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สำนักกฎหมาย
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา



	 เนื่องในวาระโอกาสขึ้นปีใหม่	พุทธศักราช	๒๕๕๔	นี้	 ในนามของกองบรรณาธิการวารสาร		
“จลุนติ”ิ	ใครข่อกลา่วคำวา่	“สวสัดปีใีหม”่	พรอ้มทัง้ขออำนวยอวยพรใหท้า่นผูอ้า่นทกุทา่นและครอบครวั	
จงประสบแต่ความสุขความเจริญ	สมหวังในสิ่งที่พึงปรารถนา	ปลอดพ้นจากทุกข์โศกโรคภัยไข้เจ็บ	
อนัตรายทัง้หลายทัง้ปวงตลอดไป	และในวาระอนัเปน็โอกาสพเิศษนี้	ใครข่อนำสารอำนวยพรเนือ่งใน 
วันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๔ จาก ฯพณฯ ประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง 
รองประธานวฒุสิภา คนทีส่อง และเลขาธกิารวฒุสิภา	เพือ่สง่ความปรารถนาดมีายงัทา่นสมาชกิวฒุสิภา		
ข้าราชการ	 ลูกจ้างและพนักงานราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	 ตลอดจนท่านผู้อ่าน	
และพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วย	
	 สำหรับ	 “จุลนิติ”	 ฉบับนี้	 ทางกองบรรณาธิการได้พิจารณาโดยเห็นถึงความสำคัญของ	
หลักสิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ	ซึ่งเป็นประเด็นที่ได้มีการกล่าวถึงและมีการ	
ถกเถียงกันมาอย่างยาวนานในทุกยุคทุกสมัยนับแต่ประเทศไทยได้มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	
เปน็ตน้มาจนถงึปจัจบุนั	โดยเฉพาะเมือ่เริม่เปน็ทีป่รากฏหรอืยอมรบักนัในสงัคมบา้นเมอืงวา่รฐัธรรมนญู	
ฉบับปี	๒๕๔๐	และรัฐธรรมนูญฉบับปี	๒๕๕๐	นั้น	ได้สร้างมิติใหม่โดยการให้หลักประกันในด้านสิทธิ	
และเสรภีาพใหก้บัประชาชนมากกวา่รฐัธรรมนญูทกุฉบบัทีผ่า่นมา	และในขณะเดยีวกนักน็ำไปสูป่ญัหา	
การถกเถยีงในหลกัการของเรือ่งดงักลา่วอยา่งกวา้งขวางมากขึน้ตามไปดว้ยเชน่เดยีวกนั	อาท	ิในประเดน็	
ปญัหาเรือ่งสทิธแิละเสรภีาพของประชาชนทีถ่กูกระทบจากนโยบายของรฐั	และสทิธขิองชมุชนในการ	
อนรุกัษแ์ละรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มหรอืทรพัยากรธรรมชาตขิองชมุชน	ตลอดจนการวพิากษว์จิารณ	์
ว่าสิทธิของประชาชนตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนั้นไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายโดยแท้จริง		
เป็นต้น
	 กองบรรณาธิการจึงได้ทำการสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการในประเด็น	 เรื่อง	“หลักสิทธิ 
และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย : แนวความคิดและภาคปฏิบัติ”	จากศาสตราจารย์ 
ศรรีาชา  เจรญิพานชิ ผูต้รวจการแผน่ดนิ นายแพทยน์รินัดร ์ พทิกัษว์ชัระ กรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต ิ
รองศาสตราจารย ์ดร. บรรเจดิ  สงิคะเนต ิคณบดคีณะนติศิาสตร	์สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร	์
และรองศาสตราจารย์ ดร. เกรียงไกร  เจริญธนาวัฒน์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์	จุฬาลงกรณ์	
มหาวิทยาลัย	 เพื่อให้ทราบถึงองค์ความรู้ทางวิชาการด้านกฎหมายเกี่ยวกับหลักการและความหมาย	
ประเภท	สถานะ	และความแตกต่างระหว่างคำว่า	“สิทธิ”	และ	“เสรีภาพ”	ว่ามีที่มาและความหมาย
กวา้งขวางมากนอ้ยเพยีงใด	ตลอดจนประเดน็ขอ้สงสยัเกีย่วกบัการตคีวามและการใชส้ทิธแิละเสรภีาพ	
ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
	 ในส่วนบทความทางวิชาการกฎหมายอื่น	ๆ	นั้น	ขอเสนอข้อมูลทางวิชาการด้านกฎหมาย	
เรื่อง “การประนอมหนี้ภายใต้พระราชบัญญัติล้มละลาย” เพื่อให้ทราบถึงหลักเกณฑ์การ	
ขอประนอมหนี้ทั้งก่อนล้มละลายและภายหลังล้มละลาย	 ตลอดจนผลของการประนอมหนี้เพื่อ	
เป็นประโยชน์ต่อลูกหนี้	“สิทธิของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติตามกฎหมายระหว่าง 
ประเทศ”	และบทความเรื่อง “ปัญหาการใช้เสรีภาพในการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญ” ซึ่งยังคงเป็น	
ประเด็นปัญหาที่ยังมีปรากฏให้เห็นอยู่อย่างต่อเนื่อง	 สำหรับเนื้อหาในส่วนอื่นก็ยังคงความเข้มข้น	
ด้วยข้อมูลทางวิชาการด้านกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่องานในด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภาอีกมากมาย		
กองบรรณาธิการใคร่ขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่าน	 ที่ได้กรุณาติดตามผลงานของวารสาร	 “จุลนิติ”	
ตลอดระยะเวลา	๗	ป	ีทีผ่า่นมาดว้ยดเีสมอมา	และในโอกาสขึน้ปทีี	่๘	นี	้เราพรอ้มทีจ่ะทำหนา้ทีค่ดัสรร	
บทความและสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการด้านกฎหมายอันเป็นประโยชน์ต่อวงงานด้านนิติบัญญัต	ิ
ของวุฒิสภาเพื่อมานำเสนอท่านผู้อ่านทุกท่านตลอดไป
    
   กองบรรณาธิการ
   มกราคม ๒๕๕๔

บรรณาธิการแถลง



พระราชดำรัส๑

ในการเสด็จออกมหาสมาคม
ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๕๓

ณ พระที่นั ่งอมรินทรวินิจฉัย
วันอาทิตย์ ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓

ขอขอบพระทัยและขอบใจท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่ง ที่มีไมตรีจิต 

พรั่งพร้อมกันมาให้พรวันเกิด รวมทั้งให้คำมั่นสัญญา โดยประการต่าง ๆ.  

ข้าพเจ้าขอสนองพรและไมตรีทั้งนั้นด้วยใจจริงเช่นกัน.

บ้านเมืองของเราเปน็ปกึแผ่นมัน่คง และร่มเยน็เปน็ปรกติสขุสืบมาช้านาน

เพราะเรามคีวามยดึมัน่ในชาติ และตา่งรว่มแรงรว่มใจกนั บำเพญ็กรณยีกจิตา่ง ๆ   

ตามหน้าที่ โดยถือประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นเป้าหมายสูงสุด.  ท่านทั้งหลาย 

ในมหาสมาคมนี ้ตลอดจนคนไทยทกุหมูเ่หลา่ จงึควรจะไดท้ำความเขา้ใจในหนา้ที ่

ของตนให้กระจ่าง แล้วตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด ด้วยความไม่ประมาท 

และดว้ยความมสีตริูต้วัอยูเ่สมอ เพราะการกระทำโดยประมาท  ขาดความรอบคอบ  

เป็นเหตุให้เกิดความผิดพลาดเสียหายในหน้าที่ และการกระทำโดยขาดสติยั้งคิด  

ขาดเหตุผลความรู้จักถูกผิดนั้น  เป็นเหตุให้เกิดความหลงความลืมตัว นำพาให้ 

กระทำสิ่งที่มิใช่หน้าที่โดยชอบได้ ซึ่งเป็นอันตรายมาก อาจนำความเสื่อมสลาย 

มาสู่ตนเอง ตลอดถึงประเทศชาติได้.   จึงขอให้ทุกคนได้สังวรระวังให้มาก และ 

ประคับประคองกายใจให้เที่ยงตรงหนักแน่น  ในอันที่จะปฏิบัติภารกิจของตน 

ให้ถูกตรงตามหน้าท่ี เพ่ือความม่ันคงและเพ่ือประโยชน์สุขอันย่ังยืนของชาติไทยเรา. 

ขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์  จงคุ้มครองรักษาท่าน 

ให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย และอำนวยสุขสิริสวัสดิ์ พิพัฒนมงคล ให้สัมฤทธิ์ 

แก่ท่านทั่วหน้ากัน.
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หลกั “สทิธแิละเสรภีาพ” นบัวา่เปน็หลกัการพืน้ฐานของการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยและเป็นส่ิงท่ีควบคู่มากับการกำเนิดของรัฐธรรมนูญสำหรับประเทศท้ังหลาย 
ทีป่กครองระบอบประชาธปิไตยในโลก เพราะการมรีฐัธรรมนญูนัน้กด็ว้ยมเีจตนารมณ์
เพื่อที่จะให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ตลอดจนความเสมอภาคของบุคคล ดังจะ 
เห็นได้จากคำประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมืองของประเทศฝรั่งเศส ปี ค.ศ. ๑๗๘๙ 
ขอ้ ๑๖ ทีก่ำหนดวา่ “สงัคมใดไมม่กีารใหห้ลกัประกนัในการคุม้ครองสทิธเิสรภีาพหรอื 
ไม่มีการแบ่งแยกการใช้อำนาจอธิปไตย จะถือว่ามีรัฐธรรมนูญไม่ได้” และหลักการ 
ดังกล่าวนี้ได้กลายเป็นหลักการพื้นฐานของกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ยอมรับกันทั่วไป๑ 

แนวความคิดเร่ืองการบัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพไว้ในรัฐธรรมนูญ อาจกล่าว 
ได้ว่าเป็นแนวความคิดที่มาจากตะวันตกเป็นสำคัญ อันเป็นผลมาจากพัฒนาการของ 
กระบวนการเรยีกรอ้งของกลุม่ตา่ง ๆ  ทีอ่า้งความชอบธรรมของประโยชนน์ัน้ ๆ  วา่เปน็ 
สิ่งจำเป็นต่อความเป็นมนุษย์ (Human Dignity) โดยมีพื้นฐานในการสนับสนุน 
ความชอบธรรมในการใช้สิทธิมาจากแนวความคิดเรื่อง “สิทธิธรรมชาติ” ที่สืบเนื่อง 
มาจาก “กฎหมายธรรมชาต”ิ (Natural Law) ในสมยักรกี และไดพ้ฒันาแนวความคดิ 
ดังกล่าวจากเดิมที่เป็นเพียงการกล่าวอ้างในบริบททางกฎหมายมาเป็นแนวคิดทาง 
การเมอืง ซึง่เปน็การกลา่วอา้งเพือ่เรยีกรอ้งสทิธ ิเสรภีาพ อสิรภาพและความเสมอภาค 
โดยแนวความคิดดังกล่าวได้ปรากฏอย่างเด่นชัดในงานเขียนของจอห์นลอค (John 
Locke) ในศตวรรษที่ ๑๗ ที่ได้กลายเป็นต้นแบบของแนวความคิดเรื่องสิทธิ เสรีภาพ 
ในปัจจุบัน๒

กองบรรณาธิการ
สำนักกฎหมาย

 ๑ บรรเจิด  สิงคะเนติ, “หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐”, 
พิมพ์ครั้งที่ ๒ (กรุงเทพฯ : วิญญูชน, ๒๕๔๗), หน้า ๔๒.

  ๒ คณะกรรมการศกึษาแนวทางการแกไ้ขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญู สำนกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร, “แนวทางการแกไ้ข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เรื่อง สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของชนชาวไทย”, (กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ๒๕๔๙), 
หน้า ๒ – ๓. 

“หลักสิทธิและเสรีภาพ
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย : 

แนวความคิดและภาคปฏิบั ต”ิ
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“หลักสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย :    
แนวความคิดและภาคปฏิบัติ”
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สำหรับประเทศไทยแล้ว ในช่วงก่อนการเปล่ียนแปลงการปกครองในปี พุทธศักราช ๒๔๗๕  
แนวความคิดทางด้านสิทธิและเสรีภาพตามแนวคิดตะวันตกยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 
ในประเทศไทยมากนกั ดงันัน้ การใชส้ทิธแิละเสรภีาพในยคุนัน้จงึยงัไมไ่ดเ้ปน็ไปในลกัษณะของ 
การรับรองและคุ้มครองตามกฎหมายเฉกเช่นที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน การดำเนินความสัมพันธ ์
ของบุคคลในสังคมหรือการปฏิบัติตนระหว่างผู้ปกครองและผู้อยู่ใต้ปกครองจะใช้หลักศาสนา 
และจารีตประเพณีเป็นปัจจัยกำหนด๓ จนกระทั่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี 
พุทธศักราช ๒๔๗๕ และได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 
๒๔๗๕ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกของประเทศไทย จึงได้นำหลักการคุ้มครองสิทธิ 
และเสรีภาพของประชาชนมาบัญญัติไว้คือ “บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนา 
หรอืลทัธใิด ๆ  และมเีสรภีาพในการปฏบิตัพิธิกีรรมตามความเชือ่ถอืของตน เมือ่ไมเ่ปน็ปฏปิกัษ ์
ตอ่หนา้ทีข่องพลเมอืงและไมเ่ปน็การขดัตอ่ความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมของประชาชน” และ  
“ภายในบังคับแห่งกฎหมาย บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในร่างกาย เคหสถาน ทรัพย์สิน  
การพดู การเขยีน การโฆษณา การศกึษาอบรม การประชมุโดยเปดิเผย การตัง้สมาคม การอาชพี”  
และนับแต่นั้นมาในการจัดทำรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับ ผู้ที่เกี่ยวข้องจะคำนึงถึงหลักการคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นประการสำคัญเสมอ๔  

อย่างไรก็ตาม ในอดีตที่ผ่านมาโดยเฉพาะในช่วงก่อนการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ นัน้ แมร้ฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทยทกุฉบบัจะไดม้ี 
การบัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพไว้ก็ตาม แต่ปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
ของประชาชนภายใต้รัฐธรรมนูญของประเทศไทยนั้นยังเป็นปัจจัยที่เป็นปัญหาและอุปสรรค 
สำคัญของการพัฒนาสังคมและการเมืองไทยมาโดยตลอด เพราะจากสภาพความเป็นจริงแล้ว 
ปรากฏว่าประชาชนมักจะไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามท่ีมีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
เทา่ทีค่วร เนือ่งจากการบญัญตัริบัรองสทิธแิละเสรภีาพสว่นใหญเ่ปน็เพยีงการบญัญตัริบัรองไว้ 
ลอย ๆ  ไม่สามารถท่ีนำไปใช้ได้จริง๕ ซ่ึงเป็นสภาพปัญหาหลักอันเป็นท่ีมาของการขยายความคุ้มครอง 
สิทธิและเสรีภาพพื้นฐาน ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้กว้างขวางและเป็นจริง 
กว่าเดิม๖ ดังจะเห็นได้จากในการจัดทำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐  
ซ่ึงสภาร่างรัฐธรรมนูญได้กำหนดกรอบในการจัดทำไว้ว่า “...มีสาระสำคัญเป็นการส่งเสริม คุ้มครอง 
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบ 
การใช้อำนาจรัฐเพิ่มขึ้น...” และต่อมาเมื่อมีการจัดทำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พทุธศกัราช ๒๕๕๐ สภารา่งรฐัธรรมนญูกไ็ดย้ดึกรอบดงักลา่ว และไดข้ยายขอบเขตการคุม้ครอง 

  ๓ คณะกรรมการศึกษาแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๕.
๔ สถาบนัพระปกเกลา้, “สทิธแิละเสรภีาพของชนชาวไทย”, ฐานขอ้มลูการเมอืงการปกครอง, http://www.thaipolitics 

government.org. (สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๓).
๕ รุง้นภา  ยรรยงเกษมสขุ, “สทิธแิละเสรภีาพของชนชาวไทยในรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐”, 

(วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน้า ๔๔. 
๖ บรรเจิด  สิงคะเนติ, เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๖.
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สิทธิและเสรีภาพให้กว้างขวางขึ้น๗ กล่าวคือ มีการเพิ่มประเภทสิทธิและเสรีภาพให้มากขึ้น 
กวา่เดมิ การทำใหก้ารใชส้ทิธแิละเสรภีาพงา่ยขึน้กวา่เดมิ และการทำใหก้ารใชส้ทิธแิละเสรภีาพ 
มีประสิทธิภาพและมีมาตรการคุ้มครองอย่างชัดเจน

จากที่กล่าวมาข้างต้น อาจพิจารณาเห็นได้ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้น เรื่องสิทธิ 
และเสรภีาพในประเทศไทยไดม้พีฒันาการมาอยา่งตอ่เนือ่งและมแีนวโนม้ทีจ่ะขยายการใหก้าร 
รบัรองและคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพอยา่งกวา้งขวางขึน้เรือ่ย ๆ  ไปตามบรบิทของสภาพสงัคม 
และการเมอืงทีเ่ปลีย่นแปลงไป ตลอดจนพยายามทีจ่ะจำกดัการกระทำของรฐัหรอืผูป้กครอง 
ให้มีการละเมิดสิทธิและเสรีภาพให้น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย โดยพยายามสร้างบทบัญญัติหรือ 
หลกัการใหม ่ๆ  เพิม่ขึน้๘ ดงัเปน็ทีป่รากฏในรฐัธรรมนญูฉบบัป ี๒๕๔๐ และรฐัธรรมนญูฉบบัป ี
๒๕๕๐ และในขณะเดียวกันก็นำไปสู่ปัญหาการถกเถียงในหลักการของเรื่องดังกล่าว 
อย่างกว้างขวางเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะในประเด็นปัญหาเรื่องสิทธิและเสรีภาพ 
ของประชาชนที่ยังถูกกระทบจากนโยบายของรัฐ ประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับการตีความ 
และการใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ตลอดจนการวิพากษ์วิจารณ์ว่า 
สิทธิและเสรีภาพตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนั้นไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายอย่าง 
แท้จริงหรือที่ควรจะเป็น เป็นต้น

ด้วยความสำคัญของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว กองบรรณาธิการวารสารจุลนิต ิ
จึงได้ขอสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการในประเด็นหัวข้อเร่ือง “หลักสิทธิและเสรีภาพตาม 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย : แนวความคิดและภาคปฏิบัติ” จากผู้ทรงคุณวุฒิที่
มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในวิชาการด้านสิทธิและเสรีภาพ และกฎหมาย 
รัฐธรรมนูญ อันประกอบด้วย ศ. ศรีราชา  เจรญิพานชิ ผูต้รวจการแผน่ดนิ, นายแพทยน์รินัดร ์ 
พิทักษ์วัชระ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, รศ. ดร. บรรเจิด  สิงคะเนติ คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์และ รศ. ดร. เกรยีงไกร  เจรญิธนาวฒัน ์อาจารยป์ระจำ 
คณะนติศิาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั โดยมวีตัถปุระสงคส์ำคญัเพือ่ใหท้ราบถงึความหมาย 
และประเภทของหลกัการคำวา่ “สทิธ”ิ และ “เสรภีาพ” บทบาทอำนาจหนา้ทีแ่ละสถานภาพ 
ขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญฉบับ 
ปจัจบุนัโดยพจิารณาเปรยีบเทยีบกบันานาอารยประเทศ สาเหตสุำคญัของปญัหาและอปุสรรค 
ท่ีเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในปัจจุบัน ตลอดจนแนวทางท่ีจะเป็นหลักประกัน 
ในการคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของประชาชนใหบ้งัเกดิผลในทางปฏบิตัไิดอ้ยา่งเปน็รปูธรรม  
ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านผู้อ่านและคนไทยทุกคนได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการหรือพื้นฐาน 
แนวความคดิเรือ่งสทิธแิละเสรภีาพทีถ่กูตอ้ง และเปน็ปจัจยัสำคญัทีจ่ะทำใหส้ทิธแิละเสรภีาพ
ของประชาชนได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นรูปธรรมและโดยแท้จริงต่อไป. 

๗ สถาบันพระปกเกล้า, เรื่องเดียวกัน.
๘ คณะกรรมการศึกษาแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๑๐.  
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“หลักสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย :    
แนวความคิดและภาคปฏิบัติ”

จุลนิติ : ความหมายของหลักการคำว่า “สิทธิ” และ 
“เสรภีาพ” หากพจิารณาความหมาย “โดยทัว่ไป” กบัความหมาย 
“ตามรัฐธรรมนูญ” แล้ว มีความเหมือนและแตกต่างกันใน 
สาระสำคัญประการใดบ้าง

ศ.ศรรีาชาฯ : ความหมายของคำวา่ “สทิธ”ิ และ “เสรภีาพ” 
ทั้งความหมาย“โดยทั่วไป” และความหมาย “ตามรัฐธรรมนูญ” นั้น 
โดยหลกัการแลว้มคีวามเหน็วา่ควรจะมคีวามหมายเปน็อยา่งเดยีวกนั 
เนื่องจากถ้าเราไปตีความหมายเป็นพิเศษอาจจะเกิดความเหลื่อมล้ำ 
ซำ้ซอ้นกนัหรอืทำใหเ้ขา้ใจยาก ถา้พดูถงึคำวา่ “สทิธ”ิ หรอื “เสรภีาพ” 
ไม่ว่าจะเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอื่น ๆ ก็ควรที่จะ 
มีความหมายไปในทำนองเดียวกัน 

สำหรบัความหมายของคำวา่ “สทิธ”ิ คอื เปน็อำนาจของบคุคล 
ที่กฎหมายบัญญัติรับรองไว้ว่าจะกระทำการใดได้อย่างอิสระ รวมทั้ง 
บุคคลนั้นย่อมมีสิทธิที่จะเรียกร้องให้บุคคลอื่นกระทำสิ่งใดให้แก่ตน 
และตนก็ย่อมจะต้องมีหน้าที่กระทำต่อบุคคลอื่นภายใต้สิทธิของ 
บุคคลอื่นนั้นด้วย ทั้งนี้ เพื่อมิให้การใช้สิทธิของบุคคลแต่ละคน 
ล่วงเกินสิทธิของบุคคลอื่น

สว่นความหมายของคำวา่ “เสรภีาพ” คอื เปน็ความสามารถ 
ของบุคคลในสถานการณ์นั้น ๆ ที่จะกระทำการใด ๆ ได้ตามที่ตน 
ปรารถนาโดยไม่มีอุปสรรคมาขัดขวาง ท้ังน้ี การใช้เสรีภาพของบุคคล 
นั้นจะต้องไม่เป็นการละเมิดต่อเสรีภาพของบุคคลอื่นด้วย

ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ศาสตราจารย์ ศรีราชา เจริญพานิช๑  

๑ สำเร็จการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, นิติศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Master of Law และ Juris Doctor จาก Tulane University U.S.A., ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 
ผู้ตรวจการแผ่นดิน.

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
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บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

หากจะกล่าวโดยรวมแล้ว จะเห็นได้ว่า “สิทธิ” และ “เสรีภาพ” เป็นคำที ่
ไม่อาจแบ่งแยกออกจากกันได้ หรือควรที่จะต้องใช้ร่วมกันเป็น “สิทธิเสรีภาพ” 
เพราะทั้ง “สิทธิ” และ “เสรีภาพ” เป็นสิ่งที่บุคคลสามารถกระทำการใด ๆ ก็ได้ตาม
ทีต่นประสงคโ์ดยมกีฎหมายบญัญตัริบัรองไว ้แตส่ิง่ทีบ่คุคลนัน้กระทำจะตอ้งไมเ่ปน็การ 
ละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นด้วย ทั้งนี้ เพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคม 
และความเป็นอยู่ที่เป็นระเบียบของชุมชนที่บุคคลนั้นอาศัยอยู่เป็นสำคัญ

จุลนิติ : “สิทธิ” และ “เสรีภาพ” ตามท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองให้แก่บุคคล  
แบ่งออกได้เป็นกี่ประเภทหรือกี่ลักษณะ และในการแบ่งแยกประเภทดังกล่าว 
มีวัตถุประสงค์หรือมีเจตนารมณ์ที่แตกต่างกันอย่างไร ทั้งนี้ ในส่วนของสิทธิ 
และเสรภีาพบางประการทีไ่มไ่ดม้กีารจำแนกประเภทหรอืไมไ่ดบ้ญัญตัไิวโ้ดยชดัแจง้ 
ในรัฐธรรมนูญนั้น จะได้รับการรับรองและความคุ้มครองด้วยหรือไม่ ประการใด

ศ.ศรีราชาฯ : การที่จะแบ่งแยกประเภทของ “สิทธิ” และ “เสรีภาพ” นั้น 
เปน็เรือ่งทีย่ากทัง้นีเ้พราะการแบง่แยกประเภทยอ่มขึน้อยูท่ีว่า่จะมองในมมุไหน และจะ 
ใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง ยกตัวอย่างเช่นในหนังสือของท่านศาสตราจารย์  
ดร. หยุด  แสงอุทัย ที่ท่านเคยเขียนไว้อาจจะแบ่งแยกได้ถึงกว่า ๑๐ มิติ ด้วยกัน 
แต่ตามความเข้าใจโดย ทั่ว ๆ ไปอาจจะแบ่งแยกประเภทของ “สิทธิ” อย่างง่าย ๆ 
ออกไดเ้ปน็ ๒ ประเภท คอื “สทิธติามกฎหมายมหาชน” กับ “สทิธติามกฎหมายเอกชน” 
โดยสิทธิตามกฎหมายมหาชนนั้นเป็นสิทธิที่สร้างขึ้นมาแล้วมีกฎหมายรองรับ  
และกฎหมายนั้นจะกำหนดหน้าที่ให้บุคคลอื่นทั่วโลกจะต้องกระทำตามมาด้วย 
อีกมากมาย แต่สิทธิตามกฎหมายเอกชนจะรับรองในเรื่องสิทธิระหว่างบุคคลคู่กรณี 
ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเท่านั้น

ตวัอยา่งเชน่สทิธใินทรพัยส์นินัน้ถา้หากจะมองในแงข่องกฎหมายมหาชนกจ็ะ
เป็นหลักประกันเรื่องกรรมสิทธิ์ในตัวทรัพย์สิน เพราะหากมีผู้ได้ทรัพย์สินมาโดยชอบ 
ด้วยกฎหมายก็จะได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นอย่างถาวรและใช้ยันกับบุคคลอื่นได้ 
ทัว่โลก ยกตวัอยา่งเชน่ เรามสีทิธใินแหวนเพชรวงหนึง่คนทกุคนบนโลกกจ็ะตอ้งยอมรบั 
สิทธิของเรา แต่ถ้ามองในแง่ของกฎหมายเอกชนแล้วสิทธิเหล่าน้ีสามารถท่ีจะเปล่ียนแปลง 
หรือจำหน่ายจ่ายโอนสิทธิไปยังคนอื่นได้ เช่น เราขายแหวนเพชรให้คนอื่นไป  
ความเปน็เจา้ของกรรมสทิธิก์จ็ะเปลีย่นไปยงับคุคลอืน่นัน้ และถา้เราไดร้บัชำระหนีแ้ลว้ 
กต็อ้งมหีนา้ทีใ่นการโอนแหวนเพชรใหแ้กบ่คุคลอืน่นัน้ดว้ย ซึง่เปน็กฎหมายอกีมติหินึง่ 
มารองรับในการโอนกรรมสิทธิ์ แต่ถ้าเราให้คนอื่นยืมแหวนเพชรไปใส่ออกงานแล้ว 
เขาก็ไม่เอาแหวนมาคืน เราก็ย่อมเรียกให้เขาเอาแหวนเพชรมาคืนได้ สิทธิที่จะเรียก 
ให้เขาเอาแหวนมาคืนก็ย่อมเป็นสิทธิตามกฎหมายเอกชนที่ใช้ได้ต่อบุคคลโดยเฉพาะ 
เจาะจงโดยมิใช่ใครก็ได้
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สำหรบั “สทิธ”ิ และ “ เสรภีาพ” ทีร่ฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทยไมไ่ดบ้ญัญตั ิ
ไว้โดยชัดแจ้งนั้นจะได้รับการรับรองและความคุ้มครองแค่ไหนนั้น ผมมีความเห็นว่า 
การที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติรับรองเรื่องสิทธิและเสรีภาพไว ้
เปรยีบเสมอืนเปน็การประกาศเจตนารมณใ์นการรบัรองสทิธแิละเสรภีาพนัน้โดยตรง  
และเป็นหลักการสำคัญท่ีการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐทุกองค์กรจะต้องคำนึงถึง  
แต่ในขณะเดียวกันอาจจะมีสิทธิและเสรีภาพบางอย่างท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ไม่ได้บัญญัติไว้โดยตรงและอย่างชัดเจน แต่รัฐอาจจะมีการตรากฎหมายในลำดับอื่น
ที่ไม่ขัดหรือแย้งขึ้นมาเพื่อรับรองสิทธิและเสรีภาพหรือใช้บังคับได้ เช่น บัญญัติไว้ใน 
กฎหมายระดบัพระราชบญัญตั ิกฎกระทรวง หรอืออกเปน็ระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตร ี 
เปน็ตน้ แตก่ารบญัญตัริบัรองสทิธแิละเสรภีาพไวใ้นกฎหมายลำดบัรองนัน้ มคีวามเหน็วา่ 
อาจจะไมเ่ปน็กฎหมายทีม่คีวามคงทนถาวรเพราะอาจจะมกีารยกเลกิหรอืแกไ้ขเพิม่เตมิ 
ไดง้า่ย ดงันัน้ ถา้ไดบ้ญัญตัริบัรองไวใ้นรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย หรอืกฎหมาย 
ระดับพระราชบัญญัติ หรือในประมวลกฎหมายแล้ว น่าจะเป็นการรับรองสิทธิ 
และเสรีภาพที่มั่นคงถาวรมากกว่าที่จะไปบัญญัติไว้ในกฎหมายลำดับรองอื่น ๆ 

จุลนิติ : บทบาทอำนาจหน้าที่และสถานภาพขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับ 
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เม่ือเปรียบเทียบกับนานาอารยประเทศแล้ว  
มีความเหมาะสมและเพียงพอสำหรับที่จะให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
ของประชาชนหรือไม่ เพียงใด

ศ.ศรรีาชาฯ : ผมมคีวามเหน็วา่ปจัจบุนัองคก์รทีท่ำหนา้ทีใ่นการคุม้ครองสทิธิ 
และเสรีภาพของประชาชนนั้น มีเพียงพอแล้ว เช่น เมื่อมีเรื่องละเมิดสิทธิในด้าน 
สิทธิมนุษยชนก็จะมีองค์กรที่คุ้มครองสิทธิดังกล่าวโดยตรง คือ คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบ และรายงานการกระทำ 
หรอืการละเลยการกระทำอนัเปน็การละเมดิสทิธมินษุยชน หรอืมกีรมคุม้ครองสทิธิ
และเสรภีาพ กระทรวงยตุธิรรมซึง่จะทำหนา้ทีเ่ยยีวยาผูเ้สยีหายซึง่ไดร้บัความเสยีหาย 
เนือ่งจากการกระทำความผดิอาญาของผูอ้ืน่โดยตนมไิดม้สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการกระทำ 
ความผิดนั้น และไม่มีโอกาสได้รับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอื่น หรือเยียวยา 
ผูบ้รสิทุธิซ์ึง่ตกเปน็จำเลยในคดอีาญาและถกูคมุขงัระหวา่งการพจิารณาคด ีหากปรากฏ 
ตามคำพพิากษาอนัถงึทีส่ดุในคดนีัน้วา่ขอ้เทจ็จรงิฟงัเปน็ทีย่ตุวิา่จำเลยมไิดเ้ปน็ผูก้ระทำ 
ความผิดหรือการกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิด 
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บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

แต่ปัจจุบันมีความเห็นว่าการทำหน้าที่ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
ดังกล่าวอาจจะไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย  
และคา่ทดแทนและคา่ใชจ้า่ยแกจ่ำเลยในคดอีาญา พ.ศ. ๒๕๔๔  เทา่ทีค่วร เพราะสว่นใหญ ่
จะมุ่งเน้นการจ่ายเงินให้แก่คนที่ถูกคุมขังแม้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยขาด 
การกลั่นกรองในตวับุคคลทีร่อ้งเรียนหรอืยื่นคำขอ เนือ่งจากบางครัง้คนที่มาร้องเรยีน 
หรือยื่นคำขอรับค่าทดแทนนั้น แม้เป็นกรณีที่ศาลได้พิพากษายกฟ้องจริง แต่ไม่ได้ 
หมายความว่าเขาไม่ได้กระทำความผิดหรือไม่เป็นบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ 
กระทำความผิดด้วย แต่โดยส่วนใหญ่เมื่อมีผู้มาร้องเรียนหรือยื่นคำขอกรมคุ้มครอง 
สทิธแิละเสรภีาพกจ็ะจา่ยเงนิแกผู่น้ัน้ไป ดงันัน้ จงึไมแ่นใ่จวา่กรณดีงักลา่วมคีวามคุม้คา่ 
กับงบประมาณที่เสียไปหรือไม่

โดยสรุปหน่วยงานที่ทำหน้าให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
มีเพียงพอแล้ว แต่เนื่องจากประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมาย 
และไม่ทราบช่องทางในการร้องเรียนเพื่อรักษาสิทธิและเสรีภาพของตนเอง และ 
การดำเนนิการของหนว่ยงานของรฐัเองกม็คีวามลา่ชา้ ทัง้นี ้มสีาเหตเุกดิจากนโยบาย 
ของฝ่ายบริหารที่ต้องการลดอัตรากำลังคนลง จนทำให้บางหน่วยงานขาดบุคลากร 
ที่จะมาดำเนินงานให้ต่อเนื่องได้ จึงทำให้การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
ไม่บังเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมเท่าที่ควร เช่น การคุ้มครองสิทธิ 
ของผู้บริโภคก็เกิดปัญหาเรื่องกลไกของรัฐที่จะบังคับใช้ยังไม่ได้รับการเอาใจใส่จาก 
ฝ่ายบริหารในหลายเรื่อง เช่น งบประมาณและทรัพยากรบุคคล เป็นต้น จึงทำให ้
การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวไม่ต่อเนื่อง 

ดังน้ัน จึงมีความเห็นว่าในอนาคตควรท่ีจะจัดต้ังให้มีหน่วยงานท่ีเป็นศูนย์กลาง 
ระหว่างหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธ ิ
และเสรีภาพของประชาชน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาและคัดกรองเรื่องร้องเรียน 
ที่ประชาชนได้ยื่นต่อหน่วยงานต่าง ๆ ว่าเรื่องที่ร้องเรียนนั้นควรให้หน่วยงานหรือ 
องคก์รใดเปน็ผูร้บัเรือ่งและดำเนนิการตามอำนาจหนา้ที ่ทัง้นี ้เพือ่ใหเ้รือ่งทีร่อ้งเรยีนนัน้ 
มีหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน และเป็นการลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงาน 
ของหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ลงได้

ทั้งนี้ มีสาเหตุเกิดจากนโยบายของฝ่ายบริหารที่ต้องการลดอัตรากำลังคนลง  
จนทำให้บางหน่วยงานขาดบุคลากรที่จะมาดำเนินงานให้ต่อเนื่องได้ จึงทำให้การคุ้มครอง 
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนไม่บังเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมเท่าที่ควร
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จลุนติ ิ: ในทศันะของทา่นคดิวา่อะไรคอืสาเหตสุำคญัของปญัหาและอปุสรรค 
ทีเ่ปน็การจำกดัการใชส้ทิธแิละเสรภีาพของประชาชนในปจัจบุนั และมแีนวทางใด 
ที่จะเป็นหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนให้บังเกิดผล 
ในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

ศ.ศรรีาชาฯ : สาเหตสุำคญัของปญัหาและอปุสรรคทีเ่ปน็การจำกดัการใชส้ทิธ ิ
และเสรีภาพของประชาชนในปัจจุบัน คือความไม่รู้กฎหมายของประชาชน เมื่อไม่รู้ 
กฎหมายเลยจึงย่อมส่งผลทำให้ไม่รู้ว่าตัวเองมีสิทธิหรือไม่ และเมื่อถูกละเมิดสิทธิจึง 
ไม่รู้ว่าตนเองนั้นกำลังถูกละเมิดสิทธิอยู่ หรืออาจจะรู้ว่าถูกละเมิดสิทธิแต่ไม่รู้ว่าจะ 
ไปใชช้อ่งทางใดในการเรยีกรอ้งสทิธขิองตนคนืมา ทัง้นี ้อาจจะเปน็เพราะหนว่ยงาน 
ของรัฐไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลแก่ประชาชนอย่างเพียงพอ และบางทีก็ต้อง 
ยอมรับว่าประชาชนเองก็ไม่มีความกระตือรือร้นที่จะรับรู้เรื่องกฎหมายหรือสิทธิของ
ตนเองเท่าที่ควร โดยเห็นว่าสังคมไทยค่อนข้างที่จะอ่อนแอในเรื่องของการรักษาสิทธิ
ของตนเอง ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับในต่างประเทศซึ่งเมื่อเขา
ถูกกระทบสิทธิเขาจะดำเนินการฟ้องร้องทันที 

จากสภาพปัญหาดังกล่าวจึงมีความเห็นว่าควรที่จะมีการประชาสัมพันธ์ให ้
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนตลอดเวลาเพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้ 
อย่างน้อยที่สุดควรที่จะให้มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการ 
ใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน ซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีหน่วยงานราชการหลายองค์กร 
ได้พยายามจัดพิมพ์กฎหมายสำหรับชาวบ้านที่มีความจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการใช้ 
ในชีวิตประจำวันเผยแพร่ แต่การจัดพิมพ์และเผยแพร่ดังกล่าวยังไม่ทั่วถึงเพียงพอ  
ประกอบกบัประชาชนเองไมใ่หค้วามสนใจทีจ่ะศกึษาหาความรู ้การดำเนนิการดงักลา่ว 
จึงไม่ค่อยจะประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร

สำหรับปัญหาเร่ืองประชาชนไม่รู้ช่องทางในการร้องเรียนเก่ียวกับสิทธิและเสรีภาพ 
ของตนเองจากหนว่ยงานของรฐันัน้ ปจัจบุนักม็อียูห่ลายหนว่ยงานทีใ่หค้วามชว่ยเหลอื 
ด้านกฎหมายแก่ประชาชน เช่น สภาทนายความ หรือมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  ที่เปิดสอน 
หลักสูตรนิติศาสตร์ก็จะมีศูนย์ให้ความช่วยเหลือหรือให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย 
แกป่ระชาชนอยูแ่ลว้ แตอ่าจจะยงัไมม่กีารประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนไดร้บัรูอ้ยา่งทัว่ถงึ  
นอกจากนี้ประชาชนเองก็อาจจะไม่อยากใช้ช่องทางดังกล่าว เนื่องจากอาจไม่แน่ใจว่า
จะได้รับการรับรองและคุ้มครองสิทธิจริงหรือไม่ 

บางทีก็ต้องยอมรับว่าประชาชนเองก็ไม่มีความกระตือรือร้นที่จะรับรู้เรื่องกฎหมาย 
หรือสิทธิของตนเองเท่าที่ควร โดยเห็นว่าสังคมไทยค่อนข้างที่จะอ่อนแอในเรื่องของการ 
รักษาสิทธิของตนเอง ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับในต่างประเทศซึ่งเมื่อ
เขาถูกกระทบสิทธิเขาจะดำเนินการฟ้องร้องทันที
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ดังนั้น หน่วยงานของรัฐควรที่จะมีการดำเนินการประชาสัมพันธ์และแจ้ง 
ขอ้มลูขา่วสารแกป่ระชาชนโดยเฉพาะในเรือ่งเกีย่วกบักฎหมายทีอ่าจจะกระทบสทิธ ิ
ของประชาชน ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รู้ว่ามีกฎหมายนี้อยู่และให้เขาได้รู้และทราบ
ถึงสิทธิของตนจึงอาจจะทำให้การถูกกระทบสิทธินั้นมีจำนวนลดน้อยลงเนื่องจากเขา 
ได้รู้กฎหมายและได้รู้ถึงสิทธิของเขา 

  
จลุนติ ิ: หลกัการใหมต่ามทีไ่ดม้บีญัญตัไิวใ้นรฐัธรรมนญูฉบบัปจัจบุนั เกีย่วกบั 

การเพ่ิมช่องทางการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน อาทิ การให้สิทธิประชาชน 
ในการย่ืนคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ นั้น ท่านเห็นว่าหลักการดังกล่าวจะมีผลบังคับ 
ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญได้มากน้อยเพียงใด

ศ.ศรรีาชาฯ : โดยหลกัการแลว้การเพิม่ชอ่งทางการคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ 
ของประชาชนโดยการให้สิทธิประชาชนในการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้เอง 
โดยตรงนัน้ ถอืวา่เปน็สิง่ทีด่ ีเนือ่งจากเปน็การเพิม่ชอ่งทางในการใชส้ทิธขิองประชาชน 
เพิ่มมากขึ้นอีกช่องทางหนึ่ง แต่การบัญญัติหลักการดังกล่าวอาจจะทำให้เกิดปัญหา 
การฟ้องคดีมากเกินไปจนทำให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคดีค้างพิจารณาเป็นจำนวนมาก  
เพราะโดยหลกัการแลว้ศาลรฐัธรรมนญูควรทีจ่ะพจิารณาวนิจิฉยัเฉพาะเรือ่งทีม่คีวาม
สำคัญ ๆ เท่านั้น 
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ดังนั้น การให้ประชาชนยื่นเรื่องร้องเรียนผ่านหน่วยงานของรัฐหรือองค์กร 
ที่มีอำนาจหน้าที่ เพื่อช่วยในการกลั่นกรองเรื่องอีกชั้นหนึ่งแล้วค่อยส่งไปยัง 
ศาลรัฐธรรมนูญน่าจะเป็นวิธีที่ดีกว่า เพราะจะช่วยทำให้ปริมาณคดีที่จะไปสู่ 
ศาลรัฐธรรมนูญลดลงได้ เนื่องจากบางเรื่องอาจจะสามารถดำเนินการและยุติได้โดย 
ไมต่อ้งนำคดไีปสูศ่าล และอาจไดร้บัการคุม้ครองหรอืเยยีวยาไดเ้รว็กวา่ทีจ่ะไปฟอ้งคดี 
ต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยตรง เพราะฉะนั้นการที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้มีการฟ้องคดี 
ต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงนั้น จึงมีทั้งข้อดีและข้อเสีย

จุลนิติ : บทสรุปส่งท้าย และข้อเสนอแนะอื่น ๆ (ถ้ามี)

ศ.ศรีราชาฯ : อาจจะสรุปได้ว่าสำหรับประเทศไทย รัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทยได้กำหนดองค์กรท่ีมีหน้าท่ีในการให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
ของประชาชนไว้อย่างเพียงพอแล้ว ซึ่งสาเหตุสำคัญของสภาพปัญหาและอุปสรรค 
ท่ีเป็นการจำกัดการใช้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนในปัจจุบัน คือความไม่รู้กฎหมาย 
ของประชาชนเอง และการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐที่อาจจะมีความล่าช้า 
อยูบ่า้ง แตโ่ดยภาพรวมแลว้มคีวามเหน็วา่การคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของประชาชน 
ของประเทศไทยนั้นยังดีกว่าบางประเทศที่เจริญแล้ว ทั้งนี้ เพราะเรามีองค์กร 
หรอืนกักฎหมายทีม่คีวามคดิกา้วหนา้อยูเ่ปน็จำนวนมาก อยา่งไรกต็าม ในการดำเนนิการ 
และต่อสู้เรื่องเกี่ยวกับสิทธิและความเสมอภาคของนักกฎหมายในบางเรื่องมีความ 
ไม่แน่ใจว่าเป็นสิ่งที่ถูกหรือผิด เช่น กรณีที่มีกฎหมายบัญญัติให้หญิงที่สมรสแล้ว 
สามารถที่จะเลือกใช้ชื่อสกุลของตัวเองได้นั้น ในเรื่องนี้ผมไม่ค่อยที่จะเห็นด้วย 
เท่าไหร่ เนื่องจากมีความเห็นว่าหลักความเสมอภาคและเท่าเทียมกันนั้นในสภาพ 
ความเป็นจริงแล้วไม่มีทางที่จะเท่าเทียมกันได้หมดทุกเรื่อง ซึ่งการที่ให้หญิงที่ 
สมรสแลว้สามารถทีจ่ะเลอืกใชช้ือ่สกลุของตวัเองไดน้ัน้อาจจะทำใหเ้กดิปญัหาเกีย่วกบั 
การพสิจูนส์ายโลหติหรอืในเรือ่งการรบัมรดกได ้แตใ่นเรือ่งการเลอืกใชค้ำนำหนา้นาม 
ของหญิงซ่ึงสมรสแล้ว หรือการเลือกใช้คำนำหน้านามของผู้ท่ีได้ทำการแปลงเพศแล้ว 
ว่าจะใช้คำนำหน้านามตามเพศท่ีเกิดมาหรือตามสภาพความเป็นจริงน้ัน ในประเด็นน้ี 
ผมเห็นด้วย 



จุลนิติ ม.ค. - ก.พ. ๕๔ 11

บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

 จุลนิติ : ความหมายของหลักการคำว่า “สิทธิ” และ 
“เสรภีาพ” หากพจิารณาความหมาย “โดยทัว่ไป” กบัความหมาย 
“ตามรัฐธรรมนูญ” แล้ว มีความเหมือนและแตกต่างกันใน 
สาระสำคัญประการใดบ้าง 

 นายแพทย์นริันดร์ : เรือ่งสิทธิและเสรภีาพ โดยความหมาย 
ทั่วไปตามความเข้าใจของสังคมกับตามรัฐธรรมนูญแล้ว ผมคิดว่า 
ส่วนใหญ่จะเหมือนกัน แต่อาจจะมีบางส่วนที่แตกต่างกัน กล่าวคือ  
โดยพื้นฐานของสังคมไทยก่อนอื่นต้องทำให้ประชาชนได้มีความรู้ 
และเข้าใจในคำว่า “สิทธิ” และ “เสรีภาพ” โดยถูกต้องเสียก่อนว่า 
“สิทธิ” ในความหมายโดยทั่วไป คือสิ่งที่เป็นประโยชน์และ 
ความถกูตอ้ง ซึง่จะเปน็ประโยชนอ์ยา่งเดยีวไมไ่ด ้เพราะมฉิะนัน้แลว้
บางคนจะคดิวา่เมือ่ตนเองมสีทิธแิลว้ยอ่มทำการใดตามสทิธทิีต่นเอง 
มีอยู่ก็ได้เพราะเป็นประโยชน์สำหรับตน ทั้งที่การใช้สิทธิในเรื่องนั้น 
อาจเป็นโทษโดยการไปละเมิดสิทธิของผู้อ่ืนได้เช่นกัน เพราะฉะน้ัน 
ประโยชน์ต้องมาพร้อมกับความถูกต้อง จึงเป็นหลักการที่เรียกว่า 
“สิทธิ” 
 สำหรับคำว่า “เสรีภาพ” ในความหมายโดยทั่วไป คือเป็น 
ลักษณะของการแสดงออกของบุคคล หรือการปฏิบัติตามสิทธิ 
ที่ตนมีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นเสรีภาพในการพูด การเขียน หรือเสรีภาพ 
ในดา้นการแสดงออก แตเ่สรภีาพดงักลา่วนัน้กต็อ้งอยูภ่ายใตข้อบเขต 
ของสิทธิด้วย กล่าวคือ ต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพ 
ของบุคคลอื่น หรือประโยชน์สาธารณะด้วย เพราะฉะนั้น เสรีภาพ 
ในการชมุนมุจงึถอืไดว้า่เปน็สทิธอิยา่งหนึง่เชน่กนั แตถ่า้การชมุนมุนัน้ 

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ๑  

 ๑ สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๒๐ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. 

เมื่อวันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
ณ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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ไดส้ง่ผลกระทบตอ่สทิธขิองบคุคลอืน่ไมว่า่จะเปน็ในดา้นเสยีง การจราจร หรอืรบกวน
ต่อการทำธุรกิจของผู้อื่น ก็ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิแล้ว รัฐจึงต้องมีหน้าที่เข้ามาดูแล 
การชุมนุมที่เกินขอบเขตดังกล่าวไม่ให้รบกวนสิทธิของผู้อื่น เพื่อให้เกิดความสมดุล 
ระหว่างสิทธิบุคคลและสิทธิประโยชน์ส่วนรวม จึงเห็นได้ว่าเรื่องสิทธิและเสรีภาพต้อง
ไปด้วยกันเสมอ แต่ต้องอยู่ในขอบเขต รวมท้ังเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์และมีความถูกต้องด้วย 
ไม่ใช่ว่าบุคคลใดจะมีเสรีภาพที่จะทำอะไรก็ได้ และไม่ใช่จะมีแต่เสรีอย่างเดียวแต่ต้อง 
เปน็เสรภีาพดว้ย ซึง่ปจัจบุนันีส้งัคมไทยยงัขาดความรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัเรือ่งสทิธิ 
และเสรีภาพ ด้วยเหตุผลในหลาย ๆ ประการดังต่อไปนี้  

 ประการแรก คนในสังคมยังขาดความรู้และความเข้าใจในเร่ืองสิทธิและเสรีภาพ  
กลา่วคอื หลายคนคดิวา่สทิธ ิคอื สทิธใินการทีจ่ะทำอะไรกไ็ดใ้นทกุอยา่งซึง่ความจรงิแลว้ 
ไมใ่ชเ่ลย เพราะสทิธยิอ่มตอ้งมขีอบเขต คอืมคีวามถกูตอ้งในการทีจ่ะไมท่ำละเมดิในสทิธ ิ
ที่ผู้อื่นมีอยู่ รวมทั้งไม่ละเมิดต่อสิทธิที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือต่อส่วนรวม 
ด้วย ถ้ามีแต่สิทธิอย่างเดียว ไม่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ก็เกิดสภาพอนาธิปไตย  
ถ้ามีแต่หน้าที่อย่างเดียวไม่มีสิทธิ ก็เป็นสังคมทาสไปด้วยปริยาย 
  ประการที่สอง คนในสังคมได้ถูกสอนมาว่าในเมื่อคุณมีสิทธิแล้วคุณก็ต้อง 
มีหน้าที่ ซึ่งความเข้าใจดังกล่าวถูกส่วนหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ถูกทั้งหมด แม้ว่าสิทธิคือสิ่งที่ 
เป็นประโยชน์และความถูกต้อง แต่ก็ยังเป็นหน้าที่ที่บุคคลอื่นและองค์กรของรัฐ 
ที่เกี่ยวข้องต้องเข้ามาให้ความคุ้มครอง ส่งเสริม และสนับสนุน เพราะว่าเรื่องสิทธิ 
เป็นทั้งสิทธิปัจเจกบุคคล กับสิทธิที่เป็นเรื่องของเชิงนโยบายโครงสร้าง ไม่ใช่แค่เรื่อง 
ของสงัคมสงเคราะห ์แตเ่ปน็เรือ่งของนโยบาย ระบบโครงสรา้ง วธิคีดิ ซึง่องคก์รภาครฐั 
หรือหน่วยงานของรัฐที่มีงบประมาณ มีกำลังคน ต้องเข้ามาส่งเสริม สนับสนุน และ 
ให้ความคุ้มครองตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖, ๒๗ และ ๒๘ สิทธ ิ
ของประชาชนเป็นหน้าที่ที่หน่วยงานของรัฐ ทั้งรัฐบาล รัฐสภา ศาล และองค์กรอิสระ  
แม้กระท่ังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเอง ก็ต้องมีหน้าท่ีเข้าไปให้ความคุ้มครอง 
และสนับสนุนด้วย 
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 นอกจากนี้แล้ว ในทางปฏิบัติยังได้มีแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ 
(พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖) ท่ีรับผิดชอบโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพโดยมีนายกรัฐมนตรี 
เป็นประธานกรรมการแห่งชาติว่าด้วยนโยบายและแผนสิทธิมนุษยชน ได้กำหนดให้ 
หน่วยงานของรัฐในทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน คุ้มครอง และส่งเสริม 
สิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ ก็เพื่อเป็นหลักประกันและให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชน 
ในเรื่องดังกล่าว ประกอบกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันยังได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๘  
วรรคสองว่า “บุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิ หรือเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ สามารถยกบทบัญญัติ 
แห่งรัฐธรรมนูญ เพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกเป็นข้อต่อสู้ทางศาลได้” ดังเช่น กรณี 
นคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ เครอืขา่ยประชาชนภาคตะวนัออกยืน่ฟอ้งตอ่ศาลปกครอง  
เป็นต้น 
 ประการที่สาม หลักความเป็นธรรมโดยกฎหมาย เรื่องนี้มีความสำคัญมาก 
เพราะว่าปัจจุบันเรื่องสิทธิและเสรีภาพในสังคมไทย มักจะถูกมองว่าเป็นแนวคิด
จากต่างประเทศ หรือเป็นเรื่องของกลุ่มเอ็นจีโอ (NGOs : Non Governmental 
Organizations) ซึง่ไมถ่กูตอ้ง สทิธแิละเสรภีาพเปน็หลกัการตามกฎหมาย เปน็หลกัการ 
ในระบบนิติรัฐและนิติธรรม ท่ีทำให้เกิดความเป็นธรรมในการบังคับใช้กฎหมาย จริง ๆ  แล้ว 
เรือ่งสทิธเิปน็เรือ่งทีม่อียูใ่นสงัคมไทยมาแตด่ัง้เดมิ คอื เรือ่งของคณุธรรม จรยิธรรม 
หลักความเป็นธรรม ซึ่งเมื่อศึกษาประวัติศาสตร์จะเห็นได้ว่าพระมหากษัตริย์ไทย 
ทุกพระองค์ต่างได้ทรงยึดถือและปฏิบัติสืบเนื่องกันมาโดยหลักที่ เรียกว่า 
“หลกัทศพธิราชธรรม” สงัคมจงึอยูเ่ยน็เปน็สขุ ผูป้กครองกไ็มเ่อารดัเอาเปรยีบประชาชน  
แต่เม่ือประเทศไทยได้มีการเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 
มาเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
นับตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน  ๒๔๗๕ เป็นต้นมา พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ 
อยูภ่ายใตร้ฐัธรรมนญู เปน็ราชาธปิไตยแบบจำกดั หรอืปรมติตาญาสทิธริาชย ์(limited 
monarchy) โดยใหร้าษฎรทำหนา้ทีใ่นการเลอืกผูแ้ทนเขา้ไปทำหนา้ทีเ่ปน็สมาชกิสภา 
ผู้แทนราษฎร และเป็นสมาชิกวุฒิสภา และส่วนหนึ่งมาทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหาร  
ประกอบกับเมื่อไปดูพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดช ในวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช 
๒๔๙๓ ที่ได้พระราชทานไว้แก่ปวงชนชาวไทยว่า “เราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรม  
เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” แล้ว จึงเป็นเหตุผลและความจำเป็นที่จะ 
ต้องนำเอาหลักสิทธิมนุษยชนมาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเพื่อเป็นหลักในการควบคุม 
การใช้อำนาจในการปกครองของรัฐว่าต้องเป็นการใช้อำนาจโดยความเป็นธรรม 
 เพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิทธิ ในเชิ งวัฒนธรรมเป็นเรื่องของคุณธรรม 
ความเป็นธรรม ซึ่งเป็นหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ 
ได้ทรงยึดถือเป็นหลักในการปกครองมาโดยตลอด แต่เมื่อได้มีการเปลี่ยนแปลง 
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“หลักสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย :    
แนวความคิดและภาคปฏิบัติ”

การปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย จึงต้องบัญญัติเรื่องสิทธิไว้ในรัฐธรรมนูญ  
เพื่อเป็นหลักประกันที่จะได้รับความเป็นธรรมจากผู้ใช้อำนาจดังกล่าว ท่านอาจารย์ 
ปรดี ี พนมยงค ์รฐับรุษุอาวโุส ไดเ้คยใหข้อ้คดิเหน็ไวว้า่ “รฐัธรรมนญูใดถอืมตปิวงชน 
เป็นใหญ่ และให้สิทธิมนุษยชนแก่ประชาชน รัฐธรรมนูญนั้นก็เป็นประชาธิปไตย”

 ประการทีส่ี ่ หลกัความเสมอภาค การจะมแีตเ่พยีงสทิธแิละเสรภีาพนัน้ถอืวา่ 
ยังไม่เพียงพอ แต่จะต้องคำนึงถึงหลักความเสมอภาคร่วมด้วย เพราะหลักความเสมอภาค 
เป็นหลักการพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ซึ่งมนุษย์ย่อมได้รับการรับรอง 
และคุ้มครองจากกฎหมายอย่างเท่าเทียมกันในฐานะที่เป็นมนุษย์โดยมิต้องคำนึง
ถึงความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา ถิ่นกำเนิด เป็นต้น และขณะเดียวกัน 
กถ็อืไดว้า่หลกัความเสมอภาคนีเ้ปน็หลกัทีค่วบคมุมใิหร้ฐัใชอ้ำนาจของตนตามอำเภอใจ  
หรือมีลักษณะของการเลือกปฏิบัติ ประชาชนสามัญชนถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน  
ในขณะทีช่นกลุม่นอ้ยไดร้บัอำนาจและสทิธเิดด็ขาดเหนอืคนทัว่ไป คนกลุม่นอ้ยเหลา่นี้ 
เราจงึเรยีกวา่เปน็ “อภสิทิธิช์น” ความไมเ่ปน็ธรรม ไมม่คีวามเสมอภาคหรอืเลอืกปฏบิตั ิ 
ก็ยังเป็นปัญหาที่สำคัญของสังคมไทยในปัจจุบัน 
 ดงันัน้ “สทิธแิละเสรภีาพตามรฐัธรรมนญู” นอกจากจะหมายความวา่ตอ้ง 
เปน็ประโยชนแ์ละความถกูตอ้งแลว้ สทิธยิงัเปน็อำนาจของประชาชนตามมาตรา ๓  
ของรัฐธรรมนูญซึ่งได้บัญญัติไว้ว่า “อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย...”  
เพียงแต่ว่าอำนาจส่วนหนึ่งนั้นประชาชนได้มอบให้แก่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
และสมาชกิวฒุสิภา ซึง่เปน็ตวัแทนของประชาชนเพือ่เขา้ไปทำหนา้ทีเ่ปน็ฝา่ยนติบิญัญตั ิ 
ฝา่ยบรหิาร และฝา่ยตลุาการ รวมถงึองคก์รอสิระตา่ง ๆ  และคณะกรรมการสทิธมินษุยชน 
แห่งชาติด้วย จึงต้องใช้อำนาจท่ีประชาชนมอบให้ในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ 
ของชนชาวไทย ในขณะเดียวกันประชาชนผู้เป็นเจ้าของสิทธิ ก็ต้องเป็นผู้ใช้สิทธิ  
หรือสร้างสิทธิที่เป็นจริงให้กับตนเอง ต้องมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เป็นอิสระ 
รู้เท่าทัน และตรวจสอบผู้ปกครองได้ด้วย ประชาธิปไตยจึงจะเกิดขึ้นในสังคมไทย 

ในขณะเดียวกันประชาชนผู้เป็นเจ้าของสิทธิ ก็ต้องเป็นผู้ใช้สิทธิ หรือสร้างสิทธิ 
ที่เป็นจริงให้กับตนเอง ต้องมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เป็นอิสระ รู้เท่าทัน และตรวจสอบ 
ผู้ปกครองได้ด้วย ประชาธิปไตยจึงจะเกิดขึ้นในสังคมไทย
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 จุลนิติ : “สิทธิ” และ “เสรีภาพ” ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองให้แก่ 
บคุคล แบง่ออกไดเ้ปน็กีป่ระเภทหรอืกีล่กัษณะ และในการแบง่แยกประเภทดงักลา่ว 
มีวัตถุประสงค์หรือมีเจตนารมณ์ที่แตกต่างกันอย่างไร ทั้งนี้ ในส่วนของสิทธิ 
และเสรภีาพบางประการทีไ่มไ่ดม้กีารจำแนกประเภทหรอืไมไ่ดบ้ญัญตัไิวโ้ดยชดัแจง้ 
ในรัฐธรรมนูญนั้น จะได้รับการรับรองและความคุ้มครองด้วยหรือไม่ ประการใด 

 นายแพทยน์รินัดร ์: การจะพจิารณาถงึประเภทหรอืลกัษณะของคำวา่ “สิทธิ” 
และ “เสรีภาพ” ตามท่ีรัฐธรรมนูญไดบ้ญัญตัหิรอืรบัรองไวใ้หแ้กบ่คุคลนัน้ หลกัการสำคญั 
ประการแรกทีต่อ้งนำมาพจิารณาเปน็หลกัใหญ ่คอืการตระหนกัและคำนงึถงึศกัดิศ์รี 
ความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นก่อน เพราะหากคนทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แล้ว 
หลักความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันก็จะเกิดมีขึ้นตามมา ผมถูกสอนในเรื่อง 
สทิธมินษุยชนโดยไมรู่ต้วัโดยสมเดจ็พระมหติลาธเิบศร อดลุยเดชวกิรม พระบรมราชชนก 
พระราชบดิาแหง่วงการแพทยไ์ทย ทรงสอนนกัศกึษาแพทยท์กุคนวา่ “ฉนัไมต่อ้งการ 
ใหเ้ธอเปน็หมออยา่งเดยีวเทา่นัน้ แตฉ่นัตอ้งการใหเ้ธอเปน็คนดว้ย” ซึง่นีค้อืเรือ่งสทิธ ิ
ขณะนัน้ผมยงัไมเ่ขา้ใจคำสอนของพระราชบดิา แตก่พ็อจะตคีวามไดว้า่ทา่นทรงตอ้งการ 
ใหเ้ราเหน็ใจและเขา้ใจชาวบา้น ตอ้งเอาใจใสด่แูลชาวบา้นใหด้ ีแตภ่ายหลงัจงึเขา้ใจไดว้า่ 
สิง่ทีท่า่นตอ้งการสอน คอื ทรงตอ้งการใหเ้ราทำงานโดยยดึหลกัสทิธมินษุยชนทีต่อ้งเหน็ 
คนเป็นคนก่อน ชาวบ้านซึ่งป่วยมาให้ทำการรักษา ต้องฟังและตรวจดูอาการของเขา 
ไมใ่ชเ่อาเครือ่งมอืแพทยจ์ิม้ ๆ  แลว้กส็ัง่ยาโดยทีไ่มส่อบถามลกัษณะอาการกอ่น รวมทัง้ 
ต้องให้คำแนะนำเรื่องการรับประทานยา และวิธีการดูแลตนเองให้ผู้ป่วยเข้าใจ เพราะ 
เปน็สทิธทิีผู่ป้ว่ยควรรบัรูถ้งึอาการของเขา รวมถงึญาต ิๆ  ของผูป้ว่ยดว้ยวา่จะมขีัน้ตอน 
และวิธีการรักษาอย่างไร ทั้งนี้ โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ป่วยเพราะไม่ว่าเขาจะเป็น 
คนดหีรอืไมด่ ีเปน็นกัโทษในเรอืนจำ หรอืเปน็คนรวยหรอืคนจน คนพกิาร หรอืชาวเขา 
ผู้ด้อยโอกาส ก็ต้องทำการรักษาทุกคน อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ผมจึงถือเป็น 
บทเรียนบทแรกที่พระราชบิดาทรงสอนหมอทุกคน ให้ยึดหลักสิทธิมนุษยชน 
สิทธิของความเป็นคน ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันจึงตรา 
เรื่อง “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” ไว้ในมาตรา ๒๖ 
 ประการที่สอง คือ สิทธิขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน สิทธิขั้นพื้นฐาน คือ 
สิทธิในการดำรงคงชีวิต สิทธิที่เขาจะต้องมีอาหารเพื่อการบริโภค สิทธิที่จะได้รับ 
การศึกษา การดูแลสุขภาพเมื่อได้รับความเจ็บป่วย การประกอบอาชีพ การได้รับการ 
ดูแลเมื่อเข้าสู่วัยชรา สวัสดิการด้านสังคม อันเป็นความต้องการในความเป็นคนตั้งแต่
เกิดจนตายซึ่งทุกคนต้องการเท่ากันหมดไม่ว่าจะเป็นคนรวยหรือคนจน ล้วนแล้วแต ่
เปน็สทิธทิีไ่ดบ้ญัญตัไิวใ้นรฐัธรรมนญู ดัง่บทความเรือ่ง “จากครรภม์ารดาสูเ่ชงิตะกอน” 
ของทา่นอาจารยป์ว๋ย  อึง้ภากรณ ์ซึง่ไดบ้รรยายใหเ้หน็ถงึสทิธขิัน้พืน้ฐานไวอ้ยา่งชดัเจน 
และเป็นรูปธรรมมากที่สุด
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 ประการทีส่าม สทิธขิองความเปน็พลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง เปน็สทิธทิี ่
ตดิมากบัตวัของบคุคลตัง้แตเ่กดิ จากความเปน็พลเมอืงหรอืเปน็ราษฎรของรฐั มคีวาม 
เป็นอิสระไม่ตกอยู่ในอำนาจอุปถัมภ์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เป็นสิทธิที่รัฐไม่อาจจะ 
ปฏิเสธความรับผิดชอบหรือความช่วยเหลือด้วยการเพิกเฉยไม่กระทำการตอบสนอง 
ตามความเรียกร้องความต้องการของประชาชนได้ ซ่ึงรัฐมีหน้าท่ีให้ความคุ้มครอง รวมท้ัง 
เป็นสิทธิท่ีประชาชนสามารถตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล และถอดถอนผู้ปกครองได้  
อันเป็นสิทธิของพลเมืองในการมีส่วนร่วมทางการเมือง มีส่วนร่วมในการรู้ข้อมูล 
ข่าวสาร และมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นได้ของบุคคลและสื่อมวลชน 
(Freedom of expression) ซึง่มคีวามสำคญัมาก ตวัอยา่ง ดงักรณ ีที ่ศอฉ. แถลงวา่จะ 
มีการยึดวัตถุสิ่งของสื่อต่าง ๆ ที่สื่อแสดงถึงการยุยงหรือทำให้เกิดการยุยงแตกแยก  
โดยอาศัยอำนาจตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘  
ซึง่โดยความเปน็จรงิ เรามกีฎหมายดา้นสือ่สารมวลชนมาดำเนนิการควบคมุดแูลอยูแ่ลว้  
หรือกฎหมายอาญาก็ตาม การใช้อำนาจตามพระราชกำหนดการบริหารราชการใน 
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงดูเสมือนรัฐบาลต้องการใช้อำนาจเด็ดขาดในการปิดก้ัน 
สิทธิเสรีภาพด้านสื่อสารของประชาชน เพราะการแสดงความคิดเห็นไม่ใช่เพื่อให้ 
สงัคมไดร้บัรูข้อ้มลูขา่วสารเทา่นัน้ แตก่ารแสดงความคดิเหน็และการสือ่สารโดยรปูแบบ 
ต่าง ๆ จะนำไปสู่การมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคพลเมือง ซึ่งเป็นหลักการสำคัญ 
ในระบอบประชาธิปไตย

 ฉะนั้น สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง จึงเปลี่ยนวิธีคิดที่มองประชาชน 
เปน็ผูอ้ยูภ่ายใตก้ารปกครอง สูป่ระชาชนผูเ้ปน็เจา้ของอำนาจอธปิไตย ซึง่มสีทิธใินการ 
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการตัดสินใจ สิทธิในเรื่อง 
การสื่อสาร สิทธิในการตรวจสอบรัฐ และสิทธิในเรื่องของการนำเสนอเชิงนโยบาย  
ซึง่ทัง้หมดไดบ้ญัญตัไิวต้ามรฐัธรรมนญูในหมวดวา่ดว้ยสทิธแิละเสรภีาพของชนชาวไทย  
หน้าที่ของชนชาวไทย และแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ (หมวด ๓, ๔ และ ๕)
 ประการที่สี่ สิทธิทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม ถือเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่อง
หนึ่งของคนซึ่งเป็นสัตว์สังคม ในการที่จะดำรงไว้บนหลักพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวฒันธรรม เพราะเศรษฐกจิของประเทศจะอยูร่อดไดก้โ็ดยการประกอบอาชพีของ 
คนในสงัคม สงัคมไทยเปน็สงัคมเกษตรกรรม วฒันธรรม วถิชีวีติภาคการเกษตร ถอืเปน็ 

สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง จึงเปลี่ยนวิธีคิดที่มองประชาชนเป็นผู้อยู่ 
ภายใต้การปกครอง สู่ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย ซึ่งมีสิทธิในการรับรู้ 
ข้อมูลข่าวสาร สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการตัดสินใจ สิทธิในเรื่องการสื่อสาร 
สิทธิในการตรวจสอบรัฐ และสิทธิในเรื่องของการนำเสนอเชิงนโยบาย
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ชีวิตและจิตวิญญาณของสังคมไทย อันเก่ียวโยงกับฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
และความหลากหลายทางชีวภาพ ซ่ึงในปัจจุบันก็คือ ความม่ันคงทางอาหารของโลก 
เลยทีเดียว ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงให้ความสำคัญ ถือเป็น 
ระบบเศรษฐกจิวฒันธรรมชมุชน เศรษฐกจิพอเพยีง ซึง่รฐัตอ้งใหก้ารคุม้ครอง สง่เสรมิ 
และสนับสนุน ให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างเศรษฐกิจวัฒนธรรมชุมชน และเศรษฐกิจ 
เสรีการลงทุนภาคอุตสาหกรรม นอกจากนั้นต้องให้ความสำคัญและยอมรับว่า 
สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ไม่ว่าทางภาคใต้ไทยมลายู 
ทางเหนอืลา้นนา ทางอสีานไทยลาว ไทยกมัพชูา ไทยเวยีดนาม หรอืชาวเขา กะเหรีย่ง 
มเูซอ หรอืคนไทยพลดัถิน่กต็าม เหลา่นีป้ระกอบเปน็มติทิางพหสุงัคมและพหวุฒันธรรม  
ประเทศไทยจงึไมค่วรยดึถอืระบบการรวมศนูยอ์ำนาจเหมอืนเชน่ในอดตีแลว้ แตต่อ้ง 
เป็นการกระจายอำนาจสู่ชุมชนท้องถิ่นบนพื้นฐานความแตกต่างและหลากหลาย 
ทางวัฒนธรรม ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมจึงจะบังเกิดขึ้น 

 ประการสุดท้าย สิทธิชุมชน สังคมไทยแต่โบราณกาล ชุมชนเป็นหน่วยทาง
สังคมที่ประกอบด้วยกลุ่มบุคคลที่มีความผูกพัน ผลประโยชน์ร่วมกัน ตัดสินใจร่วมกัน 
ในการสร้างสรรค์วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นชุมชนธรรมดา 
ชมุชนทอ้งถิน่ หรอืชมุชนทอ้งถิน่ดัง้เดมิ ตวัอยา่งเชน่ ชมุชนนางเลิง้, ชมุชนปอ้มมหากาฬ, 
ชมุชนบา้นบาตร, ชมุชนหวัเหว ่(ปากแมน่ำ้มลู), ชมุชนบอ่นอก-บา้นกรดู บรบิทเหลา่นี้ 
จึงมีความเป็นตัวตน และสิทธิทางสังคมวัฒนธรรมซึ่งมิใช่จะเกิดขึ้นในประเทศไทย  
แต่เป็นวิถีชีวิตทางสังคมทางตะวันออก เช่น พม่า, ลาว, กัมพูชา, ฟิลิปปินส์ และจีน 
เป็นต้น
 ตอ่มาจงึไดม้กีารบญัญตัเิรือ่งสทิธชิมุชนไวโ้ดยชดัเจนเปน็ครัง้แรกในรฐัธรรมนญู 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ดังปรากฏในมาตรา ๔๖ มาตรา ๕๖ 
มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๙ และในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็ได้มี
การบัญญัติไว้ในหมวด ๓ ส่วนที่ ๑๒ ว่าด้วยสิทธิชุมชน เพื่อเน้นให้ความสำคัญใน
เรื่องสิทธิในการมีชีวิตอยู่บนพื้นฐานของการบริหารจัดการทรัพยากรและการใช้ 
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ประโยชนจ์ากทางทรพัยากรทีม่อียูใ่นชมุชน ชมุชนทอ้งถิน่๒ และชมุชนทอ้งถิน่ดัง้เดมิ๓ 
ซึ่งได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๖๖ และ ๖๗ ก็เพราะว่าสังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม  
เกษตรกรรมจะอยู่ได้ต้องมีที่ดิน ป่า ลุ่มน้ำ แร่ธาตุ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้ 
ความคุ้มครองสิทธิประชาชนในการเข้าถึงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และได้รับประโยชน์จากท่ีดิน ป่า ลุ่มน้ำ แร่ธาตุได้ ซ่ึงเป็นสินทรัพย์ร่วม ตัวอย่างเช่น 
ภาคประชาชนเสนอกฎหมายภาคประชาชน ผลักดันร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ....  
แต่ก็ยังไม่ปรากฏผลสำเร็จ หรือนโยบายโฉนดชุมชน ซึ่งรัฐบาลให้การยอมรับกำหนด 
เป็นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย “โฉนดชุมชน” ก็จะช่วยประชาชนในการ 
มีที่ดินทำกิน และเป็นประโยชน์ส่วนรวมตามสิทธิชุมชน ไม่ใช่เป็นสิทธิโดยปัจเจก 

แต่ในขณะเดียวกัน สังคมก็ยังมีกฎหมายหลายฉบับที่ยังไม่ได้แก้ไข เพื่อให้เป็นไปตาม
เจตนารมณร์ฐัธรรมนญูในเรือ่งสทิธชิมุชน อนัไดแ้ก ่พระราชบญัญตัปิา่ไม ้พทุธศกัราช 
๒๔๘๔ ประมวลกฎหมายที่ดิน พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ กฎหมาย 
ทั้ง ๓ ฉบับนี้ ล้วนแต่เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นโดยใช้หลักการที่รัฐเป็นเจ้าของอำนาจ  
เป็นผู้ทรงสิทธ์ิในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยขาดมิติสิทธิเสรีภาพ 
หรือการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งทำให้เกิดกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนปรากฏ 
อยูเ่นอืง ๆ  ไมว่า่จะเปน็กรณ ีการไลค่นจนออกมาจากปา่ ทัง้ทีช่าวบา้นเหลา่นัน้อยูใ่นปา่  
ก่อนการประกาศเป็นป่าสงวนหรืออุทยานเสียอีก มิหนำซ้ำหน่วยงานรัฐยังดำเนินคด ี

 ๒ สิทธิของชุมชนท้องถิ่น คือ เขตพื้นที่การปกครองของชุมชนที่มีความเชื่อมโยงกันในเขตพื้นที่การปกครองที่สามารถ 
รวมตัวกันได้ ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล แสดงว่าชุมชนอาจจะเป็นจังหวัด เป็นภูมิภาค หรือเป็นประเทศก็ได้.

 ๓ สิทธิชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม คือ ชุมชนที่มีอยู่มายาวนานมีวัฒนธรรมวิถีชีวิตของเขาแบบเดิมที่มีลักษณะเด่นเป็นของตัวเอง 
มผีลประโยชนร์ว่มกนั ตวัอยา่งเชน่ ชาวไทยภเูขาบางกลุม่ทีม่วีฒันธรรมทัง้ในเรือ่งการแตง่กายและภาษาเปน็ของตวัเอง หรอืประชาชน 
ใน ๓ จงัหวดัภาคใตท้ีไ่ดใ้ชภ้าษายาวเีปน็ภาษาทอ้งถิน่ หรอืแมก้ระทัง่ซาไกซึง่อาศยัอยูใ่นภาคใตข้องประเทศไทยกถ็อืไดว้า่เปน็ลกัษณะ 
ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมเช่นกัน.
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ท้ังอาญาและแพ่งจากชาวบ้านเหล่าน้ัน เรียกชดใช้ค่าเสียหายทางส่ิงแวดล้อมจากชาวบ้าน  
คนยากคนจนเหล่านั้นอย่างไม่เป็นธรรม เป็นคดีคนจนจากการต่อสู้เพื่อให้มีที่ดิน 
ทำกิน หรือเรียกกันตามประสาชาวบ้านว่าคดีโลกร้อนนั่นเอง
 นอกจากนี ้สทิธชิมุชนยงัหมายถงึ สทิธใินการตดัสนิใจโชคชะตาของตวัเอง  
(self-determination) เพราะฉะนัน้ การทีเ่ครอืขา่ยประชาชนภาคตะวนัออกฟอ้งตอ่ 
ศาลปกครองในคดีมาบตาพุด ก็เพราะเขาต้องการสิทธิที่จะมีชีวิตในสิ่งแวดล้อม 
ทีไ่มเ่ปน็อนัตรายตอ่ชวีติและชมุชน เขาตดัสนิใจทีจ่ะมวีฒันธรรมวถิชีวีติของเกษตรกร  
ไมใ่ชค่นงานในโรงงานอตุสาหกรรม จากการศกึษาวจิยัของ ดร. เดชรตั สขุกำเนดิ ในกรณี 
มาบตาพุด ค่อนข้างเห็นชัดเจนว่า ภายหลังจากการมีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
มา ๒๐ ป ีภาคเกษตรกรลดลงจาก ๓๐ กวา่เปอรเ์ซน็ต ์มาเหลอืแค ่๓ เปอรเ์ซน็ต ์ภาคบรกิาร 
การทอ่งเทีย่วกล็ดลงจาก ๓๐ กวา่เปอรเ์ซน็ต ์เหลอื ๑๗ เปอรเ์ซน็ต ์มเีพยีงภาคอตุสาหกรรม 
ทีเ่พิม่จาก ๓๐ กวา่เปอรเ์ซน็ต ์เปน็ ๘๐ กวา่เปอรเ์ซน็ต ์ดงันัน้จงึเปน็หนา้ทีท่างรฐับาล 
และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต้องคุ้มครอง และส่งเสริมให้เกิดความสมดุล 
เสมอภาค ระหว่างเศรษฐกิจชุมชนกับเศรษฐกิจนายทุนอุตสาหกรรม
  ในสว่นของสทิธแิละเสรภีาพบางประการทีไ่มไ่ดม้กีารจำแนกประเภทหรอืไม ่
ได้มีบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งในรัฐธรรมนูญ จะได้รับการรับรองและความคุ้มครอง 
ด้วยหรือไม่นั้น สิทธิและเสรีภาพดังกล่าวย่อมได้รับความการรับรองและคุ้มครอง 
ตามรฐัธรรมนญู ถา้หากวา่เปน็สทิธแิละเสรภีาพโดยปรยิายตามทีร่ฐัธรรมนญูไดบ้ญัญตั ิ
รับรองไว้ในมาตรา ๒๗ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันมีแนวคิดใหม่ในการใช้อำนาจตีความ 
ก้าวหน้ารักษาสิทธิเสรีภาพ และคุ้มครองความเป็นธรรมทางสังคมให้กับชาวบ้าน 
ที่เรียกว่า Judicial Activism หรือ องค์กรตุลาการ และอำนาจใหม่ขององค์กร 
กึ่งตุลาการในการวินิจฉัยปัญหาเพื่อรักษาสิทธิเสรีภาพ และคุ้มครองความเป็นธรรม 
ทางสงัคมใหช้าวบา้น ซึง่ไดแ้กอ่งคก์รอสิระ เชน่ คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต,ิ 
ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นต้น
 การตีความในสมัยก่อนเป็นการตีความตามตัวบทกฎหมาย แต่ปัจจุบัน 
ได้เปลี่ยนมาเป็นการตีความกฎหมายโดยยึดหลักความเป็นธรรม ที่เราเรียกว่า 
ตลุาการภวิตัน ์(Judicialization) ซึง่หมายถงึสถาบนัตลุาการหรอืสถาบนักึง่ตลุาการ  
ท่ีมีอำนาจตีความกฎหมายอย่างก้าวหน้าโดยต้ังบนฐานแห่งหลักการประชาธิปไตยในการ
ตรวจสอบกฎหมาย ตรวจสอบการกระทำทางปกครอง ตรวจสอบเชงินโยบายสาธารณะ  
หรือตีความกฎหมายเพ่ือรักษาสิทธิเสรีภาพและคุ้มครองความเป็นธรรมทางสังคมให้กับ 
ประชาชน แตเ่รือ่งองคป์ระกอบของคณะกรรมการสรรหาองคก์รอสิระ หรอืองคก์รอสิระ 
ที่มีตุลาการร่วมด้วยนั้น ไม่ใช่ตุลาการภิวัฒน์ เป็นคนละเรื่องกัน 
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“หลักสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย :    
แนวความคิดและภาคปฏิบัติ”

 จุลนิติ : บทบาทอำนาจหน้าที่และสถานภาพขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับ 
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เม่ือเปรียบเทียบกับนานาอารยประเทศแล้ว  
มีความเหมาะสมและเพียงพอสำหรับที่จะให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ 
ประชาชนหรือไม่ เพียงใด

 นายแพทยน์รินัดร ์: เมือ่พจิารณาตามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูและพฒันาการ 
ของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ จนถึง พ.ศ. ๒๕๕๐ นั้น 
บทบาทอำนาจหน้าที่และสถานภาพของกรรมการสิทธิมนุษยชนในการให้ความ 
คุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของประชาชนมคีวามเหมาะสมและเพยีงพอ มอีำนาจเพยีงพอ 
ในรัฐธรรมนูญปัจจุบันได้บัญญัติถึงอำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ไว้ในมาตรา ๒๕๗ โดยมีอำนาจหน้าที่หลักอยู่ ๓ ประการ กล่าวคือ 

 ประการแรก อำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบการละเมิด รัฐธรรมนูญฉบับ 
ปัจจุบันได้บัญญัติขยายความอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเพิ่มเติมอำนาจในการฟ้องร้องคดี 
ต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหายได้ เมื่อได้รับการร้องขอจากผู้เสียหายและเป็นกรณีที่ 
เห็นสมควรเพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวม การเสนอเรื่อง 
พรอ้มดว้ยความเหน็ตอ่ศาลปกครองในกรณทีีเ่หน็ชอบตามทีม่ผีูร้อ้งเรยีนวา่กฎ คำสัง่ 
หรือการกระทำอื่นใดในทางปกครองกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับ 
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย รวมทั้งการเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็น 
ต่อศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
ใดกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เป็นต้น 
 ลักษณะการทำงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นการทำงาน 
ของสถาบันกึ่งตุลาการที่เรียกว่า มิตรของศาล (Friend of the Court) ก็เพราะ 
เนือ่งจากการทำงานของคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาตใิชร้ะบบไตส่วนโดยการ 
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บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

ลงพืน้ทีเ่พือ่หาขอ้เทจ็จรงิทัง้หมด สง่ผลใหข้อ้มลูทีค่ณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต ิ
ได้มานั้นเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการพิจารณาคดีในชั้นศาล ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง
ในชั้นการดำเนินการทางศาลได้
 ในปัจจุบันมีสถิติของการกระทำที่เป็นการละเมิดต่อสิทธิด้านต่าง ๆ สูงมาก  
โดยตั้งแต่ได้มีการก่อตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขึ้นมานั้น ปรากฏว่า 
การละเมิดที่เกิดขึ้นมากที่สุดก็คือการละเมิดที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมายของ 
เจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่เป็นธรรม 
 ประการทีส่อง อำนาจในการสง่เสรมิและประสานงานกบัภาครฐั ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน 
 ในดา้นสทิธมินษุยชน การทำงานดา้นการตรวจสอบการละเมดิ เปน็การทำงาน 
ในเชงิรบั รฐัธรรมนญูจงึกำหนดใหค้ณะกรรมการสทิธมินษุยชนมอีำนาจในการทำงาน 
เชงิรกุ ไมว่า่ในดา้นการประสานงานหนว่ยงานภาครฐั สว่นราชการในการคุม้ครองสทิธ ิ
ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มาตรา ๒๗ เพราะว่าอะไรที่เป็นสิทธิของประชาชน  
เป็นหน้าท่ีของหน่วยงานของรัฐทุกองค์กรต้องคุ้มครอง ส่งเสริม และสนับสนุนพิทักษ์สิทธิ 
ของประชาชนให้เกิดขึ้น ดังนั้น ในการทำงานตรวจสอบการละเมิด จึงมิใช่ตรวจสอบ 
เพียงเพื่อเขียนรายงานแต่ต้องคุ้มครองผู้ถูกละเมิดด้วย นี่คือ สิ่งที่ประชาชนคาดหวัง 
จากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เราจึงมีหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง 
ระหว่างรัฐกับภาคประชาชน โดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ ในบางกรณี
ที่สถานการณ์มีแนวโน้มในเรื่องความขัดแย้ง หรือความรุนแรงที่จะเกิดขึ้น เราเองก็
ต้องมีบทบาทในการป้องปราบความรุนแรงที่มีโอกาสจะละเมิดสิทธิในการมีชีวิตอยู่  
หรือสวัสดิภาพความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ในขณะเดียวกัน ภาคสังคมเอง 
ก็ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของสิทธิมนุษยชน ตั้งแต่หลักการเบื้องต้นของสิทธิ 
“อะไรที่เป็นสิทธิของผู้อื่น หรือสิทธิประโยชน์ส่วนรวม” เราก็ต้องมีหน้าที่ที่จะไม่ 
ไปละเมดิดว้ย มฉิะนัน้กจ็ะเกดิสภาพของการใชส้ทิธเิสรภีาพเกนิขอบเขตเปน็อนาธปิไตย  
เช่นเหตุการณ์รุนแรงท่ีผ่านมาใน ๓-๔ ปีน้ี ดังน้ัน ในฐานะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
จึงต้องทำหน้าที่ส่งเสริมการรวมตัวของภาคประชาชนที่มีจิตสาธารณะ จิตสำนึก 
ความเปน็พลเมอืงใหเ้ปน็องคก์รชมุชนและเครอืขา่ย เพือ่สรา้งอตัลกัษณท์างวฒันธรรม 
วถิชีวีติทีม่คีวามหลากหลายทางวฒันธรรม สง่เสรมิการเปดิพืน้ทีส่าธารณะของภาคสว่น 
อื่น ๆ ทางสังคม โดยเฉพาะผู้ที่ด้อยโอกาส หรือคนชายขอบ และสนับสนุนให้เกิดการ 
มสีว่นรว่มของประชาชนในทางการเมอืง หรอืการมสีว่นรว่มในการตดัสนิใจเชงินโยบาย  
และตรวจสอบตามเจตนารมณ์ในรัฐธรรมนูญ
 สรุปการทำงานในเชิงรุกของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ก็คือ  
เป็นองค์กรกลางในการให้หน่วยงานของรัฐ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจ 
เอกชน ให้ตระหนักในเรื่องการทำงาน การใช้อำนาจโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชน 
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“หลักสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย :    
แนวความคิดและภาคปฏิบัติ”

ในขณะเดียวกัน ก็ต้องส่งเสริมและเสริมสร้างสมรรถภาพแห่งสิทธิให้กับภาคสังคม  
เพือ่ใหส้งัคมมคีวามเขม้แขง็ในการสรา้งสทิธทิีเ่ปน็จรงิ สทิธขิองคนใด กลุม่ใด สงัคมใด 
จะเกดิขึน้เปน็จรงิ บคุคลนัน้ กลุม่นัน้ สงัคมนัน้ กต็อ้งรว่มคดิ รว่มทำ รว่มสรา้ง สทิธิ 
อันพึงมีพึงได้จึงจะเกิดขึ้น
 ประการที่สาม บทบาทในการเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอในการ 
ปรบัปรงุกฎหมาย และกฎ เพือ่สง่เสรมิและคุม้ครองสทิธมินษุยชน กค็อื เปน็บทบาท 
ที่มีความสำคัญในการแก้ปัญหาเชิงระบบโครงสร้าง ตัวอย่างเช่น มีการร้องเรียนกรณี 
ปญัหาทีด่นิทำกนิมายงัคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต ิประมาณ ๒๐๐-๓๐๐ เรือ่ง  
ถา้นโยบายโฉนดชมุชนตามระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตร ีมผีลในทางปฏบิตัจิะสามารถ 
ช่วยชาวบ้านให้มีที่ดินทำกินประมาณอย่างน้อย ๑-๒ ล้านกว่าครอบครัว
 โดยเฉพาะอย่างย่ิงสังคมไทยในปัจจุบันมีปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมือง การปฏิรูปประเทศไทยโดยพยายามให้เกิดแนวทางการแก้ไขในเชิงนโยบาย 
ระบบโครงสรา้ง จงึเปน็ทางรอดสำหรบัสงัคมไทย สำหรบัคณะกรรมการสทิธมินษุยชน 
แหง่ชาต ิบทบาทขา้งตน้เปน็การทำงานในเชงิรกุ และปอ้งกนัการละเมดิสทิธ ิและทำให้ 
การแก้ไขปัญหาเป็นรายกรณี (Case by Case) ก็จะลดลงด้วยในที่สุด

 สำหรบัในเรือ่งความซำ้ซอ้นในอำนาจและหนา้ทีร่ะหวา่งองคก์รนัน้ เหน็วา่ 
อำนาจและหนา้ทีข่องคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาตแิละผูต้รวจการแผน่ดนิ 
นั้นไม่ได้ซ้ำซ้อนกันเพราะทั้ง ๒ องค์กรต่างก็เป็นสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
เช่นเดียวกัน แม้จะมีลักษณะงานที่คล้าย ๆ  กัน แต่ต่างกันที่ “ผู้ตรวจการแผ่นดิน”  
ทำหน้าท่ีในการพิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงในเร่ืองท่ีองค์กรของรัฐ หน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถ่ินใช้อำนาจตามกฎหมาย 
โดยไม่เป็นธรรม เป็นตัวแทนของรัฐสภาในการตรวจสอบการใช้อำนาจของระบบราชการ  
การใช้อำนาจรัฐ แต่อำนาจหน้าที่ของ “คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ” 
ครอบคลุมเรื่องสิทธิทั้งหมด รวมทั้งสิทธิของภาคธุรกิจของเอกชนด้วย แม้ว่าลักษณะ
ของคดจีะมคีวามซำ้ซอ้นกนับา้งในบางเรือ่งแตก่ไ็ดม้กีารตัง้คณะอนกุรรมการกลัน่กรอง 
เรือ่งรอ้งเรยีนทำหนา้ทีด่แูลเรือ่งรอ้งเรยีนตา่ง ๆ  เพือ่ไมใ่หม้กีารซำ้ซอ้นกบัเรือ่งรอ้งเรยีน 
ท่ีอยู่ในอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน ซ่ึงหากมีกรณีท่ีเร่ืองร้องเรียนใดผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว แต่ปัญหาดังกล่าวผู้ร้องเรียนยังเห็นว่าไม่ได้รับการแก้ไข 
เยยีวยา คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาตกิจ็ะรบัเรือ่งดงักลา่วไวพ้จิารณาตอ่ไปได ้ 

ประเทศไทยค่อนข้างมีความสมบูรณ์ในส่วนของโครงสร้างองค์กรการทำงาน 
เรือ่งสทิธมินษุยชน สิง่ทีต่อ้งทำตอ่คอื คณุภาพและประสทิธภิาพในการตรวจสอบและคุม้ครอง 
สิทธิเสรีภาพตามที่ประชาชนคาดหวัง
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จึงไม่ทำให้เกิดความซ้ำซ้อนในการทำงานของทั้ง ๒ องค์กร สรุปได้ว่าประเทศไทย 
ค่อนข้างมีความสมบูรณ์ในส่วนของโครงสร้างองค์กรการทำงานเรื่องสิทธิมนุษยชน 
สิง่ทีต่อ้งทำตอ่คอื คณุภาพและประสทิธภิาพในการตรวจสอบและคุม้ครองสทิธเิสรภีาพ 
ตามที่ประชาชนคาดหวัง
 
 จุลนิติ : ท่านคิดว่าอะไรเป็นปัญหาและอุปสรรคในการใช้สิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนในปัจจุบัน

 นายแพทยน์รินัดร ์: ประการแรก มาจาก “ภาคประชาสงัคม” โดยหลกัการแลว้ 
สิทธิและเสรีภาพนั้นเป็นประโยชน์ของประชาชน ดังนั้น ภาคประชาชนควรตื่นตัว 
และต่อสู้เรียกร้องเพื่อการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ อย่างไรก็ดี หลังจากที่รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ใช้บังคับแล้ว แม้ภาคประชาชนจะมี 
การตืน่ตวัมากยิง่ขึน้ แตก่ไ็มอ่าจถอืไดว้า่เปน็การเพยีงพอเทา่ทีค่วรจะเปน็ เพราะการ 
ทีป่ระชาชนจะรูแ้ละเขา้ใจในหลกัการดา้นสทิธมินษุยชน และทำงานดา้นการคุม้ครอง 
สทิธมินษุยชนใหส้มัฤทธิผ์ลไดน้ัน้ ภาคประชาชนตอ้งตอ่สูเ้พือ่เรยีกรอ้งสทิธอินัพงึมพีงึได ้
ใหแ้กต่นเองกอ่น หนว่ยงานรฐักจ็ะมหีนา้ทีท่ำงานดา้นการคุม้ครองสทิธ ิใหเ้กดิประโยชน ์
ตอ่ประชาชนผูเ้ปน็เจา้ของสทิธนิัน้ ๆ  อปุสรรคสำคญัประการหนึง่ทีส่ง่ผลใหค้วามตืน่ตวั
ในการเรยีกรอ้งสทิธขิองภาคประชาชนในสงัคมไทยนัน้ไมเ่ปน็ไปอยา่งเตม็ทีน่ัน้ เกดิจาก 
สังคมไทยยังตกอยู่ภายใต้ระบบอำนาจและอุปถัมภ์ โจทย์ที่สำคัญในปัจจุบัน คือเรา
จะร่วมกันสร้างเอกภาพบนความแตกต่าง ความหลากหลายของภาคสังคมได้อย่างไร 
โดยไม่ถลำลึกไปสู่ความขัดแย้ง การแบ่งข้างฝักฝ่าย และความรุนแรงในที่สุด
 ปัจจุบันมีกฎหมายหลายฉบับรับรองการทำงานด้านสิทธิและเสรีภาพของ 
ภาคประชาชน เช่น พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชุน พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติ 
สภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐  
ซ่ึงกฎหมายดังกล่าวน้ี เอ้ืออำนวยต่อการทำงานของภาคประชาชนในระดับชุมชนท้องถ่ิน 
และระดับชาติ ส่งเสริมการรวมตัวเป็นองค์กร ชุมชน และเครือข่าย การทำงาน 
ในแนวราบและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนเชิงนโยบายสาธารณะ  
ปรากฏการณ์ดังกล่าว จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับภาคสังคมในการต่อสู้กับการ 
ละเมิดสิทธิมนุษยชน
 ประการที่สอง “ภาครัฐ” หรือระบบราชการ ถือเป็นสาเหตุสำคัญของการ 
ละเมิดสิทธิและเสรีภาพที่ส่งผลให้มีการร้องเรียนมายังสำนักงานคณะกรรมการ 
สทิธมินษุยชนเปน็จำนวนมาก ปญัหาสว่นใหญ ่คอื การบงัคบัใชก้ฎหมายทีไ่มเ่ปน็ธรรม  
นอกจากนี้พบว่า เมื่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ทำข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่อง 
ร้องเรียนไปยังหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องแล้ว หน่วยงานนั้นก็ไม่ดำเนินการตามที่
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แนวความคิดและภาคปฏิบัติ”

ได้เสนอความเห็น ทั้งนี้ เนื่องจากหน่วยงานนั้นมีมุมมองในเรื่องหลักสิทธิเสรีภาพที ่
แตกต่างกัน ตลอดจนมีข้อจำกัดด้านการตีความและการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
กับอำนาจหน้าท่ีทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามท่ีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
เสนอความเห็นได้
 ผมมีความเห็นว่า หน่วยงานของรัฐควรพิจารณาและปฏิบัติการตาม  
“แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖)” ตามที่รัฐบาลได้ 
กำหนดให้มีขึ้นโดยเคร่งครัดและอย่างจริงจัง ที่คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาและ 
เหน็ชอบใหป้ระกาศใชโ้ดยใหห้นว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งนำแผนไปสูก่ารปฏบิตั ิกำหนดเปน็ 
แผนบรหิารราชการแผน่ดนิ แผนปฏบิตัริาชการกระทรวง กรม แผนพฒันาขององคก์ร 
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ แผนพฒันาองคก์รชมุชน แผนพฒันาขององคก์รในระดบัภมูภิาค  
แผนพฒันาองคก์รสาธารณะ ตลอดจนแผนอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง แลว้จดัทำเปน็โครงการหรอื 
กิจกรรมเพื่อรองรับการดำเนินภารกิจตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับดังกล่าว 
อยา่งไรกด็ ีในทางปฏบิตัปิรากฏวา่หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งยงัมไิดน้ำแนวปฏบิตัติามแผน 
ดังกล่าวนี้ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมมากนัก
 ประการท่ีสาม “ภาคการเมือง” ผมมีความเห็นว่า นักการเมืองควรให้ความสำคัญ 
กับหลักการด้านสิทธิมนุษยชนให้มากยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ โดยต้องพิจารณาและ 
ให้ความสำคัญแก่แนวคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
ในฐานะที่เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ดังที่ 
หลวงประดษิฐม์นธูรรม (ศาสตราจารย ์ดร. ปรดี ีพนมยงค)์ รฐับรุษุอาวโุส ไดก้ลา่วไวว้า่  
การปกครองในระบอบประชาธปิไตย คอื “การยดึหลกัรฐัธรรมนญูทีใ่ชม้ตขิองประชาชน 
เปน็ใหญผ่นวกเขา้กบัหลกัการดา้นสทิธมินษุยชน” โดยในป ีพ.ศ. ๒๔๗๕ เมือ่คณะราษฎร 
ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็น 
ระบอบประชาธิปไตยนั้น ท่านได้กำหนด “หลัก ๖ ประการของคณะราษฎร” โดย 
ใหค้วามสำคญัแกก่ารคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของประชาชนดว้ยเชน่กนั๔ จงึเหน็ไดว้า่ 

