่ 
๓๑	ธันวาคม	๒๕๕๑	คณะกรรมการฯ	ก็จะปรับปรุงกฎหมายจากข้อมูลที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
จนถึง	ณ	วันที่กำหนดเท่านั้น	เป็นต้น
	 ในกรณีที่กฎหมายใดได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมหรือถูกยกเลิกอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจโดย 
คณะกรรมการฯ	จะต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา
	 เมื่อคณะกรรมการฯ	ดำเนินการปรับปรุงกฎหมายแล้วเสร็จ	มาตรา	๗	แห่ง	Revised	Edition	
of	 the	 Laws	 Act	 กำหนดให้คณะกรรมการฯ	 ส่งสำเนารัฐบัญญัติฉบับปรับปรุงไปยังประธานาธิบดี 
เมื่อประธานาธิบดีพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่แก้ไข	 ประธานาธิบดีจะออกคำสั่งซึ่งกำหนดวันที่ 
รฐับญัญตัจิะมผีลใชบ้งัคบั	และจะประกาศในราชกจิจานเุบกษา	หลงัจากนัน้จะมกีารจดัพมิพร์ฐับญัญตั ิ
ฉบับปรับปรุงและเสนอต่อรัฐสภา	 รัฐบัญญัติฉบับปรับปรุงสามารถนำมาใช้เป็นพยานในศาลหรือ 
เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตามโดยถือว่าเป็นเอกสารทางกฎหมายของประเทศสิงคโปร์นับแต่วันใช้บังคับ 
ที่ถูกกำหนดไว้ในคำสั่งของประธานาธิบดี

 การให้บริการข้อมูลทางกฎหมาย
	 ประเทศสิงคโปร์ไม่มีกฎหมายเฉพาะว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร	 แต่รัฐบาลสิงคโปร์มีนโยบายชัดเจน 
ในการยึดหลักธรรมาภิบาล	(Good	Governance)	โดยมีเป้าหมายให้การดำเนินการใด	ๆ 	ของภาครัฐ 
มคีวามโปรง่ใสทีส่ดุเทา่ทีจ่ะทำได	้และประชาชนจะตอ้งเขา้ถงึขอ้มลูของรฐัใหไ้ดม้ากทีส่ดุดว้ย	เนือ่งจาก 
ความโปร่งใสเป็นการตัดโอกาสในการฉ้อราษฎร์บังหลวงอย่างไม่มีข้อสงสัย	 ดังนั้น	 สิงคโปร์จึงได้รับ 
การยอมรบัจากนานาชาตใินเรือ่งความโปรง่ใส	โดยในป	ีพ.ศ.	๒๕๕๐	สงิคโปรไ์ดร้บัการจดัอนัดบัใหเ้ปน็
อนัดบั	๔	ของประเทศทีโ่ปรง่ใสทีส่ดุในโลกโดยองคก์รเพือ่ความโปรง่ใสนานาชาติ	หรอื	Transparency	
International/TI๔ 
	 วธิกีารในการเขา้ถงึขอ้มลูภาครฐัไดจ้ดัทำในหลากหลายรปูแบบ	คอื	ในรปูของสิง่พมิพต์า่ง	ๆ 	ไมว่า่ 
จะเป็นสิ่งพิมพ์ของรัฐ	 หรือในรูปของเว็บไซต์ของกระทรวงต่าง	ๆ 	 ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์ของคณะกรรมการ
ตามกฎหมายด้วย	และการเผยแพร่ข้อมูลยังกระทำโดยผ่านสื่อเอกชนต่าง	ๆ 	ด้วย	อย่างไรก็ดี	หากเป็น 
ข้อมูลที่อาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงหรือผลประโยชน์ของชาติ	 ก็จะได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติ
ตามวิธีการดังกล่าว
	 การใหบ้รกิารขอ้มลูทางกฎหมายอยูใ่นรปูของเวบ็ไซตเ์ปน็สว่นใหญ่	มเีวบ็ไซตห์ลกั	ๆ 	ทีใ่หบ้รกิาร
ข้อมูลทางกฎหมายดังต่อไปนี้

 ๔องค์กรประชาสังคมระดับโลกท่ีเป็นผู้นำการปราบปรามการคอร์รัปช่ัน	โดยมีสาขาท่ีก่อต้ังแล้วและกำลังอยู่ในระหว่าง 
การก่อต้ังประมาณ	๑๐๐	สาขา	องค์กรเหล่าน้ีต่อสู้กับการคอร์รัปช่ันในระดับประเทศ	โดยนำผู้เก่ียวข้องจากรัฐบาล	ประชาสังคม	 
ธุรกิจ	และส่ือมารวมตัวกันเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการเลือกต้ัง	 การบริการสาธารณะ	การจัดซ้ือจัดจ้าง	และธุรกิจ	
นอกจากน้ีเครือข่ายท่ัวโลกของ	TI	ยังใช้โครงการรณรงค์เพ่ือสนับสนุนรัฐบาลให้ดำเนินการปฏิรูปการปราบปรามคอร์รัปช่ัน	 (ข้อมูลจาก	
www.thaibusinessnews.com	พ.ศ.	๒๕๔๙).



บทความทางวิชาการ

จุลนิติ ก.ย. - ต.ค. ๕๓ 63

 ๕Singapore		Academy		of	Law	เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย	Singapore	Academy	of	Law	Act	มีหน้าที่ 
รักษามาตรฐานการประกอบอาชีพและการศึกษาทางกฎหมาย	รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและการฝึกอบรมทางกฎหมาย 
คล้ายกับเนติบัญฑิตยสภาของไทย.

	 ๑.	www.egazette.com.sg	หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบจดัทำเวบ็ไซตน์ี้	เปน็บรษิทัเอกชนชือ่วา่	SNP 
Corporation	Pte	Ltd	(SNP)	โดยความรว่มมอืของ	Ministry	of	Information,	Communications 
and	 the	 Arts/MICA,	 AGC	 และกระทรวงต่าง	ๆ 	ที่รักษาการตามกฎหมายเป็นผู้ให้ข้อมูล 
ในส่วนของการจัดทำ	 E-Gazette	 นั้น	 จะมีการปรับข้อมูลกฎหมายให้เป็นปัจจุบันทุกวัน	 
โดยประชาชนสามารถเข้าไปดูกฎหมายใหม่ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายภายใน	 ๕	 วัน	 นับจากวันที่ 
กฎหมายใช้บังคับ	หลังจากนั้น	จะต้องเสียค่าลงทะเบียนเพื่อเข้าชม
	 ๒.	www.statuses.agc.gov.sg	 Singapore	 Statute	 online	 เป็นการให้ข้อมูลทางกฎหมาย 
ในระดับรัฐบัญญัติ	 โดยมี	 AGC	 เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ	 โดยประชาชนสามารถเข้าดูข้อมูลเกี่ยวกับ 
กฎหมายรวมทั้งประวัติการแก้ไขกฎหมายสำหรับกฎหมายแต่ละฉบับได้	 โดยฝ่ายร่างกฎหมายและ 
ปฏิรูปกฎหมาย	หรือ	 The	 Legislation	 and	 Law	Reform	Division/LLRD	ของ	 AGC	ที่มีหน้าที่ 
ปรับข้อมูลกฎหมายให้เป็นปัจจุบันมากที่สุด
	 ๓.	www.lawnet.com.sg	ซึง่อยูภ่ายใตก้ารดแูลของ	Singapore	Academy	of	Law๕	เปน็แหลง่ 
ข้อมูลทางกฎหมายที่เหมาะสำหรับผู้ที่ทำวิจัยทางกฎหมาย	 เนื่องจากมีข้อมูลทางกฎหมายครบถ้วน 
ทั้งรัฐบัญญัติ	 คำพิพากษา	 หลักกฎหมายตามคำพิพากษา	 เอกสารอ้างอิง	 และบทความทางวิชาการ	
เป็นต้น	



ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง : ก้าวต่อไปของการจัดเก็บภาษีทรัพย์สิน
ของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิผล 
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 ๑Richard Henry Carlson, A Brief History of Property Tax, IAAO Conference on Assessment Administration 
in Boston,  Massachusetts, on September ๑, ๒๐๐๔, หน้า ๓.  

 นโยบายในการจัดเก็บภาษีทรัพย์สินถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาโครงสร้าง 
ภาษีของประเทศไทย เนื่องจากภาษีทรัพย์สินเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของรัฐทั้งในระดับประเทศ 
และระดบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ อกีทัง้ยงัเปน็เครือ่งมอืทีจ่ะชว่ยในการกำหนดทศิทางการพฒันา 
และการใช้ประโยชน์จากที่ดินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเมื่อได้มีการหยิบยก 
ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... โดยการปรับปรุงพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือน 
และที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ และพระราชบัญญัติกำหนด 
ราคากลางที่ดินสำหรับการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๒๙ ซึ่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้รับ 
การกลา่วถงึทัง้จากภาคธรุกจิ นกัวชิาการและประชาชนผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งโดยทัว่ไปวา่จะสามารถบงัคบั 
ใช้ได้จริงทั้งในทางทฤษฎีและในทางปฏิบัติได้หรือไม่ เพียงใด เนื่องจากระบบภาษีทรัพย์สินย่อม 
ตอ้งมผีลกระทบตอ่ภาระภาษขีองประชาชนผูถ้อืครองทีด่นิโดยตรง ประกอบกบัลกัษณะของการจดัเกบ็ 
ภาษมีฐีานการจดัเกบ็ทีก่วา้งขึน้ ดงันัน้ บทความนีจ้งึใครจ่ะขอกลา่วถงึความเปน็มา โครงสรา้งการจดัเกบ็ 
ภาษี ตลอดจนสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และประโยชน์ของ 
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของไทย รวมทั้งการศึกษาแนวทางการจัดเก็บภาษีทรัพย์สิน 
ของต่างประเทศประกอบด้วย  

๑) ความเป็นมาของการจัดเก็บภาษีทรัพย์สิน   
 “ภาษีทรัพย์สิน” คือ ภาษีที่จัดเก็บจากผู้ครอบครองทรัพย์สินทุกประเภททั้งสังหาริมทรัพย์และ 
อสังหาริมทรัพย์ สำหรับการจัดเก็บภาษีทรัพย์สินมีหลักฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยโลกยุคโบราณ 
(ancient world) ทั้งในอียิปต์ นครบาบิโลน เปอร์เซีย และจีน โดยจัดเก็บภาษีจากทรัพย์สิน 
ของประชาชน อาทิ ข้าว สัตว์ น้ำมัน เบียร์ และที่ดิน๑ เพื่อนำไปใช้สอยในกิจการต่าง ๆ  ของรัฐ  

ผู้เขียน 
นางสาวลันตา  อุตมะโภคิน 
นิติกร สำนักกฎหมาย 
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 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
	:	 ก้าวต่อไปของการจัดเก็บภาษีทรัพย์สิน
		 ของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิผล	

 ๒ภาษีทางตรง คือ ภาษีที่ภาระภาษีตกแก่บุคคลที่กฎหมายประสงค์จะให้รับภาระ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ผู้เสียภาษีผลักภาระ 
ภาษีไปให้ผู้อื่นได้ยาก เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีทรัพย์สิน 
 ๓ภาษีทางอ้อม คือ ภาษีที่ภาระภาษีไม่แน่ว่าจะตกแก่บุคคลที่กฎหมายประสงค์จะให้รับภาระหรือไม่ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง 
ผู้เสียภาษีผลักภาระภาษีไปให้ผู้อื่นได้ง่าย  เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากร อากรแสตมป์ 
 ๔ฐานภาษีอากร ในความหมายอย่างกว้าง หมายถึง สิ่งที่เป็นมูลเหตุให้ต้องเสียภาษีอากร เช่น การมีรายได้ การมีทรัพย์สิน 
หรือการใช้จ่าย เป็นต้น โปรดดู กลุ่มนักวิชาการภาษีอากร, ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ๒๕๔๗, เรือนแก้วการพิมพ์, กรุงเทพฯ : 
๒๕๔๗, หน้า ๒.

หรือเพื่อแลกเปลี่ยนทรัพย์สินดังกล่าวกับชนเผ่าหรือรัฐอื่น ดังนั้นในยุคที่ประชาชนดำรงชีพ 
ด้วยการเกษตรและปศุสัตว์ ภาษีทรัพย์สินจึงเป็นรายได้หลักในการดำรงอยู่ของรัฐตลอดมา  
จนมาถึงในยุคกรีกและโรมันก็ยังคงมีการจัดเก็บภาษีทรัพย์สินในรูปแบบของภาษีรัชชูปการ  
(poll tax) ซึ่งเป็นภาษีที่ เรียกเก็บจากพลเมืองที่อาศัยแผ่นดินอยู่  หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ  
ภาษีที่จัดเก็บจากการใช้ประโยชน์ที่ดินในประเทศ ซึ่งประเทศไทยได้มีการจัดเก็บภาษีในรูปแบบของ 
ภาษีรัชชูปการในสมัยรัชกาลที่  ๕ แต่ได้ถูกยกเลิกไปในสมัยสิ้นสุดการปกครองในระบอบ 
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ 
 ปจัจบุนัรปูแบบทางดา้นการเงนิและการคา้มคีวามหลากหลายและมคีวามซบัซอ้นมากขึน้ สง่ผล 
ให้แต่ละรัฐมีแหล่งรายได้เพิ่มมากขึ้น และมีรูปแบบการจัดเก็บภาษีที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น 
ภาษีทางตรง๒ หรือภาษีทางอ้อม๓ แต่ภาษีทรัพย์สินซึ่งเป็นภาษีทางตรงรูปแบบหนึ่งนั้นก็ยังคงมี 
ความสำคัญในการใช้เพื่อพัฒนาประเทศดังเช่นในอดีตที่ผ่านมา   

๒) โครงสร้างและสภาพปัญหาของการจัดเก็บภาษีเกี่ยวกับทรัพย์สินของประเทศไทย 
 ๒.๑) โครงสร้างของการจัดเก็บภาษี โดยทั่วไปโครงสร้างของการจัดเก็บภาษี 
แบ่งออกเป็น ๓ ฐานภาษี๔  ได้แก่ 
 (๑) ฐานรายได ้(income - based taxation) เชน่ ภาษเีงนิไดบ้คุคลธรรมดา  
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 (๒) ฐานการบริโภค (consumption - based taxation ) เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 (๓) ฐานทรพัยส์นิ (property - based taxation) เชน่ ภาษทีีด่นิและภาษมีรดก 
  สำหรบัระบบภาษขีองไทยในปจัจบุนันัน้มกีารจดัเกบ็ภาษเีฉพาะจากฐานรายได ้ 
และฐานการบริโภค แต่ยังไม่มีการจัดเก็บภาษีในฐานทรัพย์สินอย่างเป็นระบบของการถือครอง 
ทรพัยส์นิทีด่ ีจงึเกดิประเดน็ปญัหาวา่นโยบายการจดัเกบ็ภาษขีองไทยในปจัจบุนัยงัขาดความเปน็ธรรม 
เนื่องจากการจัดเก็บภาษีจากฐานรายได้และฐานการบริโภคนั้น ภาระภาษีส่วนใหญ่จะตกอยู่ 
กบัชนชัน้กลางและชนชัน้ลา่ง แตช่นชัน้สงูในฐานะเปน็ผูถ้อืครองทรพัยส์นิทัง้สงัหารมิทรพัย ์เชน่ รถยนต ์
ใบหุน้ หรอือสงัหารมิทรพัย ์เชน่ ทีด่นิ กลบัไมม่ภีาระภาษหีรอืมภีาระภาษนีอ้ยกวา่ทีค่วรจะเปน็ โดยมเีพยีง 
ภาระภาษีที่เก็บขณะถือครองทรัพย์สินในแต่ละป ีได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่  
ซึง่ยงัมปีญัหาและขอ้บกพรอ่งหลายประการ และภาษทีีเ่กบ็ขณะทีม่กีารโอนเปลีย่นมอื ไดแ้ก ่ภาษเีงนิได ้
จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมโอนอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น 
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 ๒.๒) สภาพปัญหาของการจัดเก็บภาษี
 ปัจจุบันจะพบว่า การถือครองอสังหาริมทรัพย์มีการ 
กระจุกตัวอยู่เฉพาะในกลุ่มคนที่มีฐานะร่ำรวย ซึ่งได้มี 
การถือครองไว้ เป็นจำนวนมาก ในขณะที่มีคนอีก 
จำนวนมากที่ไม่มีที่ดินหรือบ้านเป็นของตนเอง จึงเป็น 
เครื่องที่แสดงให้เห็นว่า ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษี 
บำรุงท้องที่ มีการจัดเก็บอย่างไม่เป็นธรรมและเป็นจริง 
ตามระบบการจัดเก็บภาษีที่ควรจะเป็น จึงทำให้เกิด 
ปัญหาในทางโครงสร้างของการจัดเก็บภาษี ดังนี้ 
   ๒.๒.๑) การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีโรงเรือนและที่ดิน คือ ภาษีที่องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ กับที่ดินที่ใช้ประโยชน์ต่อเนื่อง 
ไปกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น ในอัตราร้อยละ ๑๒.๕ ของค่ารายปี๕ โดยปัญหาข้อบกพร่องของ 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน มีดังนี้
      (๑) การคำนวณภาษีบนฐานรายได้ค่ารายปีหรือค่าเช่ารายปี ซ้ำซ้อนกับการ 
จัดเก็บภาษีเงินได้ที่ได้เนื่องจากการให้เช่าทรัพย์สิน ตามประมวลรัษฎากร มาตรา ๔๐(๕) 
      (๒) อัตราภาษีที่สูงถึงร้อยละ ๑๒.๕ ของค่าเช่ารายปี เป็นอัตราภาษีที่สูงทำให้ 
เกิดแรงจูงใจในการเลี่ยงภาษีหรือมีการผลักภาระให้กับผู้บริโภคหรือผู้เช่า 
    ๒.๒.๒) การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีบำรุงท้องที่ คือ ภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน 
จากฐานราคาปานกลางที่ดินและตามอัตราภาษีบำรุงท้องที่ โดยเจ้าของที่ดินที่ต้องเสียภาษีบำรุง 
ท้องที่ ได้แก่ บุคคลหรือคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน  
หรือครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน โดยที่ดินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ได้แก่  
พื้นที่ดินและพื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้ำด้วย และไม่เป็นที่ดินที่เจ้าของที่ดินได้รับการยกเว้นภาษี 
หรืออยู่ในเกณฑ์ลดหย่อน โดยการคำนวณภาษีบำรุงท้องที่นั้น คำนวณจากการนำราคาปานกลาง 
ของที่ดินที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษี คูณกับอัตราภาษี โดยในปัจจุบันปัญหาข้อบกพร่อง 
ของการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ มีดังนี้  
      (๑) การคำนวณภาษีบำรุงท้องที่ยังคงใช้ฐานราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้ในการ 
ประเมินภาษีสำหรับปี พ.ศ. ๒๕๒๑ – ๒๕๒๔๖ ซึ่งไม่สอดคล้องกับราคาที่ดินในสภาพเศรษฐกิจ 
ในปัจจุบัน ทำให้ยอดการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่น้อยกว่าที่ควรจะเป็น  

 ๕ค่ารายปี หมายถึงจำนวนเงินซึ่งทรัพย์สินนั้นสมควรใช้เช่าได้ในปีหนึ่งๆ
 ๖พระราชบัญญัติกำหนดราคาปานกลางของที่ดินสำหรับการประเมินภาษีบำรุงท้องที ่พ.ศ. ๒๕๒๙ มาตรา ๓ บัญญัติว่า  
“ให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำป ีพ.ศ. ๒๕๒๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๔ ซึ่งใช้ในการประเมิน 
ภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ. ๒๕๒๙ มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ. ๒๕๓๐ และปีต่อ ๆ  ไปตามที่จะได้มี 
พระราชกฤษฎีกากำหนด โดยให้ถือว่าราคาที่กำหนดตามมาตรานี้เป็นราคาที่คณะกรรมการพิจารณาตีราคาปานกลางของที่ดิน 
ได้กำหนดขึ้นตามมาตรา ๗ แห่งพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่  พ.ศ. ๒๕๐๘ (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๒๙”
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      (๒) อัตราภาษีบำรุงท้องที่มีลักษณะถดถอย๗ ทำให้คนที่มีที่ดินมูลค่ามาก 
หรือจำนวนมากเสียภาษีในอัตราที่ต่ำกว่าคนที่มีที่ดินมูลค่าต่ำหรือจำนวนน้อย  
      (๓) มีการลดหย่อนเนื้อที่ดินที่เจ้าของใช้อยู่อาศัยหรือใช้เพื่อการเกษตรกรรม 
ที่ไม่ต้องนำมาคำนวณภาษี หรือเสียภาษีน้อยลง๘ ทำให้เกิดการใช้ช่องว่างของกฎหมายในการเลี่ยง 
ภาษี เช่น กรณีที่กำหนดให้ที่ดินที่ใช้ประกอบการกสิกรรมเฉพาะประเภทไม้ล้มลุกเสียภาษีกึ่งอัตรา  
แต่ถ้าเจ้าของที่ดินประกอบการกสิกรรมประเภทไม้ล้มลุกด้วยตนเอง ให้เสียภาษีบำรุงท้องที่อย่างสูง 
ไม่เกินไร่ละ ๕ บาท ส่งผลให้มีการเลี่ยงภาษีโดยการปลูกพืชล้มลุกเพื่อให้เสียภาษีน้อยลง 

๓) สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ....๙

 จากปัญหาข้อบกพร่องของการจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวกับทรัพย์สินในปัจจุบันดังกล่าว ซึ่งมีสาเหต ุ
มาจากโครงสร้างภาษีที่ขาดความเป็นธรรม ทำให้มีการผลักดันร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ 
ส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. .... เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการลดปัญหาข้อบกพร่องในการจัดเก็บภาษีทรัพย์สิน ซ่ึงร่าง 
พระราชบัญญัติฉบับนี้มีหลักการและสาระสำคัญ คือ กำหนดให้จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจาก 
บุคคลธรรมดา นิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ 
ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยจัดเก็บบนฐานมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีโครงสร้างของอัตราภาษี
ดังนี้ 
 (๑) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้งานในเชิงพาณิชย์ จะเสียภาษีในอัตราไม่เกินร้อยละ ๐.๕ ของ 
มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง๑๐  
 ๗อัตราภาษีบำรุงท้องที่ ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘
 ๘พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ มาตรา ๒๒ บัญญัติว่า “บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงเดียวหรือ 
หลายแปลงที่อยู่ในจังหวัดเดียวกัน และใช้ที่ดินนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของตน เป็นที่เลี้ยงสัตว์ของตน หรือประกอบกสิกรรมของตน 
ให้ลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ตามเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  (๑)  ถ้าเป็นที่ดินนอกเขตเทศบาล ให้ลดหย่อนได้ไม่เกินห้าไร่ แต่จะน้อยกว่าสามไร่ไม่ได้ ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในข้อบัญญัติ 
จังหวัด หรือข้อบังคับตำบล แล้วแต่กรณี
  (๒)  ถ้าเป็นที่ดินในเขตเทศบาลตำบลหรือในเขตสุขาภิบาล ให้ลดหย่อนได้ไม่เกินหนึ่งไร่ แต่จะน้อยกว่าสองร้อยตารางวา 
ไม่ได้ ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในเทศบัญญัติหรือข้อบังคับ
  (๓) ถ้าเป็นที่ดินในเขตเมืองพัทยาและเขตเทศบาลอื่นนอกจากเขตเทศบาลตำบล ให้ลดหย่อนได้ไม่เกินหนึ่งร้อยตารางวา 
แต่จะน้อยกว่าห้าสิบตารางวาไม่ได้ ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติ
  (๔)  ถ้าเป็นที่ดินในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ลดหย่อนได้ ดังต่อไปนี้
   (ก) ในท้องที่ที่มีชุมชนหนาแน่นมาก ให้ลดหย่อนได้ไม่เกินหนึ่งร้อยตารางวา แต่จะน้อยกว่าห้าสิบตารางวาไม่ได้
   (ข) ในท้องที่ที่มีชุมชนหนาแน่นปานกลาง ให้ลดหย่อนได้ไม่เกินหนึ่งไร่ แต่จะน้อยกว่าหนึ่งร้อยตารางวาไม่ได้
   (ค) ในท้องท่ีชนบท ให้ลดหย่อนได้ไม่เกินห้าไร่ แต่จะน้อยกว่าสามไร่ไม่ได้ ท้ังน้ี ตามท่ีกำหนดในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
  ท้องที่ใดจะเป็นท้องที่ตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
  ที่ดินที่มีสิ่งปลูกสร้างและใช้สิ่งปลูกสร้างนั้นเป็นสถานการค้าหรือให้เช่า ไม่ได้รับการลดหย่อนสำหรับส่วนของที่ดินที่มี 
สิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นสถานการค้าหรือให้เช่านั้น
  ในกรณีท่ีบุคคลธรรมดาหลายคนเป็นเจ้าของท่ีดินร่วมกัน ให้ได้รับการลดหย่อนรวมกันตามเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ในวรรคหน่ึง 
  การลดหย่อนตามเกณฑ์ในมาตรานี้ ให้ได้รับการลดหย่อนสำหรับที่ดินที่อยู่ในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งแต่จังหวัดเดียว”
   ๙คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลัง 
เสนอ เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ และได้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาร่วมกับกระทรวงการคลัง 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง พร้อมท้ังจัดให้มีการทำประชาพิจารณ์หรือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามความเห็นของคณะรัฐมนตรี 
ควบคู่กันไป เพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการประกอบร่างพระราชบัญญัติฯ แล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
 ๑๐มูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คำนวณจากราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้างหรือราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด 
ตามประมวลกฎหมายท่ีดินและราคาทรัพย์สินอ่ืนตามท่ีกำหนดโดยกฎกระทรวง โดยหักค่าบำรุงรักษาส่ิงปลูกสร้างหรือห้องชุดตามอายุ 
ของสิ่งปลูกสร้างหรือห้องชุดร้อยละ ๑ ต่อปี แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ 
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 (๒)  ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย เสียภาษีในอัตราไม่เกินร้อยละ ๐.๑ ของมูลค่า 
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
 (๓) ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม เสียภาษีในอัตราไม่เกินร้อยละ ๐.๐๕ ของมูลค่าที่ดิน 
และสิ่งปลูกสร้าง
 (๔)  ที่ดินว่างเปล่าจัดเก็บในอัตราร้อยละ ๐.๕ ของมูลค่าสินทรัพย์ และหากไม่ได้มีการ 
ใช้ประโยชน์อีก ก็จะถูกจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเท่าทุก ๆ  ๓ ปี แต่ไม่เกินร้อยละ ๒ ของมูลค่าที่ดิน 
 โดยกำหนดให้คณะกรรมการกำหนดอัตราภาษีทำหน้าที่พิจารณากำหนดอัตราภาษีจากข้อมูล 
การเสียภาษีและมูลค่าของทรัพย์สินที่เสียภาษี ซึ่งผลของการจัดเก็บภาษีดังกล่าวจะทำให้เจ้าของที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งปัจจุบันไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ต้องเข้ามาอยู่ในระบบภาษี  

๔) ประโยชน์ของร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ....
 หากร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาและ
มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายแล้ว จะก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอย่างเหมาะสม
และคุ้มค่า จะทำให้มีการกระจายการถือครองที่ดิน และเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการปกครองตนเองของท้องถิ่น ดังนี้
 ๔.๑) ประสทิธภิาพการใชท้ีด่นิ  หลกัการสำคญัของจดัเกบ็ภาษทีรพัยส์นิโดยคดิจากมลูคา่ทีด่นิ 
(land value taxation) คอื การสนบัสนนุการใชป้ระโยชนใ์นทีด่นิอยา่งมปีระสทิธภิาพ๑๑  ซึง่สอดคลอ้ง 
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยซึ่งใช้นโยบายภาษีอากรเพื่อการกระจายการถือครองที่ดิน  
เนื่องจากที่ผ่านมาอัตราการครอบครองที่ดินของประเทศไทยเป็นไปอย่างไม่สมดุล โดยข้อมูลของ 
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ระบุว่าในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ มีผู้ขึ้นทะเบียนคนจน 
จำนวน ๒.๐๒ ล้านราย ไม่มีที่ดินทำกินหรือมีที่ดินทำกินแต่ไม่เพียงพอต้องเช่าผู้อื่นเพิ่มเติม ในขณะที่ 
ผลการสำรวจสภาพการใช้ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดินพบว่ามีพื้นที่นาถูกทิ้งร้างไว้โดยไม่ทำประโยชน์ 
เป็นจำนวนถึง ๑,๑๙๐,๘๑๗ ไร่๑๒ แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีกฎหมายเพื่อลดและลงโทษผู้ถือครองที่ดินที่ไม ่
ดำเนินการใช้ประโยชน์จากที่ดินให้เหมาะสมและคุ้มค่า เช่น ประมวลกฎหมายที่ดิน๑๓ หรือประกาศ 

 ๑๑Roy Bahl, Property Tax reform in Developing and Transition Countries, United States Agency International 
Development, December ๒๐๐๙, หน้า ๙. 
 ๑๒สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน : การวางแผน 
การถือครองที่ดิน การสงวนและพัฒนาที่ดิน และการสงวนหรือหวงห้ามที่ดินของรัฐ, รายงานทีดีอาร์ไอ, ฉบับที่ ๘๐ 
เดือนมีนาคม ๒๕๕๓, หน้า ๘. 
 ๑๓ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๖ บัญญัติว่า “นับตั้งแต่วันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช้บังคับ บุคคลใด 
มีสิทธิในที่ดินตามโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ หากบุคคลนั้นทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ในที่ดิน  
หรือปล่อยที่ดินให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่า เกินกำหนดเวลาดังต่อไปนี้
   (๑) สำหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน เกินสิบปีติดต่อกัน
   (๒) สำหรับที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เกินห้าปีติดต่อกัน
ให้ถือว่าเจตนาสละสิทธิในที่ดินเฉพาะส่วนที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ หรือที่ปล่อยให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่า เมื่ออธิบดี 
ได้ยื่นคำร้องต่อศาล และศาลได้สั่งเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินดังกล่าว ให้ที่ดินนั้นตกเป็นของรัฐเพื่อดำเนินการ 
ตามประมวลกฎหมายนี้ต่อไป”
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กระทรวงมหาดไทย “เรื่องขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รีบเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน”  
ลว ๑๖ ต.ค. ๒๕๔๐ แต่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาหรือพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ที่ดินได้อย่างยั่งยืน  
ดังนั้นการนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาใช้เพื่อเป็นมาตรการให้เจ้าของที่ดินต้องหาทางใช้ประโยชน ์
ในทีด่นิ เพือ่มใิหก้ารเสยีภาษทีีด่นินัน้เสยีเปลา่ จงึเปน็หนทางสำคญัในการแกป้ญัหาดงักลา่ว เชน่เดยีวกบั 
สาธารณรัฐเกาหลใีตซ่ึ้งประสบปัญหาเก่ียวกับพ้ืนท่ีดินจำกัด เน่ืองจากมีประชากรหนาแน่นและภูมิประเทศ 
เต็มไปด้วยภูเขา ทำให้เหลือพื้นที่ทำประโยชน์เพียงร้อยละ ๒๐ ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ รัฐบาล 
เกาหลีใต้จึงได้นำระบบการจัดเก็บภาษีที่ดินเป็นเครื่องมือในการลดปัญหาการถือครองที่ดินโดยไม่ใช้ 
ประโยชน์ เพื่อให้การใช้ประโยชน์ในที่ดินที่มีอยู่อย่างจำกัดเกิดประสิทธิภาพสูงสุด๑๔  
 ๔.๒) ราคาที่ดิน จากการประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดินทั่วประเทศของกรมธนารักษ์สำหรับ
ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ พบว่า ราคาที่ดินในภูมิภาคเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๖.๕ ต่อปี ส่วนราคาที่ดิน 
ในกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๕ ต่อปี๑๕ โดยสาเหตุที่ราคาที่ดินเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น 
เกดิจากปญัหาการกระจกุตวัของการถอืครองทีด่นิ การกกัตนุทีด่นิไวโ้ดยไมไ่ดใ้ชป้ระโยชนเ์พือ่เกง็กำไร 
ทำใหร้าคาทีด่นิเปน็ไปตามอตัราลอยตวั เกดิปญัหาราคาทีด่นิแพง และแมว้า่จะมกีารเกบ็คา่ธรรมเนยีม 
จากการโอนอสังหาริมทรัพย์ หรือการเก็บภาษีจากทรัพย์สินทั้งภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษี 
บำรุงท้องที่ แต่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องการกักตุนที่ดินเพื่อเก็งกำไร หรือปัญหาราคาที่ดินแพงได้ 
อย่างยั่งยืน  
 การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจึงเป็นยุทธศาสตร์ในการลดการถือครองที่ดินที่ไม่ 
ดำเนนิการใชป้ระโยชนใ์หเ้หมาะสมและคุม้คา่ และจะชว่ยลดการกกัตนุทีด่นิเพือ่เกง็กำไรเพราะผูก้กัตนุ 
ที่ดินจะมีต้นทุนทางภาษีเกิดขึ้นในการถือครองที่ดินดังกล่าว 
 ๔.๓) ลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการกระจายรายได้ จากข้อมูลการขึ้นทะเบียนคนจน 
ดังกล่าวข้างต้น จะพบว่าสาเหตุมูลฐานของความยากจน คือ การขาดที่ดินทำกิน เนื่องจากที่ผ่านมา 
มีการปล่อยให้เอกชนมีกรรมสิทธิ์เต็มที่ในที่ดินโดยมิได้มีการเก็บภาษีที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ  
จึงก่อให้เกิดการกระจุกตัวของการถือครองที่ดิน คนยากจนไม่มีโอกาสเป็นเจ้าของที่ดิน ดังนั้น การนำ 
นโยบายดา้นภาษอีากรมาเปน็เครือ่งมอืหนึง่ในการกระจายรายไดข้องคนในสงัคมใหม้คีวามเทา่เทยีมกนั 
มากขึ้น โดยเฉพาะภาษีทรัพย์สินซึ่งถือเป็นแหล่งรายได้ของรัฐที่สำคัญทั้งในระดับประเทศและระดับ 
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ซึง่จะนำไปสูก่ารใหบ้รกิารสาธารณะ การจดัสรรและใชจ้า่ยเพือ่สวสัดกิาร 
ของสังคม จะช่วยสร้างความเท่าเทียมทางรายได้ของคนในสังคมและถือเป็นการกระจายความมั่งคั่ง 
ได้อีกประการหนึ่ง๑๖   

 ๑๔Thomas Dalsgaard, The Tax System in Korea : More Fairness and Less Complexity Required, Economics 
Department Working Papers No.๒๗๑, หน้า ๒๘.
 ๑๕ดวงมณี เลาวกุล, นโยบายรัฐกับการกระจายการถือครองที่ดิน : จะเป็นจริงหรือไม่?, คอลัมน์เศรษฐ’ ธรรมศาสตร์ 
ตลาดวิชา, หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓.  
 ๑๖สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ความก้าวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “นโยบายการคลังเพื่อการกระจายรายได้”, 
รายงานฉบับย่อ โครงการศึกษาวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ในส่วนของคณะทำงานการกระจายรายได้ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ, หน้า ๑๓.
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 ๔.๔) ส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจการปกครองจากราชการ 
ส่วนกลางสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (decentralization) เป็นยุทธศาสตร์หลักของชาติในการ 
ปรบัปรงุโครงสรา้งของประเทศไทย โดยมวีตัถปุระสงคห์ลกัเพือ่กระจายอำนาจทางปกครองและกระจาย 
อำนาจทางการคลัง ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดเก็บรายได้ เช่น การจัดเก็บภาษี 
โรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายให้อำนาจ เพื่อใช้ในการ 
บริหารจัดการสาธารณะให้แก่คนในท้องถิ่นนั้น 
 อย่างไรก็ตาม ปัญหาสำคัญที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี  
ประสิทธิภาพ คือ การขาดรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เพียงพอ (adequate local 
revenue) โดยในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ รายได้ส่วนใหญ่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจากรายได้ 
ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บให้และแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ ๓๗.๕ แต่รายได้ที่มาจาก 
การจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นกลับอยู่ในสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อย คือ ร้อยละ ๕.๙ 
ของรายไดท้อ้งถิน่ทัง้หมด และมแีนวโนม้ลดลงมาโดยตลอด๑๗ ซึง่สาเหตหุนึง่มาจากปญัหาขอ้บกพรอ่ง 
ของภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ซึ่งถือเป็นรายได้หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทีม่ยีอดการจดัเกบ็อยูท่ีป่ระมาณ ๑๘,๕๐๐ ลา้นบาท หรอืคดิเปน็สดัสว่นประมาณรอ้ยละ ๕ ซึง่ไมอ่าจ 
ทำหน้าที่ในการอำนวยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเพียงพอ๑๘  
 การจดัเกบ็ภาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งเพือ่ปรบัปรงุขอ้บกพรอ่งของภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ รวมทัง้ 
ภาษีบำรุงท้องที่จึงเป็นการสร้างระบบภาษีที่มั่นคงให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากมีการ 
จัดเก็บตามมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีการจัดเก็บในอัตราก้าวหน้า มีฐานภาษีที่กว้าง และใช้ 
เพื่อผลประโยชน์ของท้องถิ่นโดยตรง ทำให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมรับภาระภาษี จึงทำให้เกิดความ 
ต้องการในการแสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลการทำงานของท้องถิ่น๑๙ โดยการ 
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นการจัดเก็บภาษีทรัพย์สินที่มีรูปแบบหรือลักษณะเช่นเดียวกับ 
การจัดเก็บภาษีทรัพย์สินในต่างประเทศ เช่น การจัดเก็บภาษีทรัพย์สินของประเทศออสเตรเลียซ่ึงมี 
การจัดเก็บในลกัษณะของภาษมีลูคา่ทีด่นิ (land value taxation) โดยใหส้ภาทอ้งถิน่ (local councils)  
เป็นผู้จัดเก็บเพื่อใช้เป็นแหล่งรายได้ในการบริหารจัดการกิจการสาธารณะในแต่ละท้องถิ่น๒๐  
สำหรบัประเทศสหรฐัอเมรกิากม็กีารจดัเกบ็ภาษทีรพัยส์นิเพือ่ใชใ้นการบรหิารราชการสว่นภมูภิาคและ 
ส่วนท้องถิ่นทั่วทุกมลรัฐ๒๑ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในรัฐเท็กซัส (Texas) จะจัดเก็บ 

 ๑๗สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, เพิ่งอ้าง, หน้า ๑๒. 
 ๑๘จรูญศรี ชายหาด ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง : ภาษีเพื่อท้องถิ่น, หน้า ๓. (ปรากฏที่ http://www.fpo.go.th/ 
land_tax/provide.html)
 ๑๙จรูญศรี ชายหาด, อ้างแล้ว, หน้า ๔. 
 ๒๐Geoffrey A. Forster, Australia - Land and Property Tax System - Statistical Data Included, American 
Journal of Economics and Sociology, The, ๒๐๐๐, หน้า ๓.  
 ๒๑Jane Malme, Preferential Property Tax Treatment of Land, Lincoln Institute of Land Policy Working 
Paper, 1993, หน้า ๖. 
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ภาษีทรัพย์สินเพื่อไปสนับสนุนการบริการสาธารณะให้แก่คนในท้องถ่ิน ท้ังการจัดการสาธารณูปโภค  
การศึกษา สุขภาพอนามัย และความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น หน่วยงานดับเพลิง๒๒  
 ในส่วนของประเทศกำลังพัฒนา เช่น ประเทศแอฟริกาใต้ซึ่งได้พัฒนาโครงสร้างการบริหารของ 
ประเทศโดยกระจายอำนาจไปยังส่วนท้องถิ่นโดยจัดให้มีการเลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นขึ้น 
ในปี ค.ศ. ๑๙๙๔๒๓ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ  
รัฐธรรมนูญของแอฟริกาใต้จึงได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดเก็บภาษีทรัพย์สิน 
เพื่อใช้เป็นรายได้หลักของท้องถิ่นในการปกครองตนเอง๒๔  
 นอกจากนี้ในประเทศที่กำลังพัฒนา ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจ
จากระบบสังคมนิยมไปสู่ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี (transition countries) 
เชน่ โปแลนด ์หรอืแอลแบเนยีกม็กีารนำหลกัการวา่ดว้ยการจดัเกบ็ภาษทีรพัยส์นิ 
มาใช้เพื่อเป็นการส่งเสริมการกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่น๒๕  

บทสรุป 
 จากการศกึษาหลกัการและแนวทางการจดัเกบ็ภาษทีรพัยส์นิทัง้ของไทยและตา่งประเทศไดพ้บวา่ 
ในการจดัเกบ็ภาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งนัน้ ไมไ่ดเ้อือ้ประโยชนแ์ตเ่พยีงเพือ่เปน็หนทางในการเพิม่รายได้ 
ของรัฐบาลและส่งเสริมการปกครองตนเองของท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังช่วยสนับสนุนให้ผู้ถือครองที่ดิน 
ใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพและจะเป็นการลดปัญหาการเก็งกำไรหรือกักตุนที่ดิน รวมทั้ง
ปัญหาความเหลื่อมล้ำของรายได้ในสังคมอีกด้วย 
 แต่อย่างไรก็ตามการที่รัฐจะจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้เกิดประสิทธิผลและบรรลุ 
วัตถุประสงค์นั้น นอกจากการให้ความรู้และสร้างแรงกระตุ้นในการจ่ายภาษีของประชาชนแล้ว  
รัฐยังมีความจำเป็นต้องเดินหน้าพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นเครื่องมือในการสนับสนุน 
การจดัเกบ็ภาษทีรพัยส์นิใหเ้ปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ เชน่ การนำระบบ GIS (Geographic 
Information System) มาใช้เพื่อช่วยในการจัดเก็บและจัดการข้อมูลที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ หรือ 
การนำระบบประเมนิมลูคา่ทีด่นิแบบ Computer-Assisted Mass Appraisal (CAMA) หรอืแบบจำลอง 
ทางสถิติมาใช้ในการประเมินค่าทรัพย์สินทุกปีเพื่อประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างเป็นระบบทั้งประเทศ 
ทัง้นี ้เพือ่ใหก้ารจดัเกบ็ภาษทีรพัยส์นิของประเทศไทยมคีวามเปน็ธรรมและเกดิประสทิธผิล และทีส่ำคญั 
จะต้องเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมอย่างแท้จริงด้วย     

  ๒๒http://www.window.state.tx.us/taxinfo/proptax/basics/ 
 ๒๓Franzsen, Riel C.D., Local Government and Property Tax Reform in South Africa (Land Line Article), 
Land Lines: May ๒๐๐๐, Volume ๑๒, Number ๓, หน้า ๑.  
 ๒๔Section ๒๒๙ of  Constitution of the Republic of South Africa, ๑๙๙๖ บัญญัติว่า “Subject to subsections  
(๒), (๓) and (๔), a municipality may impose
a. rates on property and surcharges on fees for services provided by or on behalf of the municipality; and…
 ๒๕R Kelly, Implementing Property-Tax Reform in Transitional Countries : The Experience of Albania and 
Poland, Environment and Planning C: Government and Policy ๑๙๙๔, volume ๑๒(๓), หน้า ๓๑๙.  
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วาทะธรรม เพื่อประโยชน์สุขของพหุชน 

ของ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) หน้า ๙๒

	 	 “คนฉลาดเปลีย่นปญัหาใหเ้ปน็ปญัญา	คนทีป่ญัญางอกงามขึน้มาได	้กพ็ฒันา 

มาจากการคิดแก้ปัญหาทั้งนั้น	 เพราะฉะนั้น	 ปัญหานี้แหละเป็นทางมาของปัญญา	 

และทุกข์ก็สามารถผันให้เป็นฐานของความเจริญก้าวหน้า	ปัญหาน้ันเปล่ียนพยัญชนะตัวเดียว 

ก็กลายเป็นปัญญา”

๗๒
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 ๑จัดโดย สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ 
นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๙ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒    
 ๒ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) ได้เสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร  
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... (นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ์ กับคณะ  
เป็นผู้เสนอ) ได้เสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๒ และได้รับการบรรจุระเบียบวาระการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๗ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) เมื่อวันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่าง 
รอการพิจารณาในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการของสภาผู้แทนราษฎร 

นางสาวเพลินตา  ตันรังสรรค์ 
นิติกร สำนักกฎหมาย

โครงการเสวนาให้ความเห็นต่อร่างกฎหมาย 
เรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....”
 

๑

 ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....๒ เป็นหนึ่งในร่างกฎหมายใหม่ของ 
ร่างกฎหมายหลาย ๆ  ฉบับที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา ซึ่งเมื่อร่างพระราชบัญญัติได้ผ่าน 
การพิจารณาและเห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายจากรัฐสภาแล้วก็ต้องมีการประกาศใช้บังคับเป็น
กฎหมายต่อไป และแน่นอนว่าจะต้องส่งผลกระทบต่อประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องไม่มากก็น้อย ดังนั้น 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงได้รับความสนใจจากทุกภาคส่วนไม่น้อยทีเดียว โดยสาเหตุส่วนหนึ่ง 
สืบเนื่องมาจากในปัจจุบันนั้นยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการทั่วไป  
หรือหากจะมีอยู่บ้างก็คงมีแต่เฉพาะกฎหมายที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครอง 
ของหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือการ 
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะบางเรื่อง เช่น ข้อมูลเครดิตตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ 
ข้อมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕ หรือข้อมูลการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลตามพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นต้น
 นอกจากนี้ กฎหมายที่แก้ไขเยียวยาความเสียหายจากการละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล เช่น  
การเรียกค่าสินไหมทดแทนจากการละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
หรือการฟ้องคดีให้รับผิดฐานหมิ่นประมาทตามมาตรา ๓๒๖ หรือมาตรา ๓๒๘ แห่งประมวลกฎหมาย 
อาญา ยังมีมาตรการแก้ไขเยียวยาที่ไม่อาจฟื้นฟูสภาพจิตใจหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ เนื่องจาก 
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 ๓โปรดดู บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี 
เป็นผู้เสนอ)
 ๔มาตรา ๓๕ วรรคสาม บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากการแสวงประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูล 
ส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ”
 ๕มาตรา ๕๖ บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของ 
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถ่ิน เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารน้ันจะกระทบต่อความม่ันคง 
ของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือส่วนได้เสียอันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอื่น หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ตามที่ 
กฎหมายบัญญัติ”

การฟ้องคดีจะต้องพิสูจน์ถึงความเสียหายที่แท้จริงอันเป็นภาระค่าใช้จ่ายและยังซ้ำเติมสภาพจิตใจ 
หรือความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล อีกทั้งยังไม่ครอบคลุมลักษณะการละเมิดสิทธิ 
ส่วนบุคคลในข้อมูลส่วนบุคคลทุกลักษณะ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ ความเป็นอยู่ส่วนตัว 
อันไม่พึงเปิดเผย ประวัติอาชญากรรม หรือกิจกรรมส่วนตัวใด ๆ  ที่ควรปกปิดเป็นความลับ เป็นต้น  
ทำให้ในปัจจุบันมีการล่วงละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจำนวนมาก เช่น การขายข้อมูลส่วนบุคคล 
ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจบริการต่าง ๆ  เพื่อประโยชน์ในทางการค้าจากการขายข้อมูลส่วนบุคคลนั้น 
ซึ่งปรากฏว่าได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่เจ้าของข้อมูล หรือการถ่ายคลิปวีดีโอด้วยโทรศัพท์ 
มือถือเก็บภาพข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีชื่อเสียงให้แก่สื่อต่าง ๆ  เพื่อเรียกรับประโยชน์ หรือนำลง 
เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ตเพื่อทำให้บุคคลดังกล่าวนั้นได้รับความเดือดร้อนหรือเสื่อมเสียชื่อเสียง 
โดยไม่ได้ให้ความยินยอมในการเผยแพร่นั้นแต่อย่างใด
 ประกอบกับเทคโนโลยีด้านการติดต่อสื่อสารในปัจจุบันสามารถติดต่อไปยังต่างประเทศได้ 
โดยสะดวกและมีความรวดเร็ว ซึ่งหากประเทศไทยไม่มีกฎหมายที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการ 
ทัว่ไปโดยครอบคลมุในทกุ ๆ  เรือ่งแลว้ยอ่มเปน็อปุสรรคตอ่การตดิตอ่สือ่สารกบัตา่งประเทศ โดยเฉพาะ 
ประเทศที่มีกฎหมายกำหนดห้ามเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศที่ไม่มีกฎหมายคุ้มครอง 
ข้อมูลนั้น หรือมีกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองต่ำกว่า เช่น ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป๓ และโดยที่ 
มาตรา ๓๕ วรรคสาม๔ และมาตรา ๕๖๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้บุคคล 
ย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากการแสวงประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน 
และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
เป็นการทั่วไปขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วและเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย
 สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนและพัฒนา 
องค์ความรู้ทางวิชาการด้านนิติบัญญัติ ให้แก่สมาชิกรัฐสภา บุคลากรในวงงานรัฐสภา และประชาชน 
จึงได้จัด โครงการเสวนาให้ความเห็นต่อร่างกฎหมาย เรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคล พ.ศ. ....” ขึ้น เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนักวิชาการ สถาบันการศึกษา องค์กร 
ภาคเอกชน และประชาชนผู้สนใจ ได้เข้าร่วมการเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
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 โดยการเสวนาในครั้งนี้ ทางวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ รวมทั้ง 
ได้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมเสวนาอย่างกว้างขวาง โดยมีสาระสำคัญ 
สรุปได้ดังนี้

