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	 นางสาวชมพูนุช		ลาภเกิด			 นายช่างศิลป์
	 นางสาวสุมัทนา		คลังแสง	 นักวิชาการช่างศิลป์
	 นางสาววรรธนา		สุขวงศ์	 นักวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
		 นายศักดิ์พันธุ์		เกิดแก่น				 ช่างศิลป์
	 นายอวิรุทธิ์		สนพราย	 ช่างศิลป์
	 นายชวการ		แพนไธสง	 วิทยากร
	 นายปิยชาติ		ศิลปสุวรรณ	 วิทยากร
	 นางสาวศิริมนัส		สารพัฒน์	 วิทยากร	
	 นายธีระยุทธ		นิยมทรัพย์	 วิทยากร
จัดพิมพ์โดย	 สำนักการพิมพ์		โทร.	๐	๒๒๔๔	๑๗๔๑-๒
	 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
	 เลขที่	๔	ถนนอู่ทองใน	เขตดุสิต	กรุงเทพมหานคร	๑๐๓๐๐



	 โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๔๗	ที่ได้บัญญัติ	
ให้มีองค์กรของรัฐท่ีเป็นอิสระองค์กรหน่ึงทำหน้าท่ีจัดสรรคล่ืนความถ่ี	และกำกับการประกอบกิจการ	
วิทยุกระจายเสียง	 วิทยุโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคม	ซึ่งเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติ	
เพื่อประโยชน์สาธารณะ	ทั้งนี้	ตามที่กฎหมายบัญญัติ	ดังนั้น	เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ	
รัฐธรรมนูญ	 รัฐสภาในฐานะที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติจึงได้ตราพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร	
คล่ืนความถ่ีและกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม		
พ.ศ.	๒๕๕๓	ขึ้น	 โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง		
กจิการโทรทศัน	์และกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต	ิ(กสทช.)	ทำหนา้ทีจ่ดัสรรคลืน่ความถีข่องชาต	ิ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น	 ไม่ว่าจะเป็น	
ในดา้นการศกึษา	วฒันธรรม	ความมัน่คงของรฐั	ประโยชนส์าธารณะอืน่	และเปดิโอกาสใหม้กีาร	
แข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม	 รวมทั้งต้องจัดให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการ	
สือ่มวลชนสาธารณะ	และกำกบัการประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง	วทิยโุทรทศัน	์และกจิการ	
โทรคมนาคม	 เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย	อันจะช่วยส่งเสริมและพัฒนา	
ให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และสังคมคุณภาพต่อไป	

โอกาสนีก้องบรรณาธกิารวารสาร	“จลุนติ”ิ	จงึไดท้ำการสมัภาษณค์วามเหน็ทางวชิาการ	
ในประเดน็	“เรือ่งกฎหมาย กสทช. ฉบบัใหมก่บัการจดัสรรคลืน่ความถีเ่พือ่ประโยชนส์าธารณะ”		
จากผูท้รงคณุวฒุอินัประกอบดว้ย	พนัเอก นที	ศกุลรตัน์	กรรมการกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาติ	 
รองศาสตราจารย ์ดร.ยบุล เบญ็จรงคก์จิ คณบดคีณะนเิทศศาสตร	์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั	และ 
ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ รองประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย	(TDRI) ทั้งนี้		
เพื่อให้ทราบถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคในการจัดสรรคลื่นความถี่สาธารณะในอดีตที่ผ่านมา		
รวมท้ังกระบวนการและข้ันตอนในการสรรหากรรมการ	กสทช.	และแนวทางในการจัดทำแผนแม่บท	
ตลอดจนประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่ของคณะกรรมการดังกล่าว	
		 ในส่วนของบทความทางวิชาการน้ันวารสาร	“จุลนิติ”	ใคร่ขอเสนอเร่ือง	“กลไกการคุ้มครอง 
สทิธเิสรภีาพของสือ่มวลชนในประเทศสหรฐัอเมรกิา : ศกึษาเฉพาะกรณสีือ่วทิยกุระจายเสยีง 
และสื่อวิทยุโทรทัศน์”	เพื่อให้ทราบถึงหลักเกณฑ์การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน	
ในประเทศสหรัฐอเมริกาว่ามีหลักในการคุ้มครองอย่างไร	และมีองค์กรใดทำหน้าท่ีในการกำกับดูแล	
การดำเนินการของส่ือมวลชน	และบทความเร่ือง “การกระทำทางรัฐบาล (Act of government)”  
ซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบระหว่าง“การกระทำทางรัฐบาล”กับ	“การกระทำของรัฐบาล” ของประเทศไทย	
เปรียบเทียบกับสาธารณรัฐฝร่ังเศส	สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี	สหรัฐอเมริกา	และประเทศอังกฤษ	
สำหรับเน้ือหาในส่วนอ่ืนๆ	น้ันยังคงความเข้มข้นด้วยข้อมูลทางวิชาการด้านกฎหมายท่ีเป็นประโยชน์	
ต่องานในด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภาอีกมากมาย		

สุดท้ายนี้	กองบรรณาธิการใคร่ขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ได้กรุณาติดตามผลงานของ	
วารสาร	“จุลนิติ”	ด้วยดีเสมอมา	ซึ่งเราพร้อมที่จะทำหน้าที่คัดสรรบทความและสร้างสรรค์	
ผลงานทางวิชาการด้านกฎหมายอันเป็นประโยชน์ต่อวงงานด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภา	
เพื่อนำเสนอท่านผู้อ่านตลอดไป

  กองบรรณาธิการ
  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

บรรณาธิการแถลง



พระราชดำรัส
พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือที่ระลึกครบรอบ ๑๐๐ ปี

ของการสื่อสารของชาติ

การสือ่สารเปน็ปจัจยัทีส่ำคญัยิง่อยา่งหนึง่ในการพฒันาสรา้งสรรค ์

ความเจริญก้าวหน้า รวมท้ังการรักษาความม่ันคงและปลอดภัยของประเทศด้วย.  

ยิ่งในสมัยปัจจุบัน ที่สถานการณ์ของโลกเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะ   

การติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ย่อมมีความสำคัญมาก 

เป็นพิเศษ. ทุกฝ่ายและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารของประเทศ  

จึงควรจะได้ร่วมมือกันดำเนินงานและประสานผลงานกันอย่างใกล้ชิด 

และสอดคล้อง. สำคัญที่สุด ควรจะได้พยายามศึกษาค้นคว้าวิชาการ 

และเทคโนโลยีอันทันสมัยให้ลึกซึ้งและกว้างขวางแล้วพิจารณาเลือกเฟ้น 

ส่วนที่ดี มีประสิทธิภาพแน่นอน มาปรับปรุงใช้ด้วยความฉลาดริเริ่ม 

ให้พอเหมาะพอสมกับฐานะและสภาพของบ้านเมืองของเรา เพื่อให้กิจการ 

สือ่สารของชาตมิโีอกาสไดพ้ฒันาอยา่งเตม็ที ่และสามารถอำนวยประโยชน ์

แก่การสร้างเสริมเศรษฐกิจ สังคม และเสถียรภาพของบ้านเมืองได้อย่าง 

สมบูรณ์แท้จริง.

พระตำหนักจิตรดารโหฐาน

วันที่  ๑๕  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๒๖



สารบัญ

บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ
เรื่อง “กฎหมาย กสทช. ฉบับใหม่กับการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อประโยชน์สาธารณะ”
 • บทนำบทสัมภาษณ์ 	...........................................................................................................	๑

  • พันเอก นที  ศุกลรัตน์ 	......................................................................................................	๓	
	 	 กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

 •	 รองศาสตราจารย์ ดร. ยุบล  เบ็ญจรงค์กิจ 	.................................................................. 	๑๕
			 	 คณบดีคณะนิเทศศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 •	 ดร. สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย์		........................................................................................ 	๒๕	
	 	 รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย	(TDRI)

	
สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัต ิ................... ๓๗

บทความทางวิชาการ
	 • เรื่อง “กลไกการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนในประเทศสหรัฐอเมริกา : 
    ศึกษาเฉพาะกรณีสื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อวิทยุโทรทัศน์” 	.................................... 	๔๙ 
  โดย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	วนิดา		แสงสารพันธ์	อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์	
		 	 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 • เรื่อง “การกระทำทางรัฐบาล (Act of government)” 	............................................ ๖๒
	 	 โดย	รองศาสตราจารย์	เกรียงไกร		เจริญธนาวัฒน์		อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์	
			 	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๓ ๒๕๑๕
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“คลื่นความถี่” (frequency) นับว่าเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะที่มี 
ความสำคญั ซึง่ตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๗ ไดบ้ญัญตัหิลกัการ 
เกี่ยวกับเรื่องคลื่นความถี่ไว้ โดยกำหนดให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระองค์กรหนึ่งทำหน้าที่จัดสรร 
คลื่นความถี่ รวมทั้งกำกับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ 
โทรคมนาคม ทัง้นี ้เพือ่เปน็หลกัประกนัใหก้บัสาธารณะวา่การจดัสรรคลืน่ความถีจ่ะไดม้กีารดำเนนิการ 
โดยองค์กรที่มีความเป็นอิสระ มีความเป็นกลาง และมีความสามารถในการทำหน้าที่ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญยังได้วางกรอบในการดำเนินการขององค์กรดังกล่าวว่าจะต้อง 
คำนงึถงึประโยชนส์งูสดุของประชาชนทัง้ในระดบัชาตแิละระดบัทอ้งถิน่ ทัง้ในดา้นการศกึษา วฒันธรรม 
ความมั่นคงของรัฐ ประโยชน์สาธารณะอื่น และการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม รวมทั้งต้องจัด 
ให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการสื่อมวลชนสาธารณะด้วย

ในอดีตที่ผ่านมา ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับองค์กรที่ทำหน้าที่จัดสรร 
คลืน่ความถีต่ามบทบญัญตัริฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ มาตรา ๔๐ วรรคสอง 
กล่าวคือ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ แต่การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวยังไม่สามารถบังเกิดผล 
ตามเจตนารมณไ์ดเ้ทา่ทีค่วร โดยเฉพาะการเกดิปญัหาขอ้ตดิขดัในการดำเนนิการในหลายประการดว้ยกนั  
เช่น การไม่สามารถจัดตั้งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ (กสช.) 
ขึ้นได้ ทำให้การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวขาดความครบถ้วนและสมบูรณ์ นอกจากนี้ การกำกับดูแล 
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ในบางเรื่อง 
ยังไม่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี โดยเฉพาะในกรณีการที่
บริการโทรคมนาคมและบริการวิทยุโทรทัศน์ได้หลอมรวมเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว (Convergence) 
จนส่งผลต่อการกำกับดูแล เป็นต้น 

กองบรรณาธิการ
สำนักกฎหมาย

“กฎหมาย กสทช. 
ฉบับใหมก่ับการจัดสรรคลื่นความถี่

เพื่อประโยชน์สาธารณะ”
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“กฎหมาย กสทช. ฉบับใหม่
กับการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อประโยชน์สาธารณะ”
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ด้วยเหตุดังกล่าว เมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันจึงได้มีการตราและประกาศ 
ใช้บังคับพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ขึ้น โดยมีหลักการและเนื้อหาสาระที่เป็นไปตามเจตนารมณ์ 
ของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๗ ที่ได้กำหนดให้มีองค์กรที่ทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการ 
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แต่เพียงองค์กรเดียวเท่านั้น คือ 
“คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ 
กสทช.” เพือ่ใหก้ารกำกบัดแูลกจิการดงักลา่ว มมีาตรฐานเดยีวกนัและมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ อกีทัง้ 
มีความสอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยมีคณะกรรมการ 
ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามากำกับดูแลการประกอบการโดยตรง อันจะทำให้การ 
ปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรที่ทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่ตามที่ได้กำหนดขึ้น มีประสิทธิภาพและทำให้ 
บทบัญญัติของกฎหมายเกิดผลบังคับได้จริงในทางปฏิบัติ

อยา่งไรกต็าม โดยทีก่ฎหมายฉบบัดงักลา่วนีม้คีวามเกีย่วขอ้งโดยตรงกบัการจดัสรรคลืน่ความถี ่
อันเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติที่มีความสำคัญยิ่ง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเสริมสร้างความรู้ 
และความเข้าใจในหลักการและสาระสำคัญของกฎหมายให้กับประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสรับทราบ  
โดยเฉพาะหลักการที่มีความแตกต่างไปจากกฎหมายเดิม ประกอบกับปัจจุบันอาจยังมีประเด็น 
ข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนในการสรรหากรรมการ กสทช. ตามกฎหมายฉบับใหม่ว่าจะ 
มีความโปร่งใสและปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง รวมทั้งในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อน และ 
ไมก่อ่ใหเ้กดิปญัหาและอปุสรรคตอ่การสรรหาดงัเชน่ในอดตีทีผ่า่นมาหรอืไม ่เพยีงใด แนวทางในการจดัทำ 
แผนแมบ่ทเพือ่บรหิารคลืน่ความถีข่องคณะกรรมการ กสทช. ใหเ้ปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพมปีระสทิธผิล 
และสอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมท้ังมีการแข่งขันกัน 
โดยเสรีและอย่างเป็นธรรมนั้น จะมีแนวทางในการดำเนินการอย่างไร และคณะกรรมการ กสทช. จะมี 
แนวทางหรือมาตรการในการกำกับการประกอบกิจการอย่างไรเพ่ือป้องกันมิให้มีการควบรวมการครองสิทธิ 
ข้ามสื่อ หรือการครอบงำระหว่างสื่อมวลชนด้วยกันเองหรือโดยบุคคลอื่นใด ซึ่งจะมีผลเป็นการ 
ขดัขวางเสรภีาพในการรบัรูข้อ้มลูขา่วสารหรอืปดิกัน้การไดร้บัขอ้มลูขา่วสารทีห่ลากหลายของประชาชน  
ตลอดจนประเด็นข้อสงสัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่ของคณะกรรมการ กสทช.

กองบรรณาธิการวารสารจุลนิติจึงได้ดำเนินการสัมภาษณ์และรับฟังความคิดเห็นทางวิชาการ  
ตลอดจนทรรศนะและข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ในประเด็นเรื่อง “กฎหมาย กสทช. ฉบับใหม่  
กับการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อประโยชน์สาธารณะ” จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ 
ทีเ่กีย่วขอ้งประกอบดว้ย ดร. สมเกยีรต ิตัง้กจิวานชิย ์รองประธานสถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย  
(TDRI) พันเอก นที  ศุกลรัตน์ กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และ รองศาสตราจารย์  
ดร. ยบุล  เบญ็จรงคก์จิ คณบดคีณะนเิทศศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั ทัง้นี ้เพือ่ใหท้ราบถงึสภาพ 
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดสรรคลื่นความถี่ในอดีตที่ผ่านมา สาระสำคัญของพระราชบัญญัติองค์กร 
จดัสรรคลืน่ความถีแ่ละกำกบัการประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ รวมทัง้กระบวนการและขัน้ตอนในการสรรหากรรมการ กสทช. และแนวทางในการจดัทำ 
แผนแม่บทเพื่อบริหารคลื่นความถี่ของคณะกรรมการ กสทช. ว่าจะสามารถดำเนินการให้เป็นไปตาม 
เจตนารมณ์ของกฎหมายและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้หรือไม่ เพียงใด
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จุลนิติ : การจัดสรรคล่ืนความถ่ีในการส่งวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม อันเป็นทรัพยากรสื่อสาร 
ของประเทศไทยในอดตีกอ่นการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัอิงคก์ร 
จดัสรรคลืน่ความถีแ่ละกำกบัการประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง  
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มีแนวทาง 
อย่างไร รวมทั้งสภาพปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินการ 

พันเอก นทีฯ : หากจะกล่าวถึงแนวทางในการจัดสรร 
คลื่นความถี่ในประเทศไทยนั้นมีจุดเริ่มต้นเกิดจากแนวคิดพื้นฐาน 
ทีว่า่คลืน่ความถีเ่ปน็ทรพัยากรสือ่สารของรฐั เพือ่ประโยชนข์องรฐั 
โดยใหห้นว่ยงานของรฐัเปน็ผูค้รอบครองและใชป้ระโยชนแ์ตเ่พยีง
ผูเ้ดยีว ซึง่การจดัสรรคลืน่ความถีใ่นประเทศไทยมพีฒันาการมาตาม
ลำดับ กล่าวคือ ในช่วงเวลาก่อนปี พ.ศ. ๒๕๓๐ มีแต่เพียงหน่วยงาน 
ของรฐัเทา่นัน้ทีเ่ปน็ผูใ้หบ้รกิารกจิการวทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน ์
และกิจการโทรคมนาคม ต่อมาในช่วงเวลาก่อนปี พ.ศ. ๒๕๔๐  
รฐัไมม่งีบประมาณเพยีงพอในการลงทนุดา้นกจิการวทิยกุระจายเสยีง  
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รัฐจึงเปลี่ยนรูปแบบในการ 
จัดสรรคล่ืนความถ่ีโดยการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนได้เข้ามาเป็นผู้ลงทุน 
ในกิจการดังกล่าวในรูปแบบของสัญญาสัมปทาน ด้วยการจ่าย 
ค่าสัมปทานให้กับหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้ครอบครองคลื่นความถี่  
ภาคเอกชนต้องจ่ายค่าสัมปทานจำนวนมากเพื่อให้ได้สิทธิ์ผูกขาด 
ในการใช้คลื่นความถี่ เพื่อประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 

กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
พันเอก นที  ศุกลรัตน์ ๑  

 ๑สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก (Ph.D) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสาร โทรคมนาคม University of South Florida  
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.  

เมื่อวันอังคารที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  
ณ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้มีการปฏิรูปแนวทางในการจัดสรรคลื่นความถี่  
โดยผลของการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
มาตรา ๔๐ โดยได้บัญญัติหลักการที่สำคัญ คือ ให้คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุ 
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และวิทยุโทรคมนาคม เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติ 
เพื่อประโยชน์สาธารณะ จึงเป็นจุดเปลี่ยนผ่านที่สำคัญในการจัดสรรคลื่นความถี่ของ 
ประเทศไทย โดยรัฐเปล่ียนแปลงบทบาทจากการเป็นผู้ให้บริการโดยตรงมาเป็นผู้จัดสรร 
คลื่นความถี่และกำกับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และกจิการโทรคมนาคม และสง่เสรมิการแขง่ขนัโดยเสรอียา่งเปน็ธรรม ซึง่รฐัยงัคง 
มรีายไดจ้ากการอนญุาตใหภ้าคเอกชนใชค้ลืน่ความถี ่“โดยเปลีย่นรปูแบบจากสญัญา 
สัมปทานเป็นระบบการออกใบอนุญาต”

เน่ืองจากแนวโน้มในการจัดสรรคล่ืนความถ่ีของโลกในยุคปัจจุบันส่วนใหญ่ 
กำหนดว่า กจิการโทรคมนาคม กจิการวทิยกุระจายเสยีงและกจิการวทิยโุทรทศัน ์ถอืเปน็ 
สาธารณปูโภคทีส่ำคญัเพราะเปน็สิง่ทีจ่ำเปน็ตอ่การดำรงชวีติประจำวนั ซึง่ทกุประเทศ 
ท่ัวโลกมีความพยายามในการเข้าสู่กระบวนการท่ีทำให้คล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรส่ือสาร 
สาธารณะเพือ่ใหท้กุคนไดใ้ชป้ระโยชนร์ว่มกนัใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ เพือ่ใหส้อดคลอ้ง
กบัแนวทางของธนาคารโลกทีป่ระกาศวา่การลงทนุในสาธารณปูโภคทีด่ตีามมาตรฐาน
สากล รฐัควรลงทนุประมาณ ๗ – ๙ เปอรเ์ซน็ต ์ของผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ 
(Gross Domestic Product : GDP) จึงจะทำให้ประชาชนมีชีวิตที่ดี มีบริการที่ดี  
ซึ่งกิจการด้านโทรคมนาคมเป็นกิจการที่ภาคเอกชนให้ความสนใจและเข้ามาร่วม 
ลงทุนจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนสมัยใหม่ เช่น การบริการอินเทอร์เน็ต 
ความเร็วสูง (Broadband) หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่สามหรือ ๓ จี เป็นต้น

แนวทางสำคญัทีธ่นาคารโลกใหค้ำแนะนำ คอื เมือ่ภาคเอกชนเปน็ผูล้งทนุแลว้ 
ภาครัฐควรดำเนินการส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในกิจการโทรคมนาคมให้เกิด 
การแขง่ขนัโดยเสรอียา่งเปน็ธรรม แลว้นำงบประมาณทีร่ฐัจะตอ้งนำไปลงทนุในกจิการ 
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ด้านโทรคมนาคมไปลงทุนในสาธารณูปโภคด้านอื่น ๆ แทน เพื่อเป็นการประหยัด 
งบประมาณของรัฐ โดยแนวคิดดังกล่าวเกิดขึ้นในประเทศไทยในยุคของการ 
ปฏิรูปสื่อตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๔๐  
และพระราชบัญญัติที่ตราขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญ คือ พระราชบัญญัติ 
องคก์รจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละกำกบักจิการวทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน ์และกจิการ 
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ถ้าจะเปรียบเทียบจะเห็นได้ว่าในเรื่องการจัดสรรคลื่นความถี่นั้น รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซ่ึงเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ได้กำหนด 
หลักการในการจัดสรรคลื่นความถี่ไว้เหมือนกับหลักการจัดสรรคลื่นความถี่ตาม 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ แต่มีข้อแตกต่างอันเป็น 
สาระสำคัญ คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กำหนด 
ใหม้อีงคก์รของรฐัทีเ่ปน็อสิระองคก์รหนึง่ทำหนา้ทีจ่ดัสรรคลืน่ความถีแ่ละกำกบัการ 
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม สำหรับ 
ในสว่นของกระบวนการและแนวคดิในการจดัสรรคลืน่ความถีน่ัน้ ยงัคงเหมอืนเดมิ 
คอื กำหนดใหค้ลืน่ความถีท่ีใ่ชใ้นการสง่วทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน ์และโทรคมนาคม 
เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ และกำหนดให้องค์กรของรัฐ 
ท่ีเป็นอิสระทำหน้าท่ีจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ท้ังน้ี ก็เพ่ือให้การจัดสรรคล่ืนความถ่ีเป็นไปโดยอิสระ 
และป้องกันมิให้มีการแทรกแซงจากภาคการเมืองและภาคธุรกิจ โดยการเปล่ียนแปลง 
บทบาทของรัฐจากการเป็นผู้ประกอบกิจการมาเป็นผู้กำกับดูแลและกำหนดกติกา 
ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศที่ดีต่อการลงทุนในกิจการโทรคมนาคม กิจการ 
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และทำให้เกิดการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม

ดังน้ัน ในนานาอารยะประเทศจึงมีความพยายามในการแปรรูปหน่วยงานของรัฐ 
หรือรัฐวิสาหกิจท่ีประกอบกิจการด้านโทรคมนาคม วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  
ใหเ้ปน็ผูป้ระกอบกจิการในรปูของบรษิทัเอกชนเพือ่เตรยีมความพรอ้มในการเขา้แขง่ขนั 
ในการประกอบกิจการดังกล่าวอย่างเท่าเทียมกัน ภายใต้การกำกับดูแลและกติกา 
เดียวกันกับผู้ประกอบการภาคเอกชน โดยหน่วยงานของรัฐที่แปรรูปซึ่งเป็นเจ้าของ 
โครงข่ายในการประกอบกิจการโทรคมนาคม กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์รายเดิม 
จะต้องอนุญาตให้ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถร่วมใช้โครงข่ายดังกล่าวได้ 

สำหรับแนวความคิดที่กำหนดให้คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง 
วทิยโุทรทศัน ์และโทรคมนาคมเปน็ทรพัยากรสือ่สารของชาตเิพือ่ประโยชนส์าธารณะ 
ตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ และพระราชบญัญตัอิงคก์ร 
จัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มีเจตนารมณ์ที่จะให้ประชาชนทุกคนสามารถ
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เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ได้อย่างแท้จริง หากประชาชนสามารถเข้าถึง 
ระบบโทรคมนาคมไดโ้ดยงา่ย กส็ามารถเขา้ถงึอนิเทอรเ์นต็ การซือ้ขายสนิคา้และบรกิาร 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือดาวน์โหลดข้อมูลได้โดยง่าย ส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
(Creative Economy) ลดการละเมิดลิขสิทธิ์ การพัฒนาสาธารณูปโภคด้านกิจการ 
โทรคมนาคม วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ สามารถสร้างความแตกต่างให้เกิดข้ึนได้ 
โดยใช้เวลาประมาณ ๕ – ๑๐ ปี ซึ่งแตกต่างจากการพัฒนากิจการไฟฟ้า ประปา  
เพราะสาธารณูปโภคดังกล่าวต้องใช้เวลามากกว่า ๓๐ – ๔๐ ปี ถึงจะเห็นถึง 
ความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน

จุลนิติ : พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการ 
ประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  
ไดม้กีารปรบัปรงุแกไ้ขหลกัการหรอืสาระสำคญัทีม่คีวามแตกตา่งกบัพระราชบญัญตั ิ
องค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ 
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ในประเด็นใดบ้าง และในทัศนะของท่านมีความคิดเห็น 
อย่างไร 

พันเอก นทีฯ : สำหรับประเด็นนี้ต้องกล่าวถึงปัญหาของพระราชบัญญัติ 
องคก์รจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละกำกบักจิการวทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน ์และกจิการ 
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ก่อน ในภาพรวมของพระราชบัญญัติฉบับนี้ผมเห็นว่า 
มีเนื้อหาสาระที่ค่อนข้างสมบูรณ์ แต่ปัญหาที่สำคัญของพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ  
ไม่สามารถสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (กสช.) 
ได้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ทำให้มีปัญหาในกิจการวิทยุกระจายเสียงและ 
วทิยโุทรทศัน ์เพราะเกดิภาวะสญุญากาศขาดองคก์รกำกบัดแูลทำใหเ้กดิวทิยชุมุชนขึน้ 
ประมาณ ๖,๐๐๐ – ๗,๐๐๐ สถานี หรือโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมประมาณ ๑๐๐ ช่อง  
มเีคเบลิทวีทีอ้งถิน่จำนวน ๕๐๐ - ๖๐๐ โครงขา่ยทีย่งัไมไ่ดร้บัใบอนญุาตใหด้ำเนนิการ 
ได้ตามกฎหมาย ถึงแม้ว่าในบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ 
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ จะกำหนดว่าในระหว่างที่ยังไม่มี 
คณะกรรมการ กสช. ใหค้ณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ(กทช.) ปฏบิตัหินา้ที่ 
คณะกรรมการ กสช. โดยคณะกรรมการ กทช. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิทยุ 
กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพ่ือดำเนินการแก้ไขปัญหาผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง 
ชุมชน โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม และเคเบิลทีวีที่ไม่มีใบอนุญาต โดยการออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการชั่วคราว ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาเพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ในการจัดสรรคลื่นความถี่ตามรัฐธรรมนูญได้ 
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เมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีผลใช้บังคับ  
ไดบ้ญัญตัหิลกัการจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละกำกบัการประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง  
วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคมไว้ในมาตรา ๔๗ โดยกำหนดให้มีองค์กรของรัฐที่เป็น 
อสิระเพยีงองคก์รเดยีวทำหนา้ทีจ่ดัสรรคลืน่ความถีแ่ละกำกบัการประกอบกจิการวทิยุ 
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ทำให้พระราชบัญญัติองค์กร 
จัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ 
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งบัญญัติให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ ๒ องค์กรมีเนื้อหา 
ที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ 

ดงันัน้ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการใหมต่ามรฐัธรรมนญูฉบบัปจัจบุนั ประกอบ 
กบัเพือ่แกไ้ขปญัหาและอปุสรรคตา่ง ๆ  ทีเ่คยเกดิขึน้ในอดตีทีผ่า่นมาจงึมกีารปรบัปรงุ 
กฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม โดยการยกเลิกพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร 
คลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ 
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ และตราพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ
กำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ (พระราชบัญญัติ กสทช.) ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้มีการปรับปรุง 
แก้ไขหลักการที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การแก้ไขปัญหาในขั้นตอนการสรรหา 
กรรมการ กสทช. หากผูไ้ดร้บัความเสยีหายจากกระบวนการสรรหากรรมการ กสทช. 
ยื่นฟ้องคดีต่อศาล ไม่ให้ถือว่าการฟ้องคดีดังกล่าวเป็นเหตุให้ต้องระงับหรือชะลอ 
การดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว เว้นแต่ศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง 
เป็นอย่างอื่น ตลอดจนการกำหนดกรอบระยะเวลาในการสรรหากรรมการ กสทช. 
ทั้งนี้ เพื่อให้ได้กรรมการ กสทช. โดยเร็ว

ข้อแตกต่างที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การกำกับดูแลการประกอบกิจการ 
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม โดยพระราชบัญญัติ กสทช. 
กำหนดให้มีคณะกรรมการย่อย ๒ ชุด คือ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์ เรียกโดยย่อว่า “กสท.” มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลการ 
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และคณะกรรมการกิจการ 
โทรคมนาคม เรียกโดยย่อว่า “กทค.” มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลการประกอบ

การแก้ไขปัญหาในขั้นตอนการสรรหากรรมการ กสทช. หากผู้ได้รับความเสียหาย 
จากกระบวนการสรรหากรรมการ กสทช. ยื่นฟ้องคดีต่อศาล ไม่ให้ถือว่าการฟ้องคดี 
ดังกล่าวเป็นเหตุให้ต้องระงับหรือชะลอการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว เว้นแต่ศาล
จะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น
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“กฎหมาย กสทช. ฉบับใหม่
กับการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อประโยชน์สาธารณะ”

กิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม ซึ่งการมีกรรมการย่อย ๒ ชุด จะทำให้ 
การกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
เป็นไปโดยสะดวกและมีประสิทธิภาพ 

จลุนติ ิ: ตามทีค่ณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ(กทช.) พยายาม 
จัดสรรคลื่นความถี่เพื่อการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ IMT ย่าน ๒.๑ GHz 
(คลืน่ ๓ จ)ี แตถ่กูบรษิทั กสท โทรคมนาคม จำกดั (มหาชน) ยืน่ฟอ้งคดตีอ่ศาลปกครอง 
และศาลปกครองมีคำสั่งให้ทุเลาการดำเนินการจัดสรรคลื่นความถี่ดังกล่าวไว้ 
เป็นการชั่วคราว คำสั่งดังกล่าวของศาลปกครองทำให้ประชาชนเสียโอกาส 
ในการใช้คลื่น ๓ จี หรือไม่ 

พันเอก นทีฯ : กรณีดังกล่าวเกิดจากปัญหาของการตีความกฎหมาย 
ทีแ่ตกตา่งกนั ทัง้นี ้เปน็ผลสบืเนือ่งมาจากการทีไ่มส่ามารถสรรหากรรมการ กสช. ได ้ทำให ้
ไมส่ามารถตัง้คณะกรรมการรว่มเพือ่ดำเนนิการกำหนดนโยบายและจดัทำแผนแมบ่ท 
การบริหารคลื่นความถี่ จัดทำตารางคลื่นความถี่ และกำหนดการจัดสรรคลื่นความถี่ 
ที่ใช้ในกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการวิทยุโทรคมนาคม  
ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓

คำถาม คือ เมื่อไม่มีกรรมการ กสช. แล้วกรรมการ กทช. ไม่ต้องทำงานเลย 
ใช่หรือไม่ คำตอบคือ ไม่ใช่ โดยกรรมการ กทช. ก็ต้องทำงานในส่วนที่ตัวเองสามารถ 
ทำงานได้ และทางสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติได้ทำหนังสือหารือ 
ไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ข้อสรุปว่า ถ้าไม่มีตารางคลื่นความถี่แห่งชาติ ให้ใช้ 
ตารางคลื่นความถี่แห่งชาติของกรมไปรษณีย์โทรเลขเดิมไปพลางก่อน ดังนั้น กทช.  
จงึเหน็วา่การจดัสรรคลืน่ความถีเ่พือ่การประกอบกจิการโทรศพัทเ์คลือ่นทีใ่นระบบ ๓ จ ี 
มีความจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งไม่สามารถจะรอได้ว่าเมื่อไหร่จะมีกรรมการ กสช. หรือว่า 
พระราชบัญญัติ กสทช. จะผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาเมื่อใด 

นอกจากนี้ ในส่วนของประเทศไทยมีความจำเป็นในการเริ่มต้นการจัดสรร 
คลืน่ความถี ่ ในระบบ ๓ จ ีโดยเริม่ตัง้แตป่ ีพ.ศ. ๒๕๕๑ มกีารจดัทำแผนแมบ่ททีก่ำหนดวา่ 
ต้องออกใบอนุญาต ๓ จี และในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีการอนุญาตแผนคลื่นความถี่ต่าง ๆ  
ออกมา สุดท้ายก็มีความพยายามที่จะออกใบอนุญาต ๓ จี แต่มีการตีความตาม
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ว่าการไม่มีกรรมการ กสช. 
และไม่มีตารางคลื่นความถี่ คณะกรรมการ กทช. ก็ไม่สามารถออกใบอนุญาต 
คลื่นความถี่ใหม่ได้ แต่เรามองว่าคลื่นความถี่ ๓ จี ไม่ใช่คลื่นความถี่ใหม่ แต่เป็น 
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คล่ืนความถ่ีท่ีมีอยู่เดิม โดยคล่ืนความถ่ี ๓ จี น้ัน มีจำนวน ๔ ช่วงความถ่ี (Block)
โดยได้อนุญาตให้แก่บริษัท ทศท คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) จำนวน ๑ ช่วงความถ่ี 
(Block) ซ่ึงทางบริษัทฯ ได้นำคล่ืนความถ่ีท่ีได้รับการจัดสรรไปประกอบกิจการ ๓ จีแล้ว  
ส่วนที่เหลืออีก ๓ ช่วงความถี่ (Block) ก็ควรจะอนุญาตให้ผู้ประกอบกิจการ 
รายอืน่ ๆ  ตอ่ไป เพือ่ใหม้กีารใชง้านคลืน่ความถีอ่ยา่งมปีระสทิธภิาพ ซึง่คลืน่ความถีน่ี้
ถอืเปน็คลืน่ความถีเ่ดมิ อกีทัง้คลืน่ความถี ่๒.๑ GHz กไ็มม่ทีีไ่หนในโลกใชใ้นการประกอบ 
กจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน ์แตใ่ชส้ำหรบั ๓ จ ีและกจิการโทรคมนาคมทัง้สิน้ 
กทช. เห็นว่าการใช้ตารางคลื่นความถี่เดิมตั้งแต่เป็นกรมไปรษณีย์โทรเลขทดแทน 
การใชต้ารางคลืน่ความถีแ่หง่ชาตฉิบบัใหม ่ซึง่ยงัไมส่ามารถดำเนนิการไดอ้นัเนือ่งมาจาก 
การทีไ่มม่ ีกสช. จงึเปน็ไปเพือ่รกัษาประโยชนส์าธารณะ ประการทีส่อง คลืน่ ๒.๑ GHz 

ไมใ่ชค่ลืน่ความถีใ่หม ่ประการทีส่าม คอื เราไดจ้ดัสรรคลืน่ความถีน่ีใ้หก้บัผูป้ระกอบการ 
ภาครฐั คอื บมจ.ทโีอทไีปแลว้ ดงันัน้ จงึควรจดัสรรคลืน่ความถีท่ีเ่หลอือยูใ่หก้บัภาคเอกชน 
เพื่อให้บริการ ๓ จี ทั้งนี้ เพื่อให้สมดังเจตนารมณ์ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและ 
พระราชบัญญัติ กสทช. ซึ่งบัญญัติว่าคลื่นความถี่เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติ 
เพื่อประโยชน์สาธารณะ จึงต้องใช้เพ่ือประโยชน์สาธารณะ หรือเพ่ือประโยชน์ท่ีแท้จริง 
สำหรับประชาชน คือ ต้องมีการให้บริการท่ีหลากหลาย มีคุณภาพท่ีดี มีค่าบริการท่ีเหมาะสม 
ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้เมื่อเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันตามกลไกตลาด 

จุลนิติ : แนวทางในการดำเนินการจัดสรรคลื่นความถี่ของนานาอารยะ 
ประเทศนั้นทางปฏิบัติมีหลักการเป็นอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทย  

พันเอก นที : ปัจจุบันแนวทางการจัดสรรคลื่นความถี่ของนานาประเทศนั้น  
มีรูปแบบที่ไม่แตกต่างกันมากนัก โดยแต่ละประเทศต่างมุ่งที่จะเปิดเสรีกิจการ 
โทรคมนาคม โดยให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนและรัฐเป็นผู้กำกับดูแล ซึ่งแนวทางดังกล่าว 
มีความแตกต่างจากแนวทางการจัดสรรคลื่นความถี่ในอดีต ซึ่งอยู่ในรูปแบบของ 
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“กฎหมาย กสทช. ฉบับใหม่
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สญัญาสมัปทานทีม่เีงือ่นไขมากมาย ทำใหม้เีฉพาะผูป้ระกอบกจิการรายใหญเ่ทา่นัน้ที ่
สามารถประกอบกจิการโทรคมนาคมได ้ซึง่ทำใหเ้กดิการผกูขาดและไมม่กีารแขง่ขนัทีม่ี
ประสทิธผิล ดงันัน้ นานาประเทศจงึจำเปน็ตอ้งเปดิเสรกีจิการโทรคมนาคม และปฏริปู 
รูปแบบการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมเพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรม 
เกิดการแข่งขันตามกลไกตลาด โดยรัฐได้กำหนดแนวทางในการลดอุปสรรคในการ 
เข้าสู่ตลาดหรือการประกอบกิจการของผู้ประกอบกิจการรายย่อย เพื่อให้เกิด 
ผู้ประกอบกิจการรายย่อยในตลาดกิจการโทรคมนาคมมากขึ้นและเพื่อป้องกันไม่ให้ 
ผู้ประกอบกิจการรายใหญ่ผูกขาดเอาเปรียบผู้ประกอบกิจการรายย่อยและผู้บริโภค 
ซึ่งแนวทางดังกล่าวถือเป็นเป้าหมายขององค์กรกำกับดูแลที่ดีที่ใช้ในทางปฏิบัติของ 
หลาย ๆ ประเทศ  

จลุนติิ : พระราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละกำกบัการประกอบ 
กจิการวทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ฉบบันี ้ 
มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
หรือไม่ อย่างไร 

พันเอก นที : ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการ 
ประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ นัน้ 
ไดก้ำหนดหลกัการทีส่ำคญัไวอ้ยา่งชดัเจน คอื การใหม้มีาตรการเพือ่ปอ้งกนัการผกูขาด 
หรอืกอ่ใหเ้กดิความไมเ่ปน็ธรรมในการแขง่ขนัในกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน ์
และกิจการโทรคมนาคม ซึ่งมีความสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
แหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๗ ทีก่ำหนดใหค้ลืน่ความถีท่ีใ่ชใ้นการ 
ส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคมเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาต ิ
เพ่ือประโยชน์สาธารณะ โดยองค์กรของรัฐท่ีทำหน้าท่ีในการจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกำกับ 
ดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมมีความผูกพัน 
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ทีจ่ะตอ้งดำเนนิการจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละกำกบัดแูลกจิการฯ โดยมุง่ใหเ้กดิการแขง่ขนั 
โดยเสรอียา่งเปน็ธรรม บนหลกัพืน้ฐานการใชท้รพัยากรสือ่สารของชาตเิพือ่ประโยชน์ 
สาธารณะ ซึ่งหลักการของพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการ 
ประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ดังกล่าวก็จะนำไปสู่การเปิดให้มีการแข่งขันในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมที่เสรีอย่างเป็นธรรม ซึ่งจะนำมาซึ่งการบริการที่ดีและราคา 
ที่เหมาะสม อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคอย่างแท้จริงต่อไป  

จุลนิติ : ในทัศนะของท่านคิดว่าการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ(กสทช.) ตามพระราชบญัญตัอิงคก์ร 
จัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ควรมีลักษณะหรือวิธีการอย่างไร จึงจะมี 
ความโปร่งใสและปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง รวมทั้งในเรื่องของ 
ผลประโยชน์ทับซ้อน และไม่ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่อการสรรหาดังเช่น 
ในอดีตที่ผ่านมา 

พนัเอก นท ี: ในทศันะของผมคดิวา่การแทรกแซงการสรรหากรรมการกจิการ 
กระจายเสยีง กจิการโทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ(กสทช.) ตามพระราช 
บัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วทิยโุทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ นัน้เปน็ไปไดค้อ่นขา้งยาก เนือ่งจาก
กระบวนการสรรหาแบง่ออกเปน็ ๒ วธิ ีคอื วธิกีารสรรหาปกต ิซึง่ไมม่ชีอ่งทางไหนทีจ่ะ 
แทรกแซงได ้และอกีวธิหีนึง่ คอื วธิกีารคดัเลอืกกนัเอง ซึง่กแ็ทรกแซงคอ่นขา้งยากเชน่กนั 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการสรรหามาถึงขั้นพิจารณาเลือกของวุฒิสภา เนื่องด้วย 
สมาชิกวุฒิสภาไม่ได้สังกัดพรรคการเมือง ดังนั้น ผมคิดว่าการแทรกแซงการสรรหา 
กรรมการ กสทช. ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการ 
ประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
จึงแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย 

นอกจากนี้ ผมคิดว่าในขณะนี้ทุกฝ่ายต่างตระหนักถึงผลเสียอันเกิดจาก 
ความลา่ชา้ของการสรรหากรรมการ กสทช. ซึง่สง่ผลกระทบตอ่การพฒันาของกจิการ 
วทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคมของประเทศ ดงันัน้ สิง่ทีด่ทีีส่ดุ 
คอื ทำอยา่งไรเราจงึจะมกีรรมการ กสทช. ดกีวา่ทีจ่ะปลอ่ยใหต้ำแหนง่ดงักลา่ววา่งเวน้ 
มานานร่วม ๑๐ ปี เพื่อพยายามจะสรรหาบคุคลทีม่ีความสมบูรณท์ี่สุด แต่ทว่าในที่สุด
แล้วกลับไม่มีใครที่จะมีความสมบูรณ์ที่สุดที่จะมาเป็นกรรมการ กสทช. ได้ 
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จุลนิติ : ในทัศนะของท่านคิดว่าการจัดทำแผนแม่บทการบริหารคล่ืนความถ่ี 
ของคณะกรรมการ กสทช. ใหเ้ปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ มปีระสทิธผิลและสอดคลอ้ง 
กับความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้ง 
มีการแข่งขันโดยเสรีและอย่างเป็นธรรมน้ัน ควรมีแนวทางในการดำเนินการอย่างไร 

พนัเอก นท ี: เนือ่งจากประเทศไทยมพีนัธกรณผีกูพนักบัสหภาพโทรคมนาคม 
ระหวา่งประเทศ (International Telecommunication Union : ITU) ดงันัน้ การจดัทำ 
แผนแมบ่ทการบรหิารคลืน่ความถี ่และตารางคลืน่ความถีแ่หง่ชาตจิงึจำเปน็ตอ้งจดัทำ 
ให้สอดคล้องกับนโยบายและกฎระเบียบ ตลอดจนตารางคล่ืนความถ่ีท่ีกำหนดโดย ITU 

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบ 
กจิการวทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ กไ็ดก้ำหนด 
แนวทางในการจดัทำ “แผนแมบ่ทการบรหิารคลืน่ความถี”่ และ “ตารางคลืน่ความถี ่
แห่งชาติ” ไว้หลายประการ ท้ังการกำหนดรายละเอียดเก่ียวกับตารางกำหนดคล่ืนความถ่ี 
ทีป่ระเทศไทยสามารถนำไปใชป้ระโยชนไ์ด ้ซึง่เปน็ภารกจิทีค่ณะกรรมการ กสทช. จะตอ้ง 
รีบดำเนินการเพื่อให้เป็นหลักการในการจัดทำแผนอื่น ๆ ต่อไป การกำหนดแนวทาง 
ในการดำเนินการเกี่ยวกับคลื่นความถี่ระหว่างประเทศ และการกำหนดรายละเอียด 
เกีย่วกบัคลืน่ความถีท่ีก่ำหนดใหใ้ชใ้นกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน ์และกจิการ 
โทรคมนาคม ตลอดจนการกำหนดแนวทางในการคนืคลืน่ความถีเ่พือ่นำไปจดัสรรใหม ่ 
ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากที่สุดเพราะผู้ที่ได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่จำนวนมากอาจไม่ให้ 
ความยนิยอมในการคนืคลืน่ความถีโ่ดยงา่ย จงึอาจนำมาซึง่การโตแ้ยง้หรอืการฟอ้งรอ้ง  
ดังนั้น จึงต้องมีการกำหนดแนวทางการคืนคลื่นความถี่ และระยะเวลาในการเจรจา 
ในกรณีที่มีการโต้แย้งไว้โดยชัดเจนและแน่นอน นอกจากนี้การจัดทำแผนแม่บท 
การบริหารคลื่นความถี่จะต้องกำหนดแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดสรร 
คลืน่ความถีเ่พือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยอีกีดว้ย และในสว่นของ  
“แผนแมบ่ทกจิการโทรคมนาคม” กจ็ะกำหนดแนวทางเกีย่วกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภค 
ในกิจการโทรคมนาคม การกระจายบริการโทรคมนาคมให้ทั่วถึง ตลอดจนกำหนด 
แนวทางการประกอบกิจการที่มีการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และแนวทาง 
การพฒันาเทคโนโลย ีซึง่ในทีส่ดุแผนแมบ่ทกจิการโทรคมนาคมดงักลา่ว กจ็ะกอ่ใหเ้กดิ 
การกระจายตัวของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในประเทศไทย การกำหนดค่าบริการ 
อนิเทอรเ์นต็ทีเ่หมาะสม ตลอดจนการพฒันาเทคโนโลยทีีจ่ะเปน็ประโยชนแ์กผู่บ้รโิภค 
ต่อไป

อย่างไรก็ตามเนื่องจากขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนของการสรรหา 
กรรมการ กสทช. ผมในฐานะกรรมการ กทช. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการ กสทช.  
จึงได้เสนอไปว่าสิ่งที่กรรมการ กทช. ต้องปฏิบัตินอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่ 
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ไปตามปกติแล้ว ก็คือต้องเตรียมการจัดทำร่างแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่  
ตารางกำหนดคลื่นความถี่ และแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม เพื่อให้กรรมการ 
กสทช. ชุดใหม่ที่กำลังจะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ทันที เนื่องจาก 
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้กำหนดให้กรรมการ กสทช.  
จะต้องจัดทำร่างแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี  
ดังน้ัน การจัดทำร่างแผนดังกล่าวจึงเป็นการย่นระยะเวลาการทำงานของกรรมการ กสทช.  
ในอนาคต เมื่อกรรมการ กสทช. เห็นว่าร่างแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ 
ตารางกำหนดคลืน่ความถี ่และแผนแมบ่ทกจิการโทรคมนาคมดงักลา่วมคีวามเหมาะสม 
ก็สามารถนำไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเพื่อจะนำไปสู่การออกใบอนุญาต 
และนำไปสูก่ารเปลีย่นแปลงกจิการโทรคมนาคม กจิการวทิยโุทรทศันแ์ละกจิการวทิยุ
กระจายเสียงได้อย่างราบรื่นต่อไป   

     
จุลนิติ : บทสรุปส่งท้าย และข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์  

พันเอก นที : เนื่องจากเทคโนโลยีของกิจการโทรคมนาคมค่อนข้างจะ 
เปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ ทำใหใ้นบางครัง้กฎหมายทีบ่งัคบัใชอ้ยูอ่าจตามไมท่นั หรอื 
ในกรณีท่ีกฎหมายมีรายละเอียดมากเกินไปก็อาจทำให้เกิดปัญหาได้ ดังเช่นกรณีของ 
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๔๖ ซึ่งกำหนดให้สิทธิ 
การใชค้ลืน่ความถีเ่ปน็สทิธเิฉพาะตวัไมส่ามารถโอนใหผู้อ้ืน่จดัการแทนได ้ซึง่หลกัการ 
ดังกล่าวเกิดจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการ 
กระจายเสียงของหน่วยงานที่มีคลื่นความถี่จำนวนมาก แต่ไม่ได้นำไปประกอบกิจการ 
แต่ทว่ากลับนำคลื่นความถี่ไปให้บุคคลอื่นเช่า แต่ในส่วนของกิจการโทรคมนาคม 
ซึ่งคลื่นความถี่มีจำนวนจำกัด ทำให้ผู้ประกอบกิจการรายใหญ่มีจำนวนน้อยราย  
ดงันัน้ สิง่ทีต่อ้งทำ คอื ใหใ้บอนญุาตผูป้ระกอบกจิการรายใหญ ่และใหผู้ป้ระกอบกจิการ 
รายใหญ่เป็นคนขายส่งให้แก่ผู้ประกอบกิจการรายย่อย ซึ่งแนวความคิดดังกล่าว 
ตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงกับแนวคิดการประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์และกิจการวิทยุ 
กระจายเสียง ดังน้ัน การนำแนวคิดของกิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการวิทยุโทรทัศน์ 
มาใช้กับกิจการโทรคมนาคมจึงต้องมีการพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนว่า มาตรา ๔๖  
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุ 
กระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จะทำใหเ้กดิปญัหา 
หรอืไม ่หรอืจะตอ้งมกีารตคีวามวา่ผูท้ีด่ำเนนิธรุกจิในลกัษณะเชา่ใชโ้ครงขา่ยและขายตอ่
บรกิาร หรอื MVNO (Mobile Virtual Network Operator) สามารถดำเนนิการไดห้รอืไม ่ 
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ถ้าสามารถดำเนินการได้ควรอยู่ในระดับใด ซึ่งในอนาคตหากมีการแก้ไขกฎหมาย  
ก็อาจจะต้องนำเรื่องนี้ไปประกอบการพิจารณาด้วย 

ทา้ยสดุนีก้ระผมอยากฝาก เรือ่ง การพฒันาเทคโนโลยใีหส้อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของสงัคมไทย เนือ่งจากในปจัจบุนัพบวา่ คนไทยมคีวามตืน่ตวัเรือ่งเทคโนโลยี
สงูมาก เหน็ไดจ้ากสถติจิำนวนคนไทยทีเ่ปน็สมาชกิเวป็ไซต ์facebook ซึง่มจีำนวนถงึ 
๗ ล้านคน สมาชิกเว็ปไซต์ twitter ก็อยู่ในอันดับ ๗ ของทวีปเอเชียและอันดับ ๕ 
ของโลก ประเทศไทยมีคนใช้ mobile internet จำนวนสูงถึง ๑๒ ล้านคน จากรายได้ 
ของการประกอบกิจการโทรคมนาคม มีผู้ใช้บริการ application ที่เป็น non-voice  
ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวนมากกว่า ๒๐ เปอร์ เซนต์ของรายได้ทั้ งหมด  
ดงันัน้ การใหบ้รกิาร คา่บรกิาร ตลอดจนการพฒันาเทคโนโลยขีองประเทศไทยจะตอ้ง 
ตอบโจทย์เหล่านี้ให้ได้ เพื่อพัฒนาให้สังคมไทยเข้าสู่สังคมแห่งข้อมูลข่าวสาร  
(information society) คนไทยจะสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา จะอ่านหนังสือ 
ที่ไหนก็ได้ ซึ่งผมเชื่อว่าการพัฒนากิจการโทรคมนาคมจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศ 
พัฒนาเศรษฐกิจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยได้ต่อไป 
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จลุนติ ิ: การจดัสรรคลืน่ความถีใ่นการสง่วทิยกุระจายเสยีง  
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม อันเป็นทรัพยากรสื่อสาร 
ของประเทศไทยในอดีตก่อนมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ 
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุ 
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
มีแนวทางอย่างไร รวมทั้งมีสภาพปัญหาหรืออุปสรรคในการ 
ดำเนินการอย่างไร

รศ.ดร. ยุบลฯ : ในประเด็นเรื่องการจัดสรรคลื่นความถี่ที่ 
กำหนดให้เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะนั้น  
ได้มีการบัญญัติ เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ ในรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ เปน็ฉบบัแรก โดยกำหนดไวใ้น 
มาตรา ๔๐ ว่า “คล่ืนความถ่ีท่ีใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และวิทยุโทรคมนาคม เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์ 
สาธารณะ โดยให้มีองค์กรของรัฐท่ีเป็นอิสระทำหน้าท่ีจัดสรรคล่ืนความถ่ี  
และกำกับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” อันเป็นที่มา 
ของพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ซึ่งกำหนดให้มีการจัดตั้งองค์กรอิสระเข้ามาทำหน้าที่กำกับดูแล 
การจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะมากที่สุด  
โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นเป็น ๒ คณะ คือ คณะกรรมการ 

คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
และนายกสมาคมวิชาการนิเทศศาสตร์และการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย

ดร. ยุบล  เบ็ญจรงค์กิจ ๑  

 ๑ อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, M.A. (Communication) Michigan State 
University, Ph.D. (Mass Communication) Ohio Stage University U.S.A. ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายกสมาคมวิชาการนิเทศศาสตร์และการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย. 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ 
ณ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า “กสช.” และ  
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า “กทช.” ทำหน้าที่ร่วมกัน 
ในการจดัสรรคลืน่ความถี ่โดยกรรมการทัง้ ๒ คณะนีไ้ดร้บัการสรรหาโดยคณะกรรมการ 
สรรหาให้ดำรงตำแหน่งเป็น กสช. และ กทช. แต่เนื่องจากว่าในการสรรหา กสช.  
ในขณะน้ันไม่สามารถท่ีจะกระทำได้เพราะมีการร้องเรียนว่ามติของคณะกรรมการสรรหา  
กสช. ที่คัดเลือกบุคคลเป็นผู้สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็น กสช. ต่อวุฒิสภา 
ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะกรรมการสรรหาบางคนมีส่วนได้เสียกับผู้สมัครเข้ารับ 
การคัดเลือก๒ จึงไม่มีคณะกรรมการ กสช. ที่จะทำหน้าที่ร่วมกับ คณะกรรมการ กทช. 
ในการดำเนินการบริหารการจัดสรรคลื่นความถี่ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายได้ 

ต่อมาเมื่อสถานการณ์ทางด้านเทคโนโลยีได้มีความเปลี่ยนแปลงไป 
จงึทำใหม้เีสยีงวพิากษว์จิารณก์นัวา่คณะกรรมการทัง้ ๒ คณะนี ้ไมค่วรทีจ่ะแยกกนั 
อกีตอ่ไปแลว้ ควรรวมเปน็กรรมการคณะเดยีวกนัเพือ่ความสะดวกในการปฏบิตังิาน  
ซึ่งเดิมคิดว่า กสช. จะกำกับดูแลแต่เฉพาะเรื่องการจัดสรรคลื่นความถี่ แต่ปัจจุบัน 
คลื่นความถี่ที่จะจัดสรรนั้นกลับกลายเป็นว่ามีบางส่วนที่มีพื้นฐานอยู่ในกิจการ 
โทรคมนาคมด้วย

ตัวอย่างเช่น โทรทัศน์และวิทยุ ซึ่งเดิมเป็นเรื่องของการจัดสรรคลื่นความถี่ 
ที่แยกการบริหารจัดการออกจากอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือซึ่งเป็นกิจการ 
โทรคมนาคม แต่ปัจจุบันท้ังโทรทัศน์และวิทยุได้เข้ามาอยู่ในอินเตอร์เน็ตแล้ว และย่ิงไปกว่าน้ัน  
ไมว่า่จะเปน็โทรทศัน ์วทิย ุหรอืแมแ้ตอ่นิเตอรเ์นต็กไ็ดเ้ขา้มาอยูใ่นโทรศพัทม์อืถอืเพยีง 
เครื่องเดียวเท่านั้น ดังนั้น กิจการทุกอย่างที่เราคิดว่าเป็นคลื่นความถี่ แต่จริงๆ แล้ว 
มันได้เข้ามาอยู่ในกิจการโทรคมนาคมด้วย ด้วยเหตุนี้ การจัดสรรคลื่นความถี่จึงอาจ 
ทับซ้อนกับกิจการโทรคมนาคมได้ ถ้าวิทยุหรือโทรทัศน์ได้เข้าไปอยู่ในอินเตอร์เน็ต 

 ๒ โปรดดู คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔/๒๕๔๖ เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่
ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (อุทธรณ์คำพิพากษา) ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖.
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หรอืโทรศพัทม์อืถอื ซึง่กลายเปน็ปญัหาวา่อำนาจหนา้ทีข่องกรรมการ กสช. จะทบัซอ้น 
กับอำนาจหน้าที่ของกรรมการ กทช. นั่นเอง

เพราะฉะนั้น เมื่อมีปัญหาความทับซ้อนกันอยู่จึงทำให้หลายฝ่ายนั้นมองว่า 
กรรมการทั้ง ๒ ชุดนี้ จริง ๆ แล้วควรจะรวมเป็นชุดเดียวกัน จึงได้มีการพิจารณา 
เกี่ยวกับองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเสียใหม่ จึงเป็นที่มาของ 
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุ 
กระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ฉบบันีข้ึน้ ซึง่กฎหมาย 
ฉบบันีไ้ดม้กีารแกไ้ขปรบัปรงุในเรือ่งของคณะกรรมการ โดยกำหนดใหม้คีณะกรรมการ 
เพียงชุดเดียวคือ “คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ 
โทรคมนาคมแห่งชาติ” เรียกโดยย่อว่า “กสทช.” ทำหน้าท่ีในการจัดสรรคล่ืนความถ่ี

ส่วนสภาพปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินงานนั้น เมื่อพิจารณาจากตัวบท 
กฎหมายแลว้กพ็บวา่มรีายละเอยีดทีช่ดัเจนเพยีงพอ แตป่ญัหาและอปุสรรคทีเ่กดิขึน้คอื  
เรื่อง “กระบวนการสรรหากรรมการ” ซึ่งเดิมไม่สามารถสรรหา กสช. ได้ เนื่องจากมี
การกำหนดคณุสมบตัแิละลกัษณะของกรรมการไวส้งูจนเกนิไป และเมือ่สรรหาไดแ้ลว้
กก็ลบัมเีรือ่งรอ้งเรยีนวา่กระบวนการสรรหานัน้ไมช่อบดว้ยกฎหมายเพราะผดิระเบยีบ 
ผดิขัน้ตอน และผูส้รรหารวมทัง้ผูไ้ดร้บัการสรรหาตา่งมสีว่นไดส้ว่นเสยีในการสรรหานัน้  
ในที่สุดต้องให้ศาลเป็นผู้วินิจฉัย แต่เมื่อมีการฟ้องร้องขึ้นมาก็ต้องหยุดกระบวนการ 
ทุกอย่างไว้ก่อนเพื่อให้ศาลตีความหรือวินิจฉัยถึงจะดำเนินการต่อไปได้ สิ่งเหล่านี้ 
จงึถือเป็นปัญหาทางเทคนิค มิใช่ปัญหาทางเทคโนโลยี ดังน้ัน จึงได้มีการกำหนดกระบวนการ 
เสียใหม่โดยมิให้มีการหยุดดำเนินการใดๆ ในระหว่างนี้ เพราะจะกระทบกระเทือน
ต่อการประกอบกิจการ และจะทำให้เสียเวลา รวมทั้งผู้ที่ได้รับการสรรหาจะได้รับ 
ความเสียหายด้วย ตลอดจนแก้ไขปัญหาการตีความที่ไม่ตรงกัน เหมือนดังเช่นอดีต 
ที่ผ่านมา

จุลนิติ : พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบ 
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้มี 
การปรับปรุงแก้ไขหลักการหรือสาระสำคัญที่มีความแตกต่างกับพระราชบัญญัต ิ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ในประเด็นใดบ้าง และในทัศนะของท่าน 
มีความคิดเห็นอย่างไร 

รศ.ดร. ยุบลฯ : เมื่อพิจารณาถึงสาระสำคัญที่มีความแตกต่างซึ่งเป็น 
ประเด็นหลักที่ได้มีการแก้ไข กล่าวคือ เรื่อง “องค์ประกอบของกรรมการ” โดย 
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง 
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วทิยโุทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ไดก้ำหนดใหม้คีณะกรรมการจำนวน 
๒ ชุด ทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่ แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ที่เป็นประเด็นสำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มี 
ความทนัสมยัและมกีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา ซึง่กฎหมายฉบบัเดมิไมส่ามารถ 
ก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปได้ เมื่อกฎหมายตามไม่ทันเทคโนโลยีเมื่อไหร่ 
ปัญหาทางด้านกฎหมายก็จะซับซ้อนขึ้น เช่น ไม่สามารถที่จะวินิจฉัยหรือแก้ปัญหา 
ได้ทันท่วงที ซึ่งปัจจุบันในบ้านเราเรื่องการออกกฎหมายกับแก้ปัญหายังเป็นอะไรที ่
ไม่สอดรับกันกับปัญหาที่เกิดขึ้นและเป็นเช่นนี้มาโดยตลอด กล่าวคือ เมื่อเกิดปัญหา  
ขึ้นมาก่อนแล้วจึงค่อยมาร่างกฎหมายเพื่อแก้ไขซึ่งไม่ทันต่อสถานการณ์ เพราะกว่าที่ 
รา่งกฎหมายนัน้จะผา่นการพจิารณาของรฐัสภาและประกาศใชบ้งัคบั ปญัหากเ็ปลีย่น 
ไปแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง 
อยา่งรวดเรว็และตลอดเวลา เชน่ คอมพวิเตอรแ์ละโทรศพัทม์อืถอืซึง่เปน็ทีท่ราบกนัดวีา่ 
แต่ละรุ่นที่ออกมานั้นใช้งานได้ไม่นานเดี๋ยวก็ตกรุ่นและต้องเปลี่ยนรุ่นใหม่ที่ทันสมัย 
และมศีกัยภาพมากขึน้หรอืใชง้านไดด้กีวา่เดมิ ดงันัน้ ถา้มกีารใชบ้งัคบักฎหมายฉบบัเดมิ 
ท่ีมีการแยกองค์กรในการจัดสรรคล่ืนความถ่ี โดยมีกรรมการแบ่งออกเป็น ๒ ชุดดังกล่าวแล้ว  
กรณีหากเกิดปัญหาขึ้นจะต้องมาตีความกฎหมายกันว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของ 
กรรมการชุดไหน

ตัวอย่างเช่น การกระจายเสียงและแพร่ภาพผ่านทางอินเตอร์เน็ตซึ่งมิได้เป็น 
คลื่นในอากาศแต่เพียงอย่างเดียวเหมือนเช่นในอดีต แต่มีการใช้คลื่นความถี่ที่อยู่บน 
พืน้ฐานของโทรคมนาคม เชน่ ในขณะนีม้สีถานโีทรทศันจ์ำนวนมาก เชน่ สถาน ีPeople 
Channel ได้มีการแพร่ภาพผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งผู้ชมต้องดูผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต 
เท่านั้น ตัวอย่างดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามีทั้งส่วนที่เป็นคลื่นความถี่และส่วนที่เป็น 
โทรคมนาคม ดังนั้น หากจะขออนุญาตใช้คลื่นความถี่ก็ย่อมเกิดปัญหาการตีความขึ้น
ว่าคณะกรรมการชุดใดที่มีอำนาจในการกำกับดูแล ซึ่งผู้เป็นเจ้าของสถานีจะต้องมา 
ขอใบอนุญาต

ดังนั้น ความแตกต่างระหว่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ 
กำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ กับพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการ 

ขอบเขตของพระราชบญัญตันิีค้รอบคลมุถงึการบรกิารโทรศพัทพ์ืน้ฐานและโทรศพัท ์
ทางไกล รายการของเคเบิลทีวีและรายการถ่ายทอดออกอากาศ โดยในกฎหมายดังกล่าว 
ได้กำหนดให้มีองค์กรร่วมในการบริหารคลื่นความถี่ โดยที่ Federal Communications 
Commission (FCC) รับผิดชอบการใช้งานด้านความถี่ของผู้ใช้งานที่ไม่ใช่หน่วยงานของ
รัฐบาลกลาง (Non-federal users)
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วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่เห็นได้ 
อย่างชัดเจนซ่ึงมีการปรับปรุงแก้ไขก็คือ เร่ือง “องค์กรในการจัดสรรคล่ืนความถ่ี” น่ันเอง 

จุลนิติ : แนวทางในการดำเนินการจัดสรรคล่ืนความถ่ีของนานาอารยประเทศน้ัน 
ทางปฏิบัติมีหลักการเป็นอย่างไรเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศไทย และพระราชบัญญัติ 
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ฉบับนี้มีความเหมาะสมและ 
มีความสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือไม่

รศ.ดร. ยุบลฯ : แนวทางในการกำกับดูแลในกรณีของต่างประเทศนั้น  
ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการตราพระราชบัญญัติโทรคมนาคม ปี ๑๙๙๖ 
(Telecommunication Act of 1996) โดยขอบเขตของพระราชบัญญัตินี้ 
ครอบคลุมถึงการบริการโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์ทางไกล รายการของเคเบิลทีวี 
และรายการถ่ายทอดออกอากาศ โดยในกฎหมายดังกล่าวได้กำหนดให้มีองค์กรร่วม 
ในการบริหารคลื่นความถี่ โดยที่ Federal Communications Commission (FCC)  
รับผิดชอบการใช้งานด้านความถี่ของผู้ใช้งานที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐบาลกลาง  
(Non-federal users) เช่น การกระจายเสียง การพาณิชย์ ความปลอดภัยสาธารณะ 
และผู้ใช้งานภาครัฐตามรัฐต่าง ๆ  ในระดับภูมิภาค (State and local government users) 
สว่น National Telecommunications and Information Administration  (NTIA)  
รับผิดชอบการใช้งานด้านความถ่ีของผู้ใช้งานในส่วนรัฐบาลกลาง (Federal users) โดยท่ี 
ท้ัง FCC และ NTIA จะต้องประสานงานในด้านนโยบายความถ่ีด้วย โดยประธานาธิบดี 
ของสหรัฐอเมริกามีอำนาจในการกำกับดูแล NTIA ซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงพาณิชย์ 
ส่วนวุฒิสภา (Congress) มีอำนาจกำกับดูแล FCC และยังมีการตั้งคณะกรรมการ 
ทีป่รกึษารว่มวทิย ุ(Interdepartmental Radio Advisory Committee) ซึง่ประธาน 
ของคณะกรรมการฯ มาจาก NTIA ประกอบด้วยตัวแทนจากองค์กรรัฐบาลกลาง 
(Federal agencies) จำนวน ๒๐ องค์กร 

ในขณะที่ประเทศสหราชอาณาจักรมีการตราพระราชบัญญัติโทรคมนาคม 
ปี ๒๐๐๓ (The communication Act 2003) โดยกำหนดบทบาทความสัมพันธ์ของ 
สื่อประเภทต่าง ๆ และกำหนดให้ Off ice of Communications หรือ Ofcom เป็น 
หน่วยงานอิสระที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการสื่อสารโทรคมนาคมและสื่อ  
ในสหราชอาณาจกัรซึง่มอีำนาจหนา้ทีต่ามกฎหมาย (The communications Act 2003) 
โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในภาพรวมของอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคม ไม่ว่าจะเป็น 
การกำกับดูแลกิจการในอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคม รวมถึงกระบวนการต่าง ๆ 
ในการอนญุาต การใหส้ทิธกิารประกอบกจิการ การออกนโยบาย กฎ ตลอดจนระเบยีบ 
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เพ่ือการบริหารจัดการและควบคุมอุตสาหกรรมส่ือสารโทรคมนาคมของสหราชอาณาจักร  
ทั้งนี้ ยังมีบทบาทในด้านการสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม  
โดยปกป้องสิทธิของผู้บริโภคในทุก ๆ ด้าน  Ofcom ยังมีหน้าที่ที่จะต้องตอบคำถาม 
จากวฒุสิภาในประเดน็ทีต่อ้งการทราบอกีดว้ย แตอ่ยา่งไรกต็าม การปฏบิตัหินา้ทีข่อง 
Ofcom เปน็อสิระ นอกจากนี ้Ofcom ยงัดแูลรบัผดิชอบในสว่นของการบรหิารจดัการ 
คล่ืนความถ่ีและการออกใบอนุญาตในการใช้แถบคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic 
spectrum) ในสหราชอาณาจักรอีกด้วย รวมไปถึงการอนุญาตเพ่ือประกอบกิจการโทรทัศน์ 
และวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โครงข่ายสื่อสารส่วนตัว (Private 
communications networks) และกจิการอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชแ้ถบคลืน่แมเ่หลก็ 
ไฟฟ้า (Electromagnetic spectrum)  

สำหรบัประเดน็ทีว่า่กฎหมาย กสทช. ฉบบันีม้คีวามสอดคลอ้งกบัรฐัธรรมนญู
หรอืไมน่ัน้ ถา้จะพจิารณาแลว้ รฐัธรรมนญูไดบ้ญัญตัหิลกัการไวก้วา้ง ๆ  วา่คลืน่ความถี ่
เปน็ทรพัยากรสือ่สารของชาตเิพือ่ประโยชนส์าธารณะ หมายความวา่ ทกุคนเปน็เจา้ของ 
ร่วมกันมิใช่ใครคนใดคนหนึ่งเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว แต่ว่าองค์กรที่จะทำหน้าที่ 
ในการจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละกจิการโทรคมนาคม เปรยีบเสมอืนกบัผูไ้ดร้บัมอบอำนาจ 

จากสาธารณะให้ทำหน้าที่ในการจัดสรรคลื่นความถี่ เรียกได้ว่าเป็นองค์กรสาธารณะ  
ซ่ึงถ้าถามว่าเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหรือไม่ ในภาพรวมก็คงจะตอบว่าเป็น 
แต่อาจจะมีรายละเอียดปลีกย่อยบางอย่างซึ่งบางท่านอาจจะตีความว่ายังมีประเด็น 
อนัเกีย่วกบัวธิกีารและขัน้ตอนตา่ง ๆ  ไมเ่ปดิกวา้งเพยีงพอ เชน่ ประเดน็เรือ่งการประมลู 
คลืน่ความถี ่หรอืประเดน็เรือ่งคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ เปน็ตน้ ซึง่เปน็รายละเอยีด 
ทีส่กดักัน้ไมใ่หเ้กดิความยตุธิรรมในการสรรหาบคุคลเขา้มาทำงาน หรอืในการพจิารณา 
ใหใ้บอนญุาตประกอบการ โดยทัว่ไปอาจมองวา่การประมลูนัน้ถอืเปน็เรือ่งปกตธิรรมดา 
ในแวดวงธรุกจิทีเ่ทา่เทยีมกนัอยูแ่ลว้ ดงันัน้ การกำหนดใหก้ารอนญุาตใหใ้ชค้ลืน่ความถี่ 
โดยวิธีการประมูลก็เหมาะสมดีแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาดังกล่าวก็ได้สร้าง 
ความยากลำบากให้แก่บุคคลบางกลุ่มที่มีความตั้งใจที่จะเข้ามาประกอบกิจการ 
ในลักษณะนี้

การแก้ไขปัญหาในขั้นตอนการสรรหากรรมการ กสทช. หากผู้ได้รับความเสียหาย 
จากกระบวนการสรรหากรรมการ กสทช. ยื่นฟ้องคดีต่อศาล ไม่ให้ถือว่าการฟ้องคดี 
ดังกล่าวเป็นเหตุให้ต้องระงับหรือชะลอการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว เว้นแต่ 
ศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น
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ตวัอยา่งเชน่ กรณขีองสือ่หรอืวทิยชุมุชนทัง้หลายซึง่เปน็กลุม่บคุคลทีม่เีงนิทนุ
น้อย หากจะเข้ามาทำหน้าที่นำเสนอข้อมูลก็ต้องดำเนินการได้เฉพาะแต่ในกลุ่มชุมชน
นั้น ๆ เท่านั้น ซึ่งแตกต่างจากผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีรายได้จากการสนับสนุนของ
สปอนเซอร์จึงเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าในการเข้ามาประมูลแข่งขัน ดังนั้น จึงควรพิจารณา 
ให้ความสำคัญกับสื่อวิทยุชุมชนเหล่านี้ที่ควรได้รับความช่วยเหลือนอกเหนือจากการ 
ให้มาแข่งขันโดยการประมูลเท่านั้น เพื่อให้การจัดสรรคลื่นความถี่ไม่ก่อให้เกิดปัญหา 
การได้เปรียบเสียเปรียบมากจนเกินไป โดยเฉพาะคนที่มีเงินมาประมูลแต่ไม่ได้มี 
ความตั้งใจที่จะเข้ามาทำงาน ซึ่งจะต่างกับบางคนที่ไม่มีหรือมีเงินน้อยซึ่งจะเป็น 
ผู้เสียเปรียบเพราะไม่สามารถเข้ามาประมูลได้แม้จะมีความตั้งใจที่จะเผยแพร่ข้อมูล 
ขา่วสารเพือ่ประโยชนข์องชมุชนกต็าม แตถ่า้มองในแงท่ีว่า่ประโยชนข์องขอ้มลูขา่วสาร 
นัน้ตกกบัสาธารณะหรอืไม ่ตรงนีถ้า้เอาจำนวนเงนิเปน็ตวัตัง้ในการประมลูอาจจะไมไ่ด ้ 
แต่ถ้าถามว่าผิดไหมสำหรับกฎหมายฉบับนี้ก็คงตอบว่าไม่ผิด เพราะไม่ได้กำหนดว่า 
ต้องดำเนินการด้วยเงิน เพียงแต่ต้องประมูลเท่านั้น 

จุลนิติ : ในทัศนะของท่านคิดว่าการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ตามพระราชบัญญัติ 
องค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ควรมีลักษณะหรือวิธีการอย่างไร จึงจะมี 
ความโปร่งใสและปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง รวมท้ังในเร่ืองของผลประโยชน์ 
ทับซ้อน และไม่ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่อการสรรหาดังเช่นในอดีตท่ีผ่านมา

รศ.ดร. ยบุลฯ : กระบวนการไดม้าซึง่ กสทช. นัน้ไดก้ำหนดทีม่าไว ้๒ วธิกีาร คอื  
โดยวธิกีารคดัเลอืกกนัเอง และโดยวธิกีารสรรหา ซึง่ตามมาตรา ๑๔ ของพระราชบญัญตัิ 
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จะเห็นได้ว่าการได้มาซึ่งรายชื่อ 
ผู้สมควรได้รับเลือกเป็น กสทช. โดยวิธีการสรรหานั้น กฎหมายได้กำหนดให้มี 
“คณะกรรมการสรรหากรรมการ” คณะหนึง่มจีำนวน ๑๕ คน ทำหนา้ทีค่ดัเลอืกผูส้มควร 
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“กฎหมาย กสทช. ฉบับใหม่
กับการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อประโยชน์สาธารณะ”

ได้รับเลือกเป็นกรรมการ ประกอบด้วย ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ,  
ประธานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, 
ปลัดกระทรวงกลาโหม, ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร,  
ผู้อำนวยการศนูยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาต,ิ นายกสภาวศิวกร,  
ประธานสภาคนพกิารทกุประเภทแหง่ประเทศไทย, นายกสมาคมวชิาการนเิทศศาสตร์ 
และการส่ือสารมวลชนแห่งประเทศไทย, นายกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียง 
และวทิยโุทรทศัน,์ ประธานคณะกรรมการประสานงานองคก์รพฒันาเอกชน, ประธาน 
กรรมการสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย, ประธานสภาวชิาชพีขา่ววทิยแุละ
โทรทศันไ์ทย, ประธานสหพนัธว์ทิยชุมุชนแหง่ชาต ิและประธานสหพนัธอ์งคก์รผูบ้รโิภค 
ตนเองในฐานะที่เป็นนายกสมาคมวิชาการนิเทศศาสตร์และการสื่อสารมวลชน 
แห่งประเทศไทยก็เป็นหน่ึงในคณะกรรมการสรรหาด้วย ท้ัง ๆ  ท่ีวัตถุประสงค์ในการก่อต้ัง 
สมาคมนั้นมุ่งหมายที่จะส่งเสริมการทำงานทางวิชาการของอาจารย์ทั้งหลายที่สอน 
ดา้นนเิทศศาสตรใ์นสถาบนัตา่ง ๆ  ทัว่ประเทศเทา่นัน้ แตก่ไ็ดร้บัเลอืกใหเ้ปน็องคก์รตาม 
มาตราน้ีด้วย ซ่ึงเพียงพอท่ีจะช้ีให้เห็นได้ว่าผู้ท่ีทำหน้าท่ีคัดเลือกกรรมการน้ันจะประกอบ 
ไปด้วยผู้แทนจากองค์กรและสมาคมท่ีมีความรู้ความสามารถซ่ึงครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน 

แต่ถ้าถามว่ากระบวนการต่าง ๆ ที่กำหนดดังกล่าวจะทำให้ได้คนที่ดีที่สุด 
เขา้มาเปน็ กสทช. หรอืไมน่ัน้ มคีวามเหน็วา่ การกำหนดลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการ 
ว่า “ต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา พนักงาน ผู้ถือหุ้น 
หรือหุ้นส่วนในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลอื่นใดบรรดาที่ประกอบธุรกิจ 
ด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม ในระยะเวลา ๑ ปี 
ก่อนได้รับการเสนอช่ือหรือก่อนได้รับการคัดเลือก” การกำหนดในลักษณะดังกล่าว 
ถือว่าเป็นปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้การคัดเลือกและสรรหากรรมการอาจได้บุคคลที่ 
ขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพสื่ออย่างแท้จริง  
หรือเป็นบุคคลท่ีไม่ได้คลุกคลีอยู่กับปัญหาหรือไม่ได้อยู่ในแวดวงธุรกิจส่ือมาเป็นเวลานาน 
ให้มาเป็น กสทช.  เนื่องจากในทางปฏิบัติคงไม่มีใครลาออกจากงานประจำเพื่อมารอ 
สมคัรเปน็ กสทช. อยา่งแนน่อน เพราะในระหวา่งนีห้ากไมไ่ดท้ำงานยอ่มไมไ่ดร้บัเงนิเดอืน 
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ทำใหข้าดรายไดซ้ึง่โดยทัว่ไปยอ่มเดอืดรอ้น ดงันัน้ จงึควรแกไ้ขเสยีใหมโ่ดยควรกำหนดว่า  
หากได้รับการคัดเลือกหรือสรรหาเป็นกรรมการแล้ว จึงดำเนินการลาออกจากตำแหน่งต่าง ๆ   
ที่ดำรงตำแหน่งอยู่น่าจะเหมาะสมกว่าที่เป็นลักษณะต้องห้ามดังกล่าว

จุลนิติ : ในทัศนะของท่านคิดว่าการจัดทำแผนแม่บทเพ่ือบริหารคล่ืนความถ่ี 
ของคณะกรรมการ กสทช. ใหเ้ปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพมปีระสทิธผิลและสอดคลอ้ง 
กบัความเจรญิกา้วหนา้ของเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเรว็ รวมทัง้มกีาร
แข่งขันกันโดยเสรีและอย่างเป็นธรรมนั้น ควรมีแนวทางในการดำเนินการอย่างไร

รศ.ดร. ยุบลฯ : พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการ 
ประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่า “ให้ กสทช. จัดให้มีแผนแม่บทบริหารคลื่นความถี่ภายใน  
๑ ปีนับแต่เมื่อมีการแต่งตั้ง กสทช. แล้ว” ดังนั้น การจัดทำแผนแม่บทจึงถือเป็น 
ภารกจิหลกัทีส่ำคญัของ กสทช. ทีต่อ้งดำเนนิการโดยเรง่ดว่น เพราะแผนแมบ่ทถอืเปน็ 
Guideline หรือแนวทางในการบริหารคลื่นความถี่ให้มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล  
และสอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมท้ัง 
มีการแข่งขันกันโดยเสรีและอย่างเป็นธรรมด้วย โดยแนวทางในการจดัทำแผนแมบ่ทนัน้ 
กฎหมายไดบ้ญัญตัไิวใ้นหมวด ๓ ตัง้แตม่าตรา ๔๘ ถงึมาตรา ๕๑ ซึง่เปน็การบญัญตัไิว ้
อยา่งกวา้ง ๆ  เทา่นัน้ ดงันัน้ กสทช. จงึตอ้งมหีนา้ทีใ่นการดำเนนิการกำหนดรายละเอยีด 
ต่าง ๆ ในการบริหารคลื่นความถี่หรือกำกับดูแลลงในแผนแม่บทต่อไป 

ในขณะน้ี กทช. ชุดปัจจุบันซ่ึงปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะเป็น กสทช. ตามบทเฉพาะกาล 
ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้ดำเนินการจัดทำร่างแผนแม่บทไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
แตอ่ยา่งไรกต็าม เพือ่ใหก้ารจดัทำแผนแมบ่ทมปีระสทิธภิาพ มปีระสทิธผิล และสอดคล้อง 
กับความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมท้ังมีการ 
แข่งขันกันโดยเสรีและอย่างเป็นธรรมดังกล่าว กสทช. จึงควรมีการรับฟังความคิดเห็น 
จากประชาชน ผูป้ระกอบกจิการ และหนว่ยงานตา่ง ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งดว้ยเพือ่เปน็ขอ้มลู 
ประกอบการพิจารณา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา 
คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา 
ได้จัดให้มี “โครงการสัมมนาระดมความคิดเห็น เรื่อง ชำแหละ พ.ร.บ. กสทช.  
เริม่แรกและเรง่ดว่น : สูแ่นวทางของแผนแมบ่ทฯ” ขึน้ เพือ่ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้ง นกัวชิาการ 
และผูแ้ทนขององคก์รตา่ง ๆ  มารว่มอภปิรายและแลกเปลีย่นความคดิเหน็กนั ซึง่ขอ้มลู 
ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกต ตลอดจนข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ได้จากการสัมมนาในครั้งนี ้
ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะได้นำมาพิจารณาเพื่อกำหนดเป็นแนวทางในการจัดทำ
แผนแม่บทต่อไป
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ตวัอยา่งเชน่ “การประมลูคลืน่ความถี”่ กฎหมายไดก้ำหนดใหก้ารอนญุาตให้
ใช้คลื่นความถี่ “ให้ใช้วิธีคัดเลือกโดยวิธีการประมูล” ซึ่งการบัญญัติดังกล่าวได้สร้าง 
ข้อกังวลแก่ผู้ประกอบการวิทยุชุมชนซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายย่อยเป็นอย่างยิ่งว่า 
จะไมไ่ดร้บัความเปน็ธรรม ทัง้นีเ้พราะผูป้ระกอบการรายยอ่ยไมม่กีำลงัเงนิทนุเพยีงพอ 
ทีจ่ะเขา้สูร้าคาเพือ่แขง่ขนักบัผูป้ระกอบการรายใหญท่ีม่ทีนุสงูกวา่ได ้ดงันัน้ เพือ่เปน็การ 
สง่เสรมิใหเ้กดิการแขง่ขนัโดยเสรอียา่งเปน็ธรรมขึน้ จงึควรกำหนดใหม้หีลกัเกณฑห์รอื
วิธีการอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาให้ใบอนุญาตด้วย เพื่อป้องกันมิให้การประมูล 
เป็นเรื่องของผลประโยชน์หรือเป็นการยึดถือแต่เฉพาะเรื่องเงินเป็นหลักเท่านั้น

จุลนิติ : บทสรุปส่งท้าย และข้อเสนอแนะอื่น ๆ (ถ้ามี)