 ๔ คณะกรรมการราษฎร ไม่มีการแถลงนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินต่อรัฐสภา แต่ได้ถือเอาหลัก ๖ ประการของ 
คณะราษฎรที่ได้ให้สมาชิกสภาปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่นั้นเป็นนโยบายของรัฐบาลแรกในระบอบประชาธิปไตย 
  หลัก ๖ ประการของคณะราษฎร มีดังต่อไปนี้
  ๑.  จะต้องรักษาความเป็นเอกราชท้ังหลาย เช่น เอกราชในบ้านเมือง ในทางศาล ในทางเศรษฐกิจของประเทศไว้ให้ม่ันคง
  ๒.  จะรักษาความปลอดภัยในประเทศ ให้การประทุษร้ายต่อกันลดน้อยลงให้มาก
  ๓. จะต้องบำรุงความสมบูรณ์ของราษฎรในทางเศรษฐกิจไทย รัฐบาลใหม่ จะพยายามหางานให้ราษฎรทำโดย 
เต็มความสามารถ จะร่างโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติ ไม่ปล่อยให้ราษฎรอดอยาก
  ๔.  จะต้องให้ราษฎรได้มีสิทธิเสมอภาคกัน
  ๕. จะต้องให้ราษฎรได้มีเสรีภาพ มีความเป็นอิสสระ เมื่อเสรีภาพนี้ไม่ขัดต่อหลัก ๔ ประการ ดังกล่าวแล้วข้างต้น
  ๖. จะต้องให้มีการศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎร 
  (รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๑/๒๔๗๕  วันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ หน้า ๖ – ๗)



จุลนิติ ม.ค. - ก.พ. ๕๔ 25

บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

หลักการด้านสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องสำคัญที่นักการเมือง ชนชั้นปกครอง ตลอดจน 
บคุคลทีอ่ยูใ่นอำนาจอธปิไตยทัง้ ๓ ฝา่ย ทัง้ฝา่ยนติบิญัญตั ิฝา่ยบรหิาร และฝา่ยตลุาการ 
ตลอดจนองค์กรอิสระอื่น ๆ ควรต้องตระหนักและให้ความสำคัญแก่หลักการ 
ด้านสิทธิมนุษยชนนี้ควบคู่ไปกับการปฏิบัติหน้าที่

  จุลนิติ : ท่านเห็นว่าแนวทางใดที่จะเป็นหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิ 
และเสรีภาพของประชาชนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

 นายแพทย์นิรันดร์ : แนวทางนี้ไม่ใช่เรื่องยากเลย ผมมีความเห็นว่าในขณะนี้ 
สังคมไทยอยู่ในระยะช่วงเปลี่ยนผ่านของการเรียนรู้ด้านหลักสิทธิมนุษยชน จะสังเกต 
ได้ว่าในช่วง ๓ – ๔ ปีที่ผ่านมานี้ ได้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
อย่างต่อเนื่องทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่า แนวความคิดใน 
หลักการด้านสิทธิมนุษยชนไม่ว่าในภาคการเมือง ภาครัฐ และในภาคสังคมนั้นยังมิได้ 
เปน็ไปอยา่งถกูตอ้งนกั บทเรยีนทีเ่กดิขึน้จากเหตกุารณท์ีผ่า่นมานี ้เราสามารถใชเ้พือ่เปน็ 
แนวทางในการสร้างหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
ใหบ้งัเกดิผลในทางปฏบิตัอิยา่งเปน็รปูธรรมไดโ้ดยสอดคลอ้งกบัแนวคดิในการ “ปฏริปู 
ประเทศไทย” สงัคมไทยตอ้งเหน็รว่มกนัใหไ้ดว้า่ “เราไมต่อ้งการการปฏวิตั ิเราจะรว่มมอื 
ในการปฏิรูปประเทศไทย ภายใต้หลักสิทธิมนุษยชน” ดังนั้นจึงต้องมีการดำเนินการ 
ตามแนวทางการปฏิรูปทั้งในเชิงโครงสร้างและนโยบายโดยคำนึงถึงหลักการด้าน 
สิทธิมนุษยชนเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับสังคม ในขณะนี้ภาคสังคมและภาคธุรกิจ 
ไดม้กีารตืน่ตวัในเรือ่งดงักลา่วนีม้ากขึน้ เชน่ การสรา้งระบบธรรมาภบิาลในการบรหิาร 
จัดการองค์กรภาคธุรกิจ และการที่ภาคประชาชนได้ออกมาเรียกร้องสิทธิเสรีภาพ 
ของตนเองมากยิง่ขึน้ อยา่งไรกต็ามมขีอ้สงัเกตวา่ สาเหตทุีก่ารคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ 
ยงัไมบ่งัเกดิผลในทางปฏบิตัไิดอ้ยา่งเปน็รปูธรรมนัน้มาจากวฒันธรรมและความเคยชนิ 
กบั “ระบบการบรหิารแบบรวมศนูยอ์ำนาจ” ซึง่ขาดความคลอ่งตวัและความตอ่เนือ่ง 
ในการนำนโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของประชาชนไปปฏบิตั ิ 
ดังนั้น หากมีการบริหารราชการแผ่นดินที่ให้ความสำคัญแก่การกระจายอำนาจจาก 
ส่วนกลางไปสู่ระดับภูมิภาคและระดับชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริงแล้ว การคุ้มครอง 
สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนย่อมบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและนำไปสู่การปฏิรูป 
ประเทศไทยอย่างยั่งยืนในที่สุด 
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“หลักสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย :    
แนวความคิดและภาคปฏิบัติ”

 จลุนติ ิ: ตามทีร่ฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ ไดม้ ี
การบัญญัติ เกี่ยวกับการเพิ่มช่องทางการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  
อาทิ การให้สิทธิประชาชนในการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติ 
มาตรา ๒๑๒๕ นัน้ ทา่นเหน็วา่หลกัการดงักลา่วจะมผีลบงัคบัใหเ้ปน็ไปตามเจตนารมณ ์
ของรัฐธรรมนูญได้มากน้อยเพียงใด

 นายแพทย์นิรันดร์  :  หากพิจารณาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ แลว้จะเหน็ไดว้า่ ไดม้กีารกำหนดให้ 
สทิธแิกป่ระชาชนผูถ้กูกระทบสทิธเิปน็ผูเ้สนอคำรอ้งตอ่ศาลรฐัธรรมนญูไดเ้อง ในกรณี
ทีป่ระชาชนเหน็วา่บทบญัญตัแิหง่กฎหมายขดัหรอืแยง้ตอ่รฐัธรรมนญู การเสนอคดตีอ่
ศาลรฐัธรรมนญูโดยประชาชนไดโ้ดยตรงนี ้เปน็มติใิหมใ่นการคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ 
ของประชาชนทีร่า่งรฐัธรรมนญูฉบบันีไ้ดคุ้ม้ครองไว ้โดยผูถ้กูกระทบสทิธหิรอืเสรภีาพ 
สามารถย่ืนคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือให้มีคำวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญได้ 
 อย่างไรก็ดี การเสนอคดีในลักษณะนี้ย่อมต้องมีข้อจำกัด เพื่อป้องกันไม่ให้มี 
คดีความข้ึนสู่การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญมากจนเกินไป โดยกำหนดให้การเสนอคดี 
จะทำไดก้เ็ฉพาะแตใ่นกรณทีีไ่มอ่าจใชส้ทิธโิดยวธิกีารอืน่ตามทีก่ฎหมายกำหนดไวไ้ด ้
แล้วเท่านั้น กล่าวคือ เมื่อบุคคลดังกล่าวได้ใช้สิทธิทางศาลตามมาตรา ๒๑๑ และ 
ใช้สิทธิผ่านทางผู้ตรวจการแผ่นดินตามมาตรา ๒๔๕ (๑) รวมทั้งได้ใช้สิทธิผ่านทาง 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามมาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) แล้ว ปรากฏว่า 
ศาลที่พิจารณาคดีนั้น ผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ไดป้ฏเิสธหรอืละเลยหรอืเพกิเฉยไมส่ง่เรือ่งไปยงัศาลรฐัธรรมนญูเพือ่วนิจิฉยั บคุคลซึง่ 
ถกูละเมดิสทิธแิละเสรภีาพจงึจะมสีทิธยิืน่คำรอ้งตอ่ศาลรฐัธรรมนญูตามทีบ่ญัญตัไิวใ้น 
มาตรา ๒๑๒ ได ้ซึง่ผมเหน็วา่ในทางปฏบิตันิัน้ หลกัการดงักลา่วอาจไมม่ผีลบงัคบัให ้
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญได้มากนัก เพราะว่ามีระเบียบวิธีการซ่ึงค่อนข้าง 
ซับซ้อนมีขั้นตอนมากและมีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งไม่สอดคล้องต่อการดำเนินการของ 
ภาคประชาชน ที่ส่วนใหญ่มีข้อจำกัดในด้านฐานะทางเศรษฐกิจ ผมจึงมีข้อเสนอว่า 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับเรื่องดังกล่าว เช่น สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
สำนกังานผูต้รวจการแผน่ดนิ สำนกังานคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต ิควรมกีาร 

  ๕ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา  ๒๑๒ บัญญัติว่า
  “บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้มีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคำวินิจฉัยว่า 
บทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้ 
  การใช้สิทธิตามวรรคหนึ่งต้องเป็นกรณีที่ไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้แล้ว ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ”.
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บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

กำหนดระเบียบ ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับคำร้อง วิธีการ ขั้นตอนในการ 
อำนวยความสะดวกและให้ความคุ้มครองสิทธิแก่ประชาชนผู้ย่ืนคำร้องอย่างเป็นรูปธรรม 
เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญให้มากที่สุด

  จุลนิติ : บทสรุปส่งท้ายและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการทำให้แนวคิด 
เกีย่วกบัหลกัสทิธแิละเสรภีาพตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทยไปสูก่ารปฏบิตั ิ
อย่างเป็นรูปธรรม

 นายแพทย์นิรันดร์ : ผมมีความม่ันใจว่า “หลักสิทธิมนุษยชน” คือหลักการสร้าง 
ความเป็นธรรมทางสังคม เป็นทางรอดที่เหลืออยู่ในสังคม ในช่วงเวลาที่มีวิกฤติการณ์ 
ทัง้ทางดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม ตลอดจนในภาวะทีม่คีวามวติกวา่ 
ความล้มเหลวในทางการเมืองจะนำประเทศไทยไปสู่การเป็น “รัฐที่ล้มเหลว” 
หากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ นักการเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ภาคธุรกิจ และภาคประชาชนช่วยกันคิดและทำหน้าที่ในส่วนของตนภายใต้ 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยยึดหลักการด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นหลักการ  
ที่สร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่สังคมแล้ว ประเทศไทยของเราจะมีนโยบาย 
ทางการเมอืงการปกครอง กฎหมาย ขอ้บงัคบั ตลอดจนการบงัคบัใชก้ฎหมายทีด่แูลคน  
ดูแลสังคม อย่างเป็นธรรมและมีความสุข สันติภาพก็จะเกิดข้ึนกับสังคมไทย ความ 
แตกต่างทางสังคมวัฒนธรรม แต่เป็นเอกภาพบนความหลากหลายท่ียึดหลักสิทธิมนุษยชน  
หลักนิติรัฐ นิติธรรม สังคมไทยย่อมจะก้าวพ้นวิกฤติการณ์แห่งความขัดแย้ง 
และความรุนแรงไปสู่แนวทางแห่งการปฏิรูปประเทศไทยได้อย่างแท้จริง 



จุลนิติ ม.ค. - ก.พ. ๕๔28

“หลักสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย :    
แนวความคิดและภาคปฏิบัติ”

 จุลนิติ : ความหมายของคำว่า “สิทธิ” และ “เสรีภาพ” 
หากพิจารณาความหมาย “โดยท่ัวไป” กับความหมาย “ตามรัฐธรรมนูญ” 
มีความเหมือนและความแตกต่างกันในหลักการและสาระสำคัญ 
ประการใดบ้าง 

 รศ. ดร. บรรเจิด ฯ : เมื่อพิจารณาถึงความหมายของคำว่า 
“สิทธิ” และ “เสรีภาพ” ตามความหมายทั่วไปนั้น “สิทธิ” หมายถึง 
อำนาจที่กฎหมายรับรองหรือคุ้มครองให้แก่บุคคลใดในอันที่จะ 
เรียกร้องให้บุคคลอื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง และก่อให้เกิด 
หนา้ทีต่อ่บคุคลอืน่ดว้ย สว่นคำวา่ “เสรภีาพ” หมายถงึ อำนาจอสิระ 
ของบุคคลที่จะกระทำการใดหรือไม่กระทำการใดอันเป็นอำนาจ 
ที่มีอยู่เหนือตนเอง ซึ่งจะมีความแตกต่างกับความหมายของสิทธิ 
และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญในกรณีที่สิทธิและเสรีภาพตาม 
รัฐธรรมนูญนั้นได้ถูกยกระดับให้เป็นกฎหมายสูงสุด ซึ่งทำให้มีผล 
ผูกพันกับอำนาจรัฐในเรื่องการตรากฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย  
และการตคีวามกฎหมายตอ้งสอดคลอ้งกบับทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญู  
ดังน้ัน สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญจึงหมายถึง อำนาจท่ีกฎหมาย 
สูงสุดให้การรับรองคุ้มครองแก่ปัจเจกบุคคลในอันท่ีจะกระทำการใด 
หรือไม่กระทำการใด อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าสิทธิเสรีภาพโดยทั่วไป 
เป็นสิทธิเสรีภาพที่มีผลผูกพันในด้านหน้าที่ที่มีระหว่างประชาชน 
ด้วยกัน แต่สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญนั้นจะผูกพันกับอำนาจรัฐ 
โดยตรง อาจจะมีผลผูกพันกับปัจเจกบุคคลบ้างแต่ก็เป็นเพียง 
ความผูกพันในทางอ้อมเท่านั้น

คณบดี คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ๑  

 ๑ สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เนติบัณฑิตไทย ปริญญาโทด้านกฎหมายมหาชน 
จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท (Magister Lugum) และปริญญาเอก (Doktor der Rechte-Dr.jur) 
จากมหาวิทยาลัย Bochum ปัจจุบันดำรงตำแหน่งคณบดี คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

เมื่อวันพุธที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ชาติ
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 เมื่อเราพูดถึงเสรีภาพโดยทั่วไปของประเทศไทยนั้นไม่ได้มีการบัญญัติไว้ใน 
รัฐธรรมนูญโดยชัดเจน แต่อย่างไรก็ตามหากเราพิจารณาดูให้ดีจะพบว่าสิทธิเสรีภาพ 
โดยทั่วไปนั้นจะซ่อนอยู่ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เช่น มาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง 
ซึง่บญัญตัวิา่ “บคุคลยอ่มมสีทิธแิละเสรภีาพในชวีติและรา่งกาย...” โดยคำวา่เสรภีาพ 
ในชวีติและรา่งกายดงักลา่วจะไปโยงกบัความหมายทีเ่อกชนหรอืปจัเจกบคุคลยอ่มอา้ง 
เสรีภาพที่จะกระทำการโดยทั่วไปได้ ซึ่งซ่อนอยู่ในคำว่าสิทธิและเสรีภาพในชีวิต 
และรา่งกาย ซึง่คำวา่สทิธแิละเสรภีาพในชวีติและรา่งกายหมายความวา่ เสรภีาพทีจ่ะ 
กระทำการใดหรือไม่กระทำการใดตราบเท่าที่ไม่มีกฎหมายห้าม เพราะฉะนั้นถ้าเรา 
เขา้ไปดใูนแตล่ะมาตราของหมวด ๓ ทีว่า่ดว้ยเรือ่งสทิธแิละเสรภีาพของชนชาวไทยแลว้  
ไม่มีมาตราใดที่บัญญัติในเรื่องสิทธิและเสรีภาพในเรื่องดังกล่าวโดยตรง แต่จะยึดโยง 
ในเรื่องสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกายตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๒ ซึ่งเป็นเรื่อง 
สิทธิเสรีภาพทั่วไป เมื่อพิจารณาถึงกฎหมายเอกชนแล้วการจะกระทำอะไรย่อมทำได้ 
ตราบเท่าที่ไม่มีกฎหมายห้าม ถามว่าหลักการนี้มีฐานมาจากไหน ก็ตอบได้ว่าฐานของ 
หลกันีม้าจากรฐัธรรมนญูมาตรา ๓๒ แตเ่นือ่งจากรฐัธรรมนญูของประเทศไทยไดบ้ญัญตั ิ
ไว้ไม่ชัดเจนจึงทำให้มองไม่เห็นภาพในเรื่องสิทธิและเสรีภาพของชีวิตและร่างกาย 
โดยทั่วไป ผมยกตัวอย่าง สมมติว่านาง ก. จะไปรับจ้างตั้งครรภ์ ถามว่าทำได้หรือไม ่
ตราบเทา่ทีไ่มม่กีฎหมายหา้ม เวน้แตเ่ราจะตคีวามวา่สญัญาทีไ่ดม้กีารตกลงอุม้ทอ้งนัน้ 
ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน เพราะเมื่อยังไม่มีกฎหมายห้ามไว้ก็จำเป็นจะต้องมี 
การตีความ เพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นจะต้องตรากฎหมายเฉพาะในเรื่องของการ 
อุ้มบุญขึ้นมา เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าเวลานางสาว ข. ไปอุ้มท้องซึ่งเป็นเชื้อของ 
สามีภรรยาคู่หนึ่งจะกำหนดให้ผู้หญิงคนใดเป็นมารดาของเด็ก เพราะตามประมวล 
กฎหมายแพง่และพาณชิย ์มาตรา ๑๔๕๖ ไดบ้ญัญตัวิา่ “เดก็เกดิจากหญงิทีไ่มไ่ดม้กีาร 
สมรสกบัชายใหถ้อืวา่เปน็บตุรชอบดว้ยกฎหมายของหญงินัน้...” จงึมปีญัหาวา่หญงิชาย 
ซึ่งเป็นเจ้าของเชื้อดังกล่าวจะอยู่ในฐานะใดในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดา 
และบุตร ซึ่งกรณีนี้จะใช้หลักกฎหมายแพ่งทั่วไปไม่ได้แล้ว ดังนั้น จึงมีความจำเป็น 
ต้องมีบทกฎหมายเฉพาะเรื่องเพื่อรับรองกรณีดังกล่าว 

 จุลนิติ : ในทัศนะของอาจารย์ “สิทธิ” และ “เสรีภาพ” สามารถแบ่งแยก 
ออกได้เป็นกี่ประเภทหรือกี่ลักษณะ และในการแบ่งแยกประเภทดังกล่าวมี 
วัตถุประสงค์หรือมีเจตนารมณ์ที่แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

 รศ. ดร. บรรเจิด ฯ : วิธีแบ่งเรื่องสิทธิและเสรีภาพแบ่งได้ในหลายลักษณะ  
เชน่ สทิธใินทางเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง หรอืแบง่ตามลกัษณะของการกระทำ สทิธทิีจ่ะ 
กระทำการ หรือสิทธิในทางความคิด ในมโนธรรมสำนึก ในทางความเชื่อ แต่ในที่นี้ 
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“หลักสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย :    
แนวความคิดและภาคปฏิบัติ”

ผมจะกล่าวถึง การแบ่งแยกสิทธิและเสรีภาพซึ่งมีความสำคัญ ก็คือการแบ่งแยกสิทธ ิ
และเสรีภาพโดยพิจารณาว่ารัฐมีหน้าที่ต่อสิทธิในกลุ่มนั้น ๆ อย่างไร อันเป็นแนวทาง 
การแบ่งแยกสิทธิและเสรีภาพตามแนวคลาสสิคของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
โดยแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้ 
 ประเภททีห่นึง่ กลุม่ staus negativus หมายถงึ กลุม่ของสทิธแิละเสรภีาพที ่
การใช้สิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคลจะต้องปราศจากการเข้ามาแทรกแซงใด ๆ 
ของรัฐ ซึ่งเป็นสิทธิและเสรีภาพที่ปฏิเสธอำนาจรัฐ อาทิ เสรีภาพในการนับถือศาสนา 
เสรีภาพในเคหสถาน เสรีภาพในการสื่อสาร สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย 
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และเสรีภาพทางวิชาการ เป็นต้น หน้าที่ของรัฐ 
ในกลุ่มนี้ คือ ห้ามรัฐไปยุ่งเกี่ยวกับแดนแห่งสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
 ประเภทที่สอง กลุ่ม staus positivus หมายถึง กลุ่มของสิทธิที่การใช้สิทธิ 
และเสรีภาพของปัจเจกบุคคลไม่อาจจะบรรลุความมุ่งหมายได้หากปราศจากการ 
เข้ามาดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งจากฝ่ายรัฐ ซึ่งเป็นการแสดงออกมาในรูปของสิทธิ 
ประเภทเรียกร้องให้กระทำ เช่น สิทธิในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานฟรี กล่าวคือ  
ถ้ารัฐไม่เข้ามาสร้างโรงเรียนให้สิทธิด้านนี้ก็ไม่อาจบรรลุได้ หรือสิทธิในการรับบริการ 
สาธารณสุข กล่าวคือ ถ้ารัฐไม่มีบุคลากรทางด้านการแพทย์หรือไม่มีโรงพยาบาล 
สทิธดิา้นบรกิารสาธารณสขุกไ็มส่ามารถบรรลไุด ้หรอืสทิธทิีไ่ดร้บัสิง่อำนวยความสะดวก 
อันเป็นสาธารณะและความช่วยเหลือจากรัฐของผู้พิการ เป็นต้น สิ่งที่ได้กล่าวมานี้ 
เป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องไปดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามความมุ่งหมายแห่งสิทธินั้น
 ประเภทที่สาม กลุ่ม staus activus หมายถึง กลุ่มของสิทธิที่สมาชิก 
ของรัฐนั้นจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของรัฐเพื่อใช้สิทธิของตนในการเข้าไปมีส่วนร่วม 
ในการสร้างเจตจำนงทางการเมือง หรือเข้าไปมีส่วนร่วมกับองค์กรของรัฐ เช่น 
สิทธิในทางการเมือง ในการตั้งพรรคการเมือง โดยมีเจตจำนงร่วมกันเพื่อเข้าไปใช้ 
อำนาจรฐั หรอืสทิธขิองบคุคลในการรบัราชการ เพือ่ทีจ่ะเขา้ไปเปน็สว่นหนึง่ขององคก์ร 
ของรฐั โดยสทิธแิละเสรภีาพในกลุม่นีจ้ะเปน็สทิธทิีเ่ปน็ประโยชนต์อ่พลเมอืงของรฐันัน้ ๆ   
โดยรัฐมีหน้าที่เอื้ออำนวยให้ปัจเจกบุคคลสามารถมีส่วนร่วมกับรัฐได้ภายใต้หลัก 
ความเสมอภาค ยกตวัอยา่ง การรบัสมคัรบคุคลเพือ่บรรจเุปน็ขา้ราชการโดยรบัเฉพาะ 
เกียรตินิยมนั้นไม่ได้ เพราะเป็นการขัดต่อหลักความเสมอภาค เป็นต้น
 หากพิจารณาจะเห็นได้ว่าในแต่ละกลุ่มนั้นจะมีข้อจำกัดในเรื่องอำนาจหน้าที่ 
ของรฐัในการใหส้ทิธแิละเสรภีาพแกป่ระชาชนทีแ่ตกตา่งกนัออกไป กลา่วคอื ในอดตีนัน้ 
จะเป็นการเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพในกลุ่ม staus negativus ซึ่งเน้นการจำกัด 
อำนาจรัฐ แต่ปัจจุบันสิทธิและเสรีภาพที่สำคัญเป็นสิทธิเสรีภาพในลักษณะของกลุ่ม 
staus positivus โดยเฉพาะปจัจบุนัทีไ่ดก้ลา่วกนัวา่เปน็รฐัสวสัดกิาร กลา่วคอื เปน็หนา้ที่ 
ของรัฐที่จะต้องเข้าไปดำเนินการในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้พลเมืองของรัฐมีมาตรฐาน 



จุลนิติ ม.ค. - ก.พ. ๕๔ 31

บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

ในการดำรงชีพที่เท่าเทียมกัน ซึ่งในสังคมส่วนใหญ่ได้ให้ความสำคัญกับเสรีภาพใน 
ลกัษณะ staus positivus นี ้แตก่ย็งัมคีนในสงัคมบางสว่นทีจ่ดัอยูใ่นกลุม่ staus negativus  
โดยการห้ามรัฐเข้าไปแทรกแซงการใช้สิทธิและเสรีภาพของประชาชน การแบ่งแยก 
สิทธิและเสรีภาพดังกล่าวจึงสะท้อนให้เห็นว่ารัฐมีหน้าที่อย่างไรต่อสิทธิในแต่ละกลุ่ม  
ซึง่การแบง่เปน็กลุม่ดงักลา่วนัน้ไดส้ง่ผลใหท้ราบไดว้า่ผูใ้ดจะเปน็ผูท้รงสทิธใินแตล่ะกลุม่  
และรวมถึงการแบ่งแยกหน้าที่ของรัฐในแต่ละกลุ่มว่ามีหน้าที่ประการใดบ้าง 

 
 จุลนิติ : ในส่วนของสิทธิและเสรีภาพบางประการท่ีไม่ได้มีการบัญญัติรับรองไว ้
โดยชัดแจ้งในรัฐธรรมนูญ จะได้รับการรับรองและคุ้มครองด้วยหรือไม่ อย่างไร

 รศ. ดร. บรรเจิด ฯ : ถ้าเราพิจารณารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๒ ที่ว่าสิทธิและเสรีภาพผูกพันโดยตรงต่อองค์กร 
ผู้ใช้อำนาจรัฐ เราจะเห็นได้ว่าในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ ไม่ได้เขียนว่าสิทธิเสรีภาพ 
ท่ีบัญญัติรับรองไว้โดยตรงเท่าน้ัน แต่ยังรวมถึงสิทธิเสรีภาพโดยปริยายและโดยคำวินิจฉัย 
ของศาลรัฐธรรมนูญด้วย เวลามองว่าสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมีอะไรบ้าง ไม่ได้ 
หมายความว่าสิทธิและเสรีภาพที่บัญญัติไว้ในหมวด ๓ ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของ 
ปวงชนชาวไทยเท่านั้น เพราะหมวด ๓ เป็นเพียงหลักการใหญ่ แต่ยังมีเรื่องสิทธิและ 
เสรภีาพทีม่กีารบญัญตัไิวก้ระจายไปตามหมวดอืน่ ๆ  อกีมาก อาทเิชน่ สทิธทิางการเมอืง 
สทิธใินการเขา้ชือ่เสนอกฎหมาย สทิธใินการเขา้ชือ่ถอดถอน เปน็ตน้ เพราะฉะนัน้ สทิธ ิ
และเสรภีาพตามทีไ่ดบ้ญัญตัไิวใ้นรฐัธรรมนญูโดยตรงมอียู ่๒ สว่น คอื สว่นแรกบญัญตั ิ
ไวใ้นหมวด ๓ วา่ดว้ยสทิธแิละเสรภีาพของปวงชนชาวไทย สว่นทีส่อง ไดก้ระจดักระจาย 
อยู่ในหมวดต่าง ๆ ส่วนสิทธิเสรีภาพโดยอ้อมอาจจะเกิดขึ้นโดยคำวินิจฉัยของ 
ศาลรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตามอาจจะมีสิทธิเสรีภาพท่ีไม่ได้มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
แต่สามารถนำมาใช้ในการตีความอุดช่องว่างไว้ ๒ ประการ คือ  

เวลามองว่าสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมีอะไรบ้าง ไม่ได้หมายความว่าสิทธิและเสรีภาพ 
ที่บัญญัติไว้ในหมวด ๓ ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยเท่านั้น เพราะหมวด ๓ 
เป็นเพียงหลักการใหญ่ แต่ยังมีเรื่องสิทธิและเสรีภาพที่มีการบัญญัติไว้กระจายไปตามหมวด
อื่น ๆ อีกมาก

 ๒ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗ บัญญัติว่า
  “มาตรา ๒๗ สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้โดยชัดแจ้ง โดยปริยายหรือโดยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  
ย่อมได้รับความคุ้มครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐโดยตรงในการตรา 
กฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย และการตีความกฎหมายทั้งปวง”
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 ประการแรก คือ บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๓๒ ในการ 
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของบุคคล เพราะหากเม่ือใดทีไ่ม่มีบทบัญญัติ 
ของกฎหมายรับรองไว้โดยตรงก็จะมีการตีความโดยนำมาตรา ๓๒ มาอุดช่องว่าง 
 ประการที่สอง คือ นำเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามความในรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๒๘ เป็นฐานในการอุดช่องว่างได้เช่นกัน ยกตัวอย่าง ถามว่าการทำแท้ง 
จะถอืวา่ขดัตอ่รฐัธรรมนญูหรอืไม ่เราจะเหน็ไดว้า่การตคีวามคำวา่บคุคลในรฐัธรรมนญู  
หมายความว่าบุคคลซึ่งคลอดและอยู่รอดเป็นทารกหรือไม่ แสดงว่าการไปทำลาย 
ชีวิตที่พร้อมจะพัฒนาออกมาเป็นชีวิตที่อิสระเท่ากับเป็นการทำลายศักดิ์ศรี  
ความเป็นมนุษย์หรือไม่ จะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญอาจจะมุ่งคุ้มครองสิ่งที่จะพัฒนา 
มาเปน็มนษุยใ์นทีส่ดุกไ็ด ้การทำแทง้เสรอีาจจะขดัตอ่หลกัศกัดิศ์รคีวามเปน็มนษุยก์ไ็ด ้ 
ในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ศาลรัฐธรรมนูญหยิบยกเอาหลักศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์มาใช้ในการคุ้มครองคุณค่าหรือคุณธรรมทางกฎหมาย ก็มีคำถามว่าทารก 
ในครรภ์มารดาเป็นบุคคลหรือไม่ แน่นอนว่าหากนำหลักตามประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์มาพิจารณา ทารกในครรภ์มารดายังไม่มีสภาพเป็นบุคคล เมื่อยังไม่ม ี
สภาพเปน็บคุคลเขากย็งัไมส่ามารถใชส้ทิธขิองเขาได ้แตป่ระเดน็สำคญัอยูท่ีว่า่กฎหมาย 
ควรจะให้ความคุ้มครองทารกที่กำลังจะพัฒนาออกมาเป็นมนุษย์อีกคนด้วยหรือไม่  
ซึ่งในเรื่องดังกล่าวนี้ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันได้วินิจฉัยว่าการให้ทำแท้งได้โดยเสรีนั้น 
เป็นการให้ความสำคัญแต่เฉพาะชีวิตของมารดาโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงชีวิตที่พร้อมจะ 
กลายมาเปน็อกีชวีติหนึง่ การทำแทง้โดยเสรจีงึเปน็การขดัตอ่รฐัธรรมนญูในเรือ่งศกัดิศ์รี 
ความเป็นมนุษย์ เป็นต้น 
 เพราะฉะนั้นที่กล่าวมาทั้ง ๒ ประการ จึงเป็นหลักการที่ศาลสามารถนำมาใช้ 
ในการตีความ เพราะว่าการตรากฎหมายนั้นไม่มีแนวทางใดที่จะตรากฎหมายให้มี 
ความแจ้งชัดรัดกุมครอบคลุมทุกกรณีได้
 
 จุลนิติ : ในปัจจุบันมีกลุ่มคนรักร่วมเพศที่มีความประสงค์จะแต่งงาน 
และอยูก่นิรว่มกนั โดยไดร้บัการรบัรองสทิธติามกฎหมายเชน่เดยีวกบัความสมัพนัธ ์
ระหว่างสามีภรรยา ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรในประเด็นนี้                 

 รศ. ดร. บรรเจิด ฯ : การอยูร่ว่มกนัของบคุคลเพศเดยีวกนันัน้เปน็เรือ่งเสรภีาพ 
ในร่างกาย ในเมื่อไม่มีกฎหมายห้ามคนที่รักร่วมเพศก็มีเสรีภาพในการอยู่ร่วมกันได้ 
สว่นสงัคมจะยอมรบัหรอืไม ่ไมใ่ชเ่รือ่งของกฎหมาย ในปจัจบุนักฎหมายของประเทศไทย 
ยงัไมร่บัรองสทิธกิารสมรสระหวา่งบคุคลเพศเดยีวกนั แตถ่า้เรายอมรบัในเรือ่งเสรภีาพ 
ของการอยู่ร่วมกันของคนเพศเดียวกัน ควรจะมีกฎหมายรองรับในการใช้ชีวิตร่วมกัน
ของคนเพศเดยีวกนั เพือ่แกไ้ขปญัหาทีจ่ะเกดิขึน้ในเรือ่งทรพัยส์นิทีท่ำมาหาไดร้ะหวา่ง 
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อยู่ร่วมกันนอกเหนือจากความสัมพันธ์กันในลักษณะของการเป็นหุ้นส่วนกัน 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 
 จุลนิติ : ถ้าบุคคลเพศเดียวกันซึ่งประสงค์จะสมรสกันแต่ได้รับการปฏิเสธ 
จากนายทะเบยีนสมรส จะสามารถใชส้ทิธทิางศาลโดยอาศยัอำนาจตามรฐัธรรมนญู 
แหง่ราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๒๘ วรรคสอง เพือ่ใหศ้าลพพิากษาใหน้ายทะเบยีน 
จดทะเบียนสมรสให้ได้หรือไม่

 รศ. ดร. บรรเจดิ ฯ : ในประเดน็นีแ้มว้า่บคุคลเพศเดยีวกนัจะมเีสรภีาพในการ 
อยูร่ว่มกนัตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๓๒ วรรคหนึง่ แตร่ฐัธรรมนญู 
มาตรานีค้งไมไ่ดม้คีวามประสงคใ์หค้นเพศเดยีวกนัซึง่อยูร่ว่มกนัมคีวามสมัพนัธใ์นทาง 
กฎหมายเชน่เดยีวกนักบัการสมรสกนัของคนตา่งเพศ เพราะการสมรสกนัเปน็การสรา้ง 
สถาบันครอบครัวในการสืบเผ่าพันธุ์ ซึ่งโดยธรรมชาติบุคคลเพศเดียวกันไม่สามารถ 
ทีจ่ะมบีตุรได ้ดงันัน้ ณ ปจัจบุนัคงจะยงัไมส่ามารถใชส้ทิธติามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๘ 
วรรคสอง เพื่อใช้สิทธิทางศาลในกรณีนี้ได้ 

 
 จุลนิติ : ในการเกณฑ์ทหาร คณะกรรมการตรวจเลือกจะบันทึกในเอกสาร 
การตรวจเลอืกทหารกองเกนิ (สด. ๔๓) ของบคุคลเพศทีส่ามวา่ “โรคจติถาวร” ทำให้ 
บุคคลกลุ่มนี้ออกมาเรียกร้องขอให้กระทรวงกลาโหมเปลี่ยนถ้อยคำดังกล่าว  
เพราะถือว่าเป็นการทำลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร 
ในปัญหานี้ 

 รศ. ดร. บรรเจิด ฯ : การระบุว่าบุคคลเพศที่สามเป็นโรคจิตอาจทำให้เกิด 
ความเข้าใจคลาดเคลื่อนในสาระสำคัญและกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลกลุ่มนี้  
บุคคลที่มีความหลากหลายในทางเพศและมีพฤติกรรมไม่ตรงกับเพศที่แท้จริงคงจะ 
ไม่ใช่โรคจิต ในเรื่องนี้ถ้าเราไปศึกษาจากรายงานการวิจัยจะพบว่าการเบี่ยงเบน 
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ในทางเพศเกิดจากการรับสารที่มาจากพลาสติกซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง 
ฮอร์โมนทำให้เกิดการเบี่ยงเบนทางเพศได้ เราควรนำฐานงานวิจัยมารองรับว่าทำไม 
คนในปจัจบุนัจงึเกดิการเบีย่งเบนทางเพศมาก ถา้เราเขา้ใจอยา่งนี ้การเบีย่งเบนทางเพศ 
ก็ถือว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงของสภาพทางสังคมอันเกิดจากการบริโภคที่เกิดขึ้นได้  
เมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะทำให้สังคมเกิดความเข้าใจและยอมรับในความหลากหลายทางเพศ 
มากขึ้น โดยส่วนตัวผมเห็นว่าไม่ควรจะระบุคำว่า “โรคจิตถาวร” ในเอกสาร 
การตรวจเลอืกทหารกองเกนิ (สด. ๔๓) แตค่วรจะใชถ้อ้ยคำอืน่ทีม่คีวามหมายกลาง ๆ   
ที่ไม่กระทบต่อความรู้สึกและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลเพศที่สาม อาทิเช่น 
ควรใช้คำว่า “มีจิตใจเป็นเพศหญิง” หรือ “มีร่างกายไม่เหมาะรับราชการทหาร” 
เป็นต้น  

 
 จลุนติ ิ: เมือ่เปรยีบเทยีบกบันานาอารยประเทศแลว้ บทบาทอำนาจหนา้ที ่
และสถานภาพขององค์กรท่ีเก่ียวข้องกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีความเหมาะสม 
และเพยีงพอกบัการคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของประชาชนในสถานการณป์จัจบุนั 
หรือไม่ เพียงใด

 รศ. ดร. บรรเจิด ฯ : ในประเทศไทยมีองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนมากเกินพอ เมื่อเปรียบเทียบกับนานาอารยประเทศซึ่งมี 
องค์กรคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพไม่มากแต่องค์กรที่มีอยู่มีประสิทธิภาพ ในขณะที่ 
ประเทศไทยต้องสร้างองค์กรเหล่าน้ีเป็นจำนวนมากแสดงว่าองค์กรพ้ืนฐานในการคุ้มครอง 
สิทธิเสรีภาพของเราไม่มีประสิทธิภาพ ยกตัวอย่าง เรามีผู้ตรวจการแผ่นดินและ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ  
นอกจากน้ียังมีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
(ป.ป.ง.) มีกรมสอบสวนคดีพิเศษ รวมถึงองค์กรตรวจสอบทางการเงิน และองค์กร 
ตรวจสอบการใชอ้ำนาจรฐัตา่ง ๆ  อกีมากมาย หรอืองคก์รปราบปรามการทจุรติ ไมว่า่จะ 
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เป็นสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงาน 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรของ 
ประเทศไทยจะมกีารขยายองคก์รใหเ้พิม่มากขึน้ ยิง่มกีารสรา้งองคก์รขึน้มามากยิง่เกดิ 
ปัญหามากขึ้นเป็นเงาตามตัว เนื่องจากองค์กรเหล่านี้ขาดเอกภาพและการบูรณาการ 
ในการทำงานร่วมกัน ยกตัวอย่างเช่นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและ 
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งทั้งสององค์กรนี้มีอำนาจหน้าที่ซ้ำซ้อนกันค่อนข้างมาก  
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอำนาจเพิ่มมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับอำนาจ 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ เช่น มีอำนาจเสนอเรื่อง 
พร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทน 
ผูเ้สยีหายได ้เปน็ตน้ ในสว่นของผูต้รวจการแผน่ดนิ มอีำนาจหนา้ทีห่ลกั คอื พจิารณา 
และสอบสวนข้อเท็จจริงว่าองค์กรของรัฐใดดำเนินการโดยไม่เป็นธรรม และการตรวจสอบ 
การฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม บทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดิน 
รฐัธรรมนญูไดก้ำหนดบทบาทใหเ้ปน็องคก์รตรวจสอบ แตใ่นปจัจบุนัผูต้รวจการแผน่ดนิ 
กลบัไมไ่ดแ้สดงบทบาทในการตรวจสอบอยา่งชดัเจนแตก่ลบัไปเนน้การทำหนา้ทีใ่นทาง 
การไกลเ่กลีย่ ซึง่การวางแนวคดิวา่จะไมท่ำงานใหเ้กดิผลกระทบกบัองคก์รอืน่เปน็การ
จำกดัอำนาจของตวัเอง การไปวางหลกัอยา่งนีถ้กูตอ้งหรอืไม ่เราจงึเหน็ไดว้า่ทีผ่า่นมา
บทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดินในแง่ของการทำหน้าที่ตรวจสอบจึงมีไม่มาก 
 สำหรบัองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของตา่งประเทศนัน้  
ผมขอยกตัวอย่างของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี องค์กรที่ทำหน้าที่ในการ
ให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพมีไม่มากนัก อาทิเช่นผู้ตรวจการแผ่นดินก็มีเฉพาะ 
ในขอบเขตของทหาร แต่ในส่วนอื่น ๆ นั้นไม่มี ที่เป็นเช่นนี้เพราะองค์กรพื้นฐานของ 
ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีทำงานมีประสิทธิภาพมากกว่าในประเทศไทย  
และที่สำคัญคือในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพเป็น 
อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะเข้ามาดูแล หากมีการละเมิดสิทธิเสรีภาพเกิดขึ้นผู้ที่
ถูกละเมิดจะต้องไปฟ้องต่อศาลที่มีอำนาจในเรื่องนั้น ๆ ก่อน เช่นถ้าเรื่องนั้นเกี่ยวกับ 
ศาลปกครองก็จะต้องไปศาลปกครอง เกี่ยวกับศาลยุติธรรมก็จะต้องไปศาลยุติธรรม  
เกี่ยวกับศาลแรงงานก็ไปศาลแรงงาน จนกว่าศาลนั้น ๆ ตัดสินเมื่อถึงที่สุดแล้ว  
หากผูฟ้อ้งคดเีหน็วา่การตดัสนิของศาลนัน้ ๆ  ยงัมผีลกระทบตอ่สทิธแิละเสรภีาพของตน  
จึงจะมีสิทธิร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นองค์กรสุดท้ายในการปกป้องและดูแล 
เรือ่งสทิธเิสรภีาพ ทำใหร้ะบบการคุม้ครองสทิธเิสรภีาพของประเทศสหพนัธส์าธารณรฐั 
เยอรมนมีคีวามเปน็เอกภาพ ซึง่ปจัจบุนัประเทศไทยยงัไมส่ามารถทีจ่ะนำระบบนีม้าใช ้ 
เพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้รับความเช่ือถือจากประชาชน 
ในการทำหน้าที่คุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชน ซึ่งแตกต่างกับศาลรัฐธรรมนูญของ
ประเทศไทยที่ยังไม่ได้รับความเชื่อถือจากสังคม เพราะว่าที่มาของศาลรัฐธรรมนูญ 
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“หลักสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย :    
แนวความคิดและภาคปฏิบัติ”

มาจากทางการเมืองและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้เติบโตทางสายอาชีพเหมือน 
ศาลยตุธิรรมและศาลปกครอง ประกอบกบัคำวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญูยงัใหเ้หตผุล 
ทางกฎหมายทีม่ปีญัหาในทางวชิาการ ดงันัน้ ถา้ใหศ้าลรฐัธรรมนญูเปน็องคก์รทีม่อีำนาจ 
วินิจฉัยชี้ขาดสูงสุด ก็จะไปกระทบกับอำนาจศาลยุติธรรมกับศาลปกครองอย่างมาก  
ดังนั้น เมื่อศาลรัฐธรรมนูญของเรายังไม่สามารถแสดงบทบาทให้เป็นที่ยอมรับ 
ของสงัคม เหตผุลกเ็พราะมโีอกาสทีท่างการเมอืงจะเขา้มาแทรกแซงในการทำงานของ 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เพราะฉะนั้นด้วยพื้นฐานทางการเมืองการปกครองของ 
ประเทศไทยในปจัจบุนัจงึยงัไมถ่งึเวลาทีจ่ะนำเอารปูแบบเชน่เดยีวกบัประเทศสหพนัธ ์
สาธารณรัฐเยอรมนีมาใช้
 
 จุลนิติ : ในทัศนะของท่านคิดว่าอะไรคือปัญหาและอุปสรรคในการ 
ให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในปัจจุบัน 

 รศ. ดร. บรรเจิด ฯ : ปญัหาและอปุสรรคในการใหค้วามคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ 
ของประชาชนในปัจจุบัน สามารถจำแนกออกได้อย่างน้อย ๒ ประการ ดังนี้
 ประการแรก ขอบเขตเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งเมื่อพิจารณาในด้าน 
องค์ความรู้น้ันไม่ได้มีการกล่าวถึงขอบเขตของเสรีภาพแต่ละกรณีไว้ว่ามีขอบเขตแค่ไหน  
เพียงใด ยกตัวอย่างเช่น เสรีภาพในการชุมนุม ขอบเขตของเสรีภาพในการชุมนุม 
ตามรัฐธรรมนูญมีเพียงใด องค์ความรู้ด้านวิชาการที่กล่าวถึงเรื่องนี้ค่อนข้างน้อย 
ถงึแมว้า่บทบญัญตัขิองกฎหมายในเรือ่งสทิธเิสรภีาพจะเริม่มมีาตัง้แตป่ระเทศไทยมกีาร 
เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน  
พ.ศ. ๒๔๗๕ ก็ตาม แต่ว่าพัฒนาการในเรื่องนี้ยังมีไม่มากโดยเฉพาะในด้านองค์ความรู้  
สง่ผลใหผู้ใ้ชส้ทิธแิละเสรภีาพไมอ่าจทราบไดแ้นช่ดัวา่สทิธแิละเสรภีาพนัน้ ๆ  มขีอบเขต 
แค่ไหนเพียงใด ทำให้เกิดการใช้สิทธิเสรีภาพเกินขอบเขตที่ควรจะเป็นและกระทบ 
ต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น เสรีภาพในการชุมนุมซึ่งถือได้ว่าเป็นปัญหาส่วนหนึ่ง 
ที่ดำรงอยู่ในสังคมไทยในปัจจุบัน 
 ประการทีส่อง ปญัหาการเขา้ถงึสทิธขิองบคุคล เชน่ รฐัธรรมนญูไดบ้ญัญตัไิวว้า่ 
บุคคลย่อมมีสิทธิในทรัพย์สิน แต่ในความเป็นจริงแล้วการเข้าถึงสิทธินั้นไม่เหมือนกัน 
ตวัอยา่งเชน่ ในเรือ่งการเขา้ถงึสทิธใินทีด่นิทำกนิ กลา่วคอื ถา้เปน็นายทนุจะมกีารเขา้ถงึ 
สิทธิได้ง่ายกว่าประชาชน หรือสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนในกรณีที่ 
หนว่ยงานของรฐัจะกอ่สรา้งโครงการขนาดใหญ ่เพราะฉะนัน้ ปญัหาใหญค่อืสทิธเิสรภีาพ 
มีอยู่จริงตามกฎหมายแต่ว่าในทางปฏิบัติการเข้าถึงสิทธิของประชาชนยังเป็นเรื่องที ่
ยากลำบาก 
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บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

 ดังนั้น จากปัญหาดังกล่าวมาข้างต้นมีแนวทางในการท่ีจะทำให้การคุ้มครองสิทธิ 
และเสรีภาพของประชาชนบังเกิดผลในทางปฏิบัติ ดังน้ี
 ประการแรก  การทำให้ขอบเขตของสิทธิและเสรีภาพมีความชัดเจน เช่น 
เรื่องเสรีภาพในการชุมนุม ได้มีความพยายามออกกฎหมายเรื่องเสรีภาพในการชุมนุม 
สาธารณะ แต่กลายเป็นว่ากฎหมายเหล่านั้นเป็นเครื่องมือของอำนาจรัฐที่จะไปจำกัด 
เสรภีาพ เปน็กฎหมายทีต่อ้งขออนญุาตเพือ่ชมุนมุกอ่น อนัเปน็ปญัหาของชาวไรช่าวนาที่
เมือ่เขาไดร้บัความเดอืดรอ้นจงึมารว่มกนัแสดงออกซึง่เปน็ชอ่งทางเดยีวทีจ่ะแสดงใหร้ฐั 
ไดร้บัรูถ้งึปญัหาความเดอืดรอ้น เพราะฉะนัน้ถา้ไปตรากฎหมายเพือ่นำมาใชใ้นการแกไ้ข 
ปญัหากลุม่ผูช้มุนมุทางการเมอืงผมเหน็วา่ไมถ่กูตอ้ง เนือ่งจากการชมุนมุของเกษตรกร 
ชาวไรช่าวนาทีเ่ขาไดร้บัความเดอืดรอ้นจรงิ ๆ  จะไมม่ชีอ่งทางในการแสดงออกเลย ดงันัน้ 
ผมจงึมองวา่เรือ่งการชมุนมุของชาวไรช่าวนา เกษตรกร กบัการชมุนมุทางการเมอืงนัน้ 
แตกต่างกัน เพราะหากกฎหมายจะมีผลใช้บังคับเป็นการท่ัวไปจะเป็นปัญหาในอนาคตได้  
แตว่า่อยา่งไรกต็าม ถา้การมาชมุนมุโดยการปดิถนนสาธารณะและทำใหเ้กดิผลกระทบ 
ต่อประโยชน์ของส่วนรวมถือว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้เช่นกัน เพราะการใช้เสรีภาพ 
จนเกนิขอบเขตเชน่นีย้อ่มจะกระทบตอ่สงัคมโดยรวม รฐัและประชาชนไมค่วรจะยอมรบั 
แต่ก็ไม่ควรจะเคร่งครัดอะไรมากจนเกินควร การชุมนุมถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญ 
ประการหน่ึงของภาคประชาชนในการเรียกร้องความเป็นธรรมจากองค์กรผู้ใช้อำนาจรัฐ
 ประการที่สอง เรื่องระบบคิดในทางกฎหมาย เช่น รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
ได้บัญญัติรับรองเรื่องสิทธิชุมชนไว้ในหมวด ๓ ส่วนที่ ๑๒ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ 
ซึง่สทิธชิมุชนนัน้มมีากอ่นรฐั ในแตล่ะชมุชนจะมจีารตีประเพณ ีวฒันธรรม ภมูปิญัญา 
ท้องถิ่นที่แตกต่างกันไป แต่ว่ากฎเกณฑ์เหล่านี้ยังไม่ได้รับการรับรองให้สมดังสิทธิที่
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเท่าที่ควร เพราะระบบกฎหมายของประเทศไทยยังคงยึดติด 
อยู่กับระบบกฎหมายบ้านเมือง (Legal Positivism) ซึ่งหลักนี้ถือว่ากฎหมายต้อง
มาจากรัฐ เพราะฉะนั้นประชาชนในชุมชนจึงไม่อาจเข้าถึงสิทธิดังกล่าวได้ อาทิเช่น 
การอาศยัในเขตปา่สงวนแหง่ชาต ิรฐัไปตรากฎหมายกำหนดวา่การอาศยัในเขตปา่สงวน 
แห่งชาติเป็นความผิด ท้ังท่ีการประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติเกิดข้ึนภายหลังการอยู่อาศัย 
ของประชาชน เปน็ตน้ แตถ่า้เรานำเอาระบบพหนุยิมทางกฎหมาย (Legal Pluralism)  
ซ่ึงเป็นระบบท่ีรัฐอาจเคารพต่อกฎเกณฑ์ของสังคมท่ีมีความหลากหลาย เช่น จารีตประเพณี  
วัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น คดีแพ่งเกี่ยวด้วยเรื่องครอบครัวและมรดก 
ของบคุคลทีน่บัถอืศาสนาอสิลามในเขตจงัหวดัปตัตานี  นราธวิาส  ยะลา  และสตลู ใหน้ำ 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี  นราธิวาส  ยะลา  
และสตูล พ.ศ. ๒๔๘๙ ออกมาใช้บังคับแทนบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณชิย ์ บรรพ ๕ ครอบครวั และบรรพ ๖ มรดก การยอมรบัการมอียูข่องกฎเกณฑ์ 
เหล่านี้ จะทำให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำกันของคนในสังคม 
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“หลักสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย :    
แนวความคิดและภาคปฏิบัติ”

 จลุนติ ิ: ปจัจบุนัมกีารฟอ้งคดปีระชาชนทีเ่ขา้ไปทำไรท่ำสวนในเขตปา่สงวน 
แหง่ชาต ิทัง้ ๆ  ทีใ่นความเปน็จรงิแลว้ประชาชนไดเ้ขา้ไปอาศยัทำมาหากนิอยูก่อ่น 
การประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยเรียกค่าเสียหายในทางแพ่งเป็นจำนวนเงิน 
ที่สูงมากเนื่องจากทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ท่านมีความเห็นในเรื่องนี้อย่างไร

 รศ. ดร. บรรเจิด ฯ : ปัญหานี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความไม่เป็นธรรม 
ท่ีเกิดจากการใช้อำนาจรัฐ หากเราไปสำรวจข้อมูลผู้ท่ีอาศัยทำมาหากินอยู่ในเขตป่าสงวน 
แหง่ชาต ิจะสามารถแบง่ออกไดเ้ปน็ ๒ กลุม่ กลุม่ทีห่นึง่เปน็พวกทีเ่ขา้มาทำมาหากนิอยู ่
กอ่นประกาศเปน็เขตปา่สงวนแหง่ชาต ิกลุม่ทีส่องเปน็พวกทีเ่ขา้มาอยูภ่ายหลงัประกาศ 
เปน็เขตปา่สงวนแหง่ชาต ิถา้เราจำแนกบคุคล ๒ กลุม่นีอ้อกจากกนั การทีร่ฐัไปฟอ้งขบัไล่ 
และเรียกค่าเสียหายทางแพ่งจากประชาชนที่เขาอาศัยอยู่ก่อนประกาศเป็นพื้นที่ 
ปา่สงวนแหง่ชาตถิอืวา่เปน็การใชก้ฎหมายทีไ่มเ่ปน็ธรรมกบัประชาชน การทีร่ฐักำหนด 
วา่ “เมือ่ใดมกีารประกาศใหเ้ขตพืน้ทีใ่ดเปน็เขตปา่สงวนหรอือทุยานแหง่ชาตแิลว้ ถา้ผูใ้ด 
เข้าไปทำกินอยู่ก่อนแล้วไม่ไปคัดค้านภายใน ๙๐ วัน ถือว่าสละสิทธิครอบครอง” 

ถามว่ากฎหมายเป็นธรรมหรือไม่ เวลาขีดเส้นกำหนดเขตป่าสงวนหรือเขตอุทยาน 
แห่งชาติทำกันที่กระทรวงหรือกรม โดยไม่ได้ลงไปสำรวจในพื้นที่จริงว่ามีประชาชน 
อาศัยอยู่ในเขตที่จะประกาศเป็นเขตป่าสงวนหรืออุทยานแห่งชาติหรือไม่ ผมเห็นว่า 
หลักเกณฑ์เช่นนี้ไม่เป็นธรรมอย่างมาก เพราะว่าการสละสิทธิในที่ดินทำกินเท่ากับ 
เปน็การสละชวีติของเขา เขาทำมาหากนิมาตลอดทัง้ชวีติในทีด่นิผนืนัน้เขาจะยอมสละ 
ทีด่นิทีใ่ชอ้ยูอ่าศยัและทำมาหากนิไดอ้ยา่งไร แตว่า่ในทางตรงกนัขา้ม ในทีด่นิขา้งเคยีงกนั 
นายทนุนกัธรุกจิมทีีด่นิหลายพนัไรแ่ละมเีอกสารสทิธถิกูตอ้งตามกฎหมายทกุประการ  
จะเห็นได้ว่าเกิดความไม่เสมอภาคในการเข้าถึงสิทธิในที่ดิน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ 
เจา้หนา้ทีข่องรฐัใชอ้ำนาจไปในทางทจุรติคอรร์ปัชนัเอือ้ประโยชนต์อ่นายทนุนกัธรุกจิ  
กลายเป็นว่าคนมีฐานะทางเศรษฐกิจเท่านั้นที่จะมีความมั่นคงในที่ดิน แต่สำหรับ 
ชาวบ้านกลับไม่มีความมั่นคงในที่ดินทำกิน อันนี้เป็นปัญหาทางกฎหมายในเรื่องของ 
สิทธิ ซึ่งรัฐควรจะเร่งรัดในการแก้ปัญหาพื้นฐานเหล่านี้ 

การสละสิทธิ ในที่ดินทำกินเท่ากับเป็นการสละชีวิตของเขา เขาทำมาหากินมา 
ตลอดทั้งชีวิตในที่ดินผืนนั้นเขาจะยอมสละที่ดินที่ใช้อยู่อาศัยและทำมาหากินได้อย่างไร  
แต่ว่า ในทางตรงกันข้าม ในที่ดินข้างเคียงกันนายทุนนักธุรกิจมีที่ดินหลายพันไร่ 
และมีเอกสารสิทธิถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ จะเห็นได้ว่าเกิดความไม่เสมอภาคในการ 
เข้าถึงสิทธิในที่ดิน
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บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

 จุลนิติ : หลักการใหม่ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเกี่ยวกับ
การเพิม่ชอ่งทางการคุม้ครองสทิธขิองประชาชน อาท ิการใหส้ทิธใินการยืน่คำรอ้ง 
ต่อศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๒๑๒ ได้ประสบผลสำเร็จตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ มากน้อยเพียงใด 

 รศ. ดร. บรรเจิด ฯ : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๑๒ เป็น 
หลักการใหม่ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนซึ่งถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญ 
รับรองไว้มีสิทธิยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ โดยมีความเป็นมาสืบเนื่องจาก 
ระบบการตรวจสอบความชอบดว้ยรฐัธรรมนญู ตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งไม่ได้เปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถเสนอคำร้องโดยตรง 
ต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ หากประชาชนเห็นว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายฉบับใดละเมิด 
ต่อสิทธิเสรีภาพของตนจะต้องเสนอเร่ืองผ่านทางองค์กรท่ีมีอำนาจ เช่น ศาล หรือผู้ตรวจการ 
แผน่ดนิของรฐัสภา เปน็ตน้ หากองคก์รดงักลา่วไมส่ง่เรือ่งใหศ้าลรฐัธรรมนญู ประชาชน 
ก็ไม่มีช่องทางที่จะได้รับการเยียวยา จึงเห็นได้ว่าเป็นการจำกัดสิทธิของประชาชน 
ในการเสนอคดีโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  
รฐัธรรมนญูฉบบัปจัจบุนัจงึไดบ้ญัญตัริบัรองหลกัการใหป้ระชาชนยืน่คำรอ้งโดยตรงตอ่ 
ศาลรัฐธรรมนูญไว้
 แต่อย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนใช้สิทธิยื่นคำร้องโดยตรงต่อ 
ศาลรัฐธรรมนูญเป็นจำนวนมากจนสร้างภาระให้แก่ศาลรัฐธรรมนูญในการบริหารจัดการคดี  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๑๒ วรรคสอง จึงได้กำหนดเงื่อนไขว่า
การจะใช้สิทธิยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้นั้น ต้องเป็นกรณีที่บุคคลนั้น 
ไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอ่ืนได้แล้ว คำถามคือ คำว่า “ไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอ่ืนได้แล้ว”  
มีความหมายว่าอย่างไร คำตอบพื้นฐานในเบื้องต้นก็คือว่าต้องเป็นกรณีที่บุคคลนั้น 
ไม่อาจใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๑๑ มาตรา ๒๔๕ (๑) 
และมาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) กล่าวคือ ได้ใช้สิทธิทางศาลไม่ว่าจะเป็นศาลยุติธรรม  
ศาลปกครอง หรือศาลทหาร หรือใช้สิทธิผ่านทางผู้ตรวจการแผ่นดิน และได้ใช้สิทธ ิ
ผา่นทางคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาตแิลว้ปรากฏวา่องคก์รทัง้สามปฏเิสธไมส่ง่ 
คำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
 ประเดน็ปญัหาทีจ่ะตอ้งพจิารณาตอ่ไป คอื การจะใชส้ทิธยิืน่คำรอ้งโดยตรงตอ่ 
ศาลรัฐธรรมนูญนั้น ประชาชนจะต้องใช้สิทธิให้ครบถ้วนทั้งสามช่องทางดังกล่าวมา 
ขา้งตน้หรอืไม ่ปญัหานีอ้ธบิายไดว้า่ตอ้งพจิารณาเปน็รายกรณไีป กลา่วคอื ถา้เปน็กรณ ี
ที่มีการบังคับใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ประชาชนซึ่งถูกละเมิด
สิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญให้การรับรองและคุ้มครองไว้ จะต้องใช้สิทธิทางศาล 
ทางผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้ครบถ้วน  
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“หลักสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย :    
แนวความคิดและภาคปฏิบัติ”

จงึจะมาใชส้ทิธยิืน่คำรอ้งโดยตรงตอ่ศาลรฐัธรรมนญูได ้แตถ่า้เปน็กรณทีีต่วับทบญัญตัิ 
แห่งกฎหมายมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญโดยตัวของกฎหมายนั้นเอง 
กรณีเช่นนี้ เมื่อยังไม่มีการกระทำอันเป็นการโต้แย้งสิทธิของประชาชน ประชาชนยัง
ไม่สามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลได้ การจะใช้สิทธิยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ 
จะต้องใช้สิทธิผ่านเพียงสองช่องทางคือทางผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 ในปัจจุบันยังคงมีความเข้าใจที่สับสนอยู่ว่าระบบการยื่นคำร้องโดยตรงต่อ 
ศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๑๒ นำมาจาก 
หลักในเรื่องการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
แต่ความจริงแล้วเป็นคนละระบบ เพราะการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญของประเทศ 
สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมน ีไมม่กีารยืน่เรือ่งโดยตรงตอ่ศาลรฐัธรรมนญู การจะใชส้ทิธ ิ
ยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้นั้น จะต้องผ่านการใช้สิทธิทางศาลมาก่อน เมื่อศาล 
มคีำพพิากษาถงึทีส่ดุแลว้ประชาชนเหน็วา่คำพพิากษาของศาลละเมดิตอ่สทิธเิสรภีาพ
ของตน จึงจะใช้สิทธิยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ 

 ระบบการยืน่คำรอ้งโดยตรงตอ่ศาลรฐัธรรมนญูโดยหลกัการถอืวา่เปน็ระบบทีด่ ี
ที่เปิดโอกาสให้มีกลไกในการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายโดย 
ประชาชน แตป่ญัหาทีจ่ะตามมา คอื ปรมิาณคดทีีเ่พิม่ขึน้เปน็จำนวนมากจากการใชส้ทิธิ 
ฟ้องคดีโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญซ่ึงในทางปฏิบัติจะสร้างภาระในการบริหารจัดการคดี 
ของศาลรัฐธรรมนูญ จึงมีความจำเป็นท่ีจะต้องแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  
ในความเห็นของผมควรจะมีการสร้างกลไกในรูปของคณะกลั่นกรองคดีขึ้น 
ในศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้นก่อนที่จะเสนอคำฟ้องให้ 
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย หากคณะกลั่นกรองเห็นว่าคำฟ้องไม่เป็นสาระ 
อันควรรับไว้พิจารณาให้คำฟ้องน้ันเป็นอันตกไปและให้ถือว่าความเห็นของคณะกล่ันกรอง 
เป็นที่สุด ซึ่งแนวทางนี้จะช่วยแบ่งเบาภาระของศาลรัฐธรรมนูญได้ในระดับหนึ่ง

ถ้าเป็นกรณีที่ตัวบทบัญญัติแห่งกฎหมายมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 
โดยตัวของกฎหมายนั้นเอง กรณีเช่นนี้ เมื่อยังไม่มีการกระทำอันเป็นการโต้แย้งสิทธิ 
ของประชาชน ประชาชนยงัไมส่ามารถยืน่ฟอ้งคดตีอ่ศาลได ้การจะใชส้ทิธยิืน่คำรอ้งโดยตรง 
ต่อศาลรัฐธรรมนูญจะต้องใช้สิทธผ่านเพียงสองช่องทางคือทางผู้ตรวจการแผ่นดิน 
และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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 จุลนิติ : เม่ือพิจารณาบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน  
จะเหน็ไดว้า่มาตรา ๒๑๑ ศาลทีพ่จิารณาคดไีมม่อีำนาจใชด้ลุพนิจิทีจ่ะพจิารณาวา่ 
บทบญัญตัแิหง่กฎหมายทีคู่ค่วามโตแ้ยง้วา่ขดัหรอืแยง้ตอ่รฐัธรรมนญูหรอืไม ่แตศ่าล 
มีหน้าที่ต้องส่งคำร้องนั้นไปให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ซึ่งต่างกับกรณี 
การยืน่คำรอ้งผา่นทางผูต้รวจการแผน่ดนิและคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต ิ
ที่รัฐธรรมนูญให้มีอำนาจในการกลั่นกรองเรื่องก่อนเสนอความเห็นไปยัง 
ศาลรฐัธรรมนญู ในทศันะของทา่นเหน็วา่มาตรา ๒๑๑ ทำใหไ้มม่ชีอ่งทางการใชส้ทิธ ิ
ตามมาตรา ๒๑๒ หรือไม่ และควรมีการแก้ไขมาตรา ๒๑๑ เพื่อให้ศาลสามารถ 
กล่ันกรองเร่ืองได้ในทำนองเดียวกับผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือไม่ 

 รศ. ดร. บรรเจิด ฯ : สำหรบัประเดน็นีผ้มมคีวามเหน็วา่ การจะใชส้ทิธยิืน่คำรอ้ง 
โดยตรงตอ่ศาลรฐัธรรมนญูตามรฐัธรรมนญูมาตรา ๒๑๒ วรรคสองนัน้ ไมจ่ำเปน็จะตอ้ง 
ใช้สิทธิทางศาลตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๑๑ ทางผู้ตรวจการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญ  
มาตรา ๒๔๕ (๑) และทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึง่ (๒)  ใหค้รบถว้นทัง้สามชอ่งทางเสมอไป บางกรณไีมม่ชีอ่งทาง 
ใหใ้ชส้ทิธทิางศาลตามมาตรา ๒๑๑ เชน่ กลุม่บคุคลรกัรว่มเพศทีป่ระสงคจ์ะจดทะเบยีน 
สมรสกับเพศเดียวกัน แต่เนื่องจากกฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสห้ามมิให้ 
บคุคลเพศเดยีวกนัจดทะเบยีนสมรสกนั บคุคลดงักลา่วจะยืน่ฟอ้งตอ่ศาลขอใหเ้พกิถอน 
กฎหมายฉบับนี้ไม่ได้ เพราะการจะฟ้องคดีต่อศาลจะต้องเป็นกรณีที่ถูกโต้แย้งสิทธิ  
แต่ตามตัวอย่างนี้เป็นกรณีที่บทบัญญัติของกฎหมายกระทบต่อสิทธิเสรีภาพโดยตรง  
ดังนั้นหากประสงค์จะให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญจะต้อง 
ใช้สิทธิผ่านทางผู้ตรวจการแผ่นดินหรือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
เมื่อสององค์กรนี้ปฏิเสธไม่ส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย จึงจะใช้สิทธิ 
ยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ วรรคสองได้ แต่ถ้าเป็นกรณีไป 
ใช้สิทธิยื่นคำร้องขอจดทะเบียนสมรสแล้วนายทะเบียนปฏิเสธไม่จดทะเบียนสมรสให้  
กรณนีีส้ามารถยืน่คำฟอ้งตอ่ศาลได ้เพราะถอืวา่มกีารกระทำอนัเปน็การโตแ้ยง้สทิธแิลว้  
และสามารถยืน่คำรอ้งขอตอ่ศาลทีพ่จิารณาคดใีหส้ง่คำรอ้งไปยงัศาลรฐัธรรมนญูเพือ่ให้ 
ศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาวา่บทบญัญตัขิองกฎหมายทีห่า้มบคุคลเพศเดยีวกนัสมรสกนั 
ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ จึงเห็นได้ว่าถ้าใช้สิทธิตามมาตรา ๒๑๑ แล้ว ก็ไม่มีกรณีที่จะ 
มาใช้สิทธิตามมาตรา ๒๑๒ ได้ 
 สำหรับประเด็นท่ีว่าควรมีการแก้ไขมาตรา ๒๑๑ เพ่ือให้ศาลท่ีพิจารณาคดี 
สามารถกลั่นกรองเรื่องได้ในทำนองเดียวกับผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือไม่นั้น เราจะต้องพิจารณาจากพัฒนาการของระบบ  
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กล่าวคือในเรื่องการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายในช่วงก่อนมี 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ให้อำนาจศาลที่พิจารณาคดี 
หากเห็นว่ามีเหตุผลอันสมควรว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีจะใช้บังคับแก่คดีขัดหรือแย้ง 
ต่อรัฐธรรมนูญให้ศาลส่งความเห็นเช่นว่านั้นให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญพิจารณา 
วินิจฉัย ปรากฏว่าศาลไม่เห็นศาลก็เลยไม่ส่ง ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 
แหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ ไดแ้กไ้ขปญัหาทีเ่คยเกดิขึน้ในอดตีโดยการ 
ใหคู้ค่วามมสีทิธยิืน่คำรอ้งตอ่ศาลทีพ่จิารณาคดหีากเหน็วา่บทบญัญตัแิหง่กฎหมายทีจ่ะ 
ใช้บังคับแก่คดีขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ผลท่ีตามมา คือ ตัวความและทนายความได้ใช้เป็น 
ช่องทางในการประวิงคดีเน่ืองจากการย่ืนคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยน้ัน รัฐธรรมนูญ 
บญัญตัใิหศ้าลทีพ่จิารณาคดรีอการพจิารณาคดไีวช้ัว่คราวจนกวา่ศาลรฐัธรรมนญูจะมี
คำวินิจฉัย ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ ในมาตรา ๒๑๑ ได้บัญญัติแก้ไขปัญหาการประวิงคดี กล่าวคือแม้ว่าจะมีการ 
ยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเกี่ยวกับปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ 
กฎหมาย ให้ศาลที่พิจารณาคดีดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไป เพียงแต่ให้รอการ 
พิพากษาคดีไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัย ผมจึงเห็นว่าการแก้ไข 
รัฐธรรมนูญมาตรา ๒๑๑ ให้ศาลมีอำนาจกลั่นกรองเรื่องได้ทำนองเดียวกับ 
ผูต้รวจการแผน่ดนิและคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาตกิจ็ะยอ้นกลบัไปมปีญัหา
เช่นเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นมาในอดีตตามที่ผมได้กล่าวมาข้างต้น 

 จุลนิติ : บทสรุปและข้อเสนอแนะ

 รศ. ดร. บรรเจิดฯ : ประเทศไทยได้นำเอาหลักการในเรื่องสิทธิและเสรีภาพ 
มาจากรัฐธรรมนูญของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญ 
แหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ และฉบบัปจัจบุนั ซึง่บทบญัญตัใินมาตรา ๒๗  
มาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ ถอืวา่เปน็การนำเอาหลกัในเรือ่งการคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ 
มาบัญญัติไว้อย่างครบถ้วน อย่างไรก็ตามแม้รัฐธรรมนูญจะบัญญัติคุ้มครองสิทธิ 
และเสรีภาพของประชาชนไว้ แต่ประเทศไทยยังมีปัญหาในเรื่องสิทธิและเสรีภาพ 
ใน ๒ ประเด็น คือ
 ๑) ปญัหาในเรือ่งการบงัคบัใชก้ฎหมายใหม้ปีระสทิธภิาพ ตรงนีจ้งึเปน็หนา้ที ่
ของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ไม่ว่าจะ 
เป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
กับกระบวนการยุติธรรม ในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสิทธิ 
และเสรีภาพของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรอง 
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คุ้มครองสิทธิไว้ในรัฐธรรมนูญแล้วแต่ยังไม่มีกฎหมายกำหนดรายละเอียด เช่น 
กรณีสิทธิชุมชน ในกรณีเช่นนี้ต้องอาศัยหลักการใช้การตีความรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ 
เจตนารมณ์ตามรัฐธรรมนูญบรรลุความมุ่งหมายได้

 ๒) ปัญหาในเร่ืองการเข้าถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน แม้ว่ารัฐธรรมนูญซ่ึงเป็น 
กฎหมายสูงสุดของประเทศจะได้บัญญัติรับรองเร่ืองสิทธิเสรีภาพไว้ครอบคลุมเพียงใด 
ก็ตาม หากประชาชนซึ่งเป็นผู้ทรงสิทธิยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้สิทธิ 
และเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญรับรอง ประกอบกับมีกฎหมายในลำดับของพระราชบัญญัติ 
และกฎหมายลำดับรองที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติอีกจำนวนหนึ่ง 
ซึ่งมีเนื้อหาอันเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ซึ่งหน่วยงานของรัฐ 
ในฐานะท่ีเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายยังไม่ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้กฎหมายดังกล่าว 
มีเนื้อหาสาระสอดคล้องกับหลักการในเรื่องสิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ 
 ดงันัน้ หากไดด้ำเนนิการแกไ้ขปญัหาใน ๒ ประเดน็ดงักลา่วขา้งตน้แลว้กเ็ชือ่ไดว้า่ 
สังคมไทยจะสามารถแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมและความเหลื่อมล้ำในเรื่องสิทธิ 
และเสรีภาพในสังคมไทยไปได้มากทีเดียว 
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จุลนิติ : ความหมายของหลักการคำว่า “สิทธิ” และ 
“เสรีภาพ” หากพิจารณาความหมาย “โดยท่ัวไป” กับความหมาย 
“ตามรัฐธรรมนูญ” แล้ว มีความเหมือนและแตกต่างกันในสาระสำคัญ
ประการใดบ้าง

รศ. เกรียงไกร : ความหมายของคำว่า “สิทธิ” ในบริบทท่ัวไป 
หมายถึง อำนาจท่ีกฎหมายรับรองให้แก่บุคคลในอันท่ีจะเรียกร้อง 
ให้บุคคลอ่ืนกระทำการอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ตน  
โดยกฎหมายท่ีรับรองสิทธิแก่บุคคลน้ันอาจจะเป็นกฎหมายเอกชนหรือ 
กฎหมายมหาชนก็ได้ สว่นความหมายของคำวา่ “เสรภีาพ” หมายถงึ 
สภาพการหรือสภาวะของบุคคลที่มีอิสระในการกระทำการอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยความประสงค์ 
ของตนเองและไมอ่ยูภ่ายใตค้วามครอบงำหรอืแทรกแซงของบคุคลอืน่  
กล่าวคือ เสรีภาพเป็นอิสระในการกำหนดตนเอง กฎหมายที่รับรอง 
เสรีภาพอาจจะเป็นกฎหมายเอกชนหรือกฎหมายมหาชนก็ได้ 
เช่นเดียวกัน 

สว่นความหมายของคำวา่ “สทิธ”ิ และ “ เสรภีาพ” ในบรบิท 
ของรัฐธรรมนูญนั้นหมายถึงความหมายที่กล่าวไว้ข้างต้น 
ของแต่ละอันเพียงแต่ขยายความเพิ่มขึ้นว่าทั้งสิทธิและเสรีภาพ 
ดังกล่าวได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญนั่นเอง เช่น สิทธิ 
ในทรพัยส์นิ สทิธใินเกยีรตยิศชือ่เสยีง เสรภีาพในการชมุนมุ เสรภีาพ 
ในการเดินทาง เป็นต้น 

เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
ณ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร. เกรียงไกร  เจริญธนาวัฒน์๑  

๑ สำเร็จการศึกษา น.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  น.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  D.E.A. (Droit Public) Docteur de 
L’Université (nouveau régime) Mention trés honorable (Strasbourg 3), ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส, ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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สทิธแิละเสรภีาพจงึเปน็อำนาจอนัชอบธรรมทีก่ฎหมายรบัรอง และกอ่ใหเ้กดิ 
หนา้ทีเ่ชน่เดยีวกนั กลา่วคอื สทิธกิก็อ่ใหเ้กดิหนา้ที ่เสรภีาพกก็อ่ใหเ้กดิหนา้ที ่แตห่นา้ที่ 
ที่ก่อเกิดนั้นแตกต่างกัน อาทิ การที่กล่าวว่าสิทธิเป็นอำนาจอันชอบธรรมที่บุคคล 
คนหนึ่งสามารถเรียกร้องให้บุคคลอีกคนหนึ่งกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง การที่เรา 
เรยีกรอ้งใหบ้คุคลกระทำการอยา่งใดอยา่งหนึง่ตามทีเ่รามสีทิธ ิโดยทีค่นอืน่ตอ้งเคารพ 
สิทธิของเรานั้น การเคารพสิทธิของบุคคลคนนั้นคือ การมีหน้าที่ต่อการเคารพสิทธิ 
ของเรานัน่เอง เสรภีาพกก็อ่ใหเ้กดิหนา้ทีเ่ชน่เดยีวกนั กลา่วคอื รฐัและบคุคลอืน่มหีนา้ที่ 
ที่ต้องไม่ไปรบกวนการใช้เสรีภาพของบุคคล แต่บุคคลผู้ทรงเสรีภาพไม่มีอำนาจ 
ตามกฎหมายเรยีกรอ้งใหร้ฐัหรอืบคุคลอืน่ดำเนนิการอยา่งใดอยา่งหนึง่ ดงันัน้ เสรภีาพ 
จึงไม่ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องขึ้นมา 

ตวัอยา่งเชน่ เสรภีาพในการชมุนมุ กอ่ใหเ้กดิหนา้ทีแ่กร่ฐัหรอืบคุคลอืน่ทีจ่ะตอ้ง 
ไม่เข้าไปรบกวนการใช้เสรีภาพของบุคคล แต่บุคคลไม่อาจเรียกร้องรัฐหรือบุคคลอื่น 
ให้ดำเนินการส่งเสริมหรือเอื้ออำนวยให้การใช้เสรีภาพในการชุมนุมของตนบรรลุผล

ในภาษาฝร่ังเศสมีคำว่า “les libertés publiques” แปลเป็นภาษาไทยโดย 
ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ว่า สิทธิเสรีภาพตามกฎหมายบ้านเมือง 
ทำไมจงึแปลเปน็ภาษาไทยเช่นน้ัน ถ้าพิจารณาดูตามศัพท์ภาษาฝร่ังเศส คำว่า “liberté” 
เทียบกับภาษาอังกฤษว่า “liberty” ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่า “เสรีภาพ” และคำว่า 
“publique” เทียบภาษาอังกฤษว่า “public” ซึ่งแปลว่า “มหาชน” ดังนั้นเมื่อดู 
ตามศัพท์และถ้าแปลออกมาเป็นภาษาไทยแล้วก็น่าจะแปลว่า “เสรีภาพมหาชน”  
ถามว่าเป็นการแปลท่ีถูกต้องหรือไม่ ลองมองย้อนกลับไปท่ีภาษาอังกฤษอีกคร้ัง เมือ่เปดิด ู
Black’s Law Dictionary ไม่ปรากฏว่ามีคำว่า public liberty อยู่เลย มีแต่ว่า 
liberty คืออะไรและ public คืออะไรเท่านั้น ถ้าเขาต้องการพูดถึงสิทธิหรือเสรีภาพ 
ก็จะใช้คำว่า rights, liberties หรือไม่ก็ใช้คำว่า freedom และหากพิจารณา 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ฉบับภาษาอังกฤษในหมวด ๓  
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แปลคำว่า “สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย”ว่า “Rights and Liberties of the 
Thai people”

คำว่า “public” ในกฎหมายฝร่ังเศสไม่ว่าจะเป็นคำว่า กฎหมายมหาชน (le droit  
public) หรอืการบรกิารสาธารณะ (le service public) ตา่งกแ็สดงใหเ้หน็ถงึการ
แทรกแซงของอำนาจรฐั ดงันัน้ เมือ่นำคำ “publiques” มาตอ่ทา้ยคำวา่ “libertés” 
แล้วก็ต้องตอบได้ว่าอำนาจรัฐนั้นจะต้องเข้ามาแทรกในเรื่องดังกล่าว จึงเกิดข้อคิดว่า 
อำนาจรฐัเขา้มาแทรกแซงตอนไหนและดว้ยวธิกีารใด มบีางคนเขา้ใจวา่คำวา่ “libertés 
publiques” แปลวา่ เสรภีาพมหาชนและวา่ดว้ยเรือ่งความสมัพนัธร์ะหวา่งประชาชน 

กับองค์กรของรัฐ และยังเข้าใจต่อไปว่าเมื่อมี “libertés publiques” แล้วก็ต้องมี 
“libertés privées” ซึง่แปลวา่ เสรภีาพเอกชนและวา่ดว้ยความสมัพนัธร์ะหวา่งเอกชน 
ด้วยกันเองอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามการแบ่งแยกดังกล่าวไม่ถูกต้องและไม่สามารถ 
ยอมรับได้เพราะแท้จริงแล้วคำว่า “เสรีภาพเอกชน” หรือ “libertés privées” ไม่มี๒ 
กลา่วคอื พนัธะกรณทีีเ่กีย่วขอ้งกนัระหวา่งเอกชนกบัเอกชนซึง่ตา่งกต็อ้งเคารพสทิธ ิ
และเสรีภาพซึ่งกันและกันนั้นต่างตั้งอยู่บนฐานของการแทรกแซงของรัฐทั้งสิ้น  
โดยการแทรกแซงของรัฐตรงน้ีแสดงออกในรูปแบบท่ีรัฐยอมรับสิทธิเสรีภาพดังกล่าว 
ในตัวบทกฎหมายที่รัฐได้ตราขึ้นมานั่นเอง

ดังนั้น ทุก ๆ สิทธิเสรีภาพที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนด้วยกันเอง 
หรือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับรัฐนั้นต่างก็เป็นสิทธิเสรีภาพที่อยู่ใน 
บทบัญญัติแห่งกฎหมายฝ่ายบ้านเมืองท้ังส้ินโดยรัฐได้เข้ามาวางหลักการ จัดระบบการใช้ 
และให้การรับรองสิทธิเสรีภาพเหล่าน้ี๓ โดยมุมมองดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสิทธิเสรีภาพ 
ทกุ ๆ  อนันัน้ไมม่กีารแบง่แยกวา่เปน็สทิธเิสรภีาพเอกชนหรอืเปน็สทิธเิสรภีาพมหาชน 

๒ Jean RIVERO, Les libertés publiques Tome I, Paris, P.U.F., ๑๙๙๗, p. ๒๐.
๓ Ibid, p. ๒๑.
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เพราะทุก ๆ สิทธิเสรีภาพนั้นเกิดจากการแทรกแซงของอำนาจรัฐในรูปแบบของการ 
ยอมรบัเปน็ลายลกัษณอ์กัษรจากรฐั ดว้ยเหตดุงักลา่วในแนวความคดิของนกักฎหมาย 
มหาชนฝรั่งเศสจึงใช้คำว่า “libertés publiques” ซึ่งหมายถึง สิทธิเสรีภาพตาม 
กฎหมายบ้านเมืองหรือสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายลายลักษณ์อักษรนั่นเอง

จุลนิติ : “สิทธิ” และ “เสรีภาพ” ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองให้แก่ 
บุคคล แบ่งออกไดเ้ปน็กีป่ระเภทหรอืกีล่กัษณะ และในการแบง่แยกประเภทดงักลา่ว 
มีวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ที่แตกต่างกันอย่างไร 

รศ. เกรียงไกร : ในทางตำรากฎหมายของฝร่ังเศสน้ันมีการแบ่งประเภทสิทธิ 
และเสรีภาพเป็น ๕ ประเภท ดังนี้

๑) ความม่ันคงในชีวิตร่างกาย (la sureté) หรือเสรีภาพในชีวิตร่างกาย  
(la liberté individuelle) คือ สิทธิเสรีภาพที่มนุษย์ไมส่ามารถปฏเิสธไดแ้ละถอืเปน็ 
เสรีภาพข้ันพ้ืนฐานท่ีมนุษย์ทุกคนต้องการ ในกฎหมายฝร่ังเศสกำหนดข้ึนเพ่ือการป้องกัน 
มใิหผู้อ้ืน่และรฐัมาละเมดิได ้จงึตอ้งใหค้วามคุม้ครองมากกวา่สทิธเิสรภีาพประเภทอืน่ ๆ   
เพราะสิทธิเสรีภาพในชีวิตร่างกายดังกล่าวถือเป็นพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพอื่น ๆ  ทั้งหมด 
เช่น การออกกฎหมายย้อนหลังเป็นโทษไม่ได้ การประหารหรือการจับกุมคุมขังต้อง
กระทำโดยศาล ฝ่ายบริหารไม่สามารถกระทำโดยพลการได้ เป็นต้น

กล่าวโดยสรุปคือ ความม่ันคงในชีวิตร่างกายถือเป็นสิทธิเสรีภาพท่ีรับรองตาม 
กฎหมาย หรือความม่ันคงตามกฎหมาย ดังน้ัน รัฐต้องมีบทบัญญัติรับรองและคุ้มครองให้ 
ตามกฎหมาย การรับรองสิทธิเสรีภาพประเภทนี้เป็นการรับรองที่ยังไม่มีเหตุเกิดขึ้น
ที่เป็นผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพดังกล่าว แต่เป็นการป้องกันไว้ล่วงหน้าเพื่อมิให้รัฐ 
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมากระทำการอันเป็นการกระทบต่อสิทธิเสรีภาพนั่นเอง

๒) เสรีภาพในชีวิตส่วนตัว (la liberté de la vie privée)  คือ เสรีภาพ 
ของบุคคลที่มีขอบเขต มีความเป็นอิสระ และปฏิเสธการที่บุคคลอื่นจะเข้ามารุกราน 
เสรภีาพได ้โดยเสรภีาพดงักลา่วไดแ้ก ่เสรภีาพในเคหสถาน เสรีภาพในการติดต่อส่ือสาร 
เสรีภาพในความลับส่วนบุคคล เสรีภาพในข้อมูลส่วนบุคคล ซ่ึงถือเป็นสิทธิเสรีภาพ 
ที่ตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพของบุคคลแต่ละคน บุคคลแต่ละคนมีอิสระที่จะปฏิเสธ 
ไมใ่หค้นอืน่มาลว่งรูเ้รือ่งของตนไดร้วมไปถงึ การแสดงออกซึง่บคุลกิลกัษณะของบคุคล 
ในการปรากฏกายของบุคคลสาธารณะด้วย

๓) เสรีภาพในตัวบุคคล (les libertés de la personne physiques) 
คือ สิทธิเสรีภาพท่ีบุคคลสามารถกระทำอะไรกับร่างกายของตนได้ บุคคลอ่ืนจะก้าวล่วง 
เข้ามาขัดขวางการเคล่ือนไหวทางกายภาพของเขาไม่ได้ เช่น เสรีภาพในการเดินทาง 
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หรือการผา่ตดัคนไขต้อ้งไดร้บัความยนิยอมจากคนไข ้เปน็ตน้ ดงันัน้ จะเหน็ไดว้า่เสรภีาพ 
ในตัวบุคคลนั้นมีความใกล้เคียงกับเสรีภาพในชีวิตร่างกายอย่างมาก แต่หากพิจารณา
แล้วจะเห็นความแตกต่างของเสรีภาพทั้งสองได้ กล่าวคือ “เสรีภาพในชีวิตร่างกาย”  
เน้นในเรื่องของการคุ้มครองชีวิตและร่างกายของบุคคลจากการกระทำของบุคคลอื่น  
โดยบคุคลอืน่ตอ้งใหค้วามเคารพเสรภีาพดงักลา่ว ในขณะที ่“เสรภีาพในตวับคุคล” นัน้  
มองในแง่ตัวบุคคลที่เป็นผู้ทรงสิทธิเสรีภาพนั้นที่สามารถจะกระทำการกับเนื้อตัว
ร่างกายของเขาได้ตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ในขณะเดียวกันก็ให้ความคุ้มครอง 
สทิธเิสรภีาพดงักลา่วดว้ยวา่ บคุคลอืน่จะมากา้วลว่งสทิธเิสรภีาพไดต้อ่เมือ่ไดร้บัความ
ยินยอมจากผู้ทรงสิทธิเสรีภาพดังกล่าว

๔) เสรีภาพทางปัญญาและศีลธรรม (les libertés de la personne 
intellectuelle et morale) หรอืเสรภีาพทางความคดิ (la liberté de la pensée) 
คือ ความสามารถในการแสดงออกซึ่งสิ่งที่ตนเองคิดหรือที่ตนเองเชื่อ และแสดงออก 
ซ่ึงส่ิงท่ีตนเองคิดได้น้ัน เช่น เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพทางความเช่ือ 
เสรีภาพในการนับถือศาสนา เสรีภาพในการแสดงออก เสรีภาพในทางวิชาการ และเสรีภาพ 
ในการรวมตัวเป็นกลุ่มบุคคล เป็นต้น

๕) เสรีภาพทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (les libertés socials et  
économiques) ส่วนใหญ่เสรีภาพประเภทนี้จะมีลักษณะพิเศษเกี่ยวกับการ 
ประกอบอาชีพในทางเศรษฐกิจ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของเสรีภาพดั้งเดิมคือ เสรีภาพ 
ตามแนวคิดเสรีนิยมกับแนวคิดปัจเจกชนนิยม เสรีภาพประเภทนี้ เช่น เสรีภาพ 
ในกรรมสิทธิ์ เสรีภาพในการทำงาน เสรีภาพในอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 
เสรีภาพในการเป็นสหภาพ และเสรีภาพในการนัดหยุดงาน เป็นต้น

จะเห็นได้ว่าในทางตำรากฎหมายของฝรั่งเศสมีการแบ่งประเภทสิทธิและ 
เสรภีาพออกเปน็ ๕ ประเภทดงักลา่ว แตห่ากพจิารณาสทิธแิละเสรภีาพตามทีป่รากฏ 
อยูใ่นรฐัธรรมนญูของไทยแลว้ กส็ามารถแบง่ประเภทได ้แตเ่ปน็การแบง่ในลกัษณะ 
ของกฎหมายมหาชนหรือในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญ ซึ่งส่วนใหญ่จะแบ่งสิทธิ 
และเสรีภาพออกเป็น ๒ กลุ่มใหญ่ ๆ คือ สิทธิเสรีภาพที่เป็นสิทธิมนุษยชน (Human 
Rights) กับสิทธิเสรีภาพที่เป็นสิทธิพลเมือง (Citizen Rights) โดยความแตกต่างของ
สิทธิและเสรีภาพทั้งสองคือ 

“สิทธิมนุษยชน” หมายถึง สิทธิขั้นพื้นฐานที่พึงมีโดยเสมอภาคกัน เพื่อการ 
ดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีมีโอกาสเท่าเทียมกันในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ 
ของตนเองอย่างเต็มที่และสร้างสรรค์ ดังนั้น จึงเป็นสิทธิที่ได้มาพร้อมกับการเกิด 
และเป็นสิทธิติดตัวบุคคลนั้นตลอดไปไม่ว่าจะอยู่ในเขตปกครองใด เชื้อชาติ ภาษา  
หรอืศาสนาใด ๆ  กต็าม สทิธมินษุยชนจงึเปน็แนวคดิเกีย่วกบัมนษุยท์ีว่า่มนษุยน์ัน้มสีทิธิ 
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หรือสถานะสากล ซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับขอบเขตของกฎหมายหรือปัจจัยอื่นใด เช่น เชื้อชาติ 
หรือสัญชาติ เป็นต้น

สิทธิในชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน ครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง ตลอดจน 
ความเปน็อยูส่ว่นตวั เสรภีาพในการนบัถอืศาสนาและเสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็  
สิ่งเหล่านี้ตัวอย่างของสิทธิมนุษยชน

มีข้อสังเกตว่าสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิตามธรรมชาติ ดังนั้น การมีรัฐหรือไม่ 
จึงไม่ใช่สาระสำคัญ มนุษย์ทุกคนสามารถอ้างสิทธิมนุษยชนได้เสมอ ในขณะที่ 
สิทธิพลเมืองเป็นสิทธิที่รัฐกำหนดขึ้นให้กับพลเมืองของรัฐ ดังนั้น สิทธิพลเมืองจึง 
เกิดขึ้นภายหลังจากการเกิดขึ้นของรัฐแล้วเท่านั้น

“สทิธพิลเมอืง” หมายถงึ สทิธเิสรภีาพทีร่ฐัใหก้ารรบัรองแกบ่คุคลทีม่สีญัชาติ 
ของรัฐ กล่าวคือ เป็นพลเมืองของรัฐในการเข้าไปมีส่วนร่วมในทางการเมืองของรัฐ 
หรอืเขา้ไปมสีว่นรว่มในองคก์รของรฐั ดงันัน้ โดยสภาพ สทิธพิลเมอืงจงึเกดิขึน้ไดภ้ายหลงั 
จากการเกดิรฐั ดว้ยเหตดุงักลา่วรฐัจะบญัญตัริบัรองสทิธเิสรภีาพนีใ้หก้บัพลเมอืงของรฐั 
เท่านั้น ตัวอย่างของสิทธิพลเมือง เช่น สิทธิในการเลือกตั้งและลงสมัครรับเลือกตั้ง 
เสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมือง เสรีภาพในการชุมนุม การออกเสียงประชามติ 
สิทธิในการสมัครเข้ารับราชการ เป็นต้น

มีข้อถกเถียงว่า ควรแบ่งแยกว่าสิทธิเสรีภาพใดเป็นสิทธิมนุษยชน สิทธิ 
เสรีภาพใดเป็นสิทธิพลเมืองหรือไม่ โดยฝ่ายที่เห็นว่าควรแบ่งแยกให้เหตุผลว่า 

ประการแรก เพื่อเป็นการพัฒนาแนวความคิดในการจัดลำดับความสำคัญ 
แห่งสิทธิ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการตีความในกรณีที่สิทธิเสรีภาพขัดกัน

ประการที่สอง เพื่อเป็นการจำแนกสิทธิเสรีภาพให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยแยก 
สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ ออกจากสิทธิเสรีภาพของพลเมืองซึ่งรัฐ
ให้การรับรอง

ประการที่สาม เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของคนต่างด้าว 
และคนไทยให้เห็นชัด

โดยกำหนดหมวดสิทธิเสรีภาพของบุคคลไว้ในรัฐธรรมนูญ และแบ่งหมวด 
สิทธิเสรีภาพของบุคคล ออกเป็น ๓ ส่วน คือ ส่วนท่ี ๑ บทท่ัวไป ส่วนท่ี ๒ สิทธิเสรีภาพ 
ข้ันพ้ืนฐาน และส่วนท่ี ๓ สิทธิเสรีภาพของพลเมือง โดยส่วนท่ี ๒ เป็นเร่ืองสิทธิมนุษยชน 
และส่วนท่ี ๓ เป็นเร่ืองสิทธิพลเมือง 

“สิทธิพลเมือง” หมายถึง สิทธิเสรีภาพที่รัฐให้การรับรองแก่บุคคลที่มีสัญชาติ 
ของรัฐ กล่าวคือ เป็นพลเมืองของรัฐในการเข้าไปมีส่วนร่วมในทางการเมืองของรัฐ 
หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในองค์กรของรัฐ
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“หลักสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย :    
แนวความคิดและภาคปฏิบัติ”

อย่างไรก็ดี สภาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
ไม่เห็นด้วยกับแนวความคิดดังกล่าว และกำหนดหมวดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย  
โดยไม่มีการแบ่งแยกว่าสิทธิเสรีภาพใดเป็นสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพใดเป็นสิทธิพลเมือง 
แต่อย่างใด เดินตามแนวความคิดของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ ท้ังน้ี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้จัดกลุ่มประเภท
ของสิทธิเสรีภาพออกเป็น ๑๓ ส่วนดังปรากฏในรัฐธรรมนูญ 

ดังน้ัน โครงสร้างของสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงแตกต่างกัน 
โดยรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ ไดจ้ดัแบง่แยกสทิธเิสรภีาพ 
เป็นกลุ่มต่าง ๆ อย่างชัดเจน ในขณะที่ทางเนื้อหารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้ขยายสิทธิเสรีภาพให้กว้างขวางมากกว่ารัฐธรรมนูญแห่งราช 
อาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

จุลนิติ : ในส่วนของสิทธิและเสรีภาพบางประการที่ไม่ได้มีการจำแนก 
ประเภทหรือไม่ได้บัญญัติไว้โดยชัดแจ้งในรัฐธรรมนูญนั้น จะได้รับการรับรองและ 
คุ้มครองด้วยหรือไม่ ประการใด

