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	 นายอภิวัฒน์		สุดสาว	 นิติกรปฏิบัติการ
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บันทึกข้อมูล - พิสูจน์อักษร	 นางรัชตา		ศักดิ์ขจรชัย	 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
		 นางสาวทรรศนวรรณ		สงกาง	 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	
		 นางสาวจุฬารัตน์		วงษ์น้อย	 เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลชำนาญงาน
	 นางสาวนีรชา		มงคลวงศ์สิริ	 เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลปฏิบัติงาน	
สถานที่ติดต่อ	 กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย		สำนักกฎหมาย
	 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
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	 เลขที่	๔	ถนนอู่ทองใน	เขตดุสิต	กรุงเทพมหานคร	๑๐๓๐๐



 ผลจากการทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิบทบญัญตัใินมาตรา	๑๙๐	ของรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	
พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 ในเรื่องเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการจัดทำหนังสือสัญญาที่คณะรัฐมนตรีจะทำกับ	
นานาประเทศ	หรือกับองค์การระหว่างประเทศ	โดยได้กำหนดให้มีการตรากฎหมายว่าด้วยการกำหนดประเภท		
กรอบการเจรจา	ขัน้ตอนและวธิกีารจดัทำหนงัสอืสญัญาทีม่ผีลกระทบตอ่ความมัน่คงทางเศรษฐกจิหรอืสงัคม	
ของประเทศอย่างกว้างขวาง	 หรือมีผลผูกพันด้านการค้า	 การลงทุน	 หรืองบประมาณของประเทศ	
อย่างมีนัยสำคัญ	ดังที่ได้รับทราบโดยทั่วกันแล้วนั้น	 เพื่อให้เกิดความชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้	
อยา่งถกูตอ้ง	ตามเจตนารมณข์องรัฐธรรมนญู	มาตรา	๑๙๐ ประกอบกบัในป	ีค.ศ.	๒๐๑๕	หรอื	พ.ศ.	๒๕๕๘	นี	้
เปน็ปทีีป่ระเทศสมาชกิสมาคมประชาชาตแิหง่เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	(Association	of	Southeast	Asian	
Nations	:	ASEAN)	ได้วางเป้าหมายร่วมกันให้มีการจัดตั้ง	“ประชาคมอาเซียน”	(ASEAN	Community)	
ใหแ้ลว้เสรจ็	ดงันัน้	ประเทศไทยในฐานะ	๑	ใน	๑๐	ของประเทศสมาชกิอาเซยีนจงึมคีวามจำเปน็ตอ้งจดัทำ	
ความตกลงหรือร่วมดำเนินการจัดทำความตกลงในเรื่องต่าง	ๆ	ระหว่างอาเซียนกับประเทศหรือองค์การ
ระหว่างประเทศ	ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา	
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	๒)	พุทธศักราช	๒๕๕๔	มาตรา	๑๙๐	ก่อน
	 ดังนั้น	“จุลนิติ”	ฉบับนี้	กองบรรณาธิการวารสารจึงได้พิจารณาเห็นถึงสภาพปัญหาและอุปสรรค	
ในการจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ	ตามมาตรา	๑๙๐	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย		
รวมทั้งได้พิจารณาถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมในการตรากฎหมาย	กฎและระเบียบต่างๆ	
ที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย	ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๘	นี้	 จึงได้ทำการ	
สรุปปาฐกถาพิเศษเรื่อง	“ความพร้อมของประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียน ๒๐๑๕”	 โดย	ดร. สุรินทร์ 
พศิสวุรรณ เลขาธกิารอาเซยีน	เพือ่ใหท้ราบถงึความพรอ้มของประเทศไทยในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน		
พร้อมทั้งได้ทำการสัมภาษณ์และรับฟังความคิดเห็นทางวิชาการ	 ตลอดจนทรรศนะและข้อเสนอแนะ	
ที่เป็นประโยชน์ต่องานด้านนิติบัญญัติของรัฐสภา	 ในประเด็นเร่ือง	“แนวทางการจัดทำหนังสือสัญญา 
ระหว่างประเทศ เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”	จาก ดร. พรชัย  ด่านวิวัฒน ์รองอธิบดีกรมอาเซียน	
กระทรวงการต่างประเทศ	และศาสตราจารย์ ดร. จุมพต  สายสุนทร อาจารยป์ระจำคณะนติศิาสตร	์มหาวทิยาลยั	
ธรรมศาสตร์	 เพื่อให้ทราบถึงองค์ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการจัดทำหนังสือสัญญา	
ระหว่างประเทศ	รวมทั้งแนวทางการตรากฎหมายว่าด้วยการกำหนดประเภท	กรอบการเจรจา	ขั้นตอน	
และวิธีการจัดทำหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศ	
อย่างกว้างขวาง	 หรือมีผลผูกพันด้านการค้า	 การลงทุน	 หรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ		
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	๒)	พุทธศักราช	๒๕๕๔	มาตรา	๑๙๐	และ	
เปน็ไปตามขอ้ตกลงตา่ง	ๆ 	ของกฎบตัรอาเซยีน	เพือ่ผลกัดนัใหป้ระเทศไทยมคีวามพรอ้มในการเขา้สูป่ระชาคม	
อาเซียนได้เป็นผลสำเร็จในปี	พ.ศ.	๒๕๕๘	ตามที่ประเทศสมาชิกอาเซียนได้วางเป้าหมายไว้ร่วมกัน	
	 นอกจากนี	้ในสว่นบทความทางวชิาการกฎหมายนัน้	ใครข่อเสนอบทความเรือ่ง“สนธิสญัญาตาม 
มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง แหง่รฐัธรรมนญู” และเรือ่ง “อทิธพิลของฝา่ยบรหิารทีม่ตีอ่กระบวนการนติบิญัญตั ิ
ของรฐัสภาไทย ช่วง พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๔๙” นอกจากนีเ้นือ้หาในสว่นอืน่	ๆ 	กย็งัคงความเขม้ขน้ดว้ยขอ้มลู	
ทางวิชาการด้านกฎหมายท่ีเป็นประโยชน์ต่องานในด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภาอีกมากมาย	 กองบรรณาธิการ	
ขอขอบคณุผูอ้า่นทกุทา่นทีไ่ดก้รณุาตดิตามผลงานของวารสารจลุนติดิว้ยดเีสมอมา	ซึง่เราพรอ้มทีจ่ะทำหนา้ที	่
คดัสรรบทความและสรา้งสรรคผ์ลงานทางวชิาการดา้นกฎหมายอนัเปน็ประโยชนต์อ่วงงานดา้นนติบิญัญตัิ	
ของวุฒิสภาและสังคมโดยรวมต่อไป
        
        กองบรรณาธิการ
        กรกฎาคม ๒๕๕๔

บรรณาธิการแถลง



 “...ในปัจจุบัน ประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

อยู่ในสถานะที่เอื้ออำนวยอย่างยิ่งแก่การพัฒนาประเทศให้เจริญ 

มั่นคง และสร้างเสริมฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศ 

ของตนให้ดีข้ึน ทุกประเทศจึงจำเป็นท่ีจะต้องร่วมมือกันในกิจการต่าง ๆ   

อยา่งใกลช้ดิ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ทางวชิาการ ทางเศรษฐกจิและการคา้ 

เพือ่ใหก้ารพฒันาไดเ้ปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ และเพือ่ผลประโยชน์ 

ร่วมกันซึ่งนับวันจะเพิ่มพูนมากขึ้น. …”

ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ

วันพฤหัสบดี ที่  ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๓๗

พระราชดำรัส
ในพิธีเปิดการประชุมนานาชาติ

เรื่อง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน

ครั้งที่ ๑ 



สารบัญ

บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ
เรื่อง “แนวทางการจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
  อาเซียน”

 • บทนำบทสัมภาษณ์ 	...........................................................................................................	๑

  • ดร. สุรินทร์  พิศสุวรรณ  	.................................................................................................	๓
	 	 เลขาธิการอาเซียน	โดยสรุปจากปาฐกถาพิเศษ	เรื่อง	“ความพร้อมของประเทศไทย	
	 	 สู่ประชาคมอาเซียน	๒๐๑๕”	เนื่องในโอกาสเปิดตัวชมรมนักศึกษาหลักสูตร	
	 	 การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน	สถาบันพระปกเกล้า		
	 	 ณ	แกรนด์บอลล์รูม	โรงแรมไฮแอทเอราวัณ

 •	 ดร. พรชัย  ด่านวิวัฒน์ 	....................................................................................................	๙
			 	 รองอธิบดีกรมอาเซียน	กระทรวงการต่างประเทศ
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ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาโดยมี  
พระมหากษตัรยิท์รงเปน็ประมขุและมรีฐัธรรมนญูเปน็กฎหมายสงูสดุของประเทศ  
ที่ได้กำหนดให้อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็น 

ประมุขทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ส่วนการดำเนินความสัมพันธ์ 
ระหว่างประเทศหรือการทำสนธิสัญญาหรือหนังสือสัญญากับนานาประเทศหรือองค์การ 
ระหว่างประเทศนั้น โดยหลักการแล้วพระมหากษัตริย์ในฐานะองค์พระประมุขทรงใช้อำนาจ 
ดังกล่าวทางคณะรัฐมนตรีซ่ึงเป็นฝ่ายบริหาร เพียงแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้กำหนด 
ขอ้ยกเวน้ไวว้า่ในการจดัทำสนธสิญัญาหรอืหนงัสอืสญัญาประเภททีม่คีวามสำคญั ๆ  จะตอ้งกระทำ 
โดยอาศัยความร่วมมือกับฝ่ายนิติบัญญัติหรือต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาก่อนทุกครั้ง 

ในอดตีทีผ่า่นมากอ่นทีจ่ะมกีารประกาศใชร้ฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 
๒๕๕๐ นัน้ รฐัธรรมนญูของประเทศไทยทกุฉบบัไดก้ำหนดประเภทหนงัสอืสญัญาทีม่คีวามสำคญั ๆ   
ซึง่การจดัทำจะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบของรฐัสภาไวเ้พยีง ๓ ประเภทเทา่นัน้ อนัประกอบดว้ย 
(๑) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย (๒) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลง 
เขตอำนาจแห่งรัฐ และ (๓) หนังสือสัญญาที่จะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตาม 
สัญญา ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง  
ได้กำหนดประเภทของหนังสือสัญญาที่จะต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาไว้  
รวมถึง ๕ ประเภท ด้วยกัน กล่าวคือ (๑) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย  
(๒) หนงัสอืสญัญาทีม่บีทเปลีย่นแปลงเขตพืน้ทีน่อกอาณาเขต ซึง่ประเทศไทยมสีทิธอิธปิไตยหรอืมี 
เขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ (๓) หนังสือสัญญาที่จะต้อง 
ออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญานั้น (๔) หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบ 
ตอ่ความมัน่คงทางเศรษฐกจิหรอืสงัคมของประเทศอยา่งกวา้งขวาง และ (๕) หนงัสอืสญัญาทีม่ี
ผลผูกพันด้านการค้า การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ 

  การกำหนดโดยเพิ่มประเภทของหนังสือสัญญาที่จะต้องได้รับความเห็นชอบของ 
รัฐสภา โดยเฉพาะการกำหนดให้ “หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
หรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง” และ “หนังสือสัญญาที่มีผลผูกพันด้านการค้า 
การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ” เป็นหนังสือสัญญาที่จะต้องได้รับ 

กองบรรณาธิการ
สำนักกฎหมาย

“แนวทางการจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ 

เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
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แนวทางการจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ 
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ความเห็นชอบของรัฐสภาดังกล่าวนั้น ผลปรากฏว่าได้ส่งผลทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
หลายหนว่ยงานตอ้งประสบกบัสภาพปญัหาและอปุสรรคในการดำเนนินโยบายดา้นความสมัพนัธ ์
ระหว่างประเทศ และการค้าการลงทุนระหว่างประเทศหลายประการ ทั้งนี้โดยมีสาเหตุสำคัญ 
เกิดจากความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับหนังสือสัญญาประเภทดังกล่าว ดังนั้น ต่อมาจึงได้มีการแก้ไข 
เพิ่มเติมความในวรรคห้า ของมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐๑ โดยกำหนดใหม้กีารตรา “กฎหมายวา่ดว้ยการกำหนดประเภท กรอบการเจรจา ขัน้ตอน 
และวิธีการจัดทำหนังสือสัญญา ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของ 
ประเทศอยา่งกวา้งขวาง หรอืมผีลผกูพนัดา้นการคา้ การลงทนุ หรอืงบประมาณของประเทศ 
อย่างมีนัยสำคัญ” เพื่อให้มีความชัดเจนในการนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับ 
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจะส่งผลดีและเป็นการเตรียมความพร้อม 
ในฐานะท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of 
Southeast Asian Nations : ASEAN) ในการเขา้สู ่“ประชาคมอาเซยีน” (ASEAN Community) 
ให้เป็นผลสำเร็จในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่ประเทศสมาชิกอาเซียนได้วางเป้าหมายไว้ร่วมกัน  

ดังนั้น กองบรรณาธิการวารสารจุลนิติจึงได้ดำเนินการสรุปปาฐกถาพิเศษ เรื่อง  
“ความพร้อมของประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียน ๒๐๑๕” โดย ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ 
เลขาธกิารอาเซยีน๒ พรอ้มทัง้ดำเนนิการสมัภาษณแ์ละรบัฟงัความคดิเหน็ทางวชิาการ ตลอดจน 
ทรรศนะและข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ในประเด็นเรื่อง “แนวทางการจัดทำหนังสือ 
สัญญาระหว่างประเทศ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มี 
ความรูแ้ละความเชีย่วชาญทีเ่กีย่วขอ้งหลายทา่นอนัประกอบดว้ย ดร. พรชยั  ดา่นววิฒัน ์รองอธบิด ี
กรมอาเซยีน กระทรวงการตา่งประเทศ และศาสตราจารย ์ดร. จมุพต  สายสนุทร อาจารยป์ระจำ 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบถึงที่มา หลักการและความหมาย 
ของคำวา่ “ประชาคมอาเซยีน” (ASEAN Community) ความพรอ้มของประเทศไทยในการทีจ่ะ 
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และในการตรากฎหมาย กฎและระเบียบต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งหลักการใหม่ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๒) พทุธศกัราช ๒๕๕๔ มาตรา ๑๙๐ ในเรือ่งหลกัเกณฑ ์
เกีย่วกบัการจดัทำหนงัสอืสญัญาทีร่ฐับาลทำกบันานาประเทศ หรอืกบัองคก์ารระหวา่งประเทศ นัน้  
มีความเหมาะสม หรือเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการจัดทำความตกลง หรือหนังสือสัญญา 
ระหว่างประเทศของไทย หรือไม่ อย่างไร โดยท่านผู้อ่านสามารถติดตามและศึกษารายละเอียด
ในเรื่องดังกล่าวได้ในจุลนิติฉบับนี้.

 ๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๔ มาตรา ๓.  

 ๒ เป็นการแสดงปาฐกถาพิเศษเนื่องในโอกาสเปิดตัวชมรมนักศึกษาหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน 
สถาบันพระปกเกล้า เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๐.๓๐ นาฬิกา ณ แกรนด์บอลล์รูม โรงแรมไฮแอทเอราวัณ.
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ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณท่านทั้งหลายที่ให้ความสนใจ 
ในการร่วมสร้างสรรค์เพื่อกำหนดเป้าหมายที่จะให้อาเซียนพัฒนา 
ไปเปน็ “ประชาคมอาเซยีน (ASEAN Community) ใหเ้ปน็ผลสำเรจ็ 
ได้ภายใน ปี ค.ศ. ๒๐๑๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘)” ซึ่งเป็นความพยายาม 
ของ ๑๐ ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้๑ ภายใต้  
“กฎบัตรอาเซียน” ซึ่งทำหน้าที่เสมือนธรรมนูญของอาเซียนที่ 
วางกรอบทางกฎหมายและโครงสร้างองค์กร และมีผลบังคับใช้มา 
ตั้งแต่เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้นมา ซึ่งถือว่า 
เป็นเวลาร่วม ๓ ปีแล้ว ที่การปฏิบัติตามกฎบัตรอาเซียนของ 
ประเทศสมาชิก เพื่ อดำ เนินการให้ เกิดประชาคมอาเซียน 
อนัประกอบดว้ย ๓ เสาหลกั (pillars) คอื ๑. ประชาคมดา้นการเมอืง 
และความม่ันคงอาเซียน (ASEAN Political - Security Community) 
๒. ประชาคมด้านเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) 
และ ๓. ประชาคมด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio - 
Cultural Community) ซึง่ทีผ่า่นมาประเทศสมาชกิไดม้กีารปฏบิตัติาม 
กฎบัตรอาเซียน มีการบูรณาการ ๓ เสาหลักได้ดีพอสมควร 

อย่างไรก็ตาม หากท่านได้มี โอกาสเฝ้าสังเกตการณ์ 
ในการดำเนินการของเสาหลักทั้ง ๓ เสาหลักดังกล่าว จะพบได้ว่า  
เสาหลักประชาคมด้านเศรษฐกิจนั้นจะเป็นเสาหลักที่มีการก้าวไป 

เลขาธิการอาเซียน
สรุปจากปาฐกถาพิเศษ โดย ดร. สุรินทร์  พิศสุวรรณ

เนื่องในโอกาสเปิดตัวชมรมนักศึกษาหลักสูตร 
การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน 
สถาบันพระปกเกล้า เม่ือวันจันทร์ท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ 
ณ แกรนด์บอลรูม โรงแรมไฮแอทเอราวัณ

 ๑ประเทศสมาชิกอาเซียน ประกอบด้วย บรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนี เซีย  
สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว สหพนัธรฐัมาเลเซยี สหภาพพมา่ สาธารณรฐัฟลิปิปนิส ์สาธารณรฐัสงิคโปร ์ราชอาณาจกัรไทย  
และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม.

ความพร้อมของประเทศไทย
สู่ประชาคมอาเซียน ๒๐๑๕

กองบรรณาธิการ
สำนักกฎหมาย
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ไดเ้รว็และเปน็ทีน่า่สนใจมากทีส่ดุ เหตทุีเ่ปน็เชน่นีก้เ็พราะวา่ ภาคเอกชนมคีวามตืน่ตวั 
ในเรือ่งของการลงทนุ การคา้ระหวา่งประเทศ โดยตา่งเตรยีมความพรอ้มทีจ่ะพฒันาการ
บรหิารจดัการ เทคโนโลยกีารผลติ และการเคลือ่นยา้ยแรงงานฝมีอืใน ๘ วชิาชพีอยา่งเสร ี
คอื แพทย ์พยาบาล ทนัตแพทย ์วศิวกร สถาปนกิ บคุลากรดา้นการทอ่งเทีย่ว ชา่งสำรวจ 
นักบัญชี ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ปกครอง นักเรียน นิสิต นักศึกษา เป็นอย่างมาก  
เพราะถือเป็นการสร้างโอกาสในการประกอบวิชาชีพมากขึ้น ทำให้เสาหลักประชาคม 
ด้านเศรษฐกิจเป็นเสาหลักที่น่าสนใจ และประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ 
มากทีส่ดุเมือ่เปรยีบเทยีบกบัเสาหลกัดา้นอืน่ ๆ  อยา่งไรกต็าม ในขณะนีม้คีวามพยายาม 
ดำเนินการให้ทั้ง ๓ เสาหลักสามารถเดินไปพร้อม ๆ กัน เพื่อให้ประชาชนมีสำนึก  
มีความรู้สึกร่วมกันว่าเป็นตนเป็น “ประชากรอาเซียน” นอกเหนือจากเป็นประชากร
อินโดนีเซีย หรือประชากรเวียดนาม เพื่อนำพาหรือรวมอาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียว 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงศักยภาพประชาคมอาเซียนในการดึงดูดความสนใจ 
จากนักลงทุนต่างชาติจะพบว่า จะสามารถดึงดูดนักลงทุนได้เป็นอย่างมาก เนื่องจาก 
อาเซยีนมผีลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) รวม ๑๐ 
ประเทศ คิดเป็นประมาณ ๒ ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐ หรือประมาณ ๒๕ – ๒๖ % ของ 
GDP ของประเทศจนี ซึง่กถ็อืวา่ไมน่อ้ย เพราะประเทศจนีมปีระชากรมากกวา่ ๑,๓๐๐ 
ล้านคน ส่วนอาเซียนมีประชากรรวมกันประมาณ ๖๐๐ ล้านคน และหากมีการเจรจา 
ข้อตกลงการค้าเสรีกับประเทศต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นประเทศอินเดีย จีน หรือญี่ปุ่น  
หรือที่เราเรียกว่าประเทศคู่เจรจาข้อตกลงการค้าเสรี อาเซียนก็จะกลายเป็นตลาด 
ทีใ่หญท่ีส่ดุตลาดหนึง่ และเปน็ตลาดทีน่กัลงทนุตา่งชาตใิหค้วามสนใจและมกีารลงทนุ 
เพิม่มากขึน้ สำหรบัความจำเปน็ในการเจรจาการคา้เสรรีว่มกบัประเทศทีม่ศีกัยภาพสงู  
ทั้งประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลี ประเทศอินเดีย ประเทศออสเตรเลีย และประเทศ 
นิวซีแลนด์ มาผูกโยงกับอาเซียนในฐานะประเทศคู่เจรจา ซึ่งในขณะนี้ก็มีความตกลง 
ระหว่างหุ้นส่วนเศรษฐกิจทั้ง ASEAN + ๓ (จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลี) และ ASEAN + ๖ 
(อนิเดยี, ออสเตรเลยี, นวิซแีลนด,์ จนี, ญีปุ่น่, เกาหล)ี ซึง่เปน็ความรว่มมอืทีส่ำคญัทีส่ดุ 
ที่จะทำให้อาเซียนมีความก้าวหน้า มีพลังในการดึงดูดความสนใจจากนักลงทุน  
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เนื่องจากการจัดทำความตกลงของอาเซียนมีความแตกต่างกับการดำเนินการ  
และจดุประสงคใ์นการรวมตวักนัของสหภาพยโุรป (European Union) ซึง่เปน็ไปใน 
รูปแบบของการรวมตัวกันระหว่างประเทศที่มีกำลังผลิตสูงและมีระบบเศรษฐกิจ 
ทีเ่ขม้แขง็ทัง้เยอรมนั ฝรัง่เศส และตอ่มากไ็ดน้ำประเทศอืน่ ๆ  ในทวปียโุรปมารวมตวักนั 
จนกระทั่งในปัจจุบันมีประเทศสมาชิกจำนวน ๒๗ ประเทศ ในขณะที่อาเซียนนั้น 
เริม่ตน้โดยการนำประเทศเลก็ ๆ  ภายในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้ดงันัน้ จงึตอ้ง 
ผกูโยงกบัประเทศคูเ่จรจาทีม่ศีกัยภาพสงูเพือ่ใหม้เีวทกีารแขง่ขนัใหก้บัประเทศสมาชกิ 
อาเซียนในเวทีโลก 

สำหรับความพร้อมของประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียนในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ 
(พ.ศ. ๒๕๕๘) นั้น ในด้านของเศรษฐกิจนั้น ถือว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการ 
เปดิตลาดใหม้กีารแขง่ขนักนัมากขึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ภาคเอกชนถอืวา่ตัง้หลกัไดด้ ี 
ทั้งภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรมและการบริการ ในปัจจุบันที่มีการตื่นตัวกัน 
อยา่งมาก คอื การเปดิตลาดการบรกิารดา้นการศกึษา ซึง่หากประเทศไทยมคีวามพรอ้ม 
ในการบริการทางการศึกษาก็จะเป็นที่ดึงดูดความสนใจของนักเรียน นักศึกษาจาก 
ประเทศสมาชิกอาเซียนได้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ในส่วนของภาคอุตสาหกรรม 
จะพบว่า บรรษัทข้ามชาติ เช่น บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ มีการจ้างผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ 
จากประเทศในอาเซยีน บรษิทั พรอคเตอรแ์อนดแ์กมเบลิ กม็กีารจา้งผลติสนิคา้อปุโภค 
บริโภค เครื่องสำอางจากประเทศอาเซียน และมีการคาดการณ์ว่าหลังจากข้อตกลง 
การค้าเสรีของอาเซียนมีผลบังคับใช้ ก็จะมีการจ้างการผลิตในประเทศอาเซียน 
เพิ่มมากขึ้น เพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะเห็นสำหรับประเทศไทยมีหลายประการ ดังนี้ 

ประการแรก การดำเนินนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมบริษัทของไทย  
ทัง้ขนาดใหญ ่ขนาดยอ่ม ขนาดกลาง ใหอ้อกไปแสวงหาโอกาสดา้นการลงทนุ ดา้นการคา้ 
และการบริการมากกว่าที่เป็นอยู่ โดยรัฐบาลจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงนโยบาย 
จากการดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามา เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ 
นกัลงทนุไทยออกไปลงทนุในตลาดอาเซยีน ทัง้ประเทศอนิโดนเีซยี มาเลเซยี ฟลิปิปนิส ์
และอินโดจีนให้มากขึ้น เพื่อให้สามารถแข่งขันกับบริษัทนานาชาติขนาดใหญ่ ๆ   
ซึ่งมีทุนจำนวนมาก มีบุคลากรที่มีความสามารถจำนวนมาก มีเครือข่ายทั่วโลก  
เนื่องจากปัจจุบันภูมิภาคอาเซียนได้รับความสนใจจากบริษัทนานาชาติขนาดใหญ่  

ประเทศไทยมีความพร้อมในการเปิดตลาดให้มีการแข่งขันกัน 
มากขึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ภาคเอกชนถอืวา่ตัง้หลกัไดด้ ีทัง้ภาคการเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรมและการบริการ ในปัจจุบันที่มีการตื่นตัวกันอย่างมาก 
คือ การเปิดตลาดการบริการด้านการศึกษา



6 จุลนิติ ก.ค. - ส.ค. ๕๔

ความพร้อมของประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียน ๒๐๑๕

ไม่ว่าจะเป็นบริษัทรถยนต์ บริษัทประกันภัย บริษัทผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค  
เปน็อยา่งมากโดยมกีารจดัตัง้ฝา่ยอาเซยีน (ASEAN Department) หรอืจดัตัง้สำนกังาน 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัตลาดอาเซยีน เพือ่แสวงหาโอกาส และอำนวยความสะดวกในการลงทนุ 
ในภูมิภาคอาเซียน ดังนั้น รัฐบาลจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรมในการ 
สนับสนุนนักลงทุนไทย โดยอาจมีการก่อตั้งกองทุนพิเศษเพื่อวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอ่ม หรอื SME โดยเฉพาะ มกีารสนบัสนนุชว่ยเหลอืใหข้อ้มลูและใหค้ำแนะนำ 
บริษัท SME สามารถออกไปแข่งขันในตลาดอาเซียนได้ ซึ่งในขณะนี้เป็นที่น่ายินดีว่า 
ธนาคารและบริษัททางด้านการเงินของไทยหลายแห่งต่างให้ความสนใจที่จะออกไป 
ลงทุนในตลาดอาเซียน โดยมีการส่งบุคลากรไปศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน 
ในตลาดอินโดนีเซีย มาเลเซีย และอินโดจีน เป็นต้น 

ประการที่สอง ประเทศไทยจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพในการอำนวย 
ความสะดวกแก่นักลงทุน ทั้งการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของไทยด้านภาษา 
และประสบการณ์ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ในตลาดอาเซียน 
นอกจากนี้ ควรมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการห้ามประกอบอาชีพ 
ของคนต่างด้าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ๘ สาขาอาชีพที่ได้กล่าวมาข้างต้น เพื่อให้มีการ 
เคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือได้อย่างเสรีตามข้อตกลงร่วมกัน (Mutual Recognition 
Arrangements : MRAs) อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายดังกล่าวก็ควรเป็นไป 
ในลักษณะที่ค่อยเป็นค่อยไป โดยอาจมีการเจรจาเพื่อหาแนวทางพัฒนาศักยภาพของ 
แรงงานฝีมือของไทยให้ออกสู่ตลาดอาเซียน รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการที่จะมี 
แรงงานฝีมือต่างชาติเข้ามาประกอบอาชีพในประเทศไทย และ

ประการที่สาม ความพร้อมของไทยในการปฏิบัติตามข้อตกลงการเปิดเสรี 
การคา้ ซึง่จำเปน็ตอ้งดำเนนิการทัง้การเรง่ลดภาษสีนิคา้ กลุม่ Priority Sector (เกษตร/ 
ประมง/ผลิตภัณฑ์ไม้/ผลิตภัณฑ์ยาง/สิ่งทอ/ยานยนต์/อิเล็กทรอนิกส์/เทคโนโลยี 
สารสนเทศ/สาขาสุขภาพ) การเร่งเปิดเสรีสาขาบริการ กลุ่ม Priority Sector  
(สาขาสุขภาพ, e-ASEAN, ท่องเที่ยวและการขนส่งทางอากาศ) การเปิดการลงทุน 
ในรายการสงวน (Sensitive list) การอำนวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน 
ทั้งในส่วนของกฎกำเนิดแหล่งสินค้า พิธีการศุลกากร มาตรฐาน (standard and 
confermance) การอำนวยความสะดวกด้านการขนส่ง ซึ่งในขณะนี้ฝ่ายวิชาการของ 
กระทรวงพาณชิย ์กระทรวงการคลงั กระทรวงการตา่งประเทศ รวมทัง้สำนกัเลขาธกิาร 
อาเซยีนตา่งไดเ้รง่ดำเนนิการเพือ่กำหนดทศิทาง และดำเนนิการเพือ่บรูณาการทางดา้น 
เศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิก โดยการสร้างมาตรฐานของสินค้าและบริการเพื่อ
ให้ทุกประเทศปฏิบัติตาม โดยเฉพาะสินค้าที่ค่อนข้างจะอ่อนไหว เช่น เครื่องสำอาง 
หรอืยารกัษาโรค ซึง่ขณะนีย้งัตอ้งมกีารเจรจาเพือ่สรา้งมาตรฐานทีย่อมรบัระหวา่งกนัได ้ 
เพื่อให้สามารถเปิดตลาดอาเซียนได้โดยเร็ว 
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สิ่งที่กล่าวมาข้างต้น คือ ภาระหน้าที่ของประเทศสมาชิกอาเซียนในการที่จะ 
ร่วมกันสร้างประชาคมอาเซียนให้สำเร็จได้ภายในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ และอยากให้ 
ท่านทั้งหลายตระหนักว่า หากการก่อตั้งประชาคมอาเซียนเป็นผลสำเร็จก็จะทำให้มี 
การแข่งขันมากขึ้น ดังนั้น สิ่งสำคัญที่เป็นภาระหน้าที่ร่วมกัน คือ การแสวงหาความรู้ 
การแสวงหาโอกาสในการแข่งขัน เพื่อให้พร้อมในการที่จะแข่งขันในตลาดอาเซียนได้
ต่อไป 

 ทั้งนี้ สำหรับประเด็นที่เป็นข้อห่วงกังวลในการดำเนินมาตรการเพื่อแก้ไข
ปญัหาความขดัแยง้ของภาคสีมาชกิ ทัง้ทางดา้นการเมอืงและความมัน่คง ตลอดจน 
ความขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจนั้น ได้มีการบัญญัติไว้ในกฎบัตรอาเซียน ข้อ ๒๒, 
ข้อ ๒๓ และข้อ ๒๔ ซึ่งได้บัญญัติเกี่ยวกับ “กลไกการระงับข้อพิพาท” หรือที่เรียกว่า 
“Dispute Resolution Mechanism” หรือ “Dispute Settlement Mechanism” 
เพื่อเป็นกลไกการระงับข้อพิพาทที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้น 
ทกุ ๆ  ดา้น ไมว่า่จะเปน็ความขดัแยง้ดา้นเศรษฐกจิ การกดีกนัทางดา้นการคา้ มาตรฐาน 
หรือกลไกที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางด้านการเมืองและความมั่นคง เพราะต้อง 
ยอมรับว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ
สมาชิกด้วยกัน จะมีผลกระทบต่อภาพรวมของประชาคมอาเซียน ยกตัวอย่างเช่น 
ในขณะนี้มีข้อห่วงกังวลของหลาย ๆ ฝ่ายเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทย 
และกัมพูชา อาเซียนก็ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักการของประชาคมด้าน 
การเมืองและความมั่นคง หรือเสาหลักที่ ๑ ของประชาคมอาเซียน ซึ่งถือเป็นความ 
ก้าวหน้าของการเป็นประชาคมอาเซียนในอนาคต เนื่องจากที่ผ่านมาแต่ละประเทศ 
ต่างยึดถือหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายใน (Non - interference) แต่ในกรณี 
ความขดัแยง้ดงักลา่ว ประธานอาเซยีนไดเ้ดนิทางไปยงักรงุเทพมหานคร และพนมเปญ 
เพื่อรับฟังปัญหาดังกล่าว ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของอาเซียน และได้มี 
การนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่คณะมนตรีความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติ และ 
ประธานของอาเซียนก็ได้รับเชิญให้ไปนั่งรับฟังปัญหาด้วย โดยคณะมนตรีความมั่นคง 
ขององค์การสหประชาชาติมีความเห็นว่า อาเซียนควรหามาตรการในการตกลงเพื่อ 
แก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังได้มีการเรียกประชุมรัฐมนตรีอาเซียน 

ปร ะ เ ทศ ไทยจำ เป็ นต้ องพัฒนาศั กยภาพ ในการอำนวย 
ความสะดวกแก่นักลงทุน ทั้งการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
ของไทยด้านภาษาและประสบการณ์ เพื่อ ให้สามารถแข่งขันกับ 
นานาประเทศได้ในตลาดอาเซียน นอกจากนี้ ควรมีการปรับปรุงแก้ไข 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการห้ามประกอบอาชีพของคนต่างด้าว
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ความพร้อมของประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียน ๒๐๑๕

เป็นครั้งแรกเพื่อพิจารณาเรื่องนี้โดยเฉพาะ ซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ 
ของอาเซียน 

นอกจากนี้ ในการสร้างความแข็งแกร่งทางด้านเศรษฐกิจอาเซียนนั้นก็มีกลไก 
การพัฒนาความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิก โดยมีการจัดตั้ง  
“กองทุนสำรองระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน” และจีน ญี่ปุ่น เกาหลี หรือ  
ASEAN + ๓ โดยมวีงเงนิ ๑๒๐,๐๐๐ ลา้นดอลลา่รส์หรฐั หรอืประมาณ ๔.๒ ลา้นลา้นบาท 
ซึง่เปน็ไปตาม “มาตรการรเิริม่เชยีงใหม ่(Chiang Mai Initiative Globalisation)” 
ถือเป็นกลไกให้ความช่วยเหลือทางการเงินระยะสั้นแก่ประเทศสมาชิก และใน 
ทางปฏิบัติก็จะมีหน่วยงานที่คอยสอดส่องดูแลระบบเศรษฐกิจมหภาค การบริหาร 
จดัการทางดา้นเศรษฐกจิของแตล่ะประเทศวา่กำลงันำไปสูป่ญัหา เพือ่ปอ้งกนัการเกดิ 
วิกฤตเศรษฐกิจเช่นเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทย เมื่อปี ค.ศ. ๑๙๙๗ ซึ่งส่งผล 
กระทบกับระบบเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ทั้งประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศฟิลิปปินส์ ดังนั้น จึงมีการก่อตั้ง 
สำนักงานพิเศษที่สิงคโปร์ เพื่อเป็นกลไกพิเศษในการดูแล สอดส่อง และแจ้งเตือน 
ลว่งหนา้ถงึสถานการณท์างเศรษฐกจิ ตลอดจนนโยบายดา้นการเงนิของแตล่ะประเทศ 
ว่าอาจจะไม่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนี้ ซึ่งในอดีตที่ผ่านมานั้น  
สิง่ดงักลา่วเหลา่นีเ้ปน็สิง่ทีไ่มอ่าจเปดิเผยใหต้า่งชาตริบัรู ้แตเ่มือ่มกีารบรูณาการอาเซยีน 
เข้าหากันแล้ว จึงจำเป็นต้องเปิดโอกาสให้มีการปรึกษาหารือ มีการสอดส่อง มีการ 
เตือนกันล่วงหน้า 

โดยปัจจุบันได้มีการจัดตั้งหน่วยงาน “Macroeconomic Severance 
off ice” ขึ้นภายในสำนักเลขาธิการอาเซียน เพื่อทำหน้าที่ในการดูแลสอดส่อง 
เศรษฐกิจภาพรวมของอาเซียน เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางด้านเศรษฐกิจ 
หรือเรื่องการเมืองหรือเรื่องความมั่นคง อาเซียนกำลังก้าวหน้าไปทีละขั้นไปทีละตอน 
เพื่อที่จะมีส่วนร่วมในการที่จะรักษาเสถียรภาพและความมั่นคง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 
ทางด้านการเมืองและความมั่นคง และทางด้านสังคมและวัฒนธรรมของประชาคม 
อาเซียนต่อไป 
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จุลนิติ  : อยากให้ท่านอธิบายถึงที่มา หลักการและ 
ความหมายของคำว่า “ประชาคมอาเซียน” (ASEAN Community)

ดร.พรชัยฯ : “ประชาคมอาเซียน” มีที่มาจากเมื่อครั้งที่มี 
การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ ๙ เมื่อปี ค.ศ. ๒๐๐๓  
ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งได้มีการเจรจาตกลงกันให้ 
อาเซยีนมารวมตวักนัเปน็ “ประชาคม” โดยมกีารเปลีย่นจาก “สมาคม” 
ทีส่ือ่ถงึการมาประชมุพบปะมาเปน็การรวมตวักนัเพือ่ความแนน่แฟน้
ที่เรียกว่าเป็น “ประชาคมอาเซียน” แต่ชื่อของอาเซียนซึ่งย่อมาจาก 
“สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” และต่อมาในการ 
ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ ๑๒ เมื่อปี ค.ศ. ๒๐๐๗ ณ เมือง 
เซบ ูประเทศฟลิปิปนิส ์ผูน้ำอาเซยีนไดต้กลงใหม้กีารจดัตัง้ประชาคม 
อาเซียนให้แล้วเสร็จเร็วขึ้นจากเดิมที่กำหนดไว้ในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ 
เปน็ภายในป ีค.ศ. ๒๐๑๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘) โดยไดป้ระกาศ “ปฏญิญาเซบ”ู 
หรือปฏิญญาว่าด้วยการเร่งรัดการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (Cebu 
Declaration on the Establishment of an ASEAN Community 
by 2015) อันนี้จึงเป็นที่มาของคำว่า “ประชาคมอาเซียน”  

รองอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
ดร.พรชัย  ด่านวิวัฒน์๑

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
ณ กระทรวงการต่างประเทศ

 ๑ น.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, น.บ.ท., L.L.M. (N.Y.U.), ร.ม. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
และการทูต), J.S.D. (N.Y.U.); อดีตผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง รุ่นแรก ; อดีต 
อนุกรรมการพิจารณากฎหมายว่าด้วยการกำหนดขั้นตอน และวิธีการจัดทำหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
หรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง หรือมีผลผูกพันด้านการค้า การลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ (ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้คณะกรรมการ 
ปฏิรูปกฎหมาย); อดีตรองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย; ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ.

แนวทางการจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

กองบรรณาธิการ
สำนักกฎหมาย
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สำหรบัความหมายของคำวา่ “ประชาคมอาเซยีน” นัน้หมายถงึการใหป้ระชาชนอาเซยีน 
เปน็ศนูยก์ลาง และเปน็เรือ่งของการดำเนนิงานในทกุดา้นภายใตแ้ผนปฏบิตักิารทีใ่หอ้าเซยีนเปน็ 
ประชาคมแห่งการปฏิบัติจริง (Community of action) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการเป็น 
ประชาคม เนือ่งจากอาเซยีนถอืกำเนดิขึน้มาจากพืน้ฐานของปญัหาทางดา้นการเมอืงภายใน  
ซึง่มคีวามแตกตา่งจากสหภาพยโุรปทีถ่อืกำเนดิขึน้ตามทฤษฎภีมูภิาคนยิม (Regionalism)  
ซึ่งเป็นรูปแบบความร่วมมือระหว่างรัฐที่ถูกจัดการอย่างเป็นระบบมากกว่าแค่การพึ่งพา 
ระหว่างกันทางเศรษฐกิจ โดยที่ผ่านมาในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่ประเทศไทย 
เป็นประธาน อาเซียนก็ได้มีการริเริ่มและผลักดันให้ผู้นำอาเซียนได้พบปะเพื่อแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นกับภาคประชาสังคม และในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน (Asean Summit) 
ครั้งที่ ๑๘ ที่ผ่านมา ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศอินโดนีเซียในฐานะที่เป็น 
ประธานอาเซียนก็ได้ดำเนินการเช่นเดียวกับที่ประเทศไทยเคยปฏิบัติมา นอกจากนี้ 
ประชาคมอาเซยีน ยงัหมายความรวมถงึการเชือ่มโยงอาเซยีนเขา้ดว้ยกนัภายใตแ้ผนแมบ่ท 
ว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (Master plan on ASEAN connectivity) 
เพราะฉะนั้นตรงนี้ คือ หัวใจของอาเซียน

สำหรบัลกัษณะของประชาคมอาเซยีนนัน้ หลายทา่นอาจจะเขา้ใจวา่มลีกัษณะเชน่เดยีว 
กับ“ประชาคมยุโรป” (European Union : EU ) แต่โดยแท้จริงแล้วประชาคมยุโรปเป็นเพียง 
ต้นแบบที่ประชาคมอาเซียนจะต้องนำมาศึกษาเท่านั้น ซึ่งในอนาคตลักษณะของประชาคม 
อาเซียนจะเป็นดังเช่นประชาคมยุโรปหรือไม่ ยังไม่สามารถให้คำตอบได้เนื่องจากปัจจุบันยังไม่
ได้มีการเจรจาตกลงกัน

ในส่วนปัญหาของการเป็นประชาคมอาเซียนในปัจจุบัน คือ ประเทศสมาชิกยังม ี
ความวติกกงัวลกบัการทีจ่ะมอีงคก์รเหนอืรฐั (Supranational body) ซึง่ในทีน่ีอ้าจจะเปน็ 
“รฐัสภาอาเซยีน” ดงัเชน่ทีส่หภาพยโุรปม ี“รฐัสภายโุรป” เพือ่ทำหนา้ทีต่รากฎหมายใชบ้งัคบั 
กบัประเทศสมาชกิ ซึง่อาจจะทำใหแ้ตล่ะประเทศสญูเสยีอำนาจอธปิไตยในการตรากฎหมาย  
เนือ่งจากฝา่ยนติบิญัญตัขิองแตล่ะประเทศมอีำนาจตรากฎหมายไดแ้ตเ่ฉพาะบางเรือ่ง และ
เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายที่ตราโดยรัฐสภาอาเซียน ซึ่งประเด็นนี้ คือ สิ่งที่อาเซียนยังไม่พร้อม 
ในขณะนี้ นอกจากนี้ปัญหาสำคัญของการเป็นประชาคมอาเซียนอีกประการหนึ่ง คือ  
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ความแตกต่างของประชาชนอาเซียนในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม ดังนั้น  
กฎบัตรอาเซียนจึงกำหนดไว้อย่างชัดเจนถึงการหลอมรวมอาเซียนให้เป็นอันหนึ่ง 
อันเดียวกันภายใต้ความหลากหลายของประเทศสมาชิกอาเซียน หรือ “Unity  
in diversity” โดยไมท่ำใหอ้ตัลกัษณข์องแตล่ะประเทศขาดหายไป และในขณะเดยีวกนั
กส็ามารถแสดงออกถงึอตัลกัษณข์องอาเซยีนทีม่หีลากหลายทางเชือ้ชาต ิศาสนา ภาษา 
และวัฒนธรรม ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของความเจริญแล้ว นั่นก็คือความเอื้ออาทรต่อกัน 
หรือ Caring and Sharing ทั้งทางด้านทรัพยากร ด้านพลังงาน และด้านเทคโนโลยี 
แกป่ระเทศสมาชกิและประเทศอืน่ ๆ  ดงัเชน่เมือ่ครัง้ทีป่ระเทศอนิโดนเีซยีเกดิแผน่ดนิไหว  
เกิดภูเขาไฟระเบิด รวมทั้งกรณีของประเทศนอกอาเซียน เช่นญี่ปุ่น ที่เกิดแผ่นดินไหว 
และคลื่นสึนามิ ประเทศไทยก็ได้ให้ความช่วยเหลือ เป็นต้น และเพื่อเป็นการสร้าง 
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาเซียนด้วยกันเรื่องนี้ ท่านนายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ 
เวชชาชีวะ) และท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายกษิต ภิรมย์)  
ได้กล่าวไว้ว่า “ความรุ่งเรืองหรือความเจริญของประเทศเพื่อนบ้านคือความเจริญ 
ของประเทศไทย” กล่าวคือ ประเทศไทยไม่ต้องการก้าวเดินไปเพียงลำพังบนประชาคมโลก  
หากแต่ต้องการให้ประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมก้าวเดินไปโดยพร้อมเพียงกัน 

จลุนติ ิ: ปจัจบุนัประเทศไทยมคีวามพรอ้มในการทีจ่ะเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน 
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มากน้อย เพียงใด รวมทั้ง ความพร้อมในการตรากฎหมาย 
กฎและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
ประเทศไทย

ดร.พรชัยฯ : ในเรื่องของความพร้อมของประเทศไทยที่จะเข้าสู่ประชาคม 
อาเซยีน กอ่นอืน่ตอ้งกลา่วถงึโครงสรา้งของประชาคมอาเซยีนกอ่นวา่มลีกัษณะเชน่ใด 
กล่าวคือ โดยหลักแล้วอาเซียนจะประกอบด้วยเสาหลัก ๓ ด้านด้วยกัน ดังนี้

๑) เสาหลกัดา้นการเมอืงความมัน่คง ซึง่มแีนวทางการดำเนนิการเพือ่สนบัสนนุ 
ส่งเสริม สันติภาพ ความมั่นคง การปกครองแบบประชาธิปไตย การปกครอง 
แบบธรรมาภิบาล และการส่งเสริมให้ทุกประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
เกิดความเจริญร่วมกัน

กฎบัตรอาเซียนจึงกำหนดไว้อย่างชัด เจนถึงการ 

หลอมรวมอาเซียนให้ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายใต้ 

ความหลากหลายของประเทศสมาชกิอาเซยีน หรอื “Unity  

in diversity” โดยไม่ทำให้อัตลักษณ์ของแต่ละประเทศ 

ขาดหายไป และในขณะเดียวกันก็สามารถแสดงออกถึง 

อตัลกัษณข์องอาเซยีนทีม่หีลากหลายทางเชือ้ชาต ิศาสนา 

ภาษา และวัฒนธรรม
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๒) เสาหลกัดา้นเศรษฐกจิ ซึง่ไดม้กีารจดัทำแผนงานการจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกจิ  
(ASEAN Economic Community : AEC) ใหเ้ปน็ผลสำเรจ็ในป ีพ.ศ. ๒๕๕๘ เพือ่สง่เสรมิ 
ให้อาเซียนเป็นตลาดร่วม (Single market) และเป็นฐานการผลิตอันเดียวกัน (Single 
Production Base) ทีม่กีารเคลือ่นยา้ยสนิคา้บรกิารและการลงทนุ แรงงานฝมีอื ตลอดจน 
เงินทุนอย่างเสรีและมีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะแข่งขัน และสามารถเจรจาต่อรองกับ 
ประเทศคูค่า้ซึง่เปน็มหาอำนาจ เชน่ สหรฐัอเมรกิา กลุม่ประเทศสหภาพยโุรป รวมทัง้จนี 
และอินเดียได้

๓) เสาหลักด้านสังคม - วัฒนธรรม ซึ่งมุ่งเน้นในด้านการพัฒนาสัมพันธภาพ 
ระหว่างประชากรของแต่ละประเทศ เช่น การแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านการศึกษา  
สถาบันต่าง ๆ และภาคธุรกิจระหว่างประเทศสมาชิก รวมทั้งการปฏิสัมพันธ์ของ 
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ เช่น ศิลปิน นักเขียน และสื่อสารมวลชน เป็นต้น

สำหรบัเสาหลกัดา้นเศรษฐกจินัน้ จะพบวา่ประเทศสมาชกิอาเซยีนไดม้กีารพฒันา 
ไปอย่างรวดเร็ว ยกเว้นกลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งประกอบด้วยประเทศกัมพูชา ลาว พม่า 
และเวียดนาม ซึ่งยังคงล้าหลังอยู่ โดยที่ผ่านมาประเทศสมาชิกอาเซียนได้สร้างกลไก 
เพือ่ลดภาษลีงเหลอืศนูยเ์ปอรเ์ซน็ตไ์ดส้ำเรจ็ และในขณะนีก้อ็ยูร่ะหวา่งดำเนนิการยกเลกิ 
มาตรการที่เป็นอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี (Non - tariff barriers) ภายในอาเซียน 

ในส่วนของความพร้อมทางด้านการเมืองความมั่นคง ประเทศไทยถือว่า 
มคีวามพรอ้มคอ่นขา้งมากในการสนบัสนนุสง่เสรมิ สนัตภิาพ ความมัน่คงภายในอาเซยีน 
อย่างไรก็ตาม ความมั่นคงทางด้านการเมืองไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภายในประเทศ 
เพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภายนอกประเทศประกอบด้วยเช่นกัน  
ทัง้ปญัหานวิเคลยีร ์ปญัหาการกอ่การรา้ย หรอืแมก้ระทัง่เรือ่งของภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิ 
เป็นต้น ดังนั้น ประเทศไทยจึงได้มีการเตรียมการโดยได้จัดตั้ง “คณะกรรมการ 
อาเซียนแห่งชาติ” ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมีกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้กำกับ 
ดแูล มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหเ้ปน็กลไกสำหรบัการตดัสนิใจในดา้นนโยบายรว่มกนัในประเดน็ 
ทีส่ำคญั ๆ  รวมทัง้ดำเนนิการประสานงานในระดบัสงู เพือ่ใหก้ารเสรมิสรา้งความรว่มมอื 
อาเซียน ด้านการเมืองและความมั่นคงเป็นไปอย่างมีเอกภาพ โดยอาศัยแผนปฏิบัติการ 
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ของอาเซยีน (ASEAN roadmap) ทีว่างไวใ้นแตล่ะดา้นเปน็แนวทางปฏบิตั ิทัง้นี ้ไดก้ำหนด 
ให้ส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติด้วย 

สำหรบัความพรอ้มดา้นสงัคม - วฒันธรรม อาเซยีนยงัไมไ่ดร้บัการพฒันาเทา่ทีค่วร  
เนือ่งมาจากปญัหาในการประสานความรว่มมอื (coordinate) ระหวา่งองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง 
ของแตล่ะประเทศ รวมทัง้การทีป่ระเทศสมาชกิยงัไมไ่ดใ้หค้วามสำคญักบัการพฒันาดา้น 
สังคม - วัฒนธรรมของอาเซียนเท่ากับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โดยในการประชุม 
สดุยอดผูน้ำอาเซยีนทีผ่า่นมา ผูน้ำแตล่ะประเทศตา่งกย็อมรบัถงึความสำคญัในการพฒันา 
เสาหลักทั้ง ๓ ด้าน ให้ควบคู่กันไป ดังนั้น การพัฒนาด้านสังคม - วัฒนธรรมของอาเซียน 
ก็คงจะมีความชัดเจนมากขึ้นในไม่ช้านี้  

ในเรือ่งของการตรากฎหมาย กฎ หรอืระเบยีบอะไรตา่ง ๆ  ตอ้งยอมรบัวา่ยงัคง 
ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกันพอสมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความเชื่อมโยง 
ของกฎ และระเบียบต่าง ๆ ของแต่ละประเทศ ซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การตา่งประเทศ (นายกษติ  ภริมย)์ ไดก้ลา่ววา่ ในปจัจบุนัการเคลือ่นยา้ยประชากรและสนิคา้ 
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ยังคงมีขั้นตอน และวิธีการตรวจตราหรือตรวจสอบที่ 
เข้มงวดและยุ่งยาก ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง และการค้าระหว่างประเทศ 
ซึ่งต้องอาศัยความสะดวกรวดเร็ว ดังนั้น สิ่งที่อาเซียนต้องทำ คือ การประสานกฎ และ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้องของแต่ละประเทศให้สอดคล้องกัน เพื่อให้แต่ละประเทศได้ยึดถือ 
และปฏบิตัใิหเ้ปน็ไปในแนวทางเดยีวกนั ดงันัน้ เพือ่เปน็การเตรยีมความพรอ้มในการตรา 
กฎหมาย กฎ หรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง ประเทศไทยจงึจำเปน็ทีจ่ะตอ้งศกึษาสภาพแวดลอ้ม 
ทางกฎหมายของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อจะได้ทราบว่าประเทศต่าง ๆ เหล่านั้น 
มีกฎหมาย กฎ หรือระเบียบอย่างไร ในการที่จะสนับสนุนการเคลื่อนย้ายประชากร 
หรือสินค้าระหว่างประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมในการที่จะเข้าสู่ประชาคม 
อาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ตรงนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าประเทศไทยควรจะต้อง 
เตรียมตัวให้พร้อมในเรื่องดังกล่าว

จุลนิติ  : ในทัศนะของท่านคิดว่า หลักการใหม่ตามรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๔ มาตรา ๑๙๐  
ในเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำหนังสือสัญญาที่รัฐบาลทำกับนานาประเทศ 
หรอืกบัองคก์ารระหวา่งประเทศ ซึง่ไดก้ำหนดใหม้กีารตรากฎหมายวา่ดว้ยการกำหนด 
ประเภท กรอบการเจรจา ขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อ 
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง หรือมีผลผูกพัน 
ด้านการค้า การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสำคัญนั้น มีความ 
เหมาะสม หรือเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการจัดทำความตกลง หรือหนังสือสัญญา 
ระหว่างประเทศของไทย หรือไม่ อย่างไร โดยเฉพาะเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับการจัดทำ 
หนังสือสัญญาของนานาอารยะประเทศ หรือกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกัน
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แนวทางการจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ 
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ดร.พรชัยฯ : สำหรับหลักการใหม่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๒) พทุธศกัราช ๒๕๕๔ มาตรา ๑๙๐ นัน้ สาระสำคญัไมไ่ดม้คีวามแตกตา่ง 
ไปจากหลกัการเดมิมากนกั แตไ่ดก้ำหนดหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการทำหนงัสอืสญัญาทีร่ฐับาล 
ทำกับนานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยการ 
กำหนดใหม้กีารตรากฎหมายวา่ดว้ยการกำหนดรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท กรอบการเจรจา 
ขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือ 
สังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง หรือมีผลผูกพันด้านการค้า การลงทุน หรืองบประมาณ 
ของประเทศอยา่งมนียัสำคญั รวมทัง้การแกไ้ขหรอืเยยีวยาผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบจากการปฏบิตัิ 
ตามหนังสือสัญญาดังกล่าว โดยคำนึงความเป็นธรรมระหว่างผู้ที่ได้ประโยชน์กับผู้ที่ได้รับ 
ผลกระทบจากการปฏิบัติตามหนังสือสัญญานั้นเป็นเรื่องสำคัญ

ซึ่งผมต้องเรียนว่าโดยหลักการแล้วการกำหนดให้มีการตรากฎหมายกำหนด 
รายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของหนังสือสัญญาซึ่งจะต้องเสนอให้รัฐสภาเห็นชอบนั้น 
เปน็สิง่ทีด่ ีและทำใหป้ระชาชนไดร้บัทราบขอ้มลูตา่ง ๆ  มากขึน้ แตอ่าจจะกอ่ใหเ้กดิปญัหา 
ในทางปฏิบัติได้ เช่น ปัญหาทางด้านการทำสนธิสัญญาพหุภาคีหรือสนธิสัญญา 
หลายฝ่าย ดังกรณีการจัดตั้งศูนย์ประสานความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแห่งอาเซียน  
(ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance : AHA centre)  
ณ กรงุจาการต์า ประเทศอนิโดนเีซยี ซึง่ไดจ้ดัตัง้ขึน้เพือ่อำนวยความสะดวก ใหค้วามรว่มมอื 
และประสานงานใหก้บับรรดาประเทศสมาชกิ และองคก์รระหวา่งประเทศอืน่ ๆ  ในการเรยีนรู้ 
เรือ่งการจดัการภยัพบิตัทิัง้การปอ้งกนัและการชว่ยเหลอืประเทศสมาชกิทีไ่ดร้บัความเสยีหาย  
รวมทัง้การใหข้อ้มลูขา่วสารรว่มกนั พรอ้มจะดำเนนิงานในเชงิรกุโดยการสรา้งความนา่เชือ่ถอื  
เพื่อที่จะพัฒนาไปสู่ความเป็น “ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ” เดิมการจัดตั้ง AHA Centre นี้
ไม่ได้มีปัญหาเกิดขึ้นแต่อย่างใด แต่ต่อมาหลังจากที่เจรจาไปจนเกือบถึงรอบสุดท้าย  
ปรากฏว่าได้มีประเทศสมาชิกเสนอให้มีการจัดตั้ง AHA Centre ขึ้นเป็นนิติบุคคล 
ซึง่เขา้หลกัเกณฑต์ามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง คอืเปน็หนงัสอืสญัญาทีต่อ้งไดร้บัความเหน็ชอบ 
จากรัฐสภา มีปัญหาว่าในการจัดตั้ง AHA Centre นั้น ต้องมีการเสนอกรอบการเจรจาก่อน 
หรือไม่ และการเจรจาตกลงซึ่งผู้แทนจากประเทศไทยได้ทำการเจรจาไปแล้วจะมีผลเช่นไร 
ประเทศไทยต้องขอเจรจาใหม่หรือไม่ ตรงนี้ไม่ใช่ว่าผู้เจรจาหรือฝ่ายปฏิบัติหรือฝ่ายบริหาร 

หลกัการใหมต่ามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๒)  

พุทธศักราช ๒๕๕๔ มาตรา ๑๙๐ นั้น สาระสำคัญไม่ได้มีความแตกต่างไปจาก 

หลักการเดิมมากนัก แต่ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทำหนังสือสัญญา

ที่รัฐบาลทำกับนานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศให้มีความชัดเจน

ยิ่งขึ้น
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ต้องการที่จะหลีกเลี่ยงรัฐธรรมนูญ แต่เมื่อมีสภาพปัญหาเกิดขึ้นแล้วจะมีแนวทาง 
การแกไ้ขอยา่งไร ฝา่ยบรหิารตา่งมคีวามเกรงกลวัวา่การกระทำดงักลา่วจะขดักบัรฐัธรรมนญู 
แห่งราชอาณาจักรไทยหรือไม่ อย่างไรก็ดี อาเซียนได้จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ 
ทำความตกลงของอาเซียนในฐานะที่เป็นองค์กรระหว่างประเทศไว้ด้วยและกรมอาเซียน 
จะได้จัดการสัมมนากับส่วนราชการทุกส่วนว่าความตกลงเช่นไรจะเข้าข่ายมาตรา ๑๙๐  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือไม่ กล่าวคือ จะถือว่าประเทศไทยได้เข้าทำ 
ความตกลงด้วยหรือไม่ ซึ่งคาดว่าการสัมมนาจะจัดได้ในระยะเวลาอันใกล้

สำหรับแนวทางในการจัดทำหนังสือสัญญาของนานาประเทศหรือกลุ่มประเทศสมาชิก 
อาเซียนนั้น มีลักษณะแตกต่างจากประเทศไทยและมีลักษณะแตกต่างกันออกไป กล่าวคือ  
ทกุประเทศมแีนวทางในการจดัทำหนงัสอืสญัญาของตนเอง บางประเทศถอืหลกัวา่หากเปน็
หนงัสอืสญัญาแลว้จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากรฐัสภาเสมอ บางประเทศเหน็วา่การจดัทำ 
หนังสือสัญญาต้องเสนอเรื่องถึงประธานาธิบดี เป็นต้น