รศ.ดร. ยุบลฯ : กฎหมายทุกฉบับที่มีผลใช้บังคับนั้น ไม่มีกฎหมายฉบับใด 
ทีม่คีวามสมบรูณแ์บบมาตัง้แตต่น้ แมแ้ตส่ิง่ตา่ง ๆ  ทีเ่ราคดิวา่มนัสวยงามสมบรูณแ์บบ 
แล้วก็ตาม หากพิจารณาเข้าจริง ๆ  ก็จะพบว่ามีข้อพกพร่องอยู่เสมอ ดังน้ัน พระราชบัญญัติ 
กสทช. ฉบับนี้แม้จะมีข้อเสียหรือจุดบกพร่องอยู่บ้าง แต่เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้ว 
ถือว่ามีผลดี และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในด้านการจัดสรรคลื่นความถี่ซึ่งเป็น 
ทรัพยากรสื่อสารของชาติและมิได้ขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายซึ่งก็ต้องถือว่า 
กฎหมายฉบับนี้มีประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นอย่างยิ่ง 

ดังนั้น เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของกฎหมายฉบับนี้แล้วมีความเห็นว่า 
มีความเหมาะสมดีแล้ว จึงไม่ควรนำข้อเสียซ่ึงเป็นเพียงข้อบกพร่องเพียงเล็ก ๆ น้อย ๆ  
ถ้าหากจะมีมาเป็นประเด็นปัญหาเพื่อหยุดดำเนินการใด ๆ โดยไม่พัฒนาต่อไป ทั้งนี้  
เพราะทกุ ๆ  สิง่ ทกุ ๆ  อยา่งยอ่มตอ้งมจีดุเริม่ตน้และมจีดุทีต่อ้งพฒันาปรบัปรงุแกไ้ขตอ่ไป  
ซึ่งกฎหมายแม้จะมีผลใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้วก็ตาม แต่เมื่อกฎหมายนั้น 
มคีวามลา้สมยัหรอืไมส่ามารถแกไ้ขปญัหาไดอ้ยา่งเหมาะสมอกีตอ่ไปแลว้ กย็อ่มสามารถ 
เสนอเพื่อให้มีการปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายฉบับดังกล่าวนั้นได้ ดังนั้น  
หากเราพบเหน็ปญัหากค็วรชว่ยกนัคดิหาแนวทางเพือ่ดำเนนิการแกไ้ขใหม้คีวามถกูตอ้ง 
และเหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป. 
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จลุนติ ิ: การจดัสรรคลืน่ความถีใ่นการสง่วทิยกุระจายเสยีง  
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม อันเป็นทรัพยากรสื่อสาร 
ของประเทศไทยในอดตีกอ่นการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัอิงคก์ร 
จดัสรรคลืน่ความถีแ่ละกำกบัการประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง  
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มีแนวทาง 
อย่างไร รวมทั้งสภาพปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินการ

ดร.สมเกยีรตฯิ : ในอดตีกอ่นมกีารประกาศใชพ้ระราชบญัญตั ิ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุ 
กระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ นัน้  
การจดัสรรคลืน่ความถีซ่ึง่เปน็ทรพัยากรสือ่สารของรฐัแบง่ออกไดเ้ปน็  
๒ ระยะ ดังนี้

ระยะแรก เปน็พฒันาการทีเ่กดิขึน้ในชว่งระยะเวลากอ่นการ 
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐  
ทีก่ารจดัการคลืน่ความถีเ่ปน็ของรฐั รฐัผกูขาดการจดัสรรคลืน่ความถี ่
ใชเ้องทัง้หมด โดยมกีรมไปรษณยีโทรเลขเปน็ผูด้แูล ไมม่กีารแบง่แยก 
อำนาจการกำกับดูแลและอำนาจในการให้บริการออกจากกัน ต่อมา
เมื่อภาคประชาชนเริ่มมีบทบาทและการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
การใช้อำนาจรัฐจึงเกิดการเรียกร้อง โดยมีความต้องการที่จะรับรู้ 
ข้อมูลข่าวสารมากยิ่งขึ้นประกอบกับความเจริญทางด้านเทคโนโลย ี

รองประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์์๑  

๑สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง) จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปริญญามหาบัณฑิต (M.Eng) สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จาก Department of Computer Science, 
Tokyo Institute of Technology, ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (D.Eng) สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จาก Department of Computer 
Science, Tokyo Institute of Technology.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ 
ณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
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และด้านโทรคมนาคมมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว จึงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น  
โดยการจดัสรรคลืน่ความถีย่งัคงเปน็ของรฐัแตม่กีารเปดิโอกาสใหผู้ป้ระกอบการทีเ่ปน็ 
เอกชนได้เข้าทำสัญญาขอใช้คล่ืนความถ่ีได้ในรูปแบบท่ีผู้ประกอบการเอกชนต้อง 
รับผิดชอบเป็นผู้ลงทุนในโครงข่ายและการบริหารจัดการท้ังหมดตามข้อตกลงแห่งสัญญา  
แต่การเข้าทำสัญญาเพื่อใช้คลื่นความถี่นั้นยังมีปัญหาอันเกี่ยวกับการดำเนินการที่มี 
ความโปร่งใสหรือไม่ ยกตัวอย่างกรณีคุณแสงชัย  สุนทรวัฒน์ ซ่ึงเป็นคนตรงไปตรงมา ต้องการ 
บริหารจัดการผลประโยชน์ให้เข้าสู่หน่วยงานภาครัฐให้มากที่สุด แต่ก็ต้องมาเสียชีวิต 
เพราะความขดัแยง้กนัในเรือ่งผลประโยชน ์เปน็ตน้ สิง่เหลา่นีอ้าจจะสะทอ้นใหเ้หน็ถงึ 
ความไม่โปร่งใสของระบบจึงทำให้สันนิษฐานได้ว่าเมื่อมีการแข่งขันกันย่อมต้องมีเรื่อง 
ของการวิ่งเต้นและผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง ส่งผลเสียไม่เฉพาะในเรื่องของการ 
แข่งขันกันในวงการเก่ียวกับการจัดสรรคล่ืนความถ่ีแต่ยังส่งผลกระทบไปถึงการเมืองด้วย  
ทั้งนี้ เมื่อเอกชนบางรายที่ต้องการได้คลื่นความถี่มามาก ๆ ก็อาจมีการหยอดน้ำมัน 
ที่ใดที่หนึ่งทางการเมือง ดังนั้นการเมืองจึงมีแต่ผลประโยชน์ทางธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้อง 
ทำให้ผลประโยชน์ของประชาชนไม่อาจเกิดขึ้นได้ 

ระยะที่สอง เมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐  
และพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ มีผลใช้บังคับ ได้กำหนดหลักการ 
ที่สำคัญ คือ กำหนดให้การประกอบกิจการโทรคมนาคมเป็นกิจการที่เปิดเสรีให้กับ 
เอกชนทีป่ระสงคจ์ะประกอบกจิการ โดยกำหนดใหม้อีงคก์รของรฐัทีเ่ปน็อสิระทำหนา้ที ่
จัดสรรคลื่นความถี่และกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมทั้งระบบ ส่งผลให้ 
กิจการโทรคมนาคมที่เคยถูกผูกขาดโดยมีกรมไปรษณียโทรเลขเป็นผู้กำกับดูแล 
ตอ้งโอนภารกจิดา้นการจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละการกำกบัดแูลมาใหก้บัคณะกรรมการ 
กจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ(กทช.) ทัง้หมด แตเ่นือ่งจากพระราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรร 
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คล่ืนความถ่ีและกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๓๒ กำหนดให้กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ (กสช.)  
และกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เป็นคณะกรรมการร่วม ทำหน้าที่ 
บรหิารคลืน่ความถีใ่หส้อดคลอ้งกบับทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญู รวมถงึกำหนดการจดัสรร 
คลื่นความถี่ระหว่างคลื่นความถี่ที่ใช้ในกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  
และกจิการวทิยโุทรคมนาคม กลบัปรากฏวา่ตลอดระยะเวลา ๑๐ ปทีีผ่า่นมา กระบวนการ 
สรรหา กสช. ยงัไมเ่รยีบรอ้ย กสช. ชดุแรกจงึยงัไมส่ามารถจดัตัง้ขึน้ได ้ในระยะทีส่องนี ้
จึงเป็นระยะเวลาที่ยังไม่สามารถดำเนินการจัดสรรคลื่นความถี่ได้เช่นเดียวกัน  

จุลนิติ : พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบ 
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้มี 
การปรับปรุงแก้ไขหลักการหรือสาระสำคัญที่มีความแตกต่างกับพระราชบัญญัต ิ
องค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ 
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ในประเด็นใดบ้าง และในทัศนะของท่านมีความคิดเห็น 
อย่างไร

ดร.สมเกียรติฯ : พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการ 
ประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  
ไดม้กีารปรบัปรงุหลกัการเกีย่วกบัการจดัสรรคลืน่ความถีไ่วห้ลายประการ อาท ิในสว่น 
ของการกำกบักจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน ์กฎหมายไดก้ำหนดไวช้ดัเจนวา่
การขอใชค้ลืน่ความถีเ่พือ่นำไปใชใ้นกจิการกระจายเสยีงหรอืกจิการโทรทศันน์ัน้ ตอ้งยืน่ 
คำขออนุญาตและได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ได้กำหนดให้กรณีที่เป็น 
การขออนุญาตใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ซึ่งเป็นการ 
ประกอบกิจการทางธุรกิจ ให้ใช้วิธีคัดเลือกโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ท้ังในระดับชาติ 

๒พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ. ๒๕๔๓  

“มาตรา ๖๒ ให้กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ และกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เป็นคณะกรรมการร่วม ทำหน้าที่บริหารคลื่นความถี่

ให้คณะกรรมการร่วมประชุมกันเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
ให้เลขาธิการ กทช. เป็นเลขานุการคณะกรรมการร่วม

มาตรา ๖๓ ให้คณะกรรมการร่วมมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กำหนดนโยบายและจัดทำแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
(๒) จัดทำตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ
(๓) กำหนดการจัดสรรคลื่นความถี่ระหว่างคลื่นความถี่ที่ใช้ในกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และกิจการ 

วิทยุโทรคมนาคม
     ฯลฯ                                 ฯลฯ”
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“กฎหมาย กสทช. ฉบับใหม่
กับการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อประโยชน์สาธารณะ”

ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น โดยให้แยกกันประมูลในแต่ละระดับ๓ เช่นเดียวกับ 
ผู้ที่ประสงค์จะใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคมจะต้องได้รับใบอนุญาต 
โดยดำเนินการด้วยวิธีการประมูลคลื่นความถี่๔ ตัวอย่างการใช้คลื่นความถี่ในลักษณะ 
ที่เป็นการให้บริการสาธารณะ เช่น กรณีเครือข่ายวิทยุชุมชนของหลวงตามหาบัว 
ที่ลูกศิษย์ของท่านได้จัดทำขึ้นแต่ก็ เป็นเครือข่ายเฉพาะพื้นที่ ไม่ใช่ เครือข่าย 
ทั่วประเทศ หรือกรณีคลื่นวิทยุโทรทัศน์ของรัฐสภาก็เป็นลักษณะการใช้คลื่นเพื่อ 
ให้บริการสาธารณะ สามารถขออนุญาตใช้คลื่นความถี่ได้โดยไม่ต้องใช้วิธีการประมูล  
แตก่รณกีารขอใชค้ลืน่ความถีใ่นเชงิพาณชิย ์เชน่ เครอืขา่ยโทรศพัทม์อืถอื หรอืสถานวีทิย ุ
ทีเ่ปดิเพลงโดยมกีารหารายได ้เชน่นีถ้อืเปน็การประกอบกจิการทางธรุกจิเพือ่แสวงหา 
กำไร จึงต้องทำในลักษณะของการประมูลตามที่กฎหมายบัญญัติไว้

จุลนิติ : แนวทางในการดำเนินการจัดสรรคล่ืนความถ่ีของนานาอารยประเทศน้ัน  
ทางปฏิบัติมีหลักการเป็นอย่างไร เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศไทย และพระราชบัญญัติ 
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ฉบับนี้ มีความเหมาะสมและ
ความสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือไม่

ดร.สมเกียรติฯ : ในเรื่องแนวทางการดำเนินการจัดสรรคลื่นความถี่ในทาง 
ปฏบิตันิัน้ สว่นใหญใ่นหลายประเทศหากเปน็การนำคลืน่ความถีไ่ปใชใ้นเชงิพาณชิยแ์ลว้ 
มักจะใช้แนวทางการประมูลแข่งขันกัน ซึ่งมีการลองผิดลองถูกกันมาโดยตลอด 
ตวัอยา่งเชน่ เดมิในประเทศสหรฐัอเมรกิาเมือ่ผูใ้ดตอ้งการใชค้ลืน่ความถีก่ม็าขออนญุาต 
โดยที่ใครมาก่อนก็จะได้สิทธิใช้คลื่นความถี่ก่อน ทำให้เกิดปัญหาคลื่นความถี่มี 
ไม่เพียงพอกับความต้องการ ส่วนผู้ที่ได้สิทธิใช้คลื่นความถี่บางครั้งกลับนำสิทธินั้น 

๓พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ 
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  มาตรา ๔๑ วรรคแรก วรรคสอง และวรรคหก บัญญัติว่า

“ผู้ใดประสงค์จะใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ต้องได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้
การยื่นคำขออนุญาต และการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ กสทช. ประกาศกำหนด เว้นแต่การ 

ประกอบกิจการทางธุรกิจให้เป็นไปตามที่กำหนดในวรรคหก 
ในกรณีที่เป็นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ซึ่งเป็นการประกอบกิจการทาง 

ธุรกิจตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ให้ใช้วิธีคัดเลือกโดยวิธีการประมูล
คลื่นความถี่ ทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น โดยให้แยกกันประมูลในแต่ละระดับ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
ระยะเวลาและเงื่อนไขที่ กสทช. ประกาศกำหนด” 

๔พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ 
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  มาตรา ๔๕ วรรคแรก บัญญัติว่า

“ผูใ้ดประสงคจ์ะใชค้ลืน่ความถีเ่พือ่กจิการโทรคมนาคมตอ้งไดร้บัใบอนญุาตตามพระราชบญัญตันิี ้ซึง่ตอ้งดำเนนิการโดยวธิกีาร
ประมลูคลืน่ความถี ่ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร ระยะเวลาและเงือ่นไขที ่กสทช. ประกาศกำหนด โดยใหน้ำความในมาตรา ๔๑ วรรคสี ่
และวรรคเจ็ด มาใช้บังคับโดยอนุโลม และเงินที่ได้จากการประมูลเมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วให้ส่งเข้าเป็นรายได้แผ่นดิน”
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ไปขายต่อ จึงมีการเปลี่ยนวิธีการเป็นการจัดสรรคลื่นความถี่โดยวิธีการออกสลาก  
ใครจับสลากได้ก็จะเป็นผู้ได้ใช้คลื่นความถี่ ก็เกิดปัญหาเหมือนเดิมคือผู้ที่ได้สิทธิใช้ 
คลืน่ความถีไ่มไ่ดเ้อาคลืน่ความถีไ่ปใชป้ระโยชนแ์ตก่ลบันำไปขายตอ่เอากำไรกนั ในทีส่ดุ 
จึงได้มีการพัฒนามาสู่ระบบการประมูลอย่างเช่นในปัจจุบัน ขณะเดียวกันในบางประเทศ 
ใช้วิธีการที่เรียกว่าประกวดนางงาม คือการให้ผู้ต้องการใช้คลื่นความถี่ทำข้อเสนอ 
ด้านเทคนิคว่าจะนำคลื่นความถี่ไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบใด และข้อเสนอด้านการ 
ให้บริการว่าจะเป็นการให้บริการในรูปแบบใด เช่น ถ้าเป็นรายการวิทยุก็ให้บรรยาย 
ว่ามีรูปแบบรายการอย่างไร มีจำนวนโฆษณาเท่าใด มีผังรายการการออกอากาศ 
เป็นอย่างไร เป็นต้น ซึ่งหากข้อเสนอของใครดีกว่าก็จะเป็นผู้ได้สิทธิใช้คลื่นความถี่นั้น  
ซึง่วธิกีารนีค้งไมเ่หมาะสมกบัประเทศไทย ทา้ยทีส่ดุวธิกีารทีน่านาอารยประเทศนยิมใช้ 
ในการจัดสรรคลื่นความถี่ก็คือวิธีการประมูล เพราะการประมูลมีความโปร่งใสและ 
ตัดสินง่าย หากใครเสนอประมูลสูงกว่าก็จะชนะการประมูลและได้คลื่นความถี่ไป

ส่วนเร่ืองความเหมาะสมและความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๕๐ นั้น เห็นว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องกันดี แต่มีข้อสังเกตว่า 
ทั้งรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการพัฒนาให้เท่าทันกับการ 
เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเทคโนโลยีและด้านการตลาด 

จุลนิติ : ในทัศนะของท่านคิดว่าการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ตามพระราชบัญญัต ิ
องค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ควรมีลักษณะหรือวิธีการอย่างไร จึงจะ 
มีความโปร่งใสและปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง รวมทั้งในเรื่องของ 
ผลประโยชน์ทับซ้อน และไม่ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่อการสรรหาดังเช่น 
ในอดีตที่ผ่านมา

 ดร.สมเกียรติฯ : กระบวนการได้มาซ่ึง กสทช. จำนวน ๑๑ คนน้ัน มีองค์กรต่าง ๆ 
หลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง คือ สมาคมวิชาชีพ สถาบันอุดมศึกษา หรือองค์กรเอกชน 
ท่ีดำเนินการโดยมิใช่เป็นการแสวงหาผลกำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน ซ่ึงได้ข้ึนทะเบียนไว้ 
ต่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม 
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะกรรมการสรรหา วุฒิสภา 
และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตลอดจนนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี

 สำหรับวิธีการได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็น กสทช. นั้น มีที่มาจาก 
๒ วิธีการ   
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“กฎหมาย กสทช. ฉบับใหม่
กับการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อประโยชน์สาธารณะ”

  วิธีการแรก คือ การได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ 
โดยวิธีการให้สมาคม สถาบัน และองค์กรที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้คัดเลือกกันเอง ซึ่งวิธีนี้ 
อาจกอ่ใหเ้กดิปญัหาในเรือ่งของความไมโ่ปรง่ใสได ้กลา่วคอื อาจมกีารกระทำทีเ่ขา้ขา่ย 
ลกัษณะของการบลอ็กโหวต ดงันัน้ การทีจ่ะพจิารณาวา่สมาคม สถาบนั หรอืองคก์รใด 
มคีณุสมบตัคิรบถว้นตามกฎหมายหรอืไม ่สำนกังานเลขาธกิารวฒุสิภาจะตอ้งพจิารณา 
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างแท้จริง โดยต้องพิจารณาว่าสมาคมหรือองค์กรนั้น 
มีประวัติการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ รวมทั้งต้องมีการ 
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี ดังนั้นจึงต้องพิจารณาจาก 
ผลงานไม่ใช่พิจารณาเพียงเอกสารหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคลเท่าน้ัน การบังคับใช้ 
กฎหมายจึงจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

  วิธีการที่สอง คือ การได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ 
โดยวิธีการสรรหา โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้บัญญัติให้มีคณะกรรมการสรรหา 
กรรมการคณะหนึง่มจีำนวน ๑๕ คน ทำหนา้ทีค่ดัเลอืกผูส้มควรไดร้บัเลอืกเปน็กรรมการ๕  
จะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้บัญญัติองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา 
โดยระบุชื่อองค์กรไว้อย่างชัดเจนซึ่งการบัญญัติกฎหมายในลักษณะเช่นนี้มีไม่มากนัก  
จึงอาจกล่าวได้ว่ารัฐต้องการผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ ความน่าเช่ือถือ และมีความคาดหวังว่า 
คณะกรรมการสรรหาชดุนีจ้ะใชด้ลุพนิจิไปในทางทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่สาธารณะมากทีส่ดุ 
ในการคดัเลอืกผูส้มควรไดร้บัเลอืกเปน็กรรมการ โดยปราศจากการเลน่พรรคเลน่พวก 
กลุม่อทิธพิลธรุกจิและการลอ็บบี ้อนัจะทำใหไ้ดม้าซึง่ กสทช. ทีม่อีสิระเขา้มาทำหน้าท่ี 
สำคัญในการจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ประกอบกับพระราชบัญญัติฉบับนี้มี 
กระบวนการที่ให้ความคุ้มครองการดำเนินการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาไว้ 
พอสมควร กลา่วคอื เมือ่สำนกังานเลขาธกิารวฒุสิภาไดร้บัจดทะเบยีนสมาคม สถาบนั 
หรือองค์กรใด การวินิจฉัยของศาลในภายหลังว่าการจดทะเบียนนั้นเป็นการไม่ชอบ
ไม่ให้มีผลกระทบต่อการที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ดำเนินการไปแล้วก่อนวัน

วิธีการแรก คือ การได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการโดยวิธีการ 
ให้สมาคม สถาบัน และองค์กรที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้คัดเลือกกันเอง ซึ่งวิธีนี้อาจก่อให้เกิดปัญหา
ในเรื่องของความไม่โปร่งใสได้

๕โปรดดู พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  มาตรา ๑๔
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ที่ศาลมีคำวินิจฉัย๖ นอกจากนี้ยังบัญญัติให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการคัดเลือก 
อาจย่ืนคำฟ้องต่อศาลปกครองได้ แต่ไม่เป็นเหตุให้ต้องระงับหรือชะลอการดำเนินการใด ๆ   
ที่ได้ดำเนินไปแล้ว เว้นแต่ศาลปกครองจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น๗  
แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายชัดเจนว่าต้องการให้กระบวนการได้มาซึ่ง 
รายชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็น กสทช. ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

จุลนิติ : ในทัศนะของท่านคิดว่าการจัดทำแผนแม่บทเพ่ือบริหารคล่ืนความถ่ี 
ของคณะกรรมการ กสทช. ใหเ้ปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพมปีระสทิธผิลและสอดคลอ้ง 
กบัความเจรญิกา้วหนา้ของเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเรว็ รวมทัง้มกีาร
แข่งขันกันโดยเสรีและอย่างเป็นธรรมนั้น ควรมีแนวทางในการดำเนินการอย่างไร

 ดร.สมเกยีรตฯิ : อำนาจหนา้ทีข่อง กสทช. ในการจดัทำแผนแมบ่ทการบรหิาร 
คล่ืนความถ่ีตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกำกับการประกอบ 
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓๘ นั้น  
มีความสำคัญมาก เพราะการจัดทำแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ดังกล่าว 
เป็นการดำเนินการซึ่งเกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที่มีความสำคัญ 
จำนวนหลายหน่วยงาน นอกจากน้ียังเก่ียวข้องกับผู้ประกอบการภาคเอกชน และเก่ียวข้อง 

 วิธีการที่สอง คือ การได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ 
โดยวิธีการสรรหา โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้บัญญัติให้มีคณะกรรมการสรรหา 
กรรมการคณะหนึ่งมีจำนวน ๑๕ คน ทำหน้าที่คัดเลือกผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ

๖พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ 
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  มาตรา ๙ วรรคสี่ และวรรคห้า

“เมือ่สำนกังานเลขาธกิารวฒุสิภาไดร้บัจดทะเบยีนสมาคม สถาบนั หรอืองคก์รใดตามวรรคหนึง่แลว้ใหเ้ปน็อนัใชไ้ด ้การวนิจิฉยั 
ของศาลในภายหลังว่าการจดทะเบียนนั้นเป็นการไม่ชอบไม่ให้มีผลกระทบต่อการที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ดำเนินการไปแล้ว 
ก่อนวันที่ศาลมีคำวินิจฉัย

สมาคม สถาบนั หรอืองคก์รใดทีถ่กูปฏเิสธการขอขึน้ทะเบยีนตามวรรคหนึง่ ใหม้สีทิธฟิอ้งคดตีอ่ศาลปกครองได ้แตก่ารฟอ้งคด ี
ดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ต้องระงับหรือชะลอการดำเนินการเสนอชื่อหรือการคัดเลือกตามพระราชบัญญัตินี้”

๗พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ 
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  มาตรา ๑๕ วรรคหก

“ผู้ท่ีได้รับความเสียหายจากการคัดเลือก อาจย่ืนคำฟ้องต่อศาลปกครองได้ แต่ไม่เป็นเหตุให้ต้องระงับหรือชะลอการดำเนินการใด ๆ   
ที่ได้ดำเนินไปแล้ว เว้นแต่ศาลปกครองจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น...”

๘พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ 
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๒๗ วรรคแรก (๑) บัญญัติว่า

“ให้ กสทช. มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทำแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการ 

โทรทัศน์ แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม แผนความถี่วิทยุ และแผนเลขหมายโทรคมนาคม”
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“กฎหมาย กสทช. ฉบับใหม่
กับการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อประโยชน์สาธารณะ”

กับภาคประชาชนด้วย ดังนั้น การจัดทำแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ดังกล่าว 
จงึตอ้งเปดิกวา้งและรบัฟงัความเหน็ของภาคสว่นตา่ง ๆ  ใหม้าก๙ โดยการรบัฟงัความเหน็ 
ตอ้งเปน็ไปอยา่งมมีาตรฐาน คำวา่ “มมีาตรฐาน” ในทีน่ีไ้มใ่ชเ่พยีงแตจ่ดัใหม้กีารรบัฟงั 
ความคิดเห็นของประชาชนพอเป็นพิธีเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว้เท่านั้น  
โดยไมน่ำความคดิเหน็ของประชาชน หรอืผูป้ระกอบกจิการทีใ่ชป้ระโยชนค์ลืน่ความถี ่ 
และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา กรณีเช่นนี ้
การจัดทำแผนแม่บทเพื่อบริหารคลื่นความถี่จะไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สอดคล้องกับ 
ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี และไม่มีความเป็นธรรม ซึ่งหากมีการรับฟัง 
ความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างตรงไปตรงมา โปร่งใสแล้ว จะก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อสาธารณะอย่างมาก

นอกจากนี้การจัดทำแผนแม่บทเพื่อบริหารคลื่นความถี่ของ กสทช. ยังต้อง 
สอดคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภาด้วย๑๐ ซึ่งนโยบายของ 
คณะรฐัมนตรใีนทีน่ี ้หมายถงึ นโยบายทีค่ณะรฐัมนตรแีถลงไวต้อ่รฐัสภา ไมใ่ชน่โยบาย 
ของรฐัมนตร ีและไมใ่ชน่โยบายรายวนั โดยสภาพแลว้นโยบายทีค่ณะรฐัมนตรแีตล่ะคณะ 
ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาจะมีลักษณะท่ีใกล้เคียงกัน ไม่แตกต่างกันมากนัก ยกเว้นบางประเด็น 
ที่รัฐบาลให้ความสำคัญ เช่น ต้องการให้อินเทอร์เน็ตเข้าถึงทุกตำบลทุกหมู่บ้าน 
รัฐบาลจะกำหนดไว้อย่างชัดเจน การจัดทำแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่จึงต้อง 
คำนึงถึงประเด็นเหล่านี้ซึ่งเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างหน้าที่การกำหนดนโยบาย 

๙พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ 
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๔๘ วรรคท้าย (๑) บัญญัติว่า

“ในการจัดทำแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ให้ กสทช. รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้ประกอบกิจการที่ใช้ประโยชน์ 
คลื่นความถี่ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งนี้ ระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น 
ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และการจัดทำแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ให้คำนึงถึงการใช้งานด้านความมั่นคงของรัฐตาม 
ความจำเป็น”

๑๐พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ 
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๗๔ บัญญัติว่า

“ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ กสทช. ต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภา”

การรบัฟงัความเหน็ตอ้งเปน็ไปอยา่งมมีาตรฐาน คำวา่ “มมีาตรฐาน” ในทีน่ีไ้มใ่ชเ่พยีงแต่ 
จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนพอเป็นพิธีเพ่ือให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ 
เท่าน้ัน โดยไม่นำความคิดเห็นของประชาชน หรือผู้ประกอบกิจการท่ีใช้ประโยชน์คล่ืนความถ่ี  
และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
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ของรัฐบาลกับรัฐสภา หน้าที่ในการดำเนินการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับ 
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมใน 
ภาคปฏบิตัขิอง กสทช. และการประกอบธรุกจิใหบ้รกิารของภาคเอกชนกบัรฐัวสิาหกจิ  
เป็นการแบ่งแยกหน้าที่กันอย่างชัดเจนซึ่งจะแตกต่างจากพระราชบัญญัติองค์กร 
จัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ 
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ทีก่ำหนดใหค้ณะกรรมการกจิการกระจายเสยีงและกจิการ 
โทรทัศน์แห่งชาติ (กสช.) และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) 
มอีำนาจหนา้ทีใ่นการกำหนดนโยบาย จดัทำแผนแมบ่ท และกำกบัดแูลประกอบกจิการ 
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักการ  
เนื่องจากฝ่ายบริหารจะไม่สามารถดำเนินการตามนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 จุลนิติ : บทสรุปส่งท้าย และข้อเสนอแนะอื่น ๆ (ถ้ามี)

 ดร.สมเกียรติฯ : เดิมพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับ 
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ นั้น  
ได้บัญญัติให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินการของสำนักงาน  
กสช. , เลขาธิการ กสช. , สำนักงาน กทช. , และเลขาธิการ กทช.๑๑ โดยไม่ได้บัญญัติ 
ให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินการของ กสช. และ กทช. เอาไว้ กสช. 
และ กทช. จงึหลดุพน้จากหลกัความรบัผดิชอบ เพราะกฎหมายบญัญตัไิวเ้พยีงใหจ้ดัทำ 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาภายใน ๓ เดือน 

๑๑พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๗๐ วรรคแรก บัญญัติว่า 

“เพือ่ประโยชนใ์นการตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการดำเนนิการและการบรหิารงานของสำนกังาน กสช. และเลขาธกิาร 
กสช. หรือสำนักงาน กทช. และเลขาธิการ กทช. แล้วแต่กรณี ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน 
กสช. หรือคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน กทช. แล้วแต่กรณี ประกอบด้วยประธานกรรมการและ
กรรมการอื่นจำนวนไม่น้อยกว่าสองคนแต่ไม่เกินสี่คน ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมิใช่กรรมการ เลขาธิการ กสช. เลขาธิการ 
กทช. พนักงานหรือลูกจ้างของสำนักงาน กสช. หรือพนักงานหรือลูกจ้างของสำนักงาน กทช. แล้วแต่กรณี รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามระเบียบที่ กสช. หรือ กทช. แล้วแต่กรณี กำหนด”

หน้าท่ีในการดำเนินการจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
วทิยโุทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคมในภาคปฏบิตัขิอง กสทช. และการประกอบธรุกจิใหบ้รกิาร 
ของภาคเอกชนกับรัฐวิสาหกิจ เป็นการแบ่งแยกหน้าที่กันอย่างชัดเจน
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นับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน และการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีเพื่อเสนอต่อ 
รัฐสภาในอดีตที่ผ่านมานั้นไม่ได้ระบุรายละเอียดมากนัก เช่น ระบุว่าสำนักงาน กทช.  
ไดร้บัเรือ่งรอ้งเรยีนจากผูบ้รโิภคจำนวนกีเ่รือ่งตอ่ป ีดำเนนิการแกไ้ขไปแลว้จำนวนกีเ่รือ่ง  
ยังอยู่ระหว่างดำเนินการจำนวนกี่เรื่อง โดยไม่ได้ระบุว่าแต่ละเรื่องนั้นมีเนื้อหาอย่างไร  
มีวิธีดำเนินการแก้ไขอย่างไร และไม่ได้พิจารณาว่าผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม 
เอาเปรียบผู้บริโภคหรือไม่ การจัดทำรายงานเช่นน้ีรัฐสภาย่อมไม่สามารถดำเนินการอะไร 
ต่อไปได้  ดงันัน้ พระราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละกำกบัการประกอบกจิการ 
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงได้บัญญัติ 
ไว้อย่างชัดเจนว่าการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของ กสทช. ต้องแสดง 
รายละเอียดแผนงานและผลการปฏิบัติงาน รายละเอียดเก่ียวกับการบริหารคล่ืนความถ่ี  
การจดัสรรคลืน่ความถี ่การประกอบกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน ์และกจิการ 
โทรคมนาคม และแผนการดำเนนิงานในระยะตอ่ไปเสนอตอ่คณะรฐัมนตรแีละรฐัสภา 
ภายใน ๑๒๐ วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี และเปิดเผยให้ประชาชนทราบ และรายงาน
ดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับ

(๑) ผลงานของ กสทช. ในปีท่ีล่วงมาแล้วเม่ือเปรียบเทียบกับแผนงาน 
หรือโครงการท่ีกำหนดไว้

 (๒) แผนงาน โครงการ และแผนงบประมาณสำหรับปีถัดไป
 (๓) งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี รายงานการตรวจสอบภายใน
 (๔) ปญัหาและอปุสรรคในการประกอบกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน ์

และกิจการโทรคมนาคมประเภทต่าง ๆ ที่มีความสำคัญต่อประชาชน
 (๕) คุณภาพและอัตราค่าบริการโทรคมนาคมประเภทต่าง ๆ ที่มีความสำคัญ 

ต่อประชาชน
 (๖) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพิจารณาเร่ืองร้องเรียนของผู้บริโภค
 (๗) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกองทุน
 (๘) รายงานเกี่ยวกับสภาพการแข่งขันของตลาดในการประกอบกิจการ 

กระจายเสยีง กจิการโทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคมประเภทตา่ง ๆ  รวมทัง้ขอ้สงัเกต 
เกี่ยวกับการกระทำอันมีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการทั้งทางตรงและทางอ้อมที่มี 
ผลกระทบกับประโยชน์ของรัฐและประชาชน

มีอีกกลไกหนึ่งในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการและ 
การบริหารงานของ กสทช. คือ การประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงาน 
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
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 และมีอีกกลไกหนึ่งในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการ 
และการบรหิารงานของ กสทช. คอื การประเมนิผลการดำเนนิการและการบรหิารงาน 
โดยคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิาน ซึง่พระราชบญัญตันิีบ้ญัญตั ิ
ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน จำนวน ๔ คน ซึ่งวุฒิสภา 
ไดพ้จิารณาคดัเลอืก มอีำนาจหนา้ทีต่ดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการดำเนนิการ 
และการบรหิารงานของ กสทช. คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน ์ 
(กสท.) คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ 
กสทช. แลว้แจง้ผลให ้กสทช. ทราบภายใน ๙๐ วนันบัแตว่นัสิน้ปบีญัช ีและนำรายงาน 
ดงักลา่วเสนอตอ่รฐัสภาพรอ้มรายงานผลการปฏบิตังิานประจำปขีอง กสทช. พรอ้มทัง้ 
เปดิเผยรายงานดงักลา่วตอ่ประชาชน๑๒ ซึง่การประเมนิโดยคณะกรรมการตดิตามและ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นการดำเนินการโดยบุคลากรท่ีมีความเป็นมืออาชีพ  
พระราชบัญญัติฉบับนี้จึงถือได้ว่าเป็นพระราชบัญญัติที่มีหลักการดี อย่างไรก็ตาม  
การพจิารณาคดัเลอืกคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิานของวฒุสิภา  
ก็จะต้องมีความโปร่งใส เปิดเผยและตรวจสอบได้ด้วย

สดุทา้ยนอกจากกลไกในการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการดำเนนิการ 
และการบริหารงานของ กสทช. ดังกล่าวมาข้างต้นแล้ว วุฒิสภาอาจมีมติให้กรรมการ 
กสทช. ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงหรือบกพร่องต่อหน้าที่อย่างร้ายแรง

๑๒พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ 
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๗๒ วรรคแรก บัญญัติว่า

“ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน มีอำนาจหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการ 
และการบริหารงานของ กสทช. กสท. กทค. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. แล้วแจ้งผลให้ กสทช. ทราบภายในเก้าสิบวัน 
นบัแตว่นัสิน้ปบีญัช ีและให ้กสทช. นำรายงานดงักลา่วเสนอตอ่รฐัสภาพรอ้มรายงานผลการปฏบิตังิานประจำปขีอง กสทช. ตามมาตรา ๗๖ 
และเปิดเผยรายงานดังกล่าวให้ประชาชนทราบทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของสำนักงาน กสทช. หรือวิธีการอื่นที่เห็นสมควร”
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“กฎหมาย กสทช. ฉบับใหม่
กับการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อประโยชน์สาธารณะ”

พ้นจากตำแหน่งได้๑๓ และในกรณีที่ปรากฏว่า กสทช. ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมาย 
กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ วุฒิสภาอาจมีมติให้ กสทช. ทั้งคณะพ้นจากตำแหน่ง 
ไดเ้ชน่กนั๑๔ หมายความวา่ หากการปฏบิตัหินา้ทีข่อง กสทช. ไมเ่ปน็ไปตามเจตนารมณ์ 
ของกฎหมายแล้วก็ย่อมมีบทลงโทษ กสทช. เช่นเดียวกัน 

๑๓พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ 
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๒๑ วรรคแรก บัญญัติว่า

“สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา มีสิทธิ 
ร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภามีมติให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุที่กรรมการนั้นมีความประพฤติเสื่อมเสีย 
อย่างร้ายแรงหรือบกพร่องต่อหน้าที่อย่างร้ายแรง”

๑๔พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ 
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๒๒ วรรคแรก บัญญัติว่า

“เมื่อปรากฏว่า กสทช. ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพให้บุคคลดังต่อไปนี้มีสิทธิร้องขอต่อ 
ประธานวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภามีมติให้ กสทช. พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ”
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สรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
 
 เรือ่ง  รา่งพระราชบญัญตัสิตัวเ์พือ่งานทางวทิยาศาสตร ์พ.ศ. .... 
	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์	 พ.ศ.	 ....	
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเสนอ	 และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา	โดยให้รับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา	(คณะที่	๗)	เรื่องเสร็จที่	๘๙๘/๒๕๕๐	
และความเห็นของกระทรวงการคลัง	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 กระทรวงสาธารณสุข	 สำนักงบประมาณ	 สำนักงาน	 ก.พ.ร.	
สำนักงานศาลยุติธรรม	 และสำนักงานอัยการสูงสุด	 ไปประกอบการพิจารณาด้วย	 แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา	 ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป
หากการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่สอดคล้องกับหลักการของ
ร่างพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์	 พ.ศ.	 ....	 ให้เสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง	 	 ทั้งนี้
ให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติรับความเห็นของสำนักงาน	 ก.พ.	 เกี่ยวกับการดำเนินการ
จัดตั้งหน่วยงานไปพิจารณาดำเนินการต่อไป			

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..)
 พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่ง
 ของข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ
	 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร	 (ฉบับที่	 ..)
พ.ศ.	 ....	 	 ตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอ	 และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา	 ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎร
พิจารณาต่อไป	 และได้อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่ง
ของข้าราชการทหาร	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ	 และให้ส่งสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา	 แล้วดำเนินการต่อไปได้	 โดยให้สำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีการับความเห็นของกระทรวงศึกษาธิการไปประกอบการพิจารณาด้วย	และสำหรับภาระในด้าน
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งบประมาณและในด้านบุคลากรให้กระทรวงกลาโหมรับความเห็นของกระทรวงการคลัง	 สำนัก
งบประมาณ	สำนกังาน	ก.พ.	และคณะกรรมการพจิารณาเงนิเดอืนแหง่ชาต	ิไปพจิารณาดำเนนิการตอ่ไป		
	 โดยมีสาระสำคัญ	ดังนี้		
	 ๑)	 ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 มีสาระสำคัญ	
คือ	 ให้แก้ไขความในบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งข้าราชการทหาร	 ท้ายพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการทหาร	 พ.ศ. 	 ๒๕๒๑	 ซึ่ งแก้ ไขเพิ่ม เติมโดยพระราชบัญญัติ ระเบียบ
ข้าราชการทหาร	 (ฉบับที่	 ๗)	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 จากความว่า	 “๔.	 ประเภทวิชาการในโรงเรียนทหาร”
เป็น	“๔.	ประเภทวิชาการในสถาบันการศึกษา	สังกัดกระทรวงกลาโหม”	
	 ๒)	ร่างพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการทหาร	(ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	....	
มีสาระสำคัญ	 คือ	 ให้แก้ ไขความในพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของ
ข้าราชการทหาร	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 จากความว่า	 “ประเภทวิชาการในโรงเรียนทหาร”	 ทุกแห่ง
เป็น	“ประเภทวิชาการในสถาบันการศึกษา	สังกัดกระทรวงกลาโหม”	

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ	 พ.ศ.	 ....	 ที่สำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาแลว้	ตามทีก่ระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์
เสนอและให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา	ก่อนนำเสนอสภาผู้แทนราษฎร
พิจารณาต่อไป	
	 โดยมีสาระสำคัญ	ดังนี้	
	 (๑)	 กำหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ	 (คณะกรรมการ	
สทพ.)	 และกำหนดอำนาจหน้าที่	 คุณสมบัติ	 วาระการดำรงตำแหน่ง	 ตลอดจนการพ้นจากตำแหน่ง
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 และได้กำหนดให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ระหว่างเพศ	 (คณะกรรมการ	 วลพ.)	 และกำหนดอำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการดังกล่าว	 โดยมี
สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวรับผิดชอบงานธุรการและงานวิชาการของคณะกรรมการ
สทพ.	และคณะกรรมการ	วลพ.	
 (๒)		การกำหนดนโยบาย	กฎ	ระเบียบ	ประกาศ	มาตรการ	โครงการหรือวิธีปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ	
องคก์รเอกชน	หรอืบคุคลใดในลกัษณะทีเ่ปน็การเลอืกปฏบิตัโิดยไมเ่ปน็ธรรมระหวา่งเพศจะกระทำมไิด	้
	 (๓)		กำหนดให้บุคคลที่เห็นว่าตนได้รับหรือจะได้รับความเสียหายจากการกระทำในลักษณะ
ที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ	 มีสิทธิยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการ	 วลพ.	 โดยการ
รอ้งขอดงักลา่วไมเ่ปน็การตดัสทิธผิูร้อ้งในอนัทีจ่ะฟอ้งเรยีกคา่เสยีหายฐานละเมดิตอ่ศาลทีม่เีขตอำนาจ	
	 ทั้งนี้	 คณะกรรมการ	 วลพ.	 อาจกำหนดมาตรการชั่วคราวก่อนมีคำวินิจฉัยเพื่อคุ้มครอง	 หรือ
บรรเทาทกุขแ์กบ่คุคลซึง่ถกูเลอืกปฏบิตัโิดยไมเ่ปน็ธรรมระหวา่งเพศเทา่ทีจ่ำเปน็และสมควรแกก่รณกีไ็ด	้
	 (๔)		กำหนดให้คณะกรรมการ	 วลพ.	 มีอำนาจออกคำสั่งตามที่กำหนดได้	 หากมีคำวินิจฉัย
ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ	 โดยผู้เสียหายมีสิทธิขอรับการสงเคราะห์
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ซึ่งการสงเคราะห์ผู้เสียหายให้กระทำโดยให้ความช่วยเหลือ	 หรือให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามที่
กำหนด																	
	 (๕)	 กำหนดให้มีกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศเพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ	 โดยได้กำหนดกรอบวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินในกองทุน
และกำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุน	 ตลอดจนอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าว	
	 (๖)	 กำหนดบทกำหนดโทษ	

 เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 และร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 รวม ๒ ฉบับ
	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....
และร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต	(ฉบับที่	 ..)		พ.ศ.	....	รวม	๒	ฉบับ	ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ	
และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา	 โดยให้รับความเห็นของกระทรวงยุติธรรม
และสำนักงานศาลยุติธรรม	 ไปประกอบการพิจารณาด้วย	 แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภา
ผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	
	 โดยมีสาระสำคัญ	ดังนี้	
	 (๑)	 กำหนดโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทประกันภัย	 โดยกำหนดให้บริษัทต้องมีหุ้นที่บุคคล
ผู้มีสัญชาติไทยถืออยู่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ	 ๗๕	 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด	 ซึ่งหุ้นดังกล่าว
ต้องมีสิทธิออกเสียงไม่ต่ำกว่าร้อยละ	 ๗๕	 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด	 และต้องมีกรรมการ
เป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทยไม่ต่ำกว่า	๓	ใน	๔	ของจำนวนกรรมการ
	 (๒)	 กำหนดการบริหารจัดการของกองทุนประกันวินาศภัยและกองทุนประกันชีวิต	 โดยได้
กำหนดอำนาจกระทำกิจการของกองทุนประกันวินาศภัยและกองทุนประกันชีวิตเพิ่มเติม	๒	กรณี	คือ
การกู้ยืม	 หรือออกตั๋วเงิน	 หรือตราสารทางการเงินอื่น	 โดยต้องเป็นการกระทำเพื่อช่วยเหลือเจ้าหนี้
ซึ่งมีสิทธิได้รับชำระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย	 และการเป็นผู้ชำระบัญชีบริษัทที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัย
	 (๓)	 กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินจากกองทุนประกันวินาศภัยและกองทุนประกันชีวิต	
โดยกำหนดให้เจ้าหน้ีซ่ึงมีสิทธิได้รับชำระหน้ีท่ีเกิดจากการเอาประกันภัยมีสิทธิได้รับชำระหน้ีจากกองทุน
เม่ือบริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัย	 ท้ังน้ี	 ภายใน	 ๔๐	 วันนับแต่วันท่ีบริษัท
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัย	 ให้กองทุนประกาศให้เจ้าหนี้มายื่นขอรับชำระหนี้
จากกองทุน	
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สรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและส่งเสริม
 มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและส่งเสริมมาตรฐาน
ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน	 พ.ศ.	 ....	 ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ	 และให้ส่ง
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา	 แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทน
ราษฎรพิจารณา	ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	

สรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔
 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..)
 พ.ศ. ....
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....		ตามที่
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ	 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว	 และ
ใหส้ง่คณะกรรมการประสานงานสภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณากอ่นเสนอสภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณาตอ่ไป
	 โดยมีสาระสำคัญ	ดังนี้	
	 (๑)	 กำหนดให้เพิ่มเติมนิยามคำว่า	“กองทุน”	“สมาคมกีฬา”	และคำว่า	“สมาคมกีฬาจังหวัด”	
และให้แก้ไขนิยามคำว่า	“พนักงาน”	โดยตัดผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยออก	
	 (๒)	 กำหนดให้การกีฬาแห่งประเทศไทยมีอำนาจในการจำหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย
	 (๓)	 กำหนดให้ เพิ่มเติมองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการกีฬา
แห่งประเทศไทย	 โดยเพิ่มปลัดกระทรวงการคลังเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง	 และกำหนดให้
คณะรัฐมนตรีสามารถแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้อีกไม่เกิน	 ๕	 คน	 นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้
เพิ่มเติมองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกีฬาจังหวัด	 โดยเพิ่มนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัด	 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด	 นายกสมาคมกีฬาจังหวัด	 และผู้แทนเขตพื้นที่การศึกษา
ในจงัหวดัเปน็กรรมการ	และกรรมการอืน่	ซึง่ผูว้า่ราชการจงัหวดัแตง่ตัง้จำนวนไมน่อ้ยกวา่	๗		คน	แตไ่มเ่กนิ	
๑๑	คน	โดยในจำนวนน้ันจะต้องเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	ซ่ึงมิใช่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
๑	คน	และผู้แทนองค์กรเอกชนภายในจังหวัดจำนวน	๒	คน	โดยมีผู้อำนวยการสำนักงาน	กกท.	จังหวัด	
เป็นกรรมการและเลขานุการ	 และเลขาธิการสมาคมกีฬาจังหวัด	 เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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 (๔)	 กำหนดใหจ้ดัตัง้กองทนุพฒันาการกฬีาแหง่ชาตขิึน้ใน	กกท.	เพือ่เปน็ทนุสำหรบัการสง่เสรมิ
การพัฒนา	การคุ้มครอง	และสวัสดิการท่ีเก่ียวข้องกับการกีฬา	ตลอดจนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ของกองทุน
	 (๕)	 กำหนดให้หลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขการรับรองสมาคมกีฬา	 การขออนุญาต
และการอนุญาตให้เป็นสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย	 เป็นไปตามข้อบังคับท่ีคณะกรรมการการกีฬา
แห่งประเทศไทยกำหนด	 และกำหนดให้	 กกท.	 มีอำนาจเพิกถอนการรับรองท่ีให้ไว้แก่สมาคมกีฬาได้
ในกรณีที่สมาคมนั้นไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับที่คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยกำหนด	
	 (๖)	 กำหนดให้ความผิดในหมวด	๙	เป็นความผิดอันยอมความได้		
	 (๗)	 กำหนดบทเฉพาะกาลเพื่อรองรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ	ที่มีตามกฎหมายเดิม	 และเพื่อความ
ต่อเนื่องในการบังคับใช้กฎหมาย	ทั้งนี้	ได้กำหนดให้มีการเร่งรัดการออกกฎหมายลำดับรอง		ซึ่งจะทำ
ให้การบังคับใช้กฎหมายมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น											

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....
ตามท่ีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ	 ซ่ึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว
และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา	 แล้วเสนอสภาผู้แทนราษฎร
พิจารณาต่อไป
	 โดยมีสาระสำคัญ	ดังนี้	
	 (๑)	 กำหนดบทนิยามคำว่า	 “เจ้าหน้าที่ของรัฐ”	 ให้มีความหมายครอบคลุมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทุกประเภท	 ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ยังไม่มีบัตรประจำตัว
หรือมีเหตุผลความจำเป็นต้องมีบัตรประจำตัวสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่	
	 (๒)	 กำหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 สมาชิกวุฒิสภา	 สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ	 และสมาชิกสภาท้องถิ่น	 มีสิทธิได้รับและใช้บัตรประจำตัวสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
โดยถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย	
	 (๓)	 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีบัตรประจำตัวตามพระราชบัญญัตินี้	 แต่มีข้อยกเว้นไม่ใช้
บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีกฎหมายกำหนดให้ออกบัตรประจำตัวให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ไว้เป็นการเฉพาะแล้ว	 ไม่ต้องมีบัตรประจำตัวสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้	 และได้	
กำหนดผู้มีอำนาจออกบัตรประจำตัวสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้สอดคล้องกับการแก้ไขบทนิยามคำว่า
“เจ้าหน้าที่ของรัฐ”	 โดยผู้มีอำนาจออกบัตรดังกล่าวอาจมอบหมายให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองปฏิบัติการ
แทนได้		
	 ทัง้นี	้กำหนดใหบ้ตัรประจำตวัสำหรบัเจา้หนา้ทีข่องรฐัทีไ่ดอ้อกตามพระราชบญัญตับิตัรประจำตวั
เจ้าหน้าที่ของรัฐ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 ให้คงใช้ได้ต่อไปจนถึงวันที่บัตรนั้นหมดอายุ	 และกำหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐออกบัตรประจำตัวสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 ซึ่งยังไม่เคยมีบัตรประจำตัวให้แล้วเสร็จภายใน
๙๐	วัน	นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	
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สรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔
 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
 แห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(ฉบับที่	..)	
พ.ศ.	....	ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว	และให้ส่งคณะกรรมการประสานงาน
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา	แล้วเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	
	 โดยมีสาระสำคัญ	 คือ	 กำหนดให้เพิ่มบทนิยามคำว่า	 “ประธานสภา”	 “ข้าราชการสำนักงาน”	
“เลขาธิการ”	 และ	 “สำนักงาน”	 และให้ยกเลิกบทนิยามคำว่า	 “คณะกรรมการพัฒนาการ	
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ”	 และได้กำหนดให้ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการสรรหา
สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกระบวนการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ตลอดจนให้แก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติ	 วาระการดำรงตำแหน่ง	 และ
การพ้นจากตำแหน่งของสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม
อำนาจหน้าที่และการประชุมของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	
	 นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นผู้รักษาการ
โดยประธานและรองประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รับการทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ	 แต่งตั้ง	 และได้กำหนดให้มีการปรับปรุงสถานะและอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	
	 ทั้งนี้	การแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ	ให้ทำได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา	

 เรือ่ง  รา่งพระราชบญัญตัสิถาบนัการพลศกึษา (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....
ตามทีก่ระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีาเสนอ	และใหส้ง่สำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา
แลว้สง่ใหค้ณะกรรมการประสานงานสภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณา	กอ่นเสนอสภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณา
ต่อไป	
		 โดยมีสาระสำคัญ	 คือ	 กำหนดบทนิยามคำว่า	 “กระทรวง”	 “สภาวิชาการ”	 “วิทยาเขต”	
“คณะ”	 “บัณฑิตวิทยาลัย”	 “สำนัก”	 เพิ่มขึ้น	 เพื่อให้เกิดความชัดเจน	 และได้กำหนดให้
สถาบันการพลศึกษาเป็นนิติบุคคล	 มีฐานะเป็นกรมในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
และเปน็สว่นราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณ	โดยใหเ้พิม่บณัฑติวทิยาลยัเปน็สว่นราชการ
ในสถาบันการพลศึกษาเพื่อยกฐานะให้สถาบันการพลศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างหลากหลาย
สาขา	และสามารถจัดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้
 นอกจากน้ียังได้กำหนดให้สภาสถาบันการพลศึกษามีอำนาจหน้าท่ีในการบริหารงานบุคคล
ของสถาบันตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	 และได้แก้ไข
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องค์ประกอบของสภาสถาบันการพลศึกษา	 โดยกำหนดให้อธิบดีกรมพลศึกษาเป็นกรรมการสภาสถาบัน
โดยตำแหน่ง	 และให้สภาสถาบันแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งซึ่งมิใช่กรรมการสภาสถาบัน
เป็นกรรมการและเลขานุการสภาสถาบันโดยคำแนะนำของอธิการบดี	 ตลอดจนได้แก้ไขเพิ่มเติม
อำนาจหน้าที่ของสภาสถาบันการพลศึกษา	 	 โดยให้มีอำนาจหน้าที่พิจารณาอนุมัติหลักสูตรการศึกษา
ของสถาบัน	 	 การแต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี	 รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตผู้อำนวยการ
สำนักงานอธิการบดี	 คณบดี	 หัวหน้าส่วนราชการ	 ท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ	 ฯลฯ
รวมท้ังวางระเบียบและออกข้อบังคับเก่ียวกับการบริหารงาน	การเงิน	การจัดหารายได้	และผลประโยชน์
จากทรัพย์สินของสถาบัน	 และอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของสถาบัน	 นอกจากนี้
ได้กำหนดให้แก้ไขวิธีการได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถาบัน	 และการพ้นจากตำแหน่ง
รวมทั้งแก้ไขคุณสมบัติของอธิการบดี	รองอธิการบดี	และรองอธิการบดีประจำวิทยาเขต	

สรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ . . ) พ.ศ. . . . . 
	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสัญชาติ	 (ฉบับที่..)	พ.ศ.	 ....	 ตามที่นายสาทิตย์	
วงศ์หนองเตย	 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี	 ในฐานะประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหา
ของเครอืขา่ยชมุชนเพือ่การปฏริปูสงัคมและการเมอืงเสนอ	และใหส้ง่สำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา
ตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน	 โดยให้กระทรวงมหาดไทยเสนอความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ
ดงักลา่ว	เพือ่ประกอบการพจิารณาของสำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาดว้ย	สำหรบัการกำหนดคำนยิาม	
คำว่า	 “คนไทยพลัดถิ่น”	 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะได้พิจารณาหารือร่วมกับสำนักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติ	 เพื่อให้ครอบคลุมบุคคลที่มีเชื้อสายไทยกลุ่มต่าง	 ๆ	 อย่างทั่วถึง	 แล้วให้ส่ง
คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อนนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป			

สรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
 เรื่อง ร่างระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ	ดังนี้	
	 ๑)	 	 เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ	 พ.ศ.	 ....	 และร่างตาราง
ที่แนบท้ายร่างระเบียบนี้	 และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติ
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ที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา	 โดยให้รับความเห็นของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงาน	 ก.พ.
ไปประกอบการพิจารณาด้วย	แล้วดำเนินการต่อไปได้		
	 ๒)	 เห็นชอบในหลักการให้มีการแก้ไขปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน		เงินปี
บำเหน็จ	 บำนาญ	 และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับ
สิทธิการลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร	 หรือสิทธิการลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพทางอาชีพ	 ซึ่งเป็นสิทธิ
การลาที่กำหนดเพิ่มเติมใหม่ตามร่างระเบียบนี้	 และเห็นควรมอบหมายให้กระทรวงการคลังรับไป
ดำเนินการ	แล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
	 โดยมีสาระสำคัญ	ดังนี้		
	 (๑)	 กำหนดให้ยกเลิกระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ	พ.ศ.	๒๕๓๕	ระเบียบว่าด้วยการลา
ของขา้ราชการ	(ฉบบัที	่๒)	พ.ศ.	๒๕๓๙	และระเบยีบวา่ดว้ยการลาของขา้ราชการ	(ฉบบัที	่๓)	พ.ศ.	๒๕๔๒
	 (๒)	 กำหนดนิยามคำว่า	 “ปลัดกระทรวง”	 ให้หมายความรวมถึง	 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	
ปลัดทบวง	 รองปลัดกระทรวง	 ผู้ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มภารกิจ	 และปลัดกรุงเทพมหานครด้วย	
และนิยามคำว่า	“หัวหน้าส่วนราชการ”	หมายความว่า	อธิบดี	 หัวหน้าส่วนราชการ	 ท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน
และมีฐานะเป็นกรม	 หัวหน้าส่วนราชการซึ่งไม่มีฐานะเป็นกรม	 แต่มีฐานะเป็นอธิบดีหรือเทียบเท่า
ผู้ว่าราชการจังหวัด	 และให้หมายความรวมถึงผู้อำนวยการสำนักในสังกัดกรุงเทพมหานคร	 และ
เลขานุการรัฐมนตรีในฐานะผู้บังคับบัญชาสำนักงานรัฐมนตรีด้วย
 (๓)	 กำหนดให้ระเบียบน้ีใช้บังคับแก่ข้าราชการพลเรือน	ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ข้าราชการการเมือง	 ข้าราชการตำรวจ	 และข้าราชการกรุงเทพมหานคร	 ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการประเภทนั้น			
	 (๔)	 กำหนดให้ส่วนราชการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ในการเสนอใบลา	 อนุญาต
ให้ลา	และยกเลิกวันลา	สำหรับการลาป่วย	ลาพักผ่อน	หรือลากิจส่วนตัว	
 (๕)	 กำหนดให้ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายท่ีคลอดบุตร
เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา
ภายใน	๙๐	วันนับแต่วันที่คลอดบุตร	และให้มีสิทธิไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้
ไม่เกิน	๑๕	วันทำการ
	 (๖)	 กำหนดให้เพิ่มจำนวนวันลาพักผ่อนประจำปีในปีหนึ่งให้แก่ข้าราชการที่ไปประจำการ
ในต่างประเทศในเมืองที่กำลังพัฒนา	 อีก	 ๕	 วันทำการ	 และในเมืองที่กำลังพัฒนาซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาค
แอฟริกา	 ลาตินอเมริกา	 และอเมริกากลาง	 เมืองที่มีความเป็นอยู่ยากลำบาก	 เมืองที่มีภาวะ
ความเป็นอยู่ไม่ปกติ	และเมืองที่มีสถานการณ์พิเศษ	อีก	๑๐	วันทำการ	
	 (๗)	 กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลาของข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปปฏิบัติงานในองค์การ
ระหว่างประเทศ										
	 (๘)	กำหนดให้เพิ่มสิทธิการลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพทางอาชีพ	
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สรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
 คุณภาพการเรียนรู้ พ.ศ. .... 
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้
พ.ศ.	....	ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว	และให้ส่งคณะกรรมการประสานงาน	
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา	 ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	 และเห็นชอบข้อสังเกต
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา	 (คณะที่	 ๘)	 (รูปแบบการตรากฎหมายในการจัดเก็บภาษี)	 	 โดยให้
สว่นราชการถอืปฏบิตัเิกีย่วกบัขอ้เสนอรา่งกฎหมายเรือ่งใดทีไ่มใ่ชก่ฎหมายเกีย่วกบัภาษอีากร	ไมค่วรมี
บทบัญญัติกำหนดให้มีการจัดเก็บภาษีมาใช้เพื่อกิจการอื่นใด			
                                                                                                       *
 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติสัญชาติ	(ฉบับท่ี	..)	พ.ศ.	....	ท่ีสำนักงานคณะกรรมการ	
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว	และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อนเสนอ
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป
	 โดยมีสาระสำคัญ	ดังนี้	
	 (๑)	 กำหนดให้พระราชบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด	 ๑๒๐	 วัน	 นับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา	 และกำหนดให้ดำเนินการออกกฎกระทรวงตามมาตรา	 ๙/๕	 และมาตรา	 ๙/๗	
แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ	พ.ศ.	๒๕๐๘	ซึ่งแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้แล้วเสร็จภายใน	๑๒๐	วัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 เพื่อให้กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับพร้อมกับ
พระราชบัญญัติฯ	 อันจะทำให้การรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นสามารถสามารถดำเนินการได้
โดยเร็ว
	 (๒)	 กำหนดบทนิยามคำว่า	 “คนไทยพลัดถิ่น”	 เพื่อแสดงลักษณะของผู้ซึ่งจะได้รับการรับรอง
เป็นคนไทยพลัดถิ่น	ได้แก่
	 			 	 	 (๒.๑)		 ผู้ซ่ึงมีเช้ือสายไทยท่ีต้องกลายเป็นคนในบังคับของประเทศอ่ืน	โดยเหตุอันเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของราชอาณาจักรไทยในอดีต	 ซึ่งปัจจุบันผู้นั้นมิได้ถือสัญชาติ
ของประเทศอ่ืน	 และได้อพยพเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทยเป็นระยะเวลาหน่ึงและมีวิถีชีวิต
เป็นคนไทย	 โดยได้รับการสำรวจจัดทำทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎรภายใต้หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกำหนด	หรือ

  * ในวันอังคารที่	 ๑	 กุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้อนุมัติหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติสัญชาต ิ                      
(ฉบับที่	..) พ.ศ.	.... และส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน.
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	 			 	 (๒.๒)	 ผู้ซึ่งมีลักษณะอื่นทำนองเดียวกันตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	 ซึ่งเป็นการกำหนด
เพื่อให้สามารถพิสูจน์บุคคลเชื้อสายไทยในกรณีอื่นที่ยังไม่ได้สำรวจจัดทำทะเบียนตาม	 	 (๒.๑)	 แต่ใน
การกำหนดลักษณะของคนไทยพลัดถิ่นโดยกฎกระทรวงดังกล่าวจะต้องเป็นไปในทำนองเดียวกับ
เงื่อนไขการเป็นคนไทยพลัดถิ่นที่บัญญัติในคำนิยามนี้	 ซึ่งเป็นไปตามหลักการตีความกฎหมายที่เป็น
สากล	ซึ่งในภาษาลาติน	คือ	หลัก	ejusdem	generis	(หมายถึง	การตีความกฎหมายจะต้องสอดคล้อง
และรับกันกับความหมาย	หรือจุดประสงค์	หรือเจตนารมณ์ของถ้อยคำในตัวบทกฎหมายท่ีอยู่ในมาตรา
เดียวกัน	หมวดหมู่เดียวกัน	เรื่องเดียวกัน	หรืออยู่ในกฎหมายฉบับเดียวกัน)
	 	 	 (๓)	 กำหนดให้มีคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น	 อันประกอบด้วย	 กรรมการ
ซึ่งเป็นผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	 และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน	 ๗	 คน	 มีอำนาจหน้าที่
พิจารณาและให้การรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น	 ตลอดจนเสนอแนะและให้ความเห็นต่อรัฐมนตรี
ในการออกกฎกระทรวงหรือการดำเนินการใดๆ	 เกี่ยวกับคนไทยพลัดถิ่น	 	 ทั้งนี้	 ให้นำบทบัญญัติ
ว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอำนาจดำเนินการพิจารณาปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง	 มาใช้บังคับกับการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 การพ้นจากตำแหน่งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ	และการประชุมของคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นโดยอนุโลม	
	 	 	 (๔)	 กำหนดให้ผู้ซึ่งคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นได้รับรองความเป็นคนไทย
พลัดถิ่น	 ได้รับสัญชาติไทยโดยการเกิด	 และกำหนดให้บุตรของคนไทยพลัดถิ่นดังกล่าวที่ไม่ได้ถือ
สัญชาติของประเทศอื่นหรือได้สัญชาติไทยแล้ว	 ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดด้วย	 ซึ่งเป็นไปตามหลัก
สืบสายโลหิตและหลักที่ห้ามถือสองสัญชาติ	 นอกจากนี้ได้กำหนดให้คนไทยพลัดถิ่นที่ได้แปลงสัญชาติ
เป็นไทย	 หรือได้สัญชาติไทยแล้วก่อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ	 ถือว่าเป็นคนไทยพลัดถ่ินท่ีได้รับ
การรับรองจากคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นตามพระราชบัญญัติสัญชาติ 	
พ.ศ.	 ๒๕๐๘	 ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 	 และให้มีสถานะเป็นผู้มีสัญชาติไทย
โดยการเกิดด้วย	

สรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
 
 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ . . ) พ.ศ. . . . . 
	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติและเห็นชอบดังนี้	
	 ๑)	 อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติศุลกากร	 (ฉบับที่..)	 พ.ศ.	 ....	 ตามที่กระทรวงการคลัง
เสนอ	 และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา	 แล้วให้ส่งคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา	ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป
	 ๒)	 เห็นชอบตามที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง	 (นายประดิษฐ์	 	 ภัทรประสิทธิ์)
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สรุปมติคณะรัฐมนตรี 
ที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ

เสนอขอแก้ไขคำผิดของร่างพระราชบัญญัติศุลกากร	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 มาตรา	 ๑๐	 ซึ่งแก้ไข
มาตรา	 ๑๐๒	 ตรี	 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร	 พระพุทธศักราช	 ๒๔๖๙	 จาก	 “(๑)	 ความผิดฐาน
ลักลอบหรือหลีกเลี่ยงศุลกากรให้หักจ่ายเป็นเงินสินบนและรางวัลร้อยละ	 ๕๕	 จากเงินค่าขาย
ของกลาง	 โดยให้หักจ่ายเป็นเงินสินบนร้อยละ	 ๓๐	 เป็นเงินรางวัลร้อยละ	 ๒๕	 แต่กรณีที่มิได้ริบ
ของกลาง	หรือของกลางไม่อาจจำหน่ายได้	ให้หักจ่ายจากเงินค่าปรับ	ส่วนรายที่ไม่มีผู้แจ้งความนำจับ
ให้หักจ่ายเป็นเงินรางวัลร้อยละ	 ๓๐”	 เป็น	 “(๑)	 ความผิดฐานลักลอบหรือหลีกเลี่ยงศุลกากร
ให้หักจ่ายเป็นเงินสินบนและรางวัลร้อยละ	 ๑๕	 แต่กรณีที่มิได้ริบของกลาง	 หรือของกลางไม่อาจ
จำหน่ายได้	 ให้หักจ่ายจากเงินค่าปรับ	 ส่วนรายที่ไม่มีผู้แจ้งความนำจับ	 ให้หักจ่ายเป็นเงินรางวัล
ร้อยละ	๒๐”		



บทความทางวิชาการ
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 ๑คัดย่อจากรายงานการวิจัยเรื่องกลไกตามมาตรา ๔๑  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  ๒๕๔๐  เสนอต่อสมาคม 
นักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดทำโดย รศ.ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ ผู้วิจัยและหัวหน้าโครงการ รศ.ดร. วิษณุ วรัญญู ผู้วิจัย  
ผศ.ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ผู้วิจัย ผศ. วนิดา แสงสารพันธ์ ผู้วิจัย และนายคนันท์  ชัยชนะ  ผู้วิจัย ซึ่งรายงานการศึกษาวิจัยฉบับนี้ 
คณะผู้ศึกษาวิจัยได้ทำการศึกษากฎหมายต่างประเทศที่มีการกำหนดหลักประกันเสรีภาพของสื่อมวลชนไว้โดยชัดเจนจำนวน 
สามประเทศ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศฝรั่งเศส และประเทศเยอรมนี อย่างไรก็ตาม การนำเสนอบทความวิจัยฉบับนี ้
จะเป็นการนำเสนอเฉพาะผลการศึกษาวิจัยกลไกการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ที่ผู้เขียนเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการเท่านั้น.
 ๒ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

บทนำ
  ในประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย  ซึ่งประชาชนเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองตนเอง 
โดยผ่านสภาผู้แทนราษฎรนั้น  การมีส่วนร่วมในทางการเมืองการปกครองของประชาชนย่อมเป็น 
สาระสำคญัของการปกครองในรปูแบบดงักลา่ว ประกอบกบัการทีป่ระชาชนจะสามารถใชส้ทิธเิลอืกตัง้ 
ในระบอบประชาธิปไตยได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงย่อมขึ้นอยู่กับความรู้ความเข้าใจในทางการเมือง  
รวมทั้งการล่วงรู้ถึงข้อเท็จจริงอันเกี่ยวกับตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนราษฎรด้วย  เพราะฉะนั้น  
สทิธขิองประชาชนทีจ่ะไดร้บัทราบขอ้มลูขา่วสารทีเ่ปน็จรงิ (Right to be Informed) ยอ่มเปน็สิง่ทีจ่ำเปน็ 
อย่างยิ่งในสังคมประชาธิปไตย  ด้วยเหตุนี้เองสื่อมวลชนจึงได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในฐานะที่เป็น 
ตวักลางในการนำเสนอขอ้มลูขา่วสารเขา้สูค่วามรบัรูข้องประชาชน ภายใตแ้นวคดิทีว่า่สือ่มวลชนจะตอ้ง 
มคีวามเปน็อสิระและสามารถปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพโดยปราศจากการครอบงำจากเจา้หนา้ที ่
ของรัฐ และด้วยเหตุที่เสรีภาพของสื่อมวลชนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบอบการปกครองแบบ 
ประชาธิปไตย  ดังนั้น  เพื่อเป็นการพัฒนากลไกทางกฎหมายเพื่อให้ความคุ้มครองกับการใช้สิทธิ 
เสรีภาพของสื่อมวลชนของไทยจึงควรที่จะทำการศึกษากลไกการคุ้มครองการใช้สิทธิเสรีภาพ 
ของสื่อมวลชนในต่างประเทศเพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดกลไกในการคุ้มครองเสรีภาพของ 

๑

ผู้เขียน 
ผศ. วนิดา แสงสารพันธ์๒

กลไกการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ของสื่อมวลชน
ในประเทศสหรัฐอเมริกา :
ศึกษาเฉพาะกรณีสื่อวิทยุกระจายเสียง
และสื่อวิทยุโทรทัศน์
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สื่อมวลชนในประเทศไทยต่อไป  โดยการศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานะทางกฎหมาย 
ขององค์กรสื่อมวลชนในต่างประเทศ  กรณีเฉพาะสื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อวิทยุโทรทัศน ์ ตลอดจน 
ศึกษาเกี่ยวกับการจัดองค์กรในการกำกับดูแลการทำงานของสื่อมวลชน  และกลไกทางกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน  ตลอดจนการให้ความคุ้มครองสื่อมวลชน 
โดยองค์กรอิสระและโดยศาลยุติธรรมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดกลไกทางกฎหมายที่มีผล 
เปน็การคุม้ครองสือ่มวลชนในประเทศไทย โดยเปน็การศกึษาวจิยัเชงิเอกสารอนัเปน็การศกึษาวเิคราะห ์
ถึงแนวความคิด ปรัชญา ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่กำหนดในรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกา  
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับจากเอกสารวิชาการ ตำรา งานวิจัย และบทความต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง  และผลจากการศึกษาวิจัยพบว่ากลไกการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนในประเทศ
สหรัฐอเมริกามีรายละเอียดที่สำคัญดังต่อไปนี้  

กลไกการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนในประเทศสหรัฐอเมริกา 
  ก.  หลักกฎหมายที่เป็นพื้นฐานของการคุ้มครองเสรีภาพของสื่อมวลชน 
    จากการศกึษาวจิยักฎหมายของประเทศสหรฐัอเมรกิาทีม่ผีลเปน็การคุม้ครองการใชเ้สรภีาพ 
ของสือ่มวลชนประกอบกบักลไกการคุม้ครองการแสดงความคดิเหน็ของสือ่มวลชนพบวา่ ภายใตแ้นวคดิ 
ที่ว่าสื่อมวลชนจะต้องมีความเป็นอิสระและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยปราศจาก 
การครอบงำจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังนั้น รัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกาจึงได้ให้การรับรองสิทธิ
เสรีภาพของสื่อมวลชนเอาไว้ในบทแก้ไขเพิ่มเติมที่ 1 ของรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกา (First 
Amendment of the Bill of Rights) ความว่า “Congress shall make no law respecting an  
establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom 
of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the 
government for a redress of grievances.” 
   บทบัญญัติดังกล่าวมีใจความสำคัญเป็นการห้ามมิให้รัฐสภาตรากฎหมายใด ๆ  อันมีผลเป็นการ 
จำกัดหรือตัดทอนเสรีภาพของสื่อมวลชน  ทั้งนี้ก็เพื่อให้สื่อมวลชนมีความเป็นอิสระและสามารถที่จะ 
แสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีนั่นเอง และได้ถูกนำไปพัฒนาและนำมาปรับใช้ในการให้ความคุ้มครอง 
และรับรองเสรีภาพของสื่อมวลชนโดยศาลสูงสหรัฐ  (U.S.  Supreme  Court)  ซึ่งได้อธิบาย 
ความหมายของคำว่า  “Freedom of  the  Press”  ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของหลักประกันในบทแก้ไข 
เพิ่มเติมที่  1  ว่าหลักเกณฑ์ในการให้ความคุ้มครองสื่อมวลชนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญสหรัฐ 
อเมริกาหรือที่เรียกว่า  “Free Press Clause” นั้นเป็นบทบัญญัติที่ให้คุ้มครองแก่สื่อมวลชนประเภท 
หนังสือพิมพ์  หนังสือ  นิตยสาร  สื่อภาพเคลื่อนไหว  (Motion  Pictures)  สื่อวิทยุ  สื่อโทรทัศน์ และ 
หมายความรวมถึงสื่อไร้สายประเภทอินเทอร์เน็ตอีกด้วย  โดยศาลได้นำหลักการดังกล่าวมาปรับใช้ 
ในการพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนพร้อมทั้งได้วางแนวทางในการคุ้มครอง 
การทำหนา้ทีข่องสือ่มวลชนเอาไวใ้นหลาย ๆ  คด ีและคำตดัสนิดงักลา่วกไ็ดก้ลายมาเปน็แนวทางทีศ่าล
ในคดีต่อมานำมาใช้ในการพิจารณาคดีที่เกี่ยวกับสื่อมวลชนต่อมาอีกด้วยที่สำคัญ ได้แก่ 
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  ๑.  สื่อมวลชนไม่อาจที่จะถูกควบคุมจากรัฐหรือผู้ที่ใช้อำนาจรัฐ  รวมทั้งไม่อาจถูกจำกัดเสรีภาพ 
ในการเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารใด ๆ  ไดอ้กีดว้ย๓ ซึง่การคุม้ครองดงักลา่วนีย้งัหมายความรวมถงึ การกำหนด 
ห้ามมิให้รัฐกำหนดการลงโทษทางอาญาหรือกำหนดเรียกค่าเสียหายในทางแพ่งเอากับบุคคลที่วิจารณ์
หรือติติงการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของรัฐหรือของเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่อย่างใด๔    
  ๒.  ผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจสื่อสารมวลชน  (Media  Ownership)  ไม่อาจกำหนดหลักเกณฑ์หรือ 
ข้อกำหนดก่อนตีพิมพ์ (prior restraint – a legal prohibition on the press’s ability to publish  
information  in  its  possession)  อันจัดเป็นการกระทำที่กระทบต่อแก่นแห่งสิทธิเสรีภาพของ 
สื่อมวลชนอย่างชัดเจนและขัดต่อบทแก้ไขเพิ่มเติมที่ 1 แห่งรัฐธรรมนูญ๕    
  ๓. รัฐบาลไม่อาจจำกัดการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชนไม่ว่าในทางใด ๆ  เว้นแต่ในกรณี 
ที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเปิดเผยดังกล่าวจะกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ  และรัฐ 
ไม่อาจที่จะกำหนดโทษในทางอาญา  หรือเรียกค่าเสียหายในทางแพ่งต่อสื่อมวลชน  ในกรณีที่ข้อความ 
ทีน่ำเสนอนัน้เปน็ความจรงิและเรือ่งทีน่ำเสนอเปน็เรือ่งทีก่ระทบตอ่สาธารณชน และหา้มมใิหร้ฐักำหนด 
ให้มีการเก็บภาษีจากสื่อมวลชนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากภาษีที่ใช้กับองค์กรธุรกิจอื่น๖  
  ๔.  รัฐไม่อาจตรากฎหมายที่มีเนื้อหากำหนดจำกัดสิทธิในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ขัดกับ 
ความเชื่อของสื่อมวลชน ศาลสูงสหรัฐอเมริกาได้ให้เหตุผลในคดี  Sullivan ว่า “ขอบเขตแห่งเสรีภาพ 
ของสือ่มวลชนมไิดเ้ปน็เพยีงเสรภีาพในการเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารโดยเสรเีทา่นัน้ หากแตไ่ดข้ยายความ 
ถึงเสรีภาพโดยปราศจากการลงโทษใด ๆ  เมื่อสื่อมวลชนได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นเรื่องจริงและ 
เกีย่วขอ้งกบัประโยชนส์าธารณะ” หลกัการนีเ้ปน็ทีรู่จ้กักนัภายใตช้ือ่วา่ “The Daily Mail Principle”๗  
เว้นแต่เป็นการรายงานข่าวสารในเรื่องที่ไม่จริงโดยที่สื่อมวลชนรู้ถึงความไม่จริงนั้นมาตั้งแต่ต้นเท่านั้น 
จึงจะไม่ได้รับความคุ้มครอง 
  ๕.  กรณีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของบุคคลธรรมดา  (Private  Persons)  อันก่อให้เกิด 
ความเสียหายต่อชื่อเสียงของบุคคลนั้นและโดยที่การกระทำของบุคคลดังกล่าวเกี่ยวข้องกับประโยชน ์
สาธารณะ  ศาลสูงสหรัฐได้วางหลักไว้ว่าบุคคลดังกล่าวไม่อาจที่จะเรียกค่าเสียหายในทางแพ่งต่อ 
การกระทำนั้นได้  เว้นแต่การกระทำของสื่อมวลชนได้ละเมิดมาตรฐานความรับผิดที่สื่อมวลชนพึงต้อง 
ระมัดระวัง  (fault - based standard of care) นอกจากนี้ศาลยังขยายการตีความไปถึงอำนาจของ 
รฐับาลทีม่ตีอ่สือ่มวลชนโดยวางหลกัเกณฑส์ำคญัวา่รฐับาลไมม่อีำนาจในการบงัคบัใหส้ือ่มวลชนตพีมิพ์
หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามความต้องการของรัฐบาลแต่อย่างใด๘   

 ๓New York Times Co .v.  United States, 1971.
 ๔New York Times Co .v.  Sullivan, 1964.
 ๕Near v. Minnesota, 1931.
 ๖Grosjean v. American Press, 1936.
 ๗The fundamental right of a free press to disseminate truthful information about public matters. -  
Smith v. Daily Mail Publishing Co, 1979.
 ๘Miami Herald Publishing Co. v. Tornillo, 1974.
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  ๖. รฐัไมอ่าจกำหนดหา้มมใิหส้ือ่มวลชนเขา้ฟงัการพจิารณาคดขีองศาลและนำขอ้เทจ็จรงิดงักลา่ว
มาเปดิเผยตอ่สาธารณชน โดยศาลไดต้คีวามบทแกไ้ขเพิม่เตมิที ่1 ของรฐัธรรมนญูของสหรฐัอเมรกิาวา่ 
บทแกไ้ขเพิม่เตมิที ่1 นัน้มไิดเ้ปน็แตเ่พยีงคุม้ครองสือ่มวลชนในการเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารโดยปราศจาก 
การตรวจสอบจากรัฐและการกำหนดโทษทางอาญาใด ๆ  อันเป็นผลมาจากการปฏิบัติตามหน้าที่ของ 
สือ่มวลชนเทา่นัน้ หากแตย่งัรองรบัสทิธขิองสือ่มวลชนในการเขา้ฟงักระบวนการพจิารณาคดใีนทางอาญา 
และกระบวนการยุติธรรมอื่น  ๆ  อีกด้วย  โดยถือว่าสื่อมวลชนเปรียบเสมือนเป็นตัวแทน  (Surrogate)  
ของประชาชนในการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภายใต้บทบาทของตนและเพื่อประโยชน์ 
สาธารณะอีกด้วย๙   
  อย่างไรก็ตาม ภายใต้การให้ความคุ้มครองแก่เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นดังกล่าว ศาลสูง 
สหรฐัยงัไดก้ำหนดบทยกเวน้ของความคุม้ครองแกเ่สรภีาพในการแสดงความคดิเหน็ตามบทบญัญตัแิกไ้ข 
เพิ่มเติมที่ 1 ไว้โดยได้กำหนดลักษณะของการแสดงความคิดเห็นที่ไม่ตกอยู่ภายใต้ความคุ้มครอง 
ตามบทบัญญัติดังกล่าวไว้หลายกรณี เช่น “Defamation” คือ การแสดงความคิดเห็นที่เกิดจากการ 
ตีพิมพ์ข้อความที่มีการกล่าวอ้างข้อเท็จจริงซึ่งไม่ถูกต้องและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของ 
บุคคลอื่น  “Causing  Panic”  ซึ่งการแสดงความคิดเห็นที่มีผลเป็นการก่อให้เกิดความตื่นตระหนก 
ตอ่บคุคลรอบขา้ง ซึง่จำตอ้งใชม้าตรฐานของวญิญชูนในการพจิารณาวา่ขอ้ความทีแ่สดงออกมาจะกอ่ให ้
เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่านหรือผู้ฟัง  “Incitement  to  Crime”  ซึ่งเป็นการแสดงความคิดเห็นที่มีผล 
เป็นการกระตุ้นหรือยุยงส่งเสริมให้มีการก่ออาชญากรรม “Sedition” หมายถึงการแสดงความคิดเห็น 
ทีม่ผีลเปน็การปลกุปัน่ใหเ้กดิความไมส่งบในรฐัและ “Obscenity” เปน็การแสดงความคดิเหน็ทีข่อ้ความ 
ดังกล่าวมีลักษณะเป็นข้อความที่ลามก หยาบโลน เป็นต้น 
  ข.  สถานะทางกฎหมายขององค์กรสื่อมวลชนในประเทศสหรัฐอเมริกา 
    จากการศึกษาถึงองค์กรสื่อวิทยุโทรทัศน์ของประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าสื่อวิทยุโทรทัศน์ 
ของประเทศสหรัฐอเมริกานั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายหลักที่ชื่อว่า  Telecommunications 
Act of 1996 ที่กำหนดให้ประชาชนมีเสรีภาพในการเข้าประกอบกิจการภายใต้การแข่งขันที่เป็นธรรม  
และเมื่อพิจารณาจากโครงสร้างของสื่อวิทยุโทรทัศน์ในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วจะพบว่ามีรูปแบบ
ที่สำคัญ  สองรูปแบบ คือ  สื่อวิทยุโทรทัศน์ที่มีเอกชนเป็นเจ้าของ  (Private Ownership)  กับสื่อวิทยุ 
โทรทัศน์ที่เป็นของรัฐ (Public Ownership) ซึ่งในปัจจุบันการดำเนินการด้านวิทยุโทรทัศน์ของสหรัฐ 
อเมริกาจะมีการดำเนินงานควบคู่กันระหว่างสื่อวิทยุโทรทัศน์ของรัฐและสื่อวิทยุโทรทัศน์ของเอกชน 
ไปพร้อม ๆ  กัน ในขณะที่สื่อวิทยุโทรทัศน์ที่รัฐเป็นเจ้าของจะดำเนินการเพื่อสนองความต้องการ 
ของชุมชนหรือท้องถิ่น โดยรายการที่ออกอากาศส่วนใหญ่จะเป็นรายการเกี่ยวกับการศึกษาของเด็ก 
รายการแมบ่า้น รายการอาหารหรอืสารคดทีัว่ไป อนัจดัไดว้า่เปน็สถานโีทรทศันท์ีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัการคา้  
(Non - Commercial  Stations)  ซึ่งจะได้รับเงินสนับสนุนการดำเนินงานจากรัฐบาลโดยผ่าน  
The Corporation for Public Broadcasting (CPB) ซึง่ถกูจดัตัง้ขึน้โดยสภาคองเกรซในรปูของบรษิทั 