รศ. เกรยีงไกร : หลกัการของรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๒๖ ท่ีบัญญัติว่า “การใช้อำนาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องคำนึงถึง 
ศักด์ิศรีความเป็นมนษุย ์สทิธแิละเสรภีาพ ตามบทบญัญตัแิหง่รฐัธรรมนญูนี”้ บทบญัญตั ิ
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการใช้อำนาจของรัฐจะต้องเคารพสิทธิและเสรีภาพตามที่
รัฐธรรมนูญนี้บัญญัติไว้เท่านั้น ดังนั้น ถ้านอกเหนือจากนี้การคุ้มครองก็คงไปไม่ถึง 
แต่อย่างไรก็ตาม หากเป็นเรื่อง “สิทธิมนุษยชน” (Human Rights) แม้จะมิได้มีการ
บัญญัติในรัฐธรรมนูญก็ตาม ย่อมต้องได้รับคุ้มครองเพราะถือเป็นหลักสากล

จุลนิติ : บทบาทอำนาจหน้าที่และสถานภาพขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับ 
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีความเหมาะสมและเพียงพอสำหรับที่จะ
ให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนหรือไม่ เพียงใด

รศ. เกรียงไกร : ในความคิดเห็น บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
นบัตัง้แตป่พีทุธศกัราช ๒๕๔๐ มาถงึ ๒๕๕๐ มแีนวโนม้ทีด่ขีึน้ โดยรฐัธรรมนญูไดบ้ญัญตั ิ
ให้อำนาจแก่องค์กรในการให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเพิ่ม 
มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ควรต้องมีการพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้นต่อไปอีก 
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ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ความไม่สงบที่ผ่านมาซึ่งมีการยึดคืนพื้นที่โดยมี 
ประชาชนต้องเสียชีวิตไป ในขณะท่ีมีเหตุการณ์ดังกล่าวและต่อมาภายหลังจากเหตุการณ์ 
แล้วเห็นว่าบทบาทขององค์กรในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนดังกล่าว 
ยังมีน้อยเกินไปและไม่แจ้งชัด ท้ัง ๆ ท่ีรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้บัญญัติให้อำนาจ 
แกอ่งคก์รไวม้ากขึน้กวา่รฐัธรรมนญูฉบบัตา่ง ๆ  ทีผ่า่นมา จงึอยากใหอ้งคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง 
ออกมาแสดงศักยภาพให้มากยิ่งขึ้นกว่านี้ 

จลุนติ ิ: ในทศันะของทา่นคดิวา่อะไรคอืสาเหตสุำคญัของปญัหาและอปุสรรค 
ที่เป็นการจำกัดการใช้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนในปัจจุบัน

รศ. เกรียงไกร : คำถามนี้คงมองจากภาครัฐว่ามีอุปสรรคอย่างไรในการจำกัด 
การใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชน ก่อนอื่นต้องเข้าใจว่าในการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยและตามแนวความคิดรัฐธรรมนูญนิยม ในส่วนท่ีเก่ียวกับสิทธิเสรีภาพ 
หลักการ คือ การรับรองสิทธิเสรีภาพให้แก่ประชาชน โดยมีข้อยกเว้น คือ การจำกัด 
สิทธิเสรีภาพของประชาชน สาเหตุสำคัญของปัญหาและอุปสรรคท่ีเป็นการจำกัด 
การใช้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนในปัจจุบัน คือ การยอมรับ “อำนาจรัฐ” “อำนาจ 
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ” “อำนาจตามกฎหมายและกฎเกณฑ์แห่งกฎหมาย”  
ที่ฝ่ายบริหารนำมาใช้จำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน กล่าวคือ รัฐอาศัยอำนาจ 
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้ รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจนในการจำกัดสิทธิ
และเสรีภาพไว้ในมาตรา ๒๙ 

นอกจากนี้ รัฐอาจใช้อำนาจรัฐในการจำกัดการใช้สิทธิและเสรีภาพของ 
ประชาชนได้อาศัยกฎหมายในรูปแบบพระราชบัญญัติ พระราชกำหนดโดยอาศัย 
เหตเุพือ่รกัษาความมัน่คงปลอดภัยของรัฐ หรือเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
เป็นต้น ตัวอย่างเช่น การประกาศใช้บังคับพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ 
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ในปัจจุบันท่ีรัฐเล็งเห็นว่าสถานการณ์บ้านเมืองยังมีผลกระทบต่อ 
ความม่ันคงปลอดภัยของรฐั รฐัจงึจำเปน็ตอ้งประกาศใชพ้ระราชกำหนดฉบบันีอ้ยูต่อ่ไป  
ซึ่งทุกวันนี้ประชาชนทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็ยังคงตกอยู่ภายใต้ 
พระราชกำหนดดังกล่าว โดยท่ีเราอาจไม่รู้ตัวว่าการใช้บังคับพระราชกำหนดนี้เป็นการ 
จำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเพราะอาจเห็นว่าทุกอย่างก็ยังคงราบร่ืนไปได้ด้วยดี 
และมิได้เดือดร้อนแต่อย่างใด ซึ่งความจริงแล้วเรานั้นถูกจำกัดสิทธิและเสรีภาพ 
ไปแล้วนั่นเอง การประกาศใช้กฎหมายดังกล่าวก็มีกระแสต่อต้านจากผู้ที่ไม่เห็นด้วย 
ทีร่ฐับาลยงัคงประกาศใชพ้ระราชกำหนด และทีผ่า่นมากม็เีหตกุารณแ์ละการกระทำที่ 
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แสดงใหเ้หน็ถงึการละเมดิ ไมเ่คารพตอ่กฎหมายดงักลา่วอยูเ่ปน็ระยะ ๆ ๔ สภาพบงัคบั 
ของกฎหมายจึงไม่บังเกิดขึ้นตามเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับดังกล่าวนี้เท่าที่ควร  
และนี่ก็คือปัญหาและอุปสรรคของรัฐในการจำกัดการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชน 

จุลนิติ : มีแนวทางใดที่จะเป็นหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ 
ของประชาชนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

รศ. เกรียงไกร : แนวทางที่จะเป็นหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ 
ของประชาชนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมก็คือ รัฐต้องตระหนักถึง 
หลกัการรบัรองและการจำกดัสทิธแิละเสรภีาพ โดยรูว้า่อะไรคอืสทิธ ิอะไรคอืเสรภีาพ 
และอะไรคือข้อจำกัดในการใช้สิทธิและเสรีภาพ ส่วนประชาชนในฐานะเป็น 
ผูท้รงสทิธแิละเสรภีาพตอ้งรูข้อบเขตของการใชส้ทิธแิละเสรภีาพทีร่ฐัใหก้ารรบัรอง 
แก่ตนไว้ว่าการใช้สิทธิและเสรีภาพควรใช้อย่างไรให้อยู่ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมาย 
กำหนดไว ้กลา่วคอื การใชส้ทิธแิละเสรภีาพนัน้ตอ้งอยูภ่ายใตก้รอบของรฐัธรรมนญูแหง่
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘ ซึง่เปน็กรอบทัว่ไป รวมทัง้มาตราอืน่ ๆ   
ที่วางกรอบพิเศษเฉพาะที่ต้องกระทำนอกเหนือไปจากกรอบของมาตรา ๒๘ อีกด้วย 
เพราะฉะนั้น ในแง่ของประชาชนหรือภาคเอกชน ควรพึงคำนึงว่าการจะใช้สิทธิ 
และเสรีภาพต้องอยู่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ 

ตัวอย่างเช่น การปิดถนนเพ่ือเรียกร้องสิทธิใด ๆ โดยโรงเรียนหรือประชาชน 
ท่ีอยู่อาศัยหรือทำมาค้าขายในบริเวณข้างเคียงต้องอดทนต่อเสียงรบกวน หรือต้อง 
ยอมรับต่อผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่นนี้ย่อมเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพที่ไป 
กระทบสทิธแิละเสรภีาพของบคุคลอืน่อนัขดัตอ่กรอบของรฐัธรรมนญู จงึจำเปน็ตอ้งม ี
การชัง่นำ้หนกัตามหลกัแหง่ความไดส้ดัสว่นวา่มคีวามเหมาะสมทีจ่ะใชส้ทิธแิละเสรภีาพ 
ดังกล่าวนั้นได้หรือไม่ เพียงใด 

หรือการใช้อำนาจรัฐก็ตาม ในขณะที่มีการเรียกร้องสิทธิอยู่บนเวที (ไฮปาร์ค)  
อย่างสงบ รัฐจะไปห้ามหรือบังคับขู่เข็ญให้ต้องลงมาจากเวทีไม่ได้ ทั้งนี้เพราะหน้าที่ 
ของรัฐก็คือ การเคารพการใช้สิทธิและเสรีภาพของประชาชน หากรัฐไปกระทำการ 
เช่นนั้นย่อมเป็นการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชนซึ่งขัดต่อหน้าที่ของรัฐ  
เว้นแต่การใช้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนน้ันส่อว่าจะมีผลกระทบต่อความม่ันคงของรัฐ  
สถาบัน หรือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินซึ่งออกนอกขอบเขตของกฎหมาย  
รัฐจึงจะมีอำนาจหน้าที่ในการเข้าไปดำเนินการขัดขวางหรือควบคุมได้ 

๔ ในวันสัมภาษณ์ยังไม่มีการประกาศยกเลิกใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ในเขต 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล.
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บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

ดงันัน้ หากคนในสงัคมตระหนกัรูว้า่ตนเองมสีทิธแิละเสรภีาพมากนอ้ยแคไ่หน  
เพียงใด และรู้ขอบเขตในการใช้สิทธิและเสรีภาพมากน้อยแค่ไหน เพียงใดแล้ว ก็จะ 
เป็นหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้บังเกิดผลได้อย่าง 
เป็นรูปธรรม

จุลนิติ : หลักการใหม่ตามท่ีได้มีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน เก่ียวกับ
การเพ่ิมชอ่งทางการคุม้ครองสทิธเิสรภีาพของประชาชน อาท ิการใหส้ทิธปิระชาชน 
ในการย่ืนคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ นั้น ท่านเห็นว่าหลักการดังกล่าวจะมีผลบังคับ 
ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญได้มากน้อยเพียงใด

รศ. เกรียงไกร : หากพิจารณาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ จะพบว่าประกอบด้วยหลักเกณฑ์ ๓ ประการคือ

๑) ต้องเป็นบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ กล่าวคือ บุคคลนั้นต้อง 
ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพแล้ว หากเพียงอาจจะถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพเท่านั้น 
มไิด ้เพราะไมถ่อืวา่เปน็ผูเ้สยีหาย กรณตีา่งจากคดปีกครองทีเ่พยีงอาจจะตอ้งเสยีหาย 
ในอนาคตก็ถือว่าเป็นผู้เสียหายแล้ว ดังนั้น บทบัญญัติที่ว่า “บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธ ิ
หรือเสรีภาพ...” หมายความว่า จะต้องเป็นผู้ที่ต้องถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพแล้ว 
มิใช่คาดว่าอาจจะถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ

๒) ถกูละเมดิสทิธหิรอืเสรภีาพทีร่ฐัธรรมนญูนีบ้ญัญตัริบัรองไว ้กลา่วคอื สทิธ ิ
หรอืเสรภีาพทีถ่กูละเมดิตอ้งเปน็สทิธหิรอืเสรภีาพทีร่ฐัธรรมนญูบญัญตัริบัรองไวเ้ทา่นัน้  
เพราะฉะนัน้ ถา้เปน็สทิธหิรอืเสรภีาพทีอ่ยูน่อกเหนอืจากทีร่ฐัธรรมนญูบญัญตัริบัรองไว้ 
ย่อมไม่ได้รับความคุ้มครอง

๓) ต้องเป็นกรณีที่บุคคลนั้น ไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้แล้ว กล่าวคือ 
นอกจากจะต้องเข้าหลักเกณฑ์ทั้ง ๒ ประการดังกล่าวข้างต้นแล้ว การจะใช้สิทธิ 
ตามมาตรา ๒๑๒ ได้ ต้องเป็นกรณีที่ไม่สามารถใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้แล้วอีกด้วย 
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เมื่อพิจารณาเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ในประการต่าง ๆ ดังกล่าวแล้วจะพบว่า  
ที่ผ่านมาแม้จะมีผู้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามมาตรา ๒๑๒ 
แตศ่าลรฐัธรรมนญูมคีำสัง่ยกคำรอ้งเหลา่นัน้ เพราะศาลทา่นพจิารณาแลว้เหน็วา่ไมเ่ขา้ 
หลักเกณฑ์ตามมาตรา ๒๑๒ ที่จะรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยได้ เช่น คำร้องที่ยื่น
ไปนั้นไม่ใช่เป็นการขอให้ศาลวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่ง 
กฎหมาย ไม่เกี่ยวกับการใช้บังคับกฎหมายและไปกระทบสิทธิเสรีภาพว่าขัดต่อ 
รัฐธรรมนูญ เป็นต้น 

อีกปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นตามมาตรา ๒๑๒ นี้ก็คือ องค์ประกอบข้อที่ ๓ ข้างต้น 
ที่กล่าวว่า “ไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้แล้ว” ถ้าตีความตามกฎหมายก็เข้าใจได้ว่า  
ถ้าบุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะมายื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญได ้
กต็อ่เมือ่ไดใ้ชห้นทางอืน่ ๆ  จนหมดแลว้ในการแกไ้ขเยยีวยาใหต้นแลว้ และในขอ้กำหนด
ศาลรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยวธิพีจิารณาและการทำคำวนิจิฉยั พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ้ ๒๑ บญัญตัวิา่ 
“บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้มีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาล 
เพื่อมีคำวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้ การใช้สิทธ ิ
ตามวรรคหนึง่ตอ้งเปน็กรณทีีไ่มอ่าจใชส้ทิธโิดยวธิกีารอืน่ไดแ้ลว้ ทัง้นีต้ามมาตรา ๒๑๑ 
มาตรา ๒๔๕ (๑) และมาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) ของรัฐธรรมนูญ” ดังนั้นบุคคลซึ่ง 
ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะต้องไปยื่นเรื่องที่ผู้ตรวจการ 
แผ่นดินก่อน ถ้าผู้ตรวจการแผ่นดินไม่รับพิจารณา ก็ต้องไปย่ืนต่อคณะกรรมการสิทธิ 
มนุษยชนแห่งชาติ และถ้าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไม่รับพิจาณาอีก ก็ยัง 
สามารถไปย่ืนต่อศาลได้อีกตามมาตรา ๒๑๑ ศาลจะต้องส่งคำร้องดังกล่าวไปให้ 
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ไม่ว่าศาลจะเห็นว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีผู้ร้องอ้างว่า 
ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ก็ตาม ศาลไม่มีดุลพินิจที่จะไม่ส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญ 

ดงันัน้มาตรา ๒๑๒ จงึไมม่ทีีใ่ชก้อปรกบัถงึแมผู้ร้อ้ง 
จะใช้มาตรา ๒๑๒ ศาลรัฐธรรมนูญก็ยกคำร้องถ้า 
ไม่ต้องด้วยเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตราดังกล่าว 
จึงทำให้มาตรา ๒๑๒ แทบไม่มีที่ใช้เลย

ตัวอย่างเช่น คำสั่งที่ ๒๙/๒๕๕๑๕ ที่ศาล 
รัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยโดยมีคำสั่งไม่รับคำร้อง  
เพราะแม้ผู้ร้องจะถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ี 
รัฐธรรมนูญรับรองไว้แล้วก็ตาม แต่เม่ือผู้ร้องยัง 

๕ โปรดดู คำสั่งที่ ๒๙/๒๕๕๑ เรื่อง นายชูชาติ  ชุบขุนทด (ผู้ร้อง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ กรณีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคสอง (๑) ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๒๓ หรือไม่ 
ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๑.
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บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

สามารถใชส้ทิธยิืน่ฟอ้งตอ่ศาลยตุธิรรมไดแ้ตม่ไิดม้กีารใชส้ทิธนิัน้กอ่นศาลจงึตอ้งยกคำรอ้ง  
คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวจึงกลายเป็นบรรทัดฐานที่ส่งผลให้มาตรา ๒๑๒ 
ของรฐัธรรมนญูฯ แทบไมม่ทีีใ่ชเ้ลย ตอ่มามคีำสัง่ที ่๓๙/๒๕๕๑๖ วนิจิฉยัวา่ถา้เรือ่งทีร่อ้งนัน้ 
มิได้เป็นกรณีที่จะใชสิ้ทธิทางศาลหรือมิได้เป็นคดีอยู่ในศาลก็ให้ผู้ร้องใช้สิทธิร้องต่อผู้ตรวจ
การแผ่นดินและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็พอแล้วแต่ถ้าเป็นคดีที่อยู่ในศาลก็
ต้องเป็นไปตามกระบวนการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา 
และการทำคำวนิจิฉยั พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ้ ๒๑ แตใ่นขอ้เทจ็จรงิในเรือ่งนี ้เนือ่งจากผูร้อ้งไดใ้ชส้ทิธิ 
ร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเท่านั้น โดยยังไม่ได้ใช้สิทธิร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ ศาลจึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องเช่นกัน

อยา่งไรกต็าม การกำหนดใหผู้ถ้กูกระทบสทิธหิรอืเสรภีาพสามารถยืน่คำรอ้งตอ่ศาล 
รฐัธรรมนญูไดโ้ดยตรงแตต่อ้งอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขทีก่ำหนดไวน้ัน้ ทัง้นีเ้พือ่ปอ้งกนัไมม่คีดคีวาม 
ข้ึนสู่ศาลรัฐธรรมนูญมากเกินไป จึงได้กำหนดให้การเสนอคดีจะทำได้ก็เฉพาะในกรณีท่ีไม่อาจ 
ใช้วิธีการอื่นตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้วเท่านั้น ซึ่งการสร้างเงื่อนไขให้ต้องใช้สิทธิผ่าน 
องค์กรต่าง ๆ เสียก่อนย่อมเป็นการช่วยกลั่นกรองคดีก่อนไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญนั่นเอง

กล่าวโดยสรุปคือ บทบัญญัติมาตรา ๒๑๒ ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ถือเป็น 
หลักประกันในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยประชาชนสามารถเสนอเรื่อง 
ต่อศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรง ซ่ึงเป็นหลักการใหม่ท่ีได้บัญญัติไว้คร้ังแรก แต่การกำหนด 
หลักเกณฑ์อันเป็นเง่ือนไขถือเป็นข้อจำกัดท่ีทำให้การเสนอคดีเป็นไปได้ยากซ่ึงอาจจะส่งผล 
ให้ไม่มีผลบังคับให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญได้

จุลนิติ : บทสรุปส่งท้าย และข้อเสนอแนะอื่น ๆ

รศ. เกรียงไกร : โดยส่วนตัวแล้วก็เป็นเพียงอาจารย์สอนหนังสือในมหาวิทยาลัย 
คนหน่ึงเท่าน้ัน แตก่ม็คีวามเหน็วา่ หากคนในสงัคมมคีวามตระหนกัในเรือ่งสทิธแิละเสรภีาพ 
โดยสำนกึวา่ทกุคนมสีทิธ ิและเสรภีาพ และทกุคนกม็หีนา้ทีเ่ชน่กนัทีต่อ้งเคารพตอ่กฎหมาย 
บา้นเมอืงซึง่เทา่กบัเปน็การเคารพ หลกันติริฐั และหลกัรฐัธรรมนญูนยิม ซึง่เปน็แนวคดิทาง 
กฎหมายอนัหนึง่ทีจ่ะทำใหเ้กดิความสงบสขุในสงัคมขึน้มาได ้แตท่ัง้นีก้ย็งัขึน้กบัปจัจยัอืน่ ๆ   
ในสังคมด้วยเช่นกัน และถึงแม้จะมีหลักกฎหมายแนวคิดทางกฎหมายมากมายขนาดไหน 
ก็ตาม ถ้าคนในสังคมไม่นำพาแล้ว สังคมนั้นย่อมจะไม่มีระเบียบ ไม่มีความสงบ และวุ่นวาย 
สังคมนั้นจะไปสู่ความเจริญได้ไม่ง่ายนัก  

๖ โปรดดู คำส่ังท่ี ๓๙/๒๕๕๑ เร่ือง นายโชคชัย  สุทธาเวศ กับพวก รวม ๔ คน ย่ืนคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ และมาตรา ๙๑  
และประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เร่ือง การรับสมัครสมาชิกพรรคการเมือง การจัดทำและแบบทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง  
และวธิกีารแจง้จำนวนสมาชกิพรรคการเมอืงทีเ่พิม่ขึน้หรอืลดลงตอ่นายทะเบยีนพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวนัที ่๑๘ ธนัวาคม ๒๕๕๐ 
ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๕ หรือไม่  ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑.
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คำสอนหลวงพ่อ มรดกธรรม ๕ ดี : สู้ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ 

หน้า ๘-๙

๕๖

ใจ...เป็นเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิต

  ทำไมจะต้องมีการฝึกจิตด้วย?
  เพราะเรื่องในชีวิตของคนเรานั้น เรื่องของใจเป็นเรื่องสำคัญที่สุด ใจเป็นใหญ่ 
เป็นประธานในการกระทำและการพูด
 ถ้าคิดชั่ว...การพูด การกระทำ...ก็ชั่ว
 ถ้าคิดดี...การพูด การกระทำ...ก็ดี
 แล้วก็เกิดผลประทับลงที่ใจของบุคคลนั้น
 ถ้าคิดดี...  ผลที่เกิดขึ้นก็เป็นรอยลงในทางดี
 ถ้าคิดชั่ว... ผลที่เกิดขึ้นก็เป็นรอยลงในทางชั่ว
 อะไร ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต มันติดอยู่ที่ใจของเราทั้งนั้น เป็นเรื่องหนีไม่พ้น
 เพราะฉะนั้น คนเราจะทำอะไรล่ะก็จะต้องมีใจเป็นผู้นำก่อน มีใจเป็นหัวหน้า 
อะไร ๆ ต่าง ๆ ก็สำเร็จมาจากใจของเราทั้งนั้น เรื่องของใจจึงเป็นเรื่องสำคัญของชีวิต
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นางสาวลันตา อุตมะโภคิน
นิติกร สำนักกฎหมาย

สรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ	 (ฉบับที่	 ..)
พ.ศ.	....	ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว	ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ	และ
ใหส้ง่คณะกรรมการประสานงานสภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณา	กอ่นเสนอสภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณาตอ่ไป	
	 โดยมีสาระสำคัญ	 คือ	 กำหนดบทนิยามคำว่า	 “ครูการศึกษาพิเศษ”	 และให้เพิ่มเติม																																		
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ	 จากเดิมจำนวน	
๑๓	 คน	 เป็นจำนวน	๑๔	 คน	 โดยมีผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษเป็นกรรมการและ
เลขานุการ	 รวมทั้งได้กำหนดบทเฉพาะกาลเพื่อรองรับครูการศึกษาพิเศษที่มีวุฒิทางการศึกษา
พิเศษระดับปริญญาตรีซึ่งทำการสอนและได้รับเงินเพิ่ม	 เป็นครูการศึกษาพิเศษตามพระราชบัญญัตินี้	

 เร่ือง  ร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญ
 นิติบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ
พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ	 	 และให้นำขึ้นทูลเกล้าฯ	 ถวายต่อไปได้	
	 โดยมีข้อเท็จจริง	 คือ	 บัดนี้	 สมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติจะครบกำหนด	 ๑๒๐	 วัน	 ในวันที่	
๒๘	 พฤศจิกายน	๒๕๕๓	 น้ีแล้ว	 ซ่ึงตามรัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 ๑๒๗	 วรรคห้า	 กำหนดให้สมัยประชุม
สามัญสมัยหนึ่ง	 ๆ	 ให้มีกำหนดเวลา	 ๑๒๐	 วัน	 ดังนั้น	 สมัยประชุมดังกล่าวจึงจะต้องปิด
ตั้งแต่วันที่	 ๒๙	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๓	 เป็นต้นไป	 จึงได้ยกร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภา
สมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 ขึ้น	 เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญต่อไป
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สรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓
 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
 วธิพิีจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (การดำเนินคดีแบบกลุ่ม) 
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	 ....	 (การดำเนินคดีแบบกลุ่ม)	ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ	 และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา
แล้วเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป
 โดยมีสาระสำคัญ	 คือ	 กำหนดให้โจทก์อาจย่ืนคำร้องต่อศาลพร้อมกับคำฟ้องขอให้มีการดำเนินคดี
แบบกลุ่มได้	โดยคดีแบบกลุ่ม ได้แก่ คดีละเมิด คดีผิดสัญญา คดีเรียกร้องสิทธิตามกฎหมายต่าง ๆ
และเป็นคดีที่มีสมาชิกกลุ่มจำนวนมาก	 ซึ่งคำฟ้องดังกล่าวต้องมีสภาพแห่งข้อหาและคำขอบังคับที่มี
ลักษณะเดียวกัน	ท้ังน้ี	ให้คำส่ังอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มอาจอุทธรณ์ไปยังศาลฎีกาได้ 
	 นอกจากนี้	ยังได้กำหนดให้สมาชิกกลุ่มมีสิทธิเข้าฟังการพิจารณาคดี	ขอตรวจเอกสาร	คัดสำเนา
เอกสาร	 จัดหาทนายความคนใหม่	 และร้องขอเข้าแทนที่โจทก์ได้	 รวมทั้งกำหนดให้คำพิพากษา
ของศาลผูกพันคู่ความและสมาชิกกลุ่ม	 โดยให้โจทก์มีอำนาจดำเนินการบังคับคดีแทนสมาชิกกลุ่ม
ทั้งนี้	 กำหนดให้คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลในการดำเนินคดีแบบกลุ่มให้อุทธรณ์ไปยังศาลฎีกา
ภายใน	๑	เดือน	นับแต่วันที่ได้อ่านคำพิพากษาหรือคำสั่ง	
 
 เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้าง
 ทางพิเศษสายเช่ือมระหว่างถนนวงแหวนอุตสาหกรรมกับ
 ทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสด์ิ ในท้องท่ีอำเภอพระประแดง
 จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ....
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางพิเศษ
สายเชื่อมระหว่างถนนวงแหวนอุตสาหกรรมกับทางพิเศษสายบางพลี	 -	 สุขสวัสดิ์ในท้องที่อำเภอ
พระประแดง	 จังหวัดสมุทรปราการ	 พ.ศ.	 ....	 ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ	 และให้ส่งสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา	 แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร
พิจารณา	ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	
	 โดยมีสาระสำคัญ	 คือ	 กำหนดให้มีการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์	 ในท้องที่อำเภอพระประแดง	
จังหวัดสมุทรปราการ	 ภายในแนวเขตตามแผนที่และบัญชีรายชื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบ
ด้วยกฎหมายท้ายพระราชบัญญัติน้ี	 ให้แก่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	 เพ่ือสร้างทางพิเศษสายเช่ือม
ระหว่างถนนวงแหวนอุตสาหกรรมกับทางพิเศษสายบางพลี	 -	 สุขสวัสดิ์	 โดยให้ผู้ว่าการการทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย	เป็นเจ้าหน้าที่เวนคืน		
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 เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
 ราษฎร แทนตำแหน่งที่ว่าง
	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรกรุงเทพมหานคร	 เขตเลือกตั้งที่	 ๒	 จังหวัดขอนแก่น	 เขตเลือกตั้งที่	 ๒	 จังหวัดนครราชสีมา	
เขตเลือกตั้งที่	 ๖	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 เขตเลือกตั้งที่	 ๑	 และจังหวัดสุรินทร์	 เขตเลือกตั้ง
ที่	 ๓	 แทนตำแหน่งที่ว่าง	 พ.ศ.	 ....	 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอ	 และให้ส่ง
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน	 แล้วดำเนินการต่อไปได้	 โดย
คณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอว่า	 ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่	 ๓	 พฤศจิกายน	
๒๕๕๓	 ให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน	 ๖	 ราย	 สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๑๐๖	(๖)	ประกอบมาตรา	๒๖๕	และมาตรา	๔๘
	 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้มีมติให้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร	 เขตเลือกตั้งที่	 ๒	 จังหวัดขอนแก่น	 เขตเลือกตั้งที่	 ๒	 จังหวัด	
นครราชสีมา	 เขตเลือกตั้งที่	 ๖	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 เขตเลือกตั้งที่	 ๑	 และจังหวัดสุรินทร์
เขตเลือกตั้งที่	๓	แทนตำแหน่งที่ว่าง	พ.ศ.	....	
	 โดยมีสาระสำคัญ	 คือ	 กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง
ในวันที่	๑๒	ธันวาคม	๒๕๕๓	ดังนี้	
 (๑)	กรุงเทพมหานคร	เขตเลือกต้ังท่ี	๒	แทนนายสมเกียรติ	ฉันทวานิช	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กรุงเทพมหานคร	พรรคประชาธิปัตย์
	 (๒)	จังหวัดขอนแก่น	เขตเลือกตั้งที่	๒	แทน	ร.ท.ปรีชาพล	พงษ์พานิช	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดขอนแก่น	พรรคเพื่อไทย
 (๓)	จังหวัดนครราชสีมา	เขตเลือกต้ังท่ี	๖	แทนนายบุญจง	วงศ์ไตรรัตน์	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดนครราชสีมา	พรรคภูมิใจไทย
	 (๔)	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 เขตเลือกตั้งที่	 ๑	 แทนนายเกื้อกูล	 ด่านชัยวิจิตร	 สมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	พรรคชาติไทยพัฒนา
	 (๕)	จังหวัดสุรินทร์	 เขตเลือกตั้งที่	๓	แทนนางมลิวัลย์	 	ธัญญสกุลกิจ	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดสุรินทร์	พรรคเพื่อแผ่นดิน
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สรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓
 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 ..)
พุทธศักราช	....	(มาตรา	๙๓	-	มาตรา	๙๘)	และร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับท่ี	..)	พุทธศักราช	....	(มาตรา	๑๙๐)	รวม	๒	ฉบับ	ของคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการแก้ไข
รัฐธรรมนูญตามข้อเสนอของคณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปการเมืองและศึกษาการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ	โดยให้แก้ไขหลักการของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	..)	
พุทธศักราช	....	(มาตรา	๙๓	-	มาตรา	๙๘)	จาก	“...เก่ียวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”	เป็น	“...เก่ียวกับ
ที่มาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”	 แล้วเสนอรัฐสภาพิจารณาต่อไป	 ทั้งนี้	 ให้แจ้งคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผู้แทนราษฎรทราบด้วย	

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่าย
 เนื้อสัตว์ พ.ศ. .... 
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์	พ.ศ.	....	
ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว	 	 และให้ส่งคณะกรรมการประสานงาน
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา		ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	
	 โดยมีสาระสำคัญ	ดังนี้		 	
	 (๑)	 กำหนดให้ยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	
		 (๒)		กำหนดให้ปรับปรุงบทนิยามคำว่า	“สัตว์”	“การจำหน่ายเนื้อสัตว์”	และได้กำหนดคำนิยาม
เช่น	 “เนื้อสัตว์”	 “การประกอบกิจการฆ่าสัตว์”	 “โรงฆ่าสัตว์”	 “โรงพักสัตว์”	 “องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น”	และ	“คณะกรรมการประจำจังหวัด”	เป็นต้น	
	 (๓)	 กำหนดให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบกิจการฆ่าสัตว์	 อันประกอบด้วย	
ปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ 	 เป็นประธานกรรมการ 	 อธิบดีกรมการค้ าภายใน	
อธิบดีกรมโยธาธิการและผัง เมือง 	 อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม	 อธิบดีกรมส่ง เสริม
การปกครองท้องถิ่น	 อธิบดีกรมอนามัย	 เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	 เลขาธิการ	
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 และนายกสัตวแพทยสภา	
เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง	 และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ในด้านการค้า	 การลงทุน	 หรือ
การประกอบกิจการฆ่าสัตว์จำนวนไม่เกิน	 ๓	 คน	 โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่
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ให้คำแนะนำต่อรัฐมนตรีในการกำหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประกอบกิจการ
ฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐาน	 และออกกฎกระทรวงตามมาตรา	 ๑๔	 ตลอดจนพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์	 และ
กำกับดูแลการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	 โดยให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ	
	 (๔)	 กำหนดการประกอบกิจการฆ่าสัตว์	 โดยให้คณะกรรมการพิจารณาแผนงานประกอบ
กิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการ
ในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตต้ังโรงฆ่าสัตว์	 และกำหนดให้ใบอนุญาตประกอบกิจการ	
โรงฆ่าสัตว์สามารถโอนให้แก่บุคคลอื่นได้ เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต	 หรือโอนไปเป็น
ของทายาทในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตตาย	 ทั้งนี้	 หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะเลิกประกอบกิจการ
ฆ่าสัตว์	 จะต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า	 ๖๐	 วัน	 ก่อนเลิกประกอบกิจการ	
	 (๕)	 กำหนดให้มีพนักงานตรวจโรคสัตว์	 เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมการฆ่าสัตว์
เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์	 โดยแต่งตั้งจากสัตวแพทย์	 หรือบุคคลซึ่งผ่านการศึกษาและฝึกอบรม
ด้านการตรวจโรคในสัตว์หรือการตรวจเนื้อสัตว์จากในประเทศหรือต่างประเทศตามหลักสูตรที่					
กรมปศุสัตว์กำหนด	 และได้รับการรับรองจากสัตวแพทยสภา	 ตลอดจนได้รับการขึ้นทะเบียนไว้กับ
กรมปศุสัตว์แล้ว	
	 (๖)	 กำหนดการพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาต	 โดยให้ผู้อนุญาตมีอำนาจสั่งพักใช้
ใบอนุญาตได้	 เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีคำสั่ง	 รวมทั้ง
มีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้	 เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนคำสั่งพักใช้ใบอนุญาต	 หรือ
ผู้รับใบอนุญาตเคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตและได้กระทำการอันเป็นเหตุให้ต้องถูกพักใช้ใบอนุญาต	
		 (๗)		กำหนดใหพ้นกังานเจา้หนา้ทีม่อีำนาจเขา้ไปในสถานทีท่ีม่กีารฆา่สตัว	์โรงฆา่สตัว	์โรงพกัสตัว	์
สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์	 และมีอำนาจสั่งให้หยุดยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสัตว	์ โดยให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่	 ซึ่งเป็นไปตามแบบที่อธิบดีกำหนด	 และให้
พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	
	 (๘)	บทกำหนดโทษ	 โดยกำหนดให้ใช้เกณฑ์ในการกำหนดโทษตามประมวลกฎหมายอาญา
คือ	 การจำคุก	 ๑	 ปี	 ต่อโทษปรับ	 ๒๐,๐๐๐	 บาท	 ในการกำหนดโทษของการกระทำความผิดตาม								
พระราชบัญญัตินี้	 โดยให้อธิบดีสามารถเปรียบเทียบปรับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ได้
เว้นแต่กรณีการประกอบกิจการฆ่าสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตและการฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ในพ้ืนท่ี	
ท่ีไม่ได้มีการยกเว้น	
		 (๙)	กำหนดบทเฉพาะกาล และอัตราอากร ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย	 โดยให้กฎกระทรวง
ประกาศ	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 และคำสั่งที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	 ให้ยังคงใช้
บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี	้ และสำหรับในส่วนอัตราอากร	 ค่าธรรมเนียม	
และค่าใช้จ่ายตามพระราชบัญญัติน้ี	 ให้คำนึงถึงความเหมาะสมกับสถานการณ์และเศรษฐกิจในปัจจุบัน
ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้	
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 เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่อง
 ขยายเสียง พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ	ดังนี้	
	 (๑)	 เห็นควรให้ชะลอร่างพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	 พ.ศ.	 ....
ไว้ก่อน	 โดยยังคงให้พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	 พ.ศ.	 ๒๔๙๓
ใช้บังคับไปพลางก่อน	เนื่องจากยังไม่มีกฎหมายอื่นที่จะใช้บังคับแทนได้	
	 (๒)	 ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาหารือร่วมกัน	 เพื่อดำเนินการ
ยกร่างกฎหมายกลางเกี่ยวกับการควบคุมการใช้เสียงเป็นการทั่วไป	 แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
อีกครั้งหนึ่ง	
  

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง	 พ.ศ.	 ....	 ที่สำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว	 ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์เสนอ	โดยให้รับความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณาด้วย	และให้ส่ง
คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา	ก่อนนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป
 

 เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 ตามที่	
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ	 และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา
ต่อไป	
	 โดยมีสาระสำคัญ	ดังนี้	
	 (๑)	กำหนดให้แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า	“พันธุ์พืช”	“พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป”	“การดัดแปร
สารพันธุกรรม”	“นักปรับปรุงพันธุ์พืช”	และ	“ชุมชน”	
	 (๒)	 กำหนดตำแหน่งคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชเพิ่มเติม	 คือ	 อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช	 และให้แก้ไขชื่อ	 “ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย”	 เป็น	 “อธิบดีกรม
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก”	
		 (๓)	 กำหนดคุณสมบัติหรือลักษณะของพันธ์ุพืชท่ีจะขอจดทะเบียนเป็นพันธ์ุพืชใหม่	 และได้แก้ไข
ขั้นตอนการประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่	 รวมทั้งกำหนดการป้องกันการลักลอบ
นำพันธุ์พืชที่จดทะเบียนแล้ว	ไปจดซ้ำทั้งในและต่างประเทศ
	 (๔)	 กำหนดให้ผู้ยื่นคำขอสามารถเรียกค่าเสียหายจากบุคคลซึ่งกระทำละเมิดหรือกระทำการ
โดยไม่สุจริตต่อพันธุ์พืชที่มีการยื่นขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่	
	 (๕)	 กำหนดให้แก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับชุมชน	 เพื่อให้ชุมชนใดก็ตามที่มีการอนุรักษ์และพัฒนา
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พันธุ์พืชสามารถขอรับเงินจากกองทุนเพื่อใช้ประโยชน์ในการดังกล่าวได้
	 (๖)	 กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเก็บ	 จัดหา	 หรือรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป	 พันธุ์พืชป่า	
หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าว	 เพื่อการปรับปรุงพันธุ์	 ศึกษา	 ทดลอง	 หรือวิจัยให้มีความ
ชัดเจนในทางปฏิบัติ	 โดยข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์อย่างน้อยต้องมีวัตถุประสงค์ของการเก็บ
หรือรวบรวมพันธ์ุพืช	 จำนวนหรือปริมาณของตัวอย่างพันธ์ุพืช	 ข้อผูกพันของผู้ได้รับอนุญาต	การกำหนด
ความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาในผลงานการปรับปรุงพันธุ์	 และรายการอื่นตามที่กำหนด
ในกฎกระทรวง
	 (๗)	 กำหนดให้เพิ่มเติมโทษของผู้เก็บ	 จัดหา	 หรือรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป	 พันธุ์พืชป่า
หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าว	 เพื่อการปรับปรุงพันธุ	์ ศึกษา	 ทดลอง	 หรือวิจัย	 โดยไม่แจ้ง
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ

สรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร
 ทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ....
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง	 พ.ศ.	 ....	 ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว	 ตามที่กระทรวง	
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ	 และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทน
ราษฎรพิจารณา	 ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	 โดยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมรับความเห็นหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณาดำเนินการด้วย	
	 โดยมีสาระสำคัญ	ดังนี้	
	 (๑)			กำหนดคำนิยามคำว่า	“ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง”	“เขตอนุรักษ์”	“คณะกรรมการ”
“พนักงานเจ้าหน้าที่”	
	 (๒)	 กำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ งแห่งชาติ 	 โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่ งนายกรัฐมนตรี
มอบหมายเป็นประธานกรรมการ	กรรมการจำนวน	๑๖	คน	อันประกอบด้วย	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	
จำนวนไม่เกิน	 ๘	 คน	 โดยให้อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังเป็นกรรมการและเลขานุการ
และกำหนดให้คณะกรรมการดังกล่าว	 มีอำนาจหน้าที่ในการเสนอนโยบายและแผนการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติต่อคณะรัฐมนตรี	 รวมทั้งให้ความเห็น	 ข้อเสนอแนะ	
และคำปรึกษา	 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐเพื่อให้ดำเนินการ
สอดคล้องกับนโยบายและแผนฯ	 ตลอดจนเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณามีมติ
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ตามที่ เห็นสมควรในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามนโยบายและแผนฯและพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ	 ในการออกกฎกระทรวงกำหนดพ้ืนท่ีป่าชายเลนอนุรักษ์และพ้ืนท่ีคุ้มครองทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง	
	 ทั้งนี้	 กำหนดให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของ
คณะกรรมการ	 และมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานธุรการทั่วไปและการเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการ	 เพื่อการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
แห่งชาติ	 ฯลฯ	 รวมทั้งการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ	 หรือสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ
สนับสนุนชุมชนในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเล	หรือเกาะ	 ในการบริหารจัดการ	 การบำรุงรักษา	 การอนุรักษ์	
การฟื้นฟู	 และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	 เช่น	 การสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของชุมชน	การให้คำปรึกษาแก่ชุมชนในการบริหารจัดการ	ฯลฯ	
 (๓)	 กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ	 มีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดพ้ืนท่ีบริเวณหน่ึงบริเวณใดเป็นพ้ืนท่ีป่าชายเลน
อนุรักษ์	 หรือเป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	 รวมทั้งเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อ
ขออนุมัติใช้มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อควบคุมและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
หรืออาจจะเกิดขึ้นในกรณีที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอาจถูกทำลายหรือได้รับความเสียหาย
อย่างร้ายแรงเข้าขั้นวิกฤติ	รวมทั้งกำหนดหน่วยงานของรัฐที่จะเป็นผู้ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว	
	 นอกจากนี้ได้กำหนดให้อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
มีอำนาจสั่งให้บุคคลที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งระงับ
การกระทำดังกล่าวเป็นการชั่วคราว	 และกำหนดแนวทางในการดำเนินการ	 ตลอดจนมีอำนาจแก้ไข
หรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น
	 (๔)	 กำหนดอำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติฉบับนี้
รวมทั้งมีอำนาจเข้าไปในสถานที่หรือตรวจค้นสถานที่หรือยานพาหนะ	 เพื่อตรวจสอบและควบคุม
ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด	 ตลอดจนสั่งให้บุคคลออกจากพื้นที่ป่าชายเลน
อนุรักษ์	พื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	ฯลฯ	
	 (๕)	กำหนดโทษกรณีที่มีการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายในการระงับ	
การกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง	 การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามที่กำหนด
ในพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์	 พื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	 ฯลฯ	 รวมทั้งกำหนดโทษ
สำหรับกรณีที่ผู้กระทำผิดเป็นนิติบุคคล	 โดยให้กรรมการผู้จัดการ	 หุ้นส่วนผู้จัดการ	 ผู้จัดการ	 หรือ
บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น	 ต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สำหรับ
ความผิดนั้น	ๆ	ด้วย	เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น	
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 เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวกับการปรับบัญชีเงินเดือน
 คา่จ้าง และค่าตอบแทนรายเดือนของบุคลากรภาครัฐ และบัญชี
 ค่าตอบแทนของประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชน
 แห่งชาติ
	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาที่ เกี่ยวกับการปรับบัญชีเงินเดือน	
ค่าจ้าง	 และค่าตอบแทนรายเดือนของบุคลากรภาครัฐ	 รวม	 	 ๙	 ฉบับ	 และบัญชีค่าตอบแทน	
ของประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ตามที่คณะกรรมการพิจารณา
เงินเดือนแห่งชาติ เสนอ	 ทั้ งนี้ 	 ในส่วนของร่างพระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของสมาชิกวุฒิสภา	 	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 และกรรมาธิการ	
(ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 ให้มีผลใช้บังคับกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งครั้งต่อไป
และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา	 และให้ดำเนินการต่อไปได้	 โดย
	 ๑)	 ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ
สมาชิกวุฒิสภา	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 และกรรมาธิการ	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 เห็นควรให้
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาพร้อมกับร่างพระราชกฤษฎีกาเงินประจำ
ตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร	
ประธานและรองประธานวุฒิสภา	 ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	
สมาชิกวุฒิสภา	 และกรรมาธิการ	 พ.ศ.	 ....	 ที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเสนอ
	 ๒)	 ร่างพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของประธานศาลรัฐธรรมนูญ	 ตุลาการ	
ศาลรัฐธรรมนูญ	 ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง	 ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน	 ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	 พ.ศ.	 ....	 เห็นควรให้สำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีการับความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาด้วย	 และให้ดำเนินการต่อไปได้เมื่อ
ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน	 เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาล
รัฐธรรมนูญ	 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ	 ประธานกรรมการการเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้ง	 ฯ
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	มีผลใช้บังคับแล้ว
	 ๓)	 ร่างพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของตุลาการศาลปกครอง	 พ.ศ.	 ....	
เห็นควรให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาปรับปรุงเหตุผลของร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
เกี่ยวกับกำหนดเวลาการปรับบัญชีให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	 ๑๖	 สิงหาคม	 ๒๕๕๓
	 ๔)	 บัญชีค่าตอบแทนของประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 เห็นควร
ให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณารวมกับร่างพระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนและ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประธานกรรมการ	 กรรมการ	 และอนุกรรมการคณะกรรมการ					
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 ที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการและสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเสร็จแล้ว	
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	 โดยมีสาระสำคัญ	ดังนี้	
 (๑)   รา่งพระราชกฤษฎกีาการปรบัอตัราเงนิเดอืนของขา้ราชการ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....	เปน็การ	
ปรับบัญชีอัตราเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน	 ข้าราชการตำรวจ	 ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง	
และบัญชีอัตราตำแหน่งและเงินเดือน	 ข้าราชการการเมือง	 ท้ายพระราชกฤษฎีกาปรับอัตรา	
เงินเดือนของข้าราชการ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๗	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 โดยปรับเพิ่มร้อยละ	 ๕	 เท่ากันทุกอัตรา
 (๒) ร่างพระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
พ.ศ. ....	เป็นการปรับบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการตามที่กำหนดไว้ในบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำ
ขั้นสูงฯ	ท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	๒๕๕๑	ดังนี้	
 ตำแหน่งประเภทบริหาร (ระดับต้น/ระดับสูง)	ให้ปรับบัญชีขั้นต่ำ/ขั้นสูง	ร้อยละ	๕	โดยได้รับ
เงินเดือน	หรือเงินประจำตำแหน่งที่ปรับใหม่เพิ่มร้อยละ	๕	
 ตำแหน่งประเภทอำนวยการ (ระดับต้น/ระดับสูง)	ให้ปรับบัญชีข้ันต่ำร้อยละ	๕	และปรับบัญชี
ขั้นสูงร้อยละ	๗	โดยได้รับเงินเดือนเพิ่มร้อยละ	๕	
 ตำแหน่งประเภทวิชาการ (ระดับผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับชำนาญการพิเศษ) 
ให้ปรับบัญชีขั้นต่ำ/ขั้นสูง	 ร้อยละ	๕	 โดยได้รับเงินเดือนเพิ่มร้อยละ	๕	 (ระดับชำนาญการและระดับ
ปฏิบัติการ)	ให้ปรับบัญชีขั้นต่ำ	ร้อยละ	๕	และปรับขั้นสูงร้อยละ	๑๐	โดยได้รับเงินเดือนเพิ่มร้อยละ	๕	
 ตำแหน่งประเภททั่วไป (ระดับทักษะพิเศษ ระดับอาวุโส ระดับชำนาญงาน)	 ให้ปรับ
บัญชีขั้นต่ำ	 ร้อยละ	 ๐	 และปรับบัญชีขั้นสูงร้อยละ	 ๕	 โดยได้รับเงินเดือนเพิ่มร้อยละ	 ๕ (ระดับ
ปฏิบัติงาน)	ให้ปรับบัญชีขั้นต่ำ/ขั้นสูง	ร้อยละ	๕	โดยได้รับเงินเดือนเพิ่มร้อยละ	๕
 (๓) รา่งพระราชกฤษฎกีาการปรบัอตัราเงนิเดอืนของขา้ราชการทหารและทหารกองประจำการ
และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ....	เป็นการปรับบัญชีอัตราเงินเดือนของข้าราชการทหาร
ทหารกองประจำการ	 และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม	 ท้ายพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการทหาร	พ.ศ.	๒๕๒๑	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	โดยปรับเพิ่มร้อยละ	๕	เท่ากันทุกอัตรา
 (๔) ร่างพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นการปรับบัญชีอัตราเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	ท้ายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๐	โดยปรับเพิ่มร้อยละ	๕	เท่ากันทุกอัตรา
 (๕) ร่างพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการตุลาการและดาโต๊ะยุติธรรม
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....	 เป็นการปรับบัญชีอัตราเงินเดือนของข้าราชการตุลาการและดาโต๊ะยุติธรรม
ท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม	 พ.ศ.	 ๒๕๔๓	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
โดยปรับเพิ่มร้อยละ	๕	เท่ากันทุกอัตรา
 (๖) รา่งพระราชกฤษฎกีาการปรบัอตัราเงนิเดอืนของขา้ราชการอยัการ พ.ศ. .... 	เปน็การปรบั
บัญชีอัตราเงินเดือนของข้าราชการอัยการตามบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของ
ข้าราชการอัยการ	พ.ศ.	๒๕๕๑	โดยปรับเพิ่มร้อยละ	๕	เท่ากันทุกอัตรา
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 (๗) ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของสมาชิกวุฒิสภา
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นการปรับบัญชีอัตราเงินประจำ
ตำแหนง่และเงนิเพิม่ของประธานและรองประธานสภาผูแ้ทนราษฎร	ประธานและรองประธานวฒุสิภา	
ผูน้ำฝา่ยคา้นในสภาผูแ้ทนราษฎร	สมาชกิวฒุสิภาและสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	ตามบญัชทีา้ยพระราช
กฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของสมาชิกวุฒิสภา	 สมาชิกสภาผู้แทน	
ราษฎร	 และกรรมาธิการ	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 โดยปรับเพิ่มร้อยละ	 ๑๔.๗	 –	 ๑๔.๙	
 (๘) ร่างพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....	 เป็นการปรับบัญชีอัตราเงินเดือน
และเงินประจำตำแหน่งของประธานศาลรัฐธรรมนูญ	 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ	 ประธานกรรมการ
และกรรมการการเลือกตั้ง	ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน	ประธานกรรมการและ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือน	 เงินประจำตำแหน่ง	 และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญฯ	โดยปรับเพิ่มร้อยละ	๕	เท่ากันทุกอัตรา	
	 โดยร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จะต้องดำเนินการเพื่อให้มีผลใช้บังคับภายหลังจากที่
รา่งพระราชบญัญตัเิงนิเดอืน	เงนิประจำตำแหนง่และประโยชนต์อบแทนอืน่ของประธานศาลรฐัธรรมนญู
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ	 ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง	 ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
และผู้ตรวจการแผ่นดิน	 ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 มีผลใช้บังคับ	 ซึ่งขณะนี้
อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา
 (๙) ร่างพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของตุลาการศาลปกครอง พ.ศ. ....	เป็นการ
ปรับบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของตุลาการศาลปกครอง	 ท้ายพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 โดยให้ปรับบัญชี
ตั้งแต่วันที่	๑	ตุลาคม	๒๕๕๓	โดยปรับเพิ่มร้อยละ	๕	เท่ากันทุกอัตรา
 (๑๐) บญัชคีา่ตอบแทนของประธานกรรมการและกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาติ	เปน็บญัชี
๔	 ท้ายร่างพระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประธานกรรมการ												
กรรมการ	และอนกุรรมการคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต	ิ(ฉบบัที	่..)	พ.ศ.	....	ซึง่คณะรฐัมนตรมีมีติ
อนุมัติหลักการเมื่อวันที่	 ๘	 ธันวาคม	 ๒๕๕๒	 และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
เสร็จแล้ว	 อยู่ระหว่างรอนำขึ้นทูลเกล้าฯ	 ถวาย	พร้อมกับร่างพระราชบัญญัติตามข้อ	 ๘	 โดยปรับเพิ่ม
ร้อยละ	๕	เท่ากันทุกอัตรา
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 เรือ่ง  รา่งพระราชบญัญตัคิุม้ครองอนามยัการเจรญิพนัธุ ์พ.ศ. .... 
	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองอนามัยการเจริญพันธุ์	 พ.ศ.	 ....	
ตามทีก่ระทรวงสาธารณสขุเสนอ		และใหส้ง่สำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา	แลว้สง่ให้
คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา		ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	
	 โดยมสีาระสำคญั	คอื	กำหนดใหส้ถานบรกิารสาธารณสขุ	สถานศกึษา	และสถานศกึษาพฒันาครู
และบคุลากรทางการศกึษา	จดัใหม้กีารปรกึษาหรอืบรกิารดา้นอนามยัการเจรญิพนัธุ์	การสอนเพศศกึษา	
โดยผู้ให้การปรึกษาและบริการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	 และได้กำหนดหลักเกณฑ์	
และวิธีการที่หน่วยงานของรัฐ	 สถานศึกษา	 และนายจ้างภาคเอกชนต้องปฏิบัติต่อหญิงมีครรภ์	
ผู้ใต้บังคับบัญชา	 หรือลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน	 หรืออยู่ระหว่างการศึกษาในสถานศึกษา	
	 นอกจากนีไ้ดก้ำหนดใหม้คีณะกรรมการคุม้ครองอนามยัการเจรญิพนัธุแ์หง่ชาต ิ	อนัประกอบดว้ย	
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย	 เป็นประธานกรรมการโดยตำแหน่ง
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่รัฐมนตรีแต่งตั้ง	มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนด	โดยให้กรมอนามัยทำหน้าที่
เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ	และมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนด	

สรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุม
 สามัญทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๔ 
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป	
พ.ศ.๒๕๕๔	(ตั้งแต่วันที่	๒๑	มกราคม		พ.ศ.	๒๕๕๔	เป็นต้นไป)	ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เสนอ	และให้นำขึ้นทูลเกล้าฯ	ถวายต่อไปได้	
		 โดยมีข้อเท็จจริง	คือ	ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	ได้บัญญัติให้ปีหนึ่งมีสมัยประชุม
สามัญทั่วไปและสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัต	ิ โดยให้ถือวันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิก
ได้มาประชุมเป็นคร้ังแรกเป็นวันเร่ิมสมัยประชุมสามัญท่ัวไป	 ซ่ึงรัฐสภาชุดปัจจุบันได้มีพระราชกฤษฎีกา
เรยีกประชมุรฐัสภา	พ.ศ.	๒๕๕๑	เพือ่ใหส้มาชกิไดม้าประชมุเปน็ครัง้แรกในวนัที	่	๒๑	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๕๑	
ดังนั้น	จึงสมควรเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไปในปี ๒๕๕๔ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๕๔ เปน็ตน้ไป  ทัง้นี ้ตามความในมาตรา ๑๒๗ ของรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย  
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 ๑ น.บ.  (เกียรตินิยมอันดับหน่ึง  เหรียญทอง)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ;  เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมาย 
แห่งเนติบัณฑิตยสภา ; น.ม. มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา ; Master of Management ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

  ปัจจุบันปัญหาความผันผวนทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั้งในและนอกประเทศได้ส่งผลกระทบต่อ 
การดำเนนิธรุกจิของบรษิทัทัง้ขนาดเลก็จนถงึขนาดใหญเ่ปน็จำนวนมาก และไมเ่วน้แมแ้ตบ่คุคลธรรมดา 
โดยเมื่อบริษัทหรือบุคคลใดประสบปัญหาภาวะขาดสภาพคล่องทางการเงินและไม่สามารถชำระหนี้ 
ให้แก่เจ้าหนี้ของตนได้  จึงทำให้ลูกหนี้บางรายต้องถูกเจ้าหนี้ฟ้องร้องดำเนินคดีทางแพ่งบ้าง  หรืออาจ 
ถูกฟ้องให้ล้มละลายไปก็มีเป็นจำนวนมากในปัจจุบัน 
  อย่างไรก็ตามโดยหลักแล้วการที่จะเป็นคนล้มละลาย คือ คนที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว คำว่า “หนี้สิน 
ล้นพ้นตัว” ก็คือ การที่มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน  โดยเฉพาะในวิกฤตเศรษฐกิจ  ถ้าหากไม่มีกฎหมาย 
ออกมาจัดการตรงนี้ สังคมก็อาจจะวุ่นวาย ปัญหานี้คือ ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัวไม่สามารถแก้ไขปัญหา 
ของตนในหนี้สินล้นพ้นตัวนั้นได้ ลูกหนี้ทำงานเท่าไหร่ไปจ่ายดอกเบี้ยหมด จึงจำเป็นต้องแก้ไขปัญหา 
ใหล้กูหนีท้ีม่คีวามสจุรติ มกีฎหมายลม้ละลายไปดแูล เพราะถา้ลกูหนีไ้มท่ำงานอา้งวา่เจา้หนีเ้อาไปหมด 
ก็จะเกิดปัญหาในครอบครัวขาดรายได้  จี้ปล้น  เกิดปัญหาสังคม  อาชญากรรม  นอกจากนี้ยังมีปัญหา 
ตัวเจ้าหนี้ด้วย แย่งชิงกันบังคับชำระหนี้กับลูกหนี้ ถ้าต่างฝ่ายต่างมีอิทธิพลไม่ยอมกัน เกิดปัญหาสังคม 
อาชญากรรม  กฎหมายล้มละลายทำให้เจ้าหนี้ทุกรายได้รับชำระหนี้เท่าเทียมกัน  ไม่ให้คนใดคนหนึ่ง 
รบัชำระหนีก้อ่น ซึง่วตัถปุระสงคข์องกฎหมายลม้ละลาย กค็อื ๑. การใหเ้จา้หนีแ้ตล่ะรายไดร้บัชำระหนี้
เทา่เทยีมกนั ไดร้บัชำระหนีใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ รวดเรว็เทา่ทีจ่ะทำได ้มฉิะนัน้ เจา้หนีอ้าจจะลม้ละลายตามได ้
๒. เพื่อให้ลูกหนี้ที่สุจริตมีโอกาส ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ ได้รับการปลดหนี้

ผู้เขียน 
นายอนุรักษ์ นิยมเวช๑ สมาชิกวุฒิสภา
ประธานคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมือง 
และการมีส่วนร่วมของประชาชนของวุฒิสภา

การประนอมหนี้
ภายใต้พระราชบัญญัติ

ล้มละลาย
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  ซึ่งหลักเกณฑ์การฟ้องคดีล้มละลาย ก็คือ
   ๑. ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
   ๒. ทนุทรพัยท์ีฟ่อ้งคดลีม้ละลาย คอื หนี ้๑ ลา้นบาท สำหรบับคุคลธรรมดา และ หนี ้๒ ลา้นบาท 
สำหรับนิติบุคคล
   ๓. หนี้นั้นอาจกำหนดจำนวนได้แน่นอน
  เมือ่ศาลพจิารณาแลว้เขา้ตามหลกัเกณฑข์า้งตน้ศาลกจ็ะมคีำสัง่พทิกัษท์รพัยเ์ดด็ขาด บรรดาเจา้หนี ้
ทั้งหลายต้องมายื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์  ภายในเวลา ๒  เดือน  เพื่อที่ลูกหนี้ 
จะไดท้ราบวา่ตนเองมหีนีส้นิเทา่ใดหากตอ้งการจะจดั
การกับหนี้สินดังกล่าว ควรจะทำอย่างไร  เช่นอาจจะ 
ย่ืนคำขอประนอมหน้ีตามจำนวนท่ีคิดว่าจะสามารถ 
ชำระแก่เจ้าหน้ีได้ หรือหากไม่สามารถจะประนอมหน้ีได้ 
ก็ต้องเป็นบุคคลล้มละลายต่อไป  เมื่อศาลมีคำสั่ง 
พทิกัษท์รพัยต์าม พ.ร.บ. ลม้ละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ แลว้ 
คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์มี ๒ อย่าง คือ 
   ๑. คำสัง่พทิกัษท์รพัยช์ัว่คราว คำสัง่นีเ้ปน็คำสัง่ 
ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เข้ารวบรวมทรัพย์สิน 
ของลกูหนีไ้วช้ัว่คราว (เปน็การคุม้ครองเจา้หนีช้ัว่คราวกอ่นศาลมคีำสัง่พทิกัษท์รพัยเ์ดด็ขาด) เพือ่ปอ้งกนั 
มิให้ลูกหนี้ยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินนั่นเอง 
    ๒. คำสัง่พทิกัษท์รพัยเ์ดด็ขาด คำสัง่นีเ้ปน็คำสัง่ใหเ้จา้พนกังานพทิกัษท์รพัยเ์ขา้รวบรวมทรพัยส์นิ 
ของลูกหนี้โดยเด็ดขาด อันมีผลเหมือนเป็นคำพิพากษา 
  จะเห็นได้ว่าในการดำเนินคดีล้มละลายนั้น  ศาลจะไม่พิพากษาให้ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลาย 
ตัง้แตต่น้ แตจ่ะใชว้ธิกีารใหม้กีารพทิกัษท์รพัยข์องลกูหนีท้ัง้หมดไวก้อ่น  ในขณะเดยีวกนักไ็ดเ้ปดิโอกาส 
ให้ลูกหนี้ได้มีการประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ หากการประนอมหนี้เป็นผลสำเร็จ ลูกหนี้ก็จะไม่ถูกพิพากษา 
ใหเ้ปน็บคุคลลม้ละลายแตอ่ยา่งใด หากลกูหนีไ้มข่อประนอมหนี้ หรอืมกีารขอประนอมหนีแ้ตท่ีป่ระชมุ 
เจ้าหนี้ไม่เห็นชอบด้วย  ลูกหนี้จะถูกพิพากษาให้ล้มละลาย  เมื่อลูกหนี้ถูกพิพากษาให้ล้มละลายแล้ว  
การแบ่งเฉลี่ยทรัพย์สินของลูกหนี้ให้แก่เจ้าหนี้จะเริ่มขึ้น  และดำเนินอยู่ต่อไปตลอดเวลาที่ลูกหนี้เป็น 
บุคคลล้มละลาย  หรือลูกหนี้อาจจะขอโอกาสจากเจ้าหนี้เพื่อขอประนอมหนี้หลังล้มละลายอีกก็ได้  
ซึ่งลูกหนี้จะหลุดพ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลายได้ก็แต่โดยคำสั่งของศาล  ในกรณีของการขอปลด 
จากล้มละลาย  หรือการขอให้ยกเลิกการล้มละลาย  หรือจะเป็นไปตามหลักการใหม่ที่ลูกหนี้หลุดพ้น 
จากการล้มละลายโดยอัตโนมัติ เมื่ออยู่ในสภาวะเป็นบุคคลล้มละลายครบ ๓ ปี
 ตามที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าการประนอมหนี้เป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากการ 
ล้มละลาย ซึ่งการประนอมหนี้ คือ การที่ลูกหนี้ขอทำความตกลงในเรื่องหนี้สินโดยวิธีชำระหนี้บางส่วน 
หรือโดยวิธีอื่นตามแต่จะตกลงกัน  การขอประนอมหนี้นั้นถ้าลูกหนี้ประสงค์จะขอประนอมหนี้ก็อาจ 
กระทำได้ ๒ วิธี คือ 
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   ๑.  ขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย  ซึ่งพระราชบัญญัติล้มละลาย  พ.ศ.  ๒๔๘๓  ได้บัญญัติไว้ใน 
มาตรา ๔๕-๖๐
   ๒. ขอประนอมหนี้ภายหลังล้มละลาย ซึ่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ ได้บัญญัติไว้ใน 
มาตรา ๖๓
  โดยหากลูกหนี้ขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลายไม่สำเร็จหรือไม่ได้รับความเห็นชอบและเป็นผลให้
ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย หลังศาลพิพากษาให้ล้มละลายแล้ว ลูกหนี้ก็มีสิทธิจะขอประนอมหนี้
ภายหลังล้มละลายได้อีก 
  การขอประนอมหนี้นั้นเป็นสิทธิของลูกหนี้ที่กฎหมายล้มละลายบัญญัติไว้  ซึ่งเมื่อลูกหนี้ถูกศาล 
สั่งพิทักษ์ทรัพย์แล้วหากลูกหนี้ประสงค์จะขอประนอมหนี้  ลูกหนี้ก็จะต้องยื่นคำขอประนอมหนี้ 
ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายใน  ๗  วันนับแต่วันยื่นคำชี้แจงเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สิน หรือ 
ภายในกำหนดเวลาตามที่ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์  
กำหนด (แต่ต้องก่อนการประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก) ซึ่งคำขอ 
ประนอมหนี้ต้องแสดงข้อความแห่งการประนอมหนี้ 
เพื่อขอทำความตกลงในเรื่องหนี้สินกับเจ้าหนี้  โดยวิธีขอ 
ชำระหนี้แต่เพียงบางส่วนหรือโดยวิธีอื่น ที่ว่า “โดยวิธีการ 
ชำระหน้ีแต่เพียงบางส่วน” หมายความว่าขอชำระหน้ีให้ไม่เต็ม 
จำนวน  ส่วนวิธี “ขอชำระหน้ีโดยวิธีอ่ืน” หมายความว่า 
ขอชำระหนี้โดยมิได้ชำระให้เป็นตัวเงิน  เช่น ทรัพย์สิน  
หรือการขอให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ขายทรัพย์สินของ 
ลูกหนี้ที่มีอยู่แล้วนำมาชำระหนี้  
  ต่อมาเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็จะเรียกประชุมเจ้าหนี้  เพื่อลงมติพิเศษว่าจะยอมรับคำขอ 
ประนอมหนี้หรือไม่ การประนอมหนี้ของลูกหนี้ดังกล่าวจะถือว่าได้รับผลสำเร็จ ผูกพันเจ้าหนี้ทั้งหลาย 
นอกจากจะต้องได้รับการยอมรับโดยมติพิเศษจากที่ประชุมเจ้าหนี้แล้ว  ก็จะต้องได้รับความเห็นชอบ 
จากศาลดว้ย ซึง่เมือ่เจา้หนีล้งมตพิเิศษยอมรบัคำขอประนอมหนีแ้ลว้ ลกูหนีห้รอืเจา้พนกังานพทิกัษท์รพัย ์
มอีำนาจขอใหศ้าลสัง่วา่เหน็ชอบดว้ยกบัการประนอมหนีห้รอืไม ่(ในทางปฏบิตัเิจา้พนกังานพทิกัษท์รพัย ์
จะเป็นผู้ขอให้ศาลสั่งเห็นชอบด้วยกับการประนอมหนี้ที่เจ้าหนี้ลงมติพิเศษเห็นชอบแล้ว)  เมื่อศาล 
ได้รับคำร้องขอของลูกหนี้หรือของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย ์แล้วแต่กรณี  ศาลก็จะสั่งให้นัดพิจารณา 
คำขอประนอมหนี้  จากนี้ศาลจักเริ่มขั้นตอนไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผย  เพื่อทราบฐานะทางการเงิน 
เหตุผลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว  ความประพฤติ  จากนั้นจึงมีการพิจารณาคำขอประนอมหนี้ของลูกหนี้ 
ตามรายงานของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์กับความเห็นของที่ประชุมเจ้าหนี้ว่าควรเห็นชอบกับการ 
ประนอมหนี้หรือไม่  หลังจากศาลพิจารณาเห็นชอบกับการประนอมหนี้ซึ่งที่ประชุมเจ้าหนี้ยอมรับแล้ว  
จักเริ่มกระบวนการจัดการทรัพย์สินตามข้อประนอมหนี้นั้นทันท ี หากลูกหนี้บิดพลิ้ว  ไม่ยอมชำระหนี้ 
ตามทีต่กลงกนัในการประนอมหนี ้หรอืทำการถว่งเวลาโดยไมม่เีหตอุนัควร หรอืมเีจตนาทจุรติ เจา้พนกังาน
พทิกัษท์รพัยร์ายงานหรอืเจา้หนีค้นใด ยอ่มมคีำขอโดยทำเปน็คำรอ้ง ศาลมอีำนาจยกเลกิการประนอมหนี ้
และพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายได้เช่นกัน  
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  มขีอ้สงัเกตประการหนึง่เกีย่วกบัชัน้พจิารณาคำขอประนอมหนีใ้นชัน้ศาล กลา่วคอื ในทางปฏบิตั ิ
ของศาล  เมื่อถึงวันนัดพิจารณาคำขอประนอมหนี้  คู่ความไปศาล  เจ้าหนี้จะไปศาลหรือไม่ก็ได้  
ในชั้นพิจารณาคำขอประนอมหนี้นี้เจ้าหนี้ต่าง  ๆ ที่ได้ยื่นคำขอประนอมหนี้ไว้แล้ว  แม้ว่าในชั้นประชุม 
เจ้าหนี้เพื่อพิจารณาคำขอประนอมหนี้นั้นเจ้าหนี้รายหนึ่งรายใดจะได้ลงมติเห็นชอบด้วยคำขอ 
ประนอมหนีข้องลกูหนีไ้วก้ต็าม เมือ่ถงึวนันดัพจิารณาคำขอประนอมหนีข้องลกูหนีใ้นชัน้ศาล เจา้หนีน้ัน้ 
ก็มีสิทธิแถลงคัดค้านคำขอประนอมหนี้ต่อศาลได้อีก  กล่าวคือ  การที่เจ้าหนี้ลงมติเห็นชอบด้วยคำขอ 
ประนอมหนี้ของลูกหนี้ในที่ประชุมเจ้าหนี้  ไม่เป็นการปิดปากเจ้าหนี้ที่จะคัดค้านต่อศาลในการ 
พิจารณาคำขอประนอมหนี้ในชั้นศาล  (ตามมาตรา  ๕๒  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย  
พ.ศ. ๒๔๘๓)
  ในทางปฏิบัติเมื่อถึงวันนัดพิจารณาศาลก็จะถามถึงรายละเอียดต่าง ๆ  ในการประนอมหนี้จาก 
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์  แล้วศาลก็จะถามเจ้าหนี้ถ้าหากเจ้าหนี้ไปศาลว่าจะมีผู้ใดคัดค้าน ถ้ามี 

ศาลก็จะจดคำคัดค้านเอาไว้  คำคัดค้านของเจ้าหนี้ 
โดยปกติจะอ้างว่าการประนอมหน้ีน้ีเป็นไปโดยไม่สุจริต  
หรือว่าลูกหนี้มีทรัพย์สินอีกมาก  มากกว่าที่ขอ 
ประนอมหนี้เอาไว้  พอที่จะนำมาใช้หนี้ได้มากกว่านี้  
เป็นต้น  ถ้ามีข้อเท็จจริงพิเศษแตกต่างออกไปศาล 
อาจจะให้มีการไต่สวนข้อคัดค้านของเจ้าหนี้ก็ได้ 
แต่ถ้าหากว่าคำคัดค้านไม่มีอะไรแตกต่างเป็นพิเศษ 
นอกจากคำขอประนอมหนี้ของลูกหนี้กำหนด 
จำนวนเงินต่ำไปน้อยไป เป็นต้น  ศาลอาจจะจด 
แต่เพียงคำคัดค้านไว้แล้วสอบถามทุกฝ่าย  แล้วนัด 
ฟงัคำสัง่กไ็ด ้การทีศ่าลจะมคีำสัง่นัน้ศาลจะพจิารณา 

จากคำแถลงตา่ง ๆ  ของเจา้หนี ้ลกูหนี ้รายงานของเจา้พนกังานพทิกัษท์รพัย ์และรายงานการไตส่วนลกูหนี ้
โดยเปิดเผยของศาล ส่วนการที่ศาลจะมีคำสั่งเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบด้วยการประนอมหนี้ของลูกหนี้
นั้นเป็นอำนาจของศาลโดยเฉพาะ สุดแต่ดุลยพินิจของศาล โดยคำสั่งศาลที่สั่งเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ
ด้วยคำขอประนอมหนี้ของลูกหนี้นั้นเป็นคำสั่งที่อุทธรณ์ฎีกาได้
  ส่วนการประนอมหนี้ภายหลังล้มละลายนั้น ลูกหนี้ที่ถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลายมีสิทธิที่จะขอ
ประนอมหนี้ภายหลังล้มละลายได้ทันที และขอได้เสมอ คือแม้เคยขอแล้วก็ขออีกได้ เพราะเหตุว่าเป็น
กรณีที่ลูกหนี้ถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลายแล้ว เพราะฉะนั้นการประนอมหนี้ภายหลังล้มละลายแม้จะ 
ไม่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมเจ้าหนี้ก็ไม่มีกรณีที่จะต้องพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายอีกเพราะ 
ลกูหนีล้ม้ละลายอยูแ่ลว้ แตม่ขีอ้จำกดัอยูป่ระการเดยีวเทา่นัน้ คอื หา้มมใิหล้กูหนีข้อประนอมหนีภ้ายใน 
กำหนดเวลา  ๓  เดือนนับแต่วันที่การขอประนอมหนี้ครั้งสุดท้ายไม่เป็นผล  การประนอมหนี้ภายหลัง 
ล้มละลายนี้ก็ต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับการขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย  กล่าวคือ  ลูกหนี้ต้องยื่นคำขอ 
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ประนอมหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์  คำขอประนอมหนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบโดยมติพิเศษ 
จากที่ประชุมเจ้าหนี้แล้วก็ต้องขอให้ศาลสั่งเห็นชอบด้วย 
 ผลของการประนอมหนี้ มีดังนี้
    ๑.  เมือ่การประนอมหนีเ้ปน็ผลสำเรจ็ยอ่มถอืวา่คำสัง่พทิกัษท์รพัยเ์ดด็ขาดยกเลกิไปในตวั ลกูหนี ้
มีอำนาจจัดการทรัพย์สินดังเดิม  ส่วนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยังไม่หลุดพ้นจากหน้าที่ยังคงจะต้อง 
คอยดูแลให้ลูกหนี้ปฏิบัติตามข้อประนอมหนี้  หรือหากลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ตามข้อประนอมหนี้ 
อาจร้องต่อศาลขอยกเลิกการประนอมหนี้ได้
   ๒.  การประนอมหนี้ที่เจ้าหนี้มีมติพิเศษยอมรับและศาลเห็นชอบแล้วผูกมัดเจ้าหนี้ในหนี้ที่อาจ 
ขอรบัชำระได ้(ไมว่า่จะยืน่คำขอรบัชำระหนีห้รอืไม)่ คอืหลดุพน้จากหนีส้ิน้ทัง้หมด คงรบัผดิตามจำนวน 
ที่ขอประนอมเท่านั้นและต่อเจ้าหนี้ที่ยื่นคำขอรับชำระหนี้เท่านั้น  แต่ไม่ผูกมัดหนี้ที่เกี่ยวกับภาษีอากร  
หรือจังกอบของรัฐบาลหรือเทศบาล  หรือหนี้ซึ่งได้เกิดขึ้นโดยความทุจริตซึ่งบุคคลล้มละลายมีส่วน 
เกี่ยวข้องสมรู้ เว้นแต่เจ้าหนี้ได้ให้ความยินยอมด้วยในการประนอมหนี้นั้น
  ๓. เมือ่การประนอมหนีเ้ปน็ผล เจา้พนกังานพทิกัษท์รพัยห์รอืเจา้หนีส้ามารถรอ้งขอใหศ้าลบงัคบั 
ลูกหนี้หรือผู้ค้ำประกันตามความรับผิดในข้อประนอมหนี้ โดยไม่ต้องฟ้องเป็นคดีใหม่ 
  ๔.  ผลของการประนอมหนี้เป็นประโยชน ์ เฉพาะลูกหนี้ที่ขอประนอมไม่ทำให้ผู้เป็นหุ้นส่วนกับ 
ลูกหนี้หรือรับผิดร่วมกับลูกหนี้  ผู้ค้ำประกัน หรืออยู่ในฐานะอย่างผู้ค้ำประกันหลุดพ้นไปด้วย  (เจ้าหนี้ 
ฟ้องไล่เบี้ยได้จนครบจำนวนหนี้) 
  จากที่กล่าวมาโดยสรุปข้างต้น  จะเห็นได้ว่ากฎหมายล้มละลายได้ให้สิทธิและโอกาสแก่ลูกหนี้ 
ในการทำข้อตกลงเพื่อขอชำระหนี้บางส่วนหรือโดยวิธีอื่นแก่เจ้าหนี้ได้เพื่อให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากการ 
ลม้ละลาย ไดม้โีอกาสเริม่ตน้ชวีติใหม ่โดยการทีเ่จา้หนีย้นิยอมลดจำนวนหนีส้นิลง จำนวนหนีท้ีย่อมลดให ้
จะมากนอ้ยแคไ่หน ขึน้อยูก่บัการตอ่รองระหวา่งลกูหนีก้บัเจา้หนี้ แมบ้างครัง้จะไดร้บัการชำระหนีไ้มส่งู 
แต่ถือว่าดีกว่าการให้ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลายซึ่งจะต้องมีการยึดและขายทอดตลาดทรัพย์ 
ของลูกหนี้และนำเงินที่ได้มาแบ่งเฉลี่ยกับเจ้าหนี้รายอื่น ๆ  อีก (ตามมาตรา ๑๓๐ แห่งพระราชบัญญัติ 
ล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓) โดยหากเป็นเจ้าหนี้ประเภทไม่มีประกันก็อาจจะไม่ได้รับชำระหนี้เลยก็เป็นได้ 
หากทรพัยท์ีเ่หลอืของลกูหนีเ้ปน็ทรพัยท์ีม่ปีระกนัทัง้หมด นอกจากนีย้งัเปน็การรกัษาชือ่เสยีงของเจา้หนี้  
รวมทั้งกิจการลูกหนี้หรือตัวลูกหนี้เองก็ไม่ต้องตกเป็นบุคคลล้มละลาย 
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ผู้เขียน 
นายชลิต แก้วจินดา* 
และนายภัทระ ลิมป์ศิระ**

สิทธิของผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากภัยพิบัติธรรมชาติ
ตามกฎหมายระหว่างประเทศ

	 *	สมาชิกวุฒิสภา,	ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาพื้นที่เกษตรและชุมชนที่ประสบ 
ภัยธรรมชาติ	วุฒิสภา.
	 **	อนุกรรมาธิการวิสามัญปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับภัยพิบัติในคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไข 
ปัญหาพื้นที่เกษตรและชุมชนที่ประสบภัยธรรมชาติ	วุฒิสภา.
 ๑	โปรดดู	รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาพื้นที่การเกษตรและชุมชนที่ประสบ 
ภัยธรรมชาติ	วุฒิสภา,	กรุงเทพมหานคร:	สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา,	๒๕๕๓.

๑. บทนำ 
	 คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาพื้นที่เกษตรและชุมชน 
ทีป่ระสบภยัธรรมชาต	ิวฒุสิภา	ไดศ้กึษาเกีย่วกบัมาตรการปอ้งกนัและแกไ้ขภยัพบิตัธิรรมชาติ๑		ตลอดจน 
การใหค้วามชว่ยเหลอืเยยีวยาตามสทิธขิองผูป้ระสบภยัพบิตัใินหลายดา้น	สิง่สำคญัในการดำเนนิกจิกรรม 
ประชาชนต้องมีส่วนร่วมและคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนของผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติ	 
ให้สอดคล้องตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 และพันธกรณีตามกฎหมายระหว่าง 
ประเทศ	

๒. สิทธิพื้นฐานของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติ 
	 ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติพึงจะต้องได้รับการเคารพ	 (Respect)	 ปกป้อง	
(Protect)	 และเติมเต็ม	 (Fulf	ill)	 สิทธิมนุษยชนจากรัฐไม่ว่าจะเป็นรัฐเจ้าของดินแดนหรือรัฐเจ้าของ 
สัญชาติก็ตาม	 รวมทั้งสังคมระหว่างประเทศ	 หากแต่กลุ่มบุคคลเหล่านี้	 ยังต้องเผชิญความท้าทาย 
ที่หลากหลายรวมไปถึงความไม่เท่าเทียมในการรับความช่วยเหลือ	 การเลือกปฏิบัติในการให้ความ 
ช่วยเหลือ	 การสูญหายของเอกสาร	 ความไม่ปลอดภัยหรือไม่สมัครใจในการกลับสู่ถิ่นฐานเดิมหรือ 
ตั้งถิ่นฐานใหม่	 ปัญหาต่างๆ	 ที่เกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์	 สิทธิมนุษยชนจึงเป็นฐาน 
ทางกฎหมายให้กับการทำงานทางด้านมนุษยธรรมที่เผชิญกับสถานการณ์ภัยพิบัติธรรมชาต	ิ เพราะ 
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 ๒	Rebecca	Barber,	“Facilitating	Humanitarian	Assistance	 in	 International	Humanitarian	and	Human	Rights	
Law,”	 International Review of the Red Cross International Review of the Red Cross	 ๙๑,	 ๘๗๔	 (๒๐๐๙):	 
๓๗๑-๓๙๗.	
 ๓	Jack	L.	Goldsmith	and	Eric	A.	Posner,	The Limits of International Law,	(Oxford:	Oxford	University	Press,	
๒๐๐๕),	pp.	๑๙๐-๑๙๔.

ยังไม่มีตราสารกฎหมายระหว่างประเทศใดที่จะทำหน้าที่ควบคุมกิจกรรมนี้โดยเฉพาะเจาะจง	 ดังนั้น	 
รัฐย่อมไม่สามารถพรากสิทธิพื้นฐานของปัจเจกชนในยามเกิดภัยพิบัติธรรมชาติได้	 เพราะสิทธิดังกล่าว 
ล้วนแต่เป็นสิทธิพื้นฐานตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนที่รัฐจะต้องปฏิบัติตามพันธกรณีและไม่สามารถ 
ลดลงได้ด้วยเพียงเพราะเกิดเป็นภัยฉุกเฉินขึ้น	 การให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจึงเป็นการ 
คุ้มครองสิทธิพื้นฐานของปัจเจกชนไม่ให้ถูกละเมิด	 รัฐภาคีในสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชน	 จึงจะต้อง 
ผูกพันในการที่จะใช้ทรัพยากรที่มีให้มากที่สุดในการปฏิบัติตามพันธกรณีดังกล่าว	 รวมไปถึงการ 
รับความช่วยเหลือระหว่างประเทศ	มิฉะนั้นเท่ากับว่ารัฐนั้นบกพร่องต่อพันธกรณีของตนตามกฎหมาย 
ระหว่างประเทศ๒	โดยการเพิกเฉยไม่ยอมใช้ความ 
พยายามทุกวิถีทางที่จะดำรงมาตรฐานขั้นต่ำของสิทธิ 
พื้นฐานที่สำคัญดังกล่าวเอาไว้	ดังนั้น	 สิทธิพื้นฐาน
ของปัจเจกชนในการเรียกร้องแก่รัฐในสถานการณ์ 
ภัยพิบัติธรรมชาติที่สำคัญมีดังนี้
 ๒.๑ สทิธทิีจ่ะมชีวีติอยู ่(Right	to	Life)	บคุคล 
ทั่วไปมีสิทธิขั้นพื้นฐานที่จะมีชีวิตอยู่	 เพราะเป็น 
สัญชาตญาณของสิ่งมีชีวิตที่พยายามดิ้นรนต่อสู้ 
ให้ตนเองมีชีวิตอยู่รอดได้	ถือได้ว่าสิทธิน้ีเป็นสิทธิพ้ืนฐาน 
ขั้นต่ำที่สุดเป็นหลักกฎหมายจารีตประเพณีผูกพันรัฐที่ต้องให้ประชาชนในรัฐดำรงชีวิตอยู่อย่างเป็นสุข	 
(Well-Being)๓	เมือ่คำนงึถงึความอยูร่อดของมนษุยชาต	ิตกผลกึอยูใ่นตราสารกฎหมายระหวา่งประเทศ 
ทัง้ระดบัสากล	และภายในภมูภิาค	รฐัจงึมพีนัธกรณใีนการทีจ่ะตอ้งดำเนนิการทกุวถิทีางภายในอำนาจ 
ของตนที่จะปกป้องชีวิตของประชาชนจากภัยอันตรายทั้งปวง	รวมทั้ง	การดำรงรักษาความปลอดภัย 
และความเป็นอยู่อย่างปกติสุขของประชาชนในรัฐ
 ๒.๒ สิทธิด้านอาหาร	 (Right	 to	 Food)	 เป็นสิทธิที่ได้รับการรับรองภายใต้ตราสารกฎหมาย 
ระหว่างประเทศ	 ปัจเจกชนพึงมีสิทธิได้รับอาหารจึงนำไปสู่การให้ความช่วยเหลือ	 ถ้าปัจเจกชนนั้น 
ไม่มีความสามารถในการหาอาหารให้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต	 การที่นำอาหารผิดประเภทไปให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติ	 ซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ต้องให้ความสำคัญ 
อย่างยิ่ง	 เนื่องจากจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แล้วยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงการขาดความเข้าใจถึง 
ประชาชนในพื้นที่	 และส่งผลให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบเกิดความรู้สึกว่าเป็นการไม่เคารพต่อวัฒนธรรม 
ที่แตกต่างออกไปอีกด้วย
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 ๒.๓ สิทธิด้านน้ำ	(Right	to	Water)	เป็นสิทธิที่มาควบคู่กับสิทธิด้านอาหาร	และคล้ายคลึงกัน 
ในการที่รัฐจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าได้ใช้ทุกวิถีทางแล้วในการที่จะปฏิบัติตามพันธกรณี	 น้ำที่ประชาชน 
ควรทีจ่ะสามารถเขา้ถงึไดแ้บง่ออกไดเ้ปน็	๒	ประเภท	ซึง่มาตรฐานทางดา้นคณุภาพขัน้ตำ่จงึแตกตา่งกนั	
คอื	๑.	เพือ่ใชอ้ปุโภคมวีตัถปุระสงคส์ำหรบัการคมนาคมหรอืชำระลา้งสิง่สกปรก	๒.	เพือ่การบรโิภคนัน้	
จะต้องเป็นน้ำที่สะอาดปราศจากเชื้อโรคมีมาตรฐานและคุณภาพที่สูงกว่า	 เพราะน้ำเพื่อการบริโภค 
เป็นน้ำที่เข้ามาสู่ร่างกาย	จึงจำเป็นจะต้องปราศจากสิ่งปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อชีวิต	เพื่อให้ผู้บริโภค
ได้รับประโยชน์จากการบริโภค
 ๒.๔ สิทธิการกลับสู่ถิ่นฐานเดิม	 (Right	 to	 Return)	 มิได้จำกัดเพียงการบรรเทาทุกข์เท่านั้น	 
กลุม่บคุคลทีย่า้ยจากถิน่ฐานเดมิทีป่ระสบกบัภยัพบิตัธิรรมชาตเิปน็ผูพ้ลดัถิน่ภายในดนิแดน	(Internally	 
Displaced	Persons)	มสีถานภาพพเิศษไดร้บัการคุม้ครองตามกฎหมายระหวา่งประเทศ	แตย่งัคงรวมถงึ 
การปกป้องกลุ่มบุคคลเดิมให้สามารถกลับคืนไปยังถิ่นฐานเดิมของตนด้วย	 ถือว่าเป็นสิทธิในการกลับ 
ถิ่นฐานเดิม๔	หากแต่ผู้พลัดถิ่นภายนอกดินแดน	(Externally	 Displaced	 Persons)	ด้วยสาเหตุจาก 
ภัยพิบัติธรรมชาติ	 กลับไม่มีสถานภาพตามกฎหมายระหว่างประเทศ	 จุดที่น่าสังเกตคือสิทธิในการ 
กลับคืนสู่ถิ่นฐานเดิม	มิใช่สิทธิเดียวกับสิทธิ์ในการมีที่อยู่อาศัย	 (Right	 to	Abode)	 โดยเมื่อผู้นั้นกลับ 
สู่ถิ่นฐานเดิมแล้วย่อมมีสิทธิที่จะอยู่ในประเทศต่อไป	 โดยมิต้องขออนุญาตจากรัฐบาลอีกต่อไป	 แต่ก็ 
มิใช่หมายความว่าผู้นั้นจะได้รับสัญชาติเสมอไป๕	สิทธิในการกลับคืนสู่ถิ่นฐานเดิมจะปรากฏอยู่ใน 
กฎหมายระหว่างประเทศจำนวนมาก๖ 
 ๒.๕ สิทธิการมีที่อยู่อาศัย	 (Right	 to	 Housing)	 ทุกคนต้องมีสิทธิการมีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย 
และมั่นคงในการอยู่อาศัยอย่างสงบและสันติเพื่อเข้าครอบครองกรรมสิทธิ์ให้ถูกต้องตามกฎหมายและ 
อาศัยเป็นฐานในการเรียกร้องสิทธิต่าง	ๆ 	ที่เกี่ยวข้องต่อไป๗	การที่มีอยู่อาศัยหลังจากเกิดเหตุภัยพิบัติ 
ธรรมชาต	ิจงึแบง่ออกไดเ้ปน็	๓	รปูแบบ	คอื	๑.	ทีพ่กัฉกุเฉนิใหก้บัผูป้ระสบภยั	ซึง่มกัจะใชส้ถานทีส่าธารณะ	
อาทิ	หอประชุม	โรงพยาบาล	โรงเรียน	หรือแม้แต่จะเป็นเต็นท์ก็ตาม	๒.	ที่พักชั่วคราวที่มีความ 
เหมาะสมจงึตอ้งออกแบบมาเพือ่การอยูอ่าศยัในระยะยาวจนกวา่ทีอ่ยูเ่ดมิของตนจะไดร้บัการซอ่มแซม	 
หรือมีการสร้างขึ้นมาใหม่	โดยจำเป็นที่ต้องคำนึงถึงความต้องการของผู้ที่ได้รับผลกระทบเองด้วย	 
๓.	ที่พักถาวร	การจัดสร้างที่พักใหม่ไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่เดิมหรือพื้นที่ใหม่ด้วยเหตุผลทางด้านความ 
ปลอดภัย	ยังมีในส่วนของผู้ที่ได้รับผลกระทบที่ปราศจากกรรมสิทธิ์ในที่ดินและไม่มีที่อยู่อื่น	เพราะเดิม 
ก่อนเกิดภัยพิบัติก็เป็นแต่เพียงผู้เช่าหรือผู้อยู่อาศัยเท่านั้น	อีกทั้งยังมีกลุ่มของผู้ที่ได้รับผลกระทบที่ 
พื้นที่เดิมของตนถูกทำลายลงไปหรือกลายเป็นพื้นที่อันตราย	จึงทำให้หนทางสำหรับกลุ่มคนเหล่านี้ 

 ๔	Lolita	Buchner	Inniss,	“A	Domestic	Right	of	Return?	Race,	Rights,	and	Residency	in	New	Orleans	in	the 
Aftermath of Hurricane Katrina,” Boston College Third World Law Journal ๒๗, ๒ (๒๐๐๗): ๓๒๕-๓๗๓, at	๓๒๕-๓๗๑.
 ๕	A.C.	Evans,	“European	Citizenship:	A	Novel	Concept	in	EEC	Law,”	American Journal of International Law 
๓๒,	๔(๑๙๘๔):	๖๗๙-๗๑๕,	at	๖๗๙-๖๘๐.
 ๖	Paul	Sieghart,	The International Law of Human Rights,	(Oxford:	Oxford	University	Press	๑๙๘๓):	๑๗๔-๑๘๘. 
 ๗	Miloon	Kothari,	Sabrina	Karmali,	and	Shivani	Chaudhry,	The Human Right to Adequate Housing and Land, 
(New	Delhi:	National	Human	Rights	Commission,	๒๐๐๖),	pp.	๙-๔๒.
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จึงต้องให้รัฐเจ้าของดินแดนเข้ามาให้ความช่วยเหลือในการจัดหาที่อยู่ใหม่ที่เหมาะสมให้กับผู้ที่ได้รับ 
ผลกระทบ	หรอืแมแ้ตก่ารรบัความชว่ยเหลอืจากองคก์ารพฒันาภาคเอกชนในการจดัสรา้งทีพ่กัอาศยัให	้ 
 ๒.๖ สิทธิด้านเครื่องนุ่งห่ม	 (Right	 to	 Clothing)	 การมีเครื่องนุ่งห่มถือว่าเป็นสิทธิพื้นฐาน 
ประการสำคัญที่มักจะถูกลืม	ทั้งที่เป็นสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตอย่างปกติในสังคม	ประชาชนที่ได้รับ 
ผลกระทบจึงควรที่จะได้รับเครื่องนุ่งห่มที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของพวกเขาเหล่านั้น	 ซึ่งไม่ใช่เป็นการ 
เลือกให้เครื่องนุ่งห่มตามอำเภอใจ	 แต่เป็นการที่ผู้บริจาคต้องให้ความเคารพในสิทธิส่วนบุคคลของ 
ผู้รับบริจาคด้วยเช่นกัน	 การที่ผู้ได้รับผลกระทบจะได้รับการคุ้มครองและปกป้องในสิทธิ์นี้	 ผู้ให้ความ 
ช่วยเหลือจึงควรที่จะทำความเข้าใจกับทั้งการดำรงชีวิตของผู้ที่รับผลกระทบและสภาพภูมิอากาศของ 
พืน้ทีท่ีไ่ดร้บัผลกระทบ	จงึจะทำใหเ้ครือ่งนุง่หม่นัน้ตรงกบัความตอ้งการ	อกีทัง้เสือ้ผา้ทีร่ฐัจะตอ้งจดัทำให ้
จะต้องเคารพต่อวัฒนธรรมท้องถิ่นของผู้นั้นด้วย	เพราะผู้ประสบภัยอาจจะเป็นชนกลุ่มน้อยก็ได้
 ๒.๗ สทิธดิา้นสขุภาพ	(Right	to	Health)	เนือ่งมาจากผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบจากภยัพบิตัธิรรมชาต ิ
มีทั้งกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรง	คือ	บาดเจ็บทางกายซึ่งเป็นผลมาจากภัยพิบัตินั้น	และได้รับ 
ผลกระทบทางออ้ม	คอืบาดเจบ็ทางดา้นจติใจซึง่เปน็ผลมาจากความสญูเสยีบคุคลใกลช้ดิจนถงึทรพัยส์นิ	 
จึงทำให้ฐานของสิทธิทางกฎหมายของปัจเจกชนเกี่ยวกับสิทธิด้านสุขภาพประกอบไปด้วยสุขภาพ 
ทางกายและทางใจ	(Physical	and	Mental	Health)	ซึง่กำหนดใหร้ฐัภาคตีอ้งปอ้งกนั	ปฏบิตั	ิและควบคมุ 
ต่อโรคระบาด	และสร้างให้มีการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ในยามเจ็บป่วย๘  
 ๒.๘ สิทธิในการได้รับรู้ถึงข้อมูล	(Right	to	Access	Information)	ได้รับการยอมรับอย่างเป็น
สากลว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่สำคัญประการหนึ่ง๙	ในบริบทที่เกี่ยวกับภัยสาธารณะ	สิทธิในการเข้าถึง 
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและครอบคลุมเกี่ยวกับภัยพิบัติและความเสี่ยงที่อาจได้รับหรือจะได้รับจาก 
ภัยพิบัตินั้น	 ดังนั้น	 เป็นสิทธิของพลเมืองทุกคนที่จะได้รับรู้ถึงความเสี่ยงภัยในทุกลักษณะ	 ตลอดจน 
ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวกับวิธีการที่จะช่วยเหลือตนเองจากภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได	้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในกรณีที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่มีปัจจัยของความเสี่ยงแน่ชัดอยู่แล้ว	 ไม่ว่าความเสี่ยงนั้นจะมีมากหรือน้อย 
ก็ตาม	จนไปถึงการรับทราบข้อมูลในการรับความช่วยเหลือและเยียวยาหลังเกิดภัย
 ๒.๙ สิทธิการให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม	(Right	to	Humanitarian	Assistance)	
เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้น	 ย่อมต้องมีการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบตามมา	 โดยการ 
ช่วยเหลือสามารถแบ่งออกได้เป็น	๓	ประเภทหลัก	คือ	๑.	การให้ความช่วยเหลือตามความต้องการ	คือ	 
ตามความตอ้งการของปฏบิตักิารบรรเทาทกุข	์ซึง่ขึน้อยูก่บัชนดิของภยัพบิตัทิีเ่กดิขึน้	จงึเปน็อาหาร	เสือ้ผา้	
ยารักษาโรค	ที่อยู่อาศัยชั่วคราว	สิ่งของ	จนไปถึงเครื่องยนต์ที่ใช้สำหรับการขนส่ง	และค้นหาผู้รอดชีวิต	
๒.	การให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน	 เป็นการสนับสนุนเงินให้แก่ปฏิบัติการบรรเทาทุกข	์หรือใช้ 
สำหรับซื้อสิ่งของที่จำเป็น	และ	๓.	การให้ความช่วยเหลือฝึกฝนบุคลากร	ไม่จำกัดเพียงเจ้าหน้าที่ 

 ๘	Alicia	Ely	Yamin,	“The	Right	to	Health	under	International	Law	and	Its	Relevance	to	the	United	States,”	
American Journal of Public Health	๙๕,	๗	(๒๐๐๕):	๑๑๕๖-๑๑๖๑.
 ๙	See,	Toby	Mendel,	Freedom	of	Information:	A	Comparative	Legal	Survey,	Paris:	UNESCO,	๒๐๐๘.
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 ๑๐	Adele	Harmer	and	Ellen	Marti	eds.,	Diversity in Donorship: Field Lessons,	London:	Overseas	Development	
Institute,	๒๐๑๐.	
 ๑๑	Stephen	Green,	International Disaster Relief: Toward a Responsive System,	(New	York:	McGraw	Hill,	
๑๙๗๗),	pp.	๖๖-๖๗.	