 รองศาสตราจารย์ ดร .  กิตติศัก ด์ิ ปรกติ  
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริม ศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงาน 
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)  
ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาของการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” ถือเป็น 
ส่วนหนึ่งของความคุ้มครองความเป็นอยู่ส่วนตัว  
ซึ่งแต่ละวัฒนธรรมก็ให้การคุ้มครองที่แตกต่างกันออกไป โดยสหรัฐอเมริกาถือเป็นประเทศแรกที่ให้ 
การคุม้ครอง เนือ่งจากในสมยัสงคราม ประเทศองักฤษไดเ้ขา้ยดึครองอาคารบา้นเรอืนของชาวอเมรกินั 
เพื่อใช้เป็นศูนย์บัญชาการของกองกำลังทหาร (Headquarters) ดังนั้น จึงเกิดกระแสปลุกเร้าให้ 
ประชาชนลุกขึ้นต่อสู้กับการเข้ายึดเคหสถานดังกล่าวเพื่อประกาศตนเป็นเอกราช และความคิดเรื่อง 
เสรีภาพในเคหสถานนี้ได้กลายมาเป็นความคิดในเรื่องเสรีภาพในความเป็นอยู่ส่วนตัว ดังจะเห็นได้จาก 
ส่วนหนึ่งของคำพิพากษาศาลสูงของสหรัฐอเมริกาที่กล่าวว่า “มนุษย์ทุกคนมีเสรีภาพที่จะได้รับการ 
ยอมรับความเป็นอยู่สวนตัว (Life to be live alone)” 
 เสรีภาพในความเป็นอยู่ส่วนตัวยังเป็นเสรีภาพที่เกี่ยวข้องกับความเป็นตัวตนของบุคคล  
เพราะทกุคนตอ้งมขีอ้มลูตดิตวัอยูเ่สมอ เชน่ ขอ้มลูการศกึษา ประวตักิารทำงาน ความรูค้วามสามารถ 
หรือฐานะต่าง ๆ  ที่เป็นที่รับรองหรือรับรู้กันในสังคม เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้หากถูกบิดเบือนเสียแล้ว 
ความเป็นตัวตนของบุคคลก็ย่อมถูกเปลี่ยนแปลงไปด้วย และอาจส่งผลต่อทางทำมาหาได้หรือชื่อเสียง
เกียรติยศของบุคคลนั้น  ๆ  ด้วยเหตุนี้ เสรีภาพในความเป็นอยู่ส่วนตัวจึงถือเป็นสิทธิในบุคลาภาพหรือ 
ความเป็นตัวตนของมนุษย์นั่นเอง 
 แนวความคิดในเรื่องการคุ้มครองความเป็นอยู่ส่วนตัวนั้นก็มีความแตกต่างกันระหว่างอเมริกา
กับยุโรป โดยในอเมริกาถือเป็นเสรีภาพในเคหสถานหรือความเป็นอยู่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมือง 
หรือทางได้มาแห่งทรัพย์สิน ในขณะที่ในยุโรปถือว่าความเป็นอยู่ส่วนตัวนั้นเป็นตัวตนของบุคคล 
ซึ่งเป็นบุคลาภาพ ชื่อเสียง เกียรติยศ หรือทางทำมาหาได้ โดยแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวปรากฏ 
อย่างชัดเจนในช่วงยุคสงครามเย็นซึ่งเป็นยุคที่มีการจัดเก็บข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนักวิชาการ  
นักการเมือง รวมทั้งนักธุรกิจและพ่อค้า เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการต่อสู้ทางการเมืองระหว่างลัทธิ 
ที่แตกแยกกัน ดังนั้น ประชาชนในสหรัฐอเมริกาจึงพยายามที่จะคุ้มครองความเป็นอยู่ส่วนตัวจากการ 
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แทรกแซงของหน่วยงานของรัฐ เช่นเดียวกับภาคพื้นยุโรปที่เกิดการต่อต้านอำนาจรัฐที่จะแทรกแซง 
เข้าไปเก็บข้อมูลของบุคคล 
 ในปัจจุบันการดำเนินกิจการโทรคมนาคมเป็นมัลติมีเดีย (Multimedia) หรือสื่อประสมที่มีการ 
ใช้สื่อในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น ข้อความ เสียง รูปภาพ หรือภาพเคลื่อนไหว รวมทั้งมีเทคโนโลยี 
ที่เปิดเผย เช่น เฟซบุ๊ค (Facebook) หรือการใช้กลไกอัตโนมัติในการจัดเก็บข้อมูลของคนทั่วโลก 
ที่สื่อสารกันผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Data Matching) ซึ่งเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหล่านี้เป็นประโยชน์ 
ในการป้องกันการก่อการร้ายได้ เช่น การทำ Data Matching เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของ 
ข้อมูลของผู้ที่น่าสงสัยในการทำธุรกรรมหรือการติดต่อสื่อสารต่าง  ๆ  ที่เกี่ยวข้อง แต่ปัญหาที่เกิดขึ้น 
ก็คือข้อมูลส่วนบุคคลได้กลายเป็นสินค้าที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจและการเมือง ดังนั้น  
กฎหมายจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการให้ความคุ้มครองดังกล่าวได้ ซึ่งกฎหมายจะวางโครงสร้าง 
ในการคุ้มครองความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอย่างไรนั้น ได้มีแนวความคิดออกเป็น ๒ แนวทางคือ
 แนวคิดที่หนึ่ง ถือว่าความเป็นอยู่ส่วนตัวนั้นมีค่าเหมือนดั่งเป็นทรัพย์สิน หรือมีค่าถึงความ 
เป็นมนุษย์ที่ต้องให้ความคุ้มครองอย่างแน่นหนา ดังนั้น การแทรกแซงหรือการก้าวล่วงเข้าไปใน 
ความเป็นอยู่ส่วนตัวจึงเป็นภยันตรายซึ่งเป็นความผิดอาญาร้ายแรง โดยแนวความคิดดังกล่าวนี้ 
เป็นการคิดแบบยุโรป ที่มีการวางโครงสร้างกฎหมายด้วยการกำหนดว่าข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลทั้งปวง 
โดยหลักแล้วห้ามจัดเก็บ เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นเป็นกรณี ๆ  ไป และต้องถูกควบคุมตรวจสอบโดยมี 
ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบซึ่งเรียกกันว่าเป็นผู้ตรวจการข้อมูลประจำหน่วยงานหรือผู้รวบรวมข้อมูล 
 แนวคิดที่สอง ถือว่าความเป็นอยู่ส่วนตัวเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการทำมาหาได ้ดังนั้นจึงเป็น 
เรือ่งในทางแพง่ทีเ่กีย่วกบัละเมดิ แตห่ากมกีารแสวงหาประโยชนโ์ดยมชิอบจงึตอ้งรบัผดิทัง้ในทางแพง่ 
และทางอาญาประกอบกนั แนวความคดิดงักลา่วนีเ้ปน็การคดิอยา่งอเมรกินัทีม่กีารวางโครงสรา้งในการ 
ควบคุมเป็นเรื่อง ๆ  ไป (segment) เช่น การคุ้มครองความเป็นอยู่ส่วนตัวในเรื่องบัตรเครดิต บัญชี 
ผูห้ยบิยมืวดีโีอ หรอืความเปน็อยูส่ว่นตวัในตลาดหลกัทรพัย ์เปน็ตน้ ดงันัน้ ในอเมรกิาจงึไมม่กีฎหมาย
ที่เป็นหลักทั่วไปเหมือนเช่นยุโรปที่จะต้องควบคุมอย่างกว้างขวางหรือทำให้เป็นเรื่องทั่วไป 
 สำหรับการยกร่างกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทยนั้น เป็นการผสมผสานทั้งสอง 
แนวทาง กล่าวคือ ต้องการได้กฎหมายที่ควบคุมอย่างกว้างหรือเป็นการทั่วไปเช่นเดียวกับยุโรป แต่ก็ 
เกรงว่าถ้ากว้างขวางเกินไปอาจจะไปกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของเอกชนในการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร 
ตา่ง ๆ  สำหรบัประโยชนใ์นการดำเนนิธรุกจิ จงึไดจ้ำกดันยิามของคำวา่ “ขอ้มลูสว่นบคุคล” วา่หมายถงึ 
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นเรื่องส่วนตัวเท่านั้น แต่ถ้าเป็นเร่ืองข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบุคคลก็ไม่ถือว่า 
เป็นเรื่องส่วนตัว ซ่ึงส่วนน้ีจะแตกต่างจากกฎหมายของประเทศอ่ืน ๆ  ที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
(Personal Data Protection) ทีไ่มว่า่จะเปน็ขอ้มลูอะไร หากระบหุรอืบง่บอกใหรู้ต้วับคุคลไดก้เ็ปน็สิง่ที ่
กฎหมายให้ความคุ้มครองทั้งสิ้น ดังนั้น เมื่อการคุ้มครองของไทยกำหนดว่าต้องเป็นเรื่องส่วนตัว 
หรอืเรือ่งเฉพาะตวัทีบ่ง่บอกตวับคุคลไดเ้ทา่นัน้ ทำใหข้อบเขตของความคุม้ครองแคบลงทนัท ีเชน่ รสนยิม 
ทางเพศ ประวัติการศึกษา แต่ไม่รวมถึงเรื่องที่เกี่ยวกับบุคคล เช่น ตำแหน่งหน้าที่การงาน เป็นต้น
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 นอกจากนี้ กระบวนการในการควบคุม ตามกฎหมายของต่างประเทศ เช่น ในยุโรป ออสเตรเลีย 
และแคนาดา จะมีวิธีการที่ค่อนข้างเข้มงวด โดยใครก็ตามที่เก็บรวบรวมหรือดำเนินการใด ๆ  เกี่ยวกับ 
ข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายที่กำหนด และหากมีการจัดเก็บเป็นระบบจะต้องทำการ 
ศึกษาผลกระทบเสียก่อนด้วย แต่ประเทศไทยไม่นำระบบนี้มาใช้ เพราะเกรงว่าจะเป็นการสร้างภาระ 
ใหแ้กผู่ป้ระกอบการมากจนเกนิไป จงึไดใ้ชว้ธิกีารควบคมุผูค้วบคมุหรอืจดัเกบ็ระบบขอ้มลู (Controller) 
แทน โดยกำหนดหน้าที่ให้แก่ผู้ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลให้ต้องปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน ซึ่งหาก 
ไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนก็จะถูกปรับในทางปกครอง และถ้าหากถึงขนาดเป็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็น 
ความผิดทางอาญาก็จะต้องรับผิดตามกฎหมายอาญาต่อไป 
 ในสว่นของการแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัรา่งพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. .... 
สรุปได้ดังนี้ 
 (๑) เนือ่งจากการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลตามกฎหมายไทยนัน้แคบกวา่กฎหมายทัว่โลก เพราะ 
ควบคุมไว้เฉพาะเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องเฉพาะตัวเท่านั้น แต่ความจริงแล้วเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล 
ส่วนบุคคลก็สามารถนำไปใช้ได้โดยวิธีการทำ Data Matching ซึ่งผู้ประกอบการ อาชญากร หรือผู้ที่ 
เกี่ยวข้องอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นเพื่อแสวงหาประโยชน์อย่างอื่นที่มิใช่ประโยชน์ในทางทรัพย์สิน 
ก็ได้ เช่น การก่ออาชญากรรม ดังนั้น ถ้ากระบวนการตรวจสอบและควบคุมไม่ละเอียดและกว้างขวาง 
เพียงพอก็จะทำให้เกิดช่องว่างในการแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบอย่างกว้างขวางมากขึ้น 
 (๒) การกำหนดขอ้ยกเวน้บคุคลทีไ่มต่อ้งถกูบงัคบัตามกฎหมาย อาท ิหนว่ยงานของรฐัทีอ่ยูภ่ายใต ้
บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ ผู้ที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ 
สว่นตนของบคุคลนัน้เทา่นัน้ หรอืผูท้ีใ่ชเ้ฉพาะเพือ่กจิการสือ่มวลชน งานศลิปกรรม หรอืงานวรรณกรรม 
เป็นต้น ซึ่งมีข้อถกเถียงว่าจะกำหนดขอบเขตให้แค่ไหนเพียงใด เช่น กรณีเจ้าหน้ารัฐกระทำความผิด 
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ กำหนดให้ต้องรับผิดเฉพาะ 
เมื่อเป็นการจงใจทำให้เกิดความเสียหายหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น หรือกรณีของ 
สือ่มวลชนทีม่คีวามคดิเหน็ทีแ่ตกตา่งกนัคอื ฝา่ยหนึง่เหน็วา่สือ่มวลชนไมค่วรไดร้บัการปฏบิตัทิีแ่ตกตา่ง 
ไปจากประชาชนโดยทั่วไปจึงต้องถูกควบคุมเช่นเดียวกัน แต่อีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่าต้องเปิดโอกาสให้ 
สือ่มวลชนไดจ้ดัเกบ็ขอ้มลูขา่วสารสว่นบคุคลได ้โดยไมต่อ้งถกูบงัคบั หากเปน็กรณกีารเปดิเผยแหลง่ขา่ว 
เป็นต้น ประเด็นดังกล่าวจำเป็นต้องนำมาพิจารณาประกอบเพื่อเป็นข้อมูลและกำหนดเป็นแนวทาง 
ที่เหมาะสมต่อไป
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 (๓) การกำหนดให้มีคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทำหน้าที่สำคัญในการกำหนด 
นโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลนั้น มีความคิดเห็นว่าเป็น 
การรวมศูนย์อำนาจไว้ที่ส่วนกลาง และอาจไม่เพียงพอต่อการควบคุมข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่ทั่วประเทศ  
จึงเห็นควรให้มีคณะอนุกรรมการที่ทำหน้าที่ควบคุมดูแลประจำอยู่ทั่วประเทศด้วย 
 โดยในยุโรปจะมี Data Auditor ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่ทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบข้อมูล 
โดยแบ่งออกเป็น ๒ ประเภทคือ ประเภทที่หนึ่ง ประจำอยู่ในหน่วยงาน มีหน้าที่ในการติดตาม 
ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ และเมื่อตรวจสอบเจอจะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน 
มิฉะนั้นจะต้องร่วมรับผิดด้วย และประเภทที่สองคือ อยู่นอกหน่วยงาน มีหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ระบบ 
(System Analysis) โดยวิชาชีพดังกล่าวนี้มีการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ ซึ่งหากมีการนำมา 
พิจารณาแล้ว ย่อมทำให้ระบบการตรวจสอบเป็นไปอย่างครอบคลุมและก้าวทันต่อเทคโนโลยีที่พัฒนา

 นายแพทย์ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ผู้อำนวยการ 
สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ได้แสดง 
ความคิดเห็นว่า ในอนาคตปัญหาเรื่องการรบกวนความเป็น 
สว่นตวัจะยิง่เพิม่มากขึน้ตามพฒันาการของเทคโนโลย ีดงันัน้ 
การตรากฎหมายจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยแก้ไขปัญหา 
ดังกล่าวได้ โดยยกตัวอย่างที่เกิดขึ้น เช่น การส่งข้อความสั้น 
(Short Message หรอื SMS) เพือ่โฆษณาสนิคา้หรอืบรกิาร 
ต่าง ๆ  ผ่านทางโทรศัพท์มือถือซึ่งทุกคนสามารถพกพา 
ไปได้ในทุก ๆ  ที่ และที่ชัดเจนคือการโทรศัพท์เข้ามาเพื่อ 
ขายประกัน ให้สมัครบัตรเครดิต หรือเป็นสมาชิกกอล์ฟคลับ เป็นต้น ซึ่งเกิดข้อสงสัยว่าเขาทราบ 
เบอร์โทรศัพท์เราได้อย่างไร ทั้ง ๆ  ที่มิได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นไว้แต่อย่างใด
 นอกจากปัญหาเรื่องการเปิดเผยข้อมูลแล้ว ก็ยังมีปัญหาการปลอมข้อมูลส่วนบุคคล และการ 
ปฏเิสธการใหข้อ้มลูสว่นบคุคลแกเ่จา้ของขอ้มลู เชน่ การขอเวชระเบยีน ซึง่หากเปน็กรณทีีโ่รงพยาบาล 
สงสัยว่าอาจจะนำไปใช้เพื่อฟ้องคดีแล้วสิทธินี้ก็จะหมดไปทันที โดยอาจอ้างว่าได้สูญหายไปแล้วเพื่อ 
ปฏเิสธการใหข้อ้มลูนัน่เอง และปญัหาทีส่ำคญัของโลกยคุสารสนเทศ (Cyber Worlds) อกีประการหนึง่ 
คือ การใช้ข้อมูลแอคเคาท์ (Account) ของผู้อื่นไปทำธุรกรรมหรือดำเนินการต่าง ๆ  แทนเจ้าของ 
ทีแ่ทจ้รงิโดยไมไ่ดร้บัอนญุาต อกีทัง้ยงัมธีรุกจิทีเ่กีย่วกบัการจดัทำฐานขอ้มลูสว่นบคุคลขึน้เพือ่จำหนา่ย 
ซึ่งเรียกว่า List Developer หรือ List Broker หรือการให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลจากธนาคาร ซึ่งแม้ 
จะเป็นการกระทำที่เป็นความผิด แต่ธนาคารหลายๆ แห่งก็ยังกระทำการดังกล่าวอย่างเป็นปกติ 
นอกจากนี้ ยังมีกรณีที่ให้กรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อเข้าชมนิทรรศการ สมัครสมาชิก หรือให้ลงทะเบียน 
เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมหรือจับฉลากชิงโชคของรางวัลต่าง ๆ  ซึ่งบริษัทที่จัดย่อมได้รับประโยชน์ในฐาน 
ข้อมูลจากการนั้น 
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 อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อสงสัยเกิดขึ้นว่า เมื่อไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแล้วข้อมูลเกิดการ 
รั่วไหลมาจากแหล่งใด เช่น ผู้ที่ใช้โทรศัพท์มักจะสันนิษฐานว่ามาจากบริษัทโทรศัพท์ซึ่งมีข้อมูล 
หมายเลข แตบ่างครัง้หากเคยไดร้บัโทรศพัทจ์ากคนทีข่ายประกนัภยัรถยนต ์ซึง่จะทราบขอ้มลูเกีย่วกบั 
รถยนต์ของเราอย่างละเอียด ทั้งหมายเลขทะเบียน สี และวันทะเบียนหมดอายุ ซึ่งไม่น่าจะมาจาก 
บริษัทโทรศัพท์มือถือแต่อาจมาจากหน่วยงานของรัฐที่ดูแลเรื่องทะเบียน และในกรณีที่มีการโทรศัพท์ 
มาหลอกลวงให้โอนเงินผ่าน ATM นั้นก็พบว่า ได้รับทราบข้อมูลการเคลื่อนไหวบัญชีทางธนาคารของ 
บุคคลซึ่งเป็นลูกค้าธนาคารอย่างละเอียด จึงมีความเป็นไปได้ว่าอาจรั่วไหลมาจากธนาคาร 
 ไม่เพียงแต่สภาพปัญหาดังกล่าวมาข้างต้น ในอนาคตอาจต้องพบกับปัญหาของเทคโนโลยี 
ที่เรียกว่า “RFID” (Radio Frequency Identification) ซึ่งเป็นระบบระบุลักษณะของวัตถุด้วยคลื่น 
ความถี่วิทยุที่มีจุดเด่นคือ สามารถอ่านค่าข้อมูลจากป้ายหรือแท็ก (Tag) ได้หลาย ๆ  แท็ก พร้อม ๆ  กัน  
แบบไร้สัมผัส ด้วยความเร็วสูงแม้ในสภาพที่ทัศนวิสัย 
ไม่ดีหรือมีระยะไกล รวมทั้งยังคงทนต่อความเปียกชื้น  
แรงสั่นสะเทือนและการกระทบกระเทือน จึงมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อนำมาใช้งานแทนระบบรหัสแท่งหรือบาร์โค้ด (Barcode)  
ซึง่หากมกีารนำระบบ RFID มาประยกุตใ์ชง้านนอกเหนอืจาก 
การบอกรหัสสินค้าแล้ว เช่น การนำมาใช้เกี่ยวกับประวัติ 
พนักงาน หรือข้อมูลส่วนตัวของประชาชน ซึ่งมีรายละเอียด 
ต่าง ๆ  อาทิ ช่ือ ทีอ่ยู ่เช้ือชาติ ศาสนา ประวัติอาชญากรรม ประวัติสุขภาพหรือพฤติกรรม 
ทางเพศ เปน็ตน้ กอ็าจทำใหข้อ้มลูเหลา่นีถ้กูเปดิเผยไดต้ลอดเวลาอยา่งงา่ยดาย ซึง่เปน็ผลรา้ยและทำให ้
เสื่อมเสียชื่อเสียงได้
 สำหรับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  พ.ศ. . . . . นายแพทย์ประวิทย์ 
ได้แสดงความคิดเห็นในหลายประการ ดังนี้ 
 (๑) องคป์ระกอบของคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พบวา่จำนวนกรรมการสว่นใหญ ่
จะมาจากภาครฐัและภาคเอกชนเทา่นัน้ จงึเหน็ควรใหม้ภีาคประชาชนเขา้มามสีว่นรว่มเปน็องคป์ระกอบ 
ด้วย และในส่วนของกรรมการภาคเอกชนนั้น เห็นควรให้มีที่มาจากภาคธุรกิจอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับ 
ข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากธนาคารตามที่ได้กำหนดไว้ด้วย เช่น ธุรกิจด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
โทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ต (Telecom Industry) เป็นต้น
 (๒) ความเหมาะสมของการกำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
มีหน้าที่ปฏิบัติงานวิชาการและธุรการให้แก่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากเป็น 
หน่วยงานราชการที่มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายอื่นอยู่แล้ว จึงเห็นควรให้มี 
การเสนอชื่อหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เหมาะสมเข้าร่วมการสรรหาด้วย (Candidate) เพื่อเป็นทางเลือก 
และรับทราบเหตุผลในการพิจารณาตัดสินสินใจเลือกองค์กรดังกล่าว
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 (๓) สทิธใินการเพกิถอนความยนิยอมของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล โดยกฎหมายไดก้ำหนดให ้
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะเพิกถอนความยินยอมเสียเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่มีกฎหมายหรือสัญญาใดจำกัด 
สิทธิในการเพิกถอน การกำหนดดังกล่าวถือเป็นการจำกัดสิทธิ โดยเฉพาะการกำหนดให้สัญญามีสิทธิ 
ทีเ่หนอืกวา่ เชน่ หากขอ้สญัญามกีารกำหนดระยะเวลาผกูพนัไว้ ในระหวา่งนีย้อ่มยกเลกิหรอืเพกิถอน 
ไม่ได้ แม้ว่ากฎหมายจะระบุว่าให้ยกเลิกเมื่อใดก็ได้ก็ตาม ดังนั้น จึงควรมีทางออกอื่นๆ เพื่อแก้ไข 
ปัญหาดังกล่าว 
 (๔) การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยกฎหมายได้กำหนดห้ามมิให้ทำการเก็บรวบรวม 
ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ซึ่งการกำหนดดังกล่าวอาจไม่ครอบคลุม
ถงึกรณีขอ้มลูทางอเิลคทรอนกิส์เทา่ทีค่วร และหากมีการเผยแพรแ่ลว้กไ็ม่สามารถที่จะควบคุมได้ เช่น  
ข้อมูลในเว็บไซต์ศิษย์เก่าของสถาบันต่าง ๆ  ที่มีประวัติของบุคคลอย่างละเอียด ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถ 
เข้าไปดูได้และอาจเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ โดยที่เจ้าของข้อมูลไม่ได้ให้ความยินยอม
และอาจจะไม่ได้รับทราบเลยด้วยซ้ำ 
 (๕) สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยกฎหมายได้กำหนดสิทธิของเจ้าของข้อมูลในข้อมูล 
ส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนไว้หลายประการ อาทิ การขอตรวจดู ขอสำเนา ขอให้แจ้งการมีอยู่ การใช้  
หรือการเปิดเผย ขอให้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง ครบถ้วน หรือเป็นปัจจุบัน ขอให้ระงับ 
การใช้หรือเปิดเผย ขอให้ดำเนินการลบหรือทำลาย และขอให้เปิดเผยถึงการได้มา เป็นต้น สิทธิที่ 
กำหนดขึน้เหลา่นีอ้าจเปน็เพยีงหลกัการทีไ่มอ่าจเปน็จรงิไดใ้นทางปฏบิตั ิเนือ่งจากไมม่ขีัน้ตอนทีช่ดัเจน 
และหากมีการปฏิเสธสิทธิดังกล่าวแล้วจะได้รับความคุ้มครองมากน้อยเพียงใด 
 (๖) มาตรการคุม้ครองชัว่คราวเพือ่เยยีวยาความเสยีหาย โดยกฎหมายมไิดก้ำหนดรายละเอยีด 
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้ ซึ่งหากจะต้องรอให้คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเรื่องร้องเรียนให้แล้ว 
เสร็จเสียก่อน หรือต้องรอการสอบสวนให้ได้ความว่ากระทำความผิดจริงหรือไม่แล้ว อาจสร้างความ 
เสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูลได้ 
 (๗) บทกำหนดโทษ เนื่องจากบทกำหนดโทษโดยเฉพาะอย่างยิ่งโทษปรับเป็นอีกหนึ่งมาตรการ 
ที่ช่วยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นได ้โดยกฎหมายที่เกี่ยวกับการโทรคมนาคมนั้นจะมีการกำหนด 
เรื่องโทษปรับเป็นรายวันไว้ด้วยซึ่งแตกต่างจากร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ที่เป็นการปรับเป็นรายคดี  
การกำหนดดังกล่าวเป็นเพราะเหตุผลในทางเทคนิคของนักธุรกิจที่มีการพิจารณาเรื่องความคุ้มค่า 
มากกวา่ความถกูผดิตามทีก่ฎหมายกำหนด เชน่ โรงแรมทีไ่มม่ใีบอนญุาต แมจ้ะเปน็ความผดิตอ้งไดร้บั 
โทษปรบั แตเ่มือ่เปรยีบเทยีบกบัรายไดท้ีไ่ดร้บัแลว้กย็นิดทีีจ่ะเสยีคา่ปรบั หรอืการตอ่เตมิอาคารซึง่เปน็ 
ความผิด แต่เมื่อเทียบกับการจ่ายค่าปรับเพียงเล็กน้อยก็ยังถือว่าคุ้มค่าจึงไม่สนใจว่าจะถูกหรือผิด 
กฎหมาย ดังนั้น จึงได้กำหนดมาตรการขึ้นมาเพิ่มเติมเพื่อให้ความคุ้มค่าตามเทคนิคของนักธุรกิจนั้น 
ลดน้อยลง
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 อยา่งไรกต็าม รา่งพระราชบญัญตัฉิบบันีม้ขีอ้ดหีลายประการ เชน่ เรือ่งความยนิยอม (Consent) 
โดยมีหลักการสำคัญคือห้ามนำข้อมูลส่วนบุคคลไปแสวงหาประโยชน์หรือเปิดเผยโดยไม่ได้รับ 
ความยินยอมจากบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูล หรือการกำหนดบทลงโทษในกรณีที่ผู้กระทำความผิด 
เป็นนิติบุคคลให้กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลน้ัน 
ให้ต้องรับโทษด้วย เป็นต้น  

 พันตำรวจเอกศิริพงษ์ ติมุลา รองผู้บังคับการ 
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเก่ียวกับ 
อาชญากรรมทางเทคโนโลย ีได้แสดงความคิดเห็นว่า  
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... 
เป็นกฎหมายที่ช่วยอุดช่องว่างของพระราชบัญญัติ 
คุม้ครองขอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ในสว่น 
ที่เป็นเรื่องส่วนบุคคล ดังจะเห็นได้จากคำว่า “ข้อมูล 
ส่วนบุคคล” กับคำว่า “ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล”  
ซึ่งมีคำนิยามที่เหมือนกัน เพียงแต่ตัดคำ “ข่าวสาร” 
ออกไปเท่านั้น โดยคำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” นั้นหมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล 
ซึ่งแตกต่างจากคำว่า “ข้อมูลบุคคล” ดังนั้น จึงต้องทำความเข้าใจว่าข้อมูลใดบ้างที่เป็นสิ่งเฉพาะตัว
ของบุคคล อันได้แก่
 (๑) ข้อมูลที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด อาทิ ดีเอ็นเอ คู่แฝด หรือลายนิ้วมือ เป็นต้น 
 (๒) ขอ้มลูทีเ่กดิจากพฤตกิรรม นสิยั หรอืกจิกรรมทีท่ำ ซึง่ตำรวจจะเรยีกวา่ “แผนประทษุกรรม” 
เช่น คนร้ายที่ลักทรัพย์รายนี้เวลาขโมยของมักจะต้องปัสสาวะรดตู้เย็นไว้เสมอ หรืออาจเรียกว่า 
“Routine Activity Theory” ที่สามารถนำมาใช้วิเคราะห์เค้าโครงร่างอาชญากรรมได้ (Criminal 
Profiling Analysis) เช่น การวิเคราะห์จากลักษณะการฆาตกรรม เวลา และสถานที่ซึ่งเป็นข้อมูล 
เฉพาะตัวของฆาตกรโรคจิตรายนี้
 (๓) ข้อมูลที่เกิดจากสิ่งสมมุติ หรือบริบทที่เกี่ยวข้อง (Context) อาทิ ข้อมูลรายการการใช้ 
โทรศัพท์ การเช่าหนังสือหรือวีดีโอ การใช้บัตรเครดิต หรือการดาวน์โหลดคลิปหรือเว็บไซด์ต่าง ๆ  
เป็นต้น 
 (๔) ขอ้มลูทีเ่ปน็ปฐมภมู ิอาท ิหมายเลขบญัชธีนาคารหรอืบตัรเดบติ/เครดติ หรอืรหสัประจำตวั 
เครื่องโทรศัพท์ (International Mobile Equipment Identity หรือ IMEI) เป็นต้น 
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 นอกจากจะแยกแยะได้ว่าข้อมูลใดถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว ยังต้องทำความเข้าใจถึงถ้อยคำ
หรือกริยาอาการต่าง ๆ  ที่บัญญัติไว้ด้วย ทั้งนี้ ต้องอาศัยการตีความนั่นเอง อาทิ
 คำว่า “เข้าถึง” แค่ไหนเพียงใดจึงถือว่าเป็นการเข้าถึง เช่น การเดินเข้ามาในห้อง การเอามือ 
ล้วงเข้าไปใน Harddisk หรือการดักรับไว้ซึ่งข้อมูล การกระทำเหล่านี้ถือเป็นการเข้าถึงหรือไม่
 หรือคำว่า “เปิดเผย” ซึ่งกฎหมายกำหนดห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับความยินยอม  
หากเป็นการพิมพ์ (Print) การติดประกาศ หรือการส่งต่อข้อมูล (Forward Mail) ทางอินเตอร์เน็ต 
จะถือว่าเป็นการเปิดเผยหรือไม่

  ในช่วงท้ายของการเสวนา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้าร่วมการเสวนาอภิปรายและแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคล พ.ศ. .... สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

 นายเกรียงศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ ผู้อำนวยการอาวุโส บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ในฐานะผู้แทน 
สมาคมธนาคารไทย ไดแ้สดงความคดิเหน็วา่ ในการรา่งกฎหมายขึน้มาสกัฉบบัเพือ่ใชค้วบคมุภาคธรุกจิ 
ซึ่งมีความหลากหลาย ซับซ้อน และมีผลประโยชนม์หาศาลนั้น จำเปน็ต้องมกีารศึกษาวิจัยอย่างถีถ่้วน 
เสียก่อน ซึ่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีหลายประเด็นที่ยังไม่ละเอียดเท่าที่ควร กล่าวคือ กฎหมาย 
ฉบับนี้ได้สันนิษฐานว่าภาคธุรกิจหรือเอกชนเป็นผู้ร้ายจึงได้กำหนดมาตรการควบคุมไว้หลายประการ  
แต่ในทางปฏิบัตินั้นมีหลาย ๆ  กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ตนในฐานะที่มาจากสถาบันการเงิน 
จึงขอยกตัวอย่างกรณีปัญหาให้เห็นอย่างชัดเจน ดังนี้
 เนื่องจากสถาบันการเงินมีการเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจำนวนมาก ซึ่งข้อมูล 
ส่วนใหญ่มาจากเจ้าของที่มาติดต่อทำธุรกรรมเพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลเองทั้งสิ้น ดังนั้น  
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจึงมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งต่อธุรกิจเพื่อจำแนกแยกแยะตัวบุคคล 
(Identify) ได้อย่างชัดเจน แต่การที่กฎหมายกำหนดให้เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอม  
หรือให้ผู้ควบคุมข้อมูลต้องล้างข้อมูล หรือต้องจัดเก็บภายในระยะเวลาที่จำกัด จึงไม่เป็นธรรมและ 
ไม่อาจดำเนินการได้ เพราะหากดำเนินการดังกล่าวแล้วเกิดความเสียหายขึ้นใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ 
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 อีกทั้งข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายห้ามเก็บรวบรวมนั้น บางกรณีก็เป็นฐานข้อมูลที่สำคัญในการ 
ประเมนิความเสีย่งสำหรบัลกูคา้ ซึง่เปน็หลกัสากลทีส่ถาบนัการเงนิทกุแหง่ทกุประเทศตอ้งม ีเชน่ ขอ้มลู 
การถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือการต้องคำพิพากษาล้มละลาย เป็นต้น โดยข้อมูลเหล่านี้ย่อมเป็น 
ผลร้าย ทำให้เสียชื่อเสียง หรืออาจก่อให้ความรู้สึกเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ ซึ่งกฎหมายกำหนดห้าม 
เก็บรวบรวมไว้ แต่ในสภาพความเป็นจริงแล้วทุกสถาบันการเงินต้องเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ทั้งสิ้น  
หรือแม้แต่การกำหนดห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปนอกราชอาณาจักร เว้นแต่เพื่อการป้องกัน 
หรือปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งความเป็นจริงแล้วในประเทศก็มีการฟอกเงินเช่นกัน
 นอกจากนี ้ยงัมกีารกำหนดใหผู้ค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลตอ้งจดัเกบ็ขอ้มลูใหเ้ปน็ปจัจบุนั ซึง่ในทาง 
ปฏิบัติสถาบันการเงินไม่มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้ทั้งสิ้น แม้ว่าจะทราบว่าข้อมูลนั้น 
ไม่เป็นปัจจุบันแล้วก็ตาม เว้นแต่จะได้รับแจ้งการเปลี่ยนเปลี่ยนจากเจ้าของข้อมูลเอง 
 สำหรับข้อสังเกตอีกประการหนึ่งซึ่งยังเป็นข้อสงสัยอย่างกว้างขวางก็คือคำว่า “ข้อมูลส่วนตัว”  
กบั “ขอ้มลูสว่นบคุคล” มคีวามแตกตา่งทีช่ดัเจนอยา่งไร ซึง่หากไมส่ามารถแยกแยะออกจากกนัไดแ้ลว้ 
ย่อมจะส่งผลต่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติดังกล่าวอย่างแน่นอน
 จากข้อเท็จจริงที่ยกตัวอย่างมาข้างต้น จึงมีความคิดเห็นว่าในการกำหนดกฎเกณฑ์ใด ๆ  เพื่อให้ 
สถาบนัการเงนิหรอืผูป้ระกอบธรุกจิปฏบิตันิัน้ จำเปน็ตอ้งคำนงึถงึความสลบัซบัซอ้นในทางธรุกจิ รวมทัง้ 
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ตลอดจนประโยชน์ได้เสียและความเป็นธรรมของ 
มาตรการที่ให้ความคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกันอีกด้วย

 นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
ได้แสดงความคิดเห็นว่า หลักการโดยรวมของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....  
ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการทั่วไป แต่มีข้อกังวลคือ  
ผูป้ฏบิตัจิะเกดิสบัสนในเรือ่งอำนาจฟอ้งตอ่ศาลได ้เนือ่งจากไมท่ราบแนช่ดัวา่กฎหมายฉบบัดงักลา่วนีเ้ปน็ 
กฎหมายในทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางปกครอง เพราะมีบทกำหนดโทษแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน 
ทั้งโทษทางแพ่ง โทษปรับทางปกครอง และโทษอาญา

 นายพฆิเนศ ตะ๊ปวง ผูอ้ำนวยการกองคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นสญัญา สำนกังานคณะกรรมการ 
คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้แสดงความคิดเห็นว่า โดยภาพรวมของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครอง 
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... นั้นควรจะเป็นกฎหมายที่มีหลักการสำคัญในการให้ความคุ้มครอง 
การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  
โดยให้กำหนดเป็นมาตรการควบคุม แต่หากเป็นการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์แล้ว  
ก็ควรกำหนดเป็นมาตรการในการกำกับดูแลเท่านั้น 
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 สำหรับบทกำหนดโทษนั้นมีความเห็นว่า โทษทางอาญาซึ่งใช้กับความผิดที่มีความร้ายแรงและ 
มีความสำคัญยังมีความรุนแรงไม่เพียงพอ เพราะโทษส่วนใหญ่จะกำหนดไว้เฉพาะการระวางโทษปรับ 
ซึ่งจะทำให้ผู้กระทำความผิดไม่มีความเกรงกลัวและจงใจที่จะกระทำความผิดนั้น เนื่องจากก่อให้เกิด 
ผลประโยชน์ได้ยิ่งกว่าการถูกปรับนั่นเอง

 ต่อประเด็นต่าง ๆ  ดังกล่าวที่ผู้เข้าร่วมการเสวนาได้อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนั้น 
รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ ปรกติ ได้ให้ข้อมูลและชี้แจงข้อเท็จจริงให้รับทราบ สรุปได้ดังนี้
 ความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่าง “ข้อมูลส่วนบุคคล” กับ “ข้อมูลส่วนตัว” ก็คือ ถ้าเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับบุคคลนั้นโดยทั่ว ๆ  ไปแล้วถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล แต่ถ้าเป็นเรื่องเฉพาะของบุคคลนั้นเท่านั้น 
ไม่เกี่ยวกับคนอื่น ๆ  ถือเป็นข้อมูลส่วนตัว 
 ยกตวัอยา่งเชน่ หมายเลขโทรศพัท ์ถา้เปน็หมายเลขโทรศพัทบ์นโตะ๊ทำงาน ถอืวา่ไมใ่ชเ่รือ่งสว่นตวั 
เพราะใคร ๆ  กต็ามทีรู่เ้บอรก์ส็ามารถโทรหาไดเ้สมอในเวลาทำงาน แตถ่า้เปน็หมายเลขโทรศพัทส์ว่นตวั 
เช่น โทรศัพท์ในห้องนอน ถือเป็นเรื่องส่วนตัวเพราะเป็นเรื่องเฉพาะตัวของเขาที่จะนำมาเปิดเผยไม่ได้  
ส่วนตัวอย่างอื่น ๆ  เช่น ข้อมูลสถานที่การทำงาน สถานศึกษา ตำแหน่งหน้าที่ ชื่อหัวหน้าหรือผู้บังคับ 
บัญชา ถือว่าไม่ใช่เรื่องส่วนตัว แต่ข้อมูลที่อยู่บ้านพักอาศัย ชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ของบุตรและ 
คู่สมรส ตำหนิหรือรอยแผลเป็น รสนิยมทางเพศ และทะเบียนประวัติอาชญากรรม หรือข้อมูล 
ทะเบียนราษฎร์ ถือเป็นเรื่องส่วนตัว เป็นต้น
 อย่างไรก็ตามยังมีข้อมูลอีกหลายประเภทที่ยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน เช่น ประวัติ 
ทางการเงิน บัตรประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวผู้เสียภาษีซึ่งปัจจุบันเป็นเลขเดียวกันกับ 
หมายเลขบตัรประจำตวัประชาชน หรอืเลขบญัชธีนาคาร เปน็ตน้ ซึง่จะถอืวา่เปน็ขอ้มลูสว่นบคุคล 
หรือข้อมูลส่วนตัวหรือไม ่ ต้องพิจารณาวัตถุประสงค์และลักษณะของการจัดเก็บรวบรวมหรือ 
การนำไปใช้ประกอบด้วย
 สำหรับปัญหาที่ว่าจะฟ้องต่อศาลใดนั้น ถ้าเป็นการกระทำที่เป็นความผิดในทางแพ่ง เช่น 
การฝา่ฝนืขอ้หา้มตา่ง ๆ  ซึง่กฎหมายไมไ่ดก้ำหนดโทษทางอาญาไว ้กถ็อืวา่เปน็การกระทำละเมดิจงึตอ้ง 
ไปฟอ้งตอ่ศาลแพง่ แตถ่า้มกีารกำหนดโทษทางอาญาไว ้เชน่ การไมจ่ดัระบบรกัษาความมัน่คงปลอดภยั 
ให้แก่ข้อมูล หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่มีสิทธิหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งกฎหมาย 
ระวางโทษปรับและจำคุกไว้ กรณีนี้ก็ต้องฟ้องต่อศาลอาญา และหากเป็นกรณีที่ต้องด้วยอำนาจ 
ในทางปกครอง ก็ต้องไปฟ้องต่อศาลปกครอง เช่น การร้องคัดค้านคำสั่งทางปกครองต่าง ๆ  เป็นต้น
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 สรุป  จากการเข้าร่วมโครงการเสวนาในครั้งนี้พบว่ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ 
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... ที่หลากหลายและแตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตาม ความคิดเห็น 
ทกุ ๆ  ความคดิเหน็ดงักลา่วถอืเปน็ประโยชนอ์ยา่งยิง่ในการนำมาใชเ้ปน็ขอ้มลูเพือ่ประกอบการพจิารณา 
ของผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการตรากฎหมายฉบับดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลทางวิชาการ 
และหลกักฎหมายตา่งประเทศ ซึง่สามารถนำมาใชป้ระกอบการตดัสนิใจในการพฒันากฎหมายของไทย 
ให้ทันสมัยและครอบคลุมทุกกรณี รวมทั้งลดอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศโดยเฉพาะ 
ประเทศที่มีกฎหมายกำหนดให้ความคุ้มครองในเรื่องดังกล่าวไว้แล้ว ตลอดจนยกระดับความสามารถ 
และพฒันาศกัยภาพในการแขง่ขนัใหท้ดัเทยีมกบันานาอารยะประเทศไดต้อ่ไปอกีดว้ย แตเ่หนอืสิง่อืน่ใด 
ซึ่งแม้จะมีการตรากฎหมายออกมาใช้บังคับเพื่อการคุ้มครองหรือควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคล 
อย่างรัดกุมหรือมีจำนวนมากมายเพียงใดก็ตาม หากประชาชนซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายนั้น 
ยังขาดจิตสำนึกในเรื่องความคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเสียแล้ว ย่อมส่งผลต่อกระทบต่อ 
ประสิทธิภาพในทางปฏิบัติได้อย่างแน่นอน  
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วาทะธรรม เพื่อประโยชน์สุขของพหุชน 

ของ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) หน้า ๑๐๔

	 	 “การพดูวา่	มนษุยเ์ปน็สตัวป์ระเสรฐินัน้เปน็คำทีเ่สีย่ง	และเปน็คำทีไ่มส่มบรูณ	์

ความจรงินัน้	ถา้ไมม่กีารฝกึ	หรอืไมม่กีารเรยีนรูแ้ลว้	มนษุยห์าประเสรฐิไม	่อาจจะแยย่ิง่กวา่ 

สัตว์ชนิดอื่นด้วย	 ฉะนั้น	 จะต้องพูดให้เต็มว่า	 มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐด้วยการฝึก	 

ถ้าใช้สำนวนสมัยใหม่ก็ว่าประเสริฐด้วยการเรียนรู้”

๘๖
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นางสาวจุฬารัตน์  ยะปะนัน
นิติกร สำนักกฎหมาย

ก. ประวัติ ความเป็นมา และสถานะของร่างพระราชบัญญัติ ณ ปัจจุบัน*

			 ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค	พ.ศ.	....	มีผู้เสนอ	รวม	๗	ฉบับ 
ดังนี้

			 (๑)	 ร่ า งพระราชบัญญั ติ อ งค์ ก ารอิ ส ระ เพื่ อการคุ้ มครองผู้ บ ริ โภค 	พ .ศ . 	. . . .	
เสนอโดยคณะรัฐมนตรี	(ชุดที่มีนายอภิสิทธิ์		เวชชาชีวะ	เป็นนายกรัฐมนตรี)	เมื่อวันที่	๑๗	พฤศจิกายน	
๒๕๕๒	และไดบ้รรจรุะเบยีบวาระการประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร	ชดุที	่๒๓	ปทีี	่๓	ครัง้ที	่๒	(สมยัสามญัทัว่ไป)	
วันพุธที่	๒๗	มกราคม	๒๕๕๓

			 (๒)	 ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระผู้บริโภค	พ.ศ.	 ....	 เสนอโดยนางสาวเฉลิมลักษณ์					
เก็บทรัพย์	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	พรรคประชาธิปัตย์	 กับคณะ	 เมื่อวันที่	 ๑๙	 มีนาคม	๒๕๕๑	 
และได้บรรจุ ระ เบี ยบวาระการประชุมสภาผู้ แทนราษฎร 	ชุ ดที่ 	๒๓	ปีที่ 	๒ 	ครั้ งที่ 	๒๗	
(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	วันพุธที่	๒๕	พฤศจิกายน	๒๕๕๒

			 (๓)	 รา่งพระราชบญัญตัอิงคก์ารอสิระผูบ้รโิภค	พ.ศ.	....	เสนอโดยนางสาวสารี		ออ๋งสมหวงั	
เลขาธิการมูลนิธิผู้บริโภคในฐานะผู้แทนการเสนอกฎหมาย	 กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	 จำนวน	
๑๑,๒๓๐	คน	เมือ่วนัที	่๑๙	กมุภาพนัธ์	๒๕๕๒	และไดบ้รรจรุะเบยีบวาระการประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร	 
ชุดที่	๒๓	ปีที่	๒	ครั้งที่	๒๗	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	วันพุธที่	๒๕	พฤศจิกายน	๒๕๕๒

			 (๔)	 ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค	 พ.ศ.	 ....	 เสนอโดย					
นางสาวผอ่งศรี		ธาราภมู	ิสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	พรรคประชาธปิตัย์	กบัคณะ	เมือ่วนัที	่๓	กมุภาพนัธ์	 
๒๕๕๓	 และได้บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	 ชุดที่	 ๒๓	 ปีที่	 ๓	 ครั้งที่	 ๑๑	 
(สมัยสามัญทั่วไป)	วันพุธที่	๓	มีนาคม	๒๕๕๓

	 *	ข้อมูล	ณ	วันที่	๔	สิงหาคม	๒๕๕๓.

ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระ
เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค	พ.ศ.	....
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				 (๕)	 ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค	 พ.ศ.	 ....	 เสนอโดย						
นางสาวมัลลิกา	 	จิระพันธุ์วาณิช	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	พรรคชาติไทยพัฒนา	กับคณะ	เมื่อวันที่	 
๑๗	พฤศจิกายน	๒๕๕๒	และได้บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	ชุดที่	๒๓	ปีที่	๓			 
ครั้งที่	๑๑	(สมัยสามัญทั่วไป)	วันพุธที่	๓	มีนาคม	๒๕๕๓

			 (๖)	 ร่ า งพระราชบัญญั ติ อ งค์ ก ารอิ ส ระ เพื่ อการคุ้ มครองผู้ บ ริ โภค 	พ .ศ . 	. . . .	 
เสนอโดยนายวิชาญ	 มีนชัยนันท์	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	พรรคเพื่อไทย	 กับคณะ	 เมื่อวันที่	 ๒๔	
กุมภาพันธ์	๒๕๕๓	และได้บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	ชุดที่	๒๓	ปีที่	๓	ครั้งที่	๑๕	 
(สมัยสามัญทั่วไป)	วันพุธที่	๑๗	มีนาคม	๒๕๕๓

			 (๗)	 ร่ า งพระราชบัญญั ติ อ งค์ ก ารอิ ส ระ เพื่ อการคุ้ มครองผู้ บ ริ โภค 	พ .ศ . 	. . . .	 
เสนอโดยนายวรงค์		เดชกิจวิกรม	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	พรรคประชาธิปัตย์	กับคณะ	เมื่อวันที่	๓	
กุมภาพันธ์	๒๕๕๓	และได้บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	ชุดที่	๒๓	ปีที่	๓	ครั้งที่	๑๘	
(สมัยสามัญทั่วไป)	วันพุธที่	๓๑	มีนาคม	๒๕๕๓

			 ปัจจุบันร่างพระราชบัญญัติทั้ง	 ๗	 ฉบับดังกล่าวอยู่ระหว่างรอการพิจารณาในวาระที่	 ๑	
ขั้นรับหลักการของสภาผู้แทนราษฎร

ข. หลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครอง 
ผู้บริโภค พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ)

หลักการ
		ให้มีกฎหมายว่าด้วยองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

เหตุผล
 โดยที่มาตรา	 ๖๑	 วรรคสอง	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 

ได้บัญญัติให้มีองค์การเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นอิสระจากหน่วยงานของรัฐ	 ซึ่งประกอบ 
ด้วยตัวแทนผู้บริโภค	 ทำหน้าที่ให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐ 
ในการตราและการบังคับใช้กฎหมายและกฎ	 และให้ความเห็นในการกำหนดมาตรการต่าง	 ๆ	
เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค	 รวมทั้งตรวจสอบและรายงานการกระทำหรือละเลยการกระทำอันเป็นการ 
คุ้มครองผู้บริ โภค	ทั้ งนี้ 	ให้รัฐสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการขององค์การอิสระ 
ดังกล่าวด้วย	 สมควรตรากฎหมายจัดตั้งองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อทำหน้าที่ 
ดังกล่าว	ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ	จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ค.  สาระสำคัญโดยสรุป

๑) บทนิยาม
  “องค์การ”	หมายความว่า	องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
   “องค์กรผู้บริโภค”	 หมายความว่า	 คณะบุคคลตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปไม่ว่าจะเป็น 
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นิติบุคคลหรือไม่ก็ตาม	 ที่มีวัตถุประสงค์และมีการดำเนินงานเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคโดย 
ไม่แสวงหากำไร		 	 			  
     “คณะกรรมการ”	หมายความว่า	คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

   “ประธานกรรมการ”	หมายความว่า	ประธานกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครอง 
	ผู้บริโภค

   “รองประธานคณะกรรมการ”	 หมายความว่า	 รองประธานกรรมการองค์การอิสระ 
เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

   “กรรมการ”	หมายความว่า	กรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
   “ผู้อำนวยการ”	หมายความว่า	ผู้อำนวยการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
   “รัฐมนตรี”	หมายความว่า	รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

  ๒) ผู้รักษาการตามกฎหมาย
			 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

๓) การบริหารและการดำเนินกิจการ 
   ๓.๑)	องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
			 				 	 	 ให้จัดตั้ง “องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค” ขึ้นเป็นนิติบุคคลและ 

มีฐานะเป็นหน่วยงานอิสระจากหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาม 
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความเห็นในการตราและการบังคับใช้ 
กฎหมายหรือกฎ	 และให้ความเห็นในการกำหนดมาตรการต่าง	 ๆ	 เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคตามที่ 
ส่วนราชการ	 รัฐวิสาหกิจ	 องค์การมหาชน	 หรือหน่วยงานของรัฐ	 เสนอเรื่องนั้นต่อคณะกรรมการ 
เพื่อให้ความเห็นประกอบการพิจารณา	 รวมทั้งตรวจสอบและรายงานการกระทำหรือละเลย 
การกระทำอันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค	 โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใด 
จังหวัดหนึ่ง	 ซึ่งกิจการขององค์การไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน	
กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์	กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม	และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน	
ทัง้นี	้ผูอ้ำนวยการ	พนกังาน	และลกูจา้งขององคก์ารตอ้งไดร้บัประโยชนต์อบแทนไมน่อ้ยกวา่ทีก่ำหนดไว้ 
ในกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน	กฎหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม	และกฎหมายวา่ดว้ยเงนิทดแทน	
(มาตรา	๕	–	มาตรา	๗)

   ๓.๒)	เงินและทรัพย์สินขององค์การ
			 				 	 	 	 เงินและทรัพย์สินในการดำเนินกิจการขององค์การ	ประกอบด้วย	
			 				 	 	 	 (๑)		เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี	
			 				 	 	 	 (๒)		ดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สินขององค์การ		
			 				 	 	 	 (๓)		รายได้อื่น	
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			 รายได้ดังกล่าวขององค์การไม่เป็นรายได้ที่ต้องนำส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงิน 
คงคลัง กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่น	 โดยทรัพย์สินขององค์การเป็น 
ทรัพย์สินของแผ่นดิน	 ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี	 ส่วนอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดย 
มีผู้บริจาคให้	 หรือได้มาโดยการซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากเงินหรือทรัพย์สินตาม	 (๒)	 และ	 (๓)	
ให้เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การ	 และให้องค์การมีอำนาจในการปกครอง	 ดูแล	 บำรุงรักษา	 ใช้	 
และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การ	 ตลอดจนให้อสังหาริมทรัพย์ที่องค์การได้มาจาก 
การใช้เงินตาม	 (๑)	 ให้ตกเป็นที่ราชพัสดุ	 แต่องค์การมีอำนาจในการปกครอง	 ดูแล	 บำรุงรักษา	 
ใช้	และจัดหาประโยชน์ได้	(มาตรา	๘	และมาตรา	๙)

			 การเก็บรักษาและการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินขององค์การให้เป็นไปตามระเบียบที่ 
คณะกรรมการกำหนด	 โดยให้องค์การจัดทำบัญชีตามหลักสากล	และจัดให้มีการตรวจสอบภายใน 
เกี่ยวกับการเงิน	 การบัญชี	 และการพัสดุขององค์การ	 ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้ 
คณะกรรมการทราบอย่างน้อย	๖	 เดือนต่อครั้ง	 รวมทั้งให้องค์การจัดทำงบการเงินซึ่งอย่างน้อยต้อง 
ประกอบด้วยงบดุลและบัญชีทำการส่งผู้สอบบัญชีภายใน	 ๑๒๐	 วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีของทุกปี	 
และในทุกรอบปีให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามที่คณะกรรมการแต่งตั้ง 
ด้วยความเห็นชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการ 
ใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินขององค์การ	และจัดทำรายงานผลต่อคณะกรรมการ	

			 ภายใน	 ๑๘๐	 วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีของทุกปี	 ให้องค์การทำรายงานประจำปีเสนอต่อ 
คณะกรรมการเพือ่เสนอตอ่รฐัมนตรเีพือ่ทราบ	โดยแสดงงบการเงนิและบญัชทีำการทีผู่ส้อบบญัชรีบัรอง 
ว่าถูกต้องแล้ว	รายงานของผู้สอบบัญชี	รวมท้ังแสดงผลงานขององค์การในปีท่ีผ่านมาด้วย	(มาตรา	๑๐)

   ๓.๓)	คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
			 				 	 	๑)	 	 ให้มี “คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค” โดยมีที่มา 

จากการได้รับเลือกจากบุคคลที่เป็นผู้แทนองค์กรผู้บริโภคที่ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี	ประกอบด้วย	กรรมการซึ่งเลือกกันเองจากผู้แทนองค์กรผู้บริโภคตามข้อ	๔.๓	 (๓)	 
จำนวน		๗	คน	และกรรมการซึ่งเลือกกันเองจากผู้แทนองค์กรผู้บริโภคเขตตามข้อ	๔.๓	 (๔)	จำนวน	
๘	 คน	 ในการประชุมคณะกรรมการครั้งแรก	 ให้กรรมการเลือกกันเองเป็นประธานกรรมการ	 
และรองประธานกรรมการ	๑	คน	(มาตรา	๑๑)

			 				 	 	 ให้กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ	 ๔	 ปี	 และอาจได้รับเลือกใหม่ได้	
แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน	๒	วาระไม่ได้	(มาตรา	๑๓)

			 				 	 	๒) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการองค์การอิสระเพ่ือการคุ้มครอง 
ผู้บริโภค	 กรรมการจะต้องมีสัญชาติไทย	 มีอายุไม่ต่ำกว่า	 ๒๕	 ปีบริบูรณ์ในวันที่ได้มีการเสนอชื่อ 
ผู้แทนที่จะรับเลือกเป็นกรรมการตามข้อ	๔.๓	(๒)	และต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม	ดังนี้	

			 				 	 	 	 			 (๑)			เป็นบุคคลล้มละลาย
			 				 	 	 	 			 (๒)			เป็นคนไร้ความสามารถ	หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
			 				 	 	 	 			 	(๓)		ติดยาเสพติดให้โทษ
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			 				 	 	 	 			 (๔)			เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก	 เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ 
ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ	

			 				 	 	 	 			 (๕)			เคยถูกไล่ออก	 ปลดออก	 หรือให้ออกจากราชการ	 หน่วยงานของรัฐ	
หรือรัฐวิสาหกิจ

			 				 	 	 	 			 (๖)		เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 
เพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ	

			 				 	 	 	 			 (๗)			เป็นผู้ประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค
			 				 	 	 	 			 	(๘)		เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	สมาชิกวุฒิสภา	ข้าราชการการเมือง	สมาชิก	

สภาท้องถิ่น	 ผู้บริหารท้องถิ่น	 หรือดำรงตำแหน่งในพรรคการเมือง	 หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของพรรค 
การเมือง	(มาตรา	๑๒)

			 				 	 	๓) อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค  
ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ขององค์การ	รวมทั้งมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

			 				 	 	 	 			 (๑)			กำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานขององค์การให้เกิดการ 
จัดการที่ดีและบรรลุวัตถุประสงค์ตามหน้าที่

			 				 	 	 	 			 (๒)			อนุมัติแผนงานหลัก	แผนการดำเนินงาน	และแผนการเงินและงบประมาณ 
ประจำปีขององค์การ

			 				 	 	 	 			 (๓)			ออกระเบียบ	ข้อบังคับ	ประกาศ	หรือข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์การในเรื่อง 
ดังต่อไปนี้

			 				 	 	 	 			 					 			(ก)		 การบริหารงานทั่วไปขององค์การ
			 				 	 	 	 			 					 			(ข)		 การกำหนดเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อำนวยการ
			 				 	 	 	 			 					 			(ค)		 การกำหนดตำแหน่ง	คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง	อัตราเงินเดือน	ค่าจ้าง 

และเงินอื่นของพนักงานและลูกจ้างขององค์การ
			 				 	 	 	 			 					 			(ง)		 การคัดเลือก	การบรรจุ	การแต่งตั้ง	การถอดถอน	วินัยและการลงโทษ 

ทางวินัย	การออกจากตำแหน่ง	การร้องทุกข์และการอุทธรณ์การลงโทษของพนักงานและลูกจ้างของ 
องค์การ	รวมทั้งหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขในการจ้างลูกจ้าง

			 				 	 	 	 			 					 		(จ)		 การบริหารและจัดการ	การเงิน	การพัสดุ	และทรัพย์สินขององค์การ	 
รวมทั้งการบัญชีและการจำหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ

			 				 	 	 	 			 					 			(ฉ)		 การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นของพนักงานและลูกจ้างของ 
องค์การ

			 				 	 	 	 			 					 			(ช)		 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ 
ผู้ตรวจสอบภายในขององค์การ

			 				 	 	 	 			 	(๔)			จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ	(มาตรา	๑๕)
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			 ๓.๔)	ผู้อำนวยการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
			 				 	 	 ให้มีผู้อำนวยการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นผู้รับผิดชอบ 

การบริหารกิจการขององค์การขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ	 มีหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งงาน 
ขององค์การ	และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานและลูกจ้างในองค์การ โดยผู้อำนวยการมีวาระ 
การดำรงตำแหน่งคราวละ	๔	ปีและอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้	แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน	๒	
วาระไม่ได้	(มาตรา	๑๙	และมาตรา	๒๐)	

   อำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค 
			 				 	 	 (๑)	บรหิารกจิการขององคก์ารใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย	นโยบาย	มต	ิขอ้บงัคบั	ระเบยีบ	

และประกาศของคณะกรรมการ	
			 				 	 	 (๒)	ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล	 การเงิน	 การงบประมาณ	 และ 

การบริหารด้านอื่นขององค์การ	ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด		
			 				 	 	 (๓)	วางระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ 

กฎหมาย	นโยบาย	มติ	ข้อบังคับ	ระเบียบ	และประกาศของคณะกรรมการ	
			 				 	 	 (๔)	ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ 

ผู้อำนวยการหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย	
			 				 	 	ทัง้นี	้ใหผู้อ้ำนวยการเปน็ผูแ้ทนขององคก์ารในกจิการขององคก์ารทีเ่กีย่วขอ้งกบับคุคล 

ภายนอก	แตผู่อ้ำนวยการจะมอบหมายใหบ้คุคลใดปฏบิตังิานในเรือ่งใดแทนตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการ 
กำหนดก็ได้	(มาตรา	๒๒	และมาตรา	๒๓)

๔) คณะกรรมการสรรหากรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
   ๔.๑) คณะกรรมการสรรหา	 ประกอบด้วย	 เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	 

นายกสภาทนายความ	 ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	 ประธานคณะกรรมการ 
ประสานงานองคก์รพฒันาเอกชน	ประธานสถาบนัสิง่แวดลอ้มไทย	ประธานสภาการหนงัสอืพมิพแ์หง่ชาต	ิ 
ประธานสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ์	 และผู้จัดการกองทุนสนับสนุน 
การสร้างเสริมสุขภาพ

			 ในกรณีที่กรรมการสรรหาดังกล่าวไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้คณะกรรมการ 
สรรหาประกอบด้วยกรรมการสรรหาที่เหลืออยู่	 แต่ต้องไม่น้อยกว่า	 ๕	 คน	 โดยกรรมการสรรหา 
ไม่มีสิทธิได้รับเลือกเป็นกรรมการ	 และให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่งเป็น 
ประธานกรรมการสรรหา	 โดยให้ผู้อำนวยการเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา	 พร้อมทั้งให้ 
องค์การทำหน้าที่สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา	(มาตรา	๒๔)