 ๙Cox Broadcasting Crop. V. Cohn, 1975.
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เอกชนเพือ่ทำหนา้ทีใ่นการใหค้วามชว่ยเหลอืแกส่ถานวีทิยโุทรทศันเ์หลา่นีใ้นเรือ่งเกีย่วกบัการใหบ้รกิาร 
และด้านวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน การวิจัยและด้านอื่น ๆ  และอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลด้านการ 
ส่งสัญญาณดาวเทียมและระบบส่งสัญญาณจาก The Public Broadcasting Services  (PBS) โดยมี 
The National Association of  Public  Television  Stations  (NAPTS)  เป็นหน่วยงานที่ให้ความ 
ช่วยเหลือด้านการวิจัยและการวางแผน  ทั้งนี้  สถานีวิทยุโทรทัศน์เหล่านี้จะได้รับเงินรายได้สนับสนุน 
จากรัฐบาลเพียงเล็กน้อย  หากแต่เงินรายได้ส่วนใหญ่ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ดังกล่าวจะได้มาจากเงิน 
สนับสนุนจากองค์กรเอกชนหรือผู้รับชมทางบ้านเป็นส่วนใหญ่  

  ค.  หลักประกันการใช้สิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน
     หลักการที่รับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นไป 
ภายใต้บทบัญญัติของบทแก้ไขเพิ่มเติมที่ 1 แห่งรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาซึ่งให้ความคุ้มครองแก่ 
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนและสื่อมวลชน  ซึ่งศาลสูงสหรัฐได้ตีความบทแก้ไข 
เพิ่มเติมที่  1  ดังกล่าวนี้ว่าเป็นหลักที่ไม่อาจถูกละเมิดได้  และรัฐบาลหรือรัฐสภาไม่มีอำนาจในการ
ตรากฎหมายใด ๆ  อันมีผลเป็นการจำกัดหรือตัดทอนเสรีภาพของสื่อมวลชนดังที่กฎหมายกำหนด 
แตอ่ยา่งไรกต็าม บางกรณรีฐัอาจจำกดัสทิธดิงักลา่วไดใ้นกรณทีีเ่ปน็ไปเพือ่ปอ้งกนัประโยชนส์าธารณะ 
หรือความปลอดภัยของรัฐเท่านั้น๑๐ และเนื่องจากบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมที่ 1 แห่งรัฐธรรมนูญสหรัฐ 
ทีก่ำหนดใหค้วามคุม้ครองเรือ่งเสรภีาพในการพดู (Free Speech) จะมผีลใชบ้งัคบัตอ่รฐัหรอืหนว่ยงาน 
ของรัฐโดยกำหนดห้ามมิให้รัฐกำหนดมาตรการใดอันเป็นการจำกัดสิทธิดังกล่าวของประชาชน ซึ่งย่อม 
หมายความว่าองค์กรธุรกิจภาคเอกชน  (Private  Sector)  สามารถที่จะกำหนดให้ลูกจ้างของตน 
สละสิทธิในการที่จะมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยเสรีตามที่กำหนดในบทแก้ไขเพิ่มเติมที่  1  

 ๑๐Near v. State of Minnesota, 1931.
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โดยกำหนดไวเ้ปน็เงือ่นไขในสญัญาการจา้งงาน๑๑ สง่ผลใหน้ายจา้งสามารถทีจ่ะเลกิจา้งไดห้ากเปน็กรณี 
ที่ลูกจ้างแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่อาจขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของนายจ้าง ซึ่งแตกต่างจากลูกจ้าง 
ของรฐัทีจ่ะไดร้บัความคุม้ครองการใชเ้สรภีาพในการแสดงความคดิเหน็โดยผลของบทแกไ้ขเพิม่เตมิที่ 1๑๒   
ดังกล่าวข้างต้น  แต่อย่างไรก็ตาม  ในกรณีดังกล่าวนี้ศาลสูงสหรัฐได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้ 
ความคุม้ครองแกล่กูจา้งของรฐัในการแสดงความคดิเหน็ภายใตบ้ทบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิที่ 1 ซึง่ในกรณนีี ้
ศาลจะตอ้งคำนงึถงึความสมดลุระหวา่งผลประโยชนข์องลกูจา้งในฐานะทีเ่ปน็ประชาชนกบัผลประโยชน์ 
ของรัฐในฐานะท่ีเป็นนายจ้างประกอบกับประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการ เน่ืองจากรัฐในกรณีน้ีมีบทบาท 
สองประการควบคู่กัน กล่าวคือ รัฐในฐานะที่เป็นนายจ้างที่ต้องจัดให้มีบริการสาธารณะกับรัฐในฐานะ 
ที่เป็นรัฐบาลและซึ่งการดำเนินการต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของบทแก้ไขเพิ่มเติมที่ 1 แห่งรัฐธรรมนูญ  
การสร้างความสมดุลดังกล่าวศาลจำต้องพิจารณาจากการใช้เสรีภาพของลูกจ้างในฐานะประชาชนกับ 
สทิธขิองนายจา้งตามสญัญาจา้งแรงงาน ซึง่การพจิารณาวา่ลกูจา้งทีถ่กูเลกิจา้งจากการแสดงความคดิเหน็ 
ของตนในกรณใีดทีจ่ะไดร้บัความคุม้ครองจากบทบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิที่ 1 หรอืไมน่ัน้ ตอ้งพจิารณาจาก
องคป์ระกอบสีป่ระการ๑๓  ดงันี ้ลกูจา้งจะตอ้งไดร้บัความไมเ่ปน็ธรรมอนัเกดิจากการจา้งงาน (Adverse 
Employment Action) ภายหลงัจากทีไ่ดม้กีารแสดงความคดิเหน็แลว้ การแสดงความคดิเหน็ดงักลา่ว 
ของลกูจา้งเปน็การแสดงความคดิเหน็ในเรือ่งทีก่ระทบตอ่ประโยชนข์องสว่นรวมหรอืประโยชนส์าธารณะ  
(Matter  of  Public  Concern)  การแสดงความคิดเห็นนั้นมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของนายจ้าง 
หรือกระทบต่อประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการของนายจ้าง  (Public Employer’s  Interest) และ 
การกระทำของลูกจ้างเป็นผลโดยตรงที่ก่อให้เกิดการจ้างงานที่ไม่เป็นธรรม (Causation) เท่านั้น จึงจะ 
ได้รับการคุ้มครองจากหลักการดังกล่าวข้างต้น  ภายใต้การดำเนินการตามหน้าที่ของสื่อมวลชนในการ 
นำเสนอขอ้มลูขา่วสารสูค่วามรบัรูข้องประชาชนนัน้ นอกเหนอืจากบทแกไ้ขเพิม่เตมิที ่1 แหง่รฐัธรรมนญู 
ของสหรฐัอเมรกิาแลว้ การดำเนนิการตามหนา้ทีข่องสือ่มวลชนยงัตกอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของกฎหมายอืน่ 
อีกหลายฉบับ ดังนี้   

 ๑๑Terrence S. Welch. “A Primer on Texas Public Employment Law”.  
56 Baylor Law Review 981, Fall 2004. www.International.westlaw.com.
 ๑๒David L. Hudson JR. “Balancing Act: Public Employees and Free Speech”. 
The First Amendment Center Publication. Vol.3 December 2002. p.4.
 ๑๓Pickering v. Board of Education, 1968.
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 ๑.  กฎหมายแรงงาน (Federal Labor Law) 
     กฎหมายแรงงานเป็นกฎหมายหรือข้อบังคับที่มีผลบังคับต่อความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้าง
และลูกจ้างที่ใช้บังคับกับการจ้างงานในลักษณะทั่วไป ซึ่งอยู่ภายใต้หลักการห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติ 
ในการจ้างงานโดยอาศัยเหตุเรื่องอายุ เชื้อชาติ  สีผิว ศาสนา เพศ  แหล่งกำเนิด  หรือเหตุอื่นอันเป็น 
การตดัสทิธกิารจา้งโดยไมเ่ปน็ธรรม โดยมรีายละเอยีดการคุม้ครองกำหนดในกฎหมายทีส่ำคญัสองฉบบั 
คือ National Labor Relations Act (NLRA) และ Fair Labor Standard Act (FLSA) ซึ่งต่างก็ตกอยู่ 
ภายใต้เงื่อนไขของบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมที่ 1 ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินการตามหน้าที่ของ 
สื่อมวลชนนั้น  เมื่อมีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารสู่ความรับรู้ของประชาชนแล้ว  ในบางกรณีสื่อมวลชน 
ที่เป็นลูกจ้างในองค์กรสื่อนั้น ๆ  อาจได้รับผลกระทบจากการรายงานข่าวนั้นได้โดยผลของข้อตกลง  
ในสัญญาจ้างแรงงานท่ีทำต่อนายจ้างทีอ่ยู่ในฐานะเหนือกว่าในการท่ีจะกำหนดเง่ือนไขใด  ๆ  ตามความประสงค์ 
ของตนในการจ้างงาน (Employment - At - Will Doctrine)๑๔  ซึ่งภายใต้เงื่อนไขของบทบัญญัติใน  
National Labor Relations Act (NLRA) นั้น ศาลสูงสหรัฐได้เคยวินิจฉัยว่า “ธุรกิจหนังสือพิมพ์ 
มิได้มีความแตกต่างจากการประกอบธุรกิจอื่นใด  ดังนั้น  ธุรกิจหนังสือพิมพ์จึงไม่อาจที่จะได้รับ 
ความคุ้มครองตามกฎหมายเป็นพิเศษแตกต่างจากธุรกิจอ่ืน”๑๕ ซึ่งย่อมหมายความว่าในข้อพิพาทที่เก่ียวกับ 
การจา้งงานหรอืการกระทำอนัไมเ่ปน็ธรรมของนายจา้งตามสญัญาจา้งแรงงาน เชน่ การไลอ่อก หรอืการ 
เลิกจ้างอันเป็นข้อพิพาทอันเกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงาน ลูกจ้างที่อยู่ในองค์กรสื่อมวลชนก็ต้องตกอยู่
ภายใตเ้งือ่นไขความคุม้ครองตามกฎหมายแรงงานเชน่เดยีวกนักบัลกูจา้งในธรุกจิอืน่ ๆ  สว่นในกรณขีอง 
Fair Labor Standard Act (FLSA) อนัอยูภ่ายใตก้ารดำเนนิงานของ The Wage and Hour Division  
of  the  Department  of  Labor  ซึ่งมีหน้าที่หลักในการพิจารณากำหนดค่าแรงขั้นต่ำและชั่วโมง 
การทำงาน  โดยให้ความคุ้มครองแก่เฉพาะลูกจ้างทั่วไปที่มิใช่ “Profession Employees” นั้น  
ในขอ้พพิาทของสือ่มวลชนลกูจา้งทีเ่รยีกรอ้งความคุม้ครองตามกฎหมายฉบบันี ้ศาลจะพจิารณากอ่นวา่ 
ความเปน็นกัขา่วหรอืสือ่มวลชนนัน้ถอืเปน็ลกูจา้งทีอ่ยูใ่นขา่ยความคุม้ครองตามกฎหมายฉบบันีห้รอืไม่  
ซึ่งในกรณีนี้เมื่อพิจารณาจากคำพิพากษาของศาลในแต่ละคดีจะพบว่า  คำวินิจฉัยของศาลยังไม่มี 
ความชดัเจน โดยในบางกรณศีาลตดัสนิใหน้กัขา่วเปน็อาชพีทีจ่ดัเปน็ “Profession Employees” ซึง่สง่ผล 
ให้ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายนี้๑๖ และในขณะที่อีกหลายคดีศาลได้พิพากษาว่าอาชีพนักข่าว 
ไม่จัดเป็น “Profession Employees” ซึ่งอยู่ในขอบเขตความคุ้มครองของกฎหมายฉบับนี้ด้วย๑๗  

 ๑๔Employment-At-Will  Doctrine:  the  doctrine  allows  employers  to  regulate  the  terms  of  employment 
thought the contract, as a result, employers can discharge employee at any time and for any reason, good or 
bad.  www.whistleblowers.org/private.html
 ๑๕Associated Press v. NLRB, 1937.
 ๑๖Sherwood v. Washington Post, 1988.
  ๑๗Dalheim v. KDFW-TV, 1988.
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     นอกจากนี ้ภายใตก้ฎหมายทัง้สองฉบบัดงักลา่วการจะพจิารณาวา่บคุคลใดจะถอืเปน็ลกูจา้ง 
ที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทั้งสองฉบับนั้น  จำต้องพิจารณาจากองค์ประกอบต่าง ๆ  เช่น  
ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง  หน้าที่ของลูกจ้าง  เวลาลูกจ้างที่ใช้ในการทำงานรวมตลอด 
ทั้งค่าจ้างที่จ่ายแก่ลูกจ้างประกอบกัน ตัวอย่างเช่น  “Stringers”๑๘ หรือนักเขียนที่ทำงานอิสระ  
“Freelance”๑๙ ต่างถือว่าเป็นลูกจ้างที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายฉบับนี้ด้วย  

 ๒. Whistleblower Protection 
     ภายใต้การจ้างแรงงานตามกฎหมายนั้น  นายจ้างย่อมมีอำนาจเหนือกว่าลูกจ้างในการที่จะ 
กำหนดหนา้ทีใ่หล้กูจา้งตอ้งกระทำการหรอืงดเวน้ไมก่ระทำการบางอยา่งทีข่ดัหรอืแยง้ตอ่ผลประโยชน์ 
ของนายจา้ง รวมตลอดถงึการกำหนดหา้มมใิหล้กูจา้งแสดงความคดิเหน็ของตนทีส่ง่ผลกระทบตอ่กจิการ 
หรอืผลประโยชนข์องนางจา้ง โดยนายจา้งมสีทิธอินัชอบธรรมในการทีจ่ะลงโทษลกูจา้งทีฝ่า่ฝนืเงือ่นไข 
ดังกล่าวไม่ว่าด้วยการไล่ออก การลดตำแหน่ง การจ้างงานที่ไม่เป็นธรรม การขึ้นบัญชีดำ หรือการอื่น ๆ   
อนัเปน็อำนาจของนายจา้งทีส่ามารถกระทำได ้ซึง่ขดัแยง้กบัเสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็ทีก่ำหนด 
รองรับไว้ในรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา  ในหลายกรณีที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ลูกจ้างประสบกับปัญหา 
ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานของนายจ้าง การคอร์รัปชัน หรือการดำเนินกิจการที่ผิดกฎหมาย 
ของนายจา้งของตน ซึง่ลว้นแลว้แตเ่ปน็ปญัหาทีม่ไิดก้ระทบตอ่ผลประโยชนข์องลกูจา้งเพยีงลำพงัเทา่นัน้  
หากแต่ยังเกี่ยวข้องหรือกระทบต่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวมอีกด้วย  และเมื่อลูกจ้างได้เปิดเผย 
กิจกรรมดังกล่าวของนายจ้างต่อสาธารณชน  สิ่งที่ลูกจ้างได้รับมักจะเป็นการตอบโต้จากนายจ้างอย่าง 
รนุแรง เชน่ การไลอ่อกหรอืการเลกิจา้ง๒๐ ในประเทศสหรฐัอเมรกิาเรยีกลกูจา้งทีม่พีฤตกิรรมดงักลา่ววา่  
“Whistleblower”  ซึ่งในกรณีของลูกจ้างที่เป็นสื่อมวลชนที่ดำเนินกิจกรรมภายใต้เสรีภาพของสื่อ 

  ๑๘Stephen Lacy and Todd F. Simon. The Economics and Regulation of US Newspapers. Norwood, N.J.  : 
Ablex Pub., c1993.
 ๑๙Kassel v. Gannett Co, Inc, 1989.
 ๒๐Krob v. Raytheon, 1989.
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(Free Press) ในการแสดงความคดิเหน็โดยการสบืเสาะหาขอ้มลูแลว้รายงานขอ้เทจ็จรงิสูค่วามรบัรูข้อง 
ประชาชนนั้นจึงมีลักษณะเป็น “Media Whistleblowers”๒๑ นั่นเอง เมื่อพิจารณาจากกฎหมายของ 
ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วจะพบว่า  “Whistleblower”  เป็นส่วนหนึ่งของเสรีภาพในการแสดง 
ความคดิเหน็ตามรฐัธรรมนญูซึง่ไดร้บัความคุม้ครอง แตอ่ยา่งไรกต็าม เนือ่งจาก The First Amendment  
นัน้เปน็บทบญัญตัทิีม่ผีลเปน็การกำหนดควบคมุเฉพาะการกระทำของรฐั (Government Acts) เทา่นัน้ 
มิได้ครอบคลุมถึงนายจ้างที่เป็นองค์กรธุรกิจเอกชนแต่อย่างใด  ในกรณีนี้ศาลสูงสหรัฐได้วางแนวทาง 
การให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างของรัฐ  (Public  Sector Whistleblowers) ไว้เฉพาะกรณีที่เป็นการ 
แสดงความคิดเห็นในเรื่องที่กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ (Public Concern)๒๒ เท่านั้น ภายใต้ 
ข้อจำกัดดังกล่าวมลรัฐส่วนใหญ่จึงได้นำเอา  The  Public  Policy  Exception  ที่เป็นนโยบายของรัฐ 
ในการใหค้วามคุม้ครองแกล่กูจา้งทีอ่ยูใ่นองคก์รธรุกจิเอกชนมาปรบัใชก้บัลกูจา้งทีเ่ปน็ Private Sector 
Whistleblowers แทนกฎหมายพเิศษทีใ่หค้วามคุม้ครองเฉพาะแกล่กูจา้งในภาครฐัเทา่นัน้ โดยนโยบาย 
ดังกล่าวนี้เป็นนโยบายที่กำหนดขึ้นเพื่อให้ความคุ้มครองแก่ Private Sector Whistleblowers ที่อยู่ 
ภายในรัฐและกำหนดให้การปลดหรือการเลิกจากงานภายใต้เงื่อนไขของนโยบายดังกล่าวถือเป็น 
การกระทำละเมดิซึง่ตอ้งมกีารชดใชค้า่สนิไหมทดแทนตามกฎหมาย ซึง่ในกรณนีีศ้าลของมลรฐั (States 
Courts) จะนำเอา The Public Policy Exception มาใช้ในการพิจารณาปรับใช้และให้ความคุ้มครอง 
แก่ลูกจ้างในคดีนั้นได้๒๓   

  ง. องค์กรกำกับดูแลการดำเนินการของสื่อมวลชน
     ธุรกิจสื่อสารมวลชนในประเทศสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันมีหลากหลายชนิด  ซึ่งสื่อมวลชน
ทุกรูปแบบล้วนแล้วแต่ตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขของบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมที่ 1 แห่งรัฐธรรมนูญซึ่งให ้
ความคุ้มครองแก่เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ดังนั้น กฎหมายจึงได้กำหนดให้มีการจัดตั้ง 
องค์กรหลักเพื่อทำหน้าที่ในการให้กำกับดูแลการดำเนินการตามหน้าที่ของสื่อมวลชนขึ้นหลายองค์กร  
ซึง่องคก์รทีท่ำหนา้ทีด่งักลา่วมสีองรปูแบบ คอื หนว่ยงานในรปูแบบขององคก์รอสิระและองคก์รตลุาการ   
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   ๑. องค์กรอิสระ (Independence Agency)
     ๑.๑ Federal Communications Commission (FCC) 
             ธุรกิจสื่อสารมวลชนในรูปแบบของสื่อวิทยุและสื่อโทรทัศน์รวมทั้งสื่อเคเบิลทีว ี
ในประเทศสหรัฐอเมริกาจะอยู่ภายใต้กฎหมายหลักที่ชื่อว่า  Telecommunications  Act  of  1996  
ที่มุ่งที่จะส่งเสริมให้มีการแข่งขันอย่างเสรี  เพื่อให้ประชาชนผู้บริโภคข้อมูลข่าวสารได้รับประโยชน์ 
มากทีส่ดุนัน้ ไดก้ำหนดใหจ้ดัตัง้หนว่ยงานพเิศษขึน้มาเพือ่ทำหนา้ทีใ่นการกำกบัดแูลการใชป้ระโยชนจ์าก 
คลื่นวิทยุและคลื่นโทรทัศน์ทั้งประเทศ (Telecommunications Industry) ซึ่งภายใต้กฎหมายฉบับนี้ 

 ๒๑Estelle Feldman. “Protection for Whistleblowers” School of Law, University of Dublin. http://9iacc.org/
papers/day3/ws7/d3ws7_efeldman.html
 ๒๒Connick v. Myers, 1983.
 ๒๓Carl v. Children’s Hospital, 1997.
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ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการใช้คลื่น  โดยมีสถานะทางกฎหมายเป็น 
องค์กรอิสระเรียกว่า  Federal  Communications  Commission  (FCC)  โดยกฎหมายกำหนดให้มี 
อำนาจหน้าที่ในการพิจารณาให้ใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการแก่องค์กรธุรกิจ 
สื่อสารมวลชน (Broadcast  Licenses) อำนาจในการกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบกิจการ  
(Media  Regulations) รวมทั้งอำนาจในการลงโทษในกรณีที่องค์กรธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัต ิ
ตามหลักเกณฑ์ที่  FCC  กำหนดไว้ โดยใบอนุญาตในการประกอบกิจการนั้นจะต้องได้รับการจัดสรร 
อยา่งเทา่เทยีมกนัระหวา่งผูป้ระกอบการทัง้ประเทศ๒๔ อยา่งไรกต็าม กฎหมายไดก้ำหนดใหส้ทิธแิก ่FCC 
ในการเข้าไปแทรกแซงการออกอากาศของสื่อไว้ค่อนข้างจำกัด  เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการออกอากาศ 
ในการรณรงค์หาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งผู้ประกอบการจะต้องจัดช่วงเวลา 
ที่เหมาะสมในราคาที่ถูกที่สุดให้เท่าเทียมกับช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในตำแหน่งนั้นได้รับ  (Equal 
Time  Provision)๒๕ กับหน้าที่ของผู้ประกอบการที่จะต้องจัดหารายการที่มีประโยชน์ทางการศึกษา 
แกเ่ดก็ พรอ้ม ๆ  กบัจำกดัชว่งเวลาของการโฆษณาในระหวา่งรายการตลอดจนเนือ้หาทีเ่หมาะสมตอ่เดก็ 
อีกด้วย  ทั้งนี้ภายใต้ความมุ่งหมายหลักสามประการคือ  เพื่อส่งเสริมให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ในการนำเสนอรายการที่มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ชมและมีความหลากหลายของข้อมูลข่าวสาร  
ความหลากหลายของความคดิเหน็ ความหลากหลายของรปูแบบรายการ และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 
ของแต่ละท้องถิ่น๒๖ เพื่อให้เป็นไปตามความมุ่งหมายดังกล่าว  FCC  จึงได้กำหนดให้มีการจำกัด 
การครอบครองสื่อชนิดเดียวกัน  (Ownership  Limits Within Media)  และจำกัดการครอบครอง 
สือ่ต่างชนิดกัน (Cross Media Ownership) และเพ่ือส่งเสริมให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการนำเสนอ 
รายการที่มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ชมและมีความหลากกลาย  เพื่อให้เป็นไปตามความมุ่งหมาย 
ดังกล่าว  FCC  จึงได้กำหนดให้มีการจำกัดการครอบครองสื่อชนิดเดียวกันและจำกัดการครอบครอง 
สือ่ตา่งชนดิกนั โดยไดก้ำหนดรายละเอยีดในเรือ่งดงักลา่วไวแ้ยกเปน็ 2 ระดบั คอื National Ownership  
Rules  และ Local Ownership Rules 

    ๑.๒ Federal Trade Commission (FTC)
            คณะกรรมการเพื่อการค้าของสหพันธ์หรือ Federal Trade Commission: FTC  
เป็นองค์กรอิสระที่ตั้งขึ้นมาภายใต้กฎหมายที่เรียกว่า  The  Federal  Trade  Commission  Act  
of 1914 อันประกอบไปด้วยกรรมการ 5 คน ที่แต่งตั้งโดยประธานาธิบดีให้มีวาระการดำรงตำแหน่ง  
7  ปี  โดยมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการต่อต้านการผูกขาดทางการค้าและการคุ้มครอง 
ผู้บริโภค  โดยคณะกรรมการจะมีอำนาจในการสอบสวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำที่ไม่ถูกต้อง 
ของหน่วยงาน  โดยข้อร้องเรียนดังกล่าวถูกเสนอโดยผู้บริโภค  องค์กรธุรกิจเอกชน  สภาคองเกรซหรือ 

 ๒๔Telecommunication Act: Section 310.
 ๒๕Telecommunication Act: Section 312.
 ๒๖Jonathan D. Levy “Australian and US Approaches to Media Ownership Regulation” Telecommunication 
Policy Research Conference 2004. P. 6-7.
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เปน็เรือ่งราวทีน่ำเสนอโดยผา่นสือ่มวลชนเพือ่คุม้ครองใหม้กีารแขง่ขนัทีเ่ปน็ธรรมซึง่รวมถงึการควบรวม 
ทางการค้า  อันส่งผลให้เป็นการลดปริมาณการแข่งขันในตลาดการค้าลงและก่อให้เกิดการผูกขาด 
ทางการค้าขึ้น และภายใต้วัตถุประสงค์ดังกล่าวกฎหมายกำหนดให้ FTC มีอำนาจในการทบทวน 
การควบรวมกิจการหรือการเข้าถือสิทธิ์ในกิจการหนึ่งกิจการใดอันส่งผลให้เป็นการบิดเบือนอำนาจ 
ทางการตลาด (Abuse Market Power) โดยการดำเนินการดังกล่าวของ FTC จะเป็นการดำเนินการ 
โดยประสานการทำงานกันกับ The Antitrust Division of  the Department of  Justice ซึ่งเป็น 
หน่วยงานในสังกัดของกระทรวงยุติธรรม  ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องการป้องกัน 
การผูกขาดทางการค้าหรือ “Antitrust  Laws” ซึ่งเป็นกฎหมายหลักที่ให้อำนาจในการดำเนินการ 
ดังกล่าว โดย FTC จะมีอำนาจในการบังคับการในทางแพ่งเท่านั้น ในขณะที่ The Antitrust Division 
of  the Department of  Justice จะมีอำนาจในการบังคับการทั้งในทางแพ่งและอาญาประกอบกัน  
ภายใต้การดำเนินงานดังกล่าว The Bureau of Competition ซึ่งเป็นองค์กรย่อยของ FTC จะเป็น
องค์กรที่ทำหน้าที่ในการป้องกันการดำเนินการทางธุรกิจที่มีผลเป็นการจำกัดหรือควบคุมการแข่งขัน  
โดยจะทำหน้าที่ในการสอบสวนข้อกล่าวหาที่เกี่ยวกับการกระทำที่ละเมิดต่อกฎหมายที่ได้ปรากฏขึ้น 
แล้วเสนอต่อ  FTC  เพื่อให้ดำเนินการให้มีการฟ้องร้องคดีในศาลต่อไป  โดยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ 
“Media Ownership Concentration” นัน้ กฎหมายตอ่ตา้นการผกูขาดทางการคา้ทีเ่กีย่วขอ้งที่  FTC 
จะสามารถใช้เป็นฐานอำนาจในการดำเนินการได้นั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
          ๑. Sherman Antitrust Act of 1890 เป็นกฎหมายที่มุ่งที่จะคุ้มครองประโยชน์ 
สาธารณะเปน็หลกั โดยหา้มมใิหม้กีารกระทำอนัเปน็การจำกดัการคา้อนักอ่ใหเ้กดิการผกูขาดทางการคา้ 
           ๒. The Clayton Act of 1914 เป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อยับยั้งมิให้มีการ 
ควบรวมกิจการอันก่อให้เกิดการต่อต้านการแข่งขัน (ซึ่งแตกต่างจาก Sherman Antitrust Act ที่จะ 
ใชบ้งัคบัตอ่เมือ่มกีารกระทำการทีส่ง่ผลใหม้กีารผกูขาดทางการคา้เกดิขึน้แลว้) กฎหมายฉบบันีไ้มอ่นญุาต 
ให้มีการเข้าถือสิทธิในกิจการหนึ่งกิจการใดของบริษัทใดเพียงบริษัทเดียวในบริษัทอื่นโดยเจตนาที่จะ 
ให้มีการควบรวมกิจการ
           ๓. Hart-Scott-Rodino Act (Pre - Merger) เปน็กฎหมายทีร่องรบัอำนาจของ FTC 
และ The Antitrust Division of the Department of Justice ในการทีจ่ะทบทวนการควบรวมกจิการ 
การเข้าถือสิทธิ์  หรือการรวมตัวอื่นใดที่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันทางการค้าที่ละเมิดต่อกฎหมาย 
ก่อนการควบรวมดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ ์ โดยมีสมมุติฐานของการควบรวมกิจการอันเป็นการผูกขาด 
ทางการค้าสองประการ คือ The Size of Transaction Test โดยหากเป็นการได้รับเงินจำนวนตั้งแต่  
50  ล้านเหรียญสหรัฐขึ้นไป หรือทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์อื่นในการดำเนินการเพียงครั้งเดียว  หรือ  
The Size of Parties Test อนัเปน็กรณผีูเ้ขา้รว่มกจิการเปน็บคุคลผูซ้ึง่ถอืครองทรพัยส์นิหรอืหลกัทรพัยอ์ืน่ 
เปน็มลูคา่ไมน่อ้ยกวา่ 50 ลา้นเหรยีญสหรฐั แตไ่มเ่กนิ 200 ลา้นเหรยีญสหรฐั กจ็ะถอืวา่เปน็การควบรวม 
กิจการอันเป็นการผูกขาดทางการค้าตามกฎหมายแล้ว
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  ๒.  ศาลยุติธรรม
        ศาลยุติธรรมในสหรัฐอเมริกาเป็นองค์กรหลักที่มีความสำคัญในการให้ความคุ้มครอง 
แก่การแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชนภายใต้หลักเกณฑ์ของบทแก้ไขเพิ่มเติมที่  1  ของรัฐธรรมนูญ 
ของประเทศสหรัฐอเมริกา และนอกเหนือจากบทบัญญัติดังกล่าวหลักกฎหมายที่ให้ความคุ้มครอง 
แก่เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชนยังปรากฏในคำพิพากษาที่ศาลได้วางแนวทางการ 
คุ้มครองและกำหนดเงื่อนไขการคุ้มครองตามกฎหมายไว้ในหลายคดี๒๗ ทั้งหมดล้วนเป็นผลจากการ 
ที่ศาลได้นำเอาบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมที่ 1 ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้และพัฒนาและสร้างหลักกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องขึ้นเพื่อปรับใช้แก่ข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมนั่นเอง 

บทสรุป
  จากผลการศึกษาวิจัยดังกล่าวข้างต้นจะพบว่า  รัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ให้การ 
รับรองสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนเอาไว้ในบทแก้ไขเพิ่มเติมที่  1  ของรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐ 
อเมริกา  โดยมีใจความสำคัญเป็นการห้ามมิให้รัฐสภาตรากฎหมายใด ๆ  อันมีผลเป็นการจำกัดหรือ 
ตัดทอนเสรีภาพของสื่อมวลชน  ทั้งนี้ก็เพื่อให้สื่อมวลชนมีความเป็นอิสระและสามารถที่จะแสดง 
ความคิดเห็นได้อย่างเสรีหลักการนี้ได้ถูกนำไปพัฒนาและนำมาปรับใช้ในการให้ความคุ้มครองและ 
รับรองเสรีภาพของสื่อมวลชนโดยศาลสูงสหรัฐซึ่งได้กำหนดแนวทางในการคุ้มครองการทำหน้าที่ 
ของสื่อมวลชนเอาไว้ในคำพิพากษาของศาลซึ่งกลายมาเป็นแนวทางที่ศาลในคดีต่อมานำมาใช้ในการ 
พิจารณาคดีที่เกี่ยวกับสื่อมวลชนต่อมาอีกด้วย จากการศึกษาวิจัยพบว่าการดำเนินงานขององค์กรสื่อ 
วิทยุโทรทัศน์ของประเทศสหรัฐอเมริกาน้ันอยู่ภายใต้เง่ือนไขของกฎหมายทีช่ื่อว่า Telecommunications 
Act of 1996 ที่กำหนดให้ประชาชนมีเสรีภาพในการเข้าประกอบกิจการภายใต้การแข่งขันที่เป็นธรรม 
โดยมีทั้งสื่อวิทยุโทรทัศน์ที่เอกชนเป็นเจ้าของกับสื่อวิทยุโทรทัศน์ที่รัฐเป็นเจ้าของ โดยสื่อวิทยุโทรทัศน์
ที่รัฐเป็นเจ้าของนั้นจะดำเนินการเพื่อสนองความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่นเป็นหลักและได้รับเงิน 
สนับสนุนการดำเนินงานจากรัฐบาลเพียงเล็กน้อยผ่านหน่วยงานที่รัฐจัดตั้งขึ้นเป็นพิเศษ ดังนั้น รายได้ 
ส่วนใหญ่ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ดังกล่าวจึงได้มาจากเงินสนับสนุนจากองค์กรเอกชนหรือผู้รับชม 
ทางบา้นเปน็สว่นใหญ ่นอกจากนี ้กรณขีองหลกัประกนัทางกฎหมายในการคุม้ครองการใชเ้สรภีาพของ 
สื่อมวลชนนั้น จากการศึกษาวิจัยพบว่านอกจากศาลจะใช้หลักเกณฑ์ที่กำหนดในบทแก้ไขเพิ่มเติมที่ 1  
ของรัฐธรรมนูญและกฎหมายแรงงานที่เป็นกฎหมายท่ัวไปแล้ว ศาลยังใช้หลัก Whistleblower Protection  
มาเป็นแนวทางในการคุ้มครองสื่อมวลชนที่เป็นลูกจ้างได้เปิดเผยการกระทำของนายจ้างของตน
ที่ขัดต่อกฎหมายและกระทบต่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวมต่อสาธารณชนอีกด้วย ทั้งยังมีการ 
จัดตั้งองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการให้ความคุ้มครองการใช้เสรีภาพของสื่อมวลชนขึ้นตามกฎหมาย 
อีกสององค์กร อันได้แก่ Federal Communications Commission : FCC ที่ถูกจัดตั้งขึ้นจาก 
กฎหมายเฉพาะที่ชื่อว่า Telecommunications Act of 1996  โดยทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการใช้

 ๒๗รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ ก. 
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คลืน่ความถีใ่นการประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศันภ์ายใตเ้งือ่นไขทีก่ฎหมายกำหนด  
กบัคณะกรรมการเพือ่การคา้ของสหพนัธห์รอื Federal Trade Commission : FTC เปน็องคก์รอสิระ 
ที่ตั้งขึ้นมาภายใต้กฎหมายที่เรียกว่า The Federal Trade Commission Act of 1914 มีอำนาจ 
หนา้ทีต่ามกฎหมายทีเ่กีย่วกบัการตอ่ตา้นการผกูขาดทางการคา้และการคุม้ครองผูบ้รโิภค โดยมอีำนาจ 
ในการทบทวนการควบรวมกิจการหรือการเข้าถือสิทธิ์ในกิจการหนึ่งกิจการใดอันส่งผลให้เป็นการ 
บิดเบือนอำนาจทางการตลาดอันอาจส่งผลให้การให้บริการวิทยุโทรทัศน์ไม่มีความหลากหลาย (Diversity)  
อันมีผลเป็นการจำกัดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนได้ 
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 ๑บทความนี้สรุปมาจากงานวิจัย เรื่อง การกระทำทางรัฐบาล : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทย สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สหรัฐอเมริกาและอังกฤษ เสนอต่อสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ สิงหาคม ๒๕๕๓.
 ๒รองศาสตราจารย์, คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, นิติศาสตร์บัณฑิต (จุฬาฯ) นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (จุฬา) D.E.A. 
de droit public et Docteur en droit de l’ Univesité Strasbourg III (mention très honorable).

 ทฤษฎีว่าด้วย “การกระทำทางรัฐบาล” (Act of government) เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการ
จำกัดอำนาจของศาลในการควบคุมตรวจสอบการกระทำของรัฐบาล หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่า 
การใช้อำนาจของรัฐบาลที่เรียกว่า “การกระทำของรัฐบาล” นั้น จะไม่ถูกตรวจสอบการใช้อำนาจ 
โดยองค์กรศาลแต่การกระทำดังกล่าวตกอยู่ในความควบคุมทางการเมืองโดยองค์กรและกระบวนการ 
ทางการเมือง เช่น รัฐสภาอาจลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาล เป็นต้น ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ได้ใช้ทฤษฎีว่าด้วย “การกระทำของรัฐบาล” มาใช้ 
เป็นเหตุผลในการไม่ตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐบาลตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๙/๒๕๔๙ 
โดยศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า “พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกอบด้วย 
บทบัญญัติที่เป็นสาระสำคัญสองส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง มาตรา ๓ บัญญัติให้ยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อ 
ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่และส่วนที่สอง มาตรา ๔ กำหนดให้มีการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ บทบัญญัติในส่วนที่หนึ่งที่ให้ 
ยุบสภาผู้แทนราษฎรนั้นเป็นการกระทำของรัฐบาล เป็นการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารโดยแท้ที่กำหนด 
ไวใ้นระบบรฐัสภา เพือ่ใหฝ้า่ยบรหิารถว่งดลุหรอืคานอำนาจกบั ฝา่ยนติบิญัญตั ิเปน็เรือ่งของความสมัพนัธ ์
ระหว่างรัฐสภาซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติกับรัฐบาลซึ่งเป็น ฝ่ายบริหาร จึงเป็นดุลพินิจของฝ่ายบริหาร 
อย่างแท้จริง ไม่อยู่ภายใต้การตรวจสอบการใช้อำนาจโดยศาลซึ่งเป็นองค์กรฝ่ายตุลาการ” 

ผู้เขียน 
เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์๒

การกระทำทางรัฐบาล 
(Act of government)๑
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 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้กำหนดให้มีศาลรัฐธรรมนูญ 
ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลทหาร ซึ่งแต่ละศาลต่างก็มีอำนาจในการตรวจสอบการใช้อำนาจ 
ของรัฐบาลที่แตกต่างกัน และเนื่องจากทฤษฎีว่าด้วย “การกระทำของรัฐบาล” มิใช่เป็นกฎหมาย 
ลายลักษณ์อักษรแต่ศาลได้นำมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีในการจำกัดอำนาจของตนเอง ดังนั้น  
จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับทฤษฎีว่าด้วย “การกระทำของรัฐบาล”  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาวิจัยจากประสบการณ์ของต่างประเทศ เพื่อแสวงหาองค์ความรู้ที่เป็น 
ประโยชน์ต่อการพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญ

แนวความคิดเกี่ยวกับการกระทำทางรัฐบาลในต่างประเทศ

 การกระทำทางรัฐบาลกับการกระทำของรัฐบาล
  ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ประเด็นสำคัญในเรื่องการกระทำทางรัฐบาลนี ้เคยมีประเด็นที่เป็น 
ข้อถกเถียงทางวิชาการทีน่า่สนใจเป็นอย่างย่ิงเกีย่วกับความหมายตามถ้อยคำของคำว่า act of government 
ในภาษาอังกฤษ acte de gouvernement ในภาษาฝรั่งเศส และ Regierungsakt ในภาษาเยอรมัน 
ว่าจะมีการแปลความหมายเป็นคำไทยว่าอย่างไร จึงจะมีความเหมาะสมระหว่างคำว่า “การกระทำ 
ทางรัฐบาล” และ “การกระทำของรัฐบาล” ก่อนที่จะไปถึงข้อสรุปที่ว่าจะเลือกใช้ถ้อยคำใดดีระหว่าง 
สองคำดังกล่าว ขออธิบายถึงที่มาทางแนวความคิดเสียก่อน ดังนี้ 
 เมื่อกล่าวถึงคำว่า “รัฐบาล” โดยความหมายที่เข้าใจเป็นการทั่วไป มักจะเข้าใจว่าหมายถึง 
“ฝ่ายบริหาร” กล่าวคือ เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งถือว่าเป็นความเข้าใจ
ที่ไม่มีข้อผิดพลาดแต่ประการใด แต่ก็ถือได้ว่ายังเป็นความเข้าใจที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
 ความหมายของคำว่า “รัฐบาล” หมายถึง “คณะรัฐมนตรี” ซึ่งดำรงอยู่สองสถานะ สถานะแรก 
เป็นการดำเนินการในฐานะฝ่ายบริหาร ซึ่งมีลักษณะการทำงานขององค์กรที่มีลักษณะเป็นคณะบุคคล 
ที่ดำเนินการร่วมกัน ดังความเข้าใจแบบทั่วไปที่กล่าวไว้ในข้างต้น ส่วนอีกสถานะหนึ่งนั้น หมายถึง 
“ฝ่ายปกครอง” ทั้งนี้เนื่องจากรัฐมนตรีแต่ละคน ตลอดจนนายกรัฐมนตรี จะมีอำนาจหน้าที่เป็นการ 
เฉพาะเจาะจงในการบังคับบัญชาสั่งการเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่สังกัดกระทรวงที่ตนเองรับผิดชอบ  
และหน้าที่อื่น ๆ  ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับ ในการบังคับบัญชาหรือสั่งการเจ้าหน้าที่ 
ฝา่ยปกครองนี ้จงึเปน็การใชอ้ำนาจทางปกครองอยา่งหนึง่ ทีส่ามารถถกูตรวจสอบความชอบดว้ยกฎหมาย 
ของการกระทำทางปกครองได้ ตามหลักความชอบด้วยกฎหมาย และหลักนิติรัฐ 
 อย่างไรก็ดีในการทำงานของ “รัฐบาล” หรือ “คณะรัฐมนตรี” ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๕๐ บญัญตัใิหเ้ปน็องคก์รหลกัทีม่หีนา้ทีใ่นการบรหิารราชการแผน่ดนิตาม “หลกัความ 
รับผิดชอบร่วมกัน” ด้วยหลักความรับผิดชอบร่วมกันดังกล่าว จึงทำให้ในการทำงานของคณะรัฐมนตรี  
จะมกีารตดัสนิใจในการดำเนนิงานออกมาในรปูแบบของมตริว่มกนั หรอืทีเ่ราเรยีกวา่ “มตคิณะรฐัมนตร”ี 
ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการต่อไป
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 แม้ว่าโดยทั่วไปมติคณะรัฐมนตรีจะมีลักษณะเป็นการตัดสินใจร่วมกันในทางนโยบายก็ตาม  
แต่หากพิจารณาที่เนื้อหาของมติคณะรัฐมนตรีแต่ละฉบับ จะทำให้เราสามารถแบ่งแยกประเภทของ 
มตคิณะรฐัมนตรทีีใ่ชใ้นการบรหิารประเทศไดว้า่ มตคิณะรฐัมนตรนีัน้มอียูด่ว้ยกนั ๒ ประเภท๓ กลา่วคอื  
มติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติราชการซึ่งมีลักษณะเป็นงานประจำ  
มติคณะรัฐมนตรีประเภทนี้มีลักษณะเป็นการใช้อำนาจทางปกครองที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ 
สิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยทั่วไปได้ เพราะก่อให้เกิดแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
ฝ่ายปกครองต่าง ๆ  ซึ่งจำต้องผูกพันตามมติดังกล่าวในการปฏิบัติราชการ  
 ด้วยเหตุนี้ มติคณะรัฐมนตรีที่มีลักษณะเป็นการกำหนดระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติราชการ 
ซึ่งมีลักษณะเป็นงานประจำ จึงเป็นการใช้อำนาจในทางปกครอง ที่หากว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง  
ได้ไปกระทำการหรือมีคำสั่งใด ๆ  ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิหรือเสรีภาพของประชาชนแล้ว  
การกระทำทางปกครองดังกล่าวก็จะอยู่ภายใต้การควบคุมและตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย 
โดยศาลปกครองได้ และย่อมอาจถูกยกเลิกเพิกถอนการกระทำดังกล่าวได้หากเป็นคำสั่งทางปกครอง 
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 อย่างไรก็ดี มีข้อสังเกตว่า หากมีมติคณะรัฐมนตรีใดที่มีเนื้อหาเป็นการกระทบต่อสิทธิเสรีภาพ 
ของประชาชนโดยตรง ศาลปกครองจะสามารถเข้าไปควบคุมตรวจสอบโดยการยกเลิกเพิกถอนมต ิ
คณะรัฐมนตรีดังกล่าว ได้โดยตรงหรือไม่ ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วยังไม่มีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น
 นอกจากมตคิณะรฐัมนตรทีีเ่ปน็การกำหนดแนวทางในการปฏบิตังิานของเจา้หนา้ทีฝ่า่ยปกครอง 
ต่าง ๆ  ซึ่งมีลักษณะเป็นงานประจำและเป็นการใช้อำนาจในฐานะเป็นฝ่ายปกครองแล้ว ยังมีมติ 
คณะรัฐมนตรีอีกประเภทหนึ่ง คือ มติคณะรัฐมนตรีที่มีเนื้อหาเป็นการกำหนดนโยบายในการบริหาร 
ราชการแผน่ดนิ ซึง่เปน็งานดา้นนโยบายโดยแท ้และเปน็งานสำคญัประการหนึง่ทีค่ณะรฐัมนตรใีนฐานะ 
ฝ่ายบริหารจำต้องรับผิดชอบต่อรัฐสภา ดังความที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๑๗๖ ดังนี้ 
 “คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาและชี้แจง 
การดำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามมาตรา ๗๕ โดยไม่มีการลงมติความไว้วางใจ ทั้งนี้  
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเข้ารับหน้าที่ และเมื่อแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วต้องจัดทำแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติราชการแต่ละปีตามมาตรา ๗๖
 ก่อนแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามวรรคหนึ่ง หากมีกรณีที่สำคัญและจำเป็นเร่งด่วนซึ่งหากปล่อย 
ให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์สำคัญของแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีที่เข้ารับหน้าที่จะดำเนินการ 
ไปพลางก่อนเพียงเท่าที่จำเป็นก็ได้”

 ๓นันทวัฒน์  บรมานันท์, บทบรรณาธิการ www.pub-law.net ครั้งที่ ๑๙๐ “การกระทำทางรัฐบาล”, [Online], Available 
URL: http://www.pub-law.net/publaw/View.asp?publawIDs=๑๒๓๕.



บทความทางวิชาการ

จุลนิติ มี.ค. - เม.ย. ๕๔ 65

 จากบทบัญญัติดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน  
ซึง่ถอืเปน็แนวทางในการบรหิารประเทศใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ตอ่ไป ดงัจะสงัเกตไดจ้ากการกำหนดให ้
นโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีนั้นจะต้องมีความสอดคล้องกับแนวนโยบาย 
พื้นฐานแห่งรัฐ ดังความตามที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๗๕ ว่า
 “บทบัญญัติในหมวดนี้เป็นเจตจำนงให้รัฐดำเนินการตรากฎหมายและกำหนดนโยบายในการ 
บริหารราชการแผ่นดิน
 ในการแถลงนโยบายตอ่รฐัสภา คณะรฐัมนตรทีีจ่ะเขา้บรหิารราชการแผน่ดนิตอ้งชีแ้จงตอ่รฐัสภา 
ให้ชัดแจ้งว่าจะดำเนินการใด ในระยะเวลาใด เพื่อบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามแนวนโยบาย 
พื้นฐานแห่งรัฐ และต้องจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินการ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคเสนอต่อ 
รัฐสภาปีละหนึ่งครั้ง”
 ดังนั้น จึงเห็นว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ให้ความสำคัญต่อการ 
ควบคุมตรวจสอบการดำเนินการในทางนโยบายของคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างมาก เนื่องจากเห็นว่า 
การจะนำบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในหมวด ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่มีอยู่ด้วยกันถึง  
๑๓ มาตรา มาดำเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริงซึ่งแม้จะไม่มีบทลงโทษหรือแม้แต่ 
จะมีข้อความบังคับไว้อย่างชัดเจน แต่แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐนั้นบังคับรัฐบาลไม่ว่าจะมาจาก 
พรรคการเมืองใด ให้ต้องปฏิบัติตาม๔ 
 นอกจากนี้งานด้านนโยบายจะต้องมีการตรวจสอบโดยองค์กรสำคัญทางการเมือง อันได้แก่ 
ฝ่ายนิติบัญญัติ หรือ รัฐสภา ไม่ว่าจะก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะเข้าทำหน้าที่ในการบริหารประเทศ 
หรอืภายหลงัจากทีเ่ขา้ทำหนา้ทีใ่นการบรหิารประเทศแลว้กต็าม ดงัจะเหน็ไดจ้ากการกำหนดวา่การแถลง 
นโยบายของคณะรัฐมนตรีจะต้องแถลงต่อรัฐสภา (มาตรา ๑๗๖) และคณะรัฐมนตรีจำเป็นต้องจัดทำ 
รายงานแสดงผลการดำเนินการ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคเสนอต่อรัฐสภาปีละหนึ่งครั้ง (มาตรา ๗๕) 
และคณะรัฐมนตรีจะต้องจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อแสดงมาตรการและรายละเอียด 
ของแนวทางในการปฏิบัติราชการในแต่ละปี โดยจำเป็นต้องมีความสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐาน 
แหง่รฐัตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นรฐัธรรมนญูอกีดว้ย (มาตรา ๗๖) และการกำหนดใหร้ฐัสภาสามารถตรวจสอบ 
การทำงานของคณะรฐัมนตร ีผา่นการตัง้กระทูถ้ามหรอืการเปดิอภปิรายไมไ่วว้างใจ นายกรฐัมนตร ีหรอื  
รฐัมนตรรีายบคุคล ซึง่กล็ว้นแลว้แตเ่ปน็เรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบังานเชงินโยบาย หรอืการปฏบิตัติามนโยบาย 
ที่แถลงไว้ต่อรัฐสภาทั้งสิ้น
 จากที่กล่าวมาข้างต้นได้พยายามที่จะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่าง 
ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร ซึ่งเป็นไปตามแบบอย่างของการปกครองในระบบรัฐสภา ซึ่งรัฐบาลจะ 
สามารถบริหารราชการแผ่นดินไปในทิศทางใดน้ัน ก็ยังอยู่ภายใต้การตรวจสอบทางการเมืองโดยรัฐสภาอยู่แล้ว  

 ๔คณิน บุญสุวรรณ, ปทานุกรมศัพท์รัฐสภาและการเมืองไทย ฉบับสมบูรณ์, (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สุขภาพใจ, ๒๕๔๘),  
หน้า ๔๖๖.
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จงึไมม่คีวามจำเปน็ใดทีจ่ะใหอ้งคก์รตลุาการซึง่ตามหลกัความเปน็อสิระของตลุาการ (Independence 
of the judiciary)๕ ที่มีหน้าที่สำคัญในการรักษาความชอบด้วยกฎหมายโดยปราศจากการแทรกแซง 
ทางการเมือง (ซึ่งหมายถึงว่า ผู้พิพากษาหรือตุลาการก็ห้ามที่จะเข้าไปแทรกแซงระหว่างปัญหา 
ทางการเมืองเช่นกัน) จะเข้าไปทำหน้าที่ในการตรวจสอบเรื่องที่เป็นปัญหาทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็น 
การเมืองภายในประเทศหรือระหว่างประเทศอีก ซึ่งนี่คือที่มาของการพัฒนาแนวความคิดหรือทฤษฎี 
การกระทำของรัฐบาล หรือ การกระทำทางรัฐบาล ดังกล่าวขึ้นในต่างประเทศ
 นอกจากการใชอ้ำนาจในเชงินโยบายของคณะรฐัมนตรดีงักลา่วขา้งตน้แลว้ เราจะพบวา่ยงัมกีาร 
ใช้อำนาจขององค์กรต่าง ๆ  ตามรัฐธรรมนูญอีกหลายกรณีที่ไม่มีกฎหมายใดกำหนดให้เป็นอำนาจ 
ในการพิจารณาขององค์กรตุลาการใด ๆ  ทั้งนี้เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องที่องค์กรต่าง ๆ  ตามรัฐธรรมนูญ 
เหล่านั้นจะได้ใช้อำนาจไปภายใต้การควบคุมทางการเมือง ซึ่งดุลยภาพแห่งอำนาจขององค์กรต่าง ๆ   
เหล่านี้ รัฐธรรมนูญได้จัดไว้ให้แล้วอย่างเหมาะสม ภายใต้ลักษณะสำคัญของหลักการแบ่งแยกอำนาจ  
ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการที่ประเทศไทยมีการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือที่เรียกกันว่า “ระบบรัฐสภา” นั้น  
กท็ำใหอ้งคก์รทีส่ามารถเขา้มาใชอ้ำนาจทางการเมอืงตามทีก่ฎหมายรฐัธรรมนญูจดัสรรใหม้นีัน้ จงึมไิด ้
มีเพียงแค่ คณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลในฐานะฝ่ายบริหาร หรือ รัฐสภา ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติเท่านั้น  
ยังมีสถาบันพระมหากษัตริย์โดยองค์พระมหากษัตริย์อีกองค์กรหนึ่งที่กฎหมายรัฐธรรมนูญของไทย 
ไดจ้ดัสรรใหม้อีำนาจบางประการทีถ่อืไดว้า่ เปน็อำนาจทางการเมอืง (ซึง่ตอ้งเขา้ใจวา่ พระมหากษตัรยิ์
ทรงเป็นกลางทางการเมือง กับพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจทางเมืองนั้นเป็นคนละเรื่องกัน)
 จากทีก่ลา่วมานี ้องคก์รตา่ง ๆ  ทีก่ฎหมายรฐัธรรมนญูจดัใหม้อีำนาจทางการเมอืงนัน้ กม็เีจตนารมณ ์
สำคญัทีต่อ้งการใหอ้งคก์รเหลา่นีต้า่งควบคมุตรวจสอบซึง่กนัและกนัในทางการเมอืง และรวมไปถงึการ
ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันทางการเมืองด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น คณะรัฐมนตรีนอกจากจะต้องรับผิดชอบ 
ต่อรัฐสภาแล้ว ในอีกทางหนึ่งก็จำต้องรับผิดชอบต่อองค์พระมหากษัตริย์ด้วยเช่นกันหรือกรณีที่  
องค์กรอ่ืนจะต้องรับผิดชอบทางการเมืองแทนองค์พระมหากษัตริย์ตามหลัก The king can do no wrong  
ก็แสดงให้เห็นว่าโดยธรรมชาติแล้วองค์กรเหล่านี้มีวิธีในการจัดการกับปัญหาต่าง  ๆ  ด้วยวิถีทาง 
ทางการเมอืงอยูแ่ลว้ไมว่า่จะโดยกฎหมายรฐัธรรมนญูเอง หรอืโดยธรรมเนยีมปฏบิตัทิางการเมอืงกต็าม 
 การใช้อำนาจทางการเมืองขององค์กรเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นการใช้อำนาจที่มีผลโดยตรงต่อ 
การบริหารราชการแผ่นดินทั้งสิ้น จึงกล่าวได้ว่า ในการใช้อำนาจบริหารราชการแผ่นดินหรือในทาง 
รฐัประศาสนโยบายนัน้ ไมไ่ดเ้ปน็การใชอ้ำนาจโดย คณะรฐัมนตร ีหรอื ฝา่ยบรหิาร แตเ่พยีงองคก์รเดยีว 
แตเ่ปน็อำนาจทีม่อียูอ่ยา่งกวา้งขวางในองคก์รอืน่ ๆ  ตามรฐัธรรมนญู เชน่ ประมขุของรฐั สภาผูแ้ทนราษฎร 
และวุฒิสภา เป็นต้น๖  

 ๕จักรกฤษณ์ สถาปนศิริ, การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของคำพิพากษาของศาล, (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน้า ๔๐ – ๔๑.
 ๖วรเจตน์ ภาคีรัตน์, การกระทำทางรัฐบาลกับคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๗/๒๕๕๑ (เขาพระวิหาร) ตอนที่ ๒ (กรณี 
ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนตามศาลปกครองชั้นต้นในการกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อน 
การพิพากษาในคดีแถลงการณ์ร่วมระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลกัมพูชา เรื่องการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็น 
มรดกโลก) , [Online], Available URL: http://www.pub-law.net/publaw/View.asp?publawIDs=๑๒๙๒.
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โดยอาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น บนข้อถกเถียงทางวิชาการที่ว่าจะเลือกใช้คำใดระหว่างคำว่า  
“การกระทำของรัฐบาล” กับ “การกระทำทางรัฐบาล” นั้น เมื่อได้แสดงเหตุผลมาพอสมควรแล้ว 
จะเหน็ไดว้า่ ถอ้ยคำวา่ “การกระทำของรฐับาล” แมจ้ะเปน็ถอ้ยคำทีแ่ปล “ความหมายตรงตามตวัอกัษร” 
แต่ก็อาจทำให้เกิดความสับสนได้ว่าหมายถึงเฉพาะการกระทำของ “รัฐบาล” ในฐานะ “ฝ่ายบริหาร” 
เท่านั้น ดังที่กล่าวไว้แล้วข้างต้นว่า ความเข้าใจของบุคคลโดยทั่วไปที่มีต่อคำว่า “รัฐบาล” นั้นดูจะเป็น
ความหมายอย่างแคบเกินไป
 ในขณะทีอ่งคก์รตา่ง ๆ  ทีใ่ชอ้ำนาจอยา่งรฐับาลในดา้นนโยบายในการบรหิารประเทศหรอืในทาง 
รัฐประศาสนโยบาย ซึ่งเป็นอำนาจทางการเมืองโดยแท้ กลับมีได้หลายองค์กรมิใช่เพียงจำกัดอยู่แต่  
“รัฐบาล” ในความหมายอย่างแคบดังกล่าว การเลือกใช้ถ้อยคำว่า “การกระทำทางรัฐบาล” ซึ่งแม้ 
จะเปน็การใหค้วามหมายทีไ่มต่รงกบัถอ้ยคำตามตวัอกัษรของคำวา่ act of government ในภาษาองักฤษ 
คำว่า acte de gouvernement ในภาษาฝรั่งเศส หรือ Regierungsakt ในภาษาเยอรมันก็ตาม  
แตน่า่จะเปน็การใหถ้อ้ยคำทีม่คีวามหมายกวา้งกวา่ และตรงตามความหมายตามเนือ้หาแหง่การกระทำ 
ดังกล่าวได้ดีกว่า
 จงึสรปุไดว้า่ เพือ่มใิหเ้ปน็การสบัสนวา่ “การกระทำของรฐับาล” จะใชจ้ำกดัอำนาจองคก์รตลุาการ 
ให้เข้าไปตรวจสอบการทำหน้าที่ของ “รัฐบาล” อันได้แก่คณะรัฐมนตรีเท่านั้น แต่อาจหมายรวมถึง 
การกระทำขององค์กรอ่ืน ๆ  ด้วย ผู้วิจัยจึงขอใช้คำว่า “การกระทำทางรัฐบาล” ซ่ึงหมายถึงการกระทำใด ๆ   
ทางรัฐประศาสนโยบาย โดยเชื่อว่าน่าจะก่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจน และง่ายต่อการทำความเข้าใจ 
เนื้อหาของการกระทำทางรัฐบาล 

  การกระทำทางรัฐบาลของต่างประเทศ

  สาธารณรัฐฝรั่งเศส
 แนวความคดิเรือ่ง “การกระทำทางรฐับาล” ของสาธารณรฐัฝรัง่เศสนัน้ หมายถงึ การกระทำของรฐั 
ที่องค์กรตุลาการปฏิเสธที่จะเข้าไปทำการควบคุมตรวจสอบ ทั้งนี้แสดงถึงว่าการกระทำทางรัฐบาล 
เป็นข้อจำกัดของหลักความชอบด้วยกฎหมาย โดยสามารถแบ่งประเภทของการกระทำทางรัฐบาล 
ออกได้เป็น ๒ ประเภท ดังนี้

 ๑.  การกระทำที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับรัฐสภา โดยคำว่า “รัฐบาล” ในที่นี้ 
หมายถึง ประธานาธิบดี ในฐานะประมุขของรัฐด้วย โดยการกระทำที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง 
รัฐบาลกับรัฐสภา อาจแบ่งได้เป็นกรณีต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้
    (๑) การเข้าร่วมใช้อำนาจนิติบัญญัติของฝ่ายบริหาร เช่น การตัดสินใจของรัฐบาลที่จะ 
เสนอร่างกฎหมายให้แก่รัฐสภาพิจารณา การถอนร่างกฎหมาย เป็นต้น
   (๒) การตัดสินใจของรัฐบาลโดยก่อให้เกิดการตัดสินใจของรัฐสภา เช่น การที่รัฐบาล 
เรียกประชุมรัฐสภา หรือการที่รัฐบาลตรารัฐกฤษฎีกาเรียกประชุมองค์กรดูแลการเลือกตั้งของรัฐสภา 
เป็นต้น
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   (๓) การดำเนนิการเบือ้งตน้เพือ่จดัใหม้กีารเลอืกตัง้สมาชกิรฐัสภา เชน่ การออกรฐักฤษฎกีา 
กำหนดวันเลือกตั้ง การที่รัฐบาลออกเกณฑ์กำหนดเกี่ยวกับระบบการเลือกตั้ง เป็นต้น
   (๔) การดำเนินการของประธานาธิบดีบางอย่าง ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสัมพันธ ์
ระหว่างองค์กรต่าง ๆ  ตามรัฐธรรมนูญ และเกี่ยวข้องกับการดำเนินการของฝ่ายนิติบัญญัติ เช่น  
การตดัสนิใจใชอ้ำนาจพเิศษของฝา่ยบรหิารในการใชม้าตรา ๑๖๗ ของรฐัธรรมนญูฉบบัสาธารณรฐัที ่๕  
หรือการที่ประธานาธิบดีตัดสินใจออกพระราชกฤษฎีกาเพื่อจะนำร่างกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่ง 
ให้ประชาชนลงประชามติ เป็นต้น

 ๒. การกระทำที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การดำเนินความสัมพันธ์ระหว่าง 
ประเทศ ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงของรัฐบาล ดังนั้นหากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นศาลจึง 
ไม่อาจเข้าไปตรวจสอบได้ โดยอาจแบ่งได้เป็นกรณีดังต่อไปนี้
   (๑) การปกป้องคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์สินของชาวฝรั่งเศสในต่างประเทศ ตลอดจน 
การกระทำของผู้แทนทางการทูตหรือกงสุลฝรั่งเศสในต่างประเทศ
   (๒) การกระทำที่เกี่ยวกับการดำเนินคดียังศาลโลก
   (๓) การกระทำที่มีผลต่อการดำเนินกิจการของรัฐต่างประเทศ
   (๔) การจดัทำหรอืเลกิขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ ตลอดจนการตแีละการปฏบิตัติามขอ้ตกลง 
ดังกล่าว

  ๓. การกระทำเกี่ยวกับสงคราม เว้นแต่ในทางเนื้อหาการกระทำนั้นไม่ได้มีผลโดยตรงจาก 
การกระทำของสงคราม หรือไม่เกี่ยวข้องกับมาตรการทางการทหาร

  ๔.  การให้อภัยโทษของประธานาธิบดี ถือเป็นการใช้อำนาจในทางตุลาการ จึงมีลักษณะเป็น 
การกระทำผสม (l’acte mixte) ที่กระทำต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของศาล

 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
 สำหรับทฤษฎีการกระทำทางรัฐบาลในระบบกฎหมายของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนั้น  

เป็นทฤษฎีที่ได้รับอิทธิพลแนวความคิดมาจากหลักการกระทำของรัฐ (Act of State doctrine)  
ซึ่งเป็นหลักที่ปรากฏอยู่ในประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common law) ซึ่งมีคล้ายคลึง 
กับทฤษฎีการกระทำทางรัฐบาลในประเทศฝรั่งเศส

 ๗“มาตรา ๑๖ ในกรณีที่สถาบันแห่งสาธารณรัฐ ความเป็นเอกราชของชาติ บูรณภาพแห่งดินแดนหรือการปฏิบัติตามพันธะกรณี 
ระหว่างประเทศถูกคุกคามอย่างร้ายแรงและปัจจุบันทันด่วน จนเป็นเหตุให้การดำเนินการตามปกติของสถาบันการเมืองแห่งรัฐ 
ตามรัฐธรรมนูญหยุดชะงักลง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมีอำนาจดำเนินมาตรการที่จำเป็นสำหรับจัดการกับสถานการณ์ดังกล่าว  
โดยจะต้องปรึกษาหารืออย่างเป็นทางการกับนายกรัฐมนตรี และประธานสภาทั้งสองและคณะตุลาการรัฐธรรมนูญก่อน
 ประธานาธิบดีจะต้องแถลงการณ์ใช้มาตรการฉุกเฉินดังกล่าวให้ประชาชนทราบ
 มาตรการดังกล่าวจะต้องดำเนินไปในระยะเวลาจำกัดที่สุดและเป็นไปเฉพาะเท่าที่มีความจำเป็นเพื่อให้การดำเนินการของ 
สถาบันการเมืองแห่งรัฐเป็นไปได้ตามปกติ โดยประธานาธิบดีจะต้องปรึกษาหารือกับคณะตุลาการรัฐธรรมนูญในเรื่องการใช้มาตรการ
ดังกล่าว รัฐสภาเปิดสมัยประชุมได้เองระหว่างที่มีการใช้อำนาจฉุกเฉินดังกล่าว จะมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรมิได้”.
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 สาระสำคญัของทฤษฎกีารกระทำทางรฐับาลในระบบกฎหมายของสหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนนีี ้ 
เป็นหลักการที่จำกัดอำนาจของศาลในการเข้ามาวินิจฉัยกิจกรรมต่าง ๆ  ที่มีลักษณะเป็นการกระทำ 
ทางนโยบายหรอือาจกลา่วไดว้า่เปน็การกระทำทางรฐัประศาสนโยบาย การกระทำทีศ่าลไมอ่าจเขา้มา 
ตรวจสอบได้นั้นเรียกว่าการกระทำทางรัฐบาล (Regierungsakt) ซึ่งอาจแบ่งออกเป็นสองประเภท 
หลัก ๆ  ด้วยกัน คือ๘  

  ๑) การใช้อำนาจของฝ่ายบริหารตามรัฐธรรมนูญ
   การใช้อำนาจของรัฐบาลกลาง (Federal Government) และของประธานาธิบดีในการ 
ดำเนินมาตรการต่าง ๆ  ที่ได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ (อำนาจบริหาร) โดยมองว่ารัฐบาลกลางและ 
ประธานาธิบดี เป็นองค์กรที่อยู่ในสถานะสูงสุดของฝ่ายบริหาร การใช้อำนาจบริหารในฐานะเป็น 
รัฐบาลกลางแห่งสหพันธรัฐ หรือในฐานะประมุขของรัฐ ย่อมเป็นการใช้อำนาจที่ไม่ต้องอยู่ภายใต้ 
การควบคุมโดยองค์กรตุลาการ
  อย่างไรก็ดี การกระทำของฝ่ายบริหารหาได้หลุดพ้นจากการควบคุมตรวจสอบไม่ หากแต่
ฝ่ายบริหารยังคงต้องรับผิดชอบในทางการเมือง โดยองค์กรที่เข้ามาทำหน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบ 
ทางการเมืองนี้ได้แก่รัฐสภา เช่น กระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีที่จะต้องได้รับความเห็นชอบ 
จากรัฐสภาเสียก่อน๙ และการลงคะแนนไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี๑๐  เป็นต้น
   ตัวอย่างของการใช้อำนาจบริหารนี้ ได้แก่ กรณีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสื่อสาร 
และการไปรษณยีม์คีำสัง่ใหข้ึน้ราคาคา่บรกิารตา่ง ๆ  การกระทำของรฐัมนตรวีา่การกระทรวงการสือ่สาร 
และการไปรษณีย์นี้มีกฎหมายให้อำนาจกระทำได้แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
กำกบัดแูลกจิการสือ่สาร ภายใตม้าตรา ๑๑ วรรค ๑ ของกฎหมาย PTRegG ทีก่ำหนดใหม้คีณะกรรมการ 
กำกับดูแลกิจการสื่อสารซึ่งมาจากมลรัฐต่าง ๆ  จำนวน ๑๑ คน และตัวแทนจากรัฐสภาอีก ๑๑ คน

 ๘http://www.bauriedl.de/kapitel๔.html
 ๙Basic Law, Article ๖๑ [Impeachment before the Federal Constitutional Court]
 “(๑) The Bundestag or the Bundesrat may impeach the Federal President before the Federal Constitutional 
Court for willful violation of this Basic Law or of any other federal law. The motion of impeachment must be  
supported by at least one quarter of the Members of the Bundestag or one quarter of the votes of the Bundesrat. 
The decision to impeach shall require a majority of two thirds of the Members of the Bundestag or of two thirds 
of the votes of the Bundesrat. The case for impeachment shall be presented before the Federal Constitutional 
Court by a person commissioned by the impeaching body.
  (๒) If the Federal Constitutional Court finds the Federal President guilty of a willful violation of this Basic 
Law or of any other federal law, it may declare that he has forfeited his office. After the Federal President has 
been impeached, the Court may issue an interim order preventing him from exercising his functions.”
 ๑๐Basic Law, Article ๖๗ [Constructive vote of no confidence]
 “(๑) The Bundestag may express its lack of confidence in the Federal Chancellor only by electing  
a successor by the vote of a majority of its Members and requesting the Federal President to dismiss the Federal 
Chancellor. The Federal President must comply with the request and appoint the person elected…”
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  ๒) การใช้อำนาจของรัฐบาลในกิจการต่างประเทศ
  แทจ้รงิแลว้การใชอ้ำนาจของรฐับาลกลางในกจิการตา่งประเทศ กเ็ปน็อำนาจของฝา่ยบรหิาร 
ตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเช่นกัน แต่คณะผู้วิจัยต้องการจะแยกกิจการต่างประเทศออกมาให้เห็น  
เพื่อแสดงถึงความใกล้เคียงกันกับแนวความคิดเรื่องการกระทำทางรัฐบาลของสาธารณรัฐฝรั่งเศส  
และแนวความคิดเรื่องการกระทำของรัฐในประเทศอังกฤษ
  ดงัทีก่ลา่วไวใ้นขา้งตน้แลว้วา่ การจดัการในดา้นความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ ซึง่รวมตลอด 
ถึงการทำสงครามด้วยนั้น เป็นอำนาจของรัฐบาลกลางแห่งสหพันธรัฐเท่านั้น การใช้อำนาจดังกล่าว 
ต่างเป็นอำนาจในทางบริหารที่ได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีทั้งสิ้น  
จงึไมอ่ยูใ่นเขตอำนาจทีศ่าลจะเขา้ไปทำการพจิารณาได ้อยา่งไรกด็กีารใหค้วามยนิยอมในเรือ่งทีส่ำคญั ๆ   
ยังคงต้องได้รับความยินยอมจากรัฐสภาอยู่นั่นเอง ตัวอย่างของการใช้อำนาจของรัฐบาลในกิจการ 
ต่างประเทศนี้ ได้แก่ กรณีของ AWACS/Somalia
   อนึ่ง แม้จะปรากฏว่ามีแนวความคิดในเรื่องการกระทำทางรัฐบาลอยู่ในระบบกฎหมายของ 
เยอรมนีก็ตาม แต่ Prof. Woo Po Shing ได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวความคิดในเรื่องการกระทำ 
ทางรัฐบาลในระบบกฎหมายของเยอรมนีไว้อย่างน่าสนใจว่า แนวความคิดดังกล่าวในเยอรมนี ยังขาด 
ความชดัเจน โดยหากพจิารณาในทางทฤษฎจีะพบวา่ ไมม่แีนวความคดิในเรือ่งการกระทำของรฐัปรากฏ 
อยู่ในเยอรมนีเลย ทั้งยังมีความเห็นที่แตกต่างกันระหว่างผู้พิพากษากับนักทฤษฎีว่า สิ่งที่ดูเหมือน 
การกระทำของรัฐตามระบบกฎหมายจารีตประเพณีนี้ ควรจะเรียกว่าอะไรระหว่าง “การกระทำ 
ทางรฐับาล” (Regierungsakt) หรอื “การกระทำทีไ่มส่ามารถพจิารณาตดัสนิโดยศาลได”้ (Justizfreie 
Hoheitsakte) แต่ไม่ว่าจะเรียกว่าอะไร ต่างก็ให้ผลเหมือนกันคือศาลสามารถปฏิเสธไม่รับพิจารณา  
โดยในทางปฏิบัติแล้วศาลในเยอรมนีอาจรับคดีที่ปัจเจกชนนำมาฟ้องได้หากมีการกระทำใด ๆ  ที่ก่อให้ 
เกิดผลกระทบต่อสิทธิของบุคคล อีกทั้งหากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ในทางระหว่าง 
ประเทศแล้วก็ถือว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ ที่จำเป็นต้องมีการจำกัดอำนาจในการเข้าไปพิจารณา 
ตัดสินของศาลในเยอรมนี ในเรื่องที่เป็นการกระทำโดยรัฐบาลต่างชาติ แนวทางปฏิบัติดังกล่าวของ 
ศาลในเยอรมนไีมไ่ดม้คีวามแตกตา่งจากศาลในสหราชอาณาจกัรและศาลในประเทศสหรฐัอเมรกิาเลย๑๑ 

     ในข้อนี้มีความเห็นด้วยต่อความเห็นของ Prof. Woo Po Shing ที่ว่าแนวความคิดในเรื่อง 
การกระทำทางรัฐบาลในระบบกฎหมายของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนียังขาดความชัดเจน โดยขอ 
ยกตวัอยา่งคำวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญูแหง่สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมน ีที ่๒ BvE ๖/๙๙ โดยในคดนีี ้
สภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธรัฐ (Bundestag) ได้ร้องขอต่อศาลรัฐธรรมนูญฯ ให้วินิจฉัยว่า การที่ 
รัฐบาลกลางได้ยอมรับในมติเกี่ยวกับ นโยบายทางการทหารของ NATO ที่มีชื่อเรียกว่า “The new  
Strategic Concept of NATO” ในที่ประชุมที่กรุงวอชิงตัน ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ เมษายน  
ปี ค.ศ. ๑๙๙๙ โดยปราศจากความยินยอมของรัฐสภาเยอรมนี ถือเป็นการละเมิดอำนาจของ 
สภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธรัฐและถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่๑๒  

 ๑๑Woo Po Shing, The Act of State and HKSAR Court, Article presented at the Third Asia Pacific Court  
Conference, Shanghai, ๖-๘ October ๑๙๙๘.
 ๑๒http://www.bundesverfassungsgericht.de/en/decisions/es๒๐๐๑๑๑๒๒_๒bve๐๐๐๖๙๙.html
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  ในคดีดังกล่าวผู้แทนฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลกลาง ที่ทำการแก้ต่างแทนผู้ถูกร้องนั้น คือ 
Prof. Dr. Jochen A. Frowein ได้โต้แย้งในประเด็นหนึ่งว่า การกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำของรัฐ  
ตามแนวความคิดแบบสหรัฐอเมริกา แต่ทางศาลรัฐธรรมนูญฯ โดยองค์คณะที่ทำการพิจารณามิได้ 
ทำการวนิจิฉยัวา่การกระทำดงักลา่วเปน็การกระทำของรฐัหรอืไม ่โดยศาลไดท้ำการพจิารณาในเนือ้หา 
ของการกระทำดังกล่าวและให้เหตุผลว่า “The new Strategic Concept of NATO” ไม่ได้มีสภาพ 
เป็นเอกสารอย่างเป็นทางการและไม่ใช่หนังสือสัญญา ดังนั้น จึงไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภา 
ผูแ้ทนราษฎรทีจ่ะทำการพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบกอ่น และไดต้ดัสนิใหป้ฏเิสธคำรอ้งในคดดีงักลา่วเสยี 
  จากคดีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า แม้จะมีการยกเอาหลักในเรื่องการกระทำของรัฐ หรือ 
การกระทำทางรัฐบาลขึ้นมาต่อสู้ในชั้นศาลแล้วก็ตาม ศาลรัฐธรรมนูญฯ ก็ยังสามารถทำการพิจารณา 
ในเนือ้หาของการกระทำดงักลา่วได ้หากเปน็ประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความชอบดว้ยรฐัธรรมนญูซึง่ถอืวา่ 
อยู่ในเขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
  กลา่วโดยสรปุแลว้ แนวความคดิในเรือ่งการกระทำทางรฐับาลในระบบกฎหมายของสหพนัธ ์
สาธารณรัฐเยอรมนี ยังขาดความชัดเจนจนอาจกล่าวได้ว่ายังมิได้มีการพัฒนาขึ้นเป็นทฤษฎีที่มั่นคง 
แต่อย่างใด ในทางหน่ึงแม้จะพบว่ามีการกล่าวถึงคำว่า “การกระทำทางรัฐบาล” หรือ “การกระทำของรัฐ” บ้าง  
แต่ก็เป็นเพียงการนำเอาแนวความคิดในเรื่อง “การกระทำทางรัฐบาล” หรือ “การกระทำของรัฐ”  
จากในระบบกฎหมายของฝรั่งเศสหรือระบบกฎหมายจารีตประเพณีของอังกฤษหรือสหรัฐอเมริกา 
มาอ้างถึงหรือเป็นเหตุผลสนับสนุนในทางทฤษฎีต่อแนวทางในการปฏิบัติของศาลเท่านั้น ดังที่จะเห็น 
ได้วา่ แนวปฏบิตัใินการจำกดัอำนาจตนเองของศาลในเยอรมนมีคีวามคลา้ยคลงึกบัแนวความคดิในเรือ่ง  
“การกระทำของรัฐ” กล่าวคือ การกระทำที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ในทางกฎหมายระหว่างประเทศ 
ซึ่งตามรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐบาลกลาง

 สหรัฐอเมริกา
 ในประเทศสหรัฐอเมริกาเอง ก็มีแนวความคิดในการจำกัดอำนาจตุลาการที่จะเข้าไปตรวจสอบ  
“การกระทำทางรัฐบาล” เช่นเดียวกัน โดยเรียกว่า “ทฤษฎีปัญหาในทางการเมือง” (Theory of  
Political Questions) หรือ “หลักการว่าด้วยปัญหาทางการเมือง” (The political question  
doctrine) ซึ่งแม้ในรายละเอียดจะมีความแตกต่างกันกับทฤษฎีการกระทำทางรัฐบาลในประเทศ 
ฝรั่งเศส แต่โดยผลแล้วก็เป็นไปในแนวทางเดียวกัน กล่าวคือ เป็นการจำกัดอำนาจในการตรวจสอบ 
ขององค์กรตุลาการที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นทางรัฐประศาสนโยบาย ซึ่งศาลสูงเห็นว่า 
เป็นปัญหาที่มีความเกี่ยวข้องทางการเมือง และควรจะแก้ไขด้วยวิถีทางการเมืองเท่านั้น
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   ๑. การกระทำที่ถือว่าเป็นปัญหาในทางการเมือง
  (๑) การใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญของสภาคองเกรส ในการกำหนดระยะเวลาสำหรับ 
การให้สัตยาบันร่างกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
  (๒) การใช้อำนาจของประธานาธิบดีแต่เพียงฝ่ายเดียวในการยกเลิกสนธิสัญญา
   (๓) การใช้อำนาจของวุฒิสภาตามกระบวนการในการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญ  
(Impeachment)
   (๔) การแบ่งเขตเลือกตั้งของมลรัฐ
  ๒.  การกระทำที่ไม่ถือว่าเป็นปัญหาในทางการเมือง
   (๑)  การใช้อำนาจกีดกันบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดมิให้เป็น 
สมาชิกรัฐสภา เป็นกระบวนการที่มิได้บัญญัติไว้ตามรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา
   (๒) การไม่จัดให้มีการแบ่งเขตเลือกตั้งให้สอดคล้องตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญ จนส่ง 
ผลกระทบต่อสิทธิทางการเมืองตลอดจนหลักความเสมอภาคซึ่งเป็นสิทธิที่รัฐธรรมนูญให้การรับรอง 
คุ้มครองไว้
   ทฤษฎีปัญหาในทางการเมือง (Theory of Political Questions) เป็นทฤษฎีที่ศาลฎีกา 
สหรัฐอเมริกาได้วางหลักขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการจำกัดอำนาจขององค์กรตุลาการหรือศาลเอง มิให้เข้าไป 
กา้วลว่งตอ่เรือ่งทีโ่ดยธรรมชาตนิัน้ตอ้งปลอ่ยใหป้ญัหาดงักลา่วแกไ้ขดว้ยวถิทีางทางการเมอืงเอง โดยการ 
จำกัดอำนาจของศาลเองนี้ก็มาจากความเข้าใจในเรื่อง ความสามารถอันมีอยู่อย่างจำกัดของศาลที่จะ 
เข้าไปแก้ไขความขัดแย้งได้ทุกกรณีโดยไม่มีข้อจำกัด จึงจำเป็นต้องกำหนดบทบาทหน้าที่ของศาลไว้ 
อย่างเฉพาะเจาะจงและให้มีขอบเขตอยู่เพียงการควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น

  ประเทศอังกฤษ
 สำหรับประเทศอังกฤษนั้น ไม่มีหลักการกระทำทางรัฐบาลอยู่ในระบบกฎหมายของตน แต่ศาล 
ของประเทศอังกฤษ ได้มีการจำกัดอำนาจของตนในการเข้าไปพิจารณาข้อพิพาทหรือความขัดแย้ง 
ทางการเมืองบางเรื่องซึ่งเรียกว่า “การกระทำของรัฐ” (Act of State)
 สำหรับการปกครองของประเทศอังกฤษนั้นมีหลักการสำคัญที่ว่า รัฐบาล หรือคณะรัฐมนตร ี
ของประเทศอังกฤษนั้น มีความสำคัญน้อยกว่ารัฐสภา และรัฐสภาในที่นี้หมายถึง การใช้อำนาจของ 
พระมหากษัตริย์ร่วมกับรัฐสภา ดังนั้นจึงห้ามมิให้พระมหากษัตริย์ทรงขัดแย้งกับรัฐสภา ดังนั้นภายใต้ 
แนวความคิดการจำกัดอำนาจของศาลในการพิจารณาข้อพิพาทบางเรื่อง จึงมีสาระสำคัญ ดังนี้

 ๑. แนวความคดิเกีย่วกบัพระราชอำนาจของพระมหากษตัรยิ ์ในระบบกฎหมายรฐัธรรมนูญ
ของประเทศอังกฤษปัจจุบัน มีแนวความคิดในเรื่องการใช้พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์อยู่อย่าง
มากมายโดยอาจจำแนกได้ดังนี้  

   ๑) พระราชอำนาจทั่วไป ได้แก่การกระทำโดยพระมหากษัตริย์ภายใต้คำแนะนำหรือ 
ยินยอมโดยรัฐบาลเสียก่อน ภายใต้หลักการที่ว่า “พระมหากษัตริย์จะทรงกระทำผิดมิได้” The King 
can do no wrong ซึ่งเป็นหลักที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเช่นกัน