ภาคสนามเท่านั้น	 แต่รวมถึงเจ้าหน้าที่ด้านงานบริหารหรือการประสานงานโดยการให้ความช่วยเหลือ 
ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด	ย่อมต้องคำนึงถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบ	และความต้องการของพวกเขาเหล่านั้น	
	 การให้ความช่วยเหลือไม่ได้ยุติเพียงการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบเท่านั้น	แต่ควรที่จะรวมถึง
มาตรการเตรียมความพร้อม	 เพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 เมื่อไม่ 
สามารถป้องกันให้เกิดภัยพิบัติได้	 การลดผลกระทบความเสี่ยงการเกิดภัยพิบัติ	 จึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง 
ที่จะทำให้ความช่วยเหลือเกิดประสิทธิภาพ	 จึงจำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนและซ้อมตระเตรียมการ	
จึงจะเป็นการลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน	 จนไปถึงเป็นการทดสอบประสิทธิภาพและแผนงาน 
ที่ได้วางแผนเอาไว้	
	 การใหค้วามชว่ยเหลอืระหวา่งประเทศเปน็การสง่เสรมิใหร้ฐัเจา้ของดนิแดน	เปน็การเตมิเตม็หนา้ที	่
และความรับผิดชอบของรัฐที่มีต่อประชาชนที่ล้วนแล้วแต่คาดหมายและหวังให้รัฐดำเนินการให้เต็ม 
ความสามารถในการให้ความช่วยเหลือ	 แต่มิใช่เป็นการแสดงออกของการแทรกแซงในกิจการภายใน 
ของรัฐ	หรือเป็นการกระทำที่ขัดแย้งกับอำนาจอธิปไตยของรัฐเจ้าของดินแดนแต่อย่างใด๑๐	เพราะจาก 
แนวทางการปฏิบัติที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบัน	 การเข้าไปให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม	 
ทกุครัง้ยงัตอ้งขอความยนิยอมจากรฐัทีไ่ดร้บัผลกระทบเสยีกอ่น	ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึการเคารพในอำนาจ 
อธิปไตยของรัฐเจ้าของดินแดน	 โดยในทางกลับกันก็ยังไม่ปรากฏว่ามีเหตุผลอันชอบธรรมอันใดที่รัฐ 
จะปฏเิสธไมย่อมรบัการใหค้วามชว่ยเหลอืทางดา้นมนษุยธรรมภายใตก้ฎหมายระหวา่งประเทศ	เพราะ 
นอกจากจะเป็นการปฏิเสธความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม	 ยังเทียบเท่ากับเป็นการปฏิเสธถึง 
สิทธิของผู้ที่ได้รับผลกระทบ	 อันเป็นความรับผิดชอบหลักที่รัฐดังกล่าวพึงมีต่อผู้ที่อยู่อาศัยในดินแดน 
ของตน	การไม่อนุญาตให้เข้าความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจึงไม่สามารถกระทำได้ตามอำเภอใจ	 
แตอ่ปุสรรคทีเ่กดิจากเจตนารมณท์างการเมอืง	หรอืแนวนโยบายทีต่อ้งการปดิกัน้	หรอืรฐับาลจะปฏเิสธ 
ข้อเสนอการให้ความช่วยเหลือมนุษยธรรมจากภายนอก	 แต่ในขณะเดียวกันศักยภาพของรัฐบาล 
กลับไม่เพียงพอหรือเจตนาที่จะไม่ให้ความช่วยเหลืออย่างเพียงพอแก่ผู้ที่อยู่อาศัยภายในดินแดน 
จงึเทา่กบัวา่เปน็การบกพรอ่งตอ่ความรบัผดิชอบของตนภายใตห้ลกักฎหมายระหวา่งประเทศ	และเปน็ 
การละเมิดสิทธิพื้นฐานของปัจเจกชน๑๑ 
	 ในช่วงแรกของการเกิดภัยพิบัติผู้ที่ได้รับผลกระทบจำต้องอาศัยการให้ความช่วยเหลือทางด้าน 
มนุษยธรรม	เพราะเป็นเรื่องเร่งด่วนในการกู้ภัยช่วยชีวิตให้รวดเร็วที่สุด	แต่ช่วงการฟื้นฟูต้องยอมรับว่า 
เป็นบทบาทของรัฐเจ้าของดินแดนเป็นสำคัญ	 โดยความเชื่อมโยงกันระหว่างช่วงของการให้ความ 
ช่วยเหลือกับช่วงการฟื้นฟู	จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยนโยบายที่ชัดเจน	และการประสานงานกันใน
ภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบ	จึงจะส่งผลให้การบริหารจัดการภัยพิบัติเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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and	Organization,	(Dordrecht:	Martinus	Nijhoff	Publishers,	๑๙๘๕),	p.	๕.
 ๑๓	Michael	Edwards	and	David	Hulme	eds.	Beyond the Magic Bullet: NGO Performance and Accountability 
in the Post-Cold War World,	Hartford,	CT:	Kumarian	Press,	๑๙๙๖.
 ๑๔	James	D.	Fearon,	“The	Rise	of	Emergency	Relief	Aid,”	Humanitarianism in Question: Politics, Power, 
Ethics,	eds.	Michael	Barnett	and	Thomas	G.	Weiss,	(London:	Cornell	University	Press,	๒๐๐๘),	pp.	๔๙-๗๒.

	 ภัยพิบัติกระทบต่อปัจเจกชน	 และสภาพความเป็นอยู่	 ซึ่งมีทั้งภัยพิบัติที่เกิดและยุติภายใน 
รัฐเองหรือและข้ามไปยังรัฐอื่น	 จนนำไปสู่ความต้องการความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมของผู้ที่ 
ได้รับผลกระทบอย่างเป็นระบบ๑๒	เพื่อแก้ไขปัญหาการให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมให้มี 
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยพื้นฐานของความสุจริต	(bona	f	ides)	และใช้เป็นฐานในการอ้างอิงการดำเนิน 
กจิกรรมดงักลา่ว	ตอ้งอาศยัพฒันาการของกฎหมายภายทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกนั	เพือ่ไมใ่หผู้ท้ีไ่ดร้บั 
ผลกระทบต้องเผชิญกับปัญหาทางกฎหมายที่ซ้ำซาก
	 โครงสร้างการให้ความช่วยเหลือจึงควรที่จะตอบสนองต่อความต้องการพื้นฐานของปัจเจกชน 
ทีไ่ดร้บัผลกระทบทีก่ำลงัมพีฒันาการทีช่อบธรรมมากเพิม่ขึน้	และผูท้ีม่สีว่นรว่มในการใหค้วามชว่ยเหลอื 
ผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบจากภยัพบิตัธิรรมชาติ	ซึง่ตอ้งยอมรบัวา่ภาคเอกชนมกัจะรว่มงานกนัและปฏบิตังิาน 
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากกวา่ภาครฐั๑๓	และไดร้บัการสนบัสนนุจากสถาบนัระหวา่งประเทศมากกวา่๑๔   
แต่งานส่วนใหญ่ของภาคเอกชนมุ่งที่จะตอบสนอง 
ต่อความต้องการเร่งด่วนของผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
มากกว่าการพัฒนาและฟื้นฟู	
	 ดังนั้น	 เหตุผลที่จะจำกัดการเข้าถึงทางด้าน 
มนษุยธรรม	(Humanitarian	Access)	ในสถานการณ ์
ภัยพิบัติธรรมชาติ	 จึงจำกัดได้เพียงผลของข้อจำกัด 
ทางสิ่งก่อสร้าง	 อาทิ	 ถนนและสะพานถูกทำลาย	 
ความกังวลด้านความปลอดภัยของทีมกู้ภัย	ระยะทาง 
ของจดุเกดิเหต	ุจนถงึความเสีย่งตอ่การเกดิภยัพบิตัริะยะทีส่องตามมา	รฐัจงึตอ้งตอบสนองอยา่งรวดเรว็ 
ในการให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาต	ิ 
และสามารถรับความช่วยเหลือโดยร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ	

๓. การให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มเสี่ยง 
	 ตามพื้นฐานของสิทธิของผู้ที่ได้รับผลกระทบพึงมีแล้ว	รัฐต้องตอบสนองตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น	 
แต่ยังคงมีปัจเจกชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง	(Vulnerability)	ที่ควรจะต้องคำนึงถึงเป็นพิเศษ	 เนื่องจากการ 
ให้ความช่วยเหลือมักจะบกพร่องในกลุ่มของปัจเจกชนดังกล่าว	จึงทำให้มีตราสารกฎหมายระหว่าง 
ประเทศกำหนดลำดับความสำคัญของปัจเจกชนนั้นเป็นพิเศษตามสถานภาพ	ดังนี้
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 ๑๕	United	Nations	Development	Program,	Human Development Report ๑๙๙๕,	(Oxford:	Oxford	University	
Press,	๑๙๙๕),	pp.	๒๙–๔๖.	
 ๑๖	See,	International	Federation	of	Red	Cross	and	Red	Crescent	Societies,	World Disasters Report ๒๐๐๖: 
Focus on Neglected Crises,	(Geneva:	International	Federation	of	Red	Cross	and	Red	Crescent	Societies,	๒๐๐๗),	
pp.	๑๔–๑๖๔.
 ๑๗	Jacqueline	Sims,	“Natural	Disasters	and	the	Role	of	Women,”	in	International Perspectives on Natural 
Disasters: Occurrence, Mitigation, and Consequences,	 eds.	 Joseph	 P.	 Stoltman	 et	 al.,	 (Dordrecht:	 Kluwer	
Academic	Publishers,	๒๐๐๔),	pp.	๔๒๙–๔๔๓.
 

 ๓.๑ เด็ก	 ต้องได้รับสิทธิพิเศษในการให้ความช่วยเหลือและปกป้อง	 พบบ่อยครั้งที่เด็กต้อง 
พลดัพรากจากครอบครวั	หรอืเลวรา้ยกวา่นัน้ตอ้งตกเปน็เดก็กำพรา้	จงึมคีวามเสีย่งอยา่งสงูทีจ่ะไมไ่ดร้บั 
ความช่วยเหลือ	รวมถึงตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะถูกละเมิด	ส่งผลให้ความต้องการของเด็กถูกละเลยหรือ
มองข้ามไปเนื่องจากขาดผู้คุ้มครองและดูแลท่ามกลางสถานการณ์ที่ฉุกเฉิน	
 ๓.๒ สตรี	 ในสังคมของทุกชนชาติ	 สตรีถูกมองว่าต้องพึ่งพิงผู้อื่นหรือเป็นภาระของสังคม	 ไม่มี 
ชาติใดเลยที่จะปฏิบัติต่อสตรีดีกว่าบุรุษ๑๕  
เป็นธรรมดาที่สตรีที่ ได้รับผลกระทบจาก 
ภัยพิบัติธรรมชาติจะถูกมองข้ามในการได้รับ 
ความช่วยเหลือ๑๖ ซึ่งในกระบวนการให้ความ 
ช่วยเหลือย่อมต้องคำนึงถึงความแตกต่างด้วย๑๗  
แต่ในความเป็นจริงแล้วเป็นหน้าที่หลักของสตรี 
ต้องรับภาระหน้าที่ในการดูแลงานภายในบ้าน	 
เลี้ยงดูบุตร	การมีส่วนร่วมในการเรียกร้องความ 
ชว่ยเหลอืนอ้ยกวา่ผลกระทบทีส่ตรไีดร้บัแตกต่าง 
จากผู้ชาย	 การรวบรวมข้อมูลเพ่ือบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติ	ถ้าละเลยต่อความแตกต่างทางด้านเพศก็จะ 
ทำให้การให้ความช่วยเหลือไม่สมสัดส่วน	 หรือปราศจากกลไกในการดูแลความต้องการพิเศษของ
สตรีโดยเฉพาะ	 จึงต้องให้ความสำคัญและคำนึงถึงความแตกต่างทางเพศและบทบาทหน้าที่ภาระ 
ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันด้วย
	 นอกจากนี	้ปจัเจกชนทีม่สีถานะภาพสญูเสยีหรอืพลดัพรากจากบคุคลในครอบครวั	เชน่	หญงิหมา้ย	
คนชรา	และสตรีที่เป็นหัวหน้าครอบครัว	 ก็จะตกเป็นกลุ่มที่เสี่ยงภัยมากขึ้นไปอีก	ทั้งที่คุณค่าของสตรี 
มีส่วนร่วมที่สำคัญยิ่งของสังคมในช่วงการฟื้นฟูหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาต	ิ การให้สตรี 
มีบทบาทในการมีส่วนร่วมวางแผนบริหารจัดการภัยพิบัติ	และส่งเสริมศักยภาพของสตรี	ย่อมสามารถ 
ชว่ยลดความเสีย่งภยัระหวา่งเกดิภยัพบิตัธิรรมชาตไิด้	อกีทัง้ยงัเปน็การสง่เสรมิความเทา่เทยีมกนัทางเพศ	 
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ	และลดปัญหาที่จะตามมาในอนาคตอีกด้วย
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 ๓.๓ คนพิการ	 ในสถานการณ์ปกติคนพิการทั้งร่างกายหรือจิตใจก็จะตกเป็นกลุ่มบุคคลผู้ถูกลืม 
จากสังคม	 เพราะด้วยข้อจำกัดทางด้านความสามารถก็เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตประจำวัน	 ดังนั้น	 
ในสถานการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติก็จะยิ่งได้รับความลำบากมากเพิ่มขึ้นไปอีกในการรับความช่วยเหลือ	 
ถา้หากปราศจากการใสใ่จและคำนงึถงึจากผูใ้หค้วามชว่ยเหลอื	กลุม่คนพกิารมกัไมไ่ดร้บัความชว่ยเหลอื	 
ทั้งยังถูกมองว่าเป็นภาระต่อสังคม	 ทั้งที่ในความจริงแล้วพวกเขาเหล่านั้นก็เป็นสมาชิกหนึ่งของสังคม 
เชน่กนั	โดยคนพกิารอาจเปน็ทัง้ผูท้ีพ่กิารอยูแ่ลว้หรอืพกิารโดยเปน็ผลมาจากภยัพบิตัธิรรมชาตทิีเ่กดิขึน้	 
การให้ความช่วยเหลือคนพิการจึงจำเป็นจะต้องเสริมสร้างบทบาทสถาบันภายในรัฐนั้นที่มีอยู่แล้วเพื่อ 
คุ้มครองคนพิการ๑๘	และให้ความช่วยเหลือทางด้านจิตใจด้วย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนพิการที่ได้รับ 
ผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติต่อไป
 ๓.๔ ชนกลุ่มน้อย	 ตามปกติชนกลุ่มน้อยมักจะโดดเดี่ยวและห่างไกลจากสังคม	 รวมทั้งจากการ 
บรกิารของทางภาครฐัดว้ย	มกีารเลอืกปฏบิตัจิากสงัคมโดยทัว่ไปอยูบ่อ่ยครัง้	จงึทำใหข้าดโอกาสในการรบั 
และเข้าถึงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ต่าง	ๆ  ซึ่งท่ามกลางสถานการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติ 
กลุ่มบุคคลนี้ก็จะไม่ได้รับการเหลียวแลท่ามกลางความวุ่นวายของสังคม ด้วยสาเหตุนี้จึงทำให้ 
ชนกลุ่มน้อยตกเป็นผู้เสี่ยงภัยตามตราสารกฎหมายระหว่างประเทศต่าง	ๆ  ซึ่งได้เน้นย้ำในประเด็น 
ห้ามเลือกปฏิบัติระหว่างบุคคล	 การให้ความช่วยเหลือจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความเคารพใน 
วัฒนธรรมและประเพณีที่แสดงถึงอัตราลักษณ์ของชนกลุ่มน้อยโดยไม่ขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศ	
 ๓.๕ ผู้สูงอายุ	 ในประเภทกลุ่มผู้เสี่ยงภัยผู้สูงอายุจะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงมากที่สุด	 อีกทั้ง 
ยงัเปน็กลุม่ทีม่คีวามยากจนทีส่ดุดว้ย	โดยเปน็ผลพวงมาจากการสาธารณสขุทีเ่จรญิกา้วหนา้ในปจัจบุนั 
ทำให้ระยะเวลาของชีวิตยืนยาวขึ้นกว่าในอดีต	 ส่งผลให้จำนวนสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น 
ทุกปี	 หากแต่ด้วยข้อจำกัดด้านอายุที่เพิ่มขึ้นทำให้ผู้สูงอายุจำเป็นต้องได้รับการดูแลจากบุคลากรในวัย
ทำงาน	 ท่ามกลางสถานการณ์เช่นว่านี้	 ผู้สูงอายุสามารถมีส่วนร่วมให้กับครอบครัวและสังคมด้วยการ
ทำงานสร้างรายได	้ ดูแลลูกหลาน	 และที่สำคัญที่สุดคือการถ่ายทอดประสบการณ์และทักษะให้แก่คน
รุ่นต่อไป

๔. คู่มือสำหรับประชาชนผู้ประสบภัย 
	 รัฐควรจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนผู้ประสบภัยตามสิทธิพื้นฐานหลักของผู้ประสบภัย	 โดยมี 
รายละเอยีดเกีย่วกบัชอ่งทางตดิตอ่ขอรบัความชว่ยเหลอื	การสงเคราะหผ์ูป้ระสบภยั	สทิธขิองผูป้ระสบภยั	
การขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น	รวมทั้งช่องทางติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากรัฐ	และสถานที่ติดต่อ 
เพือ่ใหป้ระชาชนไดท้ราบถงึสทิธทิีจ่ะไดร้บัความชว่ยเหลอืจากภาครฐั	แทนการทีป่ระชาชนผูป้ระสบภยั 
ต้องเป็นฝ่ายไปขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ๑๙ โดยไม่อาจทราบถึงสิทธิที่พึงได้รับ หรือ 
เป็นเพียงความช่วยเหลือที่ภาครัฐจะกำหนดเป็นนโยบายเมื่อเกิดภัยพิบัติในแต่ละครั้ง	 และบางพื้นที่ 
ที่ไม่เป็นข่าวกลับไม่ได้รับความช่วยเหลือจนต้องมาร้องขอจากภาครัฐ

 ๑๘		Inter-parliamentary	Union	and	Office	of	the	High	Commissioner	for	Human	Rights,	“From	Exclusion	to	
Equality:	Realizing	the	Rights	of	Person	with	Disabilities,”	in	Handbook for Parliamentarians on the Convention on 
the Rights of Persons with Disabilities and its Optional Protocol No. ๑๔,	(Geneva:	United	Nations,	๒๐๐๗),	p.	๒๕. 
	 ๑๙	โปรดดู,	พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	พ.ศ.	๒๕๕๐	มาตรา	๓๐.
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 ๒๐	Philip		T.		Ganderton,		“‘Benefit-Cost		Analysis’	of		Disaster	Mitigation:	Application		as		a		Policy	and	Decision- 
Making		Tool,”	in	Mitigation of Natural Hazards and Disasters; International Perspective,	ed.	C.	Emdad	Haque,	
(Dordrecht:	Springer,	๒๐๐๕),	pp.	๑๑๓-๑๓๔.

	 เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่กำหนดถึงสิทธิและ 
เสรีภาพของชนชาวไทย ในการได้รับความคุ้มครองจากรัฐ ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ 
จึงต้องได้รับความคุ้มครองจากรัฐในการได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการ 
ชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตัธิรรมชาต	ิเพือ่ใหผู้ป้ระสบภยัทราบถงึสทิธขิองตนในการไดร้บัความชว่ยเหลอื 
จากภาครัฐ	อาทิ	ช่องทางการติดต่อขอรับความช่วยเหลือ	หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ	จำนวนของ 
เงินที่ได้รับการชดเชยค่าเสียหายจากทรัพย์สิน	 พืชผลทางการเกษตร	 ปศุสัตว์	 สัตว์เลี้ยง	 รวมทั้งการ 
ได้รับสิทธิมีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม	 มากกว่าสิ่งที่ภาครัฐจะเป็นผู้หยิบยื่นให้ที่มีจำนวนไม่เพียงพอ 
ต่อการเยียวยาความเสียหายที่แท้จริง	 และต้องรอคอยในแบบขอรับความช่วยเหลือ	 จึงจะสามารถ 
ดำรงชีวิตหรือเริ่มต้นใหม่ได้
๕. บทสรุป 
	 การให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติอย่างทันท่วงที	 เสมอภาค	 และ 
ไม่เลือกปฏิบัติถือเป็นพันธกรณีของรัฐตามกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายรัฐธรรมนูญ	 เพราะ 
ผู้ที่ได้รับผลกระทบไม่ได้สูญเสียสิทธิในการได้รับการดูแลจากรัฐ	 หากแต่ในบางสถานการณ์ที่ภัยพิบัติ 
มีความรุนแรงเกินกว่าที่รัฐนั้นสามารถจะเผชิญและรับมือได้โดยลำพัง	 โดยยอมรับว่าหน้าที่และภาระ 
ควรตกเป็นของรัฐที่ได้รับผลกระทบเป็นอันดับแรก	 (Primary)	 แต่พันธกรณีนี้ย่อมไม่ถือเป็นเด็ดขาด	
(But	Not	Necessarily	Exclusive)	เมื่อรัฐนั้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างสมบูรณ์	จึงควร 
ที่จะเปิดรับความช่วยเหลือจากภายนอกให้เข้าถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติ	 จำเป็น 
อย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศ	 และการอำนวยความสะดวกจากรัฐที่ประสบภัย 
พิบัติธรรมชาติ	เพื่อให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมมีประสิทธิภาพสูงสุด
	 แตอ่ยา่งไรกต็าม	ถงึแมใ้นสถานการณท์ีร่ฐัไดร้บัผลกระทบจะสามารถดำเนนิการใหค้วามชว่ยเหลอื 
ผูท้ีอ่ยูอ่าศยัในดนิแดนไดโ้ดยลำพงั	กไ็มเ่ปน็เหตผุลทีช่อบธรรมในการปฏเิสธรบัความชว่ยเหลอืทางดา้น 
มนุษยธรรมจากต่างประเทศได้	 เพราะยิ่งมีความช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบมากเท่าไร	ยิ่งเป็น
การเพิ่มพูนประโยชน์ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว	
	 หากแตใ่นบางกรณ	ีภยัพบิตัธิรรมชาตเิกดิขึน้โดยไมอ่าจคาดหมายลว่งหนา้ได	้จงึทำใหไ้มส่ามารถ 
มกีารเตอืนภยัไดท้กุกรณ	ีชวีติและทรพัยส์นิจงึขึน้อยูก่บัการเตรยีมตวัปอ้งกนัเพือ่ลดความเสีย่งภยัพบิตั	ิ 
(Disaster	Risk	Reduction:	DRR)	ที่เหมาะสม จึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสนใจและตระหนักถึง 
ความสำคัญในการเตรียมพร้อมรับภัย	 การป้องกันที่ประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าการให้ความ 
ช่วยเหลือ๒๐	การระบุถึงความเสี่ยงและระบบเตือนภัยล่วงหน้านับเป็นส่วนหนึ่งของการลดความเสี่ยง
ทางภัยพิบัติ	
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	 การทำให้กฎหมายมีผลบังคับใช้อย่างแท้จริง	ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ในสังคม	มิฉะนั้น	กฎหมายก็จะเป็นเพียงแนวความคิดของนักนิติศาสตร์ที่อยู่ในโลกของอุดมคติเท่านั้น	 
แนวคิดที่ว่าสังคมจะต้องพร้อมให้ความร่วมมือ	ความยินยอม	และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่าง	ๆ 	
โดยพร้อมเพรียงกันก็ยังมาไม่ถึง	จากบทเรียนทางประวัติศาสตร์ของสังคมในการเกิดขึ้นของกฎหมาย 
เป็นการพัฒนาและมีการสะท้อนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้ว	และเป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายจึงจะ 
สง่ผลใหเ้กดิแรงผลกัดนัในการพฒันากฎหมายตามมาในภายหลงั	จงึควรเปดิโอกาสใหผู้ท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง 
ในทางระหว่างประเทศรวมถึงปัจเจกชน	 เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจรรโลงและรังสรรค์ 
ใหเ้กดิสตปิญัญากอ่ใหเ้กดิกฎหมาย	เพือ่เปน็แรงขบัเคลือ่นจากปจัเจกชน	ใหร้ฐัตระหนกัถงึความสำคญั
ขององค์ประกอบทางด้านกฎหมาย	
	 พัฒนาการของกฎหมายในด้านนี้	 หากยังคงไม่เปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องและตอบสนองกับ 
ภยัพบิตัธิรรมชาตทิีเ่พิม่ความถีข่ึน้และรนุแรงมากขึน้ตลอดเวลา	ทัง้ทีป่จัจบุนัเปน็ยคุของโลกทีเ่ชือ่มโยง 
กนัดว้ยขอ้มลูขา่วสารทีร่บัรูผ้า่นสือ่ตา่ง	ๆ 	ไดอ้ยา่งรวดเรว็และฉบัไว๒๑	การเกดิขึน้ของภยัพบิตัถิกูรายงาน 
โดยทันที	 บางภัยพิบัติถึงกับมีการถ่ายทอดเหตุการณ์ด้วยการรายงานจากภาคสนาม	การให้ความ 
ช่วยเหลือผู้ที่รับผลกระทบจึงต้องก้าวข้ามข้อจำกัดด้วยเส้นสมมุติที่เรียกว่าพรมแดน	การมีส่วนร่วม 
ให้ความช่วยเหลือของสังคมระหว่างประเทศจึงมีความจำเป็นยิ่งตามความเจริญของสังคมระหว่าง 
ประเทศที่ไม่สมควรนิ่งเฉยเมื่อรับทราบถึงความทุกยากของผู้ประสบภัย	
	 หนทางในอนาคตจึงต้องทำให้กฎหมายเป็นเสาหลัก	(Pillar)	ของการดำเนินกิจกรรมบริหาร 
จัดการภัยพิบัติธรรมชาติแทนที่จะเป็นดำเนินการตามนโยบายของภาครัฐ	 และต้องได้รับการยอมรับ 
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย	 ย่อมจะเกิดความชอบธรรมและมีสภาพบังคับใช้ได้อย่างแท้จริง	ภาครัฐ 
จึงต้องเปลี่ยนแนวคิดและวิธีปฏิบัติจากแนวคิดเดิมที่มุ่งจะใช้อำนาจรัฐแต่ฝ่ายเดียวในการให้ความ 
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย	 โดยที่ประชาชนไม่มีส่วนร่วม	 และไม่ละเลยต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน	 
รวมทัง้คำนงึถงึแนวโนม้ของสงัคมระหวา่งประเทศและการปฏบิตัทิีส่อดคลอ้งกบัพนัธกรณตีามกฎหมาย 
ระหว่างประเทศ	 จึงต้องมีแนวคิดที่ว่า	 รัฐสมควรยอมรับสิทธิและอำนาจของประชาชนโดยปราศจาก 
เงื่อนไข	เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงทางด้านมนุษยธรรมอย่างแท้จริง.	

 ๒๑	See,	Thomas	L.	Friedman,	The	World	Is	Flat	๓.๐:	A	Brief	History	of	the	Twenty-First	Century,	New	York:	
Picador,	๒๐๐๗.
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 * น.บ. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, น.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
 ** น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, น.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, น.บ.ท., อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 
 ๑ อับราฮัม ลินคอล์น (Abraham Lincoln) อดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา เคยกล่าวว่า “Democracy is a government of 
the people, by the people, and for the people”.

๑. บทนำ
 การปกครองในระบอบประชาธิปไตย (Democracy) เป็นการปกครองที่อำนาจอธิปไตยในการ 
ปกครองประเทศเป็นของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน๑ ซึ่งการปกครองในระบอบนี้ 
ตอ้งเปดิโอกาสใหป้ระชาชนแสดงออกซึง่สทิธเิสรภีาพของตนเองไดอ้ยา่งเตม็ที ่แตก่ารแสดงออกกใ็ชว่า่ 
จะแสดงออกได้อย่างปราศจากขอบเขต หากแต่ต้องมีการกำหนดกรอบของพฤติกรรมเพื่อให้เกิด 
ความสมดลุระหวา่งการใชส้ทิธเิสรภีาพของประชาชน กบัความสงบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืงอนัประโยชน ์
สว่นรวม มฉิะนัน้ การปกครองในรปูแบบประชาธปิไตยอาจกลายเปน็การปกครองในรปูแบบอนาธปิไตย  
(Anarchy) ไปในที่สุด
 ตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย รฐัมหีนา้ทีจ่ะตอ้งจดัใหม้บีรกิารสาธารณะใหแ้กป่ระชาชน
ทัง้ในเรือ่งความเปน็อยู ่การศกึษา การประกอบอาชพี สขุภาพอนามยั ความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 
ตลอดจนการอำนวยความยตุธิรรม ซึง่รฐัจะตอ้งจดัใหป้ระชาชนทกุคนไดร้บัอยา่งทัว่ถงึ เหมาะสม และ 
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน แต่ในบางครั้งรัฐไม่สามารถจัดบริการสาธารณะดังกล่าวได้ 
อยา่งทัว่ถงึและมปีระสทิธภิาพ ทำใหป้ระชาชนบางสว่นไดร้บัความเดอืดรอ้นหรอืไดร้บัความไมเ่ปน็ธรรม  
จนต้องออกมาเรียกร้องเพื่อให้รัฐช่วยเหลือในเรื่องที่ตนได้รับความเดือดร้อนในรูปแบบต่าง ๆ  อันเป็น 
สทิธเิสรภีาพของประชาชนตามรฐัธรรมนญู โดยวธิกีารเรยีกรอ้งของประชาชนเพือ่ตอ้งการการตอบรบั 
จากรฐัสามารถแสดงออกไดห้ลายวธิ ีหนึง่ในวธิกีารทีม่ปีระสทิธผิล กค็อื “การชมุนมุหรอืการเดนิขบวน 
เรียกร้อง” 

ผู้เขียน 
เกรียงไกร รอบรู้* 
และทัศน์วรรณ สิริพรหมเจริญ** 

ปัญหาการใชเ้สรีภาพ
ในการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญ
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๒. การรับรองเสรีภาพในการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญของไทย
 “การชุมนุมหรือการเดินขบวนเรียกร้อง” ถือว่าเป็นเสรีภาพประการหนึ่งที่ติดตัวมนุษย์ทุกคน 
มาแต่กำเนิดตามแนวคิดสิทธิมนุษยชน (Human Rights) โดยเรียกชื่อเสรีภาพประเภทนี้ว่า “เสรีภาพ 
ในการชมุนมุ (freedom of assembly)” ซึง่เปน็การรวมตวักนัของกลุม่คนเพือ่แสดงออกทางความคดิเหน็ 
ในเรือ่งตา่ง ๆ  ไมเ่ฉพาะแตเ่รือ่งทางการเมอืงเทา่นัน้ อาจครอบคลมุถงึเรือ่งสงัคม เศรษฐกจิ การดำเนนิ 
ชีวิต การประกอบอาชีพ สิ่งแวดล้อม สุขอนามัย ซึ่งส่วนมากจะเป็นสภาพปัญหาที่กลุ่มคนดังกล่าว 
ได้รับผลกระทบ เป็นการรวมตัวกันเพื่อสะท้อนให้รัฐบาลเห็นถึงปัญหาความเดือดร้อนของตน 
 สำหรับประเทศไทยเสรีภาพในการชุมนุมได้รับการรับรองคร้ังแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร 
สยาม พ.ศ. ๒๔๗๕๒ นอกจากนี้ ยังได้รับความคุ้มครองตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง 
และสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights 1966 (ICCPR))๓ 

ซึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙ และในปัจจุบันรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้ให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนผู้ใช้เสรีภาพในการชุมนุม 
ไว้ในหมวด ๓ ส่วนที่ ๑๑ ว่าด้วยเสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม โดยบัญญัติไว้ในมาตรา ๖๓ 
ดังนี้
 มาตรา ๖๓  บญัญตัวิา่ “บคุคลยอ่มมเีสรภีาพในการชมุนมุโดยสงบและปราศจากอาวธุ การจำกดั 
เสรภีาพตามวรรคหนึง่จะกระทำมไิด ้เวน้แตโ่ดยอาศยัอำนาจตามบทบญัญตัแิหง่กฎหมาย เฉพาะในกรณ ี
การชุมนุมสาธารณะ  และเพื่อคุ้มครองความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ หรือเพื่อรักษา 
ความสงบเรียบร้อยในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม หรือในระหว่างเวลาที่มีประกาศ 
สถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการศึก” 

 ๒ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๕ มาตรา ๑๔ บัญญัติว่า “ภายในบังคับแห่งบทกฎหมายบุคคลย่อมมีเสรีภาพ 
บริบูรณ์ในร่างกาย  เคหสถาน  ทรัพย์สิน  การพูด  การเขียน  การโฆษณา  การศึกษาอบรม  การประชุมโดยเปิดเผย  การตั้งสมาคม 
การอาชีพ”.
 ๓ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ ๒๑ บัญญัติว่า “สิทธิในการชุมนุมโดยสงบย่อมได้รับ
การรับรอง  การจำกัดตัดทอนการใช้สิทธิ์นี้  นอกเหนือจากที่เป็นไปตามกฎหมายและจำเป็นแก่สังคมประชาธิปไตยเพื่อผลประโยชน์ 
ทางความมั่นคงของชาติ หรือความปลอดภัย สาธารณะ ความสงบเรียบร้อย การสาธารณสุข หรือศีลธรรม หรือการคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลอื่น จะมีไม่ได้”. 
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 ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๓ ประชาชนชาวไทยย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุม ซ่ึงก็คือการมีเสรีภาพ 
ในการรวมตัวกันของประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพื่อใช้สิทธิเรียกร้องหรือเพื่อแสดงความคิดเห็น 
ในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ อยา่งไรกด็ ีเสรภีาพในการชมุนมุตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๖๓ มใิชก่ารใชส้ทิธเิรยีกรอ้ง 
หรือแสดงออกซึ่งความคิดเห็นของประชาชนอย่างไร้ขอบเขต แต่เป็นเสรีภาพที่มีเงื่อนไขหรือ 
มีข้อจำกัด เสรีภาพดังกล่าวถูกจัดอยู่ในกลุ่ม “เสรีภาพสัมพัทธ์ (Relative Rights)” ซึ่งอาจถูกจำกัด 
การใช้ เสรีภาพได้โดยกฎหมาย กล่าวคือ  
ในประการแรก เสรีภาพในการชุมนุมที่จะ 
ไดร้บัความรบัรองและคุม้ครองตามรฐัธรรมนญู 
นัน้จะตอ้งเปน็การชมุนมุโดยสงบและปราศจาก 
อาวุธ ซึ่งคำว่า “โดยสงบ”เป็นคำที่มีลักษณะ 
เป็นนามธรรม ไม่อาจระบุเฉพาะเจาะจงไป 
ได้ว่าการกระทำเช่นไรเป็นการชุมนุมโดยสงบตาม 
ความหมายในมาตรานี้ จะต้องพิจารณาจาก 
การกระทำแต่ละกรณีไป แต่ในเบื้องต้นคำว่า 
“โดยสงบ” นั้น หมายถึง จะต้องไม่ก่อให้เกิด 
ความวุ่นวาย หรือสร้างความเดือดร้อนให้แก่ 
ประชาชน ส่วนคำว่า “อาวุธ” ตามประมวล 
กฎหมายอาญา มาตรา ๑ หมายถึง อาวุธ 
โดยสภาพ เช่น มีด ปืน ระเบิด ฯลฯ และยัง 
หมายความรวมถึงสิ่งที่มุ่งหมายใช้เป็นอาวุธ 
ด้วย เช่น ขวดแก้ว ท่อนไม้ ก้อนอิฐ ฯลฯ นอกจากนี้การใช้เสรีภาพตามมาตรา ๖๓ วรรคแรก ก็
อาจถูกจำกัดการใช้เสรีภาพได้ตามมาตรา ๖๓ วรรคสอง ซึ่งกำหนดให้การจำกัดการใช้เสรีภาพ 
ต้องเป็นไปตามกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติหรือพระราชกำหนดเท่านั้น ซึ่งได้แก่ กฎหมาย 
เกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะและเพื่อคุ้มครองความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ 
และกฎหมายเกี่ยวกับรักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม  
หรือในระหว่างเวลาที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือประกาศใช้กฎอัยการศึก กฎหมาย 
ในกลุ่มหลัง ได้แก่ พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก หรือพระราชกำหนดการบริหารราชการ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นต้น และในประการสุดท้าย การใช้เสรีภาพในการชุมนุมนั้นยังคงต้องอยู่ 
ภายใต้บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๘ วรรคแรก ซึ่งเป็นบทจำกัดการใช้สิทธิและเสรีภาพ 
ทกุประเภทในหมวด ๓ โดยมกีารจำกดัการใชส้ทิธเิสรภีาพอยู ่๓ ประการ กลา่วคอื การใชส้ทิธแิละเสรภีาพ 
ต้องไม่ละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น การใช้สิทธิและเสรีภาพต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อ 
รัฐธรรมนูญ และการใช้สิทธิและเสรีภาพต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน
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๓. ปัญหาการใช้เสรีภาพในการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญ
 ประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การชุมนุมเพื่อเรียกร้องสิทธิหรือเพื่อแสดง 
ความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้นนับว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาซึ่งอาจเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง สำหรับ 
ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ดังนั้นจึงมักปรากฏเหตุการณ์ 
การชมุนมุอยา่งตอ่เนือ่ง ซึง่มทีัง้การชมุนมุเพือ่เรยีกรอ้งใหร้ฐับาลใหค้วามชว่ยเหลอืทัง้ในเรือ่งเศรษฐกจิ  
การประกอบอาชีพ สิ่งแวดล้อม สุขอนามัย การเรียกร้องขอความเป็นธรรมจากการถูกละเมิดสิทธิ 
หรือการไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกลไกของรัฐ และการชุมนุมทางการเมือง เป็นต้น แต่การชุมนุม 
ที่มักเกิดความรุนแรงและเป็นปัญหาอย่างมากสำหรับประเทศไทยก็คือ การชุมนุมเพื่อแสดงความเห็น
ทางการเมอืง โดยหากยอ้นไปในอดตีการชมุนมุในทางการเมอืงทีส่ำคญั ๆ  อาทเิชน่ การชมุนมุของนสิติ 
นกัศกึษา และประชาชนในเหตกุารณ ์๑๔ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ การชมุนมุของนกัศกึษาในมหาวทิยาลยั 
ธรรมศาสตร์ในเหตุการณ์ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ หรือการชุมนุมของประชาชนในเหตุการณ์เดือน 

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ มักจะปรากฏให้เห็นถึงความรุนแรง 
และตามมาด้วยการสูญเสียชีวิตของประชาชนเป็นจำนวนมาก 
จวบจนปัจจุบันการชุมนุมทางการเมืองก็มิได้ลดความเข้มข้น 
ลงแตอ่ยา่งใด ในปจัจบุนัการชมุนมุเพือ่เรยีกรอ้งทางการเมอืง 
มักจะมีสถานการณ์ความรุนแรงที่ เพิ่มมากขึ้น ผู้ชุมนุม 
มักจะมารวมตัวกันและทำการปิดถนน ปิดการจราจร 
ปิดสถานที่ราชการ ปิดสนามบิน ทำให้ประชาชนโดยทั่วไป 
ได้รับความเดือดร้อนจากการชุมนุมจนรัฐบาลจะต้องสั่งการ 
ให้เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจเข้ามาควบคุมสถานการณ์ 
จนในบางครั้งมีการปะทะกันระหว่างผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐหรือระหว่างผู้ชุมนุมกับประชาชนอีกฝ่ายหนึ่ง 
ที่ไม่เห็นด้วยกับการชุมนุม มีการทำร้ายร่างกายกันโดยใช้ 
ท่อนไม้ ไม้ปลายเสาธง ก้อนอิฐปูพื้นทางเท้า ขวดแก้ว 
เปน็ตน้ ซึง่สิง่ตา่ง ๆ  เหลา่นีแ้มไ้มถ่อืวา่เปน็อาวธุโดยสภาพ 

แต่ก็อยู่ในความหมายของอาวุธทั้งสิ้นตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น การชุมนุมในลักษณะดังกล่าวนั้น 
ได้ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อประชาชน คือ บางครั้งมีผลทำให้ประชาชนเป็นจำนวนมากได้รับ 
อันตรายหรือเกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งที่เกิดจากผู้ชุมนุม ผู้ที่ไม่เห็นด้วย และการใช ้
กำลังทหารและตำรวจเข้าปราบปรามสลายการชุมนุม และก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาต ิ
ทั้งในด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง การชุมนุมในลักษณะดังกล่าวจึงมักเกิดคำถามต่อสังคมว่าเป็น 
การชมุนมุโดยสงบและปราศจากอาวธุ ทีไ่ดร้บัความรบัรองและคุม้ครองตามรฐัธรรมนญูหรอืไม ่ ผูช้มุนมุ 
มกัจะอา้งวา่การชมุนมุของตนเปน็การใชส้ทิธติามรฐัธรรมนญูเปน็การชมุนมุโดยสงบและปราศจากอาวธุ 
ย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ส่วนผู้ที่ไม่เห็นด้วยและได้รับความเดือดร้อนจากการชุมนุม 
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ก็มักอ้างว่าการชุมนุมในที่สาธารณะของผู้ชุมนุมเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น นอกจากนี ้
การสลายการชมุนมุโดยเจา้หนา้ทีข่องรฐัซึง่ในบางครัง้อาจทำใหผู้ช้มุนมุไดร้บัอนัตรายหรอืเสยีชวีติกม็กั
จะอ้างว่าตนปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ปัญหาต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผล 
มาจากความไม่เข้าใจในเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ความไม่เข้าใจในเรื่อง 
เสรภีาพของการชมุนมุ รวมทัง้ความไมช่ดัเจนของบทบญัญตัใินรฐัธรรมนญูฯ มาตรา ๖๓ วรรคแรก ทีไ่มอ่าจ 
กำหนดเกณฑไ์ดว้า่การชมุนมุในลกัษณะใดเปน็การชมุนมุโดยสงบและปราศจากอาวธุ อกีทัง้ประเทศไทย 
ไมม่บีทบญัญตัแิหง่กฎหมายทีม่วีตัถปุระสงคเ์พือ่คุม้ครองและจำกดัการชมุนมุในทีส่าธารณะโดยเฉพาะ  
คงมีเพียงแต่การนำกฎหมายฉบับอื่นที่มิได้มีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองการใช้เสรีภาพในการชุมนุม
ของประชาชนมาใช้บังคับเพื่อควบคุมความสงบเรียบร้อยของการชุมนุม เช่น ประมวลกฎหมายอาญา 
พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติ 
ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓ เป็นต้น

๔. ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการร่างกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะ
 จากสถานการณบ์า้นเมอืงทีป่ระสบกบัปญัหาความรนุแรงในการชมุนมุ และความไมเ่ขา้ใจถงึการใช ้
เสรีภาพในการชุมนุมที่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ ทำให้หลายฝ่ายรวมถึงรัฐบาลเริ่มมีแนวคิดที่จะมีการ 
ออกกฎหมายวา่ดว้ยการชมุนมุสาธารณะเพือ่กำหนดรายละเอยีด ขัน้ตอนการใชเ้สรภีาพ ตลอดการจำกดั 
การใช้เสรีภาพในการชุมนุมในที่สาธารณะ โดยในขณะนี้คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายได้มีการ 
ยกร่างกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะขึ้นมา เนื่องจากคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเห็นว่า 
ประเทศไทยควรมีกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะโดยเฉพาะ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน 
วธิกีาร และเงือ่นไขการดำเนนิการของเจา้หนา้ทีข่องรฐั และกำหนดขอ้จำกดัการใชเ้สรภีาพในการชมุนมุ 
ของประชาชน รวมถงึการคุม้ครองสทิธขิองประชาชนทีจ่ะถกูกระทบอนัเนือ่งมาจากการชมุนมุดงักลา่ว 
โดยไดจ้ดัทำ “รา่งพระราชบญัญตักิารชมุนมุสาธารณะ พ.ศ. ....” เสนอตอ่รฐับาล เมือ่วนัที ่๑๙ มนีาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว และขณะนี ้
อยูร่ะหวา่งการนำเสนอเขา้สูก่ารพจิารณาของสภาผูแ้ทนราษฎร ผูเ้ขยีนจงึขอเสนอขอ้สงัเกตบางประการ 
เกีย่วกับกฎหมายว่าด้วยการชุมนมุสาธารณะเพื่อเป็นข้อพจิารณาในการร่างกฎหมายวา่ด้วยการชมุนุม
สาธารณะไว้ดังนี้
 ประการที ่๑  ควรมกีารพจิารณาและทบทวนถงึความจำเปน็ในการรา่งกฎหมายวา่ดว้ยการชมุนมุ 
สาธารณะ กล่าวคือ ก่อนที่จะมีการร่างกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะเพื่อบังคับใช้ ควรจะต้อง 
พิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นในการออกกฎหมายดังกล่าวว่ามีความจำเป็นมากน้อยเพียงใด  
กฎหมายฉบบัอืน่ ๆ  ทีใ่ชบ้งัคบัอยูใ่นปจัจบุนั อาทเิชน่ ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบญัญตัทิางหลวง 
พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้ 
เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓ ฯลฯ สามารถนำมาบังคับใช้เพื่อคุ้มครองการชุมนุมสาธารณะได้อย่าง 
ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพหรือไม่ และถ้าหากมีความจำเป็นจะต้องออกกฎหมายว่าด้วยการชุมนุม 
สาธารณะ กค็วรจะตอ้งมกีารเชือ่มโยงกฎหมายวา่ดว้ยการชมุนมุสาธารณะกบักฎหมายอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้ง 
อย่างเป็นระบบ  
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 ประการที่ ๒ ควรมีการพิจารณาถึงวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ในการร่างกฎหมายว่าด้วย 
การชมุนมุสาธารณะ กลา่วคอื ควรจะตอ้งพจิารณาวา่การตราพระราชบญัญตักิารชมุนมุสาธารณะ พ.ศ. .... 
ขึ้นใช้บังคับนั้นมีวัตถุประสงค์และมีเจตนารมณ์อย่างไร การร่างกฎหมายดังกล่าวนั้นมีขึ้นเพื่อคุ้มครอง 
บคุคลกลุม่ใด เชน่ เพือ่คุม้ครองประชาชนผูใ้ชเ้สรภีาพในการชมุนมุในทีส่าธารณะ เพือ่คุม้ครองประชาชน 
ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการชุมนุมในที่สาธารณะ เพื่อคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทำหน้าที่รักษา 
ความสงบเรียบร้อยในการชุมนุม หรือเพื่อคุ้มครองประโยชน์ส่วนรวม และเมื่อทราบถึงวัตถุประสงค ์
และเจตนารมณ์ในการร่างแล้วเนื้อหาของพระราชบัญญัติก็จะต้องครอบคลุมและสอดคล้องกับ 
วัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ดังกล่าว
 ประการที่ ๓ การตราพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... ขึ้นใช้บังคับอาจมีผล 
เปน็การจำกดัการใชส้ทิธเิสรภีาพของประชาชนในบางประการ ดงันัน้ในการตราพระราชบญัญตัดิงักลา่ว 
จึงต้องพิจารณาให้ดีว่าจะมีผลเป็นการจำกัดเสรีภาพซึ่งอาจกระทบกระเทือนถึง “สาระสำคัญ” หรือ 
“แก่น” ของเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญที่ประชาชนย่อมได้รับความคุ้มครองหรือไม่ เพราะอาจส่งผลถึง 
ความชอบด้วยกฎหมายของรัฐธรรมนูญในภายหลัง
 ประการที่ ๔ กฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะนั้นสามารถนำมาใช้บังคับกับการชุมนุม 
สาธารณะในทุกรูปแบบหรือไม่ กล่าวคือ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าการใช้เสรีภาพในการชุมนุมนั้น 
มีอยู่หลายรูปแบบ ทั้งการชุมนุมเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลให้ความช่วยเหลือทั้งในเรื่องเศรษฐกิจ  
การดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพ สิ่งแวดล้อม สุขอนามัย การเรียกร้องขอความเป็นธรรมจากการ 
ถูกละเมิดสิทธิ หรือการไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกลไกของรัฐ และการชุมนุมทางการเมือง เป็นต้น 
ซึง่กลุม่บคุคลทีม่าชมุนมุนัน้กม็หีลายกลุม่มทีัง้กลุม่เกษตรกร ชาวนาชาวไร ่พอ่คา้นกัธรุกจิ พนกังานบรษิทั  
นิสิตนักศึกษา ประชาชนโดยทั่วไป ตลอดจนกลุ่มคนที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างในทางการเมือง  
โดยการชุมนุมในบางครั้งก็อาจมีการเตรียมการและนัดหมายกันมาก่อน แต่ในบางครั้งก็มีลักษณะ 
ต่างคนต่างมารวมตัวกันโดยมิได้มีการนัดหมายและไม่มีผู้จัดการการชุมนุม กฎหมายว่าด้วยการชุมนุม 
สาธารณะนั้นจะต้องสามารถนำมาใช้บังคับได้จริงกับการชุมนุมสาธารณะในทุกรูปแบบ มิใช่สามารถ 
ใช้บังคับได้กับการชุมนุมบางรูปแบบหรือกับกลุ่มคนบางกลุ่มเท่านั้น
 ประการที่ ๕ ควรมีการกำหนดบทนิยามศัพท์ที่ชัดเจนไม่ต้องมีการตีความในภายหลัง กล่าวคือ 
กฎหมายวา่ดว้ยการชมุนมุสาธารณะควรมกีารนยิามศพัทท์ีเ่กีย่วขอ้งและมคีวามสำคญัใหม้คีวามชดัเจน 
แน่นอน อาทิเช่น คำว่า “การชุมนุมสาธารณะ”, “จำนวนผู้ชุมนุมที่จะถือว่าเป็นการชุมนุมสาธารณะ”, 
“ทางสาธารณะ”, “ผูจ้ดัการชมุนมุ”, “การกดีขวางทางเขา้ออก”, “พืน้ทีห่า้มการชมุนมุ” เปน็ตน้ ทัง้นี ้
เพื่อป้องกันการตีความเกินเจตนารมณ์ของกฎหมาย
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 ประการที ่๖  เพือ่เปน็การคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของประชาชน บทบญัญตัใินกฎหมายวา่ดว้ย 
การชุมนุมสาธารณะนั้นจะต้องมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ชุมนุม สิทธิและหน้าที่ของ 
เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการชุมนุม สิทธิและหน้าที่ของผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการชุมนุม ตลอดจนการ 
กำหนดบทบาทและหน้าที่ของรัฐในด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมให้ชัดเจน มิใช่มุ่งที่จะบัญญัติ 
กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น 

๕. บทส่งท้าย
 การชุมนุมของกลุ่มบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลายในประเทศไทยยังคงปรากฏขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมกับปัญหาความไม่เข้าใจต่อการใช้เสรีภาพในการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญอย่างแท้จริง 
ประกอบกับบทบัญญัติในมาตรา ๖๓ แห่งรัฐธรรมนูญยังมีความคลุมเครือในด้านถ้อยคำที่ไม่สามารถ 
บัญญัติให้ชัดเจนได้ว่าการกระทำเช่นใดเป็นการชุมนุมโดยสงบ และการกระทำเช่นใดเป็นการชุมนุม 
โดยปราศจากอาวธุ นอกจากนี ้ยงัมคีวามไมช่ดัเจนของบทบญัญตัขิองกฎหมายบางฉบบัวา่สามารถจำกดั 
เสรภีาพการชมุนมุไดห้รอืไม ่เพยีงใด ปญัหาดงักลา่วกอ่ใหเ้กดิผลกระทบทัง้ตอ่ผูใ้ชเ้สรภีาพในการชมุนมุ  
ต่อประชาชนโดยทั่วไป และอาจล่วงเลยไปถึงความมั่นคงของชาติ แนวคิดในการร่างกฎหมายว่าด้วย 
การชุมนุมสาธารณะจึงน่าจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งซึ่งสามารถจะใช้คลี่คลายปัญหาดังกล่าวข้างต้นได้  
อย่างน้อยก็เป็นการกำหนดขอบเขตและขั้นตอนบางประการในการชุมนุมไว้เบื้องต้น เพื่อเป็นการ 
จัดระเบียบให้การชุมนุมเกิดความสงบเรียบร้อยและสร้างผลกระทบต่อสาธารณะให้น้อยที่สุด แต่การ 
จะแกไ้ขปญัหาการใชเ้สรภีาพในการชมุนมุตามรฐัธรรมนญูไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพนัน้จะอาศยัแตเ่พยีง 
กฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะเพียงอย่างเดียวมาใช้บังคับก็คงจะไม่สามารถทำให้ปัญหา 
ความรนุแรงและการสญูเสยีชวีติและทรพัยส์นิทีเ่กดิจากการชมุนมุหมดไปจากสงัคมไทย หากแตจ่ะตอ้ง 
อาศัยความรัก ความเข้าใจและความสามัคคีของคนในชาติ ต้องมีการเคารพในสิทธิและเสรีภาพของ 
ทุกฝ่าย ยอมรับและรับฟังในความคิดความเห็นที่แตกต่าง ทั้งนี้โดยคำนึงถึงประเทศชาติเป็นสำคัญ 
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 ๑ จัดโดย สำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมกับสำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ นาฬิกา ณ โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ.

นางสาวเพลินตา  ตันรังสรรค์ 
นิติกร สำนักกฎหมาย

๑

  ปัจจุบันการบังคับให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ชำระเงินต้องใช้มาตรการ 
บังคับทางปกครอง  โดยถือว่าคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เรียกให้เจ้าหน้าที่ชำระเงินนั้นเป็นคำสั่ง 
ทางปกครอง อนัเปน็การสรา้งภาระใหแ้กห่นว่ยงานของรฐัและไมเ่หมาะสม เนือ่งจากมลูหนีใ้นทางละเมดิ 
ของเจ้าหน้าที่เป็นมูลหนี้ในทางแพ่ง  สำนักกฎหมายปกครอง  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด 
ของเจ้าหน้าที่  โดยในส่วนของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ.  ๒๕๓๙ นั้น 
ได้ดำเนินการปรับปรุงทั้งฉบับเป็นร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ.  .... 
ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา  (คณะพิเศษ)  ได้ตรวจพิจารณาแล้ว  และมอบหมายให้ดำเนินการรับฟัง 
ความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ก่อนนำเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
  ดังนั้น  เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นในประเด็นการปรับปรุงพระราชบัญญัติความรับผิด 
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ.  ๒๕๓๙  ตลอดจนเพื่อให้มีข้อมูลต่าง ๆ   อย่างครบถ้วน  อาทิ  ปัญหา 
การบังคับใช้  ข้อเสนอแนะ  ข้อสังเกต และความคิดเห็นอื่น ๆ  อันเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้  สำนักกฎหมาย  สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  ร่วมกับสำนักกฎหมาย 
ปกครอง  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  จึงได้จัดให้มี “โครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็นเพื่อ 
ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่”  ขึ้น  เมื่อวันที่  ๒  ธันวาคม ๒๕๕๓ 
ทั้งนี้  เพื่อให้บุคลากรในส่วนราชการและหน่วยงานต่าง  ๆ   ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนาได้รับทราบ 
ถึงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อมูลอื่น รวมถึงเป็นการชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจถึงหลักการและ
เหตุผลของการปรับปรุงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ไปในทิศทางเดียวกัน 

โครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็น
เพื่อปรับปรุงกฎหมายว่าด้วย

ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
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  โดยการสัมมนาในครั้งนี้  ทางวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อมูลข้อเท็จจริงอันเป็นประโยชน์ 
รวมทั้งได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมสัมมนาอย่างกว้างขวาง  โดยมีสาระสำคัญ 
สรุปได้ ดังนี้

   นายโกมล จิรชัยสุทธิกุล  ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายปกครอง 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสาระสำคัญ 
ของรา่งพระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิของเจา้หนา้ที่ พ.ศ. ....  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นหรือหลักการที่มีการปรับปรุงให้มี 
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้มากยิ่งขึ้น ดังนี้

   ๑. ขอบเขตบังคับใช้  
        ได้ปรับปรุงบทนิยามคำว่า “เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า 
“ขา้ราชการ พนกังาน พนกังานราชการ หรอืผูป้ฏบิตังิานประเภทอืน่ 
ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งในฐานะเป็นกรรมการหรือฐานะอื่นใด  

บรรดาซึ่งปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ และให้หมายความรวมถึงลูกจ้างทุกประเภทที่หน่วยงาน 
ของรัฐจ้างให้ปฏิบัติงานด้วย  เว้นแต่ลูกจ้างตามที่กำหนดในกฎกระทรวง”  ทั้งนี้  เพื่อให้รวมถึง 
ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐทุกประเภท  แต่อาจกำหนดให้ลูกจ้างประเภทจ้างเหมาบริการ
ไม่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัตินี้  โดยกำหนดเป็นกฎกระทรวงได้  เพราะมีลักษณะคล้ายจ้างทำของ 
แตข่องนัน้เปน็บรกิาร เชน่ พนกังานรกัษาความปลอดภยั (รปภ.) เปน็ตน้ และคำวา่ “หนว่ยงานของรฐั” 
หมายความว่า  “กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็น 
กรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานธุรการขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ องค์การ 
มหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน  มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐซึ่งไม่เป็น 
ส่วนราชการและอยู่ในกำกับของรัฐ  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือ 
พระราชกฤษฎีกา  และองค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ  และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานหรือ 
องค์กรที่ใช้อำนาจรัฐทำนองเดียวกัน”  ทั้งนี้  เพื่อให้รวมถึงหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายมหาชน 
ทุกประเภท  รวมทั้งองค์กรวิชาชีพและหน่วยงานอื่นที่ใช้อำนาจของรัฐด้วย  โดยไม่ต้องตราเป็น 
พระราชกฤษฎีกากำหนดเป็นคราว ๆ   ไป  อันเป็นภาระและจะได้ใช้บังคับแก่ทุกหน่วยงานดังกล่าว 
ได้ทันทีอย่างเสมอภาค

 ๒.  ความรับผิด 
    ได้กำหนดความรับผิดของหน่วยงานของรัฐต่อเอกชนผู้เสียหายหรือผู้เสียหายซึ่งเป็น 
หนว่ยงานของรฐัแหง่อืน่ตามบทบญัญตัแิหง่ประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย์ (เดมิใชค้ำวา่ “ผูเ้สยีหาย” 
เท่านั้น)  ในกรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่  ทั้งนี้  เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นกว่า 
หลกัการเดมิ และกำหนดหนว่ยงานของรฐัทีต่อ้งรบัผดิใหช้ดัเจนและเหมาะสมยิง่ขึน้ โดยใหห้มายความ 
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รวมถึงหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบงานธุรการให้แก่องค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือคณะกรรมการซึ่งเป็น 
องคก์รอสิระ และใหห้นว่ยงานของรฐัทีเ่จา้หนา้ทีท่ีก่ระทำละเมดิไปปฏบิตัหินา้ทีใ่หเ้ปน็หนว่ยงานของรฐั 
ที่ต้องรับผิดด้วย ทั้งนี้  เพื่อแก้ไขปัญหากรณีที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีหน่วยงานผู้รับผิดชอบหรือกรณีที ่
กระทรวงการคลังเป็นผู้รับผิดแต่ไม่รู้ข้อเท็จจริงทำให้การสอบข้อเท็จจริงเป็นปัญหาและอุปสรรค
    สำหรับกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำละเมิดถ้ามิใช่การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่  กำหนดให้ 
เจ้าหนา้ทีต่้องรบัผดิเพื่อการนั้นโดยลำพงัตนเองตามบทบญัญตัิแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 
ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ยิ่งขึ้น 
    นอกจากนี ้ยงักำหนดหลกัการขึน้ใหมม่ใิหใ้ชบ้งัคบักบักรณทีีก่ารละเมดิในการปฏบิตัหินา้ที ่
เกิดจากความจงใจหรือการทุจริต ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งจงใจหรือทุจริตในหน้าที่ได้รับประโยชน์ 
จากพระราชบัญญัตินี้  เพราะกระทำด้วยเจตนาร้ายและอาจเป็นความผิดทางอาญาที่ไม่สมควรได้รับ 
การลดหย่อนใด ๆ

 ๓.  วิธีปฏิบัติของเอกชนผู้เสียหายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด 
    ในกรณีที่เอกชนผู้เสียหายได้ยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาชดใช้ค่าสินไหม 
ทดแทนสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้น  ได้กำหนดระยะเวลาพิจารณาคำขอให้เร็วขึ้น  โดยกำหนดให้ 
หน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาคำขอนั้นให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ และขยาย 
ระยะเวลาได้อีก ๖๐ วัน (จากเดิม ๑๘๐ วัน และขยายระยะเวลาได้อีก ๑๘๐ วัน) ทั้งนี้ หากผู้ยื่นคำขอ 
จะฟ้องคดีต่อศาลจะทำให้มีระยะเวลาเพียงพอในการฟ้องคดี  เพราะได้กำหนดให้คำวินิจฉัยของ 
หน่วยงานของรัฐไม่เป็นคำสั่งทางปกครองซึ่งต่างจากเดิม  เพื่อให้ระบบการบังคับชำระค่าสินไหม 
ทดแทนซึ่งเป็นมูลหนี้ทางแพ่งทั้งของเอกชนและของหน่วยงานของรัฐใช้ระบบการฟ้องคดีเช่นเดียวกัน
    นอกจากนี้  ยังได้กำหนดให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าการยื่นคำขอทำให้อายุความสะดุดหยุดลง  
ซึง่เปน็ไปตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ แหง่ประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย ์โดยเริม่นบัอายคุวามใหมน่บัแต ่
เวลานั้นตามมาตรา ๑๙๓/๑๕ วรรคสอง และหากผู้ยื่นคำขอฟ้องหน่วยงานของรัฐเพื่อเรียกค่าสินไหม 
ทดแทนได้ทราบคำวินิจฉัยแล้วไม่พอใจ จะทำให้มีระยะเวลาอีกประมาณ ๖ เดือน กรณีอายุความ 
มกีำหนด ๑ ปนีบัแตรู่ถ้งึการละเมดิและรูต้วัผูก้ระทำละเมดิ แตต่อ้งไมใ่ชก่ารฟอ้งโตแ้ยง้คำวนิจิฉยั ไมว่า่จะ 
โต้แย้งจำนวนค่าสินไหมทดแทนหรือโต้แย้งเหตุผลที่ปฏิเสธ  เพราะกรณีดังกล่าวจะมีอายุความ  
๙๐  วันนับแต่วันที่มีคำวินิจฉัย  ตลอดจนกำหนดขึ้นใหม่ให้ชัดเจนว่าเอกชนผู้เสียหายจะยื่นคำขอ 
พรอ้มกบัการฟอ้งคดไีมไ่ด้ เพือ่ไมใ่หเ้กดิปญัหากรณคีำวนิจิฉยัของหนว่ยงานของรฐัตา่งจากคำพพิากษา 
ของศาล

 ๔. วิธีปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
    ๔.๑  กำหนดหลักการขึ้นใหม่ให้การสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด 
ของเจ้าหน้าที่ โดยให้มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง แทนระเบียบ 
สำนักนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย 
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    อย่างไรก็ตาม  สาระสำคัญของกฎกระทรวงยังเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับระเบียบ 
สำนักนายกรัฐมนตรี อาทิ หลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความรับผิด 
ทางละเมิดและการดำเนินงาน  หลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง  
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นต่อกระทรวงการคลัง  และหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบการรายงานของ 
หน่วยงานของรัฐต่อกระทรวงการคลัง เป็นต้น
    สำหรับประเด็นที่กำหนดขึ้นใหม่ ได้แก่
     (๑)  ให้คณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่งมีหลายคณะได้  เพื่อให้สำนวนที่ 
หน่วยงานของรัฐส่งมาจำนวนมากสามารถกระจายไปยังคณะต่าง ๆ  ทำให้การพิจารณารวดเร็วยิ่งขึ้น  
ส่วนองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดนี้อาจแต่งตั้งจากองค์กรอิสระหรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญได้
      (๒)  เพิ่มหน้าที่ของกระทรวงการคลังในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของ 
กระบวนการสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดได้

  ๔.๒ ในกรณีที่มีการสอบสวนจนรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนและ 
รู้จำนวนค่าสินไหมทดแทนที่เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดแล้ว  ได้กำหนดขั้นตอนการเรียกให้เจ้าหน้าที่ชำระ 
ค่าสินไหมทดแทนในชั้นฝ่ายบริหารให้ชัดเจนยิ่งขึ้นตามสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน  กล่าวคือ 
เมื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ชำระแล้ว  เจ้าหน้าที่อาจขอผ่อนชำระได้ และหากชำระครบถ้วนก็ยุติเรื่อง  
เว้นแต่เจ้าหน้าท่ีไม่ชำระหรือผิดสัญญา หน่วยงานของรัฐจึงจะใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมต่อไป
    ทั้งนี้  ได้กำหนดข้อยกเว้นการฟ้องคดีไว้ด้วย เช่น หนี้มีจำนวนน้อยมากไม่คุ้มค่าต่อการ 
ฟ้องคดี และกำหนดให้ชัดเจนว่า การแจ้งไม่เป็นคำสั่งทางปกครอง  เพื่อให้เป็นไปตามหลักการของ 
พระราชบัญญัตินี้ที่จะบังคับด้วยการฟ้องต่อศาลยุติธรรม

 ๕.  การฟ้องคดี
    กำหนดว่าในกรณีที่เอกชนผู้เสียหายฟ้องคดีต่อศาลปกครองในคดีพิพาทตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  หากมูลคดีนั้นก่อให้เกิดความเสียหาย 
ทางละเมิดด้วย  เอกชนผู้เสียหายอาจฟ้องเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิดในคดี 
พพิาทนัน้ดว้ยกไ็ด ้แตใ่นกรณทีีเ่อกชนผูเ้สยีหายประสงคจ์ะฟอ้งเรยีกเฉพาะคา่สนิไหมทดแทน ใหฟ้อ้งคด ี
ต่อศาลยุติธรรมเท่านั้น
    หลักการดังกล่าวได้กำหนดขึ้นใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการตามพระราชบัญญัตินี้  
โดยห้ามเอกชนฟ้องต่อศาลปกครองในคดีเรียกค่าสินไหมทดแทนจากมูลละเมิดเท่านั้น โดยจะฟ้องต่อ 
ศาลปกครองได้จะต้องฟ้องในคดีพิพาทนั้นด้วยว่า การกระทำทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือ 
ละเลยล่าช้าในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
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 ๖.  อายุความ
    กำหนดขึ้นใหม่ให้ชัดเจนว่า  สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่  ให้มีอายุความ  
๒ ปนีบัแตว่นัทีห่นว่ยงานของรฐัรูถ้งึการละเมดิและรูต้วัเจา้หนา้ทีผู่จ้ะพงึตอ้งใชค้า่สนิไหมทดแทน แตท่ัง้นี ้
ตอ้งไมเ่กนิ ๑๐ ปนีบัแตว่นัทีก่ระทำละเมดิ และใหใ้ชก้บักรณทีีเ่อกชนมสีว่นรว่มรบัผดิกบัเจา้หนา้ทีด่ว้ย 
เพราะข้อเท็จจริงเป็นมูลกรณีเดียวกัน  แต่ถ้าสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในมูลอันเป็นความผิด 
มีโทษทางอาญา และมีกำหนดอายุความทางอาญายาวกว่า ให้นำอายุความที่ยาวกว่านั้นมาใช้บังคับ 

 ศาสตราจารย์ ดร. วรพจน์ วิศรุตพิชญ์  ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด  ได้แสดง 
ความคดิเหน็ตอ่รา่งพระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิของเจา้หนา้ที ่พ.ศ. .... วา่ การปรบัปรงุกฎหมาย 
ว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่ออำนาจของศาลปกครองที่มี 
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ.  ๒๕๓๙  พระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยเฉพาะในประเด็นปัญหาที่สำคัญ ๆ  รวม ๒ ประการ ดังนี้

 ประการแรก  ปัญหาความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
ที่คลาดเคลื่อน    
  การปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  โดยเหตุผลที่ว่าหลักการ 
ตามกฎหมายเดิมยังไม่มีความชัดเจนเพียงพอ จึงสมควรปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้ 
ยิ่งขึ้นนั้น  ถือว่าไม่เหมาะสม  ทั้งนี้  สาเหตุน่าจะมาจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังไม่เข้าใจ 
ในหลักการและขั้นตอนของกฎหมายอย่างถ่องแท้เสียมากกว่า  เพราะฉะนั้น  จึงขอสรุปหลักการของ 
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนี้
  พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ  แยกการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐ 
ออกเปน็การกระทำละเมดิตอ่บคุคลภายนอก กบัการกระทำละเมดิตอ่หนว่ยงานของรฐั ซึง่ทัง้สองกรณ ี
ต่างต้องพิจารณาว่าการกระทำละเมิดนั้น  เป็นการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่  หรือมิใช่การกระทำ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ กล่าวคือ
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 ๑)  กรณีการกระทำละเมิดมิใช่การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่  เจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดชอบ 
ในความเสียหายอันเกิดจากการกระทำละเมิดนั้นเป็นการส่วนตัวตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย 
แพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด   

 ๒)  กรณีการกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่  หากเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดในการปฏิบัติ 
หนา้ที ่ไมว่า่การกระทำละเมดิดงักลา่วจะเกดิผลโดยตรงตอ่บคุคลภายนอกและหนว่ยงานของรฐัไดช้ดใช้ 
ค่าสินไหมทดแทนแก่บุคคลภายนอกไปแล้ว  หรือกระทำละเมิดในหน้าที่ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหาย 
แกห่นว่ยงานของรฐัโดยตรง เจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งรบัผดิในการละเมดินัน้ เฉพาะกรณเีจา้หนา้ทีน่ัน้ไดก้ระทำ 
การนัน้ไปดว้ยความจงใจหรอืประมาทเลนิเลอ่อยา่งรา้ยแรง หากเจา้หนา้ทีม่ไิดก้ระทำละเมดิโดยจงใจ 
หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงแล้ว  เจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่ต้องรับผิดในการละเมิดดังกล่าว  หน่วยงาน 
ของรัฐจะใช้สิทธิไล่เบี้ยหรือเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่ได้

 สำหรับสิทธิของผู้เสียหายในการเรียกให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการ 
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่  ผู้เสียหายก็ชอบที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนเพื่อเยียวยา 
ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ตน  ซึ่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที ่ พ.ศ.  ๒๕๓๙  
กำหนดวิธีการเยียวยาความเสียหายไว้ ๒ แนวทาง คือ
 แนวทางแรก   ผู้เสียหายอาจฟ้องคดีต่อศาลเพื่อขอให้ศาลซึ่งเป็นองค์กรตุลาการเป็นผู้วินิจฉัย 
ว่าหน่วยงานของรัฐฝ่ายบริหารต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายหรือไม่ จำนวนเท่าใด
 แนวทางที่สอง  ผูเ้สยีหายสามารถรอ้งขอใหห้นว่ยงานของรฐัซึง่เปน็ฝา่ยบรหิารชดใชค้า่สนิไหม 
ทดแทนแก่ตนโดยตรง ซึ่งเป็นไปตามหลักการเยียวยาความเสียหายโดยฝ่ายปกครอง
  โดยการดำเนินการแต่ละแนวทางต่างมีรายละเอียดในการดำเนินการแตกต่างกันไป ดังนี้

 ๑)  กรณีผู้เสียหายใช้สิทธิทางศาล
  ก. ฟอ้งใคร  หากผูเ้สยีหายตอ้งการใชส้ทิธทิางศาลเพือ่ใหไ้ดร้บัการชดใชค้า่สนิไหมทดแทน 
ผูเ้สยีหายกจ็ะตอ้งฟอ้งหนว่ยงานของรฐัทีเ่จา้หนา้ทีผู่น้ัน้สงักดัอยูใ่หเ้ปน็ผูร้บัผดิในความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ 
จากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ผู้นั้น แต่จะฟ้องตัวเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดไม่ได้
  ข. ฟ้องศาลใด  เนื่องจากมิได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่าให้ฟ้องต่อศาลใด กรณีจึงมีปัญหาว่า 
หากผู้เสียหายจะฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากหน่วยงานของรัฐจะต้องฟ้องศาลยุติธรรมหรือ 
ศาลปกครอง คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล๒  จึงได้วางหลักในเรื่องนี้ไว้ว่า 

 ๒คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ที่ ๑/๒๕๔๕ “พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) บัญญัติให้ “ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งใน คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำ 
ละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ 
คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้า 
เกินสมควร” อันเป็นการจำกัดประเภทคดีปกครองที่เกิดจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งหมายให ้
ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดที่เกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายของ 
เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐเท่านั้น ไม่รวมถึงการกระทำละเมิดที่เกิดจากการกระทำทางกายภาพของเจ้าหน้าที่”.
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    ในกรณีที่ผู้เสียหายฟ้องว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่เป็นเหตุให้ตน 
ได้รับความเสียหายและขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตน  เช่น  กรณีที่เจ้าหน้าที่ 
ของรัฐขับรถชนผู้เสียหาย  เป็นต้น  เข้าลักษณะเป็นการขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
จากการกระทำทางกายภาพของเจา้หนา้ทีข่องรฐั จงึไมอ่ยูใ่นอำนาจพจิารณาพพิากษาของศาลปกครอง  
แต่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม ดังนั้น ผู้เสียหายจึงต้องฟ้องต่อ“ศาลยุติธรรม”
    แตห่ากเปน็กรณทีีก่ฎหมายกำหนดใหห้นว่ยงานของรฐัหรอืเจา้หนา้ทีข่องรฐัมอีำนาจหนา้ที่
ดำเนินการใดไว้ชัดเจน  และการที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการตามอำนาจหน้าที่ 
ดงักลา่วแลว้กอ่ใหเ้กดิความเสยีหายขึน้ ผูเ้สยีหายตอ้งฟอ้ง “ศาลปกครอง” ตามนยัมาตรา ๙ วรรคหนึง่ 
(๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ 

 ๒)  กรณีผู้เสียหายร้องขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
    หากผู้เสียหายไม่ประสงค์จะใช้สิทธิทางศาลเพื่อเยียวยาความเสียหาย ผู้เสียหายก็อาจเรียก
ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนโดยตรงก็ได้  โดยผู้เสียหายจะต้องยื่นคำขอ 
เป็นหนังสือต่อหน่วยงานของรัฐที่ตนเห็นว่าต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้น 
แก่ตน  ซึ่งจะต้องยื่นด้วยตนเองหรือจะส่งโดยทางไปรษณีย์ก็ได ้ และเมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับคำขอ 
ของผู้เสียหายแล้วจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการ ดังนี้
  ก. ต้องออกใบรับคำขอให้แก่ผู้ยื่นคำขอ 
    โดยที่กฎหมายได้กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาคำขอไว้  ดังนั้น  หากหน่วยงานของรัฐ 
พจิารณาคำขอของผูเ้สยีหายลา่ชา้กวา่ระยะเวลาทีก่ำหนดไวใ้นกฎหมาย ผูเ้สยีหายกม็สีทิธทิีจ่ะฟอ้งคด ี
ตอ่ศาลปกครองวา่หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบปฏบิตัหินา้ทีโ่ดยลา่ชา้ไดต้ามมาตรา ๙ (๒) แหง่พระราชบญัญตั ิ
จดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และหากหนว่ยงานไมย่อมออกใบรบัคำขอ  
ผูเ้สยีหายกม็สีทิธฟิอ้งคดตีอ่ศาลปกครองวา่หนว่ยงานของรฐัไมป่ฏบิตัหินา้ทีต่ามทีก่ฎหมายกำหนดไวไ้ด ้
เชน่กนัตามมาตรา ๙ (๑) แหง่พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒๓ 

   ข. ต้องพิจารณาคำขอโดยเร็ว
    หน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาคำขอของผู้เสียหายโดยเร็ว  ซึ่งขั้นตอนและวิธีการพิจารณา 
คำขอเป็นไปตามบทบัญญัติในหมวด ๒ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

  ๓ “มาตรา ๙  ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในเรื่องดังต่อไปนี้
    (๑) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็น 
การออกกฎ คำสั่งหรือกระทำการอื่นใดเนื่องจากกระทำโดยไม่มีอำนาจ หรือนอกเหนืออำนาจหน้าที่ หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย  
หรือโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบข้ันตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญท่ีกำหนดไว้สำหรับการกระทำน้ัน หรือโดยไม่สุจริต หรือมีลักษณะ 
เป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือมีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จำเป็น หรือสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควร 
หรือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ
     (๒)  คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ 
หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร…”.
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  ค. ต้องออกคำสั่งแจ้งผลการพิจารณา
    เมื่อพิจารณาคำขอของผู้เสียหายแล้ว  หน่วยงานต้องทำคำสั่งเกี่ยวกับผลการพิจารณา  
และต้องแจ้งคำสั่งดังกล่าวให้ผู้เสียหายที่มีคำขอทราบ  ซึ่งการทำคำสั่งและการแจ้งคำสั่งดังกล่าวนั้น  
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มิได้กำหนดวิธีการไว้เป็นการเฉพาะ 
จึงต้องปฏิบัติตามแบบการจัดทำคำสั่งในทางปกครองตามหมวด ๒ ส่วนที่ ๔ รูปแบบและผลของคำสั่ง
ทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙๔  
    อนึ่ง  คำสั่งเกี่ยวกับผลการพิจารณานั้นถือเป็นคำสั่งทางปกครอง ดังนั้น หากผู้เสียหาย 
ไม่พอใจผลการพิจารณาของหน่วยงาน ผู้เสียหายก็สามารถฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้โดยตรง

 ส่วนปัญหาในการเรียกให้เจ้าหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ 
ของรฐักระทำละเมดิโดยจงใจหรอืประมาทเลนิเลอ่อยา่งรา้ยแรง ซึง่ถกูมองวา่กระบวนการในการบงัคบั 
ได้สร้างภาระแก่หน่วยงานของรัฐและไม่เหมาะสมนั้น  จำเป็นต้องทำความเข้าใจอย่างละเอียดว่า  
หนว่ยงานของรฐัสามารถเรยีกใหเ้จา้หนา้ทีผู่เ้กีย่วขอ้งชดใชค้า่สนิไหมทดแทนทีห่นว่ยงานของรฐัไดจ้า่ย 
แก่ผู้เสียหายไปแล้วได้ ๒ วิธี คือ

  ๑)  การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
    เมื่อหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดพึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
อันเนื่องมาจากการกระทำละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง  หน่วยงานของรัฐอาจม ี
คำสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องชำระเงินแก่ทางราชการเพื่อชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ คำสั่งดังกล่าว 
จึงเป็น “คำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้มีการชำระเงิน” ตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ 
ราชการทางปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๓๙๕ ดังนั้น  หากถึงกำหนดชำระเงินแล้วไม่มีการชำระโดยถูกต้อง 
ครบถ้วน  เจ้าหน้าที่จะต้องมีหนังสือเตือนให้ผู้นั้นชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด  แต่ต้องไม่น้อยกว่า  
๗ วัน ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามคำเตือน เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัด 
ทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ผู้นั้นและขายทอดตลาดเพื่อชำระเงินให้ครบถ้วน ซึ่งวิธีการยึด การอายัด 
และการขายทอดตลาดทรัพย์สินให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

  ๔ หน่วยงานอาจทำคำสั่งเป็นหนังสือ หรือวาจาหรือโดยการสื่อความหมายในรูปแบบอื่นก็ได้ แต่ต้องมีข้อความหรือความหมาย 
ที่ชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจได้ (มาตรา ๓๔)
   ถ้าทำคำสั่งเป็นหนังสืออย่างน้อยต้องระบุวัน  เดือน  ปีที่ทำคำสั่ง  ชื่อและตำแหน่งของผู้ทำคำสั่งและลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ 
ผู้นั้น (มาตรา ๓๖) โดยต้องระบุเหตุผลในการมีคำสั่งเช่นนั้นไว้ด้วย  ซึ่งเหตุผลในการมีคำสั่งดังกล่าว  ประกอบด้วยข้อเท็จจริงอันเป็น 
สาระสำคัญของเรื่องนั้น ข้อกฎหมายที่ใช้อ้างอิงในการพิจารณาและวินิจฉัย ตลอดจนประเด็นการพิจารณาและข้อสนับสนุนการใช้ 
ดุลพินิจ (มาตรา ๓๗) แต่ถ้าทำคำสั่งด้วยวาจา และผู้เสียหายร้องขอภายใน ๗ วันนับแต่วันที่มีคำสั่งและการร้องขอมีเหตุผลอันสมควร  
เจ้าหน้าที่ผู้นั้นต้องยืนยันคำสั่งเป็นหนังสือโดยมีรายการดังระบุไว้ข้างต้นด้วย (มาตรา ๓๕).
  ๕ “มาตรา ๕๗ คำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ผู้ใดชำระเงิน ถ้าถึงกำหนดแล้วไม่มีการชำระโดยถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที ่
มีหนังสือเตือนให้ผู้นั้นชำระภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามคำเตือน เจ้าหน้าที่อาจใช้ 
มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้นั้นและขายทอดตลาดเพื่อชำระเงินให้ครบถ้วน
    วิธีการยึด การอายัดและการขายทอดตลาดทรัพย์สินให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งโดยอนุโลม  
ส่วนผู้มีอำนาจสั่งยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง”.
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 ๒)  การฟ้องคดีต่อศาล
    ในกรณทีีห่นว่ยงานของรฐัเรยีกใหเ้จา้หนา้ทีร่บัผดิชดใชค้า่สนิไหมทดแทนแกท่างราชการแลว้  
แตเ่จา้หนา้ทีน่ัน้ไมย่อมชดใชค้า่สนิไหมทดแทนแกท่างราชการ และหนว่ยงานของรฐัไมป่ระสงคท์ีจ่ะใช้ 
มาตรการบงัคบัทางปกครองดงักลา่วขา้งตน้ หนว่ยงานของรฐักอ็าจฟอ้งเจา้หนา้ทีผู่น้ัน้ตอ่ศาลเพือ่ไลเ่บีย้ 
หรือเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่หน่วยงานของรัฐได้  โดยศาลที่มีเขตอำนาจในกรณีการใช้สิทธิ 
ไล่เบี้ยนั้น คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลวางหลักว่าได้แก่ “ศาลปกครอง”๖  

 ประการที่ ๒  ปัญหาการโอนอำนาจของศาลปกครองไปให้ศาลยุติธรรมขัดต่อรัฐธรรมนูญ
  เนื่องจากหลักการตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ.  ๒๕๓๙  
มีเจตนารมณ์ที่จะคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่ได้ปฏิบัติงานในหน้าที่แต่เกิดความเสียหาย ซึ่งบางกรณีเกิดขึ้น 
โดยความไม่ตั้งใจหรือความผิดพลาดเพียงเล็กน้อย  ซึ่งไม่สมควรนำหลักการของกฎหมายเอกชน 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้ จึงกำหนดให้อำนาจส่วนใหญ่เป็นของศาลปกครอง  
ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๐ ได้บัญญัติคุ้มครองสิทธิ 
ของบุคคลในการฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิดเนื่องจากการกระทำหรือการละเว้นการกระทำ 
ของข้าราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานนั้นต่อศาลปกครองได้โดยตรง  โดยรัฐธรรมนูญฯ  
มาตรา ๒๒๓ บัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่า “ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทระหว่าง 
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ  
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน หรือหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกัน…” เพราะฉะนั้น จึงต้อง 
ยึดถือตามรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดที่ได้บัญญัติให้อำนาจแก่ศาลปกครองไว้  แต่ร่าง 
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. .... กลับมีหลักการที่กำหนดให้ศาลยุติธรรม 
มีอำนาจที่เหนือกว่าหรือแทนที่อำนาจของศาลปกครองที่มีอยู่เดิม  ซึ่งพิจารณาแล้วถือว่าเป็น 
การไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 จากประเด็นปัญหาดังกล่าวเมื่อพิจารณาแล้วจึงมีความเห็นว่าการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วย 
ความรบัผดิทางละเมดิของเจา้หนา้ทีด่งักลา่วเปน็การแกไ้ขปญัหาเพยีงเลก็นอ้ย ซึง่หากมกีารตรากฎหมาย 
ออกมาใช้บังคับแล้ว  อาจจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นใหม่และเป็นปัญหาที่ใหญ่กว่าเดิม  ดังนั้น  โดยส่วนตัว 
จึงไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. .... ดังกล่าว

    ๖โปรดดู คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลที่ ๗/๒๕๔๕ และ ๒๐/๒๕๔๕.
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   รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักด์ิ ปรกติ อาจารย์ประจำ 
คณะนิติ ศาสตร์  มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์  ได้ แสดง 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด 
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.  ....  โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ   
ที่ต้องพิจารณาประกอบการแก้ไขปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติฯ 
รวม ๔ ประการ ดังนี้

   ประการแรก หลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติฯ 
การปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

มีเหตุผลที่ต้องพิจารณา ดังนี้ 
 ๑.๑  ข้อขัดข้องในการบังคับการตามคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ 
ชำระเงินโดยใช้มาตรการทางปกครองขัดต่อมูลหนี้ซึ่งเป็นเรื่องทางแพ่ง กล่าวคือ ปัจจุบันการบังคับ 
ใหเ้จา้หนา้ทีผู่ก้ระทำละเมดิในการปฏบิตัหินา้ทีช่ำระเงนินัน้ตอ้งใชม้าตรการบงัคบัทางปกครอง โดยถอืวา่ 
คำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เรียกให้เจ้าหน้าที่ชำระเงินเป็นคำสั่งทางปกครอง  ได้สร้างภาระให้แก่ 
หน่วยงานของรัฐและไม่เหมาะสม  เนื่องจากมูลหนี้ในทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวเป็นมูลหนี้ 
ในทางแพ่ง  จึงเห็นสมควรปรับปรุงโดยบังคับให้เจ้าหน้าที่ชำระหนี้โดยวิธีการฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม 
หากเจ้าหน้าที่ไม่ชำระ
 ๑.๒  ข้อขัดข้องในกรณีเจ้าหน้าที่ร่วมกับเอกชนกระทำละเมิดก่อให้เกิดปัญหาความไม่เป็น 
เอกภาพในการบังคับใช้กฎหมาย กล่าวคือ หนี้ที่เกิดโดยผลของการกระทำละเมิดในกรณีที่เจ้าหน้าที่
ร่วมกับเอกชนกระทำละเมิดนั้นไม่สามารถฟ้องเจ้าหน้าที่ร่วมกับเอกชนเป็นคดีเดียวกันได ้ เพราะต้อง 
ใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับเจ้าหน้าที่ จึงก่อให้เกิดปัญหาการบังคับใช้กฎหมายโดยไม่เป็นระบบ 
เดียวกัน  
 ๑.๓  ความไม่ชัดเจนอย่างอื่น เช่น
      -   กรณีองค์กรตามรัฐธรรมนูญกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที ่ ยังไม่มีความชัดเจนว่า 
หน่วยงานของรัฐแห่งใดเป็นผู้รับผิด 
      -   ความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับอายุความทั่วไปในการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
      -   สมควรกำหนดบทบญัญตัวิา่ดว้ยความรบัผดิทางละเมดิแยกออกจากบทบญัญตัวิา่ดว้ย
วิธีปฏิบัติในขั้นตอนของฝ่ายบริหารหรือในขั้นตอนการฟ้องคดีให้มีความชัดเจน  
 ๑.๔  ลักษณะของบทบัญญัติเป็นทั้งสารบัญญัติและวิธีสบัญญัติ
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 ประการที ่๒  หลกัการพืน้ฐานในระบบกฎหมายไทย หลกัการพืน้ฐานตามกฎหมายตา่ง ๆ  ทีเ่ปน็ 
บ่อเกิดของกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ต้องพิจารณา ดังนี้ 

 ๒.๑  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
      -   มาตรา ๔๐ หลกัประกนัขัน้พืน้ฐานในกระบวนการยตุธิรรม เขา้ถงึไดง้า่ย สะดวก รวดเรว็ 
และทั่วถึง ฯลฯ
      -   มาตรา  ๖๐  บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะฟ้องหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ 
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคลให้รับผิดเนื่องจากการกระทำหรือการละเว้น 
การกระทำของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานนั้น
      -  มาตรา ๑๙๗ การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเป็นอำนาจศาล ฯลฯ
      -  มาตรา  ๒๑๘  ศาลยุติธรรมมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง  เว้นแต่คดีที่ 
รัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลอื่น
      -   มาตรา ๒๒๓ ศาลปกครองมอีำนาจพจิารณาพพิากษาคดพีพิาทระหวา่งหนว่ยราชการ...  
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน  หรือระหว่างหน่วยราชการ...  หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกัน  อันเนื่อง 
มาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมาย  หรือเนื่องมาจากการดำเนินกิจการทางปกครองของ 
หน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ...  ตามที่กฎหมายบัญญัติ  รวมทั้งมีอำนาจพิจารณาพิพากษาเรื่องที่ 
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง ฯลฯ

 ๒.๒  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
โดยมีบทบัญญัติที่สำคัญคือ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) – (๓) ซึ่งว่าด้วยเขตอำนาจของศาลปกครอง
 ๒.๓  ประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย ์มบีทบญัญตัทิีเ่กีย่วขอ้งคอื มาตรา ๗๖๗  ซึง่เกดิปญัหา 
ข้อถกเถียงทางวิชาการว่ากรณีตามมาตรา  ๗๖  ซึ่งใช้พิจารณาประกอบความรับผิดทางละเมิด 
ของเจ้าหน้าที่นั้นต้องเป็นละเมิดหรือไม่  และ  “ละเมิด”  ควรเข้าใจว่าอย่างไร  ซึ่งมีความเห็นว่า 
การใชค้ำวา่ “ละเมดิ” ของเจา้หนา้ทีค่วรมุง่ใชใ้นความหมายอยา่งกวา้ง มใิชจ่ำกดัเฉพาะในความหมาย 
ตามมาตรา ๔๒๐ เท่านั้น จึงจะสมประโยชน์ตามความมุ่งหมายของกฎหมายที่มุ่งคุ้มครองบุคคล 
ตามหลักความรับผิดของรัฐ ซึ่งความรับผิดของรัฐแบ่งออกเป็น ๒ ระดับคือ
   ก. ความรับผิดของรัฐตามกฎหมายมหาชน (มาตรา ๖๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ประกอบกับ 
มาตรา ๗๖ ประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย์ หรอืกบัมาตรา ๕ พระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิ 
ของเจ้าหน้าที่ฯ)

 ๗ “มาตรา ๗๖ ถ้าการกระทำตามหน้าที่ของผู้แทนของนิติบุคคลหรือผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล เป็นเหตุให้เกิดความ 
เสียหายแก่บุคคลอื่น นิติบุคคลนั้นต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายนั้น แต่ไม่สูญเสียสิทธิที่จะไล่เบี้ยเอาแก่ 
ผู้ก่อความเสียหาย
  ถ้าความเสียหายแก่บุคคลอื่นเกิดจากการกระทำที่ไม่อยู่ในขอบวัตถุประสงค์หรืออำนาจหน้าที่ของนิติบุคคล บรรดาบุคคล 
ดังกล่าวตามวรรคหนึ่งที่ได้เห็นชอบให้กระทำการนั้นหรือได้เป็นผู้กระทำการดังกล่าว ต้องร่วมกันรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
แก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายนั้น”.
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   ตัวอย่างเช่น  เป็นเจ้าหน้าที่ได้ใช้อำนาจรัฐกระทำผิดในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเป็นหน้าที่ 
อันพึงมีต่อผู้เสียหาย  การกระทำผิดดังกล่าวถือเป็นพฤติการณ์ที่เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบไม่ว่าจะเกิด 
จากละเมิดหรือไม ่ เช่น  เกิดจากการขาดความระมัดระวังในการปฏิบัติตามสัญญาทางปกครองก็ต้อง 
รับผิด เป็นต้น
   ข. ความรับผิดของรัฐตามกฎหมายเอกชน (มาตรา ๗๖, มาตรา ๔๕๐, มาตรา ๑๓๓๗ 
หรือประกอบกับมาตรา ๔๒๐ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์)
   ตัวอย่างเช่น  เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจทำการแทนก่อความเสียหายแก่บุคคลอื่น 
โดยพฤตกิารณท์ีน่ติบิคุคลตอ้งรบัผดิชอบ ทัง้นี ้ไมว่า่จะเปน็ละเมดิหรอืไม ่เชน่ ในกรณจีำเปน็หรอืฉกุเฉนิ 
เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลได้ใช้รถของผู้อื่นนำส่งผู้ได้รับบาดเจ็บโดยพลการ  หรือเจ้าหน้าที่ก่อสร้าง 
ทางสาธารณะดว้ยความระมดัระวงั แตเ่กดิความเดอืดรอ้นเสยีหายแกเ่จา้ของอสงัหารมิทรพัยเ์กนิทีค่วร 
คาดหมาย เป็นต้น
  ดังนั้น  เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวจึงเห็นสมควรให้มีการแก้ไขชื่อพระราชบัญญัติเสียใหม่จากเดิม 
ทีว่า่ “ความรบัผดิทางละเมดิของเจา้หนา้ที”่ เปน็ “ความรบัผดิในการปฏบิตัหินา้ทีข่องเจา้หนา้ที”่ ทัง้นี ้
เพื่อแก้ไขปัญหาการพิจารณาความรับผิดของเจ้าหน้าที่ว่าต้องเป็นละเมิดหรือไม่

 ประการที่ ๓  ปัญหาบางประการของร่างพระราชบัญญัติฯ นอกจากประเด็นที่ต้องพิจารณา
ในประการดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีกรณีปัญหาต่าง ๆ  ของร่างพระราชบัญญัติฯ ที่ต้องทำความเข้าใจ 
ดังนี้
 ๓.๑  ปัญหาองค์ประกอบความรับผิด
   ก. กรณีการละเลยต่อหน้าที่อันพึงมีต่อผู้เสียหาย เป็นเหตุให้ขาดรายได้หรือกำไร 
แต่ไม่เข้าลักษณะเป็นละเมิด เกิดปัญหาว่าจะต้องรับผิดหรือไม่ สถานใด
   ตวัอยา่งเชน่ เจา้หนา้ทีต่รวจสภาพรถแลว้ลงความเหน็วา่เสือ่มสภาพตอ้งซอ่มแซม เปน็เหต ุ
ให้เจ้าของรถจำหน่ายรถไปในราคาถูก  แต่เมื่อผู้ซื้อเอาไปซ่อมปรากฏว่ายังอยู่ในสภาพดี  หรือกลับกัน 
เจา้หนา้ทีต่รวจสภาพแลว้รบัรองวา่มสีภาพดี เปน็เหตใุหเ้จา้ของรถไมไ่ดซ้อ่มแซมเพราะเชือ่ในความเหน็ 
ของเจ้าหน้าที่ เป็นเหตุให้รถเสื่อมราคาเกินสมควรเพราะขาดการบำรุงรักษาตามที่ควร
      ต่อปัญหาดังกล่าวต้องถือตามหลักของมาตรา  ๗๖  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
โดยให้ถือว่าเป็นละเมิด มิฉะนั้น จะมีปัญหาต่อไปว่าจะได้สิทธิตามบทบัญญัติในหมวด ๒ ของระเบียบ 
สำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ 
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือไม่  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเกี่ยวกับอายุความสะดุดหยุดลง 
และสิทธิฟ้องคดีต่อศาลหลัง ๙๐  วันนับแต่วันวินิจฉัยเรื่อง
ค่าเสียหาย
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      ดังนั้น  เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ยื่นคำขอ จึงควรกำหนดว่า “อายุความสะดุดหยุดลง 
เมื่อหน่วยงานของรัฐออกใบรับคำขอ ทั้งนี้ไม่ว่าต่อมาจะมีการวินิจฉัยเป็นละเมิดหรือไม่ก็ตาม”  
ในมาตรา ๑๔ วรรคสุดท้ายของร่างพระราชบัญญัติฯ 

   ข. ปัญหากรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงาน
      ปัจจุบันการไล่เบี้ยนั้นจะต้องกระทำในรูปของการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง แต่ตาม 
รา่งพระราชบญัญตัฯิ ไดเ้สนอใหใ้ชก้ระบวนการฟอ้งคดตีอ่ศาลยตุธิรรม ซึง่เหน็วา่เปน็แนวทางทีส่อดคลอ้ง 
กับที่ใช้อยู่ในระบบกฎหมายเยอรมัน ซึ่งมีหลักประกันตามมาตรา ๓๔ แห่งรัฐธรรมนูญ โดยวางหลัก 
ประกันสิทธิของเจ้าหน้าที่ไว้ว่าต้องดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมตามปกติ และเป็นไปตามหลัก
ประกันการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
      แต่อย่างไรก็ตาม ตามมาตรา ๒๑ แห่งร่างพระราชบัญญัติฯ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ 
ฟอ้งคดตีอ่ศาลยตุธิรรม เวน้แตเ่ปน็เรือ่งทีไ่ดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งฟอ้งคดตีอ่ศาลตามหลกัเกณฑท์ีก่ระทรวง 
การคลงักำหนด แตไ่มไ่ดก้ำหนดไวด้ว้ยวา่มเีหตปุระเภทใดบา้ง จงึอาจทำใหเ้กดิความเขา้ใจทีค่ลาดเคลือ่น 
ได้ในภายหลัง  เช่น  แทนที่จะยกเว้นเพราะหนี้มีจำนวนน้อยมากไม่คุ้มค่าต่อการฟ้องคดี  ซึ่งเป็นกรณี 
เป็นคุณแก่ผู้กระทำละเมิด  อาจมีการเพิ่มข้อยกเว้นอื่นอันเป็นคุณเกินสมควรหรือเป็นโทษก็ได้  ดังนั้น 
จึงควรกำหนดว่า  “ยกเว้นไม่ต้องฟ้องคดีได้หากกรณีเป็นคุณแก่ผู้กระทำละเมิด  ทั้งนี้ข้อยกเว้นนั้น 
ต้องไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐต้องเสียหายเกินสมควรแก่เหตุ”
   ค. ปัญหาการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ให้ไม่ต้องตกเป็นจำเลย
      มาตรา  ๒๒  แห่งร่างพระราชบัญญัติฯ  กำหนดหลักการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ให้ไม่ต้อง 
ถูกฟ้องเป็นจำเลยในกรณีที่กระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ แต่อย่างไรก็ตาม หลักการดังกล่าวยังไม่
คุ้มครองกรณีการฟ้องเจ้าหน้าที่ด้วยมูลหนี้อย่างอื่นที่ไม่ใช่ละเมิด เช่น มูลสัญญา และไม่มีการแบ่งแยก 
ระหว่างการกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่  กับการอาศัยอำนาจหน้าที่จงใจกระทำละเมิดเป็นการ 
ส่วนตัวโดยแท้อีกด้วย
   ตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ปืนยิงคู่อริในระหว่างเข้าทำการจับกุมเพราะเหตุหึงหวง  
หรือกลั่นแกล้ง หรือเจ้าหน้าที่ลักลอบใช้รถยนต์ของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัวโดยแท้ได้ว่า 
แตก่อ็าจอธบิายไดว้า่ เปน็ภาระนำสบืของเอกชนผูเ้สยีหายทีต่อ้งมหีนา้ทีบ่รรยายฟอ้งและนำสบืตอ่ศาล 
ว่าไม่ใช่การกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่

 ๓.๒  ปัญหาเขตอำนาจศาลในการพิจารณา
      ปัจจุบันการฟ้องคดีให้หน่วยงานของรัฐรับผิดในการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่อยู่ใน 
เขตอำนาจของศาลปกครอง สว่นการเรยีกคา่สนิไหมทดแทนอยูใ่นเขตอำนาจของศาลยตุธิรรมแตม่าตรา  
๒๕ แห่งร่างพระราชบัญญัติฯ กำหนดข้อยกเว้นเพิ่มเติมให้ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยเรื่อง 
ค่าสินไหมทดแทนได้ด้วย  ในขณะเดียวกันหากฟ้องคดีเฉพาะเพื่อเรียกค่าสินไหมทดแทนก็ให้ฟ้องคดี 
ต่อศาลยุติธรรมได้ด้วย  ซึ่งการกำหนดดังกล่าวอาจเกิดปัญหาข้อโต้แย้งขึ้นได้ว่า  การวินิจฉัยว่าการ 
กระทำนั้นเป็นละเมิดที่ได้กระทำตามหน้าที่หรือไม่  ย่อมเป็นเหตุให้ศาลยุติธรรมต้องวินิจฉัยปัญหา 
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ความชอบดว้ยกฎหมายหรอืไมช่อบดว้ยกฎหมายของการกระทำทางปกครองของเจา้หนา้ทีด่ว้ย ซึง่เปน็ 
การกา้วลว่งเขา้ไปวนิจิฉยัปญัหาทีเ่ปน็อำนาจของศาลปกครอง เชน่ กรณทีีก่ารกระทำหรอืการออกคำสัง่ 
ทางปกครองเปน็คำสัง่ทีม่ชิอบดว้ยกฎหมาย ดงันีย้อ่มมปีญัหาวา่ศาลยตุธิรรมจะมอีำนาจวนิจิฉยัปญัหา 
ความไม่ชอบด้วยกฎหมายของการกระทำนั้นด้วยหรือไม่

 ๓.๓  ปัญหาเรื่องอายุความ
      หลักการตามมาตรา  ๒๙  และมาตรา  ๓๑  แห่งร่างพระราชบัญญัติฯ  ที่กำหนดเกี่ยวกับ 
อายคุวาม ๒ ป ีและใหน้ำอายคุวามทีย่าวกวา่มาใชบ้งัคบัดว้ยนัน้นบัวา่เปน็หลกัการทีด่ ีแตอ่ยา่งไรกต็าม  
กำหนดไว้เฉพาะกรณีหน่วยงานของรัฐฟ้องเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้น  โดยมิได้กำหนดถึงกรณีเอกชน 
ผู้เสียหายฟ้องหน่วยงานของรัฐด้วย ดังนั้น จึงอาจเกิดข้อโต้แย้งได้ว่าขัดต่อหลักความเสมอภาคหรือไม่  
เพราะยากจะอธิบายได้ว่าเหตุใดหน่วยงานของรัฐจึงควรได้รับการปฏิบัติในทางที่เป็นคุณในแง่ของ 
อายุความดีกว่าเอกชน 

 ๓.๔  ปัญหาในแง่สังคมจิตวิทยา
      การกำหนดสิทธิในการให้ฟ้องหน่วยงานของรัฐเพื่อให้รับผิดในการกระทำทางละเมิดของ 
เจ้าหน้าที่  เป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐมักพยายามต่อสู้ในเชิงคดี  ดังนั้น หากหน่วยงานของรัฐกำหนด 
ค่าสินไหมทดแทนไม่เหมาะสมและมีการนำคดีมาสู่ศาล  จะยิ่งทำให้คดีนั้นล่าช้าและส่งผลให้ผู้เสียหาย 
ต้องได้รับการเยียวยาที่ล่าช้ายิ่งขึ้นไปอีก  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  กรณีความรับผิดของหน่วยงานของรัฐ 
ทีเ่ปน็โรงพยาบาลในการกระทำละเมดิของแพทย ์ซึง่ปญัหาดงักลา่วเหน็ควรใหม้กีารแกไ้ขดว้ยการปฏริปู 
กระบวนการยุติธรรม

 สรปุ  จากการเขา้รว่มรบัฟงัความคดิเหน็ในโครงการสมัมนาดงักลา่วจะเหน็ไดว้า่ปญัหาการบงัคบัใช ้
กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ผ่านมานั้นยังไม่เป็นระบบเดียวกัน  ดังนั้น  
ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ.  ....  ที่หลากหลาย 
และแตกต่างกันออกไป ซึ่งความคิดเห็นของทุก ๆ  ฝ่ายย่อมเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการนำมาใช้ 
เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการตรากฎหมายฉบับดังกล่าว  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ข้อมูลในทางวิชาการ  ข้อสังเกต  และข้อเสนอแนะในทุก ๆ  ประเด็น สามารถ 
นำมาใช้ประกอบการตัดสินใจในการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้ 
ครอบคลุมถึงการแก้ไขในทุกกรณีได้  ซึ่งผู้เขียนมีความเห็นว่าการเปิดโอกาสให้บุคลากรในส่วน 
ราชการและหน่วยงานต่าง  ๆ  ที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมรับฟังการช้ีแจงและอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
เกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  ย่อมทำให้ผู้เข้าร่วม 
การสมัมนาไดม้โีอกาสรบัรูร้บัทราบถงึปญัหาขอ้กฎหมาย รวมทัง้ขอ้มลูและขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็ประโยชน ์
และเขา้ใจถงึหลกัการและเหตผุลของการปรบัปรงุกฎหมายดงักลา่วใหเ้ปน็ไปในทศิทางเดยีวกนั และเพือ่ 
เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป   



  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
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นางสาวจุฬารัตน์  ยะปะนัน
นิติกร สำนักกฎหมาย

ก. ประวัติ ความเป็นมาและสถานะของร่างพระราชบัญญัติ ณ ปัจจุบัน*

	 รา่งพระราชบญัญตักิองทนุการออมแหง่ชาต	ิพ.ศ.	....			มผีูเ้สนอตอ่ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร	 
เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา	รวม	๓	ฉบับ	คือ

	 ๑.	 ร่างพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ....	 เสนอโดย	 คณะรัฐมนตรี	
(ชดุทีม่นีายอภสิทิธิ	์	เวชชาชวีะ	เปน็นายกรฐัมนตร)ี	ตอ่ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร	เมือ่วนัที	่๒๘	กนัยายน	 
๒๕๕๓	 และได้บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	 ชุดที่	 ๒๓	 ปีที่	 ๓	 ครั้งที่	 ๑๖	
(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	เมื่อวันพุธที่	๖	ตุลาคม	๒๕๕๓

	 ๒.	 ร่างพระราชบัญญัติบำนาญแห่งชาติ	พ.ศ.	....	เสนอโดย	นายสถาพร		มณีรัตน์	สมาชิก 
สภาผูแ้ทนราษฎร	พรรคเพือ่ไทย	กบัคณะ	ตอ่ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร	เมือ่วนัที	่๒๙	กนัยายน	๒๕๕๓	
อนึ่ง	 โดยที่ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวยังมิได้บรรจุระเบียบวาระการประชุม	 และผู้เสนอได้เสนอ 
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร	 ชุดที่	 ๒๓	 ปีที่	 ๓	 ครั้งที่	 ๑๘ 
(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	เมื่อวันพุธที่	๑๓	ตุลาคม	๒๕๕๓	พิจารณา

	 ๓.	 ร่างพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ....	 เสนอโดย	 นางสาวผ่องศรี		 
ธาราภูมิ	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 พรรคประชาธิปัตย์	 กับคณะ	 ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร	 
เมื่อวันที่	 ๖	 ตุลาคม	 ๒๕๕๓	 อนึ่ง	 โดยที่ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ 
การประชุม	 และผู้เสนอได้เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร	 
ชุดที่	๒๓	ปีที่	๓	ครั้งที่	๑๘	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	วันพุธที่	๑๓	ตุลาคม	๒๕๕๓	พิจารณา

	 ในคราวประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร	ชดุที	่๒๓	ปทีี	่๓	ครัง้ที	่๑๘	(สมยัสามญันติบิญัญตั)ิ	วนัพธุที	่
๑๓	ตลุาคม	๒๕๕๓	ทีป่ระชมุสภาผูแ้ทนราษฎรไดพ้จิารณารา่งพระราชบญัญตักิองทนุการออมแหง่ชาต	ิ 
พ.ศ.	 ....	 (คณะรัฐมนตรี	 เป็นผู้เสนอ)	 ร่างพระราชบัญญัติบำนาญแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ....	 (นายสถาพร		
มณรีตัน	์สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	พรรคเพือ่ไทย	กบัคณะ	เปน็ผูเ้สนอ)	และรา่งพระราชบญัญตักิองทนุ 
การออมแห่งชาติ	พ.ศ.	 ....	 (นางสาวผ่องศรี	 	ธาราภูมิ	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	พรรคประชาธิปัตย์	

	 *	ข้อมูล	ณ	วันที่	๙	ธันวาคม	๒๕๕๓.