จุลนิติ : บทสรุปส่งท้าย และข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อฝ่าย 
นติบิญัญตั ิในการทีจ่ะเตรยีมความพรอ้มเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน (ASEAN Community)  
และแนวทางในการจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

ดร.พรชัยฯ : ในการเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้นผมให้ความเห็น 
มาโดยตลอดว่าฝ่ายนิติบัญญัติมีบทบาทค่อนข้างมาก กล่าวคือ 

๑) ฝ่ายนิติบัญญัติจะต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
เปน็เบือ้งตน้เสยีกอ่น เพราะมฉิะนัน้แลว้อาจเกดิความเขา้ใจทีค่ลาดเคลือ่นได ้เชน่ หากกลา่ววา่ 
ในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ จะมีการเปิดเสรีการค้า คำกล่าวนี้ถูกต้องเพียงบางส่วนเท่านั้น เนื่องจาก 
อาเซยีนมกีารเปดิเสรกีารคา้มานานแลว้ ตัง้แตป่ ีพ.ศ. ๒๕๓๕ คอื ตัง้แตม่กีารจดัตัง้เขตการคา้ 
เสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area) หรือ (AFTA) แต่จะมีการเปิดเสรีการค้า 
อย่างเต็มรูปแบบในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘)

๒) ฝา่ยนติบิญัญตัจิะตอ้งมบีทบาททีส่ำคญัในการผลกัดนักฎหมาย คอื กฎหมาย 
กฎ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องควรต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้มีความทันสมัย 
และเป็นไปตามทิศทางของการเป็นประชาคมอาเซียน

๓) ฝา่ยนติบิญัญตัคิวรมบีทบาทสำคญัอยา่งมากในการใหค้วามเหน็ตอ่ฝา่ยบรหิาร  
เนื่องจากฝ่ายนิติบัญญัติจะมีข้อมูลซึ่งได้รับมาจากการชี้แจงของส่วนราชการและหน่วยงาน
ต่าง ๆ อย่างครบถ้วน 

สำหรับแนวทางในการจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศนั้น ผมขอยกตัวอย่าง 
ของประเทศสหรฐัอเมรกิา คอื ตามกฎหมายภายในของสหรฐัอเมรกิานัน้ บรรดาความตกลง 
ซึ่งรัฐสภาสหรัฐอเมริกาไม่ได้ให้ความเห็นชอบจะไม่มีผลผูกพันใด ๆ ทั้งสิ้น ดังนั้น สำหรับ 
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แนวทางการจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ 
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

การเจรจาความตกลงทางการค้าหากฝ่ายบริหารต้องการผูกพันความตกลงที่เจรจาไว้  
แต่ความตกลงส่วนใหญ่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา ฝ่ายบริหารสหรัฐอเมริกา ก็จะ 
มีปัญหา ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงมีกรอบการเจรจาในเรื่องการค้า กรอบการเจรจานี้ 
จะกำหนดขอบเขตครา่ว ๆ  วา่การเจรจาเรือ่งใดกระทำไดบ้า้ง และหากไดม้กีารเจรจาภายใต ้
กรอบดังกล่าว การเจรจานั้นจะมีโอกาสได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาค่อนข้างมาก  
กรอบการเจรจาในเรือ่งการคา้นีจ้ะสรา้งประโยชนใ์นการตอ่รองทางการคา้ใหก้บัประเทศ 
สหรัฐเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม กรอบการเจรจาในเร่ืองการค้าดังกล่าวน้ัน หากนำมาใช้ 
กับประเทศไทยอาจทำให้ฝ่ายบริหารขาดความยืดหยุ่น เพราะอำนาจในการเจรจา 
ต่อรองของประเทศไทยมีไม่มากเท่าสหรัฐอเมริกา 

สรุป คือ แนวทางในการจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศนั้นค่อนข้างมี 
ความยุ่งยากและซับซ้อน โดยเฉพาะกรณีที่มีการเจรจาแบบพหุภาคี ซึ่งฝ่ายบริหารต้อง 
จดัทำกรอบในการเจรจา และขัน้ตอนการเจรจาใหม้คีวามชดัเจน ดงัจะเหน็ไดจ้ากปญัหา 
ในการเจรจาเพือ่ยกรา่งความตกลงเรือ่งการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ หรอืพธิสีาร 
เกียวโต (Kyoto Protocol)๒ ฉบับใหม่ เพื่อใช้บังคับแทนพิธีสารเกียวโตฉบับปัจจุบัน 
ซึง่จะสิน้ผลในป ีค.ศ. ๒๐๑๒ และกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มไดน้ำเสนอ 
ต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญฯ  
แต่ทว่ายังคงมีปัญหาในเรื่องการตีความเกี่ยวกับระยะเวลาเริ่มต้นการเจรจาของ 
ร่างพิธีสารดังกล่าวว่าเริ่มต้นขึ้นเมื่อใดและในขั้นตอนใด เนื่องจากผู้แทนรัฐภาคีแห่ง 
พิธีสารเกียวโต (cop/mop) ได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือระหว่างประเทศสมาชิกของอนุสัญญา 
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ค.ศ. ๑๙๙๒ ที่ประเทศโปแลนด์ 
เมื่อปี ค.ศ. ๒๐๐๘ หรือก่อนหน้านั้นและที่ประชุมก็ได้มีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับ 
การเตรียมการเพื่อยกร่างพิธีสารเกียวโตดังกล่าว ประเด็นปัญหาคือฝ่ายที่มีหน้าที่ 
เกี่ยวข้องจะต้องพิจารณาว่าการเจรจาดังกล่าวนั้นจะต้องขอกรอบการเจรจาจาก 
รัฐสภาก่อนหรือไม่โดยจะมีพื้นฐานการพิจารณาว่าอย่างไรในเมื่อหลักการที่จะระบุ 
ในร่างของสนธิสัญญาที่จะเจรจายังไม่มี ที่สำคัญก็คือจะต่ออายุพิธีสารฯ หรือไม่ 
ก็ยังตกลงกันไม่ได้ 

 ๒หลักการที่สำคัญของพิธีสารเกียวโต คือการกำหนดให้ประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งเป็นรัฐภาคีแห่งอนุสัญญา ต้องลดปริมาณ 
ก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม 
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จุลนิติ  : อยากให้ท่านอธิบายถึงที่มา หลักการและ 
ความหมายของคำว่า “ประชาคมอาเซียน” (ASEAN Community)

ศ. ดร. จมุพต : “ประชาคมอาเซยีน” (ASEAN Community)  
นัน้ มคีวามเปน็มาทีค่อ่นขา้งยาวนานพอสมควร โดยเริม่ตัง้แตป่ฏญิญา 
กรงุเทพฯ และการประชมุสดุยอดผูน้ำอาเซยีนในหลาย ๆ  ครัง้ทีผ่า่นมา  
จนในที่สุดเมื่อมีการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ ๙ ในเดือน 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่บาหลี อินโดนีเซีย ผู้นำอาเซียนได้ลงนาม
ปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน (Declaration of ASEAN 
Concord II หรือ Bali Concord) เห็นชอบให้มีการจัดตั้งประชาคม
อาเซียน (ASEAN Community) ขึ้น  โดยมีเป้าหมายที่จะให้สมาคม
อาเซียนพัฒนาไปเป็น “ประชาคมอาเซียน” (ASEAN Community) 
ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในป ีค.ศ. ๒๐๒๐ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ตอ่มาในการประชมุ 
สุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ ๑๒ ในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่เซบู 
ฟิลิปปินส์ ผู้นำอาเซียนได้ตกลงให้มีการจัดตั้งประชาคมอาเซียน 
ให้แล้วเสร็จเร็วขึ้นภายในปี ค.ศ. ๒๕๑๕ โดยประชาคมอาเซียน 
จะประกอบด้วยความร่วมมือในรูปแบบสามประชาคม ได้แก่
  ๑. ประชาคมความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security 
Community - ASC) 
  ๒. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community - AEC) และ
  ๓. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio - 
Cultural Community - ASCC) 

ศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร. จุมพต  สายสุนทร๑

เมื่อวันอังคารที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔  
ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ๑ สำเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 
LL.M (International Legal Studies) New York University, U.S.A., Ph.D. (Law), University of Washington, U.S.A. ปัจจุบัน 
ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
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แนวทางการจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ 
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ทั้ง ๓ ประชาคมดังกล่าวต่างก็มีบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนตามวัตถุประสงค์ที่ตนเอง 
รับผิดชอบ อาทิ

ประชาคมความมั่นคงอาเซียน มีวัตถุประสงค์ที่จะทำให้ประเทศในภูมิภาคอยู่อย่าง 
สันติสุขโดยการแก้ไขปัญหาในภูมิภาคด้วยสันติวิธี และยึดมั่นในหลักความมั่นคงรอบด้าน  
โดย (๑) ใช้ข้อตกลงและกลไกของอาเซียนที่มีอยู่แล้วในการเพิ่มศักยภาพในการแก้ไขปัญหา 
ข้อพิพาทภายในภูมิภาค รวมทั้งการเผชิญหน้ากับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เช่น การก่อการร้าย 
การลักลอบค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ อาชญากรรมข้ามชาติอื่น ๆ และการขจัดอาวุธ 
ทีม่อีานภุาพทำลายลา้งสงู (๒) รเิริม่กลไกใหม ่ๆ  ในการเสรมิสรา้งความมัน่คง รวมถงึการปอ้งกนั 
การเกิดข้อพิพาท การแก้ไขข้อพิพาท และการสร้างเสริมสันติภาพภายหลังการยุติข้อพิพาท  
(๓) ส่งเสริมความร่วมมือทางทะเล โดยจะไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของประเทศสมาชิก 
ในการดำเนินนโยบายการต่างประเทศ และความร่วมมือทางทหารกับประเทศนอกภูมิภาค  
และนำไปสู่การสร้างพันธมิตรทางการทหาร

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน มีวตัถุประสงค์เพื่อทำใหภู้มิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
มีความมั่นคง มั่งคั่ง และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่น ๆ ได้ โดย (๑) มุ่งให้เกิดการไหลเวียน 
อย่างเสรีของสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการลดปัญหา 
ความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางสังคมภายในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ (๒) ทำให้อาเซียนเป็นตลาด 
และฐานการผลติเดยีว (๓) ใหค้วามชว่ยเหลอืแกป่ระเทศสมาชกิใหมข่องอาเซยีนเพือ่ลดชอ่งวา่ง 
การพัฒนาและช่วยให้ประเทศเหล่านี้เข้าร่วมกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน  
(๔) ส่งเสริมความร่วมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาคตลาดการเงินและตลาดทุน  
การประกนัภยัและภาษอีากร การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและการคมนาคม พฒันาความรว่มมอื 
ด้านกฎหมาย การเกษตร พลังงาน การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับ
การศึกษาและการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ในการนี้ ผู้นำอาเซียนได้เห็นชอบให้เร่งรัดการรวมกลุ่มสินค้าและบริการสำคัญ 
จำนวน ๑๑ สาขาใหเ้ปน็สาขานำรอ่ง ไดแ้ก ่สนิคา้เกษตร สนิคา้ประมง ผลติภณัฑไ์ม ้ผลติภณัฑย์าง 
สิ่งทอ ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ (e-ASEAN) การบริการด้านสุขภาพ 
ทอ่งเทีย่วและการขนสง่ทางอากาศ (การบนิ) โดยกำหนดใหป้ระเทศสมาชกิแบง่ความรบัผดิชอบ 



บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

19จุลนิติ ก.ค. - ส.ค. ๕๔

ในการทำ roadmap แต่ละสาขา เช่น ประเทศไทยรับผิดชอบสาขาการท่องเที่ยว 
และการขนส่งทางอากาศ (การบิน) เป็นต้น และยังกำหนดให้มีการจัดทำกรอบ 
ความตกลงวา่ดว้ยการรวมกลุม่สนิคา้และบรกิารทัง้ ๑๑ สาขาในรปูของ Framework  
Agreement of the Integration for the Priority Sectors และพิธีสารแต่ละสาขา 
ในรูปของ ASEAN Sectoral Integration Protocol อีก ๑๑ ฉบับ เพื่อกำหนด 
รายละเอียดในการรวมกลุ่มสินค้าและบริการทั้ง ๑๑ สาขา โดยมีมาตรการสำคัญคือ 
การเปิดเสรีการค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน การอำนวยความสะดวกด้าน 
การคา้และการลงทนุ การสง่เสรมิการคา้และการลงทนุ และความรว่มมอืในดา้นอืน่ ๆ   
โดยกำหนดใหป้ ีค.ศ. ๒๐๑๐ เปน็ deadline สำหรบัการรวมตวัของสนิคา้และบรกิาร  
๑๑ สาขาดังกล่าว โดยให้มีการผ่อนปรนสำหรับประเทศกัมพูชา ลาว พม่า 
และเวียดนาม

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน มีวัตถุประสงค์ที่จะทำให้ภูมิภาค 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ร่วมกันในสังคมที่เอื้ออาทร โดยเน้น (๑) การยกระดับ 
ความเปน็อยูข่องผูด้อ้ยโอกาสและผูท้ีอ่าศยัในถิน่ทรุกนัดาร และสง่เสรมิการมสีว่นรว่ม 
อย่างแข็งขันของกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม (๒) ฝึกอบรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและสูงกว่า 
พฒันาทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีการสรา้งงาน และคุม้ครองทางสงัคม (๓) สง่เสรมิ 
ความรว่มมอืดา้นสาธารณสขุ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การปอ้งกนัและควบคมุโรคตดิตอ่ เชน่ 
โรคเอดส์ โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (๔) จัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และ 
(๕) ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเขียน นักคิดและศิลปินในภูมิภาค เป็นต้น

ความรว่มมอืทัง้ ๓ เสาหลกัดงักลา่ว ไมว่า่จะเปน็ในดา้นความมัน่คง เศรษฐกจิ 
สงัคมและวฒันธรรม ดงักลา่วลว้นมคีวามเกีย่วขอ้งโดยตรงกบัหลกัการตามมาตรา ๑๙๐  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ในเรื่องของอำนาจ 
ของคณะรัฐมนตรีในการทำหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๙๐ วรรคหนึ่ง และ 
การขอความเห็นชอบของรัฐสภาในการทำหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง  
ตลอดจนอำนาจศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาช้ีขาดกรณีท่ีมีปัญหาว่าหนังสือสัญญาใด 
ที่คณะรัฐมนตรีทำความตกลงกับนานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศต้อง 
ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาหรือไม่ โดยความตกลงใด ๆ เกี่ยวกับความมั่นคง 

ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน มวีตัถปุระสงคท์ีจ่ะทำใหภ้มูภิาค 

เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตอ้ยูร่ว่มกนัในสงัคมทีเ่อือ้อาทร โดยเนน้ (๑) การยกระดบั 

ความเป็นอยู่ของผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่อาศัยในถิ่นทุรกันดาร และส่งเสริม 

การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม ....
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แนวทางการจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ 
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมดังกล่าวนี้จำเป็นต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และ 
วิธีการของกฎหมายและกำหนดให้ตราขึ้นต่อไป ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๔

จลุนติ ิ: ปจัจบุนัประเทศไทยมคีวามพรอ้มในการทีจ่ะเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน 
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มากน้อย เพียงใด รวมทั้งความพร้อมในการตรากฎหมาย กฎ 
และระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือรองรับกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย

ศ. ดร. จุมพต : ในด้านการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าสู่ 
ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น โดยส่วนตัวแล้วคิดว่าหน่วยงานต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงได้มีการเตรียมการในทุก ๆ ด้านอย่างพอสมควรแล้ว เช่น ในกรณี 
ที่ประเทศไทยต้องทำ roadmap ด้านการท่องเที่ยวและการเดินอากาศ แต่ในเรื่องของ
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมว่าได้มีการดำเนินการไปแล้ว 
มากน้อยเพียงใดนั้น คิดว่ากระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ น่าจะเป็นไปตามเงื่อนไข 
และระยะเวลาตามที่ได้วางกรอบกันไว้ โดยเฉพาะความเข้าใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับ 
ประชาคมอาเซียนของประชาชนหรือเป็นที่รับรู้รับทราบโดยทั่วไปมากน้อยเพียงใดนั้น 
เหน็วา่ยงัไมช่ดัเจนและเปน็รปูธรรมเทา่ใดนกั และยงัจำกดัอยูใ่นสว่นราชการทีเ่กีย่วขอ้ง 
และภาคเอกชนทีส่นใจเทา่นัน้  ซึง่อาจเปน็ไปไดว้า่หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งสว่นใหญอ่าจจะ 
เตรียมการอย่างเต็มที่จนไม่ได้มีโอกาสที่จะเผยแพร่การทำงานเหล่านี้อย่างทั่วถึง 
ก็เป็นไปได้ แต่ทั้งนี้คิดว่าประเทศไทยและประชาชนจะต้องเตรียมความพร้อม 
ในทุก ๆ ด้าน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ส่วนความพร้อมในการตรากฎหมาย กฎ หรือระเบียบต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
รองรบักบัการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีนของประเทศไทยนัน้มคีวามเหน็วา่กม็คีวามพรอ้ม
เชน่เดยีวกนั แตอ่ยา่งไรกต็าม ระยะเวลาทีม่อียูอ่กีประมาณ ๔ ปนีัน้ในทางปฏบิตัหิากจะ
ต้องดำเนินการต่าง ๆ อย่างรอบด้านแล้วอาจจะไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่
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ยกตวัอยา่งเชน่ กรณทีีป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนมคีวามตกลงทางการคา้สนิคา้ 
และบริการต่าง ๆ ระหว่างประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ความตกลงเหล่านี้ต้อง 
ทำเปน็หนงัสอืสญัญาตามมาตรา ๑๙๐ ของรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 
๒๕๕๐ และอาจมปีระเดน็ทีต่อ้งขอความเหน็ชอบของรฐัสภาตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง 
หรือประเด็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและการชี้แจงต่อรัฐสภา ตลอดทั้ง 
การเสนอกรอบการเจรจาต่อรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบตามวรรคสาม ซึ่งต้องใช้เวลา 
ในการพิจารณาและขอความเห็นชอบ อีกทั้ง ความตกลงดังกล่าวนี้ย่อมมีผลกระทบ 
ต่อกฎหมายภายในของประเทศที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้ 
สอดรับกับความตกลงดังกล่าวด้วย เช่น ในเรื่องการลงทุน โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
เช่น กฎหมายประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ซึ่งหากมีการตกลงว่าจะมีข้อยกเว้นสำหรับ 
การลงทุนในกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนด้วยกันเป็นการเฉพาะแล้ว 
เชน่นีจ้ำเปน็ตอ้งมกีารเตรยีมพรอ้มสำหรบัการลงทนุจากประเทศสมาชกิตา่ง ๆ  ในอาเซยีน  
ซึ่งต้องเร่งดำเนินการแก้ไขกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในทันที 

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี  
พ.ศ. ๒๕๕๘ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาในรายละเอียดของข้อตกลงต่าง ๆ ว่า 
มีความเกี่ยวข้องในเรื่องใดบ้างเพื่อจะได้ดำเนินการพิจารณาว่าจะส่งผลกระทบต่อ 
กฎหมายของประเทศไทยประการใดบ้างเพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขต่อไปได้อย่างทันท่วงที  
ซึง่หากไดเ้ริม่ดำเนนิการศกึษาหรอืเตรยีมการอยา่งเตม็ทีแ่ลว้ ระยะเวลาทีเ่หลอือยูก่น็า่จะ 
เตรียมการต่าง ๆ ไปได้มากพอสมควร

จุลนิติ  : ในทัศนะของท่านคิดว่า หลักการใหม่ตามรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจกัรไทย แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๒) พทุธศกัราช ๒๕๕๔ มาตรา ๑๙๐ ในเรือ่ง 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำหนังสือสัญญาที่รัฐบาลทำกับนานาประเทศ หรือกับ 
องคก์ารระหวา่งประเทศ ซึง่ไดก้ำหนดใหม้กีารตรากฎหมายวา่ดว้ยการกำหนดประเภท  
กรอบการเจรจา ขัน้ตอนและวธิกีารจดัทำหนงัสอืสญัญาทีม่ผีลกระทบตอ่ความมัน่คง 
ทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง หรือมีผลผูกพันด้านการค้า 
การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสำคัญนั้น มีความเหมาะสม  
หรอืเปน็ปญัหาอปุสรรคตอ่การจดัทำความตกลง หรอืหนงัสอืสญัญาระหวา่งประเทศ 
ของไทย หรอืไม ่อยา่งไร โดยเฉพาะเมือ่พจิารณาเปรยีบเทยีบกบัการจดัทำหนงัสอืสญัญา 
ของนานาอารยะประเทศ หรือกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกัน

ศ. ดร. จุมพต : จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๒) พทุธศกัราช ๒๕๕๔ มาตรา ๑๙๐ ซึง่กำหนดใหห้นงัสอืสญัญามผีล 
กระทบต่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง หรือท่ีมีผลผูกพัน 
ด้านการค้า การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ เป็นหนังสือสัญญา
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แนวทางการจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ 
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ประเภทใหม่ที่ต้องขอความเห็นชอบของรัฐสภานั้น จะเห็นได้ว่าบทบัญญัติดังกล่าวไม่เคยมี
ปรากฏมาก่อนในรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ ทัง้นี ้มลูเหตสุำคญัทีท่ำใหม้กีารเพิม่เตมิประเภทของหนงัสอืสญัญาทีม่ผีลกระทบ 
ตอ่ความมัน่คงทางเศรษฐกจิหรอืสงัคมของประเทศอยา่งกวา้งขวาง หรอืมผีลผกูพนัดา้น 
การค้า การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสำคัญไว้ในมาตรา ๑๙๐ 
วรรคสอง ก็เนื่องมาจากสถานการณ์และวิธีการทำหนังสือสัญญาของฝ่ายบริหารในช่วงที่ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มีผลบังคับใช้นั้นถูกมองว่าไม่ใคร่ 
มีการนำเสนอหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเพื่อขอความเห็นชอบของรัฐสภาเท่าใดนัก  
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกรณทีีฝ่า่ยบรหิารในชว่งนัน้ดำเนนิการจดัทำความตกลงเขตการคา้เสร ี
(Free Trade Area Agreement : FTA) ในระดับทวิภาคีกับหลายประเทศ  ซึ่งความตกลง 
เขตการค้าเสรีดังกล่าวอาจมีผลผูกพันรัฐทันทีที่เข้าทำความตกลงโดยการลงนาม (signing)  
โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการให้สัตยาบัน (ratif ication) ก็ได้ ทำให้ฝ่ายบริหารสามารถเจรจา 
ความตกลงและลงนามไดท้นัท ีดงันัน้ เพือ่ไมใ่หฝ้า่ยบรหิารใชอ้ำนาจมากเกนิไป จงึมกีารถว่งดลุ 
และจำกัดอำนาจของฝ่ายบริหารในการจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ โดยบัญญัติ 
เพิม่เตมิใหห้นงัสอืสญัญาประเภทดงักลา่วตอ้งขอความเหน็ชอบของรฐัสภา ดงัทีป่รากฏตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง

 ตอ่มาเมือ่ไดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐  
ในปี ๒๕๕๔ จะเห็นว่าบทบัญญัติ มาตรา ๑๙๐ ก็มิได้มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเนื้อหา 
ของการจัดทำหนังสือสัญญาแต่อย่างใด เพียงแต่มีการแก้ไขในเรื่องระยะเวลาในการ 
จัดให้มีกฎหมายตามมาตรา ๑๙๐ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้  
โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  
ในปี ๒๕๕๔ ได้บัญญัติ ดังนี้

มาตรา ๔ ให้ดำเนินการจัดให้มีกฎหมายตามมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทยซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้ 
รัฐธรรมนูญนี้

มูลเหตุสำคัญที่ทำให้มีการเพิ่มเติมประเภทของหนังสือสัญญาที่มี 
ผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่าง 
กว้างขวาง หรือมีผลผูกพันด้านการค้า การลงทุน หรืองบประมาณของ 
ประเทศอย่างมีนัยสำคัญไว้ในมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ก็เนื่องมาจาก 
สถานการณแ์ละวธิกีารทำหนงัสอืสญัญาของฝา่ยบรหิารในชว่งทีร่ฐัธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มีผลบังคับใช้นั้นถูกมองว่าไม่ใคร่ 
มีการนำเสนอหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเพื่อขอความเห็นชอบของ 
รัฐสภาเท่าใดนัก 
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 ในเรื่องระยะเวลานั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
ก่อนมีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี ๒๕๕๔ ได้กำหนดให้คณะรัฐมนตรีจะต้องออกกฎหมาย 
ตามมาตรา ๑๙๐ วรรคห้า ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อ 
รัฐสภาตามมาตรา ๑๗๖ และจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๐๓ (๓) 
ด้วยกล่าวคือ ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการดำเนินการจัดทำหนังสือสัญญา
ที่มีการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ 
และให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยที่มี 
ความเป็นอิสระซึ่งดำเนินการก่อนการเจรจาทำหนังสือสัญญา โดยไม่มีการขัดกันระหว่าง 
ประโยชน์ของรัฐกับผลประโยชน์ของผู้ศึกษาวิจัยไม่ว่าในช่วงเวลาใดของการบังคับใช้ 
หนังสือสัญญา อย่างไรก็ตาม นับแต่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามมาตรา ๑๗๖  
จนกระทัง่ในปจัจบุนักย็งัไมม่กีารออกกฎหมายตามมาตรา ๑๙๐ วรรคหา้ แตอ่ยา่งใด จนนำไปสู ่
การแก้ไขระยะเวลาการออกกฎหมายดังกล่าว 

 ในสว่นของหลกัการใหมใ่นเรือ่งการจดัทำหนงัสอืทีต่อ้งขอความเหน็ชอบจากรฐัสภา 
ตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง พบว่าในส่วนของลักษณะของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ 
ที่ต้องขอความเห็นชอบของรัฐสภานั้นมีความชัดเจนเฉพาะกรณีของหนังสือสัญญาที่มี 
บทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หนังสือสัญญาที่เปลี่ยนแปลงพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่ง 
ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศ และหนังสือสัญญาที่ต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามสัญญาเท่านั้น  
แต่ในส่วนของ “ประเภทของหนงัสอืสญัญา” ทีม่ผีลกระทบตอ่ความมัน่คงทางเศรษฐกจิ หรอื 
สังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง หรือมีผลผูกพันด้านการค้า การลงทุน หรืองบประมาณ 
ของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ ยังไม่มีความชัดเจนในการกำหนดหลักเกณฑ์ของคำว่า  
“อย่างกว้างขวาง” หรือ “อย่างมีนัยสำคัญ” ซึ่งหากพิจารณาในด้านของนิติบัญญัติ  
การบญัญตักิฎหมายทำนองมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง อาจมองวา่เปน็ขอ้ยกเวน้ของหลกัทัว่ไป 
ในการทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศซึ่งเป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรีก็ได้ แต่เมื่อ 
ได้พิจารณาจากถ้อยคำของบทบัญญัติดังกล่าวแล้วก็จะเห็นได้ว่าบทบัญญัติตาม 
มาตรา ๑๙๐ วรรคสองนี ้ไมน่า่จะเปน็ขอ้ยกเวน้ของหลกัดงักลา่ว เพราะขอ้ยกเวน้ควรจะม ี
ลักษณะเป็นข้อจำกัดที่มีเงื่อนไขชัดเจน แต่ตามบทบัญญัติดังกล่าวกลับเป็นบทบัญญัติ 
ทีก่วา้งขวางเกนิกวา่จะเปน็ขอ้ยกเวน้ได ้จนทำใหข้อ้ยกเวน้กลายเปน็หลกัไป ประกอบกบั 
ได้มีการกำหนดให้มีการออกกฎหมายว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำ 
หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศ 
อย่างกว้างขวาง หรือมีผลผูกพันทางการค้า การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอย่างมี 
นยัสำคญั  ตามมาตรา ๑๙๐ วรรคหา้ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบับทบญัญตัใินมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง  
ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติในการทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศได้ เนื่องจาก 
กลับกลายเป็นว่าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศทุกฉบับที่คณะรัฐมนตรีจัดทำ 
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กับนานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศ ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาก่อน  
อันส่งผลให้คณะรัฐมนตรีซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ 
ไม่มีอำนาจในการทำหนังสือสัญญา ซึ่งเห็นว่า หลักการดังกล่าวไม่สอดคล้องกับ 
แนวปฏิบัติของนานาประเทศ 

 นอกจากนี ้ยงัเหน็วา่จากทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย  
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๔ ในส่วนของมาตรา ๑๙๐ นั้น โดยแท้จริง 
แลว้ควรดำเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิในสว่นของเนือ้หามาตรา ๑๙๐ วรรคสองหรอืวรรคอืน่ ๆ  
ซึง่ยงัเปน็ปญัหาในทางปฏบิตัดิงักลา่วขา้งตน้มากกวา่ทีจ่ะแกไ้ขเพิม่เตมิเพยีงประเดน็เรือ่ง 
การขยายระยะเวลาของการออกกฎหมายว่าด้วยการกำหนดประเภท กรอบการเจรจา  
ขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
หรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง หรือมีผลผูกพันด้านการค้า การลงทุน หรืองบประมาณ 
ของประเทศอยา่งมนียัสำคญัภายในหนึง่ป ีนบัแตว่นัที ่๕ มนีา คม ๒๕๕๔ เทา่นัน้ จากเดมิ 
ที่กำหนดให้คณะรัฐมนตรีจะต้องออกกฎหมายตามมาตรา ๑๙๐ วรรคห้า เกี่ยวกับ 
หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศ 
อย่างกว้างขวาง หรือมีผลผูกพันด้านการค้า การลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ให้แล้วเสร็จ 
ภายใน ๑ ปีนับแต่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามมาตรา ๑๗๖  

 การให้ความสำคัญในประเด็นเร่ืองการจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยการกำหนดประเภท  
กรอบการเจรจา ขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
ทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศกว้างขวาง หรือมีผลผูกพันด้านการค้า การลงทุน 
หรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ ตามความมาตรา ๑๙๐ วรรคห้า นั้น  
จะเห็นได้ว่าถ้าเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐ หรือกระทรวง ทบวง กรมหรือฝ่ายบริหาร 
เปน็ผูเ้สนอรา่งกฎหมายดงักลา่ว กจ็ะมกีารกำหนดรายละเอยีดของเนือ้หาทีม่ลีกัษณะทีเ่ปน็ 
การจำกัดอำนาจของตัวเองน้อย เนื่องจากฝ่ายบริหารมีความเกี่ยวข้องกับการจัดทำ 
หนังสือสัญญาโดยตรง แต่ถ้าเป็นภาคส่วนที่ต้องการจะควบคุมฝ่ายบริหารร่างกฎหมาย 
ดังกล่าวก็จะมีความละเอียดยุ่งยากและซับซ้อน และมีข้อจำกัดมาก ดังนั้น จึงเห็นว่า 
รายละเอียดและข้อจำกัดในเนื้อหาสาระของกฎหมายย่อมขึ้นอยู่กับว่าภาคส่วนไหนเป็น 
ฝ่ายยกร่างกฎหมายฉบับนี้ และในที่สุดก็ต้องหาจุดสมดุลที่สามารถรับกันได้ หากจะต้อง

ตามความมาตรา ๑๙๐ วรรคหา้ นัน้ จะเหน็ไดว้า่ถา้เปน็กรณทีีห่นว่ยงาน 
ของรัฐ หรือกระทรวง ทบวง กรมหรือฝ่ายบริหารเป็นผู้เสนอร่างกฎหมาย
ดังกล่าว ก็จะมีการกำหนดรายละเอียดของเนื้อหาที่มีลักษณะที่เป็นการจำกัด
อำนาจของตัวเองน้อย เนื่องจากฝ่ายบริหารมีความเกี่ยวข้องกับการจัดทำ 
หนงัสอืสญัญาโดยตรง แตถ่า้เปน็ภาคสว่นทีต่อ้งการจะควบคมุฝา่ยบรหิารรา่ง 
กฎหมายดังกล่าวก็จะมีความละเอียดยุ่งยากและซับซ้อน และมีข้อจำกัดมาก
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มีการออกกฎหมายว่าด้วยการกำหนดประเภท กรอบการเจรจา ขั้นตอนและวิธีการ 
จดัทำหนงัสอืสญัญาทีม่ผีลกระทบตอ่ความมัน่คงทางเศรษฐกจิหรอืสงัคมของประเทศ 
อย่างกว้างขวางหรือมีผลผูกพันด้านการค้า การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศ 
อย่างมีนัยสำคัญนั้นจริง ๆ ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วไม่เห็นด้วยนักที่มีการบัญญัติไว้ใน 
รัฐธรรมนูญเก่ียวกับการกำหนดให้มีกฎหมายดังกล่าว และเม่ือพิจารณาถึงรัฐธรรมนูญ 
ของนานาอารยะประเทศก็ไม่พบว่ามีรัฐธรรมนูญของประเทศใดบัญญัติให้มีการ 
ออกกฎหมายเฉพาะเพื่ออธิบายถ้อยคำในรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะในเรื่องของการ 
ทำหนงัสอืสญัญาระหวา่งประเทศ รวมทัง้ไมอ่าจทราบไดว้า่พระราชบญัญตัทิีอ่อกมา 
เพื่อที่จะขยายความรัฐธรรมนูญจะมีลักษณะอย่างไร และอะไรที่ถือว่าเป็นเกณฑ์ 
ในการกำหนดว่าหนังสือสัญญาใดเป็นหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
ทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง หรือมีผลผูกพันด้านการค้า  
การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ จึงเป็นประเด็นที่เห็นว่ายาก 
ในการทำความเข้าใจได้เน่ืองจากพระราชบัญญัติฉบับน้ีต้องยึดโยงกับการจัดทำหนังสือ 
สัญญาของฝ่ายบริหารด้วย ฉะน้ัน หากเน้ือหาสาระของกฎหมายมีการกำหนดเง่ือนไขมาก 
จนทำให้ฝ่ายบริหารซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการจัดทำหนังสือสัญญาเกิดความลำบาก 
ย่อมเป็นผลเสียแน่นอน 

 ดงันัน้ จากการพจิารณารฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ 
แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๒) พทุธศกัราช ๒๕๕๔ มาตรา ๑๙๐ ในเรือ่งหลกัเกณฑเ์กีย่วกบั 
การจัดทำหนังสือสัญญาท่ีรัฐบาลทำกับนานาประเทศ หรือกับองค์การระหว่างประเทศน้ัน 
เห็นว่าการขยายระยะเวลาการออกกฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดประเภท 
กรอบการเจรจา ขัน้ตอนและวธิกีารทำหนงัสอืสญัญาระหวา่งประเทศบางประเภท 
ตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง เพียงอย่างเดียวมิได้เป็นการแก้ปัญหาแต่อย่างใด  
เนือ้หาสาระของหนงัสอืสญัญาประเภทดงักลา่วยงัเปน็อปุสรรคในการจดัทำหนงัสอื 
สัญญาระหว่างประเทศของฝ่ายบริหารอยู่พอสมควร เนื่องจากยังมีแนวโน้มว่า 
ในการจดัทำหนงัสอืสญัญาระหวา่งประเทศแทบทกุฉบบัยงัคงตอ้งขอความเหน็ชอบ 
จากรัฐสภาก่อนเหมือนเดิม แม้ว่าจะมีการตรากฎหมายว่าด้วยการกำหนดประเภท 
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กรอบการเจรจา ขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญามีผลกระทบต่อความมั่นคง 
ทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง หรือที่มีผลผูกพันด้านการค้า  
การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ จนกระทั่งมีผลใช้บังคับเป็น 
กฎหมายแลว้กต็าม กฎหมายดงักลา่วกอ็าจจะยงัคงมปีญัหาใหต้อ้งตคีวามกนัตอ่ไปอกี  
ก็เป็นได้ ดังนั้น ทางออกที่ดีเห็นว่าควรมีการปรับเปลี่ยนถ้อยคำบทบัญญัติ 
ในมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ใหม้คีวามชดัเจน และไมม่คีวามหมายกวา้งขวางเหมอืนเชน่ 
ปัจจุบัน 

 หากจะพิจารณาถึงการจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ เมื่อพิจารณา 
เปรียบเทียบกับการจัดทำหนังสือสัญญาของนานาประเทศ หรือกลุ่มประเทศสมาชิก 
อาเซียนด้วยกันนั้น พบว่า นานาประเทศจะพิจารณาในเรื่องของเงื่อนไขที่ต้อง 
ขอความเห็นชอบจากรัฐสภา เหมือนกับเป็นข้อยกเว้นจากอำนาจท่ัวไปของฝ่ายบริหาร 
ในการจัดทำหนังสือสัญญา ซึ่งข้อยกเว้นดังกล่าวจะมีการเขียนหรือบัญญัติไว้ 
อย่างชัดเจน ทำนองเดียวกันกับหนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย  
หรอืเขตพืน้ทีน่อกอาณาเขตซึง่ประเทศไทยมสีทิธอิธปิไตยหรอืมเีขตอำนาจตามหนงัสอื
สญัญาหรอืตามกฎหมายระหวา่งประเทศ ตามความในมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ตอนตน้ 
ที่มีลักษณะที่ชัดเจนอยู่ในตัวของมันเองว่าอะไรคือหนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลง 
อาณาเขตไทย หรืออะไรคือหนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่นอกอาณาเขต
ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมาย 
ระหวา่งประเทศ เชน่ กรณจีะมกีารกำหนดถอ้ยคำไวใ้นกฎหมายอยา่งชดัเจน กลา่วคอื 
ไมว่า่จะเปน็ในเรือ่งงบประมาณทีต่อ้งผกูพนังบประมาณ หรอืเรือ่งใดทีก่ระทบกระเทอืน 
ต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนซึ่งได้มีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องอะไรมิใช่ 
บัญญัติไว้อย่างกว้าง ๆ 

จุลนิติ : บทสรุปส่งท้าย และข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อฝ่าย 
นิติบัญญัติ ในการที่จะเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community) และแนวทางในการจดัทำหนงัสอืสญัญาระหวา่งประเทศ อนัจะเปน็ 
ประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

ศ. ดร. จมุพต : สำหรบัทางออกในการแกไ้ขปญัหาในเรือ่งแนวทางในการจดัทำ 
หนงัสอืสญัญาระหวา่งประเทศนัน้ ทัง้ฝา่ยนติบิญัญตัแิละฝา่ยบรหิารจะตอ้งรว่มกนัคดิ 
รว่มกนัทำหนา้ที ่โดยการหาจดุยนืรว่มกนัเพือ่ใหก้ารทำงานเดนิไปพรอ้ม ๆ  กนั กลา่วคอื 
เมื่อรัฐสภาซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติมีหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
มาตรา ๑๙๐ ได้บัญญัติไว้ ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ตามวรรคสอง ในการให้ความเห็นชอบ 
ในการจัดทำหนังสือสัญญาท่ีมีบทเปล่ียนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพ้ืนท่ีนอกอาณาเขต 
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ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมาย 
ระหวา่งประเทศ หรอืจะตอ้งออกพระราชบญัญตัเิพือ่ใหก้ารเปน็ไปตามหนงัสอืสญัญา  
หรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง  
หรือมีผลผูกพันด้านการค้า การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ  
รวมถึงหน้าที่ตามวรรคห้า ในการออกกฎหมายว่าด้วยการกำหนดประเภท 
กรอบการเจรจา ขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญามีผลกระทบต่อความมั่นคง 
ทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง หรือมีผลผูกพันด้านการค้า  
การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ ก็ควรปฏิบัติหน้าที่ซึ่งอยู่ 
ในความรับผิดชอบของตนให้เต็มกำลังความสามารถโดยเฉพาะในประเด็นปัญหา 
ของคำจำกัดความของ คำว่า “อย่างกว้างขวาง” และคำว่า “อย่างมีนัยสำคัญ” นั้น  
เป็นถ้อยคำที่มีความหมายไม่ชัดเจนและทำให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติที่จะต้องมีการ 
ตีความกันอีก 

 ดังนั้น หน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติก็คือต้องออกกฎหมายว่าด้วยการกำหนด 
ประเภท กรอบการเจรจา ขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อ 
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง หรือมีผลผูกพัน 
ด้านการค้า การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ โดยกำหนด 
หลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ชัดเจนลงไปในตัวบทกฎหมายเสียเลยทีเดียว ทั้งนี้ เพราะหาก 
เมื่อฝ่ายบริหารซึ่งมีหน้าที่ในการจัดทำหนังสือสัญญาโดยตรงนั้น ได้ดำเนินการจัดทำ 
หนังสือสัญญาขึ้นและหนังสือสัญญานั้นเป็นหนังสือสัญญาที่เข้าข่ายเข้าข้อยกเว้น 
ที่จะต้องขอความเห็นชอบของรัฐสภาตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยเม่ือใดแล้ว ฝ่ายนิติบัญญัติก็จะได้มีหลักเกณฑ์สำหรับการพิจารณา 
ที่ชัดเจนในการที่จะท้วงติงฝ่ายบริหารได้ว่าหนังสือสัญญาฉบับใดเข้าหรือไม่เข้า 
หลักเกณฑ์ที่จะต้องขอความเห็นชอบของรัฐสภาต่อไป เป็นต้น 
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(จากหนังสือ ความคิด-คำคม ว่าด้วยสันติภาพกับสงคราม  

รวบรวมและแปล โดย พลเรือโท จตุรงค์  พันธุ์คงชื่น , หน้า ๑๒๒-๑๒๓)
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มนุษยชาติจะก้าวหน้าไปเป็นอันมาก หากประชาชาติทั้งหลายจะ 

คำนึงถึงการตัดสินกันด้วยเหตุผล ยิ่งกว่าการตกลงกันด้วยดาบ 

เพื่อระงับข้อพิพาท

 Mankind would greatly gain if nations would refer 

to the judgement of reason, rather than the decision 

of sword, the settlement of disputes. (จดหมายถึงพันเอก 

เอ็ดเวิด แฮนลีย์ (EDWARD HANLEY), มิถุนายน ค.ศ. 1866)

พลเอก โรเบิรท์ เอ็ดเวิด ลี
(ROBERT EDWARD LEE)  

ค.ศ. 1807-1870
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นางสาวลันตา อุตมะโภคิน
นิติกร สำนักกฎหมาย

สรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
 เรื่อง  ความคืบหน้าในการดำเนินการตามนโยบายบรอดแบนด์
 แห่งชาติ
    คณะรฐัมนตรรีบัทราบรายงานความกา้วหนา้การดำเนนิการตามนโยบายบรอดแบนดแ์หง่ชาต ิ
และเห็นชอบการดำเนินการตามนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติในระยะต่อไปของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) ตามที่ ทก.เสนอ  
   โดยมีสาระสำคัญ คือ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) รายงานว่า 
ทก. ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดในนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ โดยมีความก้าวหน้าของ
การดำเนินการ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ สรุปได้ดังนี้ 
   ๑. การดำเนินการตามแนวทางของนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ  
   (๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการบรอดแบนด์ โดยได้ดำเนินการจัดการประชุม 
คณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและกำหนดแนวทางการดำเนิน
การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและโครงข่ายโทรคมนาคมที่จะนำมาใช้ร่วมกัน
มีการรวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งได้รับข้อมูล
บางส่วนจากผู้ประกอบการภาคเอกชนและภาครัฐที่มีการสร้างโครงข่ายในระดับกระทรวง เพื่อ
วิเคราะห์และวางแผนใช้โครงข่ายร่วมกันและการเชื่อมต่อโครงข่ายต่อไป โดยใช้โครงข่ายรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (Government Information Network : GIN) เป็นโครงข่ายต้นแบบของส่วนราชการ
   (๒) การพัฒนาการใช้ประโยชน์บรอดแบนด์  ในช่วงระยะแรกได้เน้นการดำเนินการ
ในภาครัฐเป็นลำดับแรก โดยสำรวจความต้องการการใช้ประโยชน์บริการบรอดแบนด์ของหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยได้หารือกับหน่วยราชการต่าง ๆ เพื่อรวบรวมปริมาณ ประเภท และกำหนดเวลา
ของความต้องการใช้โครงข่ายบรอดแบนด์ รวมทั้งรวบรวมวงเงินงบประมาณสำหรับบริการ
บรอดแบนด์ของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และในปีต่อ ๆ ไป เพื่อเตรียมหารือร่วมกัน
ในการบูรณาการการขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปีต่อไป 
   (๓) การประกันความม่ันคงปลอดภัยของโครงข่ายบรอดแบนด์และความปลอดภัยของสังคม
โดยรวม ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยโครงข่าย เพื่อหารือ
มาตรการรักษาความต่อเนื่องของการให้บริการและรักษาความปลอดภัย  ทั้งทางกายภาพและข้อมูล
สารสนเทศบนโครงการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการและให้ความสำคัญต่อการสร้าง
ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นกับสังคมในเชิงลบ ป้องปรามด้วยการ
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สร้างองค์ความรู้ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้เห็นถึงประโยชน์ของการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ
เพิ่มมากขึ้น
   (๔) การบริหารจัดการขับเคลื่อนนโยบายและประสานการกำกับดูแล ได้สนับสนุนให้มี
การจัดทำบันทึกความเข้าใจร่วมกันเพื่อความร่วมมือในการสนับสนุนนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ
ระหว่างผู้ให้บริการโครงข่าย รวมทั้งมีการแต่งตั้งคณะทำงานร่วมสนับสนุนนโยบายด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
นโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ได้เห็นชอบให้จัดตั้งหน่วยงานภายในสำนักงาน
ปลดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพือ่ดำเนนิการและประสานงานนโยบายบรอดแบนด์
แห่งชาติ และเพื่อให้การพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับบรอดแบนด์มีเอกภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ทั้งนี้ ในกรณีที่ส่วนราชการมีแผนงาน/โครงการที่จะดำเนินการภายใต้นโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ
จะต้องได้รับความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการบรอดแบนด์แห่งชาติก่อนจึงจะดำเนินการได้
   (๕)  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ทก. ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์นโยบายบรอดแบนด์
แห่งชาติผ่านส่ือต่าง ๆ โดยได้รับการสนับสนุนจากนายกรัฐมนตรีเพ่ือสร้างความเข้าใจต่อประโยชน์ของ
นโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ โดยร่วมมือกับภาคเอกชนจัดทำภาพยนตร์สั้น ๔ เรื่อง (๓ ตอน) รวมทั้ง
การประชาสัมพันธ์นโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เป็นระยะ ๆ 
   ๒. การดำเนินการในระยะต่อไป คาดว่าจะมีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้
   (๑)  จดัตัง้หนว่ยงานภายในสำนกังานปลดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
เพื่อดำเนินการและประสานงานนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ
   (๒) จัดทำแผนการดำเนินการในระยะ ๕  ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีเพื่อ
กำหนดแผนงาน/มาตรการ/โครงการ/งาน/กิจกรรม ที่จะต้องดำเนินการโดยใช้กระบวนการต่อเนื่อง
ให้บรรลุเป้าหมายนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ    
   (๓) หารือกับหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่ให้บริการโครงข่าย (Fiber Optic) เช่น 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงกลาโหม เป็นต้น เพื่อให้ได้ข้อมูลโครงข่ายครบถ้วนและครอบคลุมทั้งประเทศ
   (๔)  ขยายโครงข่ายบรอดแบนด์ ไปยังพ้ืนท่ี ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ยะลา ปัตตานี
และนราธิวาส ในระดับอำเภอทั้ง ๓๓ อำเภอ โดยมีความเร็วไม่น้อยกว่า ๒ ล้านบิตต่อวินาที เพื่อให้
เป็นเส้นทางในการรับส่งข้อมูลจากหน่วยราชการส่วนกลาง ถึงหน่วยงานระดับจังหวัดและระดับ
อำเภอ รวมทั้งรองรับระบบการประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ (Web Conference) ที่จะช่วยลด
ความเสี่ยงจากภัยการก่อการร้าย ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และทำให้หน่วยงานราชการใน
๓ จังหวัด ดังกล่าว ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถให้บริการและช่วยเหลือประชาชน
ได้อย่างทันต่อเหตุการณ์
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  เรื่อง มติสมัชชาปฏิรูประดับชาติ ครั้งที ่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๔
   เรื่อง ข้อเสนอการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจ และเรื่อง รายงาน
  ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการแก้ไข
   รฐัธรรมนญูตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสมานฉนัทเ์พือ่การ
   ปฏิรูปการเมืองและศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
   คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานของสำนักงานปฏิรูปเกี่ยวกับมติสมัชชาปฏิรูป ครั้งที่ ๑ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ รวม ๘ มติ ข้อเสนอการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจ และรายงานผลการดำเนินงานของ
คณะกรรมการพิจารณาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญตามข้อเสนอของคณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อ
การปฏิรูปการเมืองและศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งให้
ทุกพรรคการเมืองได้ทราบถึงรายงานและข้อเสนอดังกล่าว และให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาประเด็นของรายงานและข้อเสนอ ซึ่งบางเรื่อง
ได้ดำเนินการไปแล้ว เช่น เรื่องโฉนดชุมชน ภาษีที่ดิน โดยบางเรื่องมีข้อเสนอให้ปรับปรุงแนวทาง
ที่ดำเนินการอยู่ และบางเรื่องเป็นเรื่องใหญ่ที่มีผลกระทบกว้างขวาง เช่น การเสนอให้ยุบการปกครอง
ส่วนภูมิภาค ซึ่งควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ศึกษาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากดำเนินการ ดังนั้น
จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละเรื่องเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาภายใน ๕ สัปดาห์

   เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข
  ในการนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกัน
   การกู้เงิน พ.ศ. ....
   คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการ
นำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.)
เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้
   โดยมีสาระสำคัญ คือ 
    (๑) กำหนดให้กรมบัญชีกลางมีอำนาจในการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับสถาบันการเงินเพื่อให้
ผู้รับบำนาญนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน โดยให้ผู้รับบำนาญ
ที่ประสงค์จะขอกู้เงินยื่นคำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกัน
การกู้เงินต่อส่วนราชการผู้เบิกเบี้ยหวัดบำนาญ 
   (๒) กำหนดให้ส่วนราชการผู้เบิกเบ้ียหวัดบำนาญตรวจสอบความถูกต้องและรับรองความถูกต้อง
และความครบถ้วนของข้อมูลในคำร้องขอรับหนังสือรับรอง แล้วส่งไปยังกรมบัญชีกลางหรือสำนักงาน
คลังจังหวัด เม่ือกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดได้รับคำร้องขอรับหนังสือรับรองแล้ว ให้ออก
หนังสือรับรองแก่ผู้รับบำนาญ โดยคำร้องขอหนังสือรับรองและหนังสือรับรองให้เป็นไปตามแบบที่
กรมบัญชีกลางกำหนด 
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  (๓) กำหนดให้ผู้รับบำนาญสามารถนำหนังสือรับรองไปใช้เป็นหลักทรัพย์ขอกู้เงินกับสถาบัน
การเงินได้ โดยผู้รับบำนาญจะต้องแจ้งให้บุคคลผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จตกทอดในอนาคตได้ทราบถึง
การนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินด้วย 
  (๔) กำหนดกรณีหากเมื่อสถาบันการเงินและผู้รับบำนาญได้ทำสัญญากู้ เงินกันแล้ว
ให้สถาบันการเงินจ่ายเงินให้แก่ผู้รับบำนาญ และให้สถาบันการเงินแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยัง
กรมบัญชีกลาง เพื่อดำเนินการหักบำนาญรายเดือนตามสัญญากู้เงินต่อไป โดยวิธีการแจ้งข้อมูลและ
การหักบำนาญให้เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด 
  (๕) กำหนดให้ผู้รับบำนาญจะต้องยินยอมให้ส่วนราชการผู้เบิกเบี้ยหวัดบำนาญหักบำนาญ
รายเดือน เพื่อชำระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงินตามสัญญากู้เงิน และกำหนดให้เงินที่ต้องชำระคืน
ให้แก่สถาบันการเงินดังกล่าว เป็นหนี้อันมีบุริมสิทธิลำดับต่อจากหนี้ภาษีอากรและหนี้สหกรณ์ 
  (๖) กำหนดวิธีปฏิบัติของกรมบัญชีกลางและสถาบันการเงิน กรณีที่ผู้รับบำนาญไม่สามารถ
ปฏิบัติตามสัญญากู้เงินได้ ทั้งกรณีผิดสัญญากู้เงินและถึงแก่ความตาย โดยวิธีการชำระคืนเงินกู้กรณี
ดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด 

 เรื่อง (ร่าง) รายงานผลการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วย
 สิทธิเด็ก ฉบับท่ี ๓ – ๔  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ (ร่าง) รายงานผลการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ฉบับที่ 
๓ - ๔ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ และมอบหมาย
ให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอต่อคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ  พร้อมทั้ง
ให้รับความเห็นเกี่ยวกับการยกเลิกข้อสงวนข้อ ๗ ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กตามความเห็น
ของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ พร้อมทั้งให้รับความเห็นของกระทรวงแรงงานไปพิจารณา
ดำเนินการปรับแก้ไขข้อความในรายละเอียดต่อไป  
  โดยมีสาระสำคัญ คือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) รายงานว่า 
  ๑. ประเทศไทยได้ลงนามเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์
๒๕๓๕ โดยบทบัญญัติข้อ ๔๔ ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก กำหนดให้รัฐภาคีจัดทำรายงานผลการ 
ดำเนินงานต่อคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติเป็นระยะ โดยประเทศไทยได้นำเสนอ 
รายงานผลการดำเนินงานและรายงานด้วยวาจาฉบับแรก เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๓๙ และตุลาคม
๒๕๔๑ และเสนอรายงานฉบับที่ ๒ และรายงานด้วยวาจา เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๔๗ และมกราคม
๒๕๔๙ ตามลำดับ ทั้งนี้ การจัดทำรายงานฉบับต่อไป คณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ
กำหนดให้ประเทศไทยจัดทำรายงานฯ ฉบับที่ ๓ และ ๔ ไว้ด้วยกัน ซึ่ง พม. ได้ดำเนินการจัดทำ
รายงานฯ ฉบับที่ ๓ - ๔ อย่างเป็นขั้นตอนตามแนวทางของสหประชาชาติ เพื่อให้เป็นไปตาม
บทบัญญัติข้อ ๔๔ ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ดังนี้
  (๑) แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานฯ ฉบับที่ ๓ - ๔ แบ่งออกเป็น ๙ คณะ
  (๒) จัดประชุมพิจารณาร่างรายงานฯ ฉบับที่ ๓ - ๔ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
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จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติ
๕ ครั้ง
    (๓) ในคราวประชุมคณะอนุกรรมการ เรื่อง “สิทธิเด็ก” ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) รายงานฯ ฉบับที่ ๓ - ๔ และให้นำเสนอต่อ
คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 
    (๔) ในคราวประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ ซ่ึงมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ
(ร่าง) รายงานผลฯ ฉบับที่ ๓ - ๔ โดยได้เสนอแนะให้การแปลเนื้อหาของรายงานเป็นภาษาอังกฤษ
ต้องมีความกระชับและได้ใจความสำคัญ และให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
    (๕) จัดแปล (ร่าง) รายงานฯ ฉบับที่ ๓ - ๔ เป็นฉบับภาษาอังกฤษโดยได้มีการแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบ (ร่าง) รายงานฯ ฉบับภาษาอังกฤษ
  ๒. โดยเนื้อหาของ (ร่าง) รายงานฯ ฉบับที่ ๓ - ๔ จะประกอบด้วย  
          (๑) มาตรการทั่วไป : ข้อสงวนข้อ ๗ และข้อ ๒๒ กฎหมายการประสานงานนโยบาย
ด้านเด็กและเยาวชน กระบวนการติดตามอิสระ การจัดสรรงบประมาณ การรวบรวมข้อมูลสถิติ
การเผยแพร่อนุสัญญา
    (๒) หลักการทั่วไป : การไม่เลือกปฏิบัติ สิทธิในการมีชีวิต การอยู่รอดและการพัฒนา
การเคารพความคิดเห็นของเด็ก
    (๓) สิทธิพลเมืองและเสรีภาพ  : การจดทะเบียนการเกิด ชื่อ สัญชาติและสถานะ
บุคคลการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การเฆี่ยนตีเด็ก  
    (๔) สภาพแวดล้อมทางครอบครัวและการเลี้ยงดูรูปแบบอื่น : การเลี้ยงดูรูปแบบอื่น
ความรุนแรง การกระทำมิชอบ การปฏิบัติที่เลวร้ายและการทอดทิ้งเด็ก เด็กติดมารดาในเรือนจำ
    (๕) สุขภาพพื้นฐานและสวัสดิการ : เด็กทุพพลภาพ สุขภาพและบริการด้านสุขภาพ
สุขภาพเด็กวัยรุ่น สุขภาวะแวดล้อม เอชไอวี/เอดส์ คุณภาพชีวิต 
    (๖) การศึกษา เวลาว่าง และกิจกรรมทางวัฒนธรรม : การศึกษา การฝึกอบรมและ
การแนะแนวจุดมุ่งหมายของการศึกษา
    (๗) มาตรการปกป้องพิเศษ : เด็กในพื้นที่พักพิงของผู้หนีภัยจากการสู้รบ เด็กที่
เป็นบุตรของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน แรงงานเด็ก การแสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็กและการค้าเด็ก
เด็กในกระบวนการยุติธรรม เด็กชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชนกลุ่มน้อย เด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้
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 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
 ของรัฐ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ. .... โดยให้การยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไม่มีผลทำให้บุคคลที่กระทำความผิดตามกฎหมายอยู่แล้วหลุดพ้นความรับผิด
และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของคณะกรรมการ 
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและตามที่ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเสนอเพิ่มเติม
ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา
ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป   

 เรื่อง แนวทางการปรับค่าตอบแทนของผู้บริหารและสมาชิก
 สภาท้องถิ่น
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเงินเดือน เงินเพิ่มเงินค่า
เบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่นของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ข้าราชการการเมืองอื่นของ 
กรุงเทพมหานคร และกรรมการที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ปรับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และข้าราชการการเมืองอื่น
ของกรุงเทพมหานคร) ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเงินประจำตำแหน่ง เงินค่าเบี้ยประชุมและ
เงินตอบแทนอื่นของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาเขตของกรุงเทพมหานครและกรรมการ
ของสภากรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับค่าตอบแทนของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
สมาชิกสภาเขตของกรุงเทพมหานคร และกรรมการของสภากรุงเทพมหานคร) จำนวน ๒ ฉบับ
ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แล้วดำเนินการต่อไปได้ และเห็นชอบให้ปรับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนของผู้บริหารและสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้กระทรวงมหาดไทยรับไปดำเนินการต่อไป