			 ๔.๒)	อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา	 กำหนดให้คณะกรรมการสรรหา 
มีอำนาจหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์	วิธีการ	และระยะเวลา	ตลอดจนดำเนินการอื่นใดตามมาตรา	๒๖	 
รวมทั้ งแต่งตั้ งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการสรรหามอบหมาย	 
(มาตรา	๒๕)
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			 ๔.๓)	การเลือกกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค	 ให้คณะกรรมการ 
สรรหาดำเนินการ	ต่อไปนี้

			 				 	 	 (๑)	 จัดให้องค์กรผู้บริโภคท่ีประสงค์ส่งผู้แทนเข้ารับเลือกเป็นกรรมการมาข้ึนทะเบียน 
	 	 	 		 				 	 	 (๒)	จัดให้องค์กรผู้บริโภคตาม	 (๑)	 เสนอชื่อผู้แทนที่จะรับเลือกเป็นกรรมการ 
อย่างหนึ่งอย่างใด	ดังนี้

			 				 	 	 	 			 	(ก)		กรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค	จำนวน	๑	คน
			 				 	 	 	 			 	(ข)			กรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคเขต	จำนวน	๑	คน
			 				 	 	 (๓)	จดัใหผู้ซ้ึง่มหีนงัสอืมอบหมายใหเ้ปน็ผูแ้ทนขององคก์รผูบ้รโิภคทีข่ึน้ทะเบยีนตาม	

(๒)	(ก)	เลือกกันเองให้ได้	จำนวน	๗	คน
			 				 	 	 (๔)	จดัใหผู้ซ้ึง่มหีนงัสอืมอบหมายใหเ้ปน็ผูแ้ทนขององคก์รผูบ้รโิภคทีข่ึน้ทะเบยีนตาม	

(๒)	(ข)	เลือกกันเองในแต่ละเขตให้ได้จำนวนเขตละ	๑	คน
			 				 	 	 (๕)	ประกาศกำหนดพื้นที่ของประเทศออกเป็น	๘	เขต	โดยให้กรุงเทพมหานครเป็น					

๑	 เขต	 ส่วนเขตอื่น	 ๆ	 ให้กำหนดพื้นที่ตามแนวเขตจังหวัดที่ติดต่อกันโดยมีจำนวนราษฎรในแต่ละ 
เขตใกล้เคียงกัน	(มาตรา	๒๖)

๕) บทเฉพาะกาล
			 ให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	และรอง 

เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมอบหมาย	 
ทำหน้าที่องค์การ	คณะกรรมการ	และผู้อำนวยการ	ตามลำดับจนกว่าจะมีองค์การ	คณะกรรมการ	
และผู้อำนวยการ	ตามพระราชบัญญัตินี้	และในวาระเริ่มแรก	ให้คณะกรรมการสรรหาจำนวน	๘	คน 
ตามมาตรา	 ๒๔	 ดำเนินการเลือกคณะกรรมการภายใน	 ๑๒๐	 วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับ	(มาตรา	๒๗	และมาตรา	๒๘)

			 โดยในวาระเริ่มแรกก่อนที่องค์การจะได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำป	ีให้คณะกรรมการ 
คุ้มครองผู้บริโภคซึ่งทำหน้าที่คณะกรรมการ	 จัดทำแผนการดำเนินการของคณะกรรมการและ 
แผนการจัดตั้งและการบริหารงานขององค์การเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเป็น 
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและการบริหารงานตามแผนดังกล่าว	 โดยให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา 
จัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามแผน 
ที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเสนอตามความจำเป็น	(มาตรา	๒๙)

ทา่นผูอ้า่นวารสาร “จลุนติ”ิ ผูใ้ดมคีวามประสงคต์อ้งการทีจ่ะแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบั 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว สามารถเสนอความเห็นได้ โดยผ่านทางเว็บไซด์ ดังน้ี 

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

ของ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) หน้า ๑๓๙

	 	 “เมือ่ผลทีเ่ราตอ้งการนีเ้กดิจากการทำเหตุ	เราจะทำเหตเุรากต็อ้งใชเ้รีย่วแรง 

กำลังของเราทำมัน	 คือต้องเพียรพยายาม	 เพราะฉะนั้น	 ผลสำเร็จที่เราต้องการ 

จึงเกิดจากการกระทำด้วยความเพียรพยายามของตัวเราเอง	 นี้คือหลักของเหตุผล	

เป็นเรื่องของธรรม	คือกฎธรรมชาติแห่งเหตุปัจจัย	และเรื่องของกรรม	คือการกระทำ

ของมนุษย์ที่จะให้เกิดผลตามธรรม	คือตามกฎแห่งเหตุปัจจัยนั้น”

๙๔
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นางสาวสุทธิมาตร  จันทร์แดง
นิติกร สำนักกฎหมาย

หลักการและเหตุผล
	 	 โดยที่การนำอากาศยานทำการบินจะต้องมีแผนการบินและส่งให้แก่ 
หนว่ยงานใหบ้รกิารจราจรทางอากาศ	หนว่ยงานของทหาร	หรอืสว่นราชการอืน่ 
ที่มีอำนาจหน้าที่ในการให้บริการจราจรทางอากาศ	 ซึ่งตามอนุสัญญา 
ว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ	 (Convention	 on	 International	
Civil	 Aviation)	 ที่ประเทศไทยเป็นภาคี	 ก็ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่อง 
ดังกล่าวไว้ด้วย	 แต่ในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ	 พ.ศ.	 ๒๔๙๗	 ยังไม่มี 
บทบัญญัติที่กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำแผนการบินและการปฏิบัติ 
ตามกฎจราจรทางอากาศ	 ทำให้การตรวจสอบอากาศยานที่บินเข้ามาใน 
ราชอาณาจักรในลักษณะที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศหรือเป็นภัยต่อ 
สาธารณะของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารไม่มีความชัดเจน	สมควรเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ 
ดังกล่าวให้เหมาะสมยิ่งขึ้น		จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสำคัญที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
	 	 ๑)	 ได้เพิ่มบทนิยามคำว่า “อากาศยานราชการ” ระหว่างคำว่า 
“อากาศยาน” และคำว่า “อากาศยานขนส่ง” ในมาตรา ๔ แห่ง 
พระราชบัญญัติการ เดินอากาศ	พ.ศ . 	๒๔๙๗	ซึ่ งแก้ ไข เพิ่ ม เติม โดย 
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ	(ฉบับที่	๑๑)	พ.ศ.	๒๕๕๑	ดังนี้
   “อากาศยานราชการ”	หมายความว่า	อากาศยานที่ใช้ในราชการ 
ของส่วนราชการ	ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา	๕
	 	 ๒)	 ได้แก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๕	 แห่งพระราชบัญญัติ 
การเดินอากาศ	 พ.ศ.	 ๒๔๙๗	 โดยกำหนดให้กฎหมายนี้ไม่ใช้บังคับแก่การ 
เดนิอากาศในราชการทหาร	ราชการตำรวจ	ราชการศุลกากร	และราชการอ่ืนตามท่ี 
กำหนดในกฎกระทรวง	 เว้นแต่เป็นการทำแผนการบินตามมาตรา	 ๑๘/๑	 

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ 
(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๓

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓
เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๓๖ ก หน้า ๑ 
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และการปฏบิตัติามกฎจราจรทางอากาศตามมาตรา	๑๘/๒	และมาตรา	๑๘/๓	
ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎหมายนี้
	 	 ๓)	 ได้ เพิ่ มความเป็นมาตรา ๑๖/๔ แห่ งพระราชบัญญัติ  
การเดินอากาศ	พ.ศ.	๒๔๙๗	ในเรื่องการจัดทำแผนการบิน โดยการกำหนด 
ให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศต้องจัดให้มีแผนการบินตามมาตรา	 ๑๘/๑	
และแผนปฏิบัติการบิน	 สำหรับอากาศยานที่ใช้บินในการดำเนินกิจการ 
การเดินอากาศของตน
	 	 ๔)	 ได้เพิ่มความเป็นมาตรา ๑๘/๑ มาตรา ๑๘/๒ และ 
มาตรา ๑๘/๓	แหง่พระราชบญัญตักิารเดนิอากาศ	พ.ศ.	๒๔๙๗	ในสว่นของ 
หลกัทัว่ไปวา่ดว้ยอากาศยาน	โดยการกำหนดใหอ้ากาศยานทกุลำทีท่ำการบนิ 
ในราชอาณาจักร	 ต้องทำแผนการบินและแจ้งต่อหน่วยงานให้บริการ 
จราจรทางอากาศ	 และให้อากาศยานทุกลำที่บินหรือเคลื่อนที่อยู่ใน 
ราชอาณาจักรต้องปฏิบัติตามกฎจราจรทางอากาศที่กำหนดในข้อบังคับ
ของคณะกรรมการการบินพลเรือน	 รวมทั้งให้อากาศยานที่จดทะเบียน 
ตามกฎหมายนี้และอากาศยานราชการที่บินหรือเคลื่อนที่อยู่นอก 
ราชอาณาจักรต้องปฏิบัติตามกฎจราจรทางอากาศที่ประเทศนั้นกำหนดไว้ 
แต่หากไม่อยู่ในอาณาเขตของประเทศใด	 ก็ให้ปฏิบัติตามกฎจราจร 
ทางอากาศที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน
	 	 ๕)	 ได้แก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๗๑ และมาตรา ๗๓  
แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ	พ.ศ.	๒๔๙๗	ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ	 (ฉบับที่	 ๑๑)	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 ในเรื่อง 
บทกำหนดโทษ	ดังต่อไปนี้
	 	 	 ๕.๑)	 ผู้ดำเนินการเดินอากาศผู้ใดกระทำการอย่างใดอย่างหน่ึง 
ดงัตอ่ไปนี	้ตอ้งระวางโทษจำคกุไมเ่กนิ	๖	เดอืน	หรอืปรบัไมเ่กนิ	๒๐,๐๐๐	บาท	 
หรือทั้งจำทั้งปรับ
	 	 	 	 	 	 (๑)	 ไม่จัดให้มีบัญชีแสดงรายชื่อผู้โดยสารหรือบัญชี 
แสดงรายการสินค้าตามมาตรา	๑๖/๓	วรรคหนึ่ง	หรือจัดให้มีแต่มีรายการ 
ไม่ครบถ้วนหรือมีรายการไม่ตรงตามความเป็นจริง
	 	 	 	 	 	 (๒)	 ไม่เก็บรักษาบัญชีหรือไม่บันทึกรายการในบัญชี 
ตามที่กำหนดในข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือนตาม 
มาตรา	๑๖/๓	วรรคสอง
	 	 	 	 	 	 (๓)	 ไม่จัดให้มีแผนการบินหรือแผนปฏิบัติการบินตาม 
ที่กำหนดไว้ในมาตรา	๑๖/๔

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
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	 	 	 ๕.๒)	 ผู้ควบคุมอากาศยานผู้ใดกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้	ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน	๕๐,๐๐๐	บาท
	 	 	 	 	 	 (๑)	 นำอากาศยานทำการบินโดยไม่มีแผนการบิน 
ตามมาตรา	๑๘/๑
	 	 	 	 	 	 (๒)	 ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรทางอากาศท่ีกำหนด 
ในข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือนที่ออกตามมาตรา	๑๘/๒
      (๓)	 ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรทางอากาศท่ีกำหนด 
ในข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือนที่ออกตามมาตรา	๑๘/๓
	 	 	 	 	 	 (๔)	 ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่กำหนดในข้อบังคับของ 
คณะกรรมการการบินพลเรือนที่ออกตามมาตรา	๑๙

หลักการและเหตุผล 
	 โดยที่ เป็นการสมควรจัดตั้ งมหาวิทยาลั ยพะเยา เป็นหน่ วยงาน 
ในกำกับของรัฐ	 โดยให้มีการบริหารงานที่เป็นอิสระ	 และมีความคล่องตัว 
มากกว่ามหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นส่วนราชการ	 เพื่อดำเนินงานด้านการ 
เรียนการสอน	 การวิจัย	 การให้การศึกษาทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 
ชั้นสูง	 อันจะเป็นการกระจายโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	 
สำหรับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ	 การเมืองและสังคมแบบยั่งยืนให้จังหวัด 

หมายเหตุ:-

 	 พระราชบญัญตันิีม้บีทบญัญตับิางประการเกีย่วกบัการจำกดัสทิธแิละเสรภีาพของบคุคล	ซึง่มาตรา	๒๙	 

	 	 ประกอบกบัมาตรา	๓๔	และมาตรา	๔๓	ของรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	บญัญตัใิหก้ระทำไดโ้ดย 

		 	 อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

	 	 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา  
พ.ศ. ๒๕๕๓

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓
เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๔๔ ก หน้า ๔
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พะเยา	จังหวัดใกล้เคียงและประเทศชาติ	ตลอดจนเป็นการมุ่งเน้นไปสู่ 
การพัฒนาในทุก	ๆ	ด้านอย่างเป็นรูปธรรม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ด้อยโอกาส	 เพื่อธำรงไว้ 
ซึ่งประเพณีและศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติพันธุ์ต่าง	ๆ	 ในเขตล้านนา 
อันจะเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	 และเป็นแหล่งวิชาการรองรับ 
การพัฒนาภูมิภาคนี้		จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสำคัญโดยสรุป
๑) บทนิยาม
  “มหาวิทยาลัย”	หมายความว่า	มหาวิทยาลัยพะเยา
  “สภามหาวิทยาลัย”	หมายความว่า	สภามหาวิทยาลัยพะเยา
  “พนักงานมหาวิทยาลัย”	หมายความว่า	พนักงานมหาวิทยาลัย 
พะเยา
  “ผู้ปฏิบัติ งานในมหาวิทยาลัย” 	หมายความว่า 	พนักงาน 
มหาวิทยาลัย	 ข้าราชการ	 และลูกจ้างของส่วนราชการซึ่งปฏิบัติงานใน 
มหาวิทยาลัย	และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
  “สภาพนักงาน”	หมายความว่า	สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา
  “รัฐมนตรี”	หมายความว่า	รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี

๒) บททั่วไป
  ๒.๑) ฐานะของมหาวิทยาลัย
	 	 	 	 	 ใหจ้ัดตั้งมหาวิทยาลัยพะเยาขึ้นเป็นนิติบุคคล โดยมีฐานะ 
เป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วย 
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร 
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ	และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง	 
ทบวง	กรม	และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
และกฎหมายอื่น
  ๒.๒) การแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัย
    	 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง 
มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา	 ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง	 
ทำการสอน	ทำการวิจัย	 ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมให้โอกาสทางการ 
ศึกษาแก่ประชาชน	และทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อประโยชน์ต่อ 
การพัฒนาชุมชน	สังคม	และประเทศชาติ	ซึ่งมหาวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนงาน	
ดังนี้

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓
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	 	 	 	 (๑)	 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	
	 	 	 	 (๒)	 ส่วนงานบริหารมหาวิทยาลัย
	 	 	 	 (๓)	 ส่วนงานวิชาการ
	 	 	 	 (๔)	 ส่วนงานอื่น
	 	 	 	 โดยให้สำนักงานสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่บริหารและธุรการ 
ขึ้นตรงต่อสภามหาวิทยาลัย	มีผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็น 
ผู้บริหารสำนักงาน	และในส่วนงานวิชาการตาม	(๓)	และส่วนงานอื่นตาม	(๔)	 
ให้มีหัวหน้าส่วนงานคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของ 
ส่วนงานนั้น	 และจะให้มีรองหัวหน้าส่วนงานตามจำนวนที่สภามหาวิทยาลัย 
กำหนดเพื่อทำหน้าที่และรับผิดชอบตามที่หัวหน้าส่วนงานมอบหมายก็ได้	 
โดยหัวหน้าส่วนงานดังกล่าวมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ	๔	ปี	 และ 
อาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้	 แต่จะดำรงตำแหน่งเกินสองวาระติดต่อกัน 
ไม่ได้	 รวมทั้งให้มีคณะกรรมการประจำส่วนงานตาม	 (๓)	 มีอำนาจและ 
หน้าที่บริหารส่วนงานนั้น
  ๒.๓) การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
	 	 	 	 	 ภายใต้วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัยจะรับ 
สถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยก็ได้และมี  
อำนาจให้ปริญญา	อนุปริญญา	หรือประกาศนียบัตรชั้ นหนึ่ งชั้ น ใด 
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบนั้น	และมหาวิทยาลัยจะจัดการศึกษา 
และดำเนินการวิจัยร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่นในประเทศ 
หรือต่างประเทศหรือขององค์การระหว่างประเทศก็ได้	โดยในการจัดการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมีอำนาจให้ปริญญา	 อนุปริญญา	 หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่ง 
ชัน้ใดรว่มกบัสถานศกึษาชัน้สงูนัน้แกผู่ส้ำเรจ็การศกึษาได้	แตใ่นสว่นกจิการของ 
มหาวิทยาลัยนั้น	 ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน	
และกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์
  ๒.๔) อำนาจและหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
     ให้มหาวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าท่ีกระทำการต่าง	 ๆ	 เพ่ือให้ 
บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย	ซ่ึงอำนาจและหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง
	 	 	 	 	 (๑)		 ทำนิติกรรม	 ถือกรรมสิทธิ์	 มีสิทธิครอบครอง	 มีสิทธิ 
ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือมีทรัพยสิทธิต่าง	 ๆ	 ในทรัพย์สิน	 และจำหน่าย 
สังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร	 
ตลอดจนรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุดหนุนหรืออุทิศให้	 การจำหน่าย	 หรือ 
แลกเปลี่ ยนอสั งหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัย 	ให้กระทำได้ เฉพาะ 
อสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมีผู้อุทิศให้	 หรือได้มาโดยการซื้อด้วยเงินรายได้ 
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ของมหาวิทยาลัย	หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย	หรือได้มา 
โดยวิธีอื่นไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุและให้เป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยซึ่งมี 
วัตถุประสงค์ให้จำหน่ายหรือแลกเปลี่ยนได้
	 	 	 	 	 (๒)		 รับค่าธรรมเนียม	ค่าบำรุง	ค่าตอบแทน	เบ้ียปรับ	และ 
ค่าบริการในการให้บริการภายในอำนาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย	 รวมทั้ง 
ทำความตกลงและกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับค่าตอบแทนและค่าบริการนั้น
	 	 	 	 	 (๓)		 กำหนดค่าตอบแทน	 หรือค่าตอบแทนพิเศษ	 รวมท้ัง 
สวัสดิการและประโยชน์อย่างอื่นให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
	 	 	 	 	 (๔)		 ร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนท้ังของรัฐและของเอกชน	หรือ 
กับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศหรือระหว่างประเทศในกิจการ 
ที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
	 	 	 	 	 (๕)		 กู้ยืมเงินและให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคล 
หรือทรัพย์สิน	 และลงทุนหรือร่วมลงทุน	 ทั้งนี้	 เพื่อประโยชน์ในการ 
ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยการกู้ยืมเงิน	การให้กู้ยืมเงิน	
การลงทุนหรือการร่วมลงทุน	 ถ้าเป็นจำนวนเงินเกินวงเงินที่รัฐมนตรี 
กำหนดต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน
	 	 	 	 	 (๖)		 จัดให้มีทุนการศึกษาและทุนการวิจัยในสาขาวิชาตา่ง	ๆ 	 
รวมทั้ง	การนำผลงานวิจัยไปพัฒนาเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
	 	 	 	 	 (๗)		 ปกครอง	ดแูล	บำรงุรกัษา	จดัการ	ใช	้และจดัหาประโยชน ์
จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วย 
ที่ราชพัสดุและที่เป็นทรัพย์สินอื่น
	 	 	 	 	 (๘)		 จัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งองค์กรที่เป็น 
นิติบุคคลเพ่ือประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
  ๒.๕) รายได้ของมหาวิทยาลัย 
	 	 	 	 	 (๑)		 เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี
	 	 	 	 	 (๒)		เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย
	 	 	 	 	 (๓)		เงินกองทุนท่ีรัฐบาลจัดต้ังข้ึน	และรายได้หรือผลประโยชน์ 
จากกองทุนดังกล่าว
	 	 	 	 	 (๔)		 ค่าธรรมเนียม	ค่าบำรุง	 ค่าตอบแทน	 เบี้ยปรับ	 และ 
ค่าบริการต่าง	ๆ	ของมหาวิทยาลัย
	 	 	 	 	 (๕)		 รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนหรือการ 
ร่วมลงทุนจากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย	และจากการใช้ที่ราชพัสดุ 
หรอืจดัหาประโยชนใ์นทีร่าชพสัด	ุซึง่มหาวทิยาลยัปกครอง	ดแูล	ใช	้หรอืจดัหา 
ประโยชน์
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	 	 	 	 	 (๖)		 รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอื่น
	 	 	 	 	 รายได้ของมหาวิทยาลัยนั้นไม่เป็นรายได้ที่ต้องนำส่งกระทรวง 
การคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการ 
งบประมาณ	 และในกรณีที่รายได้มีจำนวนไม่เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายใน 
การดำเนินการของมหาวิทยาลัย	 และค่าภาระต่าง	ๆ	ที่เหมาะสม	 และหาก 
มหาวิทยาลัยไม่สามารถหาเงินจากแหล่งอื่นได้ให้รัฐบาลพึงจัดสรรเงินอุดหนุน 
ทั่วไปเพิ่มเติมให้แก่มหาวิทยาลัยตามความจำเป็นและเหมาะสม
 
๓) การดำเนินการ
  ๓.๑) สภามหาวิทยาลัย 
	 	 	 	 	 ให้สภามหาวิทยาลัย	 ประกอบด้วย	 นายกสภามหาวิทยาลัย	
ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้ง	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรง 
คุณวุฒิ	 จำนวน	 ๑๔	 คน	 ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 แต่งตั้งจาก 
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย	 อธิการบดี	 ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ 
มหาวิทยาลัย	ประธานสภาพนักงาน	และกรรมการสภามหาวิทยาลัย	จำนวน	 
๒	คน	ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย
	 	 	 	 	 ทัง้นี	้ใหน้ายกสภามหาวทิยาลยัและกรรมการสภามหาวทิยาลยั 
ผู้ทรงคุณวุฒิ	 และกรรมการสภามหาวิทยาลัย	 มีวาระการดำรงตำแหน่ง 
คราวละ	๓	ปี	แต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้า	ฯ	แต่งตั้งหรืออาจได้รับเลือกใหม่ 
อีกได้
     อำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
	 	 	 	 	 ใหส้ภามหาวทิยาลยัมอีำนาจและหนา้ทีค่วบคมุดแูลกจิการทัว่ไป 
ของมหาวิทยาลัย		โดยเฉพาะให้มีอำนาจและหน้าที่	ดังนี้
	 	 	 	 	 (๑)		 วางนโยบาย	และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับ 
การดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
	 	 	 	 	 (๒)		ออกขอ้บงัคบั	ระเบยีบ	และประกาศของมหาวทิยาลยั	เพือ่ 
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย	และอาจมอบหมายให้ส่วนงาน 
ใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกข้อบังคับ	ระเบยีบและประกาศสำหรบัสว่นงานนัน้
เป็นเรื่อง	ๆ	ไปก็ได้
	 	 	 	 	 (๓)		อนุมัติการให้ปริญญา	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	
ประกาศนียบัตรบัณฑิต	อนุปริญญา	และประกาศนียบัตร	ทั้งของมหาวิทยาลัย
และทีม่หาวทิยาลยัจดัการศกึษารว่มกบัสถานศกึษาชัน้สงูหรอืสถาบนัอืน่	รวมทัง้ 
อนุมัติการให้ปริญญากิตติมศักดิ์
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	 	 	 	 	 (๔)		อนมุตักิารจดัตัง้	การรวม	และการยบุเลกิสว่นงาน	รวมทัง้ 
การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานดังกล่าว
	 	 	 	 	 (๕)		อนุมัติการรับเข้าสมทบ	 การจัดการศึกษาร่วม	 หรือ 
การยกเลิกการสมทบ	 การยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมของสถานศึกษา 
ชั้นสูงและสถาบันวิจัยอื่น	 ตลอดจนอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการ 
เปิดสอนรวมทั้งการปรับปรุง	การยุบรวมหรือการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา
	 	 	 	 	 (๖)		พิจารณาดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า	ฯ	 
แต่งตั้งและพิจารณาถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย	 กรรมการสภา 
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	อธิการบดี	ศาสตราจารย์และศาสตราจารย์พิเศษ
	 	 	 	 	 (๗)		แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดีหัวหน้าส่วนงาน 
ตามข้อ	 ๒.๒)	 (๓)	 และ	 (๔)	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	 รองศาสตราจารย์	
รองศาสตราจารย์พิเศษ	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ	 
ตำแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น	 ประธานกรรมการและกรรมการ 
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
	 	 	 	 	 (๘)		ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย	 
รวมถึงข้อบังคับ	ระเบียบ	และประกาศเกี่ยวกับการบริหารการเงิน	การคลัง	
การพัสดุและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
	 	 	 	 	 (๙)		วางนโยบายและวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายได้	และ 
การจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล	
	 	 	 	 (๑๐)		 อนุมัติการต้ังงบประมาณรายรับ	และอนุมัติงบประมาณ 
รายจ่ายของมหาวิทยาลัย
	 	 	 	 (๑๑)		 แต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา	๓๒	ให้รักษาการแทน 
อธิการบดี	 ในกรณีที่ตำแหน่งอธิการบดีว่างลง	รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการ	
คณะอนุกรรมการ	หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทำการใด	ๆ	อันอยู่ใน 
อำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
	 	 	 	 (๑๒)		 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของอธิการบดี	 
และหัวหน้าส่วนงานตามข้อ	๒.๒)	ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการ 
ของมหาวิทยาลัย	ที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ
  ๓.๒) คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
      ให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย	ประกอบด้วย	อธิการบดี 
เป็นประธานกรรมการ	 มีรองอธิการบดี	 หัวหน้าส่วนงาน	และประธานสภา 
พนักงาน	เป็นกรรมการโดยตำแหน่งและให้อธิการบดีแต่งตั้งรองอธิการบดี 
คนหนึ่งเป็นเลขานุการ
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     อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
	 	 	 	 	 (๑)		 พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ 
บริหารกิจการของมหาวิทยาลัย	 การจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและ 
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านต่าง	ๆ	ของมหาวิทยาลัย
	 	 	 	 	 (๒)		ให้คำปรึกษาเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล	การบริหารการเงิน	 
การคลัง	การพัสดุและทรัพย์สินอื่นของมหาวิทยาลัย
	 	 	 	 	 (๓)		พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา	 
การเปิดสอน	 การวัดผลการศึกษาเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย	 และการ
รับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบของสถานศึกษาชั้นสูงและสถาบัน 
วิจัยอื่นเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
	 	 	 	 	 (๔)		เสนอการให้ปริญญา	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	
ประกาศนียบัตรบัณฑิต	อนุปริญญาและประกาศนียบัตรต่อสภามหาวิทยาลัย
	 	 	 	 	 (๕)		เสนอการจัดต้ัง	การรวม	และการยุบเลิกส่วนงานตามมาตรา	๗	 
รวมท้ังเสนอการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัย
	 	 	 	 	 (๖)		พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอน 
ศาสตราจารย์	ศาสตราจารย์พิเศษ	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	รองศาสตราจารย์	
รองศาสตราจารย์พิเศษ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ	และ 
ตำแหน่งทางวิชาการที่ เรียกชื่ออย่างอื่นต่อสภามหาวิทยาลัย	ตลอดจน 
หัวหน้าหน่วยงานภายในของส่วนงานตามข้อ	๒.๒)
	 	 	 	 	 (๗)		จดัหาวธิกีารอนัจะทำใหก้ารศกึษา	การวจิยั	การใหบ้รกิาร 
ทางวิชาการแก่สังคม	 การริเริ่ม	 การปรับแปลง	 การถ่ายทอดและพัฒนา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	การทะนุบำรุง	ศิลปวัฒนธรรม	และการอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอต่อสภา 
มหาวิทยาลัย
	 	 	 	 	 (๘)		 แต่งตั้งคณะกรรมการ	คณะอนุกรรมการ	หรือบุคคลใด 
บุคคลหนึ่งเพื่อกระทำการใด	ๆ	อันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ 
บริหารมหาวิทยาลัย
	 	 	 	 	 (๙)		 พจิารณาใหค้วามเหน็แกส่ภามหาวทิยาลยัในเรือ่งเกีย่วกบั 
การบริหารของมหาวิทยาลัย	ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัย
หรืออธิการบดีมอบหมาย
  ๓.๓) คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
	 	 	 	 	 ให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	ประกอบด้วย	 
ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอีกจำนวนหนึ่งซึ่งสภามหาวิทยาลัย 
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แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย	 โดยให้คณะกรรมการส่งเสริม 
กจิการมหาวทิยาลยั	มหีนา้ทีใ่หค้ำแนะนำและคำปรกึษาตอ่สภามหาวิทยาลัย	 
สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัย
  ๓.๔) คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
	 	 	 	 	 ให้คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์	มีอำนาจและหน้าที่ 
ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งลงโทษ	 และพิจารณาวินิจฉัยเรื่อง 
ที่ผู้ร้องทุกข์ถูกสั่งให้ออกจากงาน	 หรือผู้ร้องทุกข์ได้รับความเดือดร้อน 
เนื่องจากผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ถูกต้อง	 ฝ่าฝืนกฎหมาย	
หรือไม่เป็นธรรม
  ๓.๕) สภาพนักงาน
    	 ให้มีสภาพนักงานเพ่ือทำหน้าท่ีให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ 
ต่ออธิการบดีเกี่ยวกับกิจการด้านต่าง	ๆ	ของมหาวิทยาลัย	รวมทั้งเสริมสร้าง 
จรรยาบรรณ	และคุณธรรมของบุคลากรของมหาวิทยาลัย
  ๓.๖) อธิการบดี
     ให้มีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และรับผิดชอบ 
การบริหารงานของมหาวิทยาลัย	และอาจมีรองอธิการบดีหรือผู้ช่วย 
อธิการบดี	หรือจะมีทั้งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีตามจำนวน 
ที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด	เพื่อทำหน้าที่และรับผิดชอบงานตามที่ 
อธิการบดีมอบหมายก็ได้	ซึ่งอธิการบดีนั้นจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 
แต่งตั้ ง โดยคำแนะนำของสภามหาวิทยาลัยจากผู้มีคุณสมบัติตาม 
มาตรา	๓๒
	 	 	 	 	 โดยให้อธิการบดีมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ	 ๔	 ปี	 
และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้า	ฯ	แต่งตั้งใหม่อีกได้	แต่จะดำรงตำแหน่ง 
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
     อำนาจและหน้าที่ของอธิการบดี
	 	 	 	 	 ให้อธิการบดีเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยในกิจการทั้งปวง	
และโดยเฉพาะให้มีอำนาจและหน้าที่	ดังนี้
     (๑)		 บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
และนโยบายของมหาวิทยาลัย
	 	 	 	 	 (๒)		 บรหิารการเงนิ	การคลงั	การพสัด	ุและทรพัยส์นิอืน่ของ 
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย	กฎ	ข้อบังคับ	 ระเบียบและประกาศ 
ของมหาวิทยาลัย
	 	 	 	 	 (๓)		บรรจ	ุแตง่ตัง้	ดำเนนิการทางวนิยั	และถอดถอนพนกังาน 
และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย	รวมทั้ งดำเนินการบริหารงานบุคคล 
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  ๑บัตรออกเสียงประชามติดังต่อไปนี้	ให้ถือเป็นบัตรเสีย

	 (๑)	บัตรปลอม
	 (๒)	บัตรที่มิได้ทำเครื่องหมายลงคะแนน
	 (๓)	บัตรที่ไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนในทางใด
	 (๔)	บัตรที่ทำเครื่องหมายลงคะแนนนอกช่องทำเครื่องหมาย
	 (๕)	บัตรที่มิใช่บัตรที่กรรมการประจำหน่วยออกเสียงมอบให้
	 (๖)	บัตรที่มีการเขียนข้อความหรือถ้อยคำอื่นใดลงไป
	 (๗)	บัตรที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดว่าเป็นบัตรเสีย.
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	 	 	 	 	 (๔)		จัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและดูแลให้มีการปฏิบัติ 
ตามนโยบายและแผนงาน	รวมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านต่าง	ๆ	 
ของมหาวิทยาลัย	 ตลอดจนจัดหารายได้และทรัพยากรจากแหล่งต่าง	ๆ	 
เพือ่สนบัสนุนการดำเนนิภารกจิของมหาวทิยาลยัเพือ่ใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงค์
ของมหาวิทยาลัย
	 	 	 	 	 (๕)		 จดัทำงบประมาณรายรบัและงบประมาณรายจา่ยเพือ่เสนอ 
ต่อสภามหาวิทยาลัย	 และเสนอรายงานประจำปีเกี่ยวกับกิจการด้านต่าง	 ๆ	
ของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย
	 	 	 	 	 (๖)		ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามกฎหมาย	ข้อบังคับ	ระเบียบ	และประกาศ 
ของมหาวิทยาลัยหรือตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
	 	 	 	 	 ทัง้นี	้ผูด้ำรงตำแหนง่อธกิารบด	ีรองอธกิารบด	ีผูช้ว่ยอธกิารบดหีรอื 
หัวหน้าส่วนงานตามข้อ	 ๒.๒)	 (๒)	 (๓)	 และ	 (๔)	 จะดำรงตำแหน่งดังกล่าว 
เกินกว่าหนึ่งตำแหน่งในขณะเดียวกันไม่ได้

๔) การประกันคุณภาพและการประเมิน
	 	 กฎหมายกำหนดให้มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีการประกันคุณภาพ 
การศึกษาและการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวิจัยของ 
มหาวิทยาลัย	 โดยเมื่อครบ	 ๔	 ปี	 นับแต่วันจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัย 
ตามข้อ	 ๒.๒)	 (๓)	 และ	 (๔)	 ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินส่วนงาน 
ดังกล่าว	 โดยผู้ประเมินอิสระซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมิใช่ผู้ปฏิบัติ 
งานในมหาวิทยาลัย	 แล้วรายงานสภามหาวิทยาลัยและประกาศให้ทราบ 
เป็นการทั่วไป	และให้มีการประเมินดังกล่าวทุก	๔	ปี	โดยในรายงานนั้นให้ระบุ 
ด้วยว่าส่วนงานดังกล่าวควรปรับปรุงการดำเนินการใดหรือควรมีส่วนงานนั้น 
หรือหน่วยงานภายในของส่วนงานนั้นต่อไปหรือไม่	 รวมทั้ง	 ให้จัดมีการ 
ประเมินการดำเนินงานโดยรวมของมหาวิทยาลัยด้วย	
	 	 ทั้งนี้	 ในเรื่องการประเมินหลักสูตรนั้น	 เมื่อครบ	 ๑	 ปี	 หลังจากครบ 
กำหนดเวลาการศึกษาตามหลักสูตรใดแล้ว	กฎหมายได้กำหนดให้มหาวิทยาลัย 
จัดให้มีการประเมินหลักสูตร	การเรียนการสอน	และการวดัผลตามหลักสูตรนัน้ 
โดยผู้ประเมินอิสระซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมิใช่ผู้ปฏิบัติงานใน 
มหาวิทยาลัยแล้วรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยและประกาศให้ทราบ 
เป็นการท่ัวไป	และให้มีการประเมินในทุก		๕		ปีหรือเร็วกว่าน้ัน	ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย 
กำหนด	โดยในรายงานการประเมินหลักสูตรดังกล่าวให้ระบุด้วยว่าหลักสูตร 
การเรียนการสอน	 และการวัดผลดังกล่าวควรปรับปรุงใดเรื่องใดหรือควรมี 
หลักสูตรการเรียนการสอน	และการวัดผลตามหลักสูตรนั้นต่อไปหรือไม่
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๕) การบัญชีและการตรวจสอบ
	 	 ให้มหาวิทยาลัยวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีอันถูกต้อง	แยกตาม 
ส่วนงานของมหาวิทยาลัย	มีสมุดบัญชีลงรายการแยกตามประเภท 
ของสินทรัพย์	หนี้สิน	ทุน	รายได้	และค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง	พร้อมด้วย 
ข้อความอันเป็นที่มาของรายการนั้น	ๆ	และให้มีการตรวจสอบบัญชีภายใน 
เป็นประจำ	 โดยให้มหาวิทยาลัยจัดทำงบการเงินและบัญชีรายรับและ 
รายจ่ายส่งผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยภายใน	๙๐	วันนับแต่วันสิ้นปีบัญช	ี
และให้ผู้สอบบัญชีทำรายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอต่อสภา 
มหาวิทยาลัยภายใน	 ๑๕๐	 วันนับแต่วันส้ินปีบัญชี	 เพ่ือสภามหาวิทยาลัย 
เสนอต่อรัฐมนตรี	
	 	 โดยให้อธิการบดีเป็นผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงตามกฎหมาย 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

๖) การกำกับและดูแล
	 	 ให้รัฐมนตรีมีอำนาจและหน้าที่กำกับและดูแลโดยทั่วไปซึ่ ง 
กิจการของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย	 
และให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับ 
มหาวิทยาลัยเป็นการเฉพาะ	โดยในกรณีที่มีปัญหาข้อขัดแย้งในการดำเนิน 
กิจการของมหาวิทยาลัย	ซึ่งอาจเกิดความเสียหายต่อส่วนรวม	ให้รัฐมนตรี 
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา	 เมื่อคณะรัฐมนตรีวินิจฉัยเป็นประการใดแล้ว 
ให้ผู้เกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี

๗) ตำแหน่งทางวิชาการ
  ๗.๑) ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำ	 ให้คณาจารย์ 
ประจำของมหาวิทยาลัยมีตำแหน่งทางวิชาการ	ดังนี้
	 	 	 	 (๑)	 ศาสตราจารย์
	 	 	 	 (๒)	 รองศาสตราจารย์
	 	 	 	 (๓)	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
	 	 	 	 (๔)	 อาจารย์
	 	 	 	 โดยกฎหมายได้กำหนดให้ศาสตราจารย์ซึ่งมีความรู้ความ 
สามารถและความชำนาญเปน็พเิศษและพน้จากตำแหนง่ไปโดยไมม่คีวามผดิ	 
สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาวิชา 
ที่ศาสตราจารย์ผู้นั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นเกียรติยศได้
	 	 	 	 ทั้งนี้	 ตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษนั้น	 จะได้ทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้า	ฯ	แต่งตั้งโดยคำแนะนำของสภามหาวิทยาลัย	และตำแหน่ง 
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รองศาสตราจารย์พิเศษหรือผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ	 สภามหาวิทยาลัย 
อาจแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได้เป็นคณาจารย์ประจำของ 
มหาวิทยาลัย	 โดยคำแนะนำของอธิการบดีได้	 และในส่วนของตำแหน่ง 
อาจารย์พิเศษนั้น	 กฎหมายกำหนดให้อธิการบดีอาจแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติ 
เหมาะสมและมิได้เป็นคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์พิเศษ 
โดยคำแนะนำของหัวหน้าส่วนงานตามข้อ	๒.๒)	(๓)	หรือ	(๔)	ได้
  ๗.๒) คำนำหน้านามของแต่ละตำแหน่งทางวิชาการ	 บุคคลใด 
ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้า	ฯ	แต่งตั้ งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ 	
ศาสตราจารย์พิเศษ	หรือได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ	 
รองศาสตราจารย์	 รองศาสตราจารย์พิเศษ	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 หรือผู้ช่วย 
ศาสตราจารยพ์เิศษตามกฎหมายนีใ้หม้สีทิธใิชต้ำแหนง่ทางวชิาการดงักลา่วเปน็ 
คำนำหน้านาม	เพื่อแสดงวิทยฐานะได้ตลอดไป	โดยใช้อักษรย่อ	ดังนี้
	 	 	 	 (๑)	 ศาสตราจารย์	 ใช้อักษรย่อ		 ศ . 
	 	 	 	 (๒)	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ		 ใช้อักษรย่อ				 ศ.(เกียรติคุณ)
	 	 	 	 (๓)		 ศาสตราจารย์พิเศษ		 ใช้อักษรย่อ		 ศ.(พิเศษ)
	 	 	 	 (๔)	รองศาสตราจารย์		 ใช้อักษรย่อ		 รศ.
	 	 	 	 (๕)	รองศาสตราจารย์พิเศษ		 ใช้อักษรย่อ		 รศ.(พิเศษ)
	 	 	 	 (๖)	ผู้ช่วยศาสตราจารย์		 ใช้อักษรย่อ		 ผศ.
	 	 	 	 (๗)	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ		 ใช้อักษรย่อ		 ผศ.(พิเศษ)
	 	 	 	 การใช้คำนำหน้านามและการใช้อักษรย่อคำนำหน้านาม 
สำหรับตำแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น	 ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ 
มหาวิทยาลัย
๘) ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ
  ๘.๑) การใหป้รญิญาของมหาวทิยาลยั	กฎหมายไดก้ำหนดใหป้รญิญา 
มี	๓	ชั้น	คือ
	 	 	 	 ปริญญาเอก		 เรียกว่า		 ดุษฎีบัณฑิต		 ใช้อักษรย่อ		ด.
	 	 	 	 ปริญญาโท		 เรียกว่า		 มหาบัณฑิต		 ใช้อักษรย่อ		ม.
	 	 	 	 ปริญญาตรี		 เรียกว่า		 บัณฑิต		 ใช้อักษรย่อ		บ.
	 	 	 	 โดยให้มหาวิทยาลัยมีอำนาจให้ปริญญา	 อนุปริญญา	 หรือ 
ประกาศนียบัตรในสาขาวิชาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัยและร่วมให้ปริญญา	
อนุปริญญา	หรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษาร่วมกับสถาน
ศกึษาชัน้สงูหรอืสถาบนัอืน่ในประเทศหรอืตา่งประเทศหรอืขององคก์ารระหวา่ง
ประเทศ	และอาจออกขอ้บงัคบักำหนดใหผู้ส้ำเรจ็การศกึษาชัน้ปรญิญาตรไีดร้บั
ปรญิญาตรเีกยีรตนิยิมอนัดบัหนึง่	หรอืปรญิญาตรเีกยีรตนิยิมอนัดบัสองได	้และ 
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ให้สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับกำหนดให้มีประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ชั้นสูงประกาศนียบัตรบัณฑิต	อนุปริญญา	และประกาศนียบัตรได้	
	 	 	 	 นอกจากนี้แล้ว	 กฎหมายยังได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยมี 
อำนาจใหป้รญิญากติตมิศกัดิแ์กบ่คุคลซึง่สภามหาวทิยาลยัเหน็วา่ทรงคณุวฒุ ิ
สมควรแก่ปริญญานั้น	 ๆ	 แต่จะให้ปริญญาดังกล่าวแก่ผู้ปฏิบัติงานใน 
มหาวิทยาลัยผู้ ดำรงตำแหน่ งต่ าง 	ๆ	ในมหาวิทยาลัย 	นายกสภา 
มหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยในขณะดำรงตำแหน่งนั้นไม่ได้
  ๘.๒) การใหเ้ครือ่งหมายวทิยฐานะของมหาวทิยาลยั	มหาวทิยาลยั 
อาจกำหนดให้มีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเป็นเครื่องหมายแสดง 
วทิยฐานะของผูไ้ดร้บัปรญิญา	ประกาศนยีบตัรบณัฑติชัน้สงู	ประกาศนยีบตัร 
บัณฑิต	อนุปริญญาและประกาศนียบัตร	และอาจกำหนดให้มีครุยประจำ 
ตำแหนง่นายกสภามหาวทิยาลยั		กรรมการสภามหาวทิยาลยั	อธกิารบด	ีหรอื 
คณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยได้	และอาจกำหนดให้มีตรา	เครื่องหมาย	
หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัยได้	 โดยทำ 
เป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
	 	 ทั้งนี้	 การใช้ตรา	 เครื่องหมาย	หรือสัญลักษณ์ดังกล่าวเพื่อการค้า	 
หรอืการใชส้ิง่ดงักลา่วทีม่ใิชเ่พือ่ประโยชนข์องมหาวทิยาลยัหรอืส่วนงานของ
มหาวิทยาลัย	ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากมหาวิทยาลัย

๙) บทกำหนดโทษ
  ๙.๑)	ผู้ใดใช้ครุยวิทยฐานะ	 เข็มวิทยฐานะ	 ครุยประจำตำแหน่ง	
เครื่องแบบ	เครื่องหมายหรือเครื่องแต่งกายนิสิตและพนักงานมหาวิทยาลัย	 
หรือสิ่งใดที่ เลียนแบบสิ่งดังกล่าว	โดยไม่มีสิทธิที่จะใช้หรือแสดงด้วย 
ประการใด	ๆ 	วา่ตนมปีรญิญา	ประกาศนยีบตัรบณัฑติชัน้สงู		ประกาศนยีบตัร 
บัณฑิต	 อนุปริญญา	 ประกาศนียบัตรหรือตำแหน่งใดในมหาวิทยาลัย	
โดยที่ตนไม่มีสิทธิ	ถ้าได้กระทำเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิจะใช้	หรือ 
มีวิทยฐานะหรือตำแหน่งเช่นนั้น	ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน	๖	เดือน	หรือ 
ปรับไม่เกิน	๕๐,๐๐๐	บาท	หรือทั้งจำทั้งปรับ
  ๙.๒)	ผู้ใด
	 	 	 	 (๑)	 ปลอม	 หรือทำเลียนแบบซึ่งตรา	 เครื่องหมาย	 หรือ 
สญัลกัษณข์องมหาวทิยาลยัหรอืสว่นงานของมหาวทิยาลยัไมว่า่จะทำเปน็สใีด 
หรือทำด้วยวิธีใด	ๆ
	 	 	 	 (๒)		 ใชต้รา	เครือ่งหมาย	หรอืสญัลกัษณข์องมหาวทิยาลยัหรอื 
ส่วนงานของมหาวิทยาลัยปลอมหรือซึ่งทำเลียนแบบ	หรือ
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	 	 	 	 (๓)		 ใช้	หรือทำให้ปรากฏซึ่งตรา	 เครื่องหมาย	หรือสัญลักษณ์ 
ของมหาวทิยาลยัหรอืสว่นงานของมหาวทิยาลยั	ทีว่ตัถหุรอืสนิคา้ใด	ๆ 	โดยฝา่ฝนื 
มาตรา	๖๓	วรรคสอง	
	 	 	 	 ตอ้งระวางโทษจำคกุไมเ่กนิ	๑	ป	ีหรอืปรบัไมเ่กนิ	๑๐๐,๐๐๐	บาท	 
หรือท้ังจำท้ังปรับ	แต่ถ้าผู้กระทำความผิดตาม	(๑)	เป็นผู้กระทำความผิดตาม	(๒)	 
ด้วย	 ให้ลงโทษตาม	 (๒)	 แต่กระทงเดียว	 แต่ทั้งนี้ให้ความผิดตาม	 (๓)	
เป็นความผิดอันยอมความได้

๑๐) บทเฉพาะกาล
	 	 (๑)	ให้โอนบรรดากิจการ	ทรัพย์สิน	หนี้	สิทธิ	งบประมาณ	ภาระผูกพัน	 
รายได้ข้าราชการ	 ลูกจ้าง	 พนักงานราชการ	 และพนักงานมหาวิทยาลัยของ 
มหาวิทยาลัยนเรศวรตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร	พ.ศ.	๒๕๓๓	 
เฉพาะในสว่นทีเ่กีย่วกบัการจดัการศกึษาในจงัหวดัพะเยา	และในสว่นทีเ่กีย่วกบั
ศูนย์บริการวิชาการ	จังหวัดเชียงราย	ไปเป็นของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายนี้
  (๒)	ในระหว่างที่ยังไม่มีสภามหาวิทยาลัยตามกฎหมายนี้ให้สภา 
มหาวิทยาลัยประกอบด้วยนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา 
มหาวทิยาลยัผูท้รงคณุวฒุติามพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยันเรศวร	พ.ศ.	๒๕๓๓	 
และเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่ 	 
๑๗	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๕๓	เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยและให้เลขาธิการ 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแต่ งตั้ งข้ าราชการในสั งกัดสำนักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย	ทั้งนี้	 
จนกว่าจะมีสภามหาวิทยาลัยตามกฎหมายนี้	 ซึ่งต้องไม่เกิน	 ๑	 ปีนับแต่ 
วันที่ 	๑๗	กรกฎาคม	พ.ศ. 	๒๕๕๓	และให้ เลขาธิการคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษารักษาการในตำแหน่งอธิการบดีตามกฎหมายนี้	จนกว่าจะได้ 
ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ	แตง่ตัง้อธกิารบดขีึน้ใหมต่ามกฎหมายนี	้ซึง่ตอ้งไมเ่กนิ	
๑	ปีนับแต่วันที่	๑๗		กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๕๓	
	 	 (๓)	ให้คณะกรรมการและหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยนเรศวร 
เฉพาะในส่วนที่ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาในจังหวัดพะเยาและในส่วน 
ที่ เกี่ ยวกับศูนย์บริการวิชาการ	จั งหวัดเชียงราย	ที่ จัดตั้ งขึ้นโดยสภา 
มหาวิทยาลัยนเรศวรตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร	พ.ศ.	๒๕๓๓	 
ซึ่งมีอยู่ ในวันที่ 	๑๗	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๕๓	คงอยู่ต่อไปจนกว่าจะได้มี 
การแบ่งส่วนงานตามข้อ	 ๒.๒)	 และให้หัวหน้าหน่วยงาน	 คณะกรรมการ 
ในหน่วยงานดังกล่าวซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่	๑๗	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๕๓	 
ยังคงดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะได้มีการแบ่งส่วนงานใหม่ตามกฎหมายนี้	
ซึ่งต้องไม่เกิน	๑	ปีนับแต่วันที่	๑๗	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๕๓
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	 	 (๔)	ข้ าราชการหรือลูกจ้ า งของมหาวิทยาลัยนเรศวรตาม 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร	พ.ศ.	๒๕๓๓	เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับ 
การจัดการศึกษาในจังหวัดพะเยา	 และในส่วนที่เกี่ยวกับศูนย์บริการ 
วิชาการ	 จังหวัดเชียงราย	 ผู้ใดประสงค์จะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตาม 
กฎหมายนี้	 ต้องแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ต่ออธิการบดีภายใน	๑	ปีนับแต่วันที่	 ๑๗	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๕๓	และ 
ให้มหาวิทยาลัยรับบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย	 แต่หากผู้ใดแสดง 
เจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามกฎหมายนี้ 
ภายหลังวันที่	 ๑๖	 กรกฎาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการ 
ประเมินบุคคลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ 
มหาวิทยาลัย	และเมื่อผ่านการประเมินแล้ว	 ให้มหาวิทยาลัยรับบรรจุเป็น 
พนักงานมหาวิทยาลัยได้	 แต่ถ้าข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
ดังกล่าวนั้น	 มิได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามกฎหมายนี้	 
ให้ยังคงสถานะความเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการของ 
มหาวิทยาลัยต่อไป
   ทัง้นี	้ขา้ราชการผูท้ีม่หาวทิยาลยัรบัเขา้เปน็พนกังานมหาวทิยาลยั 
ดังกล่าว	 ให้ถือว่าเป็นการให้ออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือ 
ยุบตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกฎหมาย 
วา่ดว้ยกองทนุบำเหนจ็บำนาญขา้ราชการ	และในสว่นลกูจา้งของสว่นราชการ 
ซึ่ งมหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของ 
มหาวิทยาลัยนั้น	 ให้ถือว่าเป็นการออกจากงานเพราะทางราชการยุบเลิก 
ตำแหน่งหรือเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด	 แล้วแต่กรณี	 ทั้งนี้	 นับแต่วันที่ 
มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยดังกล่าว	และให้มีสิทธิได้รับ 
บำเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง
	 	 (๕)	ใหผู้ซ้ึง่เปน็ศาสตราจารย	์ศาสตราจารยพ์เิศษ	รองศาสตราจารย	์ 
รองศาสตราจารย์พิเศษ	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ	 
และอาจารย์ของมหาวิทยาลัยนเรศวรเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการ 
ศึกษาในจังหวัดพะเยา	 และในส่วนที่ เกี่ยวกับศูนย์บริการวิชาการ	 
จังหวัดเชียงรายอยู่ในวันที่ 	๑๗	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๕๓	มีฐานะเป็น 
ศาสตราจารย	์ศาสตราจารยพ์เิศษ	รองศาสตราจารย	์รองศาสตราจารยพ์เิศษ	 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษหรืออาจารย์ต่อไปตามกฎหมายน้ี	 
และให้ผู้ซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษอยู่ในวันที่	๑๗	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๕๓	 
เป็นอาจารย์พิเศษต่อไปตามกฎหมายน้ีจนครบกำหนดเวลาท่ีได้รับ 
การแต่งตั้ง
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	 	 (๖)	ในกรณีที่ตำแหน่งข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการใน 
มหาวิทยาลัยว่างลงไม่ว่าจะว่างอยู่ก่อนหรือภายหลังวันที่	 ๑๗	 กรกฎาคม	
พ.ศ.	๒๕๕๓	ให้ยุบเลิกตำแหน่งนั้นและให้โอนอัตราตำแหน่งและเงิน 
งบประมาณแผ่นดินประจำอัตรา	 รวมตลอดทั้งงบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะ 
เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ	และเงินอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งตั้งไว้สำหรับตำแหน่งนั้นไป 
เป็นของมหาวิทยาลัยและให้ถือว่าการโอนเงินงบประมาณดังกล่าวเป็นการโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
	 	 (๗)	ให้ออกข้อบังคับ	 ระเบียบ	 หรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตาม 
กฎหมายนี้ให้แล้วเสร็จภายใน	๒	ปีนับแต่วันที่	๑๗	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๕๓	
แต่ในระหว่างที่ยังมิได้ออกข้อบังคับ	 ระเบียบ	 หรือประกาศเพื่อปฏิบัติการ 
ตามกฎหมายนี้	 ให้นำพระราชกฤษฎีกา	กฎทบวง	ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย	
ข้อบังคับ	 ระเบียบ	 และประกาศซึ่งออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
นเรศวร	พ .ศ . 	๒๕๓๓	ที่ ใช้ อยู่ ในวันที่ 	๑๗	กรกฎาคม	พ.ศ . 	๒๕๕๓	
มาใช้บังคับโดยอนุโลม	เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายนี้

หมายเหตุ:-
 	 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป



จุลนิติ ก.ย. - ต.ค. ๕๓

วาทะธรรม เพื่อประโยชน์สุขของพหุชน 

ของ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) หน้า ๑๗๑

	 	 “ถ้าใครไม่เคยประสบปัญหา	ไม่เคยพยายามแก้ปัญหา	ชีวิตจะเจริญพัฒนา 

ได้อย่างไร	คนที่คิดจะเอาแต่สบาย	ไม่สู้ปัญหา	ไม่สู้สิ่งที่ยาก	ก็อยู่อย่างเดิมเท่านั้นแหละ	

อย่างคนที่ชอบทำแต่งานง่าย	ๆ 	เขาจะพัฒนาตัวเองได้อย่างไร	เขาอยู่อย่างไรก็ได้แค่นั้น	

แต่คนที่สู้ปัญหา	สู้สิ่งยากจะได้พัฒนาตัวเองตลอดเวลา”

๑๑๒
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สรุปคำพิพากษาของศาล 
และผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ

นางสุวิมล แจ้งสว่าง
นิติกร สำนักกฎหมาย

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๖/๒๕๕๓ 
วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓

เรื่อง ศาลปกครองสูงสุดส่งคำโต้แย้งของผู้ฟ้องคดี  (นายประมุท  สูตะบุตร)
เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่าพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง   วิทยุโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๓  ตราข้ึนโดยไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙ วรรคสอง
และพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุ 
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๘(๑)
ประกอบมาตรา ๔๘ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓๐ (หลักการเด ียวกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐  มาตรา ๒๙  วรรคสอง
และมาตรา ๓๐) หรือไม่

๑. ความเป็นมาและข้อเท็จจริงโดยสรุป
 ศาลปกครองสูงสุดส่งคำโต้แย้งของนายประมุท  สูตะบุตร (ผู้ร้อง) ซึ่งเป็นผู้ฟ้องคดีในคดี 
หมายเลขแดงท่ี ๑๓๙๗/๒๕๕๐ เพ่ือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า การตราพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๓ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙ 
วรรคสอง หรือไม่ และมาตรา ๘ (๑) มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันขัดหรือแย้งต่อ 
รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓๐ หรอืไม ่โดยมขีอ้เทจ็จรงิ สรปุไดด้งันี้
 นายประมุท สูตะบุตร ผู้ฟ้องคดี ยื่นฟ้องสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๑ คณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต่อศาลปกครอง 
ในคดหีมายเลขดำที ่๕๘/๒๕๔๗ และหมายเลขแดงที ่๑๓๗๙/๒๕๕๐ วา่ ผูถ้กูฟอ้งคด ีที ่๑ ไดอ้อกประกาศ 
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง คณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
ลงวันท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖ และประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง คณะกรรมการ
สรรหากรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ดำเนินการ
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คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๖/๒๕๕๓ 
วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓

เพ่ือให้มีผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
จำนวน ๑๗ คน เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็น
กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เสนอต่อวุฒิสภาต่อไป ซึ่งต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มี  
ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การสมัคร หลักเกณฑ์               
และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่ควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดีได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเสนอรายชื่อเป็น
กรรมการกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาตติามประกาศดงักลา่ว เมือ่วนัที ่๖ พฤศจกิายน ๒๕๔๖ ผูถ้กูฟอ้งคดทีี ่๒ 
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครและลักษณะต้องห้าม รวมท้ังกล่ันกรองผู้สมัครตามประกาศดังกล่าวแล้ว 
ปรากฏว่ามีบุคคลที่ผ่านการกลั่นกรองในเบื้องต้นรวมถึงผู้ฟ้องคดีจำนวน ๔๐ คน และผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๒ ได้ดำเนินการสรรหาตามขั้นตอน จึงได้ออกประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง บุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แหง่ชาต ิจำนวน ๑๔ คน ลงวนัที ่๒๐ ธนัวาคม ๒๕๔๖ เพือ่เสนอตอ่วฒุสิภา ซึง่ผูฟ้อ้งคดไีมไ่ดร้บัการสรรหา
 ผู้ฟ้ องคดี ได้ ยื่ นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง เกี่ ยวกับประกาศของผู้ ถู กฟ้องคดีที่  ๑ 
เรื่องคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และประกาศผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๒ เรื่อง การสมัคร หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่ควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็น
กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายและโต้แย้งว่ามีประเด็นเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่า
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ตราขึ้นโดยไม่ชอบด้วยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิ 
และเสรีภาพของบุคคล โดยผู้ฟ้องคดีขอให้ส่งความเห็นของผู้ฟ้องคดีเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยดังนี้
 ข้อ ๑ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ตราขึ้นโดยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖
 ขอ้ ๒   พระราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละกำกบักจิการวทิยกุระจายเสยีง  วทิยโุทรทศัน ์
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๘ (๑) ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓๐ ประกอบมาตรา ๒๗
 ข้อ ๓  พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง  กรม  พ.ศ. ๒๕๔๕  พ.ศ. ๒๕๔๕ ไม่ชอบด้วย
รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๒๑ เพราะขดัตอ่พระราชบญัญตัปิรบัปรงุ
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
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สรุปคำพิพากษาของศาล 
และผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ

 ศาลปกครองกลางพิจารณาแล้วมีคำสั่งจำหน่ายคำขอตามข้อ ๓ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีประสงค์
ถอนคำฟ้องเพื่อนำคดีไปฟ้องต่อศาลปกครองต่อไป และมีคำสั่งไม่ส่งความเห็นตามคำขอในข้อ ๑ และ 
๒ ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย และพิพากษายกฟ้อง ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด
 ศาลปกครองสงูสดุพจิารณาแลว้เหน็วา่ ผูฟ้อ้งคดไีดโ้ตแ้ยง้วา่ พระราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรรคลืน่
ความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๓ บัญญัติขึ้นโดยมิได้ระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจในการตรา
กฎหมาย โดยระบุเฉพาะเลขมาตราเท่าน้ัน แต่มิได้ระบุสาระสำคัญท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร 
จึงเป็นการขัดหรือแย้งต่อมาตรา ๒๙ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ และโต้แย้งว่ามาตรา ๘ (๑) ประกอบมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติ
องคก์รจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละกำกบักจิการวทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๓ ขัดหรือแย้งต่อมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ เนื่องจากเป็นการเลือกปฏิบัติ โดยไม่ เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความ
แตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ และสถานะของบุคคล ซึ่งศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว
เห็นว่า ในระหว่างพิจารณาคดีนี้ คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้ประกาศให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ สิ้นสุดลง แต่เมื่อต่อมาภายหลังมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งได้บัญญัติรับรองและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามมาตรา ๒๙ 
วรรคสอง และมาตรา ๓๐ ไว้เช่นเดียวกัน ศาลปกครองสูงสุดต้องดำเนินการไปตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง 
และให้รอการพิพากษาไว้ชั่วคราว โดยให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ๒ ประเด็น ดังนี้
 (๑) พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ หรือไม่
 (๒) พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๘ (๑) ประกอบมาตรา ๔๘ 
ขัดหรือแย้งต่อมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ หรือไม่

๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องต้น
 คำร้องนี้เป็นคดีที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น
ความถีแ่ละกำกบักจิการวทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ตราขึน้             
โดยไมถ่กูตอ้งตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ และบทบญัญตัแิหง่กฎหมาย
ดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ หรือไม่ เมื่อรัฐธรรมนูญ
แหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ ใชบ้งัคบัในขณะทีศ่าลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยัคด ีจงึมี
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ประเด็นเบื้องต้นสมควรพิจารณาก่อนว่า กรณีมีเหตุต้องพิจารณาวินิจฉัยประเด็นแห่งคดีตามคำร้อง 
หรือไม่
 พิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ได้สิ้นสุดลง
โดยประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ แต่ผู้ร้องได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม 
๒๕๔๗ ซึ่งในขณะนั้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ยังใช้บังคับอยู่ ต่อมา
ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษายกฟ้องเม่ือวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๐ ผู้ร้องได้อุทธรณ์ต่อศาลปกครอง
สูงสุด และถึงแม้ศาลปกครองสูงสุดมีความเห็นให้ส่งคำโต้แย้งของผู้ฟ้องคดีให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยภายหลังจากที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ สิ้นสุด 
ลงแล้วก็ตาม แต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้นำหลักการ
แห่งบทบัญญัติดังกล่าวมาบัญญัติไว้เป็นหลักการเดียวกันตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง และมาตรา          
๓๐ ด้วย เมื่อยังไม่มีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายนี้ 
กรณีจึงมีเหตุสมควรพิจารณาวินิจฉัยต่อไป

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
 กรณีมีประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาวินิจฉัย ดังต่อไปนี้
 ประเด็นที่หนึ่ ง   พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้อง
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ วรรคสอง หรือไม่
 พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่ผู้ร้องโต้แย้งว่า พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ บัญญัติขึ้นโดยมิได้ระบุ
บทบญัญตัแิหง่รฐัธรรมนญูทีใ่หอ้ำนาจในการตรากฎหมาย โดยระบเุฉพาะเลขมาตราเทา่นัน้ แตม่ไิดร้ะบุ
สาระสำคญัทีเ่ปน็ลายลกัษณอ์กัษร เปน็การขดัหรอืแยง้ตอ่รฐัธรรมนญู มาตรา ๒๙ วรรคสอง นัน้ เปน็กรณี
ที่ผู้ ร้องโต้แย้ งว่ากระบวนการตราพระราชบัญญัติดั งกล่าวไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญ ซึ่งหลักการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญภายหลังประกาศใช้เป็น
กฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ วรรคหน่ึง
บัญญัติให้ศาลที่พิจารณาคดีเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยได้เฉพาะกรณี
ว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ประกาศใช้บังคับแล้วมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
หรือไม่ โดยไม่อาจหยิบยกประเด็นความไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกระบวนการตรากฎหมาย
ฉบบันัน้ใหศ้าลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยัได ้ดงันัน้ ศาลรฐัธรรมนญูจงึไมจ่ำตอ้งวนิจิฉยัในประเดน็นี้
 ประเด็นที่สอง   พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๘ (๑) ประกอบมาตรา 
๔๘ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐ หรือไม่
 พิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ เป็นบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพ
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สรุปคำพิพากษาของศาล 
และผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ

ของชนชาวไทย ซึง่บญัญตัริบัรองหลกัความเสมอภาคทีใ่หค้วามคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของชนชาวไทย 
แตม่ไิดเ้ปน็การหา้มโดยเดด็ขาด หากการเลอืกปฏบิตันิัน้เปน็มาตรการเพือ่ขจดัอปุสรรคหรอืสง่เสรมิให้
บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่นแล้ว ถือว่าไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรม
 ส่วนพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๘ (๑) ประกอบมาตรา ๔๘ ที่กำหนดคุณสมบัติของ
กรรมการกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาตไิวว้า่ตอ้ง “มสีญัชาตไิทยโดยการเกดิ” นัน้ เปน็บทบญัญตัทิีม่ขีึน้
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้และเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
ทีมุ่ง่หมายจะใหเ้ปน็ประโยชนส์งูสดุแกป่ระเทศชาตแิละประชาชนทัง้ในระดบัชาตแิละระดบัทอ้งถิน่
ทัง้ในดา้นการศกึษา วฒันธรรม ความมัน่คงของรฐั และประโยชนส์าธารณะอืน่ ๆ  รวมทัง้การแขง่ขนั
โดยเสรีอย่างเป็นธรรม จำเป็นท่ีจะต้องกำหนดขอบเขตของการปฏิบัติหน้าท่ี ท้ังในด้านการจัดสรร
คลื่นความถี่และวิธีการในการกำกับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจึงเป็นองค์กรท่ีมีบทบาทสำคัญ
ในการจัดสรรทรัพยากรสื่อสารของชาติ ซึ่งมีความสำคัญและผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
การกำหนดคุณสมบัติของกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจึงต้องคำนึงถึงความเหมาะสม
ในทุกด้าน เพื่อให้ได้บุคคลที่ เหมาะสมมาทำหน้าที่อย่างเป็นธรรม เป็นกลาง และคำนึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน การที่มาตรา ๘ (๑) ประกอบมาตรา ๔๘ 
ของพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ จำกัดคุณสมบัติของคนที่จะเป็นกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติไว้เช่นนั้น เป็นข้อจำกัดที่มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป มิได้มุ่งหมายใช้บังคับ
แกบ่คุคลใดบคุคลหนึง่โดยเฉพาะ และมไิดเ้ปน็การเลอืกปฏบิตัโิดยไมเ่ปน็ธรรมตอ่บคุคลแตอ่ยา่งใด

๔. ผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
 โดยเหตุผลดังได้วินิจฉัยข้างต้น ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
มาตรา ๘ (๑) ประกอบมาตรา ๔๘ ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๓๐   
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๑. ความเป็นมาและข้อเท็จจริงโดยสรุป
  ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้ร้อง) ยื่นคำร้องลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๓ ขอให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา 
๒๑๔ ว่า ในการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
วุฒิสภาได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... ท่ีเสนอ
โดยประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินในฐานะผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
โดยในการพิจารณาในวาระที่สามของวุฒิสภา ที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... ทั้งฉบับ ด้วยคะแนนเสียง เห็นชอบจำนวน ๗๐ เสียง 
ไม่เห็นชอบจำนวน ๕๓ เสียง งดออกเสียงจำนวน ๑๖ เสียง และไม่ลงคะแนนเสียงจำนวน ๒ เสียง
จากนัน้ประธานวฒุสิภาแจง้ไปยงัประธานสภาผูแ้ทนราษฎรวา่ คะแนนเสยีงเหน็ชอบดว้ยกบัสภาผูแ้ทน
ราษฎรมีไม่มากกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๐ (๒) จึงขอส่งร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... ให้สภาผู้แทนราษฎรดำเนินการต่อไป 
และแจ้งไปยังประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่า วุฒิสภาได้ส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... ที่วุฒิสภาลงมติในวาระที่สามแล้ว คืนไป
ยังสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๐ 
วรรคสอง ประกอบมาตรา ๑๔๗ ซึ่งผู้ร้องเห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้ว ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 
๑๔๐ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๓๐๒ วรรคห้า ซึ่งเป็นบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ และไม่ได้
ตกไปตามความเห็นของประธานวุฒิสภาโดยมีเหตุผลสนับสนุนว่า เป็นร่างกฎหมายที่ผู้รักษาการ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เสนอกฎหมาย

คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๒๓/๒๕๕๓ 
วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓

ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเสนอเร่ืองต่อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือขอให้
พิจารณาวินิจฉัยกรณีความขัดแย้งเก่ียวกับอำนาจหน้าท่ีระหว่างคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินกับวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๔

เรื่อง

คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๓/๒๕๕๓ 
วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓
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สรุปคำพิพากษาของศาล 
และผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ

ตามบทบงัคบัของรฐัธรรมนญู มาตรา ๓๐๒ เพือ่ใหส้ภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณาตามรฐัธรรมนญู มาตรา 
๑๔๐ ประกอบมาตรา ๓๐๒ โดยมีความมุ่งหมายเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ทีใ่ชบ้งัคบัอยูก่อ่นรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ และการพจิารณากฎหมาย
ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา มาตรา ๓๐๒ บัญญัติไว้เป็นกรณีพิเศษแตกต่างจากมาตรา 
๑๔๐ ดังนั้น การลงมติของวุฒิสภาในร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวจึงผ่าน
ความเห็นชอบของวุฒิสภาแล้วตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๙ มาตรา ๑๔๐ ประกอบมาตรา 
๓๐๒ เม่ือผู้ร้องขอให้ประธานวุฒิสภาทบทวนการดำเนินการของวุฒิสภา แต่ประธานวุฒิสภายังคง
ดำเนินการตามนยัของรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๔๐ เชน่เดมิ จงึเปน็กรณทีีม่คีวามขดัแยง้กนัเกีย่วกบัอำนาจ
หน้าที่ตามมาตรา ๒๑๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงขอให้ศาล
รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า
 (๑) การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... 
เป็นไปตามมาตรา ๑๓๙ มาตรา ๑๔๐ ประกอบมาตรา ๓๐๒
 (๒) ในกรณีที่เป็นไปตาม (๑) ขอให้วินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... ได้ผ่านความเห็นชอบของวุฒิสภาแล้ว และให้รัฐสภาดำเนินการต่อไป
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๑ โดยส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญต่อไป
 ประธานวุฒิสภาได้มีหนังสือวุฒิสภา ด่วนที่สุด ที่ สว ๐๐๐๗/๑๒๘๙ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม 
๒๕๕๓ ยื่นคำชี้แจงว่า การที่วุฒิสภาได้พิจารณาและลงมติร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... ตามมาตรา ๑๓๙ ประกอบมาตรา ๑๔๐ ของรัฐธรรมนูญนั้น 
ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแล้ว เนื่องจากผู้ร้องได้เสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... ตามมาตรา ๑๔๐ และมาตรา ๑๔๑ ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งที่ประชุมสภา
ผูแ้ทนราษฎรไดพ้จิารณาและลงมตติามทีผู่ร้อ้งเสนอตอ่ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรและทีป่ระชมุวฒุสิภา
กไ็ดม้กีารพจิารณาและลงมตติามมาตรา ๑๔๐ (๒) ของรฐัธรรมนญู ซึง่สอดคลอ้งและเปน็ไปในแนวทาง
เดียวกับสภาผู้แทนราษฎร อีกทั้งกรณีตามคำร้องไม่ต้องด้วยบทบัญญัติมาตรา ๒๑๔ ของรัฐธรรมนูญ
เพราะองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ คือ สภาผู้แทน
ราษฎรและวฒุสิภาตามลำดบั โดยวฒุสิภามอีำนาจหนา้ทีใ่นการพจิารณากลัน่กรองรา่งพระราชบญัญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนญูทีผ่า่นความเหน็ชอบของสภาผูแ้ทนราษฎร สว่นคณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิมไิด้
มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด กรณีจึงไม่อาจเป็น
ความขัดแย้งเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... ระหว่างคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกับวุฒิสภาตามมาตรา ๒๑๔ 
ของรัฐธรรมนูญ
 ต่อมาสมาชิกวุฒิสภา จำนวน ๑๙ คน ยื่นคำชี้แจงฉบับลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๓ 
และสมาชกิวฒุสิภาจำนวน ๗ คน ยืน่คำชีแ้จงฉบบัลงวนัที ่๒๒ มนีาคม ๒๕๕๓ ซึง่สาระสำคญัของคำชีแ้จง
ท้ัง ๒ กรณีดังกล่าว มีเหตุผลทำนองเดียวกันว่า การท่ีวุฒิสภาได้พิจารณาและลงมติร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... ตามมาตรา ๑๓๙ ประกอบมาตรา ๑๔๐ 
ของรัฐธรรมนูญนั้น ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแล้ว เนื่องจากผู้ร้องได้เสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบ
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คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๖/๒๕๕๓ 
วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... ตามมาตรา ๑๔๐ และมาตรา ๑๔๑ ของรัฐธรรมนูญ
ซึง่ทีป่ระชมุสภาผูแ้ทนราษฎรไดด้ำเนนิการพจิารณาและลงมตติามทีผู่ร้อ้งไดเ้สนอตอ่ประธานสภาผูแ้ทน
ราษฎร และทีป่ระชมุวฒุสิภากไ็ดม้กีารพจิารณาและลงมตใินประเดน็ตามมาตรา ๑๔๐ (๒) ซึง่สอดคลอ้ง
และเปน็ไปในแนวทางเดยีวกบัสภาผูแ้ทนราษฎร อกีทัง้กรณตีามคำรอ้งไมต่อ้งดว้ยบทบญัญตัมิาตรา ๒๑๔ 
ของรัฐธรรมนูญ เพราะองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาร่างกฎหมายคือ สภาผู้แทนราษฎรและ
วุฒิสภาตามลำดับ โดยวุฒิสภามีอำนาจหน้าท่ีในการพิจารณากล่ันกรองร่างกฎหมายท่ีได้ผ่านความเห็นชอบ
ของสภาผู้แทนราษฎร ส่วนผู้ร้องมิได้มีอำนาจหน้าท่ีในการพิจารณาร่างกฎหมายแต่อย่างใด กรณีจึงไม่อาจ
เป็นความขัดแย้งเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... ระหว่างผู้ร้องกับวุฒิสภา ตามมาตรา ๒๑๔ ของรัฐธรรมนูญ ซ่ึงตุลาการประจำ
คดพีจิารณาคำชีแ้จงของสมาชกิวฒุสิภาแลว้เหน็วา่ สมาชกิวฒุสิภาจำนวนดงักลา่วมใิชคู่ก่รณหีรอืผูม้สีว่น
ไดเ้สยีโดยตรงในคด ีกรณคีวรทีจ่ะยืน่คำชีแ้จงโดยผูแ้ทนขององคก์รวฒุสิภา แตอ่ยา่งไรกต็ามเมือ่สมาชกิ
วฒุสิภาจำนวนดงักลา่วไดย้ืน่คำชีแ้จงเขา้มาแลว้ จงึมคีำสัง่รบัรวมไวใ้นสำนวนเพือ่ประกอบการพจิารณา

๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องต้น
 คำร้องนี้ต้องด้วยหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา 
๒๑๔ ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัยหรือไม่
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๔ บัญญัติว่า “ในกรณีที่มี
ความขัดแย้งเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มิใช่
ศาลตั้งแต่สององค์กรขึ้นไป ให้ประธานรัฐสภา นายกรัฐมนตรี หรือองค์กรนั้นเสนอเรื่องพร้อม
ความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย”
 พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีที่จะเป็นความขัดแย้งเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างองค์กรตาม
ความหมายของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๔ นั้น จะต้อง
เป็นการโต้แย้งเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างองค์กรตั้งแต่สององค์กรขึ้นไปอันเป็นอำนาจหน้าที่
ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเท่านั้น กรณีตามคำร้องนี้ ผู้ร้องมีความเห็นว่า กระบวนการใน
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... ของ
วุฒิสภาไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นเพียงความเห็นในฐานะผู้เสนอร่างกฎหมาย
ใหร้ฐัสภาในฐานะองคก์รฝา่ยนติบิญัญตัพิจิารณาใหค้วามเหน็ชอบอนัเปน็อำนาจหนา้ทีท่ีบ่ญัญตัไิว้
ในรัฐธรรมนูญ กรณีเป็นเพียงความเห็นที่ต่างกันเกี่ยวกับการใช้และการตีความกฎหมายเท่านั้น
หาใช่ความขัดแย้งเก่ียวกับอำนาจหน้าท่ีระหว่างสององค์กรไม่ ท้ังน้ี เน่ืองจากกระบวนการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวมิใช่เป็นอำนาจหน้าท่ีของผู้ร้อง หากแต่เป็นอำนาจ
หน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติโดยแท้ คำร้องนี้จึงมิใช่กรณีปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่
ของผู้ร้องแต่อย่างใด จึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีจะเสนอเร่ืองให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๔

๓. ผลคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญ
 โดยเหตุผลดังได้วินิจฉัยข้างต้น ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย

คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๓/๒๕๕๓ 
วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓
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๑. ข้อเท็จจริงในคดีโดยสรุป
  คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ในสมัยรัฐบาลพันตำรวจโท ทักษิณ  ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี 
ไดอ้อกคำสัง่สำนกันายกรฐัมนตร ีที ่๑๓๙/๒๕๔๖ เรือ่ง การปราบปรามผูม้อีทิธพิล ลงวนัที ่๘ กรกฎาคม 
๒๕๔๖ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี โดยปรากฏคำนิยาม ผู้มีอิทธิพล หมายถึง บุคคล
หรือกลุ่มบุคคลที่ดำรงตนด้วยการกระทำการด้วยตนเองหรือใช้จ้างงาน สนับสนุนการกระทำใด ๆ
ที่ผิดกฎหมายหรืออยู่เหนือกฎหมายซึ่งโดยปกติพฤติกรรมดังกล่าวเป็นความผิดอาญาอยู่แล้ว แต่ผล
ทางการกระทำนั้นเป็นการคึกคะนองส่งผลกระทบในวงกว้างต่อสังคม ก่อให้เกิดความรำคาญ 
ความเสยีหาย ความหวาดกลวั หรอืการสรา้งเครอืขา่ยขยายผล ซึง่บอ่นทำลายเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง 
หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน นอกจากนี้ ได้มีคำสั่งศูนย์อำนวยการ
ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ ที่ ๓๐/๒๕๔๖ เรื่อง แนวทางดำเนินการปราบปรามผู้มีอิทธิพล
คำสั่งศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ ที่ ๕๕/๒๕๔๖ กำหนดให้คณะทำงาน
ติดตามตรวจสอบเพื่อเร่งรัดดำเนินการใช้มาตรการทางภาษีกับผู้กระทำความผิดและผู้มีพฤติการณ์
เกี่ยวกับยาเสพติด มีอำนาจดำเนินการกับผู้มีอิทธิพลเป็นอย่างเดียวกับผู้กระทำผิดและผู้มีพฤติการณ์
เกีย่วกบัยาเสพตดิ ตอ่มาไดม้คีำสัง่ศนูยอ์ำนวยการตอ่สูเ้พือ่เอาชนะยาเสพตดิแหง่ชาต ิที ่๓/๒๕๔๗ เรือ่ง
การปราบปรามผูม้อีทิธพิลเงนิกูน้อกระบบ ผูฟ้อ้งคดเีหน็วา่คำสัง่สำนกันายกรฐัมนตร ีที ่๑๓๙/๒๕๔๖ 
มีศักด์ิเท่ากับเป็นกฎหมายและเป็นกฎหมายท่ีฝ่ายบริหารตราข้ึนใช้บังคับเองโดยไม่ผ่านระบบรัฐสภา
หรือองค์กรผู้ใช้อำนาจนิติบัญญัติและไม่มีบทบัญญัติใดในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
คดีหมายเลขแดง ที่ ฟ. ๒๙/๒๕๕๓ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของกฎที่ออกโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี

เรื่อง

นายฉัตรชัย  โรจนมณเฑียร  ที่ ๑         ผูฟ้อ้งคดี
นางอัญชลี  สันหกรณ์  ที่ ๒   

นายกรัฐมนตรี  ที่ ๑             ผู้ถูกฟ้องคดี
คณะรัฐมนตรี  ที่ ๒       

          ระหว่าง
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คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๓/๒๕๕๓ 
วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓

แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ให้อำนาจนายกรัฐมนตรีออกคำสั่งที่มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนได ้นอกจากนัน้ โดยผลของคำส่ังทางปกครองดังกล่าวได้มีการนำมาตรการทางภาษีมาใช้
กับบุคคลท่ีเป็นผู้มีอิทธิพล โดยได้มีการแต่งต้ังคณะติดตามตรวจสอบหรือเร่งรัดดำเนินการใช้มาตรการ
ทางภาษีกับผู้กระทำหรือผู้มีพฤติการณ์เก่ียวกับยาเสพติดหรือเป็นผู้มีอิทธิพล ซ่ึงเป็นการใช้อำนาจ
ทางปกครองโดยไม่มีกฎหมายให้อำนาจกระทำเช่นน้ันได้ เพราะหากบคุคลตกเปน็ผูถ้กูกลา่วหาวา่เปน็
ผูม้อีทิธพิลตามคำสัง่สำนกันายกรฐัมนตร ีที ่๑๓๙/๒๕๔๖ แลว้ ยอ่มจะตอ้งถกูคณะทำงานดำเนนิการใช้
อำนาจทางปกครองใช้มาตรการเร่งรัดทางภาษีกับบุคคลนั้นอย่างผิดปกติ เท่ากับฝ่ายบริหารใช้คำสั่ง
สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๓๙/๒๕๔๖ เป็นเครื่องมือในการตัดสินลงโทษบุคคลนั้นเองได้ โดยไม่ผ่าน
กระบวนการยตุธิรรมทีถ่กูตอ้งตามกฎหมาย เพราะมผีลบงัคบัเปน็การทัว่ไปโดยมไิดมุ้ง่หมายใหใ้ชบ้งัคบั
แก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ จึงเห็นได้ว่าคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๓๙/๒๕๔๖ มีความ
มุง่หมายบงัคบัใชอ้ยา่งเปน็กฎ ตามมาตรา ๓ แหง่พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และการบงัคบัใชค้ำสัง่ดงักลา่วมผีลกระทบตอ่สทิธแิละเสรภีาพของประชาชนอยา่ง
ชดัแจง้ ดงันัน้ คำสัง่สำนกันายกรฐัมนตร ีที ่๑๓๙/๒๕๔๖ จงึเปน็คำสัง่ทางปกครองทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมาย
 ผู้ฟ้องคดีท้ังสองเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการบังคับใช้ตามคำส่ังสำนักนายกรัฐมนตรี 
ที่ ๑๓๙/๒๕๔๖ เพราะผู้ฟ้องคดีทั้งสองถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้มีอิทธิพลตามคำสั่งศูนย์อำนวยการต่อสู้
เพื่อเอาชนะยาเสพติด ที่ ๓/๒๕๔๗ ทั้ง ๆ ที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมิได้มีพฤติการณ์ดังที่ถูกกล่าวหา และ
ผู้ฟ้องคดีท้ังสองยังได้ถูกคณะทำงานติดตามตรวจสอบหรือเร่งรัดดำเนินการใช้มาตรการทางภาษีกับผู้กระทำ
ความผิดและผู้มีพฤติการณ์เกี่ยวกับยาเสพติดหรือผู้มีอิทธิพลมีมติให้กรมสรรพากรออกหมายเรียก
ตรวจสอบภาษแีละมกีารประเมนิภาษเีงนิไดบ้คุคลธรรมดากบัผูฟ้อ้งคดทีัง้สองยอ้นหลงัอยา่งไมเ่ปน็ธรรม 
เกิดผลกระทบโดยตรงต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้ฟ้องคดีทั้งสองและผู้ฟ้องคดีทั้งสองเพิ่งจะได้ทราบถึง
คำสัง่สำนกันายกรฐัมนตรดีงักลา่วจากสำนกังานปลดัสำนกันายกรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่๒๖ สงิหาคม ๒๕๕๒
 ขอใหศ้าลปกครองมคีำพพิากษาหรอืคำสัง่เพกิถอนคำสัง่สำนกันายกรฐัมนตร ีที ่๑๓๙/๒๕๔๖ 
โดยให้มีผลยกเลิกตั้งแต่มีการออกคำสั่งดังกล่าว

๒. ประเด็นพิจารณาวินิจฉัย
 คดีมีประเด็นต้องวินิจฉัยว่า ศาลมีอำนาจรับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาหรือไม่ เพราะเหตุเกี่ยวกับ 
อำนาจศาล
 พิเคราะห์แล้วเห็นว่า มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี
พิพาทเก่ียวกับการท่ีหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ คำส่ัง หรือการกระทำอ่ืนใดเน่ืองจากกระทำโดยไม่มีอำนาจหรือนอกเหนือ
อำนาจหน้าที่ หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการ
อันเป็นสาระสำคัญท่ีกำหนดไว้สำหรับการกระทำน้ัน หรือโดยไม่สุจริต หรือมีลักษณะเป็นการเลือก
ปฏิบัติไม่เป็นธรรม หรือมีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จำเป็น หรือสร้างภาระให้เกิดกับ

คำสั่งศาลปกครองสูงสุด  คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. ๒๙/๒๕๕๓ 
วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
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ประชาชนเกินสมควรหรือโดยการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ และมาตรา ๑๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวบัญญัติให้ศาลปกครองสูงสุดมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วย
กฎหมายของพระราชกฤษฎกีาหรอืกฎทีอ่อกโดยคณะรฐัมนตรหีรอืโดยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตรี
 เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้ งสองฟ้องว่า คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่  ๑๓๙/๒๕๔๖ เรื่อง 
การปราบปรามผู้ใช้อิทธิพล ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ซึ่งออกโดยความเห็นชอบของผู้
ถูกฟ้องคดีที่  ๒ มีผลกระทบต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองเนื่องจากผู้ฟ้องคดีทั้งสองถูกกล่าวหาว่ามี
พฤติการณ์ที่ เข้าข่ายผู้มีอิทธิพลประเภทหรือกลุ่มบุคคลที่ปล่อยเงินกู้นอกระบบตามคำสั่ง
ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด ที่ ๓/๒๕๔๗ และถูกคณะทำงานติดตามตรวจสอบ
หรือเร่งรัดดำเนินการใช้มาตรการทางภาษีอย่างไม่เป็นธรรม ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำส่ังสำนักนายกรัฐมนตรี
ที่ ๑๓๙/๒๕๔๖ ดังกล่าว เป็นบทบัญญัติที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยมิได้มุ่งหมายให้ใช้บังคับ
แก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ จึงมีสภาพเป็นกฎตามบทนิยามในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งดังกล่าวออกโดย
ความเห็นชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า คดีนี้เป็นคดีพิพาทตามมาตรา 
๑๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ คดีจึงมี
ประเด็นที่จะต้องพิจารณาว่าคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าวมีลักษณะเป็นกฎตามบทนิยาม
ในมาตรา ๓ แหง่พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ หรอืไม่
 เห็นว่า คำว่า กฎ ตามบทนิยามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ หมายความวา่ พระราชกฤษฎกีา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง 
ข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมาย
ให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ เมื่อคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๓๙/๒๕๔๖
ได้วางเป้าหมายในการปราบปรามผู้มีอิทธิพลในทุกพ้ืนท่ีของประเทศไทยหรือให้ประชาชนได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อให้เกิดความสงบสุขของสังคมอันจะส่งผลต่อการ
พฒันาเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืงในระบอบประชาธปิไตย และความเจรญิกา้วหนา้ของประเทศไทย
โดยกำชบัใหเ้จา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเสมอภาคและอยา่งเครง่ครดั คำสัง่ดงักลา่ว
จึงมีลักษณะเป็นการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเป็นการวางกรอบ
การปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าท่ีซ่ึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบในสายงานต่าง ๆ  ให้ดำเนินงานภายใต้กรอบกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด โดยยังไม่มีผลทางกฎหมายโดยตรงไปสู่ภายนอกฝ่ายปกครอง คำส่ังสำนักนายกรัฐมนตรี 
ท่ี ๑๓๙/๒๕๔๖ จึงไม่มีลักษณะเป็นกฎตามบทนิยามในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ สว่นการทีก่รมสรรพากรไดใ้ชม้าตรการทางภาษี
ตรวจสอบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้ฟ้องคดีทั้งสองนั้น เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
โดยอาศยัอำนาจตามประมวลรษัฎากรมไิดอ้าศยัอำนาจตามคำสัง่สำนกันายกรฐัมนตร ีที ่๑๓๙/๒๕๔๖ 
ดังที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองกล่าวอ้างแต่ประการใด ดังนั้น เมื่อการออกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี
ที ่๑๓๙/๒๕๔๖ ลงวนัที ่๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรือ่ง การปราบปรามผูม้อีทิธพิล เปน็การกำหนดนโยบาย
และเปน็กรอบการปฏบิตังิานของเจา้หนา้ที ่กรณจีงึมใิชก่ฎทีอ่อกโดยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตรี
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คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๓/๒๕๕๓ 
วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓

การฟ้องขอให้เพิกถอนคำส่ังดังกล่าวในคดีน้ีจึงไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
ตามมาตรา ๑๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ศาลปกครองสูงสุดจึงไม่มีอำนาจรับคำฟ้องไว้พิจารณาได้

๓. ผลคำสั่งของศาลปกครองสูงสุด
 จึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ   

คำสั่งศาลปกครองสูงสุด  คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. ๒๙/๒๕๕๓ 
วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
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นายอภิวัฒน์  สุดสาว
นิติกร สำนักกฎหมาย

ลำดับศักดิ์ทางกฎหมาย
ระหว่าง “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ” กับ “พระราชบัญญัติ” 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
๑.  บทนำ
	 คำว่า	“กฎหมาย”	ในความเข้าใจของบุคคลทั่วไปนั้นคือกฎเกณฑ์ที่กำหนดความประพฤติ 
ของบุคคลในสังคม	 ซึ่งบุคคลจะต้องปฏิบัติตามหรือควรจะปฏิบัติตาม	 มิฉะนั้นจะได้รับผลร้ายหรือ 
ไมไ่ดผ้ลดตีามทีก่ฎหมายอำนวยประโยชน์๑	แต	่“กฎหมาย”	ตามความหมายของกฎหมายรฐัธรรมนญู 
นั้น	จะหมายความถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในฐานะที่เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ	 
กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์	พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ	พระราชบัญญัติ	
พระราชกำหนดและพระราชกฤษฎีกา	นอกจากนี้ยังอาจรวมถึงคำสั่งหรือประกาศของบุคคลหรือ 
คณะบคุคลซึง่ทำการปฏวิตัหิรอืรฐัประหารทีม่ผีลใชบ้งัคบัเชน่เดยีวกบักฎหมาย	จากกฎหมายในแตล่ะ 
ประเภทดังกล่าวนั้นมักจะมีข้อถกเถียงกันอยู่เสมอว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นมีสถานะ 
หรือลำดับศักดิ์ทางกฎหมายสูงกว่าหรืออยู่ในระดับเดียวกับพระราชบัญญัติ	ซึ่งปัญหาข้อนี้แม้แต่ใน 
แวดวงวิชาการกฎหมายบางครั้งก็ยังมีความเห็นที่แตกต่างกันอยู่
	 ดงันัน้	คอลมัน ์คมความคดิ เขม็ทศิรฐัธรรมนญู	ฉบบันี	้จงึใครข่อนำเสนอบทความเรือ่ง	“ลำดบัศกัดิ ์
ทางกฎหมายระหว่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญกับพระราชบัญญัติ	 ตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐”	 โดยเฉพาะแนวคิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบ 
รฐัธรรมนญู	ขอ้แตกตา่งระหวา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูกบัพระราชบญัญตัติามรฐัธรรมนญู 
แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	

 ๑สถาบันพระปกเกล้า,สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๕๔๐) หมวดรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
เรื่อง ๒. ประเภทและศักดิ์กฎหมายในรัฐธรรมนูญ,	(กรุงเทพฯ	:	องค์การค้าของคุรุสภา,	๒๕๔๔),	หน้า	๑.	
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กับ	“พระราชบัญญัติ”	ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐		
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 ๒ดำริห์	บูรณะนนท์,	พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกฎหมายเลือกตั้งและกฎหมายพรรคการเมือง,	 
(กรุงเทพฯ	:	นิติธรรม,	๒๕๓๙),	น.	๔.
 ๓Henry	 Cambell	 Black,	 Black’s	 law	 dictionary,	 5th	 Ed.	 (Minesota	 :	 St.	 Paul	 Minn.	 West	 Publishing	 
Co.,	1997),	p.991.	อ้างใน	สราวุธ	ปิตุเตชะ,	“พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๔๐,”	(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต	คณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,	๒๕๔๕),	น.	๒๒.
 ๔ดำริห์		บูรณะนนท์	,	อ้างแล้ว,	น.	๘.

๒. แนวคิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
	 คำว่า	 “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ”	 เพิ่งจะมีปรากฏในวงวิชาการกฎหมายของไทย 
เมื่อไม่นานมานี้เอง	ซึ่งการที่วงวิชาการกฎหมายของไทยเริ่มรู้จักคำว่า	“พระราชบัญญัติประกอบ 
รฐัธรรมนญู”	นัน้กเ็ปน็ผลสบืเนือ่งมาจากววิฒันาการทีไ่ดม้กีารนำเอารปูแบบ	หรอืลกัษณะของการเมอืง 
การปกครองและระบบกฎหมายจากต่างประเทศ	เช่น	สาธารณรัฐฝรั่งเศสก็ดี	สหรัฐอเมริกาก็ดี	รวมถึง 
ลักษณะเด่นบางประการของระบบการปกครองในประเทศอื่นมาประยุกต์ใช้กับประเทศไทย	
จงึทำใหค้ำวา่	“พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู”	เริม่มผีูรู้จ้กัมากขึน้ในแวดวงวชิาการดา้นกฎหมาย๒ 
		 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ	 ตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า	
“Organic	Law”	ส่วนภาษาฝรั่งเศสใช้ตรงกับคำว่า	 “Lois	 Organigues” 
นอกจากนี้นักวิชาการบางท่านยังได้ใช้คำอีกคำหนึ่งซ่ึงมีความหมายอย่างเดียว 
กับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ	คือ	คำว่า	“กฎหมายประกอบ 
รัฐธรรมนูญ”	 โดยคำว่า	 “Organic	 Law”	 นั้น	 Black’s	 Law	 Dictionary 
ได้ให้ความหมายไว้ว่า	 The	 Fundamental	 law,	 or	 constitution 
of	a	state	or	nation,	written	or	unwritten.	That	law	or	system	of	laws	 
or	principle	which	defines	and	establishes	the	organization	of	its	 
government.	 (กฎหมายที่กำหนดกฎเกณฑ์และเป็นกฎหมายพื้นฐานของชาติ	 หรือรัฐ	 ซึ่งอาจ 
เปน็ลายลกัษณอ์กัษรหรอืไมเ่ปน็ลายลกัษณอ์กัษรกไ็ด้	โดยกำหนดลกัษณะและแนวทางเกีย่วกบัรฐับาล 
วางหลกัพืน้ฐานสำหรบัใหร้ฐับาลดำเนนิการจดัรปูแบบของรฐั	และกำหนดกฎเกณฑก์ระจาย	และจำกดั 
บทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน	และวางหลักในการใช้อำนาจอธิปไตยว่ามีขอบเขตมากน้อยแค่ไหน	 
เพียงใด)๓ 
	 ๒.๑		 แนวคิดเกี่ยวกับรัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐฝรั่งเศส
   คำว่า	“รัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ”	นำมาใช้คร้ังแรกในรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐฝร่ังเศส 
ฉบับปี	 ค.ศ.	 ๑๘๔๘	 ซึ่งการมีรัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นมานั้น	 เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา 
ความยุ่งยากในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ	 โดยรัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมีบทบาทและหน้าที่ 
ในการเพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น	 และเรื่องที่จะบัญญัติเป็น 
รัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญได้นั้นก็จะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดองค์กรของรัฐ	 หรืออำนาจ 
หน้าที่องค์กรของรัฐเท่านั้น	 ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปี	 ค.ศ.	 ๑๙๕๘	 ที่เป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้ 
บญัญตัเิกีย่วกบัรฐับญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูไว	้โดยมหีลกัเกณฑเ์กีย่วกบักระบวนการตรา	กระบวนการ 
ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญและลำดับศักดิ์ของรัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไว้เป็นพิเศษ 
แตกต่างไปจากรัฐบัญญัติธรรมดา๔ 
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	 รฐัธรรมนญูแหง่สาธารณรฐัฝรัง่เศส	ฉบบัป	ีค.ศ.	๑๙๕๘	 
ได้กำหนดกระบวนการในการจัดทำรัฐบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญไว้เป็นพิเศษในมาตรา	 ๔๖	 ให้แตกต่างจาก 
กระบวนการจดัทำกฎหมายธรรมดาหรอืจากการแกไ้ขเพิม่เตมิ 
รั ฐธรรมนูญจึ งทำให้ รั ฐบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนูญ 
เป็นกฎหมายอีกประเภทหนึ่ง	 ซึ่งมิใช่รัฐธรรมนูญหรือ 
กฎหมายธรรมดา	แต่อย่างไรก็ตาม	แม้ว่าในทางความคิดเห็นของนักนิติศาสตร์หรือผู้ร่างรัฐธรรมนูญ 
จะจัดให้รัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญอยู่ในลำดับศักดิ์พิเศษที่อยู่ระหว่างรัฐธรรมนูญกับกฎหมาย 
ธรรมดา	แต่ก็ไม่มีบทบัญญัติใดในรัฐธรรมนูญที่กล่าวถึง	“สถานะ”	ของรัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าอยู่ในสถานะที่พิเศษกว่ากฎหมายธรรมดาอย่างไร๕ 
	 แต่เหตุผลที่นักนิติศาสตร์พิจารณาว่ารัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญอยู่ในลักษณะที่พิเศษกว่า 
กฎหมายธรรมดาก็เนื่องมาจากความเห็นที่มีที่มาจากเจตนารมณ์ของผู้ร่างรัฐธรรมนูญที่ได้กล่าวไว้ 
ในการประชุมคณะทำงานร่างรัฐธรรมนูญว่าเมื่อพิจารณาจากรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐฝรั่งเศส	ฉบับปี	
ค.ศ.	 ๑๙๕๘	 รัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจึงอยู่ระหว่างรัฐธรรมนูญกับรัฐบัญญัติธรรมดา	การที่มี 
ตำแหน่งของกฎหมายอีกประเภทหนึ่งตรงกลางดังกล่าวถือว่ามีลำดับศักดิ์ของกฎหมายเป็นพิเศษ	 
ซึ่งอธิบายได้จากบทบาทของรัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและกระบวนการตราที่มีความเข้มงวด 
ทัง้กระบวนการตราและการควบคมุตรวจสอบมากกวา่กฎหมายระดบัรฐับญัญตัทิัว่ไป	ดงันัน้	รฐับญัญตั ิ
ประกอบรัฐธรรมนูญจึงเป็นกฎหมายที่เป็นการขยายความหรือเนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญ 
และกำหนดเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ จึงทำให้เห็นได้ว่ารัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
เป็นกฎหมายที่เพิ่มเติมจากรัฐธรรมนูญด้วย๖ 
	 จึงอาจกล่าวได้ว่า	 รัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญอยู่ในลำดับศักดิ์ที่พิเศษกว่ากฎหมายธรรมดา	 
เนื่องมาจากมีกระบวนการในการจัดทำเป็นพิเศษแตกต่างจากกฎหมายประเภทอื่น	ๆ 	และจะตราได้ 
ก็เฉพาะในเรื่องที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ให้ตราเป็นรัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเท่านั้น	และแม้ว่า 
รฐับญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูอาจตราไดโ้ดยกระบวนการอืน่นอกเหนอืจากกระบวนการตรารฐับญัญตั ิ
ประกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ในมาตรา	๔๖	ก็ตาม	ทั้งนี้	ตามแนวคำวินิจฉัยของ 
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญที่	๖๐-๖	ลงวันที่	๑๕	มกราคม	ค.ศ.	๑๙๖๐	ซึ่งได้วินิจฉัยรับรองถึงสถานะ 
ของรัฐกำหนดประกอบรัฐธรรมนูญว่าอยู่ในสถานะเดียวกับรัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ตราโดย 
กระบวนการตามมาตรา	๔๖	ดังนั้น	รัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทุกประเภทก็จะอยู่ในลำดับศักดิ์ 
เดียวกันและอยู่ในลำดับศักดิ์ที่สูงกว่ากฎหมายธรรมดาแต่ต่ำกว่ารัฐธรรมนูญ๗

  ๕นันทวัฒน์	บรมานันท์,	รัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฝร่ังเศส : ข้อคิดเพ่ือการปรับปรุงรัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไทย, 
(กรุงเทพฯ	:	สุขุมและบุตร	จำกัด,	๒๕๔๑),	น.	๑๒๙.
 ๖Hubert		AMIEL,	Les lois organiques,	(Revue	du	Droit	Public,	Paris,	1989),	pp.	408-410.	อ้างในสราวุธ		ปิตุเตชะ,	 
อ้างแล้ว,	น.	๗-๘.
 ๗นันทวัฒน์		บรมานันท์,	อ้างแล้ว,	น.	๑๓๘-๑๓๙.
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	 ๒.๒	แนวคิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญในประเทศไทย			
		 	 สำหรับประเทศไทยนั้น	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๔๐	
เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่นำระบบ	 “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ”	 มาใช้	 และสร้างคำว่า	
“พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู”	ขึน้มาในระบบกฎหมายของประเทศไทย๘ 

			 	 โดยนักวิชาการในประเทศไทยมีความเห็นเกี่ยวกับสถานะหรือ 
ลำดบัศกัดิท์างกฎหมายของพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูแบง่ออกไดเ้ปน็	
๒	กลุ่มด้วยกัน	กล่าวคือ๙ 
  กลุ่มที่หนึ่ง	มีแนวความคิดว่า	พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
เป็นเพียงกฎหมายซึ่งเป็นการขยายรัฐธรรมนูญ หรือบัญญัติรายละเอียด 
ของรัฐธรรมนูญแยกต่างหากไปจากรัฐธรรมนูญโดยไม่ได้มีกระบวนการตรา 
การแก้ไขเพิ่มเติม การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญและสถานะ 
ของกฎหมายหรือลำดับศักดิ์ของกฎหมายแตกต่างไปจากกฎหมายธรรมดาแต่อย่างใด	 ซึ่งตามแนว 
ความคิดนี้อาจเรียกได้ว่าเป็นการให้คำนิยามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามเนื้อความ	
ซึ่งนักวิชาการในกลุ่มนี้	 ได้แก่	ศาสตราจารย์ไพโรจน์	ชัยนาม	,	ศาสตราจารย์	ดร.	วิษณุ	เครืองาม,	 
อาจารย์พงศ์เพ็ญ	ศกุนตาภัย,	อาจารย์ประพันธ์		ทรัพย์แสง	และรองศาสตราจารย์สมยศ	เชื้อไทย
  กลุ่มที่สอง	มีแนวความคิดว่า	พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายพิเศษ  
โดยมีกระบวนการตรา การแก้ไขเพิ่มเติม การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแตกต่างไป 
จากกฎหมายธรรมดามสีถานะหรอืลำดบัศกัดิท์างกฎหมายสงูกวา่กฎหมายธรรมดา (พระราชบญัญตั,ิ 
พระราชกำหนด) แต่ต่ำกว่ารัฐธรรมนูญ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับองค์กรหรือการดำเนินงานของ 
องคก์รตา่ง ๆ  ตามรฐัธรรมนญู	ซึง่ตามแนวความคดินีอ้าจเรยีกไดว้า่เปน็การใหค้ำนยิามพระราชบญัญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนญูตามแบบพธิี	ซึง่นกัวชิาการในกลุม่นี้	ไดแ้ก	่ศาสตราจารย์	ดร.อมร		จนัทรสมบรูณ,์	
ศาสตราจารย์	ดร.	สมคิด		เลิศไพฑูรย์	และรองศาสตราจารย์	ดร.พูนศักดิ์		ไวสำรวจ

๓. ข้อแตกต่างระหว่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญกับพระราชบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 ได้บัญญัติโดยแยกกระบวนการตรา 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไว้ในหมวด	 ๖	 ส่วนที่	 ๖	 สำหรับการตราพระราชบัญญัตินั้น 
ได้บัญญัติไว้ในหมวด	 ๖	 ส่วนที่	 ๗	 โดยมีประเด็นที่แตกต่างอันมีนัยสำคัญระหว่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญกับพระราชบัญญัติ	ดังนี้

 ๘สถาบันพระปกเกล้า,	 สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๕๔๐) หมวดรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
เรื่อง ๓. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ,	(กรุงเทพฯ	:	องค์การค้าของคุรุสภา,	๒๕๔๔),	น.	๒.
 ๙สราวุธ		ปิตุเตชะ,	อ้างแล้ว,	น.	๒๓-๒๘.
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	 ๓.๑		 ผู้มีอำนาจเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติ
	 	 	 ในเรื่องผู้มีอำนาจเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัตินั้น	
มีข้อแตกต่างในสาระสำคัญ	ดังนี้
	 	 	 ๓.๑.๑	 ผู้มีอำนาจเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๕๐	มาตรา	๑๓๙		รา่งพระราชบญัญตัปิระกอบ 
รัฐธรรมนูญจะเสนอได้ก็แต่โดย
	 	 	 	 	 	 ๑)	 คณะรัฐมนตรี
	 	 	 	 	 	 ๒)		สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่า	 ๑	 ใน	 ๑๐	 ของจำนวนสมาชิก 
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร	 หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา	มีจำนวน 
ไม่น้อยกว่า	๑	ใน	๑๐	ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา	หรือ		
	 	 	 	 	 	 ๓)		ศาลรัฐธรรมนูญ	ศาลฎีกา	หรือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ	ซึ่งประธานศาล
และประธานองค์กรนั้นเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น
      ขอ้สงัเกต	สมาชกิวฒุสิภาโดยลำพงั	และประชาชนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ไมม่สีทิธเิสนอ
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
	 	 	 ๓.๑.๒		ผู้มีอำนาจเสนอร่างพระราชบัญญัติ
	 	 	 	 	 	 ตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๕๐	มาตรา	๑๔๒	กำหนด 
ให้ร่างพระราชบัญญัติจะเสนอได้ก็แต่โดย
	 	 	 	 	 	 ๑)		คณะรัฐมนตรี
	 	 	 	 	 	 ๒)		สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่า	๒๐	คน
	 	 	 	 	 	 ๓)		ศาลหรือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ	 เฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัด 
องค์กรและกฎหมายที่ประธานศาลและประธานองค์กรนั้นเป็นผู้รักษาการ	หรือ	
	 	 	 	 	 	 ๔)		ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า	๑๐,๐๐๐	คน
      ข้อสังเกต 
	 	 	 	 	 	 (๑)	สมาชกิวฒุสิภาไมม่สีทิธเิสนอหรอืเขา้รว่มกบัสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรในการ
เสนอร่างพระราชบัญญัติ	
	 	 	 	 	 	 (๒)	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามารถเสนอร่างพระราชบัญญัติได้โดยไม่ต้อง 
ขอความเห็นชอบจากพรรคการเมืองที่ตนสังกัด
	 	 	 	 	 	 (๓)	ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเสนอร่างพระราชบัญญัติได้เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับ 
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย	 ตามที่กำหนดในหมวด	 ๓	 และเรื่องแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 
ตามที่กำหนดในหมวด	๕
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	 	 	 	 	 	 (๔)	ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน๑๐	ซึ่งมิใช่ร่างที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรี	 
จะเสนอได้ก็ต่อเมื่อมีคำรับรองของนายกรัฐมนตรี
	 ๓.๒		 การพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
	 	 	 ขั้นตอนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญในประเด็นนี้	รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	ไม่ได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะในหมวด	 ๖	 ส่วนที่	 ๖	 
การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ	แต่ตามมาตรา	๑๔๐	วรรคสอง	 ได้บัญญัติ 	 
“ให้นำบทบัญญัติในหมวด	๖	ส่วนที่	๗	การตราพระราชบัญญัติ	 มาใช้บังคับกับการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญด้วยโดยอนุโลม”	ยกเว้นขั้นตอนในการออกเสียงลงคะแนน 
นั้น	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	ได้บัญญัติเรื่องจำนวนคะแนนเสียงในการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติไว้แตกต่างกัน	ดังนี้
	 	 	 ๓.๒.๑		การออกเสียงลงคะแนนร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
	 	 	 	 	 	 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 มาตรา	 ๑๔๐	 
ได้บัญญัติให้การออกเสียงลงคะแนนร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของสภาผู้แทนราษฎร 
และวุฒิสภาไว้	ดังนี้
	 	 	 	 	 	 ๑)	 การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ	 และในวาระที่สอง 
ขั้นพิจารณาเรียงลำดับมาตรา	ให้ถือเสียงข้างมากของแต่ละสภา
	 	 	 	 	 	 ๒)	 การออกเสยีงลงคะแนนในวาระทีส่าม	ตอ้งมคีะแนนเสยีงเหน็ชอบดว้ยในการ 
ที่จะให้ออกใช้เป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด 
เท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา
	 	 	 ๓.๒.๒	 การออกเสียงลงคะแนนร่างพระราชบัญญัติ
	 	 	 	 	 	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	ได้บัญญัติวางหลักเกณฑ์
การออกเสียงลงคะแนนร่างพระราชบัญญัติ	ในชั้นของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา	ดังนี้
	 	 	 	 	 	 การออกเสียงลงคะแนนร่างพระราชบัญญัติในชั้นของสภาผู้แทนราษฎรและ 
วุฒิสภานั้น	 รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะ	 จึงต้องนำความในรัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 ๑๒๖๑๑	  
ประกอบข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	 พ.ศ.๒๕๕๑	 ข้อ	 ๗๑๑๒	 	 (กรณีสภาผู้แทนราษฎร)	

 ๑๐รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๑๔๓	วรรคหนึ่ง	บัญญัติว่า
	 “ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน	หมายความถึงร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง	ดังต่อไปนี้
	 	 (๑)	การตั้งขึ้น	ยกเลิก	ลด	เปลี่ยนแปลง	แก้ไข	ผ่อน	หรือวางระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับภาษีหรืออากร
	 	 (๒)	การจัดสรร	รับ	รักษา	หรือจ่ายเงินแผ่นดิน	หรือการโอนงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน
	 	 (๓)	การกู้เงิน	การค้ำประกัน	การใช้เงินกู้	หรือการดำเนินการที่ผูกพันทรัพย์สินของรัฐ
	 	 (๔)	เงินตรา”.	
 ๑๑รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๑๒๖	วรรคสอง	บัญญัติว่า
	 “การลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษาให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นประมาณ	เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญนี้”.
  ๑๒ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	พ.ศ.๒๕๕๑	ข้อ	๗๑	กำหนดว่า
	 “เสียงข้างมากตามมาตรา	๑๒๖	วรรคสอง	ของรัฐธรรมนูญนั้น	ถ้าความเห็นของที่ประชุมมีตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไป	ให้ถือเอา 
จำนวนคะแนนเสียงฝ่ายที่มากที่สุด
	 	 ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากัน	ให้ประธานออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด”.
  



คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
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และขอ้บงัคบัการประชมุวฒุสิภา	พ.ศ.๒๕๕๑	ขอ้	๖๔๑๓		(กรณวีฒุสิภา)	มาปรบัใช	้ดงันัน้	การออกเสยีง 
ลงคะแนนร่างพระราชบัญญัติในชั้นสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาจึงให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็น
ประมาณ

 ๓.๓	 กระบวนการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
	 	 	 กระบวนการตรวจสอบความชอบด้ วย 
รัฐธรรมนูญ	ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช	๒๕๕๐	แบ่งเป็น	๒	 กรณี	 คือ	การตรวจสอบ 
ก่อนประกาศใช้ เป็นกฎหมายและการตรวจสอบ 
หลังประกาศใช้เป็นกฎหมาย	 ซึ่งการตรวจสอบความชอบ 
ด้วยรัฐธรรมนูญก่อนประกาศใช้เป็นกฎหมายของร่าง 
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูและรา่งพระราชบญัญตั ิ
นั้น	มีข้อแตกต่างในสาระสำคัญ	ดังนี้
	 	 	 ๓.๓.๑	 กระบวนการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ
	 	 	 	 	 	 การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญก่อนประกาศใช้เป็นกฎหมายของ 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเป็นระบบบังคับ	กล่าวคือ	เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบกับ 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับใดแล้วก่อนนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรง 
ลงพระปรมาภิไธย	 ให้ประธานรัฐสภาส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้ศาลรัฐธรรมนูญ 
พจิารณาความชอบดว้ยรฐัธรรมนญูทกุฉบบั	(ยกเวน้กรณตีามบทเฉพาะกาลของรฐัธรรมนญูมาตรา	๒๙๕ 
ประกอบมาตรา	 ๓๐๕(๓))	 ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาและวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน	 ๓๐	 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง	
	 	 	 ๓.๓.๒		กระบวนการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติ 
การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นระบบทางเลือก	 กล่าวคือ	 
ร่างพระราชบัญญัติใดที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว	 ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะนำขึ้นทูลเกล้า 
ทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยตามรัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 ๑๕๐๑๔   

 ๑๓ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา	พ.ศ.๒๕๕๑	ข้อ	๖๔	กำหนดว่า
	 	 “ในกรณีที่จะต้องมีมติของวุฒิสภา	ให้ประธานของที่ประชุมขอให้ที่ประชุมวุฒิสภาลงมติ
	 	 การลงมติต้องมีสมาชิกครบองค์ประชุม	โดยให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นประมาณ	เว้นแต่ที่มีกฎหมายหรือข้อบังคับนี้ 
กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น”.
 ๑๔รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๑๕๐	บัญญัติว่า	
  “มาตรา	๑๕๐	ร่างพระราชบัญญัติท่ีได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว	ให้นายกรัฐมนตรีนำข้ึนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย 
ภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัตินั้นจากรัฐสภาเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย	และเมื่อประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว	ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้”.
  



ลำดับศักดิ์ทางกฎหมายระหว่าง	“พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ”	 
กับ	“พระราชบัญญัติ”	ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐		
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หรือร่างพระราชบัญญัติใดที่รัฐสภาลงมติยืนยันตามรัฐธรรมนูญ		มาตรา	๑๕๑๑๕	ก่อนที่นายกรัฐมนตรี
จะนำร่างพระราชบัญญัตินั้นขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอีกครั้งหนึ่ง
	 	 	 	 	 	 ๑)	 หากสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชกิวฒุสิภา หรอืสมาชกิของทัง้สองสภา
รวมกันมีจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๑๐ ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา เห็นว่า 
รา่งพระราชบญัญตัดิงักลา่วมขีอ้ความขดัหรอืแยง้ตอ่รฐัธรรมนญู	หรอืตราขึน้โดยไมถ่กูตอ้งตามบทบญัญตั ิ
แห่งรัฐธรรมนูญ	ให้เสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร	ประธานวุฒิสภาหรือประธานรัฐสภา	
แล้วแต่กรณี	 แล้วให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าวส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ 
เพื่อวินิจฉัย	และแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า
	 	 	 	 	 	 ๒)	 หากนายกรฐัมนตรเีหน็วา่รา่งพระราชบญัญตัดิงักลา่วมขีอ้ความขดัหรอืแยง้
ตอ่รฐัธรรมนญู	หรอืตราขึน้โดยไมถ่กูตอ้งตามบทบญัญตัแิหง่รฐัธรรมนญู	ใหส้ง่ความเหน็เชน่วา่นัน้ไปยงั 
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย	 และแจ้งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาทราบโดยไม่ 
ชักช้า

 ๓.๔		 ผลของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
	 	 	 คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการตรวจสอบ 
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
และร่างพระราชบัญญัติ	มีข้อแตกต่างกันในสาระสำคัญ	ดังนี้	
	 	 	 ๓.๔.๑	 กรณีร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
      เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรฐัธรรมนญูใดมขีอ้ความขดัหรอืแยง้ตอ่รฐัธรรมนญูและขอ้ความ 
ที่ขัดหรือแย้งนั้นไม่เป็นสาระสำคัญ	 ให้ข้อความที่ขัดหรือแย้งนั้นเป็นอัน 
ตกไป	 แต่ในกรณีที่วินิจฉัยว่าข้อความดังกล่าวเป็นสาระสำคัญหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ	 ให้ร่างพระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป	
	 	 	 	 	 	 ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าข้อความที่ขัดหรือแย้งนั้นไม่เป็นสาระ 
สำคัญให้ส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นกลับคืนสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อ 
พจิารณาตามลำดบั	ในกรณเีชน่นี	้ใหส้ภาผูแ้ทนราษฎรหรอืวฒุสิภาพจิารณาแกไ้ขเพิม่เตมิเพือ่มใิหเ้นือ้หา 
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ	 โดยมติในการแก้ไขเพิ่มเติมให้ใช้คะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน 
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา	

	 ๑๕รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๑๕๑	บัญญัติว่า
	 	 “มาตรา	๑๕๑	ร่างพระราชบัญญัติใด	พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วยและพระราชทานคืนมายังรัฐสภา	หรือเมื่อพ้น 
เก้าสิบวันแล้วมิได้พระราชทานคืนมา	รัฐสภาจะต้องปรึกษาร่างพระราชบัญญัตินั้นใหม่	ถ้ารัฐสภามีมติยืนยันตามเดิมด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาแล้ว	ให้นายกรัฐมนตรีนำร่างพระราชบัญญัตินั้นขึ้นทูลเกล้า 
ทูลกระหม่อมถวายอีกครั้งหนึ่ง	เมื่อพระมหากษัตริย์มิได้ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานคืนมาภายในสามสิบวันให้นายกรัฐมนตรี 
นำพระราชบัญญัตินั้นประกาศในราชกิจจานุ เบกษาใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ เสมือนหนึ่ งว่าพระมหากษัตริย์ ได้ทรง 
ลงพระปรมาภิไธยแล้ว”.
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	 	 	 ๓.๔.๒		กรณีร่างพระราชบัญญัติ
	 	 	 	 	 	 ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อ 
รัฐธรรมนูญหรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ	 และข้อความดังกล่าวเป็นสาระ 
สำคญัใหร้า่งพระราชบญัญตันิัน้เปน็อนัตกไปทัง้ฉบบั	แตถ่า้ศาลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยัวา่รา่งพระราชบญัญตั ิ
ใดมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและข้อความที่ขัดหรือแย้งนั้นไม่เป็นสาระสำคัญ	 ให้เฉพาะ 
ขอ้ความทีข่ดัหรอืแยง้นัน้เปน็อนัตกไป	โดยสภาผูแ้ทนราษฎรและวฒุสิภาไมต่อ้งนำรา่งพระราชบญัญตัิ
นั้นมาพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาเพื่อมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด
 ๓.๕		กรณีสภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่รับหลักการในวาระท่ี ๑ หรือไม่ให้ความเห็นชอบในวาระที ่๓ 
  การพิจารณาข้ันรับหลักการในสภาผู้แทนราษฎร	เป็นการ 
พิจารณาและลงมติว่าสภาผู้แทนราษฎรเห็นควรให้มีร่างกฎหมาย 
ในเรื่องนั้น	โดยมีสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในร่างกฎหมาย 
ฉบับนั้นหรือไม่	 ส่วนการพิจารณาในวาระที่	 ๓	 เป็นการพิจารณา 
ลงมติว่าจะให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับนั้นหรือไม่	 โดยมี 
ข้อแตกต่างที่สำคัญ	ดังนี้	
	 	 ๓.๕.๑	 กรณีร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
	 	 	 	 	 ถ้าสภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่รับหลักการในวาระที่ ๑	 หรือไม่ให้ความเห็นชอบ 
ในวาระ ๓	ถ้าคะแนนเสียงที่ไม่รับหลักการไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 
เท่าที่มีอยู่	 คณะรัฐมนตรีอาจขอให้รัฐสภาประชุมร่วมกันเพื่อมีมติอีกครั้งหนึ่ง	 หากรัฐสภามีมติ 
ให้ความเห็นชอบให้ตั้งบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกของแต่ละสภามีจำนวนเท่ากันตามที่ 
คณะรัฐมนตรีเสนอ	 ประกอบกันเป็น	 “คณะกรรมาธิการร่วมกันของรัฐสภา”เพื่อพิจารณาร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น	 และให้คณะกรรมาธิการร่วมกันของรัฐสภารายงานและ 
เสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ได้พิจารณาแล้วต่อรัฐสภา	ถ้ารัฐสภามีมติเห็นชอบด้วย 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น 
ให้นายกรัฐมนตรีนำข้ึนทูลเกล้าทูลกระหม่อม 
ถวายเพ่ือพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	มาตรา	
๑๕๐	ถา้รฐัสภามมีตไิมใ่หค้วามเหน็ชอบ	ใหร้า่ง 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น 



ลำดับศักดิ์ทางกฎหมายระหว่าง	“พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ”	 
กับ	“พระราชบัญญัติ”	ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐		
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เปน็อนัตกไป	ทัง้นีต้ามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	มาตรา	๑๔๕๑๖		ประกอบขอ้บงัคบัการประชมุ 
สภาผู้แทนราษฎร	พ.ศ.	๒๕๕๑	ข้อ	๑๐๕๑๗		และข้อ	๑๓๒๑๘  
	 	 ๓.๕.๒		กรณีร่างพระราชบัญญัติ
	 	 	 	 	 การพจิารณารา่งพระราชบญัญตัิ 
ทั่วไปซึ่งมิใช่ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรี 
ระบุไว้ในนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภาว่าจำเป็น 
ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน ตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๗๖๑๙ 	 นั้น	 
(ตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	มาตรา	๑๔๕)	 
ถ้าสภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่รับหลักการในวาระ
ที่ ๑	 หรือไม่ให้ความเห็นชอบในวาระ ๓	 ไม่ว่า 
คะแนนเสียงข้างมากของสภาผู้แทนราษฎรที่ไม่รับ 
หลักการในวาระที่	 ๑	 หรือไม่ให้ความเห็นชอบในวาระที่	 ๓	 จะมีจำนวนคะแนนเสียงถึงกึ่งหนึ่งหรือ 
ไมถ่งึกึง่หนึง่ของจำนวนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรทัง้หมดเทา่ทีม่อียูห่รอืไมก่ต็าม	ใหร้า่งพระราชบญัญตั ิ
นั้นเป็นอันตกไป
      

 ๑๖รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๑๔๕	บัญญัติว่า	
	 	 “มาตรา	๑๔๕	ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีระบุไว้ในนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภาตามมาตรา	๑๗๖	ว่าจำเป็นต่อการ 
บริหารราชการแผ่นดิน	หากสภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่ให้ความเห็นชอบ	และคะแนนเสียงที่ไม่ให้ความเห็นชอบไม่ถึงกึ่งหนึ่งของ 
จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดเท่าที่มีอยู่	คณะรัฐมนตรีอาจขอให้รัฐสภาประชุมร่วมกันเพื่อมีมติอีกครั้งหนึ่ง	หากรัฐสภา 
มีมติให้ความเห็นชอบให้ตั้งบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกของแต่ละสภามีจำนวนเท่ากันตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอประกอบกัน 
เป็นคณะกรรมาธิการร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้น	และให้คณะกรรมาธิการร่วมกันของรัฐสภารายงาน 
และเสนอร่างพระราชบัญญัติที่ได้พิจารณาแล้วต่อรัฐสภา	ถ้ารัฐสภามีมติเห็นชอบด้วยร่างพระราชบัญญัตินั้นให้ดำเนินการต่อไป 
ตามมาตรา	๑๕๐	ถ้ารัฐสภามีมติไม่ให้ความเห็นชอบ	ให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป”.
 ๑๗ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	พ.ศ.๒๕๕๑	ข้อ	๑๐๕	กำหนดว่า
	 	 “การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้กระทำเป็นสามวาระตามลำดับ	และให้นำความในหมวด	๖	 
การเสนอและการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาใช้บังคับโดยอนุโลม	ยกเว้นข้อ	๑๑๑	ข้อ	๑๑๒	ข้อ	๑๑๔	วรรคสอง	และข้อ	๑๑๕”.	
 ๑๘ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	พ.ศ.๒๕๕๑	ข้อ	๑๓๒	กำหนดว่า
	 	 “ในกรณีที่สภาลงมติในวาระที่หนึ่งไม่รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติก็ดี	หรือลงมติในวาระที่สามไม่เห็นชอบก็ดี	 
ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป	เว้นแต่ร่างพระราชบัญญัติที่กำหนดไว้ในมาตรา	๑๔๕	ของรัฐธรรมนูญ”.	
 ๑๙รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๑๗๖	บัญญัติว่า	
	 	 “มาตรา	 ๑๗๖	 คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาและชี้แจงการดำเนินการตาม 
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามมาตรา	๗๕	โดยไม่มีการลงมติความไว้วางใจ	ทั้งนี้	ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเข้ารับหน้าที่	และเมื่อแถลง 
นโยบายต่อรัฐสภาแล้วต้องจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน	เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติราชการแต่ละปีตามมาตรา	๗๖
	 	 ก่อนแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามวรรคหนึ่ง	หากมีกรณีที่สำคัญและจำเป็นเร่งด่วนซึ่งหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบ 
ต่อประโยชน์สำคัญของแผ่นดิน	คณะรัฐมนตรีที่เข้ารับหน้าที่จะดำเนินการไปพลางก่อนเพียงเท่าที่จำเป็นก็ได้”.
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๔. บทสรุป
	 เมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายขยายหลักการที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะจึงมีความสำคัญและใกล้ชิดกับรัฐธรรมนูญมากกว่าพระราชบัญญัติซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ 
เรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะและไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับหลักการที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเสมอไป	 
ประกอบกับเมื่อพิจารณาหลักการตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	 
ได้บัญญัติถึงหลักการอันเป็นข้อแตกต่างอันมีนัยสำคัญ	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขององค์กรผู้มีสิทธิเสนอ 
กฎหมาย การพจิารณาและออกเสยีงลงคะแนน กระบวนการตรวจสอบความชอบดว้ยรฐัธรรมนญู 
ผลของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ และกรณีสภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่รับหลักการในวาระที่ ๑ 
หรือไม่ให้ความเห็นชอบในวาระที่ ๓ ในชั้นนี้จึงสามารถที่จะสรุปได้ว่า	“พระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญนั้นมีสถานะหรือลำดับศักดิ์ทางกฎหมายสูงกว่าพระราชบัญญัติ” 
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วาทะธรรม เพื่อประโยชน์สุขของพหุชน

ของ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) หน้า ๑๙๘

	 	 “ เ วล านี้ ป ร ะ เ ทศ ไ ทยมี วิ กฤติ ที่ ส ำ คัญยิ่ ง กว่ า วิ กฤติ เ ศ รษฐกิ จ	

ซึ่งเป็นวิกฤติที่แท้คือ	 วิกฤติคุณภาพคน	 หรือวิกฤติในการพัฒนามนุษย์	 อย่าให้การ 

สญูเสยีทางเศรษฐกจินัน้	มาซอ้นดว้ยการสญูเสยีทรพัยากรมนษุยไ์ปอกี	เดีย๋วจะไมม่ทีนุ 

ที่จะไปฟื้นเศรษฐกิจนั้นขึ้นมา	แต่ถ้าเราตั้งหลักให้ดี	เราเอาโอกาสนี้มาใช้ในการพัฒนาคน	 

เราก็จะได้และจะเป็นการได้ที่เป็นแก่นสารที่ยั่งยืนดีกว่า”

๑๓๖
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“ร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัด 
ชายแดนใต้ พ.ศ. .... กฎหมายฟื้นชีพ ศอ.บต.”

นายวรชัย  แสนสีระ
นิติกร สำนักกฎหมาย

๑. บทนำ
หากจะกล่าวถึง “มาตรการหรือแนวทางในการดับไฟใต้” แล้ว มาตรการ หรือ 

แนวทางหนึ่งในหลาย ๆ ประการที่ได้เคยมีการหยิบยกขึ้นมากล่าวถึงกันอย่างกว้างขวาง 
กม็ ีอาท ิขอ้เสนอวา่ดว้ย “นครปตัตาน”ี และการใชก้ลไกตาม “มาตรา ๒๑ แหง่พระราชบญัญตัิ 
การรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑” รวมท้ังหลักการของร่างพระราชบัญญัต ิ
การบรหิารราชการจงัหวดัชายแดนภาคใต ้พ.ศ. .... ทีม่หีลกัการสำคญัในการจดัวางโครงสรา้ง 
“องคก์รดบัไฟใต”้ คอื การจดัตัง้หนว่ยงานศนูยอ์ำนวยการบรหิารราชการจงัหวดัชายแดน 
ภาคใต ้หรอื ศอ.บต. ในรปูแบบใหม ่ทีจ่ดัตัง้ขึน้เพือ่รองรบัยทุธศาสตร ์“การเมอืงนำการทหาร” 
ตามนโยบายของพรรคประชาธปิตัย ์ตัง้แตก่อ่นทีจ่ะเขา้มาเปน็ผูน้ำรฐับาล เพือ่บรหิารจดัการ 
ปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างบูรณาการ โดยปัจจุบัน 
รา่งพระราชบญัญตัฉิบบัดงักลา่วไดผ้า่นความเหน็ชอบจากสภาผูแ้ทนราษฎร และอยูใ่นระหวา่ง 
การพิจารณาในวาระที่สองของวุฒิสภา มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติฉบับนี้ จึงขอเสนอ 
บทความเกี่ยวกับความเป็นมา โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของ ศอ.บต. ทั้งในอดีต ปัจจุบัน  
และสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. .... ดังน้ี 

๒. ความเป็นมาของ ศอ.บต.
 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อย่อว่า  

“ศอ.บต.” (The Southern Border Province Administration Center – SBPAC) 
เป็นองค์กรพิเศษ แต่เดิมนั้นก่อตั้งขึ้นตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๘/๒๕๒๔ 
ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๒๔ ในสมัยรัฐบาล พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี 
สืบเนื่องมาจากแนวความคิดที่ว่า “การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
จะใช้การปราบปรามอย่างเดียวไม่ได้แต่ต้องใช้การพัฒนานำการปราบปราม” พร้อมทั้ง 
ต้องสร้างเอกภาพในการบริหารราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้กำหนดนโยบาย 
ในการแกไ้ขปญัหาออกเปน็ ๒ ดา้น คอื ดา้นการพฒันา และดา้นการปราบปราม โดยกำหนดให ้
ศอ.บต. รบัผดิชอบในเรือ่งการพฒันา และตัง้กองบญัชาการผสมพลเรอืน ตำรวจ ทหาร ที ่๔๓ 
หรือ พตท. ๔๓ รับผิดชอบเรื่องการปราบปรามผู้ก่อความไม่สงบ โดยให้ ศอ.บต. และ พตท. 
๔๓ ปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมและกำกับดูแลของแม่ทัพภาคที่ ๔ 
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 ต่อมาในสมัยรัฐบาลชุดที่นายบรรหาร ศิลปอาชา เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่ง 
สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๕๖/๒๕๓๙ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๓๙ เพื่อปรับเปลี่ยนบทบาท 
องคก์รเพือ่แกไ้ขปญัหาความมัน่คงจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จากเดมิทีไ่ดก้ำหนดใหแ้มท่พัภาคที ่๔  
เปน็ผูร้บัผดิชอบกำกบัดแูลในพืน้ทีท่ัง้ดา้นยทุธการ การปอ้งกนัและการปราบปราม (พตท. ๔๓)  
และการปฏิบัติการด้านสังคมจิตวิทยาและการพัฒนาพื้นที่ (ศอ.บต.) โดยคำสั่งดังกล่าว 
ไดก้ำหนดใหม้กีารจดัตัง้ “คณะกรรมการอำนวยการเพือ่แกไ้ขปญัหาความมัน่คงในจงัหวดั 
ชายแดนภาคใต”้ เปน็องคก์รในระดบันโยบาย โดยยงัคงใหม้กีารจดัตัง้ ศอ.บต. และ พทต. ๔๓  

แต่มีการปรับเปลี่ยนให้ ศอ.บต. ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้การกำกับดูแลของปลัดกระทรวง 
มหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยให้มีหน้าท่ีรับผิดชอบงานของฝ่ายพลเรือน 
และตำรวจ สว่นงานดา้นการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยจะมกีองทพัภาคที ่๔ และกองอำนวยการ 
รกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร (กอ.รมน.) ภาค ๔ เปน็ผูร้บัผดิชอบกำกบัดแูล กอ.รมน. 
จังหวัด และ พตท. ๔๓ ทำให้ ศอ.บต. มีบทบาทหน้าที่คล้ายกับเป็นรัฐบาลส่วนหน้าเพื่อ 
อำนวยการในการแกไ้ขปญัหาและการพฒันาในพืน้ทีเ่ปน็พเิศษ โดยจำลองหนว่ยงานอำนวยการ 
ด้านแผนงาน แผนงบประมาณ และแผนด้านบุคลากรของรัฐบาลกลางมารวมไว้ที่เดียวกัน 
ซึ่งส่งผลให้สถานะและภารกิจของ ศอ.บต. มีความชัดเจนและมีเอกภาพต่อการแก้ไขปัญหา 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ในส่วนท่ีรับผิดชอบได้ดีย่ิงข้ึน นอกจากน้ียังทำให้บังเกิดผลในทางจิตวิทยา 
ไปพรอ้มกนัดว้ย กลา่วคอื ทำใหป้ระชาชนมคีวามรูส้กึวา่รฐับาลมคีวามหว่งใยและมคีวามมุง่มัน่ 
ที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างแท้จริง

 ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ รัฐบาลภายใต้การนำของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี  
ได้พิจารณาว่าสถานการณ์ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ในขณะน้ันได้พัฒนาไปในทางท่ีดีข้ึนมาก  
จึงได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๑๒๓/๒๕๔๕ เรื่อง “การปรับปรุงการบริหารราชการ 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้” ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๕ โดยมีหลักการคือ การดำเนินการ 
ถ่ายโอนอำนาจหน้าที่และภารกิจสู่ระบบบริหารราชการแบบปกติ โดยโอนอำนาจหน้าที่ของ 
พตท. ๔๓ ไปเปน็ของกองทพัภาคที ่๔ และ กอ.รมน. ภาค ๔ และโอนอำนาจหนา้ทีข่อง ศอ.บต.  
ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายรองปลัดกระทรวงมหาดไทยทำหน้าท่ีกำกับดูแลการบริหาร 
และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในลักษณะบูรณาการ อันเป็นการยุติบทบาทของ 
“องค์กรพิเศษดับไฟใต้” ที่มีผลงานอันพิสูจน์ได้ว่าสามารถแก้ไขสถานการณ์ความไม่สงบ 
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ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๒๔ 
รวมระยะเวลาของ ศอ.บต. และ พตท. ๔๓ ยาวนานถึง ๒๑ ปี

 โดยภายหลังการยุบ ศอ.บต. และ พตท. ๔๓ สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดน 
ภาคใตก้ลบัมสีถานการณท์ีเ่ลวรา้ยลงเปน็ลำดบั จนกลายเปน็หนึง่ในทฤษฎขีองผูเ้ชีย่วชาญ 
หลายท่านที่สรุปว่าเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน 
ภาคใตเ้กดิความรนุแรงขึน้อกีครัง้ โดยเริม่นบัตัง้แตเ่หตกุารณป์ลน้ปนืเมือ่วนัที ่๔ มกราคม ๒๕๔๗  
ที่กองพันพัฒนาที่ ๔ ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 
เปน็จดุเริม่ตน้ ซึง่เหตกุารณด์งักลา่วเกดิขึน้ภายหลงัจากยบุ ศอ.บต. และ พตท. ๔๓ เปน็ระยะเวลา 
ไมถ่งึ ๒ ป ีเปน็เหตใุหร้ฐับาล พ.ต.ท. ทกัษณิ ชนิวตัร นายกรฐัมนตร ีตอ้งจดัตัง้ “คณะกรรมการ 
นโยบายเสรมิสรา้งสนัตสิขุจงัหวดัชายแดนภาคใต”้ (กสชต.) และ “กองอำนวยการเสรมิสรา้ง 
สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้” (กอ.สสส.จชต.) ขึ้น ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี  
ที ่๒๐๐/๒๕๔๘ ลงวนัที ่๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ แตอ่ยา่งไรกด็ ีสถานการณก์ารกอ่ความไมส่งบ 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ยังคงมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องในหลายมิติ

๓.  โครงสร้าง ศอ.บต. ในปัจจุบัน
 ศอ.บต. ในปจัจบุนั เกดิขึน้ในรฐับาลทีม่ ีพลเอก สรุยทุธ ์จลุานนท ์เปน็นายกรฐัมนตร ี

ตามคำสัง่สำนกันายกรฐัมนตร ีที ่๒๐๗/๒๕๔๙ เรือ่ง “การบรหิารราชการในจงัหวดัชายแดน 
ภาคใต้” ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๙ เพื่อจัดตั้ง ศอ.บต. และ พตท. ขึ้นอีกครั้ง โดยปัจจุบัน 
ศอ.บต. เป็นเพียงหน่วยงานในสังกัดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
(กอ.รมน.) โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติการรักษา 
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑๑ เท่านั้น แต่ไม่มีสถานะเป็นส่วนราชการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ทำให้มีข้อจำกัดในการบริหารจัดการ 
เป็นอย่างมาก ทั้งเรื่องการบริหารแผนงาน และงบประมาณ ส่งผลต่อความคล่องตัว
ในการดำเนินงาน นอกจากนี้โครงสร้างที่เป็นอยู่ยังตรงกันข้ามกับแนวความคิดที่ว่า 
“การเมืองนำการทหาร” อันเป็นที่เชื่อได้ว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสมในนโยบาย 
เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย ทำให้มีความพยายามเสนอ 
ร่างกฎหมายเพื่อรองรับโครงสร้าง ศอ.บต. หลายครั้ง เพียงแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จ

๑ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๗ บัญญัติว่า “ในกรณีที่มีความจำเป็น 
เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่กระทบต่อความมั่นคงในราชอาณาจักรให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ในมาตรา ๑๖ 
ในเขตพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ให้ผู้อำนวยการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอำนาจจัดตั้งศูนย์อำนวยการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นเพื่อปฏิบัติภารกิจอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างเป็นการเฉพาะก็ได้

โครงสร้าง อัตรากำลัง การบริหารจัดการ อำนาจหน้าที่ การกำกับติดตามหรือบังคับบัญชาศูนย์อำนวยการหรือหน่วยงาน 
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ผู้อำนวยการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำหนด โดยประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาและให้นำความในมาตรา ๘ มาใช้บังคับกับศูนย์หรือหน่วยงานตามวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม โดยให้อำนาจของ 
ผู้อำนวยการเป็นอำนาจของผู้อำนวยการศูนย์หรือหน่วยงานนั้น”

มาตรา ๒๖ บัญญัติว่า “ให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกองบัญชาการผสมพลเรือน ตำรวจ ทหาร  
ท่ีจัดต้ังข้ึนตามคำส่ังสำนักนายกรัฐมนตรี ท่ี ๒๐๗ / ๒๕๔๙ เร่ือง การบริหารราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงวันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๙ 
เป็นศูนย์อำนวยการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัตินี้”.
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๔. ศอ.บต. ตามร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ....๒ 
หลักการและสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีเนื้อหาครอบคลุม 

ทั้งในด้านการกำหนดนโยบาย การบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
กลา่วคอืทัง้ในดา้นการพฒันาและดา้นความมัน่คง การกำหนดหนว่ยงานการขบัเคลือ่น 

๒ อ้างอิงจากร่าง พ.ร.บ. การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. .... ฉบับที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้วในคราว
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๓.

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๒๐๗/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๙

สภาความมั่นคงแห่งชาติ

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๔

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

กองบัญชาการผสมพลเรือน
ตำรวจ ทหาร (พตท.)

กองกำลังทหาร
ที่ได้รับการจัดตั้ง

กองกำลังตำรวจ
ที่ได้รับการจัดตั้ง

สภาที่ปรึกษา
เสริมสร้าง

สันติสุข จชต.

กระทรวง/ทบวง/กรม

- จ. ปัตตานี / กอ.รมน. ปน.
- จ. ยะลา / กอ.รมน.ยล.
- จ. นราธิวาส / กอ.รมน.นธ.
- จ. สตูล / กอ.รมน.สต.
- จ. สงขลา / กอ.รมน.สข. 
  (เฉพาะ อ.เทพา นาทวี จะนะ  

   และสะบ้าย้อย)
หน่วยงานอื่น

ที่ดำเนินการจัดตั้ง

ศูนย์ข่าวรวม

สายการบริหารสั่งการ
สายการประสานงาน

(ที่มา  รายงานประจำปี ๒๕๕๑ : ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้)

สภาที่ปรึกษา
เสริมสร้าง

สันติสุข จชต.
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ยทุธศาสตร ์การจดัองคก์รเพือ่ดำเนนิการบรูณาการเกีย่วกบัการพฒันาและแกไ้ขปญัหา 
ในพื้นที่อย่างเป็นระบบและมีเอกภาพ การบริหารงานในลักษณะพิเศษบางประการ 
ไปจนถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนการกำหนดความเชื่อมโยงการบริหาร
จากระบบเก่าเข้าสู่ระบบใหม่ โดยมีสาระสำคัญ สรุปได้ ดังนี้

 ๑) กำหนดบทนิยามคำว่า “จังหวัดชายแดนภาคใต้” หมายความว่า จังหวัด 
นราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา (มาตรา ๓)

 ๒) การกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ ให้สภาความมั่นคงแห่งชาติจัดทำ 
นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซ่ึงต้องมีสาระสำคัญครอบคลุม 
ทั้งด้านการพัฒนาและด้านความมั่นคง เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ 
ความเห็นชอบ โดยนโยบายนั้นจะต้องมาจากความต้องการและสอดคล้องกับวิถีชีวิต 
ของประชาชน ศาสนา วฒันธรรม อตัลกัษณ ์ชาตพินัธุ ์และประวตัศิาสตรท์อ้งถิน่ในพืน้ที ่
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้และแนวนโยบายพืน้ฐานแหง่รฐั ในการจดัทำนโยบายดงักลา่ว 
ให้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนประกอบด้วย (มาตรา ๔)

 ๒.๑ ดา้นความมัน่คง เมือ่นโยบายเสรมิสรา้งสนัตสิขุในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดน 
ภาคใต้ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้กองอำนวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  
(กอ.รมน.) ปรับปรุงแผนและแนวทางในการปฏิบัติงานและดำเนินการที่จัดทำขึ้น 
ตามมาตรา ๗ (๒) และแผนการดำเนินการตามมาตรา ๑๖ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ 
การรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร พ.ศ. ๒๕๕๑ เฉพาะในสว่นทีเ่กีย่วกบัจงัหวดั 
ชายแดนภาคใตใ้หส้อดคลอ้งกบันโยบายการบรหิารและพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
(มาตรา ๕)

 ๒.๒ ด้านการพัฒนา ให้ ศอ.บต. จัดทำยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัด 
ชายแดนภาคใตใ้หส้อดคลอ้งกบันโยบายการบรหิารและพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ 
กพต. เพื่อให้ความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ศอ.บต. ต้องจัดทำแผน
ปฏบิตักิารทีจ่ะดำเนนิการในจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้หเ้ปน็ไปตามยทุธศาสตรด์า้นการ 
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี และเมื่อแผนปฏิบัติการได้รับ 
ความเห็นชอบแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำ 
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แผนงานและโครงการ และใหส้ำนกังบประมาณจดัสรรงบประมาณใหเ้ปน็ไปตามแผน
ปฏิบัตกิารนั้น ทั้งนี้ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา ศอ.บต. ต้องหารือกบั
หวัหนา้หนว่ยงานทีก่ำกบัดแูลยทุธศาสตรด์า้นความมัน่คง (กอ.รมน.) ดว้ย เพือ่ใหแ้ผน
ปฏิบัติการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านความมั่นคง (มาตรา ๙)

 ๓) การจัดองค์กร แบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ 
   (๑)  องค์กรระดับยุทธศาสตร์ 
   กำหนดให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดน 

ภาคใต้ เรียกโดยย่อว่า “กพต.” ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน รองนายกรัฐมนตรี 
คนหนึ่งซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นรองประธาน กรรมการโดยตำแหน่งจำนวน  
๒๒ คน และผู้แทนภาคประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดละ ๑ คน ซึ่งได้
รับการคัดเลือกโดยสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เปน็กรรมการ โดยใหม้อีำนาจหนา้ทีเ่กีย่วกบัการใหค้วามเหน็ชอบยทุธศาสตรด์า้นการ 
พัฒนา แผนงาน โครงการ การจัดตั้งงบประมาณ การกำหนดเขตพัฒนาพิเศษ เสนอ
แนะแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่อคณะรัฐมนตรี และกำกับ เร่งรัด ติดตาม 
เพื่อให้การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ตลอดจนหน้าที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติ (มาตรา ๖)

   (๒) องค์กรระดับบริหาร
   ใหจ้ดัตัง้ศนูยอ์ำนวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เรยีกโดยยอ่วา่ 

“ศอ.บต.” เป็นส่วนราชการรูปแบบเฉพาะที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง 
หรือทบวง มีฐานะเป็นนิติบุคคล และอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตร ี โดยมี 
อำนาจหนา้ทีห่ลกัในการจดัทำยทุธศาสตรด์า้นการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จดัทำ
แผนปฏบิตักิารทีจ่ะดำเนนิการใหเ้ปน็ไปตามยทุธศาสตรด์า้นการพฒันา และดำเนนิการ 
ตามแผนงานและโครงการต่อเนื่องจากแผนงาน ตลอดจนกำกับ เร่งรัด และติดตาม 
การปฏบิตัขิองหนว่ยงานของรฐัฝา่ยพลเรอืนใหเ้ปน็ไปตามแผนปฏบิตักิาร คุม้ครองสทิธ ิ
เสรภีาพและอำนวยความเปน็ธรรมแกป่ระชาชน ตรวจสอบและแกไ้ขปญัหาพฤตกิรรม
ทีไ่มเ่หมาะสมของเจา้หนา้ทีข่องรฐั ใหค้วามชว่ยเหลอืเยยีวยาผูไ้ดร้บัความเสยีหายหรอื
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามระเบียบที่ กพต. กำหนด 
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ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหา ส่งเสริมและ 
สนับสนุนการจัดการศึกษา และร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้าง 
ความสมัพนัธ ์และประสานงานในโครงการ ความรว่มมอื ความชว่ยเหลอื และการแกไ้ข 
ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับต่างประเทศ เป็นต้น 

  โดยให้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีคนหนึ่งเป็น 
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรียกโดยย่อว่า  
“ผอ.ศอ.บต.” มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ ศอ.บต. การสั่งการ 
เร่งรัด ติดตามและประสานการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนและ 
หน่วยงานของรัฐ (มาตรา ๘, ๙) 

  นอกจากนี้ให้มีเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  
โดยมีฐานะเทียบเท่าปลัดกระทรวง ทำหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของ 
ศอ.บต. และเปน็ผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการ พนกังานและลกูจา้งซึง่ปฏบิตังิานใน ศอ.บต. 
ขึ้นตรงต่อ ผอ.ศอ.บต. โดยจะให้มีรองเลขาธิการตามจำนวนที่นายกรัฐมนตรีกำหนด 
เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติงานตามที่เลขาธิการมอบหมายก็ได้ โดยให้นายกรัฐมนตรีเป็น
ผูน้ำความกราบบงัคมทลูเพือ่โปรดเกลา้ฯ แตง่ตัง้เลขาธกิารและรองเลขาธกิาร และให้
เลขาธิการและรองเลขาธิการพ้นจากตำแหน่ง (มาตรา ๑๔)

 ๔) การบรหิารงาน ให ้ศอ.บต. มกีารบรหิารงานในลกัษณะพเิศษบางประการ  
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความคล่องตัว และมีความยืดหยุ่น ดังนี้

   (๑) ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดน 
ภาคใต้ ให้ ศอ.บต. โดยความเห็นชอบของ กพต. อาจกำหนดให้เขตพื้นที่ใดในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจเฉพาะและกำหนดกรอบแนวทางการบริหาร
และการพัฒนาในเขตพื้นที่นั้นได้ (มาตรา ๑๐)

   (๒) ให้ ศอ.บต. สามารถวางระเบียบเก่ียวกับสิทธิพิเศษต่าง ๆ  เช่น เบ้ียเส่ียงภัย 
ค่าชดเชย ระเบียบเกี่ยวกับการเงิน การพัสดุ และงานสารบรรณ ขึ้นใช้เป็นการเฉพาะ 
(มาตรา ๑๗)

   (๓) ให้ ศอ.บต. โดยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรีมีอำนาจจัดแบ่งส่วนงาน 
ภายใน ศอ.บต. และกำหนดอำนาจหน้าท่ีของส่วนงานดังกล่าว โดยทำเป็นประกาศของ 
ศอ.บต. และประกาศในราชกิจจานุเบกษา รวมท้ังสามารถร้องขอให้หน่วยงานของรัฐ 
ฝ่ายพลเรือนจัดส่งเจ้าหน้าท่ีของรัฐฝ่ายพลเรือน มาปฏิบัติงานท่ี ศอ.บต. ได้ (มาตรา ๑๘)

   (๔) ใหเ้ลขาธกิารมอีำนาจอนมุตัใิหเ้ลือ่นเงนิเดอืนประจำปเีปน็กรณพีเิศษ 
สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
นอกเหนอืจากการอนมุตัขิองผูบ้งัคบับญัชาของเจา้หนา้ทีข่องรฐัดงักลา่ว ตามหลกัเกณฑ์ 
และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกำหนด และในกรณีผู้เสียหาย ผู้ต้องหาหรือญาติสนิทของ 
บุคคลดังกล่าวร้องเรียนว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการสอบสวนคดีอาญา ให้เลขาธิการ 
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มีอำนาจให้พนักงานสอบสวนหรือหัวหน้าพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบมาชี้แจง 
พรอ้มดว้ยสำนวนการสอบสวน นอกจากนีย้งัมอีำนาจสัง่ใหเ้จา้หนา้ทีข่องรฐัฝา่ยพลเรอืน 
ผู้ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมจนเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนหรือไม่เป็นธรรมแก่ 
ประชาชนหรือความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกระทำการอันอาจเป็นภัย 
ต่อความมั่นคงของรัฐหรือความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชนออกจาก 
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ (มาตรา ๑๒, ๑๓, ๑๕) 

   (๕) นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง 
ปลดัทบวง อธบิดหีรอืหวัหนา้สว่นราชการซึง่ดำรงตำแหนง่เทยีบเทา่ จะมอบอำนาจให ้
เลขาธิการเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนก็ได้ตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกำหนด (มาตรา ๑๙)

 ๕) การมีส่วนร่วมของประชาชน ให้มีสภาท่ีปรึกษาการบริหารและการพัฒนา 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวนไม่เกิน ๔๙ คน ประกอบด้วยสมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ 
ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง จากหลายภาคส่วน อาทิ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้แทนกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามประจำ 
มสัยดิ ผูแ้ทนผูซ้ึง่มคีวามรูค้วามเขา้ในการพฒันาสงัคม ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ หรอืวถิชีวีติของ 
ประชาชนในพืน้ที ่ผูแ้ทนผูส้อนและบคุลากรทางการศกึษา ผูแ้ทนสถาบนัศกึษาปอเนาะ 
ผู้แทนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ผู้แทนกลุ่มสตรี ผู้แทนหอการค้าจังหวัดและ 
สภาอตุสาหกรรมจงัหวดั ผูแ้ทนสือ่มวลชน และผูท้รงคณุวฒุอิืน่ซึง่มใิชข่า้ราชการหรอื
ผูป้ฏบิตังิานในหนว่ยงานของรฐั โดยมอีำนาจหนา้ทีห่ลกัในการใหค้วามเหน็ในนโยบาย 
การบรหิารและการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใตท้ีส่ำนกังานสภาความมัน่คงแหง่ชาติ 
จัดทำเพื่อเสนอสภาความมั่นคงแห่งชาติพิจารณา ให้คำปรึกษา เสนอแนะ ร่วมมือ 
และประสานงานกับ ศอ.บต. รวมถึงตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตาม 
พระราชบญัญตันิี ้ของ ศอ.บต. ตลอดจนพจิารณาเรือ่งรอ้งเรยีนของประชาชนเกีย่วกบั 
ปัญหาความไม่เป็นธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ (มาตรา ๒๐, ๒๔)

 ๖) การกำหนดความเช่ือมโยงการบริหารจากระบบเก่าเข้าสู่ระบบใหม่ ด้วยการ 
ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง อัตรากำลัง 
รวมทัง้งบประมาณและหนีส้นิ ของ กอ.รมน. ในสว่นทีเ่กีย่วกบัภารกจิของ ศอ.บต. ตาม 
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ มาเป็นของ 
ศอ.บต. ตามพระราชบัญญัตินี้
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๕.  บทสรุป 
 ดงันัน้ หลกัการของรา่งพระราชบญัญตักิารบรหิารราชการจงัหวดัชายแดน 

ภาคใต้ พ.ศ. .... ฉบับนี้ จึงอาจถือได้ว่าเป็นบทพิสูจน์ความจริงใจของรัฐบาลชุดที่มี 
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี ที่ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหา 
ความไมส่งบในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ตัง้แตก่ารแสดงความมุง่มัน่เปน็สญัญา
ประชาคมใหป้รากฏตอ่สาธารณะในหลาย ๆ  โอกาส และเมือ่ไดเ้ปน็รฐับาลกไ็ดก้ำหนด
ไวเ้ปน็นโยบายเรง่ดว่นของรฐับาลชดุนีจ้นกระทัง่รา่งพระราชบญัญตัฉิบบันีไ้ดผ้า่นความ
เห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรและอยู่ระหว่างการพิจารณาของวุฒิสภาอยู่ในขณะนี้ 

 โดยเมื่อได้พิจารณารายละเอียดและสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
ฉบับนี้แล้วจะพบว่ามีบทบัญญัติที่จะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาในจังหวัด 
ชายแดนภาคใต้อยู่หลายประการ ไม่ว่าในเรื่องกระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น 
ระบบโดยครอบคลมุทัง้งานในมติดิา้นการเมอืงและดา้นการทหาร ประการทีส่ำคญัคอื 
สามารถกำหนดยทุธศาสตรไ์ดเ้อง รวมทัง้มมีาตรการในการพฒันาเศรษฐกจิ การพฒันา 
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โครงสร้างการบริหารราชการใน จชต.
ตามร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ....

หมายเหตุ  ____ แสดง สายการบังคับบัญชา, ------ แสดง สายการประสานงาน, จชต. หมายถึง จังหวัดชายแดนภาคใต้
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ขา้ราชการในพืน้ที ่การสัง่เจา้หนา้ทีท่ีม่พีฤตกิรรมไมเ่หมาะสมออกจากพืน้ที ่ตลอดจน
มีลักษณะการดำเนินการแบบปรองดอง สมานฉันท์ สันติวิธี รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ 
ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหากับรัฐบาล จึงทำให้เป็นที่เชื่อได้ว่า 
หากร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาและมีผลบังคับใช้ 
เป็นกฎหมายแล้ว แม้จะยังแก้ไขปัญหาไม่ได้ทั้งหมดก็ตาม แต่ก็น่าจะมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลในการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้พอสมควร หรือหาก 
เปรียบเทียบกับการรักษาโรคด้วยยาก็นับว่าเป็นยาขนานใหม่ที่เคยรักษาได้ถูกโรค 
มาแล้วในอดีต ประกอบด้วยสถานการณ์ความรุนแรงของจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ที่เกิดขึ้นนั้น มีความยืดเยื้อมาเป็นระยะเวลาอย่างยาวนานแล้ว มีการเปลี่ยนรัฐบาล 
ไปแล้วหลายชุด มีการปรับเปล่ียนยุทธศาสตร์ไปแล้วหลายยุทธศาสตร์ เปล่ียนผู้รับผิดชอบ 
ไปแล้วหลายองค์กรด้วยกัน แต่เหตุการณ์ดังกล่าวก็ยังคงมีความรุนแรงและไม่อาจจะ 
สงบลงได้โดยเร็ววัน ดังนั้น ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อ 
การบริหารจัดการจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เกิดความผาสุกและสันติแก่พี่น้อง 
ประชาชนคนไทยในแผ่นดินปลายด้ามขวานของแผนที่ประเทศไทยสืบไป 

เอกสารอ้างอิง 

 • นางสาวเพญ็ภคั จนัโทร,ิ การศกึษาโครงสรา้ง อำนาจหนา้ที ่และบทบาทของศนูยอ์ำนวยการบรหิารจงัหวดั 
ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.), วิทยานิพนธ์ ภาควิชาพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๔๐. 

 • นายวีรศักดิ์ อุปสิทธิ์, บทบาทศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.), วิทยานิพนธ์ 
ภาควิชาศิลปศาสตร์ (รัฐศาสตร์)มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๔๕. 

  • กลุม่งานบรกิารวชิาการ สำนกัวชิาการ สำนกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร, เอกสารประกอบการพจิารณา 
ร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. .... (อ.พ. ๑๑/๒๕๕๒), สำนักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร, ๒๕๕๒.

 • กลุ่มงานกฎหมาย ๑ สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, เอกสารประกอบการพิจารณา 
รา่งพระราชบญัญตัศินูยอ์ำนวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้พ.ศ. .... (อ.พ. ๑๐/๒๕๕๐), สำนกังานเลขาธกิารวฒุสิภา, 
๒๕๕๐.

  • กลุ่มงานกฎหมาย ๒ สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, เอกสารประกอบการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. .... (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)  
(อ.พ. ๑/๒๕๕๓), สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, ๒๕๕๓.

 • คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๐๗/๒๕๔๙ เรื่อง การบริหารราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้. 

  • พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑.

  • www.isranews.org/isranews/ (เว็บไซต์ศูนย์ข่าวอิศรา สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาส่ือมวลชนแห่งประเทศไทย).   

  • www.sbpac.go.th/index.php (เว็บไซต์ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภายใต้).
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การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

นางสาวอวิการัตน์  นิยมไทย
นิติกร สำนักกฎหมาย

๑. บทนำ
		 		 โดยที่การรับตั้งครรภ์แทน (Surrogacy) หรือการอุ้มบุญ หมายถึง	

กระบวนการในการที่หญิงคนหนึ่งตกลงรับที่จะตั้งครรภ์ด้วยวิธีการอย่างหนึ่ง 
อย่างใดและตกลงว่าจะส่งมอบเด็กที่ เกิดมานั้นให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ ง	 
พร้อมกับสละสิทธิใด	 ๆ	 ในความเป็นมารดาของเด็กนั้นทันทีที่กำเนิดมา๑	 การรับ 

ต้ังครรภ์แทนจึงเป็นวิธีการอย่างหน่ึงท่ีใช้ในการบำบัดรักษาภาวะมีบุตรยากในคู่สมรส๒ 

โดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์	 ซึ่งวิธีการนี้จะนำมาใช้ในกรณีที่คู่สมรส 
ฝ่ายหญิงไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ด้วยตนเองเพราะมีสภาพร่างกายที่ไม่เหมาะสม 
กับการตั้งครรภ์	 เช่น	 การไม่มีมดลูกโดยอาจเกิดจากสาเหตุเพราะความพิการ 
แต่กำเนิดหรือเคยตัดมดลูกมาก่อนแต่ยังมีรังไข่	 หรือมีประวัติการแท้งบ่อยครั้ง 
ปัจจุบันการรับตั้งครรภ์แทนเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมและใช้กันอย่างแพร่หลาย 
ในหลาย	ๆ	ประเทศ	อย่างไรก็ตาม	การรับตั้งครรภ์แทนนั้นก็มีประเด็นข้อกฎหมาย 
และจริยธรรมบางประการที่ควรพิจารณา	 ด้วยเหตุที่เป็นการกระทำที่ฝืนต่อ 
ธรรมชาติหรืออาจก่อให้เกิดการแสวงหาประโยชน์จากเนื้อตัวร่างกายของหญิง 
ท่ีรับต้ังครรภ์แทนและเด็กได้	 นอกจากน้ีประเทศไทยก็ยังไม่ได้มีการบัญญัติกฎหมาย 
รองรับเกี่ยวกับกรณีเรื่องดังกล่าวนี้ไว้เป็นการเฉพาะมาก่อน	

    ดังน้ัน	เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเร่ืองหลักการของการรับต้ังครรภ์แทน	 
และเพื่อประโยชน์ในการพัฒนากฎหมายไทย	 คอลัมน์การปฏิรูปกฎหมาย	
:	 LAW	 REFORM	 จึงใคร่ขอนำเสนอบทความเรื่อง	 “การรับตั้งครรภ์แทน 
(Surrogacy)” อันมีสาระสำคัญประกอบด้วย	 ลักษณะของการรับตั้งครรภ์แทน	

(Surrogacy)

  ๑จักรกฤษณ์		ควรพจน์	และคณะ	,รายงานการวิจัย (ฉบับสมบูรณ์) เรื่อง “การผสมเทียมโดยให้หญิงอื่นตั้งครรภ์แทน” 
เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	หน้า	๒๒.
  ๒ภาวะมีบุตรยาก	(Infertility)	หมายถึง	ภาวะที่คู่สมรสไม่สามารถมีบุตรได้ภายในระยะเวลาประมาณ	๑	-	๒	ปี	ซึ่งอาจเกิดขึ้น 
ได้ทั้งกับคู่สมรสที่ไม่เคยมีบุตรมาก่อนและคู่สมรสที่เคยมีบุตรมาก่อนแล้วแต่ในปัจจุบันไม่สามารถมีบุตรได้.
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กฎหมายเกี่ยวกับการรับตั้งครรภ์แทนในต่างประเทศ	 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ 
รับตั้งครรภ์แทนในประเทศไทย	 ตลอดจนสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย	์ พ.ศ.	 ....	
โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒. ลักษณะของการรับตั้งครรภ์แทน๓

		 		 ด้วยวิทยาการทางเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ 	 (Reproductive	
Technology)	 เข้ามามีบทบาทในการแก้ปัญหาภาวะมีบุตรยากของคู่สมรส 
ในปัจจุบันมีด้วยกันหลายวิธีท่ีช่วยให้คู่สมรสสามารถท่ีจะมีบุตรได้ตามความประสงค์	 
อาทิเช่น	 การสร้างเด็กหลอดแก้ว	 (IVF)	 การย้ายฝากเซลล์สืบพันธุ์เข้าไปใน 
ท่อนำไข่	(GIFT)	การย้ายฝากตัวอ่อนระยะไซโกตเข้าไปในท่อนำไข่	(ZIFT)	การฉีดเชื้อ 
เพียงตัวเดียวเข้าไปในไข่เพื่อให้เกิดการปฏิสนธิ	 (ICSI)	 และการรับตั้งครรภ์แทน	
เป็นต้น	

    สำหรับลักษณะท่ัวไปของการรับต้ังครรภ์แทนน้ัน	พบว่าการรับต้ังครรภ์แทน 
ได้มีการกล่าวถึงเป็นครั้งแรกในพระคัมภีร์ไบเบิลโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับผู้หญิง 
ที่ชื่อว่าซาราห์ภริยาของอับราฮัมซึ่งไม่สามารถมีบุตรได้ด้วยตนเอง	 จึงได้ให้สาวใช้ 
ชื่อฮาร์กาเป็นผู้รับตั้งครรภ์แทนโดยให้มีความสัมพันธ์กับสามีของตน	 แต่กรณี 
ของการรับตั้งครรภ์แทนเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์นั้น	 พบว่าในปี	 ค.ศ.	 ๑๙๗๐	
นักกฎหมายชาวอเมริกันชื่อ	 Noel	 Keane	 ได้ริเริ่มก่อตั้งศูนย์เกี่ยวกับการรับ 
ตั้งครรภ์แทนและได้พยายามผลักดันให้มีกฎหมายการรับตั้งครรภ์แทนขึ้นเพื่อใช้ 
บังคับในมลรัฐมิชิแกน	และนับแต่ปี	ค.ศ.	๑๙๗๐	เป็นต้นมา	มีเด็กที่เกิดจากการรับ 
ตั้งครรภ์แทนแล้วมากกว่า	๓๐,๐๐๐	คน๔ 

		 		 การรับตั้งครรภ์แทนในปัจจุบันแบ่งได้เป็น	 ๒	 ประเภท	 คือ	 การรับ 
ตั้งครรภ์แทนโดยพิจารณาจากเทคโนโลยีที่ใช้ในการรับตั้งครรภ์	 และการรับ 
ตั้งครรภ์แทนโดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการรับตั้งครรภ์	กล่าวคือ

    ๒.๑  การรับตั้งครรภ์แทนโดยพิจารณาจากเทคโนโลยีที่ใช้ในการ 
รับตั้งครรภ์	ได้แก่

       (๑) การรับตั้งครรภ์แทนโดยการฉีดเชื้อ	กรณีนี้หญิงที่รับ 
ตั้งครรภ์แทนจะตั้งครรภ์โดยวิธีการนำเชื้อของฝ่ายชายที่ว่าจ้างฉีดเข้าไปใน 
โพรงมดลูกของหญิงนั้น	 ซึ่งจะทำให้เด็กที่เกิดมามีความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมกับ 
คู่สมรสฝ่ายชายที่ว่าจ้างและกับฝ่ายหญิงที่รับตั้งครรภ์แทน

  ๓นิติพร		ตันวิไลย	,บทความเรื่อง การผสมเทียมโดยให้หญิงอื่นตั้งครรภ์แทน	,วารสารกฎหมายปกครอง	เล่ม	๒๔	ตอน	๒	
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	หน้า	๙	–	๑๒.
  ๔ที่มาของการรับตั้งครรภ์แทน	ข้อมูลจากเว็บไซต์	Search	Your	Love	:	www.sly.com.
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       (๒) การรับตั้งครรภ์แทนโดยการปฏิสนธินอกร่างกาย	 กรณีนี้ 
จะมีการนำเอาไข่ของคู่สมรสฝ่ายหญิงมาผสมกับเชื้อของคู่สมรสฝ่ายชาย 
นอกร่างกายและเมื่อเกิดการปฏิสนธิแล้วจะนำไข่ที่ได้รับการผสมนั้นใส่กลับเข้าไป 
ยังมดลูกของหญิงที่รับตั้งครรภ์แทนเพื่อให้ฝังตัวและเจริญเติบโต	ซึ่งจะทำให้เด็กที่ 
เกิดมาจะมีความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมกับคู่สมรสทั้งสองฝ่ายโดยไม่มีความสัมพันธ ์
ทางพันธุกรรมกับหญิงที่รับตั้งครรภ์แทนแต่อย่างใด