ร่างพระราชบัญญัติ
กองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ....
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กับคณะ	 เป็นผู้เสนอ)	 โดยที่ประชุมเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ....	 
ทั้ง	๓	ฉบับนั้น	มีหลักการเป็นไปในทำนองเดียวกันจึงเห็นควรให้นำมาพิจารณารวมกัน	โดยถือเอาร่าง 
พระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการพิจารณา	และที่ประชุมได้ลงมติรับหลักการแห่งร่าง 
พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ	พ.ศ.	....	ในคราวประชุมเดียวกัน

	 ปัจจุบันร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาในขั้นกรรมาธิการของสภา 
ผู้แทนราษฎร

ข. หลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. .... 

(คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ)

หลักการ
ให้มีกฎหมายว่าด้วยกองทุนการออมแห่งชาติ

เหตุผล
		 โดยทีป่จัจบุนัประเทศไทยยงัไมม่รีะบบการออมเพือ่การดำรงชพีในยามชราภาพทีค่รอบคลมุ 

ภาคแรงงานทุกประเภท	แรงงานส่วนใหญ่ของประเทศจึงไม่ได้รับความคุ้มครองเพื่อการชราภาพอย่าง 
ทั่วถึง	ซึ่งจะทำให้บุคคลเหล่านี้มีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ในความยากจนในวัยสูงอายุ	อันเนื่องมาจากไม่มี
ช่องทางหรือโอกาสเข้าถึงเครื่องมือการออมเงินในขณะที่อยู่ในวัยทำงาน	สมควรจัดตั้งกองทุนเพื่อเป็น 
ช่องทางการออมขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ที่ยังไม่ได้รับความคุ้มครองเพื่อการชราภาพให้ได้รับผลประโยชน์ 
ในรปูบำนาญ	อนัเปน็การสรา้งความเทา่เทยีมและความเปน็ธรรมในการดแูลจากภาครฐั	จงึจำเปน็ตอ้ง 
ตราพระราชบัญญัตินี้

ค. สาระสำคัญโดยสรุป
  ๑)  บทนิยาม
  “กองทุน”	หมายความว่า	กองทุนการออมแห่งชาติ
  “สมาชิก”	หมายความว่า	สมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ
  “เงินสะสม”	หมายความว่า	เงินที่สมาชิกสะสมเข้ากองทุนตามพระราชบัญญัตินี้
  “เงินสมทบ”	 หมายความว่า	 เงินที่รัฐบาลจ่ายสมทบเงินสะสมเข้ากองทุนตาม 

พระราชบัญญัตินี้
  “บำนาญ”	หมายความว่า	 เงินที่จ่ายให้แก่สมาชิกเป็นรายเดือนเมื่อสมาชิกภาพของ 

สมาชิกสิ้นสุดลงเมื่ออายุครบหกสิบปีบริบูรณ์แล้ว
  “เงินดำรงชีพ”	หมายความว่า	เงินที่จ่ายให้แก่สมาชิกเป็นรายเดือนแทนเงินบำนาญ
  “ทุพพลภาพ”	หมายความว่า	การสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะ 

หรือของร่างกาย	หรือการสูญเสียสภาวะปกติของจิตใจ	จนไม่สามารถทำงานได้	ทั้งนี้	ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการการแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมกำหนด

  “คณะกรรมการ”	หมายความว่า	คณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ
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  “กรรมการ”	หมายความว่า	กรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ
  “พนักงานเจ้าหน้าที่”	 หมายความว่า	 ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตาม 

พระราชบัญญัตินี้
  “เลขาธิการ”	หมายความว่า	เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ
  “รัฐมนตรี”	หมายความว่า	รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
 ๒)	กิจการของกองทุนไม่อยู่ในบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน	กฎหมาย 

วา่ดว้ยแรงงานสมัพนัธ์	กฎหมายวา่ดว้ยพนกังานรฐัวสิาหกจิสมัพันธ์	และกฎหมายวา่ดว้ยประกนัสงัคม	
(มาตรา	๔)

 ๓) ผู้รักษาการตามกฎหมาย
	 	 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้กับให้มีอำนาจ 

ออกกฎกระทรวงและประกาศ	 และแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้	
กฎกระทรวงและประกาศนั้น	เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้	(มาตรา	๕)

 ๔) การจัดตั้งกองทุนและลักษณะของกิจการกองทุน
	 	 ๔.๑)	 ให้จัดตั้ง	“กองทุนการออมแห่งชาติ” เรียกโดยย่อว่า	“กอช.” ให้กองทุนเป็น

หนว่ยงานของรฐัและมฐีานะเปน็นติบิคุคลทีไ่มเ่ปน็สว่นราชการหรอืรฐัวสิาหกจิ	โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ 
ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิกและเพ่ือเป็นหลักประกันการจ่ายบำนาญและให้ประโยชน์ตอบแทน 
แก่สมาชิกเมื่อสิ้นสมาชิกภาพ	และรายได้ของกองทุนไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	(มาตรา	๖)	

	 	 ๔.๒)	 กองทุนประกอบด้วยทรัพย์สินดังต่อไปนี้	 (๑)	 เงินสะสม	 (๒)	 เงินสมทบ	 (๓)	
ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้	 (๔)	 เงินที่รัฐบาลจัดสรรให้	 (๕)	รายได้อื่น	 (๖)	ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สิน 
ของกองทุน	(มาตรา	๗)

	 	 ๔.๓)	 ให้กองทุนมีอำนาจกระทำกิจการต่าง	ๆ	ภายในขอบวัตถุประสงค์ของกองทุน 
และรวมถงึ	(๑)	ถอืกรรมสทิธิ	์มสีทิธคิรอบครอง	และมทีรพัยสทิธติา่ง	ๆ 			(๒)		กอ่ตัง้สทิธหิรอืทำนติกิรรมใด	ๆ 	 
ทัง้ในและนอกราชอาณาจกัร	(๓)	ลงทนุหาผลประโยชนจ์ากทรพัยส์นิของกองทนุ	(๔)	กระทำการอยา่งอืน่ 
บรรดาที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกองทุน	(มาตรา	๙)

 ๕) การควบคุมและการบริหาร
	 	 ๕.๑)	 ใหม้	ี“คณะกรรมการกองทนุการออมแหง่ชาต”ิ เรยีกโดยยอ่วา่	“คณะกรรมการ  

กอช.”	ประกอบด้วย	ปลัดกระทรวงการคลัง	เป็นประธานกรรมการ	ปลัดกระทรวงแรงงาน	เลขาธิการ 
สำนักงานประกันสังคม	ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย	 
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 สมาชิกที่ได้รับเลือกตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด	 จำนวน	 ๕	 คน	 และผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน	 ๓	 คน	 
โดยในจำนวนนีต้อ้งเปน็ผูท้รงคณุวฒุดิา้นกฎหมาย	ดา้นบญัช	ีและดา้นการเงนิดา้นละ	๑	คน	เปน็กรรมการ	
ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ	(มาตรา	๑๑)

	 	 ๕.๒)	 กรรมการซึ่งเป็นสมาชิกและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ	ิต้องมีสัญชาติไทยและไม่มี
ลักษณะต้องห้าม	ดังต่อไปนี้
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	 	 	 	 (๑)		 เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
	 	 	 	 (๒)		 เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
	 	 	 	 (๓)		 เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก	 ไม่ว่าจะมีการรอการลงโทษหรือไม่ 

ก็ตาม	เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
	 	 	 	 (๔)		 เป็นหรือเคยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง	 หรือผู้ดำรงตำแหน่งใด 

ในพรรคการเมือง	เว้นแต่จะได้พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวไม่น้อยกว่า	๑	ปี
	 	 	 	 (๕)		 เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของกองทุน
	 	 	 	 (๖)		 เปน็ผูม้สีว่นไดเ้สยีในสญัญากบักองทนุ	หรอืในกจิการทีก่ระทำใหแ้กก่องทนุ 

ไมว่า่โดยตรงหรอืโดยออ้ม	เวน้แตเ่ปน็ผูซ้ึง่คณะกรรมการมอบหมายใหเ้ปน็กรรมการในบรษิทัทีก่องทนุ 
เป็นผู้ถือหุ้น	
(มาตรา	๑๔)

	 	 ๕.๓)	 ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่	ดังต่อไปนี้
	 	 	 	 (๑)		กำหนดนโยบาย	 และออกระเบียบ	 ข้อบังคับ	 ประกาศ	 และคำสั่ง 

ในการบริหารกิจการของกองทุน
	 	 	 	 (๒)		กำหนดนโยบายการลงทุนของกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 

โดยกฎกระทรวง
	 	 	 	 (๓)		กำกับดูแลการบริหารกิจการของกองทุน
	 	 	 	 (๔)		ออกขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการปฏบิตังิานของเลขาธกิาร	และการมอบอำนาจให้

ผู้อื่นปฏิบัติงานแทนเลขาธิการ
	 	 	 	 (๕)		กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับ	เก็บรักษา	และจ่ายเงินของกองทุน
	 	 	 	 (๖)		 พิจารณามอบหมายให้สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอ่ืนจัดการเงินของกองทุน 

	 	 	 	 (๗)		แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
	 	 	 	 (๘)		ออกระเบยีบ	คำสัง่	และขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการพนกังาน	ระบบพนกังานสมัพนัธ	์

การบรรจ	ุแตง่ตัง้	ถอดถอน	และวนิยัพนกังานและลกูจา้งของกองทนุ	การกำหนดเงนิเดอืนและเงนิอืน่	ๆ 	 
รวมตลอดถึงการสงเคราะห์และสวัสดิการต่าง	ๆ

	 	 	 	 (๙)		 เสนอแนะต่อรัฐมนตรีในการปรับปรุงอัตราเงินสะสมและเงินสมทบ
	 	 							(๑๐)		ปฏิบัติงานอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามที่กำหนด 

ในพระราชบัญญัตินี้	
(มาตรา	๒๐)

	 	 ๕.๔)	 ใหม้คีณะอนกุรรมการการลงทนุ	ประกอบดว้ย	ผูอ้ำนวยการสำนกังานเศรษฐกจิ 
การคลัง	 เป็นประธานอนุกรรมการ	ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย	และผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน	๔	คน 
ซ่ึงคณะกรรมการแต่งต้ัง	เป็นอนุกรรมการ	และเลขาธิการ		เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ	(มาตรา	๒๑)

	 	 ๕.๕)		 ใหค้ณะอนกุรรมการการลงทนุมอีำนาจหนา้ที	่ดงัตอ่ไปนี	้(๑)	ใหค้ำแนะนำปรกึษา 
ด้านการลงทุนต่อคณะกรรมการ	 (๒)	 ให้คำแนะนำปรึกษาด้านการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก 
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สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่จะมอบหมายให้จัดการเงินของกองทุน	(๓)	ติดตามดูแลการดำเนินงาน 
ของสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้จัดการเงินของกองทุน	 (๔)	 รายงานผล 
การดำเนินการด้านการลงทุนและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ	(๕)	ปฏิบัติการในเรื่องอื่นใดตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย	(มาตรา	๒๒)

	 	 ๕.๖)	 ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขาธิการโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี	 (มาตรา	
๒๕)	 โดยให้เลขาธิการเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของกองทุนและรับผิดชอบในการ 
บริหารกิจการของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนและตามกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ 
และนโยบายท่ีคณะกรรมการกำหนด	และเลขาธิการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการ 
ของกองทุน	 ซึ่งในกิจการของกองทุนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกให้เลขาธิการเป็นผู้แทนของกองทุน	
(มาตรา	๒๘	และมาตรา	๒๙)

 ๖) สมาชิกและสิทธิประโยชน์ของสมาชิก
	 	 ๖.๑)	 ภายใตบ้ังคบัมาตรา	๔๐	ใหบ้คุคลสญัชาติไทยซึง่บรรลนุติภิาวะแลว้แตม่อีายุ 

ไมเ่กนิ ๖๐ ปบีรบิรูณ ์และไมเ่ปน็สมาชกิกองทนุบำเหนจ็บำนาญขา้ราชการ กองทนุบำเหนจ็บำนาญ 
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กองทุนประกันสังคม 
กองทนุสำรองเลีย้งชพี กองทนุสงเคราะหต์ามกฎหมายวา่ดว้ยโรงเรยีนเอกชน หรอืเปน็สมาชกิกองทนุ 
หรืออยู่ในระบบบำนาญอื่นตามที่กำหนดโดยกฎกระทรวงมีสิทธิเป็นสมาชิกของกองทุน	 โดยบุคคล 
ดงักลา่วอาจสมคัรเปน็สมาชกิของกองทนุไดโ้ดยแสดงความจำนงพรอ้มกบัการจา่ยเงนิสะสมเขา้กองทนุ 
ซ่ึงต้องไม่น้อยกว่าเดือนละ ๕๐ บาท	แต่ไม่เกินจำนวนท่ีกฎหมายกำหนด	(มาตรา	๓๐	และมาตรา	๓๑)

	 	 ๖.๒)	 ให้รัฐบาลจ่ายเงินสมทบตามระดับอายุของผู้เป็นสมาชิกและเป็นอัตราส่วนกับ 
จำนวนเงินสะสมตามบัญชีเงินสมทบท้ายพระราชบัญญัติน้ี	โดยเงินสมทบดังกล่าวเม่ือรวมกันแล้วในปีหน่ึง	ๆ 	 
ต้องไม่เกินจำนวนเงินสมทบสูงสุดที่กฎหมายกำหนด	ซึ่งต้องไม่เกินจำนวนเงินสมทบสูงสุดตามบัญชี 
เงินสมทบท้ายพระราชบัญญัติน้ี	ในกรณีท่ีสมาชิกไม่จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน	ให้สมาชิกรายน้ันยังคงการเป็น 
สมาชิกต่อไป	แต่รัฐบาลไม่ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำหรับสมาชิกรายนั้น	ส่วนการจ่ายเงินสมทบ	
ให้จ่ายภายในสิ้นเดือนถัดจากเดือนที่สมาชิกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน	(มาตรา	๓๒)

	 	 ๖.๓)	 สมาชิกสิ้นสมาชิกภาพเมื่อ (๑) อายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ (๒) ตาย (๓) 
ลาออกจากกองทุน	 กรณีที่สมาชิกสิ้นสมาชิกภาพตาม	 (๑)	 ให้สมาชิกผู้นั้นมีสิทธิได้รับบำนาญจาก 
กองทนุจนตลอดชวีติ	โดยบำนาญดงักลา่วใหค้ำนวณจากเงนิสะสม	เงนิสมทบ	และผลประโยชนข์องเงนิ 
สะสมและเงินสมทบที่โอนไปเข้าบัญชีเงินบำนาญพร้อมกับประมาณการเงินผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น 
ในภายหลงัจากเงนิในบญัชเีงนิบำนาญนัน้	โดยใหเ้พยีงพอกบัการจา่ยบำนาญใหแ้กส่มาชกิไดจ้นถงึอายุ 
ครบ	๘๐	ปีบริบูรณ์	แต่ถ้าเงินบำนาญที่คำนวณได้มีจำนวนน้อยกว่าเงินบำนาญขั้นต่ำตามที่กฎหมาย 
กำหนดไว	้ใหง้ดจา่ยเงนิบำนาญแตใ่หจ้า่ยเปน็เงนิดำรงชพีจากเงนิบำนาญของสมาชกิเทา่กบัจำนวนเงนิ 
บำนาญขั้นต่ำนั้นจนกว่าเงินในบัญชีเงินบำนาญจะหมด	(มาตรา	๓๓	-	มาตรา	๓๕)
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	 	 ๖.๔)	 ในกรณีสมาชิกสิ้นสมาชิกภาพเพราะถึงแก่ความตายก่อนอายุครบ ๖๐ 
ปีบริบูรณ์	ให้จ่ายเงินสะสม	เงินสมทบ	และผลประโยชน์ของเงินสะสมและเงินสมทบของผู้นั้นทั้งหมด
จากกองทุนให้แก่ทายาท	ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

	 	 	 	 (๑)		บุตรให้ได้รับ	๒	ส่วน	แต่ถ้าผู้ตายมีบุตรตั้งแต่	๓	คนขึ้นไปให้ได้รับ	๓	ส่วน
	 	 	 	 (๒)		สามีหรือภริยาให้ได้รับ	๑	ส่วน
	 	 	 	 (๓)		บิดามารดา	หรือบิดาหรือมารดาที่มีชีวิตอยู่ให้ได้รับ	๑	ส่วน
	 	 	 	 ในกรณีที่ไม่มีทายาทใน	 (๑)	 (๒)	หรือ	 (๓)	หรือทายาทนั้นได้ถึงแก่ความตาย 

ไปก่อนให้แบ่งเงินดังกล่าวระหว่างทายาทผู้มีสิทธิใน	 (๑)	 (๒)	 หรือ	 (๓)	 ที่มีทายาทผู้มีสิทธิได้รับ	
แต่ถ้าไม่มีทายาทตาม	 (๑)	 (๒)	หรือ	 (๓)	ดังกล่าว	 ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งสมาชิกผู้ตายแสดงเจตนาไว้ต่อ 
กองทุนตามแบบและวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด	และหากไม่มีทายาทและบุคคลซึ่งสมาชิกผู้ตาย 
ไดแ้สดงเจตนาไวห้รอืบคุคลนัน้ไดถ้งึแกค่วามตายไปกอ่น ใหเ้งนิสะสม เงนิสมทบ และผลประโยชน์ 
ของเงินสะสมและเงินสมทบนั้นตกเป็นของกองทุน	(มาตรา	๓๖)

	 	 ๖.๕)	 ในกรณีที่สมาชิกทุพพลภาพก่อนอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์	 ซึ่งแพทย์ที่ทาง 
ราชการรับรองได้ตรวจและแสดงความเห็นว่าทุพพลภาพ	สมาชิกจะขอรับเงินสะสมและผลประโยชน ์
ของเงินสะสมทั้งหมดหรือบางส่วนจากกองทุนก็ได้	การขอรับเงินสะสมและผลประโยชน์ของเงินสะสม 
เพราะเหตุทุพพลภาพดังกล่าว	 ให้ขอรับได้เพียงครั้งเดียว	 ในกรณีที่สมาชิกสิ้นสมาชิกภาพเพราะ 
ลาออกจากกองทนุ	ใหส้มาชกิมสีทิธไิดร้บัเงนิสะสมและผลประโยชนข์องเงนิสะสมจากกองทนุ	สว่นเงนิ 
สมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบให้ตกเป็นของกองทุน	(มาตรา	๓๗	และมาตรา	๓๘)

	 	 ๖.๖)	 เมือ่สมาชกิรายใดเปน็สมาชกิกองทนุบำเหนจ็บำนาญขา้ราชการ	กองทนุบำเหนจ็
บำนาญขา้ราชการกรงุเทพมหานคร	กองทนุบำเหนจ็บำนาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่	กองทนุประกนัสงัคม	
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน	หรือเป็นสมาชิกกองทุน
หรอือยูใ่นระบบบำนาญอืน่ตามทีก่ำหนดโดยกฎกระทรวงกอ่นสิน้สมาชกิภาพ	ใหส้มาชกิรายนัน้คงการ 
เป็นสมาชิกต่อไปได้	 โดยสมาชิกไม่ต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน	 และรัฐบาลไม่ต้องจ่ายเงินสมทบ 
เข้ากองทุน	(มาตรา	๔๐)

	 	 ๖.๗)	 สิทธิการรับเงินทั้งปวงตามพระราชบัญญัตินี้เป็นสิทธิเฉพาะตัวไม่อาจโอน 
แก่กันได้	(มาตรา	๔๑)

	 	 ๖.๘)			ในวนัทีส่มาชกิสิน้สมาชกิภาพตามขอ้	๖.๓)	(๑)	หรอื	(๒)	ถา้ผลประโยชนข์องเงนิ 
สะสมและเงินสมทบที่ได้รับตลอดช่วงอายุการเป็นสมาชิกคำนวณได้น้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
ประจำประเภท	๑๒	เดอืนโดยเฉลีย่ของธนาคารออมสนิ	ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร	
และธนาคารพาณชิยแ์หง่ใหญ	่๕	แหง่ตามทีค่ณะกรรมการกำหนด	ใหก้องทนุจา่ยชดเชยใหแ้กส่มาชกิเพือ่ 
ให้ได้ผลประโยชน์เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำที่คำนวณได้ข้างต้น	โดยการจ่ายชดเชยดังกล่าว	
ให้กองทุนจ่ายจากเงินในบัญชีเงินกองกลางตามข้อ	๗.๒)	(๓)	(มาตรา	๔๔)
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 ๗) การเงินและการบัญชี
	 	 ๗.๑)	 กองทุนต้องจัดให้มีระบบบัญชีที่เหมาะสมเพื่อบันทึกรายการทางบัญชี	 และ 

แสดงผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของกองทุนโดยถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี	รวมทั้งต้อง 
จัดให้มีการตรวจสอบภายในเป็นประจำ	(มาตรา	๔๕)

	 	 ๗.๒)	 ให้กองทุนจัดให้มีบัญชี	ประกอบด้วย
	 	 	 	 (๑)		บญัชเีงนิรายบคุคลซึง่แสดงรายการเงนิสะสม	เงนิสมทบ	และผลประโยชน์ 

ของเงินสะสมและเงินสมทบบรรดาที่เป็นของสมาชิกแต่ละคน
	 	 	 	 (๒)		บัญชีเงินบำนาญซึ่งแสดงรายการเงินสะสม	 เงินสมทบ	และผลประโยชน์ 

ของเงินสะสมและเงินสมทบที่โอนมาจากบัญชีเงินรายบุคคลของสมาชิกที่สิ้นสมาชิกภาพสำหรับจ่าย 
บำนาญหรือจ่ายเงินดำรงชีพให้แก่สมาชิกผู้นั้น

	 	 	 	 (๓)		บญัชเีงนิกองกลางซึง่แสดงรายการเงนิทีร่ฐับาลจดัสรรให	้	เงนิทีม่ผีูบ้รจิาคให	้
เงนิตามบญัชเีงนิรายบคุคลทีไ่มม่ผีูร้บั	เงนิและทรพัยส์นิของกองทนุในสว่นทีม่ใิชข่องสมาชกิ	ผูร้บับำนาญ	
หรือผู้รับเงินดำรงชีพคนใด	และดอกผลของเงินและทรัพย์สินดังกล่าว	(มาตรา	๔๖)

	 	 ๗.๓)	 เมื่อสมาชิกผู้ใดสิ้นสมาชิกภาพเพราะอายุครบ	๖๐	ปีบริบูรณ์	 ให้โอนเงินจาก 
บัญชีเงินรายบุคคลตามข้อ	๗.๒)	 (๑)	ของสมาชิกผู้นั้นมาเข้าบัญชีเงินบำนาญเพื่อใช้จ่ายเป็นบำนาญ 
ตามที่คำนวณได้	หรือจ่ายเป็นเงินดำรงชีพให้แก่สมาชิกผู้นั้น	ในกรณีที่เงินในบัญชีเงินบำนาญของผู้รับ
บำนาญผู้ใดมีคงเหลือไม่เพียงพอจ่ายบำนาญ	ให้จ่ายบำนาญจากเงินของบัญชีเงินกองกลาง	หากผู้รับ 
บำนาญหรอืผูร้บัเงนิดำรงชพีตายและยงัมเีงนิคงเหลอืในบญัชเีงนิบำนาญของผูน้ัน้	ใหจ้า่ยเงนิทีเ่หลอืนัน้ 
แก่บุคคลตามข้อ	๖.๔)	โดยอนุโลม	(มาตรา	๔๗	–	มาตรา	๔๙)

	 	 ๗.๔)	 ดอกผลที่ได้จากการนำเงินของกองทุนในแต่ละบัญชีไปลงทุนหาผลประโยชน์
เมื่อได้หักไว้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนตามอัตราที่คณะกรรมการกำหนดแล้ว	
ที่เหลือให้ดำเนินการจัดสรร	ดังนี้

	 	 	 	 (๑)		ดอกผลของการนำเงินของบัญชีเงินรายบุคคลไปลงทุน	 ให้จัดสรรเป็น 
ผลประโยชน์ของเงินสะสมและเงินสมทบของเงินที่มีอยู่ในบัญชีของสมาชิกแต่ละคน

	 	 	 	 (๒)		ดอกผลของการนำเงินของบัญชีเงินบำนาญของผู้รับบำนาญไปลงทุน 
ให้หักเข้าบัญชีเงินกองกลางตามอัตราที่คณะกรรมการประกาศกำหนดเพื่อสำรองจ่ายเงินบำนาญ	 
ในกรณีที่เงินในบัญชีเงินบำนาญของผู้รับบำนาญผู้ใดมีคงเหลือไม่เพียงพอจ่ายบำนาญ	ให้จ่ายบำนาญ 
จากเงินของบัญชีเงินกองกลาง	ส่วนที่เหลือให้จัดสรรเพิ่มในบัญชีของผู้รับบำนาญแต่ละคน

	 	 	 	 (๓)		ดอกผลของการนำเงินของบัญชีเงินบำนาญของผู้รับเงินดำรงชีพไปลงทุน 
ให้จัดสรรเพิ่มในบัญชีของผู้รับเงินดำรงชีพแต่ละคน

	 	 	 	 (๔)		ดอกผลอื่นนอกจาก	 (๑)	 (๒)	 และ	 (๓)	 ให้จัดสรรเป็นรายได้ของบัญชี 
เงินกองกลาง
(มาตรา	๕๐)	
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 ๘) การตรวจสอบและรายงาน
	 	 ๘.๑)	 ให้กองทุน
	 	 	 	 (๑)		แจ้งยอดเงินสะสม	 เงินสมทบ	 พร้อมทั้งผลประโยชน์ตอบแทนของเงิน 

ดังกล่าวในส่วนของสมาชิกแต่ละคนให้สมาชิกทราบอย่างน้อยปีละ	๑	ครั้ง	(มาตรา	๕๑)
	 	 	 	 (๒)		ยื่นรายงานแสดงการจัดการกองทุนต่อรัฐมนตรีอย่างน้อยเดือนละ	๑	ครั้ง

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกำหนด	(มาตรา	๕๒)
	 	 	 	 (๓)		จดัทำรายงานผลงานประจำปใีนปทีีล่ว่งมาแลว้เสนอรฐัมนตรภีายใน	๑๒๐	วนั 

นับจากวันสิ้นปีบัญชี	 รายงานดังกล่าวต้องแสดงประมาณการการเงินที่จะขอให้รัฐบาลจัดสรรเพื่อ 
การดำเนินงานของกองทุนในระยะเวลา	๓	ปีนับจากวันเสนอรายงานด้วย	(มาตรา	๕๓)

	 	 	 	 (๔)		จดัทำงบการเงนิ	เพือ่แสดงผลการดำเนนิงานและฐานะการเงนิของกองทนุ 
เสนอผู้สอบบัญชีภายใน	๑๒๐	วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี	(มาตรา	๕๔)

	 	 ๘.๒)	 ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงิน 
แผ่นดินให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนและให้ผู้สอบบัญชีทำรายงานการสอบบัญชี 
ของกองทุนเสนอต่อรัฐมนตรีภายใน	 ๑๕๐	 วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีและให้ประกาศงบการเงินที่ 
ผูส้อบบญัชไีดต้รวจสอบแลว้และรายงานการสอบบญัชใีนราชกจิจานเุบกษา	(มาตรา	๕๕	และมาตรา	๕๖) 

 ๙) การควบคุมกำกับการจัดการกองทุน
	 	 ๙.๑)	 ให้คณะกรรมการมีอำนาจสั่งให้ผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการเงินของกองทุน	 

กรรมการ	 ผู้จัดการ	 หรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานของผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการเงินของ 
กองทุนชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดการเงินของกองทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด	 ในกรณีที่ 
ผูไ้ดร้บัมอบหมายใหจ้ดัการเงนิของกองทนุไมช่ีแ้จงขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัการจดัการเงนิของกองทนุภายใน 
ระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร	หรือปรากฏว่าผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการเงินของกองทุน 
จดัการเงนิของกองทนุในลกัษณะทีอ่าจเปน็เหตใุหเ้กดิความเสยีหายแกก่องทนุ	ใหค้ณะกรรมการมอีำนาจ 
สั่งให้ผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการเงินของกองทุนแก้ไขหรือระงับการกระทำนั้น	 หรือสั่งยกเลิกการ 
มอบหมายให้จัดการเงินของกองทุนนั้นได้	และเมื่อได้รับคำสั่งยกเลิกการมอบหมายให้จัดการเงินของ 
กองทุนแล้ว	 ให้ผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการเงินของกองทุนหยุดจัดการเงินของกองทุนในทันที	 และ 
ส่งมอบเงินและทรัพย์สินคืนภายในเวลาที่กำหนดในคำสั่งนั้น	และกำหนดให้รัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่ 
กำกับและดูแลโดยทั่วไปซึ่งการจัดการกองทุน	 เพื่อประโยชน์ในการนี้จะแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อ 
สอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดการกองทุนหรือจะแจ้งให้คณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบ 
ขอ้เทจ็จรงิและรายงานใหร้ฐัมนตรทีราบดว้ยกไ็ด	้ในกรณทีีร่ฐัมนตรเีหน็วา่	ผูไ้ดร้บัมอบหมายใหจ้ดัการ
เงนิของกองทนุจดัการเงนิของกองทนุในลกัษณะทีอ่าจเปน็เหตใุหเ้กดิความเสยีหายแกก่องทนุ	รฐัมนตรี
อาจขอให้คณะกรรมการพิจารณาดำเนินการที่กล่าวมาข้างต้นได้	(มาตรา	๕๗	และมาตรา	๕๘)

	 	 ๙.๒)	 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจ 
ดังต่อไปนี้
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	 	 	 	 (๑)		 เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสถานที่ตั้งของผู้ได้รับมอบหมายให้ 
จดัการเงนิของกองทนุในระหวา่งเวลาพระอาทติยข์ึน้ถงึพระอาทติยต์ก	หรอืในเวลาทำการของสถานทีน่ัน้ 
เพื่อตรวจสอบสมุดบัญชีหรือเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการจัดการเงินของกองทุน

	 	 	 	 (๒)		 	ยดึหรอือายดัเอกสารหรอืหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกระทำความผดิตาม
พระราชบัญญัตินี้	เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือดำเนินคดี

	 	 	 	 (๓)		สัง่ใหก้รรมการ	ผูจ้ดัการ	พนกังานหรอืลกูจา้งของผูไ้ดร้บัมอบหมายใหจ้ดัการ 
เงินของกองทุนมาให้ถ้อยคำหรือส่งสำเนาหรือแสดงสมุดบัญชี	 หรือเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการ 
จัดการเงินของกองทุน

	 	 	 เมื่อได้เข้าไปและลงมือทำการตรวจสอบตาม	 (๑)	แล้วถ้ายังดำเนินการไม่เสร็จจะ 
กระทำต่อไปในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาทำการของสถานที่นั้นก็ได้	(มาตรา	๕๙)

  ๑๐) บทกำหนดโทษ
	 	 	 ๑๐.๑)		ผูไ้ดร้บัมอบหมายใหจ้ดัการเงนิของกองทนุรายใดไมป่ฏบิตัติามมาตรา	๕๗	

วรรคสาม	ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน	๑,๕๐๐,๐๐๐	บาทและปรับอีกไม่เกินวันละ	๑๐๐,๐๐๐	บาท	
จนกวา่จะไดป้ฏบิตัใิหถ้กูตอ้ง	ในกรณผีูไ้ดร้บัมอบหมายใหจ้ดัการเงนิของกองทนุกระทำความผดิดงักลา่ว	 
กรรมการ	 ผู้จัดการ	 หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการ 
เงนิของกองทนุนัน้	ตอ้งระวางโทษจำคกุไมเ่กนิ	๓	ป	ีหรอืปรบัไมเ่กนิ	๑,๕๐๐,๐๐๐	บาท	หรอืทัง้จำทัง้ปรบั	
เวน้แตจ่ะพสิจูนไ์ดว้า่ตนมไิดม้สีว่นในการกระทำความผดิของผูไ้ดร้บัมอบหมายใหจ้ดัการเงนิของกองทนุ 
นั้นด้วย	(มาตรา	๖๒)

	 	 	 ๑๐.๒)		ผูใ้ดไมป่ฏบิตัติามคำสัง่	ขดัขวาง	หรอืไมใ่หค้วามสะดวกแกพ่นกังานเจา้หนา้ที ่
ซึง่ปฏบิตัหินา้ทีต่ามพระราชบญัญตันิี	้ตอ้งระวางโทษจำคกุไมเ่กนิ	๓	เดอืน	หรอืปรบัไมเ่กนิ	๓๐,๐๐๐	บาท	 
หรือทั้งจำทั้งปรับ	(มาตรา	๖๓)

	 	 	 ๑๐.๓)		กรรมการ	 ผู้จัดการ	 หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของผู้ได้ 
รับมอบหมายให้จัดการเงินของกองทุนรายใดแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควร 
บอกให้แจ้งในสาระสำคัญเกี่ยวกับการจัดการเงินของกองทุนต่อคณะกรรมการต้องระวางโทษจำคุก 
ไม่เกิน	๕	ปี	หรือปรับไม่เกิน	๒,๕๐๐,๐๐๐	บาท	หรือทั้งจำทั้งปรับ	(มาตรา	๖๔)	 	 	

	 	 	 ๑๐.๔)		ความผิดตามข้อ	๑๐.๑)	และ	๑๐.๒)	 	 ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบที่ 
รัฐมนตรีแต่งตั้งมีอำนาจเปรียบเทียบได้	 เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบได้ทำการเปรียบเทียบกรณีใด 
และผูต้อ้งหาไดช้ำระคา่ปรบัตามคำเปรยีบเทยีบภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการเปรยีบเทยีบกำหนด 
แล้วให้คดีน้ันเป็นอันเลิกกัน	แต่ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบ	หรือเม่ือยินยอมแล้วไม่ชำระเงินค่าปรับ 
ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ให้ดำเนินคดีต่อไป	(มาตรา	๖๕)

  ๑๑) บทเฉพาะกาล
	 	 	 ๑๑.๑)		 ในวาระเริม่แรกใหร้ฐับาลจดัสรรเงนิเขา้บญัชเีงนิกองกลางตามขอ้	๗.๒)	(๓)	

เป็นจำนวนหนึ่งพันล้านบาท	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุน	(มาตรา	๖๖)
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	 	 	 ๑๑.๒)		 ในวาระเริ่มแรกให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วย	 ปลัด 
กระทรวงการคลัง	 เป็นประธานกรรมการ	ปลัดกระทรวงแรงงาน	 เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม	
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย	 เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด 
หลักทรัพย์	เป็นกรรมการ	และผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	เป็นกรรมการและเลขานุการ	 
ทำหน้าที่คณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ	 และให้ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
ทำหนา้ทีเ่ลขาธกิาร	เพือ่ปฏบิตัหินา้ทีต่ามพระราชบญัญตันิีไ้ปพลางกอ่น	และใหค้ณะกรรมการดงักลา่ว 
ดำเนินการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ	 ๕.๑)	 เป็นกรรมการ	 และแต่งตั้งเลขาธิการ	 ทั้งนี้	 
ภายใน	๑๘๐	วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	(มาตรา	๖๗)	

	 	 	 ๑๑.๓)		 เมื่อได้ดำเนินการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและแต่งตั้งเลขาธิการแล้ว	 
ให้คณะกรรมการเท่าที่มีอยู่ประกอบเป็นคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติเพื่อปฏิบัติหน้าที่ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน	โดยต้องดำเนินการเลือกกรรมการซึ่งเป็นสมาชิกตามที่บัญญัติไว้ใน 
พระราชบญัญตันิีเ้พือ่ใหไ้ดค้ณะกรรมการกองทนุการออมแหง่ชาตติามพระราชบญัญตันิี	้ภายใน	๓๖๐	วนั 
นับแต่วันที่หมวด	๓	ว่าด้วยสมาชิกและสิทธิประโยชน์ของสมาชิกมีผลใช้บังคับ	(มาตรา	๖๘)

	 	 	 ๑๑.๔)		ภายใน	๑	ปีนับแต่วันที่หมวด	๓	ว่าด้วยสมาชิกและสิทธิประโยชน์ของ 
สมาชิกใช้บังคับ	หากในวันที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกตามข้อ	๖.๑)	ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกผู้ใดมีอายุ	๕๐	ปี 
บรบิรูณข์ึน้ไป	ใหผู้น้ัน้มสีทิธเิปน็สมาชกิของกองทนุตอ่ไปไดอ้กี	๑๐	ปนีบัแตว่นัทีเ่ปน็สมาชกิ	(มาตรา	๖๙) 

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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นางสาวสุทธิมาตร  จันทร์แดง
นิติกร สำนักกฎหมาย

หลักการและเหตุผล
		 โดยที่พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๕	 

และพระราชบัญญัติสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๒๒	
ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน	ทำให้มีบทบัญญัติหลายประการไม่เหมาะสมกับ 
สภาพการณ์ในปัจจุบัน	สมควรปรับปรุงเพื่อให้มีการอนุรักษ์	ฟื้นฟูและส่งเสริม	
จารีตประเพณี	ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ศิลปวัฒนธรรมอันดีและทรงคุณค่าของชาติ
และของท้องถิ่น	รวมทั้งการยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคลที่สมควรเป็นศิลปิน 
แห่งชาติ	ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม	หรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม	 
อันเป็นการรองรับและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนที่มีส่วนร่วมใน 
การสืบสานเรื่องดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม	 ทั้งนี้	 ภายใต้การส่งเสริมและ 
ประสานงานของคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติและหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
โดยตรง	เพื่อการดำเนินการให้เป็นรูปธรรม	และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	จึงจำเป็น
ต้องตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสำคัญโดยสรุป
๑) ให้ยกเลิก

		 (๑)	 พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ	พุทธศักราช	๒๔๘๕
		 (๒)	 พระราชบญัญตัวิฒันธรรมแหง่ชาต	ิ(ฉบบัที	่๒)	พทุธศกัราช	๒๔๘๖ 

	 	 	 	 (๓)	 พระราชบัญญัติเครื่องแบบกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ	
พุทธศักราช	๒๔๘๖

		 (๔)	 พระราชบัญญัติสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ	 
พ.ศ.	๒๕๒๒

		 (๕)	 พระราชบัญญัติสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ	
(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๓๕

พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๓

ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๖๙ ก หน้า ๒๙
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๒) บทนิยาม
  “วัฒนธรรม” หมายความว่า	 วิถีการดำเนินชีวิต	 ความคิด	

ความเชื่อ	 ค่านิยม	 จารีตประเพณี	 พิธีกรรม	 และภูมิปัญญา	 ซึ่งกลุ่มชน
และสังคมได้ร่วมสร้างสรรค์	 สั่งสม	 ปลูกฝัง	 สืบทอด	 เรียนรู้	 ปรับปรุง	
และเปลี่ยนแปลง	 เพื่อให้เกิดความเจริญงอกงาม	 ทั้งด้านจิตใจและวัตถุ	
อย่างสันติสุขและยั่งยืน

  “กองทุน”	หมายความว่า	กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
  “คณะกรรมการ” หมายความว่า	คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
  “รฐัมนตร”ี	หมายความวา่	รฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชบญัญตั ิ

นี้

๓) การบริหารงานวัฒนธรรม
  ๓.๑) คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
		 					 ให้คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ	ประกอบด้วย	 

นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็น 
ประธานกรรมการ	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นรองประธาน 
กรรมการ	ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	ปลัดกระทรวงการคลัง	ปลัดกระทรวง 
การต่างประเทศ	 ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	 ปลัดกระทรวง 
การพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย	์ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ	์
ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	ปลดักระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร	ปลัดกระทรวงพาณิชย์	ปลัดกระทรวงมหาดไทย	
ปลดักระทรวงศกึษาธกิาร	ปลดักระทรวงสาธารณสขุ	ประธานสภาวฒันธรรม 
แห่งประเทศไทยและผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความ 
เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมจำนวนไม่เกิน	 ๙	 คน	 เป็นกรรมการ	 โดยให้ 
ปลดักระทรวงวฒันธรรมเปน็กรรมการและเลขานกุาร	และใหป้ลดักระทรวง 
วฒันธรรมแตง่ตัง้ขา้ราชการในสงักดักระทรวงวฒันธรรมเปน็ผูช้ว่ยเลขานกุาร 
	 	 	 	 	 		 ทั้งนี้	 ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราว 
ละ	๓	ปี	และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้	แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน

        อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
		 	 		 	 (๑)	 เสนอแนะและให้ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ 

นโยบายและแผนแม่บทวัฒนธรรมของชาติซึ่งประกอบด้วยกระบวนการ 
ส่งเสริมวัฒนธรรมปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข

		 	 		 	 (๒)	 เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อจัดให้มีหรือแก้ไข 
กฎหมาย	ระเบยีบ	ขอ้บงัคบัหรอืมตคิณะรฐัมนตรทีีเ่กีย่วกบัวฒันธรรมของชาต ิ

พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓
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	 	 	 	 	 		 	 (๓)	 วางแนวทางและประสานนโยบายและแผน	 เพื่อความ 
ร่วมมือและการปฏิบัติงานขององค์กรต่าง	ๆ	 ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
ในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัวฒันธรรมของชาตแิละการรณรงคว์ฒันธรรมอนัดงีามของชาติ 
	 	 	 	 	 		 	 (๔)	 ให้คำปรึกษา	แนะนำ	และประสานงานกับหน่วยงานของ
รัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมวัฒนธรรมของชาติ

		 	 		 	 (๕)	 ควบคุมและหาวิธีปลูกฝังวัฒนธรรมของชาติในจิตใจของ 
ประชาชนเพื่อให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย

		 	 		 	 (๖)	 กำกับ	 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้าน 
วัฒนธรรมของชาติ

		 	 		 	 (๗)	 กำหนดแผนการเงินและแผนงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีของกองทุน

  ๓.๒) สภาวัฒนธรรม
		 	 		 	 เพื่ อประโยชน์ ในการอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี 	

ภมูปิญัญาทอ้งถิน่	ศลิปวฒันธรรมอนัดงีามของทอ้งถิน่และของชาตแิละประสาน 
การดำเนนิงานวฒันธรรมซึง่ภาคประชาสงัคมและประชาชนมสีว่นรว่ม	ใหจ้ดัตัง้ 
สภาวัฒนธรรมในแต่ละระดับ	ประกอบด้วย	สภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
สภาวัฒนธรรมจังหวัด	จังหวัดละ	๑	แห่ง	สภาวัฒนธรรมอำเภอ	อำเภอละ	
๑	 คน	 และสภาวัฒนธรรมตำบล	 ตำบลละ	 ๑	 แห่ง	 โดยให้สภาวัฒนธรรม 
ดังกล่าวมีสถานภาพเป็นองค์กรภาคเอกชนที่ดำเนินงานวัฒนธรรมภายใต้ 
การกำกับดูแลของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม	 อันประกอบด้วย	กรรมการและ
สมาชิกที่มาจากผู้แทนองค์กรที่ดำเนินงานวัฒนธรรมหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง	
ซึ่งเป็นองค์กรเครือข่ายวัฒนธรรม	เช่น	 เครือข่ายภาครัฐ	 เครือข่ายภาคเอกชน	
เครอืขา่ยภาคชมุชน	เครอืขา่ยภาคธรุกจิ	เครอืขา่ยปราชญช์าวบา้น		และเครอืขา่ย 
ภาควิชาการ	

      หน้าที่ของสภาวัฒนธรรมในทุกระดับ
		 	 		 	 (๑)	 เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ 

เกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและแผนแม่บทวัฒนธรรมของชาติ
		 	 		 	 (๒)	 เปน็ศนูยก์ลางในการแลกเปลีย่นความรู้	ประสบการณ	์และ 

แนวคิดในการดำเนินงานวัฒนธรรม	 โดยเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม 
	 	 	 	 	 		 	 (๓)	 ระดมทรัพยากร	บุคลากร	 และสรรพกำลังต่าง	 ๆ	 จาก 
หน่วยงานและองค์กรต่าง	ๆ	เพื่อการดำเนินงานวัฒนธรรม

		 	 		 	 (๔)	 ส่งเสริม	 สนับสนุนและร่วมจัดกิจกรรมขององค์กรภาคี 
และเครือข่ายวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์	ฟื้นฟู	พัฒนา	สร้างสรรค์	แลกเปลี่ยน	
สืบทอดและเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา  
พ.ศ. ๒๕๕๓
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		 	 	(๕)	 เผยแพรป่ระชาสมัพนัธก์จิกรรมและผลการดำเนนิงานของ 
องค์กรภาคีและเครือข่ายวัฒนธรรม

		 	 	(๖)	 ดำเนนิการอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการ		กระทรวงวฒันธรรม	 
จังหวัด	หรือหน่วยงานอื่น	ๆ	ขอความร่วมมือทางวัฒนธรรม

๔) กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
  ๔.๑) วัตถุประสงค์ของกองทุน 
		 	 	 	 ให้จัดตั้งกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม	 โดยมีวัตถุประสงค์ 

เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนงานวัฒนธรรมตาม 
กฎหมายนี้

  ๔.๒) คณะกรรมการกองทุน 
		 	 	 	 ใหม้คีณะกรรมการกองทนุ	ประกอบดว้ย	ประธานกรรมการ	 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ 
ด้านการเงิน	 และด้านวัฒนธรรมซึ่งคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 
แตง่ตัง้จำนวนไมเ่กนิ	๘	คน	เปน็กรรมการ	และใหอ้ธบิดกีรมสง่เสรมิวฒันธรรม 
เป็นกรรมการและเลขานุการ	 โดยให้คณะกรรมการกองทุนมีอำนาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้

		 	 		 	 (๑)	 บริหารกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
		 	 		 	 (๒)	 พิจารณาอนุมัติโครงการหรือกิจกรรมทั้งของภาครัฐ	 

ภาคเอกชนและภาคชุมชนที่ขอรับการอุดหนุนจากกองทุนให้สอดคล้องกับ 
นโยบายวัฒนธรรมของชาติในเรื่องการศึกษา	วิจัย	พัฒนา	ฟื้นฟู	อนุรักษ์	
ส่งเสริม	และเผยแพร่งานวัฒนธรรม

		 	 		 	 (๓)	 ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ	หรือกิจกรรม 
ท่ีได้รับการส่งเสริมหรือสนับสนุนจากกองทุน

		 	 		 	 (๔)		 เสนอรายงานประจำปีเก่ียวกับสถานะการเงินและ 
การบริหารกองทุนต่อคณะกรรมการ

		 	 		 	 (๕)		 ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการ 
มอบหมาย

  ๔.๓) เงินและทรัพย์สินของกองทุน
		 	 		 	 กฎหมายได้กำหนดให้เ งินและทรัพย์สินของกองทุน	

ประกอบด้วย	
		 	 		 	 (๑)		 เงินและทรัพย์สินท่ีได้รับโอนมาตามมาตรา	๓๒
		 	 		 	 (๒)		 เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปี
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		 	 		 	 (๓)		 เงินหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้บริจาคหรือมอบให้
		 	 		 	 (๔)		 เงินหรือทรัพย์สินท่ีได้รับจากต่างประเทศหรือองค์การ 

ระหว่างประเทศ
		 	 		 	 (๕)		 ดอกผลหรือรายได้ท่ีเกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 

	 	 	 	 	 		 	 (๖)		 รายได้อ่ืน
		 	 		 	 โดยเงินและดอกผลท่ีได้รับดังกล่าวน้ันไม่ต้องนำส่งคลังตาม 

กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ	แต่สำหรับ 
ผู้ท่ีได้บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่กองทุนน้ัน	 ให้มีสิทธินำไปลดหย่อนใน 
การคำนวณภาษีเงินได้หรือได้รับยกเว้นภาษีสำหรับเงินหรือทรัพย์สินท่ีบริจาค	
แล้วแต่กรณี	ท้ังน้ี	ตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเง่ือนไขท่ีกำหนดในประมวลรัษฎากร 
	 	 	 	 	 		 	 ท้ังน้ี	 ให้คณะกรรมการกองทุนจัดทำงบดุลและบัญชีทำการส่ง 
ผู้มอบบัญชีตรวจสอบภายใน	๑๒๐	วันนับแต่วันส้ินปีบัญชีทุกปี	โดยมีสำนักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามท่ีคณะกรรมการกองทุนแต่งต้ัง 
ด้วยความเห็นชอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุน 
ทุกรอบปีและรายงานผลการสอบบัญชีของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการ

๕) การยกย่องเชิดชูเกียรติ
		 บุคคลอาจได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติทางวัฒนธรรมดังต่อไปน้ี
		 (๑)		 ศิลปินแห่งชาติ
		 (๒)		 ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม
		 (๓)		 บุคคลท่ีมีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม
		 ซ่ึงบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติดังกล่าวพึงมีบทบาทใน 

เรือ่งการวจิยั	พฒันา	ฟืน้ฟ	ูอนรุกัษ	์ใหก้ารศกึษา	สง่เสรมิ	และเผยแพรผ่ลงานศลิปะ 
และวัฒนธรรม	รวมทั้ง	 ให้คำแนะนำให้คำปรึกษาทางศิลปะและวัฒนธรรมแก ่
กระทรวงวัฒนธรรมได้

๖) บทเฉพาะกาล
		 (๑)	 ใหบ้รรดาพระราชกฤษฎกีา	กฎกระทรวง	ระเบยีบ	ขอ้บงัคบั	หรอื 

ประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๕	 
และพระราชบัญญัติสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๒๒	 
ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่	๑๓	พฤศจิกายน	๒๕๕๓	ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป 
เทา่ทีไ่มข่ดัหรอืแยง้กบับทบญัญตัแิหง่กฎหมายนี	้ทัง้นี	้จนกวา่จะไดม้กีฎกระทรวง	
ระเบียบ	ข้อบังคับ	หรือประกาศตามกฎหมายนี้ออกใช้บังคับ

		 (๒)	 ให้โอนทรัพย์สิน	 หนี้ 	 เงินงบประมาณ	 และรายได้ของ 
กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมตามพระราชบัญญัติสำนักงานคณะกรรมการ 
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วัฒนธรรมแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๒๒	ไปเป็นของกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม 
ตามกฎหมายนี้	

		 (๓)	 ให้ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการกองทุนส่งเสริม 
งานวัฒนธรรมตามพระราชบัญญัติสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม 
แหง่ชาต	ิพ.ศ.	๒๕๒๒	อยูใ่นวนัที	่๑๒	พฤศจกิายน	๒๕๕๓	ปฏบิตัหินา้ทีต่อ่ไป 
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมตาม 
กฎหมายนี้ทั้งนี้	ต้องไม่เกิน	๙๐	วันนับแต่วันที่	๑๓	พฤศจิกายน	๒๕๕๓

		 (๔)	 ให้ผู้ซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติ	 ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม	 
และผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมอยู่ในวันที่	๑๓	พฤศจิกายน	๒๕๕๓	
เป็นศิลปินแห่งชาติ	ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม	หรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่น
ทางวัฒนธรรมตามกฎหมายนี้	แล้วแต่กรณี

		 (๕)	 ให้ผู้ซึ่งเป็นกรรมการและสมาชิกในสภาวัฒนธรรมที่จัดตั้ง 
ขึ้นตามระเบียบกระทรวงวัฒนธรรมว่าด้วยสภาวัฒนธรรม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	
อยู่ในวันที่	 ๑๒	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๓	 ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมี 
กรรมการและสมาชกิในสภาวฒันธรรมตามกฎหมายนี	้ทัง้นี	้ตอ้งไมเ่กนิ	๙๐	วนั 
นับแต่วันที่	๑๓	พฤศจิกายน	๒๕๕๓

หมายเหตุ:-

 	 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓
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หลักการและเหตุผล 
		 เนื่องจากสภาพการณ์เกี่ยวกับการจ้างงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

ที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในสถานประกอบกิจการ	 เป็นการจ้างโดยมอบงาน 
ใหผู้ร้บังานไปผลติหรอืประกอบนอกสถานประกอบกจิการ	ซึง่กฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั 
อยู่ในปัจจุบันไม่อาจให้ความคุ้มครองแก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านให้ได้รับความเป็น 
ธรรมและมมีาตรฐานดา้นความปลอดภยัในการทำงาน	สมควรมกีฎหมายวา่ดว้ย 
การคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน	จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสำคัญโดยสรุป
๑) บทนิยาม

  “งานที่รับไปทำที่บ้าน”	 หมายความว่า	 งานที่ผู้จ้างงานในกิจการ 
อุตสาหกรรมมอบให้ผู้รับงานไปทำที่บ้านเพื่อนำไปผลิตหรือประกอบนอก 
สถานประกอบกิจการของผู้จ้างงานหรืองานอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง

  “ผู้รับงานไปทำที่บ้าน”	 หมายความว่า	 บุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึ่ง 
ตกลงกับผู้จ้างงานเพื่อรับทำงานอันเป็นงานที่รับไปทำที่บ้าน

  “ผู้จ้างงาน”	หมายความว่า	ผู้ประกอบกิจการซึ่งตกลงจ้างผู้รับงาน 
ไปทำที่บ้านให้ทำงานที่รับไปทำที่บ้าน	 ไม่ว่าตกลงมอบงานโดยตนเองหรือ 
โดยผ่านตัวแทนหรือกระทำในลักษณะผู้รับเหมาช่วงก็ตาม

  “คณะกรรมการ”	 หมายความว่า	 คณะกรรมการคุ้มครองการ 
รับงานไปทำที่บ้าน

  “พนักงานตรวจแรงงาน”	หมายความว่า	ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจาก 
ข้าราชการส่วนกลาง	 ส่วนภูมิภาค	 หรือส่วนท้องถิ่น	 ให้ปฏิบัติการตาม 
พระราชบัญญัตินี้

  “อธิบดี”	หมายความว่า	อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
    “รัฐมนตรี”	หมายความว่า	รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ
นี้

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงาน 
ไปทำที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๗๐ ก หน้า ๑
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๒) บททั่วไป
  (๑)		 กำหนดให้การเรียกร้องหรือการได้มาซึ่งสิทธิหรือประโยชน์ 

ตามกฎหมายนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิหรือประโยชน์ที่ผู้รับงานไปทำที่บ้านพึงได้
ตามกฎหมายอื่น

		 (๒)		 ในกรณีที่อธิบดีเห็นสมควรให้ความช่วยเหลือในการเข้า 
ดำเนินคดีแทนผู้รับงานไปทำที่บ้าน	หรือเมื่อได้รับคำร้องขอจากผู้รับงานไป 
ทำที่บ้านหรือทายาท	ซึ่งอธิบดีเห็นว่าการดำเนินคดีนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ 
สว่นรวม	อธบิดอีาจรอ้งขอใหอ้ยัการสงูสดุแตง่ตัง้พนกังานอยัการเพือ่ทำหนา้ที ่
ดำเนินคดีแก่ผู้จ้างงานในศาลแรงงานหรืออาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ใน 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานซึ่งมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทาง 
นติศิาสตร	์เพือ่ทำหนา้ทีด่ำเนนิคดใีหแ้กผู่ร้บังานไปทำทีบ่า้นหรอืทายาท	และ 
เมื่ออธิบดีได้แจ้งให้ศาลแรงงานทราบแล้วให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจกระทำ
การได้จนคดีถึงที่สุด	ซึ่งในการดำเนินคดีในศาลแรงงานกฎหมายได้กำหนด
ให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจฟ้องเรียกทรัพย์สินหรือค่าเสียหายให้แก่ผู้รับงาน 
ไปทำที่บ้านหรือทายาทได้ด้วย

		 (๓)		 ใหบ้รรดาคดทีีเ่กดิจากขอ้พพิาทระหวา่งผูจ้า้งงานกบัผูร้บังาน 
ไปทำที่บ้านหรือทายาท	 หรือเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายนี้	 
ให้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงาน

		 (๔)		 ในกรณีที่สัญญาจ้างหรือข้อกำหนดในเอกสารเกี่ยวกับการ 
รับงานไปทำที่บ้านระหว่างผู้จ้างงานกับผู้รับงานไปทำที่บ้านทำให้ผู้จ้างงาน 
ได้เปรียบผู้รับงานไปทำที่บ้านเกินสมควร	 ศาลแรงงานมีอำนาจสั่งให้ 
สัญญาจ้างหรือข้อกำหนดในเอกสารเกี่ยวกับการรับงานไปทำที่บ้านมีผล 
ใช้บังคับเพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี

๓) สิทธิและหน้าที่ของผู้จ้างงานและผู้รับงานไปทำที่บ้าน
  ๓.๑) การจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการรับงานไปทำที่บ้าน
		 	 		 ผู้จ้างงานต้องจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการรับงานไปทำที่ 

บ้านเป็นภาษาไทย	 มอบให้แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านฉบับหนึ่งและเก็บไว้ที่ 
สถานประกอบกิจการ	 หรือสำนักงานของผู้จ้างงานอีกฉบับหนึ่งขณะที่ 
มอบหมายงานนั้นและพร้อมที่จะให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจเอกสารได้ 
ในเวลาทำงาน	โดยในเอกสารอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด	ดังต่อไปนี้

		 	 		 (๑)	 ชือ่	ทีอ่ยู	่เพศ	และอายขุองผูร้บังานไปทำทีบ่า้น	ในกรณ ี
ที่ทำงานเป็นกลุ่มต้องมีชื่อ	ที่อยู่	เพศ	และอายุของทุกคนในกลุ่มผู้รับงานไป
ทำที่บ้าน
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		 	 		 (๒)	 ชื่อและที่อยู่ของผู้จ้างงานในกรณีที่มีการจ้างงานผ่าน 
ตัวแทน	หรือผู้รับเหมาช่วง	ให้บันทึกชื่อและที่อยู่ของตัวแทนหรือผู้รับเหมาช่วง 
ถัดขึ้นไปด้วย

		 	 		 (๓)	 อตัราคา่ตอบแทนและจำนวนคา่ตอบแทนทีผู่ร้บังานไปทำ
ที่บ้านจะได้รับ	วิธีการคำนวณค่าตอบแทน	วิธีการหักค่าตอบแทน	และจำนวน 
หลักประกันที่ได้รับจากผู้รับงานไปทำที่บ้าน

		 	 		 (๔)	 ประเภท	ปริมาณ	และมูลค่าของงานที่รับไปทำที่บ้าน
     (๕)		 กำหนดวันเร่ิมต้นและวันส้ินสุดของการทำงานแต่ละงวด 

	 	 	 	 	 		 (๖)	 กำหนดวันส่งมอบงานที่ทำให้แก่ผู้จ้างงานและวันจ่าย 
ค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้าน

		 	 		 (๗)	 ลายมือชื่อของผู้จ้างงานและผู้รับงานไปทำที่บ้าน
		 	 		 ทั้งนี้	 ให้ผู้จ้างงานเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับการรับงานไป 

ทำที่บ้านไว้ไม่น้อยกว่า	๒	ปีนับแต่วันที่จ่ายค่าตอบแทน
 ๓.๒) การบอกเลิกการจ้าง
		 	 		 ในกรณีที่งานที่รับไปทำที่บ้านยังทำไม่แล้วเสร็จและอยู่ใน 

ระยะเวลาที่ตกลงกัน ผู้จ้างงานจะบอกเลิกการจ้างไม่ได้	 เว้นแต่เป็นความผิด 
ของผู้รับงานไปทำที่บ้านหรือผู้จ้างงานมีเหตุจำเป็นที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้จนต้อง
บอกเลิกการจ้างโดยผู้จ้างงานจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้าน	 
แต่ในกรณีที่มีเหตุอันอาจคาดหมายได้ว่างานที่รับไปทำที่บ้านจะไม่แล้วเสร็จ 
ภายในเวลาที่กำหนด	 ให้ผู้รับงานไปทำที่บ้านแจ้งให้ผู้จ้างงานทราบโดยเร็ว 
เพื่อตกลงกันขยายเวลาส่งมอบงานให้แก่ผู้จ้างงาน	หากผู้จ้างงานไม่ตกลงขยาย
เวลาส่งมอบงาน	และผู้จ้างงานจะได้รับความเสียหายจากความล่าช้าในการส่ง 
มอบงานโดยไม่ใช่ความผิดของผู้จ้างงาน	ผู้จ้างงานมีสิทธิบอกเลิกการจ้างและ 
มอบงานให้ผู้อื่นรับงานนั้นไปทำแทนได้

		 	 		 ทั้งนี้	การบอกเลิกการจ้างดังกล่าวไม่ตัดสิทธิฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ 
จะเรียกค่าเสียหายจากฝ่ายที่ต้องรับผิดในเหตุแห่งการนั้น

  ๓.๓) การสิ้นสุดลงของสัญญาจ้าง
		 	 		 ในกรณีที่สาระสำคัญแห่งการจ้างอยู่ที่ความรู้ความสามารถ 

ของผูร้บังานไปทำทีบ่า้นและผูร้บังานไปทำทีบ่า้นถงึแกค่วามตายหรอืไมส่ามารถ
ทำงานนัน้ตอ่ไปไดอ้นัมใิชเ่พราะความผดิของตน	การจา้งนัน้ยอ่มเปน็อนัสิน้สดุลง	
แต่ถ้างานในส่วนที่ทำไปแล้วเป็นประโยชน์แก่ผู้จ้างงาน	ผู้จ้างงานต้องรับเอาไว้ 
และจ่ายค่าตอบแทนตามสัดส่วนของงานที่ทำ
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  ๓.๔) การเรียกและรับหลักประกันการทำงาน
		 	 		 กฎหมายได้กำหนดห้ามมิให้ผู้จ้างงานเรียกหรือรับ 

หลักประกันการทำงานหรือหลักประกันความเสียหายในการทำงานจาก 
ผู้รับงานไปทำทีบ่า้น	เวน้แตป่ระเภท	ปรมิาณ	หรอืมลูคา่ของงานทีท่ำนัน้อาจ 
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้จ้างงานได	้และให้ผู้จ้างงานคืนหลักประกันการ
ทำงานหรือหลักประกันความเสียหายในการทำงานแก่ผู้รับงานไปทำที่บ้าน
ภายในเวลาไม่เกิน	๗	วันนับแต่วันที่ผู้จ้างงานได้รับงานที่ทำ

		 	 		 ทั้งนี้	 ในกรณีที่ผู้จ้างงานเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบ	 อุปกรณ์	
หรือสิ่งอื่นที่ใช้ในการทำงาน	ผู้รับงานไปทำที่บ้านต้องใช้วัตถุดิบ	อุปกรณ์	 
หรือสิ่งอื่นนั้นด้วยความระมัดระวังและประหยัดและหากไม่มีการตกลงไว ้
เปน็อยา่งอืน่	เมือ่งานทีร่บัมอบหมายสำเรจ็แลว้	ผูร้บังานไปทำทีบ่า้นตอ้งสง่คนื 
วัตถุดิบ	อุปกรณ์	หรือสิ่งอื่นที่ใช้ในการทำงานที่เหลืออยู่แก่ผู้จ้างงาน

๔) การกำหนดค่าตอบแทน
		 การกำหนดค่าตอบแทนในงานที่รับไปทำที่บ้าน	 หากงานที่รับ 

ไปทำที่บ้านมีลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกันและปริมาณเท่ากัน	 
ให้ผู้จ้างงานกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านไม่น้อยกว่า 
อตัราคา่จา้งตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงานตามทีค่ณะกรรมการ 
กำหนดและต้องไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ	 โดยให้จ่ายในขณะที่ส่งมอบงาน 
ทีท่ำหรอืตามกำหนดทีต่กลงกนัแตไ่มเ่กนิ	๗	วนันบัแตว่นัทีผู่ร้บังานไปทำทีบ่า้น 
ส่งมอบงานที่ทำนั้น	ณ	สถานที่ทำงานของผู้รับงานไปทำที่บ้าน	แต่ถ้าจะจ่าย	 
ณ	สถานทีอ่ืน่หรอืดว้ยวธิอีืน่ตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากผูร้บังานไปทำทีบ่า้น	 
ทั้งนี้	 ในการหักเงินค่าตอบแทนนั้น	 กฎหมายได้กำหนดห้ามผู้จ้างงาน 
หักค่าตอบแทนไม่ว่ากรณีใด	ๆ	เว้นแต่เป็นการหักเงินเพื่อ

		 (๑)	 ชำระภาษีเงินได้ตามจำนวนท่ีผู้รับงานไปทำท่ีบ้านต้องชำระ 
	 	 	 	 (๒)	 ชำระเงินอื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้

		 (๓)	 ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้จ้างงาน	 จากการที่ผู้รับงานไปทำ 
ที่บ้านได้กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง	โดยได้รับความ 
ยินยอมจากผู้รับงานไปทำที่บ้าน

		 (๔)	 ชำระค่าเสียหายหรือค่าปรับในกรณีที่ผู้รับงานไปทำที่บ้าน 
ส่งมอบงานที่ทำไม่ทันกำหนดเวลาส่งมอบ	 โดยได้รับความยินยอมจาก 
ผู้รับงานไปทำที่บ้าน

		 การหักค่าตอบแทนในกรณีตาม	 (๓)	 หรือ	 (๔)	 ห้ามมิให้หักเกิน 
ร้อยละ	๑๐	ของค่าตอบแทนที่ผู้รับงานไปทำที่บ้านมีสิทธิได้รับในแต่ละงวด 

  ๑บัตรออกเสียงประชามติดังต่อไปนี้	ให้ถือเป็นบัตรเสีย
	 (๑)	บัตรปลอม
	 (๒)	บัตรที่มิได้ทำเครื่องหมายลงคะแนน
	 (๓)	บัตรที่ไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนในทางใด
	 (๔)	บัตรที่ทำเครื่องหมายลงคะแนนนอกช่องทำเครื่องหมาย
	 (๕)	บัตรที่มิใช่บัตรที่กรรมการประจำหน่วยออกเสียงมอบให้
	 (๖)	บัตรที่มีการเขียนข้อความหรือถ้อยคำอื่นใดลงไป
	 (๗)	บัตรที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดว่าเป็นบัตรเสีย.
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ที่จ่ายค่าตอบแทน	 ทั้งนี้	 การหักภาษีเงินได้ในกรณีตาม	 (๑)ให้ดำเนินการ 
ตามประมวลรัษฎากร

๕) ความปลอดภัยในการทำงาน
  กฎหมายได้กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดให้หญิงซึ่งมีครรภ์หรือเด็กซึ่งมีอาย ุ

ตำ่กวา่  ๑๕   ป ีทำงานทีม่ลีกัษณะอาจเปน็อนัตรายตอ่สขุภาพและความปลอดภยั 
ของหญิงมีครรภ์หรือเด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี	 และได้กำหนดห้ามมิให้ 
ผู้จ้างงานจ้างผู้รับงานไปทำที่บ้านทำงาน	ทำงานดังต่อไปนี้

		 (๑)	 งานเกี่ยวกับวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
		 (๒)	 งานที่ต้องทำด้วยเครื่องมือหรือเครื่องจักร	 ซึ่งผู้ทำได้รับความ 

สั่นสะเทือนอันอาจเป็นอันตราย
		 (๓)	 งานเกี่ยวกับความร้อนจัดหรือเย็นจัด	อันอาจเป็นอันตราย
		 (๔)	 งานอื่นที่อาจกระทบต่อสุขภาพ	ความปลอดภัย	หรือคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อม
		 ทั้งนี้	 ยังได้กำหนดห้ามมิให้ผู้จ้างงานจัดหาหรือส่งมอบวัตถุดิบ  

อุปกรณ์ หรือสิ่งอื่นที่ใช้ในการทำงานที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้รับงาน 
ไปทำทีบ่า้น บคุคลในบา้น ผูม้าตดิตอ่ รวมทัง้ชมุชนหรอืสิง่แวดลอ้มใกลเ้คยีง  
โดยใหผู้จ้า้งงานมหีนา้ทีแ่จง้เตอืนใหผู้ร้บังานไปทำทีบ่า้นทราบถงึขอ้มลูเกีย่วกบั 
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้วัตถุดิบ	อุปกรณ์	และสิ่งอื่นที่ใช้ในการทำงาน 
ตลอดจนวิธีการในการป้องก้นแก้ไขอันตรายดังกล่าว	 และจัดให้มีอุปกรณ์ 
คุ้มครองความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับลักษณะงานให้กับผู้รับงาน
ไปทำที่บ้านอย่างเพียงพอ

  โดยใหผู้จ้า้งงานเปน็ผูร้บัผดิชอบคา่รกัษาพยาบาล	คา่ฟืน้ฟสูมรรถภาพ 
และค่าทำศพในกรณีที่ผู้รับงานไปทำที่บ้านประสบอันตราย เจ็บป่วย  
ทุพพลภาพหรือถึงแก่ความตายเนื่องจากการใช้วัตถุดิบ	 อุปกรณ์	 หรือ 
สิ่งอื่นที่ใช้ในการทำงานที่ผู้จ้างงานจัดหาหรือส่งมอบให้	 หรือเนื่องจากผู้จ้าง 
งานไม่จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยในการทำงาน	หรือกรณีอุบัติเหตุ 
เนื่องจากการทำงาน	ณ	สถานที่ทำงาน	แต่กรณีดังกล่าวมิให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ 
การประสบอันตราย	 เจ็บป่วย	ทุพพลภาพ	หรือถึงแก่ความตายเกิดจากความ 
จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้รับงานไปทำที่บ้านเอง

๖) คณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน
		 ให้คณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน	 ประกอบด้วย	

ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานกรรมการ	อธิบดีกรมการจัดหางาน	
ผู้ แทนกระทรวงสาธารณสุข 	ผู้ แทนกระทรวงอุตสาหกรรม	ผู้ แทน 
กรมการปกครอง	และผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	 เป็นกรรมการ 
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โดยตำแหน่ง	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแต่งต้ังจากบุคคลท่ีมีความ 
เช่ียวชาญเกีย่วกบัการรบังานไปทำทีบ่า้นจำนวนไมเ่กนิ	๓	คน	โดยในจำนวนน้ี 
ให้มีตัวแทนจากองค์กรสาธารณประโยชน์ท่ีเป็นนิติบุคคลอย่างน้อย	๑	คน	 
กรรมการผูแ้ทนผูจ้า้งงานซึง่เลอืกกนัเอง	จำนวน	๓	คน	กรรมการผูแ้ทนผูร้บังาน 
ไปทำที่บ้านซึ่งเลือกกันเอง	จำนวน	๓	คน	และให้อธิบดีกรมสวัสดิการและ 
คุม้ครองแรงงานเปน็กรรมการและเลขานกุาร	และใหอ้ธบิดแีตง่ตัง้ขา้ราชการ 
กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานไม่เกิน	๒	คนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

		 ทั้งนี้	 ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 กรรมการผู้แทนผู้จ้างงานและ 
กรรมการผูแ้ทนผูร้บังานไปทำทีบ่า้น	มวีาระการดำรงตำแหนง่คราวละ	๒	ป	ีและ 
อาจได้รับแต่งตั้งหรือเลือกใหม่อีกได้	แต่จะดำรงตำแหน่งเกินกว่าสองวาระ
ติดต่อกันไม่ได้

  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
		 (๑)	 เสนอแนะและให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบาย 

การคุ้มครอง	 ส่งเสริม	 และพัฒนาผู้รับงานไปทำที่บ้าน	 มาตรการพัฒนา 
ฝีมือแรงงาน	มาตรการในการป้องกันการประสบอันตราย	 เจ็บป่วย	หรือ 
ถึงแก่ความตายเนื่องจากการทำงาน	 และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของ 
ผู้รับงานไปทำที่บ้าน

		 (๒)	 เสนอแนะต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับการออกกฎกระทรวง	 หรือ 
ประกาศเพื่อดำเนินการตามกฎหมายนี้

		 (๓)	 กำหนดอัตราค่าตอบแทนในงานที่รับไปทำที่บ้านในอัตรา 
ไม่น้อยกว่าถูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน

		 (๔)	 สง่เสรมิผูจ้า้งงานและผูร้บังานไปทำทีบ่า้นในการสรา้งแนวทาง 
ปฏิบัติที่ดีในการทำงาน	ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงาน 
ระหว่างหน่วยงานราชการ	องค์กรเอกชน	และองค์กรอื่นที่เกี่ยวกับงานที่รับ
ไปทำที่บ้าน

		 (๕)	 ติดตามตรวจสอบการดำเนินการที่เกี่ยวกับงานที่รับไปทำ 
ที่บ้านจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและเสนอรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน 
ต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละ	๑	ครั้ง	และเผยแพร่ต่อสาธารณชน

		 (๖)	 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ 
อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้

		 (๗)	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ 
ของคณะกรรมการ

  ท้ังน้ี	ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายน้ี	ให้กรรมการหรืออนุกรรมการ 
ซึง่คณะกรรมการมอบหมายตาม	(๖)	มอีำนาจเขา้ไปในสถานประกอบกจิการ 
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หรอืสำนกังานของผูจ้า้งงานหรอืสถานทีท่ำงานของผูร้บังานไปทำทีบ่า้นในเวลา 
ทำงาน	 เพื่อตรวจสอบหรือสอบถามข้อเท็จจริงเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จะใช้ 
ประกอบการพิจารณา	 และให้กรรมการหรืออนุกรรมการรายงานผลการ 
ปฏิบัติงานให้คณะกรรมการทราบทุกครั้ง	 รวมทั้งให้มีอำนาจในการมีหนังสือ 
เรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคำหรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใด	 ๆ	 มาเพื่อประกอบ 
การพิจารณาได้ตามความจำเป็น

		 ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว	 ให้กรรมการและอนุกรรมการแสดง 
บัตรประจำตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	และให้ผู้จ้างงาน	ผู้รับงานไปทำที่บ้าน	หรือ 
บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องอำนวยความสะดวก	ส่งหรือแสดงเอกสาร	หรือให้ข้อเท็จจริง	 
และไม่ขัดขวางการปฏิบัติการตามหน้าที่ของบุคคลดังกล่าว

๗) การยื่นคำร้องและการพิจารณาคำร้อง
  ๗.๑) การยื่นคำร้องและพิจารณาของพนักงานตรวจแรงงาน
     ในกรณีที่ผู้จ้างงานไม่จ่ายเงินให้แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้าน โดย 

ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนี้ ผู้รับงานไปทำที่บ้านอาจยื่นคำร้อง 
ต่อพนักงานตรวจแรงงานแห่งท้องที่ที่ผู้รับงานไปทำที่บ้านทำงานอยู่หรือที่ 
ผู้จ้างงานมีภูมิลำเนาอยู่ตามแบบที่อธิบดีประกาศกำหนด	 แต่หากผู้รับงาน 
ไปทำทีบ่า้นถงึแกค่วามตายกอ่นการยืน่คำรอ้งหรอืระหวา่งการพจิารณาคำรอ้งให้ 
ทายาทของผูน้ัน้มสีทิธยิืน่คำรอ้งตอ่พนกังานตรวจแรงงานหรอืดำเนนิการตอ่ไป 
ตามหมวดนี	้โดยใหพ้นกังานตรวจแรงงานสอบสวนขอ้เทจ็จรงิ	และมคีำสัง่ภายใน	
๓๐	วนันบัแตว่นัทีร่บัคำรอ้ง	แตใ่นกรณทีีม่คีวามจำเปน็	ไมอ่าจมคีำสัง่ภายใน	๓๐	วนั 
ได้	 ให้พนักงานตรวจแรงงานขอขยายเวลาต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 
พร้อมด้วยเหตุผล	และอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายอาจพิจารณาอนุญาตได้ 
ตามทีเ่หน็สมควร	แตต่อ้งมรีะยะเวลาไมเ่กนิ	๓๐	วนันบัแตว่นัทีค่รบกำหนด	๓๐	วนั 
นับแต่วันที่รับคำร้องนั้น

		 	 	 	 เมื่อพนักงานตรวจแรงงานสอบสวนคำร้องแล้วปรากฏว่า 
ผู้รับงานไปทำที่บ้านหรือทายาทมีสิทธิได้รับเงินอย่างหนึ่งอย่างใดที่ผู้จ้างงาน
มีหน้าที่ต้องจ่ายตามกฎหมายนี้	 ให้พนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งให้ผู้จ้างงาน 
จ่ายเงินภายใน	๓๐	วันนับแต่วันที่ทราบหรือถือว่าได้ทราบคำสั่งพร้อมกับแจ้ง 
ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินทราบ

     ในกรณีที่พนักงานตรวจแรงงานเห็นว่า	 ผู้ยื่นคำร้องไม่มีสิทธิ 
ได้รับเงินจากผู้จ้างงานให้พนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งและแจ้งเป็นหนังสือให้ 
ผู้ยื่นคำร้องและผู้จ้างงานทราบ



 

จุลนิติ ม.ค. - ก.พ. ๕๔128

พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓

  ๗.๒) การนำคดีไปสู่ศาลแรงงาน
		 	 	 	 เมื่อพนักงานตรวจแรงงานได้มีคำสั่งตามข้อ ๗.๑)  

แล้ว ถ้าผู้ยื่นคำร้องหรือผู้จ้างงานไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนั้นให้นำคดีไป 
สู่ศาลแรงงานได้ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ทราบหรือถือว่าได้ทราบคำสั่ง  
แต่หากผู้ยื่นคำร้องหรือผู้จ้างงานไม่นำคดีไปสู่ศาลแรงงานภายในกำหนดให้
คำสั่งนั้นเป็นที่สุด

		 	 	 	 ในกรณทีีผู่จ้า้งงานเปน็ฝา่ยนำคดไีปสูศ่าลแรงงาน	ผูจ้า้งงาน 
ต้องวางเงินต่อศาลแรงงานตามจำนวนที่ถึงกำหนดจ่ายตามคำสั่งนั้น	
จงึจะฟอ้งคดไีด	้และเมือ่คดถีงึทีส่ดุและผูจ้า้งงานมหีนา้ทีต่อ้งจา่ยเงนิจำนวนใด 
ให้แก่ผู้ยื่นคำร้อง	 ให้ศาลแรงงานมีอำนาจจ่ายเงินที่ผู้จ้างงานวางไว้ต่อศาล 
แรงงานให้แก่ผู้ยื่นคำร้องได้

		 	 	 	 ทั้งนี้	 ในกรณีที่ผู้จ้างงานปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงาน 
ตรวจแรงงานตามข้อ	๗.๑)	ภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือได้ปฏิบัติตาม 
คำพพิากษาหรอืคำสัง่ของศาลแรงงานแลว้	การดำเนนิคดอีาญาตอ่ผูจ้า้งงาน 
ให้เป็นอันระงับไป

๘) พนักงานตรวจแรงงาน
		 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายนี้	 ให้พนักงานตรวจแรงงานมี 

อำนาจดังต่อไปนี้
		 (๑)		 เข้าไปในสถานประกอบกิจการหรือสำนักงานของผู้จ้างงาน 

หรือสถานที่ทำงานของผู้รับงานไปทำที่บ้านในเวลาทำงาน	 เพื่อตรวจสอบ 
สภาพการทำงานของผูร้บังานไปทำทีบ่า้น	และสอบถามขอ้เทจ็จรงิ	ถา่ยภาพ	
ถา่ยสำเนาเอกสารทีเ่กีย่วกบัการรบังานไปทำทีบ่า้นหรอืการจา่ยคา่ตอบแทน 
	 	 	 	 (๒)		 เก็บตัวอย่างวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำเพื่อวิเคราะห์เกี่ยวกั
บความปลอดภัยในการทำงานและกระทำการอย่างอื่นเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง 
ในอนัทีจ่ะปฏบิตักิารใหเ้ปน็ไปตามกฎหมายนี	้	โดยพนกังานตรวจแรงงานตอ้ง 
ได้รับความยินยอมจากผู้จ้างงาน	หรือผู้รับงานไปทำที่บ้าน	หรือได้รับความ 
เห็นชอบจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย

		 (๓)		 มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคำหรือให้ส่งเอกสารหรือ 
วัตถุใด	ๆ	มาเพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามความจำเป็น

		 (๔)		 มีคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้จ้างงานหรือผู้รับงานไปทำที่บ้าน 
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายนี้	

		 ในการตรวจสถานประกอบกิจการหรือสำนักงานของผู้จ้างงาน 
หรอืสถานทีท่ำงานของผูร้บังานไปทำทีบ่า้น	อธบิดหีรอืผูซ้ึง่อธบิดมีอบหมาย 
อาจจัดให้แพทย์	 นักสังคมสงเคราะห์หรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง	 
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เข้าไปในสถานที่ดังกล่าว	 เพื่อให้ความคิดเห็นหรือช่วยเหลือแก่พนักงาน 
ตรวจแรงงานในการปฏิบัติการตามกฎหมายนี้ได้

  การอุทธรณ์คำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานต่อศาลแรงงาน 
ตาม (๔) กฎหมายได้กำหนดให้ผู้จ้างงานหรือผู้รับงานไปทำที่บ้านอุทธรณ์
ต่อศาลแรงงานภายในระยะเวลาที่กำหนดในคำสั่ง แต่ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน 
นบัแตว่นัทีท่ราบคำสัง่	โดยการอทุธรณน์ัน้ไมเ่ปน็การทเุลาการปฏบิตัติามคำสัง่ 
ของพนกังานตรวจแรงงาน	เวน้แตศ่าลแรงงานจะกำหนดเปน็อยา่งอืน่หรอืมกีาร 
วางหลักประกันตามที่ศาลแรงงานจะกำหนด

		 ในกรณีผู้จ้างงานหรือผู้รับงานไปทำที่บ้านไม่นำคดีไปสู่ศาลแรงงาน 
ภายในกำหนดให้คำสั่งนั้นเป็นที่สุด	 ในกรณีผู้จ้างงานเป็นฝ่ายนำคดีไปสู่ 
ศาลแรงงาน	ใหศ้าลแรงงานมอีำนาจกำหนดใหผู้จ้า้งงานตอ้งวางหลกัประกนัตอ่ 
ศาลแรงงานตามที่ศาลแรงงานกำหนด	จึงจะฟ้องคดีได้	 เว้นแต่ศาลแรงงานจะ 
กำหนดเป็นอย่างอื่น
	 	 	 ในกรณีที่ผู้จ้างงานหรือผู้รับงานไปทำที่บ้านได้ปฏิบัติตามคำสั่งของ 
พนักงานตรวจแรงงาน	หรือได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำส่ังของศาลแรงงานแล้ว	 
การดำเนินคดีอาญาต่อผู้จ้างงานหรือผู้รับงานไปทำที่บ้านให้เป็นอันระงับไป

๙) บทกำหนดโทษ
		 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายนี้กำหนดไว้	 ต้องระวางโทษ 

จำคุกหรือปรับ	หรือทั้งจำทั้งปรับ

๑๐) บทเฉพาะกาล
  ให้ดำเนินการแต่งตั้งหรือเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 กรรมการ 

ผูแ้ทนผูจ้า้งงานและกรรมการผูแ้ทนผูร้บังานไปทำทีบ่า้นตามมาตรา	๒๕	(๓)	(๔)	
และ	 (๕)	 เพื่อให้ได้คณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้านตามกฎหมาย
นี้ภายใน	๑๒๐	วันนับแต่วันที่	๑๖	พฤษภาคม	๒๕๕๔	โดยในระหว่างที่ยังไม่มี 
คณะกรรมการดังกล่าว	 กฎหมายได้กำหนดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง 
อันประกอบด้วยปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานกรรมการ	 อธิบดีกรม 
การจัดหางาน	 ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข	 ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม	
ผู้แทนกรมการปกครอง	ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	 เป็นกรรมการ	
และอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นกรรมการและเลขานุการ	 
ทำหน้าที่คณะกรรมการเพื่อดำเนินการตามกฎหมายนี้ไปพลางก่อน

  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ

หมายเหต:-
 	 พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา	 ๒๙	 
	 	 ประกอบกับมาตรา	 ๓๓	 มาตรา	 ๔๑	 และมาตรา	 ๔๓	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้ 
	 	 กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	
 	 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด	๑๘๐	วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
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คำสอนหลวงพ่อ มรดกธรรม ๕ ดี : สู้ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ 

หน้า ๑๒-๑๓

เกิดมามีชีวิตอยู่ ต้องคิดเสียก่อนทำ

 เราไม่ได้คิดอะไรให้ละเอียดในเรื่องอย่างนั้น จิตใจจึงไหลไปตามอำนาจของ 
สิ่งแวดล้อม
 ตัวอย่างที่เห็นได้ง่าย ๆ เช่นว่านักเรียนยกพวกไปตีกับใคร ๆ เราไม่ได้คิดว่าพวกเราไป 
ทำถูกหรือทำผิด ไม่ได้คิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมีอะไรเป็นมูลฐาน เราหรือเขาเป็นผู้สร้างเรื่องนั้นขึ้นมา 
แต่ว่าเพราะความรักพวกอย่างงมงาย รักโรงเรียนอย่างงมงาย พอมีเรื่องอะไรเกิดขึ้น 
ก็ยกพวกเฮโลกันไปเลย แล้วก็ไปทุบไปตีกันหัวร้างข้างแตก ถูกจับไปโรงพักบ้าง 
ไปนอนอยู่โรงพยาบาลบ้าง เวลาไปถูกกักขังหรือไปเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลนั้นก็นึกได้ว่า 
สิ่งที่ทำไปนั้นมันไม่ดี แต่เมื่อนึกได้นั้น ตัวนอนเจ็บอยู่เสียแล้ว หรือไปอยู่ในกรงขังเสียแล้ว
 การนึกได้อย่างนั้นไม่ช่วยให้เกิดอะไรขึ้นแก่คนนั้น เพราะว่าไปคิดได้ในภายหลัง
 คนโบราณจึงสอนว่า “กันไว้ดีกว่าแก้”
 จึงควรคิดเสียก่อนที่จะไปทำ
 เช่น มีใครคนหนึ่งมาบอกว่าพวกเราถูกตี ก็ควรจะได้สอบถามกันให้ละเอียดว่า 
ถูกตีเพราะอะไร? เราไปตีเขาก่อนหรือว่าเขามาตีเราก่อนถ้าได้ศึกษาให้ละเอียดอย่างนั้น
ก็จะเกิดความสงบขึ้นในใจ แล้วไม่ทำอะไรด้วยอารมณ์หุนหันพลันแล่น
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สรุปคำพิพากษาของศาล 
และผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ

นางสุวิมล แจ้งสว่าง
นิติกร สำนักกฎหมาย

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๙/๒๕๕๓ 
วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓

เรื่อง ศาลปกครองสูงสุดส่งความเห็นเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๒๑๑ ว่า พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๖ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๒๓ หรือไม่