 เรื่อง       ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัต ิ
 วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ รวม ๔ ฉบับ
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมอื่น ๆ พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยที่มาของกรรมการและสมาชิกของสภาวัฒนธรรม พ.ศ. ....ร่างกฎกระทรวง
ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา จำนวนกรรมการและสมาชิก วาระการดำรงตำแหน่ง
การพ้นจากตำแหน่ง การประชุมการบริหารจัดการ และการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรม พ.ศ. ....
และร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดสาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก และประโยชน์
ตอบแทนของศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. .... รวม ๔ ฉบับ ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ และให้ส่ง
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้
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 เร่ือง       ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการสอบคุณสมบัติและข้อเท็จจริง
 เกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่และความเหมาะสมในการรับเด็ก
 เป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกำหนด
 หลักเกณฑ์และวิธีการกระบวนการให้คำปรึกษาเยียวยา
 ก่อนเลิกรับบุตรบุญธรรม พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการสอบคุณสมบัติและข้อเท็จจริง                    
เกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่และความเหมาะสมในการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. .... และร่างกฎ
กระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระบวนการให้คำปรึกษาเยียวยาก่อนเลิกรับบุตรบุญธรรม
พ.ศ. ....  รวม ๒ ฉบับ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ และให้ส่ง
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้   
   โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้  
  ๑) ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการสอบคุณสมบัติและข้อเท็จจริง เกี่ ยวกับสภาพ
ความเป็นอยู่และความเหมาะสมในการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ
ได้กำหนดหลักเกณฑ์การสอบคุณสมบัติและข้อเท็จจริงเก่ียวกับสภาพความเป็นอยู่และความเหมาะสม
ของผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม รวมทั้งหลักเกณฑ์การสอบคุณสมบัติและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพ
ความเป็นอยู่และความเหมาะสมของบุคคลผู้มีอำนาจให้ความยินยอมในการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
ตลอดจนกำหนดหลักเกณฑ์การสอบคุณสมบัติและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่และ
ความเหมาะสมของเด็กที่จะเป็นบุตรบุญธรรม ทั้งนี้ ให้อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการประกาศ
กำหนดแบบการสอบคุณสมบัติและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่และความเหมาะสม 
  ๒) ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระบวนการให้คำปรึกษาเยียวยา
ก่อนเลิกรับบุตรบุญธรรม พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ กำหนดให้สอบถามผู้รับบุตรบุญธรรมเพื่อ
ทราบข้อมูลปัญหาและมีการหารือร่วมกันในการดำเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาความสัมพันธ์
ในเบื้องต้นก่อนเลิกรับบุตรบุญธรรม หากบุตรบุญธรรมนั้นยังเป็นเด็ก รวมทั้งกำหนดให้สืบเสาะ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพปัญหาการเลิกรับบุตรบุญธรรมของผู้รับบุตรบุญธรรมให้แล้วเสร็จภายใน 
๖๐ วัน โดยให้มีข้อเท็จจริงและให้ดำเนินการตามที่กำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่จำเป็นต้องหารือร่วมกัน
ในการวางแผนและดำเนินการให้คำปรึกษาเยียวยา ให้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือได้ตาม
ความเหมาะสมและจำเป็น 
  นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้ออกหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขอจดทะเบียนเลิกรับบุตร
บุญธรรม หรือยื่นคำร้องต่อศาลตามมาตรา ๑๕๙๘/๓๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
โดยหนังสือรับรองมีอายุ ๖ เดือนนับแต่วันที่ออกหนังสือ
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 เรื ่อง คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื ่อการเจรจากรณีการขึ ้น
 ทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลก 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเสนอการแต่งต้ัง
คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อการเจรจากรณีการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลก
โดยกำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกรรมการ
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการและ
เลขานุการ และให้มีกรรมการอื่นอีก ๒๐ คน โดยกำหนดให้คณะกรรมการเฉพาะกิจมีอำนาจหน้าที่ี่
ในการเจรจาร่วมกับภาคีและองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่ข้อยุติกรณีการขึ้นทะเบียนปราสาท
พระวิหารเป็นมรดกโลก รวมทั้งพิจารณา กำหนดท่าทีในการเจรจากรณีปราสาทพระวิหารและเพื่อให้
มีเอกภาพในการเจรจา ให้หน่วยงานที่มีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกรณีการขึ้นทะเบียนปราสาท
พระวิหารเป็นมรดกโลก จะต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อการ
เจรจากรณีการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลก ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการเฉพาะกิจมีอำนาจ
หน้าที่แต่งตั้งคณะทำงานตามความจำเป็น และปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

สรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
 
 เรื่อง พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔
  คณะรัฐมนตรีรับทราบพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งบัดนี้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว และประกาศ
ใช้บังคับในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๓ ก วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ด้วยแล้ว

สรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
 เรื่อง การประกาศใช้บังคับกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
   คณะรัฐมนตรีรับทราบเรื่องการประกาศใช้บังคับกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรในวันอาทิตย์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้
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  ๑. พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศใช้บังคับในราชกิจจา
นุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๓ ก วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดยได้กำหนดให้มี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔
  ๒. สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแจ้งให้ทราบว่าศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่า
ร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวม ๓ ฉบับ ดังต่อไปนี้ ไม่มี
ปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
    (๑) ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
    (๒) ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
    (๓) ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ทั้งนี้ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง ๓ ฉบับ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘
ตอนที่ ๓๖ ก วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และมีผลใช้บังคับในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
   ๓. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ส่งกฎหมายของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ใช้ 
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มาเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา รวม ๔ ฉบับ ดังนี้
    (๑) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๕๔
    (๒) ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกต้ังท่ีแต่ละจังหวัดจะพึงมี และจำนวนเขตเลือกต้ังแบบแบ่งเขตเลือกต้ังของแต่ละจังหวัด
    (๓) ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง เร่ือง การสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
    (๔) ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันและเวลาลงคะแนนเลือกตั้ง
ก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลาง
  ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำกฎหมายดังกล่าว รวม ๔ ฉบับ ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๗ ก วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และมีผลใช้บังคับในวันที่
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 

 เรื่อง ตอบข้อหารือตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 เสนอ
   คณะรัฐมนตรีรับทราบ เร่ือง ตอบข้อหารือตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังเสนอ
โดยมีสาระสำคัญของเร่ืองตามท่ีนายกรัฐมนตรีได้ขอหารือเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าท่ีของนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีในระหว่างที่มีการยุบสภาผู้แทนราษฎร รวม ๕ ข้อ นั้น 
   บัดน้ี คณะกรรมการการเลือกต้ังได้พิจารณาประเด็นดังกล่าว ในการประชุมคร้ังท่ี ๔๖/๒๕๕๔
 เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ แล้ว มีความเห็นดังนี้
  ๑. กรณีการใช้ทรัพยากรของรัฐ เพื่อรักษาความปลอดภัยให้แก่นายกรัฐมนตรี เช่น การใช้ 
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รถกันกระสุน และการใช้บุคลากรของรัฐซึ่งเป็นหน่วยรักษาความปลอดภัย ในกรณีที่นายกรัฐมนตรี
ต้องเดินทางไปกระทำภารกิจยังสถานที่ต่าง ๆ นอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ เช่น เดินทาง
ไปปราศรัยหาเสียงเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดต่าง ๆ เป็นต้น จะกระทำได้ หรือไม่ 
เห็นว่า หากเป็นการกระทำภารกิจในอำนาจหน้าท่ีทางราชการตามปกติให้ใช้เท่าท่ีจำเป็นและให้ใช้
ดุลพินิจเป็นกรณี ๆ ไป แต่กรณีการใช้ทรัพยากรของรัฐเพื่อเดินทางไปปราศรัยหาเสียงเลือกตั้ง
ให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้น พึงหลีกเลี่ยง เนื่องจากอาจเป็นเหตุ
ให้ถูกร้องเรียนได้
  ๒. กรณีนายกรัฐมนตรีได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรหรือองค์ปาฐกในการสัมมนาหรือประชุม
ทางวิชาการของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือสมาคมต่าง ๆ ซ่ึงอาจจะมีการรับประทานอาหารว่าง
หรือเป็นการพูดคุยในระหว่างรับประทานอาหารค่ำ (Dinner Talk) โดยผู้จัดสัมมนาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
จะกระทำได้หรือไม่ เห็นว่า หากการดำเนินการไม่เป็นการหาเสียงเลือกตั้งก็สามารถกระทำได้
แต่กรณีที่มีการจัดให้พูดคุยในระหว่างรับประทานอาหารค่ำ (Dinner Talk) พึงหลีกเลี่ยง
เนื่องจากอาจเป็นเหตุให้ถูกร้องคัดค้านได้
  ๓. กรณีการประชุมสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมทางวิชาการที่หน่วยงาน
ของรัฐเป็นผู้ดำเนินการ เช่น การประชุมพิจารณาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑
หากผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีความสนใจจะเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวโดยมิได้
รับเชิญ จะส่งผลต่อการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพียงใดหรือไม่ เห็นว่า หากผู้สมัคร
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกผู้แทนราษฎรที่เข้าร่วมการประชุมมิได้กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ก็ไม่
ส่งผลต่อสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อนึ่ง การเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องระมัดระวังมิให้มีการกระทำใด ๆ เพื่อจูงใจ
ให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังลงคะแนนเสียงเลือกต้ังให้แก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด หรือจูงใจให้เข้าใจผิด
ในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  ๔. กรณีรัฐมนตรีได้รับเชิญไปเปิดงานตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น สถานศึกษา โรงพยาบาล
สถานที่ทำการของรัฐตามโครงการต่าง ๆ จะกระทำได้มากน้อยเพียงใดหรือไม่ เห็นว่า หากเป็น
การกระทำภารกิจในอำนาจหน้าที่ทางราชการตามปกติเท่าที่จำเป็นโดยไม่มีการหาเสียง และไม่มี
การกระทำใด ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ย่อมสามารถทำได้
  ๕. กรณีนายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการและติดตามงานในต่างจังหวัดตามอำนาจ
หน้าที่ ซึ่งอาจมีการพบปะกับกลุ่มต่าง ๆ จะกระทำได้หรือไม่ เห็นว่า ควรถือแนวปฏิบัติเหมือน
ประเด็นข้อหารือที่ ๔
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สรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

 เร่ือง รายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
 ภายใต้กลไก Universal Periodic Review (UPR) ของคณะมนตรี
 สิทธิมนุยษชนแห่งสหประชาชาติ
    คณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงต่างประเทศ (กต.) เสนอดังนี้
    ๑) รับทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าของกระบวนการจัดทำและนำเสนอรายงาน UPR ของไทย
   ๒) เห็นชอบให้ กต. จัดส่งรายงาน UPR ให้กับสหประชาชาติภายในวันที่ ๔ กรกฎาคม 
๒๕๕๔ ตามที่สหประชาชาติกำหนด โดยให้ กต. จัดทำคำแปลฉบับภาษาอังกฤษของรายงานประเทศ
ให้สอดคล้องกับฉบับภาษาไทยเพื่อส่งให้สหประชาชาติต่อไปโดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะ
รัฐมนตรีอีก
    โดยมีสาระสำคัญ คือ กต. รายงานว่า
   ๑. กต. ได้เริ่มยกร่างรายงาน UPR โดยผ่านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ
ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน โดยในช่วงก่อนการยกร่าง กต. ได้จัดการหารือกลุ่มย่อยระหว่าง
ภาครัฐและภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องจำนวน ๑๔ ครั้ง เมื่อช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม
๒๕๕๓ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาที่ควรปรากฏอยู่ในรายงานและหลังการจัดทำร่างแรก
กต. ได้ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จัดเวทีรับฟังความเห็นของ
ภาคประชาชนต่อร่างรายงาน UPR ของไทยในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศจำนวน ๕ ครั้ง และได้นำ
ความเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับมาปรับปรุงร่างรายงานจนเป็นร่างสุดท้าย และนำเสนอร่างรายงาน
ให้ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการจัดทำรายงานประเทศภายใต้กลไก UPR พิจารณาและ
ให้ความเห็นชอบต่อร่างรายงานดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๔
   ๒. รายงาน UPR ของไทยมีความยาว ๒๐ หน้า ตามที่สหประชาชาติกำหนดครอบคลุม
สิทธิต่าง ๆ ทั้งสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สิทธิด้าน
การพัฒนาและการขจัดความยากจน และสิทธิของกลุ่มเฉพาะต่าง ๆ ได้แก่ เด็ก สตรี คนพิการ
ผู้สูงอายุ กลุ่มชาติพันธุ์ แรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน ผู้หนีภัยการสู้รบ และปัญหาการค้ามนุษย์ โดยมุ่งให้
รายงานมีเนื้อหาที่สมดุล สะท้อนความสำเร็จ ความก้าวหน้า และความท้าทาย และตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของข้อเท็จจริง เพื่อแสดงให้ประชาคมระหว่างประเทศตระหนักถึงความจริงใจของไทยในการยอมรับ
ปัญหาเพื่อความพยายามในการแก้ไข และความมุ่งมั่นของไทยที่จะปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่าง
ประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
   ๓. รายงาน UPR ฉบับน้ีสามารถนำมาใช้ติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนและใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาสิทธิมนุษยชนภายในประเทศได้ต่อไป รวมทั้งยังอาจ
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นำมาใช้เป็นแนวทางสนับสนุนการจัดทำนโยบายด้านสังคมของรัฐบาลชุดใด ๆ เพ่ือส่งเสริมการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนของประชาชนได้ด้วย
   ๔. ประเทศไทยมีกำหนดต้องส่งรายงานดังกล่าวให้กับสหประชาชาติภายในวันที่
๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เพือ่ใหส้หประชาชาตแิปลเปน็ภาษาทางการของสหประชาชาตทิัง้ ๖ ภาษา ใหท้นั 
วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นวันที่คณะผู้แทนไทยจะต้องนำเสนอรายงานต่อที่ประชุมคณะทำงาน
UPR สมัยท่ี ๑๒ ท่ีนครเจนีวา ดังน้ัน จึงมีความจำเป็นท่ีจะต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีรับทราบเก่ียวกับ
การจัดทำรายงาน UPR ของไทย และเห็นชอบให้ กต. จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับสหประชาชาติ
ได้ทันตามเวลาที่กำหนด การส่งรายงานล่าช้ากว่าที่กำหนดจะทำให้ประเทศไทยเสียภาพลักษณ์และ
ความน่าเชื่อถือในสายตาของประชาคมระหว่างประเทศ ซึ่งขณะนี้สหประชาติได้มีหนังสือเตือนมายัง
ประเทศที่จะเข้าสู่กระบวนการในการประชุมคณะทำงาน UPR ครั้งที่ ๑๒ รวมทั้งไทย ให้ส่งรายงาน
ภายในเวลาที่กำหนดด้วยแล้ว

สรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

 เร่ือง ร่างระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
 คุณสมบัติ และวิธีการในการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 ในคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ....
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการในการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเคราะห์
เกษตรกร พ.ศ. ....  ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบ
ร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้  
  โดยมีสาระสำคัญ คือ ได้กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
และได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนกำหนดสัดส่วน
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้แทนสหกรณ์การเกษตร ผู้แทนสหกรณ์นิคม ผู้แทนสหกรณ์ประมง
ผู้แทนชุมชนสหกรณ์ ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร ผู้แทนวิสาหกิจชุมชนในคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน
ผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เกษตรกรด้านพืช เกษตรกร 
ด้านสัตว์ และเกษตรกรด้านการประมง ประเภทละ ๑ คน โดยให้หน่วยงานที่กำกับดูแลหรือให้การ
ส่งเสริมเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการคัดสรรและกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดสรรได้ตามที่เห็น
สมควรเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ รวมทั้ง ได้กำหนดองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการคัดเลือก ทั้งนี้ ให้สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทำประกาศรับสมัคร
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พร้อมทั้งทำการประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกำหนดแบบใบสมัครเข้ารับ
การคัดสรรและคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และให้หน่วยงานระดับจังหวัดของหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบคัดสรรเป็นผู้ดำเนินการรับสมัคร แล้วส่งรายชื่อผู้สมัครให้กับหน่วยงานต้นสังกัดดำเนิน
การคัดสรร 

 เรื่อง การลงนามปฏิญญาร่วมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนและ
 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
   คณะรัฐมนตรีรับทราบปฏิญญาร่วมว่าด้วยการเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านความร่วมมือ                
ทางทหารอาเซียนในประชาคมโลกเพื่อเผชิญความท้าทายรูปแบบใหม่และเอกสารประกอบปฏิญญา
ร่วมจำนวน ๓ ฉบับ ตามที่กระทรวงกลาโหม (กห.) เสนอ ดังนี้
  ๑) แผนปฏิบัติงาน ๓ ปี ในกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน พุทธศักราช
๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ 
   ๒)  เอกสารแนวความคิดว่าด้วยการจัดต้ังเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการรักษาสันติภาพของอาเซียน
   ๓) เอกสารแนวความคิดว่าด้วยความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในกรอบ
อาเซียนโดยมีสาระสำคัญ คือ กระทรวงกลาโหมรายงานว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่
๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เห็นชอบร่างปฏิญญาร่วมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่
๑๘ – ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และได้ร่วมลงนามในปฏิญญา
ร่วมว่าด้วยการเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านความร่วมมือทางทหารอาเซียนในประชาคมโลกเพ่ือเผชิญ
ความท้าทายรูปแบบใหม่ และรับรองร่างเอกสารประกอบร่างปฏิญญาร่วมฯ จำนวน ๓ ฉบับ
ดังกล่าว 
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(จากหนังสือ ความคิด-คำคม ว่าด้วยสันติภาพกับสงคราม 

รวบรวมและแปล โดย พลเรือโท จตุรงค์  พันธุ์คงชื่น , หน้า ๑๓๙)

อำนาจจูงใจ ตั้งอยู่ด้วยคุณความดีในเชิงการทูตโดยเฉพาะ 

เจ็ดประการ กล่าวคือ ความมีวาจาสัตย์ ความเที่ยงตรง ความสงบระงับ  

ความมีอารมณ์ดี ความอดทน ความนอบน้อมและความภักดี

 Inflf iuence is founded on seven specf ific diplomatic 

virtues, namely : truthfulness, precision, calm, good 

temper, patience, modesty, and loyalty. 

(หนังสือ DIPLOMACY)

  เซอร์ ฮาโรลด์ นิคอลสัน 
 (SIR HAROLD NICOLSON), 

1886____
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	 **น.บ.	(เกียรตินิยมอันดับสอง),	น.บ.ท..,	L.L.M.	(N.Y.U.),	ร.ม.	(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการทูต),	J.S.D.	(N.Y.U.)	;	 
อดีตผู้พิพากษาสมทบ	ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง	;	อดีตอนุกรรมการ	พิจารณากฎหมายว่าด้วยการ
กำาหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำาหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง	
หรือมีผลผูกพันด้านการค้า	การลงทุนอย่างมีนัยสำาคัญ	(ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้	คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย)	;	อดีตรองอธิบดีกรม 
สนธิสัญญาและกฎหมาย	;	ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งรองอธิบดีกรมอาเซียน	กระทรวงการต่างประเทศ
หมายเหตุ	ผู้เขียนขอขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์นพนิธิ	สุริยะ	ที่ได้ช่วยให้ข้อคิดเห็นต่อร่างแรกของบทความชิ้นนี้และขอเรียนว่า
ความเห็นทั้งหมดในบทความนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผู้เขียนและมิได้สะท้อนความเห็นใด	ๆ 	ของส่วนราชการที่ผู้เขียนสังกัดอยู่

ผู้เขียน 
ดร.พรชัย ด่านวิวัฒน์**

บทน�า
	 เมื่อกล่าวถึงมาตรา	๑๙๐	วรรค	๒	แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	๒๕๕๐ 
หลายท่านอาจจะทราบว่าบทบญัญตัใินมาตราน้ีแตกต่างไปจากมาตรา	๒๒๔	วรรค	๒	ของรฐัธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย	 พ.ศ.	 ๒๕๔๐	 อันเนื่องมาจากการทำาสนธิสัญญาบางฉบับของฝ่ายบริหาร 
ขาดความโปร่งใสและไม่ให้ข้อสนเทศทีป่ระชาชนหลายฝ่ายต้องการ	โดยเฉพาะอย่างยิง่ในการทำาความ
ตกลงว่าด้วยการค้าเสรี	หรือ	 Free	 Trade	 Agreement	 ที่มักเรียกกันย่อ	ๆ 	ว่า	F.T.A.	อย่างไรก็ด	ี
บทบัญญัติ	 มาตรา	 ๑๙๐	 วรรค	 ๒	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 มีถ้อยคำา
บางคำาที่ไม่ชัดเจน	และหลังจากที่เกิดมีคำาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่	๖-๗/๒๕๕๑	การทำาความเข้าใจ
บทบัญญัติของมาตรา	 ๑๙๐	 วรรค	 ๒	 จึงเป็นสิ่งสำาคัญในการบริหารราชการแผ่นดินทางด้านการ 
ต่างประเทศของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในฝ่ายบริหาร
	 ในบทความนี้	ผู้เขียนเขียนขึ้นจากประสบการณ์ในการทำางานเป็นหลักโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
แลกเปลีย่นความรูค้วามเข้าใจกบัผูป้ฏบิตังิานทกุระดบัทีเ่ก่ียวข้องเพือ่ความสมานฉนัท์ทางความคดิและ
ขอจำากัดขอบเขตของบทความนี้เพียงความหมายของสนธิสัญญาที่ต้องขอความเห็นชอบจากรัฐสภา 
ว่ามีความหมายอย่างไร

สนธิสัญญา
ตามมาตรา

วรรค ๒
แห่งร ัฐธรรมน ูญ
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สาเหตุที่ต้องน�าสนธิสัญญาเสนอขอความเห็นของจากรัฐสภา 
 การทำาสนธิสญัญาจะมหีลกัเกณฑ์ตามกฎหมายระหว่างประเทศ	ซึง่ในทีน้ี่	คอื	อนุสญัญากรงุเวยีนนา 
ว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา	ค.ศ.	๑๙๖๙	(Vienna	Convention	on	the	Law	of	Treaties,	1969)	 
อันเป็นกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศแล้ว	เนื่องจากได้รวบรวมหลักการของกฎหมาย 
จารีตประเพณีระหว่างประเทศเข้าไว้เป็นหมวดหมู ่๑	ดังนั้น	จึงมีผลผูกพันทุกรัฐไม่ว ่าจะเป็น 
ภาคีอนุสัญญานี้หรือไม่ก็ตาม๒	ซึ่งรวมทั้งประเทศไทยด้วย	 อย่างไรก็ดี	 อนุสัญญาฯ	 มิได้ระบุชัดเจน
ว่าฝ่ายบริหารเท่านั้นที่เป็นผู้มีอำานาจแต่ฝ่ายเดียวที่จะทำาสนธิสัญญา	 คงมีข้อ	 ๗	 ว่าด้วยหนังสือมอบ
อำานาจ	 (Full	 powers)	 กล่าวคือ	 เฉพาะประมุขของรัฐ	 (Heads	 of	 State)	 หัวหน้าคณะรัฐบาล	
(Heads	 of	 Government)	 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	 (Ministers	 of	 Foreign	 
Affairs)	ในอนัทีจ่ะทำาสนธิสัญญา	(conclusion	of	a	treaty)๓	ดงัน้ัน	จึงพอจะอนุมานจากบทบญัญตัน้ีิ 
ได้ว่ากฎหมายระหว่างประเทศเองก็ยอมรับว่าอำานาจในการทำาสนธิสัญญานั้นเป็นของฝ่ายบริหาร	
										ส่วนกฎหมายภายในของไทยนัน้คงต้องพจิารณาจากรฐัธรรมนญูฉบบัต่าง		ๆ 	ซึง่ในทีน่ีจ้ะขอนำาเสนอ 
เฉพาะกรณีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	 ๒๕๔๐	และรัฐธรรมนูญฯ	พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 เท่านั้น	 
ซึง่จะพบว่า	ในวรรคแรกของทัง้	๒	มาตราระบเุป็นหลกัการว่า	“พระมหากษตัรย์ิ	ทรงไว้ซึง่พระราชอำานาจ 
ในการทำาหนงัสอืสญัญา	…”	และมาตราดงักล่าวอยูใ่นหมวดว่าด้วยคณะรฐัมนตร	ีซ่ึงหมายถงึเป็นอำานาจ 
ของฝ่ายบริหาร	ยิ่งไปกว่านั้น	หากพิจารณาว่ามาตรา	๒๒๔	วรรค	๒	ก็ดี	หรือมาตรา	๑๙๐	วรรค	๒	ก็ดี	 
ได้บัญญัติเป็นทำานองว่า	เฉพาะสนธิสัญญา	(หรือในมาตราดังกล่าวใช้คำาว่า	“หนังสือสัญญา”)	ที่ระบุไว้ 
ในวรรคดังกล่าวเท่านั้นที่ต้องขอความเห็นชอบจากรัฐสภา	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	อนึ่ง	พึงเข้าใจว่า	อำานาจในการทำาสนธิสัญญา	 (treaty	-	making	power)	นั้นครอบคลุม 
ข้ันตอนต้ังแต่การเจรจาและกระบวนการทำาสนธสิญัญาจนเสรจ็สิน้๔	และเป็นอำานาจทีพ่ระมหากษัตรย์ิ
ทรงใช้ต้ังแต่ก่อนการเปล่ียนแปลงการปกครองในปี	 พ.ศ.	 ๒๔๗๕๕	และปัจจุบัน	อำานาจในการทำา 
สนธิสัญญาเป็นการใช้ร่วมกันระหว่างรัฐบาลหรือฝ่ายบริหารกับรัฐสภาตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้๖ 
ดังนัน้จงึถือได้ว่าโดยทัว่ไปการทำาสนธิสญัญาเป็นอำานาจของฝ่ายบรหิารหรอืรฐับาล	แต่หากสนธสิญัญาใด 
ทีเ่ข้าข่ายตามทีร่ะบไุว้ในวรรคดงักล่าวแล้ว	สนธิสญัญาเหล่าน้ันจะต้องขอความเหน็ชอบจากรฐัสภาก่อน 
กล่าวอีกนยัหนึง่กค็อื	สนธิสญัญาอืน่นอกจากทีร่ะบไุว้ในมาตรา	๑๙๐	วรรค	๒	ไม่ต้องขอความเหน็ชอบ
จากรัฐสภา

 ๑Ian	Brownlie,	“Principles	of	Public	International	Law”	(New	York:	Oxford	University	Press,	2008),	หน้า	๖๐๘
 ๒Malcolm	N.	Shaw,	“International	Law”	(Cambridge:	Cambridge	University	Press,	2003),	หน้า	๘๖
 ๓ข้อ	๗	วรรค	๒	ของอนุสัญญากรุงเวียนนาฯ
 ๔Sompong	Sucharitkul,	“National	Treaty	Law	and	Practice:	Thailand”	in	Duncan	B.	Hollis,	Merritt	R.	Blakeslee	
&	L.	Benjamin	Ederington,	edited,	“National	Treaty	Law	and	Practice.	Dedicated	to	the	Memory	of	Monroe	Leigh”	
(Leiden:	Martinus	Nijhoff	Publishers,	2005)	หน้า	๖๙๘
 ๕เพิ่งอ้าง
 ๖เพิ่งอ้าง
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	 ถ้าเราสามารถเริม่ทำาความเข้าใจกบัความหมายของมาตรา	๑๙๐	วรรค	๒	ได้ดังน้ีแล้ว	เราจะต้อง	
ทำาความเข้าใจต่อไปว่า	เมือ่หลักทัว่ไปมอียูว่่าการทำาสนธสิญัญาเป็นอำานาจของฝ่ายบรหิาร	สนธสิญัญา
ประเภททีต้่องขอความเหน็ชอบจากรฐัสภาก่อนน้ันจึงเป็นเพยีงข้อยกเว้น	และเมือ่เป็นข้อยกเว้นเสยีแล้ว	
การตีความข้อยกเว้นก็จะต้องตีความโดยเคร่งครัด	คือจำากัดเฉพาะสนธิสัญญาที่ระบุไว้ในมาตรา	๑๙๐	
วรรค	๒	เท่านั้น
	 ประเด็นที่สอง	คือ	 ความจำาเป็นของรัฐสภาที่จะเข้ามาช่วยตรวจสอบหรือพิจารณาสนธิสัญญา
ประเภทท่ีระบุไว้	ซึง่ในประเด็นนี	้จะเห็นว่าเป็นเพราะรฐัธรรมนูญให้ความสำาคญัแก่สนธสิญัญาประเภท 
ดงักล่าวเป็นพเิศษ	เนือ่งจากรฐัสภาเป็นผู้แทนของประชาชน	ในเมือ่รฐับาลอาจไม่สามารถนำาสนธิสญัญา 
ไปขอความเห็นชอบจากประชาชนได้ทัง้หมด	ดงันัน้การทีไ่ด้รบัความเหน็ชอบจากผูแ้ทนทีป่ระชาชนเลอืก 
เข้ามากน่็าจะเป็นหนทางหนึง่ทีพ่งึกระทำา	นอกจากน้ัน	เน่ืองจากสนธสิญัญาประเภทดงักล่าวเป็นเรือ่ง 
สำาคัญ	จึงควรจะมีองค์กรใดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอำานาจอธิปไตยเช่นเดียวกัน	ได้ช่วยตรวจสอบย่อมจะ 
เป็นการดี	 ดังนั้น	 จึงให้ฝ่ายนิติบัญญัติช่วยตรวจสอบฝ่ายบริหาร	อนึ่ง	หากมีสนธิสัญญาใดที่ต้องมีการ
ออกกฎหมายใหม่หรือแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่	รัฐสภาก็คงอยากจะทราบก่อนว่ากฎหมายใหม่ที่จะออก
หรอืการแก้ไขกฎหมายทีจ่ะผกูมดัสภาให้ต้องทำาต่อไปนัน้คอือะไร	และเป็นเพราะประเทศไทยผกูพนัตาม
พนัธกรณีอย่างใดบ้าง	ซึง่หมายความว่า	เมือ่รฐัสภาให้ความเหน็ชอบในการทำาสนธสิญัญานัน้	ๆ 	แล้ว	รฐัสภา
ก็ย่อมมีความผูกพันที่จะต้องออกกฎหมายใหม่หรือแก้ไขกฎหมายตามที่รัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบ 
สนธิสัญญานั้น	ๆ 	ไปก่อนหน้านี้	
	 ตวัอย่างทีด่ใีนเรือ่งนี	้คอื	เมือ่ครัง้ทีไ่ทยเข้าเป็นภาคอีงค์การการค้าโลก	รฐัสภาได้ให้ความเหน็ชอบ 
ที่ไทยจะให้สัตยาบันความตกลงมาร์ราเกชว่าด้วยการจัดตั้งองค์การการค้าโลก	ค.ศ.	๑๙๙๔	 
(Marrakesh	 Agreement	 Establishing	 the	World	 Trade	Organization,	 1994)	 ต่อมามีการ 
ยบุสภาผูแ้ทนราษฎรเพือ่ให้มกีารเลอืกตัง้ใหม่ได้มกีารพจิารณาร่างพระราชบญัญตัคิวามลบัทางการค้า	 
พ.ศ.	….	ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับหนึ่งที่รัฐบาลเห็นว่าต้องออกมาเพื่อรองรับการเข้าเป็นภาคีองค์การ 
การค้าโลก๗	ในระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินี้มีบางท่านเห็นควรแก้ไขหลักการสำาคัญ 
บางประการของร่างพระราชบัญญัติฯ	ซ่ึงผู้เขียนได้เรียนชี้แจงว่า	หลักการในร่างพระราชบัญญัตินี้ 
ส่วนหนึง่เป็นหลกัการของความตกลงว่าด้วยสทิธิในทรพัย์สนิทางปัญญาทีเ่ก่ียวกับการค้า	(Agreement	
on	Trade	 -	 Related	Aspects	of	 Intellectual	 Property	 Rights	หรือ	 TRIPs)	 ซึ่งเป็นพันกรณี 
ภายใต้องค์การการค้าโลกที่รัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบไปก่อนหน้านี้แล้ว	กับอีกส่วนหนึ่งเป็นหลักการ 
ทีไ่ทยนำามาจากกฎหมายต่างประเทศของบางประเทศในเรือ่งเดยีวกนัน้ี	หมายความว่าหลกัการภายใต้ 
องค์การการค้าโลก	ซึ่งเป็นพันธกรณีที่ไทยรับไปแล้วเมื่อเป็นภาคี๘	ไม่สามารถแก้ไขได้	แต่หลักการที ่

 ๗ในการเข้าเป็นภาคีองค์การการค้าโลก	มีกฎหมายที่สำาคัญ	๔	ฉบับ	ได้แก่
		 			 ๑.	พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำาเนินงานขององค์การการค้าโลก	พ.ศ.	๒๕๓๗
		 			 ๒.	พระราชบัญญัติความลับทางการค้า	พ.ศ.	๒๕๔๕
	 	 	 ๓.	พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	พ.ศ.	๒๕๔๖
		 			 ๔.	พระราชบัญญัติคุ้มครองแผนผังวงจรรวม	พ.ศ.	๒๕๔๓
 ๘ไทยเป็นภาคีองค์การการค้าโลกเมื่อวันที่	๑	มกราคม	ค.ศ.	๑๙๙๕	(ขณะนี้	มีสมาชิกทั้งสิ้น	๑๕๓	นับถึงวันที่	๒๓	กรกฎาคม	
๒๕๕๑)
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นำามาจากกฎหมายต่างประเทศนัน้อาจไม่รบัหรอืเปลีย่นแปลงแก้ไขได้ตามความเหมาะสม	ซึง่ในทีส่ดุเป็น
ทีน่่ายนิดีทีค่ำาชีแ้จงของผูเ้ขยีนได้รบัการยอมรบัจากรฐัสภา	คอื	ยอมรบัหลกัการของร่างพระราชบญัญตั	ิ 
ดังกล่าวแม้จะเป็นรัฐสภาในช่วงถัดมาหลังการเลือกตั้งแล้วก็ตาม	

ประเภทของสนธิสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา
	 ประเภทของสนธิสัญญาที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภานั้นจำาแนกได้เป็น	 ๕	 ประเภท
ด้วยกัน	และการจำาแนกนี้เป็นไปตามร่างกฎหมายของรัฐบาล๙	คือ
		 ๑.		สนธิสัญญาที่มีข้อบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขต
		 ๒.		สนธิสัญญาทีม่ข้ีอบทเปล่ียนแปลงเขตพืน้ทีน่อกอาณาเขตซ่ึงประเทศไทยมสีทิธอิธปิไตยหรอื
เขตอำานาจ
  ๓.		สนธิสัญญาทีต้่องออกกฎหมายใหม่	(หรอืทีต้่องแก้ไขกฎหมายทีม่อียู)่	(ในรปูของพระราชบญัญตั)ิ 
		 ๔.		สนธิสญัญาที่มข้ีอบททีม่ผีลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกจิหรือสงัคมของประเทศอย่าง
กว้างขวาง
		 ๕.	 สนธิสัญญาที่มีข้อบทที่มีผลผูกพันงบประมาณ	การค้าหรือการลงทุนอย่างมีนัยสำาคัญ
		 ต่อไป	 จะได้ขยายความประเภทของสนธิสัญญาข้างต้นว่ามีความหมายอย่างไร	 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็น
ประสบการณ์ประกอบกบัความเข้าใจของผูเ้ขยีนดงัทีไ่ด้กล่าวแล้ว	และอกีส่วนหน่ึงเป็นแนวปฏบิตัขิอง
กระทรวงการต่างประเทศ	ทั้งนี้เป็นเพราะรัฐธรรมนูญทุกฉบับที่ผ่านมามิได้มีนิยามสำาหรับสนธิสัญญา
ประเภทดังกล่าว
	 ๑.		สนธิสัญญาประเภทแรกนั้น	ที่สำาคัญอยู่ตรงที่คำาว่า	“เปลี่ยนแปลง”	ว่ามีความหมายอย่างไร 
ซึง่หากพจิารณาตามตวัอกัษร	“การเปล่ียนแปลง”	หมายถงึ	ได้เพิม่ขึน้หรอืลดน้อยลง	ดงันัน้	การทำาความ 
ตกลง	หรอืสนธสิญัญาทีท่ำาให้ไทยได้ดนิแดนเพิม่ขึน้หรอืลดลงต้องขอความเหน็ชอบจากรฐัสภา	และโดยปกติ
หากอาณาเขตของประเทศมีเส้นเขตแดนที่ชัดเจนแน่นอน	คงไม่มีผู ้ใดต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลง	 
แต่เนื่องจากหลายบริเวณของประเทศไทยยังไม่สามารถปักปันเขตแดนกับประเทศเพื่อนบ้านได้ 
การทำาความตกลงประเภทนี้จึงต้องขอความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อน
	 		 อนึง่	ปัญหาทีเ่คยเกดิขึน้	คอื	ในการทำาบนัทกึความเข้าใจระหว่างไทยกบัพม่าเพือ่กำาหนดให้ 
เส้นเขตแดนทีใ่ช้ในแม่นำา้สายและแม่นำา้รวก	อันเป็นแม่นำา้ระหว่างประเทศของประเทศทัง้สอง	เป็นเส้น 
เขตแดนถาวร	 (fixed	 boundary)๑๐	จากเดิมที่ทั้งสองประเทศยึดถือร่องนำ้าลึก	เป็นเส้นเขตแดน๑๑  
ประเด็นที่ถกเถียงกันคือ	การเปลี่ยนจากร่องนำ้าลึกมาเป็นเส้นเขตแดนถาวร	โดยยึดถือตามเรื่องนำ้าลึก 
ที่เป็นอยู่ในขณะที่ทำาบันทึกความเข้าใจนั้นถือเป็นการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตหรือเส้นแดนหรือไม่	 

 ๙โปรดดูมาตรา	๔	ของร่างพระราชบัญญัติขั้นตอนและวิธีการจัดทำาหนังสือสัญญา	พ.ศ.	….
	 ๑๐บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหภาพพม่าเกี่ยวกับเขตแดนคงที่ช่วงแม่นำ้าสาย- 
แม่นำ้ารวก	ฉบับลงวันที่	๑๘	มิถุนายน	ค.ศ.	๑๙๙๑	(Memorandam	of	Understanding	between	the	Government	of	the	
Kingdom	of	Thailand	and	the	Government	of	the	Union	of	Myanmar	Relating	to	the	Fixed	Boundary	on	the	Mae	
Sai	-	Nam	Ruak	Rivers	Sector,	1991)
 ๑๑โดยทั่วไป	เส้นเขตแดนในแม่นำ้าระหว่างประเทศจะเป็นไปตามร่องนำ้าลึก	[ดู	Ian	Brownlie,	อ้างแล้ว,	หน้า	๑๒๐]
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ฝ่ายหนึ่งเห็นว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอาณาเขต	เน่ืองจากร่องนำ้าลึกอันใช้เป็นเส้นเขตแดนจะเป็นอยู่
อย่างไร	บันทึกความเข้าใจฯ	ก็กำาหนดให้ใช้ร่องนำ้าลึกตามที่เป็นอยู่ขณะน้ันเป็นเส้นเขตแดนถาวร	
(fixed)	แม้ว่าต่อมาร่องนำา้ลึกจะเปล่ียนแปลงไปตามธรรมชาตก็ิตาม	แต่อกีฝ่ายหน่ึงเหน็ว่าการทีบ่นัทึก 
ความเข้าใจฯ	 เปลี่ยนจากการใช้ร่องนำ้าลึก	 ตามธรรมชาติมาเป็นการตรึงเส้นเขตแดนไว้ตามร่องนำ้าลึก	 
ขณะนั้นตลอดไป	ย่อมเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพของเส้นเขตแดนแล้ว	(เปลี่ยนจากธรรมชาติหรือ	 
natural	มาเป็นถาวรหรอื	fixed)	จงึเป็นการเปลีย่นแปลงอาณาเขตของไทยและต้องขอความเหน็ชอบ 
จากรฐัสภา	และในทีส่ดุคณะกรรมการพเิศษเพือ่พจิารณาอนสุญัญาต่าง		ๆ  ได้มมีตติามความเหน็ของฝ่ายทีส่อง 
	 	 อีกตัวอย่างหนึ่ง	คือ	การกำาหนดเขตแดนในบริเวณปากแม่นำ้าโกลก	ตามสนธิสัญญาระหว่าง
ราชอาณาจักรไทยและมาเลเซียเกี่ยวกับการแบ่งเขตทะเลอาณาเขตของประเทศทั้งสอง	ฉบับลงวันที	่
๒๔	ตุลาคม	ค.ศ.	๑๙๗๙๑๒ 
	 	 ทั้งสองตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่า	การเปลี่ยนแปลงอาณาเขตเกิดจากข้อบทของสนธิสัญญา 
ดังกล่าวหรือเป็นผลโดยตรงจากข้อบทของสนธิสัญญานั้น	แต่คงมิได้รวมไปถึงผลสืบเนื่องจากการทำา
สนธิสัญญา	อีกทั้งการจะวินิจฉัยในความเห็นของผู้เขียนเห็นว่า	ไม่ว่าจะเคยมีเส้นเขตแดนมาก่อนหรือ 
ไม่กต็าม	ไม่ควรเป็นปัจจยัในการพจิารณาว่าเปลีย่นแปลงหรอืไม่	หรอืหากไม่เคยมเีส้นเขตแดนมาก่อน
ก็ถือว่าไม่เปล่ียน	 เพราะแม้ไม่เคยมีมาก่อน	 แต่หากทำาสนธิสัญญาแล้วมีการกำาหนดให้มีเส้นเขตแดน 
เกิดขึ้น	ก็ย่อมทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วได้
	 	 กล่าวง่าย		ๆ 	ก็คือ	เรื่องอาณาเขตนั้นครอบคลุมทั้งเขตแดนทางบก	ทางนำ้า	(แม่นำ้าระหว่าง
ประเทศ)	และทางทะเล	(อนัได้แก่	ทะเลอาณาเขตซึง่รฐัชายฝ่ังมอีำานาจอธปิไตย	เว้นแต่กรณทีี	่กฎหมาย
ระหว่างประเทศระบุเป็นอย่างอื่น	เช่น	สิทธิผ่านโดยสุจริต๑๓)	ซ่ึงในช่วงต้นได้กล่าวถึงทางบกและ 
ทางนำา้แล้ว	ส่วนทางทะเลนัน้กม็กีารทำาความตกลงหลายฉบบัทีแ่บ่งเขตทางทะเลระหว่างไทยกบัประเทศ 
เพื่อนบ้านโดยการใช้จุดร่วม	๓	ฝ่าย	เป็นต้น๑๔	ทั้งนี้	พึงเข้าใจด้วยว่า	เขตทางทะเลนั้นแตกต่าง 
จากเขตแดนทางบก	เนื่องจากเขตทางทะเลที่จะเป็นอาณาเขตหรือราชอาณาจักรหมายความถึง	พื้นที่
ภายในทะเลอาณาเขตเท่านัน้	ส่วนเขตทางทะเลอ่ืน	ไม่ว่าจะเป็นเขตต่อเน่ือง	ไหล่ทวีปหรอืเขตเศรษฐกจิ
จำาเพาะเป็นเขตทางทะเลทีไ่ทยหรอืรฐัชายฝ่ังมเีขตอำานาจบางประการ	เท่าทีก่ฎหมายระหว่างประเทศ
ให้ไว้
	 ๒.	 ประเภทต่อไปคือ	สนธิสัญญาที่มีข้อบทเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่ที่ไทยมีสิทธิอธิปไตย	หรือมี
เขตอำานาจ	ซึ่งแต่เดิมในมาตรา	๒๒๔	วรรค	๒	ของรัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	๒๕๔๐	ใช้คำาว่า	“เปลี่ยนแปลง 
เขตอำานาจ”	ซึง่ทำาให้หลายคนสบัสนเพราะไม่ค่อยเข้าใจความหมายของคำาว่า	“เขตอำานาจ”	นอกจากนัน้	 
ในรัฐธรรมนูญก่อนหน้า	พ.ศ.	๒๕๔๐	ยังใช้ถ้อยคำาอื่น	คือ	“เขตอธิปไตย”	มิใช่	“เขตอำานาจ”	ซึ่งไม่มี
ความหมายของคำานี้ในพจนานุกรม	แต่จากการศึกษา๑๕	พบว่า	“เขตอธิปไตย”	หมายถึง	พื้นที่ที่ไทย 

 ๑๒นพนิธิ	สุริยะ,	Lecture	Notes:	กฎหมายระหว่างประเทศ	เล่ม	๒”	(กรุงเทพฯ	:	บริษัท	สำานักพิมพ์			วิญญูชน	จำากัด,	พ.ศ.	
๒๕๕๒)	,	หน้า	๑๖๘
 ๑๓Ian	Brownlie,	เพิ่งอ้าง,	หน้า	๑๘๖
 ๑๔นพนิธิ	สุริยะ,	เพิ่งอ้าง	,	หน้า	๑๕๕-๑๕๖
 ๑๕เพิ่งอ้าง,	หน้า	๑๕๐-๑๕๖
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มีสิทธิอธิปไตย	 (sovereign	 rights)	 อันได้แก่	 เขตทางทะเลภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศซึ่งได้แก	่ 
เขตเศรษฐกิจจำาเพาะ	(exclusive	economic	zone	หรือ	EEZ)	และไหล่ทวีป	(continental	shelf)	
ปัญหายังคงมีต่อไปว่า	เขตต่อเนื่อง	(contiguous	zone)	นั้นจะรวมถึงเขตอธิปไตยด้วยหรือไม่	ในเมื่อ 
เขตต่อเนื่องนั้น	รัฐชายฝั่งสามารถใช้เขตอำานาจในการควบคุม	(control)	การกระทำาที่เป็นการละเมิด 
กฎหมายการเข้าเมือง	ศุลกากร	การสุขาภิบาล	และการคลังหรือรัษฎากรที่จะเกิดในทะเลอาณาเขต๑๖  
ในการนี	้ผูเ้ขยีนเหน็ว่า	ในเมือ่สทิธอิธปิไตยตามความหมายของกฎหมายทะเล	หมายถงึ	สทิธใินการสำารวจ 
และแสวงประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตทิีม่ชีวีติ	(ในกรณขีองเขตเศรษฐกจิจำาเพาะ)	และทีไ่ม่มชีวีติ	
(ในกรณีของไหล่ทวีป)	รวมทั้งยังครอบคลุมถึงการใช้เขตอำานาจบางประการที่รัฐชายฝั่งพึงมีอีกด้วย๑๗		 

ดังนั้น	 การใช้เขตอำานาจภายใต้ระบอบของเขตต่อเน่ืองจึงอยู่ในความหมายของการใช้สิทธิอธิปไตย 
ของไทยด้วยเช่นกัน	แต่ที่น่าสนใจ	คือ	การที่รัฐธรรมนูญบางฉบับใช้คำาว่า	“เขตอำานาจ”	 ซ่ึงมี 
ความหมายกว้างกว่า	“เขตอธปิไตย”	ผูเ้ขยีนจึงเห็นว่า	การตีความมาตรา	๒๒๔	วรรค	๒	ต้องตีความกว้าง
ตามไปด้วยและมิได้จำากัดเพียงเขตทางทะเลหรือพื้นที่เท่านั้น	ส่วนคำาว่า	“เขตอำานาจ”	หมายความว่า 
อย่างไรนั้น	คงต้องพิจารณาความหมายของกฎหมายระหว่างประเทศ	ดังจะได้กล่าวต่อไปนี้			
	 	 “เขตอำานาจ”	คือ	ความสามารถหรืออำานาจของรัฐในการใช้อธิปไตยของตนหรือหมายถึง
การแสดงออกซึ่งการมีอธิปไตยเพื่อควบคุมบุคคล	ทรัพย์สิน	และสถานการณ์ต่าง	ๆ ๑๘		ทั้งนี้เขตอำานาจ
ยังจำาแนกออกได้อีกเป็น	๓	ประการ	อันได้แก่๑๙	เขตอำานาจในการตรากฎหมาย	(jurisdiction	to	 
legislate)	เขตอำานาจในการบงัคบัใช้กฎหมาย	(jurisdiction	to	enforce)	และเขตอำานาจในการตคีวาม 
หรือพิจารณาคดี	(jurisdiction	to	adjudicate)	แต่เมื่อมาตรา	๑๙๐	วรรค	๒	ของรัฐธรรมนูญฯ 
พ.ศ.	๒๕๕๐	ได้ใช้ถ้อยคำาว่า	“เขตพืน้ที.่..”	ดังน้ัน	จึงเท่ากับว่า	มาตรา	๑๙๐	วรรค	๒	ของรฐัธรรมนูญฯ	
พ.ศ.	 ๒๕๕๐	กลับมาจำากัดความหมายลงที่พื้นที่	(area)	หรือเขตของพื้นที่เท่านั้น	แต่โดยที่มาตรานี ้
ยังคงกล่าวถึงเขตอำานาจด้วย	ดังนั้น	แม้คำาว่าเขตอำานาจนี้จะมีความหมายกว้าง	แต่เมื่อเป็นส่วนขยาย
ของคำาว่า	“พ้ืนที่”	ก็ต้องตีความโดยรวมว่า	สนธิสัญญาใดที่มีข้อบทเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่ไทยมีสิทธิ
อธิปไตยหรือเขตอำานาจ	 ซึ่งไม่ว่าจะเป็นภายใต้กฎหมายทะเล	(เขตทางทะเลต่าง	ๆ )	หรือกฎหมาย
ระหว่างประเทศ	(อาทิ	กฎหมายอวกาศที่ไทยอาจมีเขตอำานาจเหนือการกระทำาในอากาศยานก็ได้) 
สนธิสัญญานั้นเข้าข่ายมาตรา	๑๙๐	วรรค	๒
	 ๓.		ต่อไปจะขอกล่าวถงึสนธิสญัญาประเภททีส่าม	อนัได้แก่	สนธสิญัญาทีต้่องมกีารออกกฎหมาย
รองรับการออกกฎหมายในที่นี้	คือ	การออกพระราชบัญญัติซึ่งอันที่จริงความเข้าใจนี้	เป็นทางปฏิบัติ
ของกระทรวงการต่างประเทศเสมอมา	แต่เน่ืองจากยงัมบีางท่านทีไ่ม่แน่ใจว่า	กฎหมายรองรบัคอือะไร	
หรือกฎหมายเช่นว่าจะต้องมีค่าบังคับของกฎหมายอย่างไร	(อาทิ	กฎกระทรวง	ฯลฯ)	ด้วยเหตุนี้	ผู้ร่าง
รัฐธรรมนูญจึงบัญญัติให้ชัดเจนว่า	กฎหมายที่ต้องออกใหม่หรือที่ต้องแก้ไข	หมายถึง	พระราชบัญญัติ

 ๑๖ข้อ	๓๓	ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	๑๙๘๒;	Ian	Brownlie,	อ้างแล้ว,	หน้า	๑๙๒
 ๑๗ข้อ	๕๖,	๗๓	ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	๑๙๘๒;	 โปรดดู	Michael	Akehurst,	“A	Modern	
Introduction	to	International	Law”	(London:	George	Allen	&	Unwin	(Publishers)	Ltd.,	1983),	หน้า	๒๗๙-๒๘๐
 ๑๘Malcolm	N.	Shaw,	อ้างแล้ว,	หน้า	๕๗๒
 ๑๙เพิ่งอ้าง,	หน้า	๕๗๖-๕๗๘
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  คำาถามต่อมากค็อื	เม่ือใดจะต้องออกพระราชบญัญตัริองรบั	คำาตอบก็คอื	การทำาสนธสิญัญา
ไม่ต้องมีกฎหมายรองรับเพราะเป็นการกำาหนดพันธกรณีระหว่างรัฐหรือบุคคลตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศ	 (subjects	 of	 international	 law)	 มิใช่เพื่อจะบังคับพลเมืองหรือประชาชนในประเทศ	 
แต่สนธิสัญญาใดที่มีข้อบทที่จะกระทบกระเทือนการใช้สิทธิหรือหน้าที่ของประชาชน	หรือกระทบ
กระเทอืนการใช้อำานาจของเจ้าหน้าทีแ่ล้ว	ข้อบทดงักล่าวต้องมกีฎหมายรองรบั	ทัง้นี	้เนือ่งจากมาตรการ
ทางบรหิารเพยีงอย่างเดยีว	ไม่สามารถบงัคบัใช้ต่อประชาชนได้	ในการน้ีมทีฤษฎีทีใ่ช้ในการอธิบายความ
สมัพนัธ์ระหว่างกฎหมายภายในกบักฎหมายระหว่างประเทศ๒๐	ได้แก่	เอกนิยม	(monism)	และทวินิยม	
(dualism)	ซึ่งประเทศไทยยึดถือตามทฤษฎีหรือระบบที่สอง	ตัวอย่างของสนธิสัญญาประเภทที่สามนี ้
มีมากมาย	อาทิ	อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางทูต	ค.ศ.	๑๙๖๑	ซึ่งมีกฎหมายรองรับ
ได้แก่	พระราชบญัญตัว่ิาด้วยเอกสทิธแิละความคุม้กนัทางทตู	พ.ศ.	๒๕๒๗	สำาหรบัรายละเอยีดของวธิี
การออกกฎหมายรองรบัมไีด้หลายวธิ	ีกล่าวคอื	นำาสนธิสญัญาทีเ่ก่ียวข้องมาเป็นภาคผนวกหรอืนำาเฉพาะ	
หลักการสำาคัญ	ๆ 	ของสนธิสัญญามาบัญญัติในกฎหมาย๒๑	หรือการนำาหลักการสำาคัญ	ๆ 	มาบัญญัติ 
ในลักษณะเป็นกฎหมายแม่บทเพื่อใช้กับสนธิสัญญาประเภทเดียวกันในอนาคต	อีกวิธีหนึ่งคือ	การนำา
หลักการบางประการของสนธิสัญญามาบัญญัติเป็นกฎหมาย ซึ่งไทยยังมิได้มีนโยบายที่จะเข้าเป็นภาคี	
(หรอือกีนยัหนึง่กค็อื การบญัญตักิฎหมายทีม่ลีกัษณะเป็นการปฏิรปูกฎหมายก็ว่าได้	โดยเห็นว่าหลกัการ 
เหล่านั้นเป็นประโยชน์ต่อประเทศ)
	 ๔.		สนธิสัญญาประเภทที่ส่ี	คือ	สนธิสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	หรือ
สังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง	สนธิสัญญาประเภทนี้ไม่เคยมีบัญญัติมาก่อนก็จริง	แต่หากแนวคิด 
ที่กล่าวแล้วในช่วงต้นถูกต้อง	 คือ	 สนธิสัญญาเหล่าน้ีเป็นข้อยกเว้นต้องตีความเคร่งครัด	ก็พอจะทำา 
ความเข้าใจได้ไม่ยากจนเกินไปว่า มิใช่สนธิสัญญาใดก็จัดเป็นสนธิสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
ทางเศรษฐกจิหรอืสงัคมของประเทศอย่างกว้างขวาง	ทัง้น้ี	เพราะสนธสิญัญาเกอืบทัง้หมดย่อมมโีอกาส
ก่อผลกระทบทางเศรษฐกจิไม่มากกน้็อยและไม่ทางตรงกท็างอ้อม	แต่คำาสำาคญัทีห่ลายคนมองข้าม	คอื
คำาว่า	“ความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคม”	ดังนั้น	เราควรทำาความเข้าใจกับคำา	ๆ นี้ก่อน
														คำาว่า	“ความมั่นคง”	ย่อมครอบคลุมทั้งทางด้านการเมือง	เศรษฐกิจและสังคม	ส่วนคำาว่า	 
“ความม่ันคงทางเศรษฐกิจของประเทศ”	คือความอยู่รอดทางเศรษฐกิจซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม	มิใช่เพียงแค่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจก็เข้าข่ายนี้
เสียแล้ว	ซึ่งคงมิใช่เช่นนั้น	เพราะความในวรรคนี้ยังมีคำาว่า	“อย่างกว้างขวาง”	ประกอบด้วย	ซึ่งคำาว่า	 
“อย่างกว้างขวาง”	นั้น	มีนักวิชาการที่ติดตามเรื่องสนธิสัญญากับรัฐธรรมนูญมาโดยตลอด ได้ให้
นิยามไว้ว่าหมายถึง	“คนส่วนใหญ่รู้สึกได้	เช่น	เรื่องของราคานำ้ามันซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำาเนินชีวิตของ 
คนไทย”๒๒	ดงันัน้	คำาว่า	“ความมัน่คงทางสงัคมของประเทศ”	คอื	ความอยูร่อดทางสงัคมของประเทศ
 ๒๐นพนิธิ	สุริยะ,	อ้างแล้ว,	หน้า	๑๑๐-๑๑๑	และ	D.	Feldman,	“Monism,		Dualism	and	Constitutional	Legitimacy”	
20	Australian	Yearbook	of	International	Law	(1999)	105,	114-115,	118-119	อ้างใน	Robert	McCorquodale	and	Martin	
Dixon,	“Cases	and	Materials	on	International	Law”	(Oxford	:	Oxford	University	Press,	2003),	หน้า	๑๒๐-๑๒๒	;	Eileen	
Denza,	“The	Relationship	between	International	and	National	Law”,	in	Malcolm	D.	Evans,	edited,	“International	
Law”	(Oxford:	Oxford	University	Press,	2003)	หน้า	๔๒๐-๔๒๑		
 ๒๑เช่น	พระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย	พ.ศ.	๒๕๓๓
 ๒๒นพนิธิ	สุริยะ,	อ้างแล้ว,	หน้า	๑๘๗
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ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของโครงสร้างทางสังคม	วัฒนธรรม	หรือวิถีชีวิตของคนไทยทั้งประเทศในภาพรวม	
มิใช่ว่าเรือ่งใดทีม่ผีลกระทบทางสังคม	กจ็ดัเป็นผลกระทบต่อความมัน่คงทางสงัคมของประเทศไปหมด	
เพราะฉะนัน้	การทีป่ระเทศไทยทำาความตกลงยกเว้นการตรวจลงตรา	อาจมผีลกระทบต่อสงัคมตามมา 
ก็จริงเพราะอาจมีชาวต่างชาติเข้ามาในไทยมาก	และยังอาจพำานักอยู่ในประเทศเกินกำาหนดเวลาด้วย	 
แต่สนธิสัญญาประเภทนี้ย่อมไม่เป็นการกระทบต่อความมั่นคงทางสังคมของประเทศ	เพราะแม้ว่าไทย	 
ไม่มกีารยกเว้นการตรวจลงตราให้บางประเทศ	แต่คนชาตขิองประเทศน้ันก็ยงัเข้าเมอืงโดยผดิกฎหมาย
เป็นจำานวนมาก	หรือยังคงพำานักอยู่ในประเทศเป็นจำานวนมาก	และเป็นเวลานาน	และหากจะถือว่า
สนธิสัญญาส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแล้ว	ทางราชการก็ควรจะกวาดล้างอย่างจริงจัง	เพื่อมิให ้
เสียความมั่นคง	ในโอกาสนี้จะขอยกตัวอย่างอีกสักหนึ่งตัวอย่าง	 เช่น	ความตกลงส่งเสริมความร่วมมือ
หรือแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม	หากจัดว่าเข้าข่ายมาตรา	๑๙๐	วรรค	๒	ก็ย่อมหมายความว่า	รัฐบาล 
ต้องดำาเนนิการต่อไปตามมาตรา	๑๙๐	วรรค	๓	และวรรค	๔	กล่าวคอื	ต้องขอกรอบในการเจรจา	และ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน	 ฯลฯ	 ประเด็นที่จะต้องถามต่อไป	 คือ	 ความตกลงเช่นนี้	 เป็นความ 
มุ่งหมายของรัฐธรรมนูญจริง	ๆ 	หรือไม่	อีกทั้งจะเป็นการเหมาะสมกว่าหรือไม่ที่รัฐธรรมนูญจะระบุ 
ไปเลยว่า	สนธิสัญญาทุกประเภทหรือทุกฉบับให้เสนอขอความเห็นชอบจากรัฐสภาเสียก่อน	น่ันคือ	 
การตีความจะต้องพิจารณาถ้อยคำาทุกคำาซึ่งมีความหมายทั้งสิ้น	โดยเฉพาะคำาที่ไม่ควรมองข้าม	เช่น	
คำาว่า	“อย่างกว้างขวาง”	ทั้งนี้	รัฐธรรมนูญระบุไว้เพื่อให้ความหมายของสนธิสัญญาประเภทนี้แคบลง
		 ๕.		 สนธิสัญญาประเภทสุดท้ายที่กลาวถึงในมาตรา	๑๙๐	วรรค	๒	คือ	สนธิสัญญาที่มีผลผูกพัน
ด้านการค้า	การลงทุนหรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสำาคัญ	โดยสนธิสัญญาประเภทนี้ก็ไม่มี
นยิามทีช่ดัเจนหรอืเกณฑ์ทีจ่ะเป็นตวัช้ีวัดว่าอย่างไรจึงถอืว่า	“มนัียสำาคญั”	อย่างไรก็ด	ีมผีูใ้ห้นิยามคำาน้ี 
ไว้เช่นกัน	คือ	“มีความหมายพิเศษกว่าธรรมดาที่ต้องระมัดระวังและให้ความสนใจมากกว่าปกติ”๒๓   
ยิ่งไปกว่านั้น	คำาว่า	“นัยสำาคัญ”	นั้นขยายความเฉพาะงบประมาณเท่านั้น	หรือคลุมทั้งด้านการค้าและ
การลงทุนด้วย	ในความเข้าใจของผู้เขียน	สนธิสัญญาหลายฉบับมีผลผูกพันงบประมาณไม่มากก็น้อย	 
และคำาว่า	“อย่างมนียัสำาคญั”	ควรจะขยายความเฉพาะกรณขีองงบประมาณเท่าน้ัน	อาท	ิสนธสิญัญา
ที่ระบุให้ต่างฝ่ายต่างต้องจัดประชุมคณะกรรมการร่วมปีละครั้งหรือต่างต้องส่งคณะผู้แทนไปเยือน 
อีกฝ่ายหนึ่งทุกปีเหล่านี้ย่อมผูกพันงบประมาณทั้งสิ้น	แต่จะเข้าข่ายมาตรา	 ๑๙๐	 วรรค	 ๒	 ซึ่งถือว่า 
มีความสำาคญัทีร่ฐัสภาต้องให้ความเหน็ชอบก่อนให้ความยนิยอมทีจ่ะผกูพนัตามสนธสิญัญา	(consent	
to	be	bound)	อย่างนั้นหรือไม่	ผู้เขียนเห็นว่า	หากรัฐบาลได้รับงบประมาณในเรื่องน้ัน	ๆ 	มาแล้ว	 
ซึ่งเป็นเรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา	จนกระทั่งมีงบประมาณดังกล่าวระบุในพระราชบัญญัติ 
งบประมาณประจำาปีซึ่งเป็นกฎหมายฉบับหนึ่งแล้ว	ก็ไม่มีความจำาเป็นที่จะต้องขอความเห็นชอบ 
จากรฐัสภาอีก	เพราะรฐัสภาเคยเหน็ชอบไปแล้ว	และหากรฐัสภาต้องการตรวจสอบการใช้งบประมาณ 
ของรัฐบาล	รัฐธรรมนูญได้ให้มาตรการและกลไกอื่นแก่รัฐสภาแล้ว	ไม่ว่าจะเป็นการตั้งกระทู้ถาม	หรือ
แม้แต่จะขออภิปรายไม่ไว้วางใจ	แต่มิใช่ภายใต้มาตรา	๑๙๐	วรรค	๒	ทัง้น้ีอีกประเดน็หน่ึงทีค่วรคำานึงถงึ 