       (๓) การรับตั้งครรภ์แทนโดยใช้ตัวอ่อนที่ได้รับการบริจาค  
กรณีที่คู่สมรสทั้งสองฝ่ายอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถมีบุตรได้โดยสิ้นเชิง	 คู่สมรสอาจ 
ว่าจ้างให้หญิงอื่นตั้งครรภ์แทนโดยการขอรับบริจาคตัวอ่อนจากบุคคลอื่นย้ายฝาก 
เข้าไปยังมดลูกของหญิงรับตั้งครรภ์แทน	 ซึ่งวิธีการนี้จะทำให้เด็กที่เกิดมาไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมกับท้ังคู่สมรสท่ีว่าจ้างและหญิงท่ีรับต้ังครรภ์แทนเลย 
การรับตั้งครรภ์แทนวิธีนี้พบไม่บ่อยครั้งนักเพราะมีค่าใช้จ่ายสูง	 และเด็กไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมกับคู่สมรสแต่อย่างใด	คู่สมรสในภาวะเช่นนี้จึงชอบที่จะ 
รับเด็กมาเป็นบุตรบุญธรรมมากกว่า

    ๒.๒  การรับตั้งครรภ์แทนโดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการ 
รับตั้งครรภ์	ได้แก่

       (๑) การรับตั้งครรภ์แทนเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์	 คือ	 
การรับตั้งครรภ์แทนที่มีการจ่ายเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นให้แก่หญิงที่ 
รบัตัง้ครรภ	์ในตา่งประเทศคา่ใชจ้า่ยในกรณนีีจ้ะอยูท่ีป่ระมาณ	๑๐,๐๐๐	เหรยีญสหรฐั	
หรือประมาณ	๓๐๐,๐๐๐	บาท	

       (๒) การรับตั้งครรภ์แทนเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น	 คือ 
การรับตั้งครรภ์แทนในระหว่างเครือญาติหรือคนรู้จักมักจะไม่มีผลประโยชน์ 
ในเชิงพาณิชย์เข้ามาเกี่ยวข้อง	 ในบางกรณีอาจมีการจ่ายเงินให้แก่หญิงที่รับ 
ตั้งครรภ์แทนบ้าง	 แต่เงินดังกล่าวมักจะเป็นเงินเพื่อใช้จ่ายในการตั้งครรภ์เท่านั้น	 
เช่น	ค่ายาบำรุงครรภ์	ค่าตรวจเลือด	เป็นต้น	

		 		 	 	 	 ประโยชน์ในการแบ่งแยกประเภทระหว่างการรับตั้งครรภ์แทน 
เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์กับการรับตั้งครรภ์แทนเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น 
มีขึ้นเนื่องจากในบางประเทศกฎหมายกำหนดห้ามมิให้มีการรับตั้งครรภ์แทน 
ในเชิงพาณิชย์	 แต่อนุญาตให้มีการรับตั้งครรภ์แทนเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นได้	 
เพราะถือว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการแสวงหาประโยชน์จากเนื้อตัวร่างกายของ 
หญิงที่รับตั้งครรภ์แทนและเป็นการซื้อขายเด็ก
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๓. กฎหมายเกี่ยวกับการรับตั้งครรภ์แทนในต่างประเทศ๕

		 		 ในต่างประเทศการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ได้รับการพัฒนา 
มาเป็นระยะเวลานาน	 โดยได้มีการบัญญัติกฎหมายควบคุมเทคโนโลยี  
ช่วยเจริญพันธุ์และการรับตั้งครรภ์แทนไว้เป็นการเฉพาะ	 เพื่อกำหนดให้มี 
ความชัดเจนว่าการรับตั้งครรภ์แทนเป็นเรื่องที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่	 และอยู่ 
ภายใต้ขอบเขตทางกฎหมายเพียงใด	 สำหรับสาระสำคัญของกฎหมายในแต่ละ 
ประเทศนั้นจะแตกต่างกันไปตามสภาพสังคมและวัฒนธรรม	ดังนี้

    ๓.๑  ประเทศสหราชอาณาจักร 	ประเทศสหราชอาณาจักรได้  
บัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรับตั้งครรภ์แทนไว้โดยตรง	 จำนวน	 ๒	 ฉบับ	
คือ	 Surrogacy	 Arrangement	 Act	 ๑๙๘๕	 และ	 Human	 Fertilisation	 and	
Embryology	Act	๑๙๙๐	ซึ่งกฎหมายทั้ง	๒	ฉบับนี้	มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน	
โดย	 Surrogacy	 Arrangement	 Act	 ๑๙๘๕	 มีวัตถุประสงค์ในการควบคุมไม่ให้ 
มีการรับตั้งครรภ์แทนเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์	 และถือว่าการจัดให้มีการ 
รับตั้งครรภ์แทนโดยคนกลาง	 การโฆษณาชักจูงให้มีการรับตั้งครรภ์แทนเป็นการ 
กระทำที่มิชอบด้วยกฎหมาย	สำหรับ	Human	Fertilisation	and	Embryology	
Act	๑๙๙๐	นั้น	มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการให้บริการทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง 
กับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์และการศึกษาวิจัยในตัวอ่อนมนุษย์	

		 		 	 	 	 ปัจจุบันการรับตั้งครรภ์แทนในประเทศสหราชอาณาจักรไม่ใช่ 
สิ่งที่ต้องห้ามตาม	 Surrogacy	 Arrangement	 Act	 ๑๙๘๕	 ไม่ว่าจะเป็นการ 
รับตั้งครรภ์แทนเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือไม่ก็ตาม แต่สัญญารับจ้าง 
ตั้งครรภ์แทนเป็นสัญญาที่ไม่อาจฟ้องร้องบังคับคดีได้ไม่ว่าโดยคู่สัญญาฝ่ายใด  
ทำให้คู่สมรสที่ว่าจ้างไม่อาจฟ้องร้องบังคับให้หญิงที่รับตั้งครรภ์แทนส่งมอบเด็กได้	 
และหญิงที่รับจ้างตั้งครรภ์แทนก็ไม่อาจเรียกร้องให้คู่สมรสที่ว่าจ้างชำระค่าตอบแทน 
ตามสัญญาได้เช่นเดียวกัน	 แต่ได้ห้ามคนกลางซึ่งจัดให้มีการรับตั้งครรภ์แทน 
มิให้แสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จากการน้ัน	 เว้นแต่จะเป็นการให้คำปรึกษา 
หรือจัดให้มีการรับตั้งครรภ์แทนโดยมิได้มุ่งทางการค้าหรือหากำไร	 และห้ามมิให้มี 
การโฆษณาเกี่ยวกับการรับตั้งครรภ์แทนใด	 ๆ	 นอกจากนี้ยังกำหนดความรับผิด 
แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา	 เช่น	 เจ้าของ	 บรรณาธิการ	 ผู้พิมพ์โฆษณา 
และผู้แจกจ่ายหรือกระจายข้อความโฆษณานั้นอีกด้วย

		 		 	 	 	 กรณีผู้ที่มีสิทธิขอรับบริการการรับตั้งครรภ์แทนนั้น	 Human	
Fertilisation	 and	 Embryology	 Act	 ๑๙๙๐	บัญญัติไว้เพียงว่า	 การให้บริการ 
บำบัดรักษาแก่หญิงที่มีบุตรยากจะต้องพิจารณาถึงสวัสดิภาพของเด็กที่จะเกิด 

	 	 ๕สรุปจาก	จักรกฤษณ์		ควรพจน์	และคณะ	,เพิ่งอ้าง	,หน้า	๖๕	–	๑๒๔.
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จากการบำบัดรักษาและของเด็กคนอื่นที่อาจได้รับผลกระทบจากการเกิด 
เป็นสำคัญ	 สวัสดิภาพของเด็กย่อมหมายความรวมถึงความจำเป็นของเด็กที่จะมี 
บิดาด้วย	 จากหลักการดังกล่าวทำให้คู่สมรสที่ไม่ได้จดทะเบียนและคู่รักร่วมเพศ 
สามารถขอรับบริการการรับตั้งครรภ์แทนได้	

		 		 	 	 	 กรณีสถานะทางกฎหมายของเด็กที่ เกิดมานั้น 	 Human	 
Fertilisation	 and	 Embryology	 Act	 ๑๙๙๐	 ได้กำหนดไว้อย่างชัดแจ้งว่า 
หญิงซึ่ งกำลังตั้ งครรภ์หรือได้ตั้ งครรภ์ เด็กอันสืบเนื่องมาจากการนำเอา 
ตัวอ่อนหรือเชื้อและไข่ไปใส่ไว้ ในร่างกายย่อมถือว่าเป็นบุคคลคนเดียว 
เท่านั้นที่เป็นแม่ของเด็กที่กำเนิดมา๖ ไม่ว่าจะมีการนำไข่ของคู่สมรสฝ่ายหญิง 
มาใช้หรือไม่ก็ตาม	ดังนั้น	คู่สมรสที่ว่าจ้างให้ตั้งครรภ์แทนจะเป็นบิดามารดา 
ของเด็กได้ก็ต่อเมื่อมีการรับเด็กนั้นเป็นบุตรบุญธรรม	 อย่างไรก็ตาม	คู่สมรสอาจ 
ใช้กระบวนการยื่นคำร้องขอต่อศาลให้มีคำส่ังว่าเด็กท่ีเกิดจากการรับต้ังครรภ์แทน 
เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของตนได้	 เมื่อได้รับความยินยอมจากหญิงที่รับ 
ตั้งครรภ์แทน	และภายใต้เงื่อนไข	คือ	 เด็กมีความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมกับคู่สมรส 
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่าย	 คู่สมรสที่ว่าจ้างต้องสมรสกันตามกฎหมายและ 
มีอายุไม่ต่ำกว่า	๑๘	ปี	หญิงที่รับตั้งครรภ์แทนและสามีต้องให้ความยินยอม 
ไม่ปรากฏว่ามีการชำระค่าตอบแทนที่นอกเหนือไปจากค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนตามสมควร
ในการต้ังครรภ์	 เด็กอาศัยอยู่กับคู่สมรสท่ีว่าจ้างทั้งในขณะที่ยื่นคำร้องและขณะที่ศาล 
มีคำสั่ง	และคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายต้องอาศัยอยู่ ในประเทศ 
สหราชอาณาจักร	และต้องยื่นคำร้องต่อศาลภายใน	๖	เดือนนับแต่วันที่เด็กคลอด	

		 		 	 	 	 กรณีสถานะความเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของเด็ก	Human	
Fertilisation	and	Embryology	Act	๑๙๙๐	ได้แบ่งสถานะความเป็นบิดาของเด็กที่
เกิดจากการรับตั้งครรภ์แทนไว้เป็น	๒	ประเภท	คือ	

		 		 	 	 	 (ก)	 หญิงที่รับตั้งครรภ์แทนมีสามีโดยชอบด้วยกฎหมาย	 สามี 
ของหญงินัน้ตอ้งถอืวา่เปน็บดิาของเดก็ทีเ่กดิจากการรบัตัง้ครรภแ์ทน	เวน้แตจ่ะพสิจูน ์
ได้ว่าตนมิได้ให้ความยินยอมในการรับตั้งครรภ์แทนนั้น

		 		 	 	 	 (ข)	 หญิงที่รับตั้งครรภ์แทนไม่มีสามีโดยชอบด้วยกฎหมาย	 
ต้องพิจารณาว่ากระบวนการรับตั้งครรภ์แทนเกิดขึ้นในสถานบริการที่ ได้รับ 
อนุญาตตามกฎหมายหรือไม่	 หากเกิดขึ้นในสถานบริการที่ได้รับอนุญาตตาม 
กฎหมาย	 คู่สมรสฝ่ายชายที่ว่าจ้างจะมีสถานะเป็นเพียงผู้บริจาคเชื้อเท่านั้น	 
ไม่ถือว่าเป็นบิดาของเด็กและเด็กที่เกิดมาก็จะถือว่าเป็นเด็กที่ไม่มีบิดาโดยชอบ 

	 	 ๖บทบัญญัติดังกล่าวนี้จะใช้บังคับกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ที่มีการนำตัวอ่อนเข้าไปในร่างกายเท่านั้น	ถ้าเป็นการ 
นำเชื้อหรือไข่เข้าไปในร่างกายแต่เพียงอย่างเดียว	เช่น	การนำไข่ที่ได้รับการบริจาคใส่เข้าไปในร่างกายและได้รับการผสมตามธรรมชาติ	 
จะต้องนำหลักกฎหมายคอมมอนลอว์มาใช้ซึ่งมีหลักว่ามารดาผู้ให้กำเนิดบุตรเป็นมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน.
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ด้วยกฎหมายเช่นกัน	 หากกระบวนการตั้งครรภ์แทนไม่ได้เกิดขึ้นในสถานบริการ
ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย	 เช่น	 การฉีดเช้ือของคู่สมรสฝ่ายชายท่ีว่าจ้างเข้าไป 
ในโพรงมดลูกด้วยตนเอง	 หรือมีความสัมพันธ์กับคู่สมรสฝ่ายชายท่ีว่าจ้าง	 คู่สมรส 
ฝ่ายชายท่ีว่าจ้างย่อมเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของเด็กตามหลักกฎหมาย 
คอมมอนลอว์	(Common	Law)

    ๓.๒  ประเทศสหรัฐอเมริกา	 การรับตั้งครรภ์แทนในประเทศสหรัฐ 
อเมริกานั้นมีจำนวนมากที่สุดในโลกทั้งนี้ เพราะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
ช่วยการเจริญพันธุ์	ประกอบกับมีการจัดตั้งคนกลางเพื่อสรรหาบุคคลที่ประสงค์จะ
รับตั้งครรภ์แทนขึ้นอย่างเป็นระบบ	อย่างไรก็ตามก็ยังมีปัญหาความขัดแย้งระหว่าง 
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายในสัญญารับตั้งครรภ์แทนตามมา	และมีความพยายามที่จะออก
กฎหมายในระดับรัฐบาลกลางเพื่อให้การรับตั้งครรภ์แทนในประเทศสหรัฐอเมริกา 
อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกัน	 แต่ปัจจุบันยังคงไม่ประสบความสำเร็จ	 หลักเกณฑ์ 
การรับตั้งครรภ์แทนในประเทศสหรัฐอเมริกาจึงยังคงแตกต่างกันไปตามกฎหมาย 
ของแต่ละมลรัฐ	 โดยขึ้นอยู่กับแนวนโยบายของแต่ละมลรัฐ	และการตีความของศาล	
ซึ่งแบ่งหลักเกณฑ์ได้	ดังนี้	

       ๓.๒.๑ ความชอบด้วยกฎหมายของสัญญารับตั้งครรภ์แทน  
สถานะทางกฎหมายของสัญญารับตั้งครรภ์แทนในแต่ละมลรัฐนั้นแตกต่างกัน 
ออกไป	โดยมากจะไดร้บัอทิธพิลมาจากแนวคำพพิากษาของศาลทีต่ัง้อยูใ่นมลรฐันัน้	ๆ 	 
ซึ่งแบ่งได้เป็น	๓	กลุ่ม	คือ

		 		 	 	 	 		 	 (ก)	 กลุ่มที่กำหนดโทษทางอาญาไว้สำหรับการกระทำที่ 
เกีย่วขอ้งกบัการรบัตัง้ครรภแ์ทน	ซึง่ม	ี๖	มลรฐั	ไดแ้ก	่มชิแิกน	ยทูาห	์วอชงิตนั	นวิยอรค์	
เคนตั๊คกี้	และดิสทริคออฟโคลัมเบีย	

		 		 	 	 	 		 	 (ข)	 กลุ่มที่ถือว่าสัญญารับตั้งครรภ์แทนเป็นโมฆะและ 
ไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย	 ในมลรัฐส่วนใหญ่ที่มีการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับ 
การรับตั้งครรภ์แทนไว้เป็นการเฉพาะจะถือว่าสัญญารับตั้งครรภ์แทนเป็นสัญญา 
ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนและตกเป็นโมฆะ	 คู่สัญญาและคนกลาง 
ไม่สามารถบังคับให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติตามสัญญาได้	 โดยหลายมลรัฐถือว่า 
สัญญารับตั้งครรภ์แทนเป็นโมฆะทั้งหมดไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่	 เช่น	อริโซนา	
อินเดียนา	นอร์ธดาโกทา	นิวยอร์ค	และเทนเนสซี่	แต่อีกหลาย	ๆ 	มลรัฐ		เช่น	เคนตั๊กกี้	
หลุยส์เซียนา	 เนบราสกา	 ยูทาห์	 และวอชิงตัน	 ถือว่าสัญญารับตั้งครรภ์แทนเพื่อ 
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เท่านั้นที่เป็นโมฆะ	

		 		 	 	 	 		 	 (ค)	 กลุม่ทีถ่อืวา่สญัญารบัตัง้ครรภแ์ทนชอบดว้ยกฎหมาย 
และสามารถนำมาฟอ้งรอ้งบงัคบัคดไีด้	ซึง่มจีำนวน	๔	มลรฐั	คอื	นวิแฮมเชยีร	์เวอรจ์เินยี	
ฟลอริดา	และเนวาดา
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       ๓.๒.๒ ความเป็นบิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมาย 
          (ก) กฎหมายในระดับรัฐบาลกลาง	 กฎหมายว่าด้วย 

ความเป็นบิดามารดาที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	 (The	Uniform	 Parentage	 Act	
หรือ	U.P.A.)	ซึ่งเป็นกฎหมายแม่แบบให้แก่มลรัฐต่าง	ๆ	ในการออกกฎหมายเกี่ยวกับ 
สถานะความเป็นบิดามารดาของเด็กให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 เป็นเพียง 
กฎหมายฉบับเดียวที่กำหนดสถานภาพของเด็กทั้ งที่ เกิดจากกระบวนการ 
ตามธรรมชาติและการผสมเทียม	สำหรับการรับตั้งครรภ์แทนนั้นกฎหมาย	U.P.A.	 
กำหนดว่าหากเป็นสัญญารับตั้งครรภ์แทนที่ได้รับการพิจารณาจากศาลว่าเป็น 
สัญญาที่ชอบด้วยหลักเกณฑ์ซึ่งกำหนดไว้ในกฎหมายแล้ว คู่สมรสที่ขอให้ 
ตั้งครรภ์แทนถือว่าเป็นบิดามารดาโดยชอบด้วยกฎหมายของเด็กนั้น

		 		 	 	 	 		 	 (ข)	 กฎหมายระดับมลรัฐ	 ประเทศสหรัฐอเมริกานั้น 
ใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์กฎหมายในระดับมลรัฐส่วนใหญ่จึงกำหนดให้ 
มารดาที่ให้กำเนิดบุตรเท่านั้นเป็นมารดาโดยชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าเด็กนั้น 
จะเกิดมาจากการปฏิสนธิด้วยวิธีใดก็ตาม	ส่วนความเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมาย 
จะกำหนดจากสถานภาพการสมรสระหว่างหญิงที่รับตั้ งครรภ์แทนกับสามี 	 
หากเป็นการสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายจะถือว่าชายนั้นเป็นบิดาของเด็กที่เกิดมา	 
เว้นแต่พิสูจน์ได้เป็นอย่างอื่น	 ต่อมาเมื่อเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ก้าวหน้า 
บางมลรัฐได้แก้ ไขกฎหมายเพื่อให้สอดรับกับเทคโนโลยีที่ เปลี่ยนแปลงไป	 
แต่บางมลรัฐก็ยังคงใช้หลักการเดิมโดยเคร่งครัด	 ปัจจุบันอาจแบ่งกฎหมายระดับ 
มลรัฐที่กำหนดสถานะความเป็นบิดามารดาเด็กที่เกิดจากการรับตั้งครรภ์แทน 
ออกได้ดังนี้	 กลุ่มที่ถือว่าหญิงที่รับจ้างตั้งครรภ์แทนและสามีเป็นบิดาและมารดา 
โดยชอบด้วยกฎหมายของเด็ก	 กลุ่มที่ถือว่าคู่สมรสที่ว่าจ้างให้มีการตั้งครรภ์แทน 
เป็นบิดาหรือมารดาโดยชอบด้วยกฎหมาย	 และกลุ่มที่สันนิษฐานว่าคู่สมรส 
ที่ว่าจ้างเป็นบิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมายแต่ให้สิทธิแก่หญิงที่รับตั้งครรภ์แทน 
ในการยกเลิกข้อตกลงภายในระยะเวลาที่กำหนด

    ๓.๓  ประเทศฝรั่งเศส	 กฎหมายของประเทศฝรั่งเศสนั้นกำหนดให้ 
การรับตั้งครรภ์แทนที่ไม่มีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และคนกลางเข้ามาเกี่ยวข้อง 
ไม่เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย	 และสถานะความเป็นบิดามารดาของเด็กที่
เกิดจากการรับตั้งครรภ์แทนเป็นไปตามหลักกฎหมายแพ่งซึ่งกำหนดให้หญิงที่ 
ให้กำเนิดเป็นมารดาโดยชอบด้วยกฎหมายของเด็ก	 และหากหญิงนั้นมีสามี 
โดยชอบด้วยกฎหมายชายผู้เป็นสามีจะเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของเด็ก	 
แต่ข้อสันนิษฐานนี้สามารถที่จะพิสูจน์หักล้างได้	 ดังนั้น	 การรับตั้งครรภ์แทน 
โดยวิธีการผสมเทียมและการฉีดเชื้อของคู่สมรสฝ่ายชายที่ว่าจ้างเข้าไปในมดลูก 
ของหญิงที่รับตั้งครรภ์แทน	 หญิงที่รับตั้งครรภ์แทนจึงเป็นมารดาโดยชอบด้วย 
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กฎหมายของเด็ก	และในทางปฏิบัติคู่สมรสฝ่ายชายที่ว่าจ้างนั้นจะได้รับการจดแจ้ง 
ว่าเป็นบิดาของเด็ก	 ส่วนคู่สมรสฝ่ายหญิงจะต้องรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมต่อไป	
โดยต้องได้รับอนุญาตจากศาลก่อน

๔. หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการรบัตัง้ครรภแ์ทนในประเทศไทย และสาระสำคญั 
ของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กท่ีเกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุ 
ทางการแพทย์ พ.ศ. .... 

    ๔.๑  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับตั้งครรภ์แทนในประเทศไทย๗

       การรับต้ังครรภ์แทนในประเทศไทยน้ันท่ีผ่านมาไม่ปรากฏหลักฐาน 
แน่ชัดว่าเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อใด	แต่ในทางวิชาการคาดว่าเริ่มมีขึ้นในปี	พ.ศ.	๒๕๓๔	
ในโรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึ่ง	 โดยมากจะเป็นการรับตั้งครรภ์แทนในหมู่เครือญาติ 
และไม่เปิดเผยให้บุคคลภายนอกทราบ	 ปัจจุบันการรับต้ังครรภ์แทนได้รับความนิยม 
และมีการเปิดเผยมากยิ่งขึ้น	 แต่ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะเพื่อใช้ 
ควบคุมเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์และการรับตั้ งครรภ์แทนแต่อย่างใด	 
การพิจารณาปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าวจึงต้องอาศัยการตีความจากกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	ซึ่งสรุปได้	ดังนี้

       (๑) ความชอบด้วยกฎหมายของการรับตั้งครรภ์แทน	การรับ 
ตั้งครรภ์แทนโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการรับตั้งครรภ์แทนเพื่อประโยชน์ในเชิง 
พาณิชย์หรือไม่	การจัดให้มีการรับตั้งครรภ์แทนโดยคนกลาง	หรือการโฆษณาใด	ๆ	 
เกี่ยวกับการรับตั้งครรภ์แทน	 ไม่ถือว่าเป็นความผิดทางอาญาตามกฎหมายไทย 
เพราะยังไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายกำหนดห้ามไว้	

       (๒) ความเป็นบิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมาย	 ประเทศไทย 
ยังไม่มีกฎหมายที่กำหนดสถานภาพของเด็กที่ เกิดจากการใช้เทคโนโลยีช่วย 
การเจริญพันธ์ุและการรับต้ังครรภ์แทนไว้เป็นการเฉพาะ	ดังน้ัน	การพิจารณาสถานภาพ 
ของเด็กเหล่านั้นจึงต้องนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 บรรพ	 ๕	 ว่าด้วย 
ครอบครัวมาใช้บังคับโดยอนุโลม	กล่าวคือ	ความเป็นมารดาโดยชอบด้วยกฎหมาย	 
กฎหมายกำหนดให้หญิงที่ให้กำเนิดบุตรเป็นมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของ 
เด็กเสมอโดยไม่คำนึงถึงสถานภาพการสมรสของหญิงนั้น	 (มาตรา	 ๑๕๔๖)	 
แต่ความเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายต้องพิจารณาจากสถานภาพการสมรส 
ของหญิงที่รับต้ังครรภ์แทน	หากหญิงนั้นสมรสตามกฎหมาย	กฎหมายให้สันนิษฐาน 
ไว้ก่อนว่าเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชายผู้เป็นสามีของหญิงท่ีรับต้ังครรภ์แทน	 
(มาตรา	 ๑๕๖๓)	 กรณีนี้ชายผู้เป็นสามีอาจไม่รับเด็กเป็นบุตรก็ได้หากพิสูจน์ 

	 	 ๗สรุปจาก	จักรกฤษณ์		ควรพจน์	และคณะ	,เพิ่งอ้าง	,หน้า	๑๒๕	–	๑๔๙.
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ได้ว่าตนไม่ได้อยู่ร่วมกับหญิงภายในระยะเวลาที่หญิงนั้นอาจตั้งครรภ์หรือตน 
ไม่สามารถเป็นบิดาของเด็กได้เพราะเหตุอย่างอื่น	 (มาตรา	 ๑๕๓๙)	 ซึ่งจะต้อง 
ฟ้องคดีภายในระยะเวลา	 ๑	 ปีนับแต่วันรู้ถึงการเกิดของเด็ก	 แต่ไม่เกิน	 ๑๐	 ปี 
นับแต่วันเกิดของเด็ก	 และต้องไม่เป็นผู้แจ้งการเกิดของเด็กในทะเบียนคนเกิดว่า 
เป็นบุตรหรือยอมให้มีการแจ้งดังกล่าว	 หากหญิงนั้นไม่มีการสมรสตามกฎหมาย 
กรณีนี้เด็กจะไม่มีบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด

        (๓) ความชอบด้วยกฎหมายของสัญญารับตั้งครรภ์แทน  
เมื่อยังไม่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดหลักการไว้	 อีกทั้งยังไม่มีแนวคำพิพากษาของ 
ศาลเป็นบรรทัดฐานแต่อย่างใด	ความชอบด้วยกฎหมายของสัญญารับตั้งครรภ์แทน 
ในปัจจุบันจึงยังคงไม่มีความชัดเจนว่าเป็นประการใด	 มีเพียงความเห็นของ 
นักกฎหมายซึ่งส่วนใหญ่ได้เห็นว่าสัญญาดังกล่าวเป็นโมฆะไม่สามารถฟ้องร้อง 
บังคับคดีได้ทั้งฝ่ายคู่สมรสและหญิงที่รับตั้งครรภ์แทน	 เพราะเป็นสัญญาที่มี 
วัตถุประสงค์ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตาม 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	มาตรา	๑๕๐	

		 		 	 	 	 อย่างไรก็ตาม	 การนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้ 
บังคับกับการรับตั้งครรภ์แทนโดยอนุโลมนั้น	 ได้ก่อให้เกิดผลที่ไม่พึงประสงค์ 
หลายประการ	กล่าวคือ	หากพิจารณาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระหว่างเด็กกับ 
คู่สมรสและหญิงท่ีรับต้ังครรภ์แทนแล้วจะพบว่า	 โดยมากแล้วเด็กมักจะมีความสัมพันธ์ 
ทางพันธุกรรมกับคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายแล้วแต่กรณี	 แต่เด็กกลับ 
เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของหญิงที่รับตั้งครรภ์แทนและสามีของหญิงนั้น 
ในกรณีที่มีการสมรสตามกฎหมาย	 ดังนั้น	 คู่สมรสจำนวนมากต้องจึงใช้วิธีการ 
รับเด็กมาเป็นบุตรบุญธรรม	แต่วิธีการนี้จะทำให้คู่สมรสต้องเสียสิทธิในบางประการ	 
เช่น	 ไม่สามารถเบิกสวัสดิการของรัฐเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลหรือ 
การเล่าเรียนของเด็กได้	ไม่สามารถนำมาหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	และ 
ไม่มีสิทธิรับมรดกของเด็กในฐานะทายาทโดยธรรมตามประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์	มาตรา	๑๕๙๘/๒๙	เป็นต้น	

    ๔.๒  ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยี 
ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ....๘

       การนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใชบังคับกับการ 
รับต้ังครรภ์แทนโดยอนุโลมน้ันจึงมีความไม่สอดคล้องกับความสัมพันธ์ทาง 
พันธุกรรม	ดังนั้น	 เพื่อให้มีความชัดเจนเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายและขอบเขต 
ของการรับตั้งครรภ์แทนดังกล่าว	 จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบัญญัติ 

	 	 ๘ร่างพระราชบัญญัติที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว	เรื่องเสร็จที่	๑๖๗/๒๕๕๓.
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรับตั้งครรภ์แทนขึ้นใช้บังคับโดยเฉพาะ	ซึ่งในกรณีเรื่อง 
ดังกล่าวนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันอังคารที	่๑๑	พฤษภาคม	๒๕๕๓	เห็นชอบให้ 
เสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ 
ทางการแพทย์	 พ.ศ.	 ....	 ต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาต่อไป๙ตามบทบัญญัติ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

       คำนิยามท่ีสำคัญ	“เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุทางการแพทย์”  
หมายความว่า	 กรรมวิธีใด	 ๆ	 ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่นำอสุจิและไข่ 
ออกจากร่างกายมนุษย์	เพ่ือให้เกิดการต้ังครรภ์โดยไม่เป็นไปตามธรรมชาติรวมท้ังการ 
ผสมเทียม	“การตั้งครรภ์แทน”	 หมายความว่า	 การตั้งครรภ์โดยอาศัยเทคโนโลยี 
ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์	 โดยหญิงที่รับตั้งครรภ์แทนมีข้อตกลงไว้กับสามี 
และภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายก่อนตั้งครรภ์ว่าจะให้ทารกในครรภ์เป็นบุตรของ 
สามีและภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายนั้น	(มาตรา	๓)	

       ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว่า	“คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก 
ที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์” หรือ “กคพ.” 
(มาตรา	๖)	กคพ.มีอำนาจหน้าที่เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการกำหนดนโยบาย 
คุ้มครองเด็กที่ เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์	 
เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเทคโนโลยี 
ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์	กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขออนุญาต 
และการอนุญาตเก่ียวกับการใช้ตัวอ่อนท่ีเหลือใช้จากการบำบัดรักษาภาวะการมี 
บุตรยากเพือ่การศกึษาวจิยั	และพจิารณาอนญุาตเกีย่วกบัการใชต้วัออ่นทีเ่หลอืใชจ้าก
การบำบัดรักษาภาวะการมีบุตรยากเพื่อการศึกษาวิจัย	เป็นต้น	(มาตรา	๗)	

       ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมซ่ึงให้บริการเก่ียวกับเทคโนโลยีช่วย 
การเจริญพันธุ์ทางการแพทย์	 ต้องมีคุณสมบัติและต้องปฏิบัติตามมาตรฐานในการ 
ให้บริการที่แพทยสภาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำหนด	 (มาตรา	 ๑๕)	 
ก่อนให้บริการผู้ให้บริการต้องจัดให้มีการตรวจและประเมินความพร้อมทางด้าน 
ร่างกาย	 จิตใจ	 และสภาพแวดล้อมของผู้ขอรับบริการและผู้บริจาคอสุจิหรือไข่ 
ที่จะนำมาใช้ดำเนินการ	 รวมทั้งการป้องกันโรคที่อาจมีผลกระทบต่อเด็กที่จะเกิด 
มาด้วย	(มาตรา	๑๖)	

       การผสมเทียมต้องกระทำต่อหญิงท่ีมีสามีท่ีชอบด้วยกฎหมาย 
และเป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการเกี่ยวกับการผสมเทียม	 (มาตรา	 ๑๙)	 
การผสมเทียมโดยใช้อสุจิของผู้บริจาคต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก 

	 	 ๙ข้อมูล	ณ	วันที่	๑๐	สิงหาคม	๒๕๕๓.
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สามีและภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายที่ประสงค์ให้มีการผสมเทียม	 (มาตรา	 ๒๐)	 
การดำเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทนต้องเป็นไปตามเงื่อนไข	 คือ	 สามีและภริยา 
ที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งภริยาไม่อาจตั้งครรภ์ได้ที่ประสงค์จะมีบุตรโดยให้หญิงอื่น
ตั้งครรภ์แทน	 ต้องมีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจที่จะเป็นบิดามารดา 
ของเด็ก	หญิงที่รับตั้งครรภ์แทนต้องมิใช่บุพการีหรือผู้สืบสันดานของบุคคลดังกล่าว	 
และหญิงที่รับตั้งครรภ์แทนต้องเป็นหญิงที่เคยมีบุตรมาก่อนแล้วเท่านั้น	ถ้าหญิงนั้น 
มีสามีจะต้องได้รับความยินยอมจากสามีด้วย	(มาตรา	๒๑)	

       การดำเนินการให้มีการต้ังครรภ์แทนให้กระทำได้	๒	วิธี	คือ	ใช้ตัวอ่อน 
ที่เกิดจากอสุจิและไข่ของสามีและภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายที่ประสงค์จะให้มี 
การตั้งครรภ์แทน	 และใช้ตัวอ่อนที่เกิดจากอสุจิหรือไข่ของสามีหรือภริยาที่ชอบ 
ด้วยกฎหมายที่ประสงค์จะให้มีการตั้งครรภ์แทนกับอสุจิหรือไข่ของผู้อื่น	ห้ามไม่ให้ 
ใช้ไข่ของหญิงที่รับตั้งครรภ์แทน	(มาตรา	๒๒)

		 		 	 	 	 ห้ามมิให้มีการตั้งครรภ์แทนเพื่อประโยชน์ทางการค้า	(มาตรา	๒๓)	 
ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการเป็นคนกลางหรือนายหน้า	 เรียก	 รับ	 หรือยอมจะรับ 
ผลประโยชน์ตอบแทนในการจัดการหรือช้ีช่องให้มีการรับต้ังครรภ์แทน	 (มาตรา	๒๕)	 
ห้ามมิให้โฆษณาด้วยประการใด	 ๆ	 ว่ามีหญิงที่ประสงค์จะเป็นผู้รับตั้งครรภ์แทน	 
หรือมีบุคคลที่ประสงค์จะให้หญิงอื่นเป็นผู้รับตั้งครรภ์แทน	 ไม่ว่าจะได้กระทำเพื่อ
ประโยชน์ทางการค้าหรือไม่	 (มาตรา	๒๖)	 เด็กที่เกิดจากอสุจิ	 ไข่	หรือตัวอ่อนของ 
ผู้บริจาค	 ให้เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของสามีและภริยาที่ชอบด้วยกฎหมาย 
ซึ่งประสงค์จะมีบุตร	 ชายหรือหญิงที่บริจาคอสุจิหรือไข่	 หรือผู้บริจาคตัวอ่อน	
และเด็กที่เกิดจากอสุจิ	 ไข่	 หรือตัวอ่อนที่บริจาคดังกล่าว	 ไม่มีสิทธิและหน้าที่ 
ระหว่างกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัวและมรดก 
(มาตรา	๒๗)	ในกรณีท่ีสามีและภริยาท่ีประสงค์ให้มีการต้ังครรภ์แทนถึงแก่ความตาย 
ก่อนเด็กเกิด	 ให้หญิงที่รับตั้งครรภ์แทนเป็นผู้ปกครองเด็กนั้นจนกว่าจะมีการ 
ตั้งผู้ปกครองขึ้นใหม่	 (มาตรา	 ๒๘)	 ให้นำบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัวและมรดกมาใช้บังคับโดยอนุโลมเพียงเท่าที่ไม่ขัด 
หรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 	 (มาตรา	 ๒๙)	 ห้ามมิให้ผู้ ใด 
ดำเนินการเพื่อให้เกิดมนุษย์โดยวิธีการอื่นนอกจากการปฏิสนธิระหว่างอสุจิกับไข	่ 
(มาตรา	 ๓๓)	 ห้ามมิให้ผู้ใดนำอสุจิ	 ไข่	 ตัวอ่อน	 หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเซลล์ 
ใส่เข้าไปในร่างกายของสัตว์	หรือนำเซลล์สืบพันธ์ุของสัตว์	 เซลล์ท่ีเกิดจากการปฏิสนธิ 
ระหว่างเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์	 หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเซลล์ใส่เข้าไปในร่างกาย 
ของมนุษย์	 (มาตรา	๓๔)	ห้ามมิให้ผู้ใดสร้าง	 เก็บรักษา	ขาย	นำเข้า	 ส่งออก	หรือ 
ใช้ประโยชน์ซึ่งตัวอ่อนที่มีสารพันธุกรรมของมนุษย์มากกว่า	๒	คนขึ้นไป	หรือตัวอ่อน 
ที่มีเซลล์หรือส่วนประกอบของเซลล์มนุษย์กับสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์อื่นรวมกันอยู่	 
(มาตรา	๓๕)	ห้ามมิให้ผู้ใดซื้อ	 เสนอซื้อ	ขาย	นำเข้า	หรือส่งออก	ซึ่งอสุจิ	 ไข่	หรือ 
ตัวอ่อน	(มาตรา	๓๖)	
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       กำหนดให้ผู้ท่ีเกิดจากการต้ังครรภ์แทนก่อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ี 
ใช้บังคับ	 สามีหรือภริยาที่ดำเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทน	 หรือพนักงานอัยการ	
มีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลให้มีคำสั่ งให้ผู้ที่ เกิดจากการตั้ งครรภ์แทนดังกล่าว 
เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของสามีและภริยาที่ดำเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทน 
นับแต่วันที่ผู้นั้นเกิดได้	 ไม่ว่าสามีและภริยาที่ดำเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทนจะเป็น 
สามีและภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่	(มาตรา	๔๙)

		 		 	 	 	 ทั้งนี้	 ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ต้องได้รับโทษ 
ตามที่กฎหมายกำหนด

๕. บทสรุป
		 		 เมื่อพิจารณาถึงข้อกฎหมายและจริยธรรมของการรับตั้งครรภ์แทน 

ในประเทศไทยดังกล่าวแล้ว	จะเห็นได้ว่าถึงเวลาอันสมควรแล้วท่ีประเทศไทยจะต้อง 
มีการบัญญัติกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์แทนโดยการใช้เทคโนโลยี 
ช่วยการเจริญพันธุ์เป็นการเฉพาะ	ทั้งนี้	 เพื่อให้การใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ 
ในการบำบัดรักษาภาวะมีบุตรยากในคู่สมรส	 โดยเฉพาะวิธีการรับตั้งครรภ์แทน 
ให้มีความชัดเจน	และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	และสามารถคุ้มครองสิทธิของหญิง 
ที่รับตั้งครรภ์แทน	 ตลอดจนการมีมาตรการควบคุมมิให้มีการแสวงหาประโยชน์ 
ในเชิงพาณิชย์จากการรับตั้งครรภ์แทน	 ป้องกันความขัดแย้งระหว่างคู่สมรสกับ 
หญิงท่ีรับต้ังครรภ์แทน	และกำหนดสิทธิหน้าท่ีระหว่างคู่สมรส	หญิงท่ีรับต้ังครรภ์แทน	 
และเด็กที่เกิดมา

		 		 อย่างไรก็ตาม	 การรับตั้งครรภ์แทนเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ 
บุคคลหลายฝ่าย	เช่น	คู่สมรส	หญิงที่รับตั้งครรภ์แทนและสามี	 เด็ก	ผู้บริจาคเชื้อ	ไข่	 
หรือตัวอ่อน	คนกลางที่จัดให้มีการตั้งครรภ์แทน	หรือแพทย์ผู้ให้บริการ	มีการจำกัด 
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามที่รัฐธรรมนูญรับรอง	ตลอดจนส่งผลกระทบต่อ 
สังคมในวงกว้าง	กฎหมายดังกล่าวจึงต้องคำนึงถึงสิทธิหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
และผลกระทบทางจริยธรรมอย่างละเอียดและด้วยความรอบคอบ	 ซึ่งหวังเป็น 
อยา่งยิง่วา่กฎหมายฉบบันีจ้ะไดร้บัการประกาศใชใ้นเรว็วนัเพือ่ประโยชนส์ขุของสงัคม 
และประชาชนทุกคนต่อไป

	 เอกสารอ้างอิง
•	จกัรกฤษณ	์	ควรพจน	์และคณะ	,รายงานการวจิยั	(ฉบบัสมบรูณ)์	เรือ่ง	“การผสมเทยีมโดยใหห้ญงิอืน่ตัง้ครรภแ์ทน”		

เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
•	นติพิร		ตนัวไิลย	,บทความเรือ่ง	การผสมเทยีมโดยใหห้ญงิอืน่ตัง้ครรภแ์ทน	,วารสารกฎหมายปกครอง	เลม่	๒๔	ตอน	๒		

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
•	ร่างพระราชบัญญัติที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว	เรื่องเสร็จที่	๑๖๗/๒๕๕๓
•	สรุปสาระสำคัญการเสวนา	 เรื่อง	 “๓๖๐	 องศา	 กับปัญหาแม่อุ้มบุญ”,วันศุกร์ที่	 ๔	 มิถุนายน	 ๒๕๕๓	 	

ณ	อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)
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การให้บริการทางการแพทย์ของไทยในปัจจุบันนั้นแม้ว่าจะมีเทคโนโลยี
ทางการแพทย์และเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัย รวมทั้งการมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 
ในแต่ละสาขามากกว่าในอดีตก็ตาม แต่ก็ยังมีข่าวคราวที่เกี่ยวกับความเสียหาย 
ที่เกิดขึ้นจากการให้การรักษาพยาบาลของแพทย์กับผู้ป่วยที่มาใช้บริการทาง 
สาธารณสุขเกิดขึ้นอยู่เสมอ ๆ ทั้งนี้ก็เพราะว่าเป็นการบริการที่ต้องกระทำต่อ 
ร่างกายของมนุษย์ซึ่งมีความละเอียดอ่อนและค่อนข้างที่จะสลับซับซ้อนของ 
ระบบต่าง ๆ ในร่างกาย ทั้งยังมีปัญหาเกี่ยวกับความซับซ้อนของพยาธิสภาพ 
การเจ็บป่วยต่าง ๆ รวมไปถึงการนำเอาเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่มาปรับใช้ 
ในการรักษานั้นด้วย จนกลายเป็นชนวนเหตุที่ทำให้สังคมเริ่มมองว่าการแพทย์ 
ส่วนหนึ่งนั้นกำลังถูกดำเนินการในรูปแบบการบริการในเชิงธุรกิจ ดังนั้นเมื่อ 
เกิดปัญหาจากการรับบริการทางสาธารณสุขข้ึนไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ย่อมจะมี 
ผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้ป่วยและบรรดาญาติ ๆ ตามไปด้วย แต่หากมองในด้าน 
ของแพทย์ผู้ให้บริการแล้วจะพบว่าในการประกอบวิชาชีพของแพทย์นั้น แพทย์ 
ทุกคนต่างก็มีความตั้งใจและมีความประสงค์ที่จะให้ผู้ป่วยของตนหายจากอาการ 
เจ็บป่วยและมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงที่สุด 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นเหตุให้มีการคิดริเริ่มที่จะมีกฎหมายในลักษณะ 
ที่จะให้ความคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้  
ผู้ได้รับความเสียหายจากการบริการสาธารณสุขได้รับการแก้ไขเยียวยาโดยรวดเร็ว 
และเป็นธรรม คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันพุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓ ให้เสนอ
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. ....  
ต่อสภาผู้แทนราษฎร และได้นำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ 
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เมษายน ๒๕๕๓๑ เพื่อให้รัฐสภาในฐานะที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติพิจารณาต่อไป 
ดังนั้น เพื่อให้ผู้อ่านได้รับทราบและมีความเข้าใจในหลักการและสาระสำคัญของ 
รา่งพระราชบญัญตัฉิบบัดงักลา่วนี ้“สารพนัปญัหากฎหมาย” จงึใครข่อนำเสนอ เรือ่ง 
“การเยียวยาผู้เสียหายจากการรับบริการทางสาธารณสุข” โดยลำดับ ดังนี้

๑. สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากการรับบริการสาธารณสุข
   ในอดีตก่อนที่จะมีพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

พ.ศ.  ๒๕๔๕  ใช้บั งคับนั้น ผู้ป่ วยที่ ได้ รับความเสียหายจากการรับบริการ 
สาธารณสุข และไม่ได้รับความช่วยเหลือจากแพทย์หรือ 
โรงพยาบาลก็จะมีการดำเนินคดีฟ้องร้องเพื่ อ เรียกร้อง 
ค่าเสียหายทางแพ่งและความรับผิดทางอาญาเพื่อขอความ 
เป็นธรรมจากศาล ซึ่งจะพบว่ามีความยุ่งยากลำบากมาก 
ในการที่จะพิสูจน์ความถูกผิดที่เกิดขึ้น ดังนั้น ในพระราชบัญญัติ 
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕  จึงได้มีการกำหนด 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นไว้ในมาตรา ๔๑ ว่า  
“ให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกันเงินไม่เกิน 
ร้อยละ ๑ ของเงินที่จะจ่ายให้หน่วยบริการไว้เป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ 
ผูร้บับรกิาร ในกรณทีีผู่ร้บับรกิารไดร้บัความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากการรกัษาพยาบาล 
ของหนว่ยบรกิาร โดยหาผูก้ระทำผดิมไิดแ้ตย่งัไมไ่ดร้บัคา่เสยีหายภายในระยะเวลา 
อันสมควร” จะเห็นได้ว่าในกรณีที่ผู้ป่วยได้รับความเสียหายจากการรับบริการ 
สาธารณสุขนั้น คณะกรรมการไม่ต้องพิสูจน์ว่าใครถูกหรือผิด ขอเพียงแต่เป็น 
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรับบริการสาธารณสุข และความเสียหายนั้นไม่ได้ 
เกิดจากความเจ็บป่วยที่ เป็นปกติของโรคนั้น ๆ ก็เพียงพอแล้วที่จะได้รับเงิน 
ชดเชยค่าเสียหาย ทั้งนี้ ระบบหลักประกันสุขภาพได้จัดสรรงบประมาณไว้ 
ร้อยละ ๑ ของกองทุนเพื่อจ่ายให้แก่ผู้ป่ วยที่ ได้ รับความเสียหายจากการ 
รับบริการสาธารณสุขแทนแพทย์ และโรงพยาบาลนั้นด้วยแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม 
ในพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ มุ่งคุ้มครองเฉพาะ 
ประชาชนที่อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพเท่านั้น ส่วนประชาชนที่อยู่ในระบบ
ประกันสังคม ระบบสวัสดิการในการรักษาพยาบาลของข้าราชการและครอบครัว  
รวมทั้งประชาชนผู้ซึ่งต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยตนเองโดยตรง จะไม่ได้รับ 
การคุ้มครองตามกฎหมายฉบับนี้ ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองจาก 
การรับบริการสาธารณสุขอย่างเสมอภาคและทั่วถึงจะต้องมีการตรากฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการรับบริการทางสาธารณสุข

  ๑บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๖ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม 

๒๕๕๓.



จุลนิติ ก.ย. - ต.ค. ๕๓

สารพันปัญหากฎหมาย

161

๒. ความเป็นมาของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการ 
รับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... 

   โดยที่ปัจจุบันความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขยังไม่ได้รับ 
การแก้ไขเยียวยาอย่างเป็นระบบให้ทันท่วงที ทำให้มีการฟ้องร้องผู้ให้บริการ 
สาธารณสุขทั้งทางแพ่งและทางอาญา และทำให้ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้รับและ 
ผู้ให้บริการสาธารณสุขเปลี่ยนไปจากเดิม อันส่งผลร้ายมายังผู้รับและผู้ให้บริการ 
สาธารณสุข ตลอดจนกระทบถึงการประกอบอาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข  
รวมถึงระบบบริการสาธารณสุขด้วย สมควรจะได้แก้ปัญหาดังกล่าวเพื่อให้ผู้ได้รับ
ความเสียหายจากการบริการสาธารณสุขได้รับการแก้ไขเยียวยาโดยรวดเร็วและ 
เป็นธรรมโดยการจัดตั้งกองทุนเพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้เสียหาย รวมทั้ง 
เป็นการส่งเสริมให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง 
ผู้รับและผู้ให้บริการสาธารณสุข จัดให้มีการพัฒนาระบบความปลอดภัยและ 
ป้องกันความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข ทั้งเป็นการกำหนดให้ศาล 
ใช้ดุลพินิจในการลงโทษหรือไม่ลงโทษผู้ให้บริการสาธารณสุขในกรณีผู้ถูกฟ้องคดี 
อาญาข้อหากระทำโดยประมาท๒ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีกฎหมายฉบับดังกล่าว 
นี้เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

๓. หลักการสำคัญของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการ 
รับบริการสาธารณสุข พ.ศ. ....

   ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข  
พ.ศ. . . . . ถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่าง 
แพทย์และผู้ป่วย ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการฟ้องร้องแพทย์ เนื่องจากผู้ป่วยที่ได้รับ 
ความเสียหาย และจะได้รับการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากหน่วยงาน 
ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นบุคคลที่จะได้รับประโยชน์โดยตรงจากกฎหมายฉบับนี้ 
ก็คือประชาชนคนไทยทั้งประเทศ รวมทั้งแพทย์และผู้ป่วยด้วย โดยกฎหมายฉบับนี้ 
มีหลักการสำคัญรวม ๕ ประการ กล่าวคือ 

   ประการแรก  การกำหนดใหม้กีารชดเชยความเสยีหายจากการบรกิาร 
สาธารณสุข

   โดยในร่างพระราชบัญญัตินี้ได้กำหนดให้ “ผู้เสียหายมีสิทธิได้รับเงิน 
ช่วยเหลือเบื้องต้นและเงินชดเชย” จากกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้โดยไม่ต้อง 
พิสูจน์ความผิด๓ เพราะหากต้องรอการพิสูจน์ความถูกหรือความผิด ไม่เพียงแต่จะทำ 
ให้เกิดความล่าช้าและเสียเวลาแล้วยังก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ป่วย
กับแพทย์ผู้ทำการรักษาโดยไม่สมควร ในทางตรงกันข้ามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ 

   ๒เหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ).

    ๓ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... มาตรา ๕.
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เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างผู้ป่วย และแพทย์ผู้ให้บริการด้วย  
เช่น ในกรณีผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดรักษาดวงตาที่โรงพยาบาล แล้วได้รับความ 
เสียหายถึงขั้นตาบอด ก็จะได้รับความช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นจากโรงพยาบาล 
ได้เป็นอย่างดี ซึ่งนอกจากจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ป่วยแล้วยังช่วย 
ในเรื่องการเจรจาเพื่อขอความเห็นใจจากผู้ป่วยด้วย ทำให้สถานการณ์ที่ย่ำแย่นั้น 
กลับคลี่คลายลงไปได้ด้วยดีเป็นการลดปัญหาการฟ้องร้องระหว่างแพทย์และผู้ป่วยได้
อีกทางหนึ่งด้วย๔

   ประการที่สอง กำหนดให้มีคณะกรรมการกลาง 
และสำนักงานที่เป็นอิสระ

    โดยการกำหนดให้มี “คณะกรรมการสร้างเสริม 
ความสมัพนัธท์ีด่ใีนระบบบรกิารสาธารณสขุ” อนัประกอบดว้ย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกรรมการ  
ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข  ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ค ลั ง  
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เลขาธิการคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค และผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง) 
ผูแ้ทนจากสถานพยาบาล จำนวน ๓ คน ผูแ้ทนองคก์รพฒันาเอกชนทีท่ำงานดา้นคุม้ครอง 
สิทธิผู้บริโภค ด้านบริการสุขภาพ จำนวน ๓ คน และผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๕ คน  
ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
สื่อสารมวลชน สิทธิมนุษยชนและการเจรจาไกลเกลี่ยสาธารณสุข ด้านละ ๑ คน 
เป็นกรรมการ๕  โดยไม่จำเป็นว่าต้องเป็นผู้แทนจากสมาคมวิชาชีพหรือสภาวิชาชีพ  
เพราะบทบาทอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนั้น คือการพิจารณาความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นว่าเกิดจากการรับบริการสาธารณสุขจริงหรือไม่ ไม่ได้ทำหน้าที่พิสูจน์และ 
สอบสวนความถูกผิดของผู้ให้บริการแต่อย่างใด 

   โดยร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้กำหนดให้คณะกรรมการมีอำนาจ
หน้าที่ ในการกำหนดนโยบายและมาตรการเพื่อคุ้มครองผู้เสียหาย พัฒนาระบบ 
ความปลอดภัยและป้องกันความเสียหาย และการสนับสนุนการไกล่เกลี่ยและ 
การสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในระบบบริการสาธารณสุข กำหนดประกาศ 
การจ่ายเงินสมทบกองทุน ตลอดจนระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการรับและจ่ายเงิน 
การยื่นคำขอรับเงินค่า เสียหาย การจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายกำหนด 
หลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์  รวมทั้ งวิธีพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์  กำหนด 
ระเบียบเกี่ ยวกับการทำสัญญาประนีประนอมยอมความ  การไกล่ เกลี่ ย 
  ๔ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓.

   ๕ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... มาตรา ๗.
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ตลอดจนกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสนับสนุนการไกล่เกลี่ย  
การสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในระบบบริการสาธารณสุข และพิจารณาอนุมัติ 
เงินกองทุน การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของสถานพยาบาลและผู้รับบริการ 
สาธารณสุข ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด๖  

นอกจากนี้ ยังได้กำหนดให้มีสำนักงานที่เป็นอิสระ โดยกำหนดให้ 
“กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ 
การสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในระบบบริการสาธารณสุข โดยมีอำนาจหน้าที่ 
ในการรับและตรวจสอบคำขอรับเงินค่าเสียหายและคำอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติน้ี  
ประสานงานกับสถานพยาบาลเพื่อให้ส่งเวชระเบียนของผู้เสียหาย หรือข้อมูล 
หลักฐานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้คณะกรรมการฯ คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ 
หรือคณะอนุกรรมการ ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ องค์กร หรือบุคคลใด ๆ  
เพื่อขอทราบข้อเท็จจริงหรือความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา รวมทั้งการรับ  
การจ่าย การเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของกองทุน ตลอดจนการเก็บ รวบรวม 
วิเคราะห์ข้อมูลการจ่ายค่าเสียหายและวิธีป้องกันความเสียหายเพื่อเผยแพร่ต่อ 
สาธารณชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จัดทำรายงานประจำปี สนับสนุนการดำเนินงาน 
ตามมาตรการส่งเสริมพัฒนาระบบความปลอดภัย และป้องกันความเสียหาย  
รวมทั้งการสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในระบบบริการสาธารณสุข ตลอดจนการ 
ประชาสัมพันธ์และแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอและประชาชนทั่วไปเข้าใจในหลักการและ 
เหตุผล ขั้นตอนวิธีการ และเงื่อนไขในการใช้สิทธิตามพระราชบัญญัตินี้ และปฏิบัติ 
หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด๗

   ประการที่สาม การพัฒนาระบบความปลอดภัยและป้องกันความ 
เสียหาย

    กำหนดให้คณะอนุกรรมการประเมินเงินชดเชยทำหน้าที่วิเคราะห์ 
สาเหตุแห่งความเสียหายเพื่อแจ้งให้สถานพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับความเสียหาย 
พิจารณาหาแนวทางพัฒนาระบบความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายรวมทั้ง 
การสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดี ในระบบบริการสาธารณสุข แล้วให้สถาน 
พยาบาลนั้นทำรายงานการปรับปรุงแก้ ไขและส่งให้กรมสนับสนุนบริการ 
สาธารณสุขภายใน ๖ เดือน เพื่อให้คณะกรรมการสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดี 
ในระบบบริการสาธารณสุขนำมาประกอบการพิจารณากำหนดอัตราการจ่ายเงิน 
สมทบเข้ากองทุนในทางที่เป็นคุณให้แก่สถานพยาบาลนั้นก็ได้

  ทั้ งนี้  ยั ง ได้ กำหนดให้กรมสนับสนุนบริ การสุ ขภาพ  สนับสนุน 
สถานพยาบาล หน่วยงาน หรือองค์กรที่ดำเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมและพัฒนา 

   ๖ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... มาตรา ๑๐.