๑. ความเป็นมาและข้อเท็จจริงโดยสรุป
	 ศาลปกครองสูงสุดส่งความเห็นในคดีหมายเลขดำที	่ ฟ.	 ๑๙/๒๕๕๓	 เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 มาตรา	 ๒๑๑	 ว่า																																																	
พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 มาตรา	 ๑๖	 ขัดหรือแย้งต่อ															
รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๕๐	มาตรา	๒๒๓	หรอืไม	่โดยมขีอ้เทจ็จรงิสรปุไดด้งันี้
	 ผูฟ้อ้งคด	ี(นายคารม		พลทะกลาง)	ไดย้ืน่ฟอ้งนายกรฐัมนตร	ี(นายอภสิทิธิ	์	เวชชาชวีะ)	ผูถ้กูฟอ้งคดี
ที่	 ๑	 รองนายกรัฐมนตรีและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน	 (นายสุเทพ		
เทอืกสบุรรณ)	ผูถ้กูฟอ้งคดทีี	่๒	และคณะรฐัมนตร	ีผูถ้กูฟอ้งคดทีี	่๓	ตอ่ศาลปกครองสงูสดุวา่	เมือ่วนัที	่๗
 เมษายน	๒๕๕๓	ผู้ถูกฟ้องคดีที่	๑	โดยความเห็นชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่	๓	ได้ออกประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร	 จังหวัดนนทบุรี	 อำเภอเมืองสมุทรปราการ	
อำเภอบางพลี	 อำเภอพระประแดง	 อำเภอพระสมุทรเจดีย์	 อำเภอบางบ่อและอำเภอบางเสาธง	
จังหวัดสมุทรปราการ	 อำเภอธัญบุรี	 อำเภอลาดหลุมแก้ว	 อำเภอสามโคก	 อำเภอลำลูกกา	
และอำเภอคลองหลวง	 จังหวัดปทุมธานี	 อำเภอพุทธมณฑล	 จังหวัดนครปฐม	 และอำเภอวังน้อย	
อำเภอบางปะอิน	 อำเภอบางไทร	 และอำเภอลาดบัวหลวง	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	
โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา	 ๕	 และมาตรา	 ๑๑	 แห่งพระราชกำหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 และในวันเดียวกันนั้น	 ผู้ถูกฟ้องคดีที่	 ๑	 ออกประกาศ
เรื่อง	 การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรี
และออกคำสัง่นายกรฐัมนตร	ีที	่พเิศษ	๑/๒๕๕๓	เรือ่ง	การจดัตัง้ศนูยอ์ำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน	
ให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี	 ๒	 เป็นผู้อำนวยการศูนย์	 และให้ศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
เ ป็ นหน่ ว ย ง านพิ เ ศษ 	 ร วมทั้ ง มี ค ำ สั่ ง น า ยก รั ฐ มนต รี 	 ที่ 	 พิ เ ศษ 	 ๒ /๒๕๕๓ 	 เ รื่ อ ง	
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แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน	 หัวหน้าผู้รับผิดชอบ	 และพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์
ฉกุเฉนิทีม่คีวามรา้ยแรง	ขอ้กำหนดออกตามความในมาตรา	๙	แหง่พระราชกำหนดการบรหิารราชการ
ในสถานการณฉ์กุเฉนิ	พ.ศ.	๒๕๔๘	และประกาศตามมาตรา	๑๑	แหง่พระราชกำหนดดงักลา่ว	ผูฟ้อ้งคด	ี
เห็นว่า	 ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 	 ๑	 ใช้อำนาจออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ			
แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๑๘๔	เน่ืองจากพระราชกำหนดการบริหารราชการ	
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 เป็นพระราชกำหนดที่ออกตามความในรัฐธรรมนูญ	
แห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๔๐	 มาตรา	 ๒๑๘	 ซึ่งถูกยกเลิกไปแล้วตามประกาศ																														
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	ฉบับที่	๓	วันที่	
๑๙	กันยายน	พุทธศักราช	๒๕๔๙	จึงทำให้พระราชกำหนดดังกล่าวไม่อาจนำมาใช้บังคับได้	และไม่ได้
มีการตรากฎหมายใหม่ข้ึนใช้บังคับ	แต่กลับนำพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ.	 ๒๕๔๘	มาใช้บังคับ	 การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีท้ังสามจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
อีกทั้งการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่	 ๑	 ออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง	 ลงวันที่	 ๗	 เมษายน	
๒๕๕๓	ทัง้ทีย่งัไมป่รากฏสถานการณฉ์กุเฉนิทีม่คีวามรา้ยแรง	และปจัจบุนัยงัมพีระราชบญัญตักิารรกัษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	พ.ศ.	๒๕๕๑	ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่	๑	ได้ประกาศใช้บังคับอยู่แล้ว	จึงไม่มี	
ความจำเปน็ทีผู่ถ้กูฟอ้งคดทีี่	๑	จะประกาศใชพ้ระราชกำหนดการบรหิารราชการในสถานการณฉ์กุเฉนิ	
พ.ศ.	๒๕๔๘	แตอ่ยา่งใด	จงึขอใหศ้าลปกครองสงูสดุพพิากษาหรอืมคีำสัง่วา่	ผูถ้กูฟอ้งคดทีัง้สามใชอ้ำนาจ					
ไมช่อบตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๕๐	มาตรา	๑๘๔	และใหเ้พกิถอนประกาศ													
สถานการณฉ์กุเฉนิทีม่คีวามรา้ยแรง	ลงวนัที	่๗	เมษายน	๒๕๕๓	พรอ้มทัง้คำสัง่และขอ้กำหนดทีอ่อกโดย
ประกาศดังกล่าว	 และผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลกำหนดวิธีการคุ้มครองชั่วคราวและคำร้องขอ
ไต่สวนฉุกเฉิน	 เพื่อให้ระงับการใช้บังคับตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงไว้จนกว่า
จะมีคำพิพากษา
 ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่ามีปัญหาท่ีจะต้องวินิจฉัยว่าศาลปกครองมีอำนาจ
ที่จะวินิจฉัยการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามในการออกข้อกำหนด คำสั่ง หรือประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครและท้องที่ใกล้เคียง ลงวันที่ ๗
เมษายน ๒๕๕๓ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๔๘ ซ่ึงหากศาลปกครองจะรับคดีไว้พิจารณาก็จะต้องพิจารณาโดยอาศัยพระราชกำหนด
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองในการ
ประกอบการพิจารณาวินิจฉัยคดี ซึ่งยังคงมีปัญหาว่าจะเป็นการขัดต่อบทบัญญัติของมาตรา ๑๖
แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่บัญญัติให้ข้อกำหนด 
ประกาศ คำสั่ง หรือการกระทำตามพระราชกำหนดนี้ไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง และกฎหมายวา่ดว้ยการจดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครองหรอืไม่
	 ดังนั้น	 เพื่อเป็นการปฏิบัติให้ถูกต้องโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๖	 และยังไม่มีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนท่ีเก่ียวกับบทบัญญัติ
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นี้มาก่อน	 จึงให้ส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย	 และให้รอการพิจารณาคดีไว้
ชั่วคราว	 จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ	 ทั้งนี้	 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	
พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๒๑๑	วรรคหนึ่ง

๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องต้น
	 ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจรับคำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๒๑๑	วรรคหนึ่ง	หรือไม่
	 พิจารณาแล้วเห็นว่า	 ตามคำร้องเป็นกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดส่งความเห็นเพื่อขอให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐
มาตรา	 ๒๑๑	 วรรคหนึ่ง	 ว่า	 พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๘	
มาตรา	 ๑๖	 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 มาตรา	 ๒๒๓
หรือไม่ซึ่งยังไม่มีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับบทบัญญัตินี้มาก่อน	 กรณีต้องด้วยรัฐธรรมนูญ
มาตรา	๒๑๑	 วรรคหนึ่ง	 ประกอบข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัย
พ.ศ.	๒๕๕๐	ข้อ	๑๗	(๑๓)	ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำส่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
 กรณีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่า พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ.๒๕๔๘ มาตรา ๑๖ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๒๓ หรือไม่
	 พิจารณาแล้วเห็นว่า	 การที่พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๖ บญัญตัใิหข้อ้กำหนด ประกาศ คำสัง่ หรอืการกระทำตามพระราชกำหนดนี้
ไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองนั้น เป็นการบัญญัติจำกัดอำนาจการตรวจสอบควบคุม
การออกกฎ และการกระทำของฝ่ายบริหารของศาลปกครอง โดยมีเจตนารมณ์ให้ฝ่ายบริหาร
มีอำนาจพิเศษบางประการสำหรับบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน อันเป็นเครื่องมือในการ
รักษาความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประเทศ และป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมยิ่งกว่าประโยชน์ของปัจเจกชนแต่ละรายในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ประกอบกับรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๒๓ วรรคหนึ่ง
บัญญัติจำกัดอำนาจ พิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครองไว้โดยมีข้อความว่า “...ทั้งนี้ตามที่
กฎหมายบัญญัติ” อันเป็นการแสดงให้เห็นว่า คดีพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชนหรือคดี
อันเนื่องมาจากการใช้อำนาจปกครองของหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น มิได้อยู่ใน
อำนาจของศาลปกครองทั้งหมดรัฐอาจตรากฎหมายยกเว้นมิให้ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณา
พิพากษาคดีปกครองบางประเภทได้เพ่ือประโยชน์แก่การดำเนินภารกิจของรัฐให้ลุล่วงอย่างรวดเร็ว 
ซ่ึงมีกฎหมายท่ีให้อำนาจฝ่ายบริหารในการดำเนินกิจการของรัฐ	โดยมิได้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษา
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ของศาลปกครอง	 อาทิเช่น	 พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย	 พ.ศ.	 ๒๕๔๔	 มาตรา	 ๑๑	
ที่บัญญัติไม่ให้นำกฎหมาย	 ว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองมาใช้บังคับ
แก่การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของ	 บสท	 และการออกระเบียบหรือ
ข้อบังคับ	 คำสั่ง	 คำวินิจฉัย	 การอนุญาต	 และการกระทำอ่ืนใดของคณะกรรมการและคณะกรรมการ
บริหารอันเก่ียวกับการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพตามพระราชกำหนดดังกล่าว	 หรือแม้แต่
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 มาตรา	 ๙	 วรรคสอง
บัญญัติให้คดีปกครองบางประเภท	 ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง	 เช่น	 การดำเนินการเกี่ยวกับ
วินัยทหาร	 การดำเนินการของคณะกรรมการตุลาการ	 และคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลเยาวชน
ศาลล้มละลาย	หรือศาลชำนัญพิเศษอื่น	เป็นต้น
 อนึ่ง การที่มาตรา ๑๖ แห่งพระราชกำหนดนี้ บัญญัติมิให้ข้อกำหนด ประกาศ คำสั่ง 
หรือการกระทำตามพระราชกำหนดนี้ อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองก็เพื่อให้รัฐ
สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองให้บรรลุผลสำเร็จและเป็นไปตามความจำเป็นของ
สถานการณ์ของบ้านเมืองเท่านั้น ซึ่งเป็นระยะเวลาชั่วคราว จนกว่าจะมีการประกาศยกเลิก
สถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งมิได้หมายความว่า สิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบ
จากการดำเนินการตามพระราชกำหนดดังกล่าวจะมิได้รับความคุ้มครอง	 เพราะผู้ได้รับความเสียหาย
ยังสามารถนำคดีเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลยุติธรรมได้ ตามความในมาตรา ๒๑๘ ของรัฐธรรมนูญ 
รวมทั้งมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากทางราชการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิด
ของเจา้หนา้ทีต่ามมาตรา ๑๗ ของพระราชกำหนดฉบบัเดยีวกนั จงึมไิดเ้ปน็บทบญัญตัแิหง่กฎหมาย
ที่มีลักษณะจำกัดสิทธิของบุคคลในการนำคดีเข้ามาสู่กระบวนการตรวจสอบขององค์กรตุลาการ
แต่ประการใด

๔. ผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
 โดยเหตุผลดังได้วินิจฉัยข้างต้น	 ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยว่า	 พระราชกำหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน	พ.ศ.	 ๒๕๔๘	มาตรา	๑๖	 ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	
พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๒๒๓
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  คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ท่ี ๑๒-๑๔/๒๕๕๓
  วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

เรื่อง    สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกระทำการต้องห้ามอันเป็นเหตุให้    
   สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
  ๒๕๕๐ หรือไม่

		 	 	 ประธานวุฒิสภา	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ผู้ร้องที่	๑
ระหว่าง
	 	 	 สมาชิกวุฒิสภา	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ผู้ถูกร้องที่	๑	ถึงที่	๑๖

	 	 	 ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ผู้ร้องที่	๒
ระหว่าง
	 	 	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ผู้ถูกร้องที่	๑๗	ถึงที่	๒๙

	 	 	 ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ผู้ร้องที่	๓
ระหว่าง
	 	 	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ผู้ถูกร้องที่	๓๐	ถึงที่	๔๕

๑. ความเป็นมาและข้อเท็จจริงโดยสรุป
		 ป ร ะ ธ าน วุ ฒิ ส ภ า แล ะป ร ะ ธ านสภ าผู้ แ ทน ร าษฎรส่ ง เ รื่ อ ง ข อ ง คณะก ร รมก า ร	
การเลือกตั้ง	 รวม	 ๓	 คำร้อง	 ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า	 สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภา	
จำนวน	 ๑๖	 คน	 และสมาชิ กภาพของสมาชิ กสภาผู้ แทนราษฎร 	 จำนวน	 ๒๙	 คน	
สิ้ น สุ ด ล ง ต า ม รั ฐ ธ ร ร มนู ญ แห่ ง ร า ช อ าณา จั ก ร ไ ท ย 	 พุ ท ธ ศั ก ร า ช 	 ๒๕๕๐ 	 ห รื อ ไ ม่
	 ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้ว	 เห็นว่า	 ทั้งสามคดีมีประเด็นแห่งคดีเป็นเรื่องเดียวกัน
จึงมีคำสั่งให้รวมการพิจารณาคดีเรื่องพิจารณาที่ 	 ๒๖/๒๕๕๒	 เรื่องพิจารณาที่ 	 ๒๘/๒๕๕๒	
และเร่ืองพิจารณาท่ี	๔๔/๒๕๕๒	ท้ังสามคดีเข้าด้วยกันเพ่ือความสะดวกในการดำเนินกระบวนพิจารณา
โดยให้เรียกประธานวุฒิสภา	 เป็นผู้ร้องที่	 ๑	และเรียกประธานสภาผู้แทนราษฎร	 เป็นผู้ร้องที่	 ๒	และ
ที่	 ๓	 เรียกสมาชิกวุฒิสภา	 ผู้ถูกร้องในคดีเรื่องพิจารณาที่	 ๒๖/๒๕๕๒	จำนวน	๑๖	คน	 เป็นผู้ถูกร้อง
ที่	 ๑	 ถึงที่	 ๑๖	 เรียกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 ผู้ถูกร้องในคดีเรื่องพิจารณาที่	 ๒๘/๒๕๕๒	 จำนวน
๑๓	คน	เป็นผู้ถูกร้องที่	๑๗	ถึงที่	๒๙	และเรียกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	ผู้ถูกร้องในคดีเรื่องพิจารณา
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คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่	๑๒-๑๔/๒๕๕๓	
วันที่	๓	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๕๓

ที่	๔๔/๒๕๕๒	จำนวน	๑๖	คน	เป็นผู้ถูกร้องที่	๓๐	ถึงที่	๔๕	ตามลำดับ	โดยมีข้อเท็จจริง	สรุปได้ดังนี้
	 คณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต																												
เลอืกต้ังและแบบสัดส่วนเม่ือวันท่ี	๒๓	ธันวาคม	๒๕๕๐	และให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ 
เมื่อวันที่	 ๒๐	มกราคม	๒๕๕๑	สำหรับสมาชิกวุฒิสภา	 คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการ
สรรหาสมาชิกเมื่อวันที่	 ๑๙	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๑	 และให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการทั่วไป
ในวันท่ี	๒	 มีนาคม	๒๕๕๑	 ต่อมาได้มีผู้ร้องเรียนว่า	สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน
หนึ่งกระทำการต้องห้ามอันเป็นเหตุให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	
พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนกรณี
การร้องเรียนดังกล่าว	 คณะกรรมการไต่สวนได้ดำเนินการไต่สวน	 โดยให้ผู้ถูกร้องให้ถ้อยคำและ
ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบหรือให้ทำคำชี้แจงเป็นหนังสือ	 และดำเนินการไต่สวนตามระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 แล้วเสนอ
ความเหน็ตอ่คณะกรรมการการเลอืกตัง้	ซึง่คณะกรรมการการเลอืกตัง้พจิารณาแลว้เหน็วา่สมาชกิภาพ
ของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวม ๔๕ คน มีเหตุสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ
แหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๙ (๕) และมาตรา ๑๐๖ (๖) ประกอบมาตรา ๒๖๕ 
วรรคหนึง่ (๒) (๔) และวรรคสาม ประกอบมาตรา ๔๘ และสง่เรือ่งไปยงัผูร้อ้งที ่๑ ที ่๒ และที ่๓ ตอ่มาผูร้อ้ง
ทั้งสามส่งคำร้องมายังศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๙๑ เพ่ือวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท้ังส่ีสิบห้า
คนสิ้นสุดลงหรือไม่

๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องต้น
	 ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจรับคำร้องทั้งสามนี้ไว้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๙๑	หรือไม่
	 พิจารณาแล้วเห็นว่า	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 มาตรา	 ๑๑๙	
บญัญตัวิา่	“สมาชกิภาพของสมาชกิวฒุสิภาสิน้สดุลง	เมือ่...(๕)	กระทำการอนัตอ้งหา้มตามมาตรา	๑๑๖	
มาตรา	๒๖๕	หรือมาตรา	๒๖๖”	มาตรา	๑๐๖	บัญญัติว่า	“สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สิน้สดุลงเมือ่...(๖)	กระทำการอนัตอ้งหา้มตามมาตรา	๒๖๕	หรอืมาตรา	๒๖๖”	และมาตรา	๙๑	วรรคสาม	
บัญญัติว่า	 “ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึ่งมีเหตุสิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่ง	 ให้ส่งเรื่องไปยังประธานแห่งสภา
ที่ผู้นั้นเป็นสมาชิก	 และให้ประธานแห่งสภานั้นส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยตามวรรค
หนึ่งและวรรคสอง”	 ดังนั้น เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าผู้ถูกร้องทั้งสี่สิบห้าคนกระทำ
การอันเป็นการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๕ 
วรรคหนึ่ง (๒) และ (๔) ประกอบมาตรา ๔๘ เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาและ
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรของผูถ้กูรอ้งทัง้สีส่บิหา้คนสิน้สดุลง ตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ แล้วมีมติให้ส่งเรื่องไปยังประธานวุฒิสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร
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และเมื่อประธานวุฒิสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งเรื่องมายังศาลรัฐธรรมนูญ 
กรณจีงึเปน็ไปตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๙๑ วรรคสาม ประกอบขอ้กำหนดศาลรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยวธิี
พิจารณาและการทำคำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ (๓) ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอำนาจรับวินิจฉัยคำร้องน้ีได้
	 ในระหว่างการพิจารณาคดีปรากฏว่า	 นายสุเทพ	 	 เทือกสุบรรณ	 ผู้ถูกร้องที่	 ๑๗	 ได้ลาออก
จากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้ว	เมื่อวันที่	๑๗	กรกฎาคม	๒๕๕๒	ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่ง	
ให้จำหน่ายคดีเฉพาะผู้ถูกร้องที่	๑๗	ออกจากสารบบความ

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
	 ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดประเด็นที่ต้องวินิจฉัย	ดังนี้
 ประเด็นท่ี	๑	 	การดำเนินการและการมีคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกต้ังชอบด้วยกฎหมาย
	หรือไม่
	 ประเด็นที่	๒	 	บริษัทที่ผู้ถูกร้อง	คู่สมรส	และบุตร	ของผู้ถูกร้อง	ถือหุ้น	 เป็นบริษัทอันต้องห้าม
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 มาตรา	 ๒๖๕	 วรรคหนึ่ง	 (๒)	 (๔)
และวรรคสาม	ประกอบมาตรา	๔๘	หรือไม่
	 ประเด็นที่	๓		การถือหุ้นของผู้ถูกร้อง	คู่สมรส	และบุตร	ของผู้ถูกร้องแต่ละรายเป็นการกระทำ
อันต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	หรือไม่
 ประเด็นที่ ๑  การดำเนินการและการมีคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่
	 พิจารณาแล้วเห็นว่า	 ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เพื่อสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้น	 คณะกรรมการ
การเลือกตั้งต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 มาตรา	 ๒๔	 วรรคสอง	 กล่าวคือ	 คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องให้โอกาส
ผู้ร้อง	 ผู้ถูกคัดค้าน	 หรือผู้ถูกกล่าวหาทราบเหตุแห่งการร้อง	 การคัดค้าน	 หรือการกล่าวหามีหนังสือ
ชี้แจงข้อเท็จจริงและแสดงหลักฐาน	 รวมทั้งต้องให้โอกาสมาให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ในกรณีที่ผู้ร้อง	 ผู้ถูกคัดค้าน	 หรือผู้ถูกกล่าวหา	 ไม่มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง	 แสดงหลักฐานหรือไม่มา
ให้ถ้อยคำตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ
ในการชี้แจงแสดงหลักฐาน	 หรือให้ถ้อยคำ	 และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการต่อไปได้
ซึ่งหลักการดังกล่าวยังได้กำหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยการสืบสวนสอบสวน
และการวินิจฉัยชี้ขาด	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 ข้อ	 ๔๓	 เช่นกัน	การใช้อำนาจของคณะกรรมการการเลือกต้ัง
เพ่ือให้มีการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีนี้เป็นการใช้อำนาจตามที่รัฐธรรมนูญ
และกฎหมายให้อำนาจไว้ ประกอบกับข้อเท็จจริงตามคำร้องรับฟังได้ว่า คณะกรรมการการเลือกต้ัง
ได้ให้โอกาสผู้ถูกร้องได้ชี้แจงข้อเท็จจริงแล้ว และทางการไต่สวนได้ความว่าผู้ถูกร้องส่วนใหญ่ได้
ชี้แจงข้อเท็จจริงที่ถูกกล่าวหาต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้ว คงมีเฉพาะผู้ถูกร้องบางราย
ที่ไม่ได้ชี้แจงด้วยเหตุผลต่างๆ กัน เป็นกรณีที่ถือได้ว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ให้โอกาส
ผู้ถูกร้องทุกคนแล้ว ข้อโต้แย้งของผู้ถูกร้องจึงรับฟังไม่ได้
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คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่	๑๒-๑๔/๒๕๕๓	
วันที่	๓	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๕๓

  สำหรับประเด็นที่ ๒  บริษัทที่ผู้ถูกร้อง คู่สมรส และบุตร ของผู้ถูกร้อง ถือหุ้น เป็นบริษัท
อันต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง
(๒) (๔) และวรรคสาม ประกอบมาตรา ๔๘ หรอืไม ่และประเดน็ที ่๓ การถอืหุน้ของผูถ้กูรอ้ง คูส่มรส 
และบตุร ของผูถ้กูรอ้งแตล่ะรายเปน็การกระทำอนัตอ้งหา้มตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ หรือไม่ สามารถพิจารณารวมกันไปได้	 โดยเห็นสมควรพิจารณาเป็นลำดับดังนี้
 ประการที่หนึ่ง	 การดำเนินการโดยวิธีการอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่ทำให้สามารถ
บริหารกิจการได้ในทำนองเดียวกับการเป็นเจ้าของกิจการหรือถือหุ้นในกิจการดังกล่าวตามมาตรา	
๔๘	กับการรับสัมปทาน	การเข้าเป็นคู่สัญญา	หรือการถือหุ้น	ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมตามมาตรา
๒๖๕	วรรคหนึ่ง	(๒)	นั้น	มีความหมายอย่างใด
	 เห็นว่า	 ข้อห้ามมิให้กระทำการไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมตามบทบัญญัติดังกล่าวมีเจตนา
หา้มมใิหส้มาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชกิวฒุสิภา	กระทำการใด	ๆ 	ทีส่ามารถใชห้รอืถกูใชส้ถานภาพ
หรอือำนาจหนา้ทีเ่ขา้ไปมสีว่นไดเ้สยีในบรษิทัทีป่ระกอบกจิการอนัเปน็การตอ้งหา้ม	บทบญัญตัทิัง้สอง
มาตราดังกล่าวจึงมีความหมายรวมถึงการถือหุ้นในบริษัทท่ีแม้จะมิได้ประกอบกิจการอันเป็นการต้องห้าม
โดยตรง แต่หากบริษัทน้ันเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company) ท่ีประกอบกิจการอันเป็นการ
ตอ้งหา้มในจำนวนมากพอทีจ่ะทำใหม้อีำนาจครอบงำกจิการของบรษิทัทีป่ระกอบกจิการอนัเปน็การ
ต้องห้ามได้ ย่อมเป็นการกระทำโดยทางอ้อมตามความหมายของมาตรา ๔๘ และมาตรา ๒๖๕ วรรคหน่ึง (๒) 
 ประการที่สอง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 มีเจตนารมณ์
ในการห้ามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาอย่างไร
	 เมื่อพิจารณาวัตถุประสงค์ของบทบัญญัติดังกล่าวที่มีขึ้นเพื่อป้องกันมิให้มีการแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภา	 อันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์จากการ
ดำรงตำแหน่งฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารและองค์กรอื่น	 ๆ	 ด้วย	
การใช้ตำแหน่งหน้าที่เข้าไปแทรกแซงฝ่ายบริหารในเรื่องของการได้มาซึ่งสัมปทานและเป็นคู่
สัญญาในลักษณะผูกขาดตัดตอน หรือการใช้อำนาจหน้าที่ในการตรากฎหมาย ซึ่งอาจมีผลให้
กิจการของบริษัทที่อยู่ในขอบข่ายตามมาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๔๘ ได้รับประโยชน์
อันมีผลให้สมาชิกรัฐสภาได้รับประโยชน์โดยทางอ้อมจากการถือหุ้นหรือเข้าไปมีส่วนในการใช้
ข้อมูลที่ตนได้รับรู้จากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่แล้วไปแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว หรือใช้
ตำแหน่งเข้าไปมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบุคคลอื่นได้	 อย่างไรก็ตามหลักการดังกล่าวนี้จะต้องไม่
กระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเกินความจำเป็น	 ตามที่รัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 ๒๙	
บัญญัติรับรองไว้	 การถือหุ้นอันเป็นการต้องห้ามตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าวจึงต้องไม่
จำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเกินไปกว่าวัตถุประสงค์ของกฎหมาย
 ประการที่สาม	การถือหุ้นตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา	๔๘	และมาตรา	๒๖๕	วรรคหนึ่ง	 (๒)	นั้น
มีความหมายรวมถึงการถือหุ้นก่อนที่จะดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
ด้วยหรือไม่
 เห็นว่า บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ นอกจากจะบัญญัติถึงการถือหุ้นของผู้ดำรงตำแหน่ง
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ทางการเมอืงไวต้ามมาตรา ๔๘ และมาตรา ๒๖๕ วรรคหนึง่ (๒) แลว้ ยงับญัญตัถิงึกรณกีารถอืหุน้
ของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีไว้ในมาตรา ๒๖๙ ด้วย โดยมาตรา ๒๖๙ นอกจากจะบัญญัติห้ามนายก
รฐัมนตรแีละรฐัมนตรถีอืหุน้ในบรษิทัแลว้ ยงับญัญตัหิา้มไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ไมใ่หค้งไว ้ซึง่ความเปน็
ผู้ถือหุ้นในบริษัทต่อไปด้วย ฉะนั้น หากรัฐธรรมนูญประสงค์จะห้ามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภา คงไว้ซึ่งการถือหุ้น ก็จะต้องบัญญัติไว้ให้ชัดเจน ดังเช่นมาตรา ๒๖๙
 ย่ิงไปกว่าน้ัน	 การห้ามนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีไม่ให้ถือหุ้นและไม่ให้คงไว้ซ่ึงความเป็นผู้ถือหุ้น
ก็มิได้ห้ามเป็นการเด็ดขาด	 หากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประสงค์จะถือหุ้นต่อไปกฎหมายยังให้
โอกาสแจ้งความประสงค์ต่อประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ทั้ง	ๆ 	ที่ผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี	เป็นผู้ใช้อำนาจ
ฝ่ายบริหารที่มีอำนาจแสวงหาประโยชน์ได้มากกว่าการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภาซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ
 นอกจากน้ี ผลของการกระทำอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๒๖๕ ประกอบมาตรา ๔๘ ท่ีทำให้
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ส้ินสุดลงตามมาตรา ๑๐๖ (๖) และมาตรา 
๑๑๙ (๕) น้ัน บัญญัติให้สมาชิกภาพส้ินสุดลงเม่ือกระทำการอันเป็นการต้องห้ามแล้ว ย่อมมีความหมาย
ว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา จะต้องมีสมาชิกภาพก่อนจึงจะส้ินสภาพได้ การกระทำ
อันเป็นการต้องห้ามท่ีจะมีผลให้ส้ินสุดสมาชิกภาพ จึงต้องเป็นการกระทำภายหลังจากมีสถานะ
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาแล้ว เว้นแต่เป็นกรณีท่ีกฎหมายประสงค์จะห้าม
รวมไปถึงการกระทำก่อนมีสถานะทางการเมือง กฎหมายจะบัญญัติไว้อย่างชัดเจน ดังเช่น
ตามมาตรา ๒๖๙ เป็นต้น
	 ยิ่งเมื่อพิจารณาประกอบกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะสมัครเป็นสมาชิกสภา
ผูแ้ทนราษฎรและสมาชกิวฒุสิภา	ตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นรฐัธรรมนญู	มาตรา	๑๐๑	และมาตรา	๑๑๕	กม็ไิด้
บญัญตัหิา้มการถอืหุน้ในบรษิทัตามทีก่ำหนดไวใ้นมาตรา	๔๘	และมาตรา	๒๖๕	วรรคหนึง่	(๒)	แตอ่ยา่งใด
	 หากจะตีความการถือหุ้นให้รวมถึงการคงไว้ซึ่ งการถือหุ้นด้วยนั้น 	 รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๔๐	 มิได้มีบทบัญญัติห้ามการคงไว้ซึ่งการถือหุ้นในบริษัทที่มี
ลักษณะต้องห้ามซึ่งในการจัดทำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 ก็มิได้
มีเจตนารมณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อห้ามตามมาตรา	 ๒๖๕	 วรรคหนึ่ง	 (๒)	 ให้ผิดไปจากรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๔๐	 แต่อย่างใด	 จึงมิได้บัญญัติข้อความห้ามการคงไว้ซึ่งการ
ถือหุ้นเข้าไปด้วย	 ส่วนมาตรา	 ๔๘	นั้น	 เมื่อใช้ข้อความลักษณะเดียวกับมาตรา	 ๒๖๕	 วรรคหนึ่ง	 (๒)
จึงต้องตีความให้มีความหมายไปในทางที่สอดคล้องต้องกัน
 ฉะนั้น ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยโดยเสียงข้างมาก (๖ ต่อ ๒) ว่า การกระทำอันเป็นการ
ต้องห้ามตามมาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒) (๔) และวรรคสาม ประกอบมาตรา ๔๘ จึงไม่รวมถึง
การถือหุ้นที่มีมาก่อนวันเลือกตั้งหรือวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการสรรหา
สมาชิกวุฒิสภา
 ประการที่สี่	 บริษัทอันมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	



จุลนิติ ม.ค. - ก.พ. ๕๔140140

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่	๑๒-๑๔/๒๕๕๓	
วันที่	๓	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๕๓

๒๕๕๐	 มาตรา	 ๒๖๕	 วรรคหนึ่ง	 (๒)	 และ	 (๔)	 ประกอบมาตรา	 ๔๘	 นั้น	 มีลักษณะอย่างไร
	 เห็นว่า	บริษัทอันมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	
มาตรา	 ๒๖๕	 วรรคหนึ่ง	 (๒)	 และ	 (๔)	 ประกอบมาตรา	 ๔๘	 นั้น	 แบ่งออกได้เป็น	 ๒	 ประเภท	 คือ
	 (๑)	 บริษัทที่ประกอบกิจการหนังสือพิมพ	์ วิทยุกระจายเสียง	 วิทยุโทรทัศน์	 หรือโทรคมนาคม	
	 (๒)	 บริษัทที่รับสัมปทานจากรัฐ	 หน่วยราชการ	 หน่วยงานของรัฐ	 หรือรัฐวิสาหกิจ	 หรือ
บริษัทที่เป็นคู่สัญญากับรัฐ	 หน่วยราชการ	 หน่วยงานของรัฐ	 หรือรัฐวิสาหกิจ	 อันมีลักษณะเป็น
การผูกขาดตัดตอน
 การรับสัมปทานจากรัฐฯ หมายถึงการที่รัฐให้สิทธิกับเอกชนในการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรของชาติหรือจากสิทธิประโยชน์อันเป็นสาธารณะ สัมปทานจึงรวมถึงการประทาน
บัตรที่รัฐออกให้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นการให้สิทธิอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือไม่ก็ตาม
 ประการที่ห้า	 ผู้ถูกร้องทั้งสี่สิบสี่รายกระทำการอันเป็นการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 โดยถือหุ้นในบริษัทอันมีลักษณะต้องห้ามหรือไม่	
โดยเห็นควรวินิจฉัยประเด็นสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาก่อน
	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 มาตรา	 ๑๐๕	 บัญญัติให้สมาชิกภาพ
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้ง	 ซึ่งหมายถึงวันเลือกตั้งทั่วไปซึ่งในคดีนี้ได้แก่
วันที่	 ๒๓	 ธันวาคม	 ๒๕๕๐	 และยังรวมถึงวันเลือกตั้งใหม่	 ในกรณีที่มีการเลือกตั้งใหม่ด้วยซึ่งในคดีนี้
ได้แก่	 วันที่	 ๒๐	 มกราคม	๒๕๕๑	 ส่วนสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภานั้น	 มาตรา	 ๑๑๗	 วรรคหนึ่ง	
บัญญัติให้เริ่มตั้งแต่วันที่มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา	 สำหรับสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง	
ซึ่งในคดีนี้ได้แก่วันที่	 ๒	 มีนาคม	๒๕๕๑	 แต่สำหรับสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหาให้สมาชิกภาพ
เริ่มตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการสรรหา	 ซึ่งในคดีนี้ได้แก่วันที่	 ๑๙	 กุมภาพันธ์	
๒๕๕๑
	 ในกรณีการถือหุ้นของนายกำธร		พริ้งศุลกะ	คู่สมรสของผู้ถูกร้องที่	๒๗	(นางนิภา		พริ้งศุลกะ)	
ท่ีตามคำร้องอ้างว่า	ถือหุ้นบริษัท	ทางด่วนกรุงเทพ	จำกัด	(มหาชน)	เป็นการต้องห้ามหรือไม่	ข้อเท็จจริง
ในประเดน็นีฟ้งัไดว้า่ คูส่มรสของผูถ้กูรอ้งที ่๒๗ มไิดถ้อืหุน้ในบรษิทั ทางดว่นกรงุเทพ จำกดั (มหาชน) 
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยมา แต่ถือหุ้นในบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
โดยคูส่มรสของผูถ้กูรอ้งที ่๒๗ ถอืหุน้บรษิทั รถไฟฟา้กรงุเทพ จำกดั (มหาชน) มากอ่นไดร้บัเลอืกตัง้เปน็
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้ว จึงไม่เป็นการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒)
และวรรคสาม
	 สำหรับผู้ถูกร้องที่	 ๑	 ถึงที่	 ๑๖,	 ที่	 ๑๘,	 ที่	 ๒๐	 ถึงที่	 ๒๙,	 ที่	 ๓๑	 ถึงที่	 ๓๒,	 ที่	 ๓๔	 ถึงที่	
๓๙,	 ที่	 ๔๑,	 ที่	 ๔๓	 และที่	 ๔๕	 ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เป็นผู้ถือหุ้นก่อนที่จะได้รับเลือกตั้งหรือ
สรรหาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา แล้วแต่กรณี แม้จะยังคงถือหุ้นไว้
หลังจากมีสมาชิกภาพเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็ตาม ก็ไม่เป็นการ
ต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒) (๔) และวรรคสาม ประกอบมาตรา ๔๘
	 ส่วนผู้ถูกร้องที่	๑๙,	ที่	๓๐,	ที่	๓๓,	ที่	๔๐,	ที่	๔๒	และที่	๔๔	ซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	
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ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทที่ถูกกล่าวหา มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ
แหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึง่ (๒) (๔) และวรรคสาม ประกอบ
มาตรา ๔๘ แล้วแต่กรณี ภายหลังจากที่เริ่มมีสมาชิกภาพเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้ว	 โดย
	 ผู้ถูกร้องที่	๑๙	(นายสมเกียรติ		ฉันทวานิช)	ได้ซื้อหุ้นบริษัท	ปตท.	จำกัด	(มหาชน)	เมื่อวันที่	๒
มกราคม	๒๕๕๑	จำนวน	๒๐,๐๐๐	หุ้น	วันที่	๒๓	มกราคม	๒๕๕๑	จำนวน	๒๐,๐๐๐	หุ้น	และวันที่	
๑๘	กันยายน	๒๕๕๑	จำนวน	๑๐,๐๐๐	หุ้น
	 ผูถ้กูรอ้งที	่๓๐	(นายเกือ้กลู		ดา่นชยัวจิติร)	คูส่มรส	คอื	นางนลนิ	ี	ดา่นชยัวจิติร	ไดซ้ือ้หุน้ของบรษิทั	
ปตท.	สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	จำกัด	(มหาชน)	เมื่อวันที่	๒๑	มกราคม	๒๕๕๑	จำนวน	๑,๐๐๐	หุ้น
	 ผู้ถูกร้องที่	๓๓	(นางมลิวัลย์		ธัญญสกุลกิจ)		ได้ซื้อหุ้นของบริษัท	ปตท.	จำกัด	(มหาชน)
เมื่อวันที่	๒๘	พฤษภาคม	๒๕๕๑	จำนวน	๕๐๐	หุ้น	วันที่	๒๙	กรกฎาคม	๒๕๕๑	จำนวน	๓๐๐	หุ้น
วันที่	 ๓๐	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๑	 จำนวน	 ๓๐๐	 หุ้น	 วันที่	 ๑	 สิงหาคม	 ๒๕๕๑	 จำนวน	 ๓๐๐	 หุ้น	
และวันที่	 ๑	 ธันวาคม	 ๒๕๕๑	 จำนวน	 ๑,๐๐๐	 หุ้น	 นอกจากนี้	 ยังซื้อหุ้นของบริษัท	 ปตท.	 สำรวจ	
และผลิตปิโตรเลียม	 จำกัด	 (มหาชน)	 เมื่อวันที่	 ๖	 สิงหาคม	 ๒๕๕๑	 จำนวน	 ๑,๐๐๐	 หุ้น	 วันที่	 ๔	
กันยายน	๒๕๕๑	จำนวน	๕๐๐	หุ้น	และวันที่	๖	มกราคม	๒๕๕๒	จำนวน	๒,๐๐๐	หุ้น	ทั้งในวันที่	๒๘
พฤษภาคม	๒๕๕๑	ยังได้ซื้อหุ้นของบริษัท	ทีทีแอนด์ที	จำกัด	(มหาชน)	จำนวน	๕๐,๐๐๐	หุ้น
	 ผูถ้กูรอ้งที	่๔๐	(นายบญุจง		วงศไ์ตรรตัน)์	คูส่มรส	คอื	นางกาญจนา		วงศไ์ตรรตัน	์ไดซ้ือ้หุน้บรษิทั	
ปตท.	สำรวจและผลติปโิตรเลยีม	จำกดั	(มหาชน)	เมือ่วนัที	่๙	พฤษภาคม	๒๕๕๑	จำนวน	๑๐,๐๐๐	หุน้	
วันที่	๑๓	พฤษภาคม	๒๕๕๑	จำนวน	๒๐,๐๐๐	หุ้น	วันที่	๑๕	พฤษภาคม	๒๕๕๑	จำนวน	๑๐,๐๐๐	หุ้น	
วนัที	่๑๐	มถินุายน	๒๕๕๑	จำนวน	๑๐,๐๐๐	หุน้	และวนัที	่๑๖	มถินุายน	๒๕๕๑	จำนวน	๑๐,๐๐๐	หุน้
	 ผู้ถูกร้องที่	๔๒	(ร้อยโท	ปรีชาพล		พงษ์พานิช)	ได้ซื้อหุ้นบริษัท	ปตท.	จำกัด	 (มหาชน)	ในช่วง
เดือนมิถุนายน	๒๕๕๑	จำนวน	๓๐,๐๐๐	หุ้น
	 ผู้ถูกร้องที่ 	 ๔๔	 (หม่อมราชวงศ์	 กิติวัฒนา	 (ไชยันต์)	 ปกมนตรี)	 ได้ซื้อหุ้นบริษัทไทย
เทเลโฟนแอนด์เทเลคอมมิวนิเคชั่น	 จำกัด	 (มหาชน)	 ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท	 ทีทีแอนด์ที	
จำกัด	 (มหาชน)	 เมื่อวันที่	 ๒	 มกราคม	๒๕๕๑	 จำนวน	๕๐,๐๐๐	หุ้น	 ส่วนที่ผู้ถูกร้องที	่ ๔๔	 อ้างว่า
เป็นหุ้นที่มีอยู่เดิมก่อนดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้น	 กลับปรากฏจากบันทึกถ้อย
คำของผู้ถูกร้องที่	 ๔๔	 ที่ให้ไว้แก่ประธานกรรมการไต่สวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งว่า	 ได้เป็น	
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน	 ตั้งแต่วันที่	 ๒๓	 ธันวาคม	 ๒๕๕๐	 ซึ่งเป็นวันเลือกตั้ง	 ดังนั้น	
จงึฟงัไดว้า่	ผูถ้กูรอ้งที	่๔๔	ไดหุ้น้ดงักลา่วมาหลงัจากเริม่มสีมาชกิภาพเปน็สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแลว้
	 การถือหุ้นของผู้ถูกร้องที่	๑๙,	ที่	๓๓,	ที่	๔๒	และที่	๔๔	ซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
การถือหุ้นของคู่สมรสของผู้ถูกร้องที่	 ๓๐	 และที่	 ๔๐	 เป็นการถือหุ้นภายหลังจากที่ผู้ถูกร้องทั้งหก
ได้รับเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้ว	จึงมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปว่าบริษัทที่ผู้ถูกร้อง
ทัง้หกถอืหุน้ภายหลงัจากมสีมาชกิภาพเปน็สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแลว้นัน้ เปน็บรษิทัอนัมลีกัษณะ
เปน็การตอ้งหา้มตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึง่ (๒) และ (๔) ประกอบมาตรา ๔๘ หรอืไม่
	 เห็นว่า	 บริษัท	 ปตท.	 จำกัด	 (มหาชน)	 ประกอบกิจการค้าขายเชื้อเพลิง	 ซึ่งแม้จะมิใช่
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คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่	๑๒-๑๔/๒๕๕๓	
วันที่	๓	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๕๓

บริษัทที่ได้รับสัมปทานหรือเป็นคู่สัญญากับรัฐที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอนก็ตาม	 แต่บริษัท	 ปตท.	
จำกัด	 (มหาชน)	 เป็นบริษัทผู้ลงทุนในบริษัทอื่น	 (Holding	 Company)	 เช่น	 ถือหุ้นในบริษัท	
ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	 จำกัด	 (มหาชน)	 ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับสัมปทานในการสำรวจ
และขุดเจาะน้ำมันจากกระทรวงพลังงาน	 ร้อยละ	 ๖๕.๔๒	 หรือถือหุ้นในบริษัท	 ปตท.เคมิคอล	
จำกัด	 (มหาชน)	 ซึ่งได้รับสัมปทานในการผลิตและจำหน่ายน้ำประปา	 ไฟฟ้า	 จากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงพลังงาน	 ตามลำดับ	 จำนวนร้อยละ	 ๔๙.๑๖	
อันเป็นจำนวนที่มากพอที่จะครอบงำกิจการได้	 เมื่อบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด 
(มหาชน) และบริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้รับสัมปทานจากหน่วยงานของรัฐ 
จึงเป็นบริษัทอันมีลักษณะเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒) การถือหุ้นในบริษัท 
ปตท. จำกัด (มหาชน) จึงเป็นการถือหุ้นในบริษัทอันมีลักษณะเป็นการต้องห้ามโดยทางอ้อม
	 สำหรับบริษัท	 ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	 จำกัด	 (มหาชน)	 ประกอบกิจการสำรวจ
และผลิตปิโตรเลียม	 โดยได้รับสัมปทานในการสำรวจและขุดเจาะน้ำมันจากกระทรวงพลังงาน	จึงเป็น
บริษัทอันมีลักษณะเป็นการต้องห้ามตามมาตรา	๒๖๕	วรรคหนึ่ง	(๒)
 ส่วนบริษัท	 ทีทีแอนด์ที	 จำกัด	 (มหาชน)	ประกอบกิจการให้บริการโทรศัพท์	 โดยได้รับสัมปทาน
จากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย	 ปัจจุบันแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน	 ช่ือบริษัท	 ทีโอที	 จำกัด	
(มหาชน)	 มีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐ	 ซ่ึงนอกจากจะเป็นบริษัทที่รับสัมปทานจากรัฐแล้ว	 ยังเป็น
บริษัทที่ประกอบกิจการโทรคมนาคมอีกด้วย	 จึงเป็นบริษัทอันมีลักษณะเป็นการต้องห้ามตามมาตรา
๒๖๕	วรรคหนึ่ง	(๔)	ประกอบมาตรา	๔๘
 รัฐธรรมนูญห้ามการเข้าถือหุ้นในบริษัทที่ต้องห้าม โดยไม่ได้ระบุว่า จะต้องถือหุ้น
จำนวนเท่าใดและไม่ได้ระบุว่า จะต้องมีอำนาจบริหารงานหรือครอบงำกิจการหรือไม่ ฉะนั้น 
การถือหุ้นเพียงหุ้นเดียว ก็ย่อมเป็นการถือหุ้นตามความหมายในรัฐธรรมนูญแล้ว แม้ผู้ถือหุ้น
จะไม่มีอำนาจบริหารหรือครอบงำกิจการก็ตาม การที่รัฐธรรมนูญบัญญัติห้ามการถือหุ้นไว้ชัดเจน
ก็เพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง รวมท้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภา มีช่องทางที่จะใช้หรือถูกใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบในทางใดทางหนึ่ง
 ดังน้ัน แม้การซ้ือหุ้นของผู้ถูกร้องท่ี ๑๙, ท่ี ๓๐, ท่ี ๓๓, ท่ี ๔๐, ท่ี ๔๒ และท่ี ๔๔ หรือคู่สมรส 
จะเป็นการซ้ือในตลาดหลักทรัพย์ และแม้จะเป็นการลงทุนระยะส้ันหรือเพ่ือเก็งกำไรก็ตาม ก็เป็นการอัน
ต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๕ วรรคหน่ึง (๒) (๔) และวรรคสาม ประกอบมาตรา ๔๘ แล้วแต่กรณี

๔. ผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
	 โดยเหตุผลดังได้วินิจฉัยข้างต้น	 ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยโดยเสียงข้างมาก	 (๗	 ต่อ	 ๑)	
ว่าผู้ถูกร้องที่	 ๑๙,	 ที่	 ๓๓	 และที่	 ๔๒	 กระทำการอันเป็นการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 มาตรา	 ๒๖๕	 วรรคหนึ่ง	 (๒)	 ผู้ถูกร้องที่	 ๓๐	 และที่	 ๔๐
กระทำการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา	 ๒๖๕	 วรรคหนึ่ง	 (๒)	 และวรรคสาม	 ส่วนผู้ถูกร้องที่	 ๔๔	
กระทำการอันต้องห้ามตามมาตรา	๒๖๕	วรรคหน่ึง	(๔)	ประกอบมาตรา	๔๘	อันเป็นเหตุให้สมาชิกภาพ



จุลนิติ พ.ค. - มิ.ย. ๕๓ 143จุลนิติ ม.ค. - ก.พ. ๕๔ 143

สรุปคำพิพากษาของศาล 
และผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ

ของนายสมเกียรติ		ฉันทวานิช	ผู้ถูกร้องที่	๑๙,	นายเกื้อกูล		ด่านชัยวิจิตร	ผู้ถูกร้องที่	๓๐,	นางมลิวัลย์		
ธัญญสกุลกิจ	ผู้ถูกร้องที่	๓๓,	นายบุญจง		วงศ์ไตรรัตน์	ผู้ถูกร้องที่	๔๐,	ร้อยโท	ปรีชาพล		พงษ์พานิช	
ผูถ้กูรอ้งที	่๔๒	และหมอ่มราชวงศ	์กติวิฒันา	(ไชยนัต)์	ปกมนตร	ีผูถ้กูรอ้งที	่๔๔	สิน้สดุลงตามรฐัธรรมนญู
แหง่ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๕๐	มาตรา	๑๐๖	(๖)	นบัแตว่นัทีศ่าลรฐัธรรมนญูมคีำวนิจิฉยั	
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คำสอนหลวงพ่อ มรดกธรรม ๕ ดี : สู้ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ 

หน้า ๑๔

ควบคุมตนได้ เหนื่อยชั้นต้น สบายปลายมือ

 คนเรานั้นทำไมจึงไม่ค่อยจะได้ควบคุมตัวเอง การควบคุมตัวเองมันหนัก...
เหนื่อยในชั้นต้น ความจริงสบายปลายมือ แต่ว่าคนเราขาดความอดทน  
จึงไม่สามารถจะควบคุมตัวเองไว้ได้ เรามีแต่เรื่องการตามใจตัวเอง การปล่อยไป 
ตามอารมณ์ ปล่อยไปตามอำนาจของสิ่งแวดล้อม แต่ไม่เคยกำหราบปราบปรามตัวเอง 
จึงยากแก่การที่จะควบคุมตัวเอง
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นายอภิวัฒน์  สุดสาว
นิติกร สำนักกฎหมาย

 ๑.  บทนำ
  หลักความเสมอภาคเป็นหลักการพื้นฐานที่สำคัญประการหนึ่งของการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตย กล่าวคือเป็นหลักที่ยอมรับว่ามนุษย์ทุกผู้ทุกนามนั้นต่างมีความเท่าเทียมกันและห้าม 
มิให้รัฐในฐานะที่เป็นองค์กรผู้ใช้อำนาจปกครองเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุ 
แห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ 
สถานะของบคุคล ฐานะทางเศรษฐกจิหรอืสงัคม ความเชือ่ทางศาสนา การศกึษาอบรม หรอืความคดิเหน็ 
ในทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ความสำคัญอีกประการหนึ่งของหลัก 
ความเสมอภาคคือ เป็นหลักที่ควบคุมมิให้รัฐใช้อำนาจอธิปไตยตามอำเภอใจ การกระทำของรัฐ 
ที่กระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลหากเป็นการเลือกปฏิบัติด้วยการให้ประโยชน์ 
แกบ่คุคลใดบคุคลหนึง่หรอืกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ รฐัจะตอ้งสามารถใหค้ำอธบิายอนัสมเหตสุมผลไดว้า่ 
เพราะเหตใุดจงึดำเนนิการเชน่นัน้ หากเหตผุลทีใ่หไ้มส่ามารถรบัฟงัได ้อาจแสดงใหเ้หน็ไดว้า่รฐักำลงัใช้
อำนาจอธิปไตยตามอำเภอใจและเป็นการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลด้วยความไม่เป็นธรรม
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้บัญญัติรับรองหลักความเสมอภาค 
ไว้ในรัฐธรรมนูญ จึงเป็นตัวชี้วัดในเบื้องต้นว่าประเทศไทยนั้นได้ให้ความสำคัญกับหลักความเสมอภาค 
ด้วยการนำหลักการดังกล่าวมาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งมีฐานะเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ  
แต่อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติยังคงมีการใช้อำนาจรัฐที่ละเมิดต่อหลักความเสมอภาค และประชาชน 
ในฐานะผูท้รงสทิธแิหง่ความเสมอภาคยงัขาดความรูแ้ละความเขา้ใจทีด่พีอ จงึไมส่ามารถยกบทบญัญตัิ 
รฐัธรรมนญูในเรือ่งหลกัความเสมอภาคเพือ่ใชส้ทิธทิางศาลหรอืยกขึน้เปน็ขอ้ตอ่สูค้ดใีนศาลเพือ่ปกปอ้ง 
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของตนเองได้เท่าที่ควร

หลกัความเสมอภาค 
ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
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 ดงันัน้ คอลมัน ์คมความคดิ เขม็ทศิรฐัธรรมนญู ฉบบันี ้จงึขอนำเสนอเรือ่ง “หลกัความเสมอภาค 
ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย” โดยจะได้กล่าวถึงหลักความเสมอภาคของระบบ 
กฎหมายไทยภายใต้รัฐธรรมนูญ ทั้งที่เป็นหลักความเสมอภาคทั่วไปและหลักความเสมอภาค 
เฉพาะเรื่องตามรัฐธรรมนูญ ข้อห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ ข้อยกเว้นของหลัก 
ความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ ตลอดจนแนวคำวินิจฉัยของศาลที่เกี่ยวข้องและที่น่าสนใจ ดังนี้

๒. หลักความเสมอภาคทั่วไป
 หลักความเสมอภาคทั่วไปนี้เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลทุกคน ซึ่งสามารถยกขึ้นเป็น 
ขอ้กลา่วอา้งกบัการใชอ้ำนาจกระทำการหรอืไมก่ระทำการอยา่งหนึง่อยา่งใดของรฐัทีก่ระทบกระเทอืน 
ต่อสิทธิและเสรีภาพของตนได้ หากเรื่องนั้นมิได้มีการบัญญัติไว้ในหลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่อง  
โดยหลักความเสมอภาคทั่วไปภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันนั้น มีการบัญญัต ิ
รับรองไว้ในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง ดังนี้
 “มาตรา ๕ ประชาชนชาวไทยไมว่า่เหลา่กำเนดิ เพศ หรอืศาสนาใด ยอ่มอยูใ่นความคุม้ครอง 
แห่งรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน”
 หากพจิารณาจากตำแหนง่แหง่ทีข่องบทบญัญตัมิาตรานีจ้ะพบวา่อยูใ่นหมวด ๑ บททัว่ไป ซึง่โดย 
หลักการแล้วในบททั่วไปของรัฐธรรมนูญนั้นจะเป็นการแสดงออกถึงเจตนารมณ์แห่งรัฐว่ามีอยู่อย่างไร 
มาตรา ๕ จึงเป็นบทบัญญัติที่เป็นการแสดงออกถึงเจตนารมณ์แห่งรัฐว่ามุ่งหมายที่จะให้ความคุ้มครอง 
แก่ประชาชนชาวไทยทุกคนโดยไม่อาจเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเหล่ากำเนิด เพศ 
หรือศาสนาของบุคคลได้
 สำหรับมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “มาตรา ๓๐ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้ 
รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน” 
 หลักความเสมอภาคทั่วไปตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่งนี้ บัญญัติไว้ในลักษณะเดียวกันกับมาตรา 
๓ (๑) ของกฎหมายพื้นฐาน (รัฐธรรมนูญ) แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งบัญญัติว่า “มาตรา ๓  
ความเสมอภาคตอ่หนา้กฎหมาย (๑) บคุคลทกุคนยอ่มเสมอกนัตอ่หนา้กฎหมาย” หลกัการตามมาตรา ๓๐  
วรรคหนึ่ง เป็นบทบัญญัติที่รับรองถึงหลักความเสมอภาค อันมีสาระสำคัญเป็นการคุ้มครองสิทธิและ 
เสรีภาพของบุคคลให้มีความเสมอภาคกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่าง 
เทา่เทยีมกนัและใหส้ทิธกิบับคุคลเพือ่เรยีกรอ้งมใิหร้ฐัใชอ้ำนาจตามอำเภอใจ เชน่ รฐัวสิาหกจิแหง่หนึง่ 
ไดป้ระกาศรบัสมคัรบคุคลภายนอกเพือ่จา้งและบรรจเุปน็พนกังาน โดยกำหนดคณุสมบตัเิบือ้งตน้ในการ 
รับสมัคร และยกเว้นคุณสมบัติเรื่องอายุและคะแนนเฉลี่ยให้กับบุตรของพนักงานและบุตรของอดีต 
พนักงานของรัฐวิสาหกิจแห่งนั้น เห็นได้ว่าการยกเว้นคุณสมบัติเรื่องอายุและคะแนนเฉลี่ยให้กับบุตร 
ของพนกังานและบตุรของอดตีพนกังานของรฐัวสิาหกจิแหง่นี ้เปน็เหตผุลทีม่อิาจรบัฟงัไดจ้ากความรูส้กึ 
ของวิญญูชนทั่วไป เป็นการใช้อำนาจตามอำเภอใจและเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมอันขัดต่อ 
หลักความเสมอภาคจึงไม่มีเหตุผลอันสมควรที่จะดำเนินการดังกล่าวได้



คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ ม.ค. - ก.พ. ๕๔ 147

 หลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญนั้น ไม่ใช่ว่าการดำเนินการทุกสิ่งทุกอย่างต้องทำเหมือนกัน
ทั้งหมด แต่เป็นไปตามคำกล่าวของ Hart ที่ได้กล่าวไว้ในหนังสือ The Concept of Law ว่า “Treat 
like cases alike and treat different cases differently” ซึ่งหมายความว่า “สิ่งที่เหมือนกัน 
ต้องได้รับการปฏิบัติที่เหมือนกัน สิ่งที่ต่างกันต้องได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างกัน” โดยมีหลักในการ 
พิจารณาเรื่องความเสมอภาค แยกพิจารณาได้ดังนี้๑ 
 (๑) กรณีข้อเท็จจริงเดียวกัน รัฐต้องปฏิบัติต่อประชาชนด้วยกฎเกณฑ์เดียวกัน จึงจะถือว่า 
เสมอภาค เช่น ผู้ชายทุกคน (ข้อเท็จจริงเดียวกัน) กฎหมาย (กฎเกณฑ์เดียวกัน) บังคับให้ต้อง 
ถูกเกณฑ์ทหาร
 (๒) กรณขีอ้เทจ็จรงิตา่งกนั รฐัตอ้งปฏบิตัดิว้ยกฎเกณฑท์ีต่า่งกนัจงึจะถอืวา่เสมอภาค เชน่ ชาย 
และหญิงมีข้อเท็จจริงทางสภาพร่างกายที่แตกต่างกัน กฎหมาย (กฎเกณฑ์) จึงกำหนดให้เฉพาะชาย 
เท่านั้นที่ต้องถูกเกณฑ์ทหาร หญิงไม่ต้องถูกเกณฑ์ทหาร ทั้งนี้ กฎเกณฑ์ที่แตกต่างกันนี้ต้องมีเหตุผล 
ที่สามารถอธิบายและรับฟังได้ด้วย
 กล่าวโดยสรุป ก็คือ สาระสำคัญของหลักความเสมอภาคทั่วไปตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
แหง่ราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๕ และมาตรา ๓๐ วรรคหนึง่ มไิดเ้รยีกรอ้งใหม้กีารปฏบิตัใิหเ้หมอืนกนั 
ในทกุกรณ ีแตเ่รยีกรอ้งมใิหม้กีารปฏบิตัติอ่สิง่ทีม่สีาระสำคญัเหมอืนกนัใหแ้ตกตา่งกนัตามอำเภอใจ  
หรือมิให้มีการปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระสำคัญต่างกันให้เหมือนกันตามอำเภอใจ ส่วนความแตกต่างของ 
สองมาตรานี้ ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๕ กำหนดให้เป็นหลักความเสมอภาค 
ของประชาชนชาวไทยเท่านั้น ผู้ทรงสิทธิในหลักความเสมอภาคตามมาตรานี้ได้แก่ประชาชนชาวไทย  
แตใ่นสว่นของรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๓๐ วรรคหนึง่ นัน้ ผูท้รงสทิธอิาจหมายความ 
รวมถงึบคุคลตา่งดา้วดว้ย ในกรณทีีส่ทิธดิงักลา่วนัน้เปน็สทิธมินษุยชนทีต่กไดแ้กม่นษุยท์กุคนไมเ่ฉพาะ 
แต่พลเมืองของรัฐเท่านั้น๒ 

๓. หลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่องตามรัฐธรรมนูญ
 หลกัความเสมอภาคเฉพาะเรือ่งตามรฐัธรรมนญู หมายถงึ หลกัความเสมอภาคทีใ่ชเ้ฉพาะภายใน 
ขอบเขตเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ทีร่ฐัธรรมนญูบญัญตัไิวเ้ปน็การเฉพาะ โดยรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๕๐ ไดบ้ญัญตัเิกีย่วกบัหลกัความเสมอภาคเฉพาะเรือ่งไวใ้นหลายกรณ ีเชน่ ความเสมอภาค 
ระหวา่งหญงิและชาย (มาตรา ๓๐ วรรคสอง) ความเสมอภาคในการรบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (มาตรา ๔๙)  
ความเสมอภาคในการรบับรกิารสาธารณสขุ (มาตรา ๕๑) เดก็ เยาวชน สตร ีและบคุคลในครอบครวั มี
สทิธไิดร้บัความคุม้ครองจากรฐัใหป้ราศจากการใชค้วามรนุแรงและการปฏบิตัอินัไมเ่ปน็ธรรม ทัง้มสีทิธิ 
ได้รับการบำบัดฟื้นฟูในกรณีที่มีเหตุดังกล่าว (มาตรา ๕๒ วรรคสอง) เด็กและเยาวชนซึ่งไม่มีผู้ดูแล 

 ๑มานิตย์ จุมปา, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๕๕๐), พิมพ์ครั้งที่ ๑ (กรุงเทพฯ : 
บริษัท วี. พริ้นท์ (๑๙๙๑) จำกัด), หน้า ๑๑๖ – ๑๑๗.
 ๒ภาคภูมิ โกกะอินทร์, หลักความเสมอภาคในระบบกฎหมายไทย, วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๙, หน้า ๑๐๖.
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มีสิทธิได้รับการเลี้ยงดูและการศึกษาอบรมที่เหมาะสมจากรัฐ (มาตรา ๕๒ วรรคสี่) บุคคลซึ่งมีอายุเกิน 
๖๐ ปบีรบิรูณแ์ละไมม่รีายไดเ้พยีงพอแกก่ารยงัชพี มสีทิธไิดร้บัสวสัดกิาร สิง่อำนวยความสะดวกอนัเปน็ 
สาธารณะอย่างสมศักดิ์ศรีและความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ (มาตรา ๕๓) บุคคลซึ่งพิการหรือ      
ทุพพลภาพ มีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ และ 
ความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ (มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง) บุคคลวิกลจริตย่อมได้รับความช่วยเหลือ 
ที่เหมาะสมจากรัฐ (มาตรา ๕๔ วรรคสอง) บุคคลซึ่งไร้ที่อยู่อาศัยและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ  
ย่อมมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ (มาตรา ๕๕) บุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  
(มาตรา ๗๒) เป็นต้น แต่ในที่นี้จะใคร่ขออธิบายขยายความเฉพาะกรณีความเสมอภาคระหว่างหญิง 
และชายเพื่อเป็นกรณีศึกษาตัวอย่าง ดังนี้
 
 ความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย
 โดยหลักการแล้วความแตกต่างในเรื่องเพศของบุคคลไม่ถือว่าเป็นข้อแตกต่างในสาระสำคัญ 
อนัจะเปน็เหตใุหม้กีารเลอืกปฏบิตัทิีแ่ตกตา่งกนัได ้อยา่งไรกต็ามในความเปน็จรงิกจิกรรมบางประเภท
ตอ้งคำนงึถงึความแตกตา่งกนัในทางกายภาพและในทางภาระหนา้ทีร่ะหวา่งเพศหญงิกบัเพศชาย ดงันัน้ 
จึงได้มีการวางหลักไว้ว่าความแตกต่างระหว่างเพศหญิงกับเพศชายนั้นอาจจะเป็นเหตุผลที่สำคัญของ 
การปฏิบัติให้แตกต่างกันได้ เมื่อการปฏิบัติให้แตกต่างกันนั้นเรียกร้องให้คำนึงถึงความแตกต่างในทาง 
กายภาพ หรือความแตกต่างในทางภาระหน้าที่ระหว่างเพศหญิงกับเพศชาย เช่น การกำหนดให้เฉพาะ 
ทหารและตำรวจเพศชายเทา่นัน้ทีส่ามารถสมคัรเขา้ฝกึอบรมในหลกัสตูรนกัทำลายใตน้ำ้จูโ่จม (มนษุยก์บ)  
ของกองทพัเรอื กรณนีีก้ารเปน็นกัทำลายใตน้ำ้จูโ่จมยอ่มเรยีกรอ้งความแขง็แกรง่และความทรหดอดทน 
ทางด้านร่างกายและจิตใจมากกว่าการฝึกอบรมในหลักสูตรทางทหารตามปกติ ข้อเรียกร้องดังกล่าว 
จงึมเีหตผุลทีเ่หมาะสมทีจ่ะสนบัสนนุใหม้กีารปฏบิตัทิีแ่ตกตา่งกนัระหวา่งเพศหญงิและเพศชายในเรือ่ง 
ดงักลา่ว แตใ่นทางตรงกนัขา้มหากมกีารกำหนดหลกัเกณฑว์า่เฉพาะเพศชายเทา่นัน้ทีจ่ะดำรงตำแหนง่ 
เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดได้ ในกรณีเช่นนี้จะเห็นได้ว่าข้อเรียกร้องของการดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการ 
จงัหวดันัน้ มไิดเ้รยีกรอ้งถงึความแตกตา่งทางกายภาพระหวา่งเพศหญงิกบัเพศชายแตอ่ยา่งใด การกำหนด 
หลักเกณฑ์ในลักษณะดังกล่าวจึงขัดกับหลักความเสมอภาคระหว่างเพศหญิงกับเพศชาย
 ตวัอยา่งแนวคำวนิจิฉยัทีเ่หน็วา่กฎหมายขดักบัหลกัความเสมอภาคระหวา่งหญงิและชาย เชน่ 
คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๑/๒๕๔๖ เรื่อง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ 
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๙๘ กรณีพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๑๒ 
มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ๓ 

 ๓มานิตย์  จุมปา, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๑, หน้า ๑๒๔.
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 ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยโดยสรุปว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
มาตรา ๓๐ เป็นบทบัญญัติที่ให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยตามกฎหมายอย่าง 
เท่าเทียมกัน โดยให้ทุกคนมีความเสมอกันในกฎหมายซึ่งถือเป็นหลักความเสมอภาค โดยเฉพาะการ 
รับรองสิทธิความเท่าเทียมกันระหว่างหญิงและชาย และการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล 
เพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ 
สถานะของบคุคล ฐานะทางเศรษฐกจิหรอืสงัคม ความเชือ่ทางศาสนา การศกึษาอบรม หรอืความคดิเหน็ 
ทางการเมอืงอนัไมข่ดัตอ่บทบญัญตัแิหง่รฐัธรรมนญูจะกระทำมไิด ้ประเดน็ทีจ่ะตอ้งพจิารณามวีา่ คำวา่ 
“ให้ใช้” ของบทบัญญัติมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติชื่อบุคคล มีลักษณะเป็นบทบังคับให้หญิง 
มสีามตีอ้งใชช้ือ่สกลุของสามเีทา่นัน้ หรอืเปน็การใหส้ทิธแิกห่ญงิมสีามสีามารถใชช้ือ่สกลุของสามไีด ้
พจิารณาเหน็วา่ถอ้ยคำนีม้คีวามแตกตา่งจากบทบญัญตัขิองมาตรา ๖ แหง่พระราชบญัญตัขินานนามสกลุ 
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ อันเป็นกฎหมายฉบับแรกที่ตราขึ้นใช้บังคับที่บัญญัติว่า “หญิงได้ทำงานสมรส
มีสามีแล้วให้ใช้ชื่อสกุลของสามี และคงใช้ชื่อตัวแลชื่อสกุลเดิมของตนได้” ซึ่งแสดงว่า พระราชบัญญัติ      
ชื่อบุคคลได้เปลี่ยนแปลงหลักการเรื่องสิทธิการใช้ชื่อสกุลจากเดิมให้หญิงมีสามีมีสิทธิที่จะเลือกใช้ 
ชื่อสกุลเดิมของตนหรือจะใช้ชื่อสกุลของสามีก็ได้ เปลี่ยนมาเป็นการบังคับให้หญิงมีสามีต้องใช้ 
ชื่อสกุลของสามีเพียงอย่างเดียว
 เมื่อบทบัญญัติมาตรา ๑๒ มีลักษณะเป็นบทบังคับให้หญิงที่มีสามีต้องใช้ชื่อสกุลของสามีเท่านั้น 
อันเป็นการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพในการใช้ชื่อสกุลของหญิงมีสามีทำให้หญิงและชายมีสิทธิในเรื่อง 
การใชช้ือ่สกลุไมเ่ทา่เทยีมกนั เกดิความไมเ่สมอภาคกนัทางกฎหมายดว้ยเหตแุหง่ความแตกตา่งในเรือ่ง 
เพศและสถานะของบุคคล อีกทั้งเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม เนื่องจากสิทธิการใช้ชื่อสกุล 
เปน็สทิธสิว่นบคุคลของปจัเจกชนในฐานะเปน็สทิธพิืน้ฐานของมนษุยท์ีจ่ะแสดงเผา่พนัธุ ์เทอืกเถาเหลา่กอ 
ของบุคคลได้โดยมิได้มีการแบ่งแยกระหว่างชายและหญิง และมีขอบเขตในเรื่องที่จะไม่ทำให้ผู้อื่น 
ได้รับความเสียหายหรือเสื่อมเสีย อีกทั้งเหตุผลในการปฏิบัติให้แตกต่างกันปรากฏในหมายเหตุท้าย 
พระราชบัญญัติว่า “โดยที่การจดทะเบียนการขอเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อรอง ชื่อสกุล และการขอร่วมชื่อ 
ชื่อสกุลตามกฎหมายเดิม ยังไม่เป็นความสะดวกและไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน สมควร 
ปรับปรุงเสียใหม่เพื่อให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วและเป็นการเหมาะสมยิ่งขึ้น” หรือเหตุผลทางสังคม 
ที่ว่าเพื่อความสงบสุขในครอบครัวและวัฒนธรรมที่ดีที่มีมาช้านานนั้นไม่ถือเป็นเหตุอันสมเหตุสมผล 
เพียงพอที่จะลิดรอนสิทธิการใช้ชื่อสกุลของหญิงมีสามี อันทำให้เกิดความไม่เสมอภาคกันทางกฎหมาย  
อีกทั้งไม่สามารถปฏิบัติให้แตกต่างกันด้วยเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องเพศและสถานะของบุคคล 
ระหวา่งหญงิและชาย จงึเปน็เลอืกการเลอืกปฏบิตัทิีไ่มเ่ปน็ธรรมตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย  
มาตรา ๓๐
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 ข้อสังเกต สืบเนื่องจากการที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยที่ ๒๑/๒๕๔๖ ว่า พระราชบัญญัต ิ
ชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๑๒ ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
มาตรา ๓๐ จึงเป็นอันใช้บังคับมิได้ ต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕ 
มาตรา ๑๒ โดยพระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ ทั้งนี้ เพื่อให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับ 
หลักความเสมอภาคระหว่างหญิงและชายตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าว

๔. ข้อห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐ วรรคสาม บัญญัติว่า  
“การเลอืกปฏบิตัโิดยไมเ่ปน็ธรรมตอ่บคุคลเพราะเหตแุหง่ความแตกตา่งในเรือ่งถิน่กำเนดิ เชือ้ชาต ิภาษา 
เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม 
ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติ 
แห่งรัฐธรรมนูญ จะกระทำมิได้” ข้อห้ามในการเลือกปฏิบัตินี้ได้แสดงให้เห็นว่า บุคคลไม่อาจจะได้รับ 
การเลือกปฏิบัติอันมีผลทำให้บุคคลนั้นได้เปรียบหรือเสียเปรียบได้ ดั้งนั้นการเลือกปฏิบัติใด ๆ  ที่อาศัย 
คุณสมบัติดังที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ วรรคสาม มาเป็นเกณฑ์เพื่อปฏิบัติให้แตกต่างกัน 
โดยปราศจากเหตุผลอันอาจรับฟังได้ อาจเป็นการเลือกปฏิบัติที่ขัดต่อหลักความเสมอภาค๔ 
 อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติที่แตกต่างกันโดยอาศัยคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๓๐ วรรคสาม มิได้หมายความว่าจะเป็นการขัดกับหลักความเสมอภาค 
เสมอไป เพราะบางกรณีก็มีความจำเป็นต้องอาศัยความแตกต่าง เช่น สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๙๙ ได้กำหนดให้บุคคลซึ่งมีอายุไม่ตำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ในวันที่  
๑ มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง กรณีนี้จะถือว่าเป็นการอาศัยเกณฑ์อายุเพื่อใช้ 
เป็นข้อพิจารณาในการปฏิบัติให้แตกต่างกันอันเป็นการเลือกปฏิบัติที่ขัดกับหลักความเสมอภาคไม่ได้  
เพราะสิทธิในการเลือกตั้งนั้นไม่อาจจะกำหนดให้บุคคลทุกวัยได้รับสิทธิดังกล่าวเหมือนกันทุกคน  
แต่สิทธิทางการเมืองนั้นเป็นการกำหนดโดยการคำนึงถึงวิจารณญาณในการตัดสินใจทางการเมือง 
ของบุคคล จึงจำเป็นต้องกำหนดให้บุคคลซึ่งมีวัยวุฒิที่เหมาะสมเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง๕ 

๕. ข้อยกเว้นของหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ
 นอกเหนือจากหลักการห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐ วรรคสามแล้ว ในมาตรา ๓๐ วรรคสี่ ยังได้บัญญัติว่า “มาตรการที่รัฐ 
กำหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น  
ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม” มาตรา ๓๐ วรรคสี่นี้ เป็นการยืนยัน 

 ๔บรรเจิด สิงคะเนติ, โครงการเฉลิมพระเกียรติสารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เรื่องหลัก 
ความเสมอภาค, (กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๔๓) หน้า ๑๖.
 ๕เพิ่งอ้าง, หน้า ๑๗.
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ในหลักการว่าการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่พิจารณาถึงความแตกต่างของบุคคลนั้นอาจ 
กลายเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกันได ้ ดังนั้น มาตรา ๓๐ วรรคสี่ จึงได้กำหนดให้ชัดเจน 
ว่าการที่รัฐปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดในลักษณะที่แตกต่างไปจากบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นการ 
ขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลเหล่านั้นสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น  
ย่อมไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่ธรรม เช่น ในการสร้างอาคารสำนักงานของส่วนราชการ 
หรือหน่วยงานของรัฐ จะต้องสร้างทางลาดเพื่อให้คนพิการที่ไม่สามารถขึ้นบันไดได้ สามารถขึ้นไป 
ใชบ้รกิารในอาคารสำนกังานไดเ้ชน่เดยีวกบัคนทัว่ไป แมว้า่รฐัจะตอ้งใชง้บประมาณมากขึน้เพือ่การสรา้ง 
ทางลาดดังกล่าวก็ไม่ถือว่าเป็นการใช้งบประมาณไปในทางที่เป็นการเลือกปฏิบัติอันไม่เป็นธรรมเพื่อ 
กลุ่มบุคคลใดกลุ่มบุคคลหนึ่ง เป็นต้น

๖. แนวคำวินิจฉัยของศาลเกี่ยวกับหลักความเสมอภาคที่น่าสนใจ
 ๖.๑ แนวคำวินิจฉัยของศาลที่เห็นว่ากฎหมายไม่ขัดกับหลักความเสมอภาค
  ๑) คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕/๒๕๔๒ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๒ เรื่องขอให้ศาล 
รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า การที่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์สินเอเชีย จำกัด (มหาชน) โจทก์  
เรยีกดอกเบีย้เงนิกูย้มืจากจำเลยเกนิรอ้ยละ ๑๕ ตอ่ป ีตามประกาศบรษิทัเงนิทนุหลกัทรพัยส์นิเอเชยี  
จำกัด (มหาชน) ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย และพระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของ 
สถาบันการเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ มาตรา ๓๐ หรือไม่
  ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสรุปได้ว่า การที่สถาบันการเงินคิดดอกเบี้ยเกินอัตราที่ประมวล 
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายและเป็นไปตามพระราชบัญญัติ 
ดอกเบีย้เงนิใหกู้ย้มืของสถาบนัการเงนิ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบญัญตักิารประกอบธรุกจิ 
เงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ภายใต้การควบคุมดูแลของกระทรวง
การคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบาย กำกับ 
ควบคุมดูแลการบริหารการคลังและการเงินของประเทศให้เป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจ จึงมิใช่เป็นการ 
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมที่ผู้ร้องจะยกความเท่าเทียมกันตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ บัญญัติให้ 
ความคุ้มครองไว้มาใช้แก่คดีตามคำร้องนี้ได้ ดังนั้น พระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบัน 
การเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ ในส่วนที่เกี่ยวกับการคิดดอกเบี้ยเกินร้อยละ ๑๕ ต่อปี จึงไม่ขัด 
ต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
  ๒)  คำวนิจิฉยัศาลรฐัธรรมนญูที ่๓๗/๒๕๔๒ วนัที ่๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เรือ่ง ขอให้ 
ศาลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยัวา่รา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยผูต้รวจการแผน่ดนิของรฐัสภา  
พ.ศ. .... มาตรา ๓๙ วรรคสอง มีข้อความขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่
  ศาลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยัสรปุไดว้า่ เมือ่พจิารณาความในมาตรา ๓๐ วรรคหนึง่ ของรฐัธรรมนญู 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ประกอบแล้ว ความในมาตราดังกล่าวเป็นหลักคุ้มครอง 
ความเสมอภาคทางกฎหมายที่ห้ามมิให้มีการปฏิบัติที่แตกต่างกันระหว่างบุคคลที่มีสถานะเดียวกัน 



หลักความเสมอภาคภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

จุลนิติ ม.ค. - ก.พ. ๕๔152

โดยไม่มีเหตุอันสมควร เมื่อสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภามีลักษณะพิเศษเฉพาะ ในฐานะ 
ที่เป็นหน่วยงานของรัฐสภาตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ มิใช่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และมิได้ 
เป็นหน่วยงานเอกชนอันจะต้องอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานแล้ว การปฏิบัติต่อกิจการ 
ของสำนกังานผูต้รวจการแผน่ดนิของรฐัสภาในลกัษณะทีแ่ตกตา่งไปจากทีบ่ญัญตัไิวใ้นกฎหมายเกีย่วกบั 
แรงงานจึงเป็นการสมเหตุสมผลเหมาะกับสถานะของผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ของรฐัสภา จงึไมเ่ปน็การเลอืกปฏบิตัโิดยไมเ่ปน็ธรรมตามทีร่ฐัธรรมนญูมาตรา ๓๐ วรรคสาม บญัญตัไิว ้
ดังนั้น ข้อความในมาตรา ๓๙ วรรคสอง ของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. .... จึงไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา ๓๐
  ๓) คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓๔ – ๕๓/๒๕๔๓ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
เรื่อง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๘๖ วรรคหนึ่ง (๓) ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓๐ หรือไม่
  ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสรุปได้ว่า แม้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๒๘๖ 
วรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) จะบัญญัติแตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาสถานะของข้าราชการและลูกจ้างของ 
รฐับาลซึง่จะตอ้งอยูใ่นระเบยีบวนิยัตามกฎหมาย กฎ และระเบยีบ ยอ่มไมม่สีทิธแิละเสรภีาพเชน่บคุคล 
ทั่วไป ประกอบกับการประกอบอาชีพอื่นถูกจำกัดบางประการโดยเฉพาะข้าราชการหรือลูกจ้างของ 
รัฐบาลบางตำแหน่งไม่อาจประกอบอาชีพอื่นได้ คงอาศัยเงินรายได้จากเงินเดือนและเงินอื่นตามที่ 
กฎหมายกำหนด การที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๘๖ วรรคสอง กำหนด 
หลกัเกณฑใ์หศ้าลเปน็ผูก้ำหนดสทิธเิรยีกรอ้งเปน็เงนิของลกูหนีต้ามคำพพิากษาซึง่เปน็พนกังาน ลกูจา้ง 
หรอืคนงาน ตามาตรา ๒๘๖ วรรคหนึง่ (๓) ทีไ่มอ่ยูใ่นความรบัผดิแหง่การบงัคบัคด ีโดยใชอ้ตัราเงนิเดอืน 
ขั้นต่ำสุดของข้าราชการพลเรือนเป็นเกณฑ์ และยังให้สิทธิอุทธรณ์การกำหนดจำนวนเงินดังกล่าว 
ของศาลชัน้ตน้ตอ่ศาลอทุธรณไ์ดอ้กีดว้ย เปน็การใหด้ลุพนิจิแกศ่าลทีพ่จิารณาคดจีะพจิารณากำหนด
จำนวนเงนิไดต้ามความเหมาะสมตามพฤตกิารณแ์หง่คดดีว้ยความเปน็ธรรม จงึมใิชก่ารเลอืกปฏบิตัิ 
โดยไม่เป็นธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
  ๔) คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๖/๒๕๔๕ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕ เรื่อง  
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่าพระราชบัญญัติระเบียบ 
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ (๑๐) มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วย 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓๐ หรือไม่
  ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสรุปได้ว่า เมื่อพิจารณาถึงพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 
ฝา่ยตลุาการศาลยตุธิรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ (๑๐) คำวา่ “มกีาย...ไมเ่หมาะสมทีจ่ะเปน็ขา้ราชการ 
ตุลาการ” จะใช้ควบคู่กับมาตรา ๒๖ (๑๑) ที่บัญญัติว่า “เป็นผู้ที่ผ่านการตรวจร่างกายและจิตใจโดย 
คณะกรรมการแพทย์จำนวนไม่น้อยกว่าสามคน ซึ่ง ก.ต. กำหนด และ ก.ต. ได้พิจารณารายงานของ 
คณะกรรมการแพทยแ์ลว้เหน็วา่ สมควรรบัสมคัรได”้ บทบญัญตัขิองพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการ 
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ (๑๐) เป็นไปตามความจำเป็นและความเหมาะสม 
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ของฝ่ายตุลาการ จึงเห็นว่าบทบัญญัติของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ 
ศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ (๑๐) ดังกล่าวเป็นลักษณะตามข้อยกเว้นของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙ ซึ่งไม่กระทบกระเทือนถึงสาระสำคัญ 
แห่งสิทธิและเสรีภาพ มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปและไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่ง 
หรอืบคุคลใดบคุคลหนึง่เปน็การเจาะจง และไมเ่ปน็การเลอืกปฏบิตัโิดยไมเ่ปน็ธรรมตามรฐัธรรมนญู  
มาตรา ๓๐ แต่อย่างใด
  ๕) คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔๔/๒๕๔๕ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เรื่อง  
พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการฝา่ยอยัการ พ.ศ. ๒๕๒๑ มาตรา ๓๓ (๑๑) มขีอ้ความขดัหรอืแยง้ตอ่ 
รัฐธรรมนูญหรือไม่
  ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสรุปได้ว่า เมื่อพิจารณาถึงพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 
ฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๒๑ มาตรา ๓๓ (๑๑) คำว่า “มีกาย...ไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการอัยการ” 
จะใชค้วบคูก่บั มาตรา ๓๓ (๑๒) ทีบ่ญัญตัวิา่ “เปน็ผูท้ีค่ณะกรรมการแพทยม์จีำนวนไมน่อ้ยกวา่สามคน 
ซึ่ง ก.อ. จะได้กำหนด ได้ตรวจร่างกายและจิตใจแล้ว และ ก.อ. ได้ พิจารณารายงานของแพทย์เห็นว่า 
สมควรรับสมัครได้” บทบัญญัติของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๒๑  
มาตรา ๓๓ (๑๑) เป็นไปตามความจำเป็นและความเหมาะสมของฝ่ายอัยการ จึงเห็นว่าบทบัญญัติ 
ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๒๑ มาตรา ๓๓ (๑๑) ดังกล่าว 
เปน็ลกัษณะตามขอ้ยกเวน้ของรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๙ ซึง่ไมก่ระทบกระเทอืนถงึสาระสำคญัแหง่สทิธ ิ
และเสรีภาพ มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปและไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือ 
แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง และไม่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓๐ แต่อย่างใด

  ข้อสังเกตเกี่ยวกับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๖/๒๕๔๕ และ ๔๔/๒๕๔๕๖ 
  (๑) ในข้อกฎหมายทั้งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  
พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ (๑๐) และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๒๑  
มาตรา ๓๓ (๑๑) บญัญตัคิณุสมบตัแิละลกัษณะตอ้งหา้มไวท้ำนองเดยีวกนั คอื “มกีาย... ไมเ่หมาะสม” 
ซึ่งเป็นการบัญญัติให้เป็นดุลพินิจแก่ผู้มีอำนาจรับสมัครสอบที่จะพิจารณาเป็นรายกรณีว่าผู้สมัครสอบ 
รายใดมีสภาพร่างกายไม่เหมาะสมบ้าง เช่น ตำแหน่งผู้พิพากษา หากผู้สมัครสอบตาบอดทั้งสองข้าง 
ก็ถือว่ามีสภาพร่างกายที่ไม่เหมาะสมได้ เพราะการพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นต้องอาศัยการสืบพยาน 
บคุคล ผูพ้พิากษาจงึตอ้งเหน็การเบกิความของพยาน หากตาบอดยอ่มเปน็อปุสรรคตอ่การปฏบิตัหินา้ที ่ 
เปน็ตน้ เชน่นีแ้ลว้บทบญัญตัทิีก่ำหนดคณุสมบตัแิละลกัษณะตอ้งหา้มจงึเปน็เพยีงการกำหนดหลกัเกณฑ ์
กว้าง ๆ  ไว้เท่านั้นไม่เป็นการขัดต่อหลักความเสมอภาคแต่อย่างใด
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  (๒) ข้อเท็จจริงที่น่าจะถือว่าเป็นการขัดต่อหลักความเสมอภาค คือ การที่ผู้มีอำนาจ 
รับสมัครสอบตัดสิทธิในการสมัครสอบของผู้พิการทางขาที่เป็นโปลิโอ โดยวินิจฉัยว่ามีสภาพร่างกาย 
ไม่เหมาะสม โดยให้เหตุผลว่าตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาหรืออัยการผู้ช่วย ต้องอาศัยร่างกายที่สมบูรณ์ 
จงึจะทำงานไดด้นีัน้ เหน็วา่เปน็เหตผุลทีม่นีำ้หนกัไมเ่พยีงพอ เพราะวา่ความสงา่งามของผูด้ำรงตำแหนง่ 
ผู้พิพากษาหรืออัยการไม่น่าจะอยู่ที่การมีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง แต่ความสง่างามของ 
ผูด้ำรงตำแหนง่ดงักลา่วคอืความยตุธิรรมทีผู่พ้พิากษา หรอือยัการจะแสดงใหป้ระจกัษใ์นการใชอ้ำนาจ 
พิจารณาพิพากษาอรรถคดีหรือในการว่าต่างหรือแก้ต่างคดีด้วยความเที่ยงธรรม ดังนั้น การวินิจฉัย 
ตัดสิทธิการสมัครสอบของผู้พิการทางขาเนื่องจากเป็นโปลิโอจึงเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลัก 
ความเสมอภาค
 ๖.๒ แนวคำวินิจฉัยของศาลที่เห็นว่ากฎหมายขัดกับหลักความเสมอภาค
  ๑) คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๔๒/๒๕๔๗ เรื่อง การไม่รับสมัครสอบบุคคล 
ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการเพราะมีสภาพทางกายพิการขัดต่อหลักความ 
เสมอภาคหรือไม่
  ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาสรุปได้ว่า ผู้ฟ้องคดีแม้จะมีรูปกายพิการ แต่ความพิการ 
ดงักลา่วไมถ่งึขนาดทีไ่มอ่าจชว่ยเหลอืตนเองได ้หรอืไมอ่าจปฏบิตัหินา้ทีก่ารงานโดยปกตไิด้ โดยงาน 
ทีผู่ฟ้อ้งคดเีคยทำในขณะเปน็ทนายความมาแลว้นัน้มลีกัษณะทำนองเดยีวกบังานของขา้ราชการอยัการ  
แม้สภาพทางกายจะพิการแต่ความแตกต่างดังกล่าวไม่ถึงขั้นจะเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการปฏิบัติ 
หน้าที่ การไม่รับสมัครผู้ฟ้องคดีในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการ 
ผู้ช่วย จึงเป็นการใช้ดุลพินิจวินิจฉัยโดยไม่ชอบด้วยมาตรา ๓๓ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 
ขา้ราชการฝา่ยอยัการ พ.ศ. ๒๕๒๑ และเปน็การเลอืกปฏบิตัโิดยไมเ่ปน็ธรรมตอ่ผูฟ้อ้งคดตีามมาตรา ๓๐  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
  ข้อสังเกต คำพิพากษานี้เป็นการยืนยันหลักความเสมอภาคที่ว่า “ต้องปฏิบัติต่อบุคคล 
ทีเ่หมอืนกนัในสาระสำคญัอยา่งเดยีวกนั และปฏบิตัติอ่บคุคลทีแ่ตกตา่งกนัในสาระสำคญัทีแ่ตกตา่ง 
กนัออกไปตามลกัษณะเฉพาะของแตล่ะคน การปฏบิตัติอ่บคุคลทีเ่หมอืนกนัในสาระสำคญัแตกตา่ง 
กันก็ดี หรือการปฏิบัติต่อบุคคลที่แตกต่างกันในสาระสำคัญอย่างเดียวกันก็ดีย่อมขัดต่อหลักความ 
เสมอภาค”๗

  ๒) ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา เรือ่งเสรจ็ที ่๓๒๕/๒๕๔๗ เรือ่ง การยกเวน้คณุสมบตั ิ
เรื่องอายุและคะแนนเฉลี่ยให้กับบุตรของพนักงานหรือบุตรของอดีตพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย ขัดต่อหลักความเสมอภาคหรือไม่
  คณะกรรมการกฤษฎกีา (คณะที ่๒) เหน็วา่ การทีก่ารไฟฟา้ฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) 
กำหนดให้ยกเว้นคุณสมบัติในเรื่องอายุและคะแนนเฉลี่ยให้กับผู้สมัครที่เป็นบุตรของพนักงานหรือบุตร 
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ของอดตีพนกังาน กฟผ. จงึมผีลใหข้อ้เทจ็จรงิซึง่มสีาระสำคญัอยา่งเดยีวกนัไดร้บัการปฏบิตัทิีแ่ตกตา่ง 
กันออกไป ประกอบกับการยกเว้นคุณสมบัติดังกล่าวให้กับผู้สมัครที่เป็นบุตรของพนักงานหรือ 
บตุรของอดตีพนกังาน กฟผ. ในกรณนีีน้ัน้ เปน็การเลอืกปฏบิตัเิพือ่ใหเ้กดิประโยชนแ์กบ่คุคลบางกลุม่  
และมิใช่เป็นการเลือกปฏิบัติเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได ้
เชน่เดยีวกบับคุคลอืน่ อนัจะถอืไดว้า่เปน็การเลอืกปฏบิตัทิีเ่ปน็ธรรมซึง่เปน็เหตใุหย้กเวน้หลกัความ
เสมอภาคที่ได้บัญญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ

๗. บทสรุป
 หลกัความเสมอภาคนัน้เปน็หลกัการคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของบคุคลใหม้คีวามเสมอภาคกนั 
ในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน โดยถือหลักที่ว่ารัฐจักต้องปฏิบัติ 
ต่อบุคคลที่มีสาระสำคัญอย่างเดียวกันให้เหมือนกัน และปฏิบัติต่อบุคคลที่มีสาระสำคัญต่างกัน 
ให้แตกต่างกัน และห้ามเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่อง 
ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกาย หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ 
หรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง แต่การเลือกปฏิบัติ 
ทีม่เีหตอุนัเกดิจากสภาพขอ้เทจ็จรงิทีแ่ตกตา่งกนัในสาระสำคญั หรอืการเลอืกปฏบิตัเิพือ่ประโยชน์ 
สาธารณะ ตลอดจนการเลือกปฏิบัติเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและ 
เสรภีาพไดเ้ชน่เดยีวกบับคุคลอืน่นัน้ สามารถกระทำไดโ้ดยไมถ่อืวา่เปน็การเลอืกปฏบิตัทิีไ่มเ่ปน็ธรรม  
ดงันัน้ หากทกุภาคสว่นมคีวามประสงคท์ีจ่ะแกไ้ขปญัหาความไมเ่ปน็ธรรมและลดความเหลือ่มลำ้อนัเปน็ 
ปญัหาทีส่ำคญัประการหนึง่ของสงัคมไทยในปจัจบุนั ทางออกประการหนึง่ของปญัหานีค้อืการนำหลกั
ความเสมอภาคมาใช้เป็นเครื่องมือทางกฎหมายในการกระจายความเป็นธรรมในสังคม 
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คำสอนหลวงพ่อ มรดกธรรม ๕ ดี : สู้ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ 

หน้า ๑๕

ควบคุมจนเคยชินเป็นปกติก็จักเป็นศีล
 
  สภาพจิตอยู่ในสภาพสูงส่ง
  ไม่มีอะไรที่จะกระทำให้แปดเปื้อน
  เหมือนดอกบัวที่โผล่พ้นน้ำ...
  น้ำไม่เปื้อน โคลนไม่เปื้อน
  ดอกบัวสะอาดอยู่ตลอดเวลา ฉันใด
  ใจที่สูงส่งก็ย่อมจะสะอาดอยู่ ฉันนั้น
 ความสขุความทกุขใ์นชวีติประจำวนัของเรานัน้ ขอใหเ้ราเชือ่มัน่เอาไวอ้ยา่งหนึง่วา่  
ขึ้นอยู่กับการคิดของเราเอง ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอะไร ๆ ภายนอก
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“ปฏิบัติราชการอย่างไรให้ถูกต้อง 
ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ”
ตอน : ข้อมูลข่าวสารของราชการที่เปิดเผยได้

นายวรชัย  แสนสีระ
นิติกร สำนักกฎหมาย

ความนำ
เมือ่กลา่วถงึพระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ คงไมม่ ี

บุคคลใดโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับภาระหน้าที่ 
ในการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวที่จะปฏิเสธว่าไม่รู้จักหรือเคยได้รับทราบเกี่ยวกับ 
สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน เพราะเป็นกฎหมายสำคัญที่รับรองสิทธ ิ
ของประชาชนหรือเอกชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารซึ่งอยู่ในความครอบครองของรัฐ  
โดยมีหลักการว่าข้อมูลข่าวสารของราชการเกือบทั้งหมดเป็นสิ่งซึ่งสามารถเปิดเผย 
ตอ่สาธารณะได ้จะมขีอ้ยกเวน้เฉพาะกรณทีีม่กีฎหมายกำหนดหา้มเปดิเผยหรอืกำหนด 
ให้เป็นดุลยพินิจที่ไม่เปิดเผยซึ่งเป็นส่วนน้อย นอกจากนี้ยังรับรองสิทธิของประชาชน 
ในการร้องเรียนหรืออุทธรณ์เพื่อให้มีการทบทวนคำสั่ง ในฐานะกลไกที่จะขับเคลื่อน 
การบริหารราชการให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

 แตเ่มือ่ไดม้กีารตัง้ประเดน็คำถามทีค่วรตอ้งทราบ อาท ิขอ้มลูขา่วสารประเภทใด 
บ้างที่เปิดเผยได้ ข้อมูลข่าวสารประเภทใดบ้างที่เปิดเผยไม่ได้ หรืออาจไม่ต้องเปิดเผย 
และหน่วยงานของรัฐด้วยกันจะขอข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 
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ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้หรือไม่ ปรากฏว่าหลายคนกลับตอบไม่ได้ หรือตอบได้ 
แต่ไม่ถูกต้องครบถ้วนทั้งหมด อันเป็นการสะท้อนให้เห็นว่ายังมีบุคคลอีกหลายคน 
ที่ไม่เข้าใจในหลักการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารราชการดีพอ ทั้ง ๆ ที่พระราชบัญญัติ 
ฉบับนี้มีผลใช้บังคับมาตั้งแต่วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ หากนับถึงปัจจุบันก็เป็นเวลา 
กวา่ ๑๓ ปแีลว้ ซึง่อาจเปน็เพราะมเีนือ้หาสาระและมขีอบเขตการบงัคบัใชก้วา้งเกนิไป  
ทำให้ยากแก่การทำความเข้าใจและการตีความ อันนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมาย 
ทีไ่มถ่กูตอ้งตามมา ดงัจะเหน็ไดจ้ากจำนวนเรือ่งรอ้งเรยีนหรอือทุธรณต์อ่คณะกรรมการ 
ข้อมูลข่าวสารของราชการและคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารซึ่งมี 
เป็นจำนวนมากในแต่ละปี

 ดังน้ัน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ีถูกต้องในการปฏิบัติราชการตามกฎหมาย 
ดังกล่าว มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ จึงขอเสนอบทความเรื่อง “ปฏิบัติราชการ 
อย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ” ทั้งนี้ เพื่อเสนอความรู้ 
เกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบแนวคำวินิจฉัยของ 
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ซึ่งถือได้ว่าเป็นการศึกษาจากกรณี 
ปฏิบัติจริง โดยในโอกาสนี้จะขอเสนอเป็นตอนแรกในเรื่องที่เกี่ยวกับ ข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการที่เปิดเผยได้ ซึ่งจะกล่าวถึงขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย และประเภท 
ของข้อมูลข่าวสารของราชการที่เปิดเผยได้ 

๑. ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ
ก่อนที่จะได้ศึกษาถึงข้อมูลข่าวสารของราชการที่เปิดเผยได้ ข้อมูลข่าวสาร 

ที่เปิดเผยมิได้และข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐอาจใช้ดุลยพินิจ 
ไมต่อ้งเปดิเผย ตลอดจนแนวทางในการใชด้ลุยพนิจิดงักลา่ว จงึควรทราบถงึวตัถปุระสงค ์
ของพระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมถงึความหมายของคำวา่ 
“ขอ้มลูขา่วสารของราชการ” และ “หนว่ยงานของรฐั” ซึง่จะชว่ยใหเ้หน็ถงึความมุง่หมาย 
และขอบเขตของกฎหมายในเรื่องดังกล่าว 
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 ๑) วัตถุประสงค์ของกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ
  จากบทบัญญัติของกฎหมายประกอบกับเหตุผลในการประกาศใช้ 

พระราชบัญญัติฉบับนี้ สามารถสรุปถึงวัตถุประสงค์ของกฎหมายได้ดังนี้
  (๑) เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

เกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ ของรัฐ เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็น 
และมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ 

  (๒) เพือ่กำหนดหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้มลูขา่วสารของราชการทีห่นว่ยงาน
ของรฐัไมต่อ้งเปดิเผยหรอือาจไมเ่ปดิเผย โดยจำกดัเฉพาะขอ้มลูขา่วสารทีห่ากเปดิเผย
แล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ที่สำคัญของเอกชน

  (๓) เพื่อคุ้มครองการรุกล้ำสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล 
ข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ

  ข้อสังเกต 
  จากวัตถุประสงค์ของกฎหมายดังกล่าว หน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ 

ของรัฐซึ่งได้ขอข้อมูลข่าวสารตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด มิใช่ 
ขอขอ้มลูขา่วสารในฐานะเอกชน จงึไมใ่ชผู่ท้รงสทิธติามกฎหมายในอนัทีจ่ะขอขอ้มลู 
ขา่วสารจากหนว่ยงานของรฐัตามพระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
ดังนั้น จึงไม่มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งหน่วยงานของรัฐที่ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ตอ่คณะกรรมการวนิจิฉยัการเปดิเผยขอ้มลูขา่วสารของราชการได ้แตใ่นสว่นการรบัรู้ 
ข้อมูลข่าวสารของราชการระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันย่อมเป็นไปตามระบบบริหาร 
ราชการแผ่นดินหรือเป็นไปตามที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ๑ 

 ๒) ข้อมูลข่าวสารและหน่วยงานที่อยู่ในบังคับของกฎหมาย
  “ข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราว 

ขอ้เทจ็จรงิ ขอ้มลู หรอืสิง่ใด ไมว่า่การสือ่ความหมายนัน้จะทำไดโ้ดยสภาพของสิง่นัน้เอง 
หรอืโดยผา่นวธิกีารใด ๆ  และไมว่า่จะไดจ้ดัทำไวใ้นรปูของเอกสาร แฟม้ รายงาน หนงัสอื 
แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึก 
โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอื่นใดที่ทำให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้

  ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ต้องเป็น “ข้อมูล 
ขา่วสารของราชการ” ซึง่หมายความวา่ ขอ้มลูขา่วสารทีอ่ยูใ่นความครอบครองหรอื
ควบคมุดแูลของหนว่ยงานของรฐั ไมว่า่จะเปน็ขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัการดำเนนิงาน 
ของรฐัหรอืขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัเอกชน โดย“หนว่ยงานของรฐั” ซึง่เปน็ผูค้รอบครอง 
หรือควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้หมายความถึง 

๑ คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค ๑/๒๕๕๒, ที่ สค ๘๑/๒๕๕๒, ที่ สค ๖๙/๒๕๕๓,  
ที่ สค ๗๓/๒๕๕๓, ที่ สค ๙๕/๒๕๕๓.
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    (๑) ส่วนราชการ ทั้งราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการ 
ส่วนท้องถิ่น

  (๒) รัฐวิสาหกิจ ไม่ว่ารัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ เช่น 
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การรถไฟแห่งประเทศไทย  
รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติว่าด้วย 
การจัดตั้งองค์การของรัฐบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมาย 
แพ่งและพาณิชย์เช่นเดียวกับบริษัทเอกชน เช่น บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)  
และรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เช่น โรงงานยาสูบ เป็นต้น

  (๓) ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา อันได้แก่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

  (๔) ศาล เฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดี ซึ่งเป็นส่วนการ 
ใชอ้ำนาจตลุาการโดยตรงของศาลทีก่ารเปดิเผยเปน็ไปตามกฎหมายวธิพีจิารณาความ 
ต่าง ๆ เช่น การขอตรวจหรือการขอคัดสำเนาเอกสารในสำนวนคดีของศาลในคดีแพ่ง  
อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๕๔ เป็นต้น

  (๕) องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ ซึ่งแม้แท้จริงแล้วเป็นองค์กร 
เอกชนแต่เมื่อมีการใช้อำนาจรัฐ ก็ต้องอยู่ในบังคับของหลักความโปร่งใสเช่นเดียวกัน 
เช่น แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาวิศวกร สภาทนายความ เป็นต้น

  (๖) หนว่ยงานอสิระของรฐั คอื หนว่ยงานทีไ่มใ่ชส่ว่นราชการหรอืรฐัวสิาหกจิ 
แตย่งัเปน็หนว่ยงานของรฐัซึง่ใชอ้ำนาจกระทำการทางปกครอง เชน่ สถาบนัพระปกเกลา้ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ีมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ ์สำนกังานผูต้รวจการแผน่ดนิ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง และองค์การมหาชนท่ีจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัต ิ
องค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารแตกต่างไปจากส่วนราชการ 
หรือรัฐวิสาหกิจ เช่น โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เป็นต้น

  (๗) หน่วยงานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
  อย่างไรก็ตาม แม้คำว่าหน่วยงานของรัฐจะมีความหมายกว้างโดยมีเจตนา 

เพื่อให้ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด แต่ก็ไม่รวมถึงสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งมีทุน 
มาจากเงนิคา่หุน้ของสมาชกิ แมส้หกรณด์งักลา่วจะตัง้ขึน้ในสว่นราชการและถอืวา่เปน็
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เรือ่งสวสัดกิารภายในของสว่นราชการนัน้กต็าม เนือ่งจากตามพระราชบญัญตัสิหกรณ ์
พ.ศ. ๒๕๔๒ สหกรณ์เมื่อได้จดทะเบียนจัดตั้งแล้ว สหกรณ์ดังกล่าวก็มีฐานะเป็น 
นิติบุคคลแยกจากส่วนราชการ ไม่ใช่เป็นหน่วยงานหรือเป็นส่วนหนึ่งของส่วนราชการ 
นั้น และโดยเหตุผลเดียวกัน โรงเรียนเอกชนต่าง ๆ ก็ไม่เป็นหน่วยงานของรัฐ ดังนั้น  
ข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์ออมทรัพย์หรือของโรงเรียนเอกชนจึงไม่เป็นข้อมูลข่าวสาร
ของราชการตามความหมายของกฎหมายฉบับนี้ ๒  

๒. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่เปิดเผยได้ ๓

 ข้อมูลแต่ละประเภทมีลักษณะแตกต่างกันตามสภาพและความสำคัญ  
กฎหมายจึงได้กำหนดวิธีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะ 
ของข้อมูลข่าวสารแต่ละประเภท ดังนี้

 ๑) ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดพิมพ์ลงในราชกิจจานุเบกษา ๔

  ขอ้มลูขา่วสารของราชการทีก่ฎหมายกำหนดใหห้นว่ยงานของรฐัตอ้งนำไป 
เผยแพรโ่ดยการนำไปลงพมิพใ์นราชกจิจานเุบกษา เปน็ขอ้มลูขา่วสารของราชการสำคญั 
ที่ประชาชนควรต้องรู้ กฎหมายจึงกำหนดให้ต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดังกล่าว 
ให้มากที่สุด รวมทั้งเพื่อให้มีการเก็บเป็นหลักฐานในการใช้อ้างอิงเพื่อประโยชน์ต่าง ๆ 
ทางกฎหมายต่อไปได้ ซ่ึงประเภทของข้อมูลข่าวสารท่ีต้องนำลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา  
ประกอบด้วย

  (๑) การจดัองคก์ร และสรปุอำนาจหนา้ทีข่องหนว่ยงานของรฐั อนัเปน็ 
ประโยชน์เบื้องต้นที่ประชาชนสามารถตรวจค้นหาหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่อง 
ที่เกี่ยวข้องได้

  (๒) สถานทีต่ดิตอ่ขอรบัขอ้มลูขา่วสาร เพือ่เพิม่ความสะดวกกบัประชาชน 
ท่ีต้องการทราบว่าจะไปติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสารต่อหน่วยงานของรัฐใดท่ีใดได้บ้าง 

  (๓) กฎ หรือมติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ 
แบบแผน นโยบายหรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ 
เนือ่งจาก “กฎ” คอืการกระทำทางปกครองทีม่ผีลบงัคบัเปน็การทัว่ไป ไมไ่ดม้ผีลใชบ้งัคบั 
แกก่รณใีดหรอืบคุคลใดเปน็การเฉพาะเจาะจง๕ เมือ่จะใชบ้งัคบัแกป่ระชาชน ประชาชน 

๒ สมชยั วฒันการณุ, การใชส้ทิธขิองประชาชนตามพระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐, (กรงุเทพฯ 
: วิญญูชน, ๒๕๔๔).