 ๒๓นพนิธิ	สุริยะ,	อ้างแล้ว,	หน้า	๑๘๘
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คือ	หากงบประมาณในเรื่องนั้นผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้ว	ต่อมาเมื่อจะทำาสนธิสัญญา 
ในเรือ่งเดียวกนัเพือ่ใช้งบประมาณก้อนเดยีวกนั	แต่ทว่ารฐัสภาไม่เหน็ชอบการไม่ให้ความเหน็ชอบนีก้จ็ะม ี
ผลกระทบต่อการพิจารณาของรัฐสภาว่าเรื่องเดียวกันครั้งหน่ึงเห็นชอบ	แต่อีกครั้งหน่ึงไม่เห็นชอบ	 
เพราะฉะนัน้สนธสิญัญาทีผ่กูพนังบประมาณอย่างมนัียสำาคญั	ในทีน้ี่จึงควรหมายถงึ	สนธิสญัญาทีผ่กูพัน
งบประมาณที่ยังไม่เคยขอความเห็นชอบหรือผ่านการพิจารณาของรัฐสภามาก่อน	ส่วนเกณฑ์ที่จะใช ้
วัดว่า	จำานวนใดมีนัยสำาคัญนั้นต้องพิจารณาเป็นกรณี		ๆ 	ไปด้วย	
	 	 สำาหรบัส่วนทีส่องของสนธิสัญญาประเภทนี	้คอื	สนธสิญัญาทีม่ผีลผกูพนัทางการค้านัน้	คงต้อง 
พจิารณาเป็นกรณ	ีๆ 	ไปเช่นกนั	และผูเ้ขยีนเข้าใจว่า	สนธสิญัญาทางด้านการค้าทีป่ระชาชนสนใจ	และ 
รฐัสภาก็สนใจคอื	สนธสิญัญาว่าด้วยการค้าเสร	ีซ่ึงสนธิสญัญาประเภทน้ีอาจเข้าข่ายสนธิสญัญาประเภท 
ทีส่ีท่ีไ่ด้กล่าวมาแล้วข้างต้น	คอื	อาจก่อผลกระทบต่อความมัน่คงทางเศรษฐกิจ	หรอืสงัคมของประเทศ
อย่างกว้างขวางด้วยเช่นกัน	แต่ปัญหาคงมีว่าสนธิสัญญาที่มีผลผูกพันทางการค้าจะครอบคลุมเพียงใด	 
อาท	ิสนธสัิญญาขายข้าวให้ประเทศหนึง่เป็นจำานวน	๑,๐๐๐	ตนั	จะต้องขอความเหน็ชอบจากรฐัสภาก่อน
หรือไม่	ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นก็จะต้องเสนอกรอบในการเจรจาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อน	 
ในแง่นี้	ความเสียหายอาจเกิดขึ้นได้เช่นกัน	ถ้าไม่สามารถตกลงราคากับอีกฝ่ายหนึ่งได้ทันท่วงที	หรือ 
อีกฝ่ายหนึ่งอาจเปลี่ยนใจซื้อข้าวจากประเทศคู่แข่งของไทยแทนก็เป็นได้	 ดังนั้น	นอกจากจะต้อง
พิจารณาเป็นกรณี	ๆ 	ไป	แล้วคงต้องไม่ลืมว่าประเภทของสนธิสัญญาน้ีเป็นข้อยกเว้นซึ่งต้องตีความ 
อย่างแคบ			
	 	 ในตอนสดุท้ายของสนธสิญัญาประเภทน้ี	คอื	สนธิสญัญาทีม่ผีลผกูพนัการลงทนุ	ในประเด็นนี้	 
ผู้เขียนเห็นว่า	รัฐธรรมนูญมุ่งไปที่การลงทุนที่มีลักษณะเป็นโครงการใหญ่แต่ละโครงการ	หรือ	mega	 
projects	ซึง่ปัญหาทีอ่าจม	ีได้แก่	การทำาสนธสิญัญาส่งเสรมิและคุม้ครองการลงทนุและการทำาอนสุญัญา	 
หลีกเลี่ยงการเก็บภาษีซ้อน	(avoidance	 of	 double	 taxation)	จะเข้าข่ายนี้ด้วยหรือไม่	ในเรื่องน้ี	 
ผู้เขียนเห็นว่าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องควรหารือร่วมกัน	เพื่อพิจารณาอย่างถ่องแท้ว่า	เป็นสนธิสัญญา 
ทีอ่ยูใ่นข่ายของมาตรา	๑๙๐	วรรค	๒	หรอืไม่	เพราะสนธสิญัญาเช่นนีม้ปีระโยชน์ต่อไทย	ซึง่นอกเหนอืจาก 
จะช่วยให้มีการลงทุนและการค้าซึ่งกันและกันมากขึ้นด้วยแล้ว	ย่อมเป็นที่น่าเสียดายหากสนธิสัญญา
ประเภทน้ีไม่ได้รบัความเห็นชอบจากรฐัสภา	อีกทัง้หากจะพจิารณาผลด	ี-	ผลเสยี	หรอืแม้แต่ผลกระทบ
ของสนธิสัญญาประเภทนี้ก็สมควรที่จะทบทวนหรือศึกษากรณีที่เกิดขึ้นจากการทำาสนธิสัญญาเหล่าน้ี 
ทีผ่่านมาเสยีด้วยเลย	อย่างไรกดี็	เช่นเดียวกับทีไ่ด้กล่าวแล้วในตอนต้น	รฐัสภายงัมกีลไกทีจ่ะตรวจสอบ
การทำางานของรฐับาลได้เสมอภายใต้บทบญัญติัอ่ืนของรฐัธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นการต้ังกระทู	้การควบคุม
การขอตั้งงบประมาณ	(อันเป็นสิ่งที่เรียกกันว่า	 “power	 of	 the	purse”)	จนกระทั่งถึงการอภิปราย 
ไม่ไว้วางใจรัฐบาล
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การมีกฎหมายว่าด้วยการก�าหนดขั้นตอนและวิธีการจัดท�าหนังสือสัญญาท่ีมีผลกระทบต่อความ
มัน่คงทางเศรษฐกิจหรอืสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง หรอืมผีลผกูพนัด้าน การค้าหรอืการลงทนุ 
อย่างมีนัยส�าคัญ รวมทั้งการแก้ไขเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติ ตามหนังสือสัญญา 
ดังกล่าว 
		 ประเดน็นี	้มคีวามสำาคญัเช่นเดยีวกนัในการช่วยขยายความหรอืช่วยให้ความหมายของรฐัธรรมนญู	 
มาตรา	๑๙๐	วรรค	๒	มีความชัดเจนขึ้น	อย่างไรก็ดี	หากพิจารณาถ้อยคำาของมาตรา	๓๐๓	(๓)	แล้ว
จะไม่สอดคล้องกับความในมาตรา	๑๙๐	วรรค	 ๒	 เสียทีเดียว	เพราะมาตรา	 ๓๐๓	 (๓)	มิได้มีคำาว่า 
สนธิสัญญาที่มีผลผูกพันงบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสำาคัญเข้าไว้ด้วย	 แต่โดยความเข้าใจของ 
ผูเ้ขียนมาตรา	๓๐๓	(๓)	น่าจะรวมสนธิสญัญาทีม่ผีลผกูพนังบประมาณของประเทศอย่างมนัียสำาคญัไว้
เช่นกัน	ทีส่ำาคัญคอื	เมือ่มกีฎหมายเช่นนี	้ผูป้ฏบิตัไิม่ว่าจะเป็น	ข้าราชการประจำาหรอืการเมอืงสามารถ
ปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญได้ด้วยความสบายใจ	โดยไม่ทำาสิ่งใดที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ	ทั้งนี้	 
ผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญคงเข้าใจปัญหาในทางปฏิบัติที่น่าจะเกิดขึ้น	จึงได้ช่วยหาทางผ่อนคลายโดยการ
บัญญัติมาตรา	 ๑๙๐	 วรรค	 ๕	 ประกอบมาตรา	 ๓๐๓	 (๓)	 ไว้	ซึ่งจะขอให้ความเห็นบางประเด็นเพื่อ 
ผู้ที่สนใจใช้ประกอบการพิจารณายกร่างกฎหมาย	ดังกล่าวต่อไป
	 ๑.	แม้จะมกีฎหมายกำาหนดขัน้ตอนและวธิกีารในการจดัทำาสนธสิญัญาประเภทที	่๔	และ	๕	ของ
มาตรา	๑๙๐	วรรค	๒	ก็ตาม	แต่กฎหมายในรูปพระราชบัญญัติจะมีบทบัญญัติที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญมิได้	
นั่นคือ	เมื่อรัฐธรรมนูญมีถ้อยคำาบางประการที่ไม่ชัดเจน	การที่กฎหมายลำาดับรอง	จะกำาหนดนิยามให้
ชัดเจนย่อมมีความเสี่ยงว่าจะขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่	หรือแม้แต่การเขียนข้อยกเว้นในกฎหมายยังมี
ความเสี่ยงว่าจะขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่	เพราะรัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติข้อยกเว้นไว้๒๔  
		 อย่างไรกต็าม	หากขาดความแน่ชดั	ผูป้ฏิบติัก็จะประสบปัญหาในการพจิารณากำาหนดเกณฑ์ต่าง	ๆ 	 
ดงันัน้	ทางออกทางหนึง่กค็อื	บัญญติัเป็นข้อสนันิษฐานของกฎหมายในทำานองทีใ่ห้สนันิษฐานไว้ก่อนว่า 
สนธิสัญญาประเภทใดที่ไม่เข้าข่ายมาตรา	 ๑๙๐	 วรรค	 ๒	 โดยมิได้ตัดสิทธิของของฝ่ายใดที่จะโต้แย้ง 
หรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น	รวมทั้งมิได้เป็นการบัญญัติเกินกว่าที่รัฐธรรมนูญระบุ
	 ๒.		เนือ่งจากสนธสิญัญาใดทีเ่ข้าข่ายมาตรา	๑๙๐	วรรค	๒	จะต้องมกีารดำาเนนิการตาม	มาตรา	๑๙๐ 
วรรค	๓	 และ	๔	 โดยเฉพาะการที่ต้องขอกรอบการเจรจา	 ปัญหาก็คือ	 การเจรจาหลายกรณีที่เกิดขึ้น	
ผู้เจรจามิได้มีความประสงค์หรือคาดหมายว่าจะเป็นการทำาสนธิสัญญา	หรือแม้แต่ว่าจะประสงค์ให้มี
การทำาสนธิสัญญาในที่สุด	บางกรณีผู้เจรจายังมิได้เข้าใจว่าสนธิสัญญาที่จะทำานั้นเข้าข่ายมาตรา	๑๙๐	
วรรค	 ๒	 แล้ว	 จึงมิได้ขอหนังสือมอบอำานาจตามอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา	 
ค.ศ.	๑๙๖๙	อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือ	สนธิสัญญาหลายฉบับระบุให้มีการประชุมปรึกษาหารือของประเทศ
สมาชกิอย่างสมำา่เสมอในเวททีีเ่รยีกว่า	Conference	of	the	Parties	หรอืมกัเรยีกย่อว่า	COP	อาท	ิCOP	
ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ค.ศ.	๑๙๙๒	(United	Nations	

 ๒๔จะเห็นได้จากการที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหลายท่านได้ตั้งข้อสังเกตในประเด็นนี้เมื่อรัฐบาลเสนอร่าง	 พระราชบัญญัติขั้น
ตอนและวิธีการจัดทำาหนังสือสัญญา	พ.ศ.	….	ต่อสภาผู้แทนราษฎร
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Framework	Convention	on	Climate	Change,	1992	หรือ	UNFCCC)๒๕	หรือ	COP	ของพิธีสาร 
เกียวโต	 ค.ศ.	 ๑๙๙๗	 (Kyoto	 Protocol	 to	 the	 UNFCCC,	 1997)	 ได้มีการหารือว่ารัฐภาคีของ 
อนสุญัญาฯ	กด็	ีหรอืของพธิสีารฯ	กด็	ีจะต้องดำาเนินการอย่างไรต่อไปภายหลงัระยะเวลาทีก่ำาหนดไว้ใน
พิธีสารเกียวโตฯ	คือ	ปี	ค.ศ.	๒๐๐๘	-	๒๐๑๒	สิ้นสุดลง	ดังนั้น	หากจะตีความอย่างกว้างว่า	การเจรจา 
ได้เริ่มข้ึนแล้ว	เพื่อเตรียมจัดทำาสนธิสัญญาฉบับใหม่ถัดจากพิธีสารเกียวโตฯ	ย่อมหมายความว่า 
ฝ่ายบริหารอาจจะต้องขอกรอบการเจรจาตั้งแต่เมื่อครั้งที่มีการประชุม	COP	ที่ประเทศโปแลนด์ในป	ี 
พ.ศ.	๒๕๕๑	แต่ปัญหาทีต่ามมากค็อื	ฝ่ายบรหิารจะขอกรอบการเจรจาว่าอย่างไร	เพราะในช่วงเวลานัน้ 
ยังไม่ทราบด้วยซำ้าว่า	แนวทางที่สมาชิกส่วนใหญ่จะตกลงด้วยนั้นเป็นอย่างไร	กล่าวคือ	อาจมีการแก้ไข
พิธีสารเกียวโตฯ	หรือไม่ก็ยังไม่ทราบได้	หรืออาจจะไม่มีการจัดทำาพิธีสารอ่ืนใดอีกเลยก็ได้	แต่หาก
ตีความอย่างแคบตามวัตถุประสงค์ของรัฐธรรมนูญว่า	รัฐธรรมนูญไม่ได้ต้องการให้เสนอสนธิสัญญา 
ทุกฉบับเพ่ือขอความเห็นชอบ	และโดยข้อเท็จจริงการเจรจายังไม่เกิดหรือเริ่มขึ้น	ตราบใดที่ที่ประชุม 
ยังมิได้ตกลงมอบให้ฝ่ายเลขานุการของที่ประชุมไปยกร่างสนธิสัญญาเช่นว่ามาให้พิจารณา	ผู้เขียน 
จึงเห็นว่า	การตีความเช่นนี้จะเหมาะสมกว่าและถูกต้องตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในการประชุมพหุภาคี 
หรอื	diplomatic	conference	โดยทัว่ไป	กล่าวอกีนยัหนึง่กค็อื	ช่วงของการทาบทามหรอืการซาวเสยีง 
ว่าจะเจรจาหรอืไม่	อย่างไร	ซึง่ยงัไม่อยูใ่นขัน้ตอนของการเริม่เจรจาทีจ่ะต้องขอกรอบการเจรจา	หากเป็น 
ดังนี้จะช่วยให้การทำาสนธิสัญญาซึ่งเป็นเครื่องมือของการดำาเนินนโยบายต่างประเทศเป็นผลอย่างที่ 
ควรจะเป็น	 ทั้งนี้	 เพราะเมื่อใดก็ตามท่ีพิจารณาว่าร่างสนธิสัญญาที่จะทำาน้ันเข้าข่ายมาตรา	 ๑๙๐	 
วรรค	 ๒	 เสียแล้ว	ก็จะทำาให้ผู้เจรจาทำาผิดขั้นตอนของรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะการมิได้ขอกรอบการ
เจรจาก่อนทันที	 ดังนั้น	 เพื่อผ่อนคลายปัญหานี้อาจจะต้องระบุไปด้วยว่า	 คำาว่า	 “ก่อนการดำาเนินการ
เพื่อทำาหนังสือสัญญา”	ตามมาตรา	๑๙๐	วรรค	๓	นั้นหมายถึงก่อนการเจรจาอย่างเป็นทางการเพื่อทำา 
สนธสิญัญา	มใิช่อยูร่ะหว่างขัน้ตอนการทาบทาม	หรอืการ	“ตระเตรยีม”	การเจรจา	นอกจากน้ันตราบใด 
ที่การเจรจายังไม่ยุติแล้ว	 ในทางกฎหมายระหว่างประเทศย่อมถือว่าเป็นช่วงเวลาก่อนการดำาเนินการ
เพื่อทำาสนธิสัญญา	 (conclusion	 of	 a	 treaty)	ทั้งสิ้น	เพราะการทำาสนธิสัญญาจะสิ้นสุดเมื่อมีการ 
ลงนามหรือการให้ความยินยอมที่จะผูกพันตามสนธิสัญญา	อาทิ	 การให้สัตยาบันหรือการภาคยานุวัต	ิ
แล้วแต่กรณี๒๖		ในทางวชิาการเมือ่ยกร่างอนุสญัญากรงุเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสญัญา	ค.ศ.	๑๙๖๙	
นั้น	 คำาว่า	 “conclusion”	สื่อความหมายตั้งแต่การที่ภาคีแต่งตั้งผู้แทนให้เป็นตัวแทนของรัฐเพื่อที่จะ 
เข้าผกูพนัรฐันัน้ด้วยตราสารหรอืความตกลงภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ	(“a	treaty	is	concluded	
when	a	person	duly	authorized	to	represent	a	State	for	the	purpose	of	expressing	the	
consent	of	the	State	to	be	bound	by	the	treaty…”)	อนัได้แก่	การให้ความยนิยอมด้วยการลงนาม	 
การจัดทำาหนังสือแลกเปลี่ยนการให้สัตยาบันหรือการภาคยานุวัติ๒๗	ดังน้ัน	 ในกฎหมายที่จะออกมา 

 ๒๕ข้อ	๗	ของอนุสัญญา	ฯ	
 ๒๖ข้อ	๖	-	๑๕	ของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา	ค.ศ.	๑๙๖๙
 ๒๗Mark	E.	Villiger,	“Commentary	on	the	1969	Vienna	Convention	on	the	Law	of	Treaties”	(Leiden:	Martinus	
Nijhoff	Publishers,	2009)	หน้า	๗๙
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ภายใต้บทบัญญัติมาตรา	๓๐๓	(๓)	ควรจะรวมข้อกฎหมายน้ีไว้ด้วย	ซึ่งจะทำาให้ผู้ปฏิบัติยังสามารถ 
เสนอกรอบการเจรจาให้รัฐสภาพิจารณาได้เสมอ	และหากไม่ได้รับความเห็นชอบในแง่ของกรอบ 
การเจรจา	การเจรจาจดัทำาสนธสิญัญากต้็องยติุลง	มฉิะน้ันโอกาสทีส่นธิสญัญาน้ันจะผ่านความเหน็ชอบ 
จากรัฐสภาก่อนการให้ความยินยอมที่จะผูกพันตามสนธิสัญญาย่อมจะยาก	อย่างไรก็ดี	ไม่ว่ากรณ ี
จะเป็นประการใดหากรัฐสภาให้ความเห็นชอบต่อสนธิสัญญาใด	เพื่อให้ฝ่ายบริหารดำาเนินการให้ความ
ยินยอมที่จะผูกพันตามสนธิสัญญาแล้ว	 ในทางวิชาการควรจะถือว่ารัฐสภาได้ให้ความยินยอมตลอดทั้ง
กระบวนการการจัดทำาสนธิสัญญานั้นไปในตัว	
	 ๓.	 	 บทบัญญัติของมาตรา	๑๙๐	นั้น	เป็นบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นทั้งกฎหมายสูงสุด	 
ในการปกครองประเทศ	ในขณะเดยีวกนั	รฐัธรรมนูญก็เป็นแนวนโยบายแห่งรฐัด้วย	ด้วยเหตน้ีุ	ตลุาการ
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมิได้มีแต่เฉพาะนักกฎหมาย	หากแต่มีนักรัฐศาสตร์	หรือสาขาอื่น	ร่วมอยู่ด้วย 
ทีส่ำาคญัก็คอื	เมือ่กล่าวถงึสนธิสญัญา	เราจะต้องคำานึงถงึหลกัการของกฎหมายระหว่างประเทศในเรือ่ง 
การทำาสนธสิญัญา	อาท	ิคำาว่า	“การทำาสนธิสญัญา”	ควรจะมนียัของคำาว่า		“conclusion	of	a	treaty”	หรอื
คำาว่า	“ความยนิยอมทีจ่ะผกูพนัตามหนงัสอืสญัญา”	มคีวามหมายของคำาว่า	“consent	to	be	bound”	 
นัน่คอื	การตีความบทบญัญตัมิาตรา	๑๙๐	จะต้องคำานึงถงึหลกัการของกฎหมายระหว่างประเทศ	และ
หลักรัฐศาสตร์ประกอบกันด้วย

บทส่งท้าย
	 อันที่จริงมาตรา	 ๑๙๐	 ของรัฐธรรมนูญยังมีอีกหลายประเด็นที่มิได้กล่าวถึงในบทความน้ี 
เนื่องจากบางประเด็น	 อาทิ	 ความหมายของคำาว่า	“หนังสือสัญญา”	ที่ใช้ในรัฐธรรมนูญ	ตลอดมา 
มคีวามหมายเดยีวกบัคำาว่า	“สนธสิญัญา”	จึงทำาให้ความหมายของคำาคำาน้ีไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป	เพราะ
ศาลรัฐธรรมนูญได้ตีความไว้แล้ว๒๘	แต่หากในอนาคต	สมมติว่ารัฐธรรมนูญได้กำาหนดความหมายของ 
คำาว่า	“หนงัสือสัญญา”	ว่าให้รวมถงึเอกสารฝ่ายเดยีวด้วย	ก็คงเป็นการทีร่ฐัธรรมนูญต้องการให้เอกสาร
ฝ่ายเดียว	หรือสองฝ่าย	หรือมากกว่าต้องเสนอขอความเห็นชอบจากรัฐสภา	ไม่ว่าเอกสารนั้นจะเป็น 
สนธิสัญญาหรือไม่ก็ตาม	 ซึ่งย่อมต้องเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกำาหนด	 แต่การพิจารณาว่าเอกสารใด 
เป็นสนธสิญัญาหรอืไม่ย่อมต้องตีความตามอนสุญัญากรงุเวยีนนาว่าด้วยกฎหมายสนธสิญัญา	ค.ศ.	๑๙๖๙	 
อยู่ดี	จึงไม่ควรนำาประเด็นความหมายของคำาว่า	“หนังสือสัญญา”	ตามรัฐธรรมนูญไปปะปนกับคำาว่า	
“สนธิสัญญา”	ตามกฎหมายระหว่างประเทศ	ส่วนประเด็นปัญหาที่อาจมีภายใต้มาตรา	๑๙๐	วรรค	๒	

 ๒๘อาทิ	คำาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่	๖-๗/๒๕๕๑	กรณีแถลงการณ์ร่วมไทย	–	กัมพูชา
   หมายเหตุ		 เคยมีปัญหาว่า	บันทึกการประชุม	(agreed	minutes)	เป็นสนธิสัญญาได้หรือไม่นั้น	จะต้องพิจารณาตาม 
	 	 	 	 ความหมายของอนุสัญญาฯ	มิใช่ว่าบันทึกการประชุมทุกฉบับเป็นสนธิสัญญาไปหมด	ทั้งนี้	 มีคำาพิพากษา 
    ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือศาลโลกเคยวินิจฉัยไว้ในคดี	Maritime	Delimitation	and	Territorial	Questions 
    (Quatar/Bahrain)	Case	ว่า	บันทึกการประชุม	 (Minutes)	ที่ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
	 	 	 	 การต่างประเทศของทั้งสองประเทศ	โดยมิได้เป็นเพียงบันทึกการประชุมหรือมิใช่เพียงการอภิปรายหรือ 
     สรุปประเด็นของข้อท่ีตกลงกันได้หรือท่ีตกลงกันไม่ได้เท่าน้ัน	หากแต่เมื่อระบุข้อผูกพัน	(commitment)	ไว้ตามท่ี 
	 	 	 	 ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบ	จึงก่อสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายระหว่างประเทศระหว่างภาคี	ดังนั้น	บันทึกการประชุม 
	 	 	 	 ฉบับดังกล่าวจึงเป็นความตกลงระหว่างประเทศ	[	ICJ	Reports	1994		120,	para.	25	]	
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อาทิ	มีการเสนอให้ตีความครอบคลุมให้มากที่สุด	เพื่อมิให้มีปัญหาในภายหลังว่าฝ่าฝืนมาตราดังกล่าว	 
แต่ประเด็นที่สำาคัญคงอยู่ที่เจตนารมณ์ของผู้ร่างรัฐธรรมนูญ	มิฉะนั้น	ผู้ร่างรัฐธรรมนูญไม่จำาเป็นต้อง
จำาแนกประเภทสนธิสัญญาเพียงบางประเภทให้ขอความเห็นชอบจากรัฐสภา	โดยสามารถระบุไว้ใน
รัฐธรรมนูญได้เลยว่าสนธิสัญญาทุกฉบับต้องขอความเห็นชอบจากรัฐสภา	หรือปัญหาว่ามีความจำาเป็น
มากน้อยเพียงใดที่จะต้องเพิ่มประเภทของสนธิสัญญาอีก	๒	ประเภทจากเดิมที่เคยบัญญัติในมาตรา	
๒๒๔	วรรค	๒	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	๒๕๔๐	ซึ่งหลายท่านยอมรับว่าเป็น	
รัฐธรรมนูญที่ดีของไทยฉบับหนึ่งนั้น	ผู้เขียนไม่ขอกล่าวถึง	เพราะเมื่อรัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติอย่างไร 
ผูป้ฏบิตักิต้็องพยายามปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้ดท่ีีสดุตามทีร่ฐัธรรมนูญกำาหนด	สำาหรบัประเด็น	อ่ืน	ๆ 	ของมาตรา	
๑๙๐	วรรค	๓	และวรรค	๔	นัน้	อยูน่อกเหนือขอบเขตของบทความน้ี	และผูส้นใจสามารถศกึษาได้จาก
รายงานการประชมุของคณะอนกุรรมการพจิารณากฎหมายว่าด้วยการกำาหนดขัน้ตอนและวิธีการจัดทำา
หนงัสอืสญัญาทีม่ผีลกระทบต่อความมัน่คงทางเศรษฐกิจหรอืสงัคมของประเทศอย่างกว้างขวาง	หรอืมี
ผลผูกพันด้านการค้า	การลงทุนอย่างมีนัยสำาคัญ
	 ท้ายทีส่ดุผูเ้ขยีนถอืหลกัว่า	หากถ้อยคำาใดชดัเจนแล้วไม่ต้องตีความ	แต่หากมคีวามไม่ชดัเจน	หรอื
ผู้อ่านมีความเห็นความเข้าใจแตกต่างกันเมื่อใดจึงจะตีความ	และเมื่อต้องตีความ	ก็ต้องไม่ลืมวิธีการ 
ที่ เรียกว ่า	 “dialectical	 method”	คือ	ต ้องมีทั้ ง	 “induction”	และ	“deduction” 
เพือ่ตรวจสอบการตีความนัน้ว่านำาไปใช้ในกรณต่ีาง	ๆ 	ในอนาคตแล้วผลจะเป็นอย่างไรด้วย	หรอืมคีวาม 
สมเหตุสมผลทางกฎหมายหรือไม่เพียงไร	ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ไม่ควรมองข้ามหาความหมาย 
ที่แท้จริงของคำาที่ต้องการตีความนั้น	  
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 ๑บทความดังกล่าวสรุปสาระสำาคัญจาก เจษฎา ลุประสงค์, บทบาทของรัฐสภาในการพิจารณากฎหมาย : ศึกษากระบวนการ
นิติบัญญัติไทย ช่วง พ.ศ. ๒๕๔๔ – พ.ศ. ๒๕๔๙, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔.

๑. ความน�า
  ในบรรดาประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาซึ่งให้ความสำาคัญกับ
สถาบนันติิบญัญตั ิกล่าวคอื รฐัสภาในฐานะฝ่ายนิตบิญัญตัมิอีำานาจหน้าทีใ่นการพจิารณาออกกฎหมาย 
และควบคุมตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารมีอำานาจหน้าที่ในการ
บริหารราชการแผ่นดินและบังคับใช้กฎหมาย และฝ่ายตุลาการมีอำานาจหน้าที่ในการตีความ วินิจฉัย 
ข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งตามตัวบทกฎหมาย ทั้ง ๓ ฝ่าย นับได้ว่าเป็นอำานาจรัฐอันเป็นองค์ประกอบ
สำาคัญของหลักการแบ่งแยกอำานาจของรัฐเสรีประชาธิปไตยทั้งหลาย ซึ่งอาจมีลักษณะปลีกย่อย 
แตกต่างกันออกไปตามแต่ละประเทศ 
 หากพิจารณาบทบาทของรัฐสภาไทยนับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อวันที่ ๒๔ 
มิถุนายน ๒๔๗๕ เป็นต้นมา ได้มีการกำาหนดรูปแบบของฝ่ายนิติบัญญัติหรือรัฐสภาในรูปแบบที่ 
หลากหลาย มีการนำารูปแบบสภาเดี่ยว และสภาคู่มาใช้สลับสับเปลี่ยนกันไปบ้างตามสภาวการณ์  
ซึ่งในการกำาหนดรูปแบบของรัฐสภาในหลายครั้งได้สะท้อนให้เห็นถึงอำานาจนำาของฝ่ายบริหารที่แม ้
ในทางทฤษฎกีารแบ่งแยกอำานาจรฐั จะให้ความสำาคญัไปทีฝ่่ายนิติบญัญติัหรอืรฐัสภาเช่นเดียวกับรฐัสภา
อังกฤษ แต่สำาหรบักรณรีฐัสภาไทยนัน้ หากมองในรปูแบบและหลกัการแล้ว อาจไม่มคีวามแตกต่างจาก
รัฐสภาอังกฤษมากนัก แต่ในทางความเป็นจริงแล้ว รัฐสภาไทยกลับตกอยู่ภายใต้ความครอบงำาของ 
ฝ่ายบริหารมาเกือบโดยตลอด กล่าวคือ ไม่ว่ารัฐสภาไทยจะเป็นระบบสภาเดี่ยวหรือสภาคู่ ฝ่ายบริหาร
มักจะหาโอกาสควบคุมฝ่ายนิติบัญญัติอันถือว่าเป็นเรื่องปกติของการปกครองในระบอบรัฐสภา

ผู้เขียน 
นายเจษฎา ลุประสงค์ 
นิติกรปฏิบัติการ 
สำ นักกรรมาธิการ ๓

๑

อิทธิพลของฝ่ายบริหาร    
                             ที่มีต่อกระบวนการ        

นิติบัญญัติของรัฐสภาไทย 

government

ช่วง พ.ศ. ๒๕๔๔ - พ.ศ. ๒๕๔๙
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   นอกจากนี้ หากพิจารณาเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (๒๕๔๐) ในส่วนที่
เกีย่วกบับทบาทของสถาบนันติบิญัญตัหิรอืรฐัสภาแล้ว จะเหน็ได้ชดัเจนว่า รฐัธรรมนูญบญัญตัหิลกัการ
ทีใ่ห้ความสำาคญัต่อฝ่ายนติบิญัญตัใินการพจิารณากฎหมายอย่างเป็นอิสระ ตามหลกัการแบ่งแยกอำานาจ
รัฐในระบอบรัฐธรรมนูญนิยม และบัญญัติหลักการรองรับสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการมีส่วนร่วม 
ในกระบวนการนิติบัญญัติ ได้แก่ การเสนอกฎหมาย กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ในเรื่องที่อาจกระทบต่อประโยชน์สาธารณะอย่างกว้างขวาง โดยผ่านกระบวนการนิติบัญญัติที่ดีให้ได้
ผลลัพธ์ที่ดีคือ ได้กฎหมายที่เป็นธรรมทั้งในแง่รูปแบบและเนื้อหาสาระ สามารถจัดสรรสิทธิประโยชน์
ให้แก่กลุ่มคนต่าง ๆ  อย่างสมดุล มีกระบวนการบังคับใช้กฎหมายให้มีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย โปร่งใสและ
รับผิดชอบตรวจสอบได้๒  
 แต่ในทางความเป็นจริงนั้น หลักการที่บัญญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ โดยเฉพาะในส่วน
เกี่ยวกับบทบาทของรัฐสภาในการพิจารณากฎหมายแทบจะพบว่า รัฐสภามีบทบาทอย่างจำากัดในการ
พจิารณาร่างกฎหมาย กล่าวคอื กฎหมายทีอ่อกมาจากรฐัสภาส่วนใหญ่สะท้อนให้เหน็แนวความคดิแบบ 
Top-Down Approach คือ เป็นกระบวนการตรากฎหมายที่เกิดจากแนวนโยบายหรือแนวความคิด 
ของคนเพียงไม่กี่คน หรือไม่กี่กลุ่ม มุ่งรักษาผลประโยชน์ทางการเมืองให้แก่กลุ่มผลประโยชน์เพียง 
บางกลุม่ โดยขาดการมส่ีวนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง กฎหมายทีป่ระกาศใช้ในช่วงเวลาดงักล่าว 
ส่วนใหญ่เป็นกฎหมายที่เน้นการรวมอำานาจเข้าสู่ศูนย์กลาง สร้างความแข็งแกร่งแก่ฐานอำานาจรัฐ 
จนยากแก่การตรวจสอบการใช้อำานาจ มากกว่าการกระจายอำานาจไปสูช่มุชนและท้องถิน่ ไม่สอดคล้อง
กบัหลกัการปกครองในระบอบประชาธปิไตย และไม่เอ้ืออำานวยต่อการพฒันาคนระดบัล่างอย่างแท้จรงิ  
ซึ่งในบทความช้ินนี้ จะได้กล่าวถึงปัจจัยที่เอื้ออำานวยต่อการส่งเสริมบทบาทของรัฐบาลในฐานะ
ฝ่ายบริหาร ให้มีสถานะที่เหนือกว่าฝ่ายนิติบัญญัติหลายประการ อันส่งผลให้บทบาทของรัฐสภา 
ในกระบวนการนิติบัญญัติของไทย โดยเฉพาะในช่วง พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๔๙ มีการเปลี่ยนแปลง 
อย่างมีนัยสำาคัญ และมีประเด็นที่น่าพิจารณาศึกษามากเป็นพิเศษ ดังที่จะได้กล่าวในส่วนต่อไป

๒. ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการนิติบัญญัติไทย
 ในกระบวนการนิติบัญญัติของรัฐสภาในประเทศไทย มีรูปแบบกระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ  
อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการริเริ่มเสนอกฎหมาย การมีส่วนร่วมและบทบาทของฝ่ายต่าง ๆ  
ในการเสนอกฎหมาย กระบวนการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายก่อนนำาเสนอต่อรัฐสภา การนำาเสนอ 
ร่างกฎหมายต่อรัฐสภา จนกระทั่งการประกาศใช้เป็นกฎหมายในที่สุดนั้น ต่างมีปัจจัยที่สำาคัญต่างๆ  
ที่มีผลต่อกระบวนการนิติบัญญัติที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาวะที่ฝ่ายบริหารอยู่ในฐานะที่เหนือกว่า 
และครอบงำากระบวนการนิติบัญญัติของรัฐสภา และกำาหนดทิศทางการออกกฎหมายให้เป็นไป 
ตามความต้องการของฝ่ายบริหาร โดยสามารถจำาแนกปัจจัยสำาคัญต่าง ๆ  ได้ดังนี้

 ๒ภานุมาศ วราหะไพฑูรย์, “กระบวนการนิติบัญญัติในบริบทของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน.” จุลนิติ ปีที่ ๑ ฉบับท่ี ๓ 
(กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๔๗) : น. ๒๐.
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 ๒.๑ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของพรรคการเมือง 
   ในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๕๔๙ ซึ่งรัฐบาลพันตำารวจโท ทักษิณ ชินวัตร หัวหน้าพรรคไทยรักไทย 
ได้รับคะแนนเสียงในการเลือกตั้งอย่างท่วมท้น และจัดตั้งขึ้นเป็นรัฐบาลภายใต้รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ จากการศึกษาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลาดังกล่าว จะพบว่าบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และกฎหมายทั้งในระดับ 
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู พระราชบญัญตั ิพระราชกำาหนด และพระราชกฤษฎกีาทีเ่กีย่วข้อง
กับการใช้อำานาจของฝ่ายบริหาร ต่างมุ่งเสริมสร้างอำานาจและความเข้มแข็งให้แก่ฝ่ายบริหาร อันได้แก่ 
คณะรัฐมนตรี โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีผลต่อการกำาหนดทิศทางการออกกฎหมาย และมีผลต่อ 
กระบวนการนติิบญัญติัของรฐัสภาอย่างมีนยัสำาคญั ภายใต้ปัจจยัสนบัสนนุของบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญู 
และกฎหมาย ดังนี้
  รฐัธรรมนญู ๒๕๔๐ มบีทบญัญตัเิพิม่ความเข้มแขง็ของพรรคการเมอืงในหลายมาตรา ได้แก่ 
การบังคบัให้ ส.ส. ต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมอืงพรรคใดพรรคหน่ึงแต่เพยีงพรรคเดยีวนับถงึวนัสมคัร
รับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน๓ การกำาหนดให้ ส.ส. ที่ลาออกจากพรรคการเมือง  
ต้องสญูเสยีสมาชิกภาพ ส.ส. นบัแต่วันทีล่าออก และการกำาหนดให้ ส.ส. ทีพ่รรคการเมอืงมมีตขิบัออก
จากพรรค ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของคณะกรรมการบริหารพรรคและ ส.ส. ของพรรค  
ต้องสูญเสียสมาชิกภาพ ส.ส. นับแต่วันที่พรรคการเมืองมีมติ เว้นแต่ ส.ส. ผู้น้ันได้อุทธรณ์ต่อศาล
รฐัธรรมนูญ ภายใน ๓๐ วนั ว่ามตดิังกล่าวมีลกัษณะตาม มาตรา ๔๗ วรรคสาม ถ้าศาลวนิิจฉยัไดค้วาม
เช่นนั้น ให้ ส.ส. ผู้นั้นเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่นได้ภายใน ๓๐ วัน๔ ซึ่งมาตรการทางรัฐธรรมนูญ
ทีเ่สรมิสร้างความเข้มแขง็ของพรรคการเมอืงเหล่าน้ี ส่งผลโดยตรงต่อความเป็นอิสระในการปฏิบติัหน้าที่
ของ ส.ส. ภายใต้ระบบพรรคการเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ในระบอบประชาธิปไตยนั้นพรรคการเมือง
มีบทบาทหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างรัฐและประชาชน โดยเป็นผู้สร้างเจตนารมณ์ทางการเมืองร่วมกับ 
ประชาชน และเปลี่ยนแปลงเจตนารมณ์น้ันไปสู่เจตนารมณ์ทางการเมืองของรัฐโดยการลงเลือกตั้ง 
เพราะเม่ือพรรคการเมืองชนะการเลือกตั้งได้เป็นรัฐบาล เจตนารมณ์ทางการเมืองของพรรคการเมือง 
ทีช่นะเลอืกต้ังย่อมกลายเป็นเจตนารมณ์ทางการเมอืงของรฐับาล และโดยทีร่ฐัเป็นนติบิคุคล เจตนารมณ์ 
ของรฐับาลซึง่เป็นตวัแทนของรฐัจงึเท่ากบัเป็นเจตนารมณ์ของรฐั ดงัน้ัน เจตนารมณ์ของพรรคการเมอืง
จึงเปลี่ยนไปเป็นเจตนารมณ์ของรัฐโดยกระบวนการเลือกตั้งดังที่ได้กล่าวมานี้ พรรคการเมืองจึงมิได้
มหีน้าทีแ่ต่เพยีงเสนอตวัผูล้งสมคัรรบัเลอืกตัง้ แต่ต้องมหีน้าทีใ่นการเสนอนโยบายให้ประชาชนเลอืกด้วย  
ถ้าปราศจากพรรคการเมอืงทีน่ำาเสนอนโยบายและเจตนารมณ์ทางการเมอืงแล้ว ประชาชนกจ็ะใช้อำานาจ 
อธปิไตยได้เพียงแต่เลือกตัวบุคคล แต่ไม่มีส่วนในการกำาหนดนโยบายและสร้างเจตนารมณ์ทางการเมอืง
ได้เลย เพราะผู้สมัครแต่ละคนก็มีนโยบายคนละอย่าง ในตอนเลือกตั้งจึงไม่อาจรู้ได้เลยว่าเมื่อผู้ชนะ 
การเลือกต้ังรวมกันเป็นสภาหรือเป็นรัฐบาลแล้วเจตนารมณ์ของรัฐจะไปในทางใด ด้วยบทบาท 

 ๓รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๔๐ มาตรา ๑๐๗ (๔).
 ๔รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๔๐ มาตรา ๑๑๘ (๘).
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ความสำาคัญเช่นนี้ในทางวิชาการจึงเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า พรรคการเมืองเป็นสิ่งจำาเป็นที่ขาด
ไม่ได้ สำาหรับระบอบประชาธิปไตย แต่ขณะเดียวกันระบอบประชาธิปไตยแบบผู้แทนก็มีหลักการว่า  
ส.ส. ทีม่าจากการเลอืกตัง้นัน้เป็นผูแ้ทนปวงชนคนทัง้หมด และต้องปฏบิตัหิน้าทีเ่พือ่ปวงชนคนทัง้หมด 
ปัญหาคืออะไร มาก่อน ระหว่างพรรคการเมือง กับ ส.ส. หรืออะไรมาก่อนระหว่างการปฏิบัติหน้าที่
เพื่อพรรคการเมือง กับการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวมปวงชน ปัญหาจะไม่เกิดถ้าหากว่า  
ผลประโยชน์ของพรรคการเมืองเป็นไปในทางเดียวกันกับผลประโยชน์ของประชาชน เพราะมต ิ
ของพรรคการเมืองกับการทำาหน้าที่เป็นผู้แทนปวงชนของ ส.ส. จะไปในทางเดียวกัน แต่ปัญหา 
จะเกิดขึ้นถ้าหากว่า พรรคการเมืองมีมติที่สวนทางกับการทำาหน้าที่เป็นผู้แทนปวงชน หรือประโยชน ์
ของพรรคการเมืองสวนทางกับประโยชน์ของปวงชนในความขัดแย้งนี้ การทำาหน้าที่เป็นผู้แทนปวงชน 
ต้องมาก่อนพรรคการเมือง เพราะพรรคการเมืองควรจะมีมติไปในทางที่เป็นประโยชน์ต่อปวงชน  
ถ้าพรรคการเมืองมีมติที่สวนทางกับประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ เช่น รัฐมนตรีคนหนึ่งของพรรค 
มีพฤติกรรมที่ไม่สมควรไว้วางใจให้ทำางานต่อไป เมื่อถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจจากฝ่ายค้านก็ไม่สามารถ
ชี้แจงข้อกล่าวหาได้ แต่พรรครัฐบาลกลับมีมติให้ ส.ส. ของพรรคต้องลงมติไว้วางใจรัฐมนตรีคนนั้น  
มติพรรคเช่นนี้แท้ที่จริงแล้วไม่อาจผูกมัด ส.ส. ของพรรคได้ เพราะ ส.ส. เป็นผู้แทนของปวงชนไม่ใช่ 
ผู้แทนพรรค ถ้า ส.ส. ตกอยู่ภายใต้อาณัติของพรรคและต้องปฏิบัติตามที่พรรคสั่งทุกอย่าง ก็เท่ากับว่า
อำานาจอธิปไตยซึ่งเป็นของปวงชนได้กลายไปเป็นของพรรคการเมือง ถ้าเป็นเช่นนั้น รัฐประชาธิปไตย 
(democratic state) ก็จะกลายเป็นรัฐพรรคการเมือง (party state) ที่อำานาจอธิปไตยเป็นของ
พรรคการเมือง เป็นการปกครองของพรรคการเมือง โดยพรรคการเมือง และเพื่อพรรคการเมือง  
หาใช่ระบอบประชาธปิไตยอกีต่อไปไม่ ดงัน้ันถ้าการทำาหน้าทีเ่ป็นผูแ้ทนปวงชน ขดักับมตพิรรคการเมอืง
หรือผลประโยชน์ ของพรรค ผลประโยชน์ของปวงชนต้องมาก่อนผลประโยชน์ของพรรค และการ 
ทำาหน้าที่ผู้แทนปวงชนต้องมาก่อนการทำาหน้าที่สมาชิกพรรค พรรคการเมืองเป็นสิ่งจำาเป็นสำาหรับ
ระบอบประชาธิปไตย แต่มิได้หมายความว่าพรรคการเมืองจะสำาคัญกว่าหรือใหญ่กว่าผู้แทนปวงชน  
ถึงขนาดว่าเมือ่ผลประโยชน์ของพรรคสวนทางกบัผลประโยชน์ของปวงชน ผูแ้ทนปวงชนต้องถกูบงัคบั 
ให้เลือกผลประโยชน์ของพรรคดังเช่นที่เกิดขึ้นในประเทศไทยใน เช่นกรณีตัวอย่างที่เด่นชัดคือ 
การอภปิรายไม่ไว้วางใจรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคม (นายสรุยิะ จงึรุง่เรอืงกจิ) ในเดอืนมถินุายน 
๒๕๔๘ คณะกรรมการประสานงานพรรครัฐบาล หรือ “วิปรัฐบาล” มีมติให้ ส.ส. ของพรรคไทยรักไทย
ยกมือไว้วางใจนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ล่วงหน้าเป็นเวลาถึง ๗ วัน ก่อนที่จะได้ฟังการอภิปรายของ 
ฝ่ายค้านซึง่เป็นเสียงข้างน้อยในสภา โดยใช้สิง่ทีเ่รยีกว่า “มตพิรรค” สิง่ทีเ่กดิขึน้น้ีสะท้อนให้เหน็ปัญหา
ที่เกิดข้ึนในการเมืองและระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยได้อย่างชัดเจนที่สุด ที่นายกรัฐมนตรี
สามารถใช้ พรรคการเมือง ครอบงำาสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติได้ จนไม่มีการแบ่งแยก 
อำานาจระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติอีกต่อไป เป็นสภาวการณ์ที่ผู้แทนปวงชนไม่ปฏิบัติหน้าที่
เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของปวงชน หากต้องยกมือตามความประสงค์ของนายกรัฐมนตรี ถึงแม้การ 
ยกมือนั้นจะสวนทางกับผลประโยชน์ของปวงชนก็ตาม  เมื่อเป็นเช่นนี้การตรวจสอบถ่วงดุล ซึ่งเป็น 
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ความมุ่งหมายของการแบ่งแยกอำานาจ และเป็นสิง่ทีจ่ำาเป็นสำาหรบัระบอบประชาธปิไตยในการป้องกนั 
มิให้เกิดการใช้อำานาจโดยมิชอบ หรือโดยเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และพวกพ้อง จึงเสียหาย 
ไปทั้งหมด รัฐบาลโดยการนำาของ พ.ต.ท. ทักษิณ ไม่ถูกตรวจสอบจากสภาผู้แทนราษฎร และเมื่อ
ต้องการกฎหมายใด ก็ใช้เสียงข้างมากผ่านกฎหมายได้ตามที่ต้องการ๕ 
  เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา 
แม้ทั้งสองประเทศนี้จะมิได้มีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญบังคับให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องสังกัด
พรรคการเมืองอย่างในกรณีของพรรคการเมืองในประเทศไทยก็ตาม แต่ด้วยสภาพการบริหารงาน 
ภายในพรรคการเมืองของอังกฤษและสหรัฐอเมริกามีความเป็นประชาธิปไตยสูง และมีความ 
เป็นพรรคการเมืองที่สะท้อนถึงประโยชน์และอุดมการณ์เพื่อมวลชนอย่างชัดแจ้ง จึงส่งผลให้ ส.ส. 
ขององักฤษและสหรฐัอเมรกิาต่างสังกดัพรรคการเมอืงด้วยกันทัง้สิน้ หากแต่ ส.ส. ของทัง้สองประเทศน้ี 
มีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติโดยสมบูรณ์ กล่าวคือ ส.ส.ในสังกัดพรรคการเมือง 
ของประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกาจะเคารพกติกาและใช้ดุลพินิจตามกรอบนโยบายของ
พรรคการเมืองที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาเท่านั้น นอกเหนือจากนั้น ส.ส. ทุกคนสามารถใช้ดุลพินิจ 
ของตนในการทำาหน้าทีใ่นฐานะฝ่ายนติบิญัญัตไิด้โดยอิสระ เพือ่รกัษาไว้ซ่ึงผลประโยชน์ของประเทศชาติ 
และประชาชนอย่างแท้จริง บางกรณีจะเห็นได้ว่าในกระบวนการนิติบัญญัติของทั้งรัฐสภาอังกฤษ 
และสหรัฐอเมริกา หลายครั้งที่ ส.ส. ฝ่ายรัฐบาลลงมติเห็นด้วยกับฝ่ายค้านควำ่าร่างกฎหมายของรัฐบาล 
หรือบางกรณี ส.ส. ฝ่ายค้านก็ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างกฎหมายของรัฐบาล ซึ่งสะท้อนถึงวัฒนธรรม
ประชาธปิไตยขององักฤษและสหรฐัอเมรกิาอย่างชดัเจน๖ ในขณะที ่ส.ส. ของไทย โดยเฉพาะสมยัรฐับาล 
พนัตำารวจโท ทกัษณิฯ ถกูควบคมุกำากบัโดยหวัหน้าพรรคการเมอืง ผ่านมตพิรรคการเมอืงอย่างเบด็เสรจ็
เด็ดขาด เนื่องจากอาศัยฐานบารมีของการเป็นหัวหน้าพรรคการเมือง ควบกับตำาแหน่งนายกรัฐมนตร ี
ในฐานะหวัหน้ารฐับาล แม้ว่าในเรือ่งนัน้จะมไิด้เป็นเรือ่งทีอ่ยูใ่นนโยบายทีร่ฐับาลแถลงไว้ต่อรฐัสภาก็ตาม 
ส.ส. ของไทยจึงขาดอิสระในการใช้ดุลพินิจของตน เพราะถูกครอบงำาทั้งทางนิตินัยและทางพฤตินัย 
และแม้ว่ารัฐสภาของไทยในสมัยทักษิณจะเป็นระบบสองสภา คือ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 
แต่ด้วยสภาทัง้สองต่างมคีวามสมัพนัธ์ทีใ่กล้ชิดกับรฐับาลมากเป็นพเิศษ จึงทำาให้เกิดภาวการณ์ควบรวม
เป็นสภาเดียวเช่นเดียวกับระบบสภาเดียวในแถบละตินอเมริกา 
 ดังนัน้ เมือ่ฝ่ายบรหิารกบัฝ่ายนติบิญัญัตมิคีวามสมัพนัธ์ใกล้ชดิแนบแน่นจนแยกไม่ออก จนกลาย
เป็นพวกเดียวกนั ย่อมทำาให้เกดิสภาวะความเป็น “สภาเดยีว” ในทางพฤตนัิย ย่อมทำาให้รฐับาลสามารถ
ผลักดันร่างกฎหมายเสนอต่อรัฐสภาซึ่งเป็นพวกเดียวกันกับตน ให้ออกกฎหมายมาตอบสนองต่อการ 
ใช้อำานาจของตนไปละเมิดต่อสารัตถะแห่งสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้โดยง่าย

 ๕ปริญญา เทวานฤมิตรกุล และคณะ, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและพรรคการเมือง : การแก้จุดอ่อนของรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐  
ท่ีให้นายกรัฐมนตรีมีอ�านาจเหนือผู้แทนปวงชนโดยใช้พรรคการเมือง  [ออนไลน์], ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๐. แหล่งที่มา  
http://law.tu.ac.th/outline/๒๕๕๒/summer/La๓๕๔/๑.pdf.
 ๖สมยศ เชื้อไทย, การบรรยายหลักสูตรการเสริมสร้างความรู้ด้านระบบงานนิติบัญญัติสำาหรับนักกฎหมายของสำานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๓.
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 ๒.๒ อ�านาจของฝ่ายบริหารในการตราพระราชก�าหนด
  ในช่วง พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๔๙ มกีารตราพระราชกำาหนดถงึ ๑๑ ฉบบั โดยตราพระราชกำาหนด 
ที่สำาคัญอย่างน้อยสามฉบับ คือ พระราชกำาหนดกำาหนดภาษีสรรพสามิตในกิจการโทรคมนาคม  
พระราชกำาหนดแก้ไขเพิม่เติมพระราชบญัญตัป้ิองกันและปราบปรามการฟอกเงนิ และพระราชกำาหนด
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (เพิ่มลักษณะความผิดฐานก่อการร้าย) อันเป็นการทำาลาย
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยที่รับรองอำานาจสูงสุดเป็นของประชาชน กล่าวคือ 
เรื่องใดที่รัฐจะดำาเนินการอันมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิและหน้าที่ของประชาชนอย่างรุนแรง  
ก็จำาต้องขอความเห็นชอบจากประชาชนในฐานะเจ้าของอำานาจอธิปไตย ซึ่งในที่นี้หมายถึงการเสนอ 
ร่างกฎหมายเพื่อขอความเห็นชอบจากรัฐสภาในฐานะผู้ใช้อำานาจแทนประชาชนทั้งหลายก่อนเพ่ือ 
พิจารณากลั่นกรองกฎหมายให้อำานาจรัฐเพียงเท่าที่จำาเป็น เพื่อมิให้ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอำานาจ 
อธิปไตยถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพอย่างไร้ขอบเขต เพราะต้องไม่ลืมว่าอำานาจรัฐเป็นสิ่งที่ผกผัน 
กับสิทธิเสรีภาพเสมอ หมายความว่า ยิ่งรัฐมีอำานาจมากขึ้นเท่าใด ประชาชนย่อมมีสิทธิและเสรีภาพ
น้อยลงไปเท่านั้น