บทความทางวิชาการ

จุลนิติ มี.ค. - เม.ย. ๕๔ 73

  ๒) พระราชอำนาจในฐานะพระประมุข ในฐานะประมุขของรัฐ พระมหากษัตริย์ของ 
ประเทศอังกฤษจะต้องใช้อำนาจในด้านนิติบัญญัติ และด้านบริหาร ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ ดังนี้
    ก. อำนาจทางฝ่ายบริหาร เช่น อำนาจในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ทั้งในกรณีปกติ 
หรือในกรณีที่มีเหตุการณ์พิเศษ การแต่งตั้งและปลดรัฐมนตรี การแสดงเจตนารมณ์ต่าง ๆ  แทนรัฐ 
ในทางระหว่างประเทศ
    ข. อำนาจทางฝ่ายนิติบัญญัติ เช่น อำนาจในการแต่งตั้งสมาชิกสภาขุนนาง อำนาจ 
ในการเรียกประชุมรัฐสภา การลงพระปรมาภิไธยในร่างกฎหมายเพื่อประกาศใช้ การยุบสภา

   ๓) พระราชอำนาจในฐานะที่ทรงเป็นที่มาแห่งเกียรติยศและความยุติธรรม ได้แก่ 
พระราชอำนาจในการสถาปนาฐานันดรศักดิ์ เครื่องราชฯ และฐานันดรศักดิ์ และการพระราชทาน 
อภัยโทษ
  ๒. หลักอำนาจสูงสุดเป็นของรัฐสภา หลักอำนาจสูงสุดเป็นของรัฐสภาเป็นแนวความคิด ที่มี 
พฒันาการมาจากการจำกดัพระราชอำนาจของพระมหากษตัรยิ ์เพือ่กอ่ใหเ้กดิการเคารพในสทิธเิสรภีาพ 
ของประชาชนมากขึ้น ซึ่งหากนับย้อนมานับตั้งแต่ Magna Carta จนถึง Act of Settlement  
๑๗๐๑ แล้ว จะเห็นได้ถึงพัฒนาการอย่างต่อเนื่องในการต่อสู้แย่งชิงอำนาจทางกฎหมายระหว่าง 
องค์กรศาล รัฐสภา ฝ่ายหนึ่งกับราชบัลลังก์อีกฝ่ายหนึ่ง โดยในปัจจุบันพระราชอำนาจของ 
พระมหากษัตริย์มาขึ้นอยู่กับรัฐสภา และทำให้รัฐสภาของอังกฤษเองกลายเป็นองค์กรที่ทรงอิทธิพล
สูงสุด ดังที่ไดซีย์ได้กล่าวไว้ว่า “รัฐสภาซึ่งอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอังกฤษ มีสิทธิจะบัญญัติหรือยกเลิก 
กฎหมายใด ๆ  ก็ได้และตามกฎหมายอังกฤษแล้วจะไม่มีบุคคลหรือองค์กรใดมีสิทธิทำการลบล้าง 
หรือปฏิเสธการตรากฎหมายของรัฐสภาได้” ดังนั้นคำว่ารัฐสภาในระบบกฎหมายอังกฤษจึงหมายถึง 
พระมหากษัตริย์กับรัฐสภา (The King of Queen in parliament)
  ๓. หลักการกระทำของรัฐ หากพิเคราะห์ดูแล้วจะเห็นได้ว่ามีความใกล้เคียงกันกับหลักการ 
กระทำทางรัฐบาล เฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ในทางระหว่างประเทศที่รัฐบาลได้ไปมี 
ปฏิสัมพันธ์ด้วย โดยมีคำพิพากษาคดีสำคัญ ๆ  เช่น คดี Buron V. Denman (๑๘๔๘) เกี่ยวกับ 
การที่กองทัพเรืออังกฤษทำลายอาคารของชาวสเปน หรือ คดี Agbor V. Metropolitan Police  
Commissioner (๑๙๖๙) ทีเ่กีย่วกบัการใชอ้ำนาจของเจา้หนา้ทีต่ำรวจ ภายใตก้ารรอ้งขอจากหนว่ยงาน 
ของรัฐอันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
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การกระทำทางรัฐบาลของประเทศไทย

  ประเภทของการกระทำทางรัฐบาลของไทย
  ๑. การกระทำที่ เป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะ การใดที่ เป็น 
พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะแล้ว การนั้นก็เป็นการกระทำทางรัฐบาลที่ไม่อาจถูก 
ตรวจสอบไดโ้ดยองคก์รตลุาการ ไดแ้ก ่การแกไ้ขกฎมณเฑยีรบาลวา่ดว้ยการสบืราชสนัตตวิงศ์ การยบัยัง้ 
ร่างพระราชบัญญัติของรัฐสภา การเลือกและแต่งตั้งองคมนตรีและการให้องคมนตรีพ้นจากตำแหน่ง  
การแต่งตั้งและให้ข้าราชการในพระองค์และสมุหราชองครักษ์พ้นจากตำแหน่ง และการแต่งตั้ง 
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
 ๒. การกระทำที่เป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ตามแบบพิธี เหตุที่เรียกว่าเป็น 
ตามแบบพธินีี ้เนือ่งจากแมว้า่จะเปน็พระราชอำนาจของพระมหากษตัรยิก์ต็ามแตก่ห็าไดเ้กดิจากการมี 
พระราชดำริขึ้นเอง หรือเป็นเรื่องที่พระองค์จะใช้พระราชอำนาจตามพระราชอัธยาศัยได้โดยตลอด  
เพราะจำเป็นต้องมีบุคคลใดเป็นผู้เสนอเรื่องขึ้นเพื่อให้พระมหากษัตริย์ทรงใช้พระราชอำนาจดังกล่าว 
เสียก่อน และจำต้องมีผู้รับผิดชอบในทางการเมืองแทนพระองค์ด้วย จึงจะเป็นการใช้พระราชอำนาจ 
ทีม่ผีลในทางกฎหมาย ในขอ้นีโ้ดยสว่นใหญแ่ลว้กค็อื คณะรฐัมนตร ีทีจ่ะเปน็ผูเ้สนอเพราะเปน็ผูม้หีนา้ที่ 
ต้องรับผิดชอบในการบริหารราชการแผ่นดินโดยตรง ได้แก่การแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีตามมติของ 
สภาผู้แทนราษฎร การแต่งตั้งรัฐมนตรีและการให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งตามคำแนะนำของ 
นายกรัฐมนตรี และการแต่งตั้งและให้ข้าราชการฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือน ตำแหน่งปลัดกระทรวง 
อธิบดีและเทียบเท่า พ้นจากตำแหน่งตามคำแนะนำของคณะรัฐมนตรี
 ๓. การกระทำที่เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ ได้แก่ การประกาศใช้และยกเลิกกฎอัยการศึก 
และการประกาศสงคราม
 ๔.  การกระทำทีเ่กีย่วกบัความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ ไดแ้ก ่การแตง่ตัง้ทตูของประเทศไทย 
และการรับทูตของต่างประเทศ และการทำหนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึกและสัญญาอื่น 
กับนานาประเทศ หรือกับองค์การระหว่างประเทศ
 ๕.  การกระทำอันเป็นที่มาแห่งเกียรติยศ ได้แก่ การสถาปนาและถอดถอนฐานันดรศักดิ์ และ
การพระราชทานหรือเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 ๖.  การกระทำเกี่ยวกับความเป็นธรรม ได้แก่ การพระราชทานอภัยโทษ
 ๗. การกระทำเกี่ยวกับการดำเนินงานทางรัฐสภา ได้แก่ การยุบสภา การเรียกประชุมและ 
ปดิประชมุรฐัสภา การตราพระราชกำหนดใหใ้ชบ้งัคบัดงัเชน่พระราชบญัญตั ิการตราพระราชกฤษฎกีา
โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และการเสนอร่างพระราชบัญญัติต่อรัฐสภา การแถลงนโยบายต่อรัฐสภา
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บทสรุปและข้อเสนอแนะ

 ๑. บทสรุป
   การกระทำทางรัฐบาลตามแนวคิดของประเทศไทยนั้นยังมีความคลุมเครือค่อนข้างมาก 
เนื่องมาจากการพัฒนาของกฎหมายมหาชนในยุคแรกที่ไม่มีการวางหลักการใด ๆ  ที่ชัดเจนเกี่ยวกับ 
เรื่องการกระทำทางรัฐบาลไว้ ทำให้ประสบปัญหาในการตีความในเรื่องของการกระทำทางรัฐบาล 
ว่าอะไรบ้างที่เป็นการกระทำทางรัฐบาล เพราะหากตีความว่าเป็นการกระทำทางรัฐบาลแล้วองค์กร 
ตลุาการยอ่มไมม่อีำนาจในการเขา้ไปตรวจสอบ แตห่ากไมใ่ชก่ารกระทำทางรฐับาลหรอืเปน็การกระทำ 
ที่แยกออกได้แล้วนั้นอำนาจในการควบคุมตรวจสอบย่อมกลับไปสู่องค์กรตุลาการเพื่อให้องค์กร 
ตุลาการนั้นเป็นองค์กรสุดท้ายในการวินิจฉัยชี้ขาด
   ดังนั้น ปัญหาในการชี้ขาดว่าอะไรเป็นหรือไม่เป็นการกระทำทางรัฐบาลจึงตกเป็นหน้าที ่
ขององค์กรตุลาการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกล่าวคือในอดีตมีศาลเพียงศาลเดียวคือศาลยุติธรรม 
ที่ทำหน้าที่ในการตีความว่าอะไรบ้างที่เป็นการกระทำทางรัฐบาล เมื่อมีการตั้งศาลปกครองขึ้น 
ศาลปกครองมีหน้าที่ในการวางหลักว่าการกระทำใดบ้างที่เป็นการกระทำทางรัฐบาล เช่น คำสั่ง 
ศาลปกครองสงูสดุที ่๒๔-๓๒/๒๕๔๙, คำสัง่ศาลปกครองสงูสดุที ่๓๖/๒๕๔๙, คำสัง่ศาลปกครองสงูสดุ 
ที่ ๔๕/๒๕๔๙ และคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๘/๒๕๕๐ เป็นต้น
   กรณีปัญหาเรื่องการกระทำทางรัฐบาลของประเทศไทยในปัจจุบัน เกิดขึ้นจากคำสั่ง 
ศาลปกครองกลางในคดีหมายเลขดำที่ ๙๘๔/๒๕๕๑ เรื่องการขอขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็น 
มรดกโลกและกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา  
เมื่อเปรียบเทียบกับคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๘/๒๕๕๐ ในกรณีความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ 
ไทย - ญี่ปุ่น (JTEPA) หรือ เอฟทีเอไทย - ญี่ปุ่น ซึ่งผู้ฟ้องคดีต้องการให้มีการระงับการลงนาม อันเป็น
การกระทำที่คณะรัฐมนตรีใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญ ไม่ใช่เรื่องในทางปกครอง ศาลจึงไม่รับพิจารณา 
ทำให้เกิดการถกเถียงในทางวิชาการว่าทั้งสองกรณีต่างมีข้อเท็จจริงที่คล้ายคลึงกันเหตุใดศาลจึงมี 
คำวินิจฉัยที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

 ๒. ข้อเสนอแนะ
   การนำ “ทฤษฎีการกระทำทางรัฐบาล” มาใช้ในประเทศไทยยังมีปัญหาอยู่ดังที่ได้กล่าว 
ไว้ข้างต้น โดยเฉพาะในเรื่องของการตีความว่า การกระทำใดบ้าง ที่จะถือว่าเป็นการกระทำทางรัฐบาล  
และศาลสมควรวางหลักเกณฑ์อย่างไร เพื่อเป็นการจำแนก “การกระทำทางรัฐบาล” ออกจาก 
การกระทำอื่น ๆ  ที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลต่าง ๆ  ที่สามารถทำการพิจารณาพิพากษาได้ ในข้อนี้ 
จงึสมควรมอีงคก์รตลุาการทีท่ำหนา้ทีใ่นการวนิจิฉยัชีข้าดวา่ การกระทำใดเปน็ “การกระทำทางรฐับาล” 
และดังเช่นกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับความหมายและการตีความรัฐธรรมนูญเช่นในกรณีอื่น แม้ว่า 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะมิได้บัญญัติให้องค์กรใดเป็นศูนย์กลางในการตีความ 
รัฐธรรมนูญก็ตาม แต่หากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นจะให้องค์กรตุลาการใดเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ 
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ในการวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นที่ต้องการการตีความรัฐธรรมนูญ เพื่อวางบรรทัดฐานแก่องค์กรอื่น ๆ   
ตามรัฐธรรมนูญแล้ว รัฐธรรมนูญก็มักจะมอบหน้าที่ในการตีความรัฐธรรมนูญดังกล่าวให้แก่ 
ศาลรฐัธรรมนญูเปน็ผูท้ำหนา้ทีว่นิจิฉยัชีข้าด ยกตวัอยา่งเชน่ กรณตีามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ในกรณีที่มีปัญหา ซึ่งต้องอาศัยการตีความ 
รัฐธรรมนูญโดยองค์กรตุลาการแล้ว รัฐธรรมนูญก็มีแนวโน้มที่จะกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ 
ศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันทุกองค์กรของรัฐ  
จึงสามารถวางหลักเกณฑ์ไว้ให้เป็นบรรทัดฐานแก่องค์กรอื่น ๆ  ของรัฐว่าสมควรตีความและปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญอย่างไร หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญถือเป็นเครื่องมือสำคัญ 
สำหรับผู้ใช้กฎหมาย (รัฐธรรมนูญ) ในการตีความรัฐธรรมนูญ
  ดังนั้นในการวินิจฉัยว่า การกระทำใดเป็น “การกระทำทางรัฐบาล” อันหมายถึง  
การกระทำนัน้มลีกัษณะเปน็ความสมัพนัธร์ะหวา่งรฐับาลในฐานะฝา่ยบรหิารกบัรฐัสภา หรอืเปน็ความ 
สัมพันธ์ในทางระหว่างประเทศ ซึ่งจากมาตรา ๑๙๐ ดังกล่าว ระบุให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้วินิจฉัย 
ชี้ขาดว่าเป็นกรณีตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง หรือไม่ หากต้องด้วยบทบัญญัติตามมาตรา ๑๙๐ 
วรรคสองแลว้ กเ็ปน็เรือ่งทีร่ฐัสภาจะเปน็ผูใ้หค้วามเหน็ชอบตอ่ไป ในขอ้นีผู้ว้จิยัมขีอ้สงัเกตวา่ รฐัธรรมนญู 
ได้กำหนดหน้าที่ให้แก่ศาลรัฐธรรมนูญทำการวินิจฉัยเพื่อตีความรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๙๐ เท่านั้น 
แต่อำนาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการทำหนังสือสัญญาดังกล่าว ยังคงเป็นของรัฐสภาอยู่  
อันเป็นความสัมพันธ์ในทางการเมืองที่อยู่นอกเหนือจากอำนาจของฝ่ายตุลาการที่จะเข้าไปก้าวล่วงได้  
เนื่องจากเป็นการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารตามหลักการ 
แบ่งแยกอำนาจ อันเป็นหัวใจสำคัญของระบอบประชาธิปไตย
   ศาลรัฐธรรมนูญ ในฐานะที่เป็น “องค์กรตุลาการ” ที่มีความเหมาะสมในการวินิจฉัยชี้ขาด 
ว่าการกระทำใดเป็น “การกระทำทางรัฐบาล” เหนือองค์กรตุลาการอื่น ทั้งในเรื่องของความเชี่ยวชาญ 
ในนิติวิธีในทางกฎหมายมหาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง นิติวิธีเฉพาะในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญ อีกทั้ง 
ความเหมาะสมในการทำหน้าที่วางหลักเกณฑ์อันเป็นบรรทัดฐานในการตีความและใช้รัฐธรรมนูญ 
ใหแ้กอ่งคก์รอืน่ ๆ  อนัเนือ่งมาจากผลของคำวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญูเองทีม่ผีลผกูพนัทกุองคก์รของรฐั 
   อยา่งไรกด็ ีหากเปน็กรณทีีศ่าลใดซึง่ทำการพจิารณาพพิากษาคดอียูน่ัน้ เหน็วา่กรณดีงักลา่ว 
เป็น “การกระทำทางรัฐบาล” ศาลนั้นย่อมมีอำนาจในการวินิจฉัยได้ด้วยตนเอง และควรจำกัดอำนาจ 
ตนเองทีจ่ะไมเ่ขา้ไปกา้วลว่งวนิจิฉยัในเรือ่งดงักลา่ว เพราะเปน็การกระทบดลุยภาพทางอำนาจระหวา่ง 
องค์กรทางการเมืองอื่นตามรัฐธรรมนูญ จะคงไว้ก็แต่กรณีที่ศาลนั้นเห็นว่า ไม่เป็น “การกระทำ 
ทางรฐับาล” และคูค่วามแหง่คดไีดโ้ตแ้ยง้วา่เปน็ “การกระทำทางรฐับาล” เทา่นัน้ จงึเปน็เรือ่งทีจ่ำเปน็ 
ต้องมีองค์กรอื่นมาทำหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดว่าเป็น “การกระทำทางรัฐบาล” หรือไม่ และสมควรให้ 
ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดดังเหตุผลข้างต้น
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   สุดท้ายแม้จะมีความเห็นว่า ศาลรัฐธรรมนูญ สมควรที่จะใช้อำนาจในการวินิจฉัยปัญหา  
“การกระทำทางรัฐบาล” ด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง เพราะอำนาจในการชี้ขาดในประเด็น 
ปัญหาดังกล่าว เป็นอำนาจที่จำกัดเฉพาะแต่ “เป็น” หรือ “ไม่เป็น” การกระทำทางรัฐบาลเท่านั้น  
ศาลรัฐธรรมนูญหาได้มีอำนาจเข้าไปวินิจฉัยถึง “ความชอบ” หรือ “ความไม่ชอบ” ด้วยกฎหมายของ 
“การกระทำทางรัฐบาล” แต่อย่างไรไม่ ศาลรัฐธรรมนูญต้องตระหนักว่า หน้าที่ในการตรวจสอบ 
เชิงเนื้อหาของ “การกระทำทางรัฐบาล” ไม่ว่าจะเป็นความเหมาะสมของการใช้ดุลยพินิจ ประโยชน์ 
หรือโทษจากการกระทำดังกล่าว ล้วนแต่เป็นหน้าที่ขององค์กรทางการเมืองอื่นตามรัฐธรรมนูญอยู่เอง
ที่จะทำการควบคุมตรวจสอบ 
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แผนภูมิแสดงขั้นตอน การวินิจฉัย “การกระทำทางรัฐบาล”
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 ๑จัดโดย คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การส่ือสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ในวันอังคารท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๕๔  
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ๑-๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒.
  ๒ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ 
โทรคมนาคม พ.ศ. .... มีผู้เสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา รวมทั้งสิ้น ๓ ฉบับ คือ ๑) เสนอโดย 
คณะรัฐมนตรีชุดที่มีนายสมชาย วงศ์สวัสด์ิ เป็นนายกรัฐมนตรี ๒) เสนอโดยนายเจริญ จรรย์โกมล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพ่ือไทย 
กับคณะ และ ๓) เสนอโดยนายอภิชาต ศักดิเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์กับคณะ โดยสภาผู้แทนราษฎร 
ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๓ ฉบับพร้อมกันไปในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๓  
ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๒ ต่อมาในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๖ 
(สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๓ ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่สองขั้นพิจารณาเรียงลำดับมาตรา และลงมติในวาระ 
ที่สามเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ และได้เสนอต่อวุฒิสภาเพื่อพิจารณาต่อไป 
  ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๓ ได้ลงมติรับร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร 
คลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรีและ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้เสนอ) ไว้พิจารณา ต่อมาที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ วันอาทิตย์ที่ ๓๐  
พฤษภาคม ๒๕๕๓ ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่สองขั้นพิจารณาเรียงตามลำดับมาตรา และลงมติในวาระที่สามให้แก้ไขเพิ่มเติม 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว แล้วส่งร่างพระราชบัญญัติตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมนี้ไปยังสภาผู้แทนราษฎร
  ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓ ที่ประชุม 
ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ ซึ่งวุฒิสภาได้แก้ไขเพิ่มเติม และได้ลงมติไม่เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภา  
จึงกำหนดจำนวนบุคคลที่จะประกอบเป็นคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว และที่ประชุมวุฒิสภา  
ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ ที่ประชุมได้ลงมติตั้งบุคคลเป็นกรรมาธิการร่วมกันฝ่ายวุฒิสภา 
 เมื่อคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติฯ พร้อมด้วยรายงานการพิจารณาของ 
คณะกรรมาธิการร่วมกันฯ ต่อสภาทั้งสองเพื่อให้ความเห็นชอบ โดยในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ ปีที่ ๓  
ครั้งที่ ๒๖ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ 
ดังกล่าวตามที่คณะกรรมาธิการร่วมกันเสนอ และที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่  
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ได้ลงมติเห็นชอบด้วยตามท่ีคณะกรรมาธิการร่วมกันเสนอเช่นเดียวกัน กรณีจึงถือว่าร่างพระราชบัญญัติ 
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ....  
ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว.

นางสาวเพลินตา  ตันรังสรรค์ 
นิติกร สำนักกฎหมาย

โครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็น 

ชำแหละ พ.ร.บ. กสทช. 
เริ่มแรกและเร่งด่วน : สู่แนวทางของแผนแม่บทฯ

 

๑

  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๗ ได้กำหนดให้มี  
“องค์กรของรัฐที่เป็นอิสระองค์กรหนึ่งทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการ 
วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม”  และตามบทเฉพาะกาลมาตรา ๓๐๕  (๑)  
ได้กำหนดให้มีการตรากฎหมายจัดตั้งองค์กรเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวไม่เกิน  ๑๘๐  วันนับแต่วันที่ 
แถลงนโยบายต่อรัฐสภา  ซึ่งหลังจากที่หลายฝ่ายได้เฝ้ารอมาเป็นระยะเวลากว่า  ๓  ปีนั้น๒ ในที่สุด 
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พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ก็มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายเมื่อวันที่  
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา๓ ทั้งนี้เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าหากยังเนิ่นช้าออกไปหรือไม่มีการ 
ประกาศใช้บังคับเสียทีแล้ว  “ปัญหาการจัดสรรคลื่นความถี่”  ซึ่งถือเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติ 

ท่ีจำเป็นต่อการบริการโทรคมนาคมไร้สาย บริการแพร่ภาพกระจายเสียง 
การปอ้งกนัประเทศ การรบัมอืกบัภาวะฉกุเฉนิ การบงัคบัใชก้ฎหมาย 
และการขนสง่ ตลอดจนการวจิยัและพฒันา๔ ซึง่จำเปน็อยา่งยิง่ทีต่อ้ง 
มีการกำกับดูแล โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชน ความม่ันคง 
ของรัฐ และประโยชน์สาธารณะ รวมทั้งการแข่งขันอย่างเสรีและ 
เป็นธรรม ก็ยังจะไม่มีการแก้ไขให้คลี่คลายไปในที่สุด ดังนั้น 
เมื่อพระราชบัญญัติ กสทช. ประกาศใช้บังคับแล้วย่อมส่งผลให้มี 
การสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (กสทช.)  ขึ้น  

เพื่อเป็นองค์กรในการกำกับดูแลอย่างชัดเจน  ซึ่งหากแล้วเสร็จจะต้องดำเนินการจัดทำแผนแม่บทฯ  
เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารคลื่นความถี่ต่อไป
  ดงันัน้ เพือ่เปน็การรบัฟงัความคดิเหน็ในประเดน็แนวทางในการจดัทำแผนแมบ่ทการบรหิารคลืน่ 
ความถี่  ข้อเสนอแนะ  ข้อสังเกต  รวมทั้งข้อคิดเห็นอื่นๆ  อันเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผนแม่บทฯ  
คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  การสื่อสารและโทรคมนาคม  วุฒิสภา  จึงได้จัดให้มี 
“โครงการสัมมนาระดมความคิดเห็น เรื่อง ชำแหละ พ.ร.บ. กสทช. เริ่มแรกและเร่งด่วน : 
สู่แนวทางของแผนแม่บทฯ”  ขึ้น  เมื่อวันที่  ๑๑  มกราคม  ๒๕๕๔  ทั้งนี้  เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิจาก 
หน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ และผู้แทนของสมาคมวิชาชีพ สถาบัน การศึกษา องค์กร 
เอกชน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย ได้ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ รวมทั้งได้มีการอภิปรายและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง อันมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

 ๓ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๗๘ ก หน้า ๑ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ (มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป) ซึ่งต่อไปนี้ผู้เขียนจะเรียกว่า “พระราชบัญญัติ กสทช.”.
 ๔สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และธราธร รัตนนฤมิตศร อ้างถึงใน กลุ่มงานกฎหมาย ๒ สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 
เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ...., อ.พ. ๖/๒๕๕๓ หน้า ๑๓๔.
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 นายอนันต์ วรธิติพงศ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ 
การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา 
และประธานคณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในฐานะ 
ที่เป็นผู้ดำเนินการอภิปรายได้กล่าวว่า  จากการประกาศใช้บังคับ 
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบ 
กิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ นั้นได้ส่งผลสำคัญให้ต้องมีการคัดเลือกและสรรหา 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการ 
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ โดยภารกิจหลัก 
ของ  กสทช.  ได้แก่  การจัดทำแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่  ตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ  
แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม แผนความถี่วิทยุ 
และแผนเลขหมายโทรคมนาคม รวมทั้งกำหนดการจัดสรรคลื่นความถี่ ระหว่างคลื่นความถี่ที่ใช้ใน 
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการโทรคมนาคม ตลอดจนกำหนด 
ลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม๕ ทั้งนี้เพื่อให้ 
ผูใ้ชบ้รกิารไดร้บับรกิารทีม่คีณุภาพ ประสทิธภิาพ รวดเรว็ ถกูตอ้ง และเปน็ธรรม ซึง่พจิารณาแลว้เหน็วา่ 
มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่ายเป็นวงกว้าง  และการจัดทำแผนแม่บทฯ  ควรจะเริ่มศึกษาและ 
เตรียมการตั้งแต่ขณะนี้  กอปรกับได้ตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน 
ได้เสียทุกฝ่าย ดังนั้น การจัดสัมมนาในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย 
และหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำข้อมูล  ข้อคิดเห็น  และข้อเสนอแนะที่ได้มาประกอบกับข้อมูล 
ทางวชิาการทีค่ณะกรรมาธกิารไดศ้กึษาเพือ่เสนอเปน็แนวทางในการจดัทำแผนแมบ่ทฯ ตอ่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
ต่อไป  และหากมีปัญหาหรืออุปสรรคซึ่งเกี่ยวกับการดำเนินการในกิจการที่เกี่ยวข้องแล้ว กรรมาธิการ 
จะได้เสนอต่อวุฒิสภาเพื่อพิจารณาแก้ไขต่อไป

 ๕พระราชบัญญัติ กสทช. มาตรา ๒๗ (๑) (๒) และ (๓).
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  นายทศพร แยม้วงษ ์ ผูอ้ำนวยการกลุม่งานสรรหาและแตง่ตัง้ 
สำนกักำกบัและตรวจสอบ สำนกังานเลขาธกิารวฒุสิภา ไดใ้หข้อ้มลู 
เกีย่วกบักระบวนการไดม้าซึง่ กสทช. และการดำเนนิการของสำนกังาน 
เลขาธิการวุฒิสภาว่า องค์ประกอบของ กสทช. จำนวน ๑๑ คนนั้น 
มทีีม่า ๒ วธิกีาร คอื โดยวธิกีารคดัเลอืกกนัเอง และโดยวธิกีารสรรหา 
ซึ่งตามกฎหมายนั้นได้กำหนดให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีหน้าที่
เป็นหน่วยธุรการในการดำเนินการดังกล่าว ดังนี้

 ๑. การได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็น กสทช. โดยวิธีการคัดเลือกกันเอง สำนักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา จะทำหน้าที่รับจดทะเบียนสมาคมวิชาชีพ สถาบันอุดมศึกษา หรือองค์กรเอกชนที่มี
สทิธเิสนอชือ่กรรมการใหแ้ลว้เสรจ็ และประกาศรายชือ่สมาคมวชิาชพี สถาบนัอดุมศกึษา  หรอืองคก์ร 
เอกชนที่ได้รับจดทะเบียนไว้ให้ทราบโดยทั่วกัน และเมื่อมีเหตุต้องมีการเลือกและแต่งตั้งกรรมการ๖  
จะประกาศใหส้มาคม สถาบนั หรอืองคก์รทีไ่ดข้ึน้ทะเบยีนไวแ้ลว้ทีป่ระสงคจ์ะเสนอชือ่ พรอ้มทัง้หนงัสอื 
ยินยอมของบุคคลดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ประกาศกำหนด  เมื่อครบกำหนดแล้วจะดำเนินการ 
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อ๗ จากนั้นจะจัดให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมดมาประชุม 
ร่วมกันเพื่อคัดเลือกกันเอง 

 ๒. การได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็น กสทช. โดยวิธีการสรรหา สำนักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา  จะประกาศเปิดรับสมัครบุคคลผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามให้ทราบ 
เป็นการทั่วไป๘ จากนั้นคณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติที่จะเป็น 
กรรมการให้ได้จำนวน ๒ เท่าของจำนวนกรรมการตามมาตรา ๖ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕)๙ 

 ๖สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะประกาศทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อย  
๗ วันติดต่อกัน (มาตรา ๑๐).
 ๗ทั้งนี้ หากมีผู้ได้รับการเสนอชื่อน้อยกว่า ๒ เท่าของจำนวนตามที่ระบุไว้ในแต่ละประเภทตามมาตรา ๑๓ (๑) (๒) (๓) (๔) และ 
(๕) ให้เลขาธิการวุฒิสภาขยายระยะเวลาการเสนอชื่อออกไปอีกไม่เกิน ๓๐ วันนับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลา (มาตรา ๑๒). 
 ๘ผ่านทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อย ๓๐ วันติดต่อกัน อนึ่ง ผู้มีสิทธิสมัคร 
รับคัดเลือกนั้นจะต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากสมาคม สถาบัน หรือองค์กรที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ (มาตรา ๑๕).
 ๙พระราชบัญญัติ กสทช. มาตรา ๖ 
      (๑)  ผู้ที่มีผลงานหรือมีความรู้ และมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ด้านกิจการกระจายเสียงจำนวน ๑ คน และกิจการ 
โทรทัศน์ จำนวน ๑ คน
      (๒)  ผู้ที่มีผลงานหรือมีความรู้ และมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ด้านกิจการโทรคมนาคมจำนวน ๒ คน
      (๓)  ผู้ที่มีผลงานหรือมีความรู้ และมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ด้านกฎหมาย ด้านเศรษฐศาสตร์ อันเป็นประโยชน์ 
ต่อการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ด้านละ ๒ คน
      (๔)  ผู้ที่มีผลงานหรือมีความรู้ และมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค หรือด้านการส่งเสริมสิทธิและ 
เสรีภาพของประชาชน อันเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จำนวน ๑ คน และการกำกับดูแล
กิจการโทรคมนาคมจำนวน ๑ คน
      (๕)  ผู้ที่มีผลงานหรือมีความรู้ และมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ด้านการศึกษา วัฒนธรรมหรือการพัฒนาสังคม อันเป็น 
ประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม จำนวน ๑ คน.
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  เมื่อได้รายชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการจากการคัดเลือกกันเองและจากการสรรหาแล้ว  
เลขาธกิารวฒุสิภาจะนำรายชือ่ดงักลา่วทัง้หมดมารวมเปน็บญัชเีดยีวกนัเพือ่นำเสนอใหว้ฒุสิภาพจิารณา
และมีมติเลือกต่อไป ซึ่งวุฒิสภาต้องมีมติเลือกให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ได้รับบัญชีรายชื่อ
  สำหรับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการดำเนินการตามที่กฎหมายบัญญัติให้อำนาจไว้นั้น 
ขณะนี้ระเบียบต่าง ๆ  อยู่ระหว่างรอการประกาศในราชกิจจานุเบกษา๑๐ ซึ่งได้แก่
  (๑)  ระเบยีบสำนกังานเลขาธกิารวฒุสิภาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขการขึน้ทะเบยีน
สมาคมวชิาชพี สถาบนัอดุมศกึษา หรอืองคก์รเอกชนทีม่สีทิธเิสนอชือ่ผูส้มควรไดร้บัเลอืกเปน็กรรมการ 
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓
  (๒)  ระเบยีบสำนกังานเลขาธกิารวฒุสิภาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารลงคะแนนคดัเลอืกกนัเอง 
ของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓
  (๓)  ระเบียบสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้สมควรได้รับ 
เลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โดยวิธีการ 
สรรหา พ.ศ. ๒๕๕๓
  
 นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการบริหารสมาคมโทรคมนาคม
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้แสดงความคิดเห็นว่า 
เมือ่พจิารณาถงึทีม่าของ กสทช. โดยเฉพาะอยา่งยิง่โดยวธิกีารคดัเลอืก 
กันเองแล้วเห็นว่าสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยฯ ก็มีส่วน 
เกี่ยวข้องเป็นอย่างยิ่งในส่วนของการเป็นสมาคมวิชาชีพด้านกิจการ 
โทรคมนาคม ตามมาตรา ๙ (๒) ซึง่มสีทิธขิอขึน้ทะเบยีนตอ่สำนกังาน 
เลขาธิการวุฒิสภาเพื่อเสนอชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ  
โดยกระบวนการได้มาซึ่ง กสทช. นั้นไม่มีข้อสงสัยแต่อย่างใด      
 แต่ประเด็นทีน่่าสนใจคือ เรือ่งการจัดทำแผนแม่บทฯ ซึง่มาตรา ๗๔  
กำหนดให้  “ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่  กสทช.  ต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบาย 
ที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภา”  การกำหนดดังกล่าวเป็นการกำหนดให้แผนแม่บทต้องผูกพันกับ 
นโยบายของคณะรัฐมนตรีซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปตามรัฐบาลอันอาจส่งผลให้การดำเนินการต่าง ๆ   
ไม่บรรลุผลตามแผนที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพราะกิจการโทรคมนาคมหรือกิจการวิทยุโทรทัศน์นั้น มิได้เป็น 
เพียงอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่เป็นเรื่องทางเศรษฐกิจหรือการเงินที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์หรือกำไร 
แกผู่ล้งทนุหรอืผูใ้หบ้รกิารเทา่นัน้ แตย่งัเปน็เครือ่งมอืทีช่ว่ยพฒันาประเทศไดอ้กีดว้ย เชน่ พฒันาการศกึษา 
แก่เยาวชน  หรือส่งเสริมการลงทุน  เป็นต้น  และแผนแม่บทก็มิใช่แผนประจำปี  แต่เป็นเรื่องของการ 

 ๑๐ระเบียบสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาทั้ง ๓ ฉบับดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๘ ง หน้า ๑ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ซึ่งมีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไปแล้ว.



โครงการสัมมนาระดมความคิดเห็น 
เรื่อง ชำแหละ พ.ร.บ. กสทช. เริ่มแรกและเร่งด่วน : สู่แนวทางของแผนแม่บทฯ
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วางแนวทางในการดำเนินการเป็นระยะเวลา ๕ ปี  ดังนั้น หาก กสทช.  ได้นำนโยบายที่คณะรัฐมนตรี 
ได้แถลงไว้มาเขียนเป็นแผนแม่บทแล้ว แต่ไม่นานกลับต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขเสียใหม่เพื่อให้สอดคล้อง 
กบันโยบายของรฐับาลชดุใหม่ ยอ่มเปน็การไมเ่หมาะสม จงึเหน็ควรใหก้ารดำเนนิการตามอำนาจหนา้ที่ 
ของ กสทช. นั้น ควรเป็นการดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ ซึ่งมีความแน่นอน 
และไม่เปลี่ยนแปลงไปตามรัฐบาลอันจะส่งผลให้แผนปฏิบัติการในระยะยาวสามารถดำเนินการให ้
เป็นจริงได้ต่อไป

   นายวสันต์ ภัยหลีกลี ้ประธานสภาวิชาชีพข่าว วิทยุและ 
โทรทัศน์ไทย ได้แสดงความคิดเห็นว่า เมื่อมีการประกาศใช้บังคับ 
พระราชบัญญัติ กสทช. แล้วได้ก่อให้เกิดผลดีต่อกิจการโทรคมนาคม 
โดยรวม เพราะทำให้กรณีปัญหาที่มีอยู่เดิมเกิดความชัดเจนขึ้น 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ปญัหาการสรรหาคณะกรรมการรว่มระหวา่ง กทช. 
และ กสช. เพือ่เปน็องคก์รในการทำหนา้ทีจ่ดัสรรคลืน่ความถีแ่ละกำกบั 
ดูแลกิจการโทรคมนาคมทั้งระบบ ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถจัดสรรคลื่น 
ความถี่ได้ ดังนั้น พระราชบัญญัติฉบับนี้แม้จะยังไม่สมบูรณ์เพียงพอ 
แต่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เพราะหากไม่มีกฎหมายดังกล่าวแล้ว 
ก็จะทำให้การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  จะเนิ่นช้าต่อไปอีก

  เมื่อพิจารณากระบวนการคัดเลือกและสรรหากรรมการตามพระราชบัญญัติ กสทช. แล้วจะเห็น 
ไดว้า่มกีารบญัญตัไิวค้อ่นขา้งละเอยีดซึง่งา่ยตอ่การปฏบิตั ิและหากเกดิกรณขีอ้ขดัขอ้งใดๆ ก็มแีนวทาง 
แกไ้ขเพือ่ใหก้ระบวนการตา่ง ๆ  ยงัคงเดนิหนา้ตอ่ไปได ้ดงัจะเหน็ไดจ้ากกรณกีารไดม้าซึง่รายชือ่ผูส้มควร 
ได้รับเลือกเป็น กสทช. โดยวิธีการคัดเลือกกันเอง หากผู้ได้รับการเสนอชื่อมีจำนวนน้อยกว่า ๒ เท่า 
ของจำนวนตามที่ระบุไว้ในแต่ละประเภท และเลขาธิการวุฒิสภาได้ขยายระยะเวลาการเสนอชื่อ 
ออกไปแล้วยังมีผู้ได้รับการเสนอชื่อน้อยกว่าที่กำหนดอีก ได้กำหนดให้เลขาธิการวุฒิสภาแจ้งให้ 
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม และปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร พิจารณาดำเนินการร่วมกันเสนอชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการให้ครบในแต่ละ 
ประเภทตามจำนวนที่กำหนด  ซึ่งแนวทางดังกล่าวเป็นการบัญญัติไว้เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 
เพื่อให้ทุกอย่างดำเนินการต่อไปได้โดยไม่สะดุด  และป้องกันปัญหาการแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง 
อีกด้วย แต่อย่างไรก็ตาม  หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากระบวนการจะดำเนินการไปได้โดยไม่ต้องให้ปลัดสำนัก  
นายกรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงทั้งสองเข้ามาใช้อำนาจดังกล่าว  
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  ประเด็นปัญหาที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือ “การห้ามโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่” 
เนือ่งจากมาตรา ๔๖ กำหนดวา่ “ใบอนญุาตใหใ้ชค้ลืน่ความถีเ่พือ่กจิการโทรคมนาคมเปน็สทิธเิฉพาะตวั 
ของผูไ้ดร้บัใบอนญุาต จะโอนแกก่นัมไิด้ และผูไ้ดร้บัใบอนญุาตตอ้งประกอบกจิการดว้ยตนเอง จะมอบ
การบรหิารจดัการทัง้หมดหรอืบางสว่นหรอืยนิยอมใหบ้คุคลอืน่เปน็ผูม้อีำนาจประกอบกจิการแทนมไิด”้ 
แตใ่นทางปฏบิตัทิีผ่า่นมานัน้การดำเนนิกจิการของบรษิทั ทโีอที จำกดั (มหาชน) หรอื TOT และบรษิทั 
กสท โทรคมนาคม จำกดั (มหาชน) หรอื CAT ซึง่ไดร้บัการจดัสรรคลืน่ความถีไ่ปแลว้มกีารดำเนนิธรุกจิ 
ในลักษณะเช่าใช้โครงข่ายและขายต่อบริการ  (เอ็มวีเอ็นโอ)  ดังนั้น  จึงเกิดปัญหาว่าการจัดสรรคลื่น 
ความถี่ในช่วงถัดไปของเอกชนให้กับผู้อื่นหรือการร่วมธุรกิจในลักษณะเอ็มวีเอ็นโอซึ่งผู้ที่เข้ามา 
ดำเนินกิจการนั้นมิได้เป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตโดยตรงจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ 
  ตอ่ประเดน็ดงักลา่วโดยสว่นตวัมคีวามเหน็วา่ การบญัญตัหิา้มโอนใบอนญุาตใหใ้ชค้ลืน่ความถีน่ัน้ 
มีเจตนารมณ์เพื่อป้องกันมิให้มีการนำคลื่นความถี่ที่ได้รับจัดสรรไปให้เช่าช่วงหรือนำไปให้บริการต่อ  
แตใ่นปจัจบุนัคลืน่ความถีม่ไิดเ้ปน็ทรพัยากรทีม่อียูอ่ยา่งจำกดัเหมอืนเชน่ในอดตี และยิง่เปน็ยคุดจิติอล 
แล้วจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ให้มากกว่าในอดีตที่ผ่านมาอีกด้วย  ดังนั้น  
ในการจดัสรรคลืน่ความถีจ่งึไมค่วรกำหนดวา่ตอ้งเปน็การจดัสรรใหแ้กผู่ป้ระกอบการเพยีงรายเดยีว 
เทา่นัน้ แตค่วรพจิารณาวา่จะจดัสรรอยา่งไรเพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ อาท ิแบง่ระดบัผูป้ระกอบการ 
เพือ่พจิารณาใหใ้บอนญุาตทีแ่ตกตา่งกนั เชน่ หากเปน็ผูป้ระกอบการในลกัษณะเปน็ผูใ้หบ้รกิารสง่สญัญาณ 
หรือระดับเครือข่าย  (Network)  ใบอนุญาตที่ได้รับจะแตกต่างจากผู้ประกอบการอีกระดับซึ่งสามารถ 
ให้ผู้อื่นมาใช้บริการได้  เป็นต้น  แต่อย่างไรก็ตาม  ต้องขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยหรือตีความขององค์กรที่มี 
อำนาจต่อไป 
  สำหรับแนวทางในการจัดทำแผนแม่บทนั้นมีข้อเสนอแนะว่า ในการจัดทำแผนแม่บทไม่ควร 
เริ่มต้นใหม่ทั้งหมด แต่ควรนำร่างแผนแม่บทที่มีอยู่เดิมซึ่ง กทช. ได้ดำเนินการไว้แล้วบางส่วน  
หรอืผลการพจิารณาศกึษาตา่ง  ๆ  ของผูป้ระกอบการ องคก์ร หรอืหนว่ยงานตา่ง ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งมาตอ่ยอด  
ซึ่งอาจจะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นบ้าง ทั้งนี้ เพื่อช่วยย่นระยะเวลาในการจัดทำแผน 
ให้รวดเร็วยิ่งขึ้นและอาจจะแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้
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  นายต่อพงษ์ เสนานนท์ ประธานฝ่ายส่งเสริมการเข้าถึง 
เทคโนโลยีและสื่อสารสาธารณะ สภาคนพิการทุกประเภท 
แหง่ประเทศไทย ไดแ้สดงความคดิเหน็เกีย่วกบัการจดัทำแผนแมบ่ทวา่  
หากพิจารณากฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการจัดสรรคลื่นความถี่  
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการ 
โทรคมนาคมแล้ว จะพบว่ามีเป็นจำนวนมาก อาทิ พระราชบัญญัติ 
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  

และพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็นต้น ดังนั้น ในการจัดทำแผนแม่บทจึงเห็นสมควร 
ให้มีการพิจารณาศึกษาถึงกฎหมายต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ทั้งนี้เพื่อให้ได้ความรู้ที่กว้างขวาง 
และครอบคลุมปัญหาในทุก ๆ  ด้าน
  ในการจัดทำแผนแม่บทนั้น มาตรา ๔๙ วรรคสอง กำหนดให้ กสทช. รับฟังความคิดเห็นของ 
ประชาชน  ผู้ประกอบกิจการ  และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง  เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาด้วย  
ซึง่การกำหนดใหม้กีารรบัฟงัความคดิเหน็นัน้ ในมมุหนึง่หากแผนแมบ่ทมคีวามเกีย่วขอ้งกบัองคก์รตา่ง ๆ   
เปน็จำนวนมาก ยอ่มเปน็การเปดิโอกาสใหท้กุภาคสว่นไดเ้ขา้มามสีว่นรว่ม แตอ่กีมมุหนึง่นัน้ การบรหิาร 
จัดการเพื่อให้คนเป็นจำนวนมากมาร่วมกันแสดงความคิดเห็น  จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีวิธีการแก้ไข 
ปญัหาหรอืแนวทางในการขจดัขอ้ขดัขอ้งตา่ง ๆ  ดว้ย เพราะเมือ่มผีูม้สีว่นเกีย่วขอ้งซึง่มสีทิธเิทา่เทยีมกนั 
เป็นจำนวนมากมารวมกัน  หากไม่มีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายแล้วก็อาจเกิด 
ข้อขัดแย้งอันนำไปสู่การฟ้องร้องดำเนินคดีต่อศาลปกครอง  ซึ่งในที่สุดการจัดทำแผนแม่บทอาจต้อง 
หยดุชะงกัหรอืลา่ชา้ออกไป ดงันัน้ กสทช. นอกจากจะตอ้งเปน็ผูท้ีม่คีวามรู ้ความสามารถในการบรหิาร 
จดัการทรพัยากรหรอืการจดัทำแผนแมบ่ทแลว้ ยงัตอ้งเปน็ผูท้ีม่ศีลิปะในการบรหิารจดัการความขดัแยง้ 
อีกด้วย 
  แต่อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตว่า  การกำหนดให้ “ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ กสทช.  
ต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภา” ตามมาตรา ๗๔ นั้น 
“นโยบายฯ”  ที่กำหนดไว้ดังกล่าวมิได้ระบุอย่างชัดเจนว่าต้องเป็นนโยบายของรัฐบาลในชุดปัจจุบัน  
ดังนั้น จึงเกิดข้อสงสัยว่าหมายถึงนโยบายของคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดใดก็ได้ใช่หรือไม่ แต่โดย 
ส่วนตัวมีความเห็นว่าควรมีความยืดหยุ่นซึ่งอาจเป็นนโยบายที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาตั้งแต่ 
สมยัรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ กไ็ด ้แตน่โยบายทีแ่ถลงนัน้ตอ้งสอดคลอ้ง 
กับแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
ตั้งแต่มาตรา ๗๗ ถึงมาตรา ๘๗



สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ มี.ค. - เม.ย. ๕๔ 87

  รศ.ดร. ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ นายกสมาคมวิชาการนิเทศศาสตร์ 
และการสือ่สารมวลชนแหง่ประเทศไทย ไดใ้หข้อ้มลูวา่ เมือ่วนัที ่๑๖ 
ธนัวาคม ๒๕๕๓ ทีผ่า่นมา คณะนเิทศศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 
ได้เสนอผลการวิจัยเรื่อง  “การจัดทำแผนดำเนินการปฏิรูปสื่อ”  
ต่อรัฐบาล  ซึ่งเป็นการสำรวจข้อมูลจากผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ  
ผู้ผลิตสื่อ  สมาคมวิชาชีพ  และองค์กรเอกชน  รวมทั้งนักวิชาการ 
และผู้บริโภค โดยผลการวิจัยส่วนหนึ่งมีข้อเสนอแนะว่าควรเร่งรัดให้ 
รา่งพระราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละกำกบัการประกอบ 
กจิการวทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. ....   
มผีลใชบ้งัคบัโดยเรว็ ทัง้นีจ้ะไดด้ำเนนิการคดัเลอืกและสรรหา กสทช. 

ขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  และคาดหวังว่าจะได้มีการนำเงินจาก  “กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ 
กระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม เพือ่ประโยชนส์าธารณะ” ตามพระราชบญัญตัิ 
ดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ต่อไป  ดังนั้นเมื่อพระราชบัญญัติ  กสทช.  มีผลใช้ 
บงัคบัแลว้ยอ่มทำใหค้วามคาดหวงัและปญัหาหรอือปุสรรคตา่ง ๆ  ทีผู่ป้ระกอบการและผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง 
ซึ่งเฝ้ารอคอยให้มีการแก้ไขนั้นเกิดความชัดเจนแน่นอนยิ่งขึ้น
  สำหรับเรื่อง  “การกำกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์”  ซึ่งถือเป็นประเด็นปัญหา 
ที่สำคัญและได้รับความสนใจจากทุกฝ่าย ตามมาตรา ๔๑ ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า “...การอนุญาต 
ใหใ้ชค้ลืน่ความถีเ่พือ่กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศันต์อ้งคำนงึถงึประโยชนส์งูสดุของประชาชน 
ในระดบัชาต ิระดบัภมูภิาค และระดบัทอ้งถิน่ ในดา้นการศกึษา วฒันธรรม ความมัน่คงของรฐั และประโยชน ์
สาธารณะอื่น รวมทั้งการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องดำเนินการในลักษณะที่มีการกระจาย 
การใช้ประโยชน์โดยทั่วถึงในกิจการด้านต่าง ๆ  ให้เหมาะสมแก่การเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติ 
เพือ่ประโยชนส์าธารณะ...” โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เรือ่ง “การแขง่ขนัโดยเสรอียา่งเปน็ธรรม” นัน้ หากจะ 
ส่งเสริมให้มีการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมได้ต้องหมายถึงการที่ทุก ๆ  ฝ่ายมีความสามารถและ 
ศักยภาพที่จะเข้ามาอยู่หรือมาประกอบกิจการนี้ได้อย่างเท่าเทียมกัน  แต่กฎหมายได้กำหนดให้การ 
อนญุาตใหใ้ชค้ลืน่ความถี ่“ใหใ้ชว้ธิคีดัเลอืกโดยวธิกีารประมลู” ซึง่การบญัญตัดิงักลา่วไดส้รา้งขอ้กงัวล 
วา่อาจเกดิความไมเ่ปน็ธรรมขึน้ ทัง้นีเ้พราะหากกำหนดใหผู้ท้ีม่สีทิธดิำเนนิการคอืผูท้ีช่นะการประมลู 
ซึ่งให้ราคาที่สูงที่สุดแล้ว ก็เท่ากับว่าเป็นการกำหนดให้ผู้ที่มีอำนาจเงินมากกว่าเป็นผู้ที่มีสิทธิได้รับ 
อนญุาต ดงันัน้ การทีบ่อกวา่คลืน่ความถีเ่ปน็ของสาธารณะกอ็าจมใิชเ่ปน็ของสาธารณะอยา่งแทจ้รงิ  
ด้วยเหตุนี้  จึงมีแนวความคิดว่าควรมีวิธีการอย่างไร เพื่อให้การประมูลมิได้ยึดถือแต่เฉพาะเรื่องเงิน 
หรือผลประโยชน์เป็นหลักเท่านั้น ส่วนนี้ถือว่ามีความละเอียดอ่อนซึ่งจำเป็นต้องคำนึงถึงว่า จะบริหาร 
จัดการอย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามที่กำหนดไว้ดังกล่าว
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  ต่อประเด็นแนวทางในการจัดทำแผนแม่บทนั้น มีข้อเสนอแนะที่สำคัญ ๓ ประการคือ

 ๑. เรื่อง การส่งเสริมและควบคุมจริยธรรมแห่งวิชาชีพ และการคุ้มครองผู้เสียหายจากการ 
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์  โดยที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ 
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์ พ.ศ.  ๒๕๕๑  ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนให้มีองค์กรในรูปแบบต่าง ๆ   
เพือ่ทำหนา้ทีจ่ดัทำมาตรฐานทางจรยิธรรมและควบคมุการประกอบอาชพีหรอืวชิาชพี และเพือ่เปน็การ 
คุ้มครองการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารสาธารณะของประชาชน และการคุ้มครองผู้บริโภคจากการประกอบ
กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ รวมทัง้การคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของผูป้ระกอบอาชพีและ 
วิชาชีพขององค์กร  ได้กำหนดให้มีการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย  แต่พระราชบัญญัต ิ กสทช.  
มิได้กล่าวถึงองค์กรที่จะเข้ามาควบคุมหรือกำกับดูแลในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น จึงเห็นควรให้มี
การหยิบยกข้อเสนอแนะในเรื่องนี้มาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนด้วย 

 ๒. เรือ่ง การคุม้ครองผูบ้รโิภค โดยทีป่จัจบุนั “เครอืขา่ยสงัคมออนไลน”์ หรอืทีเ่รยีกวา่ “Social 
Network” มคีวามกา้วหนา้ ทนัสมยั และขยายตวัอยา่งรวดเรว็ โดยเฉพาะในกลุม่ผูบ้รโิภคทีเ่ปน็เยาวชน  
ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากสื่อดังกล่าวค่อนข้างน้อยหรือรู้ไม่เท่าทัน จนในที่สุด 
อาจตกเปน็เหยือ่ของกลุม่มจิฉาชพีทีอ่าศยัชอ่งทางการสือ่สารดงักลา่วได ้ซึง่เมือ่พจิารณาพระราชบญัญตั ิ
กสทช. แลว้พบวา่ มกีารกลา่วถงึคำวา่ “รูเ้ทา่ทนัสือ่” ไวเ้พยีงประโยคเดยีวเทา่นัน้คอืใน มาตรา ๕๒ (๒)  
จึงเกิดข้อกังวลว่าหากมิได้มีการคำนึงถึงเรื่องดังกล่าวแล้วอาจจะเกิดปัญหาได้ในอนาคต

 ๓. เรือ่ง การคุม้ครองสวสัดภิาพของผูป้ระกอบวชิาชพีสือ่ เนือ่งจากทีผ่า่นมาจะเหน็ไดว้า่สือ่ไดร้บั 
การคุม้ครองความปลอดภยัในระดบัสากลมากนอ้ยเพยีงใด โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสถานการณฉ์กุเฉนิตา่ง ๆ   
ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมักจะไม่ได้รับการคุ้มครองอย่างเพียงพอ  ดังนั้น  หากแผนแม่บทมีการกำหนด 
เรื่องมาตรฐานวิชาชีพสื่อทั้งในเรื่องสวัสดิการและความปลอดภัยแล้ว ก็จะช่วยยกระดับความคุ้มครอง 
ของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งจากข้อมูลรายงานการวิจัยพบว่า  เงินเดือนและ 
ค่าตอบแทนของนักข่าวมีจำนวนน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ประกาศข่าวที่นั่งอยู่ในห้องส่ง ทั้ง ๆ  ที่ 
นักข่าวต้องเป็นผู้ที่ออกไปหาข่าวและเผชิญกับความเสี่ยงต่าง ๆ  ที่อาจเกิดขึ้น
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 นางจำนรรค์ ศิริตัน นายกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุ 
กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ์  ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการว่า มาตรา ๗ ข.  (๑๒)  
ไดก้ำหนดลกัษณะตอ้งหา้ม “มใิหเ้ปน็หรอืเคยเปน็กรรมการ ผูจ้ดัการ  
ผู้บริหาร ท่ีปรึกษา พนักงาน ผู้ถือหุ้น หรือหุ้นส่วนในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน 
หรือนิติบุคคลอื่นใดบรรดาที่ประกอบธุรกิจด้านกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม ในระยะเวลา ๑ ปี 
ก่อนได้รับการเสนอช่ือหรือก่อนได้รับการคัดเลือก” การกำหนดดังกล่าว 
ถือเป็นการกีดกันภาคเอกชนท่ีประกอบวิชาชีพส่ือ โดยเฉพาะ 
อยา่งยิง่ การกำหนดใหต้อ้งลาออกจากการประกอบวชิาชพีดงักลา่ว 
มาก่อน ๑ ปีจึงจะสามารถลงสมัครคัดเลือกหรือสรรหาเป็นกรรมการได้ ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะมีใคร 
กล้าลาออกมาเพื่อลงสมัคร  ทั้งนี้เพราะ  หากลาออกมาแล้วมิได้รับคัดเลือกหรือสรรหาเป็นกรรมการ 
ก็ไม่มีความแน่นอนว่าจะได้กลับเข้าไปดำรงตำแหน่งตามเดิมหรือไม่  หรือแม้ว่าจะลาออกมาก็ไม่มีทาง 
ที่จะไม่เข้าลักษณะต้องห้ามดังกล่าวเพราะกระบวนการในการได้มาซึ่ง  กสทช.  นั้นคาดว่าจะแล้วเสร็จ 
ภายในไมช่า้นี ้ดงันัน้ การกำหนดหา้มดงักลา่วจงึอาจสง่ผลใหข้าดบคุลากรจากภาคเอกชนหรอืภาควชิาชพี 
ซึง่มคีวามรูค้วามเชีย่วชาญในการประกอบวชิาชพีสือ่เปน็อยา่งดเีขา้มาเปน็สว่นหนึง่ในการทำหนา้ทีเ่ปน็  
กสทช. ได้นั่นเอง

  นายเกษม อนิทรแ์กว้  นายกสมาคมเคเบลิทวีแีหง่ประเทศไทย  
ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการจัดทำแผนแม่บทว่า  
ในการจัดทำแผนแม่บทควรคำนึงถึงเรื่อง  “การผูกขาดสิทธิการ 
ถ่ายทอดสด”  ด้วย  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  การถ่ายทอดสดการแข่งขัน 
ฟุตบอลหรือกีฬาต่าง ๆ  ซึ่งที่ผ่านมาไม่มีการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบ 
การรายย่อยเข้ามามีสิทธิดังกล่าว แต่กลับผูกขาดสิทธินั้นรวมถึงสิทธิ
ประโยชน์ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันซึ่งสามารถนำไปขายต่อ 
ในรูปแบบที่หลากหลายให้แก่ผู้ประกอบการรายใหญ่เพียงไม่กี่ราย  
ซึง่หากยงัคงมกีารผกูขาดเชน่นีแ้ลว้ ยอ่มทำใหโ้ครงสรา้งทางเศรษฐกจิ 

ผิดเพี้ยน  และในที่สุดผู้บริโภคจะต้องเสียประโยชน์ ดังนั้น ในแผนแม่บทจึงควรนำปัญหาดังกล่าว 
ไปพิจารณาเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป 
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  นายฐากร ตัณฑสิทธิ์  รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการ กทช. 
ปฏบิตัหินา้ทีเ่ลขาธกิาร กสทช. ไดใ้หข้อ้มลูวา่ เมือ่สำนกังานฯ ไดร้บั 
การประสานจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีว่าจะมีการประกาศ  
ใช้บังคับพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการ 
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ 
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ในวนัที ่๒๐ ธนัวาคม ๒๕๕๓ จงึไดม้กีารประชมุ 
เพื่อปรึกษาหารือและเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ 
และรองรับหน่วยงานที่เกิดขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว  
โดยจากการพิจารณาศึกษาพบว่ามีปัญหาและอุปสรรคในการ 
ดำเนินการในประการดังต่อไปนี้

 ประการที่ ๑ การจัดทำแผนแม่บท
  มาตรา ๘๕ กำหนดว่า “...ให้ กสทช. จัดให้มีแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ตามมาตรา ๔๘ 
ภายในระยะเวลา ๑ ปนีบัแตเ่มือ่มกีารแตง่ตัง้ กสทช. แลว้...” ดงันัน้ การจดัทำแผนแมบ่ทจงึถอืเปน็เรือ่ง 
เรง่ดว่นทีท่างสำนกังาน กสทช. จะตอ้งดำเนนิการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาทีก่ำหนด แตอ่ยา่งไรกต็าม 
ที่ผ่านมาได้มีการเตรียมการในเรื่องดังกล่าวมาพอสมควร  และดำเนินการจัดทำร่างแผนแม่บทไว้เป็น 
ทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ หาก กสทช. ชดุใหมเ่หน็ดว้ยหรอืมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิเลก็นอ้ยกจ็ะแลว้เสรจ็กอ่นกำหนด 
ระยะเวลาและสามารถประกาศใช้ได้ทันที

 ประการที่ ๒ การประมูลคลื่นความถี่
  ส่วนที่ ๔ การกำกับกิจการโทรคมนาคม มาตรา ๔๕ บัญญัติว่า “ผู้ใดประสงค์จะใช้คลื่นความถี่ 
เพือ่กจิการโทรคมนาคมตอ้งไดร้บัใบอนญุาตตามพระราชบญัญตันิี ้ซึง่ตอ้งดำเนนิการโดยวธิกีารประมลู 
คลื่นความถี่...”  ที่ผ่านมาจะพบว่าการประมูลคลื่นความถี่ในกิจการโทรคมนาคมนั้นเกิดปัญหาในทาง 
ปฏิบัติเรื่อยมา  ซึ่งปัญหาที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ การเชื่อมโยงคลื่นความถี่ในแต่ละจุด  โดยเกิด 
ขอ้สงสยัวา่ ผูท้ีไ่ดร้บัใบอนญุาตซึง่มกีารดำเนนิกจิการไปแลว้ หากตอ้งการจะเชือ่มโยงคลืน่ความถีไ่ปยงั 
จุดอื่น ๆ  เช่น จากจุด A ไปยังจุด B และจุด B ไปยังจุด C จำเป็นต้องมีการประมูลในทุกครั้งหรือไม่  
ซึ่งในทางปฏิบัติไม่สามารถที่จะกำหนดให้มีการประมูลทุกครั้งได้
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 ประการที่ ๓ การห้ามโอนใบอนุญาต
  มาตรา ๔๖ กำหนดว่า “ใบอนญุาตใหใ้ชค้ลืน่ความถีเ่พือ่กจิการโทรคมนาคมเปน็สทิธเิฉพาะตวัของ 
ผู้ได้รับใบอนุญาตจะโอนแก่กันมิได้ และผู้ได้รับใบอนุญาตต้องประกอบกิจการด้วยตนเองจะมอบการ 
บริหารจัดการทั้งหมดหรือบางส่วนหรือยินยอมให้บุคคลอื่นเป็นผู้มีอำนาจประกอบกิจการแทนมิได้”  
การหา้มโอนใบอนญุาตใหใ้ชค้ลืน่ความถีด่งักลา่ว เกดิขอ้สงสยัวา่ ใบอนญุาตทีไ่ดอ้อกใหไ้ปแลว้กอ่นวนัที ่
พระราชบญัญตัฉิบบันีจ้ะประกาศใชบ้งัคบันัน้ยงัคงใชไ้ดต้อ่ไปหรอืไม่ ซึง่ยงัไมม่คีวามชดัเจนเพยีงพอ 
ที่จะตอบข้อสงสัยนี้แก่ผู้ประกอบการได้ว่าใบอนุญาตที่ได้รับไปแล้วแม้จะมีการไปดำเนินธุรกิจร่วมกับ
เอกชนอื่น ๆ  ก็ยังสามารถดำเนินการต่อไปได้  ดังนั้น  จึงเห็นควรให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ตีความหรืออธิบาย 
ให้ชัดเจนด้วย

 ประการที่ ๔ หน้าที่ในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย
  มาตรา ๘๒ วรรคสอง กำหนดวา่ “...ใหส้ว่นราชการ รฐัวสิาหกจิ และหนว่ยงานของรฐั แจง้รายละเอยีด 
เกี่ยวกับการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา รวมถึงอายุสัญญาและค่าสัมปทานหรือค่าตอบแทนต่าง ๆ   
ตามการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญานั้น ต่อ กสทช. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กสทช. กำหนด 
และให้ กสทช. ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญานั้น พร้อมทั้ง 
เปิดเผยข้อมูลและผลการตรวจสอบให้สาธารณชนทราบ”  การกำหนดให้  กสทช.  ต้องมีหน้าที่ในการ 
ตรวจสอบความชอบหรอืไมช่อบดว้ยกฎหมายของการอนญุาต สมัปทาน หรอืสญัญาดงักลา่วนัน้ถอืเปน็ 
ภาระใหญ่ เพราะยังไม่ทราบชัดเจนว่าการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาท่ีมีอยู่ก่อนวันท่ีพระราชบัญญัติ 
นีใ้ชบ้งัคบัหรอืทีผ่า่นมานัน้ถอืวา่ชอบดว้ยกฎหมายแลว้หรอืไม ่ซึง่บทบญัญตัใินมาตรานีจ้ะตอ้งมกีาร 
ปรึกษาหารือเพื่อสร้างความชัดเจนต่อไป

 ประการที่ ๕ การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
  ตามมาตรา  ๔๕  กำหนดให้  “กสทช. มีอำนาจกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบ 
กิจการเป็นรายปีในอัตราไม่เกินร้อยละ ๒ ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย”  ดังนั้น เมื่อพระราชบัญญัติ 
ได้ประกาศใช้บังคับแล้ว กสทช. จะต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในอัตราที่กำหนดใหม่นี้ 
ทันทีหรือไม่  หรือให้เรียกเก็บในอัตราเดิมคือร้อยละ ๒.๕ ไปก่อน ทั้งนี้เพราะยังไม่มีการประมูล 
คลื่นความถี่ จึงต้องเรียกเก็บในอัตราเดิมจนกว่าจะได้มีการให้ใบอนุญาตแก่ผู้ที่ชนะการประมูล 
จึงจะเรียกเก็บในอัตราใหม่ได ้ ประเด็นปัญหาดังกล่าวนี้จำเป็นต้องกำหนดแนวทางในการดำเนินการ 
อย่างชัดเจนเสียก่อนด้วย

 ประการที่ ๖ บทกำหนดโทษ
  มาตรา ๗๙ บัญญัติว่า “พนักงานเจ้าหน้าที่ กสทช. หรือผู้ซึ่งใช้อำนาจ กสทช. ที่รู้หรือได้รับแจ้ง 
จากบุคคลใดว่ามีการใช้คลื่นความถี่อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หากมิได้ 
ดำเนินการบังคับการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ และการกระทำหรืองดเว้นการกระทำนั้นไม่เป็น 
ความผิดตามมาตรา ๑๕๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา... ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับ 
ไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”  บทกำหนดโทษดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน 



โครงการสัมมนาระดมความคิดเห็น 
เรื่อง ชำแหละ พ.ร.บ. กสทช. เริ่มแรกและเร่งด่วน : สู่แนวทางของแผนแม่บทฯ
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ของพนกังานเจา้หนา้ทีเ่ปน็อยา่งยิง่ เนือ่งจากเปน็การกำหนดวา่เพยีงแค ่“รู”้ กม็คีวามผดิแลว้ ซึง่แคไ่หน 
เพียงใดถึงจะถือว่า “รู้” ซึ่งต้องรับผิดนั้นยังไม่มีความชัดเจนเพียงพอ  อีกทั้งความผิดตามมาตรา 
๑๕๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญานั้นต้องเป็นกรณีที่ได้กระทำโดย “เจตนา” เท่านั้น แต่มาตรา ๗๙ นี้
เทา่กบัวา่แมจ้ะเจตนาหรอืไมก่ต็าม พนกังานเจา้หนา้ทีก่ต็อ้งรบัผดินัน่เอง ดงันัน้บทกำหนดโทษดงักลา่ว 
จึงไม่เหมาะสม

 สรุป จากการเข้าร่วมการสัมมนาระดมความคิดเห็นในครั้งนี้ ผู้เขียนมีความเห็นว่า แม้ที่ผ่านมา 
จะมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ หรือ  
กทช. ชดุปจัจบุนัทีแ่ตกตา่งกนัออกไป โดยมทีัง้ฝา่ยทีเ่หน็วา่ กทช. ไมม่อีำนาจเพราะสถานภาพไดส้ิน้สดุ 
ลงแล้วนับตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ได้ถูกยกเลิก และรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้กำหนดให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระเพียงองค์กรเดียว
ที่ทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่และกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมเท่านั้น ดังนั้น เมื่อยังมิได้มีการจัดตั้ง 
องคก์รดงักลา่วขึน้ กทช. จงึมสีถานะเปน็เพยีงองคก์รเฉพาะกจิทีป่ฏบิตัหินา้ทีห่รอืรกัษาการตามพนัธกจิ 
เดมิเทา่นัน้ สว่นฝา่ยทีเ่หน็วา่ กทช. ยงัมสีถานภาพและมอีำนาจหนา้ทีอ่ยูต่อ่ไป ทัง้นีเ้พราะมบีทเฉพาะกาล 
ซึ่งเป็นการบัญญัติรับรองเพื่อให้การดำเนินการของรัฐหรือองค์กรที่เคยมีกฎหมายรองรับ สามารถ 
ดำเนนิการตอ่เนือ่งตอ่ไปไดโ้ดยไมห่ยดุชะงกั จนกวา่กลไกของกฎหมายทีก่ำหนดขึน้ใหมห่รอืใชบ้งัคบันัน้ 
มคีวามพรอ้มหรอืความสามารถดำเนนิการได ้และเมือ่ไมม่กีฎหมายฉบบัใดบญัญตัยิกเลกิกฎหมายเดมิ 
ซึง่ใหอ้ำนาจแก ่กทช. แลว้ กต็อ้งถอืวา่ กทช. ยงัคงเปน็องคก์รทีม่อีำนาจหนา้ทีใ่นการจดัสรรคลืน่ความถี ่
ตามกฎหมายเดิมต่อไป๑๑ แต่ปัจจุบันปัญหาดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่เป็นที่สงสัยแก่สังคมอีกต่อไป  
ก็โดยเหตุที่เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบ 
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว ย่อมสร้าง 
ความชดัเจนใหเ้กดิขึน้วา่ องคก์รทีม่อีำนาจหนา้ทีใ่นการกำกบัดแูลการประกอบกจิการโทรคมนาคม 
ทั้งระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดสรรคลื่นความถี่ของชาตินั้นคือเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรใด
  แต่อย่างไรก็ตาม แม้กฎหมายจะมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปแล้ว แต่การดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ  
ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ อาทิ การคัดเลือกและสรรหากรรมการ หรือการจัดทำแผนแม่บทการบริหาร 
คลืน่ความถีน่ัน้นบัเปน็เพยีงจดุเริม่ตน้เทา่นัน้ จงึอาจจะมปีญัหาและอปุสรรคอยูบ่า้งซึง่ทกุภาคสว่นจำเปน็ 
ต้องช่วยกันหาแนวทางแก้ไขต่อไป ดังนั้น ผู้เขียนจึงเห็นด้วยกับความคิดเห็นของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้เข้าร่วมการสัมมนาส่วนใหญ่ว่า แม้พระราชบัญญัติฉบับนี้จะยังไม่สมบูรณ์พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์  
แต่ต้องถือว่ามีประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะหากไม่มีกฎหมายดังกล่าวแล้วก็จะทำให้การพัฒนาประเทศ 
ในด้านเทคโนโลยีจะเนิ่นช้าต่อไปอีก

 ๑๑โปรดดู เพลินตา ตันรังสรรค์, การจัดคลื่นความถี่สำหรับการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (IMT หรือ 3G and  
Beyond ; วารสารจุลนิติ ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนมีนาคม-เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓, หน้า ๕๙-๗๑.
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สำหรับเรื่อง “คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ” ผู้เขียนขอแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า 
ไมค่วรกำหนด “หา้มเปน็หรอืเคยเปน็ผูจ้ดัการ ผูบ้รหิาร ทีป่รกึษา พนกังาน ผูถ้อืหุน้ หรอืหุน้สว่นในบรษิทั 
หรือห้างหุ้นส่วน หรือนิติบุคคลอื่นใดบรรดาที่ประกอบธุรกิจด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
หรือกิจการโทรคมนาคม ในระยะเวลา ๑ ปีก่อนได้รับการเสนอชื่อหรือก่อนได้รับการคัดเลือก” ทั้งนี ้ 
เนื่องจากการกำหนดลักษณะต้องห้ามของกรรมการเกี่ยวกับระยะเวลาก่อนดำรงตำแหน่งนั้น จะเป็น
การปิดกั้นโอกาสของผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์สูงในการประกอบธุรกิจในแวดวง 
ทางด้านนี้ อันย่อมส่งผลให้ผู้ที่จะเข้ามาเป็นกรรมการอาจขาดซึ่งความรู้ ความเชี่ยวชาญที่ทันสมัยและ
ทันกับเหตุการณ์ได้ ซึ่งความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
อยู่ตลอดเวลา อีกทั้งผู้ที่เข้ามาเป็นกรรมการเป็นเพียงส่วนหนึ่งในคณะกรรมการคงไม่สามารถเป็นผู้นำ 
เสียงข้างมากหรือควบคุมการบริหารได้ทั้งหมด และการกำหนดให้บุคคลต้องออกจากการประกอบ 
วชิาชพีไปในระยะเวลาหนึง่นัน้จะสง่ผลใหต้อ้งขาดบคุลากรทีม่คีวามรู ้ความสามารถในชว่งระยะเวลานัน้ 
ไปด้วย ตลอดจนการเข้าสู่ตำแหน่งของกรรมการ กสทช. ก็มีกระบวนการที่ละเอียดอ่อนและต้องผ่าน 
การพิจารณาลงมติคัดเลือกโดยวุฒิสภา  ซึ่งถือว่าเป็นการกลั่นกรองบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพอีก 
ขั้นตอนหนึ่งด้วย. 
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นางสาวจุฬารัตน์  ยะปะนัน
นิติกร สำนักกฎหมาย

ก. ประวัติ ความเป็นมาและสถานะของร่างพระราชบัญญัติ ณ ปัจจุบัน*

    ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองอนามัยการเจริญพันธุ์ พ.ศ. .... นั้นเป็นร่างกฎหมายที่ยกร่าง 
โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาระเบียบ กฎ และกฎหมายด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ในคณะกรรมการ 
พัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขเป็นเลขานุการ 
คณะอนุกรรมการดังกล่าว และคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติคุ้มครอง 
อนามัยการเจริญพันธุ์ พ.ศ. .... ฉบับนี้เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓

    ปัจจุบันร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการ 
กฤษฎีกาเพื่อเสนอให้รัฐสภาพิจารณาตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญต่อไป

   ข. หลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองอนามัยการเจริญพันธ์ุ พ.ศ. ....

หลักการ
    ให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองอนามัยการเจริญพันธุ์

เหตุผล
    สิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลซึ่ งรั ฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย และกฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และ 
อนสุญัญาวา่ดว้ยการขจดัการเลอืกปฏบิตัติอ่สตรทีกุรปูแบบ ไดใ้หก้ารรบัรองและคุม้ครองไว ้แตอ่ยา่งไร 
ก็ตามการเข้าถึงซึ่งสิทธิการรับบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ และสุขภาวะทางเพศไม่ว่าจากภาครัฐ 
หรือเอกชนยังมีข้อจำกัดนานัปการ ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีโอกาส 
ได้รับการคุ้มครองและเข้าถึงซึ่งบริการดังกล่าวไม่ว่าจากภาครัฐหรือเอกชนอย่างเหมาะสม มีคุณภาพ  
ได้มาตรฐาน เสมอภาคและทั่วถึง จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

	 *	ข้อมูล	ณ	วันที่	๒๔	มกราคม	๒๕๕๔.