๓ โปรดด ูชยัวฒัน ์วงศว์ฒันศานต,์ คูม่อืพระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐, สำนกังานคณะกรรมการ 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี.

๔ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗.
๕ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้
 “กฎ หมายความวา่ พระราชกฤษฎกีา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัหรอืบทบญัญตัอิืน่ 

ที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ”.
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ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับทราบล่วงหน้าตามหลักแห่งความเป็นธรรม เพื่อที่บุคคลจะได้ 
เตรียมตัวปฏิบัติตามกฎได้ ดังนั้น เมื่อบรรดากฎหรือข้อมูลข่าวสารที่มีสภาพอย่างกฎ 
จำเป็นต้องนำลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา หากไม่มีการนำลงพิมพ์ย่อมไม่เป็นธรรม 
ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง กฎหมายจึงกำหนดว่ากฎที่ยังไม่ได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษานั้น  
จะนำมาใชบ้งัคบัในทางไมเ่ปน็คณุแกบ่คุคลใดมไิด ้เวน้แตผู่น้ัน้จะไดรู้ถ้งึขอ้มลูขา่วสาร 
อันเป็นกฎนั้นตามความเป็นจริงมาก่อนแล้วเป็นเวลาพอสมควร๖ นั่นคือได้รู้มานาน 
พอที่จะปฏิบัติตามกฎนั้นได้โดยไม่มีอุปสรรค๗

  ข้อสังเกต
  ขอ้มลูขา่วสารตามทีก่ำหนดในขอ้นีมุ้ง่บงัคบัเฉพาะขอ้มลูขา่วสารทีเ่ปน็กฎ  

หรือมีสภาพอย่างกฎ ซึ่งมีผลต่อประชาชนหรือเอกชนทั่วไปเท่านั้น ดังนั้น กฎที่มีผล 
เฉพาะต่อเจ้าหน้าที่ในองค์กร เช่น ผู้บังคับบัญชาวางระเบียบกำหนดขั้นตอนและ 
วิธีปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ ซึ่งไม่มีผลต่อเอกชนทั่วไป กฎประเภทนี้จึงไม่ต้อง 
ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตัวอย่างข้อมูลข่าวสารท่ีมีสภาพอย่างกฎ อันมีผลต้องลงพิมพ์ 
ในราชกิจจานุเบกษา เช่น มติคณะรัฐมนตรีอันเป็นการวางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ 
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ๘ หนังสือเวียนของกระทรวงการคลังที่แจ้งส่วนราชการ
ตา่ง ๆ  ถือเป็นแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ ตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการ๙ เป็นต้น

  (๔) ข้อมูลข่าวสารอื่น ตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
กำหนด ทัง้นี ้เพือ่ใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบัการพฒันาของสงัคมในอนาคต ซึง่ปจัจบุนั 
ยังไม่มีประกาศกำหนดดังกล่าว

๖ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๘.
๗ สำนกังานคณะกรรมการขอ้มลูขา่วสารของราชการ, คูม่อืการปฏบิตังิานตามพระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของราชการ  

พ.ศ. ๒๕๔๐ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ, (กรุงเทพฯ : ศรีเมืองการพิมพ์, ๒๕๔๘).
๘ คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๒๖/๒๕๔๖.
๙ คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๘/๒๕๔๔.
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 ๒) ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้๑๐

  ข้อมูลข่าวสารประเภทนี้ ไม่มีความสำคัญถึงขนาดที่หน่วยงานของรัฐ 
ตอ้งพมิพเ์ผยแพรใ่หแ้พรห่ลายโดยการลงพมิพใ์นราชกจิจานเุบกษา แตก่ม็คีวามสำคญั 
ที่หน่วยงานของรัฐจะต้องรวบรวมไว้เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจได้รับรู้หรือตรวจค้น 
ได้ทันที ดังนี้

  (๑) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้ง 
ความเห็นแย้งและคำส่ังท่ีเก่ียวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว ท้ังน้ี เพ่ือให้ประชาชน 
ทราบว่าที่ผ่านมาหน่วยงานของรัฐมีหลักเกณฑ์การพิจารณาอย่างไร และหากตนจะ
มีการดำเนินการในกรณีเดียวกันนั้น จะต้องเตรียมการอย่างไรและหน่วยงานของรัฐ 
ควรพิจารณาอย่างไร

  (๒) นโยบายและการตีความที่ไม่มีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้ประชาชน 
ได้รับรู้นโยบายของหน่วยงานของรัฐในการดำเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด ซึ่งจะส่งผลให้
เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน

  (๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่ 
กำลังดำเนินการ ทำให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินการ
ของรัฐทุกขั้นตอนของการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น เอกสารเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรม
และดูงานประจำปี๑๑ เป็นต้น

  (๔) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมี 
ผลกระทบถงึสทิธหินา้ทีข่องเอกชน เพือ่ทีจ่ะไดรู้ว้า่การใหบ้รกิารหรอืการดำเนนิการ 
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งกับประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐนั้น ได้มีการ 
กำหนดขัน้ตอนหลกัเกณฑก์ารพจิารณาและการปฏบิตัหินา้ทีข่องเจา้หนา้ทีเ่ปน็อยา่งไร  
และในการขอรับบริการเรื่องต่าง ๆ จากหน่วยงานของรัฐหรือเมื่อต้องปฏิบัติตาม 
กฎหมายในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ เจา้หนา้ทีไ่ดด้ำเนนิการตามขัน้ตอนปฏบิตัหิรอืหลกัเกณฑ์ 
ตามที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติที่จะต้อง 
นำมารวบรวมไวใ้หเ้พือ่ประชาชนตรวจดนูี ้กฎหมายกำหนดบงัคบัเฉพาะทีม่ผีลกระทบ 
ถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชนเท่านั้น ส่วนคู่มือหรือคำสั่งใดหากเปิดเผยออกไปจะกระทบ 
ถึงผลสำเร็จในการบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานของรัฐอาจไม่เปิดเผยก็ได้๑๒

  (๕) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา หมายถึง  
ขอ้มลูขา่วสารทีไ่ดม้กีารจดัพมิพเ์พือ่ใหเ้ผยแพรต่ามจำนวนพอสมควรแลว้ จงึไมจ่ำเปน็ 
ต้องนำข้อมูลข่าวสารนั้นลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาอีก ทั้งนี้ เพื่อลดความซ้ำซ้อน 

๑๐ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙.
๑๑ คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค ๗๑/๒๕๔๗.
๑๒ อ้างแล้วเชิงอรรถที่ ๗ หน้า ๑๐.
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และสิ้นเปลืองงบประมาณ แต่จะต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาว่าได้มีการพิมพ์ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวไว้แล้ว โดยการอ้างอิงถึงสิ่งพิมพ์นั้น

  (๖) สัญญาสำคัญของรัฐ สัญญาในการดำเนินงานต่าง ๆ ของรัฐ 
โดยปกตทิัว่ไปยอ่มไมเ่ปน็ความลบั แตท่ีผ่า่นมามกัไมไ่ดม้กีารเปดิเผยเทา่ทีค่วรจนทำให้ 
ประชาชนขาดข้อมูลในการศึกษาติดตาม จนบางครั้งปรากฏว่ามีสัญญาบางกรณีที่ 
ทำไปโดยรัฐเสียเปรียบหรือไม่อาจสำเร็จตามที่มุ่งหมายได้ กฎหมายจึงได้กำหนดให้ 
หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการรวบรวมสัญญาดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนตรวจดู 
เพื่อความสะดวกในการศึกษาข้อมูล 

    - สัญญาสัมปทาน ได้แก่สัญญาที่รัฐอนุญาตให้เอกชนจัดทำบริการ 
สาธารณะ เช่น สัญญาการเดินรถประจำทาง หรือสัญญาให้เอกชนจัดทำประโยชน ์
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การทำไม้ หรือทำเหมืองแร่ เป็นต้น

    - สญัญาทีม่ลีกัษณะเปน็การผกูขาดตดัตอน คอื สญัญาทีใ่หส้ทิธเิอกชน 
กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งได้แต่เพียงผู้เดียว เช่น สัญญาให้ผลิตสุรา เป็นต้น

    - สญัญารว่มทนุกบัเอกชนในการจดัทำบรกิารสาธารณะ คอื กจิการ 
ที่เป็นของรัฐแต่มีการร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำ เช่น สัญญาให้บริการโทรศัพท์ 
เป็นต้น

    ข้อสังเกต
    การทีก่ฎหมายบงัคบัเฉพาะสญัญา ๓ ประเภทดงักลา่วขา้งตน้เทา่นัน้ 

ท่ีหน่วยงานของรัฐต้องนำมารวบรวมไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้น้ัน ก็มิได้หมายความว่า 
หากสัญญาอื่น ๆ ของหน่วยงานของรัฐไม่ต้องเปิดเผย แต่โดยหลักการแล้วสัญญา 
โดยสว่นใหญเ่กอืบทกุเรือ่งจะตอ้งเปดิเผยใหป้ระชาชนไดรู้ ้เพยีงแตว่า่หนว่ยงานของรฐั 
ยังไม่ได้ถูกกำหนดให้ต้องนำมารวมไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเท่านั้น

  (๗) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย 
หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี กฎหมายได้กำหนดให้ระบุรายชื่อ รายงานทางวิชาการ 
รายงานขอ้เทจ็จรงิ หรอืขอ้มลูขา่วสารทีน่ำมาใชใ้นการพจิารณาไวด้ว้ย เพือ่จะไดท้ราบวา่ 
คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการดังกล่าวได้มีการดำเนินการหรือตัดสินใจในเรื่องใด 
ไปแล้วบ้าง หรือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตนหรือสังคมอย่างไร
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   (๘) ข้อมูลข่าวสารอื่น ต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่คณะกรรมการข้อมูล 
ข่าวสารของราชการกำหนดไว้ ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ได้ออกประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กำหนดให้ประกาศ 
ประกวดราคาและประกาศผลสอบราคา ที่หัวหน้าส่วนราชการลงนามแล้ว  
และขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัผลการพจิารณาการจดัซือ้จดัจา้งของหนว่ยงานของรฐั  
เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามพระราชบัญญัตินี้ พร้อมทั้ง
ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ 
เปน็รายเดอืนทกุเดอืน โดยมรีายละเอยีดเกีย่วกบังานทีจ่ดัซือ้จดัจา้ง วงเงนิงบประมาณ 
วธิกีารซือ้หรอืจา้ง รายชือ่ผูเ้ขา้เสนอราคา และราคาทีเ่สนอ ผูท้ีไ่ดร้บัคดัเลอืกและราคา 
และเหตุผลที่คัดเลือกผู้เสนอราคารายน้ันโดยสรุป เพ่ือเป็นดรรชนีสำหรับการตรวจดู 
ของประชาชนได้๑๓

 ๓) ข้อมูลข่าวสารที่จัดหาให้เอกชนเป็นการเฉพาะราย๑๔

  ข้อมูลข่าวสารประเภทซึ่งต้องจัดหาให้เอกชนซึ่งมายื่นคำขอกับหน่วยงาน
ของรัฐเป็นการเฉพาะรายนี้ แตกต่างจาก ๒ วิธีแรก ซึ่งมีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า 
ขอ้มลูขา่วสารประเภทใดทีจ่ะตอ้งนำมาเปดิเผยโดยนำไปประกาศในราชกจิจานเุบกษา  
และข้อมูลข่าวสารประเภทใดบ้างที่จะต้องนำมาเปิดเผยโดยการจัดไว้ให้ประชาชน 
เข้าตรวจดูได้ เนื่องจากไม่มีข้อจำกัดในเรื่องที่จะขอ นอกเสียจากจะเข้าข้อยกเว้นที่จะ 
ไม่เปิดเผยได้ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เช่น เป็นข้อมูลข่าวสารที่ห้ามเปิดเผย หรือเป็น 
ข้อมูลข่าวสารประเภทที่อยู่ในดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะไม่เปิดเผย จึงเป็น 
หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐจะต้องจัดหาให้ทั้งสิ้น แต่อย่างไรก็ตาม หน่วยงานของรัฐ
ยังอาจปฏิเสธการจัดหาข้อมูลข่าวสารให้ในบางกรณี หากเป็นการขอข้อมูลข่าวสาร 
ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 

 (๑)  ผู้ขอระบุข้อมูลข่าวสารท่ีต้องการในลักษณะทีไ่ม่อาจเข้าใจได้ตามสมควร 
หรือเป็นคำขอท่ีไม่ชัดเจน เช่น ระบุว่าขอสรรพเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับสำนวนการร้องเรียน 
ทั้งหมด ถือเป็นคำขอที่ไม่ชัดเจนว่าขอข้อมูลข่าวสารเรื่องอะไร๑๕

 (๒)  เป็นข้อมูลข่าวสารที่ไม่มีในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของ 
หน่วยงานของรัฐ ให้หน่วยงานที่รับคำขอให้คำแนะนำเพื่อไปยื่นคำขอต่อหน่วยงาน 
ของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้น

๑๓ ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ประกาศประกวดราคาและประกาศสอบราคา 
ของหน่วยงานของรัฐที่หัวหน้าส่วนราชการลงนามแล้ว เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ (๘)  
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๒ และเรื่อง กำหนดให้ 
ขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัผลการพจิารณาการจดัซือ้จดัจา้งของหนว่ยงานของรฐั เปน็ขอ้มลูขา่วสารทีต่อ้งจดัไวใ้หป้ระชาชนเขา้ตรวจดไูดต้าม 
มาตรา ๙ (๘) แห่งพระบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประกาศ ณ วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๔.

๑๔ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒.
๑๕ คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค ๑๐๘/๒๕๔๗.
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 (๓)  เปน็ขอ้มลูขา่วสารทีไ่มอ่ยูใ่นสภาพทีพ่รอ้มจะใหไ้ด ้เชน่ กรณทีีเ่ปน็สญัญา 
ยังมิได้ลงนาม เพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้๑๖

 (๔)  เป็นข้อมูลที่ขอบ่อยครั้งหรือจำนวนมากโดยไม่มีเหตุอันสมควร  
เช่น ขอข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นหลักฐานการส่งประกาศสอบราคาจัดซ้ือวัสดุส้ินเปลือง  
ประเภท ปูน ทราย เหล็กก่อสร้าง ไม้แปรรูป ตั้งแต่ปี ๒๕๔๓ – ๒๕๔๗ ถือเป็นคำขอ 
ที่มีขอบเขตกว้างขวาง มีปริมาณมากเกินสมควร จนอาจเป็นการรบกวนการทำงาน 
ของเจ้าหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันสมควร๑๗

 (๕)  เป็นการขอข้อมูลที่ได้มีการจัดชั้นความลับโดยหน่วยงานอื่น กรณีนี้ 
หน่วยงานของรัฐท่ีรับคำขอน้ันไม่มีหน้าท่ีให้ข้อมูลข่าวสารตามท่ีขอ แต่จะต้องส่งคำขอ 
ให้หน่วยงานของรัฐเจ้าของข้อมูลที่ประทับชั้นความลับนั้นพิจารณาเพื่อมีคำสั่งต่อไป

บทส่งท้าย
 ส่ิงสำคัญย่ิงของระบบการตรวจสอบของภาคประชาชนท่ีจะทำให้การดำเนินการ 

ต่าง ๆ ของภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบและลดปัญหาการคอรับช่ันได้ ซ่ึงจะนำ
ไปสู่การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยมีความเข้มแข็ง และมีผลบังคับใช้ได้อย่าง 
สมบูรณ์และมีความเสมอภาคกันได้น้ัน ประชาชนจำเป็นต้องมีเคร่ืองมือท่ีจะเป็น 
อุปกรณ์ซ่ึงสามารถใช้ในการตรวจสอบความไม่ชอบมาพากลของหน่วยงานของรัฐ  
ข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าท่ี หรือมูลเหตุแห่งการคอรัปช่ันของทางราชการได้  
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงเป็นเคร่ืองมือสำคัญอย่างหน่ึง 
อันจะขาดเสียมิได้ของประชาชนเพ่ือใช้ในการตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ การใช้
งบประมาณตลอดจนการดำเนินการตามนโยบายต่าง ๆ และเพ่ือรักษาไว้ซ่ึงสิทธิและ 
เสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญได้รับรองไว้ตลอดจนเป็นการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของประชาชน
และสังคมโดยรวม แต่อย่างไรก็ตาม เคร่ืองมือดังกล่าวจะทรงประสิทธิภาพตามความ 
มุ่งหมายท่ีกำหนดไว้เพียงใดน้ันย่อมข้ึนอยู่กับหน่วยงานของรัฐซ่ึงเป็นกลไกสำคัญท่ีจะ 
ช่วยขับเคล่ือนในส่วนของการปฏิบัติงานให้ปรากฏผลสำเร็จจนเป็นรูปธรรมได้มากน้อย 
เพียงใดด้วย

 โดยในบทความเร่ือง “ปฏิบัติราชการอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ” ตอนต่อไปน้ัน ผู้เขียนจะนำเสนอประเภทของข้อมูลข่าวสาร 
ท่ีเปิดเผยไม่ได้ และประเภทข้อมูลข่าวสารท่ีหน่วยงานของรัฐอาจใช้ดุลยพินิจท่ีไม่ต้อง 
นำมาเปิดเผย รวมถึงแนวทางในการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตลอดจนตัวอย่าง 
คำวินิจฉัยคณะกรรมการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวกับส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
เป็นตอนสุดท้าย ซ่ึงท่านผู้อ่านสามารถติดตามได้ในวารสารจุลนิติฉบับหน้า 

๑๖ คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค ๙๖/๒๕๔๗.
๑๗ คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค ๓๖/๒๕๔๗.
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นางสาวอวิการัตน์  นิยมไทย
นิติกร สำนักกฎหมาย

๑. บทนำ
	 	 ดังเป็นข่าวที่ปรากฏในสังคมไทยปัจจุบันว่ามีหญิงเป็นจำนวนไม่น้อยได้

ตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์และมีการลักลอบทำแท้งเกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย	ทั้งที่การ 
กระทำดังกล่าวน้ันถือว่าเป็นความผิดอาญาฐานทำให้แท้งลูกตามประมวลกฎหมายอาญา	 
เป็นความผิดต่อศีลธรรมและจารีตประเพณีอันดีงามของไทย	ตลอดจนอาจก่อให้เกิด
ภาวะแทรกซ้อนหรือเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตของหญิงนั้นได้

	 	 ดังนั้น	 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมายเกี่ยวกับการทำแท้ง 
ทั้งของประเทศไทยและประเทศต่าง	 ๆ	 ซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปตาม 
ประวตัศิาสตรแ์ละจารตีประเพณขีองแตล่ะทอ้งถิน่	และเพือ่เปน็แนวทางในการพฒันา
กฎหมายเกี่ยวกับการทำแท้งในอนาคต	คอลัมน์การปฏิรูปกฎหมาย	:	LAW	REFORM	
จงึใครข่อนำเสนอเรือ่ง	“กฎหมายเกีย่วกบัการทำแทง้” อนัประกอบดว้ย	ความรูเ้บือ้งตน้ 
เกี่ยวกับการทำแท้ง	กฎหมายเกี่ยวกับการทำแท้งในต่างประเทศ	กฎหมายเกี่ยวกับ 
การทำแท้งในประเทศไทย	 และเหตุยกเว้นความผิดฐานทำให้แท้งลูกตามประมวล 
กฎหมายอาญา	ดังนี้

๒. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำแท้ง
	 	 คำว่า	“ทำแท้ง”	หรือ	abortion	นั้น	พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน	

พ.ศ.	๒๕๔๒	ได้ให้ความหมายไว้ว่า	หมายถึง	การรีดลูก,	มีเจตนาทำให้ทารกออกจาก
ครรภ์มารดาก่อนครบกำหนดและตาย	

	 	 คำว่า	“แท้งลูก”	ตามความหมายในทางกฎหมายนั้น	หมายถึง	การทำให้ 
เด็กที่ปฏิสนธิในครรภ์ของหญิงถูกทำลายก่อนที่จะคลอดหรือคลอดออกมาแล้วไม่ม ี
สภาพบุคคล	 หากเป็นกรณีที่เด็กคลอดออกมามีชีวิตเพียงชั่ววินาทีเดียวแล้วถึงแก่ 
ความตาย	เช่นนี้ไม่ใช่การแท้งลูกตามความหมายของประมวลกฎหมายอาญา	แต่เป็น
เพียงการแท้งลูกตามความรู้สึกหรือความเข้าใจของบุคคลโดยทั่วไปเท่านั้น๑

:  A B O R T I O N  A C T

  ๑ไกรฤกษ์	 	 เกษมสันต์,	คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘ – มาตรา ๓๖๖,	 พิมพ์ครั้งที่	 ๔,	 (กรุงเทพฯ	 :	 
สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา,	๒๕๕๑),	หน้า	๑๐๐.
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  ทางการแพทย์	“การแท้ง”	 หมายถึง	 การสิ้นสุดของการตั้งครรภ์ก่อน 
ที่เด็กจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นอกครรภ์มารดา	 โดยถือเอาการสิ้นสุดของการ 
ตั้งครรภ์ก่อนอายุครรภ์	๒๘	สัปดาห์	ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เด็กยังหนักไม่ถึง	๑,๐๐๐	กรัม	
และการแท้งแบ่งเป็น	๒	กลุ่ม	คือ	

	 	 ๑)	 การแท้งเอง	หมายถึง	การแท้งที่เกิดจากสาเหตุต่าง	ๆ	ที่ไม่เกี่ยวข้อง 
กับการกระทำที่จงใจจะให้เกิดการแท้ง	ถือเป็นความล้มเหลวของการตั้งครรภ์ตาม 
ธรรมชาติ	สาเหตุของการแท้งเองอาจจะเกิดได้จาก	ความบกพร่องของไข่ที่ผสมแล้ว	
หรอืตวัออ่น	ซึง่จะแทง้ตัง้แตเ่ริม่ตัง้ครรภใ์หม่	ๆ 	ไปจนถงึอายคุรรภไ์มเ่กนิ	๑๒	สปัดาห์	 
หรือความบกพร่องทางด้านมารดา	เช่น	มดลูกพิการ	ปากมดลูกปิดไม่ดี	โรคประจำตัว 
บางอย่าง	การแท้งจากสาเหตุนี้จะเกิดขึ้นเมื่ออายุครรภ์มากเกิน	๑๒	สัปดาห์ขึ้นไป	

	 	 ๒)	 การทำแท้ง	 หมายถึง	 กระทำเพื่อให้เกิดการแท้ง	 แบ่งออกเป็น	 
การทำแท้งในกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้	และการทำแท้งที่ผิดกฎหมายหรือ
การลักลอบทำแท้ง	

  สำหรับสาเหตุของการทำแท้งที่ผิดกฎหมายนั้น	กรณีหญิงซึ่งยังไม่สมรส 
โดยมากจะเกิดขึ้นจากตั้งครรภ์ก่อนสมรสและมีอุปสรรคขัดข้องทำให้ไม่สามารถ
สมรสกับชายที่เป็นบิดาของเด็กได้	 อาจเป็นเพราะสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม	 
หรือเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ	 เช่น	 หญิงขายบริการ	 กรณีหญิงซึ่งสมรสแล้ว 
โดยมากจะมีสาเหตุมาจากปัญหาทางเศรษฐกิจ	 ปัญหาความไม่พร้อมที่จะมีบุตร	
หรือมีบุตรมากเกินไป	 มีปัญหาภายในครอบครัว	 เช่น	 สามีมีภริยาน้อย	 หรือ 
ตนเองเป็นภริยาน้อย	 หรือต้องหย่าร้าง	 เป็นต้น๒	 วิธีการทำแท้งนั้นมีเพียง 
ไม่กี่วิธี	 เช่น	 การขูดมดลูก	 การใช้เครื่องดูด	 การฉีดน้ำเกลือเข้มข้นเข้าไปใน 
โพรงมดลูก	หรือการกินหรือฉีดยาขับเลือด	 การทำแท้งที่ผิดกฎหมายนั้นนอกจาก
หญิงและผู้กระทำจะมีความผิดตามกฎหมายแล้ว	การทำแท้งยังอาจก่อให้เกิดภาวะ 
แทรกซ้อนและเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตของหญิงได้	 เช่น	 ในขณะทำแท้งหรือภายใน	
๓	 ชั่วโมง	 หญิงอาจมีอาการตกเลือด	 มดลูกทะลุ	 ปากมดลูกฉีกขาด	 หลอดเลือด 
อุดตันจากฟองอากาศ	จากลิ่มเลือด	หรือจากน้ำคร่ำ	และอาจถึงแก่ชีวิต	ภายหลัง 
การทำแท้ง	๓	ชั่วโมง	 เป็นต้นไป	จนถึง	๒๘	วัน	หญิงอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนจาก 
การอกัเสบตดิเชือ้และอาจจะถกูตดัมดลกูหรอืเสยีชวีติได้	ภาวะแทรกซอ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 
ภายหลัง	 เช่น	ปวดประจำเดือน	 เป็นหมัน	การตั้งครรภ์นอกมดลูก	และการแท้งซ้ำ	
เป็นต้น	

๓. กฎหมายเกี่ยวกับการทำแท้งในต่างประเทศ
	 	 การทำแทง้เริม่มขีึน้ตัง้แตใ่นสมยัโบราณ	โดยชนชาตกิรกีและโรมนัโบราณ 

ได้มีการทำแท้งกันอย่างกว้างขวางและไม่มีกฎหมายบัญญัติห้ามไว้เพราะถือว่าสิ่งซึ่ง 

  ๒สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน	เล่มที่	๙	เรื่องที่	๔	การทำแท้ง	เว็บไซต์	:	kanchanapisek.or.th.
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จะเปน็เดก็ตอ่ไปนัน้เปน็สว่นหนึง่ของรา่งกายหญงิ	ตอ่มามนษุยจ์งึเริม่เหน็โทษของการ 
ทำแท้งว่าเป็นการจำกัดจำนวนมนุษยชาติ	และประเทศต่าง	ๆ 	ได้เริ่มบัญญัติกฎหมาย 
ห้ามทำแท้งและถือว่าการทำแท้งเป็นอาชญากรรม๓

	 	 กฎหมายทำแท้งในปัจจุบันเป็นการเผชิญหน้ากันระหว่างสิทธิที่จะมี 
ชีวิตของทารก	(Right	to	lift)	และสิทธิส่วนตัวของหญิงในความเป็นเจ้าของร่างกาย	 
(Right	to	privacy)	 โดยสิทธิที่จะมีชีวิตนั้นปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้ให้ 
การรับรองไว้แต่ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าสิทธิดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เมื่อใด	ประกอบกับ
แนวคำพิพากษาของศาลซึ่งเป็นบรรทัดฐานในหลายประเทศของสหภาพยุโรปต่าง 
ยืนยันว่ากฎหมายที่อนุญาตให้ทำแท้งไม่ถือว่าขัดรัฐธรรมนูญ	เพราะรัฐธรรมนูญไม่ได้ 
รับรองสิทธิในการมีชีวิตของตัวอ่อนในครรภ์ไว้	อย่างไรก็ตาม	การทำแท้งยังคงเป็น
เรื่องที่ผิดต่อหลักศาสนาไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธ	ศาสนาคริสต์	หรือศาสนาอิสลาม	
กฎหมายการทำแท้งของประเทศต่าง	 ๆ	 จึงมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปตาม 
ประวัติศาสตร์และจารีตประเพณีของแต่ละท้องถิ่น	 เช่น	 ห้ามทำแท้งโดยเด็ดขาด	
ใหท้ำแทง้ตามแตจ่ะรอ้งขอ	ใหท้ำแทง้เพือ่ชว่ยชวีติมารดา	ใหท้ำแทง้ไดเ้พือ่เหตผุลทาง 
เศรษฐกจิและสงัคม๔	ซึง่ในทีน่ีใ้ครข่อยกตวัอยา่งกฎหมายของประเทศสหราชอาณาจกัร 
และประเทศฝรั่งเศส	ดังนี้

  ๓.๑ ประเทศสหราชอาณาจักร	 เป็นประเทศที่เคร่งศาสนา	การทำแท้ง	
จึงเป็นสิ่งต้องห้ามตั้งแต่ก่อนที่จะมีระบบรัฐสภา	 โดยบทบัญญัติเรื่องทำแท้งได้มีขึ้น 
เป็นครั้งแรกในป	ีค.ศ.	๑๘๐๓	กำหนดให้ผู้ทำแท้งหลังทารกในครรภ์แสดงการมีชีวิต
จะได้รับโทษถึงประหารชีวิต	และหากทำแท้งก่อนทารกในครรภ์แสดงการมีชีวิตอาจ
ถูกจำคุกสูงถึง	๑๔	ปี	หรือถูกเฆี่ยนด้วยแส้	ต่อมาในปี	ค.ศ.	๑๘๖๑	ได้มี	Offences	
Against	 the	Person	Act	กำหนดให้การทำแท้งบางอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย	 
และบางอย่างไม่ถือว่าผิดต่อกฎหมายหากทำเพื่อช่วยชีวิตของหญิง	 จากนั้นในปี	
ค.ศ.	๑๙๒๙	ได้มีกฎหมายคุ้มครองชีวิตทารก	The	Infant	Lift	Preservatiopn	Act	
ซึง่มคีวามผดิฐานทำลายชวีติเดก็	หมายถงึ	การกระทำใด	ๆ 	ทีท่ำใหท้ารกตายกอ่นทีจ่ะ
คลอดและมชีวีติอสิระจากมารดาโดยมเีจตนาทีจ่ะทำลายชวีติเดก็ทีอ่าจจะเกดิมาแลว้มี
ชีวิตรอดอยู่	ภายหลังในปี ค.ศ. ๑๙๓๘ ได้มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น โดยนายแพทย์ 
Bourne ไดต้ดัสนิใจทำแทง้ใหก้บัเดก็หญงิอายตุำ่กวา่ ๑๕ ป ีซึง่ถกูกลุม่ทหารขม่ขนื 
กระทำชำเรา เพือ่ชว่ยชวีติหรอืสขุภาพรา่งกายและจติใจของเดก็แตก่ลบัถกูฟอ้งรอ้ง 
ดำเนนิคด ีสดุทา้ยนายแพทย ์Bourne ไดห้ลดุพน้จากขอ้กลา่วหา เพราะผูพ้พิากษา 
ที่พิจารณาคดีเห็นว่าเป็นการกระทำโดยสุจริตด้วยเชื่อว่ามีความจำเป็นในการที ่

  ๓	วิฑูรย์		อึ้งประพันธ์,	ปัญหาการทำแท้ง : การบ้านที่รัฐบาลยังทำไม่เสร็จ,	๒๕๓๗,	หน้า	๒๐.
  ๔เมธกิาญจน	์						ชา้ง	หวัหนา้,					ความชอบธรรมในการทำแท้งกรณีชีวิตในครรภ์มารดาไม่สมประกอบ,					ดษุฎนีพินธ	์คณะนติศิาสตร ์
ปรีดี		พนมยงค์	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต,	๒๕๕๒,	หน้า	๓๕	–	๔๐.
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จะสงวนไว้ซึ่งชีวิตหญิงมีครรภ์ กรณีนี้จึงไม่เป็นการผิดกฎหมาย คำพิพากษาใน 
คดีนี้เป็นแนวทางให้กฎหมายทำแท้งในสหราชอาณาจักรคลายความเข้มงวดลง 
พร้อมส่งผลให้กฎหมายทำแท้งในประเทศต่าง ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศสหรัฐ
อเมรกิาคลายความเขม้งวดตามไปดว้ย	ตอ่มาเหตทุำแทง้เพราะสขุภาพหญงิไดข้ยาย
ขอบเขตมากขึน้ตามคำจำกดัความขององคก์ารอนามยัโลกซึง่กำหนดใหส้ขุภาพ	ไดแ้ก	่
สุขภาพทางกาย	สุขภาพทางใจ	และทางสังคม	นอกจากนี้ในปี	ค.ศ.	๑๙๖๐	มีเด็ก 
จำนวนมากที่เกิดมาไม่สมประกอบเนื่องจากมารดารับประทานยากล่อมประสาท 
ระหว่างการตั้งครรภ์	ซึ่งในปี	ค.ศ.	๑๙๖๒	มีประชากรที่เห็นด้วยกับการทำแท้งทารก
ที่ไม่สมประกอบมากถึงร้อยละ	๗๒

  ต่อมาในปี ค.ศ. ๑๙๖๗ ประเทศสหราชอาณาจักร ได้ประกาศใช้ 
พระราชบัญญัติการทำแท้ง หรือ Abortion Act	โดยกำหนดให้การทำแท้งไม่เป็น 
ความผดิ	หากกระทำโดยแพทยแ์ละไดก้ระทำในโรงพยาบาล	และเปน็การตัง้ครรภท์ีม่ี
ความเสี่ยงต่อชีวิต	หรือเป็นอันตรายต่อร่างกายและจิตใจของหญิง	หรือเป็นอันตราย 
ตอ่ทารกหากคลอดออกมาจะตอ้งทนทกุขท์รมานตอ่รา่งกายและจติใจอนัเปน็อปุสรรค 
อย่างร้ายแรง	และต้องได้รับความเห็นชอบของแพทย์อย่างน้อย	๒	คน	 เว้นแต่กรณี 
ฉุกเฉินและจำเป็นอาจมีความเห็นของแพทย์คนเดียวได้	 โดยปัจจุบันการทำแท้งใน 
ประเทศสหราชอาณาจักรอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติการทำแท้ง	 หรือ	
Abortion	Act	ค.ศ.	๑๙๖๗	แก้ไขโดย	Human	Fertilization	and	Embryology	Act	 
ค.ศ.	๑๙๙๐	อนุญาตให้มีการทำแท้งได้ภายใต้เงื่อนไข	คือ	มีแพทย์อย่างน้อย	๒	คน	
ใหก้ารรบัรองดว้ยเจตนาสจุรติวา่	มอีายคุรรภไ์มเ่กนิ	๒๔	สปัดาห	์และหากตัง้ครรภต์อ่ไป 
จะเปน็การเสีย่งมากกวา่	หรอืหญงิจะไดร้บัอนัตรายตอ่สขุภาพกาย	จติใจ	หรอืตอ่เดก็	ๆ 	 
ทีม่ชีวีติอยูข่องครอบครวันัน้	หรอืเพือ่ปอ้งกนัการบาดเจบ็ถาวรตอ่สขุภาพทางกายหรอื 
จิตใจของหญิง	หรือหากตั้งครรภ์ต่อไปจะเสี่ยงต่อชีวิตของหญิง	หรือจะเป็นการเสี่ยง 
อยา่งมากถา้เดก็คลอดออกมาจะตอ้งทนทกุขท์รมานจากความผดิปกตทิางรา่งกายหรอื 
จิตใจซึ่งนำไปสู่ความพิการร้ายแรง๕

  ๓.๒ ประเทศฝรั่งเศส	 การทำแท้ง	 หรือ	 L’interruption	 volontaire	 
de	grossesse,	(IVG)	นั้น	เป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมายฝรั่งเศสตั้งแต่ในสมัยกฎหมาย
นโปเลยีน	ตอ่มาเริม่มกีารเรยีกรอ้งใหม้กีารทำแทง้อยา่งเสรหีรอืคลายความเขม้งวด
ของกฎหมายทำแทง้จากประชาชนและสมาคมตา่ง ๆ  ภายใตบ้รรยากาศสงัคมนยิม 
สตรีนิยม สวัสดิการนิยม และความเสมอภาค จนกระทั่งในปี ค.ศ. ๑๙๗๔ สภา
ผู้แทนราษฎรฝรั่งเศสจึงได้ให้ความเห็นชอบร่างรัฐบัญญัติเวย (loi « Veil ») 
ยกเลิกโทษในความผิดฐานทำแท้ง อนุญาตให้ทำแท้งได้ตามความสมัครใจ	และ 
นับแต่นั้นเป็นต้นมากฎหมายทำแท้งของฝรั่งเศสก็ได้รับการพัฒนาเรื่อยมา

	 	 ๕เมธิกาญจน์		ช้างหัวหน้า,	เพิ่งอ้าง,	หน้า	๑๓๒	–	๑๓๘.
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	 	 ปจัจบุนัการทำแทง้ในประเทศฝรัง่เศส	สามารถกระทำไดภ้ายใตเ้งือ่นไข	คอื	 
มีคำร้องขอของหญิงว่าตนอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากอันเนื่องมาจากการตั้งครรภ์	 
(โดยหญิงนั้นเป็นเพียงผู้เดียวที่จะตัดสินใจได้ว่าอะไร	คือ	สถานการณ์ที่ยากลำบาก 
อันเนื่องมาจากการตั้งครรภ์)	 ซึ่งต้องกระทำภายในอายุครรภ์	 ๑๒	 สัปดาห์แรก	
โดยแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐ	 และกรณีที่หญิงเป็นผู้เยาว์ไม่จำเป็นต้องได้รับ 
ความยินยอมจากผู้ปกครอง	แต่ต้องพาบุคคลที่บรรลุนิติภาวะมาด้วย	 ถ้าในกรณีที่ 
หญิงเป็นคนต่างชาติจะต้องอาศัยในประเทศฝรั่งเศสมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า	๓	เดือน	
เวน้แตเ่ปน็ผูล้ีภ้ยัทางการเมอืง	นอกจากนีห้ญงิทีร่อ้งขอทำแทง้จะตอ้งผา่นการปรกึษา 
หารือจากแพทย์และนักสังคมสงเคราะห์	 โดยเริ่มจากการปรึกษาแพทย์เพื่อรับทราบ 
ข้อมูลและวิธีการทำแท้งในรูปแบบต่าง	ๆ	 โดยต้องผ่านการสัมภาษณ์จากนักสังคม 
สงเคราะห์	 เมื่อผ่านการสัมภาษณ์แล้วหญิงนั้นจะได้ใบรับรองจากแพทย์อนุญาตให้มี 
การทำแท้งได้	ต่อจากนั้นจะต้องผ่านการปรึกษาแพทย์อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้หญิงยืนยัน 
เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วจึงขึ้นทะเบียนเพื่อรอรับการทำแท้งต่อไป๖

  เม่ือพิจารณากฎหมายของประเทศสหราชอาณาจักรและฝร่ังเศสในเบ้ืองต้นแล้ว	 
อาจกล่าวได้ว่ากฎหมายอนุญาตให้มีการทำแท้งได้	 โดยเฉพาะในกรณีที่อาจก่อให้ 
เกิดอันตรายขึ้นกับสุขภาพกายหรือจิตใจของหญิง	หรือกรณีที่ทารกอาจมีร่างกายที่ 
ไม่สมประกอบ	 เพ่ือให้ได้ประชากรท่ีมีคุณภาพ	 ซ่ึงประเทศในภูมิภาคเอเชียท่ีมีการ 
บัญญัติกฎหมายในลักษณะนี้	ได้แก่	ประเทศสิงคโปร์	และอินเดีย	เป็นต้น

๔. กฎหมายเกี่ยวกับการทำแท้งในประเทศไทย
  ประเทศไทยเป็นเมืองท่ีมีวัฒนธรรมและจารีตประเพณีอันดีงาม	ประกอบกับ 

คนไทยเปน็คนโอบออ้มอารมีนีำ้ใจ	และปฏบิตัตินตามหลกัพระพทุธศาสนา	การทำแทง้ 
ในสังคมไทยจึงเป็นเรื่องที่ต้องห้ามมาแต่โบราณ	โดยถือเป็นความผิดอาญาและเป็น 
เรื่องที่ไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย	เช่น	กฎหมายตราสามดวงได้กำหนดบทลงโทษ 
แก่บุคคลที่ให้ยาหรือทำร้ายหญิงมีครรภ์เป็นเหตุให้หญิงแท้งลูก	 และกฎหมาย 
ลักษณะอาญา	ร.ศ.	๑๒๗	หมวดที่	๓	ความผิดฐานรีดลูก	มาตรา	๒๖๐	–	มาตรา	๒๖๔	
ได้กำหนดบทลงโทษแก่หญิงที่ทำให้ตนเองแท้งลูก	ผู้ที่กระทำให้หญิงแท้งลูก	และต้อง 
รับโทษหนักขึ้นในกรณีที่ผู้กระทำเป็นแพทย์	หรือหญิงไม่ยินยอม	แต่ไม่ต้องรับโทษ 
ในกรณีพยายามกระทำความผิด

  ปจัจบุนัการทำแทง้อยูภ่ายใตบ้งัคบัแหง่ประมวลกฎหมายอาญา ความผดิ 
ฐานทำให้แท้งลูก ตามมาตรา ๓๐๑ - ๓๐๕ ซึ่งหญิงที่ทำหรือยอมให้ผู้อื่นทำให้ตน
แท้งลูกและผู้ที่ทำให้หญิงแท้งลูกต้องรับโทษตามกฎหมาย	ดังนี้

	 	 ๖ปิยะบุตร	แสงกนกกุล,	บทความเรื่อง	๓๐ ปี กฎหมายทำแท้งเสรีในฝรั่งเศส,	สืบค้นเมื่อวันที่	๒๒	พฤศจิกายน	๒๕๕๓	
www.pub-law.net/publaw/view.aspx?ID=674.
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	 	 มาตรา	๓๐๑	 หญิงใดทำหรือยอมให้ผู้อื่นทำให้ตนแท้งลูก	 ต้องรับโทษ 
จำคุกไม่เกิน	๓	ปี	หรือปรับไม่เกิน	๖,๐๐๐	บาท	หรือทั้งจำทั้งปรับ

	 	 มาตรา	๓๐๒	 ผู้ใดทำให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงนั้นยินยอม	 ต้องรับโทษ 
จำคุกไม่เกิน	 ๕	 ปี	 หรือปรับไม่เกิน	 ๑๐,๐๐๐	 บาท	 หรือทั้งจำทั้งปรับ	 ถ้าการ 
กระทำนั้นเป็นเหตุให้หญิงรับอันตรายสาหัส	ผู้กระทำต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน	๗	ปี	 
หรือปรับไม่เกิน	 ๑๔,๐๐๐	 บาท	 หรือทั้งจำทั้งปรับ	 และถ้าเป็นเหตุให้หญิงถึงแก่ 
ความตาย	ผู้กระทำต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน	๑๐	ปี	และปรับไม่เกิน	๒๐,๐๐๐	บาท

	 	 มาตรา	๓๐๓	 ผูใ้ดทำใหห้ญงิแทง้ลกูโดยหญงิไมย่นิยอมตอ้งรบัโทษจำคกุ 
ไม่เกิน	๗	ปี	หรือปรับไม่เกิน	๒๔,๐๐๐	บาท	หรือทั้งจำทั้งปรับ	ถ้าการกระทำนั้น 
เป็นเหตุให้หญิงรับอันตรายสาหัส	ผู้กระทำต้องรับโทษจำคุกตั้งแต่	๑	ปี	ถึง	๑๐	ปี	
และปรบัตัง้แต	่๒,๐๐๐	บาท	ถงึ	๒๐,๐๐๐	บาท	และถา้เปน็เหตใุหห้ญงิถงึแกค่วามตาย	 
ผู้กระทำต้องรับโทษจำคุกตั้งแต	่๕	ปี	ถึง	๒๐	ปี	และปรับตั้งแต	่๑๐,๐๐๐	บาท	ถึง	
๔๐,๐๐๐	บาท

	 	 มาตรา	๓๐๔	 ผู้ใดเพียงแต่พยายามกระทำความผิด	ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ
	 	 มาตรา	๓๐๕	 ถ้าการกระทำความผิดดังกล่าวในมาตรา	 ๓๐๑	 และ 

มาตรา	๓๐๒	เป็นการกระทำของนายแพทย์	และจำเป็นต้องกระทำเนื่องจากสุขภาพ 
ของหญิง	 หรือหญิงมีครรภ์เนื่องจากการกระทำความผิดอาญาตามมาตรา	 ๒๗๖	 
มาตรา	๒๗๗	มาตรา	๒๘๒	มาตรา	๒๘๓	หรือมาตรา	๒๘๔	ผู้กระทำไม่มีความผิด

๕. เหตุยกเว้นความผิดฐานทำให้แท้งลูก ตามประมวลกฎหมายอาญา
	 	 ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วว่า	 การทำแท้งนั้นทั้งหญิงที่ทำหรือยอมให้

ผู้อื่นทำให้ตนแท้งลูก	 และผู้ที่ทำให้หญิงแท้งลูกนั้นต่างก็มีความผิดตามประมวล 
กฎหมายอาญาฐานทำให้แท้งลูก	แต่การกระทำนั้นจะไม่เป็นความผิดตามกฎหมาย	
หากเป็นการกระทำของแพทย์	และมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด	ดังต่อไปนี้

  ๕.๑ จำเปน็ตอ้งกระทำเนือ่งจากสขุภาพของหญงิ	คำวา่	“สขุภาพ”	ในทีน่ี ้
ประมวลกฎหมายอาญาไม่ได้ให้คำนิยามเอาไว้	แต่ย่อมเป็นที่เข้าใจได้ว่าหญิงต้องมี 
ปัญหาสุขภาพอย่างรุนแรงถึงขนาดที่สมควรจะทำแท้งได้	แต่กรณีคำว่าสุขภาพของ 
หญิงจะรวมถึงสุขภาพทางใจด้วยหรือไม่นั้น	 ได้มีความเห็นทางกฎหมายที่ควร 
พิจารณาดังนี้	

    (๑) คำว่า “สุขภาพ” หมายความเฉพาะสุขภาพของหญิงเท่านั้น 
กรณีนี้แพทยสภาได้มีหนังสือปกปิด	ด่วนที่สุด	ที่	พส.๐๑/๔๘๔	ลงวันที่	๒๕	ตุลาคม	
๒๕๓๒	หารอืตอ่สำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาวา่	เนือ่งจากสภาวการณใ์นปจัจบุนั 
เชื้อเอดส์ได้แพร่กระจายสู่ประชาชนอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว	 ในจำนวนนี้รวมถึง 
หญิงที่ตั้งครรภ์ด้วย	 ซึ่งผู้ติดเชื้อเอดส์ที่ตั้งครรภ์มีผลกระทบต่อสุขภาพทางร่างกาย	
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จิตใจ	และสังคมอย่างมาก	และนิยามคำว่า	“สุขภาพ”	ขององค์การอนามัยโลกมีว่า	
ความหมายของการมีสุขภาพดีไม่หมายถึงเฉพาะการปราศจากโรคและความพิการ
เท่านั้น	หากแต่หมายความครอบคลุมถึงความสุข	ความสมบูรณ์ทั้งทางกาย	ทางใจ	
และอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข	 ดังนั้น	 แพทยสภาจึงขอหารือว่า	 แพทย์จะอาศัย 
มาตรา	๓๐๕	(๑)	ทำให้หญิงที่เป็นโรคเอดส์แท้งลูกได้หรือไม่	

	 	 	 	 คณะกรรมการกฤษฎกีา	(กรรมการรา่งกฎหมาย	คณะที	่๕)	ไดพ้จิารณา 
ปัญหาดังกล่าวแล้วเห็นว่า	หญิงที่ทำหรือยอมให้ผู้อื่นทำให้ตนแท้งลูก	และผู้ที่ทำให้ 
หญิงแท้งลูกมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานทำให้แท้งลูก	 ต้องรับโทษ 
ตามทีก่ฎหมายกำหนด	และประมวลกฎหมายอาญาไดบ้ญัญตัยิกเวน้ใหผู้ก้ระทำไมต่อ้ง 
มีความผิดถ้าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำของแพทย์	 และจำเป็นต้องกระทำ 
เนื่องจากสุขภาพของหญิง	 หรือหญิงมีครรภ์เนื่องจากการกระทำความผิดอาญา	
การตีความมาตรา ๓๐๕ (๑) ซึ่งเป็นบทยกเว้นความผิดต้องตีความโดยเคร่งครัด  
บทยกเว้นที่ว่าจำเป็นต้องกระทำเนื่องจากสุขภาพของหญิงนั้น	 จึงหมายความว่า	 
แพทย์อาจทำให้หญิงแท้งลูกได้โดยไม่มีความผิดเฉพาะในกรณีจำเป็นเนื่องจากการ
มีครรภ์จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของหญิงเท่านั้น	 ไม่หมายความรวมถึงสุขภาพของ 
ทารกที่จะเกิดมาแต่อย่างใด	 กรณีดังกล่าวจะถือว่าการมีครรภ์จะเป็นอันตรายต่อ 
สุขภาพหญิงหรือไม่นั้น	 เป็นข้อเท็จจริงที่แพทย์ต้องวินิจฉัยเป็นกรณี	ๆ	 ไป	สำหรับ 
กรณีที่หารือข้อเท็จจริงปรากฏว่าเชื้อเอดส์เป็นโรคที่รักษาไม่หายและผู้ที่ติดเชื้อเอดส์
จะตายด้วยโรคดังกล่าวในที่สุด	การทำให้หญิงที่ติดเชื้อเอดส์แท้งลูก จึงหาใช่กรณี 
จำเป็นต้องกระทำแท้งเนื่องจากสุขภาพของหญิงนั้นไม่ เพราะแม้ว่าจะทำให้ 
แท้งลูกแล้วหญิงที่เป็นโรคนั้นก็จะไม่หายจากโรคเอดส์ได้	 และจะตายเนื่องจาก 
โรคดังกล่าวในที่สุด	 จึงเห็นว่าแพทย์ไม่อาจอาศัยมาตรา	 ๓๐๕	 (๑)	 แห่งประมวล 
กฎหมายอาญาทำให้หญิงที่เป็นโรคเอดส์แท้งลูกได้โดยไม่มีความผิด

    (๒) คำวา่ “สขุภาพ” หมายความรวมถงึสขุภาพกายและสภุาพใจ  
นักกฎหมายส่วนใหญ่มีความเห็นว่าเหตุจำเป็นเนื่องจากสุขภาพของหญิง	 ตาม 
มาตรา ๓๐๕ (๑) ย่อมหมายความรวมถึงสุขภาพทางกายและจิตใจของหญิงด้วย	 
เพราะสขุภาพกายและสภุาพใจยอ่มมคีวามสมัพนัธ	์การตคีวามคำวา่	“สขุภาพ”	เฉพาะ 
สขุภาพกายยอ่มไมส่อดคลอ้งกบัความมุง่หมายทีแ่ทจ้รงิของบทบญัญตั	ิและการตคีวาม 
บทบัญญัติกฎหมายอาญาเพื่อการลงโทษเท่านั้นที่ต้องตีความโดยเคร่งครัด	หากเป็น 
บทบัญญัติยกเว้นโทษซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อผู้กระทำแล้วไม่ควรตีความตามหลักดังกล่าว	

	 	 	 	 ประกอบกับกรณีนี้ได้มีคำพิพากษาฎีกา	ที่	๕๖๓๗/๒๕๓๓๗	วินิจฉัย 
กรณโีจทกซ์ึง่เปน็หญงิมคีรรภไ์ดไ้ปปรกึษาแพทยท์ีโ่รงพยาบาลจำเลยที	่๑	ขอคำแนะนำ 

  ๗คำพิพากษาฎีกา	ที่	๕๖๓๗/๒๕๓๓	ระว่างนางลัดดาวัลย์	บุญขันตินาถ	โจทก์	กับบริษัท	โรงพยาบาล	ยสเส	จำกัด	จำเลยที่	๑	 
และนายแพทย์พิทยา	หาญเกษม	จำเลยที่	๒.
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ในการป้องกันการติดเชื้อหัดเยอรมัน	 จำเลยที่	 ๒	 แพทย์ผู้ตรวจจึงได้ฉีดวัคซีน	
เอ็ม.เอ็ม.อาร์.	 ให้โจทก์	 ต่อมาโจทก์ทราบว่าวัคซีนดังกล่าวห้ามใช้กับหญิงมีครรภ์	 
โจทก์ได้ไปขอคำปรึกษาจากแพทย์ผู้นั้นอีก	แพทย์แจ้งว่าวัคซีนที่ฉีดให้โจทก์ไม่เป็น 
อันตรายต่อทารกในครรภ์	แต่โจทก์ยืนยันจะทำแท้ง	แพทย์เห็นว่าโจทก์มีสุขภาพจิตแย่มาก 
จึงยอมทำแท้งให้	ดังนี้	 เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์ทำแท้งเพราะกลัวไปเองว่าทารก 
ในครรภจ์ะคลอดออกมาพกิารมใิชเ่พราะวคัซนี	เอม็.เอม็.อาร.์	ทีจ่ำเลยที	่๒	ฉดีใหโ้จทก	์
ทำใหท้ารกในครรภข์องโจทกพ์กิาร	การกระทำของจำเลยที	่๒	จงึไมเ่ปน็ละเมดิตอ่โจทก ์
คำพิพากษาฎีกาดังกล่าวศาลยอมรับข้อเท็จจริงเป็นท่ียุติว่า	แพทย์อีกคนทำแท้งให้โจทก์ 
เนื่องจากสุขภาพจิตของโจทก์แย่มาก และโจทก์ทำแท้งเพราะกลัวไปเองว่าทารก 
ในครรภจ์ะคลอดออกมาพกิาร แสดงใหเ้หน็วา่ศาลยอมรบัวา่สขุภาพจติเปน็สว่นหนึง่
ของสุขภาพหญิง	ตามมาตรา	๓๐๕	(๑)	และเป็นส่วนหนึ่งที่จะอ้างเหตุทำแท้งได้๘

    นอกจากน้ี	ในกรณีดังกล่าวแพทยสภาได้ออกข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ตามมาตรา	๓๐๕	 
แห่งประมวลกฎหมายอาญา	 พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 ซึ่งตามข้อบังคับดังกล่าวกำหนดให้ 
แพทย์สามารถยุติการตั้งครรภ์เนื่องจากสุขภาพของหญิงได้	 ทั้งสุขภาพทางกาย	
และสุขภาพทางจิตใจด้วย	 โดยการยุติการตั้งครรภ์เพราะเหตุสุขภาพของหญิงนั้น	 
จะกระทำได้เมื่อหญิงยินยอมเนื่องจากปัญหาสุขภาพทางกาย	 หรือสุขภาพทางจิต 
ของหญงิ	ซึง่จะตอ้งไดร้บัการรบัรองจากแพทยท์ีม่ใิชผู่ก้ระทำ	อยา่งนอ้ย	๑	คน	ในกรณ ี
ที่หญิงมีความเครียดอย่างรุนแรง	 เนื่องจากทารกมีหรือมีความเสี่ยงสูงที่จะมี 
ความพิการอย่างรุนแรง	 หรือเป็นหรือมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคพันธุกรรม 
อย่างรุนแรง	 เมื่อได้รับการตรวจวินิจฉัยและมีการลงนามรับรองโดยแพทย์ที่มิใช่ 
ผู้กระทำอย่างน้อย	๑	คน	ให้ถือว่าหญิงมีครรภ์นั้นมีปัญหาสุขภาพจิต

    ๕.๒ หญิงมีครรภ์เน่ืองจากการกระทำความผิดอาญา	ตามมาตรา	๒๗๖	 
(ความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่น)	 มาตรา	 ๒๗๗	 (ความผิดฐานกระทำชำเรา 
เด็กอายุยังไม่เกิน	๑๕	ปี)	 มาตรา	๒๘๒	 (ความผิดฐานเป็นธุระจัดหา	 ล่อไป	หรือ 
พาไปเพื่อการอนาจาร)	มาตรา	๒๘๓	(ความผิดฐานเป็นธุระจัดหา	ล่อไป	หรือพาไป 
เพื่อการอนาจาร	 โดยใช้อุบายหลอกลวง	 ขู่เข็ญ	 ใช้กำลังประทุษร้าย	 ใช้อำนาจ 
ครอบงำผิดคลองธรรม	 หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใด)	 หรือมาตรา	 ๒๘๔	
(ความผดิฐานพาไปเพือ่การอนาจาร	โดยใชอ้บุายหลอกลวงขูเ่ขญ็	ใชก้ำลงัประทษุรา้ย	
ใช้อำนาจครอบงำผิดคลองธรรม	หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใด)	การตั้งครรภ์
ที่เกิดขึ้นจากการกระทำความผิดทางเพศดังกล่าวมานั้นเป็นเรื่องธรรมดาที่หญิงจะไม่ 
ปรารถนาในตัวเด็ก	ดังนั้น	 เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับหญิงทั้งร่างกาย	
จิตใจ	และชื่อเสียง	กฎหมายจึงอนุญาตให้แพทย์ทำแท้งให้หญิงได้

	 	 ๘วิฑูรย์		อึ้งประพันธ์,	กฎหมา ยทำแท้งข้อโต้แย้งที่ไม่ยุติ,	(กรุงเทพฯ	:	เจนเดอร์เพรส,	๒๕๓๗),	หน้า	๑๒๔	-	๑๒๗.
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	 	 	 	 ในกรณีดังกล่าวข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ 
เกีย่วกบัการยตุกิารตัง้ครรภท์างการแพทยต์ามมาตรา	๓๐๕	แหง่ประมวลกฎหมายอาญา	 
พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 ได้กำหนดให้การยุติการตั้งครรภ์เนื่องจากการกระทำความผิดอาญา 
จะต้องมีหลักฐานหรือข้อเท็จจริงอันควรเชื่อได้ว่าหญิงมีครรภ์เนื่องจากการกระทำ 
ความผิดอาญา	การยุติการตั้งครรภ์ต้องกระทำในสถานพยาบาลและแพทย์จะต้องทำ
รายงานเสนอต่อแพทยสภา	หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือว่าผู้นั้นประกอบวิชาชีพเวชกรรม
โดยไม่รักษามาตรฐานในระดับที่ดีที่สุด	

๖. บทสรุป
	 	 ตามประมวลกฎหมายอาญานั้นถือว่าการทำแท้งเป็นความผิดอาญาและ 

ผู้กระทำต้องรับโทษตามกฎหมาย	แต่มีเหตุยกเว้นความผิดหากเป็นการกระทำของ 
นายแพทย	์และจำเปน็ตอ้งกระทำเนือ่งจากสขุภาพของหญงิ	หรอืหญงิมคีรรภเ์นือ่งจาก 
การกระทำความผิดอาญา	โดยเหตุยกเว้นความผิดจะจำกัดอยู่เพียงสองกรณีนี้เท่านั้น	 
ซึ่งตามกฎหมายต่างประเทศนั้นเหตุยกเว้นความผิดดังกล่าวอาจรวมถึง	การตั้งครรภ์ 
เนื่องจากการกระทำความผิดอาญา	ความจำเป็นเพราะสุขภาพทางกายหรือสุขภาพ 
ทางใจของหญิง	หรือสุขภาพของทารกในครรภ์	ตลอดจนความจำเป็นทางเศรษฐกิจ 
และสังคม	เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับความผิดฐานทำให้แท้งลูกตามประมวลกฎหมาย 
อาญาแล้วจะเห็นได้ว่าเหตุยกเว้นความผิดตามกฎหมายต่างประเทศมีขอบเขต 
ทีก่วา้งกวา่	ประกอบกบัเหตยุกเวน้ความผดิตามประมวลกฎหมายอาญาไดใ้ชบ้งัคบัมา 
เป็นระยะเวลานานแล้ว	และยังคงมีปัญหาในการตีความกฎหมายในปัจจุบัน

	 	 ดังนั้น	 ถึงเวลาแล้วหรือไม่ที่เหตุทำแท้งเนื่องจากสุขภาพหญิงตาม 
มาตรา ๓๐๕ (๑) จะขยายขอบเขตออกไปรวมถึงสุขภาพทางกายและสุขภาพ 
ทางใจของหญิง	เพราะร่างกายและจิตใจต่างมีความสัมพันธ์และส่งผลถึงกัน	และจะ 
ขยายเหตุยกเว้นความผิดให้รวมถึงสุขภาพทารกในครรภ์ได้ด้วยหรือไม่	 เพราะหาก 
ทารกคลอดออกมาโดยไม่สมประกอบ	นอกจากทารกจะต้องทนทุกข์ทรมานเพราะ 
ความเจ็บป่วยแล้ว	 หญิงยังต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล	 และยังทำให้ 
ประชากรของประเทศไม่มีคุณภาพอีกด้วย

	 	 นอกจากประมวลกฎหมายอาญาและข้อบังคับแพทยสภาดังที่ได้กล่าว
ในเบื้องต้นแล้ว	 เมื่อวันที่	๑๔	ธันวาคม	๒๕๕๓	ทางคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันยังได้
อนุมัติหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองอนามัยการเจริญพันธุ์ พ.ศ. .... 
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ	และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ 
พิจารณา	 แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อน 
เสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	 โดยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำหนด 
ให้สถานบริการสาธารณสุข	สถานศึกษา	และสถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรทาง 
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การศกึษาจดัใหม้กีารปรกึษาหรอืบรกิารดา้นอนามยัการเจรญิพนัธุ	์การสอนเพศศกึษา	 
และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานของรัฐ	 สถานศึกษา	 และนายจ้าง 
ภาคเอกชน	ต้องปฏิบัติต่อหญิงมีครรภ์	ผู้ใต้บังคับบัญชา	หรือลูกจ้างที่ปฏิบัติงานใน 
สถานทีท่ำงาน	หรอือยูร่ะหวา่งการศกึษาในสถานศกึษา	ซึง่เปน็การคุม้ครองและสง่เสรมิ 
สุขภาพของหญิงทั้งในด้านสุขภาพทางเพศและสุขภาพของระบบเจริญพันธุ์

	 	 อย่างไรก็ตาม	 การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา	 ๓๐๕	 
หรือการบัญญัติให้มีกฎหมายคุ้มครองอนามัยการเจริญพันธุ์นั้น	 เป็นเพียงการแก้ไข 
ปญัหาทีป่ลายเหตเุทา่นัน้	ทัง้นี	้เนือ่งจากมคีวามเหน็วา่การยกระดบัทางจรยิธรรมและ
ศลีธรรมในสงัคมโดยการลดอบายมขุทัง้หลายและการสรา้งคา่นยิมทีเ่หมาะสมตา่งหาก	 
ที่จะเป็นการแก้ไขปัญหาการทำแท้งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยได้ดีที่สุด

	 เอกสารอ้างอิง
•	ไกรฤกษ์		เกษมสันต์,	คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	๒๘๘	–	มาตรา	๓๖๖,	พิมพ์ครั้งที่	๔,	(กรุงเทพฯ	:	

สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา,	๒๕๕๑)
•	ปยิะบตุร	แสงกนกกลุ,	บทความเรือ่ง	๓๐	ป	ีกฎหมายทำแทง้เสรใีนฝรัง่เศส,	สบืคน้เมือ่วนัที	่๒๒	พฤศจกิายน	๒๕๕๓	

www.pub-law.net/publaw/view.aspx?ID=674
•	เมธิกาญจน์	 	 ช้างหัวหน้า,	 ความชอบธรรมในการทำแท้งกรณีชีวิตในครรภ์มารดาไม่สมประกอบ,	 ดุษฎีนิพนธ์	

คณะนิติศาสตร์ปรีดี		พนมยงค์	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต,	๒๕๕๒
•	วิฑูรย์		อึ้งประพันธ์,	กฎหมายทำแท้งข้อโต้แย้งที่ไม่ยุติ,	(กรุงเทพฯ	:	เจนเดอร์เพรส,	๒๕๓๗)
•	วิฑูรย์		อึ้งประพันธ์,	ปัญหาการทำแท้ง	:	การบ้านที่รัฐบาลยังทำไม่เสร็จ,	๒๕๓๗
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นางสาวอริยพร  โพธิใส
นิติกร สำนักกฎหมาย

สารพันปัญหากฎหมาย

คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญา
ทางปกครอง

	 	 	 สัญญาทางปกครอง	ถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการผูกนิติสัมพันธ์ของฝ่าย 
ปกครองเพื่อให้การดำเนินภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตนบรรลุผล	 โดยในการ 
ผูกนิติสัมพันธ์ดังกล่าวนี้อาจมีผลเป็นการก่อ	เปลี่ยนแปลง	หรือระงับไปซึ่งนิติสัมพันธ์ 
อันเป็นไปตามหลักกฎหมายมหาชน	 อันมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการเพื่อ 
ประโยชน์สาธารณะไม่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือ 
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจง	วัตถุประสงค์และลักษณะของสัญญาทาง 
ปกครองจึงมีความแตกต่างจากการทำสัญญาทางแพ่ง	 เพราะฉะนั้นผลทางกฎหมาย 
ของสัญญาจึงมีความแตกต่างกัน	หลักกฎหมายที่จะนำมาปรับใช้กับสัญญา	ตลอดจน 
องค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษา	หรือมีคำสั่งในเรื่องคดีพิพาทเกี่ยว 
กับสัญญาก็มีความแตกต่างกัน	
	 	 	 ดังนั้น	 เพื่อให้ผู้อ่านได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับสัญญาทาง 
ปกครองวา่มคีวามหมายและลกัษณะทีแ่ตกตา่งจากสญัญาทางแพง่อยา่งไร	เมือ่มกีรณ ี
พิพาทเกิดขึ้นแล้วจะมีองค์กรหรือกระบวนการในการตรวจสอบหรือไม่อย่างไร	
“สารพันปัญหากฎหมาย”	ฉบับนี้จึงใคร่ขอเสนอเรื่อง	“คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญา 
ทางปกครอง”	เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา	ดังนี้

   ๑. ความหมายของสัญญาทางปกครอง  

     “สัญญาทางปกครอง”	หมายความรวมถึง	“สัญญาที่คู่สัญญาอย่างน้อย 
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ ง เป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเป็นบุคคลซึ่ งกระทำการ 
แทนรัฐ	 และมีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน	 สัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ	
หรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค	 หรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ”๑ 

  ๑พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๓.	
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   สญัญาทางปกครอง	จงึเปน็การกระทำทางปกครองทีม่ลีกัษณะเปน็สญัญา 
ที่ฝ่ายปกครองทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการจัดทำบริการสาธารณะซึ่งอยู่ในอำนาจ 
หน้าที่ของฝ่ายปกครอง	ดังนั้น	สัญญาใดจะเป็นสัญญาทางปกครองตามที่บัญญัติไว ้
ในมาตรา	 ๓	 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	 
พ.ศ.	๒๕๔๒	หรือไม่นั้นต้องพิจารณาดังนี้	
   ประการแรก	 พิจารณาว่าคู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทาง 
ปกครองหรือเป็นบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายให้กระทำการแทนรัฐหรือไม่	
   ประการที่สอง	 สัญญานั้นมีลักษณะเป็น	 (๑)	 สัญญา 
สมัปทาน				(๒)			สญัญาทีใ่หจ้ดัทำบรกิารสาธารณะ			(๓)			สญัญาจดัใหม้ ี
สิง่สาธารณปูโภคหรอื			(๔)			สญัญาใหแ้สวงประโยชนจ์ากทรพัยากร 
ธรรมชาติ		หรือไม่	
	 	 	 นอกจากสัญญาท้ังส่ีประเภทตามท่ีกฎหมายกำหนด 
ให้เป็นสญัญาทางปกครองแลว้	ยงัมสีญัญาประเภทอืน่ๆ	ทีถ่อืวา่เปน็ 
สัญญาทางปกครองเช่นกัน	 หากสัญญาดังกล่าวนั้นมีลักษณะ 
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้คือเป็นสัญญาที่หน่วยงานทาง 
ปกครองหรือบุคคลซึ่งกระทำการแทนรัฐตกลงให้คู่สัญญาอีฝ่ายหนึ่งเข้าดำเนินการ 
หรอืเขา้รว่มดำเนนิการบรกิารสาธารณะโดยตรง	หรอืเปน็สญัญาทีม่ขีอ้กำหนดในสัญญา 
ซ่ึงมีลักษณะพิเศษท่ีแสดงถึงเอกสิทธ์ิของรัฐ	ท้ังน้ี	เพ่ือให้การใช้อำนาจทางปกครองหรือ 
การดำเนนิกจิการทางปกครองซึง่กค็อืการบรกิารสาธารณะบรรลผุล๒ ดงันัน้	หากสญัญา 
ใดเปน็สญัญาทีห่นว่ยงานทางปกครองหรอืบคุคลซึง่กระทำการแทนรฐัมุง่ผกูพนัตนกบั 
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งบนพื้นฐานแห่งความเสมอภาคโดยสมัครใจ	และมิได้มีลักษณะ 
ดังกล่าวข้างต้นสัญญานั้นย่อมเป็นสัญญาทางแพ่งไม่ใช่สัญญาทางปกครอง	

   ๒. ลักษณะของสัญญาทางปกครองแต่ละประเภท

    ๒.๑ สญัญาสมัปทาน	คอื	กรณทีีร่ฐัหรอืฝา่ยปกครองอนญุาตใหเ้อกชน 
มสีทิธจิดัทำบรกิารสาธารณะบางอยา่งภายในเวลาทีก่ำหนดดว้ยทนุและความเสีย่งของ 
เอกชนเองในกิจการทางด้านสาธารณูปโภคอย่างใดอย่างหนึ่ง	 และให้สิทธิเอกชน 
ผู้เป็นคู่สัญญาท่ีจะเรียกเก็บค่าบริการจากประชาชนผู้มาใช้บริการน้ันเป็นการตอบแทน  
เช่น	 สัมปทานในการสร้างทางด่วน	 เป็นการให้สิทธิเอกชนในการเรียกเก็บค่าผ่าน 
ทางด่วน เป็นต้น
        ๒.๒ สัญญาให้จัดทำบริการสาธารณะ คือ	สัญญาที่ให้เอกชนเข้ามามี 
ส่วนร่วมในกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าท่ีของรัฐโดยตรงและมีลักษณะเป็นการบริการ 

	 	 ๒มานติย	์จมุปา	“คำอธบิายกฎหมายปกครองวา่ดว้ยการกระทำทางปกครองและการควบคมุการกระทำทางปกครอง	เลม่	๑”.	

กรุงเทพฯ	:	สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,๒๕๔๙.	หน้า	๕๓	–	๕๔.
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สาธารณะ ทีจ่ดัทำขึน้เพือ่สนองความตอ้งการสว่นรวมของประชาชน	โดยทีก่จิกรรมนัน้ 
จะต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ทั่วไปซึ่งประชาชนสามารถเข้าใช้บริการได้อย่าง 
เทา่เทยีมกนั	สญัญาประเภทนีจ้งึตอ้งอยูใ่นความควบคมุดแูลของฝา่ยปกครอง	จงึเปน็ 
สัญญาท่ีหน่วยงานทางปกครองให้เอกชนเข้าจัดทำบริการสาธารณะที่อยู่ในอำนาจ 
หน้าท่ี	 หรืออยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานทางปกครองโดยตรง	 คือ	 กรณีท่ี 
หน่วยงานของรัฐตกลงทำสัญญาให้เอกชนเข้าทำภารกิจท่ีโดยปกติแล้วอยู่ในอำนาจ 
หน้าท่ีของรัฐ โดยเอกชนตกลงจ่ายค่าตอบแทนให้แก่รัฐ	และมีสิทธิเรียกเก็บค่าบริการจาก 
ผู้ใช้บริการเอง	เช่น	สัญญาให้เอกชนเดินรถรับส่งคนโดยสาร สัญญาให้เอกชนกำจัดขยะ	
เป็นต้น	
    ๒.๓ สัญญาจัดให้มี ส่ิงสาธารณูปโภค๓	 เป็นกรณีท่ีรัฐจัดให้มี 
ถาวรวัตถุท่ีประชาชนสามารถเข้าใช้ประโยชน์ได้โดยตรง	หรือเป็นส่ิงท่ีจัดทำข้ึนเน่ืองจาก 
มีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน	ซึ่งแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ
		 	 	 	 	 	 (๑)	 ทรัพย์สินที่มีลักษณะเป็นถาวรวัตถุซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อให้ 
ประชาชนโดยทั่วไปสามารถเข้าใช้ประโยชน์ร่วมกันได้โดยตรง	 เช่น	 ถนน	สะพาน	
สวนสาธารณะ	ทางเดินเท้าสาธารณะ	ท่อระบายน้ำสาธารณะ	ท่าเทียบเรือสาธารณะ	
ที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง	เป็นต้น	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 (๒)	 ทรพัยส์นิประเภทตา่ง	ๆ 	ทีห่นว่ยงานทางปกครองหรอืเจา้หนา้ที ่
ของรัฐใช้เป็นเครื่องมือโดยตรงเพื่อประโยชน์ในการจัดทำบริการสาธารณะ	และเพื่อ 
ประโยชน์แก่ประชาชนในสิ่งอุปโภคที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต	 เช่น	 เสาไฟฟ้า	
สายไฟฟ้า	ท่อประปา	 เขื่อน	โรงเรียน	โรงพยาบาล	สถานีดับเพลิง	 โรงบำบัดน้ำเสีย	
โรงกำจัดขยะ	เป็นต้น	
    ๒.๔ สัญญาให้แสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ	เป็นสัญญาท่ีรัฐ 
อนุญาตหรือยินยอมให้เอกชนแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ	 เนื่องจากการ 
จดัสรรทรพัยากรธรรมชาตทิีม่อียูอ่ยา่งจำกดัเพือ่สนองความตอ้งการของมนษุยท์ีม่อียู ่
อยา่งไมจ่ำกดั	ทรพัยากรธรรมชาตจิงึถอืเปน็ประโยชนข์องรฐัทีต่อ้งจดัสรรเพือ่ประโยชน์ 
ของส่วนรวม	โดยรัฐต้องเป็นผู้ดูแลรักษา	การที่เอกชนรายใดจะแสวงประโยชน์จาก 
ทรัพยากรธรรมชาติเช่นว่านี้จะต้องได้รับอนุญาตจากรัฐ	 และต้องจ่ายค่าตอบแทน 
ใหแ้กร่ฐัในการไดส้ทิธแิสวงประโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาตนิัน้	เพือ่ใหร้ฐัเขา้ควบคมุ 
ดูแลการกระทำดังกล่าว	ซึ่งจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง	 เช่น	 
การอนญุาตใหส้ำรวจและผลติปโิตรเลยีม	ตามพระราชบญัญตัปิโิตรเลยีม	พ.ศ.	๒๕๑๔	 
หรือการออกอาชญาบัตรและประทานบัตรอนุญาตให้เอกชนเข้าสำรวจและ 
ทำเหมืองแร่	ตามพระราชบัญญัติแร่	พ.ศ.	๒๕๑๐	เป็นต้น๔

   ๓สิ่งสาธารณูปโภค	หมายถึง	บริการสาธารณะที่จัดทำเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนในสิ่งอุปโภคที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต	เช่น	

การรถไฟ	การประปา	การเดินรถประจำทาง	การโทรศัพท์	เป็นต้น.	
		 	 ๔พัชฌา	จิตรมหึมา	“ข้อความคิดและหลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง”	http://www.lawreform.go.th			
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   ๓. การแบ่งแยกระหว่างสัญญาทางปกครองกับสัญญาทางแพ่ง
    สำหรับเหตุผลที่ต้องมีการแยกสัญญาทางปกครองออกมาเป็นพิเศษจาก 
สญัญาทางแพง่ซึง่เปน็กฎหมายเอกชน	กเ็พราะในการจดัทำบรกิารสาธารณะของฝา่ย 
ปกครองมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อประโยชน์สาธารณะ	ฝ่ายปกครองจึงต้องมีอำนาจ 
พเิศษเหนอืเอกชนผูเ้ปน็คูส่ญัญา	เพือ่ใหก้ารจดัทำบรกิารสาธารณะนัน้บรรลผุลสำเรจ็	
ดังนั้นลักษณะและเนื้อหาสาระของสัญญาทางปกครองจึงมีความแตกต่างจากสัญญา 
ทางแพง่ทัว่ไป	กลา่วคอื	สญัญาทางปกครองเปน็สญัญาทีจ่ดัทำขึน้เพือ่บรกิารสาธารณะ 
ซ่ึงเป็นสัญญาสำเร็จรูปท่ีมีระเบียบของฝ่ายปกครองกำหนดรูปแบบ 
ของสัญญาไว้	 การเข้ามาเป็นคู่สัญญาก็เป็นไปตามระเบียบที่ 
กำหนดไว	้ส่วนสัญญาทางแพ่งเป็นนิติสัมพันธ์ที่ตั้งขึ้นบนพื้นฐาน 
ของหลักเสรีภาพ	ความเสมอภาค		และความสมัครใจในการทำสัญญา	 
วัตถุประสงค์ของสัญญาก็เพื่อสนองความต้องการของคู่สัญญา 
มิใช่เพื่อประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ	 ในขณะที่ 
สัญญาทางปกครองมีลักษณะที่ไม่เสมอภาค	ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง 
อำนาจของฝา่ยปกครองเพยีงฝา่ยเดยีว	ดงันัน้จงึมหีลกัในการแยก 
สัญญาทางแพ่งและสัญญาทางปกครองออกจากกัน	ซ่ึงสามารถพิจารณาได้จากหลักเกณฑ์ 
ด้านตัวบุคคลผู้เป็นคู่สัญญาและหลักเกณฑ์ด้านเนื้อหาของสัญญา	ดังนี้	

    ๓.๑ หลกัเกณฑด์า้นตวับคุคลผูเ้ปน็คูส่ญัญา หากใชบ้คุคลผูเ้ปน็คูส่ญัญา 
เป็นเกณฑแ์ลว้	สญัญาใดจะเป็นสัญญาทางปกครองได้นัน้	จะตอ้งมีคูส่ัญญาอยา่งนอ้ย 
ฝา่ยใดฝา่ยหนึง่เปน็	“หนว่ยงานทางปกครอง”	หรอื	“เปน็บคุคลทีก่ระทำการแทนรฐั”๕ 
หากสัญญาใดที่กระทำขึ้นระหว่างเอกชนด้วยกันเองสัญญานั้นย่อมไม่ใช่สัญญาทาง 
ปกครองแต่อาจเป็นสัญญาทางแพ่ง	แต่อย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้ก็ไม่อาจใช้ 
ไดท้กุกรณเีสมอไป	เพราะบางกรณแีมคู้ส่ญัญาฝา่ยหนึง่จะเปน็หนว่ยงานทางปกครอง 
และคูส่ญัญาอกีฝา่ยหนึง่เปน็เอกชนกต็าม	สญัญาทีเ่กดิขึน้อาจเปน็สญัญาทางแพง่กไ็ด้ 
    ๓.๒ หลักเกณฑ์ด้านเนื้อหาของสัญญา การใช้เนื้อหาของสัญญา 
เป็นเกณฑ์ในการแบ่งแยกสัญญาทางปกครองออกจากสัญญาทางแพ่งนั้น	 เป็นการ 
พจิารณาโดยไมค่ำนงึถงึตวับคุคลผูเ้ปน็คูส่ญัญาวา่จะเปน็ใคร	แตห่ากวตัถปุระสงคห์รอื 
เนื้อหาของสัญญาเป็นเรื่องที่เกาะเกี่ยวเชื่อมโยงกับสัญญาทางปกครองหรือเป็นการ 
ก่อนิติสัมพันธ์ทางปกครอง	 หรือเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้เนื้อหาของสัญญา 

	 	 ๕“หน่วยงานทางปกครอง”	 หมายความว่า	 กระทรวง	 ทบวง	 กรม	 ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม	 

ราชการส่วนภูมิภาค	ราชการส่วนท้องถิ่น	รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา	หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ	และ

ให้หมายความรวมถึงหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครอง

	 	 “บุคคลที่กระทำการแทนรัฐ”	หมายถึง	บุคคลผู้ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ดำเนินการได้โดยตรง	ซึ่งการมอบหมายนั้นอาจเป็น

ลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้ง	หรือโดยปริยาย	เช่น	การจ้างให้เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
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มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามที่มีการตกลงกัน	ให้ถือว่าเป็นเรื่องทางปกครอง	สัญญา 
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาทางปกครอง๖ 
	 	 	 	 อยา่งไรกต็าม	แมว้า่สญัญาทางปกครองและสญัญาทางแพง่จะเปน็สญัญา
ทีข่ึน้อยูก่บัระบบกฎหมายภายในของประเทศทีม่กีารแบง่แยกออกเปน็กฎหมายเอกชน
และกฎหมายมหาชน	ซึง่กฎหมายปกครองถอืเปน็สว่นหนึง่ของกฎหมายมหาชนกต็าม	 
แต่การแบ่งแยกสัญญาทางปกครองออกจากสัญญาทางแพ่งจะต้องมีความชัดเจน	 
นอกจากพิจารณาจากตัวบุคคลที่เป็นคู่สัญญา	 และวัตถุประสงค์ของสัญญาแล้ว	 
ยังต้องคำนึงถึงเรื่องเขตอำนาจศาลอีกด้วย	 เพราะหากเป็นเรื่องของสัญญาทางแพ่ง 
ย่อมอยู่ในเขตอำนาจของศาลยุติธรรม	แต่ถ้าเป็นสัญญาทางปกครองแล้วย่อมอยู่ใน 
เขตอำนาจของศาลปกครอง

   ๔. เงื่อนไขการฟ้องคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

    เนื่องจากว่าสัญญาทางปกครองเป็นสัญญาที่ทำขึ้นโดยคู่สัญญา 
อย่างน้อยฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง	 เมื่อเกิดกรณีพิพาทระหว่างคู่สัญญา 
จึงต้องมีการฟ้องคดีต่อศาลปกครองและผู้มีสิทธิฟ้องคดีต้องเป็นบุคคลผู้ได้รับ 
ความเดือดร้อน	 หรือเสียหาย	 หรือถูกกระทบสิทธิอันเนื่องมาจากสัญญาดังกล่าว	
โดยมีเงื่อนไขในการฟ้องคดี	ดังนี้
    ๔.๑ เงื่อนไขเกี่ยวกับตัวบุคคลผู้มีสิทธิฟ้องคดี ผู้มีสิทธิฟ้องคดีที่เกี่ยว
กับสัญญาทางปกครองซึ่งถือเป็นเงื่อนไขสำคัญในการพิจารณาตรวจรับคำฟ้องที่ศาล 
จะตอ้งพจิารณาวา่คำฟอ้งนัน้มอีงคป์ระกอบครบถว้นตามทีก่ฎหมายกำหนดไวห้รอืไม	่ 
เพื่อศาลจะได้รับคำฟ้องไว้พิจารณาและแสวงหาข้อเท็จจริงต่อไป	โดยบุคคลผู้มีสิทธิ 
ฟ้องคดีจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อน  
หรือเสียหายจากข้อโต้แย้งที่เกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามที่กำหนดไว้ใน 
มาตรา	๔๒๗	ซึ่งแยกพิจารณาได้ดังนี้
      (๑) ประเด็นข้อโต้แย้งในคดีจะต้องเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับ 
สัญญาทางปกครอง หากคดีที่นำมาฟ้องต่อศาลไม่ใช่ข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทาง 
ปกครองแลว้ยอ่มไมอ่ยูใ่นอำนาจของศาลปกครอง	เชน่	การฟอ้งโตแ้ยง้เกีย่วกบัสทิธขิอง 
ผู้รับทุนในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย	ผู้ฟ้องคดีแม้จะเป็นคู่สัญญาในสัญญารับทุน 

  ๖วรเจตน์	 	ภาคีรัตน์.“ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง	 :	หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครองและการกระทำ 

ทางปกครอง”	กรุงเทพฯ	:	วิญญูชน.	๒๕๔๙.	หน้า	๒๔๕	–	๒๔๖.	 	