  ๒.๓ บทบาทของคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล)
   นอกจากปัจจยัทางรฐัธรรมนญูทีส่ร้างความเข้มแขง็ให้กบัพรรคการเมอืงและนายกรฐัมนตรี 
ในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารแล้ว ยังมีการออกคำาสั่งนายกรัฐมนตรีที่ ๔๕/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๕ มีนาคม 
๒๕๔๔ เร่ือง ต้ังคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (ปสส.) หรือวิปรัฐบาล ซึ่งกำาหนดให้
คณะกรรมการดงักล่าวมบีทบาทในการประสานงานระหว่างรฐับาลกบัสภาผูแ้ทนราษฎร ซ่ึงกำาหนดให้ 
มติของคณะกรรมการต้องสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล หรือนายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี 
ประกอบการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ซึ่งมาตรา ๘ ของพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว กำาหนดให้การประชุมคณะรัฐมนตรี ในกรณีปกต ิ
ให้ดำาเนินการได้เมื่อมีรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำานวนคณะรัฐมนตรีทั้งหมด
ที่มีอยู่ และในกรณีจำาเป็นเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์สำาคัญของประเทศ หรือมีกรณีฉุกเฉิน หรือเพื่อ 
ประโยชน์ในการรักษาความลับ นายกรัฐมนตรีอาจพิจารณาเรื่องใดกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องตามที ่
นายกรัฐมนตรีเห็นสมควรเพื่อมีมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นก็ได้นั้น ย่อมเป็นการขัดต่อบทบัญญัติ
มาตรา ๒๐๑ ของรัฐธรรมนูญอย่างชัดแจ้ง 
   ประเด็นที่น่าพิจารณาคือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
มาตรา ๒๐๑ วรรคหนึ่ง บัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่า “พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคน
หนึ่งและรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกิน ๓๕ คนประกอบเป็นคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน” 
แม้ว่ารัฐธรรมนูญมิได้กำาหนดให้การประชุมคณะรัฐมนตรีจะต้องมีองค์ประชุมจำานวนเท่าใดก็ตาม  
แต่หากพิจารณาถึงอำานาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี ในฐานะที่เป็นฝ่ายบริหารในราชการแผ่นดิน 
เพื่อประโยชน์สำาคัญของประเทศชาติและประชาชนแล้ว การประชุมคณะรัฐมนตรีย่อมต้องมีรัฐมนตรี 
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มาประชมุตัง้แต่กึง่หนึง่ของคณะรฐัมนตรทีัง้หมด ตามธรรมเนียมปฏิบตัทิัว่ไป การทีม่าตรา ๘ วรรคหน่ึง 
ของพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวกำาหนดองค์ประชุมคณะรัฐมนตรีไว้เพียง ๑ ใน ๓ ย่อมน่าจะขัดต่อ
บทบัญญัติมาตรา ๒๐๑ ของรัฐธรรมนูญอย่างชัดแจ้ง อีกทั้งโดยสภาพของคณะรัฐมนตรีมีลักษณะของ
ความเป็นองค์กรกลุ่มที่จำาต้องพิจารณาตัดสินในในเรื่องสำาคัญต่าง ๆ  ร่วมกัน การที่พระราชกฤษฎีกา 
กลับเขียนมอบอำานาจให้นายกรัฐมนตรีสามารถพิจารณาตัดสินใจในเรื่องสำาคัญของประเทศ 
เพียงคนเดียว หรือร่วมกับรัฐมนตรีเพียงไม่ก่ีคน ย่อมขาดความละเอียดรอบคอบ และสะท้อนภาพ 
การรวบอำานาจการตัดสินใจอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไว้ที่นายกรัฐมนตรีเพียงผู้เดียว โดยปราศจาก 
การพิจารณาตัดสินใจขององค์คณะ อาจสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติและประชาชนอย่าง 
มหาศาลได้ กล่าวคือ ในบรรดากฎหมายหลายฉบับที่บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีมีอำานาจพิจารณา 
ตัดสินใจ นายกรัฐมนตรีก็อาจใช้อำานาจตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวใช้อำานาจพิจารณาตัดสินใจแทน
คณะรัฐมนตรีได้แทบทุกเรื่อง จนเป็นการลดทอนอำานาจหน้าที่ของรัฐมนตรีอ่ืนในการร่วมพิจารณา
ติดตาม ตรวจสอบ และกลั่นกรองอย่างละเอียดรอบคอบของคณะรัฐมนตรีทั้งคณะ หากเป็นเช่นน้ี  
ย่อมมีข้อโต้แย้งขึ้นมาได้ทันทีว่า แล้วเหตุนี้จะมีคณะรัฐมนตรีทั้งคณะไว้ด้วยเหตุใด หากรัฐมนตรีอื่น 
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนในการบริหารราชการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญได้อีกต่อไป
   การเขียนกฎหมายให้อำานาจของฝ่ายบริหารออกกฎหมายลำาดับรองอย่างไร้ขอบเขตเช่นนี้ 
ส่งผลให้ฝ่ายบริหารสามารถรวบอำานาจได้อย่างเด็ดขาดจนละเลยกระบวนการนิติบัญญัติของรัฐสภา
ได้เพราะรัฐธรรมนูญมีเจตนารมณ์มุ่งหมายให้คณะรัฐมนตรีทั้งคณะมีส่วนร่วมในการพิจารณาตัดสินใจ
ในการบริหารราชการแผ่นดินทั้งปวง มิใช่ให้อำานาจนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีเพียงไม่กี่คนมีอำานาจ
ตัดสินใจแทนคณะรัฐมนตรีทั้งคณะได้ พฤติการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามสร้างฐาน
อำานาจเบ็ดเสร็จไว้ที่ตัวผู้นำาทางการเมืองเพียงผู้เดียวหรือคณะเดียว จนละเลยกระบวนการนิติบัญญัติ
ของรัฐสภา
   ผลของการที่ฝ่ายบริหารอาศัยกลไกของรัฐธรรมนูญและกฎหมายต่าง ๆ  รวมทั้งการอาศัย
อำานาจผ่านระบบพรรคการเมืองมาครอบงำาและจำากัดบทบาทในการพิจารณากฎหมายของฝ่าย
นิติบัญญัติที่เห็นได้ชัด คือ กฎหมายที่สำาคัญต่อการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน รวมทั้ง
กฎหมายเก่ียวกับการตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐที่รัฐบาลควรเร่งดำาเนินการกลับมีความล่าช้า อาทิ 
กฎหมายว่าด้วยประชาพิจารณ์ กฎหมายว่าด้วยองค์กรอิสระเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายว่าด้วย 
การคืนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนแต่ไม่ได้นำาไปใช้ เป็นต้น ในขณะที่กฎหมายที่เกิดจากนโยบาย
ของฝ่ายบริหาร เช่น กฎหมายปฏิรูประบบราชการที่เพิ่มจำานวนกระทรวง ทบวง กรม เพื่อเพิ่ม 
ขอบอำานาจของฝ่ายบริหารกลับใช้เวลาการตราในรัฐสภาไม่ถึงครึ่งปี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการที่รัฐบาล
ใช้อำานาจครอบงำารัฐสภาจนขาดความเป็นอิสระในการตรากฎหมาย เป็นผลให้การตรากฎหมาย 
ขาดความรอบคอบ และตกอยู่ภายใต้อำานาจแห่งความอำาเภอใจของผู้กุมเสียงข้างมากในสภา กล่าวคือ  
เมื่อรัฐธรรมนูญมีเจตนารมณ์เพิ่มความเข้มแข็งแก่ฝ่ายบริหารก็เพื่อประโยชน์และความต่อเนื่อง 
ในการบริหารราชการแผ่นดิน แต่ฝ่ายบริหารกลับใช้จุดแข็งดังกล่าวไปในทางที่มิชอบด้วยเจตนารมณ ์
ของรัฐธรรมนูญจนกลายเป็นเผด็จการทางรัฐสภาไปในที่สุด
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   ในประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกามีรูปแบบที่คล้ายกัน คือ มติของที่ประชุมพรรค 
มผีลผกูพนัต่อสมาชิกของพรรค แม้มติพรรคจะมใิช่ข้อบงัคบัทางกฎหมายแต่เป็นข้อผกูพนัทางการเมอืง  
โดยปกติสมาชิกของพรรคมีอิสระในการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายใด ๆ  
ก็ได้ แต่ในกรณีที่ร่างกฎหมายใดเกี่ยวข้องกับนโยบายของพรรคที่แถลงไว้ต่อรัฐสภา (มิใช่นโยบายของ
หัวหน้าพรรคเหมือนประเทศไทย) สมาชิกพรรคจะต้องยึดถือตามมติของที่ประชุมพรรคเป็นหลัก

 ๒.๔ บทบาทของกลุ่มทุนธุรกิจขนาดใหญ่ในบริบทการเมืองไทย
  เส้นทางในการก้าวเข้าสู่อำานาจทางการเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ ของกลุ่มธุรกิจ
ขนาดใหญ่เปลี่ยนแปลงจากการเล่นการเมืองผ่านระบบตัวแทนดังที่เคยปฏิบัติมาเป็นการก้าวเข้าสู่
การเมืองด้วยตนเอง ความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างกลุ่มทุนสื่อสารและกลุ่มทุนพรรคการเมืองใหญ ่
โดยมีอำานาจทางเศรษฐกิจของกลุ่มทุนสื่อสารเป็นฐานเชื่อมโยงมาสู่อำานาจการเมืองอย่างก้าวกระโดด
และเบด็เสรจ็อนันบัว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ทางการเมอืง และนำาไปสูปั่ญหาการมผีลประโยชน์ส่วนได้ 
ส่วนเสีย (conflict of interest) ของผู้มีอำานาจทางการเมือง อันเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของ 
รัฐธรรมนูญในเรื่องผลประโยชน์ขัดกันอย่างชัดเจน แม้ช่วงที่ผ่านมาภายหลังมีการประกาศใช้ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (๒๕๔๐) อันเป็นรัฐธรรมนูญที่ชื่อว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่มีบทบัญญัติ
ที่คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และเพิ่มช่องทางการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
อย่างกว้างขวาง อาทิ การให้สิทธิแก่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายนั้น แม้ว่า 
จะเป็นการเพิ่มภาระในการทำางานของฝ่ายนิติบัญญัติบ้าง แต่ก็ไม่ได้มากมายนัก ซึ่งแนวคิดนี้ 
เปรียบเสมือนเป็นช่องทางหนึ่งเพื่อให้ประชาชนได้มีทางออก หรือผ่อนปรนและเกิดความรู้สึกว่าได้ 
เสนอกฎหมายไปแล้วเท่านัน้ แต่ในทางปฏิบตัเิป็นไปได้ยากทีจ่ะประสบผลสำาเรจ็ ถงึแม้ว่าในรฐัธรรมนญู
บัญญัติไว้ว่า ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ประชาชนเสนอ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 
ต้องให้ผู้แทนของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติน้ันชี้แจงหลักการของ 
พระราชบัญญัติ และคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจะต้อง 
ประกอบด้วยผู้แทนของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติน้ันไม่น้อยกว่า 
หนึ่งในสามของกรรมาธิการทั้งหมดก็ตาม แต่ก็ยังไม่มีหลักประกันอะไรว่าร่างกฎหมายน้ันจะผ่าน 
ความเห็นชอบจากรัฐสภาไปได้ และถ้าผ่านจะมีหลักการหรือเนื้อหาสาระดังที่ประชาชนเสนอหรือไม่ 
ทั้งนี้เพราะประชาชนมีปัญหาอุปสรรคในการร่างกฎหมาย๗ 
   ในขณะเดียวกัน การที่รัฐธรรมนูญบัญญัติเพิ่มความเข้มแข็งให้กับฝ่ายบริหาร และพรรค 
การเมอืง (อนัเกดิจากการรวมตวัของกลุม่ทนุทางธรุกจิขนาดใหญ่) แต่ขาดกระบวนการถ่วงดลุตรวจสอบ 
ที่มีประสิทธิภาพและความเข้มแข็งมากพอ ทำาให้ระบบถ่วงดุลไม่ทำางาน กลับเป็นการเปิดช่องให้ 
ฝ่ายบรหิารใช้อำานาจบิดเบือนเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนูญ ใช้อำานาจและอิทธพิลทางการเมอืงผ่านกลไก

 ๗สัมภาษณ์ มีชัย ฤชุพันธ์ุ, “ยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนากระบวนการนิติบัญญัติไทย,” จุลนิติ ปีท่ี ๗ ฉบับท่ี ๕ (กันยายน – ตุลาคม 
๒๕๕๓) : น. ๓.
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ดังกล่าวมาครอบงำาฝ่ายนติบิญัญตัไิด้อย่างเบด็เสรจ็เดด็ขาด ควบคมุทศิทางการออกกฎหมายให้เป็นไป
ตามทีร่ฐับาลต้องการ ทัง้ทีผู้่แทนราษฎรในรัฐสภาสามารถแก้ไขข้อบกพร่องดงักล่าวได้โดยเพิม่ช่องทาง
ของการต่อรองต่าง ๆ  ให้มากขึน้ ย่อมเป็นการปิดโอกาสในการมส่ีวนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
นติบิญัญตัทิัง้ทางตรงและทางอ้อม ซึง่ระบบโครงสร้างทางการเมอืงของประเทศไทยเปิดช่องทางของการ
ต่อรองผลประโยชน์ผ่านกระบวนการเลือกตั้งเพียงระบบเดียว โดยไม่เปิดให้มีการต่อรองผ่านช่องทาง 
อ่ืน ๆ  ได้เลย ทั้ง ๆ  ที่กระบวนการออกกฎหมายล้วนเป็นเรื่องของการต่อรองผลประโยชน์ระหว่างรัฐ 
กับประชาชน ด้วยสภาพทางการเมืองของไทยที่ไม่เปิดช่องทางการต่อรองโดยวิธีการอื่นนี้เอง ทำาให้
ระบบกฎหมายไทยมองข้ามกระบวนการต่อรองอื่น ๆ  นอกจากการเลือกตั้ง จึงนำามาซึ่งความล้มเหลว 
ในการมส่ีวนร่วมทางการเมืองของประชาชนในกระบวนการนิตบิญัญตัขิองประเทศไทยในทีส่ดุ อันเป็น 
การทำาลายการเมืองในระบบเปิดให้กลายเป็นการเมืองระบบปิด ปิดกั้นการเมืองนอกรัฐสภา  
  อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากลุ่มธุรกิจการเมืองจะเข้าไปมีบทบาททางการเมืองและส่งผลต่อการ
ชี้นำาและกำาหนดทิศทางการตรากฎหมายในกระบวนการนิติบัญญัติของรัฐสภาไทยมากขึ้น แต่สถาบัน
ข้าราชการยังคงมีบทบาทสำาคัญต่อกระบวนการออกกฎหมายอยู่มาก เน่ืองจากสถาบันข้าราชการ 
นบัเป็นเครือ่งมอืของฝ่ายบรหิารทีมี่บทบาทต่อการรเิริม่และจดัทำาร่างกฎหมาย เนือ่งจากการร่างกฎหมาย
เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยเทคนิคและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยเปลี่ยนรูปแบบความสัมพันธ์อย่างมี 
นัยสำาคัญจากเดิมที่เป็นผู้กำากับกลุ่มธุรกิจมาเป็นผู้รับใช้กลุ่มธุรกิจภายใต้ความท้าทายในรูปแบบการ
บริหารงานแบบ ซีอีโอ นั่นเอง ซึ่งในที่นี้ สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาถือเป็นหน่วยงานของฝ่าย
บริหารที่มีความสำาคัญต่อกระบวนการยกร่างกฎหมายมากที่สุด เน่ืองจากเป็นหน่วยงานที่มีอำานาจ
หน้าที่ในการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายที่บรรดาหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเสนอร่างกฎหมาย 
เข้าสูก่ารพจิารณาของคณะรฐัมนตร ีและรบันโยบายของฝ่ายบรหิารมาแปลงเป็นร่างกฎหมายก่อนเสนอ
ต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาต่อไป

 ๒.๕ การสร้างความเข้มแข็งของฝ่ายบริหารโดยอาศัยเงื่อนไขทางกฎหมาย
   เมื่อพิจารณากลุ่มกฎหมายที่มีการประกาศใช้ในช่วง พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๔๙ ซึ่งมีการ
ประกาศใช้จำานวน ๑๘๗ ฉบับ นั้น มีกฎหมายจำานวนหลายฉบับกำาหนดให้นายกรัฐมนตรีในฐานะ
หัวหน้าฝ่ายบรหิารเป็นประธานกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน ๆ  เช่น กฎหมายกองทนุเสรมิสร้าง 
สุขภาพแห่งชาติ กฎหมายป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กฎหมายการสอบสวนคดีพิเศษ กฎหมาย
ตำารวจแห่งชาติ กฎหมายทองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กฎหมายส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
เป็นต้น ซึ่งหากพิจารณาในเนื้อหาสาระของกฎหมายเหล่าน้ี จะพบว่า เป็นกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ
นโยบายของรัฐบาลโดยตรง รวมทั้งมีกฎหมายที่ให้อำานาจนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีสามารถ 
ใช้อำานาจอย่างกว้างขวางจนไม่จำาเป็นต้องตราเป็นกฎหมายเพื่อขอความเห็นชอบจากรัฐสภา แต่ใช ้
อำานาจผ่านการออกกฎหมายลำาดบัรอง อกีท้ังกฎหมายหลายฉบบัมกักำาหนดหลกัการในทำานองเดยีวกัน 
ที่ให้อำานาจฝ่ายบริหารหรือฝ่ายปกครองไปกำาหนดรายละเอียดและเงื่อนไขของการใช้อำานาจ  
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ไม่ว่าจะเป็นการออกเป็นกฎกระทรวง ระเบยีบ ประกาศ ข้อบงัคบัอนัเป็นกฎหมายลำาดบัรองทีใ่ห้อำานาจ 
ฝ่ายบรหิารกระทำาการต่าง ๆ  ได้อย่างกว้างขวางจนเกนิขอบเขต แทนทีจ่ะกำาหนดเงือ่นไขการใช้อำานาจ
ไว้ในพระราชบัญญัติ และแม้ว่ากฎหมายลำาดับรอง ได้แก่ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ  
ข้อบังคับ ประกาศและคำาส่ังต่าง ๆ  เหล่านี้ ฝ่ายบริหารจะบัญญัติได้ภายในขอบเขตที่กฎหมายแม่บท 
ให้อำานาจไว้เท่านั้น ถ้าหากฝ่ายบริหารออกมาเกินขอบเขตที่กฎหมายแม่บทให้อำานาจไว้ กฎหมาย 
ลำาดับรองนั้นย่อมเป็นอันใช้บังคับไม่ได้ แต่เมื่อดูจากกฎหมายหลายฉบับแล้ว พบว่า กฎหมายแม่บท 
ให้อำานาจฝ่ายบริหารมีอำานาจออกกฎหมายลำาดับรองแทบทุกเรื่องทั้งที่เรื่องบางเรื่องควรกำาหนดสาระ
ของการใช้อำานาจไว้ในกฎหมายแม่บท แต่กลับไปเขียนฝากหรือโยนให้ฝ่ายบริหารไปออกกฎหมาย 
ลำาดบัรองเพือ่กำาหนดเงือ่นไขการใช้อำานาจของตนเองได้ตามอำาเภอใจ ยกตัวอย่างเช่น ประมวลรษัฎากร
ให้อำานาจฝ่ายบริหารจัดเก็บภาษีโดยใช้หลักการบังคับมากกว่าการยินยอมของประชาชน กล่าวคือ  
ฝ่ายบริหารเก็บภาษีโดยไม่อิงหลักกฎหมาย ในเรื่องนี้หากพิจารณาแต่เพียงรูปแบบที่เป็นทางการ 
ก็จะเห็นว่าฝ่ายบริหารจัดเก็บภาษีโดยอิงกฎหมายซึ่งผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาตามหลักการ 
ปกครองแบบประชาธิปไตย แม้จะมีกฎหมายภาษีบางฉบบัทีป่ระกาศใช้ในยคุรฐับาลเผดจ็การไม่ได้ผ่าน 
ความเห็นชอบของรัฐสภา แต่ก็อนุโลมได้ว่ามีการประกาศใช้ติดต่อกันมานานและผ่านยุคสมัยการมี
รัฐสภามาหลายครั้ง เมื่อรัฐสภาไม่ท้วงติงก็น่าจะถือว่ารัฐสภายอมรับกฎหมายดังกล่าวโดยปริยายได้๘ 
  แต่หากพิจารณาให้ลึกซึ้งจะพบว่า กฎหมายภาษีอากรและการหารายได้ของไทยเราเปิด 
ช่องว่างให้ฝ่ายบริหารใช้ดุลพินิจในการตรากฎหมายของฝ่ายบริหาร และให้อำานาจฝ่ายบริหารยกเว้น 
ลดหย่อนภาษใีห้แก่บคุคลและธรุกจิไว้อย่างกว้างขวาง ฝ่ายบรหิารจึงสามารถกำาหนดนโยบายภาษีได้เอง 
โดยไม่ได้ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภา ในทางปฏิบัติพบว่าฝ่ายบริหารได้อาศัยช่องว่างของกฎหมาย 
ในการออกพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ ให้อำานาจและดุลพินิจแก่ส่วนราชการที่มีอำานาจ
จัดเก็บภาษีอากรในการจัดเก็บภาษีและรายได้ประเภทต่าง ๆ  ได้อย่างกว้างขวาง๙ อีกทั้งได้ใช้อำานาจ 
และดลุพนิจิในการยกเว้นหรอืลดหย่อนภาษีให้แก่บคุคลและหน่วยธรุกิจอย่างกว้างขวางและต่อเน่ือง๑๐  
ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่มิชอบด้วยหลักความยินยอมของประชาชน๑๑  

 ๘จรัส สุวรรณมาลา, ประชาธิปไตยทางการคลังของไทย (กรุงเทพฯ: คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓) หน้า 
๑๑๕-๑๒๑.
 ๙สุรเกียรติ เสถียรไทย และบวรศักดิ์ อุวรรณโณ, ๒๕๓๐ กฎหมายไทย : ให้อำานาจ หรือกำาหนดกรอบนโยบาย รัฐสภาสาร 
๓๕(๕): ๖๔-๗๕ อ้างใน จรัส สุวรรณมาลา, ประชาธิปไตยทางการคลังของไทย, หน้า ๑๑๖.
 ๑๐รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์. การบริหารนโยบายเสถียรภาพเศรษฐกิจในอนาคต. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
๒๕๔๑ อ้างใน จรัส สุวรรณมาลา, ประชาธิปไตยทางการคลังของไทย, หน้า ๑๑๖.
 ๑๑เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๑๖.
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๓. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
 ๓.๑ บทสรุป
  จากผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า แม้ว่ารัฐสภา อันได้แก่ วุฒิสภา 
และสภาผู้แทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (๒๕๔๐) ที่มาจากการเลือกตั้งของ 
ประชาชนอนัเป็นสถาบนันติบิญัญตัทิีม่อีำานาจหน้าทีใ่นการพจิารณาและออกกฎหมาย ตัง้แต่กระบวนการ 
ริเริ่ม การเสนอ การยกร่าง และการพิจารณาออกกฎหมายนั้น ในช่วง พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๔๙ บทบาท
ของรฐัสภาในการพจิารณากฎหมายมีอยูอ่ย่างจำากัด แต่อำานาจทีแ่ท้จรงิกลบัเป็นของฝ่ายบรหิาร ดงัน้ัน  
ร่างกฎหมายที่เสนอส่วนใหญ่เป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเพิ่มอำานาจหน้าที่ของหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐในฝ่ายบริหาร และเพิ่มอำานาจของนายกรัฐมนตรีให้มีความเป็นผู้นำามากยิ่งขึ้น กฎหมาย 
ที่ออกมาบังคับใช้ในขณะนั้นจึงมิได้สะท้อนถึงความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง เน่ืองจาก 
ระบบกฎหมายไทย แทบไม่เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการนิติบัญญัติอย่างม ี
ประสิทธิภาพเลย ซึ่งจะเห็นได้จากกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  
และกระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนมีจำานวนน้อยมากเมื่อเทียบกับกฎหมาย 
ตามนโยบายของฝ่ายบริหารในช่วงเวลานั้น
  การผูกขาดอำานาจทางการเมืองของฝ่ายบริหารจึงเป็นปัญหาและอุปสรรคสำาคัญต่อการ 
กำาหนดทิศทางการพัฒนากฎหมายที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ด้วยโครงสร้าง 
ทางการเมืองที่สร้างความเข้มแข็งของนายกรัฐมนตรีอย่างเปี่ยมล้น กลับกลายเป็นสิ่งที่สวนทางกับ
เจตนารมณ์ของรฐัธรรมนญูในอนัทีจ่ะสร้างเสถยีรภาพทางการเมอืงของประเทศไทยให้มคีวามเข้มแขง็  
เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์ 
ต่อประชาชนอย่างสงูสดุ โดยการใช้ภาวะความเป็นผูน้ำาทางการเมอืงดงักล่าว มาครอบงำาพรรคการเมอืง 
และกลไกในระบบรฐัสภาให้ออกกฎหมายต่าง ๆ  ตามความต้องการของตนมากกว่ามุง่พทิกัษ์ประโยชน์
ของมหาชน
 ๓.๒ ข้อเสนอแนะ 
   ๓.๒.๑ เมื่อระบบการตรวจสอบถ่วงดุลในระบอบประชาธิปไตยของไทยขาดประสิทธิภาพ 
ก็สามารถแก้ไขได้โดยการเพิ่มช่องทางการต่อรองให้มีพื้นที่ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยการเปิดโอกาส
ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน และกระบวนการ
นิติบัญญัติของรัฐอย่างกว้างขวางและเข้มแข็ง ด้วยสภาพความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ทางการเมือง
ของประเทศไทยมีพัฒนาการทางการเมืองจากรูปแบบสังคมแบบดั้งเดิมก้าวเข้าสู่สังคมแบบสมัยใหม่
แบบพลิกฝ่ามือ การสร้างความเข้มแข็งของประชาชนจึงต้องเปิดโอกาสของการมีส่วนร่วมในทุกระดับ
เพือ่เพิม่พลงัของการต่อรองของผูท้ีอ่่อนแอกว่าอย่างเสมอภาค กรณขีองการประท้วงยดึทำาเนียบรฐับาล
ก็ดี การปิดสนามบินสุวรรณภูมิก็ดี เป็นพฤติการณ์ที่ต่างสะท้อนถึงการปิดก้ันโอกาสของการต่อรอง 
ผลประโยชน์ของมหาชนที่ต้องการเรียกร้องจากรัฐ และระบบกฎหมายก็ไม่สามารถเข้าไปแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งดังกล่าวนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง
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    ๓.๒.๒ การเปิดพื้นที่ทางสังคมที่มีความหลากหลาย จะทำาให้ในกระบวนการนิติบัญญัติ 
ของรัฐสภาสามารถออกกฎหมายที่สะท้อนถึงความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ตัวอย่างเช่น  
การกำาหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมอีกีสถานะเป็นตวัแทนให้กบักลุม่คนในภาคส่วนต่าง ๆ  ของสงัคม 
เพื่อให้มีการพัฒนาไปสู่การสร้างเครือข่ายของกลุ่มองค์กรที่เข้มแข็งลดการผูกขาดอำานาจ และเป็นผล
ทางอ้อมให้พรรคการเมอืงมกีารเชือ่มโยงกบัประชาชนอย่างแท้จรงิผ่านองค์กรกลุม่คนต่าง ๆ  เช่นเดยีวกบั 
ระบบ Lobbyist ของประเทศสหรัฐอเมริกา การออกแบบกลไกดังกล่าวทำาให้เกิดการกำาหนดตัวแทน 
ผูร้บัผดิชอบต่อประเดน็ปัญหาของกลุม่คนต่าง ๆ  ในสงัคมได้อย่างเป็นทางการ เช่น หากกลุม่เกษตรกร
มีปัญหาเรื่องสินค้าการเกษตรตกตำ่า ก็สามารถยืนข้อเรียกร้องต่าง ๆ  ต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้น้ัน
โดยตรง การออกแบบกลไกเช่นนี้จะช่วยพัฒนาระบบการรวมตัวของประชาชนเป็นกลุ่มองค์กรให้มี 
ความเข้มแข็งและมีพลังการต่อรองมากยิ่งขึ้น อีกทั้งประชาชนยังใช้การรวมตัวเป็นกลุ่มองค์กรเข้าไป
เชือ่มต่อเป็นเสยีงสนบัสนนุ ต่อรอง ต่อต้านกับพรรคการเมอืงทำาให้พรรคการเมอืงเชือ่มโยงกับประชาชน
ได้อย่างแท้จริงก็จะนำาไปสู่ประชาธิปไตยที่เข้มแข็งมั่นคง  
   ๓.๒.๓ กระบวนการเสรมิสร้างความมัน่คงในการปฏิบตัหิน้าทีข่องสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร
เพื่อลดการครอบงำาของพรรคการเมืองลง โดยการสร้างความเป็นประชาธิปไตยภายในพรรคการเมือง 
ซึ่งที่ผ่านมากฎหมายพรรคการเมืองทุกฉบับต่างกำาหนดให้หัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรค 
มาจากการเลือกตั้งภายในพรรค แต่มิได้กำาหนดวาระ และไม่มีการบัญญัติให้การเลือกตั้งหัวหน้าพรรค 
เป็นไปโดยลับ ทำาให้อำานาจภายในพรรคตกอยู ่แก่หัวหน้าพรรคเพียงผู ้เดียว การกำาหนดวาระ 
ดำารงตำาแหน่งของหัวหน้าพรรคจะช่วยลดทอนอำานาจของหัวหน้าพรรคให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
    ๓.๒.๔ ควรแก้ไขพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี  
พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ โดยการกำาหนดองค์ประชุมคณะรัฐมนตรี 
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนรัฐมนตรีทั้งหมดที่มีอยู่ และยกเลิกวิธีการประชุมคณะรัฐมนตรีในกรณี
ฉุกเฉิน เนื่องจากรัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติให้อำานาจให้สามารถกระทำาได้ อีกทั้งควรแก้ไขอำานาจหน้าที่ 
ของคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร โดยกำาหนดให้มมีตขิองคณะกรรมการต้องสอดคล้อง
กับแนวนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภาเท่าน้ัน มิใช่กำาหนดให้มติต้องสอดคล้องกับ 
นายกรัฐมนตรีเพียงผู้เดียว ทัง้นี้ เพื่อลดบทบาทการแทรกแซงการทำาหนา้ที่ของฝา่ยนติิบญัญตัิให้อยูใ่น
ระดับที่เหมาะสม ตามหลักการแบ่งแยกอำานาจของรัฐเสรีประชาธิปไตย
    ๓.๒.๕ รัฐธรรมนูญซึ่งมีสถานะเสมือนปรัชญาทางประชาธิปไตยต้องไม่กำาหนดให้เป็นไป 
เพื่อมอบอำานาจให้แก่การเมืองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือสถาบันการเมืองใดสถาบันหนึ่งเป็นหลัก แต่ต้อง 
กำาหนดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเพื่อให้เกิดความมั่นคงและต่อเนื่องของประชาธิปไตย รวมทั้ง
สถาบันทางการเมืองของรัฐต้องวางอยู่บนพื้นฐานของเจตจำานงทางการเมือง เพื่อสร้างความเชื่อมโยง 
กับประชาชน และใช้สถาบันทางการเมืองของรัฐไปเพื่อประชาธิปไตย และด้วยที่มาจากหลากหลาย 
ข้ัวอำานาจนี้เองย่อมทำาให้ประชาธิปไตยเข้มแข็งมั่นคง ทั้งยังแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดการครอบงำา  
หรือควบรวมอำานาจผ่านตัวแทนจากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้เพียงฝ่ายเดียว 
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(จากหนังสือ ความคิด-คำคม ว่าด้วยสันติภาพกับสงคราม  

รวบรวมและแปล โดย พลเรือโท จตุรงค์  พันธุ์คงชื่น , หน้า ๑๖๐)

นักการทูตเป็นจุดสำคัญในการเริ่มทำสงคราม เช่นเดียวกับทหาร 

ก็เป็นจุดสำคัญในการทำให้สงครามจบลงได้

 Diplomats are just as essential to starting a war 

as soldiers are for f ifinishing it.

วิลล์ โรเจอร์ 
(WILL ROGERS),
 ค.ศ. 1879-1935

   (นักเขียนเรื่องขบขันและนักแสดงละครชาวอเมริกัน)



สรุปการสัมมนาทางวิชาการ
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 ๑จัดโดย สำ�นักง�นกิจก�รยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ สถ�บันวิจัยและให้คำ�ปรึกษ�แห่งมห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ 
ในวันอังค�รที่ ๑๐ พฤษภ�คม ๒๕๕๔ เวล� ๐๘.๓๐ - ๑๓.๓๐ น�ฬิก� ณ ห้องดอนเมือง ๑ ชั้น ๑ โรงแรม อม�รี ดอนเมือง
กรุงเทพมห�นคร.

นางสาวเพลินตา  ตันรังสรรค์ 
นิติกร สำ นักกฎหมาย

  จ�กก�รที่สำ�นักง�นกิจก�รยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ได้มอบหม�ยให้สถ�บันวิจัยและให้ 
คำ�ปรึกษ�แห่งมห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ ดำ�เนินก�รจัดโครงก�รวิจัยเรื่อง “ก�รจัดแบ่งกลุ ่ม 
คว�มผิดและโทษท�งอ�ญ�ต�มประมวลกฎหม�ยอ�ญ�ของไทย” สถ�บันวิจัยฯ จึงมอบหม�ยให ้
รองศ�สตร�จ�รย์ณรงค์ ใจห�ญ  อ�จ�รย์ประจำ�คณะนิติศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ และคณะ 
ผูว้จิยัเป็นผูร้บัผิดชอบโครงก�รดังกล่�ว ดงัน้ัน เพือ่ให้ก�รดำ�เนินก�รโครงก�รฯ บรรลผุลต�มเป้�หม�ย
ทีว่�งไว้ คณะผูว้จิยัจงึได้จดัให้มกี�รประชุมสมัมน�ระดมคว�มคดิเหน็ เรือ่ง “แนวทางการจัดแบ่งกลุม่ 
ความผิดและโทษในประมวลกฎหมายอาญาไทย”  ขึ้น  เมื่อวันที่  ๑๐ พฤษภ�คม ๒๕๕๔ ที่ผ่�นม�  
ทั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ�กหน่วยง�นต่�ง ๆ ที่เก่ียวข้อง นักวิช�ก�ร สถ�บัน 
ก�รศึกษ� ตลอดจนข้�ร�ชก�รและประช�ชนผู้สนใจ ได้ให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยน 
คว�มคิดเห็นเกี่ยวกับก�รจัดกลุ ่มคว�มผิดและโทษท�งอ�ญ�อันเป็นประโยชน์ต่อก�รศึกษ�ถึง 
คว�มเป็นไปได้ในก�รนำ�ม�ปรบัใช้ในประมวลกฎหม�ยอ�ญ�ต่อไป ซ่ึงได้มกี�รอภปิร�ยและแลกเปลีย่น 
คว�มคิดเห็นกันอย่�งกว้�งขว�ง สรุปผลก�รสัมมน�ฯ ได้ดังนี้

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปกป้อง ศรีสนิท  อาจารย์ประจ�าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ได้กล่�วถงึแนวคว�มคดิในก�รกำ�หนดคว�มผดิอ�ญ�และก�รกำ�หนดชัน้โทษของประเทศ
ฝรั่งเศสว่� มีแนวคว�มคิดในก�รแบ่งคว�มร้�ยแรงของคว�มผิด โดย “ประเทศฝรั่งเศส” ได้พิจารณา
จากผู้กระท�าความผิดเป็นส�าคัญ โดยแบ่งออกเป็น ๓ ประเภทคือ

๑

                                       

เรื่อง “แนวทางการจัดแบ่งกลุ่ม
ความผิดและโทษในประมวลกฎหมายอาญาไทย”

ส ัมมนาระดมความค ิด เห ็น



สัมมน�ระดมคว�มคิดเห็น 
เรื่อง “แนวท�งก�รจัดแบ่งกลุ่มคว�มผิดและโทษในประมวลกฎหม�ยอ�ญ�ไทย”
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   ๑. ความผิดลหุโทษ (Contravention) เป็นคว�มผิดที ่
เป็นก�รกระทำ�โดยฝ่�ฝืนคำ�สั่งของเจ้�พนักง�นหรือขัดต่อระเบียบ 
หรือคำ�สั่งต่�ง ๆ ของรัฐ ซึ่งถือว่�ไม่กระทบกระเทือนต่อคว�มสงบ
เรียบร้อยของสังคม ดังน้ัน คว�มผิดประเภทน้ีจึงไม่มีโทษจำ�คุก 
แต่มีเพียงโทษปรับเท่�นั้น โดยคว�มผิดลหุโทษนี้กำ�หนดให้ใช้วิธี
พิจ�รณ�คดีที่รวบรัด  โดยอัยก�รจะส่งฟ้องต่อศ�ลพิเศษที่เรียกว่� 
“ศ�ลลหุโทษ” ซึ่งมีฐ�นะเป็นศ�ลแขวงโดยไม่ต้องไต่สวนมูลฟ้อง

   ๒. ความผิดโทษขั้นกลางหรือความผิดที่กระท�าโดย
อาชญากรเล็ก (Délit)  เป็นคว�มผิดที่มีโทษจำ�คุกไม่เกิน  ๑๐  ป ี

และเป็นคว�มผิดส่วนใหญ่ในฝรั่งเศส  ซึ่งม�ตรก�รในก�รลงโทษในคว�มผิดประเภทน้ีน้ัน 
เนื่องจ�กผู ้กระทำ�คว�มผิดเป ็นอ�ชญ�กรเล็กในคว�มผิดที่ถือว ่�ไม ่มีผลกระทบกระเทือน 
ต่อคว�มมัน่คงหรอืคว�มสงบเรยีบร้อยของสงัคมม�กเท่�ใดนัก เช่น คว�มผดิฐ�นลกัทรพัย์ หรอืทำ�ร้�ย 
ร่�งก�ยทัว่  ๆ ไป ดงันัน้ โทษจำ�คกุจงึมรีะยะเวล�ไม่น�นม�กหรอืใช้ม�ตรก�รอืน่แทนก�รลงโทษจำ�คกุ 
เช่น ก�รคุมประพฤติ  ก�รทำ�ง�นบริก�รสังคม  หรือก�รชดใช้เยียวย�ให้แก่ผู้เสียห�ย  เป็นต้น  ทั้งน้ี  
เพือ่ให้ผูก้ระทำ�คว�มผิดซึง่ส�ม�รถปรบัตวัเป็นคนดไีด้มโีอก�สในก�รแก้ไขปรบัปรงุคว�มประพฤตขิองตน 
ส่วนวิธีพิจ�รณ�คดีนั้นจะเป็นกระบวนพิจ�รณ�โดยทั่ว ๆ ไปโดยศ�ลที่เป็นผู้พิพ�กษ�อ�ชีพเท่�นั้น

 ๓. ความผิดโทษขั้นสูงหรือความผิดท่ีกระท�าโดยอาชญากรใหญ่ (Crime) เป็นคว�มผิด 
ที่มีโทษจำ�คุกตั้งแต่ ๑๐ ปีขึ้นไป โดยคว�มผิดประเภทน้ีถือเป็นคว�มผิดที่กระทบกระเทือนต่อ 
คว�มม่ันคงของรฐัหรอืคว�มสงบเรยีบร้อยของสงัคมอย่�งรนุแรง เช่น คว�มผดิฐ�นฆ่�คนต�ย คว�มผดิ 
ฐ�นปล้นทรพัย์ คว�มผิดเกีย่วกบัเพศ คว�มผดิเกีย่วกบัคว�มมัน่คงของรฐั หรอืคว�มผดิฐ�นก่อก�รร้�ย 
เป็นต้น ดงันัน้ ม�ตรก�รในก�รลงโทษในคว�มผดิประเภทน้ีจึงต้องจำ�คกุน�น หรอืจำ�คกุตลอดชวีติ และ
ใช้วิธีก�รลงโทษจำ�คุกเป็นหลัก  ทั้งนี้เพื่อเป็นก�รข่มขู่หรือยับยั้งมิให้มีก�รกระทำ�คว�มผิดในลักษณะ 
ดังกล่�วเกิดขึ้นอีก และเป็นก�รตัดผู ้กระทำ�คว�มผิดออกจ�กสังคมด้วย ส่วนวิธีพิจ�รณ�คดีนั้น 
ได้กำ�หนดให้ต้องมีก�รไต่สวนมูลฟ้องทุกคดีและต้องขึ้นศ�ลที่ประกอบด้วยคณะลูกขุนและผู้พิพ�กษ� 
อ�ชีพ เพื่อเป็นองค์คณะพิจ�รณ�พิพ�กษ�คดี  ทั้งนี้เพื่อต้องก�รให้ประช�ชนได้เข้�ม�มีส่วนร่วม 
ในก�รแก้ไขปัญห�ที่ส่งผลกระทบต่อคว�มมั่นคงของรัฐหรือคว�มสงบเรียบร้อยของคนในสังคมนั่นเอง

 ดร. สรุสทิธิ ์แสงวโิรจนพฒัน์   ผูพ้พิากษาศาลชัน้ต้น  ประจ�าส�านกัประธานศาลฎกีา ได้ให้ข้อมลู 
เกี่ยวกับแนวคว�มคิดในก�รกำ�หนดคว�มผิดอ�ญ�และก�รกำ�หนดชั้นโทษของประเทศเยอรมันว่�  
กฎหม�ยเยอรมันเดิม (ก่อนปี ค.ศ. ๑๙๗๕) ได้แบ่งระดับคว�มร้�ยแรงของคว�มผิดออกเป็น ๓ ระดับ
โดยพิจ�รณ�จ�กผู้กระทำ�คว�มผิดว่�เป็น  “อาชญากรใหญ่”  หรือ “อาชญากรเล็ก”  เช่นเดียวกับ
ประเทศฝรั่งเศส แต่ต่อม�ต้ังแต่ปี  ค.ศ.  ๑๙๗๕  ประเทศเยอรมันได้มีก�รปรับปรุงประมวลกฎหม�ย 
อ�ญ�ครั้งใหญ่และแยกคว�มผิดลหุโทษออกม�ต่�งห�กโดยตร�เป็น  “พระราชบัญญัติว่าด้วย 
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การละเมดิต่อระเบยีบ” ไว้โดยเฉพ�ะ ทัง้นีเ้นือ่งจ�กมข้ีอพจิ�รณ�ว่� “ก�รทีจ่ะเป็นคว�มผดิท�งอ�ญ�ได้ 
ควรจะมีก�รกระทำ�ที่เป็นก�รละเมิดในท�งศีลธรรมด้วย”  ซ่ึงคว�มผิดลหุโทษน้ันยังข�ดก�รกระทำ� 
ในลักษณะดังกล่�ว ดังนั้น ความผิดอาญาของ “ประเทศเยอรมัน” จึงเหลือเพียง ๒ ประเภท คือ 
 ๑. ความผิดอาญาร้ายแรง เป็นคว�มผิดที่มีโทษจำ�คุกตั้งแต่ ๑ ปีขึ้นไป และ
 ๒. ความผิดอาญาธรรมดา เป็นคว�มผิดที่มีโทษจำ�คุกตำ่�กว่� ๑ ปี
  ส่วนวิธีพิจ�รณ�คดีนั้นจะไม่แยกชัดเจนเหมือนเช่นฝรั่งเศส  แต่ไม่ว่�เป็นคว�มผิดอ�ญ�ร้�ยแรง
หรือคว�มผิดอ�ญ�ธรรมด� กฎหม�ยกำ�หนดให้ต้องมีก�รไต่สวนมูลฟ้องทุกคดี ยกเว้นคว�มผิดอ�ญ�
บ�งประเภททีเ่ป็นคว�มผดิเลก็  ๆ น้อย ๆ และมเีฉพ�ะโทษปรบัเท่�น้ันจึงจะใช้วิธีพจิ�รณ�คดทีีก่ำ�หนด
ไว้โดยเฉพ�ะ 
  จ�กนัน้ ได้กล่�วถงึแนวท�งในก�รปรบัปรงุประมวลกฎหม�ยอ�ญ�ของไทยในส่วนของ “ลหโุทษ” 
ว่� “พระร�ชบญัญตัว่ิ�ด้วยก�รละเมดิต่อระเบยีบ” ของประเทศเยอรมนัในหมวดทีว่่�ด้วยภ�คคว�มผดิ
นั้นมีฐ�นคว�มผิดที่ใกล้เคียงกับประมวลกฎหม�ยอ�ญ�ของไทย ดังนั้น จึงอ�จนำ�ม�พิจ�รณ�เพื่อเป็น
แนวท�งในก�รปรับปรุงกฎหม�ยได้ ซึ่งพระร�ชบัญญัติดังกล่�วได้แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน คือ
 ส่วนที่ ๑  ภ�คทั่วไป
 ส่วนที่ ๒  วิธีพิจ�รณ�คว�ม
 ส่วนที่ ๓  ภ�คคว�มผิด
 ส่วนที่ ๔  บทเฉพ�ะก�ล
  โดย  “ส่วนที่ ๓ ภาคความผิด”  (เริ่มตั้งแต่ม�ตร�  ๑๑๑  ถึงม�ตร�  ๑๓๑)  ได้แบ่งออกเป็น  
๕ หมวด คือ

 หมวด ๑ ว่าด้วยการละเมิดต่อค�าสั่งของรัฐ  (ม�ตร� ๑๑๑ ถึงม�ตร� ๑๑๕)  ได้แก่  คว�มผิด 
ฐ�นแจ้งช่ือแก่เจ้�พนักง�นอันเป็นเท็จ  คว�มผิดฐ�นชุมนุมในที่ส�ธ�รณะโดยไม่ได้รับอนุญ�ต  
คว�มผิดฐ�นเข้�ไปยังที่หวงห้�มของทห�ร  และคว�มผิดฐ�นติดต่อกับนักโทษที่ถูกคุมขัง 
โดยไม่ได้รับอนุญ�ต

 หมวด ๒ ว่าด้วยการละเมิดต่อระเบียบสาธารณะ (ม�ตร� ๑๑๖  
ถึงม�ตร� ๑๒๓) ได้แก่ คว�มผิดฐ�นชักชวนให้กระทำ�ก�รละเมิด
ต่อระเบียบ คว�มผิดฐ�นก่อให้เกิดคว�มเดือดร้อนรำ�ค�ญหรือเป็น
อันตร�ยแก่ประช�ชนและทำ�ให้ระเบียบส�ธ�รณะเสียห�ย คว�มผิด
ฐ�นเผยแพร่สิ่งพิมพ์ที่จะนำ�ไปสู่ก�รมีเพศสัมพันธ์ คว�มผิดฐ�นไปเป็น 
โสเภณีในบ�งที่หรือบ�งเวล�ที่ห้�มไว้ คว�มผิดฐ�นไม่ควบคุมดูแล 
สตัว์ดุร้�ย คว�มผดิฐ�นทำ�ให้ตนเองเม�สรุ�เพือ่ทีจ่ะไปกระทำ�คว�มผดิ
ฐ�นละเมิดต่อระเบียบ และก�รยึดหรือทำ�ล�ยทรัพย์ที่เป็นคว�มผิด
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 หมวด ๓ ว่าด้วยการใช้สัญลักษณ์ของรัฐโดยมิชอบ  (ม�ตร�  ๑๒๔  ถึงม�ตร�  ๑๒๙)  ได้แก่  
คว�มผิดฐ�นใช้ธงของสหพันธรัฐหรือมลรัฐโดยไม่มีอำ�น�จ คว�มผิดฐ�นใช้สัญลักษณ์ของสภ�ก�ช�ด
โดยมิชอบ  คว�มผิดฐ�นใช้เครื่องหม�ยที่แสดงถึงก�รประกอบอ�ชีพในโรงพย�บ�ลหรือในองค์กร 
ท�งศ�สน�โดยมิชอบ คว�มผิดฐ�นผลิตหรือใช้สิ่งที่ส�ม�รถใช้ในก�รปลอมเงินตร�หรือปลอมเอกส�ร 
และคว�มผิดฐ�นผลิตหรือเผยแพร่สิ่งพิมพ์ที่มีลักษณะคล้�ยธนบัตร

 หมวด ๔ ว่าด้วยการละเมิดต่อหน้าที่ที่จะต้องควบคุมดูแลโรงงานและบริษัท  (ม�ตร� ๑๓๐) 
ได้แก่ คว�มผดิฐ�นเป็นเจ้�ของโรงง�นหรอืเจ้�ของบรษัิททีล่ะเมดิต่อหน้�ทีท่ีจ่ะต้องควบคมุดแูลโรงง�น
หรือบริษัทของตน

 หมวด ๕ ว่าด้วยกฎเกณฑ์ทีใ่ช้ร่วมกนั ในหมวดน้ีจะไม่มเีน้ือห�เก่ียวกับฐ�นคว�มผดิแต่อย่�งใด 

 เมือ่พจิ�รณ� “พระร�ชบญัญตัว่ิ�ด้วยก�รละเมดิต่อระเบยีบ” ของเยอรมนัดังกล่�วแล้ว เห็นควร 
ให้มีการปรับปรุงความผิดลหุโทษบางฐานที่มีลักษณะเป็นการขัดค�าสั่งของรัฐเป็นการใช้การปรับ 
หรือโทษปรับแทนที่จะต้องเข้าสู่กระบวนพิจารณาของศาล และยกความผิดบางฐานท่ีมีลักษณะ 
ความผิดอาญาไปเป็นความผิดในภาค ๒ ของประมวลกฎหมายอาญา กล่�วคือ

 ๑.  ความผดิลหโุทษน้ัน ไม่ควรมีโทษจ�าคุกแต่ควรปรบัปรงุโทษให้เหลอืเพยีงโทษปรบัเท่านัน้ 
ในลักษณะทำ�นองเดียวกับกฎหม�ยเยอรมัน  ทั้งน้ี  เพื่อให้เกิดคว�มชัดเจนในก�รบังคับใช้กฎหม�ย 
ต�มประมวลกฎหม�ยวิธีพิจ�รณ�คว�มอ�ญ� ม�ตร� ๓๗ และม�ตร� ๓๘ ที่ใช้ก�รเปรียบเทียบปรับ 
และเพื่อเป็นก�รลดภ�ระของกระบวนก�รยุติธรรมที่ต้องสอบสวนและพิจ�รณ�คดีเหล่�นี้  แต่อย่�งไร
ก็ต�ม ความผิดลหุโทษนั้นควรปรับอัตราโทษปรับให้สูงขึ้นแต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ 
    ๑.๑  ม�ตร� ๓๖๗, ๓๖๘, ๓๖๙ และ ๓๘๓ ซึ่งคว�มผิดฐ�นต่�ง ๆ เหล่�นี้จะมีลักษณะเป็น 
ก�รละเมิดต่อคำ�สั่งของรัฐ 
    ๑.๒  ม�ตร� ๓๗๐ และ ๓๗๒ ซึง่คว�มผดิฐ�นดงักล่�วจะมลีกัษณะเป็นก�รละเมดิต่อระเบยีบ
ส�ธ�รณะ ในส่วนที่ว่�ด้วยก�รก่อให้เกิดเสียงรบกวนโดยไม่ได้รับอนุญ�ต
    ๑.๓  ม�ตร� ๓๗๓, ๓๗๕, ๓๗๖, ๓๗๘, ๓๗๙, ๓๘๐, ๓๘๔, ๓๘๕, ๓๘๖, ๓๘๗, ๓๘๙, ๓๙๔, 
๓๙๕, ๓๙๖ และ ๓๙๗ ซึง่คว�มผดิฐ�นต่�ง ๆ เหล่�น้ีจะมลีกัษณะเป็นก�รละเมดิต่อระเบยีบส�ธ�รณะ 
ในส่วนที่ว่�ด้วยก�รก่อให้เกิดคว�มเดือดร้อนรำ�ค�ญหรืออันตร�ยต่อประช�ชนและทำ�ให้ระเบียบ
ส�ธ�รณะเสียห�ย
    ๑.๔  ม�ตร� ๓๗๗  คว�มผิดฐ�นดังกล่�วจะมีลักษณะเป็นก�รละเมิดต่อระเบียบส�ธ�รณะ
ในส่วนที่ไม่ควบคุมดูแลสัตว์ดุร้�ย
    ๑.๕  ม�ตร� ๓๘๒ คว�มผดิฐ�นดงักล่�วบญัญตัไิว้ในม�ตร� ๑๘ ของพระร�ชบญัญตัว่ิ�ด้วย
ก�รคุ้มครองสัตว์ของเยอรมัน ซึ่งถือว่�เป็นคว�มผิดฐ�นละเมิดต่อระเบียบ
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 ๒.  ปรับฐานความผิดอาญาในความผิดลหุโทษบางฐานให้เป็นความผิดที่มีอัตราโทษสูงกว่า
ลหโุทษ โดยมอีตัราโทษจ�าคกุสงูขึน้และน�าฐานความผดิดงักล่าวไปบญัญตัไิว้ในภาค ๒ ภาคความผดิ 
ของประมวลกฎหม�ยอ�ญ� ส่วนโทษจ�าคุกนั้นควรก�าหนดไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ได้แก่
    ๒.๑  ม�ตร�  ๓๗๑  คว�มผิดฐ�นดังกล่�วปร�กฏอยู ่ในกฎหม�ยเยอรมันในส่วนของ 
พระร�ชบัญญัติว่�ด้วยอ�วุธปืน  ม�ตร�  ๓๙  ซึ่งเป็นบทห้�มของก�รพกพ�  โดยพื้นฐ�นของคว�มผิด 
ดังกล่�วเป็นคว�มผดิอ�ญ�ทีเ่ป็นก�รก่ออนัตร�ยอย่�งลอย ๆ ดงัน้ัน ในก�รกำ�หนดเป็นคว�มผดิอ�ญ�
จึงควรบัญญัติไว้ในหมวดว่�ด้วยคว�มผิดที่เป็นก�รก่อภยันตร�ยต่อประช�ชน
    ๒.๒  ม�ตร�  ๓๗๔  คว�มผิดฐ�นดังกล่�วบัญญัติไว้ในประมวลกฎหม�ยอ�ญ�เยอรมัน  
ม�ตร� ๓๒๓ ในหมวดว่�ด้วยก�รก่อภยันตร�ยต่อประช�ชน
    ๒.๓  ม�ตร�  ๓๘๑  คว�มผิดฐ�นดังกล่�วบัญญัติไว้ในม�ตร�  ๑๗  ของพระร�ชบัญญัติ 
ว่�ด้วยก�รคุ้มครองสัตว์ของเยอรมัน ซึ่งถือว่�เป็นคว�มผิดอ�ญ�
    ๒.๔  ม�ตร� ๓๘๘ คว�มผิดฐ�นดังกล่�วบัญญัติไว้ในประมวลกฎหม�ยอ�ญ�เยอรมัน 
ม�ตร� ๑๘๓ ในหมวดว่�ด้วยคว�มผิดเกี่ยวกับเพศ
    ๒.๕  ม�ตร�  ๓๙๐  คว�มผิดฐ�นดังกล่�วบัญญัติไว้ในประมวลกฎหม�ยอ�ญ�เยอรมัน  
ม�ตร� ๒๒๙ ในหมวดว่�ด้วยก�รทำ�ร้�ยร่�งก�ย
    ๒.๖  ม�ตร� ๓๙๑ คว�มผิดฐ�นดังกล่�วไม่มีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหม�ยอ�ญ�เยอรมัน 
แต่น่�จะถือได้ว่�เป็นคว�มผิดพื้นฐ�นของคว�มผิดฐ�นทำ�ร้�ยร่�งก�ย
    ๒.๗  ม�ตร� ๓๙๒ คว�มผดิฐ�นดังกล่�วเทยีบเคยีงได้กับม�ตร� ๒๔๑ ของประมวลกฎหม�ย
อ�ญ�เยอรมัน ซึ่งบัญญัติไว้ในหมวดว่�ด้วยเสรีภ�พ
    ๒.๘  ม�ตร� ๓๙๓ คว�มผิดฐ�นดังกล่�วบัญญัติไว้ในประมวลกฎหม�ยอ�ญ�เยอรมัน  
ม�ตร� ๑๘๕ ในหมวดว่�ด้วยก�รดูหมิ่น
    ๒.๙  ม�ตร�  ๓๙๘  คว�มผิดฐ�นดังกล่�วบัญญัติไว้ในประมวลกฎหม�ยอ�ญ�เยอรมัน  
ม�ตร� ๒๒๕ ในหมวดว่�ด้วยก�รทำ�ร้�ยร่�งก�ย
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   นายรณกรณ์ บุญมี  อาจารย์ประจ�าคณะนิติศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ได้ให้ข้อมลูเกีย่วกบัข้อสงัเกตในการก�าหนด 
ความผิดอาญาและการก�าหนดโทษของ “ประเทศญี่ปุ่น” ดังนี้
      ๑.  โทษประห�รชีวิตและจำ�คุกตลอดชีวิต  ใช้กับคว�มผิด
ฐ�นต่�ง  ๆ  ดงันี ้คว�มผดิต่อรฐั คว�มผดิฐ�นฆ่� (แม้ไม่มเีหตฉุกรรจ์) 
คว�มผดิฐ�นชงิทรพัย์หรอืข่มขนืเป็นเหตใุห้ผูอ้ืน่ถงึแก่คว�มต�ย และ
คว�มผดิฐ�นว�งเพลงิเคหะสถ�น (ว�งเพลงิทรพัย์อ่ืนระว�งโทษจำ�คกุ 
ไม่เกิน ๑๐ ปี ในขณะที่ของไทยใช้ระว�งโทษจำ�คุก ๖ เดือนถึง ๗ ปี) 
แต่ทีน่่�สนใจคอื คว�มผดิฐ�นปลอมเอกส�รและกระทำ�อน�จ�รบคุคล

อ�ยุไม่เกิน ๑๓ ปีนั้นอ�จถูกจำ�คุกตลอดชีวิตได้
  ๒.  อัตร�โทษจำ�คุกไม่เกิน ๑๕ ปี ใช้กับคว�มผิดฐ�นขับรถโดยเม�สุร� และคว�มผิดฐ�นทำ�ร้�ย
ร่�งก�ย  ส่วนก�รใช้กำ�ลังทำ�ร้�ยโดยไม่เป็นเหตุให้ได้รับอันตร�ยแก่ก�ยนั้นลงโทษถึง  ๒  ปี  ในขณะที่ 
ของไทยกำ�หนดให้เป็นลหุโทษ
  ๓. อัตร�โทษจำ�คุกไม่เกิน ๑๐ ปี ใช้กับคว�มผิดฐ�นว�งเพลิงเผ�ทรัพย์ทั่วไป คว�มผิดเกี่ยวกับ
ก�รก่อภยันตร�ยต่อประช�ชน คว�มผิดฐ�นลักพ�ตัว คว�มผิดฐ�นทำ�อน�จ�รบุคคลอ�ยุไม่เกิน ๑๓ ปี 
แต่ที่น่�สนใจคือ คว�มผิดฐ�นลักทรัพย์และฉ้อโกง กำ�หนดโทษไว้ที่ ๑ - ๑๐ ปี ซึ่งสูงกว่�คว�มผิดฐ�น
รับของโจรที่กำ�หนดโทษไว้เพียงไม่เกิน ๓ ปี และคว�มผิดฐ�นยักยอกที่กำ�หนดโทษไว้เพียงไม่เกิน ๕ ปี
  ๔. อัตร�โทษจำ�คุกไม่เกิน ๗ ปี ใช้กับคว�มผิดฐ�นทำ�แท้งโดยหญิงไม่ยินยอม หรือหญิงยินยอม
แต่หญิงถึงแก่คว�มต�ย  คว�มผิดฐ�นร่วมในก�รฆ่�ตัวต�ยของบุคคลอื่น  และคว�มผิดฐ�นข่มขืนใจ 
เจ้�พนักง�น
  ๕.  อัตร�โทษจำ�คุกไม่เกิน  ๕  ปี  ใช้กับคว�มผิดฐ�นทำ�แท้งโดยหญิงยินยอม  และคว�มผิดฐ�น 
เจ้�พนักง�นรับสินบน ทั้งนี้ไม่ว่�เพื่อทำ�ก�รต�มหน้�ที่  หรือรับไว้ก่อนเป็นเจ้�พนักง�น  แต่ที่น่�สนใจ 
คือคว�มผิดฐ�นติดสินบนเจ้�พนักง�นอ�จถูกประห�รชีวิตได้
  ๖.  อัตร�โทษที่ถูกใช้ม�กที่สุดคือ  โทษจำ�คุกไม่เกิน ๓ ปี  (มี  ๒๙  ฐ�น)  และจำ�คุกไม่เกิน ๕ ปี  
(มี ๒๗ ฐ�น) ส่วนระว�งโทษตำ่�สุดที่กำ�หนดไว้คือ โทษจำ�คุกไม่เกิน ๖ เดือน
  ๗.  โทษจำ�คุกจะมีทั้งก�รบังคับให้ใช้แรงง�นและไม่บังคับใช้แรงง�น  ส่วนโทษปรับนั้นจะไม่ขึ้น 
อยู่กับอัตร�โทษจำ�คุกเหมือนเช่นประเทศไทย  โดยโทษจำ�คุกเท่�กันอ�จมีโทษปรับที่แตกต่�งกันได้  
หรือไม่มีโทษปรับเลยก็ได้
  ๘. คว�มผิดฐ�นฆ่�คนต�ยจะมรีะว�งโทษ “ประห�รชวีติ หรอืจำ�คกุโดยบงัคบัใช้แรงง�นตลอดชวีติ  
หรือจำ�คุกโดยบังคับใช้แรงง�นไม่ตำ่�กว่�  ๕  ปี”  ซึ่งถือเป็นกลุ่มคว�มผิดที่รุนแรงที่สุด  โดยไม่ได้แยก
ระหว่�งคว�มผิดฐ�นฆ่�คนต�ยทั่วไปกับฆ่�คนต�ยโดยมีเหตุฉกรรจ์
  ๙. คว�มผิดฐ�นหมิ่นประม�ทมีระว�งโทษถึง ๓ ปี ในขณะที่ประเทศไทยกำ�หนดไว้เพียง ๑ ปี
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 รองศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ   อาจารย์ประจ�าคณะนติศิาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ได้กล่�วถึงแนวทางในการจัดแบ่งกลุ่ม
ความผิดและโทษใน “ประมวลกฎหมายอาญาไทย”  ว่�  เนื่องจ�ก
กฎหม�ยอ�ญ�ของไทยมิได้มีก�รแยกแยะขน�ดของคว�มผิดร้�ยแรง 
ไว้ว่�มรีะดบัใดบ้�ง แต่จะแบ่งเป็นคว�มผดิร้�ยแรงกับคว�มผดิลหโุทษ 
ส่วนวธิพีจิ�รณ�แม้จะมไิด้แยกเป็นระดบักต็�ม แต่ได้กำ�หนดคว�มผดิ 
ที่ให ้พิจ�รณ�โดยรวบรัดในศ�ลแขวงสำ�หรับคว�มผิดที่มีโทษ 
จำ�คุกไม่เกิน ๓ ปีหรือปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บ�ทหรือทั้งจำ�ทั้งปรับ
ต�มพระร�ชบัญญัติจัดตั้งศ�ลแขวงและวิธีพิจ�รณ�คว�มอ�ญ� 
ในศ�ลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙ ส่วนคว�มผิดลหโุทษน้ันอ�จไม่ต้องฟ้องคดหี�กมกี�รเปรยีบเทยีบต�มม�ตร� 
๓๗  ถึงม�ตร�  ๓๘  แห่งประมวลกฎหม�ยวิธีพิจ�รณ�คว�มอ�ญ�  รวมทั้งมีม�ตรก�รที่ศ�ลจะเล่ียง 
ก�รลงโทษจำ�คุกในระยะเวล�อันส้ันโดยก�รรอก�รลงโทษ  ต�มม�ตร�  ๕๖  ประมวลกฎหม�ยอ�ญ�  
ซึ่งใช้กับคว�มผิดที่ศ�ลจะลงโทษไม่เกิน ๓ ปี 