     ๗ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... มาตรา ๑๙.
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  ๘ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓.

   ๙ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... มาตรา ๔๕. 

ระบบความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายของผู้รับบริการสาธารณสุข  
เพื่อดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาระบบความปลอดภัยและป้องกันความเสียหาย 
ของผู้รับบริการสาธารณสุข และกิจกรรมด้านการสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดี 
ในระบบบริการสาธารณสุข โดยเสนอแผนงานต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
เงินกองทุน๘

   ประการที่สี่ การฟ้องร้องเพื่อดำเนินคดีกับผู้ให้บริการ ที่ผ่านมา 
การฟ้องร้องส่วนใหญ่จะเป็นการฟ้องโรงพยาบาลหรือกระทรวงสาธารณสุขมากกว่า 
การฟ้องร้องแพทย์ผู้ให้บริการ ซึ่งกระบวนการดำเนินคดีอาญา 
ต่อแพทย์นั้นเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในฐานะที่เป็น 
พลเมืองไทยอยู่แล้ว การฟ้องคดีอาญาจึงเป็นช่องทางหนึ่ง 
ของผู้เสียหายเพื่อใช้สิทธิทางศาลจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้อง 
มีการตราพระราชบัญญัติออกมารองรับในเรื่องการฟ้องคดี 
ต่อศาลแต่อย่างใด เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มุ่งที่จะ 
แกไ้ขปญัหาความขดัแยง้ระหวา่งแพทยแ์ละผูป้ว่ย และจะชว่ยลด 
การฟ้องคดีอาญาต่อแพทย์ลง ที่สำคัญคือการช่วยเหลือและ 
เยียวยาผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขโดยที่จะไม่ต้องมีการพิสูจน์ความผิด 
และพิสูจน์ตัวผู้กระทำความผิด รวมถึงเป็นระบบที่มุ่งชดเชยความเสียหายให้แก่ 
ผู้เสียหายอย่างแท้จริง ไม่ใช่การมุ่งหาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษแต่อย่างใด จึงได้ 
กำหนดไว้ว่าในกรณีท่ีผู้ให้บริการสาธารณสุขถูกฟ้องเป็นจำเลยในคดีอาญาฐานกระทำ 
ความผิดโดยประมาทเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการสาธารณสุขหากศาลเห็นว่า 
จำเลยกระทำความผิดก็ให้ศาลนำข้อเท็จจริงต่างๆ ของจำเลยเกี่ยวกับประวัติ 
พฤติการณ์แห่ งคดี  มาตรฐานทางวิชาชีพ การบรรเทาผลร้ายแห่งคดี  
การรู้สำนึกในการกระทำความผิด การที่ได้มีการทำสัญญาประนีประนอม 
ยอมความ การไกล่เกลี่ยระหว่างผู้ให้บริการสาธารณสุขหรือหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายและผู้เสียหาย การชดใช้เยียวยาความเสียหาย  
และการที่ผู้เสียหายไม่ติดใจให้จำเลยได้รับโทษ ตลอดจนเหตุผลอื่นอันสมควร 
มาพิจารณาประกอบด้วย โดยศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับ 
ความผิดนั้นเพียงใดหรือจะไม่ลงโทษเลยก็ได้๙

   ประการท่ีห้า วิธีดำเนินการเพ่ือขอรับค่าเสียหายตามร่างพระราชบัญญัติ
   ๑) การใช้สิทธิขอรับค่าเสียหาย
     ในกรณีที่ผู้เสียหายจะมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นและเงิน 

ชดเชยจากกองทุนตามร่างพระราชบัญญัตินี้ โดยไม่ต้องพิสูจน์ความรับผิดนั้น  
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จะต้องไม่ใช่กรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นตามปกติธรรมดาของโรคนั้น แม้มีการ 
ให้บริการสาธารณสุขตามมาตรฐานวิชาชีพ หรือความเสียหายซึ่งหลีกเลี่ยงมิได้ 
จากการให้บริการสาธารณสุขตามมาตรฐานวิชาชีพ หรือเป็นความเสียหายที่
เมื่อสิ้นสุดกระบวนการให้บริการสาธารณสุขแล้วไม่มีผลกระทบต่อการดำรง 
ชีวิตตามปกติของผู้เสียหาย๑๐ เพราะหากมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังกล่าวผู้เสียหายจะ 
ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นและเงินชดเชยจากกองทุนเลย 

   ๒) ขั้นตอนในการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นและเงินชดเชย  
       ผู้เสียหายอาจยื่นคำขอรับเงินค่าเสียหายนั้นด้วยตนเอง หรือในกรณี 
ที่ผู้ เสียหายถึงแก่ชีวิต ตกเป็นผู้ ไร้ความสามารถ หรือไม่สามารถยื่นคำขอ 
ด้วยตนเองได้ ให้บิดามารดา คู่สมรส ทายาท หรือผู้อนุบาล หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด 
ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากผู้เสียหาย แล้วแต่กรณี ยื่นคำขอรับเงินชดเชย 
แทนผู้ เสียหายได้  โดยยื่นคำขอต่อสำนักงานหรือหน่วยงานหรือองค์กร 
ที่สำนักงานกำหนด ภายในระยะเวลา ๓ ปี นับแต่วันที่รู้ถึงความเสียหาย 
และรู้ตัวผู้ให้บริการสาธารณสุขซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายนั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 
๑๐ ปี นับแต่วันที่รู้ถึงความเสียหายนั้น โดยการยื่นคำขอรับเงินค่าเสียหาย 
ดังกล่าวนี้สามารถกระทำได้ด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือก็ได้๑๑

   ๓) การพิจารณาคำขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นและเงินชดเชย 
     เมือ่สำนกังานไดร้บัคำขอจากผูเ้สยีหายแลว้ ใหส้ง่คำขอของผูเ้สยีหาย 

นั้นไปยังคณะอนุกรรมการพิจารณาให้เงินช่วยเหลือเบื้องต้นภายใน ๗ วันนับแต่ 
วันที่ได้รับคำขอของผู้เสียหาย เพื่อให้คณะอนุกรรมการพิจารณาให้เงินช่วยเหลือ 
เบื้องต้นวินิจฉัยคำขอดังกล่าวนั้นให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ 
หากคณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าเป็นผู้เสียหายที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
หรือเงินชดเชยจากกองทุนตามกฎหมายนี้ก็ให้วินิจฉัยจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 
ให้แก่ผู้เสียหายหรือทายาทนั้น๑๒ จากนั้นให้ส่งเรื่องไปยังคณะอนุกรรมการประเมิน 
เงินชดเชยภายใน ๗ วันนับแต่วันที่มีคำวินิจฉัยเพื่อพิจารณาจ่ายเงินชดเชยแก่ 
ผู้ เสียหายโดยการพิจารณานั้นให้อาศัยหลักการเกี่ยวกับการชดใช้ค่าสินไหม 
ทดแทนเพื่อละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยต้องวินิจฉัยคำขอ 
ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากคณะอนุกรรมการเงินช่วยเหลือ  
หรือคณะกรรมการอุทธรณ์แล้วแต่กรณี๑๓ ดังนี้

  ๑๐ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... มาตรา ๕ และ มาตรา ๖.

  ๑๑ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... มาตรา ๒๕.

  ๑๒ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... มาตรา ๒๗.

  ๑๓ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... มาตรา ๓๐.
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     (๑) ในกรณีที่ ผู้ ยื่นคำขอไม่ เห็นด้วยกับจำนวนเงินชดเชยที่  
คณะอนุกรรมการเงินชดเชยได้วินิจฉัยให้ ผู้ขอมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ 
วินิจฉัยอุทธรณ์ได้ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยของคณะอนุ 
กรรมการประเมินเงินชดเชย๑๔ และในกรณีที่คณะอนุกรรมการประเมินเงินชดเชย 
หรือคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ได้กำหนดจำนวนเงินชดเชยแล้ว หากผู้เสียหาย 
หรือทายาทไม่ตกลงยินยอมรับเงินชดเชยและได้ฟ้องผู้ให้บริการสาธารณสุขหรือ 
หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งกับความเสียหายเป็นคดีต่อศาล ให้สำนักงานยุติการดำเนินการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ และ“ผู้เสียหายหรือทายาทไม่มีสิทธิ 
ที่จะยื่นคำขอตามพระราชบัญญัตินี้ได้อีก” หากศาลได้มี 
คำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดให้ผู้ให้บริการสาธารณสุขหรือ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
แก่ผู้ เ สี ยหาย ให้คณะอนุกรรมการประเมิน เงินชดเชย
พิจารณาว่ าจะจ่ ายเงินจากกองทุนเพื่ อชำระค่าสินไหม
ทดแทนตามคำพิพากษาหรือไม่ เพียง ใด  ในกรณีที่ ศาล 
ได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดยกฟ้องโดยไม่ได้วินิจฉัยว่าผู้ให ้
บริการสาธารณสุขหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับความเสียหายไม่ต้องรับผิด  
คณะกรรมการอาจพิจารณาจ่ายค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายหรือไม่ก็ได้๑๕

      (๒) ในกรณีที่ผู้เสียหายหรือทายาทได้นำเหตุแห่งความเสียหาย 
ฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้ให้บริการสาธารณสุข 
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความเสียหาย โดยขอรับเงินค่าเสียหายตาม 
พระราชบัญญัตินี้ไม่ว่าจะขอรับเงินค่าเสียหายก่อนหรือหลังฟ้องคดี ให้ดำเนินการ 
ให้มีการพิจารณาเฉพาะการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้เสียหายหรือทายาท 
เท่านั้น และเมื่อศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้วให้คณะอนุกรรมการ 
ประเมินเงินชดเชยพิจารณาว่าจะจ่ายเงินจากกองทุนชำระค่าสินไหมทดแทน 
ตามคำพิพากษาหรือไม่แต่หากศาลได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดยกฟ้องโดย 
ไม่ได้วินิจฉัยว่าผู้ให้บริการสาธารณสุขหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับความเสียหาย 
ไม่ต้องรับผิด คณะกรรมการอาจพิจารณาจ่ายค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายหรือไม่ก็ได้๑๖  
ในกรณีที่มีการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ เสียหายแล้ว  หากศาลมี  
คำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดให้ผู้ให้บริการสาธารณสุขหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับความเสียหายชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย ให้หักเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 
 ออกจากค่าสินไหมทดแทนด้วย 

  ๑๔ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... มาตรา ๓๑.
  ๑๕ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... มาตรา ๓๔.

  ๑๖ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... มาตรา ๓๕ และ มาตรา ๓๖.
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๔. บทสรุป
   แม้ว่าปัจจุบันผู้ป่วยที่ได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลสามารถ 

ที่จะดำเนินการฟ้องร้องคดีไม่ว่าทางแพ่งหรือทางอาญา เพื่อเรียกค่าเสียหายจาก 
แพทย์หรือสถานพยาบาลที่แพทย์นั้นสังกัดอยู่ได้ก็ตาม แต่ในคดีอาญานั้นศาล 
มักจะไม่รับฟ้องหรือถ้ารับฟ้องไว้ก็จะไม่ลงโทษเพราะถือว่าแพทย์น้ันประกอบวิชาชีพ 
ที่ เป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อยู่แล้ว เว้นแต่ในกรณีที่มีหลักฐานให้ศาล 
เห็นสมควรว่าเป็นการกระทำโดยเจตนาหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงศาลจึงจะ 
ลงโทษทางอาญาแก่แพทย์ผู้นั้นได้ ในขณะที่ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหาย 
จากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... ฉบับนี้ได้มีการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือ 
ผู้ป่วยและญาติในการได้รับความเสียหายจากการรักษาโดยไม่ต้องมีการพิสูจน์ 
ความถูกผิด โดยมีเจตนาเพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมประชาชนทุกคนใน 
ทุกระบบและครอบคลุมการรักษาทั้งในสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน และเพื่อ 
ต้องการให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการรักษานั้นได้รับเงินชดเชยช่วยเหลือ 
ในจำนวนที่เหมาะสมและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งลดปัญหาการฟ้องร้องแพทย์ 
ลงไปได้อีกด้วย ตลอดจนเพิ่มช่องทางใหม่สำหรับผู้ป่วยและแพทย์ โดยใช้ระบบ 
การไกล่เกลี่ยแบบสมัครใจอันเป็นการเปิดโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 
ต่อกันระหว่างแพทย์และผู้ป่วย ซ่ึงระบบน้ีจะไม่มีผลกระทบต่อการพิจารณาจ่ายเงิน 
ช่วยเหลือให้ผู้ป่วยแต่อย่างใด 

  นอกจากนี้หากจะปล่อยให้ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และผู้ป่วย 
ยังคงมีปัญหาฟ้องร้องกันอยู่อย่างในปัจจุบันจะมีแพทย์คนใดท่ีจะทำการรักษาผู้ป่วย 
ด้วยความสบายใจคงมีแต่ความหวาดระแวงว่าตนอาจถูกผู้ป่วยฟ้องเพื่อเอาผิดได้
เมื่อเกิดความผิดพลาดในการรักษาพยาบาล ดังนั้นเมื่อร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
มีบทบัญญัติที่เป็นคุณทั้งสถานพยาบาล แพทย์ และผู้ป่วย ตลอดจนหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายแล้ว การที่ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการ 
รับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... จะผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากรัฐสภา 
เพื่อใช้บังคับเป็นกฎหมายได้หรือไม่นั้น ย่อมขึ้นอยู่กับผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
ที่จะได้ร่วมกันพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผลกระทบ
ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องและการสร้างความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่ายในสังคม โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ป่วยและแพทย์ต่อไป
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วาทะธรรม เพื่อประโยชน์สุขของพหุชน 

ของ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) หน้า ๒๑๗

	 	 “ความไม่ประมาทที่แท้นั้นก็คือการอยู่ด้วยสติและปัญญา	 หมายความว่า	

ไม่ต้องรอให้ทุกข์บีบคั้น	 ไม่ต้องรอให้ภัยมาคุกคามแล้วจึงลุกขึ้นดิ้นรนขวนขวาย	 

แต่ เอาสติมาบอก	 และเอาปัญญามาจัดการ	 สติมีหน้าที่คอยนึก	 คอยระลึก	

ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา”

๑๖๘
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นายบรรหาร  กำลา
นิติกร สำนักกฎหมาย

๑. บทนำ
   ในการบริหารราชการแผ่นดินนั้น “งบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน”  

ถือได้ว่าเป็นเคร่ืองมือสำคัญของรัฐบาลท่ีจะทำให้การบริหารราชการแผ่นดินตามนโยบาย 
ที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาสามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้ โดยการ
จดัทำงบประมาณนัน้ปกตมิกัจะเปน็ไปตามระบบซึง่มคีวามเหมาะสมในแตล่ะยคุสมยั 
ซึ่งในปัจจุบันเริ่มมีแนวคิดที่จะให้ระบบงบประมาณสามารถตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม คือ จะต้องเป็นระบบงบประมาณที่ตอบคำถามว่า 
“ประชาชนไดอ้ะไรจากงบประมาณแผน่ดนิ” จงึไดม้กีารพฒันาและปรบัปรงุไปสูร่ะบบ 
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ โดยคำนึงถึงความสำเร็จของงาน 
ตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ สามารถตอบสนองการทำงานตามนโยบาย 
ของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

   คอลัมน์เกร็ดกฎหมายน่ารู้ฉบับนี้ ขอเสนอเรื่อง “การพิจารณาร่าง 
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ กับการมีส่วนไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่ายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ” อันมีเนื้อหาประกอบด้วยกระบวนการจัดทำ 
งบประมาณของฝ่ายบริหารโดยสังเขป การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของรัฐสภา และการมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรง 
หรอืทางออ้มในการใชง้บประมาณรายจา่ยของสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชกิวฒุสิภา 
หรือกรรมาธิการในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ โดยศกึษาจากแนวคำวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัทำ 
งบประมาณและการพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบรา่งพระราชบญัญตังิบประมาณรายจา่ย 
ประจำปีงบประมาณของรัฐสภา ดังนี้

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ กับการมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทาง
อ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่ายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ
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การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ กับการมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ในการใช้งบประมาณรายจ่ายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ

๒. กระบวนการจัดทำงบประมาณของฝ่ายบริหารโดยสังเขป
   กระบวนการจัดทำและพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายตามรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ นั้น กำหนดให้ 
“คณะรัฐมนตรี” เป็นผู้มีอำนาจจัดทำงบประมาณรายจ่าย เนื่องจากคณะรัฐมนตรี 
เป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บภาษีอากรและรายได้อื่นเพื่อนำมาใช้ในการบริหารประเทศ  
เปน็ผูท้ีท่ราบดวีา่รฐัจะมรีายไดเ้พยีงพอในการใชจ้า่ยเพือ่ใหก้ารบรหิารราชการแผน่ดนิ 
เป็นไปตามนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภา และตามแนวนโยบายพื้นฐาน 
แห่งรัฐในแต่ละปีเป็นจำนวนเท่าใด ส่วน “ฝ่ายนิติบัญญัติ” เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ 
งบประมาณรายจ่ายตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ โดยรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
และควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของคณะรัฐมนตรีให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณที่รัฐสภาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  
ซ่ึงเป็นไปตามหลักการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างอำนาจนิติบัญญัติและอำนาจบริหาร

   สำหรับข้ันตอนในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของฝ่ายบริหารน้ัน 
ทางสำนกังบประมาณ สำนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ 
กระทรวงการคลงั และธนาคารแหง่ประเทศไทยจะรว่มกนักำหนดนโยบายงบประมาณ 
ของประเทศ ซึง่จะไดจ้ากการประมาณการรายรบัและรายจา่ยวา่จะดำเนนิการอยา่งไร  
เพือ่นำเสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณาใหค้วามเหน็ชอบกำหนดกรอบนโยบายงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปี เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณแล้วจะมอบนโยบายให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ 
ไปกำหนดยทุธศาสตรแ์ละเปา้หมายใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีโดยต้องพิจารณาจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายเสนอรัฐมนตรี 
ต้นสังกัดให้ความเห็นชอบก่อนส่งให้สำนักงบประมาณจัดทำข้อเสนองบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว สำนัก 
งบประมาณก็จะดำเนินการจัดพิมพ์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำป ี
งบประมาณเสนอใหค้ณะรฐัมนตรพีจิารณาใหค้วามเหน็ชอบอกีครัง้หนึง่ กอ่นนำเสนอ 
ต่อสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป 

 เมือ่คณะรฐัมนตรเีหน็ชอบวงเงนิงบประมาณรายจา่ย 
ประจำปงีบประมาณแลว้จะมอบนโยบายใหส้ว่นราชการ  
หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจไปกำหนดยุทธศาสตร ์
และเป้าหมายให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
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๓. การพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบรา่งพระราชบญัญตังิบประมาณรายจา่ย 
ประจำปีงบประมาณของรัฐสภา

   การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณของรฐัสภานัน้ รฐัธรรมนญู มาตรา ๑๖๘ บญัญตัใิหส้ภาผูแ้ทนราษฎรจะตอ้ง 
วิเคราะห์และพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐๕ วันนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติ 
ดังกล่าวมาถึงสภาผู้แทนราษฎร ถ้าสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้น 
ไมแ่ลว้เสรจ็ภายในกำหนดเวลาดงักลา่ว ใหถ้อืวา่สภาผูแ้ทนราษฎรไดใ้หค้วามเหน็ชอบ 
ในร่างพระราชบัญญัตินั้นและให้เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อวุฒิสภา

   ในการพิจารณาของวุฒิสภา วุฒิสภาจะต้องให้ความเห็นชอบหรือไม่ 
ให้ความเห็นชอบภายใน ๒๐ วันนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา  
โดยจะแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ มิได้ ถ้าพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าวุฒิสภาได้ให้ 
ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัตินั้น ถ้าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าววุฒิสภา 
ไม่เห็นชอบด้วย สภาผู้แทนราษฎรอาจยกร่างพระราชบัญญัตินั้นขึ้นพิจารณาใหม่ 
ได้ทันที ในกรณีเช่นว่านี้ ถ้าสภาผู้แทนราษฎรลงมติยืนยันร่างพระราชบัญญัตินั้น 
ด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่ งหนึ่ งของจำนวนสมาชิกทั้ งหมดเท่าที่มีอยู่ของ 
สภาผู้แทนราษฎรแล้ว ให้ถือว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันได้รับความเห็นชอบ 
ของรัฐสภา  

   ในการพจิารณารา่งพระราชบญัญตั ิสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจะแปรญตัต ิ
เพิ่มเติมรายการหรือจำนวนในรายการมิได้ แต่อาจแปรญัตติในทางลดหรือตัดทอน 
รายจา่ยซึง่มใิชร่ายจา่ยตามขอ้ผกูพนัอยา่งใดอยา่งหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้(๑) เงนิสง่ใชต้น้เงนิกู ้
(๒) ดอกเบี้ยเงินกู้ (๓) เงินที่กำหนดให้จ่ายตามกฎหมาย นอกจากนี้ในการพิจารณา 
ของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือของคณะกรรมาธิการ การเสนอ การแปรญัตต ิ
หรือการกระทำด้วยประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
หรือกรรมาธิการมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย 
จะกระทำมิได้

   ในกรณทีีส่มาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืสมาชกิวฒุสิภา มจีำนวนไมน่อ้ยกวา่ 
๑ ใน ๑๐ ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา เห็นว่ามีการเสนอ  
การแปรญัตติหรือการกระทำด้วยประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณ 
รายจ่าย ให้เสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา และศาลรัฐธรรมนูญต้อง 
พิจารณาวินิจฉัยภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีได้รับความเห็นดังกล่าว ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยว่ามีการกระทำฝ่าฝืนบทบัญญัติดังกล่าว ให้การเสนอ การแปรญัตติหรือการ
กระทำดังกล่าวสิ้นผลไป
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๔. การมสีว่นไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้มในการใชง้บประมาณรายจา่ย 
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการในการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  

  หลักการห้ามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ 
เข้ามามีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย 
ตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๖๘ วรรคหก นี ้ไดม้กีารบญัญตัไิวเ้ปน็ครัง้แรกในรฐัธรรมนญู 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๘๐ วรรคหก โดยมีเจตนาร
มณ์เพื่อยกเลิกงบประมาณรายจ่ายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือที่เรียกกันว่า  
“งบ ส.ส.” หรือ “งบหาเสียงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” หรือที่มีการเรียกชื่อ 
โครงการอยา่งเปน็ทางการวา่ “งบประมาณรายจา่ยเพือ่สนบัสนนุการพฒันาจงัหวดั”  

ซึง่แตเ่ดมิเคยมกีารจดัสรรใหส้มาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรคนละประมาณ ๕ – ๑๐ ลา้นบาท 
ดังนั้น รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๔๐ มาตรา ๑๘๐ วรรคหก จึงได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่า  
ในการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรหรือของคณะกรรมาธิการ การเสนอ การแปรญัตติ 
หรือการกระทำด้วยประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
หรือกรรมาธิการ มีส่วนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย 
จะกระทำมิได้ ซึ่งรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๕๐ หรือรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้นำหลักการ 
ดังกล่าวนี้มาบัญญัติไว้ใน มาตรา ๑๖๘ วรรคหก เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้ 
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชกิวฒุสิภา และกรรมาธกิาร ใชว้ธิกีารเสนอ การแปรญตัต ิ
หรือการกระทำใด ๆ เพื่อเป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์จากการที่ตนมีหน้าที่ 
ในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายหรือนำงบประมาณนั้นลงไปในเขตพื้นที่เลือกตั้ง 
ของตน เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการเลือกตั้งในครั้งต่อไป 

  อย่างไรก็ตาม อาจมีผู้สงสัยว่าในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณของรัฐสภานั้น กรณีใดหรือการกระทำลักษณะใด 
ที่จะถือว่าเป็นการเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระทำด้วยประการใด ๆ ที่มีผล 
ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรง 

ในการพิจารณาของสภาผู้ แทนราษฎร 
หรือของคณะกรรมาธิการ การเสนอการแปรญัตติ 
หรือการกระทำด้วยประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ 
มสีว่นไมว่า่โดยตรงหรอืโดยออ้มในการใชง้บประมาณ
รายจ่าย จะกระทำมิได้
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หรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย อันเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๘ วรรคหก บ้าง 

  อาจกลา่วไดว้า่ การกระทำทีอ่าจเปน็การฝา่ฝนืตอ่บทบญัญตัหิรอืหลกัการ 
ดังกล่าวส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นหรือมักจะมีการโต้แย้งกันในขั้นการพิจารณาของ 
สภาผู้แทนราษฎร เหตุผลท่ีกรณีดังกล่าวไม่ค่อยจะเกิดข้ึนในข้ันการพิจารณาของวุฒิสภา  
เนื่องจากในการพิจารณาของวุฒิสภานั้น รัฐธรรมนูญได้บัญญัติว่าวุฒิสภาจะต้อง 
ใหค้วามเหน็ชอบหรอืไมใ่หค้วามเหน็ชอบภายใน ๒๐ วนันบัแตว่นัทีร่า่งพระราชบญัญตั ิ
นัน้มาถงึวฒุสิภา โดยจะแกไ้ขเพิม่เตมิใดๆ มไิด ้ดงันัน้ การกระทำทีอ่าจเปน็การฝา่ฝนื 
ต่อบทบัญญัติหรือหลักการดังกล่าวจึงไม่อาจเกิดขึ้นในขั้นการพิจารณาของวุฒิสภา 

  สำหรับในการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรนั้น โดยปกติเมื่อ 
สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณแล้ว สภาผู้แทนราษฎรจะตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่ง 
เพือ่พจิารณารา่งพระราชบญัญตังิบประมาณรายจา่ยฯ หรอืการพจิารณาขัน้แปรญตัติ 
ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ จะมีอำนาจในการพิจารณารายละเอียดและปรับลด 
หรือตัดทอนงบประมาณของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ 
ในรายการตา่ง ๆ  ลงได ้และโดยสว่นใหญแ่ลว้การกลา่วอา้งวา่ มกีารเสนอ การแปรญตัติ 
หรือการกระทำด้วยประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
หรือกรรมาธิการมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย
น้ัน มักจะเกิดขึ้นหรือมักจะมีการโต้แย้งกันในขั้นการพิจารณาแปรญัตติโดยคณะ 
กรรมาธิการวิสามัญฯ นี้ 

 ทางปฏิบัติท่ีผ่านมาเคยมีการเสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือให้พิจารณา 
และวนิจิฉยัในกรณเีรือ่งดงักลา่วแลว้ จำนวน ๔ เรือ่ง ไดแ้ก ่คำวนิจิฉยัศาลรฐัธรรมนญู 
ที่ ๓๒/๒๕๔๓, ๓๒/๒๕๔๖, ๑๔/๒๕๕๑ และ ๑๔/๒๕๕๒ โดยในชั้นนี้ผู้เขียนใคร่ขอ 
หยิบยกข้อเท็จจริงโดยสรุปที่เคยเกิดขึ้นและศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยเก่ียวกับเร่ือง 
ดังกล่าวท่ีมีสาระน่าสนใจ จำนวน ๓ เร่ือง เพ่ือเป็นกรณีศึกษาตัวอย่างสำหรับประกอบการ 
ทำความเข้าใจในเบื้องต้น โดยผู้อ่านสามารถที่จะศึกษาในรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน 
คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าว ดังนี้

เรื่องที่หนึ่ง ตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓๒/๒๕๔๓ โดยผู้ร้องได้เสนอ 
ความเห็นขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย สืบเนื่องจากมีปัญหาว่าในขั้นตอนหลังจาก 
ท่ีคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้พิจารณาปรับลดหรือตัดทอนงบประมาณของส่วนราชการ  
หนว่ยงานของรฐั และรฐัวสิาหกจิในรายการตา่ง ๆ  ลงแลว้ นัน้ สว่นราชการ หนว่ยงาน 
ของรฐั และรฐัวสิาหกจิจะเสนอคำของบประมาณรายจา่ยทีถ่กูปรบัลดหรอืตดัทอน 
เพ่ิมเติมโดยตรงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้หรือไม่ และในกรณีน้ี คณะกรรมาธิการ 
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วสิามญัฯ ของสภาผูแ้ทนราษฎรมอีำนาจขอหรอืเพิม่เตมิรายการหรอืจำนวนในรายการ
ของรา่งพระราชบญัญตังิบประมาณรายจา่ยฯ ได ้หรอืไม ่และคณะกรรมาธกิารวสิามญัฯ 
และกรรมาธิการวิสามัญฯ ทั้งที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและมิได้เป็นสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรจะเสนอหรือยกคำของบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของส่วนราชการ  
หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจที่คณะรัฐมนตรียังไม่ได้ให้ความเห็นชอบขึ้น 
พิจารณาได้ หรือไม่ 

ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยโดยวางหลักว่า หลักการจัดทำและการอนุมัติ 
งบประมาณ นั้น รัฐธรรมนูญและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณบัญญัติให้ฝ่าย 
บริหาร (คณะรัฐมนตรี) เป็นผู้มีอำนาจจัดทำงบประมาณรายจ่าย เพ่ือนำมาใช้ในการ 
บรหิารประเทศ สว่นฝา่ยนติบิญัญตั ิ(รฐัสภา) เปน็ผูม้อีำนาจอนมุตังิบประมาณรายจา่ย 
ตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ ไม่อาจมีอำนาจเพิ่มเติมรายการ หรือจำนวนในรายการ 
ของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ จากหลักการดังกล่าว มีผลทำให้ 
สว่นราชการ หนว่ยงานของรฐั และรฐัวสิาหกจิ ไมอ่าจเสนอคำของบประมาณรายจา่ย 
เพิ่มเติมโดยตรงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ โดยต้องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
ให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณา และเมื่อ 

สภาผูแ้ทนราษฎรซึง่เปน็ผูม้อีำนาจพจิารณารา่งพระราชบญัญตังิบประมาณรายจา่ยฯ  
ไมม่อีำนาจเพิม่เตมิรายการหรอืจำนวนในรายการของรา่งพระราชบญัญตังิบประมาณ 
รายจ่ายฯ ด้วยตนเองแล้ว คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ในฐานะที่ได้รับแต่งตั้งจาก 
สภาผู้แทนราษฎรให้ปฏิบัติหน้าที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ  
ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ย่อมไม่มีอำนาจขอหรือเพิ่มเติมรายการหรือ 
จำนวนในรายการของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ได้ ส่วนคณะกรรมาธิการ 
วิสามัญฯ และกรรมาธิการวิสามัญฯ ท้ังท่ีเป็นและมิได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ไม่อาจ 
เสนอหรือยกคำของบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ  
และรัฐวิสาหกิจที่คณะรัฐมนตรียังไม่ได้ให้ความเห็นชอบขึ้นพิจารณาได้

 ข้อสังเกตเกี่ยวกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนี้ เป็นการวินิจฉัยตาม 
รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๘๐ แตโ่ดยทีร่ฐัธรรมนญู 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๘ วรรคแปด และวรรคเก้า  

ฝ่ายนิติบัญญัติ (รัฐสภา) เป็นผู้มีอำนาจ 
อนุมัติงบประมาณรายจ่ายตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ 
ไมอ่าจมอีำนาจเพิม่เตมิรายการ หรอืจำนวนในรายการ 
ของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ
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ได้บัญญัติให้รัฐต้องจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับการบริหารงานโดยอิสระของรัฐสภา  
ศาลรฐัธรรมนญู ศาลยตุธิรรม ศาลปกครองและองคก์รตามรฐัธรรมนญู และในการ 
พิจารณางบประมาณรายจ่ายของรัฐสภา ศาล และองค์กรตามรัฐธรรมนูญดังกล่าว 
หากหน่วยงานนั้นเห็นว่างบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรให้นั้นไม่เพียงพอ 
ให้สามารถเสนอคำขอแปรญัตติต่อคณะกรรมาธิการได้โดยตรง ดังนั้น หลักการ 
ห้ามเสนอคำของบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมโดยตรงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ  
ตามคำวินิจฉัยดังกล่าว จึงไม่นำมาใช้บังคับกับการของบประมาณเพิ่มเติมของรัฐสภา  
ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครองและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้แก่  
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ ผูต้รวจการแผน่ดนิ คณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน องค์กรอัยการ คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เรื่องที่สอง ตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๔/๒๕๕๑ โดยผู้ร้องได้เสนอ 
ความเห็นขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า การเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ มกีารกระทำฝา่ฝนืบทบญัญตัริฐัธรรมนญู มาตรา ๑๖๘ วรรคหก  
หรือไม่ สืบเนื่องจากในขั้นตอนหลังจากที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้พิจารณา 
ปรับลดหรือตัดทอนงบประมาณของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ 
ในรายการต่าง ๆ ลงแล้ว คณะรัฐมนตรีซึ่งประกอบด้วยรัฐมนตรีที่แต่งตั้งจาก 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและมีฐานะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยในขณะเดียวกัน 
กลับมีมติให้เพ่ิมงบประมาณเท่ากับจำนวนท่ีลดลงกลับเข้ามาอีก ท้ังๆ ท่ีคณะรัฐมนตร ี
เป็นผู้ใช้ และหรืออนุมัติงบประมาณ อันเป็นการเสนอ การแปรญัตติหรือการกระทำ 
ดว้ยประการใด ๆ  ทีม่ผีลใหส้มาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรมสีว่นไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม 
ในการใช้งบประมาณรายจ่าย ซึ่งฝ่าฝืนต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๘ วรรคหก 

ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยโดยวางหลักว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีว่า นายกรัฐมนตรีต้องเป็นสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร และรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประกอบ 
เปน็คณะรฐัมนตรไีด ้และรฐัธรรมนญูมไิดบ้ญัญตัใิหส้มาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรผูท้ีไ่ดร้บั 
แต่งตั้งต้องสิ้นสุดสมาชิกภาพลงด้วยเหตุที่เป็นนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ดังนั้น  
รฐัมนตรซีึง่แตง่ตัง้จากสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจงึมฐีานะเปน็สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 
เฉพาะตัวอีกด้วย อย่างไรก็ตาม เม่ือคณะรัฐมนตรีมีอำนาจในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายฯ ต่อรัฐสภาและเสนอคำขอเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายในช้ันการพิจารณา 
ของคณะกรรมาธกิารวสิามญัฯ แลว้ จงึถอืวา่การเสนอเรือ่งดงักลา่วเปน็การกระทำโดย 
คณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นองค์กรฝ่ายบริหารที่มีอำนาจตัดสินใจกระทำในรูปของมติ 
คณะรฐัมนตร ีโดยการตดัสนิใจของรฐัมนตรทีีป่ระกอบเปน็คณะรฐัมนตร ีมไิดก้ระทำ 
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ในฐานะเปน็สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร ประกอบกบัขอ้เทจ็จรงิทีว่า่ การเสนอคำขอเพิม่ 
งบประมาณรายจ่ายของคณะรัฐมนตรีที่จัดทำขึ้นโดยส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ 
และรฐัวสิาหกจิ และการพจิารณาของคณะกรรมาธกิารวสิามญัฯ ไดด้ำเนนิการไปตาม 
กระบวนการจัดทำและอนุมัติงบประมาณ กรณีจึงฟังไม่ได้ว่า มีการกระทำที่ฝ่าฝืน 
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๘ วรรคหก 

เรื่องที่สาม ตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๔/๒๕๕๒ โดยผู้ร้องได้เสนอ 
ความเหน็ขอใหศ้าลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยัวา่ การพจิารณารา่งพระราชบญัญตังิบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ มีการกระทำที่ฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ  
มาตรา ๑๖๘ วรรคหก หรือไม่ กรณีดังกล่าวสืบเนื่องจากในขั้นการพิจารณาของ 
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้มีการปรับลดวงเงินลง หลังจากน้ันคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ 
คำขอเพ่ิมงบประมาณตามรายการและจำนวนท่ีสำนักงบประมาณนำเสนอ และมอบหมาย 
ให้สำนักงบประมาณนำเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณา ซึ่งเป็นยอดเงิน 
งบประมาณเกินกว่าท่ีคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้มีมติปรับลดจำนวนถึงเกือบ ๕ เท่า  

แล้วในที่สุดคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้พิจารณาปรับลดลงมาให้เท่ากับยอดวงเงิน 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ตั้งไว้ ซึ่งการที่คณะรัฐมนตรี 
ได้อนุมัติคำขอเพิ่มงบประมาณเป็นยอดเงินงบประมาณเกินกว่าที่คณะกรรมาธิการ 
วสิามญัฯ ไดม้มีตปิรบัลดจำนวนถงึเกอืบ ๕ เทา่ เปน็การเอือ้ประโยชนห์รอืเปดิโอกาส 
ให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ซ่ึงมีหน้าท่ีพิจารณางบประมาณรายจ่ายนำงบประมาณน้ัน 
เลือกจัดสรรงบประมาณลงไปในเขตพ้ืนท่ีเลือกต้ังของตนและพวกพ้อง อันเป็นการกระทำ 
ที่ฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๘ วรรคหก หรือไม่

ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยโดยวางหลักว่า แม้การจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีเพ่ิมเติมของคณะรัฐมนตรี ซ่ึงเป็นยอดเงินงบประมาณเกินกว่าท่ีคณะกรรมาธิการ 
วสิามญัฯ ไดม้มีตปิรบัลดจำนวนถงึเกอืบ ๕ เทา่ กต็าม แตก่ารจดัทำคำของบประมาณ 

การท่ีคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติคำขอเพ่ิมงบประมาณ 
เป็นยอดเงินงบประมาณเกินกว่าที่คณะกรรมาธิการ 
วิสามัญฯ ได้มีมติปรับลดจำนวนถึงเกือบ ๕ เท่า  
เปน็การเอือ้ประโยชนห์รอืเปดิโอกาสใหค้ณะกรรมาธกิาร 
วิสามัญฯ ซึ่งมีหน้าที่พิจารณางบประมาณรายจ่าย 
นำงบประมาณนั้นเลือกจัดสรรงบประมาณลงไปในเขต
พื้นที่เลือกตั้งของตนและพวกพ้อง อันเป็นการกระทำ 
ที่ฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๘ วรรคหก หรือไม่
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รายจ่ายประจำปีเพิ่มเติมในลักษณะดังกล่าวเป็นการเสนอเพื่อเป็นทางเลือกให้ 
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เลือกดูว่ารายการใดมีความเหมาะสมท่ีเป็นความเดือดร้อนของ 
ประชาชนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายสาธารณะที่สำคัญของรัฐบาล และสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขว่าการปรับเพิ่มจะต้องไม่เกินกว่า 
ทีไ่ดป้รบัลดไปและเมือ่รวมยอดทัง้หมดแลว้จะตอ้งไมเ่กนิกวา่งบประมาณตามวงเงนิที่ 
คณะรัฐมนตรีได้เสนอเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรในครั้งแรก ประกอบกับไม่ปรากฏ 
พยานหลักฐานใดแสดงให้เห็นได้ว่า มีการเสนอหรืออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อ 
ประโยชน์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการที่จะมีส่วน 
ในการใช้งบประมาณนั้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมอย่างไร กรณีจึงฟังไม่ได้ว่า 
มีการกระทำที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๘ วรรคหก

๕. บทสรุป
   ในการบริหารราชการแผ่นดินนั้น “งบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน”  

จงึถอืไดว้า่เปน็เครือ่งมอืสำคญัของรฐับาลทีจ่ะทำใหก้ารบรหิารราชการแผน่ดนิสามารถ 
บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้ ซึ่งจากการได้ศึกษากระบวนการจัดทำและพิจารณา 
อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประกอบกับแนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแล้ว 
สามารถสรุปได้ว่า กระบวนการจัดทำและพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายตาม 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ น้ัน กำหนดให้  
“คณะรัฐมนตรี” เป็นผู้มีอำนาจจัดทำงบประมาณรายจ่าย เนื่องจากคณะรัฐมนตรี 
เป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บภาษีอากรและรายได้อื่นเพื่อนำมาใช้ในการบริหารประเทศ 
ส่วน “ฝ่ายนิติบัญญัติ” เป็นผู้พิจารณาอนุมัติและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของ 
คณะรฐัมนตรใีหเ้ปน็ไปตามพระราชบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณที่
รฐัสภาไดพ้จิารณาใหค้วามเหน็ชอบแลว้ ซึง่เปน็ไปตามหลกัการตรวจสอบและถว่งดลุ 
ระหว่างอำนาจนิติบัญญัติและอำนาจบริหาร

   หลักการดังกล่าว ส่งผลต่อการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายฯ ของสภาผู้แทนราษฎร โดยเฉพาะในขั้นการพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการ 
วสิามญัฯ กลา่วคอื หลงัจากทีค่ณะกรรมาธกิารวสิามญัฯ ไดพ้จิารณาปรบัลดหรอืตดัทอน 
งบประมาณของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจในรายการต่าง ๆ 
ลงแลว้ สว่นราชการ หนว่ยงานของรฐั และรฐัวสิาหกจิ เวน้แตร่ฐัสภา ศาลรฐัธรรมนญู 
ศาลยุติธรรม ศาลปกครองและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ไม่อาจที่จะทำการเสนอคำขอ 
งบประมาณรายจา่ยเพิม่เตมิโดยตรงตอ่คณะกรรมาธกิารวสิามญัฯ ได ้กลา่วคอืจะตอ้ง 
เสนอคำของบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมต่อคณะรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีต้องให้ 
ความเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณาต่อไป แม้คำของบประมาณ 
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รายจ่ายประจำปีเพิ่มเติมนั้น จะมียอดเงินงบประมาณเกินกว่าที่คณะกรรมาธิการ 
วิสามัญฯ ได้มีมติปรับลดก็ตาม เน่ืองจากเป็นการเสนอเพ่ือเป็นทางเลือกให้คณะกรรมาธิการ 
วิสามัญฯ เลือกดูว่ารายการใดมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายสาธารณะ
ที่สำคัญของรัฐบาล และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ แม้คณะรัฐมนตรี 
ที่มีมติให้ความเห็นชอบกับคำของบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมจะประกอบด้วยรัฐมนตรี 
ที่แต่งตั้งจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและมีฐานะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วย 
ในขณะเดียวกันก็ไม่ถือว่าเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๘ 
วรรคหก เพราะการตัดสินใจของรัฐมนตรีในกรณีดังกล่าวมิได้กระทำในฐานะเป็น 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แต่ประการใด 
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นายปณิธัศร์ ปทุมวัฒน์
นิติกร สำนักกฎหมาย

ในบทความชุด “The Treaty Interpretation” การตีความสนธิสัญญา 
ตอน ขอ้คดิทัว่ไปเกีย่วกบักฎเกณฑก์ารตคีวามสนธสิญัญา ซึง่ผูเ้ขยีนไดน้ำเสนอไป 
ในฉบับก่อนนั้น ท่านผู้อ่านคงจะได้ทราบถึงองค์ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสนธิสัญญา  
แนวคิดเกี่ยวกับกฎเกณฑ์การตีความสนธิสัญญา ตลอดจนการตีความสนธิสัญญา 
ตามหลักกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศและหลักกฎหมายท่ัวไป ซ่ึงแม้หลักการ 

ตีความสนธิสัญญาจะมีอยู่ มากมายจาก 
แนวความคิดต่าง ๆ และบางหลักการยังไม่อาจ 
สรุปแน่ชัดว่ามีขอบเขตเพียงใดก็ตาม ในเวลาต่อมา 
ก็ได้มีการนำหลักการสำคัญที่ได้รับอิทธิพล 
มาจากแนวคิดเกี่ยวกับการตีความสนธิสัญญา 
มาประมวลและเรยีบเรยีงเปน็ลายลกัษณอ์กัษร 
ในอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมาย 
สนธสิญัญา ค.ศ. ๑๙๖๙ (Vienna Convention 
on the Law of Treaties, 1969)๑ ซึง่เริม่ยกรา่ง 
โดยคณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศ 

ความนำ

ตอน การตีความสนธิสัญญาตามข้อบทแห่งอนุสัญญา 
	 	 	 กรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา	ค.ศ.	๑๙๖๙

๑ ศึกษาเพิ่มเติมได้ใน Anthony Aust, Modern Treaty  Law and Practice, 2nd Edition, (United Kingdom: 
Cambridge University Press, 2007). และ Ian Brownlie, Principle of Public International Law, 5th Edition, (United 
Kingdom: Clarendon Press, 1998). 

การกระทำสัตยาบันสนธิสัญญาเมินสเตอร์ในปี ค.ศ. ๑๖๔๘
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“The Treaty Interpretation” การตีความสนธิสัญญา
ตอน การตีความสนธิสัญญาตามข้อบทแห่งอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙

(International Law Commission) ตัง้แตป่ ีค.ศ. ๑๙๔๙ โดยไดย้กรา่งเสรจ็สมบรูณ์๒ 
และเปิดให้รัฐลงนามตลอดจนให้สัตยาบันในปี ค.ศ. ๑๙๖๙ โดยมีผลใช้บังคับ 
อยา่งเปน็ทางการเมือ่วนัที ่๒๗ มกราคม ค.ศ. ๑๙๘๐ อนัเปน็วนัทีค่รบกำหนด ๓๐ วนั 
นับแต่วันที่ได้มีการส่งมอบสัตยาบันสาร หรือตราสารภาคยานุวัติแก่เลขาธิการ 
สหประชาชาติครบ ๓๕ ตราสาร ตามที่อนุสัญญาฉบับนี้ได้กำหนดเกณฑ์การมีผล 
ใช้บังคับของอนุสัญญา (Entry into force) ไว้ในข้อ ๘๔ วรรค ๑๓     

ในโอกาสนี ้หนา้ตา่งโลก: The Knowledge Windows ชดุ “The Treaty 
Interpretation” การตีความสนธิสัญญา ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับขอบเขต 
การใช้บังคับและหลักในการตีความสนธิสัญญาของอนุสัญญาฉบับดังกล่าวใน  
ตอน “การตคีวามสนธสิญัญาตามขอ้บทแหง่อนสุญัญากรงุเวยีนนาวา่ดว้ยกฎหมาย 
สนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙” 

ขอบเขตการใช้บังคับของอนุสัญญากรุงเวียนนา 
ว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙๔

อนสุญัญากรงุเวยีนนาวา่ดว้ยกฎหมายสนธสิญัญา ค.ศ. ๑๙๖๙ เปน็อนสุญัญา 
ที่ใช้บังคับแก่สนธิสัญญาที่ได้จัดทำขึ้นระหว่างรัฐกับรัฐเท่านั้น ตามที่กำหนดไว้ใน 

ข้อ ๑ ของอนุสัญญา๕ จึงย่อมไม่มีผลบังคับแก่ 
สนธิสัญญาที่ได้จัดทำขึ้นระหว่างรัฐกับองค์การ 
ระหว่างประเทศ หรือที่ได้จัดทำขึ้นระหว่าง 
องค์การระหว่างประเทศด้วยกัน ซึ่งสนธิสัญญา 
ดังกล่าวย่อมอยู่ภายใต้ขอบเขตการใช้บังคับของ 
อนสุญัญากรงุเวยีนนาวา่ดว้ยกฎหมายสนธสิญัญา 
ระหว่างรัฐกับองค์การระหว่างประเทศหรือระหว่าง 
องค์การระหว่างประเทศด้วยกัน ค.ศ. ๑๙๘๖ 
(Vienna Convention on the Law of Treaties  

๒ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Yearbook of the International Law Commission, 1966, Vol. II, Reports of the 
Commission to the General Assembly, 1966.

๓ Vienna Convention on the Law of Treaties 1969: Article 84 Entry into force;
1. The present Convention shall enter into force on the thirtieth day following the date of deposit of 

the thirty-fifth instrument of ratification or accession.

 ๔ ดูเพ่ิมเติม จุมพต สายสุนทร, “กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม ๒”, พิมพ์คร้ังท่ี ๗, (กรุงเทพฯ : วิญญูชน, ๒๕๕๒), หน้า ๑๐๑.

 ๕ Vienna Convention on the Law of Treaties 1969:  Article 1 Scope of the present Convention;  
The present Convention applies to treaties between States.

บรรยากาศการลงนามในสนธิสัญญาซื้อเขตการปกครอง 
Alaska จากจักรวรรดิรัสเซียโดยสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม  ค.ศ. ๑๘๖๗
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between States and International Organizations or between International 
Organizations, 1986) ซึ่งมีสาระสำคัญไม่แตกต่างจากอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วย 
กฎหมายสนธสิญัญา ค.ศ. ๑๙๖๙ มากนกั๖ มขีอ้สงัเกตวา่ อนสุญัญาทัง้ ๒ ฉบบัดงักลา่ว 
ได้มีการกำหนดหลักเกี่ยวกับการตีความสนธิสัญญาโดยใช้หลักการเดียวกัน ทั้งยังได้ 
กำหนดหลักในเรื่องดังกล่าวไว้ใน Section 3 ของอนุสัญญาเช่นเดียวกันอีกด้วย 

นอกจากนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า หากเป็นสนธิสัญญา
ที่มีลักษณะเป็นสนธิสัญญาก่อตั้งองค์การระหว่างประเทศ 
และสนธิสัญญาภายในขององค์การระหว่างประเทศนั้น  
กลบัอยูภ่ายใตข้อบเขตการใชบ้งัคบัของอนสุญัญากรงุเวยีนนา 
ว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙ นี้ด้วย ทั้งนี้เพียง 
เทา่ทีไ่มเ่ปน็การกระทบกระเทอืนตอ่กฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งใด ๆ   
ขององค์การระหว่างประเทศนั้น๗

ทั้งนี้ ขอบเขตของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วย 
กฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙ ยังมีผลบังคับเฉพาะแต่
สนธิสัญญาตามที่ได้กำหนดนิยามไว้ใน ข้อ ๒:๑ (เอ) ของ 
อนุสัญญาเท่านั้น ซึ่งหมายถึงข้อตกลงระหว่างรัฐที่ได้ทำขึ้น 
เป็นลายลักษณ์อักษร๘ ดังที่ได้นำเสนอไว้ในตอนที่แล้ว

นอกจากนี้ อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมาย 
สนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙ ยังได้กำหนดขอบเขตการใช้บังคับ 
อนุสัญญาเกี่ยวกับเงื่อนเวลาโดยใช้หลัก “การไม่มีผล 
บังคับย้อนหลัง” (Non-retroactivity) ไว้ในข้อ ๔ ของ 
อนสุญัญา โดยผลของขอ้บทดงักลา่วยอ่มสง่ผลใหอ้นสุญัญาฯ  
มีผลใช้บังคับแก่สนธิสัญญาซึ่งได้จัดทำขึ้นภายหลังจากที่ 

“Treaty pillar” สนธิสัญญาเขตแดน 
ระหว่างทิเบตและจีนทำขึ้นในปี  

ค.ศ. ๘๒๑ - ๘๒๒  ที่สลักข้อบทเป็น 
ลายลักษณ์อักษรลงบนเสาหิน (Richardson, 

H.E. Tibet and Its History. London: 
Oxford University Press, 1962. 244-245)

 ๖ จุมพต สายสุนทร, อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ ๔, หน้า ๑๐๑.
๗ Vienna Convention on the Law of Treaties 1969:  Article 5 Treaties constituting international 

organizations and treaties adopted within an international organization;

The present Convention applies to any treaty which is the constituent instrument of an international 
organization and to any treaty adopted within an international organization without prejudice to any relevant 
rules of the organization. 

๘ Vienna Convention on the Law of Treaties 1969:  Article 2 Use of terms: 1(a);
“treaty” means an international agreement concluded between States in written form and governed by 

international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever 
its particular designation;
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“The Treaty Interpretation” การตีความสนธิสัญญา
ตอน การตีความสนธิสัญญาตามข้อบทแห่งอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙

อนุสัญญาฯนี้มีผลใช้บังคับแล้ว๙ หรือนับแต่วันที่ ๒๗ มกราคม ค.ศ. ๑๙๘๐  
(พ.ศ. ๒๕๒๓) เท่านั้น อย่างไรก็ตาม สนธิสัญญาใดแม้จะได้ทำขึ้นก่อนที่อนุสัญญาฯ 
มผีลใชบ้งัคบั สนธสิญัญานัน้กย็อ่มตกอยูภ่ายใตพ้นัธกรณแีหง่กฎหมายจารตีประเพณี 
ระหวา่งประเทศหรอืหลกักฎหมายทัว่ไปเกีย่วกบัสนธสิญัญาตามธรรมนญูศาลยตุธิรรม 
ระหว่างประเทศ มาตรา ๓๘ เช่นกัน

อนึ่ง แม้รัฐใดจะมิได้เป็นภาคีแห่งอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมาย 
สนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙ ด้วยการลงนามหรือให้สัตยาบันสาร หรือภาคยานุวัติก็ตาม 
ย่อมตกอยู่ภายใต้ขอบเขตการใช้บังคับแห่งอนุสัญญาฯ ด้วยเช่นกัน ในฐานะที่ 
อนุสัญญานี้มีสถานะเป็นกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ ดังมีตัวอย่างที่ 
ใกล้ตัวเรามากที่สุดในฐานะพลเมืองของประเทศไทยซึ่งมิได้เป็นภาคีแห่งอนุสัญญา 
ฉบับนี้ จาก คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๖-๗/๒๕๕๑ ซึ่งได้มีคำวินิจฉัยยอมรับเอา 
หลักกฎหมายสนธิสัญญาเกี่ยวกับการกำหนดบทนิยามของคำว่า “สนธิสัญญา” ไว้ใน 

ขอ้ ๒: ๑(เอ) แหง่อนสุญัญากรงุเวยีนนาวา่ดว้ยกฎหมายสนธสิญัญา  
ค.ศ. ๑๙๖๙ มาปรับใช้แก่คดีนี้ด้วย๑๐ 

หลักการตีความสนธิสัญญาตามข้อ ๓๑ และข้อ ๓๒ ของ 
อนุสัญญาฉบับดังกล่าว ดังที่จะได้นำเสนอต่อไปนั้น ได้ปรากฏ 
ตวัอยา่งการรบัเอาหลกัการไปปรบัใชใ้นฐานะทีเ่ปน็หลกักฎหมาย 
จารีตประเพณีระหว่างประเทศในหลายกรณีด้วยกัน๑๑ ดังเช่นที่ 
ศาลยตุธิรรมระหวา่งประเทศ (International Court of Justice-ICJ)  
ไดว้นิจิฉยัไวใ้น คดพีพิาทเกีย่วกบัอาณาเขต (Territorial Dispute)  
ระหว่าง Libyan Arab Jamahiriya และ Chad ในคดี Oil  
Platform ระหวา่งอหิรา่นและสหรฐัอเมรกิา และในคด ีMaritime  
Delimitation and Territorial Questions ระหว่างการ์ตาร์ 
และบาหเ์รน ในทำนองเดยีวกนัวา่ กฎเกณฑก์ารตคีวามสนธสิญัญา 

๙ Vienna Convention on the Law of Treaties 1969:  Article 4 Non-retroactivity of the present 
Convention;

Without prejudice to the application of any rules set forth in the present Convention to which treaties 
would be subject under international law independently of the Convention, the Convention applies only to 
treaties which are concluded by States after the entry into force of the present Convention with regard 
to such States.