ร่างพระราชบัญญัติ
คุ้มครองอนามัยการเจริญพันธุ์ พ.ศ. ....
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ค. สาระสำคัญโดยสรุป
    ๑) บทนิยาม
        “สุขภาวะทางเพศ” หมายความว่า การมีสุขภาพทางเพศที่ดี ทั้งด้านกายและใจ 

และให้หมายความรวมถึงการมีเจตคติที่ดีต่อความสัมพันธ์ทางเพศ เพศภาวะ เคารพต่อวิถีชีวิต 
ทางเพศที่แตกต่างของบุคคล มีชีวิตทางเพศที่ปลอดภัยและพึงพอใจ ปราศจากการถูกบังคับ  
การเลือกปฏิบัติและความรุนแรง

        “อนามัยการเจริญพันธุ์” หมายความว่า สุขภาพอันเป็นผลลัพธ์ที่ เกิดจาก 
กระบวนการการทำหน้าที่ของระบบการเจริญพันธุ์ที่สมบูรณ์ของทุกเพศภาวะ เพศวิถี ในทุกช่วงชีวิต  
และให้หมายรวมถึงการมีสุขภาวะทางเพศที่ดี

        “สิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์” หมายความว่า สิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล 
ในการตัดสินใจอย่างมีอิสระปราศจากการเลือกปฏิบัติหรือถูกบังคับ เสมอภาคและรับผิดชอบในเรื่อง 
อนามัยการเจริญพันธุ์ตลอดจนมีสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีคุณภาพ 
และได้มาตรฐาน

        “สทิธทิางเพศ” หมายความวา่ ความเสมอภาคและความเปน็อสิระในการเลอืกวถิชีวีติ 
ทางเพศ การมีความสัมพันธ์ทางเพศด้วยความสมัครใจและปลอดภัย เคารพศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน  
และรับผิดชอบร่วมกันเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ โดยปราศจากความรุนแรง หรือขัดต่อกฎหมาย 
และศีลธรรมอันดีของประชาชน

        “การปรึกษาและบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์” หมายความว่า การปรึกษา 
การให้บริการ และการให้ข้อมูลข่าวสาร แบบผสมผสานในด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษาฟื้นฟู 
สุขภาพด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ และเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ ซึ่งรวมถึง 
เรื่องอนามัยแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัว สุขภาพทางเพศ เพศศึกษา การแปลงเพศ 
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ การมีบุตรยาก มะเร็งของระบบสืบพันธุ์ วัยรุ่น วัยทอง สูงอายุ  
และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้รับบริการตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล

        “เพศภาวะ” หมายความว่า ภาวะความเป็นหญิง ความเป็นชายที่ถูกกำหนดโดย 
ปัจจัยแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรมในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ

        “วิถีชีวิตทางเพศ” หมายความว่า ความประพฤติ การปฏิบัติหรือการมีปฏิสัมพันธ์ 
เกี่ยวกับเรื่องเพศในช่วงชีวิตของบุคคล

        “เพศศึกษา” หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้ในแต่ละช่วงวัยเกี่ยวกับเจตคติ 
ความรู้และพฤติกรรมทางเพศ เพศภาวะและวิถีชีวิตทางเพศ เพื่อก่อให้เกิดความรับผิดชอบและความ
สัมพันธ์อันดีระหว่างเพศ

        “วัยทอง” หมายความว่า วัยที่ระดับฮอร์โมนเริ่มลดลงยังผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ

        “สถานบรกิารสาธารณสขุ” หมายความวา่ สถานบรกิารสาธารณสขุของรฐั ของเอกชน 
สภากาชาดไทย หน่วยบริการการประกอบโรคศิลปะสาขาต่าง ๆ และสถานบริการสาธารณสุขอื่น ๆ 
ตามที่คณะกรรมการกำหนดเพิ่มเติม
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        “สถานศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ หรือสถานที่อื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

        “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการคุ้มครองอนามัยการเจริญพันธ์ุแห่งชาติ
        “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ องค์การมหาชน 
และหน่วยงานอื่นของรัฐ

        “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งมีคุณสมบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการ 
กำหนด และรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

        “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
    ๒) ผู้รักษาการตามกฎหมาย
        ใหร้ฐัมนตรวีา่การกระทรวงสาธารณสขุรกัษาการตามพระราชบญัญตันิี ้และใหม้อีำนาจ 

แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

    ๓)  กำหนดใหส้ถานบรกิารสาธารณสขุ สถานศกึษา และสถานศกึษาพฒันาครแูละบคุลากร 
ทางการศึกษาจัดให้มีการปรึกษาและบริการด้านอนามัยเจริญพันธุ์ และการสอนเพศศึกษา

        ๓.๑)    บุคคลย่อมมีสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ สิทธิทางเพศ มีสิทธิเข้าถึงและ 
ได้รับข้อมูลข่าวสาร รับการปรึกษาและบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุจากสถานบริการ 
สาธารณสุขอย่างเหมาะสม มีคุณภาพ และได้มาตรฐานตามที่คณะกรรมการกำหนด และให้ 
สถานบริการสาธารณสุขจัดให้มีการปรึกษาหรือบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์อย่างเหมาะสม 
มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงโดยคำแนะนำ 
ของคณะกรรมการ รวมทั้งให้สถานศึกษาจัดให้มีการสอนเพศศึกษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับ 
วุฒิภาวะและวัยของผู้เรียน (มาตรา ๕ - มาตรา ๗)

        ๓.๒)    ในการให้การปรึกษาและบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ผู้ให้การปรึกษา 
และบริการต้องพึงปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

                (๑) ให้ข้อมูลข่าวสารด้านอนามัยการเจริญพันธุ์อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
และเพียงพอแก่ผู้รับบริการเพื่อให้ผู้รับบริการมีทางเลือกและตัดสินใจอย่างอิสระ

                (๒) ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร หรือประวัติการบำบัดรักษาด้านสุขภาพ 
และอนามัยการเจริญพันธุ์ของผู้รับบริการ

                (๓)  ให้การปรึกษาและบริการที่เหมาะสมตามเพศภาวะ วิถีชีวิตทางเพศ วัย  
และความเป็นส่วนตัวของผู้รับบริการ โดยไม่ก่อให้เกิดความอับอายหรือเสื่อมเสียแก่ผู้รับบริการ
(มาตรา ๘)

                (๔)  ใหส้ถานศกึษาพฒันาครแูละบคุลากรทางการศกึษาใหส้ามารถสอน และให ้
การปรึกษาด้านอนามัยการเจริญพันธุ์และเพศศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต รักและเห็นคุณค่าในตนเอง 
(มาตรา ๑๓)
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    ๔) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติต่อหญิงมีครรภ์หรือตั้งครรภ์ระหว่างศึกษา
        ๔.๑)    กำหนดให้ “ผู้บังคับบัญชา” หน่วยงานของรัฐหรือนายจ้างภาคเอกชนที่มี 

หญิงมีครรภ์ปฏิบัติงาน ต้องไม่กระทำการใดอันเป็นการขัดขวางการลาคลอดตามระยะเวลาตามที ่
กฎหมายกำหนด รวมท้ังต้องส่งเสริมให้หญิงซ่ึงเป็นมารดาได้เล้ียงดูบุตรด้วยน้ำนมมารดาอย่างต่อเน่ือง  
ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการกำหนด นอกจากนีใ้หผู้บ้งัคบับญัชาหนว่ยงานของรฐั  
หรอืนายจา้งภาคเอกชน มหีนา้ทีต่อ้งปอ้งกนัไมใ่หม้กีารกระทำใด ๆ  อนัเปน็การลว่งเกนิ คกุคาม หรอื 
ก่อความเดือดร้อนทางเพศต่อผู้ใต้บังคับบัญชา หรือลูกจ้าง (มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐)

        ๔.๒)    กำหนดให้ “สถานที่ทำงาน” มีหญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อมที่ตัดสินใจตั้งครรภ์ต่อ 
และไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง หรือเลี้ยงบุตรด้วยตนเองได้ ให้สถานที่ทำงานดังกล่าวต้องจัดระบบ
ช่วยเหลือและดูแลสุขภาพของมารดาและบุตรอย่างเหมาะสม (มาตรา ๑๑)

        ๔.๓)    กำหนดให ้“สถานศกึษา” มหีญงิมคีรรภอ์ยูร่ะหวา่งศกึษา ผูบ้รหิารสถานศกึษานัน้ 
ต้องอนุญาตให้หญิงมีครรภ์ศึกษาต่อในระหว่างตั้งครรภ์ หรือลาพักและกลับไปศึกษาต่อภายหลัง 
คลอดบุตรแล้วได้ (มาตรา ๑๒)

    ๕) คณะกรรมการคุ้มครองอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ
        ๕.๑)    กำหนดให้มี “คณะกรรมการคุ้มครองอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ” 

เรียกโดยย่อว่า “กอช.” ประกอบด้วย
                (๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็น 

ประธานกรรมการ
                (๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นรองประธานกรรมการ คนท่ีหน่ึง
                (๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรองประธานกรรมการ คนที่สอง
                (๔) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 

ความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสือ่สาร ปลดักรงุเทพมหานคร ประธานราชวทิยาลยัสตูนิรแีพทยแ์หง่ประเทศไทย ประธานราชวทิยาลยั 
กุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เลขาธิการสำนักงาน 
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และนายกสภาการพยาบาล 
เป็นกรรมการ

                (๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ๒ คน ด้านพัฒนาสตรีและครอบครัว ๒ คน  
ด้านกฎหมาย ด้านสังคมศาสตร์ ด้านสังคมสงเคราะห์ และด้านการศึกษาด้านละ ๑ คน ผู้แทนองค์กร 
ภาคเอกชนที่มีประสบการณ์ ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ๒ คน  
ผู้แทนผู้สูงอายุ ๑ คน ผู้แทนนายจ้าง ๑ คน ผู้แทนเยาวชน ๑ คน ผู้แทนแรงงานสตรี ๑ คน  
และผู้แทนผู้พิการ ๑ คน
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                ให้อธิบดีกรมอนามัยเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้อธิบดีกรมอนามัย 
แต่งตั้งข้าราชการในกรมอนามัยไม่เกิน ๒ คนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ (มาตรา ๑๔)

        ๕.๒)  อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการคุ้มครองอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ
              ให้คณะกรรมการคุ้มครองอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติมีอำนาจและหน้าที่ 

ดังต่อไปนี้
                (๑) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ 

เกี่ยวกับการส่งเสริม การคุ้มครองสิทธิและการพัฒนาด้านอนามัยการเจริญพันธุ์
                (๒) จัดทำแผนงานหลัก และมาตรการ การส่งเสริม การคุ้มครองสิทธิ และ 

การพัฒนาด้านอนามัยการเจริญพันธุ์
                (๓) ใหค้ำปรกึษา แนะนำ สง่เสรมิ พฒันา ประสานงาน และตดิตามประเมนิผล 

การดำเนินงานด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
                (๔) กำหนดแนวทางและกำกับดูแลการดำเนินการตามพันธกรณีระหว่าง 

ประเทศ ตลอดจนการให้ความร่วมมือและประสานงานกับต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
เกี่ยวกับการส่งเสริม การคุ้มครองสิทธิและการพัฒนาด้านอนามัยการเจริญพันธุ์และการพัฒนา 
ประชากรของประเทศ

                (๕) กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการหรือวางระเบียบเกี่ยวกับการ 
ให้การปรึกษาและการให้บริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ของสถานบริการสาธารณสุข รวมทั้งการ 
ลาคลอดและการส่งเสริมการเล้ียงดูบุตรด้วยน้ำนมมารดาอย่างต่อเน่ืองในหน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชน

                (๖) เสนอความเหน็ตอ่คณะรฐัมนตรเีพือ่ใหม้กีารปรบัปรงุกฎหมาย กฎ ระเบยีบ 
เพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

                (๗) ส่งเสริม สนับสนุนและกำกับดูแลให้มีการศึกษาวิจัยและจัดทำข้อมูล 
แบบบูรณาการเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม การคุ้มครองสิทธิ และการพัฒนาด้านอนามัย 
การเจริญพันธุ์

                (๘) ดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและการพัฒนาด้านอนามัย 
การเจริญพันธุ์ตามที่พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 
หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

              ให้คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการตามที่ 
คณะกรรมการมอบหมาย (มาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๙)

    ๖) สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
        กำหนดให้กรมอนามัยทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ 

โดยให้มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
        (๑) ปฏิบัติงานธุรการและการบริหารงานทั่วไปของคณะกรรมการ
        (๒) เป็นศูนย์กลางในการประสานงานและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ 

สถานบริการสาธารณสุข สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และต่างประเทศ 
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เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม การคุ้มครองสิทธิและการพัฒนาด้านอนามัยการเจริญพันธุ์
        (๓) จัดให้มีการรวบรวม ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ 

รวมทัง้จดัใหม้กีารศกึษาวจิยั เพือ่ประโยชนใ์นการสง่เสรมิ การคุม้ครองสทิธแิละการพฒันางานอนามยั 
การเจริญพันธุ์ตามพระราชบัญญัตินี้

        (๔) จัดให้มีข้อมูลสารสนเทศและการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลการให้การปรึกษา  
และการให้บริการด้านอนามัยการเจริญพันธ์ุในหน่วยงานของรัฐสถานบริการสาธารณสุขและภาคเอกชน

        (๕) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานหลัก  
เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ

        (๖) ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
(มาตรา ๒๐)

    ๗) พนักงานเจ้าหน้าที่
        ๗.๑)    ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่

ดังต่อไปนี้
                (๑) ใหก้ารสง่เสรมิและคำแนะนำแกห่นว่ยงานของรฐั สถานบรกิารสาธารณสขุ 

สถานศึกษา และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิและการพัฒนาด้านอนามัย 
การเจริญพันธุ์

                (๒) เขา้ไปในหนว่ยงานของรฐั สถานบรกิารสาธารณสขุ สถานศกึษาหรอืสถานที่ 
ทำงานในระหว่างเวลาทำการเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

                (๓) มีหนังสือขอให้บุคคลที่เกี่ยวข้องให้ถ้อยคำหรือทำคำชี้แจงข้อเท็จจริง  
ส่งเอกสาร หรือพยานหลักฐาน เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ในการ 
ดำเนินการดังกล่าวถ้าพบว่าหน่วยงานของรัฐ สถานบริการสาธารณสุข สถานศึกษา สถานที่ทำงาน  
ผูใ้หก้ารปรกึษาหรอืผูใ้หบ้รกิารดา้นอนามยัการเจรญิพนัธุป์ฏบิตัไิมถ่กูตอ้งตามมาตรฐาน ระเบยีบ หรอื
ประกาศของคณะกรรมการทีอ่อกตามพระราชบญัญตันิีใ้หพ้นกังานเจา้หนา้ทีอ่อกคำแนะนำเปน็หนงัสอื  
เพื่อให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรฐาน ระเบียบ หรือประกาศแล้วแต่กรณีภายในระยะเวลาที่กำหนด 
แต่ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน หากไม่ปฏิบัติตามให้รายงานคณะกรรมการเพื่อดำเนินการตามข้อ ๘) 

        ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องอำนวยความสะดวก 
แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามสมควร (มาตรา ๒๑)

        ๗.๒)   ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ เป็น 
เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และในการปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตร 
ประจำตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีกำหนด 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓) 
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    ๘) การดำเนินการของคณะกรรมการเมื่อได้รับคำร้อง
        ในกรณีท่ีคณะกรรมการได้รับคำร้อง จากผู้ได้รับผลกระทบด้านสิทธิอนามัยการเจริญพันธ์ุ  

หรือได้รับรายงานจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าหน่วยงานของรัฐ สถานบริการสาธารณสุข สถานศึกษา 
สถานที่ทำงาน ผู้ให้การปรึกษาหรือผู้ให้บริการใดไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน ระเบียบหรือประกาศ 
ที่คณะกรรมการกำหนดตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการดำเนินการดังนี้

        (๑) แจ้งเป็นหนังสือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาท่ีกำหนด แต่ต้องไม่เกินกว่า ๓๐ วัน
        (๒) กรณีที่หน่วยงานของรัฐ สถานบริการสาธารณสุข สถานศึกษา สถานที่ทำงาน 

ผู้ให้การปรึกษาหรือผู้ให้บริการ ไม่ปฏิบัติตามข้อ (๑) ให้คณะกรรมการแจ้งเป็นหนังสือต่อรัฐมนตร ี
ผู้กำกับดูแลหรือผู้บังคับบัญชา หน่วยงานของรัฐ สถานบริการสาธารณสุข สถานศึกษา สถานที่ทำงาน
ดังกล่าวเพื่อพิจารณาสั่งการตามอำนาจหน้าที่ แล้วแต่กรณีต่อไป (มาตรา ๒๔)

    ๙) บทกำหนดโทษ
        (๑) ผู้ ให้การปรึกษาและบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ผู้ ใดเปิดเผยข้อมูล 

ข่าวสาร หรือประวัติการรักษาของผู้รับบริการตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๓.๒) (๒) หรือให้การปรึกษา 
และบริการที่ก่อให้เกิดความอับอายหรือเสื่อมเสียแก่ผู้รับบริการ อันเป็นการฝ่าฝืนข้อ ๓.๒) (๓)  
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท (มาตรา ๒๕) 

        (๒) ผู้ใดที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติในข้อ ๔.๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท 
(มาตรา ๒๖) 

        (๓) ผู้ ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ในข้อ ๗.๑) (๒) 
โดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือไม่ให้ถ้อยคำ หรือคำชี้แจงตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอเป็นหนังสือ 
ตามข้อ ๗.๑) (๓) โดยไม่มีเหตุอันสมควร ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท (มาตรา ๒๗)

           ๑๐) บทเฉพาะกาล
        ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ทำหน้าที่เป็น

คณะกรรมการคุ้มครองอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครอง 
อนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๒๘)

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
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การประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน	์และกำกบัการประกอบ 
กจิการโทรคมนาคม	และมรีายละเอยีดวา่ดว้ยการกำกบัและคุม้ครองการดำเนนิ 
กจิการ	การจดัใหม้กีองทนุพฒันาทรพัยากรสือ่สารและสง่เสรมิใหภ้าคประชาชน 
มีส่วนร่วมในการดำเนินการสื่อมวลชนสาธารณะ	ประกอบกับพระราชบัญญัต ิ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง	 วิทยุโทรทัศน์	
และกิจการโทรคมนาคม	พ.ศ.	๒๕๔๓	ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานานแล้ว	 
แต่ยังไม่เกิดผลในทางปฏิบัติเท่าที่ควร	 ทำให้เกิดข้อติดขัดในการดำเนินการ 
หลายประการ	 รวมทั้งยังมีบทบัญญัติที่ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจกัรไทย	สมควรกำหนดใหจ้ดัตัง้องคก์รของรฐัทีเ่ปน็อสิระองคก์รหนึง่ 
ทำหน้าที่ดำเนินการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุ 
กระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	รวมทั้งกำหนดขอบเขต 

พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ 
และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓
เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๗๘ ก หน้า ๑
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การดำเนินงานขององค์กรและการกำกับดูแลการประกอบกิจการดังกล่าว 
และปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการ 
วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น	 
เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย		จงึจำเปน็ 
ต้องตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสำคัญโดยสรุป
๑)	ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการ 
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓

๒) บทนิยามที่สำคัญ
  “คลืน่ความถี”่	หมายความวา่	คลืน่วทิยหุรอืคลืน่แฮรตเซยีนซึง่เปน็ 

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่ต่ำกว่าสามล้านเมกะเฮิรตซ์ลงมาที่ถูกแพร่ 
กระจายในที่ว่างโดยปราศจากสื่อนำที่ประดิษฐ์ขึ้น

  “โทรคมนาคม”	 หมายความว่า	 การส่ง	 การแพร่	 หรือการรับ 
เครื่องหมาย	สัญญาณ	ตัวหนังสือ	ตัวเลข	ภาพ	 เสียง	 รหัส	หรือสิ่งอื่นใด 
ซึง่สามารถใหเ้ขา้ใจความหมายไดโ้ดยระบบคลืน่	ความถี	่ระบบสาย	ระบบแสง	
ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า	หรือระบบอื่น

  “วิทยุคมนาคม”	 หมายความว่า	 การส่ง	 การแพร่	 หรือการรับ 
เครื่องหมาย	สัญญาณ	ตัวหนังสือ	ตัวเลข	ภาพ	 เสียง	 รหัส	หรือสิ่งอื่นใด 
ซึ่งสามารถให้เข้าใจความหมายได้ด้วยคลื่นความถี่

  “วิทยุกระจายเสียง”	 หมายความว่า	 วิทยุคมนาคมที่ส่งหรือ 
แพร่เสียงเพื่อให้บุคคลทั่วไปรับได้โดยตรง

  “วทิยโุทรทศัน”์	หมายความวา่	วทิยคุมนาคมทีแ่พรภ่าพและเสยีง 
เพื่อให้บุคคลทั่วไปรับได้โดยตรง

  “กิจการกระจายเสียง”	หมายความว่า	กิจการวิทยุกระจายเสียง
และกิจการกระจายเสียง	ซึ่งให้บริการการส่งข่าวสารสาธารณะหรือรายการ 
ไปยังเครื่องรับที่สามารถรับฟังการให้บริการนั้น	ๆ	 ได้	 ไม่ว่าจะส่งโดยผ่าน 
ระบบคลื่นความถี่	ระบบสาย	ระบบแสง	ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า	หรือระบบอื่น	
ระบบใดระบบหนึ่ง	หรือหลายระบบรวมกัน	หรือกิจการอื่นทำนองเดียวกัน 
ที่	กสทช.	กำหนดให้เป็นกิจการกระจายเสียง

  “กิจการโทรทัศน์”	 หมายความว่า	 กิจการวิทยุโทรทัศน์และ 
กิจการโทรทัศน์ซึ่งให้บริการการส่งข่าวสารสาธารณะหรือรายการไปยัง 
เครื่องรับที่สามารถรับชมและฟังการให้บริการนั้น	 ๆ	 ได้	 ไม่ว่าจะส่งโดย 
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  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ

ผา่นระบบคลืน่ความถี	่ระบบสาย	ระบบแสง	ระบบแมเ่หลก็ไฟฟา้	หรอืระบบอืน่	
ระบบใดระบบหนึ่ง	 หรือหลายระบบรวมกัน	 หรือกิจการอื่นทำนองเดียวกัน 
ที่	กสทช.	กำหนดให้เป็นกิจการโทรทัศน์

  “กิจการวิทยุคมนาคม” หมายความว่า	กิจการซึ่งเป็นการรับและส่ง 
เครื่องหมาย	 สัญญาณ	 ตัวหนังสือ	 ตัวเลข	 ภาพ	 เสียง	 รหัส	 หรือสิ่งอื่นใด	 
ซึ่งสามารถให้เข้าใจความหมายได้โดยระบบคลื่นความถี่	เพื่อความมุ่งหมายทาง 
โทรคมนาคมในกิจการใดกิจการหนึ่งโดยเฉพาะหรือเป็นการเฉพาะกิจที่มิใช่ 
เป็นการประกอบกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการ 
โทรคมนาคมหรือกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ตามกฎหมายว่าด้วย
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

  “กิจการโทรคมนาคม”	หมายความว่า	กิจการซึ่งให้บริการการส่ง	
การแพร่	 หรือการรับเครื่องหมาย	 สัญญาณ	 ตัวหนังสือ	 ตัวเลข	 ภาพ	 เสียง	
รหัส	 หรือสิ่งอื่นใด	 ซึ่งสามารถให้เข้าใจความหมายได้โดยระบบคลื่นความถี่	
ระบบสาย	ระบบแสง	ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า	หรือระบบอื่น	ระบบใดระบบหนึ่ง	
หรือหลายระบบรวมกัน	 และรวมถึงกิจการซึ่งให้บริการดาวเทียมสื่อสาร	
หรอืกจิการอืน่ที	่กสทช.	กำหนดใหเ้ปน็กจิการโทรคมนาคม	แตไ่มร่วมถงึกจิการ 
ที่เป็นกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์และกิจการวิทยุคมนาคม

  “จดัสรรคลืน่ความถี”่	หมายความวา่	การอนญุาตใหส้ถานวีทิยกุระจาย 
เสยีง	สถานวีทิยโุทรทศัน	์หรอืสถานวีทิยคุมนาคม	ใชค้วามถีว่ทิยหุรอืชอ่งความถี ่
วิทยุตามตารางกำหนดคลื่นความถี่หรือแผนความถี่	 วิทยุเพื่อใช้งานภายใต้ 
เงื่อนไขที่	กสทช.	กำหนด

  “กรรมการ”	 หมายความว่า	 กรรมการกิจการกระจายเสียง	
กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

๓) คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศันแ์ละกจิการโทรคมนาคม 
แห่งชาติ
   ๓.๑) องค์ประกอบ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ  
กฎหมายได้กำหนดให้มีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ เรียกโดยย่อว่า	“กสทช.” จำนวน	๑๑	คน	
ประกอบด้วย

	 			 		 	 (๑)	 ผู้ที่มีผลงานหรือมีความรู้	 และมีความเชี่ยวชาญหรือ 
ประสบการณ์ด้านกิจการกระจายเสียง	 จำนวน	๑	 คน	 และกิจการโทรทัศน์	 
จำนวน	๑	คน
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วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

       (๒)	 ผู้ที่มีผลงานหรือมีความรู้	 และมีความเชี่ยวชาญหรือ 
ประสบการณ์ด้านกิจการโทรคมนาคม	จำนวน	๒	คน

	 			 		 	 (๓)	 ผู้ที่มีผลงานหรือมีความรู้	 และมีความเชี่ยวชาญหรือ 
ประสบการณด์า้นกฎหมาย	ดา้นเศรษฐศาสตร	์อนัเปน็ประโยชนต์อ่การกำกบั 
ดูแลกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคม	 
ด้านละ	๒	คน

	 			 		 	 	(๔)	 ผู้ที่มีผลงานหรือมีความรู้	 และมีความเชี่ยวชาญหรือ 
ประสบการณด์า้นการคุม้ครองผูบ้รโิภค	หรอืดา้นการสง่เสรมิสทิธแิละเสรภีาพ 
ของประชาชน	อันเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงและ 
กิจการโทรทัศน์	 จำนวน	 ๑	 คน	 และการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม	 
จำนวน	๑	คน

	 			 		 	 (๕)	 ผู้ที่มีผลงานหรือมีความรู้	 และมีความเชี่ยวชาญหรือ 
ประสบการณ์ด้านการศึกษา	 วัฒนธรรมหรือการพัฒนาสังคม	 อันเป็น 
ประโยชนต์อ่การกำกบัดแูลกจิการกระจายเสยีง	กจิการโทรทศัน	์และกจิการ 
โทรคมนาคม	จำนวน	๑	คน

	 			 		 	 		 ทั้งนี้	ให้เลขาธิการ	กสทช.	เป็นเลขานุการ	กสทช.
 ๓.๒) การได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ  

โดยวิธีการคัดเลือกกันเอง (บัญชีที่ ๑)๑	 เพื่อประโยชน์ในการเสนอชื่อ 
ผูส้มควรไดร้บัเลอืกเปน็กรรมการ	กฎหมายไดก้ำหนดใหส้มาคม	สถาบนั	หรอื 
องค์กรที่มีลักษณะดังต่อไปนี้	มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนเพื่อเสนอชื่อบุคคลเป็น	
กสทช.	ต่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา๒

	 			 		 	 	(๑)	 สมาคมวิชาชีพด้านกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศน์และได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า	๕	ปี	
โดยการเสนอชื่อสมาคมละ	๒	คน	และให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อประชุมเพื่อ
คัดเลือกกันเองให้เหลือจำนวน	๒	คน	คือด้านกิจการกระจายเสียง	๑	คน	
และด้านกิจการโทรทัศน์	๑	คน

       (๒)		 สมาคมวิชาชีพด้านกิจการโทรคมนาคมและได้ 
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า	๕	ปี	 โดยการเสนอ 
ชื่อสมาคมละ	๒	คน	และให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อประชุมเพื่อคัดเลือกกันเอง 
ให้เหลือจำนวน	๒	คน

	 	 ๑	เมื่อมีเหตุที่ต้องมีการเลือกและแต่งตั้งกรรมการ	 ให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาประกาศการเปิดรับสมัครบุคคลผู้มี 
คุณสมบัติตามข้อ	๓.๑)	ให้ทราบเป็นการทั่วไปผ่านทางทางวิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
อย่างน้อย	๗	วันติดต่อกัน.
	 	 ๒	สมาคมวิชาชีพตาม	(๑)	และ	(๒)	ต้องเป็นสมาคมที่มีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวข้องกับวิชาชีพและมีสมาชิกของสมาคมเป็น 
ผู้ประกอบวิชาชีพในด้านกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	หรือกิจการโทรคมนาคม	รวมทั้งให้สมาคมหรือองค์กรที่มีสิทธิขอขึ้น 
ทะเบียนตาม	(๑)	(๒)	(๗)	และ	(๘)	นั้น	เลือกที่จะขึ้นทะเบียนเพียงอนุใดอนุหน่ึงเท่านั้น.
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	 			 		 	 	(๓)	 สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นนิติบุคคลและมีการสอนใน 
ระดับปริญญาในสาขาวิชานิเทศศาสตร์	 วารสารศาสตร์	 หรือสื่อสารมวลชน	 
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า	๕	ปี	โดยการเสนอช่ือสถาบันละ	๒	คน	และให้ผู้ได้รับการเสนอช่ือ 
ประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองให้เหลือจำนวน	๒	คน	คือด้านกิจการกระจายเสียง	 
๑	คนและด้านกิจการโทรทัศน์	๑	คน

	 			 		 	 	(๔)	 สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นนิติบุคคลและมีการสอนใน
ระดับปริญญาในสาขาวิชาเกี่ยวกับโทรคมนาคม	 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า	 ๕	 ปี	
โดยการเสนอชื่อสถาบันละ	 ๒	 คน	 และให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อประชุมเพื่อ 
คัดเลือกกันเองให้เหลือจำนวน	๒	คน

	 			 		 	 	(๕)	 สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นนิติบุคคลและมีการสอนใน 
ระดบัปรญิญาในสาขาวชิานติศิาสตร	์เปน็เวลาไมน่อ้ยกวา่	๕	ป	ีโดยการเสนอชือ่ 
สถาบันละ	 ๒	 คน	 และให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อประชุมเพื่อคัดเลือกกันเอง 
ให้เหลือผู้ที่สมควรเป็นกรรมการด้านกฎหมาย	จำนวน	๔	คน

	 			 		 	 (๖)	 สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นนิติบุคคลและมีการสอนใน 
ระดับปริญญาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า	๕	ปี	 โดยการ 
เสนอชื่อสถาบันละ	 ๒	 คน	 และให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อประชุมเพื่อคัดเลือก 
กันเองให้เหลือผู้ที่สมควรเป็นกรรมการด้านเศรษฐศาสตร์	จำนวน	๔	คน

	 			 		 	 (๗)	 องค์กรเอกชนที่ดำเนินการโดยมิใช่เป็นการหาผลกำไร 
หรือรายได้มาแบ่งปันกัน	 ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในด้านการคุ้มครองสิทธิของ 
ผู้บริโภค	หรือการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและจดทะเบียนเป็น 
นิติบุคคลมาแล้ว	 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า	๕	ปี	 โดยการเสนอชื่อองค์กรละ	๒	คน	 
และให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองให้เหลือจำนวน	๔	 คน	 
คือด้านการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน	์จำนวน	๒	คน	 
และด้านการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม	จำนวน	๒	คน

	 			 		 	 (๘)	 องค์กรเอกชนที่ดำเนินการโดยมิใช่เป็นการหาผลกำไร 
หรือรายได้มาแบ่งปันกัน	ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในด้านการศึกษา	วัฒนธรรม	
หรือการพัฒนาสังคม	และจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า	 
๕	ปี	 โดยการเสนอชื่อองค์กรละ	๒	คน	และให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อประชุมเพื่อ 
คัดเลือกกันเองให้เหลือ	จำนวน	๒	คน

	 			 		 	 	ทั้งนี้	 เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการเสนอชื่อตามที่สำนักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภาได้ประกาศกำหนดไว้แล้ว	หากมีผู้ได้รับการเสนอชื่อน้อยกว่า	 
๒	 เท่าของจำนวนตามที่ระบุไว้ในแต่ละประเภทตาม	 (๑)	 (๒)	 (๓)	 (๔	 )	และ	
(๕)	ให้เลขาธิการวุฒิสภาขยายระยะเวลาการเสนอชื่อออกไปอีกไม่เกิน	๓๐	วัน 
นับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลา	 แต่หากพ้นกำหนดระยะเวลาที่ได้ 
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ขยายไว้แล้วยังมีผู้ได้รับการเสนอชื่อน้อยกว่า ๒ เท่าของจำนวนดังกล่าว 
ให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม และปลัดกระทรวง 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกันเสนอชื่อให้ครบในแต่ละ 
ประเภทตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด

        โดยการลงคะแนนคัดเลือกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ 
วิธีการที่เลขาธิการวุฒิสภากำหนด	 โดยให้ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเรียงตาม 
ลำดบัเปน็ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก	และเมือ่ผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ไดม้าประชมุเพือ่
คัดเลือกกันเองในแต่ละด้านแล้ว	ให้ถือว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในแต่ละด้าน	
เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ	๓.๑)	(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	และ	(๕)	และให้เป็นที่สุด		

 ๓.๓) การได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ 
โดยวธิกีารสรรหา (บญัชทีี ่๒)๓	เมือ่มเีหตทุีต่อ้งมกีารเลอืกและแตง่ตัง้กรรมการ	 
กฎหมายได้กำหนดให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการ๔	จำนวน	๑๕	คน	 
ทำหน้าที่คัดเลือกผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ	 อันประกอบด้วย	 
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ	ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	ปลัดกระทรวงกลาโหม	ปลัด 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี 
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ	 นายกสภาวิศวกร	ประธานสภา 
คนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย	นายกสมาคมวิชาการนิเทศศาสตร์ 
และการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย	นายกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทย ุ
กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์	ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กร 
พฒันาเอกชน	ประธานกรรมการสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	 
ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย	ประธานสหพันธ์วิทยุชุมชน 
แหง่ชาต	ิประธานสหพนัธอ์งคก์รผูบ้รโิภค	โดยใหค้ณะกรรมการสรรหาคดัเลอืก 
กรรมการสรรหาคนหนึง่	เปน็ประธานกรรมการสรรหาและคดัเลอืกกรรมการ 
สรรหา	๑	คน	เปน็เลขานกุารคณะกรรมการสรรหา	ซึง่มสีำนกังานเลขาธกิาร 
วุฒิสภาทำหน้าที่เป็นหน่วยธุรการในการดำเนินการสรรหาและคัดเลือก 
กรรมการ

	 			 		 	 โดยในกรณีที่พ้นกำหนดระยะเวลาการรับสมัครบุคคล 
เพื่อเป็นกรรมการโดยวิธีการสรรหาแล้ว	 ให้คณะกรรมการสรรหา 

  ๓	ในการดำเนินการคัดเลือกเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้สมควรเป็น	กสทช.	โดยวิธีการสรรหา	ให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ประกาศการเปิดรับสมัครบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา	๖	ให้ทราบเป็นการทั่วไปผ่านทางวิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	
สื่อสิ่งพิมพ์	และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อย	๓๐	วันติดต่อกัน.
  ๔ ทั้งนี้	ประธานและกรรมการสรรหาไม่มีสิทธิสมัครเป็นกรรมการ	และองค์กรดังกล่าวไม่มีสิทธิขึ้นทะเบียน 
เพื่อเสนอชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการโดยวิธีการคัดเลือกกันเอง	โดยผู้มีสิทธิสมัครรับคัดเลือกเป็นกรรมการ 
จะต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากสมาคม	สถาบัน	หรือองค์กรตามข้อ	๓.๒)	ด้วย.
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พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติที่จะเป็นกรรมการให้ได้จำนวน	๒	 เท่า 

ของจำนวนกรรมการตามขอ้	๓.๑)	(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	และ	(๕)	โดยใหผู้ไ้ดร้บัคะแนน 

สูงสุดเรียงตามลำดับเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก

 ๓.๔) การเลือกและการแต่งตั้งกรรมการ	 เมื่อได้รายชื่อผู้สมควร 

ได้รับเลือกเป็นกรรมการโดยวิธีการคัดเลือกกันเองและโดยวิธีการสรรหาแล้ว 

ให้เลขาธิการวุฒิสภานำรายชื่อดังกล่าวทั้งหมดมารวมเป็นบัญชีเดียวกัน  

หากมผีูส้มควรไดร้บัเลอืกเปน็กรรมการไมน่อ้ยกวา่ ๒ เทา่ของจำนวนกรรมการ 

๑๑ คน ให้เสนอบัญชรีายชื่อ พร้อมทัง้ประวัติและผลงานของบุคคลดังกล่าว 

ต่อประธานวุฒิสภาภายใน	๓๐	วันนับแต่วันที่ได้รับรายชื่อผู้สมควรได้รับเลือก 

เป็นกรรมการจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาโดยวิธีการสรรหาและโดยวิธีการ 

คดัเลอืกกนัเอง	เพือ่นำเสนอใหว้ฒุสิภาพจิารณาและมมีตเิลอืกตอ่ไป	แตใ่นกรณ ี

ที่การดำเนินการโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งไม่แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน 

นับแต่วันที่ได้ประกาศให้สมาคม	 สถาบัน	 หรือองค์กรที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ 

เสนอชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ	 ให้เลขาธิการวุฒิสภานำรายชื่อ 

ผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ	 เสนอต่อประธานวุฒิสภาภายใน	 ๓๐	 วัน 

นบัแตเ่มือ่พน้กำหนดระยะเวลา	๙๐	วนัดงักลา่ว	เพือ่นำเสนอใหว้ฒุสิภาพจิารณา 

และมีมติเลือกต่อไป

	 			 		 	 	โดยกฎหมายได้กำหนดให้วุฒิสภามีมติเลือกบุคคลจากบัญชี 

รายชือ่ทีเ่ลขาธกิารวฒุสิภาเสนอใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน	๖๐	วนันบัแตว่นัทีไ่ดร้บับญัช ี

รายชื่อ	เพื่อให้ได้กรรมการตามข้อ	๓.๑	โดยให้ผู้ซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดเรียงตาม

ลำดับเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการ	แต่หากล่วงพ้นกำหนดเวลา	๖๐	วันนับแต่

วันที่ได้รับบัญชีรายชื่อ	แล้วยังมีผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการไม่ครบ ๑๑ คน ให้

ประธานวุฒิสภาแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบ และให้นายกรัฐมนตรีนำบัญชี 

รายชื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและดำเนินการเพื่อให้ได้กรรมการ 

ครบตามจำนวน ซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ 

นายกรัฐมนตรีได้รับแจ้ง

	 			 		 	 	ให้ผู้ ได้ รับการเลือกเป็นกรรมการแล้วประชุมร่วมกัน 

ภายใน	 ๑๕	 วันนับแต่วันที่มีผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการครบจำนวนแล้ว	 

คดัเลอืกผูส้มควรเปน็ประธานกรรมการคนหนึง่และรองประธานกรรมการ	๒	คน	 

แล้วแจ้งผลให้นายกรัฐมนตรีทราบ	 และให้นายกรัฐมนตรีนำความขึ้นกราบ 
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บังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 แต่งตั้งต่อไป๕	 	 โดยให้กรรมการ 
มีวาระการดำรงตำแหน่ง	๖	ปีนับแต่วันท่ีพระมหากษัตริย์ทรงแต่งต้ังและให้ดำรง 
ตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว	

        ท้ังน้ี	กฎหมายได้กำหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก 
วฒุสิภาไมน่อ้ยกวา่	๑	ใน	๔	ของจำนวนสมาชกิทัง้หมดเทา่ทีม่อียูข่องแตล่ะสภา	 
มีสิทธิร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภามีมติให้กรรมการพ้นจาก 
ตำแหนง่เพราะเหตทุีก่รรมการนัน้มคีวามประพฤตเิสือ่มเสยีอยา่งรา้ยแรงหรอื 
บกพรอ่งตอ่หนา้ทีอ่ยา่งรา้ยแรง	โดยวฒุสิภาตอ้งมมีตดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ย
กว่า	๓	ใน	๕	ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่	นอกจากนี้	เมื่อปรากฏว่า	
กสทช.	ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพให้บุคคล 
ดังต่อไปนี้มีสิทธิร้องขอต่อประธานวุฒิสภา	 เพื่อให้วุฒิสภามีมติให้	กสทช.	
พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะได้

	 			 		 	 	(๑)	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่า	๑	ใน	๔	
ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร

	 			 		 	 	(๒)	 สมาชกิวฒุสิภาจำนวนไมน่อ้ยกวา่	๑	ใน	๔	ของจำนวน 
สมาชกิทัง้หมดเทา่ทีม่อียูข่องวฒุสิภา		โดยวฒุสิภาตอ้งมมีตดิว้ยคะแนนเสยีง 
ไมน่อ้ยกวา่	๒	ใน	๓	ของจำนวนสมาชกิทัง้หมดเทา่ทีม่อียู	่และในการลงมตนิัน้ 
ต้องนำรายงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ที่ได้ส่งมายังวุฒิสภาตามมาตรา	๗๒	มาพิจารณาประกอบด้วย

	 			 		 	 	(๓)	 ประชาชนผู้ใช้บริการซึ่งได้รับผลกระทบจากการ 
กระทำการดงักลา่ว	จำนวนไมน่อ้ยกวา่	๒๐,๐๐๐	คน		ทัง้นี	้โดยทำเปน็คำรอ้ง 
ยื่นต่อประธานวุฒิสภาตามหลักเกณฑ์ที่ประธานวุฒิสภากำหนด

  ๓.๕) อำนาจหน้าที่ของ กสทช. 
	 			 		 	 	(๑)	 จัดทำแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่	 ตาราง 

กำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ	 แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการ 
โทรทศัน	์แผนแมบ่ทกจิการโทรคมนาคม	แผนความถีว่ทิยแุละแผนเลขหมาย 
โทรคมนาคม

	 	 ๕	ในกรณีท่ีผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเป็นข้าราชการซ่ึงมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ	เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน 
ของรัฐ	รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่นและเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ	หรือประกอบอาชีพ 
หรือวิชาชีพอิสระอื่นใดที่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมกับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการนั้น 
นายกรัฐมนตรีจะนำความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้งได้ต่อเมื่อผู้นั้นได้ลาออกจากการเป็นข้าราชการซึ่งมี
ตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ	เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ	รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่นและเป็นกรรมการ 
หรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ	หรือแสดงหลักฐานให้เป็นท่ีเชื่อถือได้ว่าตนได้เลิกประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ 
ที่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมกับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการแล้ว	ซึ่งต้องกระทำภายใน	
๑๕	วันนับแต่วันที่ได้รับเลือก	แต่ถ้าผู้นั้นมิได้ลาออก	หรือมิได้เลิกประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอิสระภายในเวลาที่กำหนด	ให้ถือว่าผู้นั้น 
ไม่เคยได้รับเลือกให้เป็นกรรมการ	และให้วุฒิสภาเลือกกรรมการใหม่จากบัญชีรายชื่อที่เลขาธิการวุฒิสภาเสนอ.
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	 			 		 	 	(๒)	 กำหนดการจัดสรรคลื่นความถี่ระหว่างคลื่นความถี่ 
ที่ใช้ในกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	 กิจการวิทยุคมนาคม	 และ 
กิจการโทรคมนาคม

	 			 		 	 	(๓)	 	 กำหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียง	 
กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม

	 			 		 	 (๔)	 พิจารณาอนุญาตและกำกับดูแลการใช้คลื่นความถี่ 
และเครื่องวิทยุคมนาคมในการประกอบกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	
และกิจการโทรคมนาคม	หรือในกิจการวิทยุคมนาคมและกำหนดหลักเกณฑ์ 
และวิธีการเก่ียวกับการอนุญาต	เง่ือนไข	หรือค่าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล่าว

	 			 		 	 	(๕)	 กำหนดหลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ให้เป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพและปราศจากการรบกวนซ่ึงกันและกัน	ท้ังในกิจการประเภทเดียวกัน 
และระหว่างกิจการแต่ละประเภท

	 			 		 	 	(๖)	 พิจารณาอนุญาตและกำกับดูแลการประกอบกิจการ 
กระจายเสยีง	กจิการโทรทศัน	์และกจิการโทรคมนาคม	รวมทัง้กำหนดหลกัเกณฑ ์
และวธิีการเกี่ยวกับการอนุญาต	เงื่อนไข	หรือค่าธรรมเนียมการอนุญาตดงักล่าว 
	 	 	 			 		 	 (๗)	 พิจารณาอนุญาตและกำกับดูแลการใช้ เลขหมาย 
โทรคมนาคม	และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต	 เงื่อนไข	 
หรือค่าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล่าว

	 			 		 	 (๘)	 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการใช้หรือเชื่อมต่อ	 
และหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดอัตราค่าใช้หรือค่าเชื่อมต่อโครงข่าย 
ในการประกอบกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	 
ทั้งในกิจการประเภทเดียวกันและระหว่างกิจการแต่ละประเภท

	 			 		 	 (๙)	 	กำหนดโครงสรา้งอตัราคา่ธรรมเนยีมและโครงสรา้งอตัรา 
ค่าบริการในกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	

	 			 		 (๑๐)	 		กำหนดมาตรฐานและลกัษณะพงึประสงคท์างดา้นเทคนคิ 
ในการประกอบกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	 กิจการโทรคมนาคม	
และในกิจการวิทยุคมนาคม

	 			 		 (๑๑)	 	กำหนดมาตรการเพือ่ปอ้งกนัมใิหม้กีารกระทำอนัเปน็การ 
ผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการกระจายเสียง	 
กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม

	 			 			(๑๒)	 		กำหนดมาตรการใหม้กีารกระจายบรกิารดา้นโทรคมนาคม 
ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

      (๑๓)	 		คุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของประชาชนมใิหถ้กูเอาเปรยีบ 
จากผู้ประกอบกิจการและคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพของบุคคล 
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ในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคมและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและ 
ความเสมอภาคของประชาชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์คล่ืนความถ่ีท่ีใช้ 
ในกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์		และกิจการโทรคมนาคม

	 			 	(๑๔)	 ประสานงานเก่ียวกับการบริหารคล่ืนความถ่ีท้ังในประเทศ 
และระหว่างประเทศ

	 			 	(๑๕)	 วินิจฉัยและแก้ไขปัญหาการใช้คลื่นความถี่ที่มีการ 
รบกวนซึ่งกันและกัน

	 			 	(๑๖)  ติดตามตรวจสอบและให้คำปรึกษาแนะนำการ 
ประกอบกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม

	 			 	(๑๗) กำหนดลักษณะการควบรวม	 การครองสิทธิข้ามสื่อ	 
หรือการครอบงำกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่	 
ระหว่างสื่อมวลชนด้วยกันเองหรือโดยบุคคลอื่นใด	 ซึ่งจะมีผลเป็นการ 
ขดัขวางเสรภีาพในการรบัรูข้อ้มลูขา่วสารหรอืปดิกัน้การไดร้บัขอ้มลูขา่วสาร
ที่หลากหลายของประชาชน

	 			 	(๑๘)  ส่ง เสริมการรวมกลุ่มของผู้ รับใบอนุญาต	ผู้ผลิต 
รายการ	และผูป้ระกอบวชิาชพีสือ่สารมวลชนทีเ่กีย่วกบักจิการกระจายเสยีง 
และกจิการโทรทศันเ์ปน็องคก์รในรปูแบบตา่ง	ๆ 	เพือ่ทำหนา้ทีจ่ดัทำมาตรฐาน 
ทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพและการควบคุมการ 
ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพกันเองภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรม

	 			 	(๑๙)  อนุมัติงบประมาณรายจ่ายของสำนักงาน	กสทช.	 
และเงินที่จะจัดสรรเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง	
กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	เพื่อประโยชน์สาธารณะ	รวมทั้ง 
การพิจารณาและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุนตามที่ 
คณะกรรมการบริหารกองทุนเสนอ

	 			 	(๒๐)  ให้ข้อมูลและร่วมดำเนินการในการเจรจาหรือ 
ทำความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ 
หรือองค์การระหว่างประเทศ	 ในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่	 
กิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	กิจการโทรคมนาคม	หรือกิจการอื่นที่ 
เกี่ยวข้อง

	 			 	(๒๑)	 เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีกฎหมายหรือแก้ไข 
ปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรคลื่นความถี่และการ 
ดำเนนิการอืน่	ๆ 	ทีเ่กีย่วขอ้งกบัคลืน่ความถี	่กจิการกระจายเสยีง	กจิการโทรทศัน	์ 
และกิจการโทรคมนาคม

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



จุลนิติ มี.ค. - เม.ย. ๕๔ 113

  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ

	 			 	(๒๒)	 ออกระเบียบ	ประกาศ	หรือคำสั่งอันเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ 
ของ	กสทช.	และปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายน้ีหรือกฎหมายอ่ืน

	 			 	ทั้งนี้	การใช้อำนาจหน้าที่ดังกล่าวของ	กสทช.	ต้องไม่ขัดหรือแย้ง 
กับกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	 
กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคมและกฎหมายว่าด้วย 
วิทยุคมนาคม

	 			 	ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
หรอืกจิการโทรคมนาคม ดำเนนิการใด ๆ  ในประการทีน่า่จะเปน็การเอาเปรยีบ 
ผู้บริโภค โดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้า 
กำไรเกินควร	 หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ	 ไม่ว่าด้วยวิธีการใดตาม 
หลกัเกณฑท์ี	่กสทช.	กำหนด	ให	้กสทช.	มอีำนาจสัง่ระงบัการดำเนนิการดงักลา่วได	้ 
หรอืในกรณทีีม่กีารกระทำความผดิโดยการดกัรบัไว ้ใชป้ระโยชน ์หรอืเปดิเผย
ขอ้ความขา่วสารหรอืขอ้มลูอืน่ใดทีม่กีารสือ่สารทางโทรคมนาคมโดยไมช่อบ
ดว้ยกฎหมาย	ใหถ้อืวา่	กสทช.	เปน็ผูเ้สยีหายตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณา 
ความอาญา	และในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเป็น 
ผู้กระทำความผิด	 หรือรู้ว่ามีการกระทำความผิดดังกล่าว	 แต่เพิกเฉยหรือไม่ 
ดำเนินการตามกฎหมายภายในเวลาอันสมควร	 ให้	กสทช.	มีอำนาจสั่งพักใช้ 
หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมได้

๔) การกำกับดูแลการประกอบกิจการ
  ๔.๑) คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

กฎหมายได้กำหนดให้มีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ 
โทรทัศน์	 เรียกโดยย่อว่า	“กสท.”	ประกอบด้วยประธานกรรมการ	ซึ่ง	กสทช.	
แต่งตั้งจากรองประธาน	กสทช.	และกรรมการ	ซึ่ง	กสทช.	แต่งตั้งจากกรรมการ	
กสทช.	ที่มิได้เป็นประธานหรือรองประธาน	กสทช.	จำนวน	๔	คน	 ซึ่งต้องมี 
กรรมการตามขอ้	๓.๑)	(๓)	จำนวน	๒	คน	และกรรมการตามขอ้	๓.๑)	(๔)	จำนวน	๑	คน 
โดยกรรมการดังกล่าวจะเป็น	กทค.	ในขณะเดียวกันมิได้	
	 	 	 			 		 	 ให้	กสท.	มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการใด	ๆ	แทน	กสทช.	ตาม 
ข้อ	๓.๕)	(๔)	(๖)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๓)	(๑๖)	และ	(๑๘)	ในส่วนที่เกี่ยวกับ 
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่	 กสทช.	
มอบหมาย

  ๔.๒) คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม	 กฎหมายได้กำหนด 
ให้มีคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม	เรียกโดยย่อว่า	“กทค.”	ประกอบด้วย	
ประธานกรรมการ	ซึ่ง	กสทช.	แต่งตั้งจากรองประธาน	กสทช.	และกรรมการ	
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ซึ่ง	กสทช.	แต่งตั้งจากกรรมการ	กสทช.	ที่มิได้เป็นประธานหรือรองประธาน	
กสทช.	จำนวน	๔	คน	ซึ่งต้องมีกรรมการตามข้อ	๓.๑)	 (๓)	จำนวน	๒	คน	
และกรรมการตามข้อ	๓.๑)	(๔)	จำนวน	๑	คน	โดยกรรมการดังกล่าวจะเป็น	
กสท.	ในขณะเดียวกันมิได้	

	 			 		 	 ให	้กทค.	มอีำนาจหนา้ทีป่ฏบิตักิารใด	ๆ 	แทน	กสทช.	ตามขอ้	
๓.๕)	 (๔)	 (๖)	 (๗)	 (๘)	 (๙)	 (๑๐)	 (๑๑)	 (๑๒)	 (๑๓)	และ	 (๑๖)	 ในส่วนที่ 
เกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม	และปฏิบัติหน้าที่อื่น 
ตามที่	กสทช.	มอบหมาย

 ๔.๓) การกำกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
        (๑) การยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อ 

กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์	 กฎหมายได้กำหนดให้ผู้ใดที่ 
ประสงคจ์ะใชค้ลืน่ความถีเ่พือ่กจิการกระจายเสยีงหรอืกจิการโทรทศันไ์ดน้ัน้	 
จะต้องได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายนี้ก่อน	 และให้ถือว่าการยื่นคำขอรับ 
ใบอนญุาตใหใ้ชค้ลืน่ความถีด่งักลา่วเปน็การยืน่คำขออนญุาตประกอบกจิการ 
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการ 
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ด้วย	และเมื่อ	กสทช.	อนุญาตให้ใช้คลื่น 
ความถี่แล้วให้ถือว่าอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ 
โทรทัศน์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ 
โทรทัศน์	 และให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีและใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและ 
ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมด้วย	 	ทั้งนี้	 เฉพาะ 
ในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคมที่ระบุไว้ในคำขออนุญาต

	 			 		 	 	ในกรณีที่เป็นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการ 
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ซึ่งเป็นการประกอบกิจการทางธุรกิจ
ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและ 
กิจการโทรทัศน์	 ให้ใช้วิธีคัดเลือกโดยวิธีการประมูลคลื่นความถี่ โดยให้ 
แยกการประมูลออกเป็นระดับชาติ	ระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่น	แต่การ 
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ก่อ
ให้เกิดหรืออาจเกิดการรบกวนหรือทับซ้อนกับคลื่นความถี่ที่ได้รับอนุญาต 
อยู่ก่อนแล้วจะกระทำมิได้

        (๒) การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	 ให้	
กสทช.	มีอำนาจกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตาม	(๑)	โดยแยกเป็น 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ	ซึ่งต้องชำระเมื่อได้รับใบอนุญาตและต้องชำระเป็นรายป ี
ในอัตราที่เหมาะสมกับประเภทของใบอนุญาต	 ในอัตรารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 
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ร้อยละ	๒	ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายของผู้รับใบอนุญาต	และให้นำส่งเป็น 
รายได้ของสำนักงาน	กสทช.	

           ท้ังน้ี	ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์เป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ได้รับใบอนุญาต	จะโอนแก่กัน 
มิได้ และผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียงหรือ 
กิจการโทรทัศน์ต้องประกอบกิจการด้วยตนเอง จะมอบการบริหารจัดการ 
ท้ังหมดหรือบางส่วนหรือยินยอมให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้มีอำนาจประกอบกิจการแทน 
มิได้	แต่การให้บุคคลอื่นเช่าเวลาดำเนินรายการบางช่วงเวลาอาจกระทำได้ตาม 
หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่	กสทช.	กำหนด๖ 
         (๓) การแกไ้ขและเพกิถอนใบอนญุาต	ผูไ้ดร้บัใบอนญุาตใหใ้ช ้
คลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ผู้ใดมิได้ประกอบ 
กิจการที่ใช้คลื่นความถี่นั้นภายในระยะเวลาที่ กสทช. กำหนดหรือนำคลื่น 
ความถีไ่ปใชใ้นกจิการนอกวตัถปุระสงค ์หรอืไมป่ฏบิตัติามเงือ่นไขการประกอบ 
กจิการทีใ่ชค้ลืน่ความถี่	หรอืกระทำการอนัมลีกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้	๓.๕)	(๑๑)	
และ	(๑๗)	หรือโอนใบอนุญาตหรือมอบการบริหารจัดการทั้งหมดหรือบางส่วน
หรือยินยอมให้บุคคลอื่นเป็นผู้มีอำนาจประกอบกิจการแทนตามมาตรา	๔๓	ให้	
กสทช.	ดำเนินการเพื่อให้มีการแก้ไขให้ถูกต้องหรือมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
ให้ใช้คลื่นความถี่นั้นทั้งหมดหรือบางส่วนได้

 ๔.๔) การกำกับกิจการโทรคมนาคม
        (๑) การยื่นคำขอรับใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการ 

โทรคมนาคม	กฎหมายได้กำหนดให้ผู้ใดที่ประสงค์จะใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการ 
โทรคมนาคมต้องได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายนี้	ซึ่งต้องดำเนินการโดยวิธีการ 
ประมลูคลืน่ความถี	่	โดยเงนิทีไ่ดจ้ากการประมลูเมือ่หกัคา่ใชจ้า่ยแลว้ใหส้ง่เขา้เปน็ 
รายได้แผ่นดิน	และให้ถือว่าการย่ืนคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีดังกล่าว  
เป็นการยื่นคำขออนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วย 
การประกอบกิจการโทรคมนาคมด้วย	และเม่ือ	กสทช.	อนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีแล้ว 
ให้ถือว่าอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยการ 
ประกอบกิจการโทรคมนาคม	และให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีและใช้เครื่องวิทยุ 
คมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมด้วย		 
ทั้งนี้	เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคมที่ระบุไว้ในคำขออนุญาต

	 	 ๖	ความดังกล่าว	มิให้ใช้บังคับกับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่นำคลื่นความถี่ที่ได้รับจัดสรรไปให้ผู้อื่นประกอบกิจการโดย 
การอนุญาต	สัมปทาน	หรือตามสัญญาที่ชอบด้วยกฎหมายและให้ผู้ได้รับอนุญาต	สัมปทาน	หรือสัญญาประกอบกิจการต่อไปได้เฉพาะ 
ในช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่ตามการอนุญาต	สัมปทาน	หรือตามสัญญานั้น.
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       (๒) การกำหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมใบอนญุาต	ให	้กสทช.	 
มอีำนาจกำหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมใบอนญุาตประกอบกจิการตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคมและค่าธรรมเนียมซึ่งต้องชำระเป็น 
รายปใีนอตัรารวมทัง้สิน้ไมเ่กนิรอ้ยละ	๒	ของรายไดก้อ่นหกัคา่ใชจ้า่ยของผูร้บั 
ใบอนุญาต	 และให้นำส่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายได้ของสำนักงาน	
กสทช.

	 			 		 	 	ทัง้นี	้ใบอนญุาตใหใ้ชค้ลืน่ความถีเ่พือ่กจิการโทรคมนาคม 
เป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ได้รับใบอนุญาต จะโอนแก่กันมิได้ และผู้ได้รับ 
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคม	ต้องประกอบกิจการ 
ด้วยตนเองจะมอบการบริหารจัดการทั้งหมดหรือบางส่วนหรือยินยอมให้ 
บุคคลอื่นเป็นผู้มีอำนาจประกอบกิจการแทนมิได้๗

       (๓) การแก้ไขและเพิกถอนใบอนุญาต	ผู้ได้รับใบอนุญาต 
ให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคมผู้ใดมิได้ประกอบกิจการที่ใช้ 
คลื่นความถี่นั้นภายในระยะเวลาที่ กสทช. กำหนด	หรือนำคลื่นความถี่ไป 
ใชใ้นกจิการนอกวตัถปุระสงค ์หรอืไมป่ฏบิตัติามเงือ่นไขการประกอบกจิการ 
ทีใ่ชค้ลืน่ความถีห่รอืกระทำการอนัมลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีก่ำหนดในขอ้	๓.๕)	
(๑๑)	หรือโอนใบอนุญาตหรือมอบการบริหารจัดการทั้งหมดหรือบางส่วน 
หรือยินยอมให้บุคคลอื่นเป็นผู้มีอำนาจประกอบกิจการแทนตามมาตรา	๔๖ 
ให้	 กสทช.	 ดำเนินการเพื่อให้มีการแก้ไขให้ถูกต้อง	 หรือมีคำสั่งเพิกถอน 
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่นั้นทั้งหมดหรือบางส่วน

๕) แนวทางการจัดทำแผน
๕.๑) แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่๘	 กฎหมายได้กำหนด 

ใหม้แีผนแมบ่ทการบรหิารคลืน่ความถี	่ซึง่อยา่งนอ้ยตอ้งมรีายละเอยีดเกีย่วกบั 
ตารางกำหนดคลืน่ความถีท่ัง้หมดทีป่ระเทศไทยสามารถนำมาใชป้ระโยชนไ์ด	้ 
แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับคลื่นความถี่ระหว่างประเทศ	รายละเอียด 
เกีย่วกบัคลืน่ความถีท่ีก่ำหนดใหใ้ชใ้นกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน ์

	 	 ๗	ความดังกล่าว	มิให้ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจที่นำคลื่นความถี่ที่ได้รับจัดสรรไปให้ผู้อื่นประกอบกิจการโดยการอนุญาต	
สัมปทาน	หรือตามสัญญาที่ชอบด้วยกฎหมายและให้ผู้ได้รับอนุญาต	สัมปทาน	หรือสัญญาประกอบกิจการต่อไปได้เฉพาะในช่วงระยะ 
เวลาที่เหลืออยู่ตามการอนุญาต	สัมปทาน	หรือตามสัญญานั้น.
  ๘	กฎหมายได้กำหนดให้	กสทช.	จัดให้มีแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ภายในระยะเวลา	๑	ปี	นับแต่เมื่อมีการแต่งตั้ง	
กสทช.	แล้ว	โดยแผนดังกล่าวต้องกำหนดให้มีการกำหนดเวลาในการเปลี่ยนไปสู่ระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
และกำหนดเวลาเกี่ยวกับการจัดให้ภาคประชาชนได้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการโทรทัศน์ด้วย
	 	 หลังจากประกาศใช้แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่แล้ว	ในช่วงเวลาที่ยังมิได้ประกาศให้ใช้ระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุ 
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลให้	กสทช.	จัดสรรคลื่นความถี่ให้ภาคประชาชนได้ใช้ในกิจการโทรทัศน์เป็นการชั่วคราวเฉพาะในพื้นที่ที่มี 
คลื่นความถี่เพียงพอที่จะดำเนินการจัดสรรได้.
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กิจการโทรคมนาคม	 และกิจการอื่น	 และแนวทางในการคืนคลื่นความถี่เพื่อ 

นำไปจัดสรรใหม่หรือการปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่	 โดยในการจัดทำ 

แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่	ให้	กสทช.	รับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

ผู้ประกอบกิจการที่ใช้ประโยชน์คลื่นความถี่	 และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง	 

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด้วย		

๕.๒) แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

และแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการ	

ให้	 กสทช.	 จัดให้มีแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	

และแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม	 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ 

ระยะ	๕	ปี	 โดยในแผนดังกล่าวต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารคลื่น 

ความถี่ด้วย	 โดยในส่วนกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	 ต้องจัดให้ 

ภาคประชาชนไดใ้ชค้ลืน่ความถีเ่พือ่ประโยชนส์าธารณะ	และไมแ่สวงหากำไรใน

ทางธุรกิจในการประกอบกิจการบริการชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ	๒๐	ของคลื่น 

ความถี่ในแต่ละพื้นที่ของการอนุญาตประกอบกิจการ	

	 			 ในกรณีที่ประชาชน	ผู้ประกอบกิจการ	หรือหน่วยงานของรัฐตามที่

ปรากฏในการรับฟังความคิดเห็น	ผู้ใดเห็นว่าแผนแม่บทที่	กสทช.	กำหนดขัดต่อ 

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาล 

ปกครองไดโ้ดยใหถ้อืวา่แผนแมบ่ทดงักลา่วเปน็กฎตามกฎหมายวา่ดว้ยการจดัตัง้ 

ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	ซึ่งแผนแม่บทดังกล่าวเมื่อได้ประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ผูกพัน	กสทช.	และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง๙

๕.๓) แผนการจดัใหม้บีรกิารโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทัว่ถงึและบรกิาร 

เพื่อสังคม เพื่อประโยชน์ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง 

และบริการเพื่อสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม 

ให้	กสทช.	กำหนดแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและ

บริการเพื่อสังคม	โดยในแผนอย่างน้อยจะต้องกำหนดพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย	

ระยะเวลาในการดำเนินการ	พร้อมทั้งประมาณการค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจาก 

การดำเนินการดังกล่าว	และในการจัดทำแผนดังกล่าวนั้น	ให้	กสทช.	หารือกับ 

หน่วยงานของรัฐอื่นที่เกี่ยวข้องโดยต้องสอดคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรี 

แถลงไว้ต่อรัฐสภา

  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ

  ๙	 ในวาระเริ่มแรกมิให้นำความในข้อ	๕.๒)	ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดให้ภาคประชาชนได้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการโทรทัศน ์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ	๒๐	มาใช้บังคับ	ทั้งนี้	จนกว่า	กสทช.	จะประกาศให้ใช้ระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลแล้ว.
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พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

๖) กองทนุวจิยัและพฒันากจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน ์และกจิการ 
โทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

๖.๑) การจัดตั้งกองทุน	 กฎหมายกำหนดให้จัดตั้งกองทุนขึ้นใน 
สำนักงาน กสทช.	 เรียกว่า	“กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ”โดยมี 
วัตถุประสงค์	ดังต่อไปนี้

	 			 		 (๑)	ดำเนินการให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการกระจาย 
เสยีง	กจิการโทรทศัน	์และกจิการโทรคมนาคม	อยา่งทัว่ถงึ	ตลอดจนสง่เสรมิ 
ชุมชนและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการบริการชุมชน

	 			 		 (๒)	ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรสื่อสาร	 
การวิจัยและพัฒนาด้านกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการ 
โทรคมนาคม	รวมทั้งความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีด้านการใช้ 
คลืน่ความถี	่เทคโนโลยสีารสนเทศ	เทคโนโลยสีิง่อำนวยความสะดวกสำหรบั 
ผู้พิการ	 ผู้สูงอายุ	 หรือผู้ด้อยโอกาส	 ตลอดจนอุตสาหกรรมโทรคมนาคม 
และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

	 			 		 (๓)	ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านกิจการ 
กระจายเสยีง	กจิการโทรทศัน	์กจิการโทรคมนาคม	และเทคโนโลยสีารสนเทศ	
ตลอดจนการดำเนนิการขององคก์รซึง่ทำหนา้ทีจ่ดัทำมาตรฐานทางจรยิธรรม
ของการประกอบอาชพีหรอืวชิาชพีตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบกจิการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

	 			 		 (๔)	สนับสนุน	 ส่งเสริม	 และคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ 
กระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม

	 			 		 (๕)	สนับสนุนการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุน 
พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์โดยจัดสรรเงินให้แก่กองทุนพัฒนาสื่อ 
ปลอดภัยและสร้างสรรค์

๖.๒) คณะกรรมการบริหารกองทุน	 กฎหมายได้กำหนดให้มี 
คณะกรรมการบริหารกองทุน	 ประกอบด้วย	 ประธาน	 กสทช.	 เป็น 
ประธานกรรมการ	ปลดัสำนกันายกรฐัมนตร	ีเลขาธกิารคณะกรรมการพฒันา 
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 อธิบดีกรมบัญชีกลาง	และผู้อำนวยการ 
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ	 เป็นกรรมการโดย 
ตำแหนง่	ผูท้รงคณุวฒุทิีม่คีวามรูแ้ละประสบการณด์า้นตา่ง	ๆ 	ตามทีก่ฎหมาย 
กำหนด	 จำนวน	 ๕	 คน	 โดยให้เลขาธิการ	 กสทช.	 เป็นกรรมการ	 
และเลขานุการ	 โดยให้กรรมการซึ่งมาจากผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรง 
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ตำแหน่งคราวละ	๓	 ปี	 และอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้	 แต่จะดำรงตำแหน่ง 
ติดต่อกันเกิน	๒	วาระมิได้

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุน 
ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอำนาจหน้าที่ ในการบริหาร 

กองทุนและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุน	 โดยในกรณีที่	
กสทช.	 มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการบริหารกองทุน	 กสทช.	 ต้อง 
ให้เหตุผลประกอบการพิจารณาไว้ด้วย	ตลอดจนเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับ 
การจัดสรรเงินกองทุน	และการดำเนินการดังกล่าวให้ประชาชนทราบผ่านทาง 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน	กสทช.	

๗) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ 
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

๗.๑) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ 
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	 ให้มีสำนักงานคณะกรรมการ 
กิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	 
เรียกโดยย่อว่า	“สำนักงาน กสทช.” เป็นนิติบุคคล มีฐานะเป็นหน่วยงาน 
ของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ 
แผ่นดินและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
หรือกฎหมายอื่น	 และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของประธานกรรมการ 
โดยกิจการของสำนักงาน	กสทช.	 ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการ 
คุ้มครองแรงงาน	กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์	กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม 
และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน

    อำนาจหน้าที่ของสำนักงาน กสทช. 
	 			 (๑)		รับผิดชอบในการรับและจ่ายเงินรายได้ของสำนักงาน	กสทช.	

รวมถึงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงาน	กสทช.	 เพื่อเสนอ	
กสทช.	อนุมัติ

	 			 (๒)		ตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่นความถี่	ศึกษารวบรวมและ 
วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคลื่นความถี่	 การใช้คลื่นความถี่	 การประกอบกิจการ 
กระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม

	 			 (๓)	รับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้คลื่นความถี่	
การประกอบกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคม	 
รวมถึงเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของ	กสทช.	และสำนักงาน	กสทช.	
ให้ประชาชนทราบทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ	หรือวิธีการอื่นที่เห็นสมควร
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พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

(๔)	รบัผดิชอบงานธรุการของ	กสทช.	กสท.	กทค.	และคณะกรรมการ 
บริหารกองทุน	และปฏิบัติการอ่ืนตามท่ี	กสทช.	กสท.	และ	กทค	มอบหมาย

ทั้งนี้	 ให้	 กสทช.	 มีอำนาจออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการ 
บรหิารงานทัว่ไป		การบรหิารงานบคุคล	การงบประมาณ	การเงนิและทรพัยส์นิ	
และการดำเนินการอื่นของสำนักงาน	กสทช.	และรวมถึงกรณีอื่น	ๆ	ตามที่ 
กฎหมายกำหนด

๗.๒) เลขาธกิารคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีงกจิการโทรทศัน ์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กฎหมายได้กำหนดให้สำนักงาน	กสทช.	
มีเลขาธิการ กสทช. ทำหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานของสำนักงาน  
กสทช.	ขึ้นตรงต่อประธานกรรมการ	และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและ 
ลูกจ้างของสำนักงาน กสทช. และหากเป็นกิจการของสำนักงาน	กสทช.	
ที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก	 ให้เลขาธิการ	กสทช.	 เป็นผู้แทนของสำนักงาน	
กสทช.	โดยใหเ้ลขาธกิาร	กสทช.	มวีาระการดำรงตำแหนง่คราวละ	๕	ปนีบัแต่
วนัทีไ่ดร้บัแตง่ตัง้และอาจไดร้บัแตง่ตัง้อกีได	้แตจ่ะดำรงตำแหนง่ตดิตอ่กนัเกนิ	
๒	วาระไม่ได้	และให้ประธานกรรมการ	โดยความเห็นชอบของ	กสทช.	เป็น
ผู้แต่งตั้งและถอดถอนเลขาธิการ	กสทช.	

๗.๓) การบัญชีของสำนักงาน กสทช.	 ในการจัดทำบัญชี 
ของสำนักงาน	กสทช.	กฎหมายได้กำหนดให้จัดทำตามหลักสากลตามมาตรฐาน 
ของสภาผู้สอบบัญชี	และต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน	 
การบัญชีและการพัสดุของสำนักงาน	 กสทช.	 ซึ่งการตรวจสอบภายใน 
ดังกล่าวให้มีคณะกรรมการตรวจสอบภายในที่มีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 
จำนวนไม่น้อยกว่า	๓	คนและไม่เกิน	๕	คน	ซึ่ง	กสทช.	แต่งตั้ง

๘) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการและการ 
บริหารงาน

กฎหมายได้กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ 
ปฏบิตังิาน	ประกอบดว้ยประธานกรรมการ	และกรรมการอืน่อกีจำนวน	๔	คน 
ตามคุณสมบัติท่ีกฎหมายกำหนด	โดยให้ประธานวุฒิสภาจัดให้มีการดำเนินการ 
คัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการจำนวน	 ๒	 เท่า 
ของจำนวนกรรมการ	 เพื่อนำเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาคัดเลือกต่อไป 
และให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการประชุมร่วมกันเพื่อคัดเลือก 
ผู้สมควรเป็นประธานกรรมการ	ซึ่งกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็นกรรมการ 
กสทช.	 กสท.	 กทค.	 อนุกรรมการ	 เลขาธิการ	 กสทช.	 พนักงานหรือ 
ลูกจ้างของสำนักงาน	 กสทช.	 โดยให้กรรมการติดตามและประเมินผล 
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  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ

การปฏิบัติงานมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ	 ๓	 ปี	 และจะแต่งตั้ง 
ให้ดำรงตำแหน่ง	๒	วาระติดต่อกันมิได้

    อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ 
ปฏิบัติงาน

	 			 ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน	มีอำนาจ 
หน้าที่ติดตาม	ตรวจสอบ	และประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงาน 
ของ	กสทช.	กสท.	กทค.	สำนกังาน	กสทช.	และเลขาธกิาร	กสทช.	แลว้แจง้ผลให	้
กสทช.	ทราบภายใน	๙๐	วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี	และให้	กสทช.	นำรายงาน 
ดังกล่าวเสนอต่อรัฐสภาพร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของ	กสทช.	 
และเปิดเผยรายงานดังกล่าวให้ประชาชนทราบทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
ของสำนักงาน	กสทช.	หรือวิธีการอื่นที่เห็นสมควร

๙) ความสัมพันธ์กับรัฐบาลและรัฐสภา
ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่นั้น	 กฎหมายได้กำหนดให้	

กสทช.	 ต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อ 
รัฐสภา	 ส่วนในกรณีที่จะต้องมีการเจรจาหรือทำความตกลงระหว่างรัฐบาล 
แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ 
ในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่	กิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	
กิจการโทรคมนาคม	 หรือการอื่นที่เกี่ยวข้อง	 กสทช.	 และสำนักงาน	 กสทช. 
มีหน้าที่ต้องให้ข้อมูลและร่วมดำเนินการตามที่รัฐบาลแจ้งให้ทราบ

๑๐) บทกำหนดโทษ
(๑)		ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	หรือกิจการโทรคมนาคม 

ผู้ใดได้รับคำสั่งระงับการดำเนินการของ	 กสทช.	 ตามมาตรา	 ๓๑	 วรรคสอง	
แลว้ไมป่ฏบิตัติาม	ให	้กสทช.	มอีำนาจปรบัทางปกครองไมเ่กนิ	๕,๐๐๐,๐๐๐	บาท 
และปรับอีกวันละไม่เกิน	๑๐๐,๐๐๐	บาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติตามคำสั่ง

(๒)		ผู้ใดใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	
หรือกิจการโทรคมนาคม	 โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา	 ๔๑	 วรรคหนึ่ง	
หรอืมาตรา	๔๕	วรรคหนึง่	ผูน้ัน้ตอ้งรบัโทษตามทีบ่ญัญตัไิวส้ำหรบัความผดิตาม 
มาตรา	๖๖๑๐	แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ 
โทรทัศน์	พ.ศ.	๒๕๕๑	หรือตามมาตรา	๖๗	แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ 

 ๑๐	พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๖๖	บัญญัติว่า
	 	 “ผู้ใดใช้คลื่นความถี่สำหรับการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์	หรือประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ 
กจิการโทรทศัน์	หรอืใหบ้รกิารนอกเหนอืจากกจิการกระจายเสยีงหรอืกจิการโทรทศัน์						โดยไมไ่ดร้บัอนญุาต					ตอ้งระวางโทษจำคกุไมเ่กนิ	
๕	ปี	หรือปรับไม่เกิน	๕,๐๐๐,๐๐๐	บาท	หรือทั้งจำทั้งปรับ	และปรับวันละไม่เกิน	๕๐,๐๐๐	บาทตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืน”
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พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

กิจการโทรคมนาคม	พ.ศ.	๒๕๔๔๑๑	แล้วแต่กรณี
(๓)	พนักงานเจ้าหน้าที่	กสทช.	หรือผู้ซึ่งใช้อำนาจของ	กสทช.	ที่รู้หรือได้ 

รับแจ้งจากบุคคลใดว่ามีการใช้คลื่นความถี่อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม 
กฎหมายนี้	หากมิได้ดำเนินการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายนี	้และการกระทำ 
หรืองดเว้นการกระทำนั้นไม่เป็นความผิดฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยมิชอบตามมาตรา	๑๕๗	แห่งประมวลกฎหมายอาญา	พนักงานเจ้าหน้าที่	กสทช.	
หรือผู้ซึ่งใช้อำนาจของ	กสทช.ที่กระทำการดังกล่าว	ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน	๓	ปี 
หรือปรับไม่เกิน	๖๐,๐๐๐	บาทหรือท้ังจำท้ังปรับ

๑๑) บทเฉพาะกาล
(๑)		ในระหว่างที่การแต่งตั้ ง	 กสทช.ตามกฎหมายนี้ยังไม่แล้วเสร็จ	 

ให้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติที่ได้แต่งตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ 
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง	 วิทยุโทรทัศน์	
และกิจการโทรคมนาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๔๓	 ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปในฐานะ	 กสทช.	
ตามกฎหมายนี้	 แต่ในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ 
โทรทัศน์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ใหเ้ปน็ไปตามกฎหมายดงักลา่ว	และเมือ่	กสทช.	ไดร้บัการแตง่ตัง้แลว้	ใหค้ณะกรรมการ 
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติดังกล่าว	เป็นอันพ้นจากหน้าที่

(๒)		ใหค้ณะกรรมการตามพระราชบญัญตักิารประกอบกจิการกระจายเสยีง 
และกิจการโทรทัศน์	พ.ศ.	๒๕๕๑	คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ 
โทรคมนาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๔๔	 และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ 
โทรทัศน์แห่งชาติตามมาตรา	๖๑	แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ 
สาธารณะแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	๒๕๕๑	หมายความถงึ	กสทช.	ตามกฎหมายนี	้รวมทัง้ 
ให้บรรดาอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรี	อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลขและเจ้าพนักงาน
ผู้ออกใบอนุญาต	ตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมเป็นอำนาจหน้าที่ของ	กสทช.	
ตามกฎหมายนี้

   ๑๑	พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๖๗		บัญญัติว่า	
	 	 	“ผู้ใดประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือใช้คลื่นความถี่ในการประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไม่ได้รับ
อนุญาต	ต้องระวางโทษดังนี้
	 	 (๑)	 ถ้าการกระทำความผิดเป็นการประกอบกิจการซึ่งกำหนดให้ต้องมีใบอนุญาตแบบที่หนึ่ง	 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน	
๑๐๐,๐๐๐	บาท
	 				 (๒)	 ถ้าการกระทำความผิดเป็นการประกอบกิจการซึ่งกำหนดให้ต้องมีใบอนุญาตแบบที่สอง	ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน	
๒	ปี	หรือปรับไม่เกิน	๑,๐๐๐,๐๐๐	บาท	หรือทั้งจำทั้งปรับ
	 	 (๓)	 ถ้าการกระทำความผิดเป็นการประกอบกิจการซึ่งกำหนดให้ต้องมีใบอนุญาตแบบที่สาม	ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน	
๕	ปี	หรือปรับไม่เกิน	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	บาท	หรือทั้งจำทั้งปรับ
	 	 ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาว่าผู้กระทำมีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้	ให้ศาลสั่งริบเครื่องมือ	อุปกรณ์	และสิ่งใด	ๆ 	ที่ใช้ใน 
การนั้นเสียทั้งสิ้น”.



จุลนิติ มี.ค. - เม.ย. ๕๔ 123

  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ

(๓)		เมื่อมีการแต่งตั้ง	กสทช.	แล้ว	 ให้ส่วนราชการ	รัฐวิสาหกิจ	หน่วยงาน 
ของรัฐหรือบุคคลใดท่ีได้รับจัดสรรคล่ืนความถ่ีหรือใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือการประกอบกิจการ 
กระจายเสยีง	กจิการโทรทศัน	์และกจิการโทรคมนาคมอยูใ่นวนัที	่๒๐	ธนัวาคม	๒๕๕๓	
มีหน้าที่แจ้งรายละเอียดการใช้ประโยชน์คลื่นความถี่	 รวมทั้งเหตุแห่งความจำเป็น 
ในการถือครองคล่ืนความถ่ีต่อ	กสทช.	ตามหลักเกณฑ์	และระยะเวลาท่ี	กสทช.	กำหนด

(๔)			ผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่หรือใช้คลื่นความถี่เพื่อการประกอบกิจการ 
กระจายเสยีงหรอืกจิการโทรทศัน	์หรอืเพือ่กจิการโทรคมนาคมทีช่อบดว้ยกฎหมาย 
อยูใ่นวนัที	่๒๐	ธนัวาคม	๒๕๕๓	และไดป้ฏบิตัติาม	(๓)	แลว้	ใหถ้อืวา่ไดร้บัอนญุาตจาก	
กสทช.	ตามกฎหมายนี้	และให้	กสทช.	กำกับดูแลให้ผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่หรือใช้ 
คลืน่ความถีน่ัน้ปฏบิตัติามกฎหมายนี	้กฎหมายอืน่และตามหลกัเกณฑท์ี	่กสทช.	กำหนด		
ทั้งนี้	จนกว่า	กสทช.	จะกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนเพื่อให้ผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่ 
หรือใช้คลื่นความถี่คืนคลื่นความถี่เพื่อนำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงการใช้คลื่น 
ความถี่ตามที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่	

(๕)		ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการ 
โทรคมนาคมแห่งชาติมอบหมายให้ดำเนินการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน 
โดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม	 
พ.ศ.	๒๕๔๔	ก่อนวันที่	๒๐	ธันวาคม	๒๕๕๓	ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำส่งค่าใช้จ่าย 
เขา้กองทนุวจิยัและพฒันากจิการกระจายเสยีง	กจิการโทรทศัน	์และกจิการโทรคมนาคม 
เพือ่ประโยชนส์าธารณะตามมาตรา	๕๐	จนกวา่จะสิน้สดุระยะเวลาตามทีก่ำหนดไวใ้น 
ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	

(๖)		บรรดาใบอนุญาตที่ออกโดยชอบด้วยกฎหมายตามพระราชบัญญัติวิทยุ 
คมนาคม	พ.ศ.	๒๔๙๘	พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการ 
วทิยกุระจายเสยีง	วทิยโุทรทศัน	์และกจิการโทรคมนาคม	พ.ศ.	๒๕๔๓	พระราชบญัญตั ิ
การประกอบกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน	์พ.ศ.	๒๕๕๑	และพระราชบญัญตั ิ
การประกอบกจิการโทรคมนาคม	พ.ศ.	๒๕๔๔	กอ่นวนัที	่๒๐	ธนัวาคม	๒๕๕๓	ใหค้งใชไ้ด ้
ต่อไปจนกว่าจะส้ินอายุ	และให้ถือว่าเป็นใบอนุญาตท่ีออกตามกฎหมายน้ี	ส่วนใบอนุญาตใด 
ดังกล่าวที่ได้ให้สิทธิในการถือครองหรือใช้คลื่นความถี่และมิได้กำหนดวันสิ้นอายุ 
ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะถึงวันที่	กสทช.	กำหนดให้ใบอนุญาตดังกล่าวสิ้นอายุลง

(๗)		ภายใน	๑๒๐	วนันบัแตว่นัที	่๒๐	ธนัวาคม	๒๕๕๓	ให	้กสทช.	ออกใบอนญุาต 
ให้ใช้คล่ืนความถ่ีและใบอนุญาตประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการ 
กระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์	ใหแ้กอ่งคก์ารกระจายเสยีงและแพรภ่าพสาธารณะ 
แห่งประเทศไทยตามลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการ	รวมทั้งขอบเขต 
การให้บริการเท่าท่ีมีอยู่ในวันท่ี	๒๐	ธันวาคม	๒๕๕๓	ซ่ึงการใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการ 
เพ่ิมเติมจากท่ีได้รับใบอนุญาตดังกล่าวต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารคล่ืนความถ่ี	 
และต้องได้รับใบอนุญาตจาก	กสทช.	และในระหว่างท่ียังมิได้รับใบอนุญาตดังกล่าว	ให้องค์การ 
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยประกอบกิจการต่อไปได้
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พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

(๘)		ในวาระเริ่มแรก	ให้ดำเนินการแต่งตั้งเลขาธิการ	กสทช.	ตามกฎหมายนี้ 
ภายในกำหนด	๙๐	วนันบัแตว่นัทีม่กีารแตง่ตัง้	กสทช.		ตามกฎหมายนี	้โดยในระหวา่งที ่
ยงัไมม่เีลขาธกิาร	กสทช.	ตามกฎหมายนี	้ใหเ้ลขาธกิารคณะกรรมการกจิการโทรคมนาคม 
แห่งชาติตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง	 
วทิยโุทรทศัน	์	และกจิการโทรคมนาคม	พ.ศ.	๒๕๔๓	ซึง่ดำรงตำแหนง่อยูใ่นวนักอ่นวนัที ่
	๒๐	ธันวาคม	๒๕๕๓	ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ	กสทช.	ไปพลางก่อน

(๙)		ใหโ้อนเงนิและทรพัยส์นิของกองทนุพฒันากจิการกระจายเสยีงและกจิการ 
โทรทศันเ์พือ่ประโยชนส์าธารณะ	และกองทนุพฒันากจิการโทรคมนาคมเพือ่ประโยชน์ 
สาธารณะตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุ 
กระจายเสียง	 วิทยุโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคม	พ.ศ.	 ๒๕๔๓	ที่มีอยู่ในวันที่	 
๒๐	ธันวาคม	๒๕๕๓	ไปเป็นของกองทุนตามกฎหมายนี้
			 				(๑๐)		ให้โอนบรรดากิจการ	 ทรัพย์สิน	 สิทธิ	 หน้าที่	 ของกรมประชาสัมพันธ์	
สำนกันายกรฐัมนตรี	ในสว่นทีเ่กีย่วกบักองงานคณะกรรมการกจิการวทิยกุระจายเสยีง 
และวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์	 สำนักนายกรัฐมนตรี	 ที่มีอยู่ในวันที่	 
๒๐	ธนัวาคม	๒๕๕๓		ไปเปน็ของสำนกังาน	กสทช.	เวน้แตเ่งนิงบประมาณหมวดเงนิเดอืน 
และค่าจ้างประจำซ่ึงมีผู้ครองอยู่ให้โอนไปเป็นของกรมประชาสัมพันธ์	สำนักนายกรัฐมนตรี 
ตลอดจนโอนบรรดากิจการ	 ทรัพย์สิน	 สิทธิ	 หน้าที่	 หนี้	 พนักงานและลูกจ้างและ 
เงินงบประมาณ	 ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติที่มีอยู่ 
ไปเป็นของสำนักงาน	กสทช.	ตามกฎหมายนี้
										(๑๑)	ขา้ราชการและลกูจา้งของกองงานคณะกรรมการกจิการวทิยกุระจายเสยีง 
และวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ	กรมประชาสัมพันธ์	สำนักนายกรัฐมนตรี	ที่ดำรงตำแหน่ง 
อยู่ในวันก่อนวันที่	๒๐	ธันวาคม	๒๕๕๓	จะสมัครใจโอนไปเป็นพนักงานหรือลูกจ้าง 
ของสำนักงาน	กสทช.	ก็ได้	ตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนด	
	 	 ทัง้นี	้โดยใหบ้รรดาระเบยีบ	ขอ้บงัคบั	ประกาศ	หรอืคำสัง่ทีอ่อกตามพระราชบญัญตั ิ
องคก์รจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละกำกบักจิการวทิยกุระจายเสยีง	วทิยโุทรทศัน	์และกจิการ 
โทรคมนาคม	พ.ศ.	๒๕๔๓	ซ่ึงชอบด้วยกฎหมายและมีผลบังคับได้อยู่ในวันท่ี	๒๐	ธันวาคม 
๒๕๕๓	ยงัคงใชบ้งัคบัไดต้อ่ไปเทา่ทีไ่มข่ดัหรอืแยง้กบักฎหมายนี	้ทัง้นี	้จนกวา่จะมรีะเบยีบ	
ข้อบังคับ	ประกาศหรือคำสั่งที่ออกตามกฎหมายนี้ใช้บังคับ	

 หมายเหต:-
 	 พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล	ซึ่งมาตรา	๒๙	
	 	 ประกอบกับมาตรา	๓๕	มาตรา	๓๖	มาตรา	๔๑	มาตรา	๔๓	มาตรา	๔๕	มาตรา	๔๖	มาตรา	๔๗	
	 	 มาตรา	๖๑	และมาตรา	๖๔	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัย
	 	 อำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
	 	 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป	
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สรุปคำพิพากษาของศาล 
และผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ

นางสุวิมล แจ้งสว่าง
นิติกร สำนักกฎหมาย

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑/๒๕๕๔ 
วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔

เรื่อง ประธานรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๑

๑. ความเป็นมาและข้อเท็จจริงโดยสรุป
 ประธานรัฐสภาส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๑ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓
โดยมีข้อเท็จจริง สรุปได้ดังนี้
 ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่ ๒๙ 
เมษายน ๒๕๕๒ ได้ลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่มีผู้เสนอรวม ๕ ฉบับ และให้ตั้งกรรมาธิการ
วิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณาโดยให้ถือเอาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นหลัก ต่อมาที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่ ๒๓ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๒ ได้ลงมติ
เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แล้วส่งให้วุฒิสภาพิจารณาเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๒ ที่ประชุมวุฒิสภา 
ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๒ ได้ลงมติรับหลักการแห่งร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว ต่อมาที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) 
เป็นพิเศษ วันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ได้ลงมติให้แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แล้วส่งคืน
สภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ แต่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นชอบ
ด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภา จึงได้ตั้ งคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
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ประกอบด้วยกรรมาธิการฝ่ายสภาผู้แทนราษฎร จำนวน ๑๑ คน และกรรมาธิการฝ่ายวุฒิสภา 
จำนวน ๑๑ คน เมื่อคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาแล้วเสร็จจึงส่งให้แต่ละสภาให้ความ
เห็นชอบ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๘ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ 
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่คณะกรรมาธิการร่วมกันเสนอ
และทีป่ระชมุวฒุสิภา ครัง้ที ่๑๗ (สมยัสามญันติบิญัญตั)ิ วนัจนัทรท์ี ่๒๒ พฤศจกิายน ๒๕๕๓ ไดล้งมตเิหน็
ชอบด้วยตามที่คณะกรรมาธิการร่วมกันเสนอเช่นเดียวกัน กรณีจึงถือว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ได้รับความเห็นชอบ
ของรัฐสภาแล้วตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๐ วรรคสอง ประกอบกับมาตรา ๑๔๗ วรรคหนึ่ง (๓) 
ประธานรัฐสภาจึงส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวเพื่อศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๑

๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องต้น
 ศาลรัฐธรรมนูญจะรับคำร้องของประธานรัฐสภาไว้พิจารณาวินิจฉัยได้ หรือไม่
 พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ ๒๐ วรรคสอง กำหนดให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ยื่นคำร้องพร้อมเอกสารประกอบในคดีที่ขอให้
พิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐสภา
ให้ความเห็นชอบแล้ว ตามมาตรา ๑๔๑ ของรัฐธรรมนูญ และคำร้องนี้ยื่นโดยประธานรัฐสภา
จึงมีคำสั่งให้รับคำร้องนี้ ไว้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๑ และข้อกำหนด
ศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ (๕)

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
 ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาเอกสารประกอบคำร้องซึ่งมีข้อเท็จจริงระบุว่า ประธานสภา
ผู้แทนราษฎรได้พิจารณาวินิจฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ที่เสนอให้สภา
ผู้แทนราษฎรพิจารณาทั้งห้าฉบับเป็นร่างพระราชบัญญัติ เกี่ยวด้วยการเงิน แต่มีหลักฐาน
การรับรองของนายกรัฐมนตรีเพียงสองฉบับจึงมีหนังสือไปยังประธานรัฐสภาให้ชี้แจงและ
ส่งเอกสารการรับรองความเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินเพิ่มเติมอีกสามฉบับ รวมทั้ง
มีหนังสือไปยังประธานวุฒิสภาให้ช้ีแจงเก่ียวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ตามคำร้องซึ่งเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๖ ว่า วุฒิสภา
ได้มีการลงมติให้ขยายเวลาออกไปเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งต้องไม่เกินสามสิบวัน ออกไปหรือไม่ เพียงใด
 ประธานรัฐสภาได้มีหนังสือรัฐสภา ด่วนที่สุด ที่ สผ ๐๐๑๔/๑๔๔๗๔ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม 
๒๕๕๓ ชี้แจงสรุปความได้ว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่เสนอโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ และที่เสนอโดยนายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ กับคณะ เป็นร่างพระราชบัญญัติ