 จ�กนั้น  ได้กล่�วสรุปผลการศึกษาวิเคราะห์การเปรียบเทียบความผิดและโทษตามกฎหมาย
อาญาไทยและต่างประเทศ ดังนี้

 ๑. แนวคิดในการบัญญัติความผิดและโทษ จ�กก�รศึกษ�พบว่� แต่ละประเทศมีก�รกำ�หนด 
อัตร�โทษไว้ในแต่ละฐ�นคว�มผิดอย่�งหล�กหล�ยและสลับซับซ้อนซึ่งไม่อ�จอธิบ�ยถึงแนวคิดหรือ
ทฤษฎีที่ใช้เป็นแนวท�งในก�รกำ�หนดระดับหรืออัตร�ของโทษในท�งวิช�ก�รได้แน่ชัด  แต่ที่ปร�กฏ
อย่�งชัดเจนว่�มีหลักในก�รกำ�หนดคว�มผิดร้�ยแรงไว้  เช่น  กฎหม�ยฝรั่งเศสจะมีก�รพิจ�รณ�จ�ก
อ�ชญ�กรใหญ่และอ�ชญ�กรเล็กเป็นหลักในก�รแบ่งคว�มผิด  กฎหม�ยเยอรมันจะพิจ�รณ�จ�ก 
คว�มร้�ยแรงของก�รกระทำ�คว�มผดิและคว�มน่�ตำ�หนิของผูก้ระทำ� และกฎหม�ยอังกฤษจะพจิ�รณ� 
จ�กคว�มร้�ยแรงทีผู้่นัน้กระทำ�คว�มเสียห�ยต่อสงัคมและลกัษณะของผูก้ระทำ�ผดิ รวมทัง้สภ�พแวดล้อม 
ของผู้กระทำ�คว�มผิดด้วย  ส่วนกฎหม�ยไทยนั้นจะพิจ�รณ�เทียบเคียงกับกฎหม�ยของต่�งประเทศ  
และสภ�พคว�มเหม�ะสมของสังคมไทย  ตลอดจนแนวโน้มก�รเกิดอ�ชญ�กรรมในช่วงเวล�ที่ร่�ง
กฎหม�ยด้วย

 ๒. แนวคดิในการลงโทษ จ�กก�รศกึษ�พบว่� กฎหม�ยฝรัง่เศสจะลงโทษหนักสำ�หรบัอ�ชญ�กร
ใหญ่และลงโทษเบ�และใช้ก�รฟ้ืนฟสูำ�หรับอ�ชญ�กรเลก็ ในขณะทีก่ฎหม�ยเยอรมนัและกฎหม�ยญีปุ่น่
จะมุ่งเน้นก�รใช้ก�รฟ้ืนฟเูยยีวย�เป็นหลกัในก�รลงโทษ ส่วนกฎหม�ยองักฤษจะเน้นก�รลงโทษโดยตดั
ผู้กระทำ�คว�มผิดออกจ�กสังคมห�กเป็นอ�ชญ�กรที่ร้�ยแรง  แต่ห�กเป็นอ�ชญ�กรไม่ร้�ยแรงจะใช ้
ก�รฟื้นฟูจิตใจเป็นหลัก  สำ�หรับกฎหม�ยสหรัฐอเมริก�จะกำ�หนดโทษไว้สูงสำ�หรับอ�ชญ�กรร้�ยแรง 
และมีม�ตรก�รฟื้นฟูเยียวย�และพักก�รลงโทษสำ�หรับอ�ชญ�กรที่ปรับปรุงตัวได้ในระหว่�งจำ�คุก
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 ๓. การบญัญตัโิทษในแต่ละความผิด จ�กก�รศกึษ�พบว่� กฎหม�ยไทย กฎหม�ยเยอรมนั และ
กฎหม�ยญี่ปุ่นจะกำ�หนดคว�มผิดและโทษออกเป็น  โทษขั้นตำ่�  โทษขั้นสูง  และมีบทม�ตร�ที่ให้ศ�ล 
ใช้ดุลพินิจในก�รลดโทษ  ในขณะที่กฎหม�ยฝรั่งเศสจะกำ�หนดคว�มผิดและโทษออกเป็น  ๓  ขั้นคือ  
โทษร้�ยแรง  โทษระดับกล�ง  และลหุโทษ  ส่วนกฎหม�ยอังกฤษจะกำ�หนดคว�มร้�ยแรงของคว�มผิด
และโทษโดยกำ�หนดโทษสงูสดุไว้แต่ไม่มกี�รกำ�หนดโทษขัน้ตำ�่ เว้นแต่จะเป็นคว�มผดิทีม่โีทษไว้ต�ยตวั
ต�มที่กฎหม�ยบัญญัติ และกฎหม�ยสหรัฐอเมริก�จะมีก�รกำ�หนดโทษโดยมีระดับชั้นโทษ

 ๔.  ระดบัความร้ายแรงของความผดิและระดบัโทษ จ�กก�รศกึษ�พบว่� กฎหม�ยสหรฐัอเมรกิ�
และกฎหม�ยฝรั่งเศส  มีคว�มชัดเจนว่�แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ คว�มผิดที่มีโทษร้�ยแรง 
โทษระดบักล�ง และลหโุทษ ส่วนกฎหม�ยเยอรมนั กฎหม�ยไทย กฎหม�ยญีปุ่น่ และกฎหม�ยอังกฤษ
ไม่ได้กำ�หนดเป็นชัน้คว�มผดิและชัน้โทษโดยพจิ�รณ�ทีค่ว�มร้�ยแรง แต่เป็นก�รกำ�หนดโทษโดยกำ�หนด
เป็นอัตร�โทษว่�มีโทษจำ�คุกหรือปรับ

 ๕.  โทษที่ก�าหนดส�าหรับความผิดร้ายแรง  จ�กก�รศึกษ�พบว่�  กฎหม�ยฝรั่งเศส  กฎหม�ย
เยอรมัน และกฎหม�ยองักฤษ ซึง่เป็นประเทศในยโุรปน้ันจะกำ�หนดโทษสงูสดุเป็นโทษจำ�คกุตลอดชวีติ 
ส่วนกฎหม�ยไทย กฎหม�ยสหรฐัอเมรกิ� และกฎหม�ยญีปุ่น่ จะกำ�หนดโทษสงูสดุเป็นโทษประห�รชวิีต
  สำ�หรบัโทษจ�าคกุทีก่�าหนดส�าหรบัความผดิร้ายแรง พบว่�ก�รกำ�หนดโทษจำ�คกุทีม่กีำ�หนดระยะ
เวล�น�นหรอืไม่จะขึน้อยูก่บั “นโยบายการลงโทษทางอาญาของประเทศ” กล่�วคอื ห�กประเทศน้ัน 
ต้องก�รเน้นก�รแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำ�คว�มผิดเป็นหลักก็จะมีโทษจำ�คุกไม่น�น  เพร�ะต้องก�รให ้
ผู้ต้องโทษกลับเข้�สู่สังคม  แต่ถ้�ต้องก�รลงโทษจำ�คุกเพร�ะต้องก�รยับย้ังหรือตัดผู้กระทำ�คว�มผิด 
ออกจ�กสงัคม ประเทศนัน้จะกำ�หนดโทษจำ�คกุไว้น�น ซึง่จ�กก�รศกึษ�พบว่� กฎหม�ยองักฤษ กฎหม�ย 
เยอรมัน กฎหม�ยญี่ปุ่น  และกฎหม�ยไทย  มีแนวคว�มคิดในก�รแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำ�คว�มผิดเพร�ะ
กำ�หนดโทษจำ�คุกไว้ไม่น�น คือ กฎหม�ยอังกฤษ จำ�คุก ๑๔ ปี กฎหม�ยญี่ปุ่น จำ�คุก ๑๕ ปี กฎหม�ย
เยอรมนั จำ�คกุ ๑๕ ปี และกฎหม�ยไทย จำ�คุก ๒๐ ปี ส่วนกฎหม�ยฝรัง่เศส และกฎหม�ยสหรฐัอเมรกิ� 
กำ�หนดโทษจำ�คุกไว้ถึง ๓๐ ปี และ ๔๐ ปี ต�มลำ�ดับ ซึ่งทั้ง ๒ ประเทศหลังดังกล่�วมีแนวคิดในก�ร 
ตัดผู้กระทำ�คว�มผิดออกจ�กสังคมในกรณีที่เป็นผู้กระทำ�คว�มผิดร้�ยแรง

 ๖.  การก�าหนดโทษจ�าคกุและปรบัหรอืท้ังจ�าท้ังปรบั จ�กก�รศกึษ�พบว่� ในคว�มผดิร้�ยแรง 
จะไม่กำ�หนดโทษปรับควบคู่กับโทษจำ�คุก กล่�วคือ ห�กกำ�หนดโทษจำ�คุกตลอดชีวิตหรือประห�ร
ชีวิตแล้วจะไม่ลงโทษปรับควบคู่กันอีก  ทั้งนี้เพร�ะก�รลงโทษจำ�คุกตลอดชีวิตหรือประห�รชีวิตมุ่งเน้น 
ก�รข่มขู ่และตดัผูก้ระทำ�คว�มผดิออกจ�กสงัคม ดงัน้ัน ก�รลงโทษปรบัจึงไม่บรรลเุป้�หม�ยในก�รข่มขู่
ก�รกระทำ�คว�มผิดทีร้่�ยแรง (โทษจำ�คกุต้ังแต่ ๑๐ ปี) ดงัจะเหน็ได้จ�กกฎหม�ยเยอรมนั และกฎหม�ย
ฝรั่งเศส ส่วนกฎหม�ยไทยนั้นยังมีโทษปรับควบคู่กับโทษจำ�คุกในคว�มผิดที่ร้�ยแรงอยู่ด้วย
 ส�าหรับความผิดระดับกลาง  (โทษจำ�คุกไม่ถึง  ๑๐  ปี)  พบว่�กฎหม�ยของทุกประเทศที่ศึกษ� 
จะก�าหนดทั้งโทษจ�าคุกและโทษปรับ  ทั้งนี้เพร�ะจะมีก�รใช้ม�ตรก�รคุมประพฤติหรือก�รปรับ
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แทนก�รลงโทษจำ�คุกเพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำ�คว�มผิดที่มีลักษณะไม่เป็นอันตร�ยหรือเป็นก�รกระทำ� 
คว�มผดิทีไ่ม่ร้�ยแรงต่อสงัคม และเพือ่เป็นก�รเปิดโอก�สให้ศ�ลใช้ดลุพนิิจในก�รเลอืกใช้โทษจำ�คกุหรอื 
โทษปรับหรือใช้ทั้งสองกรณีด้วย
 ส่วนโทษส�าหรับความผิดลหุโทษนั้น  กฎหม�ยบ�งประเทศ  เช่น  กฎหม�ยฝรั่งเศส  กฎหม�ย
เยอรมนั และกฎหม�ยองักฤษ จะไม่มโีทษจ�าคุก แต่ละลงโทษปรบัหรอืการปรบัทางปกครอง ในขณะที่ 
กฎหม�ยไทยและกฎหม�ยญี่ปุ่นจะกำ�หนดโทษจำ�คุกและโทษปรับควบคู่กัน

 ๗.  การก�าหนดโทษส�าหรับความผดิทีก่ระท�าโดยประมาท จ�กก�รศกึษ�พบว่� ประเทศในยโุรป 
จะกำ�หนดคว�มผดิฐ�นประม�ททีม่ผีลกระทบต่อชวีติ ร่�งก�ย และเสรภี�พ แต่จะกำ�หนดโทษจำ�คกุไว้ตำ�่  
และไม่ได้แปรผันต�มผลที่เกิดขึ้นจ�กเจตน�  แต่สำ�หรับกฎหม�ยเยอรมันนั้นห�กเป็นก�รกระทำ� 
โดยประม�ท  จะกำ�หนดโทษโดยพิจ�รณ�ถึงสัดส่วนของก�รกำ�หนดโทษนั้นเมื่อได้กระทำ�โดยเจตน�  
ซึ่งเป็นไปในทำ�นองเดียวกับกฎหม�ยไทย กฎหม�ยญี่ปุ่น และกฎหม�ยสหรัฐอเมริก�

 ๘. โทษทีเ่ป็นความผดิพืน้ฐาน (มอีตัราโทษจ�าคุก ๓ ปี) และเพิม่ขึน้ไปตามความร้ายแรงของ
การกระท�าผดิต่อสงัคม จ�กก�รศกึษ�เปรยีบเทยีบกบัคว�มผดิและโทษในกฎหม�ยต่�งประเทศพบว่� 
ในประเทศที่ศึกษ�รวมทั้งประเทศไทย จะกำ�หนดโทษจำ�คุก ๓ ปี สำ�หรับคว�มผิดที่เป็นก�รกระทำ�ต่อ 
ทรัพย์ ร่�งก�ย เสรีภ�พ และชื่อเสียง ซึ่งถือเป็นคว�มผิดพื้นฐ�นในทุกสังคม อันแสดงให้เห็นถึง 
หลักก�รร่วมว่�ห�กเป็นคว�มผิดพื้นฐ�นแล้วควรได้รับโทษจำ�คุกไม่เกิน ๓ ปี และระยะเวล� ๓ ปีนี้ 
น่�จะเป็นเวล�ทีเ่หม�ะสมสำ�หรบัก�รทีจ่ะทำ�ให้ผูก้ระทำ�คว�มผดิได้รบัก�รแก้ไขฟ้ืนฟแูละกลบัเข้�สูส่งัคม

 แต่อย่�งไรก็ต�ม เมื่อได้ศึกษ�วิเคร�ะห์ก�รกำ�หนดคว�มผิดและก�รกำ�หนดชั้นของโทษ 
ต�มกฎหม�ยต่�งประเทศทั้งในประเทศระบบซีวิลลอว์  และระบบคอมมอนลอว์  (เยอรมัน  ฝรั่งเศส 
อังกฤษ สหรัฐอเมริก�)  รวมทั้งกฎหม�ยไทยดังกล่�วแล้ว  มีข้อเสนอแนะในก�รแบ่งกลุ่มคว�มผิดและ
โทษออกเป็น ๑๑ ระดับ ดังนี้

 ระดับที่ ๑ โทษประหารชีวิตและจ�าคุกตลอดชีวิต  (ในต่�งประเทศ  โทษจำ�คุกตลอดชีวิต 
ถือเป็นโทษสูงสุดเนื่องจ�กได้ยกเลิกโทษประห�รชีวิตไปแล้ว  แต่ในประเทศไทยโทษประห�รชีวิต 
ถอืเป็นโทษสูงสุด) คว�มผิดและโทษในกลุม่นีถ้อืว่�ร้�ยแรงทีส่ดุ เนือ่งจ�กเป็นคว�มผดิทีก่ระทบกระเทอืน 
ต่อคว�มมั่นคงของรัฐหรือเป็นก�รประทุษร้�ยต่อชีวิตของบุคคลอื่นหรือต่อมวลมนุษยช�ติ ดังนั้น 
ก�รใช้โทษประห�รชีวิตหรอืจำ�คกุตลอดชวีติจึงมเีหตผุลเพือ่ต้องก�รตดัผูก้ระทำ�คว�มผดิออกจ�กสงัคม 
ตลอดไป  เพร�ะห�กยังคงให้อยู่ในสังคมต่อไปแล้วอ�จจะก่อเหตุก�รณ์ขึ้นใหม่ที่ร้�ยแรงกว่�หรือเป็น
อันตร�ยต่อสังคมได้ 
  โดยคว�มผิดที่จะต้องได้รับโทษในระดับน้ี  ได้แก่  คว�มผิดต่อสิทธิมนุษยชนระดับส�กล  เช่น  
ก�รฆ่�ล้�งเผ่�พนัธุ ์คว�มผดิเกีย่วกบัก�รประทษุร้�ยองค์พระมห�กษัตรย์ิ คว�มผดิต่อคว�มมัน่คงของรฐั 
ทั้งภ�ยในและภ�ยนอกร�ชอ�ณ�จักร คว�มผิดต่อชีวิตโดยมีเหตุฉกรรจ์  (ม�ตร� ๒๘๙) และคว�มผิด
ฐ�นชิงทรัพย์  ปล้นทรัพย์  กระทำ�ชำ�เร�  ว�งเพลิงเผ�ทรัพย์  หรือจับตัวเรียกค่�ไถ่  ซึ่งมีผลทำ�ให้ผู้อื่น 
ถึงแก่คว�มต�ย
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 ระดับที่ ๒ โทษจ�าคุกไม่เกิน ๓๐ ปี โทษจำ�คุก  ๓๐  ปีเป็นโทษที่กำ�หนดขึ้นใหม่ซึ่งกฎหม�ย
อ�ญ�ของไทยได้กำ�หนดโทษจำ�คุกสูงสุดไว้เพียงไม่เกิน ๒๐ ปี ซึ่งพิจ�รณ�แล้วเห็นว่�ก�รกำ�หนดโทษ 
ในลกัษณะดงักล่�วนีเ้ป็นก�รกำ�หนดโทษจำ�คกุทีม่ช่ีวงระยะเวล�ทีห่่�งเกนิไประหว่�งโทษจำ�คกุตลอดชวีติ 
กับโทษจำ�คุก ๒๐ ปี และก�รลงโทษจำ�คุกตลอดชีวิตยังเป็นผลร้�ยแก่จำ�เลยในกรณีที่มีก�รลดโทษลง
ก่ึงหนึง่อันเนือ่งม�จ�กเหตบุรรเท�โทษด้วย เพร�ะจะเปลีย่นจ�กโทษจำ�คกุตลอดชวีติม�เป็นโทษจำ�คกุ 
๕๐ ปี ซึ่งห่�งจ�กโทษจำ�คุก ๒๐ ปีม�กเกินไป ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้มีก�รกำ�หนดชั้นโทษจำ�คุกขึ้นอีก
ชั้นหนึ่งระหว่�งโทษจำ�คุกตลอดชีวิตกับโทษจำ�คุก ๒๐ ปีไว้ด้วย เพื่อช่วยให้ช่องว่�งดังกล่�วนั้นแคบลง  
และทำ�ให้ศ�ลมีโอก�สลงโทษได้เหม�ะสมกับระดับคว�มร้�ยแรงของก�รกระทำ�คว�มผิดม�กกว่� 
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันด้วย ดังจะเห็นตัวอย่�งได้จ�กประมวลกฎหม�ยอ�ญ�ของฝรั่งเศส ซึ่งมีกำ�หนดโทษ 
จำ�คุก ๓๐ ปี สำ�หรับคว�มผิดอุกฤษฏ์โทษ โดยคว�มผิดที่จะต้องได้รับโทษในระดับนี้  ได้แก่ คว�มผิด
ฐ�นฆ่�คนต�ยโดยไม่มีเหตุฉกรรจ์ (ม�ตร� ๒๘๘) และคว�มผิดฐ�นบังคับให้สูญห�ย

 ระดับที่ ๓ โทษจ�าคุกไม่เกิน ๒๐ ปี ได้แก่ คว�มผิดฐ�นทำ�ร้�ยร่�งก�ยเป็นเหตุให้คนต�ยโดยมี
เหตฉุกรรจ์ หรือคว�มผิดฐ�นทำ�ทรม�นเป็นเหตใุห้ต�ย นอกจ�กน้ี ก�รผลติย�เสพตดิ หรอืคว�มผดิฐ�น
กระทำ�ชำ�เร�บ�งประเทศกำ�หนดให้มีโทษในระดับนี้

 ระดบัที ่๔ โทษจ�าคกุไม่เกนิ ๑๕ ปี ได้แก่ คว�มผดิฐ�นว�งเพลงิเผ�ทรพัย์ คว�มผดิฐ�นก่อให้เกิด
อนัตร�ยต่อสิง่แวดล้อมอย่�งร้�ยแรงอนัเป็นภยนัตร�ยต่อคว�มปลอดภยัส�ธ�รณะหรอืคว�มปลอดภยั
ในชวีติหรอืร่�งก�ย คว�มผิดต่อคว�มม่ันคงทีไ่ม่ถงึขัน้กบฏ คว�มผดิฐ�นทำ�ร้�ยร่�งก�ยเป็นเหตใุห้ได้รบั
อันตร�ยอย่�งร้�ยแรงหรือถึงแก่คว�มต�ย  คว�มผิดฐ�นข่มขืนกระทำ�ชำ�เร�เป็นเหตุให้ได้รับอันตร�ย 
แก่ก�ย และคว�มผิดฐ�นชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์

 ระดับที่ ๕ โทษจ�าคุกไม่เกิน ๑๐ ป ีได้แก่ คว�มผิดฐ�นที่เกี่ยวข้องกับก�รกระทำ�โดยทุจริตของ
เจ้�พนักง�น คว�มผิดฐ�นปลอมเงินตร� คว�มผิดฐ�นพร�กผู้เย�ว์ คว�มผิดฐ�นค้�เด็ก คว�มผิดฐ�น
กระทำ�โดยประม�ทที่ก่อให้เกิดอันตร�ยร้�ยแรง  เช่น  คว�มต�ย  หรือไฟไหม้  เป็นต้น  และคว�มผิด 
เกี่ยวกับทรัพย์ที่มีเหตุฉกรรจ์ 
  อนึง่ สำ�หรบัคว�มผิดต่อตำ�แหน่งหน้�ทีโ่ดยทจุรติของเจ้�พนกัง�น ต�มประมวลกฎหม�ยอ�ญ�ไทย 
จะมีโทษถึงประห�รชีวิต แต่อย่�งไรก็ต�ม เมื่อพิจ�รณ�เปรียบเทียบกับต่�งประเทศแล้ว เช่น ฝรั่งเศส 
คว�มผิดฐ�นให้สินบนจะมีโทษจำ�คุก ๑๐ ปี ดังนั้น จึงเห็นว่�ไม่ควรต้องมีโทษถึงประห�รชีวิต



สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ ก.ค. - ส.ค. ๕๔ 79

 ระดับที่ ๖ โทษจ�าคุกไม่เกิน ๗ ปี ได้แก่ คว�มผิดเกี่ยวกับก�รค้�มนุษย์ คว�มผิดฐ�นที่เกี่ยวกับ
ก�รกระทำ�โดยมิชอบของเจ้�พนักง�น และคว�มผิดฐ�นทำ�ร้�ยร่�งก�ยเป็นเหตุให้ได้รับอันตร�ยส�หัส

 ระดับที่ ๗ โทษจ�าคุกไม่เกิน ๕ ปี ได้แก่ คว�มผิดเกี่ยวกับเอกส�รที่มีเหตุฉกรรจ์  เช่น ทำ�ล�ย
หรือปลอมเอกส�รสิทธิหรือเอกส�รร�ชก�ร คว�มผิดเกี่ยวกับเสรีภ�พ เช่น ก�รหน่วงเหนี่ยวกักขังหรือ 
ก�รจับตัวเรียกค่�ไถ่  คว�มผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่มีเหตุฉกรรจ์  และคว�มผิดฐ�นว่ิงร�วทรัพย์  และรับ
ของโจร

 ระดับที่ ๘ โทษจ�าคุกไม่เกิน ๓ ปี ได้แก่ คว�มผิดเก่ียวกับเอกส�ร เช่น ปลอมเอกส�ร  
คว�มผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เช่น ลักทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอก และทำ�ให้เสียทรัพย์ เป็นต้น และคว�มผิดฐ�น 
กระทำ�โดยประม�ท

 ระดับที่ ๙ โทษจ�าคุกไม่เกิน ๒ ป ี ได้แก่ คว�มผิดฐ�นทำ�ร้�ยร่�งก�ยไม่มีเหตุฉกรรจ์ คว�มผิด 
ที่กระทำ�ต่อเจ้�พนักง�น เช่น ก�รขัดขว�งก�รปฏิบัติง�นของเจ้�พนักง�น ก�รแจ้งคว�มเท็จ  
หรอืก�รปล่อยตวัผูถ้กูคมุขงั เป็นต้น และคว�มผดิเก่ียวกับชือ่เสยีงทีม่เีหตฉุกรรจ์ เช่น ก�รหมิน่ประม�ท
ด้วยก�รโฆษณ� เป็นต้น

 ระดบัที ่๑๐ โทษจ�าคกุไม่เกนิ ๑ ปี ได้แก่ คว�มผดิเก่ียวกับชือ่เสยีง เช่น หมิน่ประม�ท หรอืดูหม่ิน  
คว�มผิดฐ�นบุกรุก และคว�มผิดฐ�นปิดบังซ่อนเร้นศพ

 ระดับที่ ๑๑ โทษจ�าคุกต�่ากว่า ๑ ปี  ได้แก่  คว�มผิดฐ�นเปิดเผยคว�มลับ  และคว�มผิดฐ�น 
ขัดคำ�สั่งเจ้�พนักง�น

 ข้อเสนอแนะต่อประเด็นแนวทางในการปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาไทยในส่วนของ 
“ลหุโทษ” นั้น สรุปได้ดังนี้
 ประการแรก  ที่เสนอให้คว�มผิดลหุโทษมีเพียงโทษปรับเท่�น้ัน  โดยแก้ไขโทษปรับให้สูงขึ้น 
เป็นจำ�นวนไม่เกนิ ๑๐,๐๐๐ บ�ทนัน้ กเ็น่ืองจ�กอตัร�ค่�ปรบัต�มกฎหม�ยอ�ญ�ในปัจจุบนัน้ีเป็นอัตร� 
ที่ได้บัญญัติไว้ตั้งแต่ปี  พ.ศ. ๒๕๐๐  ซึ่งใช้บังคับม�เป็นเวล�  ๕๔  ปีโดยยังไม่มีก�รปรับปรุงแก้ไข  
ในขณะที่มูลค่�ของเงินได้เปลี่ยนแปลงไปม�กกว่�  ๑๐  เท่�แล้ว  ดังน้ัน  เพื่อให้สอดคล้องกับสภ�พ
เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปจึงเสนอให้มีก�รแก้ไขโทษปรับจ�กเดิมที่ปรับไม่เกิน 
๑,๐๐๐ บ�ทเป็นไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บ�ทแทน
 ประการที่ ๒  ที่เสนอให้คว�มผิดลหุโทษบ�งฐ�นคว�มผิดให้มีโทษจำ�คุกสูงขึ้นและนำ�ไปบัญญัติ
ไว้ในภ�ค ๒ นั้น เพร�ะปัจจุบันพฤติก�รณ์หรือข้อเท็จจริงในก�รกระทำ�คว�มผิดได้เบี่ยงเบนไปซึ่งเป็น
เหตุให้ก�รกระทำ�คว�มผิดบ�งลักษณะได้เปลีย่นจ�กคว�มผดิเลก็น้อยไปสูอ่�ชญ�กรรมทีร่นุแรง ดงันัน้ 
เพือ่เป็นก�รปร�บปร�มอ�ชญ�กรรมซึง่มแีนวโน้มว่�จะมกี�รกระทำ�คว�มผดิม�กยิง่ขึน้ และรองรบักบั
ฐ�นคว�มผิดใหม่  ๆ ที่อ�จเกิดขึ้นจึงต้องเปลี่ยนแปลงระดับหรืออัตร�ของโทษด้วย



สัมมน�ระดมคว�มคิดเห็น 
เรื่อง “แนวท�งก�รจัดแบ่งกลุ่มคว�มผิดและโทษในประมวลกฎหม�ยอ�ญ�ไทย”
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  นอกจ�กข้อเสนอแนะในก�รปรบัปรงุประมวลกฎหม�ยอ�ญ�ไทยในส่วนของ “ลหโุทษ” ทัง้สอง
ประก�รดังกล่�วแล้ว ยังมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมคือ
  ๑.  คว�มผดิทีจ่ะมโีทษปรบัคูก่บัโทษจำ�คกุ เห็นว่�ควรกำ�หนดเฉพ�ะคว�มผดิทีม่โีทษจำ�คกุ ๑๐ ปี 
ส่วนคว�มผดิท่ีมโีทษจำ�คกุสูงกว่� ๑๐ ปี ไม่ควรมโีทษปรบั ทัง้น้ี เพร�ะไม่ได้มผีลเป็นก�รยบัยัง้ผูก้ระทำ�
คว�มผิดร้�ยแรง ซึ่งเป็นไปในแนวท�งของกฎหม�ยฝรั่งเศสและกฎหม�ยเยอรมัน
  ๒.  คว�มผดิฐ�นดหูมิน่ซึง่หน้�นัน้ควรมโีทษเช่นเดยีวกบัหมิน่ประม�ท แต่มข้ีอสงัเกตคอื ในก�ร
หมิ่นประม�ทประมุขของรัฐในประเทศฝร่ังเศสน้ันไม่มีโทษจำ�คุก  ในขณะที่ประมวลกฎหม�ยอ�ญ� 
ของไทยจัดอยู่ในหมวดคว�มผิดเกี่ยวกับคว�มมั่นคงและสัมพันธไมตรีและมีโทษจำ�คุก

 สรุป  ประมวลกฎหม�ยอ�ญ�  ม�ตร�  ๑๘  ได้กำ�หนดโทษสำ�หรับลงแก่ผู้กระทำ�คว�มผิดไว้  
๕ ลักษณะ คือ ประห�รชีวิต จำ�คุก กักขัง ปรับ และริบทรัพย์สิน โดยจะลงโทษในอัตร�ใดนั้นจะต้อง
พิจ�รณ�จ�กคว�มผิดในแต่ละฐ�น  ซึ่งมีอัตร�โทษที่มีคว�มหล�กหล�ยและสลับซับซ้อน  ซึ่งโทษที่ม ี
ก�รใช้เป็นจำ�นวนม�กและมีคว�มหล�กหล�ย  คือ “โทษจ�าคุก” และ “โทษปรับ”  โดยโทษจำ�คุกที่
กำ�หนดไว้สงูสดุ คอื จำ�คกุตลอดชวีติ จำ�คกุไม่เกนิ ๒๐ ปี ไปจนถงึจำ�คกุเพยีง ๑๐ วนั สำ�หรบัโทษปรบัสงูสดุ  
คอื ๑,๐๐๐,๐๐๐ บ�ท และตำ�่สดุนัน้กำ�หนดไว้เพยีง ๑๐๐ บ�ท๒ ดงันัน้ ก�รทีส่ำ�นกัง�นกจิก�รยตุธิรรม 
กระทรวงยุติธรรม ได้ร่วมกับสถ�บันวิจัยและให้คำ�ปรึกษ�แห่งมห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ ทำ�ก�รศึกษ�
วิจัยเรื่อง  “ก�รจัดแบ่งกลุ่มคว�มผิดและโทษท�งอ�ญ�ต�มประมวลกฎหม�ยอ�ญ�ของไทย” และได้
จัดให้มีก�รประชุมสัมมน�เพื่อระดมคว�มคิดเห็นดังกล่�วขึ้น  ย่อมเป็นช่องท�งหนึ่งที่จะเป็นประโยชน์ 
ในก�รรับฟังคว�มคิดเห็นและข้อเสนอแนะในเรื่องก�รพัฒน�โทษในประมวลกฎหม�ยอ�ญ�ของไทย  
และเพื่อนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�แนวคิดหรือหลักเกณฑ์ท�งกฎหม�ยในเรื่องดังกล่�ว  โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง  
ประเภทของโทษทีเ่หม�ะสม ระดบัของโทษหรอืชัน้โทษ ม�ตรฐ�นในก�รกำ�หนดอตัร�โทษ และม�ตรก�ร
อืน่ทดแทนก�รลงโทษ รวมทัง้ยงัเป็นประโยชน์ในก�รเผยแพร่คว�มรูแ้ก่บคุล�กรในกระบวนก�รยติุธรรม
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่�วอีกด้วย 
  จ�กก�รได้เข้�ร่วมก�รสัมมน�ระดมคว�มคิดเห็นในครั้งนี้พบว่�  ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ได้มีคว�มคิดเห็นเกี่ยวกับก�รกำ�หนดคว�มผิดและก�รกำ�หนดชั้นโทษที่หล�กหล�ยและแตกต่�งกัน 
ออกไป  โดยมีก�รพิจ�รณ�ถึงประเด็นปัญห�ที่สำ�คัญต่�ง ๆ อ�ทิ คว�มเหม�ะสมของก�รแบ่งกลุ่ม 
คว�มผดิและโทษในแต่ละช้ัน ก�รกำ�หนดโทษจำ�คกุ ๓๐ ปีขึน้ใหม่สำ�หรบัคว�มผดิต่�ง ๆ ต�มทีก่ำ�หนดไว้  
และก�รกำ�หนดให้ไม่มีโทษปรับสำ�หรับคว�มผิดที่มีโทษจำ�คุกกว่�  ๑๐  ปี  รวมทั้งคว�มเหม�ะสม 
ในก�รกำ�หนดให้คว�มผิดลหุโทษบ�งม�ตร�มีโทษปรับท�งปกครองหรือมีอัตร�โทษสูงขึ้น เป็นต้น  

 ๒ข้อมูลจ�กเอกส�ร  “สรุปผลก�รสัมมน�ท�งวิช�ก�ร  เรื่อง  “ก�รพัฒน�โทษในประมวลกฎหม�ยอ�ญ�ไทย”  วันพฤหัสบดีที่ 
๒๔ เมษ�ยน ๒๕๕๑ เวล� ๐๘.๓๐ - ๑๓.๐๐ น�ฬิก� ณ โรงแรมร�ม�ก�ร์เด้นส์ ถนนวิภ�วดีรังสิต กรุงเทพมห�นคร” โดยสถ�บันวิจัย
และพัฒน�กระบวนก�รยุติธรรม สำ�นักง�นกิจก�รยุติธรรม เว็บไซต์ : www.oja.go.th.

CRIME SCENE-DO NOT ENTER      CRIME SCENE-DO NOT ENTER      CRIME SCENE-DO NOT ENTER     CRIME SCENE-DO NOT 

ENTER

CRIME SCENE-DO NOT ENTER      CRIME SCENE-DO NOT ENTER      CRIME SCENE-DO NOT ENTER     CRIME SCENE-DO NOT 

ENTER

CRIME SCENE-DO NOT ENTER      CRIME SCENE-DO NOT ENTER      CRIME SCENE-DO NOT ENTER     CRIME SCENE-DO NOT ENTER



สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ ก.ค. - ส.ค. ๕๔ 81

โดยประเด็นที่น่�สนใจคือ  ก�รกำ�หนดให้ไม่มีโทษปรับสำ�หรับคว�มผิดที่มีโทษจำ�คุกกว่�  ๑๐  ปีนั้น  
หล�ยฝ่�ยมีคว�มเห็นว่�ไม่เหม�ะสม  ทั้งน้ี  เน่ืองจ�กเห็นว่�ก�รกำ�หนดโทษปรับจะมีไว้เพื่อให้ศ�ล
ส�ม�รถใช้ดุลพินิจพิจ�รณ�ว่�ในแต่ละเรื่องน้ันควรจะเลือกใช้โทษปรับแทนโทษจำ�คุกหรือใช้โทษ 
ทั้งสองอย่�งควบคู่กันไป  โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง  คว�มผิดเกี่ยวกับย�เสพติด  หรือคว�มผิดเกี่ยวกับ 
เจ้�พนกัง�นของรฐัแสวงห�ประโยชน์โดยไม่ชอบซ่ึงเป็นคว�มผดิทีม่คีว�มเก่ียวข้องโดยตรงกับทรพัย์สนิ 
ดงันัน้ ถ้�กำ�หนดให้ผู้กระทำ�คว�มผิดต้องรบัโทษเฉพ�ะโทษจำ�คกุเพยีงอย่�งเดยีวโดยไม่มโีทษปรบัแล้ว 
ครอบครัวของผู้กระทำ�คว�มผิดอ�จจะได้รับคว�มสุขสบ�ยจ�กประโยชน์ที่ได้ม�โดยไม่ชอบน้ันก็ได้  
และในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู ้กระทำ�คว�มผิด ห�กไม่มีโทษปรับแล้วก็ไม่รู ้ว ่�จะลงโทษอย่�งไร 
เพร�ะไม่ส�ม�รถจำ�คุกนิติบุคคลได้นั่นเอง  
  นอกจ�กนี ้ยงัมคีว�มคดิเหน็เกีย่วกบัก�รกำ�หนดโทษจำ�คกุไม่เกนิ ๑๐ ปีในคว�มผดิฐ�นทีเ่กีย่วข้อง 
กับก�รกระทำ�โดยทุจริตของเจ้�พนักง�นด้วยว่�  ห�กพิจ�รณ�เปรียบเทียบกับต่�งประเทศแล้ว  
โทษจำ�คุกดังกล่�วอ�จมีคว�มเหม�ะสมเพียงพอแล้ว  แต่สำ�หรับสังคมไทยที่ต้องก�รพัฒน�ประเทศ 
ให้มคีว�มก้�วหน้� และเป็นสงัคมต�มหลกัธรรม�ภบิ�ล รวมทัง้เพือ่ป้องกนัก�รทจุรติและประพฤตมิชิอบ 
ในวงร�ชก�รแล้ว โทษจำ�คกุไม่เกนิ ๑๐ ปีจึงอ�จจะน้อยเกินไป ส่วนก�รกำ�หนดโทษจำ�คกุไม่เกนิ ๓๐ ปี 
ที่จะกำ�หนดขึ้นใหม่สำ�หรับคว�มผิดฐ�นบังคับให้สูญห�ยนั้น  มีคว�มเห็นว่�คว�มผิดฐ�นดังกล่�ว 
มลีกัษณะเป็นก�รตระเตรยีมก�รหรอืเป็นก�รไตร่ตรองไว้ก่อน ดงัน้ัน โทษจำ�คกุทีก่ำ�หนดไว้เพยีง ๓๐ ปี 
จึงอ�จไม่เหม�ะสมซึ่งเห็นควรกำ�หนดให้เป็นคว�มผิดที่มีโทษถึงจำ�คุกตลอดชีวิตได้ 
  แต่อย่�งไรกต็�ม เนือ่งจ�กการลงโทษทางอาญานัน้เป็นการลงโทษท่ีรนุแรงและกระทบต่อสทิธิ
และเสรีภาพในชวีติ ร่างกาย และทรพัย์สนิของผูก้ระท�าความผดิ ดงันัน้ การใช้มาตรการโทษทางอาญา 
จึงต้องค�านึงถึงความเหมาะสมในความสัมพันธ์ระหว่างความผิดและโทษ รวมถึงประสิทธิภาพ
ในการบังคับใช้กฎหมายด้วย มิฉะนั้น นอกจากจะกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้กระท�าผิด
โดยตรงแล้ว ยังท�าให้กฎหมายไร้ความศักด์ิสิทธิ์และไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ในขณะเดียวกัน  ส่ิงหนึ่งที่จำ�เป็นต้องคำ�นึงถึงด้วยก็คือ  โทษที่จะลงนั้นไม่ควรเป็นอุปสรรคหรือสร้�ง 
คว�มบอบชำ�้ท�งจติใจให้แก่ผูก้ระทำ�คว�มผดิจนไม่อ�จกลบัตนเป็นคนดหีรอืกลบัเข้�สูส่งัคมเพือ่ใช้ชวีติ
ร่วมกับผู้อื่นอย่�งเป็นปกติสุขได้อีกต่อไปด้วย 
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(จากหนังสือ ความคิด-คำคม ว่าด้วยสันติภาพกับสงคราม

รวบรวมและแปล โดย พลเรือโท จตุรงค์  พันธุ์คงชื่น , หน้า ๑๖๕)

ถ้อยคำของนักการทูตต้องไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำ...  

มิเช่นนั้นการทูตนั้นอยู่กันในรูปใด ? ถ้อยคำเป็นอย่างหนึ่ง 

การกระทำก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง ถ้อยคำที่ดีเป็นการปกปิดการกระทำอัน

ชั่วร้าย การทูตโดยจริงใจเป็นไปได้ไม่มากไปกว่าน้ำที่จับไม่เปียกหรือ 

ไม้ที่แข็งเท่าเหล็ก

 A diplomat’s words must have no relation to 

actions….. otherwise what kind of diplomacy is it ? 

Words are one thing, actions another. Good words are 

a concealment of bad deeds. Sincere diplomacy is no 

more possible than dry water or iron wood.

โจเซฟ วี. สตาลิน (JOSEPH V. STALIN), ค.ศ. 1879-1951
          (ผู้เผด็จการแห่งสหภาพโซเวียต, เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ 

       (ค.ศ. 1922-1953), ผู้บัญชาการทหารสูงสุดในสงครามโลกครั้งที่สอง,       
                           นายกรัฐมนตรี (ค.ศ. 1941-1953)
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นางสาวจุฬารัตน์  ยะปะนัน
นิติกร สำนักกฎหมาย

		 ตามทีไ่ดม้พีระราชกฤษฎกีายบุสภาผูแ้ทนราษฎร	พ.ศ.	๒๕๕๔	เมือ่วนัที	่๑๐	พฤษภาคม	๒๕๕๔	
โดยสืบเนื่องจากการที่นายกรัฐมนตรี	(นายอภิสิทธิ์		เวชชาชีวะ)	ได้นำความกราบบังคมทูล	ฯ	ว่า	ตามที่
รัฐบาลได้เข้ารับหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินในช่วงปลายปี	พ.ศ.	๒๕๕๑	ซึ่งได้เกิดวิกฤติการณ์ 
ภายในประเทศหลายประการ	ทั้งในด้านผลกระทบจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจโลกตกต่ำ	 เป็นผลทำให้ 
อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิถดถอยลง	มอีตัราการวา่งงานเพิม่ขึน้	และการลงทนุของประเทศชะงกังนั	
ประกอบกับได้เกิดปัญหาความความขัดแย้งและความแตกแยกของชนในชาติ	มีการใช้กำลังและความ 
รุนแรงในการชุมนุมประท้วง	นั้น	 บัดนี้	 รัฐบาลได้คลี่คลายปัญหาดังกล่าว	 จนสามารถฟื้นฟูสภาวะ 
เศรษฐกิจของประเทศให้พ้นจากภาวะวิกฤติและกลับคืนสู่ภาวะปกติ	 โดยมีอัตราการขยายตัว 
ทางเศรษฐกจิทีด่ขีึน้เปน็ลำดบัอยา่งตอ่เนือ่ง	สว่นปญัหาความขดัแยง้และความแตกแยกในสงัคมกไ็ดร้บั 
การแก้ไขโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจนผ่อนคลายความรุนแรงลงแล้ว	ประกอบกับรัฐสภาได้ 
พจิารณาแกไ้ขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูเพือ่ใหม้คีวามเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสถานการณข์องบา้นเมอืงที ่
เปลีย่นแปลงไปเปน็ทีเ่รยีบรอ้ยแลว้	จงึเหน็สมควรยบุสภาผูแ้ทนราษฎรและจดัใหม้กีารเลอืกตัง้สมาชกิ 
สภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 
เพ่ือคืนอำนาจการตัดสินใจทางการเมืองให้แก่ประชาชนและให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบ 
รัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง	และได้กำหนดให้มีการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปในวันอาทิตย์ที่	๓	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๕๔		

		 ผลจากการยุบสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าว	หากภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
อันเป็นการเลือกตั้งทั่วไปนั้น	 รัฐสภา	 สภาผู้แทนราษฎร	หรือวุฒิสภา	 แล้วแต่กรณีจะพิจารณาร่าง 
รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม	 หรือร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิได้ให้ความเห็นชอบต่อไปได้	 
ถ้าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปร้องขอภายใน	๖๐	วันนับแต่วันเรียกประชุม 
รฐัสภาครัง้แรกหลงัการเลอืกตัง้ทัว่ไป	และรฐัสภามมีตเิหน็ชอบดว้ย	แตถ่า้คณะรฐัมนตรมีไิดร้อ้งขอภายใน 
กำหนดเวลา	๖๐	วันดังกล่าว	จึงจะมีผลทำให้ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหรือร่างพระราชบัญญัติที่ 

ร่างกฎหมาย 
ที่ค้างการพิจารณาของรัฐสภา
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ค้างการพิจารณาของรัฐสภา	สภาผู้แทนราษฎร	และวุฒิสภาแล้วแต่กรณีนั้น	“เป็นอันตกไป”	ตาม 
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๑๕๓	วรรคสอง

		 	 ดังนั้น	 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว	คอลัมน์ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ	จึงได้ 
รวบรวมร่างพระราชบัญญัติและร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญท่ีรัฐสภายังมิได้ให้ความเห็นชอบ 
หรือที่ค้างการพิจารณาของรัฐสภา	สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแล้วแต่กรณี	โดยมีรายละเอียดดังนี้

 ๑) ร่างพระราชบัญญัติและร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ค้าง 
การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ ปีที่ ๔๑       

   ๑.๑)	 ร่างที่บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้ว

ลำดับท่ี ชื่อร่าง ผู้เสนอ

เรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการร่วมกัน
๑. ร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลัง 

กู้เงินเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ	พ.ศ.	....
คณะรัฐมนตรี

๒. ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการที่ดิน 
สงวนหวงห้ามของรัฐ	พ.ศ.	....	

นายนคร		มาฉิม		(ปชป.)	
กับคณะ,	นายอำนวย		คลังผา	
(พท.)	กับคณะ,	นางสาวผ่องศรี		
ธาราภูมิ	(ปชป.)	กับคณะ

เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
๑. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพแพทย์แผนไทย	พ.ศ.	.... นายอร่าม		อามระดิษ	 

กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
จำนวน	๑๐,๒๒๗	คน,	 
นายอสิ		มะหะมัดยังกี	
(ปชป.)	กับคณะ,	นายบัญญัติ		
เจตนจันทร์	(ปชป.)	กับคณะ

๒. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค	(ฉบับที่	..)	 
พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี,	นายเจริญ		 
จรรย์โกมล	(พท.)	กับคณะ,	 
นางสาวมัลลิกา		
จิระพันธุ์วานิช		(ชทพ.)	
กับคณะ,	นางรัชฎาภรณ์		
แก้วสนิท	(ปชป.)	กับคณะ

    ๑	ข้อมูลจากสำนักการประชุม	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	ณ	วันที่	๑๗	มิถุนายน	๒๕๕๔.
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๓. ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค	 
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี,	นายประสิทธิ์		 
ชัยวิรัตนะ	(พท.)	กับคณะ,	 
นางสาวมัลลิกา		
จิระพันธุ์วานิช	(ชทพ.)	
กับคณะ,	นางผุสดี		ตามไท	
(ปชป.)	กับคณะ,	นายวิชาญ		 
มีนชัยนันท์	(พท.)	กับคณะ

๔. ร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย	 
พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี,	นายวินัย	
เสนเนียม	(ปชป.)	กับคณะ,	
นายศุภชัย		โพธิ์สุ	(ภท.)	
กับคณะ,	นายสมบูรณ์		
อุทัยเวียนกุล	(ปชป.)	กับคณะ,	 
นายนิอาริส		เจตาภิวัฒน์	
(ชทพ.)	กับคณะ,
นายพิเชษฐ์		เชื้อเมืองพาน	
(พท.)	กับคณะ,	นายอารีเพ็ญ		
อุตรสินธุ์	(มภ.)	กับคณะ,	
นางวรศุลี		สุวรรณปริสุทธิ์	
(รช.)	กับคณะ

เรื่องที่คณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเสร็จแล้ว และรอการบรรจุ 
ระเบียบวาระการประชุม

๑. ร่างพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน	
พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

เรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร
๑. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี 

พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	....
ศาลรัฐธรรมนูญ

เรื่องค้างพิจารณา
๑. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญ 

ศาลยุติธรรม	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....
ศาลฎีกา
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๒. ร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการ 
ขนส่งข้ามพรมแดน	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๓. ร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการ 
ขนส่งข้ามพรมแดน	พ.ศ.	....

นางวรศุลี		สุวรรณปริสุทธิ์	
(รช.)	กับคณะ

๔. ร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการ 
ขนส่งข้ามพรมแดน	พ.ศ.	....

นางพัฒนา		สังขทรัพย์	(ภท.)	
กับคณะ

๕. ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร	(ฉบับที่..)	พ.ศ.	....  
(ว่าด้วยการอนุวัติการตามความตกลงว่าด้วยการอำนวย 
ความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนภายในอนุ 
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน	The	GMS	Agreement)

คณะรัฐมนตรี

๖. ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	 
(ว่าด้วยการอนุวัติการตามความตกลงว่าด้วยการอำนวย 
ความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนภายในอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน	The	GMS	Agreement)

นางวรศุลี		สุวรรณปริสุทธิ์	
(รช.)	กับคณะ

๗. ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	 
(ว่าด้วยการอนุวัติการตามความตกลงว่าด้วยการอำนวย 
ความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนภายในอนุ 
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน	The	GMS	Agreement)

นางพัฒนา		สังขทรัพย์	(ภท.)	
กับคณะ

๘. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	พ.ศ.	.... คณะรัฐมนตรี

๙. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	พ.ศ.	.... นายอภิชาต		ศักดิเศรษฐ์	
(ปชป.)	กับคณะ

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน	เงินประจำตำแหน่ง	และ 
ประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ	 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ	ประธานกรรมการและ 
กรรมการการเลือกตั้ง	ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
และผู้ตรวจการแผ่นดิน	ประธานกรรมการและกรรมการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	และประธาน 
กรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	(ฉบับที่	..)	
พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี
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๑๑. ร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	(ฉบับที่	..)	
พ.ศ.	....

นายถวิล		ไพรสณฑ์	(ปชป.)	
กับคณะ

๑๒. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย	
พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๑๓. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย	
พ.ศ.	....

นายเจริญ		จรรย์โกมล		(พท.)	
กับคณะ

๑๔. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย	
พ.ศ.	....

นายวิชัย		ล้ำสุทธิ	(ปชป.)	
กับคณะ

๑๕. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย	
พ.ศ.	....

นางผุสดี		ตามไท	(ปชป.)	
กับคณะ

๑๖. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย	
พ.ศ.	....

นายภูมิ		มูลศิลป์	
กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
จำนวน	๑๓,๓๒๐	คน

๑๗. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการ 
รับบริการสาธารณสุข	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๑๘. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการ 
รับบริการสาธารณสุข	พ.ศ.	....

นายเจริญ		จรรย์โกมล	(พท.)	
กับคณะ

๑๙. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการ 
รับบริการสาธารณสุข	พ.ศ.	....

นายประสิทธิ		ชัยวิรัตนะ	
(พท.)	กับคณะ

๒๐. ร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมความสัมพันธ์ในระบบ 
บริการสาธารณสุข	พ.ศ.	....

นายบรรพต		ต้นธีรวงศ์	(ปชป.)	
กับคณะ

๒๑. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ให้บริการและผู้รับ 
บริการสาธารณสุข	พ.ศ.	....

นางอุดมลักษณ์		เพ็งนรพัฒน์	
(ภท.)	กับคณะ

๒๒. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการ 
รับบริการสาธารณสุข	พ.ศ.	....

นายสุทัศน์		เงินหมื่น		(ปชป.)	
กับคณะ

๒๓. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการ 
รับบริการสาธารณสุข	พ.ศ.	....

นางสาวสารี		อ๋องสมหวัง	 
กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
จำนวน	๑๐,๖๓๑	คน



จุลนิติ ก.ค. - ส.ค. ๕๔88

ร่างกฎหมายที่ค้างการพิจารณาของรัฐสภา

ลำดับท่ี ชื่อร่าง ผู้เสนอ

๒๔. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจาก 
ระบบบริการสาธารณสุข	พ.ศ.	....

นางอรพรรณ์		เมธาดิลกกุล	 
กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
จำนวน	๑๐,๙๙๔	คน

๒๕. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับ 
ผลกระทบจากระบบบริการสาธารณสุข	พ.ศ.	....

นายเธียรชัย		สุวรรณเพ็ญ	
(ปชป.)	กับคณะ

๒๖. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริม	สนับสนุนและช่วยเหลือ 
จากรัฐในการคุ้มครองผู้รับบริการและผู้ให้บริการทาง
สาธารณสุข	พ.ศ.	....

นายวิรัตน์		กัลยาศิริ	(ปชป.)	
กับคณะ

๒๗. ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๒๘. ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

นายบรรพต		ต้นธีรวงศ์	(ปชป.)	
กับคณะ

๒๙. ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

นายเธียรชัย		สุวรรณเพ็ญ	
(ปชป.)	กับคณะ

๓๐. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
อาญา	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	...	(แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ 
เกี่ยวกับอายุความ)

คณะรัฐมนตรี

๓๑. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
อาญา	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	….	(แก้ไขเพิ่มเติมอายุความ 
ของผู้กระทำความผิด)

นายพีระพันธ์		สาลีรัฐวิภาค	
(ปชป.)	กับคณะ

๓๒. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
อาญา	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	(แก้ไขเพิ่มเติมความผิด 
เกี่ยวกับการปกครอง	ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม 
และอายุความ)

นายเสมอกัน		เที่ยงธรรม	
(ชท.)	กับคณะ

๓๓. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
อาญา	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	(แก้ไขเพิ่มเติมความผิด 
เกี่ยวกับการปกครอง	ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม 
และอายุความ)

นายนิติวัฒน์		จันทร์สว่าง	
(ชทพ.)	กับคณะ

๓๔. ร่างพระราชบัญญัติการประมง	พ.ศ.	.... คณะรัฐมนตรี
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๓๕. ร่างพระราชบัญญัติการประมง	พ.ศ.	.... นายวัชระ		ยาวอหะซัน	
(ชทพ.)	กับคณะ

๓๖.	 ร่างพระราชบัญญัติการประมง	พ.ศ.	.... นายอารีเพ็ญ		อุตรสินธุ์	(มภ.)	
กับคณะ

๓๗. ร่างพระราชบัญญัติการประมง	พ.ศ.	.... นางวรศุลี		สุวรรณปริสุทธิ์	
(รช.)	กับคณะ

๓๘. ร่างพระราชบัญญัติการประมง	พ.ศ.	.... นางพัฒนา		สังขทรัพย์	(ภท.)	
กับคณะ

๓๙. ร่างพระราชบัญญัติการประมง	พ.ศ.	.... นายวิทยา		บุรณศิริ	(พท.)	
กับคณะ

๔๐. ร่างพระราชบัญญัติการประมง	พ.ศ.	.... นายอรรถพร		พลบุตร	(ปชป.)	
กับคณะ

๔๑. ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่น	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๔๒. ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่น	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

นายปัญญา		ศรีปัญญา	(ภท.)	
กับคณะ

๔๓. ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่น	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

นายอารีเพ็ญ		อุตรสินธุ์	(มภ.)	
กับคณะ

๔๔. ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งเพื่อความ 
เสียหายจากมลพิษน้ำมัน	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๔๕. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองภูเก็ต	พ.ศ.	.... คณะรัฐมนตรี

๔๖. ร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองเพชรบุรี	พ.ศ.	.... คณะรัฐมนตรี

๔๗. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองนครสวรรค์	
พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๔๘. ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร	(ฉบับที่..)	พ.ศ.	....	 
(แก้ไขเพ่ิมเติมอัตราโทษ		จำนวนเงินในการงดการเรียก 
เก็บ	และจำนวนเงินเพิ่มที่เรียกเก็บ)

คณะรัฐมนตรี
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๔๙. ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	
(แก้ไขเพิ่มเติมอัตราโทษ	จำนวนเงินในการงดการ 
เรียกเก็บและจำนวนเงินเพิ่มที่เรียกเก็บ)

นางวรศุลี		สุวรรณปริสุทธิ์	
(รช.)	กับคณะ

๕๐. ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	
(แก้ไขเพิ่มเติมอัตราโทษ	จำนวนเงินในการงดการ 
เรียกเก็บและจำนวนเงินเพิ่มที่เรียกเก็บ)

นางพัฒนา		สังขทรัพย์	(ภท.)	
กับคณะ

๕๑. ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๕๒. ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ	พ.ศ.	....

นายเจริญ		จรรย์โกมล	(พท.)	
กับคณะ

๕๓. ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ	พ.ศ.	....

นายวัชระ		เพชรทอง	(ปชป.)	
กับคณะ

๕๔. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดพิกัด
อัตราศุลกากร	พ.ศ.	๒๕๓๐	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	 
(ว่าด้วยการอนุวัติการให้เป็นไปตามอนุสัญญาเกียวโต	
(ฉบับแก้ไข))

คณะรัฐมนตรี

๕๕. ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	 
(ว่าด้วยการอนุวัติการตามอนุสัญญาเกียวโต	
(ฉบับแก้ไข)	และว่าด้วยการนำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
มาใช้ในการศุลกากร)

คณะรัฐมนตรี

๕๖. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา	พ.ศ.	.... คณะรัฐมนตรี

๕๗. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการกองทุนซะกาต	 
พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๕๘. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนซะกาต	พ.ศ.	.... นายเจะอามิง		โตะตาหยง	
(ปชป.)	กับคณะ

๕๙. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการกองทุนซะกาต	
พ.ศ.	....

นายนัจมุดดีน		อูมา	(มภ.)	
กับคณะ

๖๐. ร่างพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี
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๖๑. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการ 
จัดสวัสดิภาพสัตว์	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๖๒. ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนา 
กระบวนการยุติธรรมแห่งชาติ	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๖๓. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา	
พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๖๔. ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์	(ฉบับที่	..)	 
พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๖๕. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการ	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๖๖. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๖๗. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๖๘. ร่างพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้ 
กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๖๙. ร่างพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท	 
พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๗๐. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณา 
ความอาญาในศาลแขวง		(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๗๑. ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๗๒. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม	(ฉบับที่	..)	 
พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๗๓. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
อาญา	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	...(กำหนดบทนิยามคำว่า 
เจ้าพนักงาน	ความผิดเกี่ยวกับศพความผิดเกี่ยวกับ 
การคุกคาม	และแก้ไขอัตราโทษปรับสำหรับ 
ความผิดลหุโทษ)

คณะรัฐมนตรี
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๗๔. ร่างพระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชา 
การทหาร	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๗๕. ร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร	(ฉบับที่	..)	 
พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๗๖. ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	.... คณะรัฐมนตรี

๗๗. ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก	(ฉบับที่	..)	 
พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๗๘. ร่างพระราชบัญญัติโรงงาน	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	.... คณะรัฐมนตรี

๗๙. ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๘๐. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนด 
นิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็น 
หลักทรัพย์	พ.ศ.	๒๕๔๐	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๘๑. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม	(ฉบับที่	..)	 
พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๘๒. ร่างพระราชบัญญัติยกเว้นความผิดทางอาญาให้แก่ 
ผู้นำอาวุธปืน	เครื่องกระสุนปืน	วัตถุระเบิด	หรือ 
ยุทธภัณฑ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือที่กฎหมายห้ามออก 
ใบอนุญาตมามอบให้แก่ทางราชการ	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๘๓. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยาง	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	.... คณะรัฐมนตรี

๘๔. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัย 
เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๘๕. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	(ฉบับที่	..)	 
พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๘๖. ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ	พ.ศ.	.... คณะรัฐมนตรี

๘๗. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์	(ฉบับที่	..)		พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี
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๘๘. ร่างพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ	
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๘๙. ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๙๐. ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะรัฐมนตรี

๙๑. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น	
พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๙๒. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๙๓. ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย	 
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๙๔. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร	
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๙๕. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
พรรคการเมือง	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๙๖. ร่างพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก	
พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๙๗. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์	
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๙๘. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของศูนย์ 
เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๙๙. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุ 
พฤติกรรมอันตราย	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๑๐๐. ร่างพระราชบัญญัติความลับทางการค้า	(ฉบับที่	..)	 
พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๑๐๑. ร่างพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี
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๑๐๒. ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์	 
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๑๐๓. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อ 
ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	 
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๑๐๔. ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์	(ฉบับที่	..)	 
พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๑๐๕. ร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร	 
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๑๐๖. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดพิกัด
อัตราศุลกากร		พ.ศ.	๒๕๓๐	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๑๐๗. ร่างพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์	พ.ศ.	.... คณะรัฐมนตรี

๑๐๘. ร่างพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน	(ฉบับที่	..)	 
พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๑๐๙. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่ง	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	
(การดำเนินคดีแบบกลุ่ม)

คณะรัฐมนตรี

๑๑๐. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจำหน่าย
เนื้อสัตว์	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๑๑๑. ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง	พ.ศ.	.... คณะรัฐมนตรี

๑๑๒. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน	
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๑๑๓. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๑๑๔. ร่างพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ	
พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๑๑๕. ร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับ 
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี
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๑๑๖. ร่างพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐ	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๑๑๗. ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	.... คณะรัฐมนตรี

๑๑๘. ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก	(ฉบับที่	..)	 
พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๑๑๙. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม 
คุณภาพการเรียนรู้	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๑๒๐. ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร	(ฉบับที่	..)	
พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๑๒๑. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทาง 
การกีฬา	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๑๒๒. ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	 
พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๑๒๓. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ 
สร้างสรรค์	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๑๒๔. ร่างพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง	
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๑๒๕. ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่ง 
ชาติ	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๑๒๖. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนา 
และป้องกันตนเอง	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๑๒๗. ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก	 
พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๑๒๘. ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี
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๑๒๙. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	(โอนกรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	
และพันธุ์พืชไปร่วมกับกรมป่าไม้)

คณะรัฐมนตรี

๑๓๐. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน	พ.ศ.	.... คณะรัฐมนตรี

๑๓๑. ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ในเรื่องทางอาญา	(ฉบับที่	..)		พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๑๓๒. ร่างพระราชบัญญัติการทำสัญญาของหน่วยงานของรัฐ	 
พ.ศ.	....