 ๑๐ คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๖-๗/๒๕๕๑ เรื่อง ประธานวุฒิสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งความเห็นของ 
สมาชกิวฒุสิภาและสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร ขอใหศ้าลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยัชีข้าดเกีย่วกบัคำแถลงการณร์ว่มไทย – กมัพชูา ฉบบัลงวนัที ่
๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ เป็นหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ หรือไม่, หน้า ๒๑.

๑๑ ดเูพิม่เตมิ จมุพต สายสนุทร, “การตคีวามสนธสิญัญา” ใน การใชก้ารตคีวามกฎหมาย” งานวชิาการรำลกึศาสตราจารย ์
จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ ๑๓, (กรุงเทพฯ; กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๒),  
หน้า ๓๗๐-๓๗๒.
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ตามทีไ่ดบ้ญัญตัไิวใ้นขอ้ ๓๑ และขอ้ ๓๒ ของอนสุญัญากรงุเวยีนนาวา่ดว้ยกฎหมาย 
สนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙ นั้นเป็นจารีตประเพณีระหว่างประเทศ

นอกจากนี้ ในกรณีที่สนธิสัญญาใดมิได้อยู่ภายใต้บังคับแห่งอนุสัญญาฯ  
สนธิสัญญานั้นก็ย่อมตกอยู่ภายใต้หลักกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ๑๒  
ดังรายละเอียดที่ปรากฏในส่วนอารัมภบทของอนุสัญญาฯ ว่า 

“The States Parties to the present Convention,
Considering the fundamental role of treaties in the history 

of international relations, … Aff irming that the rules of customary 
international law will continue to govern questions not regulated by 
the provisions of the present Convention,” …

อยา่งไรกด็ ีแมว้า่อนสุญัญากรงุเวยีนนาวา่ดว้ยกฎหมายสนธสิญัญา ค.ศ. ๑๙๖๙  
จะมิได้ประมวลหลักกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ (customary international  
law) และหลักกฎหมายทั่วไป (general principle of law) เกี่ยวกับสนธิสัญญาไว้ได้
ทัง้หมดกต็าม แตก่เ็ปน็ทีย่อมรบักนัทัว่ไปวา่ อนสุญัญาฉบบันีไ้ดป้ระมวลหลกักฎหมาย 
ระหว่างประเทศที่สำคัญเกี่ยวกับสนธิสัญญาไว้ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายจารีตประเพณี 
ระหว่างประเทศ หลักกฎหมายทั่วไป และหลักการใหม่ ๆ อันเป็นผลเนื่องมาจาก 
พัฒนาการที่ก้าวหน้าของกฎหมายระหว่างประเทศไว้ได้อย่างลงตัว

หลักการตีความสนธิสัญญาตามข้อบทแห่งอนุสัญญา 
กรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙

อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙ ได้กำหนด 
หลกัการตคีวามสนธสิญัญาไวใ้นสว่นที ่๓ การตคีวามสนธสิญัญา (INTERPRETATION 
Of TREATIES) ไว้ ๓ ข้อด้วยกัน กล่าวคือ

 ข้อ ๓๑ วา่ดว้ยหลกัทัว่ไปเกีย่วกบัการตคีวามสนธสิญัญา (General Rule 
of interpretation)

 ข้อ ๓๒ ว่าด้วยมาตรการเสริมในการตีความสนธิสัญญา (Supplementary 
means of interpretation) และ

 ข้อ ๓๓ ว่าด้วยการตีความสนธิสัญญาซึ่งได้มีการรับรองความถูกต้อง 
แท้จริงไว้ตั้งแต่สองภาษาขึ้นไป (Interpretation of treaties authenticated 
in two or more languages)

๑๒ จุมพต สายสุนทร, อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ ๔ , หน้าเดียวกัน.
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“The Treaty Interpretation” การตีความสนธิสัญญา
ตอน การตีความสนธิสัญญาตามข้อบทแห่งอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙

  ... ซึ่งถึงแม้อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙  
จะมีข้อบทว่าด้วยการตีความสนธิสัญญาเพียง ๓ ข้อก็ตาม แต่รายละเอียดและนิติวิธี 
ของหลักการตีความสนธิสัญญาตามอนุสัญญาฯ ก็ได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามอย่างย่ิง 
ของคณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศ (International Law Commission) 
ซึง่เปน็ผูย้กรา่งขอ้บทแหง่อนสุญัญา๑๓ ในอนัทีจ่ะรวบรวมและจดัวางหลกัแนวคดิทฤษฎ ี 
จารตีประเพณรีะหวา่งประเทศ ตลอดจนหลกักฎหมายทัว่ไปทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตคีวาม 
สนธสิญัญาอนัมคีวามหลากหลายและถกเถยีงกนัอยา่งกวา้งขวางถงึหลกัการทีถ่กูตอ้ง 
เหมาะสมสำหรับการค้นหาความหมายที่แท้จริงของสนธิสัญญา๑๔ ให้เป็นลายลักษณ์ 
อักษรเพื่อใช้บังคับอย่างเป็นรูปธรรมในสังคมระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ได้มีการกำหนด 
รายละเอียดไว้โดยลำดับ สามารถอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบได้ ดังนี้ ...

           ว่าด้วยหลักทั่วไปเกี่ยวกับการตีความสนธิสัญญา  
(General Rule of interpretation)๑๕

วรรค ๑ สนธิสัญญานั้น ให้ตีความโดยสุจริต (good faith) 
ตามความหมายปกติธรรมดา (the ordinary meaning) ที่ให้ไว้แก่ถ้อยคำ 
(the terms) ของสนธิสัญญาในบริบท (context) ของถ้อยคำเหล่านั้น 
และตามวัตถุประสงค์ (object) และความมุ่งประสงค์ (purpose) ของ 
สนธิสัญญา 

๑๓ ศกึษาขอ้สงัเกตและทีม่าของหลกัการตคีวามสนธสิญัญาในอนสุญัญากรงุเวยีนนาวา่ดว้ยกฎหมายสนธสิญัญา ค.ศ. ๑๙๖๙ 
ได้จาก Yearbook of the international Law Commission, 1966, Vol. II , Reports of the Commission to the General 
Assembly, 1966, pp. 217- 226. และรายละเอียดเกี่ยวกับหลักการตีความสนธิสัญญาตามอนุสัญญาฉบับนี้ได้ใน จุมพต สายสุนทร, 
อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ ๑๑.

๑๔ ศึกษาข้อสังเกตเกี่ยวกับปัญหาการบังคับใช้หลักการตีความสนธิสัญญาตามอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมาย 
สนธสิญัญา ค.ศ. ๑๙๖๙ ไดจ้าก Peter Mcrae, The Search for Meaning: Continuing Problems with the Interpretation 
of Treaties, 33 Victoria University of Wellington Law Review, 2002, pp.209-260.

๑๕ Vienna Convention on the Law of Treaties 1969:  Article 31 General rule of interpretation;
 1. A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given  

to the terms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose.
 2. The context for the purpose of the interpretation of a treaty shall comprise, in addition to the text, 

including its preamble and annexes:
 (a) any agreement relating to the treaty which was made between all the parties in connection  

with the conclusion of the treaty;
 (b) any instrument which was made by one or more parties in connection with the conclusion  

of the treaty and accepted by the other parties as an instrument related to the treaty.
 3. There shall be taken into account, together with the context: 
 (a) any subsequent agreement between the parties regarding the interpretation of the treaty  

or the application of its provisions;
 (b) any subsequent practice in the application of the treaty which establishes the agreement  

of the parties regarding its interpretation;
(c) any relevant rules of international law applicable in the relations between the parties.

 4. A special meaning shall be given to a term if it is established that the parties so intended.

ข้อ ๓๑
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วรรค ๒ เพื่อความมุ่งประสงค์ในการตีความสนธิสัญญา บริบท 
ใหป้ระกอบดว้ย ตวับท (the text) อารมัภบท (preamble) และภาคผนวก 
(annexes) ของสนธิสัญญา รวมทั้ง  

(เอ) ความตกลง (Agreement) ทีเ่กีย่วกบัสนธสิญัญาซึง่ทำขึน้ระหวา่ง 
ภาคีทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับการทำสนธิสัญญา

(บี) ตราสาร (Instrument) ซึ่งทำขึ้นโดยภาคีหนึ่งหรือกว่านั้นขึ้นไป 
ที่เกี่ยวข้องกับการทำสนธิสัญญา และได้รับการยอมรับโดยภาคีอื่น ๆ ว่าเป็น 
ตราสารที่เกี่ยวกับสนธิสัญญา 

กฎเกณฑ์การตีความสนธิสัญญาตามข้อ ๓๑ วรรค ๑ และวรรค ๒ แยกพิจารณา 
ได้ดังนี้
 ๑. ต้องตีความโดยสุจริต 

 จากการพิจารณาในข้อ ๓๑ วรรค ๑ นั้น การตีความตัวบทของสนธิสัญญา
หรือบริบท ตลอดทั้งความตกลงและการถือปฏิบัติในภายหลังของภาคีจะต้องกระทำ 
โดยสจุรติ ถงึแมว้า่ถอ้ยคำหรอืตวับทของสนธสิญัญาจะชดัเจนกต็าม แตห่ากเมือ่นำไป 
ใชบ้งัคบัแลว้จะนำไปสูผ่ลทีเ่หลวไหล หรอืทีไ่มส่มเหตสุมผล ภาคแีหง่สนธสิญัญาจะตอ้ง 
หาวิธีการตีความอย่างอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงการนำไปสู่ผลเช่นว่านั้น จึงจะถือว่าเป็นการ 
ตีความโดยสุจริต 

๒. ต้องตีความตามความหมายปกติธรรมดาที่ให้ไว้แก่ถ้อยคำ 
 ความหมายปกติธรรมดาของถ้อยคำของสนธิสัญญา (The ordinary meaning  

to be given to the terms of treaty) นบัเปน็แกน่ของการตคีวามสนธสิญัญาตามทีบ่ญัญตั ิ
ไว้ในข้อ ๓๑ วรรค ๑ เนื่องจากความหมายปกติธรรมดาของถ้อยคำที่ใช้ในสนธิสัญญา 
น่าจะเป็นหลักฐานทางภาวะวิสัย (Objective) ที่ชัดเจนที่สุดที่สะท้อนถึงสิ่งที่ภาค ี
ตั้งใจ ดังที่ McNair กล่าวไว้ว่า

 “หนา้ทีใ่นการทำใหเ้จตนาทีแ่สดงออกของภาคเีปน็ผลกค็อื เจตนาของภาค ี
ตามที่แสดงออกด้วยถ้อยคำต่าง ๆ ที่ภาคีใช้ตามพฤติการณ์ต่าง ๆ ที่แวดล้อมอยู่”

 ดังน้ัน ความหมายปกติธรรมดาของถ้อยคำท่ีใช้ในสนธิสัญญาจึงเป็นจุดเร่ิมต้น 
ของการตคีวามสนธสิญัญา ทัง้นี ้การตคีวามถอ้ยคำของสนธสิญัญาตามความหมาย 
ปกติธรรมดานั้นจะต้องคำนึงถึงบริบท ๕ ประการ และวัตถุประสงค์และความ 
มุ่งประสงค์ของสนธิสัญญาด้วย ซึ่งแยกอธิบายได้ดังนี้
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“The Treaty Interpretation” การตีความสนธิสัญญา
ตอน การตีความสนธิสัญญาตามข้อบทแห่งอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙

๑) บริบท ๕ ประการ ของสนธิสัญญาประกอบด้วย
• ตัวบทของสนธิสัญญา (Text)
• อารัมภบท (Preamble)
• ภาคผนวก (Annexes) 
• ความตกลงใด ๆ  

เกี่ ย วกับสนธิ สัญญาซึ่ งทำขึ้ น 
ระหวา่งภาคทีัง้ปวงแหง่สนธสิญัญา
กับการทำสนธิสัญญา 

 ความตกลงเช่นว่าน้ัน 
ไม่จำเป็นต้องเป็นส่วนหนึ่งของ 
สนธสิญัญา หรอืเปน็ความตกลงทีม่ี
สถานะเปน็สนธสิญัญา หากแตต่อ้ง 
เป็นการแสดงออกอย่างชัดเจน 
ถึงเจตนาของคู่สัญญาที่จะนำมา 
ประกอบเป็นบริบทของถ้อยคำ 
ของสนธิสัญญาได้ 

• ตราสารใด ๆ ที่ทำขึ้นโดยภาคีแห่งสนธิสัญญาหนึ่งหรือหลายภาคีซึ่ง 
เกี่ยวข้องกับการทำสนธิสัญญาและได้รับการยอมรับจากภาคีอื่น ๆ ว่าเป็นตราสารที่ 
เกี่ยวข้องกับการทำสนธิสัญญา 

ตราสารเชน่วา่นีไ้มจ่ำเปน็ตอ้งเปน็ความตกลงระหวา่งรฐัภาคทีัง้ปวงแหง่ 
สนธิสัญญา แต่อาจเป็นตราสารที่ทำขึ้นเพียงภาคีเดียวหรือกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้ มีเงื่อนไข
วา่ตราสารเชน่วา่นัน้จะตอ้งไดร้บัการยอมรบัจากภาคอีืน่ ๆ  วา่เปน็ตราสารทีเ่กีย่วขอ้ง 
กับสนธิสัญญา 

๒) วัตถุประสงค์และความมุ่งประสงค์ของสนธิสัญญา (object and 
purpose of a treaty)

   ดงัทีไ่ดเ้สนอแลว้วา่ อนสุญัญากรงุเวยีนนาวา่ดว้ยกฎหมายสนธสิญัญา  
ค.ศ. ๑๙๖๙ กำหนดให้การตีความสนธิสัญญาจะต้องกระทำโดยสุจริต เป็นไปตาม 
ความหมายปกติธรรมดาของถ้อยคำของสนธิสัญญาในบริบทของถ้อยคำเหล่านั้น  
นอกจากนีจ้ะตอ้งคำนงึใหเ้ปน็ไปตามวตัถปุระสงคแ์ละความมุง่ประสงคข์องสนธสิญัญา 
ด้วย กล่าวคือ จะต้องตีความในทางที่ไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์และความมุ่งประสงค ์
ของสนธิสัญญา (object and purpose of a treaty)

   สนธิสัญญาที่วางหลักกฎหมายระหว่างประเทศจำนวนไม่น้อย 
ทีก่ำหนดใหร้ฐัภาคตีอ้งบรรลวุตัถปุระสงคอ์ยา่งใดอยา่งหนึง่ หากรฐัภาคใีดไมด่ำเนนิการ 
ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคด์งักลา่วแลว้ รฐัภาคนีัน้ยอ่มถอืวา่ฝา่ฝนืพนัธกรณตีามสนธสิญัญา  

แผนที่ซึ่งผนวกกับสนธิสัญญาซิมลา ค.ศ. ๑๙๑๔
แสดงเขตแดนระหว่างทิเบตและอินเดีย 

(ในความปกครองของอังกฤษ)
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และส่งผลให้มีความรับผิดในทางระหว่างประเทศได้แม้รัฐภาคีอ่ืนของสนธิสัญญาเดียวกัน 
จะไม่ได้รับความเสียหายโดยตรงใด ๆ ก็ตาม และการตีความสนธิสัญญาเหล่านี้ก็ต้อง
อยู่ในกรอบวัตถุประสงค์และความมุ่งประสงค์ของสนธิสัญญาเหล่านั้นด้วย๑๖

วัตถุประสงค์และความมุ่งประสงค์ของสนธิสัญญาช่วยในการตีความ
สนธิสัญญา ๒ ประการ กล่าวคือ 

ประการที่ ๑ วัตถุประสงค์และความมุ่งประสงค์ของสนธิสัญญา 
สามารถกำหนดกรอบหรือขอบเขตของการตีความสนธิสัญญาว่าไม่ควรตีความให้เกิน
เลยออกไปจากวัตถุประสงค์และความมุ่งประสงค์ของสนธิสัญญา 
   ประการที่ ๒ วัตถุประสงค์และความมุ่งประสงค์ของสนธิสัญญา 
สามารถช่วยในการอุดช่องว่างของสนธิสัญญาได้ ซึ่งจะสอดคล้องกับหลัก magis 
valeat quam pereat (the matter may have effect rather than fail) ซึ่งเป็น 
ที่มาของหลักประสิทธิผล (principle of effectiveness) และเป็นที่ยอมรับของ 
คณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศท่ีกล่าวว่า “เม่ือสนธิสัญญาเปิดช่องให้ตีความ 
ได้เป็นสองนัย นัยหนึ่งทำให้สนธิสัญญาเป็นผลที่เหมาะสม แต่อีกนัยหนึ่งไม่ทำให้ 
สนธิสัญญาเป็นผล ... หลักความสุจริต และวัตถุประสงค์และความมุ่งประสงค์ 
ของสนธิสัญญากำหนดว่าการตีความที่ทำให้สนธิสัญญาเป็นผลที่เหมาะสมควรเป็น 
ที่ยอมรับ”

  วรรค ๓ ให้นำสิ่งเหล่านี้มาพิจารณาพร้อมกับบริบท (Context) 
ของถ้อยคำ ในสนธิสัญญาด้วย ได้แก่
  (เอ) ความตกลง ที่ทำขึ้นระหว่างภาคีในภายหลังเกี่ยวกับการตีความ 
(Interpretation) หรือการบังคับใช้ (Application) บทบัญญัติ (Provisions) 
ต่าง ๆ ของสนธิสัญญานั้น
  (บี) การถือปฏิบัติ (Practice) ในภายหลังในการบังคับใช้สนธิสัญญา
ซึ่งได้เป็นการยืนยันความตกลงของภาคีเกี่ยวกับการตีความสนธิสัญญา
  (ซี) กฎเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันใช้บังคับ 
ในความสัมพันธ์ระหว่างภาคี

 
๑๖ ในการยกรา่งอนสุญัญากรงุเวยีนนาวา่ดว้ยกฎหมายสนธสิญัญา คณะกรรมาธกิารกฎหมายระหวา่งประเทศใหน้ำ้หนกัแก่ 

วตัถปุระสงคแ์ละความมุง่ประสงคต์ามแนวความคดิทีถ่อืเอาวัตถุประสงค์หรือความมุ่งประสงค์ของสนธิสัญญาเป็นใหญ่ (Teleological 
approach) มากกวา่แนวความคดิทีถ่อืเอาเจตจำนงหรอืเจตนาของภาคเีปน็ใหญ ่(Subjective approach) โดยใหน้ำ้หนกัแกว่ตัถปุระสงค ์
และความมุ่งประสงค์ของสนธิสัญญาในระดับเดียวกับแนวความคิดที่ถือตัวบทเป็นใหญ่ (Textual หรือ objective approach) 
โดยยอมรับให้เป็นกฎเกณฑ์ทั่วไปของการตีความสนธิสัญญา ตามข้อ ๓๑ ในขณะที่คณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศยอมรับ 
งานเตรยีมรา่งซึง่ถกูใหค้วามสำคญัจากสำนกัแนวคดิทีถ่อืเอาเจตจำนงหรอืเจตนาของภาคเีปน็ใหญ ่(Subjective approach) ใหเ้ปน็เพยีง 
วิธีการเสริมในการตีความ (supplementary means of interpretation) ตามข้อ ๓๒ เท่านั้น โปรดดู จุมพต สายสุนทร, 
อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ ๑๑, หน้า ๓๙๒-๓๙๓. และโปรดดู Yearbook of the international Law Commission, 1966, Vol. II, 
Reports of the Commission to the General Assembly, 1966,para. (11)-(13) p.220-222.
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“The Treaty Interpretation” การตีความสนธิสัญญา
ตอน การตีความสนธิสัญญาตามข้อบทแห่งอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙

 ความตกลงหรือแนวปฏิบัติในภายหลังและกฎเกณฑ์ของกฎหมายระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวข้องกับการตีความสนธิสัญญา โดยตัวของมันเองแล้วไม่ใช ่ “บริบท” 
ของถ้อยคำที่ใช้ในสนธิสัญญา แต่เป็นสิ่งที่อยู่ภายนอก “บริบท” ของสนธิสัญญา 
แต่อย่างไรก็ดี ข้อ ๓๑ วรรค ๓ ของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา  
ค.ศ. ๑๙๖๙ บัญญัติ ให้นำมาพิจารณาประกอบพร้อมกันไปกับ “บริบท” ของถ้อยคำ 
ของสนธิสัญญา ซึ่งแยกพิจารณาได้ดังนี้
 ๑. ความตกลงในภายหลงัระหวา่งภาคเีกีย่วกบัการตคีวามสนธสิญัญาหรอื
การใช้บังคับบทบัญญัติของสนธิสัญญา
  ความตกลงในภายหลังในกรณีเช่นว่านี้ ภาคีแห่งสนธิสัญญาอาจทำขึ้นเพื่อ 
แก้ไขเพิ่มเติมสนธิสัญญาที่ทำกันไว้ก่อนหน้านี้ก็ได้ ซึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมเช่นว่านั้น 
อาจรวมถึงการตีความสนธิสัญญาและการบังคับใช้บทบัญญัติของสนธิสัญญาก็ได้  
คำว่า “ความตกลง” ในท่ีน้ีอาจมิได้อยู่ในรูปของสนธิสัญญาก็ได้ แต่อาจอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ  
อันเป็นหลักฐานว่าภาคีแห่งสนธิสัญญาได้ตกลงกัน รวมถึงการตัดสินใจร่วมกัน 
ในที่ประชุมของภาคีโดยมีความมุ่งประสงค์ที่ชัดเจน

๒. การถอืปฏบิตัใินภายหลงัในการใชบ้งัคบัสนธสิญัญาซึง่ยนืยนัความตกลง 
ของภาคีเกี่ยวกับการตีความสนธิสัญญา

 การถือปฏิบัติของภาคีดังกล่าวจะต้องสะท้อนถึงความตกลงของภาคี 
เก่ียวกับการตีความสนธิสัญญา โดยไม่จำเป็นว่าภาคีทุกรัฐจะต้องเข้าร่วมในการถือปฏิบัติ 
เช่นว่านั้น เพียงแต่ภาคีทั้งหมดยอมรับการถือปฏิบัติดังกล่าวโดยชัดแจ้งหรือโดย 
การไม่โต้แย้งคัดค้าน ก็ถือเป็นการเพียงพอที่จะถือว่าการถือปฏิบัติในภายหลัง 
ได้ก่อให้เกิดความตกลงของภาคีเก่ียวกับการตีความสนธิสัญญาแล้ว แต่หากการถือปฏิบัติ 
ดงักลา่วยงัขดัแยง้ไมเ่ปน็รปูแบบเดยีวกนัพอทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิเปน็ความตกลงระหวา่งภาค ี
แหง่สนธสิญัญาเกีย่วกบัการตคีวามสนธสิญัญาแลว้ การถอืปฏบิตัเิชน่วา่นัน้กม็อิาจนำมา 
พิจารณาร่วมกับ “บริบท” ตามข้อ ๓๑ ของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมาย 
สนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙ ได้
 ๓. กฎเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องซึ่งใช้บังคับแก่ 
ความสัมพันธ์ของภาคี
  กฎเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้องซ่ึงใช้บังคับแก่ความสัมพันธ์ 
ของภาคีในที่นี้น่าจะหมายถึง กฎเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศที่มาจากบ่อเกิด 
ใด ๆ ตามข้อ ๓๘ ของธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสนธิสัญญา 
จารตีประเพณรีะหวา่งประเทศ และหลกักฎหมายทัว่ไปของกฎหมายระหวา่งประเทศ 
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ก็ได้ เช่น อนุสัญญากรุงเจนีวาว่าด้วยทะเลอาณาเขตและเขตต่อเนื่อง ค.ศ. ๑๙๕๘  
ซึ่งมิได้กำหนดความกว้างของทะเลอาณาเขต (territorial sea) ไว้ ในขณะที่ 

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมาย 
ทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ ข้อ ๓ ได้บัญญัติว่า 
“รฐัทกุรฐัมสีทิธทิีจ่ะกำหนดความกวา้ง 
ของทะเลอาณาเขตของตนได้ไม่เกิน 
๑๒ ไมล์ทะเล โดยวัดจากเส้นฐาน 
ที่กำหนดตามอนุสัญญานี้”
     ดังนั้น การกำหนดความกว้าง
ของทะเลต้องคำนึงถึงความกว้างของ
ทะเลอาณาเขตของตนตามอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล 
ค.ศ. ๑๙๘๒ ด้วยว่าจะต้องไม่เกิน ๑๒ 
ไมล์ทะเล ซึ่งเป็นความกว้างของทะเล 
อาณาเขตอันเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป 
จนถึงปัจจุบัน

วรรค ๔ ใหถ้อ้ยคำมคีวามหมายพเิศษ หากเปน็ทีก่ำหนดกนัวา่ภาคไีดม้เีจตนา  

(Intended) ให้มีความหมายเช่นนั้น
  
 ขอ้บทนีเ้ปน็บทยกเวน้ของหลกัในขอ้ ๓๑ วรรค ๑ ซึง่ไดก้ำหนดให ้การตคีวาม 
สนธิสัญญานั้น ให้ตีความโดยสุจริตตามความหมายปกติธรรมดา (the ordinary 
meaning) ที่ให้ไว้แก่ถ้อยคำ (the terms) โดยคำว่า “ความหมายพิเศษ” ของ 
ถ้อยคำ หมายถึง ความหมายพิเศษที่ระบุไว้ชัดแจ้งโดยภาคีในสนธิสัญญา ซึ่งได้แก่ 
นิยามศัพท์ต่าง ๆ ของถ้อยคำที่ใช้ในสนธิสัญญาซึ่งก็จะมีความหมายตามคำนิยาม 
ทีใ่หไ้วแ้กถ่อ้ยคำเหลา่นัน้ และยงัอาจหมายความรวมถงึ “ความหมายพเิศษ” ของถอ้ยคำ 
ที่มิได้ให้คำนิยามศัพท์ไว้ในสนธิสัญญาด้วย หากพิสูจน์ได้ว่าภาคีได้มีเจตนาที่จะ 
ใหถ้อ้ยคำใดมคีวามหมายพเิศษแตกตา่งไปจากความหมายปกตธิรรมดาของถอ้ยคำนัน้  
ทัง้นี ้ภาระในการพสิจูนว์า่ถอ้ยคำใดของสนธสิญัญามคีวามหมายพเิศษตามทีภ่าคไีดม้ี
เจตนาไว้ ย่อมตกอยู่แก่ภาคีที่กล่าวอ้างความหมายพิเศษของถ้อยคำนั้น 
 

แผนภาพแสดงอาณาเขตทางทะเล (Maritime Zone) ของประเทศไทย
(ข้อมูลจาก: โครงการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล,  
สิงหาคม ๒๕๕๓)
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“The Treaty Interpretation” การตีความสนธิสัญญา
ตอน การตีความสนธิสัญญาตามข้อบทแห่งอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙

            ว่าด้วยมาตรการเสริมในการตีความสนธิสัญญา
(Supplementary means of interpretation)๑๗

  
  อาจใช้วิธีการเสริมในการตีความได้ ซึ่ งรวมถึงงานเตรียมร่าง 
(preparatory work of the treaty หรือ Travaux) ของสนธิสัญญา 
และพฤตกิารณ ์(circumstances) ตา่ง ๆ  ในการทำสนธสิญัญา เฉพาะเพือ่ที่ 
จะยืนยันถึงความหมายอันเป็นผลมาจากการปรับใช้ข้อ ๓๑ หรือ เพื่อที่จะ 
กำหนดความหมาย หากเมื่อการตีความตามข้อ ๓๑ นั้น
  (เอ) ทำให้ความหมายนั้น เคลือบคลุม (ambiguous) หรือคลุมเครือ 
(obscure) หรือ
  (บี) นำไปสูผ่ลทีเ่หลวไหล (absurd) หรือไมส่มเหตสุมผล (unreasonable) 
ท้ังน้ี ผลท้ัง ๒ ประการต้องปรากฏโดยชัดแจ้ง (manifestly)

  วิธีการเสริมในการตีความสนธิสัญญาตามข้อ ๓๒ นี้เป็นวิธีการเพื่อช่วย 
ยืนยันหรือกำหนดความหมายของถ้อยคำของสนธิสัญญาหลังจากที่ใช้กฎเกณฑ์ทั่วไป 
ในการตีความสนธิสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๓๑ แล้วปรากฏว่าการตีความถ้อยคำ 
ของสนธิสัญญาตามข้อ ๓๑ ยังทำให้ความหมายของถ้อยคำเคลือบคลุมและคลุมเครือ 
อยู่หรือนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เหลวไหล หรือไม่สมเหตุสมผลอย่างชัดแจ้ง 

  ทั้งนี้ วิธีการเสริมในการตีความสนธิสัญญาตามข้อ ๓๒ นี้จะไม่นำมาใช้ 
หากการตีความถ้อยคำของสนธิสัญญาตามข้อ ๓๑ ไม่เข้าเงื่อนไขตามข้อ ๓๒ (เอ) 
หรือ (บี) 
  ประเด็นที่จะต้องพิจารณาต่อไปคือ วิธีการเสริมในการตีความสนธิสัญญา 
ตามขอ้ ๓๒ มอีะไรบา้ง เมือ่พจิารณาถอ้ยคำทีใ่ชใ้นขอ้ ๓๒ จะเหน็วา่ใชค้ำวา่ “รวมถงึ” 
(including) ซึ่งหมายความว่า มีวิธีการเสริมในการตีความสนธิสัญญาอยู่บ้างแล้ว  
และรวมถึงงานเตรียมร่างและพฤติการณ์ต่าง ๆ ในการทำสนธิสัญญาด้วย ดังนั้น  
วิธีการเสริมในการตีความสนธิสัญญาจึงมิได้มีเพียงงานเตรียมร่างและพฤติการณ์
ต่าง ๆ ในการทำสนธิสัญญาเท่านั้น ดังนั้น จึงอาจสรุปวิธีการเสริมในการตีความ 
สนธิสัญญาได้ดังนี้

๑๗ Vienna Convention on the Law of Treaties 1969: Article 32 Supplementary means of interpretation;
 Recourse may be had to supplementary means of interpretation, including the preparatory work of the 

treaty and the circumstances of its conclusion, in order to confirm the meaning resulting from the application  
of article 31, or to determine the meaning when the interpretation according to article 31:

 (a) leaves the meaning ambiguous or obscure; or
(b) leads to a result which is manifestly absurd or unreasonable.

ข้อ ๓๒
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 ๑. งานเตรียมร่าง (preparatory work หรือ travaux Préparatories) 
 การใชง้านเตรยีมรา่งเปน็เครือ่งชว่ยในการตคีวามนี ้เปน็อทิธพิลมาจากแนวคดิ 
ในการตีความสนธิสัญญาโดยถือเจตจำนงหรือเจตนาของรัฐภาคี เป็นใหญ่ 
หรือแนวความคิดทางอัตวิสัย (subjective appraoch) ซ่ึงให้ความสำคัญแก่งานเตรียมร่าง 
ในฐานะทีเ่ปน็สิง่ทีช่ว่ยชีใ้หเ้หน็ถงึเจตจำนงหรอืเจตนาของรฐัภาคใีนการทำสนธสิญัญา 
ว่าต้องการอย่างไร 

      อย่างไรก็ดี คณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศ 
ยั ง เห็นว่าการพิจารณางานเตรียมร่างเพื่อช่วยค้นหา 
เจตจำนงหรือเจตนาของรัฐภาคีควรเป็นเพียงวิธีการเสริม 
ในการตีความสนธิสัญญาเท่านั้น หาใช่วิธีการหลักในการ 
ตีความสนธิสัญญาไม่  ดั งนั้น  หากถ้อยคำของตัวบท 
ของสนธิสัญญามีความหมายชัดเจนตามปกติธรรมดาอยู่แล้ว 
ก็ไม่มีความจำเป็นใด ๆ ที่จะต้องอาศัยงานเตรียมร่าง 
เพ่ือยืนยันความหมายของถ้อยคำของตัวบทของสนธิสัญญาอีก๑๘

 เป็นที่ เข้าใจกันว่า “งานเตรียมร่าง” ซึ่งเป็นวิธีการเสริมที่ช่วยยืนยัน 
ความหมายของถอ้ยคำของสนธสิญัญานัน้ รวมถงึเอกสารตา่ง ๆ  ทีเ่ปน็ลายลกัษณอ์กัษร 
เช่น ร่างสนธิสัญญา บันทึกการประชุม คำแถลงต่าง ๆ ของผู้เชี่ยวชาญในที่ประชุม 
เปน็ตน้ ทัง้นี ้คณุคา่ของงานเตรยีมรา่งยอ่มขึน้อยูก่บัความถกูตอ้งแทจ้รงิ ความสมบรูณ์ 
และการมีให้ใช้ และการนำงานเตรียมร่างมาช่วยค้นหายืนยันถ้อยคำของตัวบท 
ของสนธสิญัญาจงึตอ้งกระทำดว้ยความระมดัระวงัและบอ่ยครัง้ทีก่ารคน้หาความหมาย 
จากงานเตรียมร่างต้องใช้เวลามาก และประโยชน์ที่ได้อาจมีไม่มากนักทั้งไม่เป็นที่ยุติ  
โดยเฉพาะอยา่งยิง่หากเปน็งานเตรยีมรา่งของสนธสิญัญาพหภุาคทีีม่กีารเจรจาตอ่รอง
และประนีประนอมกันระหว่างรัฐที่เข้าทำสนธิสัญญาที่มีอยู่หลายฝ่ายด้วยกัน 

๒. พฤติการณ์ (Circumstances) ในการทำสนธิสัญญา 
พฤติการณ์หรือสภาวะแวดล้อมในการทำสนธิสัญญานั้น มีความหมาย 

คอ่นขา้งกวา้ง อาจแปลความไดถ้งึปจัจยัหลาย ๆ  ประการทีม่อียู ่ณ ขณะทีท่ำสนธสิญัญา 
เชน่ ขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัความเปน็มา มลูเหตใุนการทำสนธสิญัญา ธรรมเนยีมทางการทตู 
ระบบเศรษฐกิจ หรือภาระทางการเมือง๑๙

๑๘ Yearbook of the International Law Commission, 1966, Vol. II , Reports of the Commission to the 
General Assembly, 1966, para. (18)-(20), p.222-223.

๑๙ อรณุ ภาณพุงศ,์ “การตคีวามสนธสิญัญา”, รวมบทความทางวชิาการเนือ่งในโอกาสครบรอบ ๘๔ ป ีศาสตราจารยส์ญัญา 
ธรรมศักดิ์, หน้า ๒๒๑. อ้างถึงใน ธีระวุฒิ เต็มสิริวัฒนกุล, “แนวทางการตีความอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนในบริบท 
ของกฎหมายระหว่างประเทศ : กรณีศึกษาของประเทศไทย”, (วิทยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน้า ๙๐.
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๓. วิธีการเสริมอื่น ๆ ที่ช่วยในการตีความสนธิสัญญา
นอกจากวธิกีารเสรมิ ๒ ประการขา้งตน้แลว้ ขอ้ ๓๒ ของอนสุญัญากรงุเวยีนนา 

ว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙ ยังเปิดช่องให้นำวิธีการเสริมอื่น ๆ มาช่วย 
ในการตีความสนธิสัญญาได้อีก เช่น ถ้อยคำเดียวกันที่ใช้ในสนธิสัญญาต่าง ๆ  
อาจช่วยในการยืนยันความหมายของถ้อยคำนั้นได้เช่นกัน นอกจากการพิจารณา 

ถ้อยคำเดียวกันที่ใช้ในสนธิสัญญาต่าง ๆ แล้ว วิธีการเสริม 
ในการตีความสนธิสัญญาอาจมาจากกฎหมายภายใน  
โดยเฉพาะหลกักฎหมายโรมนัซึง่เปน็หลกัทีใ่ชใ้นการตคีวาม 
ตามกฎหมายภายในด้วย เช่น หลักการตีความตรงข้ามกัน  
(a contrario) หรือหลักการยอมรับโดยไม่โต้แย้งคัดค้าน  
(acquiescence) ซึ่งหลักการนี้อาจใช้ในกรณีที่รัฐภาคี 
แห่งสนธิสัญญาแสดงให้รัฐภาคีอื่น ๆ เห็นว่าตนเข้าใจและ 
ยึดถือความหมายของถ้อยคำของสนธิสัญญาอย่างนั้น 
ตลอดมาและไม่มีรัฐภาคีอ่ืนใดคัดค้านความหมายท่ีภาคีน้ัน 
ยึดถือ ในกรณีเช่นว่านี้ ย่อมถือได้ว่ารัฐภาคีอื่นยอมรับ 
โดยไมโ่ตแ้ยง้คดัคา้นความหมายนัน้ โดยหลกัการตคีวามนี้ 
อาจใช้ประกอบการพิจารณาการถือปฏิบัติของภาคี 
ภายหลังการทำสนธิสัญญาตามข้อ ๓๑ วรรค ๓ (บี)

หรือเมื่อคำทั่วไปตามหลังคำเฉพาะ คำทั่วไป 
ยอ่มตอ้งตคีวามจำกดัอยูใ่นบรบิทของคำเฉพาะ (ejusdem generis) เปน็ลกัษณะของ 
การร่างสนธิสัญญาที่มักกล่าวถึงคำเฉพาะหลาย ๆ คำ และปิดท้ายด้วยคำทั่วไป  
เนื่องจากไม่อาจกล่าวถึงคำเฉพาะทุกคำได้ การตีความคำทั่วไปที่ตามหลังคำเฉพาะ 
ต้องตีความให้จำกัดอยู่ในบริบทของคำเฉพาะที่มาข้างหน้า เช่น ถ้อยคำที่ใช้ในข้อ ๑  
ของสนธิสัญญาห้ามการทดลองนิวเคลียร์เบ็ดเสร็จ ค.ศ. ๑๙๙๖ ที่ใช้ถ้อยคำว่า  
“any nuclear weapon test explosion or any other nuclear explosion”  
คำว่า “any other nuclear explosion” ต้องตีความภายในบริบทของคำว่า  
“any nuclear weapon test explosion” กลา่วคอื เฉพาะการระเบดิจากการทดลอง 
อาวุธนิวเคลียร์เท่านั้น ไม่รวมถึงการระเบิดจากการใช้อาวุธนิวเคลียร์จริง 
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             ว่าด้วยการตีความสนธิสัญญาซึ่งได้มีการรับรอง 
ความถูกต้องแท้จริงไว้ตั้งแต่ ๒ ภาษาขึ้นไป (Interpretation  
of treaties authenticated in two or more languages)๒๐

วรรค ๑ เ มื่ อสนธิ สั ญญา ได้ รั บ ร อ งคว ามถู ก ต้ อ ง แท้ จ ริ ง 

(Authenticated) เป็นสองภาษาหรือกว่านั้นขึ้นไป ตัวบทแต่ละภาษาย่อม 

มีอำนาจบังคับเสมอกัน เว้นแต่ สนธิสัญญาบัญญัติไว้หรือภาคีตกลงกันว่า 

ในกรณีของความแตกต่างให้ใช้ตัวบทใดตัวบทหนึ่งบังคับเป็นหลัก

วรรค ๒ สนธิสัญญาฉบับที่ใช้ภาษาอื่นนอกจากภาษาใดภาษาหนึ่ง 

ทีเ่ปน็ภาษาซึง่รบัรองความถกูตอ้งแทจ้รงิของตวับท ใหถ้อืวา่เปน็ตวับททีถ่กูตอ้ง 

แท้จริงก็ต่อเมื่อสนธิสัญญาบัญญัติไว้เช่นนั้น หรือภาคีตกลงไว้เช่นนั้น

วรรค ๓ ถอ้ยคำของสนธสิญัญายอ่มถอืวา่มคีวามหมายอยา่งเดยีวกนั

ในตัวบทที่ถูกต้องแท้จริงแต่ละตัวบท

วรรค ๔ เว้นแต่ในกรณีที่ตัวบทภาษาใดได้ถูกใช้บังคับเป็นหลักแล้ว 

ตามวรรค ๑ หากเมื่อการเปรียบเทียบตัวบทที่ถูกต้องแท้จริงนั้น เผยให้เห็น 

ถึงความแตกต่างของความหมาย ซึ่งแม้เมื่อใช้ข้อ ๓๑ และ ๓๒ บังคับแล้ว 

ก็ยังมิอาจขจัดไปได้ ให้ยอมรับความหมายซึ่งสอดคล้องกับตัวบททั้งหลาย 

มากที่สุด หลังจากเมื่อได้คำนึงถึงวัตถุประสงค์และความมุ่งประสงค์ 

ของสนธิสัญญาแล้ว 

๒๐ Vienna Convention on the Law of Treaties 1969: Article 33 Interpretation of treaties authenticated 
in two or more languages;

1. When a treaty has been authenticated in two or more languages, the text is equally authoritative  
in each language, unless the treaty provides or the parties agree that, in case of divergence, a particular text 
shall prevail.

 2. A version of the treaty in a language other than one of those in which the text was authenticated 
shall be considered an authentic text only if the treaty so provides or the parties so agree.

 3. The terms of the treaty are presumed to have the same meaning in each authentic text.
 4. Except where a particular text prevails in accordance with paragraph 1, when a comparison of the 

authentic texts discloses a difference of meaning which the application of articles 31 and 32 does not remove, 
the meaning which best reconciles the texts, having regard to the object and purpose of the treaty, shall be 
adopted.

ข้อ ๓๓
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 กรณทีีส่นธสิญัญาไดม้กีารจดัทำขึน้มากกวา่ ๑ ภาษา อนัเปน็เรือ่งปกตขิองการ 
ทำสนธิสัญญา ไม่ว่าจะเป็นสนธิสัญญาทวิภาคีหรือพหุภาคีก็ตาม เว้นแต่รัฐภาคีแห่ง 
สนธิสัญญาจะใช้ภาษาเดียวกัน ก็อาจไม่จำเป็นต้องทำสนธิสัญญามากกว่าภาษาที่ใช ้
ร่วมกันอยู่นั้นได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการจัดทำสนธิสัญญาและรับรองความถูกต้อง 
แท้จริง (Authenticated) ขึ้นมากกว่าภาษาเดียวแล้ว อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วย 
กฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙ ได้กำหนดหลักในการตีความไว้ดังนี้
 ๑.  ตัวบทแต่ละภาษาย่อมมีอำนาจบังคับเสมอกัน เว้นแต่ สนธิสัญญา 
ได้บัญญัติไว้ หรือภาคีได้ตกลงกันไว้ว่า ในกรณีเมื่อเกิดความความแตกต่างขึ้นให้ใช้ 
ตัวบทใดบังคับเป็นหลัก ก็ให้เป็นไปตามนั้น
 ๒.  สนธิสัญญาฉบับที่ทำขึ้นเป็นภาษาอื่นนอกจากฉบับที่ทำขึ้นเป็นภาษา 
ซึง่ไดร้บัการรบัรองความถกูตอ้งแทจ้รงิของตวับทแลว้ จะถอืเปน็ตวับททีถ่กูตอ้งแทจ้รงิ 
ก็ต่อเมื่อสนธิสัญญาได้บัญญัติ หรือภาคีได้ตกลงไว้ให้เป็นตัวบทที่ถูกต้องแท้จริง
 ๓.  สนธสิญัญาซึง่ไดม้กีารจดัทำขึน้ในแตล่ะภาษา หากไดร้บัการรบัรองความ
ถูกต้องแท้จริงแล้ว ย่อมถือว่ามีความหมายเป็นอย่างเดียวกันทุกฉบับ
 ๔.  หากตัวบทของสนธิสัญญาฉบับที่ถือว่าถูกต้องแท้จริงตามข้อ ๓๓ 
ได้ปรากฏความแตกต่างของความหมาย ซึ่งแม้จะใช้หลักการตีความสนธิสัญญา 
ตามอนุสัญญาฯ ข้อ ๓๑ และข้อ ๓๒ ปรับใช้แล้วก็ยังไม่อาจหาข้อยุติได้ ให้ถือว่า 
ความหมายซึ่งสอดคล้องกับตัวบททั้งหลายมากที่สุดได้รับการยอมรับ ทั้งนี้ เมื่อได้ 
คำนงึถงึวตัถปุระสงคแ์ละความมุง่ประสงคข์องสนธสิญัญาประกอบแลว้ ทัง้นี ้ เวน้แต่ 
ในกรณีท่ีตัวบทฉบับภาษาใดได้ถูกใช้บังคับเป็นหลักแล้วตามหลักข้อ ๑ (ข้อ ๓๓ วรรค ๑) 
ก็จำต้องยอมรับและปรับใช้ความหมายของตัวบทที่ได้ถูกกำหนดให้ใช้เป็นหลักนั้น

 จากการศกึษาหลกัการตคีวามสนธสิญัญาตามขอ้บทแหง่อนสุญัญากรงุเวยีนนา 
ว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙ นั้น อาจกล่าวได้ว่า สนธิสัญญานั้นจะต้อง 
ตีความถ้อยคำของสนธิสัญญาตามความหมายปกติธรรมดาเว้นแต่ภาคีจะได้มีเจตนา 
ให้มีความหมายพิเศษเป็นอย่างอ่ืน ภายใต้การพิจารณาถึงบริบทซ่ึงประกอบด้วย  
ตวับท อารมัภบท และภาคผนวกของสนธสิญัญา ตลอดจนความตกลงและตราสาร 
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำสนธิสัญญาฉบับนั้น ๆ ประกอบกับพิจารณาความตกลง 
หรือแนวปฏิบัติในภายหลังและกฎเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกับ
การตีความสนธิสัญญาไปพร้อมกันกับการพิจารณาบริบทของถ้อยคำในสนธิสัญญา  
เหนือสิ่งอื่นใด การตีความสนธิสัญญานั้นจะต้องกระทำโดยสุจริตและสอดคล้อง 
กับวัตถุประสงค์และความมุ่งประสงค์ของสนธิสัญญานั้นด้วย

ความส่งท้าย
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 หลักการตีความสนธิสัญญาตามข้อบทแห่ง 
อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา  
ค.ศ. ๑๙๖๙ เป็นกฎเกณฑ์ที่ ได้ประสาน 
แนวความคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับการตีความ 
สนธิสัญญาในอดีตไว้ได้อย่างกลมกลืนลงตัว 
จนเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ทั้งได้รับการ 
ยอมรบัอยา่งกวา้งขวาง โดยเฉพาะอยา่งยิง่จาก 
ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ซึ่งได้ยอมรับว่า 
กฎเกณฑ์การตีความสนธิสัญญาตามข้อ ๓๑ 
และขอ้ ๓๒ เปน็จารตีประเพณรีะหวา่งประเทศ 

ที่ผูกพันไม่เฉพาะแต่รัฐภาคีแห่งอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา  
ค.ศ. ๑๙๖๙ เท่านั้น แต่ยังผูกพันรัฐที่มิได้เป็นภาคีอนุสัญญาดังกล่าวซึ่งมิได้โต้แย้ง 
คดัคา้นกฎเกณฑก์ารตคีวามสนธสิญัญาดงักลา่วดว้ย ดงันัน้ หลกัการตคีวามสนธสิญัญา 
ดังที่ได้นำเสนอมาแล้วนั้น จึงสามารถนำไปใช้ในการตีความสนธิสัญญาซึ่งรัฐที่มิได้ 
เป็นภาคีอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙ เป็นภาคี 
ได้อีกด้วย 
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สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ Community Organization 
Development Institute (Public Organization) เป็นองค์กรที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งของสังคม 
จากฐานรากด้วยพลังองค์กรชุมชนและประชาสังคม โดยมีพันธกิจหลักในการสนับสนุนและ 
ให้การช่วยเหลือแก่องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  
การเพิ่มรายได้ การพัฒนาที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ 
ของสมาชิกในชุมชน ทั้งในเมืองและชนบท โดยยึดหลักการพัฒนาแบบองค์รวมหรือบูรณาการ 
และหลักการพัฒนาที่สมาชิกมีส่วนร่วมเป็นแนวทางสำคัญ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
และประชาสังคม ส่งเสริมและสนับสนุนและสร้างความร่วมมือองค์กรชุมชน ทั้งในระดับท้องถิ่น 
ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับงานด้านพัฒนาชุมชนสามารถเข้าไปสืบค้น 
และติดตามความเคลื่อนไหวได้จากเว็บไซต์นี้
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สบืเนือ่งจากการประชมุคณะกรรมการมรดกโลก (World Heritage Committee) ครัง้ที ่๓๔ 

ระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม – ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ ที่กรุงบราซิเลีย ประเทศบราซิล ที่ผ่านมา  
ซ่ึงมีประเด็นสำคัญท่ีเก่ียวกับการพิจารณาแผนการจัดการพื้นที่ (Management Plan) โดยรอบ 
ปราสาทพระวิหารของประเทศกัมพูชา จากกรณีดังกล่าว ส่งผลให้ “กรมแผนที่ทหาร” ได้รับ 
ความสนใจจากสังคมไทยอย่างกว้างขวาง จึงขอนำเสนอเว็บไซต์ www.rtsd.mi.th ของ 
กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (Royal Thai Survey Department)
มาในโอกาสนี้

“กรมแผนที่ทหาร” จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๒๘ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ 
สังกัดกองบัญชาการทหารสูงสุด ปัจจุบันมีพลโทอมรเทพ โรจนสโรช เป็นเจ้ากรมแผนที่ทหาร 
ภารกิจหลักของกรมแผนที่ทหาร คือ ดำเนินการสำรวจทางพื้นดินและอากาศเพื่อจัดทำและผลิต 
แผนที่และสารสนเทศทางแผนที่สำหรับใช้ในการรักษาความมั่นคงและการพัฒนาประเทศ  
ดำเนินการเกี่ยวกับงานยีออเดซี่๑และยีออฟิสิกส์๒ ตลอดจนการดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกศึกษาใน 
สายวิทยาการเหล่าทหารแผนที่ สำหรับผู้ที่มีความสนใจในหน่วยงานกรมแผนที่ทหารและต้องการ
ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมโดยผ่านทางเว็บไซต์นี้ได้

๑ ยอีอเดซี ่(Geodesy) คอื ศาสตรท์ีว่า่ดว้ยการหารปูทรงสณัฐานและขนาดของพภิพโดยการคำนวณหรอืจากการรงัวดัโดยตรง.  
ข้อมูลจาก www.patchara.ob.tc/06.html สืบค้น ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓.

๒ ยีออฟิสิกส์ (Geophysics) หรือ ธรณีฟิสิกส์ คือ ศาสตร์สาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร์โลกและเป็นสาขาย่อยของฟิสิกส์  
โดยเป็นการประยุกต์หลักการทางฟิสิกส์เพื่อศึกษาโครงสร้างของโลกด้วยการวัดค่าต่าง ๆ 

ธรณฟีสิกิสถ์กูนำไปประยกุตใ์ชใ้นการสำรวจการเคลือ่นทีข่องแผน่เปลอืกโลก (Tectonic Plate Motions) ศกึษาโครงสรา้ง 
ภายในโลกและเปน็ขอ้มลูประกอบการจดัทำแผนทีท่างธรณวีทิยาเพือ่สำรวจสภาพทางธรณวีทิยาใตผ้วิดนิเพือ่หาแหลง่ทรพัยากรนำ้มนั 
โดยไม่ต้องมีการทำลายพื้นผิวดิน ทั้งยังใช้ในการวิเคราะห์หาแหล่งน้ำมัน (Potential Petroleum Resovoir) แหล่งแร่  
(Mineral deposits) หาตำแหนง่ของแหลง่นำ้ใตด้นิ (Groundwater) แหลง่โบราณคด ี(Archeology) เพือ่สำรวจความหนาของธารนำ้แขง็ 
(Glaciers) พ้ืนดิน (Soils) และเพ่ือประโยชน์ในการฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อม (Environmental Remediation). ข้อมูลจาก http://en.wikipedia. 
org/wiki/Geophysics และ www.geothai.net สืบค้น ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓.
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www.peace.mahidol.ac.th
ศนูยศ์กึษาและพฒันาสนัตวิธิ ีมหาวทิยาลยัมหดิล (ศพส.) Research Center for Peace 

Building เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาที่มุ่งส่งเสริมการใช้สันติวิธีแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในจังหวัด 
ชายแดนภาคใตแ้ละสรา้งความสมานฉนัทใ์นสงัคมไทย กอ่ตัง้ขึน้เมือ่เดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๔๗  
มีการดำเนินการศึกษาและพัฒนาในลักษณะสหสาขาวิชา ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีการรวบรวม 
ขอ้เทจ็จรงิมาวเิคราะหแ์ละสงัเคราะห ์มกีารวจิยัแบบมสีว่นรว่ม วจิยัเชงินโยบาย จดัทำโครงการนำรอ่ง 
และการนำเสนอนโยบายสาธารณะ มุ่งหวังให้โครงการศึกษาและพัฒนาดังกล่าวเป็นกระบวนการ 
ทำความเขา้ใจ แลกเปลีย่นเรยีนรูสู้ก่ารปฏบิตัเิพือ่แกไ้ขปญัหา และสามารถอยูร่ว่มกนัอยา่งสมานฉนัท์ 
ของประชาชนทุกเชื้อชาติและศาสนาในสังคม

โดย ศพส. ได้จัดกิจกรรม “เดินเพื่อสันติปัตตานี” จากศาลายา กรุงเทพมหานคร สู่มัสยิด 
กลางปัตตานี ระหว่างวันที่ ๑๑ กรกฎาคม – ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ทั้งนี้ ประชาชนผู้ที่สนใจ
ในกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของ ศพส. สามารถติดตามปฏิทินกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งห้องเรียนสันติวิธี 
กล่องเครื่องมือสันติวิธี ข่าวสันติวิธี – ความขัดแย้ง บทความสันติวิธี และภาพกิจกรรม พร้อมทั้ง 
สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้โดยผ่านทางเว็บไซต์นี้
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www.rangkid.com
“กลุม่แรงคดิ” เปน็กลุม่คนทีร่วมตวักนัโดยมแีรงบนัดาลใจจากกลุม่คน ๑๔ ตลุา ซึง่รว่มกนั 

เรียกร้องประชาธิปไตยด้วยจุดยืนที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน อันส่งผลให ้
เกดิแนวความคดิและอุดมการณ์ท่ีสอดคล้องกับคนรุ่นใหม่ในปจัจบุนั นำมาสูก่ารรวมตวัเพือ่ทำกจิกรรม 
เชิงสร้างสรรค์อย่างหลากหลายแก่สังคม มุ่งม่ันในการสืบทอดเจตนารมณ์ของคนรุ่นก่อน ๆ ท่ีผ่านมา

กลุ่มแรงคิดได้จัดโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมเรียนรู้และปลูกฝัง 
ความเป็นประชาธิปไตยในหลากหลายกิจกรรมด้วยกัน เช่น โครงการโรงหนังประชาชน จัดขึ้น 
เป็นครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตอน ประเทศไทย...มองไปข้างหน้า โครงการประกวดสุนทรพจน์ต่อ 
สาธารณะ (Randkid Speech Contest) กิจกรรมเครือข่ายจิตอาสา กิจกรรมประกวดภาพถ่าย
สื่อความหมาย “ภาพนีไ้มม่สี”ี กจิกรรมแรงคดิแคมป ์ตลอดจน การจดัรายการโทรทศันช์ือ่รายการ 
“แรงคิด TV” ออกอากาศทางทีวีไทย (Thaipbs) ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผูท้ีส่นใจเขา้รว่มกจิกรรมดา้นตา่ง ๆ  ของกลุม่แรงคดิ สามารถเขา้ไปทีเ่วบ็ไซตน์ีห้รอืผา่นทาง 
www.youtube.com/rangkidtv หรือ www.feacebook.com/rangkidtv หรือ www.rangkidtv.
hi5.com รวมทั้ง www.twitter.com/RangkidTV ได้อีกด้วย