จุลนิติ พ.ค. - มิ.ย. ๕๓ 127จุลนิติ มี.ค. - เม.ย. ๕๔ 127

สรุปคำพิพากษาของศาล 
และผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ

เกี่ยวด้วยการเงินจึงขอส่งเอกสารเพิ่มเติมเฉพาะในส่วนการรับรองความเป็นร่างพระราชบัญญัติ
เกี่ยวด้วยการเงินของนายกรัฐมนตรี สำหรับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่เสนอโดยนายพีระพันธุ์  สาลีรัฐวิภาค 
กับคณะ ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาว่า ไม่ เป็นร่างพระราชบัญญัติ เกี่ยวด้วย
การเงิน จึงไม่มีเอกสารการรับรองความเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินของนายกรัฐมนตรี
 ประธานวฒุสิภาไดม้หีนงัสอืวฒุสิภา ดว่นทีส่ดุ ที ่สว ๐๐๐๗/๖๖๘๖ ลงวนัที ่๒๘ ธนัวาคม ๒๕๕๓ 
ชี้แจงสรุปความได้ว่า ในชั้นการพิจารณาของวุฒิสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว เพื่อเสนอต่อวุฒิสภาพิจารณาต่อไปตาม
รัฐธรรมนูญมาตรา ๓๐๒ พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว
เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน ดังนั้น ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญดังกล่าว วุฒิสภาจึงต้องดำเนินกระบวนพิจารณาเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
กับการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรที่ได้พิจารณา ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๓๐๒ ซึ่งรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๓๐๒ วรรคสี่ กำหนดให้วุฒิสภาพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ได้รับร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ัน ซ่ึงวุฒิสภาได้พิจารณาแล้วเสร็จรวมระยะเวลาการพิจารณา
ของวุฒิสภาทั้งสิ้น ๕๘ วัน กรณีจึงถือว่าวุฒิสภาได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญดังกล่าวแล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๓๐๒ โดยวุฒิสภา
มิได้มีการลงมติให้ขยายเวลาการพิจารณาออกไปเป็นกรณีพิเศษตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๔๖ 
แต่ประการใด 
 กรณีมีประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาวินิจฉัย ดังต่อไปนี้
 ประเด็นที่ ๑ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตราขึ้นโดยถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือไม่ 
 ศาลรัฐธรรมนูญโดยเสียงข้างมาก (๘ ต่อ ๑) พิจารณาแล้วเห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นร่างแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึง่เสนอ
โดยประธานกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาตแิละสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร จำนวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นบุคคลตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๒ วรรคสาม ประกอบมาตรา ๑๓๙ (๓) และมาตรา ๑๓๙ (๒) ถูกต้องแล้ว
โดยใช้ร่างที่เสนอโดยประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นร่างหลัก และ
การพจิารณารา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูนีข้องสภาผูแ้ทนราษฎรและวฒุสิภาไดก้ระทำ
เปน็สามวาระ โดยมอีงคป์ระชมุและการออกเสยีงลงคะแนนรวมถงึระยะเวลาในการพจิารณาเปน็ไป
ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ แม้การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรจะใช้เวลาเกินกว่าหนึ่งร้อย
ยี่สิบวันตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๒ วรรคสี่ แต่กำหนดระยะเวลาดังกล่าวไม่มีบทบังคับให้เกิด
ผลใดๆ ต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ต้องถือว่าเป็นกำหนดเวลาเร่งรัด
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เทา่นัน้ ไมท่ำใหก้ารตรารา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูนีเ้สยีไป ดงันัน้ รา่งพระราชบญัญตั ิ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จึงตราขึ้น
โดยถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ แล้ว
 ประเด็นที่ ๒ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่
 ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อความในร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ทั้ง ๗๔ ร่างมาตรา รวมทั้งในส่วน
คำปรารภของรา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูดงักลา่วแลว้ ศาลรฐัธรรมนญูมมีตเิปน็เอกฉนัท ์
เห็นว่าคำปรารภและร่างมาตรา รวม ๗๓ ร่างมาตรา ไม่มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 
เว้นแต่ร่างมาตรา ๖๔ ที่มีข้อความว่า “ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๑๑ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
 “มาตรา ๑๑๑ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอำนาจในการกำหนดอัตราเงินเดือนและเงินประจำ
ตำแหน่ง ให้กับข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ โดยให้มีการจัดทำบัญชีอัตราเงินเดือนและเงิน
ประจำตำแหน่ง ของข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ตามพื้นความรู้ ประสบการณ์ ภาระหน้าที่
ตามคุณภาพงาน และการดำรงตนอยู่ในความยุติธรรม
 สำหรับตำแหน่งข้าราชการในสาขากระบวนการยุติธรรมในแต่ละชั้นตำแหน่งให้จัดทำบัญชี
อัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งโดยมีอัตราไม่สูงกว่าบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง
ของข้าราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยให้มีผล
ใช้บังคับได้
 ในส่วนของตำแหน่งข้าราชการประเภทอ่ืน ให้นำบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม
 บัญชีเงินเดือน ตามวรรคสองและวรรคสามให้นำมาคำนวณบำเหน็จบำนาญตามกฎหมาย
ว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการได้
 การจ่ายเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่ข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการน้ัน””
 ศาลรัฐธรรมนูญโดยเสียงข้างมาก (๕ ต่อ ๔) เห็นว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีเจตนารมณ์ดังที่ปรากฏในคำปรารภว่า เพื่อการกำหนดกลไกสถาบัน
ทางการเมืองทั้งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร ให้มีดุลยภาพและประสิทธิภาพตามวิถีการปกครอง
แบบรัฐสภา รวมทั้งให้สถาบันศาลและองค์กรอิสระอ่ืนสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้โดยสุจริตเท่ียงธรรม
โดยรัฐธรรมนูญได้บัญญัติกำหนดที่มา คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้าม วาระการดำรงตำแหน่ง 
อำนาจหน้าที่ การตรวจสอบการใช้อำนาจและการถอดถอนออกจากตำแหน่ง ไว้ทั้งในรัฐธรรมนูญ
และให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ แล้วแต่กรณี สำหรับในส่วนของเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง
และประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและองค์กรอื่น
ตามรัฐธรรมนูญที่รวมถึงองค์กรอัยการ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๐๒ และมาตรา ๒๕๕ วรรคเจ็ด 
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ได้บัญญัติไว้ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติและจะนำระบบบัญชีเงินเดือนหรือเงินประจำตำแหน่ง
ของข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับมิได้
 จากบทบัญญัติดังกล่าวย่อมเห็นได้ว่า รัฐธรรมนูญได้บัญญัติเรื่องระบบบัญชีเงินเดือน
เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
และองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะพนักงานอัยการไว้อย่างชัดเจนว่าให้เป็นไปตามที่
กฎหมายบัญญัติและจะนำระบบบัญชีเงินเดือนหรือเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือน
มาใช้บังคับมิได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกันความเป็นอิสระในการทำหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญ
บัญญัติไว้ แต่ในส่วนหน่วยงานที่เป็นหน่วยธุรการขององค์กรตามรัฐธรรมนูญนั้น บทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ในทำนองเดียวกันว่า ให้สำนักงานขององค์กรเหล่านี้เป็นหน่วยงาน
ที่เป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดำเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ ซึ่งรวมถึงสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามที่บัญญัติ
ไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๑ วรรคสามด้วย อันเป็นการมอบอำนาจให้ฝ่ายนิติบัญญัติเป็นผู้ตรา
กฎหมายขึ้นใช้บังคับตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ แต่มิได้บัญญัติห้ามไม่ให้นำระบบบัญชีเงินเดือน
หรือเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับเช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด นอกจากนี้ การกำหนดบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง
ของข้าราชการไม่ว่าเป็นฝ่ายใด มีหลักเกณฑ์ที่สำคัญ คือ ให้กำหนดโดยการตราเป็น
พระราชบัญญัติซึ่งออกโดยรัฐสภาเสียก่อน และหากจะมีการปรับอัตราเงินเดือนและเงินประจำ
ตำแหน่งเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปก็ให้กระทำได้ด้วยการตราเป็น
พระราชกฤษฎีกาซึ่งออกโดยคณะรัฐมนตรี แต่ก็ต้องเป็นกรณีท่ีมีบัญชีอัตราเงินเดือนและ
เงินประจำตำแหน่งตามท่ีกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติอยู่ก่อนแล้วแม้แต่บัญชีอัตราเงินเดือน
และเงินประจำตำแหน่งของพนักงานอัยการก็เช่นเดียวกัน
 ดังนั้น การที่ร่างมาตรา ๖๔ กำหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งมีฐานะเป็นองค์กรกลาง 
บริหารงานบุคคลของสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นผู้มีอำนาจกำหนดและจัดทำบัญชีอัตราเงินเดือน
และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. โดยในส่วนข้าราชการประเภทอื่น
ให้นำบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
พลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม และในส่วนข้าราชการในสาขากระบวนการยุติธรรมมีอัตรา
ไม่สูงกว่าบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการอัยการได้ โดยไม่ต้องได้รับ
การพิจารณาจากรัฐสภานั้นจึงมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติระหว่างข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. 
และข้าราชการฝ่ายอื่น นอกจากนี้การกำหนดตำแหน่งหรือคุณสมบัติต่าง ๆ ของข้าราชการ
ในสาขากระบวนการยุติธรรมได้กำหนดหลักเกณฑ์อันเป็นพื้นฐานแห่งการกำหนดบัญชีอัตรา
เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งไว้ในร่างมาตรา ๖๓ ที่ให้เพิ่มความเป็นมาตรา ๑๑๐/๑ วรรคหนึ่ง
ว่า “ในการกำหนดตำแหน่งข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ให้ดำรงตำแหน่งในสาขากระบวนการ
ยุติธรรมนั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีพื้นความรู้ในระดับเนติบัณฑิต หรือเป็นผู้สำเร็จปริญญาทางกฎหมาย
และเป็นผู้ท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการไต่สวนและวินิจฉัยคดี หรือการให้ความเห็นทางกฎหมาย
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ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกำหนด” ก็เป็นเพียงการกำหนด
คุณสมบัติอย่างกว้างเท่านั้น เมื่อไม่ปรากฏว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มี
ข้อความใดกำหนดให้ข้าราชการในสาขากระบวนการยุติธรรมมีความแตกต่างจากข้าราชการ
ฝ่ายอื่น หรือมีคุณสมบัติทำนองเดียวกันกับพนักงานอัยการ จึงมีความแตกต่างกันในสาระสำคัญ
 ดังนั้น ร่างมาตรา ๖๔ ที่ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๑๑ และให้ใช้ความแทนดังกล่าว
จึงไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๑ วรรคสาม ประกอบมาตรา ๒๐๒ และมาตรา ๒๕๕
วรรคเจ็ด และเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่อง
สถานะของบุคคลที่เป็นข้าราชการฝ่ายอื่น อันเป็นการขัด หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
วรรคหนึ่ง และวรรคสาม ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าร่างมาตรา ๖๔ ที่มีข้อความ
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนั้น ไม่เป็นสาระสำคัญ

๔. ผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
 โดยเหตุผลดังได้วินิจฉัยข้างต้น ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ชอบด้วย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ยกเว้นร่างมาตรา ๖๔ ที่มีข้อความขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญ เป็นอันตกไป ตามมาตรา ๑๔๑ วรรคสอง และให้ส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... กลับคืนสภาผู้แทนราษฎร
และวุฒิสภาเพื่อพิจารณาตามลำดับ ตามมาตรา ๑๔๑ วรรคสาม
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เรื่อง   ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

    คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ      โจทก์
   ระหว่าง 
    นายเสนาะ  เทียนทอง                จำเลย

๑. ข้อเท็จจริงในคดีโดยสรุป
 คดนีี ้เมือ่วนัที ่๒๐ พฤศจกิายน ๒๕๑๒ นางเนือ่ม  ชำนาญชาตศิกัดา ไดท้ำพนิยักรรมยกทีด่นิโฉนด
เลขที ่๒๐ ตำบลคลองซอยที ่๕ ฝัง่ตะวนัออก (บงึตะเคยีน) อำเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ีและทีด่นิโฉนด 
เลขที่ ๑๔๔๖ ตำบลบึงอ้ายเสียบ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ให้แก่วัดธรรมิการามวรวิหาร
ต่อมาวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๑๔ นางเนื่อมได้ถึงแก่ความตาย ที่ดินทั้งสองแปลงตามพินัยกรรมจึง
ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดธรรมิการามวรวิหารโดยผลของกฎหมายทันที โดยไม่จำเป็นต้องจดทะเบียน
โอนกรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๙๙ และมาตรา ๑๖๐๓ หลังจากนั้น
เมือ่วนัที ่๑ กนัยายน ๒๕๑๔ ศาลแพง่มคีำสัง่ตัง้นายพจน ์ สนุทรารชนุ  นายหงษ ์ สวุรรณหริญั และนายแพทย์
วริชั  มรรคดวงแกว้ เปน็ผูจ้ดัการมรดกของนางเนือ่ม และเมือ่วนัที ่๘ มนีาคม ๒๕๑๕ ผูจ้ดัการมรดกดำเนนิการ 
จดทะเบียนใส่ชื่อผู้จัดการมรดกในสารบัญจดทะเบียนโฉนดที่ดินทั้งสองแปลง และวัดธรรมิการาม
วรวิหารนำที่ดินดังกล่าวให้เช่าทำนาได้ ค่าเช่าเป็นเงินบำรุงวัดตลอดมา จนกระทั่งวันที่ ๑๙ กันยายน 
๒๕๓๑ เจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหาร (พระสุรนาท  ชยานันท์) ได้มีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเพื่อขออนุญาตได้มาซึ่งที่ดินจำนวน ๒ แปลง ที่นางเนื่อมได้ทำพินัยกรรมยกให้เป็น
กรรมสิทธิ์แก่วัดดังกล่าว ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๘๔ และมาตรา ๘๕ เมื่อได้รับหนังสือแล้ว
จำเลยในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
ของกรมที่ดิน ได้มอบหมายและสั่งการให้นายวิเชียร  รัตนะพีระพงศ์ รองอธิบดีกรมที่ดิน ซึ่งเป็น

คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
คดีหมายเลขแดง ที่ อม. ๑๐/๒๕๕๓
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓
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คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
คดีหมายเลขแดง ที่ อม. ๑๐/๒๕๕๓ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓

ผู้ใต้บังคับบัญชาของจำเลย มีหนังสือถึงนายจรูญ  ดวงจิโน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี 
ใหร้บีเรง่จดัการสอบสวน เพือ่ทีจ่ำเลยจะไดใ้ชอ้ำนาจในตำแหนง่รฐัมนตรสีัง่ไมอ่นญุาต จนกระทัง่วนัที ่๑๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๓๒ อธิบดีกรมที่ดินจึงได้มีหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๐๘/๓๗๓๑ เรื่องวัดธรรมิการาม
วรวิหารขออนุญาตได้มาซึ่งที่ดิน ถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย และปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เสนอเรื่อง
ต่อจำเลยซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อมีคำสั่ง
จำเลยไดใ้ชอ้ำนาจในตำแหนง่รฐัมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงมหาดไทยโดยมชิอบ ขม่ขนืใจ หรอืจงูใจ เพือ่ให้
บคุคลใดมอบใหห้รอืหามาใหซ้ึง่ทรพัยส์นิหรอืประโยชนอ์ืน่ใดแกต่นเองหรอืผูอ้ืน่ โดยเมือ่วนัที ่๑๒ กมุภาพนัธ ์
๒๕๓๓ จำเลยมีคำสั่งในหนังสือกรมที่ดินฉบับดังกล่าวว่า “ไม่อนุญาตให้วัดธรรมิการามวรวิหารได้มาซึ่ง
ที่ดินมรดกทั้งสองแปลงและให้เจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหารดำเนินการตามข้อ ๔ แห่งพินัยกรรม” 
การสั่งของจำเลยดังกล่าวเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากการขออนุญาตให้ได้มาซึ่งที่ดิน
ตามมาตรา ๘๔ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดินเป็นการขออนุญาตให้ได้มาซ่ึงท่ีดินโดยนิติกรรม หากรัฐมนตรี
ไม่อนุญาตวัดก็ไม่อาจไปทำนิติกรรมและจดทะเบียนการได้มาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ แต่การที่
วัดธรรมิการามวรวิหารได้ที่ดินทั้งสองแปลงตามพินัยกรรมของนางเนื่อม เป็นการได้มาซึ่งที่ดิน
โดยอำนาจของกฎหมายซ่ึงประมวลกฎหมายท่ีดินไม่ได้บัญญัติให้ต้องขออนุญาตการได้มาจากรัฐมนตรี
ตามมาตรา ๘๔ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินแต่อย่างใด นอกจากนี้ในระหว่างที่เจ้าพนักงานที่ดิน
ดำเนินการต่าง ๆ  ตามความประสงค์ของจำเลยน้ัน วัดธรรมิการามวรวิหารและมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย
ซึ่งเป็นผู้จัดการผลประโยชน์ทรัพย์มรดกตามพินัยกรรมได้พยายามที่จะให้มีการขายที่ดินทั้งสองแปลง
ดังกล่าวและจำเลยได้ให้บริวารไปบีบบังคับ ข่มขืนใจ หรือจูงใจ ให้เจ้าหน้าที่ของสภาสังคมสงเคราะห์
แหง่ประเทศไทย ซึง่เปน็ผูใ้หค้ำปรกึษาแกผู่จ้ดัการมรดกของนางเนือ่ม ขม่ขูใ่หผู้จ้ดัการมรดกยนิยอมตกลง
ขายทีด่นิทัง้สองแปลงดงักลา่ว จนทำใหผู้จ้ดัการมรดกตอ้งถอนตวัจากการเปน็ผูจ้ดัการมรดกเพราะเกรงวา่
จะได้รับอันตรายแก่ชีวิต กับทั้งจูงใจให้เจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหารเปลี่ยนตัวผู้ดำเนินการจัดการ
ผลประโยชนข์องวดัคนเดมิ คอืนางวารณุ ี สมานวรวงศ ์มาเปน็นายวทิยา  เทยีนทอง นอ้งของจำเลย โดยให้
นายวทิยาเปน็ผูต้ดิตอ่ประสานงานกบัมลูนธิมิหามกฏุราชวทิยาลยั หลงัจากนัน้วดัธรรมกิารามวรวหิารและ
มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยได้ร่วมกันร้องขอต่อศาลแพ่ง ขอให้มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นผู้จัดการ
มรดก ต่อมาวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๓๓ มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยได้จดทะเบียนโอนที่ดินทั้งสองแปลง
มาเป็นกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย เพื่อจะสามารถจำหน่ายจ่ายโอนได้ต่อไปตาม
ความประสงค์ของจำเลยกับพวก อันถือว่าเป็นการขัดต่อคำสั่งและเจตนารมณ์ในพินัยกรรม
ของนางเนื่อมที่ต้องการให้มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยมีหน้าที่เป็นเพียงผู้จัดการผลประโยชน์
ทรัพย์ตามพินัยกรรมให้แก่วัดธรรมิการามวรวิหารเท่านั้นมิได้ประสงค์ให้มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย
เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิท่ีดินตามพินัยกรรม หรือให้มีอำนาจในการจำหน่ายจ่ายโอนท่ีดินดังกล่าว
โดยจำเลยได้ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ ส่ังการให้เจ้าหน้าท่ีกรมท่ีดินจัดเตรียมเอกสารคำขอ
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม แบบสัญญาซื้อขาย สัญญาจำนอง และหนังสือมอบอำนาจ ซึ่งเป็น
แบบพิมพ์ของกรมที่ดินที่ได้พิมพ์ข้อความตามความประสงค์ของจำเลยครบถ้วนแล้ว เพื่อให้เจ้าพนักงาน
ที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี ได้ทำนิติกรรมจดทะเบียนให้บริษัท อัลไพน์ เรียลเอสเตท จำกัด
และบริษัท อัลไพน์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ จำกัด ได้รับโอนท่ีธรณีสงฆ์จากมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย
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และในวันเดียวกันนั้นเอง มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยได้ขายที่ดินทั้งสองแปลงให้แก่บริษัท อัลไพน์ 
เรียลเอสเตท จำกัด และบริษัท อัลไพน์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับจำกัด ซึ่งมีนางอุไรวรรณ  
เทียนทอง ภริยาของจำเลย และนายวิทยา  เทียนทอง น้องของจำเลย เป็นผู้ถือหุ้น ในราคา 
๑๔๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท อันเป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบแก่ตนเอง
หรือผู้อื่นและเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย เนื่องจากมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยไม่มีวัตถุประสงค์
ในการจำหน่ายท่ีดินของมูลนิธิในลักษณะเช่นน้ัน แต่ด้วยเหตุท่ีจำเลยเป็นเจ้าพนักงาน 
ในตำแหน่งรัฐมนตรี ได้ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ ข่มขืนใจ หรือจูงใจให้เจ้าพนักงานที่ดิน
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในลักษณะต่าง ๆ โดยผิดต่อกฎหมายและระเบียบราชการได้สำเร็จ
จำเลยกับพวกจึงได้ไปซึ่งที่ธรณีสงฆ์จากมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย และในวันเดียวกันบริษัท 
อัลไพน์ เรียลเอสเตท จำกัด และบริษัท อัลไพน์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ จำกัด ได้จดทะเบียน
จำนองท่ีดินกับสถาบันการเงินในจำนวนเงิน ๒๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หากมิใช่การใช้อำนาจ
ในตำแหน่งโดยมิชอบด้วยกฎหมายของจำเลยแล้ว เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขา 
ธัญบุรี จะไม่สามารถจัดทำนิติกรรมและจดทะเบียนที่ดินโดยขัดต่อกฎหมายและระเบียบราชการ
ได้เลย การกระทำของจำเลยซึ่งเป็นเจ้าพนักงานจึงเป็นการใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบข่มขืนใจ
หรือจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคคลอื่น ได้แก่ เจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหารและมูลนิธิ
มหามกุฏราชวิทยาลัย มอบให้ หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือญาติ
พี่น้องและพรรคพวกบริวารของจำเลย อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๘
 คณะกรรมการโจทก์แต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงคดีนี้ตามที่มีผู้กล่าวหาจำเลย
กับพวก และได้พิจารณาสำนวนการไต่สวนแล้วมีมติว่า การกระทำของจำเลยมีมูลความผิดทางอาญา
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๘ และมาตรา ๑๕๗ แต่ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๑๕๗ ขาดอายุความแล้ว ประธานกรรมการของโจทก์จึงส่งรายงาน เอกสาร และ
ความเห็นไปยังอัยการสูงสุดเพ่ือดำเนินการฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๗๐ ต่อมาอัยการสูงสุดแจ้งว่าเรื่องที่
ส่งมายังมีข้อไม่สมบูรณ์จึงมีการตั้งคณะทำงานซึ่งมีผู้แทนของคณะกรรมการโจทก์และอัยการ
สูงสุดฝ่ายละเท่ากัน คณะทำงานร่วมได้พิจารณาแล้วมีความเห็นไม่ตรงกันและไม่อาจหาข้อยุติ
เก่ียวกับการฟ้องคดีได้ คณะกรรมการโจทก์จึงมีอำนาจย่ืนฟ้องคดีน้ีเอง ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ 
และมาตรา ๑๑ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙๗ ขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๘ 
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔
 ในวันนัดพิจารณาครั้งแรกจำเลยยื่นคำให้การปฏิเสธ และยื่นคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาด
เบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมาย ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเห็นว่าคดี
พอวินิจฉัยได้แล้ว จึงมีคำสั่งงดการไต่สวน
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คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
คดีหมายเลขแดง ที่ อม. ๑๐/๒๕๕๓ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓

๒. ประเด็นพิจารณาวินิจฉัย
 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิ เคราะห์แล้ว โจทก์ฟ้อง
ว่าจำเลยเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ ข่มขืนใจ หรือจูงใจเพื่อให้บุคคลใดมอบให้ 
หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเอง หรือผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๔๘ โดยเมื่อระหว่างวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓ ถึงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๓๓ จำเลย
ขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งและปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยได้ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบมีคำสั่งไม่อนุญาตให้วัดธรรมิการาม
วรวิหารได้มาซ่ึงท่ีดินมรดกตามพินัยกรรมของนางเน่ือม  ชำนาญชาติศักดา ซ่ึงคำส่ังดังกล่าว
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากวัดธรรมิการามวรวิหารได้มาซึ่งที่ดินโดยผลของกฎหมายแล้ว
และประมวลกฎหมายที่ดินไม่ได้บัญญัติให้ต้องขออนุญาตการได้มาจากรัฐมนตรี ที่ดินดังกล่าว
จึงเป็นที่ธรณีสงฆ์ซึ่งการโอนต้องตราเป็นพระราชบัญญัติเท่านั้น แต่จำเลยใช้อำนาจในตำแหน่ง
โดยมิชอบข่มขืนใจ หรือจูงใจเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน เจ้าพนักงานที่ดิน จังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี 
เจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหาร และมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย เพื่อให้มีการจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมให้บริษัท อัลไพน์ เรียลเอสเตท จำกัด และบริษัท อัลไพน์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ จำกัด
ซ่ึงภริยาและน้องชายของจำเลยเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ด้วย รับโอนท่ีธรณีสงฆ์ดังกล่าวจากมูลนิธิมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย โดยมีการจดทะเบียนโอนขายและจำนองที่ดิน เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๓๓ 
ต่อมาโจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ โดยไม่ได้นำตัวจำเลยมาศาล ครั้นในวันนัด
พิจารณาครั้งแรกวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จำเลยมาศาล คดีจึงมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยว่า
คดีโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ 
 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิจารณาแล้ว เห็นว่า เมื่อโจทก์ฟ้อง
ขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๘ ซึ่งมีระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี
หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาทหรือประหารชีวิต โจทก์ย่อมมีสิทธิ
ฟ้องร้องดำเนินคดีแก่จำเลยต่อศาลได้ภายในกำหนดเวลายี่สิบปีนับแต่วันที่จำเลยกระทำความผิด
อย่างไรก็ตามแม้โจทก์จะฟ้องคดีนี้ต่อศาลภายในกำหนดเวลายี่สิบปีนับแต่วันที่มีการจดทะเบียน
โอนขายที่ดินมรดกของนางเนื่อม  ชำนาญชาติศักดา ให้แก่บริษัท อัลไพน์ เรียลเอสเตท จำกัด 
และบริษัท อัลไพน์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ จำกัด ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่จำเลยกระทำความผิด
ตามท่ีโจทก์อ้าง คือ วันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๓๓ แล้ว ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๕ วรรคหนึง่ ประกอบกบัพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยวธิี
พจิารณาคดอีาญาของผูด้ำรงตำแหนง่ทางการเมอืง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ (๑) และขอ้กำหนดเกีย่วกบั
การดำเนนิคดขีองศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูด้ำรงตำแหนง่ทางการเมอืง พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ้ ๘ ซึง่บญัญตัิ
ใหอ้ำนาจโจทกฟ์อ้งคดอีาญาไดโ้ดยไมต่อ้งนำตวัจำเลยมาสง่ศาลในวนัฟอ้งกต็าม แตก่ารใหอ้ำนาจโจทก์
ฟ้องคดีอาญาได้โดยไม่ต้องนำตัวจำเลยมาส่งศาลในวันฟ้อง กับการพิจารณาว่าคดีโจทก์ขาดอายุ
ความตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๕ หรือไม่ เป็นคนละกรณีกัน เม่ือพระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนญูวา่ดว้ยวธิพีจิารณาคดอีาญาของผูด้ำรงตำแหนง่ทางการเมอืง พ.ศ. ๒๕๔๒ หรอืกฎหมาย



สรุปคำพิพากษาของศาล 
และผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ
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อืน่ไมไ่ดบ้ญัญตัเิกีย่วกบัเรือ่งอายคุวามฟอ้งคดกีรณผีูด้ำรงตำแหนง่ทางการเมอืงกระทำความผดิไว้
โดยเฉพาะแล้ว การวินิจฉัยว่าคดีโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ จึงต้องพิจารณาตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๙๕ เท่านั้น เมื่อประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า
ในคดีอาญาถ้ามิได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระทำความผิดมายังศาลภายในกำหนดดังต่อไปนี้ นับแต่ 
วันกระทำความผิด เป็นอันขาดอายุความ ฯลฯ แสดงว่าโจทก์ต้องฟ้องและได้ตัวผู้กระทำความผิด
มายังศาล อายุความจึงจะหยุดนับ แต่ในกรณีที่ยังไม่ได้ตัวผู้กระทำความผิดมาอยู่ในอำนาจศาล
แม้จะยื่นฟ้องแล้วอายุความก็ไม่หยุดนับยังคงเดินอยู่ต่อไป ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดี
อาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คดีหมายเลขแดง ที่ อม. ๑๑/๒๕๕๒ ระหว่างอัยการสูงสุด
โจทก์ นายชวณัฐหรือสุขุม  โฉมจังหวัด กับพวก จำเลย
 ดังนั้น เมื่อจำเลยมาศาลในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และเมื่อนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่
๒๑ สิงหาคม ๒๕๓๓ อันเป็นวันที่โจทก์อ้างว่าจำเลยกระทำความผิดวันสุดท้ายตามฟ้อง ถึงวันที่ ๑๙
พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ซึ่งได้ตัวจำเลยมาศาลดังกล่าว ปรากฏว่าล่วงพ้นกำหนดระยะเวลายี่สิบปีแล้ว
องค์คณะผู้พิพากษาจึงมีมติด้วยเสียงข้างมากว่า คดีโจทก์ขาดอายุความตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๙๕ (๑) สิทธินำคดีอาญามาฟ้องของโจทก์ย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา ๓๙ (๖) ประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี
พิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๘ วรรคสอง ปัญหา
ดังกล่าวศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้ ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๘๕ วรรคหนึ่ง ประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๘ วรรคสอง

๓. ผลคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
 พิพากษายกฟ้อง  



คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
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นายอภิวัฒน์  สุดสาว
นิติกร สำนักกฎหมาย

 ๑กฎหมายตามความหมายของกฎหมายรัฐธรรมนูญ หมายความถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎมณเฑียรบาลว่าด้วย 
การสืบราชสันตติวงศ์  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด นอกจากนี้ยังอาจรวมถึงคำสั่ง 
หรือประกาศของบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งทำการปฏิวัติหรือรัฐประหารที่มีผลใช้บังคับเช่นเดียวกับกฎหมาย  
 ๒พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๕ บัญญัติว่า
   ““กฎ” หมายความว่า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถ่ิน ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอ่ืน 
ที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ” 

ศาลรัฐธรรมนูญ
มีอำนาจตรวจสอบ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

ของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่
บทนำ
  รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศที่กำหนดสถานะและความสัมพันธ์ขององค์กรผู้ใช้
อำนาจอธิปไตยต่อกันหรือต่อประชาชน ผลสืบเนื่องจากความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ คือ 
บรรดาบทบญัญตัขิองกฎหมาย๑ กฎ๒ หรอืขอ้บงัคบัซึง่ขดัหรอืแยง้ตอ่รฐัธรรมนญูนัน้เปน็อนัใชบ้งัคบัมไิด้  
และสิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ย่อมได้รับความคุ้มครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี 
ศาล  รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐในการตรากฎหมาย การใช้บังคับกฎหมาย 
และการตีความกฎหมาย อย่างไรก็ตามความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญนั้นมิได้หมายความว่า 
จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้  เมื่อใดก็ตามที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงและกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 
ในรัฐธรรมนูญไม่สอดคล้องและเอื้ออำนวยต่อการบริหารราชการแผ่นดิน  รัฐธรรมนูญก็จะต้องมีการ 
ปรบัเปลีย่นหรอืแกไ้ขเพิม่เตมิเพือ่ใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัสภาวการณข์องบา้นเมอืงทีเ่ปลีย่นแปลงไปดว้ย 
   รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ ซึง่เปน็รฐัธรรมนญูฉบบัปจัจบุนั ไดบ้ญัญตั ิ
หลักเกณฑ์และวิธีการในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไว้ในหมวด ๑๕ ว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติม 
รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๙๑  โดยกำหนดให้เป็นอำนาจของรัฐสภาซึ่งประกอบด้วย สภาผู้แทนราษฎร 
และวุฒิสภาในฐานะที่เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยร่วมกันพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ  และเป็น 
ที่รับทราบโดยทั่วกันแล้วว่าเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้มี
มติเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน ๒ ฉบับ คือ ร่างรัฐธรรมนูญ 
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แห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พุทธศักราช .... (มาตรา ๑๙๐)๓ และร่างรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พุทธศักราช.... (มาตรา ๙๓ – ๙๘)๔ ซึ่งเป็นการแก้ไข 
เพิม่เตมิรฐัธรรมนญูฉบบัปจัจบุนัเปน็ครัง้แรกหลงัจากผา่นการบงัคบัใชม้าเปน็เวลา ๓ ป ี๕ เดอืน ๑๑ วนั๕ 

     อย่างไรก็ดีภายหลังต่อมานายสุรพงษ์  โตวิจักษณ์ชัยกุล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  และ 
นายเรืองไกร    ลีกิจวัฒนะ  สมาชิกวุฒิสภา  กับคณะ  ได้ยื่นเรื่องต่อประธานรัฐสภาโดยใช้สิทธิตาม 
รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๑๕๔ วรรคหนึง่ (๑)๖ เพือ่ใหส้ง่ความเหน็ไปยงัศาลรฐัธรรมนญู 
เพือ่พจิารณาวนิจิฉยัวา่กระบวนการแกไ้ขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทยตามรา่งรฐัธรรมนญู 
แห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พุทธศักราช (มาตรา ๙๓ – ๙๘) และร่างรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่..)  พุทธศักราช  (มาตรา  ๑๙๐)  ไม่ชอบด้วยข้อบังคับ 
การประชุมรัฐสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๓  จึงไม่ชอบด้วยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญหรือไม่  ประธานรัฐสภาจึงส่ง 
ความเห็นดังกล่าวไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย  จึงมีประเด็นปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจว่า  
กรณดีงักลา่วศาลรฐัธรรมนญูจะมอีำนาจพจิารณาวนิจิฉยัหรอืไมเ่พยีงใด ดงันัน้ คอลมัน ์ คมความคดิ 
เข็มทิศรัฐธรรมนูญ  ฉบับนี้  จึงขอนำเสนอเรื่อง “ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจตรวจสอบความชอบด้วย 
รัฐธรรมนูญของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่” ดังนี้  

๑. ระบบควบคุมกฎหมายมิให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญในต่างประเทศ๗

  หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญเป็นหลักการพื้นฐานที่ประเทศต่าง ๆ  ได้นำมา 
สร้างระบบควบคุมกฎหมายมิให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ซึ่งในแต่ละประเทศจะมอบอำนาจในการควบคุม
กฎหมายมิให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญไว้ในองค์กรที่แตกต่างกันไป เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาได้กำหนดให้
ศาลยุติธรรมมีอำนาจในการควบคุมกฎหมายมิให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ  ประเทศออสเตรียกำหนดให้อยู่ 
ในอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ  ในขณะที่ประเทศฝรั่งเศสกำหนดให้อยู่ในอำนาจของคณะตุลาการ 
รัฐธรรมนูญ  แต่สำหรับในกรณีการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไข 
เพิ่มเติมนั้นมีข้อพิจารณา ดังนี้

 ๓ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้ลงมติในคราวประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๔ เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๓๙๗ เสียง ไม่เห็นชอบ ๑๙ เสียง และงดออกเสียง ๑๐ เสียง
 ๔ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้ลงมติในคราวประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๔ เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๓๔๗ เสียง ไม่เห็นชอบ ๓๗ เสียง และงดออกเสียง ๔๒ เสียง  
 ๕รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม  ๑๒๔  ตอนที่  ๔๗  ก  เมื่อวันที่  
๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ โดยให้มีผลใช้บังคับในวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ เป็นต้นไป 
 ๖รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๕๔ บัญญัติว่า
  “มาตรา ๑๕๔ ร่างพระราชบัญญัติใดที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม 
ถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยตามมาตรา ๑๕๐ หรือร่างพระราชบัญญัติใดที่รัฐสภาลงมติยืนยันตามมาตรา ๑๕๑  
ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะนำร่างพระราชบัญญัตินั้นขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอีกครั้งหนึ่ง
  (๑) หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของ 
จำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ หรือตราขึ้น 
โดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้  ให้เสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร  ประธานวุฒิสภาหรือประธานรัฐสภา 
แล้วแต่กรณี แล้วให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าวส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้ 
นายกรัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า…”  
 ๗Kemal Gozler, Uludag University Turkey, Judicial Review of Constitutional Amendments A Comparative 
Study, (Ekin Press ; Bursa – ๒๐๐๘), pp. ๙๙ – ๑๐๒
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  ๑.๑  กรณีที่มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ  เช่น รัฐธรรมนูญของประเทศตุรกี  ค.ศ.  ๑๙๖๑ 
และ  ค.ศ.  ๑๙๘๒  รัฐธรรมนูญของประเทศชิลี  ค.ศ.  ๑๙๘๐  และรัฐธรรมนูญของประเทศโรมาเนีย 
ค.ศ.  ๑๙๙๑  ได้บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของ 
รา่งรฐัธรรมนญูแกไ้ขเพิม่เตมิ ในขณะทีป่ระเทศอนิเดยีตามรฐัธรรมนญูของประเทศอนิเดยี ค.ศ. ๑๙๕๐ 
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  ค.ศ.  ๑๙๗๖ นั้นมิได้ให้อำนาจแก่ศาลรัฐธรรมนูญในการตรวจสอบความชอบ 
ด้วยกฎหมายของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม 
  ๑.๒  กรณีที่ไม่มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ แบ่งเป็น ๒ กรณี
      (๑)  ในประเทศทีใ่ชร้ะบบการตรวจสอบความชอบดว้ยกฎหมายแบบอเมรกินั (American  
Model  Judicial  Review)  เช่น  ประเทศสหรัฐอเมริกา  ศาลสูงสุด  (Supreme  Court)  สามารถ 
ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมได้
      (๒)  ในประเทศที่ใช้ระบบการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายแบบภาคพื้นยุโรป  
(European Model of Judicial Review) เช่น ฝรั่งเศส ฮังการี สโลวาเกีย ไอร์แลนด์ ศาลไม่มีอำนาจ
ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมได้  แต่ปรากฏว่ามีศาลรัฐธรรมนูญ 
ในบางประเทศได้วินิจฉัยว่าตนมีเขตอำนาจในการพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยกฎหมายของ 
ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมได้ เช่น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ออสเตรีย และตุรกี  

๒. ระบบควบคุมกฎหมายมิให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญสำหรับประเทศไทย๒ 
  ระบบควบคุมกฎหมายมิให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญในประเทศไทยมีจุดกำเนิดเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม  พุทธศักราช  ๒๔๗๕  ที่ประกาศใช้เมื่อวันที่  ๑๐  ธันวาคม  
๒๔๗๕ ซึ่งในมาตรา ๖๑ ได้บัญญัติว่า “บทบัญญัติแห่งกฎหมายใด ๆ  มีข้อความแย้งหรือขัด 
แก่รัฐธรรมนูญนี้ ท่านว่าบทบัญญัตินั้น ๆ   เป็นโมฆะ” ซึ่งบทบัญญัติมาตรานี้เป็นการรับรองหลัก 
ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญไว้ในกฎหมายสูงสุดของประเทศ สำหรับในประเทศไทย 
เมื่อแบ่งตามองค์กรผู้มีอำนาจควบคุมกฎหมายมิให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ สามารถแบ่งได้ ๕ ยุค ดังนี้
  ๒.๑   ยุคที่สภาผู้แทนราษฎรมีอำนาจควบคุมกฎหมายมิให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
      ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม  พุทธศักราช  ๒๔๗๕  มาตรา  ๖๒  บัญญัติว่า  
“ท่านว่าสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งสิทธิขาดในการตีความรัฐธรรมนูญนี้”  แสดงให้เห็นว่า 
รฐัธรรมนญูฉบบันีม้เีจตนารมณใ์หส้ภาผูแ้ทนราษฎรเปน็องคก์รทีม่อีำนาจวนิจิฉยัชีข้าดวา่กฎหมายใดขดั 
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  ซึ่งสอดคล้องกับหลักที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญของประเทศฝรั่งเศสในเวลานั้น 
ทีถ่อืวา่องคก์รทีเ่ปน็ผูแ้ทนของปวงชนซึง่เปน็คนตรากฎหมายเทา่นัน้จงึจะมอีำนาจวนิจิฉยัชีข้าดวา่
กฎหมายใดที่รัฐสภาตราขึ้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 

 ๘ดูเพิ่มเติม บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และ นันนทชัย เพียรสนอง, คำอธิบายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ, สำนักอบรมกฎหมาย 
แห่งเนติบัณฑิตยสภา, หน้า ๑๓๕ - ๑๕๑
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 ๒.๒    ยุคท่ีรัฐสภาและคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีอำนาจควบคุมกฎหมายมิให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
      ตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๔๘๙ มาตรา ๘๘ กำหนดวา่ ในการ 
ที่ศาลจะใช้บทกฎหมายบังคับแก่คดีใด  ถ้าศาลเห็นว่าบทกฎหมายนั้นต้องด้วยบทบัญญัติมาตรา  ๘๗  
(คือ  บทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นมีข้อความแย้งหรือขัดต่อรัฐธรรมนูญ  บทบัญญัตินั้นเป็นอันใช้บังคับ 
มไิด)้ ใหศ้าลรอการพจิารณาพพิากษาคดนีัน้ไวช้ัว่คราว แลว้ใหร้ายงานความเหน็เชน่วา่นัน้ตามทางการ 
ไปยังคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย เมื่อคณะตุลาการรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยแล้ว 
ใหแ้จง้ใหศ้าลทราบ คำวนิจิฉยัของคณะตลุาการรฐัธรรมนญูใหถ้อืเปน็เดด็ขาดและใหศ้าลปฏบิตัติามนัน้ 
      ในขณะเดียวกันรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้บัญญัติรับรองอำนาจในการตีความของรัฐสภาไว้ใน 
มาตรา ๘๖ โดยกำหนดว่าภายใต้บังคับมาตรา ๘๘ (คือ ถ้าเป็นเรื่องกฎหมายขัดรัฐธรรมนูญต้องไปใช้
มาตรา ๘๘ ที่ว่าให้ส่งไปให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัย) แต่ถ้าไม่ใช่เรื่องตามมาตรา ๘๘ รัฐสภา 
ทรงไว้ซึ่งสิทธิเด็ดขาดในการตีความแห่งรัฐธรรมนูญนี้ 
      เพราะฉะนั้น  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๔๘๙  จึงนำสองระบบ 
มาผสมกัน ถ้าเป็นเรื่องกฎหมายขัดรัฐธรรมนูญ ศาลต้องส่งบทกฎหมายนั้นให้แก่คณะตุลาการ 
รัฐธรรมนูญวินิจฉัย แต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นรัฐสภามีอำนาจในการตีความ
  ๒.๓   ยุคที่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีอำนาจควบคุมกฎหมายมิให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
      รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๓๔ มาตรา ๒๐๗ บญัญตัวิา่ “ในกรณ ี
ที่คณะรัฐมนตรี  รัฐสภา  วุฒิสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรมีมติว่ากรณีมีปัญหาที่จะต้องตีความตาม
รัฐธรรมนูญ  ให้นายกรัฐมนตรี  ประธานรัฐสภา  ประธานวุฒิสภา  หรือประธานสภาผู้แทนราษฎร 
แล้วแต่กรณี  ส่งเรื่องให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย”  ในยุคนี้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ 
มอีำนาจเบด็เสรจ็แตเ่พยีงองคก์รเดยีวในการตคีวามรฐัธรรมนญูและวนิจิฉยัวา่กฎหมายขดัรฐัธรรมนญู  
ไม่ว่าจะเป็นร่างกฎหมายหรือกฎหมายที่ประกาศใช้บังคับแล้ว รวมถึงข้อบังคับการประชุมสภา และ 
มีอำนาจตีความรัฐธรรมนูญได้ทุกเรื่องตามที่นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา หรือ 
ประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วแต่กรณี จะส่งเรื่องให้วินิจฉัย 
  ๒.๔   ในกรณีที่รัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดให้องค์กรใดมีอำนาจควบคุมกฎหมายมิให้ขัดต่อ 
รัฐธรรมนูญ
      ในกรณีรัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดให้องค์กรใดมีอำนาจในการวินิจฉัยว่ากฎหมายใดขัด 
รัฐธรรมนูญ  องค์กรที่มีอำนาจในการวินิจฉัยคือศาลยุติธรรม  ซึ่งเป็นไปตามหลักกฎหมายทั่วไปและ 
หลักการพิจารณาคดี  เพราะศาลเป็นผู้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายมาใช้บังคับแก่คด ี ศาลจึงมีอำนาจ 
วนิจิฉยัวา่บทบญัญตัแิหง่กฎหมายทีจ่ะนำมาใชบ้งัคบัแกค่ดมีขีอ้ความขดัหรอืแยง้ตอ่รฐัธรรมนญูหรอืไม่  
และใช้บังคับได้เพียงใด  และการจะพิจารณาว่ากฎหมายใดขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญ  ไม่ได้พิจารณา 
ในเวลาที่ศาลตัดสินคดีแต่ให้พิจารณาในเวลาที่กฎหมายตราขึ้นใช้บังคับ  เพราะฉะนั้นเมื่อกฎหมายใด 
ตราขึ้นโดยมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญจึงไม่มีผลใช้บังคับมาตั้งแต่เวลานั้น  ถึงแม้ว่าในเวลา 
ที่ศาลตัดสินคดีรัฐธรรมนูญฉบับนั้นจะถูกยกเลิกไปแล้วก็ตาม  ก็ไม่ทำให้กฎหมายที่ขัดหรือแย้งต่อ 
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รัฐธรรมนูญซึ่งไม่มีผลใช้บังคับกลับมีผลใช้บังคับขึ้นมาได้  ซึ่งหลักดังกล่าวมานี้ศาลฎีกาได้วางเป็น 
บรรทัดฐานไว้ในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๖๖/๒๕๐๕
  ๒.๕   ยุคที่ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจควบคุมกฎหมายมิให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
      รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐  กำหนดให้มีศาลรัฐธรรมนูญขึ้น 
เป็นครั้งแรก  และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  กำหนดให้ 
ศาลรัฐธรรมนูญทำหน้าที่เป็นองค์กรวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญและควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 
      ซึ่งในบทความนี้จะขอกล่าวถึงอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับ 
การตรวจสอบความความชอบดว้ยรฐัธรรมนญูของกฎหมายเทา่นัน้ เพือ่ตอบคำถามวา่ศาลรฐัธรรมนญู
มีอำนาจตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่
      รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน  และข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
วธิพีจิารณาและการทำคำวนิจิฉยั พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดก้ำหนดใหศ้าลรฐัธรรมนญูมอีำนาจพจิารณาวนิจิฉยัคด ี
ว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ดังนี้
      ก. การวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญก่อนประกาศใช้เป็นกฎหมาย
          รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันได้บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญ 
มีอำนาจในการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญก่อนประกาศใช้เป็นกฎหมายไว้ ๕ กรณี ดังนี้
          ๑) การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ
          รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๔๑ บัญญัติเกี่ยวกับการตรวจสอบ 
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไว้แตกต่างจากการตรวจสอบ 
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติทั่วไป คือ  เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบ 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแล้วก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะนำร่างพระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย รัฐธรรมนูญ 
กำหนดเปน็บทบงัคบัวา่ตอ้งสง่รา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูนัน้ใหศ้าลรฐัธรรมนญูพจิารณา
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญก่อนทุกฉบับ
          ๒) การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติ
           รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๕๔ กำหนดว่าร่างพระราชบัญญัติใด 
ที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว  ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อ 
พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย  หรือร่างพระราชบัญญัติใดที่รัฐสภาลงมติยืนยันและก่อนที่ 
นายกรัฐมนตรีจะนำร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอีกครั้งหนึ่งนั้น ถ้า
          ๒.๑)  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  หรือสมาชิกของทั้งสองสภา 
รวมกันมีจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๑๐ ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา เห็นว่า 
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้   หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้อง 
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้  ให้เสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา 
หรือประธานรัฐสภา  แล้วแต่กรณี  แล้วให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าวส่งความเห็นนั้น 
ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า
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          ๒.๒)  นายกรัฐมนตรีเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อ 
รัฐธรรมนูญนี้  หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้  ให้ส่งความเห็นเช่นว่านั้น 
ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย  และแจ้งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาทราบ 
โดยไม่ชักช้า
          ในระหวา่งทีศ่าลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยั ใหน้ายกรฐัมนตรรีะงบัการดำเนนิการ 
เพื่อประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไว้จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัย
          ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อ 
รัฐธรรมนูญนี้หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้  และข้อความดังกล่าวเป็น 
สาระสำคัญให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป
          ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อ 
รัฐธรรมนูญนี้แต่ข้อความดังกล่าวไม่เป็นสาระสำคัญ  ให้เฉพาะข้อความที่ขัดหรือแย้งนั้นเป็นอันตกไป  
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนั้นยังสามารถประกาศใช้บังคับได้
          ๓) การพิจารณาวินิจฉัยร่างพระราชบัญญัติว่ามีหลักการอย่างเดียวกันหรือ 
คล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้หรือไม่
          รัฐธรรมนูญได้กำหนดกระบวนการตราพระราชบัญญัติว่าต้องเริ่มต้นเสนอให้ 
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อน  เมื่อสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้วจึงเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้น 
ต่อไปยังวุฒิสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  อย่างไรก็ดี  ในขั้นตอนนี้หากวุฒิสภาไม่เห็นชอบด้วย 
กับสภาผู้แทนราษฎรถือว่าวุฒิสภาได้ยับยั้งร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้ก่อนและต้องส่งกลับคืนให้ 
สภาผู้แทนราษฎร  หรือหากวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัตินั้น แต่สภาผู้แทนราษฎร 
ไมเ่หน็ชอบดว้ยกบัการแกไ้ขและตอ่มาไดม้กีารตัง้คณะกรรมาธกิารรว่มกนัเพือ่พจิารณาแลว้ แตส่ภาใด 
สภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วยกับร่างของคณะกรรมาธิการร่วมกัน  ในกรณีเช่นนี้ถือว่ามีการยับยั้ง 
รา่งพระราชบญัญตันิัน้ไวก้อ่น และระหวา่งทีม่กีารยบัยัง้รา่งพระราชบญัญตัดิงักลา่วนี้ สภาผูแ้ทนราษฎร 
จะยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้ต่อเมื่อระยะเวลา ๑๘๐ วันได้ล่วงพ้นไปแล้ว  (เว้นแต่เป็นร่างพระราชบัญญัติ 
เกี่ยวด้วยการเงิน ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรอาจยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้ทันที) ดังนั้น ในระหว่างที่มีการยับยั้ง 
ร่างพระราชบัญญัติไว้นี้  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  มาตรา  ๑๔๙  ห้ามมิให้คณะรัฐมนตรี 
หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับ 
หลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้
          ในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติที่เสนอหรือ
ส่งให้พิจารณานั้น  เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของ 
ร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้ งไว้   ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาส่ง 
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย  ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเป็น 
ร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติ 
ที่ต้องยับยั้งไว้ ให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป
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          อนึ่ง การห้ามมิให้เสนอร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกัน
กบัหลกัการของรา่งพระราชบญัญตัทิีต่อ้งยบัยัง้ไว้ ใหน้ำมาใชก้บัการเสนอรา่งพระราชบญัญตัปิระกอบ
รัฐธรรมนูญด้วยโดยอนุโลม
          ๔) การพิจารณาวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ 
ปีงบประมาณ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และร่างพระราชบัญญัติโอน 
งบประมาณรายจา่ยของสภาผูแ้ทนราษฎร วฒุสิภา หรอืคณะกรรมาธกิาร มกีารเสนอ การแปรญตัต ิ
หรอืการกระทำดว้ยประการใด ๆ  ทีม่ผีลใหส้มาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชกิวฒุสิภา หรอืกรรมาธกิาร 
มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย
          รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  มาตรา  ๑๖๘  วรรคเจ็ด  บัญญัติให้ในกรณีที่ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา  มีจำนวนไม่น้อยกว่า  ๑  ใน  ๑๐  ของจำนวนสมาชิก 
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา  เห็นว่าในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ  ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และร่างพระราชบัญญัติโอน 
งบประมาณรายจา่ยของสภาผูแ้ทนราษฎร วฒุสิภา หรอืของคณะกรรมาธกิาร การเสนอ การแปรญตัต ิ
หรือการกระทำด้วยประการใด  ๆ  ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ  
มสีว่นไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้มในการใชง้บประมาณรายจา่ย ใหเ้สนอความเหน็ตอ่ศาลรฐัธรรมนญู 
เพือ่พจิารณา และศาลรฐัธรรมนญูตอ้งพจิารณาวนิจิฉยัภายใน ๗ วนั นบัแตว่นัทีไ่ดร้บัความเหน็ดงักลา่ว  
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการกระทำฝ่าฝืนดังกล่าวข้างต้น ให้การเสนอ การแปรญัตติหรือ
การกระทำดังกล่าวสิ้นผลไป
          ๕)  การพิจารณาวินิจฉัยร่างข้อบังคับการประชุมของฝ่ายนิติบัญญัติไม่ให้ขัด 
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
          รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  มาตรา  ๑๕๕  กำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญ 
มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา ร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ซึ่งสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือ 
รัฐสภาแล้วแต่กรณีได้ให้ความเห็นชอบแล้ว แต่ยังมิได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่า  มีข้อความ 
ขดัหรอืแยง้ตอ่รฐัธรรมนญู หรอืตราขึน้โดยไมถ่กูตอ้งตามบทบญัญตัแิหง่รฐัธรรมนญูหรอืไม่ โดยผูม้สีทิธ ิ
เขา้ชือ่เสนอไดแ้กส่มาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร หรอืสมาชกิวฒุสิภาจำนวนไมน่อ้ยกวา่ ๑ ใน ๑๐ ของแตล่ะสภา 
หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๑๐ ของทั้งสองสภา ในกรณียื่นเรื่องเสนอ
ให้พิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา 
      ข. การวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหลังประกาศใช้เป็นกฎหมาย    
          กรณีที่พระราชบัญญัติได้ประกาศใช้บังคับแล้ว  หากต่อมาปรากฏว่าบทบัญญัติ 
แห่งกฎหมายนั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  รัฐธรรมนูญได้กำหนดให้มีการควบคุมกฎหมาย 
ที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญโดยกำหนดให้มีช่องทางการเสนอให้ 
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยได้ ๔ กรณี ดังนี้
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จุลนิติ มี.ค. - เม.ย. ๕๔144

          ๑) การพิจารณาวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดีขัด 
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ 
          การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้ 
บงัคบัแกค่ดตีามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๒๑๑ ตอ้งเปน็กรณทีีม่คีดเีกดิขึน้ในศาลกอ่น  
ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในศาลยุติธรรม  ศาลปกครอง  ศาลทหาร  และไม่ว่าคดีจะอยู่ระหว่างการพิจารณาใน 
ชั้นศาลใดก็ตาม  หากศาลเห็นเองหรือคู่ความ (โจทก์ – จำเลย หรือ ผู้ฟ้อง – ผู้ถูกฟ้อง) ในคดีนั้น 
โต้แย้งว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดีนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  และยังไม่มี 
คำวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญูเกีย่วกบับทบญัญตันิัน้ ใหศ้าลสง่ความเหน็ดงักลา่วไปใหศ้าลรฐัธรรมนญู 
พิจารณาวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้น  ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  (ในกรณีนี้ศาลสามารถ 
พิจารณาคดีต่อไปได้แต่ต้องรอการพิพากษาคดีไว้ชั่วคราวจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ)
          ๒) การพจิารณาวนิจิฉยัความชอบดว้ยรฐัธรรมนญูของบทบญัญตัแิหง่กฎหมาย 
ตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้เสนอ   
          การควบคุมกฎหมายมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญโดยผู้ตรวจการแผ่นดินเป็น 
ผู้เสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  มาตรา  ๒๔๕  (๑)  
ไม่จำเป็นต้องเป็นคดีในศาลก่อนเหมือนกับกรณีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  มาตรา  ๒๑๑  
การเสนอเรือ่งเพือ่ใหศ้าลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยัโดยผูต้รวจการแผน่ดนิ โดยหลกัการแลว้เปน็กรณ ี
ที่มีผู้ร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินก่อน  เว้นแต่เป็นกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าบทบัญญัติแห่ง 
กฎหมายใดมีผลกระทบต่อความเสียหายของประชาชนส่วนรวม หรือเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ  
ผูต้รวจการแผน่ดนิอาจพจิารณาและเสนอใหศ้าลรฐัธรรมนญูพจิารณาไดโ้ดยไมจ่ำเปน็ตอ้งมผีูร้อ้งเรยีน 
          ๓) การพจิารณาวนิจิฉยัความชอบดว้ยรฐัธรรมนญูของบทบญัญตัแิหง่กฎหมาย
ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นผู้เสนอ
          คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาตมิอีำนาจหนา้ทีเ่สนอเรือ่งพรอ้มดว้ยความเหน็ 
ต่อศาลรัฐธรรมนูญ  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  มาตรา  ๒๕๗  วรรคหนึ่ง  (๒)  ในกรณีที่ 
เหน็ชอบตามทีม่ผีูร้อ้งเรยีนวา่ บทบญัญตัแิหง่กฎหมายใดกระทบตอ่สทิธมินษุยชนและมปีญัหาเกีย่วกบั
ความชอบดว้ยรฐัธรรมนญู โดยรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ เปน็รฐัธรรมนญู 
ฉบับแรก ที่บัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่ในการเสนอเรื่องพร้อมด้วย 
ความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญได้  ทั้งนี้  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา 
ของศาลรัฐธรรมนูญ
          ๔) การพิจารณาวินิจฉัยคำร้องของบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพเพื่อมี 
คำวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่
          รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรก 
ที่บัญญัติให้บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้มีสิทธิยื่นคำร้องต่อ 
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อ 
รฐัธรรมนญูหรอืไม ่แตต่อ้งเปน็กรณทีีไ่มอ่าจใชส้ทิธติามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๒๑๑ 
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มาตรา ๒๔๕ (๑) และมาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) ได้แล้ว
      ค. การวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการตราพระราชกำหนด 
      การตราพระราชกำหนดให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัตินั้น รัฐธรรมนูญได้กำหนด 
เงื่อนไขไว้ ดังนี้
          ๑) ตราขึน้เพือ่ประโยชนใ์นอนัทีจ่ะรกัษาความปลอดภยัของประเทศ ความปลอดภยั 
สาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ
          ๒)  การตราพระราชกำหนดตาม  ๑)  ให้กระทำได้เฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่า 
เป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้
          เมือ่พระราชกำหนดมผีลใชบ้งัคบัแลว้ คณะรฐัมนตรจีะตอ้งเสนอพระราชกำหนดนัน้ 
ต่อรัฐสภา เพื่อให้รัฐสภาพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชกำหนดนั้นต่อไป  และในระหว่างที่ 
สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภายังไม่ได้อนุมัติพระราชกำหนดนั้น  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ 
สมาชิกวุฒิสภาจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕ ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา มีสิทธิ
เข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกว่าพระราชกำหนดนั้นไม่เป็นไปตามเงื่อนไข 
๑) และ ๒) และให้ประธานแห่งสภานั้นส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย  
  จากหลักการตามที่ได้กล่าวมาโดยลำดับจะพิจารณาเห็นได้ว่าการตรวจสอบความชอบด้วย 
รัฐธรรมนูญของกฎหมายเป็นระบบที่สร้างขึ้นมาเพื่อรับรอง  “หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของ 
รฐัธรรมนญู” ซึง่รฐัธรรมนญูของแตล่ะประเทศไดบ้ญัญตัหิลกัการตรวจสอบความชอบดว้ยรฐัธรรมนญู 
ของกฎหมายและองค์กรที่มีอำนาจในการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายไว้ 
แตกต่างกันไป ทั้งนี้เมื่อพิจารณาระบบควบคุมกฎหมายมิให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญของประเทศไทยในอดีต 
ที่ผ่านมาพบว่า  การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญเป็นการตรวจสอบกฎหมายในระดับของ 
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู พระราชบญัญตั ิและพระราชกำหนดวา่ขดัหรอืแยง้ตอ่รฐัธรรมนญู 
หรือไม่เท่านั้น  แต่หาได้มีแนวทางในเรื่องการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างรัฐธรรมนูญ
แก้ไขเพิ่มเติมวางเป็นบรรทัดฐานไว้แต่อย่างใดไม่  ซึ่งเมื่อพิจารณาจากระบบควบคุมกฎหมายมิให้ขัด 
ต่อรัฐธรรมนูญในต่างประเทศพบว่า  ในกรณีที่รัฐธรรมนูญไม่ได้บัญญัติเรื่องการตรวจสอบความชอบ 
ด้วยรัฐธรรมนูญของร่างรัฐธรรมนูญไว้  สำหรับในกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบการตรวจสอบความชอบด้วย
กฎหมายแบบอเมริกัน (American Model Judicial Review) เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ศาลสูงสุด 
(Supreme  Court)  สามารถตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมได้  
แต่ในประเทศที่ใช้ระบบการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายแบบภาคพื้นยุโรป (European Model 
of Judicial Review) เช่น ฝรั่งเศส ฮังการี สโลวาเกีย ไอร์แลนด์ ศาลไม่มีอำนาจตรวจสอบความชอบ
ดว้ยกฎหมายของรา่งรฐัธรรมนญูแกไ้ขเพิม่เตมิแตอ่ยา่งใด อยา่งไรกต็ามศาลรฐัธรรมนญูในบางประเทศ 
ในกลุ่มกฎหมายนี้  เช่น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ออสเตรีย และตุรกี ได้วินิจฉัยว่าศาลรัฐธรรมนูญ 
มีเขตอำนาจในการพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยกฎหมายของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมได้ 
แม้รัฐธรรมนูญจะไม่ได้บัญญัติไว้ก็ตาม 



ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่
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 สำหรับกรณีการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม 
ในประเทศไทยนั้น  เมื่อพิเคราะห์ถึงอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญจะเห็นได้ว่าศาลรัฐธรรมนูญ 
เป็นศาลที่มีอำนาจวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญเฉพาะคดีตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๕๐ และข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัย  
พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดให้อำนาจไว้เท่านั้น หาได้มีเขตอำนาจทั่วไปเหมือนกับศาลยุติธรรม  ดังนั้น  
เมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  และข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
วธิพีจิารณาและการทำคำวนิจิฉยั พ.ศ. ๒๕๕๐ ไมไ่ดก้ำหนดใหศ้าลรฐัธรรมนญูมอีำนาจในการตรวจสอบ 
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมไว้โดยเฉพาะ  จึงเห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญ 
ไม่น่าจะมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมได้  และ 
หากจะนำหลักการตีความของศาลรัฐธรรมนูญในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  ออสเตรีย  
และตรุก ีมาใชเ้หน็วา่นา่จะขดัตอ่หลกัการปกครองในระบอบประชาธปิไตยในระบบรฐัสภา เพราะจะเปน็ 
การใช้อำนาจตุลาการก้าวล่วงอำนาจของรัฐสภาซึ่งเป็นองค์กรผู้ใช้อำนาจนิติบัญญัติ
 อย่างไรก็ดี ปัญหาความไม่ชัดเจนในประเด็นข้อกฎหมายในกรณีดังกล่าวน้ีเป็นที่ยุติโดยชัดเจนแล้ว 
เมือ่ศาลรฐัธรรมนญูไดม้คีำสัง่เมือ่วนัที ่๒๓ กมุภาพนัธ ์๒๕๕๔ ในเรือ่งที ่นายสรุพงษ ์โตวจิกัษณช์ยักลุ  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกวุฒิสภา กับคณะ ได้ยื่นเรื่อง 
ต่อประธานรัฐสภาเพื่อให้ส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยว่ากระบวนการแก้ไข 
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตามร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่ . . )  พุทธศักราช  (มาตรา ๙๓ – ๙๘)  และร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่..) พุทธศักราช (มาตรา  ๑๙๐) ไม่ชอบด้วยข้อบังคับการประชุมรัฐสภา  
พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงไม่ชอบด้วยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญหรือไม่  ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคำร้อง 
ดังกล่าวแล้วจึงได้มีคำสั่งที่ ๔/๒๕๕๔ ว่าเนื่องจากรัฐธรรมนูญได้บัญญัติในเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติม 
รัฐธรรมนูญไว้โดยเฉพาะในมาตรา ๒๙๑ (๗) โดยต้องทำเป็นญัตติและเสนอเป็นร่างรัฐธรรมนูญ 
แกไ้ขเพิม่เตมิ มใิชท่ำเปน็รา่งพระราชบญัญตั ิทัง้มาตรา ๒๙๑ (๗) บญัญตัใิหน้ำบทบญัญตัมิาตรา ๑๕๐  
และมาตรา ๑๕๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ไม่ได้ให้นำมาตรา ๑๕๔ มาใช้บังคับ ศาลรัฐธรรมนูญจึงไม่มี 
อำนาจรับคำร้องไว้วินิจฉัย 

บทสรุป
  จากผลของคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้จึงสรุปได้ว่า  เมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปัจจุบันมิได้มีบทบัญญัติในเรื่องการเสนอความเห็นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเกี่ยวกับปัญหา 
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมไว้โดยเฉพาะ ดังนั้น การที่ประธานรัฐสภา 
ยื่นคำร้องดังกล่าวโดยอาศัยบทบัญญัติในเรื่องของการยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบ 
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติทั่วไป  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
มาตรา  ๑๕๔  จึงเป็นการใช้สิทธิโดยมิชอบด้วยรัฐธรรมนูญ  ศาลรัฐธรรมนูญจึงไม่มีอำนาจรับคำร้อง 
ดังกล่าวไว้วินิจฉัย 
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มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal reflection

นายวรชัย  แสนสีระ
นิติกร สำนักกฎหมาย

ความนำ
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๕๖  

ได้บัญญัติหลักการโดยให้การรับรองสิทธิของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการไว ้คอื “มาตรา ๕๖ บคุคลยอ่มมสีทิธไิดร้บัทราบและเขา้ถงึขอ้มลูหรอืขา่วสาร 
สาธารณะในครอบครองของหนว่ยราชการ หนว่ยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ หรอืราชการ 
สว่นทอ้งถิน่ เวน้แตก่ารเปดิเผยขอ้มลูหรอืขา่วสารนัน้จะกระทบตอ่ความมัน่คงของรฐั 
ความปลอดภัยของประชาชน หรือส่วนได้เสียอันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอื่น 
หรอืเปน็ขอ้มลูสว่นบคุคล ทัง้นี ้ตามทีก่ฎหมายบญัญตั”ิ จะเหน็ไดว้า่นอกจากรฐัธรรมนญู 
จะมีเจตนารมณ์ในการให้การรับรองและคุ้มครองสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ 
ราชการแลว้ ยงัคุม้ครองขอ้มลูขา่วสารของราชการบางประเภท ซึง่จำเปน็ตอ้งเกบ็รกัษา 
ไวเ้ปน็ความลบัหรอืจำเปน็ตอ้งปกปดิ ทัง้นี ้กเ็พือ่ประโยชนข์องสงัคมโดยรวม ซึง่ผูเ้ขยีน 
ได้นำเสนอหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการที่ประชาชนมีสิทธิที่จะรับรู ้
และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  ของรัฐในฉบับก่อน โดยเฉพาะในประเด็นเรื่อง ปฏิบัติ 
ราชการอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ ตอน : ข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการที่เปิดเผยได้ นั้น ท่านผู้อ่านคงได้ทราบถึงข้อมูลข่าวสารและหน่วยงาน 
ที่อยู่ในบังคับของกฎหมาย ผู้ทรงสิทธิตามกฎหมายในอันจะขอข้อมูลข่าวสารจาก 
หนว่ยงานของรฐัตามพระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และขอ้มลู 
ขา่วสารของราชการทีก่ฎหมายกำหนดใหเ้ปดิเผย ทัง้ขอ้มลูขา่วสารทีต่อ้งจดัพมิพล์งใน 
ราชกจิจานเุบกษา ขอ้มลูขา่วสารทีต่อ้งจดัไวใ้หป้ระชาชนตรวจดไูด ้และขอ้มลูขา่วสาร 
ที่จัดหาให้เอกชนเป็นการเฉพาะราย แล้ว

ปฏิบติราชการอย่างไรให้ถูกต้อง 
ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ  
ตอน : ข้อจำกัดของสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ
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๑พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๔.
๒พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๕.

สำหรับฉบับนี้ มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ จึงขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ 
ขอ้ยกเวน้ทีเ่จา้หนา้ทีข่องรฐัจะไมเ่ปดิเผยขอ้มลูขา่วสาร และแนวทางการใชด้ลุยพนิจิ 
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการมีคำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือมีคำสั่งเปิดเผย 
ข้อมูลข่าวสารที่มีลักษณะเป็นข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
อาจใช้ดุลยพินิจและมีคำสั่งไม่เปิดเผยได้ และคำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัย 
การเปดิเผยขอ้มลูขา่วสารทีน่า่สนใจ ตอน “ขอ้จำกดัของสทิธใินการรบัรูข้อ้มลูขา่วสาร 
ของราชการ” 

๑. ข้อยกเว้นที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้วางหลักการ 

อันถือได้ว่าเป็นเจตนารมณ์ที่สำคัญของกฎหมายฉบับนี้ไว้ คือ “เปิดเผยเป็นหลัก 
ปกปดิเปน็ขอ้ยกเวน้” ดงันัน้ โดยหลกัเมือ่เปน็ขอ้มลูขา่วสารทีอ่ยูใ่นความครอบครอง 
ของหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของรัฐจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าว 
แต่หากหน่วยงานของรัฐใดประสงค์จะปฏิเสธไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชน
ได้ทราบนั้น หน่วยงานของรัฐต้องให้เหตุผล โดยเหตุผลดังกล่าวต้องอยู่ในข้อยกเว้น
ตามกฎหมายที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ ซึ่งแยกออกได้เป็น ๒ 
กรณี ดังนี้ 

๑) ข้อมูลข่าวสารที่จะเปิดเผยมิได้ ได้แก่ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจ 
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์๑

๒) ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจใช้ดุลพินิจ 
และมีคำสั่งไม่เปิดเผยได้๒ ซึ่งได้แก่ข้อมูลข่าวสารที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้ 
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 ๒.๑) การเปดิเผยจะกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายตอ่ความมัน่คงของประเทศ  
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของ 
ประเทศ ซึ่งข้อมูลข่าวสารดังกล่าวแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือ

  (๑) ขอ้มลูขา่วสารซึง่เมือ่มกีารเปดิเผยแลว้จะกระทบตอ่ความมัน่คง 
ของประเทศ เช่น แผนป้องกันหรือต่อต้านกองกำลังต่างชาติ รายงานการสืบสวน 
เกี่ยวกับขบวนการก่อการร้าย เป็นต้น 

  ข้อสังเกต 
  คำว่า “ความมั่นคงของรัฐ” มีความหมายแตกต่างจากคำว่า 

“การมีเสถียรภาพของรัฐบาล” กล่าวคือ ข้อมูลข่าวสารบางอย่างเมื่อเปิดเผยไปแล้ว  
แม้อาจมีผลให้มีการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรี หรือเป็นผล 
ใหม้กีารเปดิอภปิรายไมไ่วว้างใจรฐับาลในรฐัสภานัน้กต็าม กอ็าจไมใ่ชเ่รือ่งความมัน่คง 
ของรฐั เพราะความมัน่คงของรฐันัน้เนน้ในเรือ่งของสถาบนัหรอืประโยชนข์องประเทศ 
เป็นหลัก ไม่ใช่ประโยชน์ของกลุ่มบุคคลที่ได้รับเลือกมาเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นรัฐบาล 
ในแตล่ะสมยั เนือ่งจากอาจไมส่อดคลอ้งกบัประโยชนข์องประเทศชาตหิรอืความมัน่คง 
ของประเทศก็ได้๓

  (๒) ข้อมูลข่าวสารซึ่ ง เมื่อมีการเปิดเผยแล้วจะกระทบต่อ 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เช่น ข้อมูลข่าวสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องปัญหา 
การบริหารงานภายในของประเทศอื่น ซึ่งเมื่อเปิดเผยแล้วอาจเป็นการแทรกแซง 
กิจการภายในของประเทศนั้นได้ เป็นต้น

  (๓) ข้อมูลข่าวสารซึ่ ง เมื่อมีการเปิดเผยแล้วจะกระทบต่อ 
ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ หรือการคลังของประเทศ เช่น ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 
หลักเกณฑ์และกลยุทธ์ในการบริหารอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดการแสวงหากำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนอันอาจส่งผลต่อ 
เสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ๔ เป็นต้น

 ๒.๒) การเปิดเผยจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ  
หรอืไมอ่าจสำเรจ็ตามวตัถปุระสงคไ์ด ้โดยไมว่า่ขอ้มลูนัน้จะเกีย่วขอ้งกบัการฟอ้งรอ้ง 
คดตีอ่ศาล การปอ้งกนั การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรอืการรูแ้หลง่ทีม่า 
ของขอ้มลูขา่วสารหรอืไมก่ต็าม เชน่ ขอ้มลูเกีย่วกบัสายลบัของทางราชการในการลอ่ซือ้ 
ยาเสพติด ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบสวนวินัย หรือการสอบสวนข้อเท็จจริง  
ซึ่งดำเนินการสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จ๕ เป็นต้น 

๓ฤทัย หงส์สิริ และ มานิตย์ จุมปา, คำอธิบายกฎหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการ, (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์นิติธรรม, 
๒๕๔๒), หน้า ๕๕.