นายพีระพันธุ์			สาลีรัฐวิภาค	
(ปชป.)	กับคณะ

๑๓๓. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
อาญา	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	….	(แก้ไขเพิ่มเติมความผิดต่อ 
เจ้าพนักงานในการยุติธรรม)

นายพีระพันธุ์			สาลีรัฐวิภาค	
(ปชป.)	กับคณะ

๑๓๔. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของ
องค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่างประเทศ	
(ฉบับที่	..)		พ.ศ.	….

นายวิชาญ		มีนชัยนันท์	(พท.)	
กับคณะ

๑๓๕. ร่างพระราชบัญญัติองค์การมหาชน	(ฉบับที่	..)	 
พ.ศ.	….

นายวิชาญ		มีนชัยนันท์	(พท.)	
กับคณะ

๑๓๖. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของ 
องค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่างประเทศ	 
(ฉบับที่	..)		พ.ศ.	....

นายสมเกียรติ		ศรลัมน์	(พผ.)	
กับคณะ

๑๓๗. ร่างพระราชบัญญัติเพิกถอนพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ที่ประกาศทับที่ดินวัดและที่ธรณีสงฆ์	ชุมชน	สถานที่ 
ราชการ	สถานศึกษา	และโบราณสถาน	พ.ศ.	....

นายนิยม		วรปัญญา	(พท.)	
กับคณะ

๑๓๘. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของ 
องค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่างประเทศ	
(ฉบับที่	..)		พ.ศ.	....

นายประกอบ		จิรกิติ	(ปชป.)	
กับคณะ

๑๓๙. ร่างพระราชบัญญัติชะลอการฟ้อง	พ.ศ.	.... นายเจริญ		จรรย์โกมล	(พท.)	
กับคณะ
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๑๔๐. ร่างพระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับ 
อันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ	
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

นายเจริญ		จรรย์โกมล	(พท.)	
กับคณะ

๑๔๑. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
อาญา	(ฉบับท่ี	..)	พ.ศ.	....	(แก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือกำหนด 
บทลงโทษผู้ท่ีรู้ถึงการกระทำความผิดตามมาตรา	๑๑๒ 
แล้วนำไปเผยแพร่)

นายจุมพฏ		บุญใหญ่	(พท.)	
กับคณะ

๑๔๒. ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย	 
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

นายวิทยา		แก้วภราดัย	(ปชป.)	
กับคณะ

๑๔๓. ร่างพระราชบัญญัติรับรองสิทธิบุคคลที่แปลงเพศ	 
พ.ศ.	....

นางวรศุลี		สุวรรณปริสุทธิ์	
(รช.)	กับคณะ

๑๔๔. ร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ	พ.ศ.	.... คณะรัฐมนตรี

๑๔๕. ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก	 
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๑๔๖. ร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ	พ.ศ.	.... นายจุมพฏ		บุญใหญ่	(พท.)	
กับคณะ

๑๔๗. ร่างพระราชบัญญัติเรือไทย	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	.... คณะรัฐมนตรี

๑๔๘. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการ 
ต่อการเดินอากาศ	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๑๔๙. ร่างพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร 
ส่วนตำบล	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
จำนวน	๔๐,๕๔๒	คน

๑๕๐. ร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	.... นายพีระพันธุ์		สาลีรัฐวิภาค	
(ปชป.)	กับคณะ

๑๕๑. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
อาญา	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	(แก้ไขเพิ่มเติมความผิด 
เกี่ยวกับการกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทต่อ 
พระบรมราชวงศ์)

นายพีระพันธุ์		สาลีรัฐวิภาค	
(ปชป.)	กับคณะ
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๑๕๒. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	(กำหนด 
การไต่สวนมูลฟ้องในความผิดต่อพระบรมราชวงศ์)

นายพีระพันธุ์		สาลีรัฐวิภาค	
(ปชป.)	กับคณะ

๑๕๓. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด 
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

นายพีระพันธุ์		สาลีรัฐวิภาค	
(ปชป.)	กับคณะ

๑๕๔. ร่างพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	(ฉบับที่	..)	 
พ.ศ.	....

นายพิษณุ		หัตถสงเคราะห์	
(พท.)	กับคณะ

๑๕๕. ร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ	พ.ศ.	.... นายสิริพงศ์		อังคสกุลเกียรติ	
(ชท.)	กับคณะ

๑๕๖. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของ 
องค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่างประเทศ	 
(ฉบับที่	..)		พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๑๕๗. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
อาญา	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	(เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การริบ
ทรัพย์สินและเพิ่มวิธีการริบทรัพย์สินตามมูลค่า)

คณะรัฐมนตรี

๑๕๘. ร่างพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน	(ฉบับที่	..)	 
พ.ศ.	....

นายสนอง		เทพอักษรณรงค์	
(ภท.)	กับคณะ

๑๕๙. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติ	
พ.ศ.	....

นายประเกียรติ		นาสิมมา	
(พท.)	กับคณะ

๑๖๐. ร่างพระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นม	(ฉบับที่	..)	
พ.ศ.	....

นางสาวผ่องศรี		ธาราภูมิ	
(ปชป.)	กับคณะ

๑๖๑. ร่างพระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติ 
ของแผ่นดิน	ในท้องที่ตำบลหาดใหญ่	อำเภอหาดใหญ่	
จังหวัดสงขลา	ให้แก่นางสุทิน	บุพโก	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๑๖๒. ร่างพระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นม	(ฉบับที่	..)	
พ.ศ.	....

นายอำนวย		คลังผา	(พท.)	
กับคณะ

๑๖๓. ร่างพระราชบัญญัติอาหาร	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	.... นายธีระชาติ		ปางวิรุฬห์รักษ์	
(ปชป.)	กับคณะ
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๑๖๔. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการ	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	

นางสาวรังสิมา		รอดรัศมี	
(ปชป.)	กับคณะ

๑๖๕. ร่างพระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง		พ.ศ.	.... คณะรัฐมนตรี

๑๖๖. ร่างพระราชบัญญัติรับราชการทหาร		(ฉบับที่	..)	 
พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๑๖๗. ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำ 
ความผิดเน่ืองในการชุมนุมทางการเมืองของประชาชน 
ระหว่างวันที่	๒๕	พฤษภาคม	ถึงวันที่	๓	ธันวาคม	
๒๕๕๑	และระหว่างวันที่	๒๖	มีนาคม	ถึงวันที่	๑๔	
เมษายน	๒๕๕๒	พ.ศ.	....

นายบุญจง		วงศ์ไตรรัตน์	(ภท.)	
กับคณะ

๑๖๘. ร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

นายจุมพฏ		บุญใหญ่	(พท.)	
กับคณะ

๑๖๙. ร่างพระราชบัญญัติตราสัญลักษณ์รัฐสภา	พ.ศ.	.... นายศักดา		คงเพชร	(พท.)	
กับคณะ

๑๗๐. ร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตาม 
ประมวลกฎหมายอาญา		(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๑๗๑.	 ร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับ 
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

นายสถาพร		มณีรัตน์	(พท.)	
กับคณะ

๑๗๒. ร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	.... คณะรัฐมนตรี

๑๗๓. ร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์		(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

นายอำนวย		คลังผา	(พท.)	
กับคณะ

๑๗๔. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการ	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

นายอำนวย		คลังผา	(พท.)	
กับคณะ

๑๗๕. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
อาญา	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	(เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การริบ
ทรัพย์และเพิ่มวิธีการริบทรัพย์สินตามมูลค่า)

นางสาวมัลลิกา		
จิระพันธ์ุวาณิช	(ชทพ.) 
กับคณะ

๑๗๖. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

นางผุสดี		ตามไท	(ปชป.)	
กับคณะ
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๑๗๗. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	
คนพิการ	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

นางพัฒนา		สังขทรัพย์	(ภท.)	
กับคณะ

๑๗๘. ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา	
พ.ศ.	....

นายทศพล		เพ็งส้ม	(ปชป.)	
กับคณะ

๑๗๙. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
อาญา	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	(แก้ไขเพิ่มเติมความผิด 
เกี่ยวกับการกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทต่อ 
พระมหากษัตริย์)

นายสนอง		เทพอักษรณรงค์	
(ภท.)	กับคณะ

๑๘๐. ร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตาม 
ประมวลกฎหมายอาญา	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

นางวรศุลี		สุวรรณปริสุทธิ์	
(รช.)	กับคณะ

๑๘๑. ร่างพระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง	พ.ศ.	.... นางวรศุลี		สุวรรณปริสุทธิ์	
(รช.)	กับคณะ

๑๘๒. ร่างพระราชบัญญัติรับราชการทหาร	(ฉบับที่	..)	 
พ.ศ.	....

นางวรศุลี		สุวรรณปริสุทธิ์	
(รช.)	กับคณะ

๑๘๓. ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ 
ตำบลห้วยโป่ง	และตำบลมาบตาพุด	อำเภอ 
เมืองระยอง	จังหวัดระยอง	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๑๘๔. ร่างพระราชบัญญัติการค้าข้าว	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	.... นายภูมิพัฒน์		พชรทรัพย์	
(ภท.)	กับคณะ

๑๘๕. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น	
พ.ศ.	....

นายถวิล		ไพรสณฑ์	(ปชป.)	
กับคณะ

๑๘๖. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
พ.ศ.	....

นายถวิล		ไพรสณฑ์	(ปชป.)	
กับคณะ

๑๘๗. ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.	....

นายนิพนธ์		บุญญามณี	(ปชป.)	
กับคณะ

๑๘๘. ร่างพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ 
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 
พ.ศ.	....

นายถวิล		ไพรสณฑ์	(ปชป.)	
กับคณะ
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๑๘๙. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรายได้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น	พ.ศ.	....

นายธานี		เทือกสุบรรณ	
(ปชป.)	กับคณะ

๑๙๐. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	(ฉบับที่	..)	 
พ.ศ.	....

นางปารีณา		ไกรคุปต์	
ปาจรียางกูร	(ชทพ.)	กับคณะ

๑๙๑. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรายได้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น	พ.ศ.	....

นางวรศุลี		สุวรรณปริสุทธิ์	
(รช.)	กับคณะ

๑๙๒. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรายได้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น	พ.ศ.	....

นายสนอง		เทพอักษรณรงค์	
(ภท.)	กับคณะ

๑๙๓. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรายได้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น	พ.ศ.	....

นายพิกิฏ		ศรีชนะ	(พผ.)	
กับคณะ

๑๙๔. ร่างพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดฝาง	พ.ศ.	.... นายบดินทร์		กินาวงศ์	 
กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
จำนวน	๑๐,๗๕๓	คน

๑๙๕. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข	พ.ศ.	.... นายไพศาล		บางชวด	 
กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
จำนวน	๑๔,๘๙๒	คน

๑๙๖. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น	
พ.ศ.	....

นายพิกิฏ		ศรีชนะ	(พผ.)
กับคณะ

๑๙๗. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น	
พ.ศ.	....

นายสนอง		เทพอักษรณรงค์	
(ภท.)	กับคณะ

๑๙๘. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น	
พ.ศ.	....

นางวรศุลี		สุวรรณปริสุทธิ์	
(รช.)	กับคณะ

๑๙๙. ร่างพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน	(ฉบับที่	..)	 
พ.ศ.	....

นายนิยม		วรปัญญา	(พท.)	
กับคณะ

๒๐๐. ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	(ฉบับที่	..)	 
พ.ศ.	....

นายนิยม		วรปัญญา	(พท.)	
กับคณะ

๒๐๑. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง 
ศึกษาธิการ	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

นายนิยม		วรปัญญา	(พท.)	
กับคณะ
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๒๐๒. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข	พ.ศ.	.... นางนิภา		พริ้งศุลกะ	(ปชป.)	
กับคณะ

๒๐๓. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข	พ.ศ.	.... นายประเสริฐ		บุญชัยสุข	(รช.)	
กับคณะ

๒๐๔. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข	พ.ศ.	.... นายวิชาญ		มีนชัยนันท์	(พท.)	
กับคณะ

๒๐๕. ร่างพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดฝาง	พ.ศ.	.... นายไกร		ดาบธรรม	(รช.)	
กับคณะ

๒๐๖. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์	
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

นายนริศ		ขำนุรักษ์	(ปชป.)	
กับคณะ

๒๐๗. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาค
ระหว่างเพศ	พ.ศ.	....

นางผุสดี		ตามไท	(ปชป.)	
กับคณะ

๒๐๘. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาค
ระหว่างเพศ	พ.ศ.	....

นายเจริญ		จรรย์โกมล	(พท.)	
กับคณะ

๒๐๙. ร่างพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดฝาง	พ.ศ.	.... นายประสิทธิ์		วุฒินันชัย	(พท.)	
กับคณะ

๒๑๐. ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	.... นายอลงกรณ์		พลบุตร	(ปชป.)	
กับคณะ

๒๑๑. ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	.... นายนิติวัฒน์		จันทร์สว่าง	
(ชทพ.)	กับคณะ

๒๑๒. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร	
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

นายนิยม		วรปัญญา	(พท.)	
กับคณะ

๒๑๓. ร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า	(ฉบับที่	..)	
พ.ศ.	....

นางอานิก		อัมระนันทน์	
(ปชป.)	กับคณะ

๒๑๔. ร่างพระราชบัญญัติการค้าข้าว	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	.... นายนิยม		วรปัญญา	(พท.)	
กับคณะ

๒๑๕. ร่างพระราชบัญญัติการใช้กฎหมายอิสลามว่าด้วย 
ครอบครัว	มรดก	และการพิจารณาคดี	พ.ศ.	....

นายฮอชาลี		ม่าเหร็ม	(ปชป.)	
กับคณะ
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๒๑๖. ร่างพระราชบัญญัติการใช้กฎหมายอิสลามว่าด้วย
ครอบครัวมรดกและการพิจารณาคดี	พ.ศ.	....

นายนัจมุดดีน		อูมา	(มภ.)	
กับคณะ

๒๑๗. ร่างพระราชบัญญัติการใช้กฎหมายอิสลามว่าด้วย
ครอบครัวมรดกและการพิจารณาคดี	พ.ศ.	....

นายวิรัตน์		กัลยาศิริ	(ปชป.)	
กับคณะ

๒๑๘. ร่างพระราชบัญญัติกิจการฮัจย์	พ.ศ.	.... นายฮอชาลี		ม่าเหร็ม	(ปชป.)	
กับคณะ

๒๑๙. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์	พ.ศ.	.... นายนัจมุดดีน		อูมา	(มภ.)	
กับคณะ

๒๒๐. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพ 
มหานคร	พ.ศ.	....

นายถวิล		ไพรสณฑ์	(ปชป.)	
กับคณะ

๒๒๑. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพ 
มหานคร	(ฉบับที่	..)			พ.ศ.	....

นายอภิรักษ์		โกษะโยธิน	
(ปชป.)	กับคณะ

๒๒๒. ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ	พ.ศ.	.... นายเจริญ		จรรย์โกมล	(พท.)	
กับคณะ

๒๒๓. ร่างพระราชบัญญัตินโยบายและการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรน้ำ	พ.ศ.	....

นางพัฒนา		สังขทรัพย์	(ภท.)	
กับคณะ

๒๒๔. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

นางพัฒนา		สังขทรัพย์	(ภท.)	
กับคณะ

๒๒๕. ร่างพระราชบัญญัตินโยบายและการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรน้ำ	พ.ศ.	....

นายเรวัต		สิรินุกุล	(พท.)	
กับคณะ

๒๒๖. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

นายเรวัต		สิรินุกุล	(พท.)	
กับคณะ

๒๒๗. ร่างพระราชบัญญัตินโยบายและการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรน้ำ	พ.ศ.	....

นายอรรถพร		พลบุตร	(ปชป.)	
กับคณะ

๒๒๘. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

นายอรรถพร		พลบุตร	(ปชป.)	
กับคณะ

๒๒๙. ร่างพระราชบัญญัติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ 
หมู่บ้าน	พ.ศ.	....

นายจุติ		ไกรฤกษ์	(ปชป.)	
กับคณะ
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๒๓๐. ร่างพระราชบัญญัติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ 
หมู่บ้าน	พ.ศ.	....

นายอำนวย		คลังผา	(พท.)	
กับคณะ

๒๓๑. ร่างพระราชบัญญัติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ 
หมู่บ้าน	พ.ศ.	....

นายภูมิพัฒน์		พชรทรัพย์	
(ภท.)	กับคณะ

๒๓๒. ร่างพระราชบัญญัติการบริหารกิจการ	ฮาลาล	พ.ศ.	.... นายเจะอามิง		โตะตาหยง	
(ปชป.)	กับคณะ

๒๓๓. ร่างพระราชบัญญัติการบริหารกิจการ	ฮาลาล	พ.ศ.	.... นายแวมาฮาดี		แวดาโอะ	
(พผ.)	กับคณะ

๒๓๔. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม	(ฉบับที่	..)	 
พ.ศ.	....

นายวิชาญ		มีนชัยนันท์	(พท.)	
กับคณะ

๒๓๕. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม	(ฉบับที่	..) 
พ.ศ.	....

นางพัฒนา		สังขทรัพย์	(ภท.)	
กับคณะ

๒๓๖. ร่างพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์	พ.ศ.	.... นายวิชาญ		มีนชัยนันท์	(พท.)	
กับคณะ

๒๓๗. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการ	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

นายอรรถวิชช์		สุวรรณภักดี	
(ปชป.)กับคณะ

๒๓๘. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและ 
การจัดสวัสดิภาพสัตว์	พ.ศ.	....

นายภูมิพัฒน์		พชรทรัพย์	
(ภท.)	กับคณะ

๒๓๙. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและ 
การจัดสวัสดิภาพสัตว์	พ.ศ.	....

นางวรศุลี		สุวรรณปริสุทธิ์	
(รช.)	กับคณะ

๒๔๐. ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกระบวน 
การยุติธรรม	พ.ศ.	....

นายสุทัศน์		เงินหมื่น	(ปชป.)	
กับคณะ

๒๔๑. ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งเพื่อความ 
เสียหายจากมลพิษน้ำมันและวัตถุอันตราย	พ.ศ.	....

นายนิติวัฒน์		จันทร์สว่าง	
(ชทพ.)	กับคณะ

๒๔๒. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน	พ.ศ.	....

นายวิลาศ		จันทร์พิทักษ์	
(ปชป.)	กับคณะ

๒๔๓. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน	พ.ศ.	.... นายวิชัย		ล้ำสุทธิ	(ปชป.)	
กับคณะ
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๒๔๔. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน	พ.ศ.	.... นายเจริญ		จรรย์โกมล	(พท.)	
กับคณะ

๒๔๕. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน	พ.ศ.	.... นายไกร		ดาบธรรม	(รช.)	
กับคณะ

๒๔๖. ร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ	พ.ศ.	....	 นายนิพนธ์		บุญญามณี	(ปชป.)	
กับคณะ

๒๔๗. ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	 
พ.ศ.	....

นายนคร		มาฉิม	(ปชป.)	
กับคณะ

๒๔๘. ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือ 
ค้าส่ง	พ.ศ.	....

นายเจริญ		จรรย์โกมล	(พท.)	
กับคณะ

๒๔๙. ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือ 
ค้าส่ง	พ.ศ.	....

นายนราพัฒน์		แก้วทอง	
(ปชป.)	กับคณะ

๒๕๐. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนร่วมบรรเทาความเสียหาย
ต่อพืชผล	และผลิตผลทางการเกษตร	พ.ศ.	....

นายสุขวิชชาญ		มุสิกุล	(ปชป.)	
กับคณะ

๒๕๑. ร่างพระราชบัญญัติการติดตามทวงถามหนี้อย่าง 
เป็นธรรม	พ.ศ.	....

นายกรณ์		จาติกวณิช	(ปชป.)	
กับคณะ

๒๕๒. ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่ง 
ชาติ	พ.ศ.	....	

นายนคร		มาฉิม	(ปชป.)	
กับคณะ

๒๕๓. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

นายนคร		มาฉิม	(ปชป.)	
กับคณะ

๒๕๔. ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดิน 
แห่งชาติ	พ.ศ.	....

นายสุวโรช		พะลัง	(ปชป.)	
กับคณะ

๒๕๕. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

นายสุวโรช		พะลัง	(ปชป.)	
กับคณะ

๒๕๖. ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดิน 
แห่งชาติ	พ.ศ.	....

นายสุวโรช		พะลัง	(ปชป.)	
กับคณะ

๒๕๗. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

นายสุวโรช		พะลัง	(ปชป.)	
กับคณะ
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๒๕๘. ร่างพระราชบัญญัติการจัดทำหนังสือสัญญาระหว่าง 
ประเทศ	พ.ศ.	....

นายจุมพฏ		บุญใหญ่	(พท.)	
กับคณะ

๒๕๙. ร่างพระราชบัญญัติขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือ 
สัญญา	พ.ศ.	....

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา	
ธนาดิเรก	(ปชป.)	กับคณะ

๒๖๐. ร่างพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่	(ฉบับที่	..)	
พ.ศ.	....

นางวรศุลี		สุวรรณปริสุทธิ์	
(รช.)	กับคณะ

๒๖๑. ร่างพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่	(ฉบับที่	..)	
พ.ศ.	....

นายอรรถพร		พลบุตร	(ปชป.)	
กับคณะ

๒๖๒. ร่างพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่	(ฉบับที่	..)	
พ.ศ.	....

นายยุคล		ชนะวัฒน์ปัญญา	
(ปชป.)	กับคณะ

๒๖๓. ร่างพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่	(ฉบับที่	..)	
พ.ศ.	....

นายอำนวย		คลังผา	(พท.)	
กับคณะ

๒๖๔. ร่างพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่	(ฉบับที่	..)	
พ.ศ.	....

นายเชิดชัย		วิเชียรวรรณ	
(ภท.)	กับคณะ

๒๖๕. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสวัสดิการข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.	....

นายถวิล		ไพรสณฑ์	(ปชป.)	
กับคณะ

๒๖๖. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนคร 
แม่สอด	พ.ศ.	....

นายถวิล		ไพรสณฑ์	(ปชป.)	
กับคณะ

๒๖๗. ร่างพระราชบัญญัติเรือไทย	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	.... นายนิติวัฒน์		จันทร์สว่าง	
(ชทพ.)	กับคณะ

๒๖๘. ร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ	พ.ศ.	.... นายเชวงศักดิ์		เร่งไพบูลย์วงษ์	
(ชทพ.)	กับคณะ

๒๖๙. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
และสวนปาล์ม	พ.ศ.	....

นายอาคม		เอ่งฉ้วน	(ปชป.)	
กับคณะ	

๒๗๐. ร่างพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย	
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

นายสมัย		เจริญช่าง	(ปชป.)	
กับคณะ

๒๗๑. ร่างพระราชบัญญัติกำหนดหลักเกณฑ์	วิธีการ	และ 
เง่ือนไขในการรวมกลุ่มข้าราชการส่วนท้องถ่ิน	พ.ศ.	....

นายถวิล		ไพรสณฑ์	(ปชป.)	
กับคณะ
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๒๗๒. ร่างพระราชบัญญัติเทศบาล	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	.... นายเชิดชัย		วิเชียรวรรณ	
(ภท.)	กับคณะ

๒๗๓. ร่างพระราชบัญญัติเทศบาล	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	.... นายยุคล		ชนะวัฒน์ปัญญา	
(ปชป.)	กับคณะ

๒๗๔. ร่างพระราชบัญญัติเทศบาล	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	.... นายนพคุณ		รัฐผไท	(พท.)	
กับคณะ

๒๗๕. ร่างพระราชบัญญัติกิจการฮัจญ์	พ.ศ.	.... นายสมัย		เจริญช่าง	(ปชป.)	
กับคณะ

๒๗๖. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทาง 
การกีฬา	พ.ศ.	....

นายนิติวัฒน์		จันทร์สว่าง	
(ชทพ.)	กับคณะ

๒๗๗. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ	พ.ศ.	.... นายนิติวัฒน์		จันทร์สว่าง	
(ชทพ.)	กับคณะ

๒๗๘. ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	.... นายนิติวัฒน์		จันทร์สว่าง	
(ชทพ.)	กับคณะ

๒๗๙. ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง	พ.ศ.	.... นายภูมิพัฒน์		พชรทรัพย์	
(ภท.)	กับคณะ

๒๘๐. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองอนามัยการเจริญพันธุ์	
พ.ศ.	....

นายเจริญ		จรรย์โกมล	(พท.)	
กับคณะ

  ๒)  ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวุฒิสภา๒

ลำดับท่ี ชื่อร่าง ผู้เสนอ

๑. ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระ 
เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี,	นางสาวเฉลิมลักษณ์		 
เก็บทรัพย์	(ปชป.)	กับคณะ,	นางสาวผ่องศรี		
ธาราภูมิ	(ปชป.)	กับคณะ,	นางสาวมัลลิกา		 
จิระพันธุ์วาณิช	(ชทพ.)	กับคณะ,	นายวิชาญ		
มีนชัยนันท์	(พท.)	กับคณะ,	นายวรงค์		 
เดชกิจวิกรม	(ปชป.)	กับคณะ,	นางสาวสารี		
อ๋องสมหวัง	กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน	
๑๑,๒๓๐	คน	

    ๒	ข้อมูลจากกลุ่มงานพระราชบัญญัติ	สำนักการประชุม	สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	ณ	วันที่	๒๗	พฤษภาคม	๒๕๕๔.
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๒. ร่างพระราชบัญญัติการชุมนุม 
สาธารณะ	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี,	นางสาวผ่องศรี		ธาราภูมิ	(ปชป.)	
กับคณะ

๓. ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม	
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี,	นายสถาพร		มณีรัตน์	(พท.)
กับคณะ,	นางสาวผ่องศรี		ธาราภูมิ	(ปชป.)	
กับคณะ,	นายนคร		มาฉิม	(ปชป.)	กับคณะ

๔. ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระ 
ด้านส่ิงแวดล้อม	ทรัพยากรธรรมชาติ	
และสุขภาพ	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี,	นายสาธิต		ปิตุเตชะ	(ปชป.)	
กับคณะ

๕. ร่างพระราชบัญญัติสัญชาติ	 
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี,	นายไกรศักดิ์		ชุณหะวัณ	(ปชป.)	
กับคณะ,	นายเชิดชัย		วิเชียรวรรณ	(ภท.)	
กับคณะ,	นางผุสดี		ตามไท	(ปชป.)	
กับคณะ,	นายนพคุณ		รัฐผไท	(พท.)	กับคณะ	

๖. ร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน	
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี
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นางสาวสุทธิมาตร  จันทร์แดง
นิติกร สำนักกฎหมาย

หลักการและเหตุผล
	โดยทีพ่ระราชบญัญตัจิดัระเบยีบปฏบิตัริาชการฝา่ยรฐัสภา	พ.ศ.	๒๕๑๘	

ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน	 และมีบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับ 
การบรหิารราชการทีเ่ปลีย่นแปลงไป	ดงันัน้	เพือ่ใหก้ารบรหิารราชการฝา่ยรฐัสภา 
สอดคล้องกับการบริหารราชการที่เปลี่ยนแปลงไป	สมควรปรับปรุงกฎหมาย 
ดังกล่าว	 โดยกำหนดให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
เปน็เงนิอดุหนนุ	และกำหนดให	้ก.ร.	มอีำนาจออกระเบยีบรฐัสภา	หรอืประกาศ 
รัฐสภาเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป	การงบประมาณ	การเงินและทรัพย์สิน	 
และการดำเนินการอื่นของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา	 จึงจำเป็นต้องตรา 
พระราชบัญญัตินี้

สาระสำคัญโดยสรุป
๑) ให้ยกเลิก

(๑)		พระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา	พ.ศ.๒๕๑๘
(๒)		พระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา	 (ฉบับที่	๒)	 

พ.ศ.	๒๕๓๕

๒) บทนิยาม
“ประธานรัฐสภา”	หมายความว่า	ประธานรัฐสภาตามบทบัญญัติแห่ง

รัฐธรรมนูญ
 “รองประธานรัฐสภา” หมายความว่า	 รองประธานรัฐสภาตาม 

บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
ฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๔ ก หน้า ๑
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“ก.ร.” หมายความว่า	คณะกรรมการขา้ราชการรฐัสภาตามกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา

“สภาผู้แทนราษฎร” หมายความว่า	สภาผู้แทนราษฎรตาม 
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

“วุฒิสภา” หมายความว่า	วุฒิสภาตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
“รัฐสภา”	 หมายความว่า	 สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตาม 

บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

๓) หลักการบริหารราชการ
	ในการบริหารราชการตามกฎหมายนี้ ให้ เป็นไปตามวิธีการ 

บรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่	ี	โดยเปน็ไปตามความเหมาะสมของแตล่ะภารกจิ 
และเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการดังกล่าว	ก.ร.	จะออกระเบียบรัฐสภา 
หรือประกาศรัฐสภากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติราชการ 
และการสัง่การใหส้ว่นราชการสงักดัรฐัสภาและขา้ราชการรฐัสภาปฏบิตักิไ็ด้	
ซึ่งระเบียบรัฐสภาหรือประกาศรัฐสภา	ให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามและ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๔) ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
กฎหมายได้กำหนดให้มีส่วนราชการสังกัดรัฐสภา	ดังนี้	
(๑)  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ 

เกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของสภาผู้แทนราษฎร	มีเลขาธิการสภาผู้แทน 
ราษฎรเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ	 พนักงานราชการและลูกจ้าง	 และ 
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร และ 
ใหม้รีองเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎรเปน็ผูช้ว่ยสัง่และปฏบิตัริาชการ	และจะ 
ให้มีผู้ช่วยเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการก็ได	้ 
โดยรองเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎรและผูช้ว่ยเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎรมี
อำนาจหน้าที่ตามที่เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกำหนดหรือมอบหมาย	

			 			 	ทั้งนี้ 	 ให้ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 รองเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร	 และผู้ช่วยเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นข้าราชการ 
รัฐสภาสามัญ

(๒)   สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	 ซึ่งมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ 
ราชการประจำทั่วไปของวุฒิสภา	มีเลขาธิการวุฒิสภาเป็นผู้บังคับบัญชา 
ขา้ราชการ	พนกังานราชการและลกูจา้ง	และรบัผดิชอบในการปฏบิตัริาชการ 
ขึ้นตรงต่อประธานวุฒิสภา	 และให้มีรองเลขาธิการวุฒิสภาเป็นผู้ช่วยสั่ง 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔
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และปฏิบัติราชการ	และจะให้มีผู้ช่วยเลขาธิการวุฒิสภาเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติ 
ราชการก็ได้	 โดยรองเลขาธิการวุฒิสภาและผู้ช่วยเลขาธิการวุฒิสภามีอำนาจ 
หน้าที่ตามที่เลขาธิการวุฒิสภากำหนดหรือมอบหมาย

			 			 		ทั้งนี้	ให้เลขาธิการวุฒิสภา	รองเลขาธิการวุฒิสภา	 และผู้ช่วย 
เลขาธิการวุฒิสภา	เป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ๑        
   (๓)   ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น

			 			 		โดยให้ส่วนราชการตาม	 (๑)	 (๒)	และ	 (๓)	มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
และมีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดำเนินการอื่น 
ตามท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายน้ี และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา 

			 			 			รวมทั้ง	 ให้ส่วนราชการดังกล่าวเป็นหน่วยรับตรวจตามกฎหมาย 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน	การรวมหรือการโอนส่วนราชการ 
ดงักลา่ว	ไมว่า่จะมผีลเปน็การจดัตัง้สว่นราชการขึน้ใหมห่รอืไม	่ถา้ไมม่กีารกำหนด 
ตำแหนง่หรอือตัราของขา้ราชการ	พนกังานราชการ	หรอืลกูจา้งเพิม่ขึน้	ใหท้ำเปน็ 
ประกาศรฐัสภาโดยความเหน็ชอบของรฐัสภา	โดยประกาศรฐัสภาดงักลา่วใหร้ะบ ุ
อำนาจหนา้ทีข่องสว่นราชการ	การโอนอำนาจหนา้ทีต่ามบทบญัญตัแิหง่กฎหมาย 
ซึ่งส่วนราชการที่มีอยู่เดิม	 การโอนข้าราชการ	 พนักงานราชการและลูกจ้าง	
งบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งทรัพย์สินและหนี้สินเอาไว้ด้วย	

๕)  การแบ่งส่วนราชการภายใน
   การแบ่งส่วนราชการภายในของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	 ให้ทำเป็นประกาศรัฐสภาโดยความเห็นชอบ 
ของ	ก.ร.	และให้ระบุอำนาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการไว้ในประกาศรัฐสภา 
ด้วย	 ซึ่งส่วนราชการดังกล่าวอาจแบ่งส่วนราชการภายในเป็นสำนักหรือ 
สว่นราชการทีเ่รยีกชือ่อยา่งอืน่ซึง่มฐีานะเทยีบสำนกั แตใ่นกรณทีีม่คีวามจำเปน็ 
จะแบ่งส่วนราชการโดยให้มีส่วนราชการอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ก็ได้

			ทั้งนี้	 ส่วนราชการภายในนั้น	 ให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ให้ 
เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้น	ๆ	โดยให้มีผู้ อำนวยการสำนัก หรือ 

  ๑	 ให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 และผู้ช่วยเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรของสำนักงาน 
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา	 พ.ศ.	 ๒๕๑๘	 ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ใน 
วันที่	๑๒	พฤษภาคม	๒๕๕๔	เป็นเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	และผู้ช่วยเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตามกฎหมายนี้.
  ๒	 ให้เลขาธิการวุฒิสภา	 รองเลขาธิการวุฒิสภา	 และผู้ช่วยเลขาธิการวุฒิสภาของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา	พ.ศ.	๒๕๑๘	ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่	๑๒	พฤษภาคม	๒๕๕๔	 
เป็นเลขาธิการวุฒิสภา	รองเลขาธิการวุฒิสภา	และผู้ช่วยเลขาธิการวุฒิสภาของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาตามกฎหมายนี้.
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หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ 
และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ โดยให้	ก.ร.	 เป็นผู้พิจารณาแบ่งส่วน
ราชการภายใน	และกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการภายใน

๖) อำนาจหน้าที่ของ ก.ร. 
กฎหมายได้กำหนดให้	 ก.ร.	 มีอำนาจออกระเบียบรัฐสภาหรือ 

ประกาศรัฐสภาเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป	การงบประมาณ	การเงินและ 
ทรัพย์สิน	และการดำเนินการอื่นของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา	 โดยเฉพาะ 
ในเรื่อง	ดังต่อไปนี้

(๑)		การรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทนในตำแหน่ง 
ของประธานรัฐสภา	 ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 ประธานวุฒิสภา	 และ 
ข้าราชการรัฐสภาสามัญ

(๒)		การแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่อันจะเป็นประโยชน์ต่อ 
การปฏบิตังิานของรฐัสภา	สภาผูแ้ทนราษฎร	วฒุสิภา	สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	
สมาชิกวุฒิสภา	กรรมาธิการของสภาผู้ แทนราษฎรหรือวุฒิสภา 
และส่วนราชการสังกัดรัฐสภา	รวมทั้งกำหนดอัตราค่าตอบแทน

(๓)		การกำหนดอัตราเบี้ยประชุม	 ค่าตอบแทนหรือประโยชน์ 
ตอบแทนอืน่ของ	ก.ร.	คณะอนกุรรมการขา้ราชการรฐัสภา	และคณะกรรมการ 
อื่น	ๆ	รวมทั้งให้แก่ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติราชการใด	ๆ

(๔)		การบริหารจัดการงบประมาณและการพัสดุของส่วนราชการ 
สังกัดรัฐสภา

(๕)	การกำหนดวิธีการ	 เงื่อนไข	 และอัตราค่าจ้างในการจ้าง 
พนกังานราชการและลกูจา้งของสว่นราชการสงักดัรฐัสภา	รวมทัง้การกำหนด 
เครื่องแบบและการแต่งกาย	 การกำหนดวันเวลาทำงาน	 วันหยุดราชการ 
ตามประเพณ	ีวนัหยดุราชการประจำป	ีการลาหยดุราชการ	คา่ตอบแทนพเิศษ	
ค่าครองชีพชั่วคราว	และการจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อื่นของ 
พนักงานราชการและลูกจ้างของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

(๖)	วางระเบียบปฏิบัติราชการ	เพื่อให้การบริหารราชการ 
ฝ่ายรัฐสภาเป็นไปโดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	 เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ 
กฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น

๗) การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณรัฐสภา
	กำหนดใหข้า้ราชการรฐัสภาสามญัตำแหนง่เจา้หนา้ทีต่ำรวจรฐัสภา๓  

  ๓	 ให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการ 
ฝ่ายรัฐสภา	พ.ศ.	๒๕๑๘	ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่	๑๒	พฤษภาคม	๒๕๕๔	เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาตามกฎหมายนี้.

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔
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ทำหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยของบุคคลและ 
ทรัพย์สินภายในบริเวณรัฐสภา	 ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว	 ให้เจ้าหน้าที่ 
ตำรวจรัฐสภาเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา	 และให้มีอำนาจ 
และหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาภายในบริเวณรัฐสภา

๘)  บทเฉพาะกาล
(๑)		ในวาระเริ่มแรก	ให้นำกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	หรือคำสั่งใด 

ที่ใช้บังคับแก่ข้าราชการพลเรือน	 พนักงานราชการ	 หรือลูกจ้าง	 มาใช้ 
บังคับแก่ข้าราชการรัฐสภา	พนักงานราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการสังกัด 
รัฐสภาโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายนี้หรือกฎหมายว่าด้วย 
ระเบียบข้าราชการรัฐสภา	 ตลอดจนบรรดาอำนาจในการสั่ง	 การอนุญาต	
การอนุมัติ	หรือการปฏิบัติราชการตามที่กฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	หรือคำสั่ง 
ใดกำหนดว่าเป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรี	 ให้เป็นอำนาจของ	 ก.ร.	 เฉพาะที่ 
เกี่ยวกับราชการของส่วนราชการในสังกัดรัฐสภา	 ทั้งนี้	 จนกว่าจะมีระเบียบ 
รัฐสภาหรือประกาศรัฐสภาตามข้อ	๖)	ใช้บังคับ	

			 			 	นอกจากนี้	 บรรดาอำนาจในการสั่ง	 การอนุญาต	 การอนุมัติ 
หรือการปฏิบัติราชการตามที่กฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	หรือคำสั่งใดกำหนด 
ว่าเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีให้เป็นอำนาจของประธานรัฐสภา	อำนาจของ 
รฐัมนตรเีจา้สงักดัใหเ้ปน็อำนาจของประธานสภาผูแ้ทนราษฎรสำหรบัสำนกังาน 
เลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร	หรอืของประธานวฒุสิภาสำหรบัสำนกังานเลขาธกิาร 
วฒุสิภา	หรอืของประธานรฐัสภาสำหรบัสว่นราชการขอ้	๔)	(๓)	และอำนาจของ
ปลดักระทรวงใหเ้ปน็อำนาจของเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร	เลขาธกิารวฒุสิภา	
หรอืหวัหนา้สว่นราชการตามขอ้	๔)	(๓)	เฉพาะทีเ่กีย่วกบัราชการของสว่นราชการ 
ในสังกัด	 ทั้งนี้	จนกว่าจะมีระเบียบรัฐสภาหรือประกาศรัฐสภาตามตามข้อ	๖)	
ใช้บังคับ	

	(๒)		โดยบรรดาประกาศรฐัสภา	ระเบยีบ	ก.ร.	ประกาศ	ก.ร.	มต	ิก.ร.	หรอื 
คำสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา	 
พ.ศ.	๒๕๑๘	ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนหรือในวันที่	๑๒	พฤษภาคม	๒๕๕๔	ให้ยังคงใช้ 
บงัคบัไดต้อ่ไปเพยีงเทา่ทีไ่มข่ดัหรอืแยง้กบักฎหมายนี้		จนกวา่จะมรีะเบยีบรฐัสภา	 
ประกาศรัฐสภา	มติ	ก.ร.	หรือคำสั่งตามกฎหมายนี้ใช้บังคับ

(๓)		ให้โอนบรรดากิจการ	ทรัพย์สิน	สิทธิ	หนี้สิน	ข้าราชการ	พนักงาน 
ราชการ	ลูกจ้าง	และเงนิงบประมาณของสำนกังานเลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร	 
และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการ 
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ฝ่ายรัฐสภา	พ.ศ.	๒๕๑๘	ไปเป็นของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาตามกฎหมายนี้	แล้วแต่กรณี

หลักการและเหตุผล
	โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา	พ.ศ.	๒๕๑๘	

ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน	และมีบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับ 
การบริหารราชการที่เปลี่ยนแปลงไป	ประกอบกับได้มีการปรับปรุงกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน	 ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการบริหาร 
ทรพัยากรบคุคลภาครฐั	ดงันัน้	เพือ่ใหก้ารบรหิารทรพัยากรบคุคลของราชการ 
ฝา่ยรฐัสภาสอดคลอ้งกบัการบรหิารราชการทีเ่ปลีย่นแปลงไป	สมควรปรบัปรงุ 
กฎหมายดังกล่าวโดยกำหนดระบบตำแหน่งของข้าราชการรัฐสภาให้ 
จำแนกตามกลุ่มลักษณะงานและให้มีบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจำ 
ตำแหน่งของข้าราชการรัฐสภาเป็นการเฉพาะ	กำหนดให้ข้าราชการรัฐสภา 
สามัญตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญหรือระดับทรงคุณวุฒิหรือ 
ตำแหน่งประเภททั่วไป	ระดับอาวุโสหรือระดับทักษะพิเศษอาจรับราชการ 
ต่อไปได้	 และปรับปรุงกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ของ 
ข้าราชการรัฐสภาสามัญ	รวมท้ังเพ่ิมตำแหน่งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง 
บางตำแหนง่ในสภาผูแ้ทนราษฎรและวฒุสิภาใหส้อดคลอ้งกบัภารกจิของงาน 
ด้านนิติบัญญัติของรัฐสภา	จึงจำเป็นต้องตรารัฐธรรมนูญนี้

สาระสำคัญโดยสรุป

หมายเหตุ:-

 	 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เป็นต้น

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา 
พ.ศ. ๒๕๕๔

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๔ ก หน้า ๘

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา  พ.ศ. ๒๕๕๔
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๑) ให้ยกเลิก
(๑)		พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา	พ.ศ.	๒๕๑๘
(๒)		พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา	(ฉบับที่ 	๒)	 

พ.ศ.	๒๕๒๑
(๓)		พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา	(ฉบับที่ 	๓)	 

พ.ศ.	๒๕๓๑
(๔)		พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา	(ฉบับที่ 	๔)	 

พ.ศ.	๒๕๓๕
	(๕)	พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา	(ฉบับที่ 	๕)	 

พ.ศ.	๒๕๓๘
	(๖)	พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา	(ฉบับที่ 	๖)	 

พ.ศ.	๒๕๕๑

๒) บทนิยาม
 “ข้าราชการรัฐสภา”	 หมายความว่า	 บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและ 

แต่งตั้งให้เป็นข้าราชการตามพระราชบัญญัตินี้
 “ประธานรัฐสภา”	หมายความว่า	ประธานรัฐสภาตามบทบัญญัติแห่ง

รัฐธรรมนูญ
 “รองประธานรฐัสภา”	หมายความวา่	รองประธานรฐัสภาตามบทบญัญตั ิ

แห่งรัฐธรรมนูญ
 “ก.ร.”	หมายความว่า	คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา
 “รัฐสภา”	หมายความวา่	สภาผูแ้ทนราษฎรและวฒุสิภาตามบทบญัญตัิ 

แห่งรัฐธรรมนูญ

๓) บททั่วไป
	กฎหมายได้กำหนดให้การจัดระเบียบข้าราชการรัฐสภาต้องเป็นไปเพื่อ 

ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของทางราชการ	ความมีประสิทธิภาพ	และความคุ้มค่า	 
โดยใหข้า้ราชการปฏบิตัริาชการอยา่งมคีณุภาพ	คณุธรรม	และมคีณุภาพชวีติทีด่	ี
และกฎหมายยังได้กำหนดให้ข้าราชการรัฐสภาต้องมีมาตรฐานทางจริยธรรม 
ของข้าราชการรัฐสภาที่ต้องเป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่	 ก.ร.	กำหนด	ทั้งนี้	 
หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว	กฎหมายให้ 
ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางวินัย	

	กฎหมายไดก้ำหนดใหม้กีารจดัแบง่ขา้ราชการรฐัสภาออกเปน็	๒	ประเภท	
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คือ
 (๑)  ขา้ราชการรฐัสภาสามญั	ไดแ้ก	่ขา้ราชการรฐัสภาซึง่รบัราชการ 

โดยได้รับบรรจุและแต่งตั้งตามที่บัญญัติไว้ในหมวด	๓	(ข้อ	๕))
     (๒)  ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ได้แก่	ข้าราชการรัฐสภาซึ่ง 
รับราชการในตำแหน่งการเมืองของรัฐสภาตามที่บัญญัติไว้ในหมวด	 ๔	 
(ข้อ	๖))

๔) คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.)
	กฎหมายกำหนดใหม้คีณะกรรมการขา้ราชการรฐัสภา	เรยีกโดยยอ่วา่ 

“ก.ร.” ประกอบด้วย	ประธานรัฐสภาเป็นประธานกรรมการ	รองประธาน 
รฐัสภาเปน็รองประธานกรรมการ	เลขาธกิาร	ก.พ.	เลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร	
เลขาธกิารวฒุสิภา	ผูท้รงคณุวฒุจิำนวน	๘	คนซึง่สภาผูแ้ทนราษฎรเลอืกจำนวน	
๔	คน	วฒุสิภาเลอืกจำนวน	๔	คน	และผูแ้ทนขา้ราชการรฐัสภาสามญัจำนวน 
๔	คน	ซึ่งข้าราชการรัฐสภาสามัญในสังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทน 
ราษฎรเลือกกันเองจำนวน	๒	คน๔	 และข้าราชการรัฐสภาสามัญในสังกัด 
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเลือกกันเองจำนวน	๒	คน	เป็นกรรมการ	โดยให้ 
ประธานรัฐสภาแต่งตั้งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรหรือเลขาธิการวุฒิสภา 
คนใดคนหนึ่งเป็นเลขานุการ	ก.ร.	

	ทั้งนี้	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทนข้าราชการรัฐสภา 
สามัญมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ	๔	ปี	 โดยรัฐสภาอาจเลือกกรรมการ 
ผูท้รงคณุวฒุซิึง่ออกจากตำแหนง่ไปแลว้เปน็กรรมการผูท้รงคณุวฒุใิหมไ่ดอ้กี	
แตจ่ะดำรงตำแหนง่ตดิตอ่กนัเกนิ	๒	วาระมไิด	้และกรรมการผูแ้ทนขา้ราชการ 
รัฐสภาสามัญจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินหนึ่งวาระไม่ได้

 อำนาจหน้าที่ของ ก.ร. มีดังนี้
	(๑)		เสนอแนะและใหค้ำปรกึษาแกส่ว่นราชการสงักดัรฐัสภาเกีย่วกบั 

นโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านมาตรฐาน 
ค่าตอบแทน	 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	 รวมตลอดทั้ง 
การวางแผนกำลังคนและด้านอื่น	ๆ	 เพื่อให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาใช้เป็น
แนวทางในการดำเนินการ

	(๒)		กำหนดหลกัเกณฑ	์วธิกีารและมาตรฐานการบรหิารและพฒันา 

  ๔	 ในการดำเนินการคัดเลือกกรรมการผู้แทนข้าราชการรัฐสภาสามัญ	 กฎหมายได้กำหนดเวลาในการจัดให้มีการเลือกจาก 
ข้าราชการรัฐสภาสามัญในสังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 และข้าราชการรัฐสภาสามัญในสังกัดสำนักงานเลขาธิการ 
วุฒิสภา	ให้แล้วเสร็จภายใน	๖๐	วันนับแต่วันที่	๑๒	พฤษภาคม	๒๕๕๔	.	

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา  พ.ศ. ๒๕๕๔
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ทรัพยากรบุคคลของข้าราชการรัฐสภาเพื่อให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาใช้ 
เป็นแนวทางในการดำเนินการ

	(๓)		ออกกฎ	 ก.ร.	 และระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เพือ่ปฏบิตักิารตามกฎหมายนี	้รวมตลอดทัง้การใหค้ำแนะนำหรอืวางแนวทางใน 
การปฏิบัติการตามกฎหมายนี้	

	(๔)		ตคีวามและวนิจิฉยัปญัหาตา่ง	ๆ 	ทีเ่กดิขึน้เนือ่งจากการใชก้ฎหมายนี	้ 
รวมตลอดทั้งกำหนดแนวทางปฏิบัติในกรณีที่เป็นปัญหา

	(๕)		กำหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเพือ่รบัรองคณุวฒุขิองผูไ้ดร้บัปรญิญา	 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	หรือคุณวุฒิอย่างอื่น	 เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและ 
แต่งตั้งเป็นข้าราชการรัฐสภา	และการกำหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทน	 
รวมทั้งระดับตำแหน่งและประเภทตำแหน่งสำหรับคุณวุฒิดังกล่าว

	(๖)		กำกบั	ดแูล	ตดิตาม	ตรวจสอบและประเมนิผลการบรหิารทรพัยากร 
บุคคลของข้าราชการรัฐสภาในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา	 เพื่อรักษาความเป็น 
ธรรมและมาตรฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล	 รวมทั้งตรวจสอบและ 
ติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายนี้

	(๗)		พิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติและแก้ไขทะเบียนประวัติ 
เกี่ยวกับวัน	เดือน	ปีเกิดและการควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการรัฐสภา

	(๘)		กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลตามกฎหมายนี้

	(๙)		กำหนดเรือ่งการจดัสวสัดกิาร	การสงเคราะหอ์ืน่	และเงนิคา่ตอบแทน 
พิเศษแก่ข้าราชการรัฐสภา

(๑๐)	แต่งตั้งอนุกรรมการข้าราชการรัฐสภา	 เรียกโดยย่อว่า	“อ.ก.ร.”	
เพื่อทำการใด	ๆ	แทนได้

	(๑๑)	ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ	
ก.ร.

๕) ข้าราชการรัฐสภาสามัญ
 ๕.๑)  การจัดระเบียบข้าราชการรัฐสภาสามัญ
			 			 			การจดัระเบยีบขา้ราชการรฐัสภาสามญัตามกฎหมายนีใ้หค้ำนงึถงึ 

ระบบคุณธรรมรวม	๕	ประการ	ดังนี้
			 			 			(๑)	การรับบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรง 

ตำแหน่งต้องคำนึงถึงความรู้ความสามารถของบุคคล	ความเสมอภาค	
ความเป็นธรรม	และประโยชน์ของทางราชการ

			 			 			(๒)	การบริหารทรัพยากรบุคคล	 ต้องคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์และ 



 

จุลนิติ ก.ค. - ส.ค. ๕๔118

ประสิทธิภาพขององค์กรและลักษณะของงาน	 โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่าง 
ไม่เป็นธรรม

			 			 			(๓)	การพิจารณาความดีความชอบ	การเลื่อนตำแหน่ง	และ 
การใหป้ระโยชนอ์ืน่แกข่า้ราชการตอ้งเปน็ไปอยา่งเปน็ธรรมโดยพจิารณาจาก 
ผลงาน	ศักยภาพ	และความประพฤติและจะนำความคิดเห็นทางการเมือง 
หรือสังกัดพรรคการเมืองมาประกอบการพิจารณามิได้

			 			 			(๔)	การดำเนินการทางวินัย	 ต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรม 
และโดยปราศจากอคติ

			 			 		(๕)	 การบริหารทรัพยากรบุคคลต้องมีความเป็นกลางทาง 
การเมือง

			 			 		โดยกฎหมายยังได้กำหนดให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญย่อมมี 
เสรีภาพในการรวมกลุ่มตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ	แต่ทั้งนี้การรวมกลุ่ม 
ดังกล่าวต้องไม่กระทบประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดิน	 และ 
ความต่อเนื่องในการจัดทำบริการสาธารณะ	และต้องไม่มีวัตถุประสงค์ทาง 
การเมือง

 ๕.๒)  การกำหนดตำแหน่ง และการให้ได้รับเงินเดือนและเงิน 
ประจำตำแหน่ง

         ๕.๒.๑) การกำหนดตำแหนง่	กฎหมายไดก้ำหนดใหต้ำแหนง่
ข้าราชการรัฐสภาสามัญ	มี	๔	ประเภท	ดังนี้

               (๑) ตำแหน่งประเภทบริหาร	ได้แก่	ตำแหน่งหัวหน้า
สว่นราชการสงักดัรฐัสภา	รองหวัหนา้สว่นราชการสงักดัรฐัสภา	ผูช้ว่ยหวัหนา้ 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา	 และตำแหน่งอื่นที่	 ก.ร.กำหนดเป็นตำแหน่ง 
ประเภทบริหาร	ซึ่งแบ่งออกเป็น	๒	ระดับ	คือ

			 			 				 		 		 		 		 	(ก)	ระดับต้น
			 			 				 		 		 		 		 	(ข)	ระดับสูง
               (๒) ตำแหน่งประเภทอำนวยการ	 ได้แก่	 ตำแหน่ง 

หัวหน้าส่วนราชการภายในระดับสำนัก	ผู้อำนวยการกลุ่มงานและตำแหน่ง 
อืน่ที	่ก.ร.	กำหนดเปน็ตำแหนง่ประเภทอำนวยการ	ซึง่แบง่ออกเปน็	๒	ระดบั	
คือ

			 			 				 		 		 		 		 	(ก)	ระดับต้น
			 			 				 		 		 		 		 	(ข)	ระดับสูง
               (๓) ตำแหนง่ประเภทวชิาการ	ไดแ้ก	่ตำแหนง่ทีจ่ำเปน็ 

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

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา  พ.ศ. ๒๕๕๔
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ต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา	ตามที่	ก.ร.	กำหนด	เพื่อปฏิบัติงานใน 
หน้าที่ของตำแหน่งนั้น	ซึ่งแบ่งออกเป็น	๕	ระดับ	คือ

			 			 				 		 		 		 		 	(ก)	ระดับปฏิบัติการ
			 			 				 		 		 		 		 	(ข)	ระดับชำนาญการ
			 			 				 		 		 		 		 (ค)	ระดับชำนาญการพิเศษ
			 			 				 		 		 		 		 	(ง)	ระดับเชี่ยวชาญ
			 			 				 		 		 		 		 	(จ)	ระดับทรงคุณวุฒิ
              (๔) ตำแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่	 ตำแหน่งที่ไม่ใช่ 

ตำแหน่งประเภทบริหาร	ตำแหน่งประเภทอำนวยการ	และตำแหน่งประเภท 
วิชาการ	ทั้งนี้	ตามที่	ก.ร.	กำหนด	ซึ่งแบ่งออกเป็น	๔	ระดับ	คือ

			 			 				 		 		 		 		 	(ก)	ระดับปฏิบัติงาน
			 			 				 		 		 		 		 	(ข)	ระดับชำนาญงาน
			 			 				 		 		 		 		 	(ค)	ระดับอาวุโส
			 			 				 		 		 		 		 	(ง)	ระดับทักษะพิเศษ
			 			 				 		 		 การจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่งของ 

ข้าราชการรัฐสภาสามัญนั้น	 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎ	 ก.ร.	 
โดยตำแหน่งข้าราชการรัฐสภาจะมีในส่วนราชการใด	จำนวนเท่าใด	และเป็น 
ตำแหนง่ประเภทใด	สายงานใด	ระดบัใด	ให	้ก.ร.	จดัทำมาตรฐานกำหนดตำแหนง่๕	

ซึ่งให้จำแนกตำแหน่งเป็นประเภทและสายงานตามลักษณะงาน	 และภายใต้ 
บังคับกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภาตำแหน่งใดบังคับ 
บญัชาขา้ราชการรฐัสภาสามญัในสว่นราชการสงักดัรฐัสภาในฐานะใด	กฎหมาย 
ได้กำหนดให้เป็นไปตามที่	ก.ร.	กำหนด

        ๕.๒.๒) การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง

  ๕	ในระหว่างที่	ก.ร.	ยังมิได้จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง	บทบัญญัติในหมวด	๓	ข้าราชการรัฐสภาสามัญ	ยังไม่ใช้บังคับ	
ให้นำพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา	 พ.ศ.	 ๒๕๑๘	 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง	 ตลอดจนบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการ 
พลเรือนและบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งข้าราชการพลเรือนท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง	 พ.ศ.	 ๒๕๓๘	 
มาใช้บังคับแก่ข้าราชการรัฐสภาสามัญไปพลางก่อนจนกว่า	 ก.ร.	 จะได้จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและจัดตำแหน่งข้าราชการ 
รัฐสภาสามัญเข้าประเภทตำแหน่ง	 สายงาน	 และระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งแล้วเสร็จ	 จึงให้นำบทบัญญัติใน 
หมวด														๓	 ข้าราชการรัฐสภาสามัญแห่งกฎหมายน้ีมาใช้บังคับ	 และให้ผู้บังคับบัญชาส่ังแต่งต้ังข้าราชการรัฐสภาสามัญให้ดำรงตำแหน่ง 
ใหม่ภายใน	๓๐	วันนับแต่วันที่จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง	และจัดตำแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญเข้าประเภทตำแหน่ง 
สายงาน	 และระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งแล้วเสร็จ	 แต่หากมีเหตุผลและความจำเป็น	 ก.ร.	 อาจอนุมัติให้แต่งตั้ง 
ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะรายได้	 
ซึ่ง	ก.ร.	ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน	๖๐	วันนับแต่วันที่	๑๒	พฤษภาคม	๒๕๕๔.
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			 			 				 		 		 กฎหมายได้กำหนดให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
ไดร้บัเงนิเดือนตามตำแหน่งในแต่ละประเภทตามท่ีกำหนดไว้ในบัญชีเงินเดือน 
ข้ันต่ำข้ันสูง๖	รวมทั้งอาจได้รับเงินประจำตำแหน่งตามบัญชีอัตราเงินประจำ 
ตำแหนง่ของขา้ราชการรฐัสภาสามญัตามบญัชทีา้ยของกฎหมายนี้	โดยทีเ่งนิ 
ประจำตำแหน่งดังกล่าวไม่ถือเป็นเงินเดือนเพื่อเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ 
บำเหน็จบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการแต่อย่างใด	 
และขา้ราชการรฐัสภาสามญัอาจไดร้บัเงนิเพิม่สำหรบัตำแหนง่ในบางสายงาน 
หรือตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ	และอาจได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตาม 
ภาวะเศรษฐกิจ

			 			 				 		 		 	นอกจากนี้	 เพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาคุณภาพการ 
ปฏิบัติงานด้านกฎหมายของรัฐสภา	 กฎหมายได้กำหนดให้มีตำแหน่ง 
นักกฎหมายนิติบัญญัติในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา	 ซึ่งเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญที่มีความรู้และ 
มีประสบการณ์ในทางนิติศาสตร์ การร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทาง 
กฎหมาย การบริหารราชการแผ่นดินและระบบงานด้านนิติบัญญัติ  
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในงานด้านกฎหมายและติดตามประเมินผลการบังคับใช้ 
กฎหมายตามความรับผิดชอบของรัฐสภา	โดยได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่ง 
ในอัตราตามระเบียบที่	ก.ร.	กำหนด	ซึ่งคุณสมบัติ	หลักเกณฑ์และวิธีการ 
เข้าสู่ตำแหน่ง	การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัตินั้นให้เป็น
ตามระเบียบที่	ก.ร.	กำหนด

        ๕.๒.๓) การสรรหา การบรรจุ และการแต่งตั้ง
               ก. การสรรหา 
			 			 				 		 		 		 สำหรับในการสรรหาเพื่อให้ได้บุคคลมาบรรจุเข้า 

รับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง	 
ต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมและคำนึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของ 
บุคคลดังกล่าว	ตลอดจนประโยชน์ของทางราชการ

              ข. การบรรจุและการแต่งตั้ง
			 			 				 		 		 		 การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ 

รัฐสภาสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใด	ให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบ 
แขง่ขนัไดใ้นตำแหนง่นัน้	โดยบรรจแุละแตง่ตัง้ตามลำดบัทีใ่นบญัชผีูส้อบแขง่ขั

  ๖	 ในการพิจารณาปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงหรือเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการรัฐสภาสามัญให้	 ก.ร.	 ปรับเพื่อให้ 
สอดคล้องกับการปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงหรือเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา	 
แต่การจ่ายเงินดังกล่าวนั้นต้องเป็นไปตามระเบียบที่	ก.ร.	กำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง.