  ๗พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง	พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๔๒	วรรคหนึง่	“ผูใ้ดไดร้บัความเดอืดรอ้น 

หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำของหน่วยงาน 

ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ	หรือมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง	หรือกรณีอื่นใดที่อยู่ในเขตอำนาจศาลปกครองตาม 

มาตรา	๙	และการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหายหรือยุติข้อโต้แย้งนั้นต้องมีคำบังคับตามที่กำหนดในมาตรา	๗๒	 

ผู้นั้นมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง”
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อดุหนนุการวจิยั	แตเ่มือ่เหตแุหง่การฟอ้งคดเีปน็การโตแ้ยง้สทิธริะหวา่งผูร้บัทนุดว้ยกนั 
ไม่ใช่ระหว่างหน่วยงานทางปกครองซึ่งเป็นผู้ให้ทุนกับผู้รับทุนตามสัญญา	ข้อโต้แย้ง 
ดงักลา่วจงึไมใ่ชก่รณพีพิาทเกีย่วกบัสญัญาทางปกครอง	จงึไมอ่ยูใ่นอำนาจศาลปกครอง	
(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่	๓๓๐/๒๕๔๖)
      (๒) ประเดน็ขอ้โตแ้ยง้จะตอ้งกระทบสทิธขิองผูฟ้อ้งคด ีหรอืเปน็ 
กรณีที่ถือได้ว่ามีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเกิดขึ้นแล้ว	 เพราะหากยัง 
ไม่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเกิดขึ้น	 ผู้ฟ้องคดีย่อมไม่ใช่ผู้ได้รับ 
ความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหายทีจ่ะมสีทิธฟิอ้งคดี	เชน่	กรณกีารฟอ้ง 
ขอต่อสัญญาจำหน่ายน้ำดื่มในโรงเรียนโดยที่ยังไม่ได้ยื่นคำขอต่อ 
สัญญา	 การที่ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้เข้าเสนอราคาหรือยื่นคำขอต่อ 
สัญญาจึงยังไม่มีการกระทำที่เป็นการไม่รับคำขออันจะทำให้ 
ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายที่มีสิทธิฟ้องคด ี
ตามมาตรา	๔๒	วรรคหนึง่	แหง่พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครอง 
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง	พ.ศ.	๒๕๔๒		
      (๓) ผูฟ้อ้งคดตีอ้งเปน็คูส่ญัญาในคดพีพิาท  
และเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหายจากสัญญาดังกล่าว หากผู้ยื่นฟ้องคดี 
ไมใ่ชคู่ส่ญัญาตามสญัญาทีพ่พิาท	ผูฟ้อ้งคดจีงึไมใ่ชผู่ท้ีไ่ดร้บัความเดอืดรอ้น	หรอืเสยีหาย 
ที่จะเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง	 อย่างไรก็ตาม	 แม้ผู้ฟ้องคดีจะเป็น 
คู่สัญญาแต่หากยื่นฟ้องบุคคลภายนอกซึ่งไม่ใช่คู่สัญญา	 ผู้ฟ้องคดีก็ไม่มีสิทธิฟ้อง 
เช่นเดียวกัน	(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่	๑๑/๒๕๔๙)	
    ๔.๒ เงื่อนไขเกี่ยวกับคำขอบังคับเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนหรือ 
เสยีหาย ในการฟอ้งคดเีกีย่วกบัสญัญาทางปกครอง	นอกจากผูฟ้อ้งคดจีะตอ้งเปน็ผูท้ีม่ี 
สทิธฟิอ้งคดตีามมาตรา	๔๒	วรรคหนึง่	แลว้	ยงัมเีงือ่นไขเกีย่วกบัการฟอ้งคดเีพือ่บรรเทา 
ความเดือดร้อนหรือเสียหายหรือยุติข้อโต้แย้งดังกล่าว	โดยมาตรา	๔๒	วรรคสอง	ได้ 
กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายไว้โดยเฉพาะว่า	 
“ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อน 
หรือเสียหายในเรื่องใดไว้โดยเฉพาะ การฟ้องคดีปกครองในเรื่องนั้นจะกระทำได้ 
ต่อเมื่อมีการดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังกล่าวและได้มีการสั่งการตาม 
กฎหมายนัน้ หรอืมไิดม้กีารสัง่การภายในเวลาอนัสมควร หรอืภายในเวลาทีก่ฎหมาย 
นัน้กำหนด”	ดงันัน้	ในการฟอ้งคดตีอ่ศาลตอ้งพจิารณากอ่นวา่คดดีงักลา่วนัน้กฎหมาย 
ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องใด 
ไว้โดยเฉพาะหรือไม่ซึ่งหากมีขั้นตอนแก้ไขความเสียหายดังกล่าวนั้นไว้จะต้อง 
ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้ก่อน	หากไม่สามารถปฏิบัติตามขั้นตอน 



สารพันปัญหากฎหมาย

จุลนิติ ม.ค. - ก.พ. ๕๔ 183

ดังกล่าวได้จึงจะมาดำเนินคดีในศาล	เพื่อขอให้ศาลปกครองออกคำบังคับให้	โดยศาล 
ปกครองมอีำนาจตามกฎหมายทีจ่ะสัง่หรอืออกคำบงัคบัใหไ้ดต้ามมาตรา	๗๒  วรรคหนึง่	 
(๓)๘	ซึง่ศาลมอีำนาจสัง่ใหใ้ชเ้งนิหรอืใหส้ง่มอบทรพัยส์นิหรอืใหก้ระทำการหรอืงดเวน้ 
กระทำการ	โดยจะกำหนดระยะเวลาและเงื่อนไขอื่นๆ	ไว้ด้วยก็ได้	
    ๔.๓ เงือ่นไขเกีย่วกบัระยะเวลาในการฟอ้งคดี	ในการฟอ้งคดปีกครอง	
นอกจากจะต้องพิจารณาเงื่อนไขการเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีและเงื่อนไขเกี่ยวกับคำขอ 
บงัคบัแลว้	ยงัมเีงือ่นไขทีส่ำคญัอกีประการหนึง่ทีต่อ้งคำนงึถงึคอื	เงือ่นไขเกีย่วกบัระยะ 
เวลาในการฟ้องคดี	 โดยระยะเวลาในการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง	 
กฎหมายไดก้ำหนดไวเ้ปน็กรณเีฉพาะตามมาตรา	๕๑๙		ซึง่กำหนดวา่“การฟอ้งคดตีาม 
มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง ... (๔) ให้ยื่นฟ้องภายในห้าปี นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุ 
แห่งการฟ้องคดีแต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดี”	โดยระยะเวลาใน
การฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองจะต้องพิจารณาว่าเหตุแห่งการฟ้องคด ี
เกดิขึน้เมือ่ใด	และผูฟ้อ้งคดรีูห้รอืควรรูถ้งึเหตแุหง่การฟอ้งคดตีัง้แตเ่มือ่ใด	เชน่	การนบั 
ระยะเวลาการฟอ้งคดเีกีย่วกบัสญัญาสมัปทาน		การฟอ้งขอใหช้ำระคา่เสยีหายอนัเนือ่ง 
มาจากผูใ้หส้มัปทานสัง่ระงบัการดำเนนิการตามสญัญาสมัปทาน		ถอืวา่ผูฟ้อ้งคดซีึง่เปน็ 
ผู้รับสัมปทานรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบคำสั่ง 
ระงับการดำเนินการตามสัญญาสัมปทานนั้นแล้ว	

   ๕. เขตอำนาจศาลในการพิจารณาคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง 

	 	 	 	 คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเป็นคดีปกครองประเภทหนึ่ง 
ที่เกี่ยวข้องกับการมีนิติสัมพันธ์โดยการตกลงของคู่กรณีสองฝ่ายที่จะผูกพันกัน	 
ซึ่งไม่ใช่ลักษณะของการกระทำนิติกรรมทางปกครองฝ่ายเดียว	 ดังเช่นการออก 
คำสั่งทางปกครอง	หรือการออกกฎ	แต่เป็นรูปแบบของนิติสัมพันธ์ที่เอกชนเข้าไป 
ผูกพันตนโดยสมัครใจกับหน่วยงานทางปกครองในรูปแบบของ“สัญญา”ดังนั้น	 
เมือ่มขีอ้พพิาทหรอืมขีอ้โตแ้ยง้เกีย่วกบัสทิธแิละหนา้ทีข่องคูส่ญัญาทางปกครองเกดิขึน้	 
คดีพิพาทดังกล่าวจึงอยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครอง๑๐	 การฟ้องคดีเกี่ยว 
กับสัญญาทางปกครอง	 จึงต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้	 เช่น	 

	 	 ๘พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๗๒	“ในการพิพากษาคดี	ศาลปกค

รองมีอำนาจกำหนดคำบังคับอย่างหนึ่งอย่างใด	ดังต่อไปนี้	 ...	 (๓)	สั่งให้ใช้เงินหรือให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระทำการหรืองดเว้น 

กระทำการโดยจะกำหนดระยะเวลาและเงื่อนไขอื่น	ๆ	ไว้ด้วยก็ได้	 ในกรณีที่มีการฟ้องเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดของ 

หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือการฟ้องเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง”

  ๙พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๕๑	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ 

จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๕๑

  ๑๐พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๙	วรรคหนึ่ง	“ศาลปกครองมีอำนาจ 

พิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในเรื่องดังต่อไปนี้	...	(๔)	คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง”
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เงื่อนไขเกี่ยวกับการฟ้องคดีปกครองตามมาตรา	 ๔๒	 เงื่อนไขเกี่ยวกับคำขอซึ่ง 
จะต้องเป็นคำขอที่ศาลปกครองมีอำนาจกำหนดคำบังคับได้ตามมาตรา	 ๗๒	 
วรรคหนึ่ง	(๓)	ตลอดจนเงื่อนไขในเรื่องระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา	๕๑	เป็นต้น	
	 	 	 	 	 เมื่อมีการกำหนดระยะเวลาในการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทาง 
ปกครองไว้โดยเฉพาะแล้วจึงไม่ใช้หลักทั่วไปในเรื่องกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี 
ปกครองตามมาตรา	๔๙๑๑	ทีก่ำหนดใหย้ืน่ฟอ้งภายในเกา้สบิวนันบัแตว่นัทีรู่ห้รอืควรรู ้
ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี	ดังนั้น	การพิจารณาว่าสัญญาใดจะเป็นสัญญาทางปกครอง 
หรือไม่นั้นจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง	 เพราะหากสัญญา 
ใดมีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครองแล้วย่อมต้องปรับใช้ 
กฎหมายปกครองเป็นหลัก ซึ่งบางกรณีไม่อาจที่จะนำหลัก 
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมสัญญามาปรับใช้ 
กับสัญญาทางปกครองได้	 และหากมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้ง 
เกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเกิดขึ้น	 ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขหรือ 
บรรเทาความเดอืดรอ้นเสยีหายหรอืการยตุขิอ้โตแ้ยง้	ซึง่หากตอ้ง
มีคำบังคับเกี่ยวกับสัญญา	คู่สัญญาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องก็ต้องใช้ 
สทิธทิางศาล	โดยการฟอ้งคดตีอ่ศาลทีม่เีขตอำนาจในการพจิารณาพพิากษาหรอืมคีำสัง่ 
ในเรื่องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง	ซึ่งก็คือศาลปกครองนั่นเอง

   บทสรุป

	 	 	 แม้ว่าสัญญาทางปกครองจะมีลักษณะความผูกพันแห่งสัญญาตามหลัก 
กฎหมายแพ่ง	แต่เมื่อพิจารณาในเรื่องผลของสัญญาทางปกครองแล้วจะเห็นได้ว่า 
มีข้อแตกต่างจากสัญญาทางแพ่ง	โดยเหตุที่สัญญาทางปกครองนั้นคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง 
เป็นหน่วยงานทางปกครอง	 และวัตถุประสงค์ของสัญญาก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ 
สาธารณะ	การทำสัญญาทางปกครองจึงมิใช่เพียงการแสดงเจตนาโดยความสมัครใจ 
ของคู่สัญญาที่มีผลตามหลักกฎหมายแพ่งเท่านั้น	แต่หากเป็นการดำเนินการเพื่อให้
สัญญาทางปกครองเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของฝ่ายปกครอง	ดังนั้นฝ่ายปกครอง
จึงสามารถใช้สิทธิพิเศษแห่งอำนาจเหนือคู่สัญญา	ในการที่จะเลิกสัญญา	หรือสั่งให้
มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาโดยฝ่ายเดียวได้	หากการกระทำเช่นว่านี้เป็นไปเพื่อ 
ประโยชน์แก่ส่วนรวม	แต่อย่างไรก็ตาม	ไม่ว่าจะเป็นสัญญาทางปกครองหรือสัญญา 

  ๑๑พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๔๙	“การฟ้องคดีปกครองจะต้องยื่น 

ฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี	 หรือนับแต่วันที่พ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มี 

หนังสือร้องขอต่อหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและไม่ได้รับหนังสือชี้แจง 

จากหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ	หรือได้รับแต่เป็นคำชี้แจงที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่มีเหตุผล	แล้วแต่กรณี	 เว้นแต่จะมี 

บทกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น”	
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•	เอกสารทางวิชาการ	 เรื่อง“คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง”	 สำนักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง	

สำนักงานศาลปกครอง	(มกราคม	๒๕๕๑)	
•	พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	พ.ศ.	๒๕๔๒	
•	พัชฌา	จิตรมหึมา	“ข้อความคิดและหลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง”	
	 http://www.lawreform.go.th

ทางแพ่งต่างก็ถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการปฏิบัติภารกิจของฝ่ายปกครองให้บรรลุ 
ผลสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมในการจัดทำ 
บริการสาธารณะต่อไป
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คำสอนหลวงพ่อ มรดกธรรม ๕ ดี : สู้ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ 

หน้า ๑๘-๑๙

สิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุ เหตุเกิดจากความคิด

 อย่างนี้เราจะต้องศึกษาตัวเราเองบ้าง คือศึกษาว่า ทำไมใจเรามันฟุ้งซ่าน ทำไมจึงไม่สงบ 
ทำไมไม่เข้าใจ ไม่รู้เรื่องที่เราจะต้องศึกษา...ก็ต้องมองดูตัวเอง ค้นหาความบกพร่องของตัว ศึกษา
สมมติฐานของสิ่งที่เกิดขึ้นในตัว
 ให้จำพระพุทธภาษิตไว้ว่า...
  สิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุ
  ไม่มีเหตุ...ผลจะปรากฏขึ้นไม่ได้
 แล้วเหตุที่เกิดขึ้นในชีวิตเรานั้น มันไม่ได้มาจากอื่น แต่มาจากความคิดของเรา 
มาในระยะต้น ๆ มากมายก่ายกอง จึงเกิดความฟุ้งซ่าน ไม่อยู่กับร่องกับรอย 
จิตใจไม่มีความสงบ ต้องศึกษาให้รู้จักตัวเองแจ่มแจ้ง เพื่อแก้ไขสิ่งที่เรียกว่าความบกพร่อง
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นายบรรหาร  กำลา
นิติกร สำนักกฎหมาย

๑. บทนำ
การกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ Conflict of Interest 

นับว่าเป็นรูปแบบใหม่ของการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งปรากฏให้เห็นมากขึ้นในยุคที่รัฐ 
เข้าไปมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น โดยมีลักษณะแตกต่างจากการทุจริต 
คอร์รัปชันในรูปแบบเดิม กล่าวคือ มีลักษณะหรือรูปแบบที่หากพิจารณาในแง่ของ 
ตวับทกฎหมายแลว้อาจจะไมส่ามารถเอาผดิได ้หรอืกฎหมายอาจจะยงัมคีวามลา้สมยั 
ไม่ครอบคลุม จนทำให้เกิดช่องว่างในการแสวงหาผลประโยชน์ที่ ไม่ควรได้  
ซึ่งการแสวงหาผลประโยชน์ดังกล่าวนี้ในนานาอารยะประเทศส่วนใหญ่ถือว่า 
เป็นเรื่องที่ผิดต่อจริยธรรม ขัดต่อหลักความเป็นธรรมและระบบการบริหารจัดการที่ดี 
(Good Governance) และถือเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการทุจริตคอร์รัปชัน๑ อันเป็น 
มะเร็งร้ายที่บ่อนทำลายความเจริญทางเศรษฐกิจและผลประโยชน์ของประเทศ 

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้ให้ 
ความสำคัญกับเรื่องการป้องกันมิให้มีการกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน ์
ของสมาชิกรัฐสภา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีไว้ โดยได้มีการแบ่งหมวดว่าด้วย 
การกระทำท่ีเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ไว้เป็นการเฉพาะในหมวด ๑๒ การตรวจสอบ 
การใช้อำนาจรัฐ ส่วนท่ี ๒ การกระทำท่ีเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ มาตรา ๒๖๕  

การขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
ของสมาชิกรัฐสภา

 ๑ วทิยากร  เชยีงกลุ, “นโยบายของรฐับาลดา้นเศรษฐกจิ : การทบัซอ้นของผลประโยชนท์างธรุกจิ (Conflict of Interest),” 
(นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า,๒๕๔๙), บทคัดย่อสำหรับผู้บริหาร.  

ปัญหาการบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
เกี่ยวกับหลักการป้องกัน มิให้มีการกระทำที่เป็น
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ถึงมาตรา ๒๖๙ เพื่อให้ง่ายแก่การพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นปัญหาการขัดกัน 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์สาธารณะ อย่างไรก็ตาม ขอบเขต 
ในการบงัคบัใชบ้ทบญัญตัริฐัธรรมนญูดงักลา่ว ยงัคงมปีระเดน็ปญัหาในหลายประการ 
ที่ยังมีการถกเถียงกันในด้านการบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน  

ดังนั้น คอลัมน์เกร็ดกฎหมายน่ารู้ฉบับนี้ จึงขอนำเสนอเรื่อง “ปัญหา 
การบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเกี่ยวกับหลักการป้องกันมิให้มี 
การกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ของสมาชิกรัฐสภา” โดยมีเนื้อหา 
ประกอบด้วยความเป็นมาของบทบัญญัติเก่ียวกับหลักการป้องกันมิให้มีการกระทำท่ีเป็น 
การขดักนัแหง่ผลประโยชนข์องสมาชกิรฐัสภา ตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย 
ปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๒๖๕ และ ๒๖๖ ตลอดจนแนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และความเห็น
ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๒. รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทยกบัหลกัการปอ้งกนัมใิหม้ี
การกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ของสมาชิกรัฐสภา

หากพิจารณาถึงทฤษฎีหรือแนวความคิดเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นการขัดกัน 
แห่งผลประโยชน์ หรือ Conflict of Interest ของนานาอารยะประเทศ อาจกล่าว 
ได้ว่าเรื่องดังกล่าวได้มีพัฒนาการมาเป็นระยะที่ค่อนข้างจะยาวนาน แต่สำหรับ 
ประเทศไทยแล้ว อิทธิพลของแนวความคิดเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นการขัดกัน 
แหง่ผลประโยชน ์(Conflict of Interest) ไดเ้ริม่มปีรากฏเปน็รปูธรรมขึน้เปน็ครัง้แรก 
ภายหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 
มาเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ในปีพุทธศักราช ๒๔๗๕ เป็นต้นมา และหลักการป้องกันมิให้มีการกระทำที่เป็นการ 
ขัดกันแห่งผลประโยชน์ของสมาชิกรัฐสภาได้มีปรากฏเป็นบทบัญญัติชัดเจนครั้งแรก 
ในรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๔๙๒ มาตรา ๘๐ และหลกัการ 
ดังกล่าวยังคงปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับต่อ ๆ  มา  กล่าวคือ  

หลกัการปอ้งกนัมใิหม้กีารกระทำทีเ่ปน็การขดักนัแหง่ผลประโยชน์ 
ของสมาชิกรัฐสภาได้มีปรากฏเป็นบทบัญญัติชัดเจนครั้งแรก
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒  
มาตรา ๘๐ และหลกัการดงักลา่วยงัคงปรากฏอยูใ่นรฐัธรรมนญู 
แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับต่อ ๆ มา
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ มาตรา ๑๐๓ รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑ มาตรา ๙๗ และมาตรา ๘๖ ประกอบมาตรา ๙๗  
รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๓๔ มาตรา ๙๖ และมาตรา ๑๐๘ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ 
มาตรา ๑๐๒ และมาตรา ๑๑๔ รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ 
มาตรา ๑๑๐ มาตรา ๑๑๑ และมาตรา ๑๒๘ ประกอบมาตรา ๑๑๐ และมาตรา ๑๑๑  
จนถึงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันซึ่งได้บัญญัติหลักการดังกล่าวไว้ในมาตรา ๒๖๕ 
และมาตรา ๒๖๖

๓. ปัญหาเก่ียวกับการบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๕ และ มาตรา ๒๖๖ 

แม้หลักการป้องกันมิให้มีการกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ของ 
สมาชิกรัฐสภาจะได้มีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๔๙๒ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับต่อ ๆ มาหลายฉบับ จนถึง 
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็ตาม แต่ด้วยความที่อาจจะไม่เข้าใจในหลักการอันเกี่ยวกับ 
การกระทำทีเ่ปน็การขดักนัแหง่ผลประโยชน ์หรอื Conflict of Interest ประกอบกบั 
วัฒนธรรมแบบอุปถัมภ์ของคนในสังคมไทย๒ ได้ส่งผลทำให้การบังคับใช้บทบัญญัติ 
ของกฎหมายในเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๕  
และมาตรา ๒๖๖ ยงัคงมสีภาพปญัหาความไมช่ดัเจนในหลายประการทีม่กีารถกเถยีง 
ในด้านการบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งบางประเด็นได้เป็นที่ยุติแล้วโดยคำวินิจฉัย 
ของศาลรัฐธรรมนูญ แต่มีบางประเด็นที่ยังไม่ เป็นที่ยุติและได้มีความเห็น 
ของนักกฎหมายรวมทั้งมีข้อเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยในเร่ืองดังกล่าวให้มีความชัดเจนมากย่ิงข้ึน ท้ังน้ี โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๕ และมาตรา ๒๖๖  
ยังคงมีสภาพปัญหาความไม่ชัดเจนในหลายประการ 
ท่ีมีการถกเถียงในด้านการบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน  
ซึ่งบางประเด็นได้เป็นที่ยุติแล้วโดยคำวินิจฉัยของ 
ศาลรัฐธรรมนูญ แต่มีบางประเด็นที่ยังไม่เป็นที่ยุติ

๒ ธรีภทัร ์ เสรรีงัสรรค,์ “นกัการเมอืงไทย : จรยิธรรม ผลประโยชนท์บัซอ้น การคอรร์ปัชนั สภาพปญัหา สาเหต ุผลกระทบ 
แนวทางแก้ไข,” (กรุงเทพฯ : สายธาร, ๒๕๔๙),น. ๑๗๑.



จุลนิติ ม.ค. - ก.พ. ๕๔190

ปัญหาการบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเกี่ยวกับหลักการป้องกัน 
มิให้มีการกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ของสมาชิกรัฐสภา

๓.๑ ปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๕๓

๓.๑.๑ ปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้ มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๑) และ 
วรรคสอง

(๑) ปัญหาเกี่ยวกับกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 
รับหรือดำรงตำแหน่ง “กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งในการบริหารราชการแผ่นดิน”  
อันเข้าลักษณะได้รับการยกเว้น ตามมาตรา ๒๖๕ วรรคสอง นั้น มีความหมาย 
เพียงใด การที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาได้รับการแต่งตั้ง
ให้เป็นกรรมการในหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบหรือกำกับดูแลของฝ่าย 
นิติบัญญัติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ 
พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชบัญญัติสภาพัฒนา 
การเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ จะถือว่าได้รับการยกเว้นให้กระทำได้ตามรัฐธรรมนูญ  
มาตรา ๒๖๕ วรรคสอง หรือไม่

สำหรับในเรื่องนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยที่ ๑๐/๒๕๕๑๔ โดยได้วินิจฉัย
ในประเด็นดังกล่าวว่า ข้อยกเว้นในกรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
รับหรือดำรงตำแหน่ง “กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งในการบริหารราชการแผ่นดิน” 

 ๓ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๕ บัญญัติว่า 
  “มาตรา ๒๖๕ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต้อง
  (๑) ไม่ดำรงตำแหน่งหรือหน้าที่ใดในหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น
  (๒) ไม่รับหรือแทรกแซงหรือก้าวก่ายการเข้ารับสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 

หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วน 
หรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

  (๓) ไม่รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ จากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเป็นพิเศษนอกเหนือไปจากที่ 
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติต่อบุคคลอื่น ๆ ในธุรกิจการงานตามปกติ

  (๔) ไม่กระทำการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๔๘
  บทบัญญัติมาตรานี้มิให้ใช้บังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ 

เงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันและมิให้ใช้บังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา 
รับหรือดำรงตำแหน่งกรรมาธิการของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา หรือกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ังในการบริหารราชการแผ่นดิน

  ให้นำ ความใน (๒) (๓) และ (๔) มาใช้บังคับกับคู่สมรสและบุตรของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา  
และบุคคลอื่นซึ่งมิใช่คู่สมรสและบุตรของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภานั้น ที่ดำเนินการในลักษณะผู้ถูกใช้ ผู้ร่วม 
ดำเนินการหรือผู้ได้รับมอบหมายจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาให้กระทำการตามมาตรานี้ด้วย”.

๔ คำวินิจฉัยที่ ๑๐/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เรื่อง ผู้ตรวจการแผ่นดิน เสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า  
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๖ วรรคหนึ่ง (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเป็นประธาน ก.ร.  
ของประธานรัฐสภา และการเป็นรองประธาน ก.ร. ของรองประธานรัฐสภา) พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๑  
มาตรา ๘ (๑) (๒) (๓) (เฉพาะกรณีผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร) และ (๔) และพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง  
พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗ (๓) และ (๕) มปีญัหาเกีย่วกบัความชอบดว้ยรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๕  
และมาตรา ๒๖๖ หรือไม่ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๑๕ ก หน้า ๑ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๑). 
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ตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๖๕ วรรคสอง นัน้ เมือ่คำนงึถงึหลกัการแบง่แยกการใชอ้ำนาจ 
อธปิไตย ตามมาตรา ๓ วรรคหนึง่ ของรฐัธรรมนญู ประกอบกบัเมือ่พจิารณาถงึถอ้ยคำ
ของขอ้ยกเวน้ ตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นมาตรา ๒๖๕ วรรคสอง ของรฐัธรรมนญูทีม่ากอ่นหนา้ 
ซึง่เปน็การดำรงตำแหนง่ในราชการฝา่ยนติบิญัญตัโิดยแทแ้ลว้ กค็วรจะแปลความคำวา่ 
“ราชการแผน่ดนิ” ในมาตรา ๒๖๕ วรรคสอง ของรฐัธรรมนญูใหส้อดคลอ้งหรอืสอดรบั
กบัจดุประสงคข์องถอ้ยคำในตวับทบญัญตัทิีม่ากอ่นวา่ ราชการแผน่ดนิในทีน่ีห้มายถงึ 
ราชการบริหารในฝ่ายนิติบัญญัติเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้การปฏิบัติหน้าที่ 
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งมีหน้าที่ในการควบคุม 
การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารไปดำรงตำแหน่งในฝ่ายบริหารหรือฝ่าย 
ตุลาการ หรือในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ทำให้ผู้ควบคุมและผู้ถูกควบคุมเป็นบุคคล 
คนเดียวกัน อันจะทำให้เป็นการกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ เว้นแต่ 
จะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ตามที่รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติไว้โดยเฉพาะ 

ดังนั้น จึงเห็นว่าการแต่งตั้งให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 
ซึ่งเป็นสมาชิกของฝ่ายนิติบัญญัติเป็นกรรมการในหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
หรือกำกับดูแลของฝ่ายนิติบัญญัติตามกฎหมายดังกล่าวนั้น เป็นการปฏิบัติหน้าที่ 
เพือ่ประโยชนแ์หง่การบรหิารราชการของฝา่ยนติบิญัญตั ิทัง้มไิดเ้ปน็การกระทำทีเ่ปน็
การขดักนัแหง่ผลประโยชนใ์นตำแหนง่ทีต่นดำรงอยู ่จงึอยูใ่นความหมายและขอบเขต 
ของการเป็น “กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งในการบริหารราชการแผ่นดิน” ซึ่งได้รับการ 
ยกเว้นให้กระทำได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
มาตรา ๒๖๕ วรรคสอง

(๒) ปญัหาเกีย่วกบัการแตง่ตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรใหด้ำรงตำแหนง่เปน็ 
กรรมการในคณะกรรมการประสานงานสภาผูแ้ทนราษฎร (ปสส.) โดยอาศยัอำนาจ 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๑๑ (๖)  
และการแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองอื่น 
นอกจากตำแหน่งรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง  

ควรจะแปลความคำว่า “ราชการแผ่นดิน” 
ในมาตรา ๒๖๕ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ 
ให้สอดคล้องหรือสอดรับกับจุดประสงค์ของถ้อยคำ 
ในตัวบทบัญญัติท่ีมาก่อนว่าราชการแผ่นดินในท่ีน้ี 
หมายถึงราชการบริหารในฝ่ายนิติบัญญัติเท่าน้ัน
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พ.ศ. ๒๕๓๕ จะเข้าลักษณะต้องห้ามตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๕ (๑)  
หรือไม่

สำหรับในเรื่องนี้ยังไม่มีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไว้โดยตรง  
แต่ประเด็นดังกล่าวคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีความเห็นไว้ ดังนี้

ในประเด็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร  
(ปสส.) นั้น คณะกรรมการกฤษฎีกา เห็นว่า การเป็นกรรมการประสานงาน 
สภาผู้แทนราษฎร (ปสส.) ที่ได้รับแต่งตั้งโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ 
ระเบยีบบรหิารราชการแผน่ดนิ พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๑๑ (๖) เพือ่ทำหนา้ทีป่ระสานงาน 
ระหว่างกิจการของคณะรัฐมนตรีและสภาผู้แทนราษฎร อันเป็นการช่วยเหลือ 
ให้การปฏิบัติงานระหว่างคณะรัฐมนตรีกับสภาผู้แทนราษฎรในเรื่องที่เกี่ยวกับการ 
เสนอข้อกฎหมาย ญัตติ การตอบกระทู้ถาม รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ 
บริหารราชการแผ่นดินดำเนินไปด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ จึงถือได้ว่า 
เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งในการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งได้รับยกเว้น 
ตามมาตรา ๒๖๕ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ๕

ในส่วนประเด็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ดำรงตำแหน่ง 
ข้าราชการการเมืองอื่นนอกจากตำแหน่งรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติระเบียบ 
ข้าราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น คณะกรรมการกฤษฎีกา เห็นว่า บทบัญญัติ 
มาตรา ๒๖๕ (๑) ของรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มเีจตนารมณ ์
ท่ีแตกต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ  โดยมิได้บัญญัติยกเว้นให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สามารถดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองอื่นได้ ดังเช่นที่เคยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๓๔ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
แต่อย่างใด ประกอบกับการที่ข้าราชการการเมืองอื่นนอกจากตำแหน่งรัฐมนตรี 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ต่างเป็นตำแหน่ง 

คณะกรรมการกฤษฎีกา เห็นว่า บทบัญญัติ 
มาตรา ๒๖๕ (๑) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีเจตนารมณ์ที่แตกต่างจาก 
รัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ โดยมิได้บัญญัติยกเว้นให้ 
สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรสามารถดำรงตำแหน่ง 
ข้าราชการการเมืองอื่นได้

๕ เรื่องเสร็จที่ ๑๔๘/๒๕๕๑ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (ปสส.).
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หรอืการปฏบิตัหินา้ทีใ่นหนว่ยราชการ ฯลฯ เชน่ ทีป่รกึษานายกรฐัมนตรเีปน็ตำแหนง่ 
ที่สังกัดอยู่ในกระทรวงที่รัฐมนตรีนั้นว่าการ ดังนั้น การที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองอื่นซึ่งมิใช่รัฐมนตรี ย่อมถือได้ว่า 
เป็นการกระทำอันต้องห้ามตามมาตรา ๒๖๕ (๑) ๖

อยา่งไรกต็าม จากผลแหง่คำวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญูที ่๑๐/๒๕๕๑ ลงวนัที ่
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ดังกล่าวข้างต้น ทางคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประธาน
วุฒิสภา๗ ได้มีประเด็นข้อสังเกตว่า ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 
๑๔๘/๒๕๕๑ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (ปสส.)  
ซึ่งได้ให้ความเห็นไว้ก่อนที่จะมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้น น่าจะไม่สอดคล้อง
หรือมีความขัดแย้งกับแนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๐/๒๕๕๑ ลงวันที่  
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ดังกล่าว ดังน้ัน จึงมีความเห็นว่าการท่ีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
และสมาชกิวฒุสิภา ซึง่เปน็สมาชกิของฝา่ยนติบิญัญตัทิีไ่ดร้บัแตง่ตัง้ใหไ้ปดำรงตำแหนง่ 
เป็นกรรมการในการบริหารราชการแผ่นดินในฝ่ายบริหารน้ัน น่าจะกระทำมิได้อีกต่อไป๘

อนึง่ ประเดน็เกีย่วกบัการแตง่ตัง้สมาชกิของฝา่ยนติบิญัญตัใิหไ้ปดำรงตำแหนง่ 
เป็นกรรมการในการบริหารราชการแผ่นดินในฝ่ายบริหารดังกล่าว ได้ถูกหยิบยกขึ้น 
เปน็ประเดน็พจิารณาอกีครัง้หนึง่ เมือ่คณะกรรมการสมานฉนัทเ์พือ่การปฏริปูการเมอืง 
และศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ๙ ได้มีข้อเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รวม ๖ ประเด็น ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ
ประเด็นเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งทางการเมืองของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
โดยคณะกรรมการสมานฉนัทฯ์ ไดเ้สนอใหม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๖๕ 
เฉพาะกรณขีองสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรเพือ่ใหส้ามารถดำรงตำแหนง่ทางการเมอืงได ้
อาทิ ตำแหน่งเลขานุการและที่ปรึกษารัฐมนตรี เพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ม ี
โอกาสเรยีนรูแ้ละสัง่สมประสบการณก์ารทำงานดา้นการเมอืงและการบรหิารราชการ
แผ่นดิน และเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคสองของมาตรา ๒๖๕ โดยกำหนดให้ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาสามารถดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ 
ในการบริหารราชการแผ่นดินทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติได้๑๐

๖ เร่ืองเสร็จท่ี ๑๒๓/๒๕๕๑ เร่ือง การแต่งต้ังข้าราชการการเมืองจากผู้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร.
๗ คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประธานวุฒิสภา แต่งตั้งขึ้นตามคำสั่งวุฒิสภาที่ ๒๓/๒๕๕๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่

ปรึกษากฎหมายประธานวุฒิสภา ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑ โดยมีนายไพบูลย์  นิติตะวัน สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธาน.
๘ คณะกรรมการทีป่รกึษากฎหมายประธานวฒุสิภา, “รายงานผลการดำเนนิงานของคณะกรรมการทีป่รกึษากฎหมายประธาน 

วุฒิสภา ในรอบ ๖ เดือน (พฤษภาคม – ตุลาคม ๒๕๕๑)”, ๒๕๕๑, น. ๑๑๖.  
๙ คณะกรรมการสมานฉนัทเ์พือ่การปฏริปูการเมอืงและศกึษาการแกไ้ขรฐัธรรมนญู แตง่ตัง้ขึน้ตามคำสัง่รฐัสภา ที ่๑๗/๒๕๕๒ 

เรือ่ง แตง่ตัง้คณะกรรมการสมานฉนัทเ์พือ่การปฏริปูการเมอืงและศกึษาการแกไ้ขรฐัธรรมนญู ลงวนัที ่๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ โดยมนีายดเิรก  
ถึงฝั่ง สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนนทบุรี เป็นประธาน.

๑๐ คณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปการเมืองและศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ, “รายงานคณะกรรมการสมานฉันท์ 
เพื่อการปฏิรูปการเมืองและศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ รัฐสภา”, ๒๕๕๒. 
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๓.๑.๒ ปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้ มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๔)
การบังคับใช้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๕ วรรคหน่ึง (๒) และ (๔)  

ยังมีความไม่ชัดเจนในการบังคับใช้ในหลายประเด็น ได้แก่ การพิจารณาเกี่ยวกับ 
การดำเนินการโดยวิธีการอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่ทำให้สามารถบริหาร 
กิจการได้ในทำนองเดียวกับการเป็นเจ้าของกิจการหรือถือหุ้นในกิจการ กับการ 
รับสัมปทาน การเข้าเป็นคู่สัญญา หรือการถือหุ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมนั้น 
มีความหมายอย่างใด การถือหุ้นหรือการเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน 
หรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาอันมีลักษณะต้องห้ามนั้น รวมถึงการ 
ถือหุ้นหรือการเป็นหุ้นส่วนก่อนที่จะดำรงตำแหน่งทางการเมืองด้วยหรือไม่ และการ 
ถือครองหุ้นในกิจการหรือห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญา 
อันมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวนั้น จะต้องถือหุ้นในลักษณะอย่างไร จำนวนเท่าใด 
หรือจะต้องเป็นหุ้นประเภทใด 

สำหรับในเร่ืองดังกล่าวน้ี ต่อมาศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยท่ี ๑๒ – ๑๔/๒๕๕๓๑๑ 
โดยได้วินิจฉัยในแต่ละประเด็นดังกล่าวไว้ ดังนี้

(๑) ประเด็นเกี่ยวกับการดำเนินการโดยวิธีการอื่นไม่ว่าโดยทางตรง 
หรือทางอ้อมที่ทำให้สามารถบริหารกิจการดังกล่าวได้ในทำนองเดียวกับการเป็น 
เจา้ของกจิการหรอืถอืหุน้ในกจิการดงักลา่ว ตามมาตรา ๔๘๑๒ กบัการรบัสมัปทาน 
การเขา้เปน็คูส่ญัญา หรอืการถอืหุน้ ไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม ตามมาตรา ๒๖๕  
วรรคหนึ่ง (๒) นั้น มีความหมายอย่างใด

 ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยในประเด็นดังกล่าวว่า ข้อห้ามมิให้กระทำการ 
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมตามบทบัญญัติดังกล่าว มีเจตนาห้ามมิให้สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา กระทำการใด ๆ ที่สามารถใช้หรือถูกใช้ 
สถานภาพหรืออำนาจหน้าที่เข้าไปมีส่วนได้เสียในบริษัทที่ประกอบกิจการอันเป็น 
การต้องห้าม บทบัญญัติทั้งสองมาตราดังกล่าวจึงมีความหมายรวมถึงการถือหุ้น 
ในบรษิทัทีแ่มจ้ะมไิดป้ระกอบกจิการอนัเปน็การตอ้งหา้มโดยตรง แตห่ากบรษิทันัน้ 
เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบกิจการอันเป็นการ 
ต้องห้ามในจำนวนมากพอที่จะทำให้มีอำนาจครอบงำกิจการของบริษัทที่ 
ประกอบกิจการอันเป็นการต้องห้ามได้ ย่อมเป็นการกระทำโดยทางอ้อม 

๑๑ คำวนิจิฉยัที ่๑๒ – ๑๔/๒๕๕๓ ลงวนัที ่๓ พฤศจกิายน ๒๕๕๓ เรือ่ง สมาชกิวฒุสิภาและสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรกระทำการ 
ต้องห้ามอันเป็นเหตุให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หรือไม่.

๑๒ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๘ บัญญัติว่า 
  “มาตรา ๔๘ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะเป็นเจ้าของกิจการหรือถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง 

วิทยุโทรทัศน์ หรือโทรคมนาคม มิได้ ไม่ว่าในนามของตนเองหรือให้ผู้อื่นเป็นเจ้าของกิจการหรือถือหุ้นแทน หรือจะดำเนินการโดย 
วิธีการอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่สามารถบริหารกิจการดังกล่าวได้ในทำนองเดียวกับการเป็นเจ้าของกิจการหรือถือหุ้น 
ในกิจการดังกล่าว”.



ปัญหาการบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเกี่ยวกับหลักการป้องกัน 
มิให้มีการกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ของสมาชิกรัฐสภา

เกร็ดกฎหมายน่ารู้

จุลนิติ ม.ค. - ก.พ. ๕๔ 195

ตามความหมายของมาตรา ๔๘ และมาตรา ๒๖๕ วรรคหนึง่ (๒) ดงักลา่ว เชน่ บรษิทั 
ปตท. จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการค้าขายเชื้อเพลิง ซึ่งแม้จะมิใช่บริษัทที่ได้รับ 
สมัปทานหรอืเปน็คูส่ญัญากบัรฐัทีม่ลีกัษณะผกูขาดตดัตอนกต็าม แตบ่รษิทั ปตท. จำกดั 
(มหาชน) เป็นบริษัทผู้ลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) เช่น ถือหุ้นในบริษัท 
ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับสัมปทาน 
ในการสำรวจและขดุเจาะนำ้มนัจากกระทรวงพลงังาน จำนวนรอ้ยละ ๖๕.๔๒ อนัเปน็ 
จำนวนที่มากพอที่จะครอบงำกิจการได้ เมื่อบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม 
จำกัด (มหาชน) ได้รับสัมปทานจากหน่วยงานของรัฐ จึงเป็นบริษัทอันมีลักษณะ 
เป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๒๖๕ วรรคหน่ึง (๒) ดังน้ัน การถือหุ้นในบริษัท ปตท. จำกัด 
(มหาชน) จึงเป็นการถือหุ้นในบริษัทอันมีลักษณะเป็นการต้องห้ามโดยทางอ้อม เป็นต้น

(๒) ประเด็นเกี่ยวกับการถือหุ้นตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๘ และการเป็น 
หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญา 
อันมีลักษณะต้องห้าม ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ตามมาตรา ๒๖๕ 
วรรคหนึ่ง (๒) นั้น มีความหมายรวมถึงการถือหุ้นหรือการเป็นหุ้นส่วนก่อนที่จะ 
ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาด้วยหรือไม่ 

ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยในประเด็นดังกล่าวว่า บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
นอกจากจะบัญญัติถึงการถือหุ้นของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไว้ตามมาตรา ๔๘  
และมาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒) แล้วยังบัญญัติถึงกรณีการถือหุ้นของนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีไว้ในมาตรา ๒๖๙๑๓ ด้วย โดยมาตรา ๒๖๙ นอกจากจะบัญญัติ 

ม า ต ร า  ๒๖๙  นอ ก จ า ก จ ะ บัญญั ติ ห้ า ม 
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีถือหุ้นในบริษัทแล้ว ยัง 
บัญญัติห้ามไว้อย่างชัดเจนว่าไม่ให้คงไว้ซึ่งความเป็น 
ผู้ถือหุ้นในบริษัทต่อไปด้วย ฉะนั้น หากรัฐธรรมนูญ 
ประสงคจ์ะหา้มสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชกิวฒุสิภา  
คงไว้ซึ่งการถือหุ้น ก็จะต้องบัญญัติไว้ให้ชัดเจน

๑๓ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๙ บัญญัติว่า 
  “มาตรา ๒๖๙  นายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรตีอ้งไมเ่ปน็หุน้สว่นหรอืผูถ้อืหุน้ในหา้งหุน้สว่นหรอืบรษิทั หรอืไมค่งไวซ้ึง่ความเปน็ 

หุน้สว่นหรอืผูถ้อืหุน้ในหา้งหุน้สว่นหรอืบรษิทัตอ่ไป ทัง้นีต้ามจำนวนทีก่ฎหมายบญัญตั ิในกรณทีีน่ายกรฐัมนตรหีรอืรฐัมนตรผีูใ้ดประสงค ์
จะไดร้บัประโยชนจ์ากกรณดีงักลา่วตอ่ไป ใหน้ายกรฐัมนตรหีรอืรฐัมนตรผีูน้ัน้แจง้ใหป้ระธานกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ 
แหง่ชาตทิราบภายในสามสบิวนันบัแตว่นัทีไ่ดร้บัแตง่ตัง้ และใหน้ายกรฐัมนตรหีรอืรฐัมนตรผีูน้ัน้โอนหุน้ในหา้งหุน้สว่นหรอืบรษิทัดงักลา่ว 
ให้นิติบุคคลซึ่งจัดการทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะกระทำการใดอันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารหรือจัดการใดๆ เกี่ยวกับหุ้นหรือกิจการ 
ของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทตามวรรคหนึ่ง มิได้

  บทบัญญัติมาตรานี้ให้นำมาใช้บังคับกับคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีด้วย 
และให้นำบทบัญญัติมาตรา ๒๕๙ วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม”.
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ห้ามนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีถือหุ้นในบริษัทแล้ว ยังบัญญัติห้ามไว้อย่างชัดเจนว่า 
ไม่ให้คงไว้ซึ่งความเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทต่อไปด้วย ฉะนั้น หากรัฐธรรมนูญประสงค์ 
จะหา้มสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชกิวฒุสิภา คงไวซ้ึง่การถอืหุน้ กจ็ะตอ้งบญัญตั ิ
ไวใ้หช้ดัเจน ดงัเชน่มาตรา ๒๖๙ และเมือ่พจิารณาประกอบกบัคณุสมบตัแิละลกัษณะ 
ตอ้งหา้มของผูท้ีจ่ะสมคัรเปน็สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชกิวฒุสิภา ตามทีบ่ญัญตั ิ
ไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๑ และมาตรา ๑๑๕ และพิจารณาถึงความเป็นมาของ 
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๕ 
วรรคหนึ่ง (๒) แล้ว ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่า การกระทำอันเป็นการต้องห้าม 
ตามมาตรา ๒๖๕ วรรคหนึง่ (๒) (๔) และวรรคสาม ประกอบมาตรา ๔๘ จงึไมร่วมถงึ 
การถือหุ้นที่มีมาก่อนวันเลือกตั้งหรือวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผล 
การสรรหาสมาชิกวุฒิสภา

(๓) ประเดน็เกีย่วกับการถือครองหุน้ในกจิการหรอืหา้งหุ้นส่วนหรือบรษิัท 
ที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาอันมีลักษณะต้องห้าม ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรง 
หรือทางอ้อม ตามมาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๔) ประกอบมาตรา ๔๘ นั้น 
จะต้องถือหุ้นในจำนวนเท่าใดหรือจะต้องมีลักษณะอย่างไร

ศาลรฐัธรรมนญูไดว้นิจิฉยัในประเดน็ดงักลา่ววา่ รฐัธรรมนญูหา้มการเขา้ถอืหุน้ 
ในบรษิทัทีต่อ้งหา้ม โดยไมไ่ดร้ะบวุา่ จะตอ้งถอืหุน้จำนวนเทา่ใดและไมไ่ดร้ะบวุา่ จะตอ้ง 
มอีำนาจบรหิารงานหรอืครอบงำกจิการหรอืไม ่ฉะนัน้ การถอืหุน้เพยีงหุน้เดยีว กย็อ่ม 
เป็นการถือหุ้นตามความหมายในรัฐธรรมนูญแล้ว แม้ผู้ถือหุ้นจะไม่มีอำนาจบริหาร 
หรือครอบงำกิจการก็ตาม การที่รัฐธรรมนูญบัญญัติห้ามการถือหุ้นไว้ชัดเจน ก็เพื่อ
เป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง รวมทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
และสมาชิกวุฒิสภา มีช่องทางที่จะใช้หรือถูกใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน ์
โดยมิชอบในทางใดทางหน่ึง ดังน้ัน แม้การซ้ือหุ้นจะเป็นการซ้ือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ 
และแม้จะเป็นการลงทุนระยะสั้นหรือเพื่อเก็งกำไรก็ตาม ก็เป็นการอันต้องห้ามตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒) (๔) และวรรคสาม ประกอบมาตรา ๔๘ 
แล้วแต่กรณี

รฐัธรรมนญูหา้มการเขา้ถอืหุน้ในบรษิทัทีต่อ้งหา้ม  
โดยไม่ได้ระบุว่า จะต้องถือหุ้นจำนวนเท่าใดและไม่ได้ระบุว่า  
จะต้องมีอำนาจบริหารงานหรือครอบงำกิจการหรือไม่ 
ฉะนั้น การถือหุ้นเพียงหุ้นเดียว ก็ย่อมเป็นการถือหุ้นตาม
ความหมายในรัฐธรรมนูญแล้ว แม้ผู้ถือหุ้นจะไม่มีอำนาจ 
บริหารหรือครอบงำกิจการก็ตาม
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๓.๒ ปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖๑๔

เน่ืองจากรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๖๖ ได้บัญญัติห้ามมิให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
และสมาชิกวุฒิสภาใช้สถานะหรือตำแหน่งการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
หรือสมาชิกวุฒิสภาเข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเอง ของผู้อื่น 
หรือของพรรคการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในการปฏิบัติราชการ 
หรือการดำเนินงานในหน้าท่ีประจำของข้าราชการ รวมทัง้การบรรจ ุแตง่ตัง้ โยกยา้ย โอน 
เลื่อนตำแหน่ง เลื่อนเงินเดือน และการพ้นจากตำแหน่งของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่ง 
หรือเงินเดือนประจำและมิใช่ข้าราชการการเมือง 

 บทบัญญัติดังกล่าวได้มีปัญหาในการบังคับใช้เกี่ยวกับกรณีที่สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในหน่วยงาน 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบหรือกำกับดูแลของฝ่ายนิติบัญญัติตามพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า 
พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชบญัญตัสิภาพฒันาการเมอืง พ.ศ. ๒๕๕๑ จะถอืเปน็กรณ ี
ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภากระทำการอันเป็นการขัดหรือแย้ง 
ต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ หรือไม่

ในเรือ่งดงักลา่วนี ้ศาลรฐัธรรมนญูไดม้คีำวนิจิฉยัที ่๑๐/๒๕๕๑ โดยไดว้นิจิฉยัวา่ 
การที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในการ 
บริหารราชการแผ่นดินในหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของรัฐสภาและภายใต้ 
การกำกบัดแูลของประธานรฐัสภา ตามพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการฝา่ยรฐัสภา  
พ.ศ. ๒๕๑๘ พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชบัญญัติ 
สภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ แม้จะมีอำนาจหน้าท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารราชการ  
การบริหารงานบุคคล และบริหารงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว แต่เป็น 
การดำเนนิงานเพือ่ประโยชนแ์ละตอบสนองตอ่ภารกจิของหนว่ยงานฝา่ยนติบิญัญตั ิ 
ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบหรือกำกับดูแลของรัฐสภาหรือประธานรัฐสภา การใช้ 
อำนาจหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการในการบริหารราชการแผ่นดิน 

๑๔ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๖ บัญญัติว่า 
  “มาตรา ๒๖๖ สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชกิวฒุสิภาตอ้งไมใ่ชส้ถานะหรอืตำแหนง่การเปน็สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 

หรอืสมาชกิวฒุสิภาเขา้ไปกา้วกา่ยหรอืแทรกแซงเพือ่ประโยชนข์องตนเอง ของผูอ้ืน่ หรอืของพรรคการเมอืง ไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม 
ในเรื่องดังต่อไปนี้

  (๑) การปฏิบัติราชการหรือการดำเนินงานในหน้าที่ประจำของข้าราชการ พนักงาน หรือ ลูกจ้างของหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือราชการส่วนท้องถิ่น

  (๒) การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง และเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ 
และมิใช่ข้าราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ 
หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือ  

  (๓) การใหข้า้ราชการซึง่มตีำแหนง่หรอืเงนิเดอืนประจำและมใิชข่า้ราชการการเมอืง พนกังาน หรอืลกูจา้งของหนว่ยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือราชการส่วนท้องถิ่น พ้นจากตำแหน่ง”.
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ปัญหาการบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเกี่ยวกับหลักการป้องกัน 
มิให้มีการกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ของสมาชิกรัฐสภา

ภายใตข้อบเขตของบทบญัญตัแิหง่กฎหมายดงักลา่ว มไิดเ้ปน็การใชส้ถานะหรอืตำแหนง่ 
เข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติราชการหรือการดำเนินงานในหน้าที่ประจำ 
ของข้าราชการหรือการบริหารงานบุคคลของฝ่ายอื่น จึงเห็นว่าการที่สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในการบริหาร 
ราชการแผ่นดินของฝ่ายนิติบัญญัติตามกฎหมายดังกล่าว ไม่เป็นการขัดหรือแย้ง 
ต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖

อนึ่ง จากผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป 
การเมอืงและศกึษาการแกไ้ขรฐัธรรมนญูทีผ่า่นมานัน้ ไดม้ขีอ้เสนอใหม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ 
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ ซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวน ๖ ประเด็น ที่ทางคณะกรรมการ 
สมานฉนัทฯ์ เสนอใหม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 
๒๕๕๐ โดยเห็นควรให้ยกเลิกความใน (๑) ของมาตรา ๒๖๖ แล้วให้บัญญัติความใหม่ 
ในลักษณะเดียวกันกับความในมาตรา ๑๑๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐๑๕ เนื่องจากมีความเห็นว่าบทบัญญัติมาตรา ๒๖๖ (๑) ดังกล่าว 
เป็นอุปสรรคในการทำหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาใน
การช่วยเหลือประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ เพราะสมาชิกสภา 
ผูแ้ทนราษฎรและสมาชกิวฒุสิภาเปน็ผูท้ีอ่ยูใ่กลช้ดิกบัประชาชนและรูถ้งึสภาพปญัหา 
ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอย่างดี ดังนั้น หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ 
สมาชิกวุฒิสภาสามารถเข้าไปประสานงานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ  ได้  
จะส่งผลให้การปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานของรัฐสอดคล้องกับความต้องการ 
ของประชาชนมากยิ่งขึ้น๑๖

๔. บทสรุป
แม้อิทธิพลของแนวความคิดเก่ียวกับการกระทำท่ีเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน ์ 

หรอื Conflict of Interest จะเริม่มปีรากฏขึน้ในประเทศไทยตัง้แตป่พีทุธศกัราช ๒๔๗๕  
เป็นต้นมา และได้มีปรากฏเป็นบทบัญญัติชัดเจนครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ มาตรา ๘๐ ก็ตาม แต่สำหรับสังคมไทยแล้ว 
ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอาจยังมีความไม่ชัดเจนนัก เนื่องจากเป็นเรื่องที ่

๑๕ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๑๑ บัญญัติว่า 
  “มาตรา ๑๑๑  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องไม่ใช้สถานะหรือตำแหน่งการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าไปก้าวก่าย 

หรือแทรกแซงการบรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง และเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ 
และมใิชข่า้ราชการการเมอืง พนกังานหรอืลกูจา้งของหนว่ยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ หรอืราชการสว่นทอ้งถิน่ หรอืใหบ้คุคลดงักลา่วพน้ 
จากตำแหน่ง”.

๑๖ คณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปการเมืองและศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ, “รายงานคณะกรรมการสมานฉันท์ 
เพื่อการปฏิรูปการเมืองและศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ รัฐสภา”, ๒๕๕๒. 
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ไม่สามารถเห็นเป็นรูปธรรมได้เหมือนกับกรณีของการทุจริตคอร์รัปชันทั่ว ๆ ไป  
รวมทั้งการมีทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวว่าจะต้องมีการพิสูจน์ให้เห็นว่ามีการใช้ 
อำนาจหนา้ทีใ่นทางมชิอบอยา่งชดัเจนเสยีกอ่น และทีส่ำคญัสงัคมไทยยงัใหค้วามสำคญั 
กับหลักกฎหมายหรือบทบัญญัติของกฎหมายมากกว่าหลักความขัดแย้งกันระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม๑๗ กล่าวคือ หากเรื่องใดไม่มีกฎหมาย 
บญัญตัหิา้มไวโ้ดยชดัแจง้แลว้กม็คีวามเชือ่วา่สามารถทีจ่ะกระทำไดท้ัง้สิน้ และในกรณ ี
หากมีปัญหาเกิดขึ้นเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องดังกล่าวแล้ว วิธีการหรือ 
แนวทางในการแก้ไขปัญหาก็มักจะเสนอให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
หรือกฎหมายเป็นหลัก ทั้งนี้ โดยลืมไปว่ากฎหมายนั้นแท้จริงแล้วเป็นเพียงกฎเกณฑ์ 
หรือจริยธรรมขั้นต่ำของสังคมเท่านั้น หรืออาจจะลืมไปว่าเรื่องการกระทำที่เป็นการ 
ขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ Conflict of Interest นั้น เป็นจริยธรรมขั้นพื้นฐานของ 
ผูด้ำรงตำแหนง่สาธารณะ ซึง่การกระทำผดิในเรือ่งดงักลา่วอาจมคีวามรนุแรงเพยีงพอที่
สามารถทำใหผู้ด้ำรงตำแหนง่สาธารณะทีท่ำผดิตอ้งพน้จากตำแหนง่ไป๑๘ อยา่งไรกต็าม 
การกระทำทีเ่ปน็การขดักนัแหง่ผลประโยชน ์หรอื Conflict of Interest โดยตวัเองแลว้ 
บางเรื่องอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องที่มีความเลวร้ายมากนัก หากผู้ดำรงตำแหน่งสาธารณะ 
เปน็ผูท้ีม่จีรยิธรรมสงูเพยีงพอ สามารถแยกแยะไดว้า่ตนเองอยูใ่นฐานะหรอืตำแหนง่ใด  
อะไรเป็นสิ่งที่สมควรหรือไม่สมควร อะไรคือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ 
สว่นรวม๑๙ และประการสำคญัคอืจะตอ้งกลา้ยนืหยดัในสิง่ทีถ่กูตอ้ง สามารถทีจ่ะควบคมุ 
ไมใ่หผู้ท้ีม่สีายสมัพนัธห์รอืพวกพอ้งของตนเองนำเอาความสมัพนัธด์งักลา่วไปแสวงหา 
ผลประโยชน์ที่มิควรได ้ดังนั้น คำถามที่อาจจะมีอยู่ในใจของผู้อ่านทุกท่านในขณะนี้ 
คือ ผู้ดำรงตำแหน่งสาธารณะของประเทศไทยในปัจจุบันเป็นผู้ที่มีจริยธรรมสูงเพียง
พอแล้ว หรือไม่. 

๑๗ จริาพร  พฤกษศร,ี “ความขดัแยง้กนัระหวา่งผลประโยชนส์ว่นตนและผลประโยชนส์ว่นรวม (Conflict of Interests)” 
http://www.dld.go.th/audit/Conflict_of_Interests.doc. 

 ๑๘ มิชิตา จำปาเทศ รอดสุทธิ “ผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of interest)” ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ ๑๘ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๕๑, คอลัมน์การบริหารงานและการจัดการองค์กร.

๑๙ เกยีรตอินนัต ์ลว้นแกว้, “ผลประโยชนท์บัซอ้นกบัการปฏริปูการเมอืง” , กรงุเทพธรุกจิ วนัศกุรท์ี ่๘ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑, 
คอลัมน์หน้าต่างความคิด.
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คำสอนหลวงพ่อ มรดกธรรม ๕ ดี : สู้ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ 

หน้า ๒๐

ความเป็นตัวของตัวเองที่ถูกต้อง

 เราชอบพูดคำว่า เป็นตัวของตัวเอง แต่ว่ามันไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง
 ความเป็นตัวเองที่ถูกต้อง ก็คือความเป็นผู้มีใจเป็นอิสระ เสรี พ้นจากอำนาจ 
ฝ่ายต่ำที่เกิดขึ้นในใจ อำนาจฝ่ายต่ำอันใดเกิดขึ้น...เรารู้เท่ารู้ทัน แล้วเราพยายามสะกัด
ออกไปจากใจของเรา นั่นแหละเรียกว่า เราทำถูก...เราเป็นตัวเอง
 แต่ถ้าเป็นตัวเองด้วยการดื่ม การเที่ยว การเล่น สนุกสนาน อย่างนั้นไม่ได้เป็น 
ตัวเองแบบพระพุทธเจ้า แต่เป็นตัวเองตามแบบมารร้าย ซึ่งมันเอาแอกมาสวมคอเรา 
แล้วมันขับไสเราไปตามความปรารถนา ให้ไปสู่ความล่มจม ไปสู่ความเป็นนรก 
ไปสู่ความเป็นสัตว์เดรัจฉาน หรือว่าเป็นอะไร ๆ ก็ได้ ตามสภาพที่สิ่งแวดล้อมมันจะดึงไป 
ผลที่สุดเราก็เสียผู้เสียคน
 เด็ก ๆ ที่อยู่ในโอวาทของพ่อแม่ ของครูบาอาจารย์ ฟังเสียงของพระ เดินตามพระแล้ว...
ไม่เสียคน เขาจะเป็นคนดี มีหลักฐาน เขาจะได้เป็นประโยชน์แก่ชาติแก่บ้านเมืองต่อไป
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สืบเนื่องจากบทความตอนที่แล้ว ผู้เขียนได้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับ 
บทบัญญัติทั่วไปและพันธกรณีของรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน 
การทจุรติ ค.ศ. ๒๐๐๓ ในการจดัใหม้มีาตรการปอ้งกนัการทจุรติ (Preventive Measures)  
ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งล้วนเป็นมาตรการที่สำคัญเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการขจัดปัญหาการทุจริตให้หมดส้ินไปได้มากกว่ามาตรการในการปราบปรามการทุจริต 
ที่ปลายเหตุ อันควรได้รับการส่งเสริมและดำเนินการอย่างจริงจังสมตามเจตนารมณ์ 
ของอนุสัญญาฉบับดังกล่าว

นอกจากรายละเอยีดของพนัธกรณตีามทีไ่ดน้ำเสนอไปแลว้นัน้ อนสุญัญาฉบบันี้ 
ยงัไดก้ำหนดพนัธกรณใีนดา้นตา่ง ๆ  ทีร่ฐัภาคจีำตอ้งนำไปดำเนนิการ หรอืพจิารณานำไป 
ดำเนินการโดยสมัครใจ อาทิ ในการกำหนดให้การกระทำใด ๆ เป็นความผิดอาญา 
(Criminalization) ให้มีขึ้นอย่างสอดคล้องกับหลักการของอนุสัญญาตามที่ได้ 
กำหนดไว้ดังกล่าว  

ในโอกาสนี้ หน้าต่างโลก : The Knowledge Windows จึงขอเสนอ 
บทความชุด “อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ 
: United Nations Convention against 
Corruption 2003” ตอนที่ ๒ “พันธกรณี
ในการกำหนดฐานความผิดทางอาญาของ 
รัฐภาคี” ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้ทราบถึง 
สาระสำคัญของอนุสัญญาใน หมวด ๓ ว่าด้วย 
การกำหนดให้เป็นความผิดทางอาญาและการ 
บงัคบัใชก้ฎหมาย (Criminalization and Law  
Enforcement) ในสว่นของการกำหนดใหเ้ปน็ 

ความนำ

ตอนที่ ๒ พันธกรณีในการกำหนดฐานความผิดทางอาญาของรัฐภาคี

ชุด “อนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ 
: United Nations Convention  
against Corruption 2003”

ชุด “อนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ 
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ความผิดอาญา (Criminalization) ตลอดจนพันธกรณีที่กำหนดปัจจัยพื้นฐาน 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด เพื่อพิจารณาว่าการกระทำใดเป็นความผิดตามที่ 
อนุสัญญาได้กำหนดไว้หรือไม่

พันธกรณีในการกำหนดฐานความผิดทางอาญา (Criminalization)

อนุสัญญาฉบับนี้ได้กำหนดให้รัฐภาคีดำเนินการให้การกระทำบางประการ 
ทีไ่มไ่ดก้ำหนดไวใ้นกฎหมายภายในของตนเปน็ฐานความผดิทางอาญาเพิม่เตมิ เพือ่ให้ 
ครอบคลุมการทุจริตได้อย่างกว้างขวางมากย่ิงข้ึน  และรวมถึงต้องดำเนินการให้บทบัญญัติ 
เดิมที่มีอยู่แล้วนั้น สอดคล้องกับพันธกรณีตามข้อบทแห่งอนุสัญญาอีกด้วย ในเนื้อหา 
ของขอ้บทอนสุญัญาสว่นทีว่า่ดว้ยการกำหนดใหเ้ปน็ความผดิอาญานี ้ผูเ้ขยีนขอนำเสนอ 
โดยแบ่งข้อบทออกเป็น ๒ ส่วน๑ แบ่งแยกตามระดับของพันธกรณี ๒ ดังต่อไปนี้

๑. พันธกรณีที่เป็นมาตรการบังคับ (Obligations 
to Criminalize: Mandatory Offences) 

รัฐภาคีจำต้องดำเนินการให้มีกฎหมายอนุวัตรการ  
(Implementing Legislation) เพื่อรองรับพันธกรณ ี
เหล่านี้เสียก่อนจึงจะเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ ได้ หรือ 
เรียกว่าเป็นพันธกรณีในการกำหนดให้การกระทำนั้น 
เปน็ความผดิอาญาภาคบงัคบั อนัไดแ้กฐ่านความผดิในมาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ วรรคหนึง่  
มาตรา ๑๗ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๕ ของอนุสัญญา 

ดงันัน้ รฐัภาคจีงึตอ้งรบัเอามาตรการทางนติบิญัญตัแิละมาตรการอืน่ ๆ  ทีอ่าจ 
จำเปน็เพือ่กำหนดใหก้ารกระทำดงัตอ่ไปนี ้เปน็ความผดิอาญาเมือ่กระทำโดยเจตนา  
อันได้แก่

๑.๑ การให้และการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (Bribery of National 
Public Off icials)๓

ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ประการ คือ

 ๑ ดูเพ่ิมเติม United Nations Off ice on Drugs and Crime Division for Treaty Affairs, Legislative guide for 
the implementation of the United Nations Convention against Corruption, (New York; 2006), pp. 75-115.

๒ สามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดระดับของพันธกรณีในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน 
การทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ ได้ใน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, รายงานการวิจัย เรื่อง 
“การศึกษาพันธกรณีและความพร้อมของประเทศไทยในการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน 
การทุจริต ค.ศ. 2003”, หน้า ๑๐๙-๑๑๕.

๓ United Nations Convention against Corruption 2003: Article 15.
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 •	 การให้สินบน (Active Bribery) หมายถึง การให้คำม่ันสัญญา การเสนอ 
หรือการให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐโดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งประโยชน์ที่ 
มคิวรไดส้ำหรบัเจา้หนา้ทีผู่น้ัน้เองหรอืสำหรบับคุคลหรอืกลุม่บคุคลอืน่ใด  
เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีผู่น้ัน้กระทำการหรอืละเวน้กระทำการใด ๆ  ในการปฏบิตั ิ
หน้าที่ราชการของตน 

 การรับสินบน (Passive Bribery•	 ) หมายถึง การเรียก หรือการรับโดย 
เจา้หนา้ทีข่องรฐัโดยทางตรงหรอืทางออ้ม ซึง่ประโยชนท์ีม่คิวรไดส้ำหรบั 
เจ้าหน้าที่ผู้นั้นเองหรือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นใด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้น 
กระทำการหรือละเว้นกระทำการใด ๆ ในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการของตน

 ๑.๒ การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศและเจ้าหน้าที่องค์การ
สาธารณะต่างประเทศ (Bribery of Foreign Public Off icials and Off icials of 
Public International Organizations) ๔

หมายถึง การให้คำมั่นสัญญา การเสนอ หรือการให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ต่างประเทศหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การภาครัฐระหว่างประเทศโดยทางตรงหรือ 
ทางออ้มซึง่ประโยชนท์ีม่คิวรไดส้ำหรบัเจา้หนา้ทีผู่น้ัน้เองหรอืบคุคลหรอืหนว่ยองคก์ร 
อืน่ใด เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีผู่น้ัน้กระทำการหรอืละเวน้กระทำการใด ๆ  ในการปฏบิตัหินา้ที ่
ราชการของตน เพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งประโยชน์ทางธุรกิจ หรือประโยชน์อื่นใดที่ 
มิควรได้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ

๑.๓ การยกัยอก การใชเ้งนิทนุหรอืทรพัยส์นิโดยมวีตัถปุระสงคผ์ดิกฎหมาย  
หรือการยักย้ายทรัพย์สินโดยวิธีการอื่นโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ (Embezzlement, 
Misappropriation or Other Diversion of Property by a Public Official) ๕

หมายถึง การยักยอกทรัพย์สินในภาครัฐ กล่าวคือ การกระทำโดยเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐในการยักยอก การเบียดบัง หรือการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินโดยประการอื่น  
เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือของบุคคลหรือหน่วยองค์กรอื่นในทรัพย์สินกองทุน 
หรือหลักทรัพย์ของรัฐหรือเอกชน หรือสิ่งที่มีค่าอื่นใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นได้รับ 
มอบหมายให้ดูแลโดยเหตุแห่งตำแหน่งหน้าที่

๔ United Nations Convention against Corruption 2003: Article 16 Paragraph 1. 
๕ United Nations Convention against Corruption 2003: Article 17 .
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๑.๔ การฟอกทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดทางอาญา (Laundering  
of Proceeds of Crime) ๖

 อนุสัญญาได้กำหนดให้รัฐภาคีแต่ละรัฐ ต้องรับเอามาตรการทางนิติบัญญัต ิ
หรอืมาตรการอืน่ ๆ  ทีอ่าจจำเปน็ ในการกำหนดใหก้ารกระทำดงัตอ่ไปนี ้เปน็ความผดิ 
ทางอาญาเมื่อกระทำโดยเจตนา ทั้งนี้ โดยเป็นไปตามหลักการพื้นฐานของกฎหมาย 
ภายในของตน ได้แก่

 •	 การเปลี่ยนแปลงสภาพ หรือการโอนซึ่งทรัพย์สิน โดยรู้ว่าทรัพย์สิน 
เช่นว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดทางอาญา เพื่อความ 
มุ่งประสงค์ในการปกปิด หรืออำพรางที่มาอันมิชอบด้วยกฎหมายของ 
ทรัพย์สินนั้น หรือในการช่วยบุคคลใด ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระทำ 
ความผิดมูลฐานในการหลบเลี่ยงผลทางกฎหมายสำหรับการกระทำของ
บุคคลดังกล่าว

 •	 การปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริง แหล่งที่มา ที่ตั้ง การจำหน่าย 
จ่ายโอน การเคลื่อนย้าย การถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน  
โดยรู้ว่าทรัพย์สินเช่นว่านั้นเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิด
อาญา 

 •	 การถือครอง การครอบครอง หรือการใช ้ซึ่งทรัพย์สิน โดยรู้ในเวลาที่ 
ได้รับมาว่าทรัพย์สินเช่นว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิด
อาญา

 •	 การมีส่วนร่วมในการกระทำ การเข้าร่วม หรือการสมคบกัน 
กระทำความผดิ การพยายามกระทำความผดิ การชว่ยเหลอืการยยุงการ 
อำนวยความสะดวก ตลอดจนการให้คำปรึกษาหารือในการกระทำ 
ความผิดใด ๆ ตามที่ได้กำหนดไว้ ๓ ประการข้างต้น และ

เพ่ือความมุ่งประสงค์ในการปฏิบัติตามหรือการบังคับใช้ตามข้อน้ี รัฐภาคีแต่ละรัฐ 
จะตอ้งหาทางนำการกระทำความผดิขา้งตน้ไปใชบ้งัคบักบัความผดิมลูฐาน (การกระทำ 
ความผิดอาญาในชั้นแรกอันเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน เช่น การลักทรัพย์ 
การยักยอกทรัพย์ การฉ้อโกง เป็นต้น)  ในขอบเขตที่กว้างที่สุด และต้องนำไปบัญญัติ 
รวมเปน็ความผดิมลูฐาน โดยอยา่งนอ้ยทีส่ดุใหค้รอบคลมุถงึความผดิทางอาญาทีก่ำหนด 
ไว้ในอนุสัญญา

๖ United Nations Convention against Corruption 2003: Article 23 .
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โดยความผิดมูลฐานให้รวมถึงความผิดซ่ึงกระทำ 
ท้ังภายในและภายนอกเขตอำนาจของรัฐภาคีท่ีอยู่ในการ 
พิจารณา อย่างไรก็ดี ความผิดใด ๆ ซึ่งกระทำนอกเขต 
อำนาจของรฐัภาคจีะเปน็ความผดิมลูฐานได ้... การกระทำ 
ที่เกี่ยวข้องต้องเป็นความผิดทางอาญาภายใต้กฎหมาย 
ภายในของรัฐซึ่งการกระทำความผิดได้เกิดขึ้น และหาก 
การกระทำนัน้เกดิขึน้ในรฐัภาคซีึง่ปฏบิตัติามหรอืบงัคบัใช้ 

ข้อนี้ การกระทำดังกล่าวจะถือเป็นความผิดอาญาภายใต้กฎหมายภายในของรัฐภาคี
นั้นได้

ทั้งนี้ หากหลักการพื้นฐานของกฎหมายภายในของรัฐภาคีได้กำหนดไว้  
รฐัภาคดีงักลา่วอาจบญัญตัใิหค้วามผดิฐานฟอกทรพัยส์นิขา้งตน้ ไมใ่ชบ้งัคบัแก ่“บคุคล 
ซึ่งกระทำความผิดมูลฐาน” นั้นก็ได้

๑.๕ การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม (Obstruction of Justice)๗ ซึ่งหมายถึง 

 การใช้กำลังบังคับ การคุกคาม หรือการข่มขู่ หรือการให้คำมั่นสัญญา •	
การเสนอหรอืการใหป้ระโยชนอ์นัมคิวรได ้เพือ่จงูใจใหม้ ี“การเบกิความ 
อันเป็นเท็จ” หรือรบกวน “การให้คำเบิกความ” หรือ “การนำพยาน 
หลกัฐานมาสบื” ในกระบวนการพจิารณาคดทีีเ่กีย่วกบัการกระทำความผดิ 
ที่กำหนดตามอนุสัญญาฉบับนี้

 การใชก้ำลงับงัคบั คกุคามหรอืขม่ขูเ่•	 พือ่รบกวน “การปฏบิตัหินา้ทีร่าชการ 
ของผู้พิพากษาหรือเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย” ในส่วนที่เกี่ยวกับการ 
กระทำความผดิทีก่ำหนดตามอนสุญัญานี ้ทัง้นี ้โดยไมก่ระทบตอ่สทิธขิอง 
รัฐภาคีในการออกกฎหมายท่ีคุ้มครองเจ้าหน้าท่ีของรัฐประเภทอ่ืน ๆ ด้วย

๒. พนัธกรณทีีเ่ปน็มาตรการสมคัรใจในการกำหนดความผดิทางอาญา 
(optional requirements: obligation to consider) 

พนัธกรณใีนการกำหนดใหเ้ปน็ความผดิอาญาในสว่นนี ้มใิชค่วามผดิภาคบงัคบั 
ที่รัฐภาคีจะต้องนำมาบัญญัติเป็นกฎหมายดังเช่นพันธกรณีในส่วนแรกที่ได้นำเสนอ  
จึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นฐานความผิดซ่ึงรัฐภาคีมีพันธกรณีในแบบสมัครใจ (Non-Mandatory  
Offences)๘ อย่างไรก็ดี หากรัฐภาคีได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่าเป็นเรื่อง 
สำคัญว่าควรนำมาบัญญัติเป็นกฎหมายภายในก็สามารถกระทำได้ และอีกนัยหนึ่ง  

๗ United Nations Convention against Corruption 2003: Article 25 . 
๘ ดูเพิ่มเติม United Nations Off ice on Drugs and Crime Division for Treaty Affairs, supra note 1, 

pp. 75-115.
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หากรัฐภาคียังไม่ต้องการที่จะนำมาบัญญัติเป็นกฎหมายภายในก็ย่อมไม่ผูกพัน 
(Obliged) ที่จะต้องบัญญัติให้เป็นกฎหมายภายในเสียก่อนแต่อย่างใด แต่อาจทำให้
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามอนุสัญญานี้ได้ผลไม่ดีเท่าที่ควร

ดงันัน้ รฐัภาคจีงึมพีนัธกรณเีพยีงแตพ่จิารณารบัมาตรการ หรอืดำเนนิการใด ๆ   
อนัเปน็ไปในทศิทางเดยีวกนันัน้ในระบบกฎหมายของตน โดยพจิารณารบัเอามาตรการ 
ทางนิติบัญญัติและมาตรการอื่น ๆ เช่นที่อาจจำเป็นเพื่อกำหนดเป็นความผิดอาญา 
สำหรับการกระทำโดยเจตนา ซึ่งการกระทำใน มาตรา ๑๖ วรรคสอง มาตรา ๑๘  
ถึงมาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๔ ดังนี้

๒.๑ การเรียกหรือรับโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การ 
ระหวา่งประเทศ (passive bribery of foreign public off icials and off icials 
of public international organizations)๙

รฐัภาคแีตล่ะรฐัตอ้งพจิารณารบัเอามาตรการทางนติบิญัญตัิ 
และมาตรการอื่น ๆ เช่นที่อาจจำเป็นเพื่อกำหนดเป็นความผิด 
ทางอาญาสำหรบัการกระทำโดยเจตนาซึง่การเรยีกหรอืการรบัโดย 
เจา้หนา้ทีข่องรฐัตา่งประเทศ หรอืเจา้หนา้ทีข่ององคก์ารภาครฐั 
ระหว่างประเทศ ทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งประโยชน์ที่ 

มิควรได้ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้นั้นเองหรือบุคคลหรือหน่วยองค์กร 
อื่นใด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นกระทำการหรือละเว้นกระทำการใด ๆ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของตน

๒.๒ การใช้อิทธิพลเพ่ือให้ได้มาซ่ึงประโยชน์อันมิชอบ (Trading in influence)๑๐

 รัฐภาคีแต่ละรัฐต้องพิจารณารับเอามาตรการทางนิติบัญญัติและมาตรการ 
อื่น ๆ ที่อาจจำเป็นในการกำหนดให้การกระทำดังต่อไปนี้เป็นความผิดทางอาญา 
เมื่อกระทำโดยเจตนา

 การกอ่ใหเ้กดิการใชอ้ทิธพิล (Active trading in influence)•	  กลา่วคอื 
การให้คำมั่นสัญญา การเสนอ หรือการให้ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ 
บุคคลอื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งประโยชน์ที่มิควรได้  
เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีข่องรฐัผูน้ัน้หรอืบคุคลนัน้ “ใชอ้ทิธพิล” ซึง่มอียูจ่รงิหรอื 
คาดว่ามีไปในทางที่มิชอบ โดยมุ่งหมายให้ผู้ที่ก่อให้มีการใช้อิทธิพลนั้น

๙ United Nations Convention against Corruption 2003: Article 16 paragraph 2 . 
๑๐ United  Nations Convention against Corruption 2003: Article 18 .
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หรือบุคคลอื่นใดได้รับประโยชน์ที่มิควรได้จากหน่วยงานบริหารปกครอง 
หรือหน่วยงานรัฐของรัฐภาคีนั้น

 การใช้อิทธิพล (Passive trading in influence) กล่าวคือ การเรียก •	
หรือการรับโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยตรง 
หรือโดยอ้อมซึ่งประโยชน์ที่มิควรได้สำหรับตนเองหรือบุคคลอื่น สำหรับ 
การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นหรือบุคคลนั้นจะได้ “ใช้อิทธิพล” ซึ่งมี 
อยู่จริงหรือทึกทักว่ามีไปในทางที่มิชอบ  
เพื่ อ ให้ ได้ มาซึ่ งประโยชน์  
ที่ มิควรได้จากหน่วยงาน 
บ ริหารปกครอ งหรื อ 
หน่วยงานรัฐของรัฐภาคี

๒.๓ การใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ผิด (Abuse of functions)๑๑

 รฐัภาคแีตล่ะรฐัตอ้งพจิารณารบัเอามาตรการทางนติบิญัญตัหิรอืมาตรการอืน่ ๆ   
ที่อาจจำเป็นในการกำหนดให้เป็นความผิดอาญาเมื่อกระทำโดยเจตนา ซึ่งการปฏิบัต ิ
หนา้ทีห่รอืใชต้ำแหนง่หนา้ทีโ่ดยมชิอบ ซึง่หมายถงึ “การกระทำหรอืไมก่ระทำการใด 
อนัเปน็การฝา่ฝนืกฎหมาย” โดยเจา้หนา้ทีข่องรฐัในการปฏบิตัหินา้ทีข่องตน เพือ่ความ 
มุ่งประสงค์ให้ได้มาซ่ึงประโยชน์ท่ีมิควรได้สำหรับตนเองหรือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอ่ืน 

๒.๔ การมีพฤติกรรมร่ำรวยโดยผิดกฎหมาย (Illicit enrichment)๑๒

 ภายใต้บังคับของรัฐธรรมนูญและหลักการพื้นฐานของระบบกฎหมายของตน  
รฐัภาคแีตล่ะรฐัตอ้งพจิารณารบัเอามาตรการทางนติบิญัญตัแิละมาตรการอืน่ ๆ  ทีอ่าจ 
จำเป็นในการกำหนดให้เป็นความผิดทางอาญาเมื่อกระทำโดยเจตนา สำหรับ “การมี 
พฤติกรรมร่ำรวยโดยผิดกฎหมาย” ซึ่งหมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีสินทรัพย์ 
เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่สามารถอธิบายได้อย่างสมเหตุผลถึง 
ความเกี่ยวโยงของทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นนั้นกับรายได้โดยชอบด้วยกฎหมายของตน 
ซึง่ผูเ้ขยีนมขีอ้สงัเกตวา่ หลกัการทีก่ำหนดลกัษณะองคป์ระกอบความผดิเชน่นีม้เีงือ่นไข 
ค่อนข้างน้อย ย่อมส่งผลให้ฐานความผิดนี้มีสภาพบังคับมากยิ่งขึ้นกว่าการที่จะ 
กำหนดว่า การมีพฤติกรรมร่ำรวยเช่นว่านั้นเป็นผลมาจากการทุจริตต่อหน้าที่โดยตรง

๑๑ United Nations Convention against Corruption 2003: Article 19 .
๑๒ United Nations Convention against Corruption 2003: Article 20 .
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๒.๕ การให้สินบนในภาคเอกชน (Bribery in the private sector) ๑๓

 รัฐภาคีแต่ละรัฐต้องพิจารณารับเอา 
มาตรการดา้นนติบิญัญตัแิละมาตรการอืน่ทีอ่าจ 
จำเป็นในการกำหนดให้การกระทำดังต่อไปนี้ 
ในการประกอบกจิกรรมดา้นเศรษฐกจิ การเงนิ 
หรือการพาณิชย์ เป็นความผิดทางอาญา 
เมื่อกระทำโดยเจตนา

 การให้คำมั่นสัญญา การเสนอ หรือการให้โดยตรงหรือโดยอ้อมซึ่ง •	
ประโยชนท์ีม่คิวรได ้แกบ่คุคลใด ๆ  ซึง่กำกบัการหรอืทำงานในฐานะใด ๆ   
แก่หน่วยงานภาคเอกชนแก่บุคคลนั้นเองหรือแก่บุคคลอื่น เพื่อให้ 
บุคคลนั้นกระทำการ หรือละเว้นกระทำการใด ๆ อันเป็นการผิด 
ต่อหน้าที่ของบุคคลนั้น

 การเรียกหรือการรับโดยตรงหรือโดยอ้อมซึ่งประโยชน์ที่มิควรได้  •	
โดยบุคคลใด ๆ ซึ่งกำกับการหรือทำงานในฐานะใด ๆ แก่หน่วยงาน 
ภาคเอกชน แก่บุคคลนั้นเอง หรือแก่บุคคลอื่น สำหรับเพื่อบุคคลนั้นเอง 
จะกระทำการหรือละเว้นกระทำการใด ๆ อันเป็นการผิดต่อหน้าท่ีของตน

๒.๖ การยักยอกทรัพย์สินในภาคเอกชน (Embezzlement of property in the 
private sector) ๑๔

 รัฐภาคีแต่ละรัฐต้องพิจารณารับเอามาตรการด้านนิติบัญญัติและด้านอื่น 
ทีอ่าจจำเปน็ในการกำหนดให ้การยกัยอกโดยบคุคลซึง่กำกบัการหรอืทำงานในฐานะ 
ใด ๆ ในหน่วยงานภาคเอกชนซึ่งทรัพย์สินกองทุนหรือหลักทรัพย์ภาคเอกชน 
หรอืสิง่มคีา่อืน่ อนัตนไดร้บัมอบหมายใหด้แูลทรพัยส์นินัน้โดยเหตแุหง่ตำแหนง่หนา้ที ่
เป็นความผิดทางอาญาเมื่อกระทำโดยเจตนา ในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
การเงิน หรือการพาณิชย์ 

๒.๗ การปิดบังซ่อนเร้น (Concealment) ๑๕

 โดยไมก่ระทบกระเทอืนตอ่บทบญัญตัใินมาตรา ๒๓ ของอนสุญัญานีซ้ึง่วา่ดว้ย 
การฟอกทรพัยส์นิทีไ่ดม้าจากการกระทำความผดิอาญา รฐัภาคแีตล่ะรฐัตอ้งพจิารณา 
รับเอามาตรการทางนิติบัญญัติและมาตรการอื่นที่อาจจำเป็นในการกำหนดให้เป็น 
ความผิดทางอาญาเมื่อกระทำโดยเจตนา ซึ่งการปกปิดหรือการเก็บรักษาต่อไป 

๑๓ United Nations Convention against Corruption 2003: Article 21 .
๑๔ United Nations Convention against Corruption 2003: Article 22 .
๑๕ United Nations Convention against Corruption 2003: Article 24 .
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ซึ่งทรัพย์สิน ภายหลังจากที่มีการกระทำความผิดที่กำหนดตามอนุสัญญานี้ โดย  
“บุคคลที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิด” ทั้งนี้ เมื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นรู้ว่า
ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นผลมาจากการกระทำความผิดใด ๆ ที่กำหนดไว้ตามอนุสัญญา 

พันธกรณีอันกำหนดปัจจัยพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด
 
นอกจากนี้ ในการพิจารณาพันธกรณีในการกำหนดฐานความผิดทางอาญา 

ดังที่ได้นำเสนอข้างต้นแล้ว จำต้องให้ความสำคัญแก่พันธกรณีที่กำหนดปัจจัยพื้นฐาน 
ซึ่งเกี่ยวข้องการกระทำความผิด เพื่อพิจารณาว่าการกระทำใดเป็นความผิดตามที่ 
อนุสัญญาได้กำหนดไว้หรือไม่ เช่น 

ข้อบทในมาตรา ๒๖ ว่าด้วยการรับผิดของนิติบุคคล๑๖ ได้กำหนดมาตรการ 
บังคับให้รัฐภาคีแต่ละรัฐต้องรับเอามาตรการท่ีอาจจำเป็นซ่ึงสอดคล้องกับหลักกฎหมาย 
ของตน ในการกำหนดความรบัผดิของนติบิคุคลทีม่สีว่นรว่มในการกระทำความผดิ 
ที่กำหนดตามอนุสัญญานี้ โดยความรับผิดของนิติบุคคลอาจเป็นความผิดทางอาญา  
ทางแพ่ง หรือทางปกครองและต้องไม่กระทบต่อความรับผิดทางอาญาของ 
บุคคลธรรมดาซึ่งได้กระทำความผิด โดยอยู่ภายใต้หลักกฎหมายภายในของรัฐภาคี  
จงึอาจกลา่วไดว้า่รฐัภาคไีมจ่ำเปน็ตอ้งสรา้งฐานความผดิโดยเฉพาะเจาะจงแตอ่ยา่งใด  
และได้กำหนดให้รัฐภาคีแต่ละรัฐต้องประกันเป็นการเฉพาะว่านิติบุคคลที่ต้องรับผิด 
ตามข้อนี้ต้องอยู่ภายใต้มาตรการการลงโทษทางอาญาหรือมาตรการลงโทษอื่น  
อนัรวมถงึมาตรการลงโทษทางการเงนิทีม่ปีระสทิธผิลไดส้ดัสว่นและมผีลในการยบัยัง้ 
การกระทำความผิด

ข้อบทในมาตรา ๒๗ ว่าด้วย การมีส่วนร่วมและการพยายามกระทำ 
ความผิด๑๗ ได้กำหนดให้รัฐภาคีแต่ละรัฐต้องรับเอามาตรการทางนิติบัญญัติ 
และมาตรการอื่นที่อาจจำเป็นในการกำหนดให้เป็นความผิดทางอาญาตามกฎหมาย 
ภายในของตน สำหรบัการมสีว่นรว่มในฐานะใด ๆ  เชน่ เปน็ “ผูร้ว่มกระทำความผดิ” 
“ผู้ช่วยเหลือ” หรือเป็น “ผู้ก่อให้มีการกระทำความผิด” ที่กำหนดตามอนุสัญญานี้

นอกจากนี้ รัฐภาคีแต่ละรัฐอาจพิจารณารับเอามาตรการทางนิติบัญญัติ 
และมาตรการอื่นที่อาจจำเป็นในการกำหนดให้เป็นความผิดทางอาญาตามกฎหมาย 
ภายในของตน สำหรับ “การพยายามกระทำความผิด” หรือ “การตระเตรียมการ” 
เพื่อกระทำความผิดที่ได้กำหนดไว้ในอนุสัญญานี้ก็ได้

๑๖ United Nations Convention against Corruption 2003: Article 26. และโปรดดู United Nations 
Off ice on Drugs and Crime Division for Treaty Affairs, supra note 1, pp. 107-113.

๑๗ United Nations Convention against Corruption 2003: Article 27. และโปรดดู United Nations 
Off ice on Drugs and Crime Division for Treaty Affairs, supra note 1, pp. 114-115.
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“อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓  
: United Nations Convention against Corruption 2003”

ความส่งท้าย
 ดังที่ได้กล่าวแล้วโดยลำดับข้างต้น อาจกล่าวได้ว่าอนุสัญญาสหประชาชาต ิ

ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ นี้ ได้กำหนดพันธกรณีให้รัฐภาคีต้อง 
ดำเนินการตามมาตรการบังคับ หรือพิจารณาดำเนินการตามความสมัครใจ ในการกำหนด 
ให้การกระทำใด ๆ เป็นฐานความผิดทางอาญาไว้หลายประการ ซึ่งผู้กระทำต้องเข้าสู่ 
กระบวนวิธีพิจารณาความอาญาและกลไกในการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ที่เหมาะสมและเพียงพอเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในระดับสากลที่ทวีความรุนแรงและส่งผลเสียหายแก่ระบบการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคมของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 

 นอกจากนี้ แม้ประเทศไทยของเราจะยังมิได้ให้สัตยาบันเข้าเป็นภาคี 
อนุสัญญาก็ตาม แต่ก็ได้มีความพยายามดำเนินการอนุวัติการตามบทบัญญัติแห่ง 
อนสุญัญาเพือ่การใหส้ตัยาบนั โดยเมือ่วนัที ่๑๔ ธนัวาคม ๒๕๕๓ ทีผ่า่นมา คณะรฐัมนตรี 
ชุดปัจจุบันที่มี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้เห็นชอบให้เร่งรัด 
กระบวนการให้สัตยาบันอนุสัญญาโดยมิต้องรอให้การแก้ไขกฎหมายอนุวัติการ๑๘  
ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการเสร็จสิ้นเสียก่อน เพราะอนุสัญญาฉบับนี้มีลักษณะ 
พิเศษ กล่าวคือ มีความมุ่งหมายให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศในการต่อต้าน 
การทุจริตให้มากที่สุด ซึ่งแตกต่างกับอนุสัญญาฉบับต่าง ๆ ทั้งหลายในอดีต ทั้งนี้ 
โดยบรรดาประเทศทั้งหลายนั้น สามารถให้สัตยาบันเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฉบับนี้ 

คู่ขนานไปพร้อมกันกับการดำเนินการแก้ไขกฎหมาย 
ภายในของตนให้สอดคล้องกับพันธกรณีที่กำหนดใน 
อนุสัญญาได้

ผลเสียของการที่ประเทศไทยยังอยู่ในสถานะ 
ของประเทศท่ีเป็นเพียงผู้ลงนามโดยยังไม่ได้เข้าเป็น 
ภาคีอนุสัญญานั้น แม้ไม่มีผลเสียรุนแรงต่อการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตภายในมากนัก แต่ย่อมส่งผล 

๑๘ ซึ่งประกอบด้วย 
 ๑. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพิ่มบทนิยามคำว่า 

“เจ้าพนักงานรัฐบาลต่างประเทศ” และ “เจ้าพนักงานขององค์การระหว่างประเทศ” เพิ่มความผิดต่อเจ้าพนักงานและ 
ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเจ้าพนักงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือเจ้าพนักงานขององค์การ
ระหว่างประเทศ เพิ่มหลักการเรื่องอายุความสะดุดหยุดอยู่ และเพิ่มความผิดเกี่ยวกับการปกครอง)

 ๒. รา่งพระราชบญัญตัวิา่ดว้ยทรพัยส์นิทีไ่ดม้าจากการกระทำความผดิ พ.ศ. .... (กำหนดหลกัการและวธิกีาร 
ติดตามทรัพย์สินคืน)

 ๓. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา  
พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  (แก้ไขเพิ่มเติมหลักการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการยึด อายัด 
หรือริบทรัพย์สิน)

ความส่งท้าย
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ต่อภาพลักษณ์ของประเทศไม่มากก็น้อยเช่นกัน เพราะสังคมนานาชาติและภาคเอกชน 
ย่อมขาดความมั่นใจในการทำธุรกิจการค้าและการลงทุนในประเทศไทย ทั้งทำให้ 
การปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติไดผ้ลไมด่เีทา่ทีค่วร อยา่งไรกด็ ีประเดน็ดงักลา่ว 
ยังไม่ร้ายแรงเท่ากับการทุจริตที่ปรากฏขึ้นภายในหรือมีความเชื่อมโยงกับ 
ประเทศไทยได้ เพราะปรากฏการณ์เช่นว่า ย่อมส่งผลเสียต่อโครงสร้างพื้นฐาน 
ของประเทศตลอดจนภาพลกัษณใ์นดา้นธรรมาภบิาลของประเทศอยา่งมนียัสำคญั 
อันไม่อาจปฏิเสธได้ 
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คำสอนหลวงพ่อ มรดกธรรม ๕ ดี : สู้ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ 

หน้า ๒๓

หมั่นสำรวจความคิดของตัวเองเสมอ

 การฝึกอย่างง่าย ๆ ก็คือ คอยสำรวจตัวเองไว้ คอยดูความคิดของเรา 
ความคิดอันใดมันเกิดขึ้นในใจ เราอย่าไปทำทันทีตามความคิดนั้น แต่ควรจะเอามาวิจัยดูเสียก่อนว่า 
ความคิดที่เกิดขึ้นในใจของเรานี้ เป็นบุญหรือเป็นบาป ดีหรือชั่ว สุขหรือทุกข์ ทำลายหรือ 
ว่าสร้างสรรค์...เอามาพิจารณา
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จุฬารัตน์  วงษ์น้อย
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

www.gistda.or.th
ประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการ NASA ERTS-1 ซึ่งเป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงแรก 

ของโลก เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๔ ภายใต้การดำเนินงานของโครงการสำรวจทรัพยากร 
ธรรมชาติด้วยดาวเทียม โดยมีสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทำหน้าที่ประสานงาน จัดหา 
ข้อมูลดาวเทียม ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนจัดหาทุนฝึกอบรม 
ดูงาน และการประชุม ทั้งระดับประเทศและนานาชาติ ด้วยผลสำเร็จของโครงการ จึงได้มีการ 
เปลี่ยนสถานภาพโครงการฯ เป็นหน่วยงานระดับกอง ชื่อ กองสำรวจทรัพยากรธรรมชาติด้วย 
ดาวเทียม ในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ และ พ.ศ. ๒๕๒๕ ตามลำดับ และได้มีการดำเนินการจัดตั้งสถานี 
รับสัญญาณดาวเทียมขึ้นที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร นับเป็นสถานีรับสัญญาณดาวเทียม
แห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ต่อมารัฐบาลได้มีนโยบายปฏิรูป 
ระบบราชการเพื่อให้การทำงานคล่องตัวมากยิ่งขึ้น จึงได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติองค์การ 
มหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และด้วยความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีด้านการสำรวจข้อมูลระยะไกล
และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ ใน พ.ศ. ๒๕๔๓ กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม ได้จัดต้ังหน่วยงานใหม่ โดยรวมกองสำรวจทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียม  
สำนกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิและฝา่ยประสานงานและสง่เสรมิการพฒันาระบบสารสนเทศ 
ภูมิศาสตร์ ศูนย์ข้อมูลข้อสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
ตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งในนามของ “สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน)” ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

สำนกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) มชีือ่ยอ่วา่ “สทอภ.” 
และมีชื่อภาษาอังกฤษ “Geo-Informatics and Space Technology Development Agency 
(Public Organization) - GISTDA” เป็นหน่วยงานของรัฐในรูปแบบองค์การมหาชน  ซึ่งมุ่งเน้น 
การบรหิารและดำเนนิงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ เพือ่บรกิารขอ้มลูภมูสิารสนเทศ และบรกิารวชิาการ 
ต่าง ๆ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
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www.opp.go.th
สำนกังานสง่เสรมิสวสัดภิาพและพทิกัษเ์ดก็ เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส คนพกิารและ ผูส้งูอาย ุ 

เปน็สว่นราชการมฐีานะเปน็กรมในสงักดั กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย ์กอ่ตัง้ 
เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕  
และพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหาร และอำนาจหน้าท่ีของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  
ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยยุบรวมส่วนราชการที่มีภารกิจหน้าที่คล้ายกัน 
หรือเหมือนกันตามกลุ่มเป้าหมายซึ่งอยู่ในกลุ่มงานเดียวกันเข้ามารวมกันเป็นหน่วยงานเดียว  
คือ ให้รวม ๔ หน่วยงาน คือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ  
สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี บางส่วนของกรมการพัฒนาชุมชน และกรมเร่งรัดพัฒนาชนบท สังกัด 
กระทรวงมหาดไทย และบางส่วนของกรมประชาสงเคราะห์สังกัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ 
สังคม มาเป็นสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ 
และผู้สูงอายุ
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http://tourism.go.th
กรมการท่องเที่ยว เป็นส่วนราชการระดับกรมสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  

ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕ หมวด ๕ 
ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ 

กรมการทอ่งเทีย่ว มภีารกจิเกีย่วกบัการทอ่งเทีย่ว ในการพฒันามาตรฐาน การบรกิารดา้น 
การทอ่งเทีย่วและแหลง่ทอ่งเทีย่ว รวมทัง้การสนบัสนนุการประกอบธรุกจินำเทีย่วและมคัคเุทศกใ์ห้
อยูใ่นระดบัมาตรฐาน เพือ่กอ่ใหเ้กดิประโยชนท์างเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม ตลอดจนเพือ่ให้
กจิการดา้นทอ่งเทีย่วพฒันาเปน็ไปแบบยัง่ยนื ซึง่เดมิเปน็ภารกจิของการทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย  
และไดถ้า่ยโอนมาใหก้รมการทอ่งเทีย่ว ตามพระราชบญัญตัปิรบัปรงุกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕  
ประกอบกับกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
พ.ศ. ๒๕๔๕ นอกจากนี้ กรมการท่องเที่ยว ยังรับโอนงานพัฒนาและสนับสนุนกิจการภาพยนตร์ 
มาจากกรมประชาสัมพันธ์ด้วย
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ให้คำปรึกษาและบริการด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนา 
ดา้นการศกึษาตอ่ตา่งประเทศ ดำเนนิงานโดยคณะผูบ้รหิารทีม่คีวามเชีย่วชาญและเปน็ผูท้รงคณุวฒุิ 
ในแวดวงการแนะแนวการศกึษาทีย่าวนาน และมปีระสบการณใ์นการเรยีนและใชช้วีติในตา่งประเทศ  
และด้วยปรัชญาการดำเนินงานที่เชื่อมั่นว่าจุดเริ่มต้นที่ดีของการศึกษาต่อในต่างประเทศ ก็คือ  
การได้รับข้อมูลและบริการที่มีคุณภาพ และเชื่อถือได้ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางในการค้นหาข้อมูล 
เพิ่มเติม ตลอดจนถึงการเลือกหลักสูตรการเรียนที่ตรงกับความต้องการและเหมาะสม ซึ่งจะช่วยใน
ด้านการวางแผนเกี่ยวกับเวลาและงบประมาณที่ดียิ่งขึ้น รวมทั้งมีโอกาสสูงที่จะประสบความสำเร็จ 
ในการศึกษาต่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

Pro InterEd ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการศึกษาชั้นนำต่าง ๆ ในต่างประเทศ   
ทั้งจากประเทศออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักรและนิวซีแลนด์ โดยเป็นตัวแทน 
ในการดำเนินการติดต่อและสมัครเรียนให้กับผู้ที่สนใจ และให้ความสำคัญกับการบริการแนะแนว 
ดา้นการศกึษาตอ่ในตา่งประเทศ ดว้ยขอ้มลูทีถ่กูตอ้ง ครบถว้น สะดวก รวดเรว็ ซึง่มวีธิกีารทีเ่หมาะสม 
เพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของนักศึกษา โดยเน้นที่คุณภาพในระดับมาตรฐานและบริการที่ด ี
ที่สุดเป็นสำคัญ ตั้งแต่การแนะแนว ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อ การติดต่อจัดหาที่เรียนที่ 
เหมาะสม ตลอดจนการดำเนินการสมัครเรียนในทุกระดับชั้น ตั้งแต่หลักสูตรภาษาอังกฤษ ระดับ 
มัธยมศึกษาจนถึงระดับปริญญาเอก ทั้งกับสถาบันการศึกษาของรัฐบาลและเอกชน