๔คำวินิจฉัย ที่ สค ๔/๒๕๔๒.
๕คำวินิจฉัย ที่ สค ๒๗/๒๕๔๔, ที่ สค ๕/๒๕๔๗.
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 ๒.๓) ความเห็นหรือคำแนะนำภายในหน่วยงานของรัฐในการดำเนินการ 
เรื่องหนึ่งเรื่องใด เนื่องจากการทำงานของหน่วยงานของรัฐก่อนที่จะมีการตัดสินใจ  
หรือวินิจฉัยดำเนินการใด ๆ ลงไป ย่อมจะต้องมีการหารือภายในหน่วยงานก่อนเสมอ  
ซึ่งในขณะที่ยังไม่เป็นที่ยุติอาจมีความไม่ครบถ้วนหรือขาดตกบกพร่องของข้อมูลได้  
จึงควรให้เจ้าหน้าที่มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่และอาจเปลี่ยนแปลง 
ความคิดเห็นของตนในระหว่างที่พิจารณาหรือจัดทำเรื่องดังกล่าวได้โดยไม่ถูกกดดัน 
จากบุคคลภายนอก๖ เช่น ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบันทึกความเห็นของเจ้าหน้าที่ 
เพื่อเสนอต่อผู้มีอำนาจในการพิจารณาลงโทษทางวินัย๗ เป็นต้น

 อนึง่ ขอ้มลูขา่วสารทีจ่ะไมเ่ปดิเผยโดยอา้งเหตผุลขอ้นีไ้ดต้อ้งเปน็ความเหน็ 
หรือคำแนะนำภายในหน่วยงานเท่านั้น แต่ไม่รวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงาน 
ข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการทำความเห็นหรือคำแนะนำภายใน
หน่วยงานดังกล่าว ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนสามารถพิจารณาได้ว่า
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นั้นถูกต้องหรือเหมาะสมเพียงใด

 ๒.๔) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัย 
ของบคุคลหนึง่บคุคลใด เชน่ ขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัพยานในการสอบสวนเรือ่งตา่ง ๆ   
ตลอดจนผู้ที่เป็นผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต หรือประพฤติไม่ถูกต้องต่าง ๆ ซึ่งอาจ 
ได้รับอันตรายถ้ามีการเปิดเผยข้อมูลที่ทำให้รู้ตัวพยานเหล่านี้๘ เป็นต้น

 ๒.๕) รายงานทางการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ซ่ึงการเปิดเผย 
จะเป็นการรุกล้ำสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร ท้ังน้ี เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิ 
ส่วนบุคคล ซึ่งโดยแท้จริงแล้วข้อมูลข่าวสารในข้อนี้ คือ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงรายงานการแพทย์ด้วยอยู่แล้ว นอกจากนั้นข้อมูลข่าวสาร 

๖อ้างแล้วเชิงอรรถที่ ๓, หน้า ๕๗.
๗คำวินิจฉัย ที่ สค ๒๖/๒๕๔๕.
๘คำวินิจฉัย ที่ สค ๓๒/๒๕๔๔.
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ส่วนบุคคลก็ยังรวมถึงข้อมูลข่าวสารดังต่อไปนี้ด้วย เช่น แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ 
บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. ๙๐)๙ ประวัติข้าราชการของส่วนราชการต่าง ๆ ที่บันทึกไว้ 
ตามแบบ ก.พ. ๗ ประวตัอิาชญากรรมทีเ่กบ็ไวท้ีส่ำนกังานตำรวจแหง่ชาต ิขอ้มลูทะเบยีน 
ประวัติราษฎร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ของบุคคล สถานภาพการสมรส วุฒิการศึกษา  
บัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน๑๐ เป็นต้น 

 ๒.๖) ขอ้มลูขา่วสารของราชการทีม่กีฎหมายคุม้ครองมใิหเ้ปดิเผย หรอื 
ข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ให้มาโดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการนำไปเปิดเผยต่อผู้อื่น

  ในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารนั้นมีกฎหมายคุ้มครองไม่ให้เปิดเผย  
หนว่ยงานของรฐักต็อ้งปฏบิตัติามบทบญัญตักิฎหมายนัน้อยา่งเครง่ครดั เชน่ การหา้ม 
เจา้หนา้ทีเ่ปดิเผยรายละเอยีดในการขอรบัสทิธบิตัรการประดษิฐก์อ่นทีอ่ธบิดจีะสัง่ให้ 
ประกาศโฆษณาคำขอนั้น (มาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒)  
การห้ามผู้ใดอันเน่ืองจากการปฏิบัติหน้าท่ีล่วงรู้ข้อมูลเก่ียวกับกิจการของนายจ้างเปิดเผย 
ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวแก่ผู้อื่น (มาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  
พ.ศ. ๒๕๓๓) การหา้มเปดิเผยขอ้มลูเกีย่วกบักจิการของผูเ้สยีภาษแีกบ่คุคลใด ๆ  เวน้แต ่
เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจหรือศาล (มาตรา ๑๐ แห่งประมวลรัษฎากร) เป็นต้น

  สำหรบัขอ้มลูขา่วสารทีม่ผีูใ้หม้าโดยไมป่ระสงคใ์หท้างราชการนำไป 
เปิดเผยต่อผู้อื่นนั้น อาจเป็นไปโดยชัดแจ้งโดยการระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
หรือโดยปริยายก็ได้ เช่น ข้อมูลทางการเงินของเอกชน หรือการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับ
การทจุรติประพฤตมิชิอบ ยอ่มเปน็ทีเ่ขา้ใจกนัวา่ขอ้มลูลกัษณะนีโ้ดยเฉพาะชือ่หรอืสิง่ที ่
ทำใหรู้ต้วัผูใ้หข้อ้มลูขา่วสารหนว่ยงานของรฐัจะไมน่ำไปเปดิเผย ซึง่หากรฐักระทำการ 
ขัดต่อเจตนาผู้ให้ข้อมูลเช่นนี้แล้วอาจมีผลให้ผู้นั้นหรือบุคคลอื่นไม่ประสงค์ให้ข้อมูล 
ข่าวสารอื่นแก่รัฐอีกต่อไปได้๑๑

 ข้อสังเกต
 เมือ่พจิารณาเหตตุา่ง ๆ  ทีเ่จา้หนา้ทีข่องรฐัอาจอา้งขึน้เพือ่ไมเ่ปดิเผยขอ้มลู 

ข่าวสารดังที่กล่าว จะเห็นได้ว่า อาจแยกเหตุดังกล่าวออกได้เป็น ๒ ประเภท ดังนี้
 (๑) เหตทุีเ่กีย่วขอ้งกบัประโยชนส์าธารณะ ไดแ้ก ่เหตตุาม ๒.๑) ความมัน่คง 

ของประเทศ ๒.๒) การบังคับใช้กฎหมาย และ ๒.๓) ความเห็นหรือคำแนะนำภายใน
หน่วยงาน  

๙คำวินิจฉัย ที่ สค ๒๓/๒๕๔๗.
๑๐อ้างแล้วเชิงอรรถที่ ๓, หน้า ๖๐.
๑๑ สำนกังานคณะกรรมการขอ้มลูขา่วสารของราชการ, คูม่อืการปฏบิตังิานตามพระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของราชการ  

พ.ศ. ๒๕๔๐ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ, (กรุงเทพฯ : ศรีเมืองการพิมพ์, ๒๕๔๘), หน้า ๑๗.
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 (๒) เหตทุีเ่กีย่วขอ้งกบัประโยชนข์องเอกชนทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่เหตตุาม ๒.๔) 
ความปลอดภัยต่อชีวิตของบุคคล ๒.๕) ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล และ ๒.๖) ข้อมูล 
ข่าวสารที่กฎหมายคุ้มครองหรือเอกชนที่ให้มาไม่ประสงค์จะให้เปิดเผยต่อบุคคลอื่น 

 ทั้งนี้ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ดุลยพินิจและมีคำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูล 
ขา่วสารตามทีข่อ เจา้หนา้ทีต่อ้งระบไุวใ้นคำสัง่ดว้ยวา่เหตผุลทีไ่มอ่าจเปดิเผยไดเ้พราะ 
เป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และต้องแจ้งให้ผู้ขอทราบด้วยว่าผู้ขอ 
มีสิทธิอุทธรณ์คำส่ังน้ันต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายใน ๑๕ วัน  
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนั้น

  

๒. แนวทางการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ๑๒ 
การมีคำสั่งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือการมีคำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  

ทีม่ลีกัษณะเปน็ขอ้มลูขา่วสารทีห่นว่ยงานของรฐัหรอืเจา้หนา้ทีข่องรฐัอาจใชด้ลุยพนิจิ
และมีคำสั่งไม่เปดิเผยได ้ดงัที่ไดก้ลา่วขา้งตน้นัน้ มใิช่วา่เจา้หนา้ทีข่องรฐัจะสามารถใช้ 
ดุลยพินิจไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารประเภทนั้นได้ทุกกรณี แต่การใช้ดุลยพินิจของ 
เจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งอยูใ่นกรอบของกฎหมายซึง่ไดก้ำหนดแนวทางการใชด้ลุยพนิจิไวด้ว้ย  
กล่าวคือ โดยการกำหนดให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องคำนึงถึง 
เรือ่งตา่ง ๆ  ดงัตอ่ไปนีป้ระกอบกนัเพือ่เปน็การชัง่นำ้หนกักอ่นมคีำสัง่อยา่งใดอยา่งหนึง่ 
ออกไป

๑) การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ กล่าวคือ จะต้อง 
พิจารณาก่อนว่าข้อมูลข่าวสารตามที่มีผู้ขอมา ถ้าได้มีการเปิดเผยแล้วจะกระทบ 
ต่อการปฏิบัติงานตามกฎหมายของหน่วยงานของตนหรือไม่อย่างไร

๒) ประโยชน์สาธารณะ กล่าวคือ จะต้องพิจารณาว่าการเปิดเผยข้อมูล 
เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะหรือสังคมโดยส่วนรวมหรือไม่เพียงใด และ

๑๒พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๕ วรรคแรก. 
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 ๓) ประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ การเปิดเผยข้อมูลนั้น 
เป็นสิ่งที่จำเป็นหรือกระทบต่อเอกชนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้นหรือไม่ ตลอดจนต้อง 
พิจารณาด้วยว่าบุคคลที่สามจะได้รับผลกระทบจากการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนี้ 
มากน้อยเพียงใดด้วย ดังนั้น หน่วยงานของรัฐ จึงจำต้องมีวิธีการสำหรับเพื่อป้องกัน 
ผลกระทบโดยการปิด ลบข้อมูลบางส่วนได้ เช่น อาจเปิดเผยโดยปิดทับชื่อ หรือสิ่งที่ 
ทำให้รู้ตัวบุคคล๑๓ เป็นต้น

 ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการชั่งน้ำหนักหรือการใช้ดุลพินิจนี้  
อาจพิจารณาจากแนวคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  
ดังนี้

 (๑) คำวินิจฉัย ที่ ศค ๑/๒๕๕๑ เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูล 
ข่าวสารของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๑๔ เกี่ยวกับใบกำกับภาษี

 ประเด็นอุทธรณ์
 ผู้อุทธรณ์ขอคัดสำเนาเอกสารใบกำกับภาษีที่บริษัท ก. ยื่นต่อสำนักงาน 

สรรพากรฯ สำนักงานสรรพากรฯ ปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามที่ขอโดย 
ให้เหตุผลว่า เอกสารใบกำกับภาษีดังกล่าวเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล และเป็น 
ข้อมูลข่าวสารท่ีมีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผยตาม มาตรา ๑๐ แห่งประมวลรัษฎากร

 คำวินิจฉัย
 คณะกรรมการฯ พจิารณาแลว้เหน็วา่ ใบกำกบัภาษเีปน็ขอ้มลูของนติบิคุคล  

ที่ผู้เสียภาษีใช้ในการยื่นประเมินภาษี จึงเป็นข้อมูลข่าวสารของเอกชนที่อยู่ใน 
ความครอบครองของหนว่ยงานของรฐั และเปน็ขอ้มลูขา่วสารของราชการทีม่กีฎหมาย 
คุ้มครองมิให้เปิดเผยตามมาตรา ๑๐ แห่งประมวลรัษฎากร และบริษัท ก. ผู้ให้ข้อมูล 
กไ็มป่ระสงคใ์หม้กีารเปดิเผยอนัมลีกัษณะเปน็ขอ้มลูขา่วสารทีม่ผีูใ้หม้าโดยไมป่ระสงค ์
ใหท้างราชการนำไปเปดิเผยตอ่ผูอ้ืน่ แตก่ารตรวจสอบการยืน่ประเมนิภาษไีดด้ำเนนิการ 
เสร็จสิ้น โดยบริษัท ก. ชำระภาษีเพิ่มเติมตามที่ได้มีการประเมินใหม่แล้ว การเปิดเผย 
ข้อมูลข่าวสารจึงไม่ทำให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจสำเร็จ 
ตามวตัถปุระสงคไ์ด ้ฉะนัน้ เมือ่ผูอ้ทุธรณถ์กูกลา่วอา้งวา่เปน็ผูอ้อกใบกำกบัภาษ ีจงึเปน็ 
ผูไ้ดร้บัความเสยีหายและเปน็ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งกบัขอ้มลูขา่วสารทีม่คีำขอ แมบ้รษิทั ก.  
จะไม่ประสงค์ให้เปิดเผยต่อผู้อื่น แต่เมื่อพิจารณาโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่เอกชน 
ทั้งสองฝ่ายจะได้รับจากการเปิดเผยข้อมูลแล้ว เห็นสมควรเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม
คำขอแก่ผู้อุทธรณ์

๑๓อ้างแล้วเชิงอรรถที่ ๑๑, หน้า ๑๘.
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 ข้อสังเกต
 จะเห็นได้ว่า แม้ว่าสำนักงานสรรพากรฯ จะมีกฎหมายกำหนดให้ไม่ต้อง 

เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์ได้ รวมทั้งบริษัทที่เกี่ยวข้องยังไม่ประสงค์จะให้ม ี
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้น แต่เนื่องจากกรณีนี้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเห็นว่า 
การเปิดเผยไม่เสียหายต่อหน่วยงาน คือ สำนักงานสรรพากรฯ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
แต่เป็นประโยชน์กับสาธารณชนและสำนักงานสรรพากรฯ เองด้วย จึงมีมติให้เปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์ดังกล่าว

 (๒) คำวินิจฉัย ที่ สค ๓๒/๒๕๔๔ เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับสำนวนการสอบสวนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

 ประเด็นอุทธรณ์
 ผู้อุทธรณ์ขอคัดสำเนาพร้อมคำรับรองถูกต้องสำนวนการสอบสวนของ 

คณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งเหตุผลของคำวินิจฉัย 
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ไม่ประกาศให้ผู้อุทธรณ์เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง 
ในการเลอืกตัง้สมาชกิวฒุสิภา สำนกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ ปฏเิสธการเปดิเผย 
ข้อมูลข่าวสารตามที่ขอโดยให้เหตุผลว่า การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจะทำให้ 
การบังคับใช้กฎหมายเลือกตั้งเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจสำเร็จตามวัตถุประสงค ์
ในการจดัการเลอืกตัง้ใหเ้ปน็ไปโดยสจุรติและเทีย่งธรรม รวมทัง้การเปดิเผยจะกอ่ใหเ้กดิ 
อันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยแก่ผู้ร้องเรียนหรือพยาน 

 คำวินิจฉัย
 คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ที่ทำให้ผู้อุทธรณ์ไม่ได้รับการประกาศเป็นสมาชิกวุฒิสภา เป็นคำสั่งที่มีผลบังคับ 
และได้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาใหม่แล้ว การที่จะเปิดเผยสำนวนการสอบสวน 
ดังกล่าวย่อมไม่มีผลกระทบใดต่อการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
ของคณะกรรมการการเลอืกตัง้ แตก่ลบัเปน็ผลดตีอ่การปฏบิตัหินา้ทีข่องคณะกรรมการ 
การเลือกต้ังในลักษณะท่ีจะทำให้ได้รับความเช่ือถือไว้วางใจจากสาธารณชน นอกจากน้ัน 
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ในกรณีการเปิดเผยชื่อพยานและข้อความอื่นในเอกสารซึ่งอาจทำให้ทราบได้ว่าผู้ใด 
เป็นผู้ให้ถ้อยคำนั้นอาจกระทบต่อความปลอดภัยของผู้นั้นและการบังคับใช้กฎหมาย 
ใหม้ปีระสทิธภิาพอยูบ่า้ง แตเ่มือ่พจิารณาผลดแีละผลเสยีของการเปดิเผยขอ้มลูขา่วสาร 
ดงักลา่วตามทีผู่อ้ทุธรณร์อ้งขอ ยอ่มจะเปน็การรกัษาไวซ้ึง่ความเปน็ธรรมไดม้ากยิง่กวา่  
โดยคณะกรรมการเลือกตั้งอาจลบหรือตัดทอนหรือทำโดยประการอื่นที่ไม่เป็นการ 
เปดิเผยขอ้มลูขา่วสารสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัชือ่หรอืทีอ่ยูข่องพยานหรอืขอ้ความอืน่ซึง่อาจ 
ทำให้รู้ตัวพยานที่ให้ถ้อยคำในเรื่องนี้ได้ 

 ข้อสังเกต
 จะเห็นได้ว่าอุทธรณ์เรื่องนี้เกี่ยวข้องทั้งในเรื่องของผลกระทบต่อการ 

ปฏบิตังิานตามกฎหมายของหนว่ยงาน และปญัหาความปลอดภยัของบคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง  
ซึง่การพจิารณาของคณะกรรมการฯ ไดพ้จิารณาตามหลกัการใชด้ลุพนิจิ คอื การพจิารณา 
ถึงผลกระทบหรือประโยชน์ของหน่วยงาน ประโยชน์สาธารณะและประโยชน์หรือ 
ผลกระทบต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง คือ ผู้อุทธรณ์ซึ่งเป็นผู้ขอข้อมูลข่าวสารและพยาน 
และเมื่อคณะกรรมการฯ เห็นว่ามีเหตุผลที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของพยานก็ได้มี 
คำวินิจฉัยให้หน่วยงานของรัฐสามารถลบหรือตัดทอนหรือทำโดยประการอื่นใด  
เพื่อไม่ให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารซึ่งอาจทำให้รู้ตัวพยานที่ให้ถ้อยคำในเรื่องที่เกี่ยวเนื่อง 
กับข้อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์

บทส่งท้าย
 การบังคับใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

ซึ่งเป็นกฎหมายที่รับรอง “สิทธิได้รู้” (right to know) อันถือเป็นเครื่องมือสำคัญ
ของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการเกี่ยวกับการดำเนินงานต่าง ๆ  
ของรัฐ และตรวจสอบการทำงานของภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพสมตามเจตนารมณ ์
ของกฎหมายได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในฐานะ 
ที่เป็นกลไกในส่วนของการปฏิบัติ จะต้องเรียนรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง 
และชัดเจนเกี่ยวกับหลักการและสาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ อันจะเป็นการ 
ตอบสนองต่อการใช้สิทธิในการที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนได้อย่าง 
ทนัทว่งท ีเพราะเมือ่หนว่ยงานของรฐัปฏบิตัริาชการดว้ยความโปรง่ใส และใชด้ลุยพนิจิ 
อย่างมีเหตุมีผล ด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ และพร้อมที่จะถูกตรวจสอบ 
จากประชาชนได้แล้ว ย่อมจะส่งผลให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
ในที่สุด 
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๑. บทนำ
	 	 โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	ได้บัญญัติ 

หลักการโดยให้การรับรองเสรีภาพของบุคคลในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่ชอบ 
ด้วยกฎหมาย	และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น	การพูด	 การเขียน	การพิมพ์	
การโฆษณา	และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่นไว้	ซึ่งรัฐจะจำกัดเสรีภาพดังกล่าวมิได้	 
เวน้แตโ่ดยอาศยัอำนาจตามบทบญัญตัแิหง่กฎหมาย	เฉพาะเพือ่รกัษาความมัน่คงของรฐั	
เพื่อคุ้มครองสิทธิ	 เสรีภาพ	 เกียรติยศ	ชื่อเสียง	สิทธิในครอบครัวหรือความเป็นอยู่ 

สว่นตวัของบคุคลอืน่	เพือ่รกัษาความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน	หรอื 
เพือ่ปอ้งกนัหรอืระงบัความเสือ่มทรามทางจติใจหรอืสขุภาพของประชาชน	และเฉพาะ 
เพือ่การทีร่ฐัธรรมนญูบญัญตัไิว	้เทา่ทีจ่ำเปน็	และจะกระทบกระเทอืนสาระสำคญัแหง่ 
สทิธแิละเสรภีาพนัน้มไิด	้แตก่ารใชเ้สรภีาพดงักลา่วตอ้งไมก่ระทบกระเทอืน	หรอืกอ่ให ้
เกิดความเสียหายต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยมิชอบ

		 	 ดังนั้น	การสื่อสารถึงกันและการแสดงความคิดเห็นที่แสดงออกถึงการ 
ดูถูกเหยียดหยาม	ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย	ผู้กระทำย่อมมีความผิดฐานดูหมิ่น 
ซึง่หนา้หรอืดว้ยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	๓๙๓๑	และถา้เปน็การ 
ใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สามจนน่าจะเสียชื่อเสียง	 ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังแล้ว 
ผู้กระทำย่อมมีความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	๓๒๖๒ 
อย่างไรก็ตาม	ในทางปฏิบัตินั้นการใช้และการตีความบทบัญญัติกฎหมายในความผิด 
ฐานดูหมิ่นนั้นดูจะเป็นเรื่องยากพอสมควร	 ประกอบกับความเจริญก้าวหน้าทาง 
เทคโนโลยีที่บุคคลใช้ในการติดต่อสื่อสารก็ได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วตลอดเวลา	 
ดังนั้น	 คอลัมน์การปฏิรูปกฎหมาย	 LAW	 REFORM	 จึงขอนำเสนอบทความเรื่อง	

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

นางสาวอวิการัตน์  นิยมไทย
นิติกร สำนักกฎหมาย

  ๑ประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	๓๙๓	“ผู้ใดดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณา	ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน	๑	เดือน	
หรือปรับไม่เกิน	๑,๐๐๐	บาท	หรือทั้งจำทั้งปรับ”.
  ๒ประมวลกฎหมายอาญา	 มาตรา	 ๓๒๖	 “ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม	 โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง	
ถูกดูหมิ่น	หรือถูกเกลียดชัง	ผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาท	ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน	๑	ปี	หรือปรับไม่เกิน	๒๐,๐๐๐	บาท	
หรือทั้งจำทั้งปรับ”.

ดูหมิ่นซึ่งหน้า
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“ดูหมิ่นซึ่งหน้า”	 อันประกอบด้วย	 หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับความผิดฐานดูหมิ่น	 
ความผิดฐานดูหมิ่นตามหลักกฎหมายต่างประเทศ	ความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้าตาม 
ประมวลกฎหมายอาญา	 และข้อควรพิจารณาที่สำคัญเกี่ยวกับความผิดฐานดูหมิ่น 
ซึ่งหน้า	ดังนี้

๒. หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับความผิดฐานดูหมิ่น
   การดูหมิ่น (Insult) หมายถึง การดูถูก เหยียดหยาม ทำให้เสียหาย 

เปน็ทีเ่กลยีดชงั สบประมาท หรอืดา่	กรณคีำหยาบคายไมส่ภุาพ	คำแดกดนั	คำสาปแชง่	
คำขูอ่าฆาต	คำปรารภปรบัทกุข	์คำโตเ้ถยีง	คำกลา่วตชิมตามปกตวิสิยัไมเ่ปน็การดหูมิน่ 
และการดูหมิ่นนั้นอาจเป็นการกระทำด้วยวาจา	กริยาท่าทาง	หรือโฆษณาก็ได้๓

	 	 	 	 	 “การดูหมิ่น” มีลักษณะแตกต่างจาก “การหมิ่นประมาท”	ดังนี้๔ 
	 	 	 	 	 ๑)	การดูหมิ่นนั้นเป็นการดูถูก	 เหยียดหยามผู้อื่น	แต่การหมิ่นประมาท	
(Defamation)	เปน็การยนืยนัขอ้เทจ็จรงิตอ่บคุคลทีส่ามในประการทีน่า่จะทำใหผู้อ้ืน่ 
เสียชื่อเสียง	ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง	เช่น	ผู้จัดการธนาคารกล่าวกับบุคคลที่สามว่า	 
“โจทก์มีปัญหาในครอบครัว	ทะเลาะเบาะแว้งกับสามี	มีปัญหากับพนักงานในสาขา 
ถึงได้ถูกย้ายไปสำนักงานใหญ่คงอยู่ได้ไม่นานต้องถูกไล่ออก”	 (คำพิพากษาฎีกาที่	
๔๓๐๑/๒๕๔๑)	โจทกร์ว่มถกูรอ้งเรยีนวา่ยกัยอกเงนิและไดร้บัคำสัง่ใหไ้ปชว่ยราชการ 
ที่อื่น	 จำเลยซึ่งรักษาราชการแทนโจทก์ร่วมได้แจ้งธนาคารระงับการจ่ายเงินเดือน 
ให้โจทก์ร่วมและได้พูดกับผู้ช่วยสมุห์บัญชีธนาคารว่า	 “ยักยอก	 ตามตัวไม่พบ”	 
(คำพิพากษาฎีกาที่	 ๗๙/๒๕๓๗)	 พูดให้บุคคลที่สามฟังว่า	 “โจทก์ไม่สนใจทำงาน	 
ทำงานไม่มีความรับผิดชอบ	ทำให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ทางราชการ	ถ้าอยากจะรับ 
ราชการต่อไปอย่าทำตัวให้เหมือนโจทก์”	(คำพิพากษาฎีกาท่ี	๕๐๘๐/๒๕๓๑)	เป็นต้น

		 	 	๒)	ถ้อยคำบางคำอาจเป็นเพียงการดูหมิ่น	 บางครั้งอาจเป็นเพียงการ 
หมิ่นประมาท	และในบางครั้งอาจเป็นทั้งการดูหมิ่นและหมิ่นประมาทในคราวเดียว	

		 	 	๓)	ความผิดฐานหมิ่นประมาทนั้นมีอัตราโทษที่สูงกว่าความผิดฐาน 
ดูหมิ่นซึ่งเป็นเพียงความผิดลหุโทษ	 แต่ความผิดฐานหมิ่นประมาทนั้นเป็นความผิด 
อันยอมความได้๕    

		 	 	๔)	ความผิดฐานดูหมิ่นจำแนกการให้ความคุ้มครองบุคคลบางประเภท 
ไว้เป็นพิเศษ	 เช่น	 ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน	 (ประมวลกฎหมายอาญา	 มาตรา	 ๑๓๖)	
ดูหมิ่นศาลหรือผู้พิพากษา	 (ประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	๑๙๘)	ซึ่งความผิดฐาน 

	 	 ๓ปริญญา		จิตรการนทีกิจ,	“หม่ินประมาท – ดูหม่ินซ่ึงหน้า”,	พิมพ์คร้ังท่ี	๒,	(กรุงเทพฯ	:	สำนักพิมพ์นิติธรรม,	๒๕๓๗),	หน้า	๔๑.
   ๔ทนงศักด์ิ		ดุลยกาญจน์	และสมศักด์ิ		เอ่ียมพลับใหญ่,	“หม่ินประมาทและดูหม่ิน”,	พิมพ์คร้ังท่ี	๒,	(กรุงเทพฯ	:	สำนักพิมพ์นิติธรรม,	
๒๕๔๙),	หน้า	๔	–	๕.
  ๕ประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	๓๓๓	วรรคหน่ึง	“ความผิดในหมวดน้ีเป็นความผิดอันยอมความได้”.
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หมิ่นประมาทไม่ได้กล่าวถึง	 แต่กลับให้ความคุ้มครองกรณีหมิ่นประมาทผู้ตาย	 
เมือ่มกีารมกีารใสค่วามผูต้ายตอ่บคุคลทีส่ามและนา่จะเปน็เหตใุหบ้ดิา	มารดา	คูส่มรส	
หรือบุตรของผู้ตายเสียชื่อเสียง	ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง	 (ประมวลกฎหมายอาญา	
มาตรา	๓๒๗)

		 	 	๕)	ความผิดฐานดูหมิ่น	หมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์	ประมุขแห่งรัฐ 
ตา่งประเทศ	ผูแ้ทนรฐัตา่งประเทศนัน้	กฎหมายบญัญตัคิุม้ครองความผดิทัง้สองฐานไว้
รวมในมาตราเดียวกัน	ทั้งนี้	ตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	๑๑๒,	มาตรา	๑๓๓	
และมาตรา	๑๔๓	

   ๓. ความผิดฐานดูหมิ่นตามหลักกฎหมายต่างประเทศ๖   
		 	 	โดยหลกัการเสรภีาพของบคุคลนัน้เปน็เรือ่งทีก่ฎหมายตา่งประเทศไดใ้ห้

ความสำคัญเป็นอย่างมาก	ขณะเดียวกันกฎหมายก็ให้ความคุ้มครองเกียรติของบุคคล 
ไม่ให้ถูกลดทอนเช่นกัน	ดังจะเห็นได้จากหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับความผิดฐานดูหมิ่น 
และหมิ่นประมาทซึ่งมีคุณธรรมทางกฎหมายในการคุ้มครองเกียรติของบุคคล	ดังนี้

    ๑) กลุ่มประเทศที่ใช้ระบบกฎหมาย Common Law	กฎหมายเรื่อง 
ดหูมิน่และหมิน่ประมาทของประเทศสหรฐัอเมรกิาและสหราชอาณาจกัรนัน้มหีลกัการ
ในทำนองเดียวกัน	กล่าวคือ	การกระทำความผิดต่อชื่อเสียง	เรียกว่า	“Defamation”	
เป็นการกระทำใด	ๆ	ที่แสดงต่อสาธารณะ	มีความมุ่งหมายที่จะลดคุณค่าหรือเกียรต ิ
ของบุคคลหนึ่งบุคคลใด	 หรือต้องการให้สังคมเกิดความรังเกียจและตัดบุคคลใด 
ออกจากสังคมโดยไม่จำกัดรูปแบบของการกระทำ	 เช่น	 วาจา	 ลายลักษณ์อักษร	
กระทำต่อหน้าหรือลับหลัง	แบ่งออกได้เป็น	๒	ลักษณะ	คือ	

     การหมิ่นประมาทที่เป็นการโฆษณา	 (Libel)	 เป็นการกระทำในรูป 
ของวัตถุ	 เช่น	 การใส่ความด้วยเอกสาร	 แผ่นเสียง	 รูปหล่อ	 รูปปั้น	 แกะสลัก	
ที่เป็นถาวรวัตถุมีสภาพคงทน	ถือว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการใส่ความอันร้ายแรง 
ทำให้ผู้เสียหายได้รับความเสียหายอย่างมาก	 Libel	 ตามหลักกฎหมายของ 
สหราชอาณาจกัรเปน็ความผดิตอ่สว่นตวั	และเปน็ความรบัผดิทางแพง่ซึง่ผูก้ระทำตอ้ง 
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน	แต่อาจเป็นความผิดทางอาญาได้หากผู้เสียหายแสดงให้เห็น
ว่าการกระทำหมิ่นประมาทนั้นมีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นใน 
สังคม

     การหมิ่นประมาทโดยวาจา	 (Slander)	 เป็นการใส่ความด้วยวาจา 
หรอืกรยิาอืน่	ๆ 	ซึง่สญูหายฉบัพลนั	ถอืวา่ไมเ่ปน็ความผดิรา้ยแรง	และเปน็ความรบัผดิ
ทางแพง่เทา่นัน้	เนือ่งจากการกระทำดงักลา่วเปน็สิง่ทีเ่กดิขึน้แลว้หายไป	ไมม่หีลกัฐาน	
ไม่น่าที่จะเกิดความเสียหาย	 กรณีนี้ผู้เสียหายจึงมีหน้าที่พิสูจน์ให้ได้ว่าข้อความ 

  ๖สรุปจาก	 เฉลิมชัยศรี	 เพ็ญตระกูลชัย,	 “การคุ้มครองเกียรติ : ศึกษาคุณธรรมทางกฎหมายในความผิดฐานดูหมิ่น 
เปรียบเทียบความผิดฐานหมิ่นประมาท”,	วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,	๒๕๕๒,	หน้า	๓๑	–	๕๓.
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หม่ินประมาทน้ันได้ก่อให้เกิดความเสียหายข้ึนแล้ว	กรณี Slander น้ี มีข้อยกเว้น ๔ ประการ  
ซึ่งถือว่าแม้เป็นการหมิ่นประมาทโดยวาจาแต่ก็ได้ก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นแล้ว 
ไดแ้ก	่กลา่วหาวา่ไดก้ระทำความผดิอาญา	กลา่วหาวา่เปน็โรคทีน่า่รงัเกยีจอยา่งรา้ยแรง 
และมีลักษณะติดต่อกันได้ในเวลาที่กล่าวหา	กล่าวหาว่าเป็นผู้หญิงที่ไม่บริสุทธิ์ในทาง 
ประเวณี	และกล่าวหาว่าไม่มีความรู้ความชำนาญอันจำเป็นสำหรับหน้าท่ีการงาน

	 	 		 อย่างไรก็ดี	ทั้งการหมิ่นประมาทในลักษณะ	Libel	และ	Slander	นั้น	 
มีข้อยกเว้นว่าถ้าเป็นการกล่าวข้อความภายในกรอบท่ีกฎหมายให้การรับรองคุ้มครองไว้ 
ผู้กระทำจะไม่มีความผิด	 ได้แก่	มีความชอบธรรมที่จะกล่าวได้	 เป็นกรณีที่ยกเอา 
ความจริงขึ้นเป็นข้อต่อสู้	 มีเอกสิทธิ์	 เช่น	 บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดี	
การอภิปรายในรัฐสภา	การตักเตือนในหมู่ญาติ	และการวิจารณ์โดยเที่ยงธรรม	 เช่น	
วิจารณ์ความประพฤติของข้าราชการ	หรือพระสงฆ์	เป็นต้น

	 	 		 มีข้อสังเกตว่าการสบประมาท	การด่า	การหยาบคาย	การไม่สุภาพ	
หรือที่เรียกว่าการดูหมิ่นนั้น	ประเทศที่ใช้ระบบกฎหมาย	Common	Law	ไม่ถือว่า 
เปน็การกระทำทีก่อ่ใหเ้กดิความเสยีหาย	เพราะเหน็วา่การสบประมาทเปน็เรือ่งเลก็นอ้ย 
และไม่ควรเอาโทษ

   ๒) กลุ่มประเทศที่ใช้ระบบกฎหมาย Civil Law	การดูหมิ่น	 (Insult)	
และการหมิ่นประมาท	 (Defamation)	 นั้น	 ต่างเป็นความผิดตามระบบกฎหมาย	 
Civil	Law	โดยการหมิ่นประมาทต้องมีการเผยแพร่ไปยังบุคคลที่สาม	แต่การดูหมิ่น 
ไมจ่ำเปน็จะตอ้งมบีคุคลทีส่ามเขา้มาเกีย่วขอ้ง	ตวัอยา่งเชน่	กฎหมายเยอรมน	ีและญีปุ่น่	
ดังต่อไปนี้

     ประมวลกฎหมายอาญาเยอรมนีบัญญัติให้ผู้กระทำการดูหมิ่น 
ต้องรับโทษจำคุก	๑	ปี	หรือปรับ	และถ้าการดูหมิ่นดังกล่าวได้กระทำโดยมีเจตนาเพื่อ 
ประสงค์ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง	ต้องรับโทษจำคุกตั้งแต่	๒	ปีขึ้นไป	 
หรือปรับ	 การดูหม่ินในท่ีน้ี	 หมายถึง	 การสบประมาท	 ดูหม่ิน	 เหยียดหยาม	
ให้ได้รับความอับอาย	โดยไม่จำกัดวิธีการ	อาจเป็นการกระทำต่อหน้าหรือลับหลังก็ได้ 
และการพิสูจน์ความจริงไม่เป็นเหตุให้ผู้กระทำหลุดพ้นจากความรับผิดได	้อย่างไรก็ดี 
กฎหมายเยอรมนีได้บัญญัติให้มีเหตุยกเว้นโทษในความผิดฐานดูหมิ่นดังนี้  
การป้องกันส่วนได้เสียตามกฎหมาย	 การวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับความสำเร็จ 
ทางวิทยาศาสตร์	 ศิลปะหรือพาณิชย์	 และการดูหมิ่นซึ่งหน้าซึ่งต่างฝ่ายต่างกระทำ 
ประการหลังนี้กฎหมายบัญญัติให้เป็นดุลพินิจของศาลในการที่จะยกเว้นโทษ 
แก่ผู้กระทำฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายนอกจากความผิดฐานดูหมิ่นแล้ว 
กฎหมายเยอรมนีได้บัญญัติให้การหมิ่นประมาทที่มีลักษณะของการนินทาว่าร้าย 
ผู้อ่ืนซ่ึงผู้กระทำไม่สามารถพิสูจน์ความจริงได้	 การกล่าวอ้างข้อความอันเป็นเท็จ 
ให้ร้ายผู้อื่น	 เป็นเหตุให้ผู้นั้นถูกดูถูกหรือถูกทำลายความน่าเชื่อถือและการ 
หมิ่นประมาทบุคคลทางการเมืองโดยวิธีการโฆษณาเป็นความผิดอีกด้วย
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     ประมวลกฎหมายอาญาญีปุ่น่บญัญตัใิหก้ารดหูมิน่และหมิน่ประมาท 
เป็นอาชญากรรมร้ายแรง	มีความผิดทางอาญา	จุดมุ่งหมายเพื่อคุ้มครองเกียรติของ 
บุคคลซึ่งตามกฎหมายญี่ปุ่นแล้วถือว่ามีความสำคัญมากโดยประมวลกฎหมายอาญา 
ญี่ปุ่น	มาตรา	๒๓๑	บัญญัติให้การดูหมิ่นในที่สาธารณะโดยปราศจากมูลความจริง	 
ผู้กระทำต้องรับโทษทางอาญาในความผิดลหุโทษ	

		 	 		 เมื่อพิจารณาความผิดฐานดูหมิ่นตามหลักกฎหมายต่างประเทศแล้ว 
จะเหน็ไดว้า่	การดถูกูเหยยีดหยามไมเ่ปน็ความผดิตามระบบกฎหมาย	Common	Law	 
แต่การดูถูกเหยียดหยาม	 การดูหมิ่นตามระบบกฎหมาย	Civil	 Law	นั้น	 เป็นการ 
กระทำอาชญากรรมซึ่งผู้กระทำต้องรับโทษทางอาญา	อันเป็นแนวทางเดียวกันกับ 
ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทย

๔. ความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้าตามประมวลกฎหมายอาญา
	 	 ความผดิฐานดหูมิน่ซึง่หนา้ไดบ้ญัญตัไิวใ้นประมวลกฎหมายอาญา	ภาค	๓	 

ลหุโทษ๗	 ซึ่งเป็นภาคที่เกี่ยวข้องกับความผิดเล็กน้อย	 ก่อให้เกิดความรำคาญขึ้นใน 
สังคม	ตัวอย่างของความผิดลหุโทษได้แก่	การกระทำด้วยประการใด	ๆ	ให้ประกาศที่ 
เจ้าพนักงานปิดไว้หลุดฉีกหรือไร้ประโยชน์	การส่งเสียงทำให้เกิดเสียง	หรือกระทำ 
ความอือ้องึ	โดยไมม่เีหตอุนัสมควรจนทำใหป้ระชาชนตกใจหรอืเดอืดรอ้น	การทะเลาะ 
กนัอยา่งอือ้องึในทางสาธารณหรอืสาธารณสถาน	หรอืการไมค่วบคมุดแูลบคุคลวกิลจรติ 
ปล่อยปละละเลยให้ออกเที่ยวไปโดยลำพัง	เป็นต้น

		 	 การดูหมิ่นซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณานั้นประมวลกฎหมายอาญาได้ 
บัญญัติให้ผู้กระทำต้องได้รับโทษตามกฎหมาย	ดังนี้
	 	 	 	 	 มาตรา	 ๓๙๓ “ผู้ใดดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณา ต้อง 
ระวางโทษจำคกุไมเ่กนิ ๑ เดอืน หรอืปรบัไมเ่กนิ ๑,๐๐๐ บาท หรอืทัง้จำทัง้ปรบั” 
     “หลักเกณฑ์ของการดูหมิ่นซึ่งหน้าตามมาตรา ๓๙๓” ต้องมีลักษณะ 
ของการเจตนาดถูกู เหยยีดหยาม ทำใหอ้บัอาย เสยีหาย เปน็ทีเ่กลยีดชงั สบประมาท  
หรือด่า อันเป็นการประทุษร้ายต่อความรู้สึกของผู้อื่น อาจกระทำด้วยวาจาหรือ 
กริยาท่าทางก็ได้	 ตัวอย่างเช่น	 การกล่าวถ้อยคำเหล่านี้ต่อผู้เสียหาย	 “ตอแหล”	
(คำพิพากษาฎีกาที่	 ๘๙๑๙/๒๕๕๒)	 “ไอ้ทนายเฮงซวย”	 (คำพิพากษาฎีกาที่	
๑๖๒๓/๒๕๕๑)	“อเีหีย้	อสีตัว	์อคีวาย	มงึคดิวา่เมยีกกูนิเงนิไปหรอืไง”	(คำพพิากษาฎกีาที	่
๕๒๕๗/๒๕๔๘)	 “ไอ้หน้าโง่”	 (คำพิพากษาศาลฎีกาที่	 ๗๕๗๒/๒๕๔๒)	 “ไอ้ห่า”	
(คำพพิากษาฎกีาที	่๓๘๐๐/๒๕๒๗)	“พระหนา้ผ	ีพระหนา้เปรต	ไปฟอ้งวานก	ูกไูมก่ลวั”	

  ๗ประมวลกฎหมายอาญา	 มาตรา	 ๑๐๒	 “ความผิดลหุโทษ	 คือความผิดซึ่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเดือน	 ๑	 เดือน	
หรือปรับไม่เกิน	๑,๐๐๐	บาท	หรือทั้งจำทั้งปรับเช่นว่ามานี้ด้วยกัน”.
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(คำพพิากษาฎกีาที	่๑๐/๒๕๒๗)	“เปน็มารศาสนา”	(คำพพิากษาฎกีาที	่๓๒๒๖/๒๕๒๕)	
“อีดอก”	 (คำพิพากษาฎีกาที่	 ๒๑๐๑/๒๕๒๑)	 คำว่า	 “อีสัตว์	 เดี๋ยวตบเสียนี่”	
(คำพิพากษาฎีกาที่	๒๒๒๐/๒๕๑๘)	ถ้อยคำที่เป็นการดูหมิ่นซึ่งหน้าตามคำพิพากษา
ฎกีาดงักลา่วมาขา้งตน้นัน้		ลว้นมคีวามหมายในทางเสือ่มเสยี	กลา่วหาผูเ้สยีหายวา่เปน็ 
คนพูดเท็จ	เป็นสัตว์	เป็นคนทุจริต	เป็นคนไม่ฉลาด	เป็นผีจำพวกหนึ่ง	เป็นคนมีใจบาป 
หยาบชา้คอยกดีกนับญุกศุลของผูอ้ืน่	หรอืกลา่วถอ้ยคำเหยยีดหยามใหผู้เ้สยีหายไดร้บั 
ความอับอายเจ็บใจ	อันการทำลายเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้เสียหาย 
ทั้งนี้	 ต้องเป็นการกล่าวต่อหน้าผู้เสียหาย หรือเป็นการกล่าวลับหลังในระยะที่ 
ผู้เสียหายสามารถได้ยินถ้อยคำได้

		 	 สำหรับการดูหมิ่นด้วยการโฆษณาตามมาตรา	 ๓๙๓	 นั้น	 การกระทำ 
ดังกล่าวต้องมีลักษณะของการแพร่หลายหรือเผยแพร่ออกไปยังสาธารณชน	 หรือ 
การป่าวร้อง	 อาจกระทำโดยเอกสาร	 ภาพวาด	 ภาพยนตร์	 หรือการกระจายเสียง	 
การดูหมิ่นด้วยการโฆษณานี้แม้เป็นการกล่าวลับหลังผู้เสียหายก็เป็นความผิดแล้ว 
เชน่	บรรณาธกิารหนงัสอืลงขอ้ความวา่	ต.	ตะโกนกลางตลาดวา่	 “จำเลยถอดรองเทา้ 
ตบหน้า	ส.”	(คำพิพากษาฎีกาที่	๑๑๐๔/๒๕๑๙)	เป็นต้น

๕. ข้อควรพิจารณาที่สำคัญเกี่ยวกับการดูหมิ่นซึ่งหน้า
	 	 สาระสำคญัของการดหูมิน่ซึง่หนา้ตามมาตรา	๓๙๓	คอื	มกีารดหูมิน่ผูอ้ืน่ 

ซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณาโดยเจตนา	 และจากองค์ประกอบความผิดดังกล่าวนั้น 
เห็นว่ามีข้อควรพิจารณาที่สำคัญ	ดังนี้

    ๑) ลักษณะของการดูหมิ่นซึ่งหน้า	 การดูหมิ่นซึ่งหน้าต้องมีการกล่าว 
ถอ้ยคำหรอืแสดงกรยิาทา่ทางทีเ่ปน็การดหูมิน่ใหผู้อ้ืน่ทราบในขณะทีม่กีารกระทำใน 
ทันทีทันใด ดังนั้น การโทรศัพท์หรือส่งโทรสารดูหมิ่นผู้อื่นโดยตรงในทันทีทันใด 
แม้จะไม่เห็นหน้ากัน ก็เป็นการดูหมิ่นซึ่งหน้าตามมาตรา ๓๙๓ แล้ว๘	อย่างไรก็ตาม	 
การกระทำที่ถือว่าเป็นการดูหมิ่นซึ่งหน้าดังกล่าวไม่รวมถึงการส่งจดหมายดูหมิ่น	 
เพราะจดหมายย่อมไปถึงผู้รับต่างวันและเวลา	 (คำพิพากษาฎีกาที่	 ๒๕๖/๒๕๐๙)	 
และสง่ขอ้ความทางโทรศพัทเ์คลือ่นที	่หรอืการสง่	SMS	เพราะการสง่ขอ้ความดงักลา่ว 
ไมใ่ชก่ารกระทำตอ่หนา้ผูเ้สยีหายและถา้ผูเ้สยีหายไมเ่ปดิดกูอ็าจจะไมท่ราบขอ้ความที ่
ดหูมิน่ในทนัท	ีดงัเชน่กรณคีำชีข้าดความเหน็แยง้ของอยัการสงูสดุตามประมวลกฎหมาย 
วธิพีจิารณาความอาญา	มาตรา	๑๔๕	(ชีข้าดความเหน็แยง้ที	่๑๕๘/๒๕๕๓)	ซึง่อยัการสงูสดุ 
มคีำชีข้าดวา่ความผดิฐานดหูมิน่ซึง่หนา้ตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	๓๙๓	ตอ้ง 
เปน็การกระทำตอ่หนา้ผูเ้สยีหาย	โดยผูเ้สยีหายจะตอ้งอยูใ่นทีเ่กดิเหตดุว้ย	ถา้ผูเ้สยีหาย 
ไม่อยู่ในที่เกิดเหตุก็ไม่อาจเป็นการดูหมิ่นซึ่งหน้าได้	การที่ผู้ต้องหาใช้โทรศัพท์มือถือ 

	 	 ๗ปริญญา		จิตรการนทีกิจ,	เพ่ิงอ้าง,	หน้า	๔๕.
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ของตนส่งข้อความ	“พ่อมึงก็โกง	มึงก็โกง	พ่อกูไม่เคยโกงใคร	ไม่เคยใช้เงินพ่อแม่มึง”	
เข้าโทรศัพท์มือถือของผู้เสียหาย	 แม้ข้อความดังกล่าวจะเป็นการดูหมิ่นผู้เสียหาย	 
แต่ผู้ต้องหาไม่ได้กระทำต่อหน้าผู้เสียหาย	หรือผู้เสียหายอยู่ในที่นั้น	ทั้งข้อความที่ถูก 
ส่งเข้าโทรศัพท์มือถือของผู้เสียหายดังกล่าว	 หากผู้เสียหายไม่เปิดดูก็จะไม่ทราบ 
ข้อความที่ดูหมิ่นผู้เสียหายในทันที	 ตามพฤติการณ์ยังถือไม่ได้ว่าผู้ต้องหาดูหมิ่น 
ผู้เสียหายซึ่งหน้า

    ๒) การดูหม่ินซ่ึงหน้าซ่ึงต่างฝ่ายต่างกระทำ ความผิดฐานดูหม่ินซ่ึงหน้าน้ัน 
กฎหมายประสงค์จะลงโทษผู้ที่ดูหมิ่นผู้อื่นแต่เพียงฝ่ายเดียวโดยไม่มีการโต้ตอบ 
ดังนั้น	 กรณีการดูหมิ่นซึ่งหน้าซึ่งต่างฝ่ายต่างกระทำย่อมไม่เป็นความผิดตาม 
มาตรา	๓๙๓	(คำพิพากษาฎีกาที่	๑๔๒๐/๒๕๓๔)

   ๓) กระทำโดยเจตนา	ความผิดตามมาตรา	๓๙๓	นั้น เป็นความผิดที่ 
ต้องการเจตนาของผู้กระทำ	(คำพิพากษาฎีกาที่	๒๒๓/๒๕๒๓)	อันเป็นข้อยกเว้นของ 
ความผิดลหุโทษ	ซ่ึงโดยหลักแล้วแม้จะกระทำโดยไม่มีเจตนาก็เป็นความผิดลหุโทษได้

   ๔) อายุความ	ความผิดตามมาตรา	๓๙๓	ซึ่งเป็นความผิดลหุโทษนั้นเป็น 
ความผดิทีม่อีายคุวามเพยีง ๑ ป	ีตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	๙๕	(๕)	หากปลอ่ย 
ให้คดีขาดอายุความแล้วสิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับสิ้นไป	 (คำพิพากษาฎีกาที	่
๒๖๑/๒๕๕๒)

๖. บทสรุป
	 	 ความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณาตามประมวลกฎหมาย 

อาญา	มาตรา	๓๙๓	นั้น	บัญญัติขึ้นเพื่อคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคล 
ไม่ให้ถูกทำลายจากการดูถูก	เหยียดหยาม	และป้องกันไม่ให้มีการใช้สิทธิและเสรีภาพ 
ตามรัฐธรรมนูญโดยไม่มีขอบเขตจนเป็นเหตุให้การกระทำดังกล่าวไปละเมิดต่อสิทธ ิ
และเสรีภาพของผู้อื่น	 ไม่ว่าจะเป็นเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันเสรีภาพในการแสดง 
ความคดิเหน็	การพดู	การเขยีน	การพมิพ	์การโฆษณา	และการสือ่ความหมายโดยวธิอีืน่ 
ก็ตาม	อย่างไรก็ดี	เมื่อความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร 
ในปัจจุบันได้พัฒนาไปอย่างรุดหน้า	การจะพิจารณาว่า	กริยาท่าทาง	หรือคำพูดใด 
จะมลีกัษณะของการดหูมิน่หรอืไม	่จงึตอ้งพจิารณาเปน็รายกรณโีดยศกึษาจากแนวคดิ 
ของฐานความผิด	และกรณีศึกษาที่สำคัญ	แต่อย่างไรก็ตาม	หากทุกคนต่างตระหนัก 
ถึงสิทธิและเสรีภาพของตน	 และคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นด้วยแล้ว	 
บทบัญญัติแห่งกฎหมายอันเกี่ยวกับการกระทำผิดดังกล่าวย่อมไม่มีความจำเป็น 
แต่อย่างใด	และสังคมไทยก็คงจะมีแต่ความสงบสุข
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	 เอกสารอ้างอิง
	 	 	 •	 เฉลิมชัยศรี	 	 เพ็ญตระกูลชัย,	การคุ้มครองเกียรติ	 :	ศึกษาคุณธรรมทางกฎหมายในความผิดฐานดูหมิ่น 
 เปรียบเทียบความผิดฐานหมิ่นประมาท,	วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,	๒๕๕๒
	 	 	 •	 ทนงศักดิ์		ดุลยกาญจน์	และสมศักดิ์		เอี่ยมพลับใหญ่,	หมิ่นประมาทและดูหมิ่น,	พิมพ์ครั้งที่	๒,	(กรุงเทพฯ	 
	 :	สำนักพิมพ์นิติธรรม,	๒๕๔๙)
	 	 	 •	 ปรญิญา		จติรการนทกีจิ,	หมิน่ประมาท	–	ดหูมิน่ซึง่หนา้,	พมิพค์รัง้ที่	๒,	(กรงุเทพฯ	:	สำนกัพมิพน์ติธิรรม,		
	 ๒๕๓๗)
	 	 	 •	 สำนักงานวิชาการ	สำนักงานอัยการสูงสุด	เว็บไซต์	:	www.tech.ago.go.th.
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นางสาวอริยพร  โพธิใส
นิติกร สำนักกฎหมาย

สารพันปัญหากฎหมาย

หลักเกณฑ์ในการลบล้างคำสั่ง
ทางปกครอง

  การที่ฝ่ายปกครองจะดำเนินกิจกรรมทางปกครองให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น 
ฝ่ายปกครองในฐานะที่เป็นองค์กรซึ่งต้องบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายย่อม 
ต้องอาศัยเครื่องมือสำหรับเพื่อช่วยในการปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 
หลายประการด้วยกัน และบรรดาเครื่องมือที่ฝ่ายปกครองมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ 
เพือ่ใหก้ารปฏบิตัภิารกจิใหบ้รรลผุลอยา่งหนึง่กค็อื “คำสัง่ทางปกครอง” ซึง่เปน็รปูแบบ 
ของการกระทำทางปกครองที่สำคัญ และมีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์หรือก่อ 
ให้เกิดการเคลื่อนไหวซึ่งสิทธิและหน้าที่ของบุคคล รวมทั้งเป็นการกำหนดสถานภาพ 
ทางกฎหมายของบุคคลผู้รับคำสั่งทางปกครองนั้นด้วย คำสั่งทางปกครองจึงเป็นการ
ใช้อำนาจรัฐที่เหนือกว่าของฝ่ายปกครองเพื่อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ให้แก่ประชาชน
หรือเอกชนยึดถือปฏิบัติ โดยกฎเกณฑ์ดังกล่าวมีลักษณะที่เป็นรูปธรรมและมีผลเป็น
การเฉพาะราย  

  ดังนั้น เพื่อให้ผู้อ่านได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวกับการออกคำสั่ง 
ทางปกครองซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการกระทำทางปกครองโดยองค์กรฝ่ายปกครอง  
และการยกเลิกหรือเพิกถอนคำสั่งทางปกครองว่ามีความหมายและลักษณะอย่างไร  
หากการออกคำสั่งทางปกครองนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วจะก่อให้เกิดผล 
เป็นประการใด จะยกเลิกหรือเพิกถอนได้หรือไม่เพียงใดรวมทั้งจะมีผลทางกฎหมาย 
เป็นเช่นใด “สารพันปัญหากฎหมาย” ฉบับนี้จึงใคร่ขอเสนอเรื่อง “หลักเกณฑ์ในการ 
ลบล้างคำสั่งทางปกครอง” ตามลำดับดังนี้

  ๑. ความหมายของคำสั่งทางปกครอง 
   “คำสั่งทางปกครอง”หมายความว่า “(๑) การใช้อำนาจตามกฎหมาย 

ของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ  
เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ 
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ของบคุคล ไม่วา่จะเป็นการถาวรหรอืชั่วคราว เชน่ การสัง่การ การอนุญาต การอนมุตัิ 
การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียนแต่ไม่หมายความรวมถึง 
การออกกฎ (๒) การอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง”๑ 

           เมือ่พจิารณาตามนยัความหมายดงักลา่วแลว้จะเหน็ไดว้า่คำสัง่ทางปกครอง 
นัน้จะตอ้งมลีกัษณะทีเ่ปน็การกระทำโดยเจา้หนา้ทีฝ่า่ยปกครองหรอืองคก์รทีใ่ชอ้ำนาจ 
ทางปกครอง โดยเปน็การกำหนดสภาพทางกฎหมาย เพราะคำสัง่ทางปกครองจะตอ้ง 
มุ่งประสงค์เพื่อให้เกิดผลทางกฎหมายอันเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ระหว่างบุคคลใน 
อันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อ 
สถานภาพของสทิธหิรอืหนา้ทีข่องบคุคล และมผีลเปน็การเฉพาะ 
แก่ผู้รับคำสั่งทางปกครอง ซึ่งโดยสภาพแล้วจะต้องมุ่งใช้บังคับ 
กบับคุคลหนึง่บคุคลใดโดยตรง แมใ้นคำสัง่นัน้จะไมร่ะบชุือ่บคุคล 
ผู้รับคำสั่งไว้ก็ตาม๒

 ๒. ลักษณะของคำสั่งทางปกครองที่ยกเลิกหรือ 

เพิกถอนได้
      โดยทัว่ไปแลว้ “การลบลา้งคำสัง่ทางปกครอง” คอื 

การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการยกเลิกคำสั่งทาง 
ปกครองทีช่อบดว้ยกฎหมายถอืเปน็ดลุพนิจิขององคก์รเจา้หนา้ทีฝ่า่ยปกครอง ดงันัน้ 
คำสัง่ทางปกครองทีอ่อกโดยฝา่ยปกครองหรอืองคก์รทีใ่ชอ้ำนาจทางปกครองนัน้ มทีัง้
คำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย และคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
ซึ่งหากคำสั่งใดเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ย่อมถูกเพิกถอนไป  
แต่หากคำสั่งใดเป็นคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็ไม่ได้หมายความว่า 
จะมีผลใช้บังคับอยู่ได้ตลอดไป หรือไม่สามารถที่จะยกเลิกได้เลย ซึ่งหมายความว่า 
ถา้ในขณะทีค่ำสัง่ทางปกครองนัน้ยงัคงมผีลใชบ้งัคบัอยูแ่ตป่รากฏวา่ขอ้เทจ็จรงิหรอืขอ้ 
กฎหมายทีเ่ปน็เงือ่นไขในการออกคำสัง่ทางปกครองนัน้ไดเ้ปลีย่นแปลงไป ทำใหค้ำสัง่
ทางปกครองไมส่อดคลอ้งกบักฎหมายทีม่ผีลใชบ้งัคบัอยูใ่นขณะนัน้ สง่ผลใหค้ำสัง่ทาง
ปกครองนัน้ไมส่ามารถใชบ้งัคบัไดอ้กีตอ่ไป รฐัหรอืฝา่ยปกครองกส็ามารถลบลา้งคำสัง่
ทางปกครองนั้นได้ แม้จะเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายก็ตาม 

  ๓.  การยกเลิกคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย สามารถแยก 
พิจารณาได้ดังนี้

       ๓.๑  การยกเลิกคำส่ังทางปกครองท่ีชอบด้วยกฎหมายซ่ึงเป็นการ 
สร้างภาระ

 ๑พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๕.

   ๒กาญจนา สุดประเสริฐ, วิทยานิพนธ์เร่ือง “การเพิกถอนคำส่ังทางปกครองท่ีชอบด้วยกฎหมาย” มหาวิทยาลัยรามคำแหง. ๒๕๔๖. 
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            คำสัง่ทางปกครองทีช่อบดว้ยกฎหมายซึง่เปน็การสรา้งภาระ (ไมเ่ปน็การ 
ให้ประโยชน์) แก่ผู้รับคำสั่งทางปกครองอาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วน 
โดยให้มีผลตั้งแต่ขณะที่เพิกถอนหรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่ 
กำหนดได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่คงต้องทำคำสั่งทางปกครองที่มีเนื้อหาทำนองเดียวกัน 
นั้นอีก หรือเป็นกรณีที่การเพิกถอนไม่อาจกระทำได้เพราะเหตุอื่น๓ ดังนั้น คำสั่งทาง 
ปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการสร้างภาระแก่ผู้รับคำสั่งทางปกครอง อาจถูก 
องคก์รเจา้หนา้ทีฝ่า่ยปกครองใชด้ลุพนิจิยกเลกิทัง้หมดหรอืบางสว่นกไ็ด ้โดยทัว่ไปแลว้ 
คำสัง่ทางปกครองทีช่อบดว้ยกฎหมายซึง่เปน็การสรา้งภาระอาจถกูยกเลกิไดใ้นกรณทีี ่
สภาพการณท์างขอ้เทจ็จรงิหรอืขอ้กฎหมายเปลีย่นแปลงไปหลงัจากทีอ่งคก์รเจา้หนา้ที ่
ฝ่ายปกครองได้ออกคำสั่งทางปกครองแล้ว แต่อย่างไรก็ตามการยกเลิกคำสั่งทาง 
ปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการสร้างภาระไม่อาจกระทำได้ หากเป็นกรณีที่ 
องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองต้องทำคำสั่งทำนองเดียวกันนั้นอีก ซึ่งเป็นกรณีที่บุคคล 
ผูร้บัคำสัง่ทางปกครองไมไ่ดร้บัประโยชนใ์ด ๆ  จากการยกเลกิคำสัง่ทางปกครอง หรอืเปน็ 
กรณทีีก่ารยกเลกิคำสัง่ทางปกครองนัน้ไมอ่าจกระทำไดเ้พราะเหตอุืน่ เชน่ มกีฎหมาย 
เฉพาะกำหนดเงื่อนไขแห่งการยกเลิกคำสั่งทางปกครองที่สร้างภาระไว้เป็นพิเศษ  
ทัง้นี ้ในการยกเลกิคำสัง่ทางปกครองทีช่อบดว้ยกฎหมายซึง่เปน็การสรา้งภาระ องคก์ร 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะต้องเพิกถอนให้มีผลในปัจจุบันหรือมีผลในอนาคตเท่านั้น 
จะยกเลิกย้อนหลังไปในอดีตไม่ได้

  ๓.๒ การยกเลิกคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้ 
ประโยชน์

       ถงึแมว้า่คำสัง่ทางปกครองทีช่อบดว้ยกฎหมายซึง่เปน็การใหป้ระโยชน์ 
แก่ผู้รับคำสั่งอาจถูกยกเลิกโดยองค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง แต่โดยเหตุที่คำสั่งทาง
ปกครองดังกล่าวเป็นคำสั่งที่ให้ประโยชน์แก่บุคคลผู้รับคำสั่ง การที่จะเพิกถอนคำสั่ง
ดังกล่าวจึงต้องมีกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัด คำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็น 
การให้ประโยชน์แก่ผู้รับคำสั่งทางปกครองอาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วน 
โดยให้มีผลตั้งแต่ขณะที่ยกเลิก หรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่ 
กำหนดได้ เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้๔

        (๑) มีกฎหมายกำหนดให้เพิกถอนได้หรือมีข้อสงวนสิทธิให้เพิกถอน
ได้ในคำสั่งทางปกครองนั้นเอง

        (๒) คำสัง่ทางปกครองนัน้มขีอ้กำหนดใหบ้คุคลผูร้บัคำสัง่ทางปกครอง 
ที่ให้ประโยชน์ต้องปฏิบัติ แต่ไม่มีการปฏิบัติภายในระยะเวลาที่กำหนด

 ๓พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง.
 ๔พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๕๓ วรรคสอง.
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        (๓) กรณีที่สภาพของข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป  
ซึ่งหากมีข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เช่นนี้ในขณะทำคำสั่งทางปกครองแล้วเจ้าหน้าที่ 
คงจะไม่ทำคำสั่งทางปกครองนั้น และหากไม่เพิกถอนจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ 
ประโยชน์สาธารณะได้

        (๔) กรณีที่บทกฎหมายเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหากมีบทกฎหมายเช่นนี้ 
ในขณะทำคำสั่งทางปกครองแล้วเจ้าหน้าที่คงจะไม่ทำคำสั่งทางปกครองนั้น แต่การ 
เพกิถอนในกรณนีีใ้หก้ระทำไดเ้ทา่ทีผู่ร้บัประโยชนย์งัไมไ่ดใ้ชป้ระโยชน ์หรอืยงัไมไ่ดร้บั 
ประโยชน์ตามคำสั่งทางปกครองดังกล่าว และหากไม่เพิกถอนจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะได้

        (๕) กรณีที่อาจเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง 
ต่อประโยชน์สาธารณะหรือต่อประชาชนอันจำเป็นต้องป้องกัน 
หรือขจัดเหตุดังกล่าว 

  ๔. การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วย 
กฎหมาย สามารถแยกพิจารณาได้ดังนี้

       ๔.๑  การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบ 
ด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการสร้างภาระ

            การเพกิถอนคำสัง่ทางปกครองทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมายซึง่เปน็การ 
สร้างภาระองค์กรเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองมีอำนาจในการถูกเพิกถอนท้ังหมด หรือบางส่วน 
โดยจะกำหนดให้มีผลย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลัง หรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหน่ึง 
ตามที่กำหนดได้๕   ซึ่งอำนาจในการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองดังกล่าวนี้เป็นอำนาจ 
ดุลพินิจ หมายความว่าคำสั่งทางปกครองที่องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองออกไปโดย 
อาศยัเฉพาะขอ้เทจ็จรงิใดทีเ่ปน็คำสัง่ทางปกครองทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมาย ยงัไมม่ผีลเปน็ 
การบังคับให้องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองต้องดำเนินการเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง 
ดงักลา่วแตอ่ยา่งใด แตถ่า้ผูไ้ดร้บัคำสัง่ไมเ่หน็ดว้ยยอ่มมสีทิธอิทุธรณโ์ตแ้ยง้คำสัง่ในเรือ่ง 
นัน้ได ้และหากบคุคลผูร้บัคำสัง่ยงัไมพ่อใจผลการพจิารณาในชัน้อทุธรณ ์บคุคลนัน้ยอ่ม 
มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของ 
คำสั่งนั้นได้ ในกรณีที่ผู้รับคำสั่งอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งทางปกครอง และปรากฏในชั้น 
พิจารณาว่าคำส่ังทางปกครองท่ีองค์กรเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองได้ออกไปน้ันเป็นคำส่ังทาง 
ปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือศาล แล้วแต่กรณี  
ย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองนั้น

  ๕พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๕๐.
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      ๔.๒ การเพกิถอนคำสัง่ทางปกครองทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมายซึง่เปน็การ 
ให้ประโยชน์

          ในการเพกิถอนคำสัง่ทางปกครองทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมายซึง่เปน็การ 
ให้ประโยชน์แก่ผู้รับคำสั่งทางปกครองนั้น แม้โดยหลักแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 
มีอำนาจเพิกถอนคำสั่งนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนได้ โดยจะให้มีผลย้อนหลังหรือ 
ไม่ย้อนหลังหรือมีผลในอนาคตก็ได้ แต่ถ้าเป็นการเพิกถอนคำสั่งที่ไม่ชอบด้วย 
กฎหมายซึ่งเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับคำสั่ง องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะ 
ทำการเพิกถอนได้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒  
ของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่มีลักษณะ 
เป็นการจำกัดอำนาจในการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่ง 
เป็นการให้ประโยชน์ขององค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตลอดจนกำหนดค่าทดแทน 
ความเสียหายให้แก่ผู้รับคำสั่งทางปกครองดังกล่าว โดยแยกพิจารณาได้ดังนี้  
            ๔.๒.๑ การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
ซึ่งเป็นการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ที่แบ่งแยกได้

              การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
ซึง่เปน็การใหเ้งนิ หรอืใหท้รพัยส์นิ หรอืใหป้ระโยชนท์ีอ่าจแบง่แยกได ้ในการเพกิถอน 
คำสั่งดังกล่าวให้องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองคำนึงถึงความเชื่อโดยสุจริตของผู้รับ 
ประโยชน์ในความคงอยู่ของคำสั่ งทางปกครองนั้นกับประโยชน์สาธารณะ 
ประกอบกัน๖ คำสั่งทางปกครองซึ่งให้ประโยชน์ที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ 
ที่แบ่งแยกได้ เช่น คำสั่งให้ทุนการศึกษา หรือคำสั่งอนุมัติให้เบิกเงินค่าเช่าบ้าน  
ในการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่มีลักษณะดังกล่าว องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 
จะต้องพิจารณาในเบื้องต้นก่อนว่าบุคคลผู้รับคำสั่งนั้นเชื่อในความคงอยู่ของคำสั่ง 
ทางปกครองหรอืไม ่หากเชือ่แลว้ความเชือ่นัน้มอียูแ่คไ่หนเพยีงใด ในกรณทีีข่อ้เทจ็จรงิ 
ปรากฏว่าบุคคลผู้รับคำสั่งทางปกครองไม่อาจกล่าวอ้างว่าตนเชื่อในความคงอยู่ของ 
คำสั่งทางปกครองได้ องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองย่อมสามารถเพิกถอนคำสั่ง 
ทางปกครอง พร้อมทั้งเรียกประโยชน์ที่บุคคลผู้รับคำสั่งทางปกครองได้รับไปคืนได้ 
                แต่หากปรากฏว่าบุคคลผู้รับคำสั่งทางปกครองเชื่อในความ 
คงอยู่ของคำสั่งทางปกครอง องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองย่อมพิจารณาต่อไปว่า 
ความเชือ่ในความคงอยูข่องบคุคลผูไ้ดร้บัคำสัง่เปน็ความเชือ่ทีส่มควรไดร้บัการคุม้ครอง 
หรอืไมเ่พยีงใด โดยหลกัแลว้บคุคลผูร้บัคำสัง่ทางปกครองไมอ่าจทีจ่ะอา้งความเชือ่โดย 
สุจริตได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

 ๖พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง.
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  ๗พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๕๑ วรรคสาม.  
  ๘พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๕๒.

              (๑) บคุคลผูร้บัคำสัง่ทางปกครองไดแ้สดงขอ้ความอนัเปน็เทจ็  
หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งหรือข่มขู่ หรือชักจูงใจโดยการให้ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่นใดที่มิชอบด้วยกฎหมาย

              (๒) บคุคลผูร้บัคำสัง่ทางปกครองไดใ้หข้อ้ความซึง่ไมถ่กูตอ้ง 
หรือไม่ครบถ้วนในสาระสำคัญ

              (๓) บุคคลผู้รับคำสั่งทางปกครองได้รู้ถึงความไม่ชอบด้วย 
กฎหมายของคำสัง่ทางปกครองในขณะไดร้บัคำสัง่ทางปกครอง หรอืการไมรู่น้ัน้เปน็ไป 
โดยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง๗

              ดงันัน้ อำนาจของเจา้หนา้ทีฝ่า่ยปกครอง 
ในการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งให้ 
ประโยชน์ที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ที่แบ่งแยกได้นั้น  
ย่อมมีอยู่ตราบเท่าที่ความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู่ของคำสั่ง 
ทางปกครองเมือ่เทยีบกบัประโยชนส์าธารณะแลว้ไมส่มควรไดร้บั 
การคุ้มครอง แต่แม้ว่าองค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะมีอำนาจ
ในการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็ไม่ได ้
หมายความวา่องคก์รเจา้หนา้ทีฝ่า่ยปกครองจะตอ้งเพกิถอนคำสัง่
ทางปกครองทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมายเสมอไป อยา่งไรกต็ามหากมกีารเพกิถอนคำสัง่ทาง 
ปกครอง องค์กรเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองย่อมมีหน้าท่ีในการเรียกเงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์ 
ที่บุคคลผู้รับคำสั่งทางปกครองได้ไปกลับคืนได้หากเป็นกรณีการเพิกถอนย้อนหลัง
            ๔.๒.๒ การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
ซึ่งไม่ได้ให้ประโยชน์ที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ที่แบ่งแยกได้
                คำสัง่ทางปกครองทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมายซึง่ไมไ่ดใ้หป้ระโยชน์ 
ทีเ่ปน็เงนิ ทรพัยส์นิ หรอืประโยชนท์ีแ่บง่แยกได ้อาจถกูเพกิถอนทัง้หมดหรอืบางสว่นได ้ 
แตผู่ไ้ดร้บัผลกระทบจากการเพกิถอนคำสัง่ทางปกครองดงักลา่วมสีทิธไิดร้บัคา่ทดแทน 
ความเสียหายเนื่องจากความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู่ของคำสั่งทางปกครองได้ 
แต่ต้องร้องขอค่าทดแทนภายใน ๑๘๐ วันนับแต่ได้รับแจ้งให้ทราบถึงการเพิกถอนนั้น  
โดยคา่ทดแทนความเสยีหายดงักลา่วนีจ้ะตอ้งไมส่งูกวา่ประโยชนท์ีผู่น้ัน้อาจไดร้บัหาก 
คำสัง่ทางปกครองดงักลา่วไมถ่กูเพกิถอน๘ ดงันัน้ คำสัง่ทางปกครองซึง่ไมไ่ดใ้หป้ระโยชน ์
ทีเ่ปน็เงนิ ทรพัยส์นิ หรอืประโยชนท์ีแ่บง่แยกได ้เชน่ ใบอนญุาตใหป้ระกอบกจิการสถาน 
บรกิารตา่ง ๆ  คำสัง่บรรจแุตง่ตัง้บคุคลเขา้รบัราชการ หรอืคำสัง่ทางปกครองทีก่อ่ตัง้สทิธ ิ
ในลักษณะอ่ืน ๆ  เช่น คำส่ังอนุญาตให้แปลงสัญชาติ คำส่ังทางปกครองในลักษณะดังกล่าวน้ี 
เป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่สามารถแบ่งแยกได้ หากจะเพิกถอนแล้วจะต้องเพิกถอน 
ทั้งหมดจะเพิกถอนเพียงบางส่วนไม่ได้ 
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                ในกรณีที่องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตัดสินใจเพิกถอน
คำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งไม่ได้ให้ประโยชน์ที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์ที่แบ่งแยกได้ หากบุคคลผู้รับคำสั่งทางปกครองเชื่อโดยสุจริตในความ 
คงอยูข่องคำสัง่ทางปกครองไดร้บัความเสยีหายจากการเพกิถอนคำสัง่ทางปกครองนัน้  
และความเชื่อโดยสุจริตดังกล่าวสมควรได้รับความคุ้มครอง องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่าย 
ปกครองยอ่มจะตอ้งชดใชค้า่ทดแทนความเสยีหายใหแ้กบ่คุคลผูร้บัคำสัง่ทางปกครอง
ดงักลา่ว ทัง้นีค้า่ทดแทนความเสยีหายดงักลา่วจะตอ้งไมส่งูกวา่ประโยชนท์ีบ่คุคลผูร้บั
คำสั่งทางปกครองได้รับ หากไม่มีการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองนั้น

    ๕.  ผลของการยกเลิกหรือเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง
          ๕.๑  ผลของการเพิกถอนคำส่ังทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

            การเพกิถอนคำสัง่ทางปกครองทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมาย เจา้หนา้ทีม่ ี
อำนาจใชด้ลุพนิจิทีจ่ะเพกิถอนคำสัง่ทางปกครองนัน้ไดเ้สมอ เมือ่เพกิถอนแลว้ยอ่มทำให้ 
คำสั่งนั้นสิ้นผลไปในกรณีที่คำสั่งนั้นไม่เป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับคำสั่ง แต่การ 
จะเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับคำสั่ง เช่น 
ใบอนญุาตตา่ง ๆ  หรอืการใหเ้งนิชว่ยเหลอืตา่ง ๆ  เจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งดำเนนิการใหเ้พกิถอน 
คำสัง่ภายใน ๙๐ วนันบัแตไ่ดรู้ถ้งึเหตทุีจ่ะใหเ้พกิถอนคำสัง่ทางปกครองนัน้ เพราะเปน็ 
คำสัง่ทีม่ผีลกระทบตอ่ผูร้บัคำสัง่ เวน้แตค่ำสัง่ทางปกครองจะไดท้ำขึน้เพราะการแสดง 
ข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งหรือการข่มขู่หรือการ 
ชักจูงใจโดยการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่มิชอบด้วยกฎหมาย๙ 

       ๕.๒  ผลของการยกเลิกคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย
            ในกรณีที่ศาลปกครองมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ยกเลิกคำสั่งทาง 

ปกครองทีช่อบดว้ยกฎหมายคำพพิากษาของศาลยอ่มมผีลเปน็การยกเลกิคำสัง่ไปในตวั 
และมผีลผกูพนัคูก่รณทีีจ่ะตอ้งปฏบิตัติาม หากไมป่ฏบิตัติาม ศาลตอ้งดำเนนิการบงัคบั 
คดีโดยอาจมีคำบังคับให้ใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สิน หรือให้กระทำการหรืองดเว้น 
กระทำการตามหน้าที่ก็ได้ 

            ในกรณีการยกเลิกคำส่ังทางปกครองท่ีชอบด้วยกฎหมายซ่ึงไม่เป็น 
การสร้างภาระแก่ผู้รับคำสั่งทางปกครองย่อมก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้รับคำสั่งทาง 
ปกครอง เพราะเป็นการลดภาระของผู้รับคำสั่งทางปกครอง ที่จะต้องกระทำการ  
หรอืไมก่ระทำการตามคำสัง่ทางปกครองนัน้ แตใ่นการยกเลกิคำสัง่ทางปกครองทีช่อบ
ดว้ยกฎหมายซึง่เปน็การใหป้ระโยชนแ์กผู่ร้บัคำสัง่ทางปกครองยอ่มกอ่ใหเ้กดิผลกระทบ 
กระเทือนหรือเกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ตัวผู้รับคำสั่งทาปกครองได้ เนื่องจาก 
ตอ้งสญูเสยีสทิธหิรอืประโยชนจ์ากคำสัง่ทางปกครองทีช่อบดว้ยกฎหมายนัน้ ดงันัน้ รฐั 

  ๙พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙. มาตรา ๔๙.
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หรือฝ่ายปกครองต้องกำหนดแนวทางในการแก้ไขเยียวยาความเสียหายให้แก่บุคคล 
ผู้รับคำสั่งทางปกครองซึ่งเป็นคู่กรณีในการทำคำสั่งทางปกครองนั้น   

  บทสรุป
  เนือ่งจากวา่การยกเลกิหรอืเพกิถอนคำสัง่ทางปกครองนัน้อาจมผีลกระทบ 

ตอ่สทิธ ิเสรภีาพ หรอืประโยชนอ์นัชอบธรรมของบคุคลใดบคุคลหนึง่ การทีฝ่า่ยปกครอง 
จะทำการลบลา้งคำสัง่ทางปกครองไดน้ัน้จะตอ้งเปน็กรณทีีก่ฎหมายไดใ้หอ้ำนาจไวด้ว้ย 
และจะตอ้งกระทำภายในกรอบทีก่ฎหมายกำหนดเทา่นัน้ หากฝา่ยปกครองกระทำการ 
ใดลงไปโดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย ยอ่มเปน็หนา้ทีข่องฝา่ยปกครอง 
ที่จะต้องรับผิดชอบโดยการออกคำสั่งเพื่อให้มีผลเป็นการยกเลิก 
หรอืเพกิถอนคำสัง่นัน้ หรอืแมแ้ตใ่นกรณทีีฝ่า่ยปกครองไดม้คีำสัง่
ทางปกครองทีช่อบดว้ยกฎหมายออกมาบงัคบัใช ้แตห่ากภายหลงั 
ออกคำสัง่นัน้ขอ้เทจ็จรงิและพฤตกิารณเ์ปลีย่นแปลงไป ซึง่หากไม่
ทำการลบลา้งคำสัง่ทางปกครองนัน้จะกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายตอ่
ประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์ส่วนรวมได้ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว 
หากพิจารณาตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว อาจจะกล่าวได้ว่าคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น 
ย่อมมีผลในทางกฎหมายเช่นเดียวกันกับคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ 
ตราบเทา่ทีย่งัไมม่กีาร “ลบลา้ง” แตอ่ยา่งไรกต็ามถงึแมค้ำสัง่ทางปกครองทีอ่อกมานัน้ 
แม้จะชอบด้วยกฎหมายก็อาจถูกเพิกถอนได้ ทั้งนี้เพื่อรักษาประโยชน์สาธารณะ 
หรือประโยชน์ส่วนรวม และเป็นการคุ้มครองสิทธิของบุคคลผู้รับคำสั่งทางปกครองที่
ได้รับผลกระทบจากการออกคำสั่งดังกล่าวของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายต่อบุคคลนั้นได้

 
เอกสารอ้างอิง

• กมลชัย  รัตนสกาววงศ์, “กฎหมายปกครอง” พิมพ์ครั้งที่ ๗, กรุงเทพฯ : วิญญูชน, ๒๕๕๑.
• กาญจนา  สดุประเสรฐิ, “การเพกิถอนคำสัง่ทางปกครองทีช่อบดว้ยกฎหมาย” (วทิยานพินธ ์นติศิาสตรม์หาบณัฑติ  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง). ๒๕๔๖.
• วรเจตน์  ภาคีรัตน์, “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง : หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครองและ 

การกระทำทางปกครอง” พิมพ์ครั้งที่ ๓, กรุงเทพฯ : วิญญูชน. ๒๕๔๙.
• วิชญ์ชัย  ธรรมประดิษฐ,์ “การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกระบวนการในการออกคำสั่ง 

ทางปกครอง โดยศาลปกครอง” (วิทยานิพนธ์ นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง). ๒๕๔๗.
• พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙.
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๑. บทนำ
	 ปัจจุบันคำว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” นั้น มีปรากฏอยู่ในกฎหมายหลายฉบับ 

และกฎหมายในแตล่ะฉบบัเหลา่นัน้ตา่งกม็เีจตนารมณแ์ละความหมายในการใชบ้งัคบั 
แตกต่างกันออกไปตามกรอบและวัตถุประสงค์ของกฎหมายในแต่ละฉบับดังกล่าว๑  
สำหรับในท่ีน้ีจะขอกล่าวถึงคำว่า “เจ้าหน้าท่ีของรัฐ”	ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นการเฉพาะว่าหมายความถึง	
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง	 ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีตำแหน่ง	
หรือเงินเดือนประจำ	พนักงานหรือบุคคลผู้ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน 
ของรัฐ	ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง	 
เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่	 และให้หมายความรวมถึง 
กรรมการ	อนุกรรมการ	ลูกจ้างของส่วนราชการ	รัฐวิสาหกิจ	หรือหน่วยงานของรัฐ	 
และบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งใช้อำนาจหรือได้รับมอบให้ใช้อำนาจทางการปกครอง 
ของรัฐในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎหมาย	 ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งขึ้น 
ในระบบราชการ	รัฐวิสาหกิจ	หรือกิจการอื่นของรัฐ๒

นายบรรหาร  กำลา
สำนักกฎหมาย

๑	คำว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” มีปรากฏอยู่ในกฎหมายหลายฉบับ	 เช่น	พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี 
ปกครอง	พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๓	พระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของราชการ	พ.ศ.	๒๕๔๐	มาตรา	๔	หรอืพระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน	
พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๓	เป็นต้น.

๒	พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๔.

ไม่ผิดกฎหมาย

เจ้าหน้าที่ของรัฐ
รับทรัพย์สินและของขวัญอย่างไร ?
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เนือ่งจากบคุคลซึง่เปน็เจา้หนา้ทีข่องรฐั	คอื	บคุคลธรรมดาทีด่ำรงตำแหนง่ทีร่ฐั 
กำหนดขึ้น	 เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ให้กับรัฐที่มีความสัมพันธ์กับรัฐใน	๒	สถานะ	กล่าวคือ	 
ในสถานะเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม	
และในสถานะทีเ่ปน็บคุคลธรรมดาหรอืเปน็เอกชนคนหนึง่	ซึง่การมคีวามสมัพนัธก์บัรฐั	
๒	สถานะในขณะเดียวกันดังกล่าวนั้น	อาจจะทำให้เกิดการใช้อำนาจหน้าที่แสวงหา
ประโยชน์ให้แก่ตนเองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม๓	หรืออาจจะมีการกระทำอันเป็น 
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบต่าง	ๆ	 เช่น	

การรบัผลประโยชนต์า่ง	ๆ 	(Accepting	Benef	its)	การทำธรุกจิกบัตวัเอง	(Self-dealing)	 
การทำงานหลังจากออกจากตำแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ	 (Post-
employment)	การทำงานพิเศษ	 (Outside	employment	or	moonlighting)	
การรู้ข้อมูลภายใน	 (Inside	 information)	การใช้สมบัติราชการเพื่อประโยชน์ของ 
ธุรกิจส่วนตัว	(Using	your	employer’s	property	for	Private	advantage)	และการ
นำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกต้ังเพ่ือประโยชน์ในทางการเมือง	 (Pork-barreling)	
เป็นต้น๔	ซ่ึงการกระทำดังกล่าวอาจส่งผลหรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติงาน 
ตามอำนาจหนา้ทีใ่นตำแหนง่หนา้ทีท่ีเ่จา้หนา้ทีข่องรฐันัน้รบัผดิชอบอยู	่อนัเปน็ผลทำให ้
เจ้าหน้าท่ีของรัฐน้ันขาดการตัดสินใจบนพ้ืนฐานท่ีเท่ียงธรรม	เน่ืองจากการยึดผลประโยชน์ 
ส่วนตนเป็นหลัก	และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวมได้๕

ในสถานะเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าท่ีเพ่ือ 
รักษาประโยชน์ส่วนรวม และในสถานะท่ีเป็นบุคคลธรรมดาหรือ 
เป็นเอกชนคนหน่ึง ซ่ึงการมีความสัมพันธ์กับรัฐ ๒ สถานะ 
ในขณะเดียวกันดังกล่าวน้ัน อาจจะทำให้เกิดการใช้อำนาจหน้าท่ี 
แสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

๓	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ,	 “ร่างคู่มือสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
และเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒”,	(เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ	โครงการปรับปรุง	แก้ไข	กฎหมาย 
ที่เอื้อต่อการทุจริต	“การพัฒนากระบวนการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 
อย่างเคร่งครัด”	จัดโดย	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต	ิ เมื่อวันศุกร์ที่	 ๒๘	มกราคม	๒๕๕๔	 
ณ	ห้องจูปิเตอร์	โรงแรมมิราเคิล	แกรนด์	คอนเวนชั่น	กรุงเทพฯ).

๔	ธีรภัทร์		เสรีรังสรรค์,	รายงานการวิจัย เรื่อง จริยธรรมของนักการเมือง THE ETHICS OF POLITICIANS,	๒๕๔๙,	หน้า	
๙๗	-	๑๐๐.

๕	สำนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน,	“คูม่อืการเรยีนรูแ้ละการปอ้งกนัความขดัแยง้กนัระหวา่งผลประโยชนส์ว่นตน 
และผลประโยชน์ส่วนรวม,”	 ๒๕๔๗.	 (http://203.154.183.2/ewt/cad_design/conflict/index_c.htm)	 สืบค้นเมื่อวันที่	 
๓	กุมภาพันธ์	๒๕๕๔.
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ด้วยเหตุดังกล่าว	 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	๒๕๔๒	จึงได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการขัดกันระหว่าง 
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมไว้ในหมวด	๙	มาตรา	๑๐๐	–	๑๐๓	โดย 
กำหนดห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐกระทำการซ่ึงเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล 
และประโยชนส์ว่นรวมไว้	๒	ลกัษณะ	คอื	หา้มมใิหเ้จา้หนา้ทีข่องรฐัดำเนนิกจิการกบัรฐั	 
(มาตรา	 ๑๐๐)	 กับการห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
จากบุคคล	นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย	หรือกฎ	 
ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	เว้นแต่การรับทรัพย์สิน 
หรอืประโยชนอ์ืน่ใดโดยธรรมจรรยา	ตามหลกัเกณฑแ์ละจำนวนทีค่ณะกรรมการ	ป.ป.ช.	 
กำหนด๖	(มาตรา	๑๐๓)	

ต่อมาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ออก 
ประกาศคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาต ิเรือ่ง หลกัเกณฑ์ 
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓  
เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และจำนวนสินทรัพย์หรือประโยชน์อื่นใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
จะรับจากบุคคลได้โดยธรรมจรรยา	นอกจากน้ี	ยังมีการออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔	เพ่ือกำหนดหลักเกณฑ์ 
การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการให้ของขวัญและรับของขวัญเพื่อเสริมมาตรการ 
ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้เป็นผลอย่างจริงจัง 
มากยิ่งขึ้น

ดังนั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ ์
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาและหลักเกณฑ์การให้หรือรับ 
ของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ คอลัมน์เกร็ดกฎหมายน่ารู้ฉบับนี้	จึงขอนำเสนอเรื่อง  

“เจ้าหน้าท่ีของรัฐรับทรัพย์สินและของขวัญอย่างไร ? ไม่ผิดกฎหมาย” เน่ืองจากเห็นว่า 
เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐในทุกภาคส่วน	โดยมีรายละเอียดดังนี้	

ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐดำเนินกิจการกับรัฐ (มาตรา ๑๐๐) 
กับการห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ 
อ่ืนใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์ 
อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับท่ีออกโดยอาศัย 
อำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย (มาตรา ๑๐๓)

๖	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ,	เรื่องเดียวกัน.
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๒. หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  

	 ในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐน้ัน	 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 
พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๑๐๓	วรรคหนึ่ง๗	 ได้วางหลักการไว้ว่า	“เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด 
จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลมิได้”	เว้นแต่

	 ๑)	 เป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ  
ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	 เช่น	 เงินรางวัลนำจับ 
ตามกฎหมาย	หรือเงินรางวัลในการปฏิบัติราชการ	เป็นต้น

	 ๒)	 เป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตาม 
หลกัเกณฑแ์ละจำนวนทีค่ณะกรรมการ	ป.ป.ช.	กำหนด	ซึง่คณะกรรมการปอ้งกนัและ 
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ออกประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทจุรติแหง่ชาต	ิเรือ่ง	หลกัเกณฑก์ารรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชนอ์ืน่ใดโดยธรรมจรรยา 
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	พ.ศ.	๒๕๔๓	เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และจำนวนสินทรัพย์หรือ 
ประโยชน์อื่นใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับจากบุคคลได้โดยธรรมจรรยา	ไว้ดังนี้

 ๒.๑) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด๘ ท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐจะรับจากบุคคลได้ 
โดยธรรมจรรยา 

	 	 	 ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติฯ	 
ขอ้	๕	กำหนดใหเ้จา้หนา้ทีข่องรฐัจะรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชนอ์ืน่ใดโดยธรรมจรรยา๙ 

ได้ดังต่อไปนี้

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๓ วรรคหน่ึง 
ได้วางหลักการไว้ว่า “เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดจะรับทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลมิได้”

๗	พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๑๐๓	วรรคหนึ่ง	
บัญญัติว่า	“ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล	นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควร 
ได้ตามกฎหมาย	หรือกฎ	ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	 เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
โดยธรรมจรรยา	ตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	กำหนด”.

๘ “ประโยชน์อื่นใด”	หมายความว่า	สิ่งที่มีมูลค่า	ได้แก่	การลดราคา	การรับความบันเทิง	การรับบริการ	การรับการฝึกอบรม	
หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน	(ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติฯ	ข้อ	๓).

๙ “การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา”	หมายความว่า	การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติ 
หรอืจากบคุคลทีใ่หก้นัในโอกาสตา่ง	ๆ 	โดยปกตติามขนบธรรมเนยีม	ประเพณ	ีหรอืวฒันธรรม	หรอืใหก้นัตามมารยาททีป่ฏบิตักินัในสงัคม	 
(ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติฯ	ข้อ	๓).
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	 	 (๑)	 รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติ๑๐	ซึ่งให้โดยเสน่หาตาม
จำนวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป๑๑ 

	 	 (๒)	 รบัทรพัยส์นิหรอืประโยชนอ์ืน่ใดจากบคุคลอืน่ซึง่มใิชญ่าติมรีาคา
หรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล	แต่ละโอกาสไม่เกิน	๓,๐๐๐	บาท

	 	 (๓)	 รบัทรพัยส์นิหรอืประโยชนอ์ืน่ใดทีก่ารใหน้ัน้เปน็การใหใ้นลกัษณะ 
ให้กับบุคคลทั่วไป 

 ๒.๒) การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
หรือมีราคาหรือมีมูลค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท     

    ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติฯ	 
ข้อ	 ๗	 กำหนดว่าการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์	
หรอืมรีาคาหรอืมมีลูคา่มากกวา่	๓,๐๐๐	บาท	ซึง่เจา้หนา้ทีข่องรฐัไดร้บัมาแลว้	“โดยม ี
ความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันด ี
ระหว่างบุคคล”	เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นจะต้องดำเนินการ	ดังนี้

    (๑)	 แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชาโดยทันทีที่สามารถกระทำได้	เพื่อให้วินิจฉัยว่ามี 
เหตผุลความจำเปน็	ความเหมาะสม	และสมควรทีจ่ะใหเ้จา้หนา้ทีข่องรฐัผูน้ัน้รบัทรพัยส์นิ 
หรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่

		 	 	 (๒)	 ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชามีคำสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์ดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันที 
ในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได	้ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน ์

แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชาโดยทันทีที่สามารถ 
กระทำได้  เพื่อ ให้วินิจฉัยว่ามี เหตุผลความจำเป็น 
ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่

๑๐ “ญาต”ิ	หมายความวา่	ผูบ้พุการ	ีผูส้บืสนัดาน	พีน่อ้งรว่มบดิามารดาหรอืรว่มบดิาหรอืมารดาเดยีวกนั	ลงุ	ปา้	นา้	อา	คูส่มรส	
ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส	บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรม	(ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติฯ	ข้อ	๓).

๑๑ ฐานานุรูป	หมายถึง	ตามความพอดี	พอเหมาะ	พอควร	พอสมน้ำสมเนื้อ	ใช้ในกรณีปฏิบัติกิจการ	การใช้จ่าย	การต้อนรับ	
การดำรงชพี	เปน็ตน้	คอื	ใหเ้ปน็ไปอยา่งพอด	ีพอเหมาะพอควร	ไมใ่หเ้กนิเลยฐานะไปหรอืมกังา่ยหยอ่นยานไปจนนา่เกลยีด	(ขอ้มลูจาก	
http://th.wikipedia.org).
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ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว	 และเมื่อได้ 
ดำเนินการดังกล่าวแล้ว	ให้ถือว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้น้ันไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ 
ดังกล่าวเลย

		 	 	 (๓)	 ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง 
ผู้บังคับบัญชา	 ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า	หรือเป็น 
กรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ	หรือเป็นกรรมการ	หรือผู้บริหารสูงสุด
ของหน่วยงานของรัฐ	ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือ 
ประโยชน์นั้นต่อผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอน	ส่วนผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ 
และกรรมการในองคก์รอสิระตามรฐัธรรมนญูหรอืผูด้ำรงตำแหนง่ทีไ่มม่ผีูบ้งัคบับญัชา 
ที่มีอำนาจถอดถอนให้แจ้งต่อคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	ทั้งนี้	 เพื่อดำเนินการตาม	 (๑)	
และ	(๒)

		 	 	 (๔)	 ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้แจ้ง 
รายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา	หรือประธานสภาท้องถิ่นที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็น
สมาชิก	แล้วแต่กรณี	เพื่อดำเนินการตาม	(๑)	และ	(๒)

 ๒.๓) สภาพบังคับ
		 	 	 โดยเหตุที่ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

แห่งชาติ	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา 
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๓	 ดังกล่าว	 ได้ออกโดยอาศัยอำนาจตามความ 
ในมาตรา	 ๑๐๓	 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	๒๕๔๒	ดังนั้น	 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดมีการรับ 
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์	 หรือมีราคาหรือมีมูลค่า 
มากกวา่	๓,๐๐๐	บาท	และเจา้หนา้ทีข่องรฐัผูน้ัน้ฝา่ฝนืหรอืไมด่ำเนนิการตามหลกัเกณฑ์ 
ดังที่ได้กล่าวแล้วในหัวข้อ	 ๒.๒)	 ย่อมถือว่าเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นฝ่าฝืน 
บทบัญญัติมาตรา	 ๑๐๓	 ซึ่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน	 ๓	 ปี	 หรือปรับไม่เกิน	 

ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง 
ผู้บังคับบัญชา ซ่ึงเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือ 
เทียบเท่า หรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ  
หรือเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ  
ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพย์สินหรือ 
ประโยชน์น้ันต่อผู้มีอำนาจแต่งต้ังถอดถอน
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๖๐,๐๐๐	บาท	หรือท้ังจำท้ังปรับ	ท้ังน้ี	ตามมาตรา	๑๒๒	วรรคหน่ึง๑๒	แห่งพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	๒๕๔๒	

   ประเด็นข้อพิจารณาอันเป็นข้อสังเกตเพิ่มเติม
   ก)	หลกัเกณฑก์ารรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชนอ์ืน่ใดของเจา้หนา้ทีข่องรฐั	 

ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติฯ	ฉบับนี้	ให้ใช้
บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึง	๒	ปีด้วย	(ข้อ	๘)

		 	 ข)	ในกรณทีีเ่จา้หนา้ทีข่องรฐัเปน็ผูด้ำรงตำแหนง่นายกรฐัมนตร ีรฐัมนตรี 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 หรือสมาชิกวุฒิสภา	 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ 
อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐตำแหน่งดังกล่าวจะต้องพิจารณาบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 เกี่ยวกับการกระทำที่เป็นการขัดกัน 
แหง่ผลประโยชน	์มาตรา	๒๖๕	วรรคหนึง่	(๓)	และมาตรา	๒๖๗	ประกอบดว้ยวา่ลกัษณะ 
ดังกล่าวนั้นเป็นการกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือไม่	 เช่น	 กรณี
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติ	
และมรีาคาหรอืมลูคา่ไมเ่กนิ	๓,๐๐๐	บาท	ซึง่สามารถทำไดต้ามประกาศคณะกรรการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ 
ประโยชนอ์ืน่ใดโดยธรรมจรรยาของเจา้หนา้ทีข่องรฐั	พ.ศ.	๒๕๔๓	ขอ้	๕	(๒)	กต็าม	แตถ่า้ 
การรับทรัพย์สินนั้นเป็นการรับจากหน่วยราชการ	หน่วยงานของรัฐ	หรือรัฐวิสาหกิจ 
เป็นพิเศษนอกเหนือไปจากที่หน่วยราชการ	 หน่วยงานของรัฐ	 หรือรัฐวิสาหกิจ	
ปฏบิตัติอ่บคุคลอืน่	ๆ 	ในธรุกจิการงานตามปกตแิลว้	การรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชนอ์ืน่ใด 
ดังกล่าวก็อาจจะเป็นการกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์	ตามรัฐธรรมนูญฯ	
มาตรา	๒๖๕	วรรคหนึง่	(๓)	และมาตรา	๒๖๗	ซึง่มผีลทำใหค้วามเปน็รฐัมนตรสีิน้สดุลง 
เฉพาะตัว	ตามมาตรา	๑๘๒	(๗)	หรือสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส้ินสุดลง  

ถ้าการรับทรัพย์สินน้ันเป็นการรับจากหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเป็นพิเศษนอกเหนือ 
ไปจากท่ีหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
ปฏิบัติต่อบุคคลอ่ืน ๆ ในธุรกิจการงานตามปกติแล้ว การ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดดังกล่าวก็อาจจะเป็นการ 
กระทำท่ีเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ตามรัฐธรรมนูญฯ 

๑๒	พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๑๒๒	วรรคหนึ่ง	
บัญญัติว่า	“เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา	๑๐๐	มาตรา	๑๐๑	หรือมาตรา	๑๐๓	ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี	
หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท	หรือทั้งจำทั้งปรับ”.
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ตามมาตรา	๑๐๖	 (๖)	 หรือ	 สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลง	 ตามมาตรา	 
๑๑๙	(๕)	ได้๑๓

		 	 นอกจากน้ี	บทบัญญัติว่าด้วยการกระทำท่ีเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
ดังกล่าวนี้	รัฐธรรมนูญฯ	มาตรา	๒๖๕	วรรคสาม	และมาตรา	๒๖๗	ได้บัญญัติให้นำมา 
ใช้บังคับกับคู่สมรสและบุตรของนายกรัฐมนตรี	 รัฐมนตรี	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	
หรอืสมาชกิวฒุสิภา	และบคุคลอืน่ซึง่มใิชคู่ส่มรสและบตุรของนายกรฐัมนตร	ีรฐัมนตร	ี 
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	หรอืสมาชกิวฒุสิภานัน้	ทีด่ำเนนิการในลกัษณะผูถ้กูใช ้ผูร้ว่ม 
ดำเนินการ หรือผู้ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 
หรือสมาชิกวุฒิสภาให้กระทำการดังกล่าวน้ีด้วย	ซ่ึงมีขอบเขตในการบังคับใช้ท่ีกว้างขวาง 
กวา่พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ	 
พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๑๐๓	และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทจุรติแหง่ชาต	ิเรือ่ง	หลกัเกณฑก์ารรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชนอ์ืน่ใดโดยธรรมจรรยา 
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	พ.ศ.	๒๕๔๓	ที่มีขอบเขตในการบังคับใช้เฉพาะกับตัวเจ้าหน้าที่
ของรัฐเท่านั้น

๑๓	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๒๖๕	วรรคหนึ่ง	 (๓)	มาตรา	๒๖๗	มาตรา	๑๘๒	 (๗)	 
มาตรา	๑๐๖	(๖)	และมาตรา	๑๑๙	(๕)	บัญญัติว่า

	 “มาตรา ๒๖๕		สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต้อง
				 ฯลฯ	 	 	 	 ฯลฯ
			(๓)	 ไม่รับเงินหรือประโยชน์ใด	 ๆ	 จากหน่วยราชการ	 หน่วยงานของรัฐ	 หรือรัฐวิสาหกิจเป็นพิเศษนอกเหนือไปจากที่ 

หน่วยราชการ	หน่วยงานของรัฐ	หรือรัฐวิสาหกิจ	ปฏิบัติต่อบุคคลอื่น	ๆ	ในธุรกิจการงานตามปกติ
				 ฯลฯ	 	 	 	 ฯลฯ
  มาตรา ๒๖๗	 	 ให้นำบทบัญญัติมาตรา	๒๖๕	มาใช้บังคับกับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีด้วย	 เว้นแต่เป็นการดำรงตำแหน่ง 

หรอืดำเนนิการตามบทบญัญตัแิหง่กฎหมาย	และจะดำรงตำแหนง่ใดในหา้งหุน้สว่น	บรษิทั	หรอืองคก์ารทีด่ำเนนิธรุกจิโดยมุง่หาผลกำไร 
หรือรายได้มาแบ่งปันกัน	หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใดก็มิได้ด้วย

  มาตรา ๑๘๒	ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว	เมื่อ
				 ฯลฯ	 	 	 	 ฯลฯ
				 (๗)	กระทำการอันต้องห้ามตามมาตรา	๒๖๗	มาตรา	๒๖๘	หรือมาตรา	๒๖๙
				 ฯลฯ	 	 	 	 ฯลฯ
  มาตรา ๑๐๖	สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง	เมื่อ
				 ฯลฯ	 	 	 	 ฯลฯ
		(๖)	กระทำการอันต้องห้ามตามมาตรา	๒๖๕	หรือมาตรา	๒๖๖
				 ฯลฯ	 	 	 	 ฯลฯ
  มาตรา ๑๑๙	สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลง	เมื่อ
				 ฯลฯ	 	 	 	 ฯลฯ
		(๕)	กระทำการอันต้องห้ามตามมาตรา	๑๑๖	มาตรา	๒๖๕	หรือมาตรา	๒๖๖
				 ฯลฯ	 	 	 	 ฯลฯ”.
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๓. หลักเกณฑ์การให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
	 เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ 

แนวทางปฏิบัติในการให้ของขวัญและรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้หลายครั้ง	 
เพือ่เปน็การเสรมิสรา้งคา่นยิมใหเ้กดิการประหยดั	มใิหม้กีารเบยีดเบยีนขา้ราชการโดย 
ไม่จำเป็นและสร้างทัศนคติท่ีไม่ถูกต้องเน่ืองจากมีการแข่งขันกันให้ของขวัญในราคาแพง	 
ทั้งยังเป็นช่องทางให้เกิดการประพฤติมิชอบอื่น	ๆ	ในวงราชการอีกด้วย	ประกอบกับ 
คณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาตไิดป้ระกาศกำหนดหลกัเกณฑ ์
และจำนวนที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้	

ดังนั้น	จึงได้มีการออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญ 
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔	 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติของเจ้าหน้าที ่
ของรัฐ๑๔		ในการให้ของขวัญและรับของขวัญเพ่ือเสริมมาตรการของคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้เป็นผลอย่างจริงจัง๑๕	 ทั้งนี้	 เฉพาะในส่วนที่ 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไม่ได้กำหนดไว้	 กล่าวคือ	 
ระเบยีบนีไ้มใ่ชบ้งัคบักบักรณกีารรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชนอ์ืน่ใดของเจา้หนา้ทีข่องรฐั 
ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต๑๖	โดยมีหลักเกณฑ์	ดังนี้	

๑๔ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ”	หมายความว่า	ข้าราชการ	พนักงานและลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ	 (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ	
ข้อ	๓).

๑๕	โปรดดู	คำปรารภของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	พ.ศ.	๒๕๔๔.
๑๖ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ	ข้อ	๔.

เน่ืองจากในอดีตท่ีผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติคณะรัฐมนตรี 
เ ก่ียวกับแนวทางปฏิบัติในการให้ของขวัญและรับของขวัญ 
ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐไว้หลายคร้ัง เพ่ือเป็นการเสริมสร้างค่านิยม 
ให้เกิดการประหยัด มิให้มีการเบียดเบียนข้าราชการโดยไม่จำเป็น 
และสร้างทัศนคติท่ีไม่ถูกต้องเน่ืองจากมีการแข่งขันกันให้ของขวัญ 
ในราคาแพง ท้ังยังเป็นช่องทางให้เกิดการประพฤติมิชอบอ่ืน ๆ 
ในวงราชการอีกด้วย
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 ๓.๑ การใหข้องขวญัของเจา้หนา้ทีข่องรฐั แยกพจิารณาไดเ้ปน็	๒	กรณ	ี
ดังนี้ 

   ๓.๑.๑ กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการคนเดียว
		 	 	 โดยหลักแล้วเจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญ๑๗	แก่ผู้บังคับบัญชา๑๘  

หรือบุคคลในครอบครัว๑๙	ของผู้บังคับบัญชามิได้	เว้นแต่เป็นการให้ของขวัญตามปกติ 
ประเพณนียิม๒๐	ซึง่ของขวญันัน้มรีาคาหรอืมลูคา่ไมเ่กนิ	๓,๐๐๐	บาท	(ขอ้	๕	วรรคหนึง่ 
และวรรคสอง)

    ๓.๑.๒ กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐขอให้ผู้อื่นร่วมมือด้วย
   เจ้าหน้าที่ของรัฐจะทำการเรี่ยไรเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดหรือใช้เงิน 

สวสัดกิารใด	ๆ 	เพือ่มอบใหห้รอืจดัหาของขวญัใหผู้บ้งัคบับญัชาหรอืบคุคลในครอบครวั 
ของผู้บังคับบัญชาไม่ว่ากรณีใด	ๆ	มิได้	(ข้อ	๕	วรรคสาม)

    ในกรณีดังกล่าวน้ี	ไม่ว่าจะเป็นการให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยม  
และของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน	๓,๐๐๐	บาท	ก็ตาม	ก็ต้องห้ามทั้งสิ้น  
ทัง้นี	้เพราะเมือ่พจิารณาถงึเจตนารมณข์องระเบยีบฉบบันีแ้ลว้	จะเหน็วา่มเีจตนารมณ ์
เพื่อเป็นการเสริมสร้างค่านิยมให้เกิดการประหยัด	มิให้มีการเบียดเบียนข้าราชการ 
โดยไมจ่ำเปน็และสรา้งทศันคตทิีไ่มถ่กูตอ้ง	อกีทัง้การกระทำดงักลา่วอาจเปน็การสรา้ง 
ความเดือดร้อนให้แก่เพื่อนร่วมงาน	และเป็นการรบกวนข้าราชการชั้นผู้น้อยอีกด้วย	

เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะทำการเร่ียไรเงินหรือทรัพย์สิน 
อ่ืนใดหรือใช้เงินสวัสดิการใด ๆ เพ่ือมอบให้หรือจัดหา 
ของขวัญให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัว 
ของผู้บังคับบัญชาไม่ว่ากรณีใด ๆ มิได

๑๗“ของขวัญ”	หมายความว่า	 เงิน	ทรัพย์สิน	หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่กันเพื่ออัธยาศัยไมตรี	และให้หมายความรวมถึง	
เงิน	 ทรัพย์สิน	 หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้เป็นรางวัล	 ให้โดยเสน่หาหรือเพื่อการสงเคราะห์	 หรือให้เป็นสินน้ำใจ	 การให้สิทธิพิเศษ 
ซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้สำหรับบุคคลทั่วไปในการได้รับการลดราคาทรัพย์สินหรือการให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการหรือความบันเทิง 
ตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือท่องเที่ยว	ค่าที่พัก	ค่าอาหาร	หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน	และไม่ว่าจะให้เป็นบัตร	
ตั๋ว	หรือหลักฐานอื่นใด	การชำระเงินให้ล่วงหน้า	หรือการคืนเงินให้ในภายหลัง	(ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ	ข้อ	๓).

๑๘“ผู้บังคับบัญชา”	ให้หมายความรวมถึง	 ผู้ซ่ึงปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้าหน่วยงานท่ีแบ่งเป็นการภายในของหน่วยงานของรัฐ	 และ 
ผู้ซ่ึงดำรงตำแหน่งในระดับท่ีสูงกว่าและได้รับมอบหมายให้มีอำนาจบังคับบัญชาหรือกำกับดูแลด้วย	(ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ	ข้อ	๓).

๑๙“บุคคลในครอบครัว”	หมายความว่า	คู่สมรส	บุตร	บิดา	มารดา	พี่น้องร่วมบิดา	มารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน	
(ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ	ข้อ	๓).

๒๐“ปกติประเพณีนิยม”	 หมายความว่า	 เทศกาลหรือวันสำคัญซึ่งอาจมีการให้ของขวัญกัน	 และให้หมายความรวมถึง 
โอกาสในการแสดงความยินดี	การแสดงความขอบคุณ	การต้อนรับ	การแสดงความเสียใจหรือการให้ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ 
ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย	(ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ	ข้อ	๓).
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เกร็ดกฎหมายน่ารู้

 ๓.๒ การรบัของขวญัของเจา้หนา้ทีข่องรฐั แยกพจิารณาไดเ้ปน็	๒	กรณ	ี
ดังนี้ 

    ๓.๒.๑ กรณีผู้บังคับบัญชารับของขวัญจากผู้ใต้บังคับบัญชา
    แม้ผู้บังคับบัญชาจะมิได้รับของขวัญจากเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็น 

ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาโดยตรงกต็าม	แตถ่า้ผูบ้งัคบับญัชายนิยอมหรอืรูเ้หน็เปน็ใจใหบ้คุคล 
ในครอบครวัของตนรบัของขวญัจากเจา้หนา้ทีข่องรฐัซึง่เปน็ผูอ้ยูใ่นบงัคบับญัชากถ็อืวา่ 
เปน็การตอ้งหา้มตามระเบยีบฉบบันี	้เวน้แตเ่ปน็การรบัของขวญัตามปกตปิระเพณนียิม	 
ซึ่งของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน	๓,๐๐๐	บาท	(ข้อ	๖)

   ๓.๒.๒ กรณเีจา้หนา้ทีข่องรฐัรบัของขวญัจากผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในการ
ปฏิบัติหน้าที่

	 	 	 โดยหลักแล้ว เจ้าหน้าที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคล 
ในครอบครัวของตนรับของขวัญจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐ๒๑	มิได้	เว้นแต่	เป็นกรณีการรับของขวัญท่ีให้ตามปกติประเพณีนิยม	และของขวัญน้ัน 
มีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน	๓,๐๐๐	บาท	(ข้อ	๗	และข้อ	๘)

 ๓.๓ ข้อควรปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐทราบในภายหลังว่ามีการรับ 
ของขวัญโดยฝ่าฝืนระเบียบ

	 	 	 ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญแล้ว	 
เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบในภายหลังว่าเป็นการรับของขวัญโดยฝ่าฝืนระเบียบนี้	 ให้ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินการเช่นเดียวกันกับกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สิน 

แมผู้บ้งัคบับญัชาจะมไิดร้บัของขวญัจากเจา้หนา้ทีข่องรฐั 
ซึ่ง เป็นผู้อยู่ ใต้บังคับบัญชาโดยตรงก็ตาม แต่ถ้ า 
ผู้บังคับบัญชายินยอมหรือรู้ เห็นเป็นใจให้บุคคลใน 
ครอบครัวของตนรับของขวัญจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ซึ่งเป็นผู้อยู่ในบังคับบัญชาก็ถือว่าเป็นการต้องห้าม 
ตามระเบียบฉบับนี้

๒๑ผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 ได้แก่	ผู้มาติดต่องานหรือผู้ซึ่งได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติงาน 
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในลักษณะดังต่อไปนี้

	 (๑)	 ผู้ซึ่งมีคำขอให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด	 เช่น	การขอใบรับรอง	การขอให้ออกคำสั่งทางปกครอง	
หรือการร้องเรียน	เป็นต้น

	 (๒)		 ผู้ซ่ึงประกอบธุรกิจหรือมีส่วนได้เสียในธุรกิจท่ีทำกับหน่วยงานของรัฐ	เช่น	การจัดซ้ือจัดจ้าง	หรือการได้รับสัมปทาน	เป็นต้น
	 (๓)		ผู้ซึ่งกำลังดำเนินกิจกรรมใดๆที่มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ควบคุมหรือกำกับดูแล	 เช่น	 การประกอบกิจการโรงงาน	

หรือธุรกิจหลักทรัพย์	เป็นต้น
	 (๔)	 ผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์หรือผลกระทบจากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 (ระเบียบ	

สำนักนายกรัฐมนตรีฯ	ข้อ	๗	วรรคสอง).
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เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินและของขวัญอย่างไร	?	
ไม่ผิดกฎหมาย

หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์	หรือมีราคาหรือมีมูลค่ามากกว่า	๓,๐๐๐	บาท	 
ดังที่ได้กล่าวแล้วในหัวข้อ	๒.๒)	 โดยการแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับ 
ของขวัญนั้นต่อผู้บังคับบัญชาโดยทันทีที่สามารถกระทำได้	 เพื่อให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผล
ความจำเป็น	ความเหมาะสม	และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับของขวัญนั้น
ไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่	(ข้อ	๙)

  ๓.๔ สภาพบังคับ
    ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดจงใจปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ของขวัญ 

หรือรับของขวัญโดยฝ่าฝืนระเบียบนี้	ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
   ๓.๔.๑ ในกรณทีีเ่จา้หนา้ทีข่องรฐัเปน็ขา้ราชการการเมอืง ใหถ้อืวา่ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นประพฤติปฏิบัติไม่เป็นไปตามคุณธรรมและจริยธรรม	และให้ 
ดำเนินการตามระเบียบที่นายกรัฐมนตรีกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
ว่าด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการการเมือง

    ๓.๔.๒ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นข้าราชการประเภทอื่น 
นอกจากขอ้ ๓.๔.๑ หรอืพนกังานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่หรอืพนกังานของ 
รัฐวิสาหกิจ	 ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็นผู้กระทำความผิดทางวินัย	 และให้ 
ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีดำเนินการให้มีการลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้น้ัน	(ข้อ	๑๐)

๔. บทสรุป
 เจา้หนา้ทีข่องรฐั	คอื	บคุคลธรรมดาทีด่ำรงตำแหนง่ทีร่ฐักำหนดขึน้	เพือ่เปน็ 

เจ้าหน้าที่ให้กับรัฐ	ซึ่งมีความสัมพันธ์กับรัฐทั้งในสถานะเจ้าหน้าที่ของรัฐและสถานะ 
เอกชนคนหนึง่	โดยเจา้หนา้ทีข่องรฐัในฐานะทีเ่ปน็เอกชนคนหนึง่นัน้	สามารถทีจ่ะมสีทิธ ิ
ในทางทรพัยส์นิไดเ้ชน่เดยีวกบับคุคลทัว่ไป	แตอ่ยา่งไรกต็าม	หากการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิ 
ในบางลกัษณะนัน้อาจจะสง่ผลหรอืมผีลตอ่การตดัสนิใจหรอืการปฏบิตัหินา้ทีใ่นการ 
รักษาประโยชน์ส่วนรวมในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้ว ย่อมถูกจำกัดโดยกฎหมาย 
หรือกฎที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ปัจจุบันมีกฎหมาย 
และระเบยีบทีเ่กีย่วกบัการรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชนอ์ืน่ใด	หรอืเกีย่วกบัการใหห้รอืรบั 
ของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่สำคัญ	 ๆ	 ดังได้หยิบยกขึ้นกล่าวในเบื้องต้น	 ดังนั้น	 
การทำความเข้าใจหลักกฎหมายและแนวคิดอันเป็นที่มาของกฎหมายดังกล่าวข้างต้น 
จะเป็นประโยชน์ทั้งต่อสังคมประเทศชาติโดยรวม	 และต่อตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐเอง	 
เพราะหากเจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่ทราบหรือขาดความเข้าใจแล้วอาจทำให้มีการรับทรัพย์สิน 
และของขวัญอันเป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ดังกล่าวโดยไม่ตั้งใจจนส่งผลร้ายหรือ 
ก่อให้เกิดโทษแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นในภายหลังก็เป็นได้	
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หน้าต่างโลก The Knowledge Windows

นายปณิธัศร์ ปทุมวัฒน์
นิติกร สำนักกฎหมาย

ตามที่ผู้เขียนได้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับพันธกรณีของรัฐภาคีอนุสัญญา 
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ ตอนที่ ๒ “พันธกรณีในการ 
กำหนดฐานความผิดทางอาญาของรัฐภาคี” ในฉบับที่ผ่านมา ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้อ่าน 
ได้ทราบถึงสาระสำคัญของอนุสัญญาในด้านการกำหนดให้เป็นความผิดอาญา 
(Criminalization) และพันธกรณีที่กำหนดปัจจัยพื้นฐานอันเกี่ยวข้องกับการกระทำ 
ความผิดซึ่งได้มีการกำหนดพันธกรณีให้รัฐภาคีต้องดำเนินการตามมาตรการบังคับ  
หรือพิจารณาดำเนินการตามความสมัครใจในการกำหนดให้การกระทำใด ๆ  
เป็นฐานความผิดทางอาญาไว้หลายประการด้วยกันไปแล้วนั้น 

นอกเหนือจากมาตรการเกี่ยวกับการกำหนดฐานความผิดทางอาญาดังกล่าว 
ขา้งตน้  อนสุญัญาฉบบันีไ้ดก้ำหนดพนัธกรณใีหร้ฐัภาคจีดัใหม้กีระบวนวธิพีจิารณา 
ความอาญาและกลไกในการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายที่ เหมาะสม 
และเพียงพอเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับสากล 
ที่ทวีความรุนแรงและส่งผลเสียหายแก่ระบบการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกไว้อีกด้วย 

สำหรับ หน้าต่างโลก : The Knowledge Windows ฉบับนี้ จึงขอเสนอ 
บทความ ชุด “อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ : 
United Nations Convention against Corruption 2003” ตอนที ่๓ “พนัธกรณ ี
ในการกำหนดมาตรการบังคับใช้กฎหมายของรัฐภาคี” เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ 
พันธกรณีของรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓  
ในการกำหนดมาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการบังคับการให้เป็นไปตาม 
กฎหมาย (Law Enforcement) ต่อไป

หน้าต่างโลก: The Knowledge Windows 
ชุด “อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต  
ค.ศ. ๒๐๐๓ : United Nations Convention against 
Corruption 2003” 
  ตอนที่ ๓ พันธกรณีในการกำหนดมาตรการบังคับใช้กฎหมายของรัฐภาคี

ความนำ
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พันธกรณีในการกำหนดมาตรการบังคับใช้กฎหมายที่สำคัญ๑

 หลักการของอนุสัญญาในการป้องกันการทุจริต และการกำหนดให้เป็น 
ฐานความผิดทางอาญาดังที่ได้นำเสนอแล้วในตอนก่อนหน้านี้นั้น จะสัมฤทธิ์ผลได้ดี 
มากนอ้ยเพยีงใด ยอ่มขึน้อยูก่บัการนำหลกัการดงักลา่วไปสูก่ารปฏบิตัภิายใตม้าตรการ 
และกลไกการบงัคบัใชก้ฎหมายทีม่ปีระสทิธภิาพเพือ่บรรลวุตัถปุระสงคใ์นการตอ่ตา้น 
การทุจริต
 อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ ได้กำหนด 
พันธกรณีที่เกี่ยวข้องกับมาตรการบังคับใช้กฎหมาย (Law enforcement) ไว้ใน 
หมวด ๓ ว่าด้วยการกำหนดให้เป็นความผิดทางอาญาและการบังคับใช้กฎหมาย  
(Chapter III - Criminalization and law enforcement) ตั้งแต่มาตรา ๒๙  
ถึงมาตรา ๔๒ อันเป็นมาตรการและกลไกที่สนับสนุนหลักการข้างต้น ทั้งในด้าน 
การสืบสวน การฟ้องร้องดำเนินคดี การลงโทษผู้กระทำความผิด และการเยียวยา 
ความเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดฐานทุจริต ดังนี้

๑. เขตอำนาจศาล (Jurisdiction)
๒. การฟ้องคดีอาญา การตัดสิน และวิธีการบังคับ (Prosecution, 

adjudication, and sanctions)
๓. การอายัด การยึด และการริบทรัพย์สิน (Freezing, seizure and 

conf iscation)
๔. การคุม้ครองพยาน ผูเ้ชีย่วชาญ และผูเ้สยีหาย และผูร้ายงานขอ้เทจ็จรงิ 

เกี่ยวกับการกระทำความผิด (Protection of witnesses, experts, 
victims and reporting persons)

๕. หน่วยงานที่มีความชำนาญพิเศษ (Specialized authorities)
๖. ความร่วมมือและการประสานงานเพื่อการสืบสวนและฟ้องคดี 
๗. ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหาย (Compensation for damage)  

และ
๘. การกำหนดอายุความ (Statute of limitations)

 ซึง่อนสุญัญาสหประชาชาตวิา่ดว้ยการตอ่ตา้นการทจุรติ ค.ศ. ๒๐๐๓ ไดก้ำหนด 
พันธกรณีให้รัฐภาคีต้องดำเนินการหรือพิจารณาดำเนินการในประการต่าง ๆ  
แล้วแต่กรณี กล่าวคือ

 ๑ดูเพิ่มเติม United Nations Office on Drugs and Crime Division for Treaty Affairs, “Legislative guide for the 
implementation of the United Nations Convention against Corruption”, (New York; 2006), pp. 115-160.
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การดำเนินการเกี่ยวกับเขตอำนาจศาล (Jurisdiction)๒

 
 รัฐภาคีต้องรับเอามาตรการในการกำหนดเขตอำนาจศาลของตนเหนือความผิด 
ที่กำหนดตามอนุสัญญานี้ เมื่อความผิดนั้นได้กระทำในดินแดน หรือบนเรือซึ่งชักธง 
ของรัฐภาคีนั้น หรือในอากาศยานซึ่งจดทะเบียนภายใต้กฎหมายของรัฐภาคีนั้น  
ณ เวลาที่มีการกระทำความผิด 

 ทั้งนี้ ภายใต้หลักการเคารพอธิปไตยและบูรณภาพ 
เหนือดินแดนของรัฐอื่น ดังที่อนุสัญญาได้กำหนดหลักการ 
ไว้ในมาตรา ๔๓ รัฐภาคีอาจกำหนดเขตอำนาจศาลของตน 
เหนอืความผดิเชน่วา่นัน้ใด ๆ  กไ็ด ้เมือ่ความผดินัน้ไดก้ระทำ 
ตอ่รฐัภาค ีหรอืตอ่คนชาตขิองรฐัภาคนีัน้ หรอืไดก้ระทำโดย 
คนชาติของรัฐภาคีนั้น หรือโดยบุคคลไร้สัญชาติซึ่งมีถิ่น 
พำนักในดินแดนของรัฐภาคีนั้นเอง 

หรือ ความผิดนั้นคือ การมีส่วนร่วมในการกระทำ 
การเขา้รว่ม หรอืการสมคบกนักระทำความผดิ การพยายาม 
กระทำความผิด การช่วยเหลือ การยุยง การอำนวยความสะดวก  
ตลอดจนการใหค้ำปรกึษาหารอื ซึง่กระทำภายนอกดนิแดน
ของรัฐภาคีนั้น ทั้งนี้ โดยมุ่งหมายที่จะกระทำการใด ๆ ซึ่ง 
อนสุญัญาไดก้ำหนดไวใ้หเ้ปน็ความผดิฐานฟอกทรพัยส์นิ

ทีไ่ดม้าจากการกระทำความผดิทางอาญา (Laundering of proceeds of crime) 
ตามที่อนุสัญญากำหนดไว้ในมาตรา ๒๓ ภายในดินแดนของรัฐภาคี

 ๒ United Nations Convention against Corruption 2003: Article 42 Jurisdiction และโปรดดู United Nations 
Office on Drugs and Crime Division for Treaty Affairs, “Legislative guide for the implementation of the United 
Nations Convention against Corruption”, (New York; 2006), pp. 154 -160. และ United Nations Office on Drugs 
and Crime Division for Treaty Affairs, “Technical Guide to the United Nations Convention Against Corruption”, 
(New York; 2009), pp. 131 -136.

 ๓ United  Nations Convention against Corruption 2003: Article 4 Protection of sovereignty;
 “1. States Parties shall carry out their obligations under this Convention in a manner consistent with the 
principles of sovereign equality and territorial integrity of States and that of non-intervention in the domestic 
affairs of other States.
 2. Nothing in this Convention shall entitle a State Party to undertake in the territory of another State the 
exercise of jurisdiction and performance of functions that are reserved exclusively for the authorities of that other 
State by its domestic law.”.
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โดยหากรฐัภาคทีีใ่ชเ้ขตอำนาจศาลของตนดงักลา่วขา้งตน้ ไดร้บัแจง้หรอืทราบ 
โดยทางอื่นว่า รัฐภาคีอื่นใดกำลังดำเนินการสืบสวนสอบสวน ฟ้องคดี หรือดำเนิน 
กระบวนการพิจารณาทางศาลเกี่ยวกับการกระทำความผิดเดียวกัน ให้เจ้าหน้าที่ 
ผู้มีอำนาจของรัฐภาคีเหล่านั้นหารือกันตามความเหมาะสมโดยมุ่งหมายให้มีการ 
ประสานงานในการดำเนินการของรัฐภาคีเหล่านั้น 

ทั้งนี้ อนุสัญญาได้กำหนดพันธกรณีในกรณีที่ผู้กระทำความผิดได้รับการ 
พิพากษาในรัฐอื่นแล้ว ให้รัฐภาคีแต่ละรัฐอาจรับเอามาตรการทางนิติบัญญัติ 
หรือมาตรการอื่นที่อาจจำเป็นภายใต้เงื่อนไขตามที่เห็นสมควร ในการนำคำพิพากษา
ครัง้กอ่นในอกีรฐัหนึง่ของผูถ้กูกลา่วหาวา่กระทำความผดิ มาพจิารณาเพือ่ใชข้อ้มลู
จากคำพิพากษานั้นในการดำเนินคดีอาญาความผิดที่ได้กำหนดไว้ตามอนุสัญญานี้๔

 นอกจากนี้ เพื่อความมุ่งประสงค์ของมาตรา ๔๔ ของอนุสัญญา ซึ่งว่าด้วย 
การส่งผู้ร้ายข้ามแดน (Extradition) รัฐภาคีต้องดำเนินมาตรการเพื่อกำหนดเขต 
อำนาจศาลของตนเหนือความผิดที่กำหนดตามอนุสัญญานี้ เมื่อผู้ถูกกล่าวหาว่า 
กระทำความผิดปรากฏตัวในดินแดนของรัฐภาคีนั้น และรัฐภาคีนั้นไม่ส่งบุคคล 
เชน่วา่เปน็ผูร้า้ยขา้มแดนโดยเหตผุลวา่บคุคลนัน้เปน็คนชาต ิ(national) ของตน ทัง้นี ้ 
รฐัภาคอีาจใชม้าตรการทีอ่าจจำเปน็เพือ่กำหนดเขตอำนาจศาลของตนเหนอืความผดิที่
กำหนดตามอนุสัญญานี้ก็ได้ เมื่อผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดปรากฏตัวในดินแดน 
ของตนและตนไม่ส่งบุคคลนั้นเป็นผู้ร้ายข้ามแดนโดยเหตุผลประการอื่นนอกจากการ 
เป็นคนชาติของรัฐภาคี
 อยา่งไรกด็ ีมขีอ้บทเพิม่เตมิเกีย่วกบัหลกัการดา้นเขตอำนาจศาลวา่ “หลกัการ 
ตามอนสุญัญานีไ้มเ่ปน็อปุสรรคตอ่การใชเ้ขตอำนาจศาลทางอาญาใด ๆ  ซึง่กำหนด 
โดยกฎหมายภายในของรัฐภาคี ภายใต้บรรทัดฐานของกฎหมายระหว่างประเทศท่ัวไป 
ที่มีสภาพบังคับในระดับสากล” 

 ๔ United Nations Convention against Corruption 2003: Article 41 Criminal record ; 
 “Each State Party may adopt such legislative or other measures as may be necessary to take into 
consideration, under such terms as and for the purpose that it deems appropriate, any previous conviction in 
another State of an alleged offender for the purpose of using such information in criminal proceedings relating 
to an offence established in accordance with this Convention.” .
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การดำเนินการเก่ียวกับการฟ้องคดีอาญา การตัดสิน และวิธีการบังคับ๕

(Prosecution, adjudication, and sanctions)
 
 พันธกรณีเกี่ยวกับการฟ้องคดีอาญา การตัดสิน และวิธีการบังคับ ถือเป็น 
มาตรการและกลไกประการสำคัญที่ทำให้การกระทำการอันถูกกำหนดให้เป็น 
ความผิดอาญา (Criminalized offences) ตามอนุสัญญา มีกลไกสภาพบังคับขึ้น 
อย่างเป็นรูปธรรมโดยอนุสัญญาได้กำหนดให้รัฐภาคีต้องดำเนินการให้การ 
กระทำความผดิทีก่ำหนดตามอนสุญัญานี ้ม ี“ความรบัผดิตามบทลงโทษ” ทีค่ำนงึถงึ 
ความร้ายแรงของความผิดนั้น โดยไม่กระทบต่อการใช้อำนาจทางวินัยต่อข้าราชการ 
พลเรือนโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ ตลอดจนต้องดำเนินมาตรการที่อาจจำเป็นในการ 
กำหนดหรอืคงไวซ้ึง่ “ความสมดลุอยา่งเหมาะสม” ระหวา่ง เอกสทิธิ ์(jurisdictional 
privileges) หรอื ความคุม้กนั (immunities) จากเขตอำนาจทีใ่หแ้กเ่จา้หนา้ทีข่องรฐั 
ในการปฏิบัติหน้าที่เท่าที่จำเป็น กับ ความเป็นไปได้แห่งประสิทธิผลในการ 
สืบสวนสอบสวน การฟ้องคดี และการพิจารณาพิพากษาคดีในความผิดที่กำหนด 
ตามอนุสัญญานี้ ทั้งนี้ โดยเป็นไปตามระบบกฎหมายและหลักการในรัฐธรรมนูญ 
ของรัฐภาคี 

 นอกจากนี้ รัฐภาคีต้องพยายามที่จะ 
ประกนัวา่อำนาจทางกฎหมายในการใชด้ลุพนิจิ 
ภายใต้กฎหมายภายในของตน เกี่ยวกับ 
“การฟ้องคดี” บุคคลในการกระทำความผิด 
ที่กำหนดตามอนุสัญญานี้ จะมีการนำไปใช้ 
ในทางทีก่อ่ใหเ้กดิประสทิธผิลสงูสดุแกม่าตรการ 
บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิด 
เหล่านั้น และโดยคำนึงถึงความจำเป็นในการ
ยับยั้งการกระทำความผิดเช่นว่านั้นตามสมควร

 ในคดีของความผิดที่กำหนดตามอนุสัญญานี้  รัฐภาคีแต่ละรัฐต้อง 
ดำเนินมาตรการที่เหมาะสมโดยเป็นไปตามกฎหมายภายในของตนและโดยคำนึงถึง 
สิทธิในการต่อสู้คดี เพื่อประกันว่า ในการพิจารณากำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับ  

 ๕ United Nations Convention against Corruption 2003: Article 30 Prosecution, adjudication and sanctions 
และโปรดดูเพิ่มเติมใน United Nations Office on Drugs and Crime Division for Treaty Affairs, “Legislative guide  
for the implementation of the United Nations Convention against Corruption”, (New York; 2006), pp. 129 -133.  
และ United Nations Office on Drugs and Crime Division for Treaty Affairs, “Technical Guide to the United Nations 
Convention Against Corruption”, (New York; 2009), pp. 81 - 90.
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“คำวนิจิฉยัใหป้ลอ่ยตวัจำเลย” ซึง่คดอียูร่ะหวา่งการพจิารณาหรอืระหวา่งอทุธรณน์ัน้  
ไดค้ำนงึถงึความจำเปน็ทีจ่ะรองรบัการเขา้สูก่ระบวนการพจิารณาคดอีาญาของจำเลย
ในครัง้ตอ่ ๆ  ไปแลว้ โดยคำนงึถงึความรา้ยแรงของความผดิทีเ่กีย่วขอ้งเมือ่พจิารณาผล 
ทีอ่าจเกดิขึน้จากการปลอ่ยตวักอ่นกำหนด หรอืการพกัการลงโทษโดยการคมุประพฤต ิ
บุคคลซึ่งต้องคำพิพากษาว่ากระทำความผิดเช่นนั้น
 โดยในส่วนของผูก้ระทำความผดิทีเ่ปน็ “เจา้หนา้ทีข่องรฐั” นัน้ อนสุญัญาได้
กำหนดใหร้ฐัภาคตีอ้งพจิารณากำหนดกระบวนการในกรณทีีเ่หมาะสม ในการถอดถอน 
พกังาน หรอืเปลีย่นแปลงหนา้ทีข่องเจา้หนา้ทีข่องรฐัทีถ่กูกลา่วหาเกีย่วกบัความผดิ
ตามอนุสัญญานี้โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ ภายในขอบเขตเท่าที่สอดคล้องกับหลักการ 
พื้นฐานของระบบกฎหมายของตน โดยคำนึงถึงการให้ความเคารพต่อหลักการที่ให้ 
สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ (The principle of the presumption 
of innocence) ด้วย 

  ในกรณีที่มี เหตุผลเพียงพอจาก 
ความร้ายแรงของความผิด รัฐภาคีต้อง 
พิจารณากำหนดกระบวนการในการ 
“ตัดสิทธิบุคคล” ในการดำรงตำแหน่ง 
หนา้ทีร่าชการ หรอืตำแหนง่ในวสิาหกจิ 
ซึ่งเป็นของรัฐทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่ง
ต้องคำพิพากษาว่ากระทำความผิดที่ 
กำหนดตามอนุสัญญาน้ีโดยคำส่ังของ 
ศาลหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม ภายใน 
ระยะเวลาที่กำหนดโดยกฎหมายภายใน 

และเป็นไปอย่างสอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของระบบกฎหมายภายในของตน
 อยา่งไรกด็ ีอนสุญัญาไดก้ำหนดหลกัการประการสำคญัวา่ ความในอนสุญัญานี ้
จะไมก่ระทบตอ่หลกัการวา่ “การกำหนดองคป์ระกอบความผดิประเภททีร่ะบไุวใ้น
อนุสัญญานี้  และข้อต่อสู้ทางกฎหมายที่มีได้ หรือหลักการทางกฎหมายอื่น ๆ ซึ่ง 
ควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการปฏิบัติน้ัน ต้องสงวนไว้ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ภายในของรัฐภาคี” และ หลักการว่า “ความผิดประเภทดังกล่าวพึงถูกฟ้อง 
ดำเนินคดีและลงโทษเท่าที่เป็นไปตามกฎหมายภายในของรัฐภาคี” และได้กำหนด 
อีกว่า รัฐภาคีต้องพยายาม “ส่งเสริมการกลับคืนสู่สังคม” ของบุคคลซึ่งต้อง 
คำพิพากษาว่ากระทำความผิดท่ีกำหนดตามอนุสัญญาน้ี ภายหลังการพ้นโทษน้ันด้วย  
ซึ่งแสดงถึงแนวคิดที่สอดคล้องกับทฤษฎีอาชญาวิทยาสมัยใหม่ที่มิได้มุ่งแต่เพียง 
การลงโทษผู้กระทำความผิดแต่เพียงประการเดียว
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การอายัด การยึด และการริบทรัพย์สิน (Freezing, seizure and 
conf iscation)๖

 อนุสัญญาได้กำหนดให้ รัฐภาคีต้องดำเนินมาตรการที่อาจจำเป็นภายใน 
ขอบเขตที่กว้างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ภายในระบบกฎหมายภายในของตน เพื่อให้ 
สามารถมกีารรบิทรพัยส์นิทีไ่ดม้าจากการกระทำความผดิทีก่ำหนดตามอนสุญัญานี ้
หรือทรัพย์สินอ่ืน ซ่ึงมีมูลค่าตรงกันกับมูลค่าของทรัพย์สินท่ีได้มาจากการกระทำผิดน้ัน  
และรวมถึง ทรัพย์สิน อุปกรณ์ หรือเครื่องมืออื่นใด ที่ใช้ หรือมุ่งหมายจะใช้ใน 
ความผิดที่กำหนดขึ้นตามอนุสัญญานี้ด้วย

 และรฐัภาคตีอ้งดำเนนิมาตรการทีอ่าจ
จำเปน็ เพือ่ใหส้ามารถ ระบรุปูพรรณ ตดิตาม 
อายัดหรือยึดสิ่งใดซึ่งอ้างถึงข้างต้นเพื่อ 
ความมุง่ประสงคใ์นการ “รบิทรพัยส์นิ” ในทีส่ดุ  
ตลอดจนต้องรับเอามาตรการทางนิติบัญญัติ
และมาตรการอื่นที่อาจจำเป็นโดยสอดคล้อง 
กับกฎหมายภายในของตน ในการกำหนด  
“ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการ” ของ 
เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในการอายัด ยึดหรือริบ 
ทรัพย์สินดังกล่าวไว้ด้วย

 แตใ่นทางปฏบิตัยิอ่มปรากฏอยูเ่สมอวา่ ทรพัยส์นิซึง่อยูใ่นขอบเขตการบงัคบัใช้
กฎหมายของอนสุญัญาขา้งตน้ไดแ้ปรเปลีย่นสภาพไปโดยประการตา่ง ๆ   กรณเีชน่วา่นี ้
อนุสัญญาได้กำหนดว่า ถ้าทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดถูกแปรสภาพหรือ 
เปลีย่นแปลงทัง้หมดหรอืบางสว่นเปน็ทรพัยส์นิอืน่ ทรพัยส์นินัน้ตอ้งอยูภ่ายใตบ้งัคบั 
ของมาตรการที่อ้างถึงในข้อนี้แทนที่ทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดนั้น  
หรือหากทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดเช่นว่าถูกนำไปควบรวมกับ 
ทรพัยส์นิซึง่ไดม้าจากแหลง่ทีม่าโดยชอบดว้ยกฎหมาย ทรพัยส์นินัน้ตอ้งถกูรบิเพยีง 
เท่ามูลค่าประเมินของทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดที่ถูกนำมาควบรวม 
เข้ากับทรัพย์สินนั้น ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่ออำนาจใด ๆ ในการอายัดหรือยึด

 ๖ United Nations Convention against Corruption 2003: Article 31 Freezing, seizure and conf iscation 
และโปรดดูเพิ่มเติมใน United Nations Office on Drugs and Crime Division for Treaty Affairs, “Legislative guide  
for the implementation of the United Nations Convention against Corruption”, (New York; 2006), pp. 133 -141.  
และ United Nations Office on Drugs and Crime Division for Treaty Affairs, “Technical Guide to the United Nations 
Convention Against Corruption”, (New York; 2009), pp. 90 - 98.
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  โดยหากมีรายได้หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งเกิดจากทรัพย์สินที่ได้มาจากการ 
กระทำความผดิหรอืจากทรพัยส์นิซึง่มาจากการเปลีย่นสภาพหรอืการเปลีย่นแปลง 
ของทรัพย์สินท่ีได้มาจากการกระทำความผิด หรือจากทรัพย์สินท่ีมีส่วนของทรัพย์สิน 
ที่ได้มาจากการกระทำความผิดควบรวมอยู่ อนุสัญญาก็ได้กำหนดให้อยู่ภายใต้ 
สภาพบงัคบัแหง่มาตรการในลกัษณะและขอบเขตเดยีวกนักบัทรพัยส์นิทีไ่ดม้าจากการ 
กระทำความผิดข้างต้นเช่นเดียวกัน 
 นอกจากนี้ รัฐภาคีอาจพิจารณาความเป็นไปได้ในการให้มีข้อกำหนดในการ 
ใหผู้ก้ระทำความผดิแสดงทีม่าโดยชอบดว้ยกฎหมายของทรพัยส์นิทีม่กีารกลา่วหา
ว่าได้มาจากการกระทำความผิด หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งจะต้องถูกริบ ภายในขอบเขต
ทีข่อ้กำหนดนัน้สอดคลอ้งกบัหลกัการพืน้ฐานของกฎหมายภายในของตนตามหลกัการ 
ของกระบวนการพิจารณาของศาลและกระบวนการอื่น ๆ
 ในสว่นของการดำเนนิการยดึ อายดั หรอืรบิทรพัยส์นินัน้ อนสุญัญาไดก้ำหนดให ้
รฐัภาคตีอ้งดำเนนิการใหอ้ำนาจแกศ่าลและเจา้หนา้ทีผู่ม้อีำนาจอืน่ใดของตน ในการ 
ออกคำสั่งให้จัดส่ง หรือยึดบันทึกของธนาคาร บันทึกการเงินหรือบันทึกทางการค้า  
โดยอนุสัญญาได้กำหนดไว้ด้วยว่า รัฐภาคีไม่พึงปฏิเสธที่จะดำเนินการเช่นว่านี้โดย 
อ้างเหตุเรื่อง “การรักษาความลับทางธนาคาร” ซึ่งในกรณีเกี่ยวกับความลับของ 
ธนาคารนี้ อนุสัญญาได้กำหนดพันธกรณีไว้เป็นการเฉพาะ๗ ไว้แล้วว่า รัฐภาคี 
ตอ้งรบัรองวา่ จะมกีลไกทีเ่หมาะสมภายในระบบกฎหมายของตน เพือ่ขจดัอปุสรรค 
ที่อาจเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยเรื่องความลับทางธนาคาร ในกรณี 
การสืบสวนสอบสวนความผิดอาญาที่กำหนดไว้ในอนุสัญญาภายในรัฐภาคี 
 อย่างไรก็ดี ข้อบทของอนุสัญญาในส่วนน้ีมีข้อยกเว้นประการสำคัญ คือ บทบัญญัติ 
ของขอ้นีจ้ะตอ้งไมถ่กูตคีวามในทางทีก่ระทบตอ่สทิธขิองบคุคลที ่๓ ซึง่สจุรติ (bona  
f ide third parties) และมาตรการตา่งๆ ทีอ่า้งถงึในขอ้นีต้อ้งถกูกำหนดไวโ้ดยชดัแจง้  
และถือปฏิบัติภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายภายในของรัฐภาคี

 ๗ United Nations Convention against Corruption 2003: Article 40  Bank secrecy ;
 “ Each State Party shall ensure that, in the case of domestic criminal investigations of offences established 
in accordance with this Convention, there are appropriate mechanisms available within its domestic  
legal system to overcome obstacles that may arise out of the application of bank secrecy laws.” .
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การคุ้มครองพยาน ผู้เช่ียวชาญ และผู้เสียหาย และผู้รายงานข้อเท็จจริง 
เก่ียวกับการกระทำความผิด (Protection of witnesses, experts, 
victims and reporting persons)๘

 บุคคลที่มีส่วนสำคัญและเกี่ยวข้องกระบวนการบังคับการให้เป็นไปตาม 
กฎหมาย ซึ่งได้แก่ พยาน (witnesses) ผู้เชี่ยวชาญ (experts) และผู้เสียหาย 
(victims) นั้น ย่อมอาจตกเป็นเป้าหมายของการประทุษร้ายโดยประการต่าง ๆ  
จากบคุคลทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการกระทำความผดิได ้ดงันัน้ อนสุญัญาจงึไดก้ำหนดให้ 
รัฐภาคีแต่ละรัฐต้องดำเนินมาตรการที่เหมาะสมตามระบบกฎหมายภายในภายใต ้
วิธีการของตน ในการจัดให้มีการคุ้มครองที่มีประสิทธิผลแก่พยานและผู้เชี่ยวชาญ
ซึ่งให้คำเบิกความเกี่ยวกับความผิดที่กำหนดตามอนุสัญญานี้ และเท่าที่เหมาะสม 
แก่ญาติและบุคคลอื่นที่เป็นผู้ใกล้ชิดของบุคคลนั้น ๆ ให้พ้นจากการแก้แค้นหรือข่มขู่
ที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยไม่กระทบต่อสิทธิของจำเลยและสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดี
โดยชอบธรรม 
 มาตรการทีค่วรพจิารณาดำเนนิการขา้งตน้อาจมไีดห้ลายประการ โดยอนสุญัญา 
ได้ยกตัวอย่างไว้ว่า มาตรการเช่นว่านี้ อาจรวมถึงการกำหนดกระบวนการสำหรับ
การคุ้มครองทางกายภาพแก่บุคคลนั้นภายในขอบเขตที่จำเป็นและเป็นไปได้ เช่น 
การใหย้า้ยทีอ่ยู ่หรอืการจำกดัการเปดิเผยขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัรปูพรรณและถิน่ทีอ่ยู ่
ของบคุคลนัน้  หรอืการจดัใหม้หีลกัเกณฑว์ธิพีจิารณาพยานหลกัฐานทีอ่นญุาตใหพ้ยาน 
และผู้เชี่ยวชาญเบิกความในลักษณะที่จะประกันความปลอดภัยของบุคคลนั้น เช่น  
การอนุญาตให้เบิกความผ่านการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่เหมาะสม ทั้งนี้ อนุสัญญา 
ได้กำหนดให้รัฐภาคีต้องพิจารณาร่วมทำความตกลงหรือข้อตกลงกับรัฐอื่น ๆ  
เพื่อประโยชน์ในการย้ายที่อยู่ของบุคคลข้างต้นไว้ด้วย
 และมาตรการคุม้ครองขา้งตน้จะถกูนำมาใชก้บั “ผูเ้สยีหาย” ภายในขอบเขต 
แหง่การเปน็พยาน (insofar as they are witnesses) โดยรฐัภาคตีอ้งเปดิโอกาสให ้
มีการนำเสนอและพิจารณาข้อความเห็นและข้อห่วงกังวลของผู้เสียหายในขั้นตอน 
ทีเ่หมาะสมของกระบวนการพจิารณาความอาญาตอ่ผูก้ระทำผดิ ในลกัษณะทีไ่มก่ระทบ 
ต่อสิทธิในการต่อสู้คดีภายใต้บังคับแห่งกฎหมายภายใน

 ๘United Nations Convention against Corruption 2003: Article 32 Protection of witnesses, experts  
and victims และ Article 33 Protection of reporting persons และโปรดดูเพิ่มเติมใน United Nations Office on Drugs  
and Crime Division for Treaty Affairs, “Legislative guide for the implementation of the United Nations Convention  
against Corruption”, (New York; 2006), pp. 141-146. และ United Nations Office on Drugs and Crime Division  
for Treaty Affairs, “Technical Guide to the United Nations Convention Against Corruption”, (New York; 2009), 
pp. 100 - 109.
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 นอกจากนี้ บุคคลที่ให้ข้อมูลเพื่อเริ่มต้นตรวจสอบการกระทำอันเป็นการ
ทุจริต หรือเพื่อให้รู้ว่ามีเหตุการณ์อันทุจริตเกิดขึ้นในองค์กรหน่วยงานของรัฐแล้ว 
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เป็นบุคคลผู้เปิดโปงการทุจริต ซึ่งกฎหมายในหลายประเทศ 
เชน่ สหรฐัอเมรกิา องักฤษ และออสเตรเลยี เรยีกบคุคลผูใ้หข้อ้มลูเกีย่วกบัการทจุรตินี้
ว่า “whistleblower”๙ หรือ “ผู้รายงานข้อเท็จจริง” เป็นที่ยอมรับว่าเป็นสิ่งสำคัญ 
ทีจ่ะชว่ยใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมายเกีย่วดว้ยการปราบปรามการทจุรตินัน้มปีระสทิธภิาพ  
และเปน็สว่นทีเ่กีย่วกบัความรว่มมอืของภาคประชาสงัคม๑๐ อนสุญัญาจงึไดก้ำหนดให ้
รฐัภาคจีดัใหม้กีฎหมายภายในและมาตรการทีเ่หมาะสมในการใหค้วามคุม้ครองแก ่
“บุคคลผู้รายงานข้อเท็จจริง” เกี่ยวกับความผิดที่กำหนดตามอนุสัญญานี้โดยสุจริต 
และโดยมีเหตุผลสมควรต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ ให้พ้นจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม  
เพราะบุคคลผู้ให้ข้อมูลเช่นว่านี้อาจได้รับการตอบโต้ (reprisal) หรือถูกกระทำละเมิด
ได้ด้วยวิธีการต่าง ๆ จากเหตุที่ได้เปิดเผยหรือเปิดโปงข้อมูลการทุจริตนั้น 

หน่วยงานที่มีความชำนาญพิเศษ (Specialized authorities)๑๑

 อนุสัญญาได้กำหนดให้รัฐภาคีแต่ละรัฐดำเนินการโดยเป็นไปตามหลักการ 
พืน้ฐานของระบบกฎหมายของตน ในการรบัรองวา่จะจดัใหม้หีนว่ยงาน หรอืบคุคลที่

มคีวามชำนาญพเิศษในการตอ่ตา้นการทจุรติ 
โดยการบังคับใช้กฎหมาย ทั้งนี้ หน่วยงานหรือ 
บุคคลดังกล่าวต้องได้รับความเป็นอิสระตามที่ 
จำเป็นตามหลักการพื้นฐานของระบบกฎหมาย 
ภายใน เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง 
มีประสิทธิผลและปราศจากอิทธิพลใด ๆ 
นอกจากนี้ บุคคลหรือพนักงานของหน่วยงาน 
น้ัน ๆ  ควรได้รับการฝึกอบรมท่ีเหมาะสมและได้รับ 

 ๙ ดูเพิ่มเติม ศศินา เงยวิจิตร, “การคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลแก่รัฐ (Whistleblower Protection Measures)”, (วิทยานิพนธ์ 
ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๐). 

 ๑๐ โปรดดู สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, รายงานการวิจัย เรื่อง “การศึกษาพันธกรณี 
และความพร้อมของประเทศไทยในการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003”,  
หน้า ๓๕๒ - ๓๕๗.

 ๑๑ United Nations Convention against Corruption 2003: Article 36 Specialized authorities และโปรดดเูพิม่เตมิใน 
United Nations Office on Drugs and Crime Division for Treaty Affairs, “Legislative guide for the implementation 
of the United Nations Convention against Corruption”, (New York; 2006), pp. 148. และ United Nations Office 
on Drugs and Crime Division for Treaty Affairs, “Technical Guide to the United Nations Convention Against 
Corruption”, (New York; 2009), pp. 113 - 117.
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การสนบัสนนุทรพัยากรตามควรในการปฏบิตัภิารกจิดว้ย ดงัตวัอยา่งเชน่ทีป่ระเทศไทย 
ได้จัดต้ังกรมสอบสวนคดีพิเศษ๑๒ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ๑๓  
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน๑๔ และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน๑๕

ความร่วมมือและการประสานงานเพื่อการสืบสวนสอบสวนและการ
ฟ้องคดี๑๖ 

 
 อนุสัญญาได้กำหนดพันธกรณีในการให้รัฐภาคีสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ 
และประสานงานเพือ่ประโยชนใ์นการสบืสวนสอบสวนและการฟอ้งคดี ไว ้๓ ประการ 
ด้วยกัน กล่าวคือ 

๑) การให้ความร่วมมือต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย (Cooperation with law 
enforcement authorities)๑๗

 รัฐภาคีต้องดำเนินมาตรการที่เหมาะสมในการสนับสนุนให้ “บุคคลที่ 
มสีว่นรว่ม” หรอื“ไดร้ว่มในการกระทำความผดิ” ทีก่ำหนดตามอนสุญัญานี ้ใหข้อ้มลู 
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการสอบสวนและรวบรวม 
พยานหลักฐานนั้น และให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งอาจช่วยในการติดตามสิ่งที่ได้มาจากการกระทำความผิดนั้นกลับคืนมาจาก 
ผู้กระทำความผิด 
 โดยอนุสัญญาได้กำหนดให้รัฐภาคีจัดมาตรการกระตุ้นให้บุคคลที่มีส่วนร่วม 
หรอืรว่มกระทำความผดิฐานทจุรตินัน้ กลบัมาเปน็ “ผูใ้หข้อ้มลูและพยานหลกัฐาน” 
แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งรัฐย่อมได้ประโยชน์จากการได้รับพยานหลักฐานอันชัดเจน 
เพ่ือลงโทษผู้กระทำผิดได้ เน่ืองจากคดีเก่ียวกับการกระทำทุจริตเป็นกรณีท่ีพยานหลักฐาน 
น้ันยากท่ีจะปรากฏได้โดยง่ายและเป็นอาชญากรรมท่ียากต่อการเปิดเผย (hidden crime)  

 ๑๒ พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗, มาตรา ๑๔ และมาตรา ๒๑.

 ๑๓ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒, มาตรา ๖ มาตรา ๑๙ 
และมาตรา ๑๐๔.

 ๑๔ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒, มาตรา ๓ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๔.

 ๑๕ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒, มาตรา ๓๙.

 ๑๖ United Nations Convention against Corruption 2003: Article 37- Article 39 และโปรดดูเพิ่มเติมใน  
United Nations Office on Drugs and Crime Division for Treaty Affairs, “Legislative guide for the implementation 
of the United Nations Convention against Corruption”, (New York; 2006), pp. 148-153. และ United Nations Office 
on Drugs and Crime Division for Treaty Affairs, “Technical Guide to the United Nations Convention Against 
Corruption”, (New York; 2009), pp. 117 - 124.

 ๑๗ United Nations Convention against Corruption 2003: Article 37 Cooperation with law enforcement 
authorities.
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อนสุญัญาจงึไดก้ำหนดใหร้ฐัภาคตีอ้งพจิารณาสนบัสนนุมาตรการอยา่งเหมาะสมในการ  
“ลดหย่อนโทษ” ให้แก่ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดซึ่งให้ความร่วมมือที่เป็น 
ประโยชน์ต่อการสืบสวนสอบสวนหรือการฟ้องคดีเกี่ยวกับความผิดที่กำหนดไว้ 
ตามอนสุญัญานี ้ทัง้ตอ้งพจิารณาสนบัสนนุมาตรการตามหลกัการพืน้ฐานของกฎหมาย 
ภายในเกี่ยวกับการ “ให้ความคุ้มกันให้พ้นจากการถูกฟ้องคดี” แก่บุคคลซึ่ง 
ให้ความร่วมมืออย่างสำคัญในการสืบสวนสอบสวน หรือการฟ้องคดีเกี่ยวกับ 
ความผิดที่กำหนดตามอนุสัญญานี้ ตลอดจน “ให้ความคุ้มครอง” เช่นเดียวกัน 
กับมาตรการคุ้มครองบุคคลที่เป็นพยาน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เสียหายในคดีอีกด้วย

 ในกรณีที่ผู้ร่วมกระทำหรือมีส่วนร่วม 
ในการกระทำความผิดข้ า งต้นซึ่ งอยู่ ใน 
“รัฐภาคีหนึ่ง” จะสามารถให้ความร่วมมือ 
อย่างสำคัญแก่ เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของ 
“อีกรัฐภาคีหนึ่ง” ได้นั้น  รัฐภาคีที่เกี่ยวข้อง
อาจพิจารณาจัดทำความตกลงหรือข้อตกลง 
ใด ๆ ในการลดหย่อนโทษหรือให้ความคุ้มกัน 
จากการถูกฟ้องคดีดังที่กล่าวข้างต้นเท่าที่ 

เป็นไปได้โดยสอดคล้องกับกฎหมายภายในของรัฐภาคีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งย่อมก่อให้เกิด 
การสนับสนุนความร่วมมือเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลและพยานหลักฐานในระหว่างรัฐภาคี
ด้วยกันมากยิ่งขึ้น

๒) ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ (Cooperation between national 
authorities)๑๘

 อนสุญัญาไดก้ำหนดใหร้ฐัภาคตีอ้งดำเนนิมาตรการทีอ่าจจำเปน็ตามกฎหมาย
ภายในของตนในการสนบัสนนุใหม้คีวามรว่มมอืระหวา่ง “หนว่ยงานของรฐัรวมทัง้ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ของตนฝ่ายหนึ่งกับ “หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการสืบสวน 
และการฟอ้งคดอีาญา” ของตนอกีฝา่ยหนึง่ ซึง่ความรว่มมอืระหวา่งหนว่ยงานเชน่วา่นี ้
มีได้หลายประการ โดยอนุสัญญาได้ยกตัวอย่างว่าให้รวมถึงกรณีดังต่อไปนี้
 (๑) การแจ้งแก่หน่วยงานฝ่ายหลัง โดยการริเริ่มของหน่วยงานฝ่ายแรกที่แจ้ง 
นั้นเอง เมื่อมีเหตุผลสมควรเชื่อได้ว่าเกิดมีการกระทำความผิดที่กำหนดตามมาตรา 
๑๕ (ความผิดเกี่ยวกับสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐ) มาตรา ๒๑ (ความผิดเกี่ยวกับสินบน 

 ๑๘ United Nations Convention against Corruption 2003: Article 38 Cooperation between national 
authorities.
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ในภาคเอกชน) และมาตรา ๒๓ (ความผิดเกี่ยวกับการฟอกทรัพย์สินที่ได้มาจาก 
การกระทำความผิดทางอาญา) ของอนุสัญญานี้ หรือ
 (๒) การจัดหาข้อมูลข่าวสารท่ีจำเป็นท้ังปวงแก่หน่วยงานฝ่ายหลัง เม่ือมีการร้องขอ

๓) ความรว่มมอืระหวา่งหนว่ยงานของรฐัและภาคเอกชน (Cooperation between  
national authorities and the private sector)๑๙

  อนสุญัญาไดก้ำหนดใหร้ฐัภาคตีอ้งดำเนนิมาตรการทีอ่าจจำเปน็โดยเปน็ไปตาม 
กฎหมายภายในของตน เพื่อสนับสนุนความร่วมมือระหว่าง “หน่วยงานของรัฐ 
ด้านการสืบสวนสอบสวนและการฟ้องคดี” กับ “องค์กรภาคเอกชน” โดยเฉพาะ 
สถาบันการเงิน ในเรื่องเกี่ยวกับการกระทำความผิดที่กำหนดตามอนุสัญญานี้
 โดยเพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือจากปัจเจกบุคคล อนุสัญญาได้กำหนดให้ 
รฐัภาคตีอ้งพจิารณาสนบัสนนุ “คนชาตขิองตน” และ “บคุคลอืน่ทีม่ถีิน่พำนกัในดนิแดน 
ของรฐัตน” ใหร้ายงานแก ่“หนว่ยงานของรฐัดา้นการสบืสวนสอบสวนและการฟอ้งคด”ี  
ถึงการกระทำความผิดที่กำหนดตามอนุสัญญานี้ด้วยเช่นกัน

ผลของการกระทำการทุจริตและค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหาย๒๐ 
(Consequences of acts of corruption and Compensation 
for damage)

 อนุสัญญาได้กำหนดให้ รัฐภาคีแต่ละรัฐต้องดำเนินมาตรการเพื่อดำเนินการ 
ต่อผลของการกระทำการทุจริต (Consequences of acts of corruption) ๒๑  
โดยอาจพิจารณาให้การทุจริตนั้นเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องในกระบวนการพิจารณา 
ตามกฎหมายเพื่อให้สัญญาเป็นโมฆะ (annul) หรือยกเลิกสัญญา (rescind  
a contract) เพิกถอนการให้สัมปทาน (withdraw a concession) หรือหนังสือ 
สำคัญอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน หรือดำเนินการในการแก้ไขเยียวยาโดย 
ประการอื่น โดยเป็นไปตามหลักการพื้นฐานของกฎหมายภายใน และให้คำนึงถึงสิทธิ 
ของบุคคลที่สามซึ่งได้มาโดยสุจริต (the third parties acquired in good faith) 
อย่างเป็นธรรมด้วย

 ๑๙United Nations Convention against Corruption 2003: Article 39 Cooperation between national 
authorities and the private sector.

 ๒๐ United Nations Convention against Corruption 2003: Article 34 - Article 35 และโปรดดูเพิ่มเติมใน  
United Nations Office on Drugs and Crime Division for Treaty Affairs, “Legislative guide for the implementation 
of the United Nations Convention against Corruption”, (New York; 2006), pp. 147-148.

 ๒๑United Nations Convention against Corruption 2003: Article 34 Consequences of acts of corruption.
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 ทัง้นี ้จากแนวคดิเรือ่งผลของการกระทำการทจุรติขา้งตน้ อนสุญัญายงัไดก้ำหนด 
หลักการเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหาย (Compensation 
for damage)๒๒ ไว้ โดยกำหนดให้ รัฐภาคีต้องดำเนินมาตรการที่อาจจำเป็น 
โดยเปน็ไปตามหลกัการของกฎหมายของตน เพือ่รบัรองวา่องคภาวะ (entities) เชน่ รฐั 
หรือหน่วยองค์กรใด ๆ ที่อาจมีและใช้สิทธิต่าง ๆ ได้ และบุคคล (persons) ทั้ง 
บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำ 
การทุจริต มีสิทธิที่จะดำเนินคดีต่อผู้ซึ่งต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้นเพื่อให ้
ได้รับค่าสินไหมทดแทนได้

การกำหนดอายุความ (Statute of limitations)๒๓

 เมื่อผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำความผิดขึ้น และการกระทำความผิดเช่นว่านั้น 
ไดถ้กูพบโดยเจา้หนา้ทีผู่ม้อีำนาจ กลไกบงัคบัการใหเ้ปน็ไปตามกฎหมายนัน้ยอ่มเปน็ไป 
ตามระบบกฎหมายของแต่ละประเทศ อย่างไรก็ดี หากปล่อยระยะเวลาให้เนิ่นนาน 
ออกไปยอ่มสง่ผลเสยีตอ่กระบวนการบงัคบัใชก้ฎหมายได ้เชน่ พยานหลกัฐานสญูหาย 
พยานบุคคลสาบสูญ หรือปัจจัยส่งเสริมกระบวนการบังคับใช้กฎหมายได้เสื่อม 
อรรถประโยชนไ์ปตามกาลเวลา ดงันัน้ แนวคดิเรือ่ง “อายคุวาม” จงึไดเ้กดิขึน้เชน่ตาม  
ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทยนัน้ ในมาตรา ๙๕ ไดบ้ญัญตัวิา่ “ในคดอีาญา  

ถ้ามิได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระทำความผิด 
มายังศาลภายในกำหนดดังต่อไปนี้ นับแต่ 
วันกระทำความผิด เป็นอันขาดอายุความ”  
ซึ่งหมายความว่า หากเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ท่ีเก่ียวข้องไม่สามารถนำตัวผู้กระทำความผิด 
เขา้สู่กระบวนการยุติธรรมได้ภายในกำหนด 
เวลาแล้ว ย่อมไม่อาจบังคับใช้กฎหมาย 
แก่ผู้กระทำความผิดนั้นได้อีก เป็นต้น 

 ๒๒United Nations Convention against Corruption 2003: Article 35 Compensation for damage.

 ๒๓United Nations Convention against Corruption 2003: Article 29 Statute of limitations และโปรดดเูพิม่เตมิใน 
United Nations Office on Drugs and Crime Division for Treaty Affairs, “Legislative guide for the implementation 
of the United Nations Convention against Corruption”, (New York; 2006), pp. 128-129. 
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หน้าต่างโลก The Knowledge Windows

 โดยผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานทุจริตตามอนุสัญญาสหประชาชาติ 
ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ นี้ อาจกล่าวได้ว่า หากบุคคลนั้น 
เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐซ่ึงได้กระทำผิดอาญาฐานทุจริต  
บุคคลเหล่านี้มักจะมีฐานะทางเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ทางอำนาจในสังคมหรือมี 
อิทธิพลทางการเมืองในการหลบหนีไปจนกว่าคดีจะขาดอายุความได้ ส่งผลให้ 
กระบวนการบังคับใช้กฎหมายไม่สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดงันัน้ อนสุญัญาฉบบันีจ้งึไดก้ำหนดใหร้ฐัภาคแีตล่ะรฐัตอ้งกำหนดอายคุวาม 
ภายใต้กฎหมายของตนในการเริ่มกระบวนพิจารณาสำหรับความผิดที่กำหนดตาม 
อนุสัญญาให้มีระยะเวลานาน และกำหนดให้อายุความนั้นยาวนานขึ้น หรือให้ 
อายุความสะดุดหยุดลงในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดได้หลบหนี 
กระบวนการยุติธรรม เพื่อขจัดอุปสรรคในการดำเนินการบังคับการให้เป็นไปตาม 
กฎหมายอนัมสีาเหตจุากบทบญัญตัแิหง่กฎหมายภายในของแตล่ะรฐัวา่ดว้ยอายคุวาม  
ซึ่งอาจกำหนดอายุความสั้นเกินไป หรือไม่มีบทบัญญัติซึ่งกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับ 
อายุความสำหรับความผิดอันเป็นการทุจริตไว้เป็นการเฉพาะ อันอาจพิจารณาได้ว่า 
“ไมไ่ดส้ดัสว่น” กบัการกระทำการอนัเปน็การทจุรติซึง่ถอืเปน็ “ความผดิอาญารา้ยแรง” 
ที่ส่งผลเสียอย่างใหญ่หลวงแก่รัฐและประโยชน์สาธารณะ

ความส่งท้าย
จะเหน็ไดว้า่พนัธกรณใีนการกำหนดมาตรการบงัคบัใชก้ฎหมายของรฐัภาคนีัน้  

“อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓” ได้มุ่งกำหนด 
มาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย (Law 
Enforcement) ให้เหมาะสมและเพียงพอเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในระดบัภายในประเทศและไดร้ะดบัสากล ทัง้ในดา้นการสบืสวน การฟอ้งรอ้งดำเนนิคด ี
การลงโทษผู้กระทำความผิด และการเยียวยาความเสียหายอันเนื่องมาจากการ 
กระทำความผดิฐานทจุรติ ซึง่อนสุญัญาไดก้ำหนดใหร้ฐัภาคตีอ้งดำเนนิการหรอืพจิารณา 
ดำเนินการในประการต่าง ๆ แล้วแต่กรณี 

สำหรับการดำเนินการตามพันธกรณีแห่งอนุสัญญาในการกำหนด 
มาตรการบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทยล่าสุดน้ัน ในคราวประชุมวุฒิสภา คร้ังท่ี ๑๗  
(สมัยสามัญนิติบัญญัติ) เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา  
ที่ประชุมวุฒิสภาได้เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในวาระที่สาม  
ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณาเสร็จแล้ว โดยได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม 
หลกัการในประเดน็สำคญัหลายประการ เชน่ การเพิม่อำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ในการบงัคบัใชก้ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งใหม้รีายละเอยีดและขอบเขตมากยิง่ขึน้ นอกจากนี้ 

ความส่งท้าย
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ยังได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การนับอายุความในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวว่า 
กระทำความผิดหลบหนีไปในระหว่างถูกดำเนินคดี โดยให้ไม่นับระยะเวลาที่ 
ผูถ้กูกลา่วหาหลบหนรีวมเปน็สว่นหนึง่ของอายคุวามดว้ย๒๔ ซึง่เปน็ไปโดยสอดคลอ้ง 
กับพันธกรณีของอนุสัญญาเกี่ยวกับอายุความ 

ทั้งนี้ หลักการและวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาในการต่อต้านการทุจริต 
จะสัมฤทธิ์ผลสมตามเจตนารมณ์แห่งอนุสัญญาฉบับนี้หรือไม่ ย่อมขึ้นอยู่กับการนำ 
พนัธกรณดีงักลา่วไปสูก่ารปฏบิตัขิองรฐัภาคอียา่งจรงิจงัและมุง่ผลสำเรจ็ในการปอ้งกนั 
และปราบปรามการทุจริตเป็นสำคัญ โดยมิใช่เป็นแต่เพียงการดำเนินการเพื่อให้ 
เป็นไปตามเงื่อนไขในการอนุวัติการตามอนุสัญญาเพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษา 
ภาพลักษณ์ของรัฐเท่านั้น 

 ๒๔ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาตรา ๔๒ 
บัญญัติว่า  

“ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๗๔/๑ ของหมวด ๖ การดำเนินคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามมาตรา ๒๗๕ 
ของรัฐธรรมนูญ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒

“มาตรา ๗๔/๑ ในการดำเนนิคดอีาญาตามหมวดนี ้ถา้ผูถ้กูกลา่วหาหลบหนไีปในระหวา่งถกูดำเนนิคด ีมใิหน้บัระยะเวลา 
ที่ผู้ถูกกล่าวหาหลบหนีรวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความ”
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จุฬารัตน์  วงษ์น้อย
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

www.itu.int
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union)  

หรือ ITU เป็นองค์การชำนัญพิเศษของสหประชาชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาไว้ซึ่งความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศสมาชิกในการปรับปรุงและใช้ประโยชน์ด้านกิจการโทรคมนาคมอย่างถูกต้อง  
ตลอดจนส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกำลังพัฒนาด้านโทรคมนาคม จัดตั้งขึ้น 
ครั้งแรกที่กรุงปารีส ในปี พ.ศ. ๒๔๐๘ (ค.ศ. ๑๘๖๕) ใช้ชื่อว่า “สหภาพโทรเลขระหว่างประเทศ” 
ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ” ในปี พ.ศ. ๒๔๔๗ (ค.ศ. ๑๙๐๔) 
มสีำนกังานใหญอ่ยูท่ีน่ครเจนวีา สมาพนัธรฐัสวสิ ปจัจบุนัมปีระเทศสมาชกิรวมทัง้สิน้ ๑๙๑ ประเทศ 
โดยมี Mr. Hamadoun TOURÉ เป็นเลขาธิการใหญ่ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ

ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกของ ITU เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๒๘ ด้วยเล็งเห็นผลประโยชน์ที่ 
ประเทศไทยจะได้รับในการพัฒนาปรับปรุงการบริหารความถี่วิทยุเพื่อกิจการโทรคมนาคม 
ด้านต่าง ๆ ตลอดจนเป็นการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการบริการโทรคมนาคมให้ทันสมัย  
โดยมขีอบเขตการบรกิารอยา่งกวา้งขวางทดัเทยีมกบันานาประเทศ และประเทศไทยไดร้บัเลอืกจาก 
ITU ให้เป็นที่ตั้งของสำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕  
จึงทำให้ประเทศไทยสามารถติดต่อขอรับความร่วมมือทางวิชาการจากสหภาพโทรคมนาคม 
ระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาบุคลากรและรับวิทยาการที่ทันสมัยได้สะดวกยิ่งขึ้น ทั้งจะช่วยให้ 
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านโทรคมนาคมในภูมิภาคต่อไป
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สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม หรือ สบท. เป็น 

สถาบันที่ตั้งขึ้นมา เพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ในยุคที่ 
การสื่อสารทางไกลเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำเนินชีวิต โดยคนไทยเกือบทั้งประเทศ 
มีความต้องการใช้บริการโทรคมนาคม ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์พ้ืนฐานหรือโทรศัพท์บ้าน  
โทรศพัทเ์คลือ่นที ่โทรศพัทส์าธารณะ และอนิเทอรเ์นต็ ฯลฯ เมือ่ผูบ้รโิภคจำนวนมาก 
ต้องพบกับความไม่พึงพอใจจากการรับบริการดังกล่าว อาทิเช่น โดนละเมิดสิทธิ 
คุณภาพสัญญาณไม่ดี การคิดค่าบริการผิดพลาดหรือไม่เป็นธรรม เป็นต้น

สบท. จึงมีพันธกิจ หรือภาระหน้าที่อันสำคัญที่ให้ความคุ้มครองและ 
ดแูลใหก้บัผูบ้รโิภคดว้ยการรบัเรือ่งรอ้งเรยีน ชว่ยไกลเ่กลีย่ปญัหา ระงบัขอ้พพิาท  
พร้อมกับรวบรวมปัญหาข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ  มาแก้ไขในเชิงระบบ ด้วยการ 
นำปญัหาของผูบ้รโิภคมาสงัเคราะห ์เสนอเปน็กฎ นโยบาย กตกิา และเปน็กฎหมาย  
นอกจากนี ้ยงัสง่เสรมิใหผู้บ้รโิภคไดใ้ชส้ทิธขิองตนเองเมือ่ถกูละเมดิและมสีว่นรว่ม 
ในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง เพราะว่าไม่มีใครปกป้องสิทธิให้ผู้บริโภคได้ดีไปกว่า
ผู้บริโภคเอง
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สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)  

หรือ สสปน. เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่ก่อตั้งโดยพระราชกฤษฎีกา ตามประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕ และได้เริ่มดำเนินงาน 
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริม และประสานงาน 
การจัดประชุมสัมมนา การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล รวมถึงการจัดงานแสดงสินค้า 
ระดับนานาชาติ หรือเรียกโดยรวมว่า “อุตสาหกรรมไมซ์” (MICE-Meetings, 
Incentives, Conventions and Exhibitions) ในประเทศไทย ตลอดจนเพื่อ 
อำนวยความสะดวกและพัฒนามาตรฐานการจัดงานให้สอดคล้องกับบทบาท 
ที่มีความสำคัญของประเทศไทยในฐานะที่เป็นสถานที่จัดการประชุมและ 
งานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนให้มีการนำเสนอศิลปะ 
และวัฒนธรรมของไทย ในการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ 
เพื่อให้เกิดความเป็นเอกลักษณ์ของประเทศ รวมทั้งให้บริการด้านความรู้ 
และการฝกึอบรมแกบ่คุลากรเกีย่วกบัธรุกจิการประชมุ การทอ่งเทีย่วเพือ่เปน็รางวลั 
และการจัดงานแสดงสินค้างานแสดงสินค้าในประเทศไทยอีกด้วย
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สบืเนือ่งจากกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ไดพ้ฒันาโครงการ Common 

Platform และ e-Government Portal เพื่อเป็นโครงสร้างกลาง (Government Gateway)  
ในการรองรับการใช้งานจากประชาชนในการเข้าใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐในลักษณะ 
การให้และรับบริการแบบรวมจุดเดียว (One Stop Service) ผ่านระบบ Single Window Entry 
ด้วย Single Sign On ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าใช้งานระบบ e-Service ของผู้ใช้งานเกิดความสะดวก 
รวดเร็ว มั่นใจในด้านความปลอดภัยน่าเชื่อถือไว้วางใจ และมีประสิทธิภาพดียิ่ง ๆ ขึ้นไป ดังนั้น 
เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปตามแผนพัฒนา e-Government จึงควรให้มีการติดตาม ประเมินวัดผล 
และปรับปรุงระบบ Common Platform/e-Government Portal ให้สามารถเชื่อมโยง 
หน่วยงานภาครัฐได้อย่างสมบูรณ์ อยู่ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน และปรับปรุงระบบให้สามารถ 
รองรับการให้บริการแก่ประชาชน ในลักษณะ One Stop Service โดยประชาชนสามารถเข้ามา 
ใช้งานหน้าเว็บเดียวแล้วเข้าไปใช้งานบริการภาครัฐได้ทุกที่ เพื่อเป็นการบริการด้านข้อมูล 
และสารสนเทศส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้ประชาชนมีความใกล้ชิดกับภาครัฐ
มากขึ้น

เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ จึงเป็นระบบเว็บไซต์กลางบริการ 
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Government Portal) ที่มีโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศร่วมกัน 
(Common Information Infrastructure) เพื่อรองรับการพัฒนา e-Government Gateway  
และการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ด้วยระบบ Web Service และให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ 
แบบเต็มรูปแบบผ่านระบบ Single Window โดยให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ภาครัฐได้อย่างทั่วถึง ทันที ทุกที่ ทุกเวลา