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา  พ.ศ. ๒๕๕๔
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  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ

นได	้เวน้แตเ่ปน็กรณทีีม่เีหตพุเิศษตามทีก่ฎหมายกำหนด	ซึง่ในการบรรจบุคุคล 
เขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการรฐัสภาสามญั และการแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่ 
ให้ผู้มีอำนาจดังต่อไปนี้ เป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งตั้ง

                (๑) การบรรจแุละแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่ประเภท 
บริหารระดับสูง	 ให้ประธานรัฐสภา	ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธาน 
วุฒิสภา	แล้วแต่กรณี	 เป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและนำความกราบบังคมทูลเพื่อ 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้ง

               (๒) การบรรจแุละแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่ประเภท 
วิชาการระดับทรงคุณวุฒิ	 ให้ประธานรัฐสภา	 ประธานสภาผู้แทนราษฎร	
หรือประธานวุฒิสภา	แล้วแต่กรณี	เป็นผู้มีอำนาจส่ังบรรจุและนำความกราบบังคมทูล 
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้ง

                (๓) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่น 
นอกจาก (๑) และ (๒) ให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 เลขาธิการวุฒิสภา 
หรือหัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่เรียกชื่ออย่างอื่น	แล้วแต่กรณี	 เป็นผู้มี 
อำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

			 			 				 		 		 		 โดยการแต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาสามัญให้ดำรง 
ตำแหนง่ในสายงานทีไ่มม่กีำหนดไวใ้นมาตรฐานกำหนดตำแหนง่	จะกระทำมไิด้	
ซึ่งผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญตำแหน่งใดต้องมี 
คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้นตามมาตรฐานกำหนด 
ตำแหน่ง	 แต่ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็น	 ก.ร.	 อาจอนุมัติให้แต่งตั้ง 
ข้าราชการรัฐสภาสามัญ	 ซึ่งมีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ 
ตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งก็ได้

			 			 				 		 		 		 ในกรณีที่ศาลปกครองมีคำพิพากษาถึงที่สุดสั่งให้ 
เพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาสามัญ	 ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการ 
สังกัดรัฐสภาโดยความเห็นชอบของ	ก.ร.	 ในการสั่งการตามสมควรเพื่อเยียวยา 
และแก้ไขหรือดำเนินการตามที่เห็นสมควรได้

						 				 		 		 		 ทัง้นี	้ในกรณทีีต่ำแหนง่ขา้ราชการรฐัสภาสามญัวา่งลง	 
หรอืผูด้ำรงตำแหนง่ไมส่ามารถปฏบิตัหินา้ทีร่าชการได	้และเปน็กรณทีีม่ไิดบ้ญัญตั ิ
ไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา	ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมี 
อำนาจสั่งบรรจุดังกล่าวข้างต้น	 มีอำนาจสั่งให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญที่เห็น 
สมควรรักษาการในตำแหน่งนั้นได้

        ๕.๒.๔) การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจ 
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ในการปฏิบัติราชการ
					 				 		 		 กฎหมายกำหนดให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีหน้าที่ 

ดำเนนิการใหม้กีารเพิม่พนูประสทิธภิาพและเสรมิสรา้งแรงจงูใจแกข่า้ราชการ 
รัฐสภาสามัญ	เพื่อให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญมีคุณภาพ	คุณธรรม	จริยธรรม	
คุณภาพชีวิต	มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ 
ภารกิจของทางราชการ	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดำรงตนเป็นข้าราชการที่ดี	 
การเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ใดที่ประพฤติตนอยู่ในประมวลจริยธรรมและ 
ระเบียบวินัยและปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ 
ภารกิจของทางราชการ	การให้ข้าราชการไปศึกษาเพิ่มเติม	ฝึกอบรม	ดูงาน 
หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ	 และในกรณีที่ข้าราชการ 
รัฐสภาสามัญผู้ใดถึงแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ 
ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษเพื่อประโยชน์
ในการคำนวณบำเหน็จบำนาญหรือให้ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นตามระเบียบ
ที่	ก.ร.	กำหนด

         ๕.๒.๕) วินัยและการดำเนินการทางวินัย
                 ก.  โทษทางวินัยของข้าราชการรัฐสภาสามัญ
					 				 		 		 		 		 	ข้าราชการรัฐสภาสามัญต้องรักษาวินัยตามที่ 

กำหนดไว้ในกฎ	ก.ร.	ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม	ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย	
จะต้องได้รับโทษทางวินัย	 เว้นแต่มีเหตุอันควรงดโทษตามที่บัญญัติไว้ตาม 
กฎหมาย	ซึ่งโทษทางวินัยมี	๕	สถาน	ดังต่อไปนี้

					 				 		 		 		 		 	(๑)	ภาคทัณฑ์
					 				 		 		 		 		 	(๒)	ตัดเงินเดือน
					 				 		 		 		 		 	(๓)	ลดเงินเดือน
					 				 		 		 		 		 	(๔)	ปลดออก
					 				 		 		 		 		 	(๕)	ไล่ออก
					 				 		 		 		 		 	โดยการลงโทษข้าราชการรัฐสภาสามัญให้ 

ทำเปน็คำสัง่	ผูส้ัง่ลงโทษตอ้งสัง่ลงโทษใหเ้หมาะสมกบัความผดิ	และตอ้งเปน็ 
ไปด้วยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติโดยในคำสั่งลงโทษให้แสดงว่า 
ผู้ถูกลงโทษกระทำผิดวินัยในกรณีใดตามที่กำหนดไว้ในกฎ	ก.ร.	ด้วย

                ข. การสืบสวนสอบสวนวินัยข้าราชการรัฐสภา
สามัญ

					 				 		 		 		 		 	เมื่อมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่า 
ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดกระทำผิดวินัย	 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ต้อง 
รายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาซึง่มอีำนาจสัง่บรรจทุราบโดยเรว็เพือ่ดำเนนิการ	หรอื 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา  พ.ศ. ๒๕๕๔
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สั่งให้ดำเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า 
ผู้นั้นกระทำผิดวินัยหรือไม่	ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิด 
วินัยก็ให้ยุติเรื่องได้	 แต่ในกรณีที่เห็นว่ามีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการ 
รัฐสภาสามัญผู้ใดกระทำผิดวินัยโดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว	
หากปรากฏว่า

                  (๑) ถ้าความผิดนั้นมิใช่เป็นความผิดวินัยอย่าง 
ร้ายแรง	 และได้แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ	 
พรอ้มทัง้รบัฟงัคำชีแ้จงของผูถ้กูกลา่วหาแลว้	ผูบ้งัคบับญัชาซึง่มอีำนาจสัง่บรรจุ 
เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำผิดตามข้อกล่าวหา	 ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษ 
ตามควรแกก่รณโีดยไมต่ัง้คณะกรรมการสอบสวนกไ็ด้	แตถ่า้เหน็วา่ผูถ้กูกลา่วหา 
ไม่ได้กระทำผิดตามข้อกล่าวหา	ให้ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวสั่งยุติเรื่อง

                  (๒) ถา้ความผดินัน้เปน็ความผดิวนิยัอยา่งรา้ยแรง  
ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน๗	 ในการ 
สอบสวนต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบพร้อมท้ัง 
รับฟังคำชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหา	 เมื่อคณะกรรมการสอบสวนดำเนินการเสร็จ	 
ให้รายงานผลการสอบสวนและความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุ	 
ถ้าผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทำผิดตาม 
ข้อกล่าวหา	ให้ส่ังยุติเร่ือง	แต่ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำผิดตามข้อกล่าวหา

                    -  ในกรณเีปน็การกระทำผดิวนิยัอยา่งไมร่า้ยแรง  
กฎหมายกำหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาซึง่มอีำนาจสัง่บรรจสุัง่ลงโทษภาคทณัฑ	์ตดัเงนิ 
เดือนหรือลดเงินเดือนตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด	 แต่หากเป็น 
การกระทำผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ	 จะงดโทษให้โดยให้ทำ 
ทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้

                    -    ในกรณเีปน็การกระทำผดิวนิยัอยา่งรา้ยแรง  
ให้ลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณี	 ถ้ามีเหตุอันควร 
ลดหยอ่นจะนำมาประกอบการพจิารณาลดโทษกไ็ด	้แตห่า้มมใิหล้ดโทษลงตำ่กวา่ 
ปลดออก	โดยผู้ใดถูกลงโทษปลดออก	ให้มีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญเสมือนว่า

  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ

  ๗	 การแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนสำหรับกรณีท่ีข้าราชการรัฐสภาสามัญตำแหน่งต่างกัน	หรือต่างส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
กันถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยร่วมกัน	ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
	 	 (๑)	 สำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
ทรงคุณวุฒิถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยร่วมกับข้าราชการรัฐสภาสามัญซึ่งมิได้ดำรงตำแหน่งประเภทและระดับดังกล่าวในส่วน 
ราชการสังกัดรัฐสภาเดียวกัน	ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภา	แล้วแต่กรณี	เป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
	 	 (๒)	สำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญต่างส่วนราชการสังกัดรัฐสภากันถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยร่วมกัน	ให้ผู้บังคับบัญชา 
ซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน	เว้นแต่เป็นกรณีที่มีผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือ 
ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิร่วมด้วย	ให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
	 	 (๓)	สำหรับกรณีอื่น	ให้เป็นไปตามที่	ก.ร.	กำหนด.
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ผู้นั้นลาออกจากราชการ
			 			 				 		 		 		 		 สำหรับในกรณีที่ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใด 

ถูกกล่าวหาเป็นหนังสือว่ากระทำหรือละเว้นกระทำการใดที่เป็นความผิด 
วินัยอย่างร้ายแรง อันมิใช่เป็นความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาทท่ีไม่เก่ียวกับ 
ราชการหรือความผิดลหุโทษ	แม้ภายหลังผู้นั้นจะออกจากราชการไปแล้ว 
โดยมิใช่เพราะเหตุตาย	ให้ผู้มีอำนาจดำเนินการทางวินัยมีอำนาจดำเนินการ 
สืบสวนหรือพิจารณา	 และดำเนินการทางวินัยต่อไปได้เสมือนว่าผู้นั้นยัง 
มิได้ออกจากราชการ	แต่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุต้องดำเนินการ 
สอบสวนภายใน	๑๘๐	วันนับแต่วันท่ีผู้น้ันพ้นจากราชการ	และถ้าผลการสอบสวน 
พิจารณาปรากฏว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง	ก็ให้งดโทษ		

					 				 		 		 		 		 	ทั้งนี้	กฎหมายได้กำหนดให้กรรมการสอบสวน 
ดังกล่าวเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา	 และให้มีอำนาจ 
เชน่เดยีวกบัพนกังานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 
เพียงเท่าที่เกี่ยวกับอำนาจและหน้าที่ของกรรมการสอบสวน	และมีอำนาจ 
หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด

          ๕.๒.๖) การออกจากราชการ
			 			 				 		 		 		 กฎหมายได้กำหนดให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญ 

ออกจากราชการเมื่อ
			 			 				 		 		 		 (๑)	 ตาย
			 			 				 		 		 		 (๒)	 พน้จากราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยบำเหนจ็

บำนาญข้าราชการ
			 			 				 		 		 		 (๓)	 ลาออกจากราชการและได้รับอนุญาตจาก 

ผู้บังคับบัญชาให้ลาออกหรือการลาออกมีผลตามมาตรา	๘๒
			 			 				 		 		 		 (๔)	 ถูกสั่งให้ออกตามมาตรา	 ๔๓	 มาตรา	 ๕๐	

มาตรา	๗๖	มาตรา	๘๓	หรือมาตรา	๘๔	หรือ
			 			 				 		 		 		 (๕)	 ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก
			 			 				 		 		 		 ทั้งนี้	 ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดเมื่ออายุครบ	 

๖๐	 ปีบริบูรณ์ในสิ้นปีงบประมาณและทางราชการมีความจำเป็นที่จะให้ 
รับราชการต่อไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในทางวิชาการหรือหน้าที่ที่ต้องใช้ความ 
สามารถเฉพาะตวัในตำแหนง่ตามขอ้	๕.๒.๑)	(๓)	(ง)	หรอื	(จ)	หรอื	(๔)	(ค)	หรอื	(ง)	 
จะให้รับราชการต่อไปอีกไม่เกิน	๑๐	ปีก็ได้ตามที่กำหนดในกฎ	ก.ร.

          ๕.๒.๗) การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
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  ๘	 ทั้งนี้	 ให้ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการรัฐสภา 
ฝา่ยการเมอืงและบญัชอีตัราเงนิประจำตำแหนง่ขา้ราชการรฐัสภาฝา่ยการเมอืงทา้ยกฎหมายนี้										แตห่ากขา้ราชการรฐัสภาฝา่ยการเมอืง 
ผู้ใดซึ่งดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วย	ซึ่งได้เงินประจำตำแหน่งหรือเงินเพิ่มสำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าวแล้ว	
ย่อมไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งในฐานะข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองอีก	และเมื่อใดที่คณะรัฐมนตรีได้ปรับอัตรา 
เงินเดือนตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง	 โดยเป็นการปรับเพิ่มเป็นร้อยละเท่ากันทุกอัตราสำหรับข้าราชการ 
การเมอืงหรอืขา้ราชการทกุประเภทและไมเ่กนิอตัรารอ้ยละ								๑๐									ของอตัราทีใ่ชบ้งัคบัอยู	่ให	้ก.ร.	พจิารณาปรบัอตัราเงนิเดอืนขา้ราชการ 
รัฐสภาฝ่ายการเมืองให้สอดคล้องกับการปรับนั้น.

                (๑) การอุทธรณ์
			 			 				 		 		 		 		 		 ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดถูกสั่งลงโทษตาม 

กฎหมายนีห้รอืถกูสัง่ใหอ้อกจากราชการตามมาตรา	๘๓	(๑)	(๓)	(๕)	(๖)	(๗)	และ	(๘)	 
ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ	 ก.ร.	 ภายใน	 ๓๐	 วันนับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบ 
คำสั่ง

                (๒) การร้องทุกข์
			 			 				 		 		 		 		 		 ขา้ราชการรฐัสภาสามญัผูใ้ดเหน็วา่ผูบ้งัคบับญัชา 

ใช้อำนาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตาม 
กฎหมาย	หรือมีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาต่อตน 
ในกรณีตามที่กำหนดในกฎ	ก.ร.	ผู้นั้นอาจร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาหรือ	ก.ร.	

					 				 		 		 		 		 		 โดยในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเรื่อง
ร้องทุกข์	ก.ร.	จะพิจารณาวินิจฉัยเองหรือจะตั้ง	อ.ก.ร.	อุทธรณ์และร้องทุกข์	
เพื่อทำหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และการร้องทุกข์ก็ได้	 และเมื่อ	 ก.ร.	
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว	 ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุดำเนินการ 
ให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยนั้นภายใน	๓๐	วันนับแต่วันที่	ก.ร.	มีคำวินิจฉัย	หาก 
ผูบ้งัคบับญัชาผูใ้ดไมป่ฏบิตัติาม	ใหถ้อืวา่เปน็การจงใจละเวน้การปฏบิตัหินา้ทีโ่ดย 
มิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น

๖) ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
กฎหมายได้กำหนดให้มีตำแหน่งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง๘	 

รวม	๒๔	ตำแหน่ง	ดังนี้
	(๑)	ที่ปรึกษาประธานรัฐสภา		 	 	
(๒)		ที่ปรึกษารองประธานรัฐสภา
(๓)	ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร	 	 		
(๔)		ที่ปรึกษาประธานวุฒิสภา
(๕)	ที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎร		 		
(๖)		ที่ปรึกษารองประธานวุฒิสภา
(๗)	ที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร			
(๘)		โฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎร
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(๙)	โฆษกประธานวุฒิสภา
	 (๑๐)	โฆษกผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
	 (๑๑)	เลขานุการประธานรัฐสภา	 	
	 (๑๒)		เลขานุการรองประธานรัฐสภา
	 (๑๓)		เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร		 	
	 (๑๔)		เลขานุการประธานวุฒิสภา
	 (๑๕)		เลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎร		
	 (๑๖)		เลขานุการรองประธานวุฒิสภา
	 (๑๗)		เลขานุการผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร	
	 (๑๘)		ผู้ช่วยเลขานุการประธานรัฐสภา
	 (๑๙)		ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานรัฐสภา			
	 (๒๐)		ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร
	 (๒๑)		ผู้ช่วยเลขานุการประธานวุฒิสภา		 	
	 (๒๒)		ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
	 (๒๓)		ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานวุฒิสภา								
	 (๒๔)		ผู้ช่วยเลขานุการผู้นำฝ่ายค้านใน	สภาผู้แทนราษฎร

  โดยข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองต้องไม่เป็นข้าราชการซ่ึงมีตำแหน่ง 
หรือเงินเดือนประจำ	และให้นำคุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้ามตาม 
กฎหมายนี้	มาตรา	๓๗	วรรคหนึ่ง	 เว้นแต่	ข.	 (๑)	และ	(๒)	มาใช้บังคับกับ 
ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองโดยอนุโลม	 และในการแต่งตั้งข้าราชการ 
รัฐสภาฝ่ายการเมืองตาม	(๑)	(๓)	(๕)	(๗)	(๘)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๓)	(๑๕)	(๑๗)	
(๑๘)	 (๒๐)	 (๒๒)	และ	 (๒๔)	 ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้มีอำนาจ 
แต่งตั้ง	ส่วนการแต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตาม	(๒)	(๔)	(๖)	(๙)	
(๑๒)	(๑๔)	(๑๖)	(๑๙)	(๒๑)	และ	(๒๓)	ให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้มีอำนาจ
แต่งตั้ง

๗) บทเฉพาะกาล
	(๑)	ให้	 ก.ร.	 ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา	 

พ.ศ.	 ๒๕๑๘	 ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่	 ๑๒	พฤษภาคม	๒๕๕๔	
ปฏิบัติหน้าที่	 ก.ร.	 ตามกฎหมายนี้	 รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่	 
๑๒	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๔	 ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้แต่งตั้ง	 อ.ก.ร.	
ตามกฎหมายนี้	และให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการ 
ฝ่ายรัฐสภาตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา	พ.ศ.	๒๕๑๘	
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภาตามกฎหมาย 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา  พ.ศ. ๒๕๕๔
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นี้ต่อไปจนกว่าจะครบวาระตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่าย 
รัฐสภา	พ.ศ.	๒๕๑๘

	(๒)	ผูใ้ดเปน็ขา้ราชการรฐัสภาสามญัหรอืขา้ราชการรฐัสภาฝา่ยการเมอืง
ตามพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการฝา่ยรฐัสภา	พ.ศ.	๒๕๑๘	อยูใ่นวนักอ่นวนัที	่
๑๒	พฤษภาคม	๒๕๕๔	 ให้ผู้นั้นเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญหรือข้าราชการ 
รัฐสภาฝ่ายการเมือง	แล้วแต่กรณี	ตามกฎหมายนี้ต่อไป

	(๓)	บรรดากฎหมาย	ข้อบังคับ	กฎ	ประกาศ	ระเบียบ	มติคณะรัฐมนตรี	
มต	ิก.ร.	หรอืคำสัง่ใดทีก่ลา่วอา้งถงึ	“ขา้ราชการฝา่ยรฐัสภา”	ตามพระราชบญัญตั ิ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา	พ.ศ.	๒๕๑๘	หรือพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา	พ.ศ.	๒๕๑๘	 ให้หมายความถึง	 “ข้าราชการรัฐสภา”	
ตามกฎหมายนี้	 และในระหว่างที่ยังมิได้ออกกฎ	ประกาศ	หรือระเบียบหรือ 
กำหนดกรณีใดเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายนี้	 ให้นำกฎ	ประกาศ	หรือระเบียบ 
หรือกรณีท่ีกำหนดไว้แล้วซ่ึงใช้อยู่เดิมมาใช้บังคับเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายน้ี	 
แต่ในกรณีที่ไม่อาจนำกฎ	ประกาศ	หรือระเบียบหรือกรณีที่กำหนดไว้แล้วมาใช้
บังคับได้	การจะดำเนินการประการใดให้เป็นไปตามที่	ก.ร.	กำหนด

	(๔)	การใดที่อยู่ ระหว่างดำเนินการหรือเคยดำเนินการได้ตาม 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา	พ.ศ.	๒๕๑๘	และมิได้บัญญัติ 
ไว้ในกฎหมายนี	้หรือมีกรณีที่ไม่อาจดำเนินการตามกฎหมายนี	้การดำเนินการ 
ต่อไปในเรื่องนั้นจะสมควรดำเนินการประการใดให้เป็นไปตามที่	ก.ร.	กำหนด	

ทั้งนี้ 	 การปรับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ 
รัฐสภาสามัญเข้าตามบัญชีท้ายกฎหมายนี้	 ให้	 ก.ร.	 พิจารณาดำเนินการให้ 
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามมาตรา	๑๓๘	 
แหง่พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน	พ.ศ.	๒๕๕๑	และเพือ่ประโยชน ์
ในการดำเนินการดังกล่าว	 ข้าราชการรัฐสภาสามัญซึ่งได้รับเงินเดือนยัง 
ไม่ถึงขั้นต่ำของระดับตามบัญชีท้ายกฎหมายนี้ให้ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 
ขั้นต่ำชั่วคราวตามบัญชีท้ายกฎหมายนี้	และให้ได้รับการปรับเงินเดือนจนได้รับ 
เงนิเดอืนในขัน้ตำ่ของระดบัตามบญัชทีา้ยกฎหมายนี	้ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร 
ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามมาตรา	 ๑๓๘	 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 
ข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	๒๕๕๑

หมายเหต:-
 	 พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล	 ซึ่งมาตรา	 ๒๙	
ประกอบกับมาตรา	๓๑	มาตรา	๓๓	มาตรา	๔๓	และมาตรา	๖๔	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	บัญญัติให้ 
กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
  	 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
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บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการรัฐสภาสามัญ
ตำแหน่งประเภทบริหาร

 
บาท บาท

ขั้นสูง ๖๔,๓๔๐ ๖๖,๔๘๐

ขั้นต่ำ ๔๘,๗๐๐ ๕๓,๖๙๐

ขั้นต่ำชั่วคราว ๒๓,๒๓๐ ๒๘,๕๕๐

ระดับ ต้น สูง

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการรัฐสภาสามัญ
ตำแหน่งประเภทอำนวยการ

บาท บาท

ขั้นสูง ๕๐,๕๕๐ ๕๙,๗๗๐

ขั้นต่ำ ๒๕,๓๙๐ ๓๑,๒๘๐

ขั้นต่ำชั่วคราว ๑๘,๙๑๐ ๒๓,๒๓๐

ระดับ ต้น สูง

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการรัฐสภาสามัญ
ตำแหน่งประเภทวิชาการ

บาท บาท บาท บาท บาท

ขั้นสูง ๒๒,๒๒๐ ๓๖,๐๒๐ ๕๐,๕๕๐ ๕๙,๗๗๐ ๖๖,๔๘๐

ขั้นต่ำ ๗,๙๔๐ ๑๔,๓๓๐ ๒๑,๐๘๐ ๒๙,๙๐๐ ๔๑,๗๒๐

ขั้นต่ำชั่วคราว ๖,๘๐๐ ๑๒,๕๓๐ ๑๘,๙๑๐ ๒๓,๒๓๐					 ๒๘,๕๕๐

ระดับ ปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา  พ.ศ. ๒๕๕๔
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บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการรัฐสภาสามัญ
ตำแหน่งประเภททั่วไป

บาท บาท บาท บาท

ขั้นสูง ๑๘,๑๙๐ ๓๓,๕๔๐ ๔๗,๔๕๐ ๕๙,๗๗๐

ขั้นต่ำ ๔,๖๓๐ ๑๐,๑๙๐ ๑๕,๔๑๐ ๔๘,๒๒๐

ระดับ ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส ทักษะพิเศษ

บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการรัฐสภาสามัญ

๑. ตำแหน่งประเภทบริหาร

ระดับ อัตรา	(บาท/เดือน)
ระดับสูง ๒๑,๐๐๐

๑๔,๕๐๐
ระดับต้น ๑๐,๐๐๐

๒. ตำแหน่งประเภทอำนวยการ

ระดับ อัตรา	(บาท/เดือน)
ระดับสูง ๑๐,๐๐๐
ระดับต้น ๕,๖๐๐

๓. ตำแหน่งประเภทวิชาการ

ระดับ อัตรา	(บาท/เดือน)
ทรงคุณวุฒิ ๑๕,๖๐๐

๑๓,๐๐๐

เชี่ยวชาญ ๙,๙๐๐
ชำนาญการพิเศษ ๕,๖๐๐

ชำนาญการ ๓,๕๐๐

๔. ตำแหน่งประเภททั่วไป

ระดับ อัตรา	(บาท/เดือน)
ทักษะพิเศษ ๙,๙๐๐
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บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง

ตำแหน่ง จำนวนตำแหน่ง อัตรา	(บาท)

ที่ปรึกษาประธานรัฐสภา ๑ ๕๔,๙๑๐
ที่ปรึกษารองประธานรัฐสภา ๑ ๕๔,๙๑๐
ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร ๒ ๕๔,๙๑๐
ที่ปรึกษาประธานวุฒิสภา ๒ ๕๔,๙๑๐
ที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎร เท่าจำนวนรองประธานสภา

ผู้แทนราษฎร ๔๕,๐๐๐
ที่ปรึกษารองประธานวุฒิสภา เท่าจำนวนรองประธานวุฒิสภา ๔๕,๐๐๐
ที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ๑ ๔๕,๐๐๐
โฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎร ๑ ๔๕,๐๐๐
โฆษกประธานวุฒิสภา ๑ ๔๕,๐๐๐
โฆษกผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ๑ ๔๕,๐๐๐
เลขานุการประธานรัฐสภา ๑ ๔๒,๒๐๐
เลขานุการรองประธานรัฐสภา ๑ ๔๒,๒๐๐
เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร ๑ ๔๒,๒๐๐
เลขานุการประธานวุฒิสภา ๑ ๔๒,๒๐๐
เลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เท่าจำนวนรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ๔๒,๒๐๐
เลขานุการรองประธานวุฒิสภา เท่าจำนวนรองประธานวุฒิสภา ๔๒,๒๐๐
เลขานุการผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ๑ ๔๒,๒๐๐
ผู้ช่วยเลขานุการประธานรัฐสภา ๑ ๓๗,๗๘๐
ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานรัฐสภา ๑ ๓๗,๗๘๐
ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร ๑ ๓๗,๗๘๐
ผู้ช่วยเลขานุการประธานวุฒิสภา ๑ ๓๗,๗๘๐
ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เท่าจำนวนรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ๓๗,๗๘๐
ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานวุฒิสภา เท่าจำนวนรองประธานวุฒิสภา ๓๗,๗๘๐
ผู้ช่วยเลขานุการผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ๑ ๓๗,๗๘๐

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา  พ.ศ. ๒๕๕๔
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บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง

ตำแหน่ง จำนวนตำแหน่ง อัตรา	(บาท)

ที่ปรึกษาประธานรัฐสภา ๑ ๑๕,๐๐๐

ที่ปรึกษารองประธานรัฐสภา ๑ ๑๕,๐๐๐

ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร ๒ ๑๕,๐๐๐

ที่ปรึกษาประธานวุฒิสภา ๒ ๑๕,๐๐๐

ที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎร เท่าจำนวนรองประธาน
สภาผู้แทนราษฎร ๑๐,๐๐๐

ที่ปรึกษารองประธานวุฒิสภา เท่าจำนวนรองประธานวุฒิสภา ๑๐,๐๐๐

ที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ๑ ๑๐,๐๐๐

โฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎร ๑ ๑๐,๐๐๐

โฆษกประธานวุฒิสภา ๑ ๑๐,๐๐๐

โฆษกผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ๑ ๑๐,๐๐๐

เลขานุการประธานรัฐสภา ๑ ๔,๙๐๐

เลขานุการรองประธานรัฐสภา ๑ ๔,๙๐๐

เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร ๑ ๔,๙๐๐

เลขานุการประธานวุฒิสภา ๑ ๔,๙๐๐

เลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เท่าจำนวนรองประธาน
สภาผู้แทนราษฎร ๔,๙๐๐

เลขานุการรองประธานวุฒิสภา เท่าจำนวนรองประธานวุฒิสภา ๔,๙๐๐

เลขานุการผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ๑ ๔,๙๐๐

ผู้ช่วยเลขานุการประธานรัฐสภา ๑ ๓,๗๘๐

ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานรัฐสภา ๑ ๓,๗๘๐

ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร ๑ ๓,๗๘๐

ผู้ช่วยเลขานุการประธานวุฒิสภา ๑ ๓,๗๘๐

ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เท่าจำนวนรองประธาน
สภาผู้แทนราษฎร ๓,๗๘๐

ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานวุฒิสภา เท่าจำนวนรองประธานวุฒิสภา ๓,๗๘๐

ผู้ช่วยเลขานุการผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ๑ ๓,๗๘๐
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(จากหนังสือ ความคิด-คำคม ว่าด้วยสันติภาพกับสงคราม  

รวบรวมและแปล โดย พลเรือโท จตุรงค์  พันธุ์คงชื่น , หน้า ๒๐๒-๒๐๓)

การทูตเป็นคู่แฝดกับยุทธศาสตร์ 

Diplomacy is strategy’s twin. 

(หนังสือ THE RECKONNING, ค.ศ. 1965)

เซอร์ แอนโธนี อีเด็น
(SIR ANTHONY EDEN),  

ค.ศ. 1897-1977 
(นายกรัฐมนตรีอังกฤษ, ค.ศ. 1955-1957)
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สรุปคำพิพากษาของศาล 
และผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ

นางสุวิมล แจ้งสว่าง
นิติกร สำนักกฎหมาย

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๒๒/๒๕๕๔ 
วันที่ ๘ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔

เรื่อง ประธานวุฒิสภาส่งคำร้องของสมาชิกวุฒิสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยว่า  ความเป็นรัฐมนตรีของคุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและความเป็น 
รัฐมนตรีของนายถาวร  เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
มหาดไทยสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) ประกอบมาตรา
๒๖๙ หรือไม่

	 	 	 	 		 นายเรืองไกร		ลีกิจวัฒนะ	สมาชิกวุฒิสภา	และคณะ	รวม	๑๘	คน								ผู้ร้อง

ระหว่าง
      คุณหญิงกัลยา		โสภณพนิช
	 	 	 	 		 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 	 	 												ผู้ถูกร้องที่	๑
	 	 	 	 		 นายถาวร		เสนเนียม	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย	 	 							ผู้ถูกร้องที่	๒

๑. ความเป็นมาและข้อเท็จจริงโดยสรุป
	 ประธานวุฒิสภาส่งคำร้องของนายเรืองไกร	 ลีกิจวัฒนะ	 สมาชิกวุฒิสภา	 และคณะ	 รวม	 ๑๘	 คน
ผู้ร้อง	 เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า	 ความเป็นรัฐมนตรีของคุณหญิงกัลยา	 โสภณพนิช	 รัฐมนตรี	
ว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ผู้ถูกร้องที่	 ๑	 และความเป็นรัฐมนตรีของนายถาวร
เสนเนียม	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย	 ผู้ถูกร้องที่	 ๒	 สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๑๘๒	วรรคหนึ่ง	(๗)	ประกอบมาตรา	๒๖๙	หรือไม่	
โดยมีข้อเท็จจริงสรุปได้ดังนี้
	 ผู้ถูกร้องที่	 ๑	 ได้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 จำนวน	 ๒	 ครั้ง	 ครั้งที่	 ๑	 กรณีเข้ารับตำแหน่งสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎร	 เมื่อวันที่	 ๒๒	 มกราคม	 ๒๕๕๑	 ครั้งที่	 ๒	 กรณีเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี เมื่อวันที	่ ๒๒	 ธันวาคม	๒๕๕๑	 เมื่อเปรียบเทียบการยื่นบัญชีฯ	 ทั้งสองครั้ง	
ปรากฏวา่	มทีรพัยส์นิสทุธลิดลง	๑๑๕,๑๑๖,๘๕๖.๑๒	บาท	โดยเงนิลงทนุของคูส่มรส	(นายโชต	ิ	โสภณพนชิ)	
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ในบรษิทั	พลงัโสภณ	จำกดั	(เดมิชือ่	บรษิทั	พลงัโสภณ	สอง	จำกดั)	ลดลง	๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐	บาท	และในบรษิทั	
วัฒนโชติ	จำกัด	ลดลง	๒๘๗,๔๐๐,๐๐๐	บาท	ในส่วนเงินลงทุน	(หุ้น)	ในบริษัท	พลังโสภณ	จำกัด	ที่ลดลง	
๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐	บาท	นัน้	มกีารโอนหุน้ไปไวก้บับตุรสามคน	(นางโชตยิา		อาฮยูา	นางสาวสภุณา		โสภณพนชิ	
และนางกิติยา		โสภณพนิช)	เป็นมูลค่าตามราคาทุน	๙๙,๐๐๐,๐๐๐	บาท	และโอนไปไว้ในบริษัท	ซี.เอส.
แคปปติอล	จำกดั	เปน็มลูคา่ตามราคาทนุ	๑,๐๐๐,๐๐๐	บาท	สว่นเงนิลงทนุในบรษิทั	วฒันโชต	ิจำกดั	ทีล่ดลง	
๒๘๗,๔๐๐,๐๐๐	บาท	นัน้	ไดม้กีารทำสญัญากูเ้งนิระหวา่งคูส่มรสของผูถ้กูรอ้งที	่๑	กบับตุรทัง้สามรวมเปน็เงนิ	
๒๘๗,๔๐๐,๐๐๐	บาท	และบตุรทัง้สามเปน็ผูถ้อืหุน้ในบรษิทั	วฒันโชต	ิจำกดั	รวมกนัเปน็มลูคา่ทีใ่กลเ้คยีงกนั
 ผู้ร้องมีความเห็นกรณีผู้ถูกร้องที่ ๑ ว่า การลดลงในเงินลงทุนของคู่สมรสของผู้ถูกร้องที่ ๑
ดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นการนำทรัพย์สินที่เป็นเงินลงทุน (หุ้น) ในบริษัทส่วนเกินร้อยละ ๕ ไปฝาก 
ไว้กับบุคคลในครอบครัว โดยประสงค์จะได้รับประโยชน์จากหุ้นดังกล่าวต่อไป เนื่องจากมีการ 
จดทะเบียนโอนหุ้นให้แก่บุตรทั้งสามในแต่ละบริษัทวันเดียวกัน โดยมีเลขหมายใบหุ้นเดียวกันกับ
ที่คู่สมรสของผู้ถูกร้องที่ ๑ เคยถือครองมาก่อน และสัญญากู้เงินจัดทำขึ้นในวัน สถานที่เดียวกัน
และมีข้อความเหมือนกัน กรณีเป็นการกระทำต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๙ ประกอบพระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี
พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔ เป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องที่ ๑ สิ้นสุดลงเฉพาะตัว
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗)
	 ผู้ถูกร้องที่	 ๒	 ได้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 กรณีเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
เมื่อวันที่	๒๒	ธันวาคม	๒๕๕๑	ปรากฏว่า	พลตรีหญิง	จันทิมา	 	 เสนเนียม	 เป็นคู่สมรสของผู้ถูกร้องที่	๒
มีเงินลงทุนในคณะบุคคลวรจันทร	์ จำนวน	๑๐๐,๐๐๐	บาท	 ร่วมกับพันเอกหญิง	 ชกานาฏ	 	 จันทรวงศ์
(ยศขณะนั้น)	 ที่ร่วมกันลงทุนคนละ	๑๐๐,๐๐๐	บาท	 ในการจัดตั้งเมื่อวันที	่ ๓	 มิถุนายน	๒๕๔๕	 โดยมี
วัตถุประสงค์ในการรับตรวจสอบบัญชีและรับทำบัญชีซึ่งคู่สมรสของผู้ถูกร้องที่	 ๒	 เป็นผู้จัดการและ
มีอำนาจในการดำเนินการต่าง	ๆ
 ผู้ร้องมีความเห็นกรณีผู้ถูกร้องที่ ๒ ว่า คณะบุคคลวรจันทร์มีลักษณะเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อคู่สมรสของผู้ถูกร้องที่ ๒ เป็นหุ้นส่วนในคณะบุคคล 
วรจันทร์ กรณีเป็นการกระทำต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๖๙ ประกอบพระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๔ เป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องที่ ๒ สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) 

๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องต้น
	 ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจรับคำร้องนี้ไว้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช
๒๕๕๐	มาตรา	๙๑	วรรคหนึ่ง	หรือไม่
	 พิจารณาแล้วเห็นว่า	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 มาตรา	 ๑๘๒	
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วรรคหนึง่	(๗)	บญัญตัใิหค้วามเปน็รฐัมนตรสีิน้สดุลงเฉพาะตวั	เมือ่กระทำการอนัตอ้งหา้มตามมาตรา		๒๖๗	
มาตรา	๒๖๘	หรอืมาตรา	๒๖๙	และมาตรา	๑๘๒	วรรคสามบญัญตัใิหน้ำบทบญัญตัมิาตรา	๙๑	มาใชบ้งัคบั
กบัการสิน้สดุของความเปน็รฐัมนตรตีาม	(๗) เมือ่สมาชกิวฒุสิภา จำนวน ๑๘ คน ซึง่มจีำนวนไมน่อ้ยกวา่
หนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา เข้าชื่อร้องต่อประธานวุฒิสภา
ว่าความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องที่ ๑ และความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องที่ ๒ สิ้นสุดลง
เฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง 
(๗) และเมื่อประธานวุฒิสภาส่งคำร้องมายังศาลรัฐธรรมนูญกรณีจึงเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง ประกอบข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัย 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ (๑๐) ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอำนาจรับวินิจฉัยคำร้องนี้ได้
	 ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ	 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	 ให้รัฐมนตรี
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี	ประกาศ	ณ	วันที่	๖	มิถุนายน	พุทธศักราช	๒๕๕๓	ให้ผู้	
ถูกร้องที่	 ๑	 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผลให้ความเป็น
รัฐมนตรีของผู้ถูกร้องที่	๑	สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐
มาตรา	๑๘๒	วรรคหนึ่ง	(๖)	ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งจำหน่ายคำร้องเฉพาะผู้ถูกร้องที่	๑

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
 กรณีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่า ความเป็นรัฐมนตรีของนายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้ถูกร้องท่ี ๒ ส้ินสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) ประกอบมาตรา ๒๖๙ หรือไม่
	 การที่พลตรีหญิง	 จันทิมา	 เสนเนียม	 คู่สมรสของผู้ถูกร้องที่	 ๒	 และพันเอกหญิง	 ชกานาฏ		
จันทรวงศ์	(ยศขณะนั้น)	ร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้งคณะบุคคลวรจันทร์ที่กรมสรรพากร	โดยมีวัตถุประสงค์	
เพื่อรับตรวจสอบบัญชีและรับทำบัญชี	 และตกลงแต่งตั้งให้พลตรีหญิง	 จันทิมา	 	 เสนเนียม	 คู่สมรสของ	
ผู้ถูกร้องที่	 ๒	 เป็นผู้จัดการมีอำนาจในการดำเนินการต่าง	 ๆ	 ของคณะบุคคลวรจันทร์ซึ่งกรมสรรพากร
ได้รับจดทะเบียน	 โดยระบุประเภทไว้เป็นคณะบุคคล	 นายถาวร	 	 เสนเนียม	 ผู้ถูกร้องที่	 ๒	 ได้ยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินเมื่อครั้งที่เข้ารับตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
วันที่	๒๒	ธันวาคม	๒๕๕๑	ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและหลังจากนั้น
เมื่อวันที่	๑๗	มิถุนายน	๒๕๕๒	พลตรีหญิง	จันทิมา		เสนเนียม	คู่สมรสของผู้ถูกร้องที่	๒	และพันเอกหญิง
ชกานาฏ	จันทรวงศ์	จดทะเบียนยกเลิกคณะบุคคลวรจันทร์	โดยที่ผู้ร้องเห็นว่า	หนังสือสัญญาคณะบุคคล
วรจันทร์มีลักษณะเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญตามความหมายในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 ซึ่งเป็น
ห้างหุ้นส่วนตามรัฐธรรมนูญ	มาตรา	๒๖๙	อันเป็นการกระทำอันต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ	มาตรา	๒๖๙	
ที่ห้ามมิให้คู่สมรสของรัฐมนตรีเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือไม่คงไว้ซึ่งความเป็นหุ้นส่วน	 จึงเป็นเหตุ
ให้ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องที่	 ๒	 สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 ๑๘๒	 วรรคหนึ่ง	 (๗)
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 กรณีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยก่อนว่า คณะบุคคลวรจันทร์มีลักษณะเป็นห้างหุ้นส่วนตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๙ หรือไม่
	 พิจารณาแล้วเห็นว่า	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 มาตรา	 ๒๖๙	
วรรคหนึ่ง	 เป็นบทบัญญัติให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต้องไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน
หรือบริษัท	 หรือไม่คงไว้ซ่ึงความเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทต่อไป	 ท้ังน้ี	 ตามจำนวน	
ที่กฎหมายบัญญัต	ิ หากประสงค์จะได้รับประโยชน์จากกรณีดังกล่าวต่อไปให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
แจ้งให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับแต่งตั้ง	 และให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้นั้นโอนหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทดังกล่าวให้
นิติบุคคลซึ่งจัดการทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น	 ทั้งนี	้ ตามที่กฎหมายบัญญัต	ิ และความในวรรคสาม
ให้นำมาใช้บังคับกับคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีด้วย
จากบทบัญญัติดังกล่าวเห็นได้ว่าเป็นมาตรการในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐเพื่อมิให้เกิดการกระทำ
ที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์	 โดยมีเจตนารมณ์เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติหน้าที่ของนายก
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีให้เป็นไปโดยสุจริตและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสำคัญ
	 อย่างไรก็ดี	รัฐธรรมนูญ	มาตรา	๒๖๙	ไม่ได้บัญญัติความหมายของห้างหุ้นส่วนไว้	แต่เมื่อพิจารณา
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 ลักษณะ	 ๒๒	 ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท	 มาตรา	 ๑๐๑๒		
ห้างหุ้นส่วนต้องมีลักษณะดังน้ี	 (๑)	 สัญญาซ่ึงบุคคลต้ังแต่สองคนข้ึนไปตกลงเข้ากัน	 (๒)	 เพ่ือกระทำกิจการ
ร่วมกันและ	 (๓)	 มีวัตถุประสงค์จะแบ่งปันกำไรอันจะพึงได้แต่กิจการที่ทำนั้น	 แต่ประมวลรัษฎากรไม่ได้ 
บัญญัติความหมายของคณะบุคคลไว้ว่ามีลักษณะเช่นใด คงได้ความจากผู้แทนอธิบดีกรมสรรพากร 
(นางสาวพรรณอร  สุนทรามงคล) ที่เบิกความต่อศาลว่า คณะบุคคลตามประมวลรัษฎากร หมายถึง
บุคคลต้ังแต่สองคนข้ึนไปร่วมกระทำกิจการโดยไม่มีวัตถุประสงค์ท่ีจะแบ่งปันผลกำไร ดังน้ี ประเด็นว่า
คณะบุคคลจะมีลักษณะเป็นห้างหุ้นส่วนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๙ หรือไม่ ต้องพิจารณาจาก
ข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีไป
	 ข้อเท็จจริงจากทางไต่สวนในคดีนี้ได้ความจากพลตรีหญิง	จันทิมา		เสนเนียม	คู่สมรสของผู้ถูกร้อง	
ที่	 ๒	 และพลตรีหญิง	 ชกานาฏ	 	 จันทรวงศ์	 ที่เบิกความต่อศาลว่า	 พยานทั้งสองคนจดทะเบียนจัดตั้ง	
คณะบุคคลวรจันทร์ที่กรมสรรพากร	 เพื่อเป็นการแยกฐานภาษีของพลตรีหญิง	 จันทิมา	 เสนเนียม	
คู่สมรสของผู้ถูกร้องที่	 ๒	 เท่านั้น	พลตรีหญิง	 จันทิมา	 	 เสนเนียม	คู่สมรสของผู้ถูกร้องที่	 ๒	 เป็นผู้ลงทุน
และดำเนินกิจการของคณะบุคคลวรจันทร์	 ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งจนถึงเลิกคณะบุคคลวรจันทร์	 และเป็นผู้	
รับประโยชน์จากการกระทำกิจการแต่เพียงผู้เดียว	 โดยไม่มีการแบ่งปันให้แก่พลตรีหญิง	 ชกานาฏ		
จันทรวงศ์	แต่อย่างใด	กรณีไม่ปรากฏพยานหลักฐานใดจากทางไต่สวนที่แสดงว่า พลตรีหญิง จันทิมา
เสนเนียม คู่สมรสของผู้ถูกร้องที่ ๒ และพลตรีหญิง  ชกานาฎ จันทรวงศ์ ได้ร่วมกระทำกิจการ
อันเป็นคณะบุคคล การจดทะเบียนจัดตั้งคณะบุคคลวรจันทร์เป็นเพียงการตั้งฐานภาษีใหม่โดยไม่
ประสงค์จะมีการผูกพันกันตามนั้น กิจการของคณะบุคคลวรจันทร์เป็นกิจการของพลตรีหญิง 
จันทิมา เสนเนียม คู่สมรสของผู้ถูกร้องที่ ๒ เพียงผู้เดียว จึงไม่เป็นการกระทำที่เข้าลักษณะเป็น
คณะบุคคล ข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่า คณะบุคคลวรจันทร์เป็นห้างหุ้นส่วน และพลตรีหญิง จันทิมา
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เสนเนียม คู่สมรสของผู้ถูกร้องที่ ๒ มีการกระทำอันต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๙
ส่วนการจดทะเบียนจัดตั้งคณะบุคคลวรจันทร์ต่อกรมสรรพากร	 จะเป็นการกระทำผิดตามกฎหมายอื่น
ใดหรือไม่	ไม่อยู่ในอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะพิจารณาวินิจฉัย

๔. ผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
	 โดยเหตุผลดังได้วินิจฉัยข้างต้น	ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยว่า ความเป็นรัฐมนตรีของนายถาวร
เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้ถูกร้องที่ ๒ ไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) ประกอบมาตรา ๒๖๙ 
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เรื่อง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นายจุมพฏ บุญใหญ่) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
  พิจารณาวินิจฉัยว่ามติของพรรคเพื่อไทย มีลักษณะขัดต่อสถานะและ
  การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ หรือขัด
  หรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย
  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข         ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๕ วรรคสาม หรือไม่

	 	 	 	 	 นายจุมพฏ		บุญใหญ่	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร		 	 	 	 	 	 	 					ผู ้ร้อง	
ระหว่าง	
	 	 	 	 	 พรรคเพื่อไทย	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 			 				ผูถ้กูรอ้ง

๑. ความเป็นมาและข้อเท็จจริงโดยสรุป
	 นายจุมพฏ	 	 บุญใหญ่	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 จังหวัดสกลนคร	 ผู้ร้อง	 ยื่นคำร้องขอให้ศาล
รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 มาตรา	 ๑๐๖
(๗)	 ว่า	 มติของพรรคเพื่อไทย	 ผู้ถูกร้อง	 มีลักษณะตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช
๒๕๕๐	มาตรา	๖๕	วรรคสาม	หรือไม่	โดยมีข้อเท็จจริงสรุปได้ดังนี้
	 ผู้ร้องได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 เขตเลือกตั้งที่	 ๒	 จังหวัดสกลนคร	 สังกัดพรรค
พลังประชาชน	 เมื่อวันที่	 ๒๓	 ธันวาคม	๒๕๕๐	ต่อมาวันที่	 ๒	 ธันวาคม	๒๕๕๑	ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่ง
ยุบพรรคพลังประชาชน	 ผู้ร้องได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของพรรคผู้ถูกร้อง	 และผู้ถูกร้องได้มีมติรับผู้ร้อง
เข้าเป็นสมาชิกเมื่อวันที่	 ๑๓	 ธันวาคม	 ๒๕๕๑	ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ได้มีสมาชิก
ของพรรคผู้ถูกร้อง จำนวน ๓๔ คน ได้ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณของพรรค
ผู้ถูกร้องกล่าวหาว่าผู้ร้องกระทำผิดวินัยและละเมิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง	คณะกรรมการวินัยและ
จรรยาบรรณจึงได้ดำเนินการสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินัยกับผู้ร้องในเรื่องดังกล่าว	 ตามระเบียบ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาข้อกล่าวหาและการอุทธรณ์
พ.ศ.	 ๒๕๕๒	 และเห็นว่าผู้ร้องได้กระทำผิดวินัยและละเมิดจรรยาบรรณและข้อบังคับของพรรค
ผู้ถูกร้องอย่างร้ายแรง	 อันเป็นการกระทำที่ขัดต่อข้อบังคับพรรคเพื่อไทย	พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 ข้อ	 ๙	 ข้อ	 ๙(๔)
ข้อ	 ๑๐	 (๗)	 ข้อ	 ๑๒	 ข้อ	 ๑๓	 (๓)	 ข้อ	 ๑๖	 (๓)	 (๕)	 (๖)	 (๗)	 และ	 (๘)	 ข้อ	 ๑๙	 (๒)	 (๔)	 และ	 (๙)
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โดยมีพฤติการณ์แสดงการฝักใฝ่ แสดงพฤติการณ์เป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่นโดยชัดเจนและ
ไม่เข้าร่วมประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประจำสัปดาห์ของพรรคเพื่อไทย และแสดงออก
ต่อสาธารณะโดยชัดแจ้งว่ามีสถานะเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยเพียงในนามเท่านั้น เพื่อไม่ให้หลุดพ้น 
จากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แต่โดยพฤตินัยเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยโดยชัดแจ้ง
เห็นควรให้พ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคผู้ถูกร้อง	 และในการประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหาร
และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคผู้ถูกร้อง	 ครั้งที่	 ๑/๒๕๕๓	 เมื่อวันที่	 ๗	 กันยายน	๒๕๕๓	ที่ประชุม
ร่วมของคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ร้องกระทำผิดวินัย
และละเมิดจรรยาบรรณตามข้อบังคับของพรรคผู้ถูกร้องอย่างร้ายแรง	 จึงมีมติโดยวิธีลงคะแนนลับ
ให้ผู้ร้องพ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคผู้ถูกร้องด้วยคะแนนจำนวน	 ๑๗๙	 เสียง	 ซึ่งเป็นจำนวน
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรที่สังกัดพรรคผู้ร้อง	 ตามรัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 ๑๐๖	 (๗)	 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง	พ.ศ.	๒๕๕๑	มาตรา	๒๐	และข้อบังคับพรรคเพื่อไทย	พ.ศ.	๒๕๕๑	ข้อ	๒๓	ผู้ร้อง
เห็นว่ามติของพรรคผู้ถูกร้องที่ให้ผู้ร้องพ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคขัดต่อสถานะและการปฏิบัติ
หน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๕ วรรคสาม
 
๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องต้น
 ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาเบื้องต้นว่า ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจรับคำร้องนี้ไว้
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๖ (๗) หรือไม่
	 พิจารณาแล้วเห็นว่า	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 มาตรา	 ๑๐๖	
บัญญัติว่า	 สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง	 เมื่อ	 ...	 (๗)	 ลาออกจากพรรคการเมือง
ที่ตนเป็นสมาชิก	 หรือพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารของพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัด
พรรคการเมืองนั้นให้พ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิก	 ในกรณีเช่นนี้	 ให้ถือว่า
สิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันที่ลาออกหรือพรรคการเมืองมีมติ	 เว้นแต่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นได้
อุทธรณ์ต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พรรคการเมืองมีมติ	 คัดค้านว่ามติดังกล่าว
มีลักษณะตามมาตรา	 ๖๕	 วรรคสาม	 ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติดังกล่าวมิได้มีลักษณะตามมาตรา
๖๕	 วรรคสาม	 ให้ถือว่าสมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย	 แต่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยว่ามติดังกล่าวมีลักษณะตามมาตรา	 ๖๕	 วรรคสาม	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นอาจเข้าเป็น
สมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย	 และมาตรา	 ๖๕
วรรคสาม	 บัญญัติว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง	 กรรมการบริหารของ
พรรคการเมืองหรือสมาชิกพรรคการเมืองตามจำนวนที่กำหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง	 ซึ่งเห็นว่ามติหรือข้อบังคับในเรื่องใดของพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกอยู่นั้น
จะขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้	 หรือขัดหรือแย้ง
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คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่	๒๕/๒๕๕๔
วันที่	๒๗	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๕๔

กับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีสิทธิ
ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย	ดังนั้น เมื่อผู้ถูกร้องมีมติให้ผู้ร้องพ้นจากการเป็นสมาชิก
ของพรรคผูถ้กูรอ้งและผูร้อ้งไดย้ืน่คำรอ้งตอ่ศาลรฐัธรรมนญูเพือ่อทุธรณค์ดัคา้นมตดิงักลา่ววา่มลีกัษณะ
ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม กรณีจึงเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๖ (๗) และข้อกำหนด
ศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ (๔) ศาลรัฐธรรมนูญ
จึงมีอำนาจรับวินิจฉัยคำร้องนี้ได้

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
 กรณีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่า มติของพรรคเพื่อไทย ผู้ถูกร้อง เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓
ให้นายจุมพฏ บุญใหญ่ ผู้ร้อง พ้นจากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยนั้น มีลักษณะขัดต่อสถานะ
และการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ร้องตามรัฐธรรมนูญ หรือขัดหรือแย้ง
กับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๕ วรรคสาม หรือไม่
	 พิจารณาแล้วเห็นว่า	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 มีเจตนารมณ์ที่จะ
เสริมสร้างพรรคการเมืองให้เป็นองค์กรทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญที่มีความเข้มแข็ง	 เป็นรากฐาน
ที่มั่นคงของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	 ด้วยการกำหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมี
หน้าที่สำคัญในการเสนอและการพิจารณากฎหมาย	 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ	 การพิจารณา
ให้ความเห็นชอบพระราชกำหนด	 การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินโดยการตั้งกระทู้ถาม
การอภิปราย	 และการลงมติในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ	 การเสนอญัตติซึ่งรวมถึงการตั้งคณะกรรมาธิการ
ตลอดจนการเข้าชื่อเพื่อควบคุมกฎหมายมิให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ	 เป็นต้น	 และกำหนดให้สมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมือง	 แต่ในขณะเดียวกัน	 เพื่อป้องกันมิให้สมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรถูกครอบงำหรือตกอยู่ภายใต้อำนาจของพรรคการเมืองจนขาดความเป็นอิสระ
ในการปฏิบัติหน้าท่ีหรือการตัดสินใจใด	ๆ	 อันเป็นอุปสรรคต่อการทำหน้าท่ีเป็นผู้แทนปวงชน	 รัฐธรรมนญู
ได้บัญญัติรับรองเรื่องดังกล่าวนี้ไว้ในมาตรา	 ๑๒๒	 ว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรย่อมเป็นผู้แทนปวงชน
ชาวไทยโดยไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติ	 มอบหมายหรือความครอบงำใด	 ๆ	 และต้องปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของปวงชนชาวไทย	 โดยปราศจากการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์	 และยังยืนยันหลักการนี้ในมาตรา	 ๑๖๒	 วรรคสอง	 ว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
มีอิสระจากมติพรรคการเมืองในการตั้งกระทู้ถาม	การอภิปราย	และการลงมติในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
จึงกล่าวได้ว่า บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องเป็นสมาชิกพรรค
การเมืองเป็นบทบัญญัติเริ่มต้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองและกระทำกิจกรรมทางการเมือง
ในระดับของการเข้าใช้อำนาจรัฐโดยองค์กรพรรคการเมืองอันเป็นหลักการที่สำคัญประการหนึ่งของ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย มิใช่เป็นบทบัญญัติที่จำกัดสิทธิของบุคคลที่เข้าร่วมกับ
พรรคการเมืองนั้นจะต้องปฏิบัติตามมติของพรรคการเมืองในทุกกรณีหากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
รวมทั้งกรรมการบริหารพรรค	 หรือสมาชิกของพรรคการเมืองเห็นว่ามติของพรรคการเมืองใดมีลักษณะ
ตามมาตรา	 ๖๕	 วรรคสาม	 ก็ย่อมใช้สิทธิให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยได้	 โดยท่ีบุคคลน้ันไม่จำต้อง



สรุปคำพิพากษาของศาล 
และผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ
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ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองนั้นแต่อย่างใด	 ในทางกลับกันพรรคการเมืองก็สามารถ
คัดกรองบุคคลเข้าร่วมอุดมการณ์ทางการเมืองเดียวกันเพื่อร่วมกันพัฒนาให้พรรคการเมืองของตน
มีความเข้มแข็ง	 อันนำไปสู่ความเป็นสถาบันในทางการเมือง	 ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 รัฐธรรมนูญจึงบัญญัติให้พรรคการเมือง
มีกระบวนการให้สมาชิกของพรรคพ้นจากการเป็นสมาชิก หากเห็นว่าสมาชิกผู้นั้นมีแนวคิดหรือ
การปฏิบัติไม่สอดคล้องกับแนวนโยบายพรรคการเมืองที่ผู้นั้นสังกัด
	 เมื่อพิจารณาเหตุที่พรรคผู้ถูกร้องมีมติให้ผู้ร้องพ้นจากการเป็นสมาชิกพรรค	 ซึ่งประกอบ
ด้วยเหตุผลที่สำคัญ กล่าวคือ ผู้ร้องขึ้นเวทีในงานสัมมนาของพรรคภูมิใจไทย ที่จัดขึ้น ณ จังหวัด
สกลนคร ระหว่างวันท่ี ๕ – ๗ มิถุนายน ๒๕๕๒ โดยผู้ร้องถอดเส้ือออกแล้วนำเส้ือท่ีมีสัญลักษณ์
ของพรรคภูมิใจไทยมาสวมแทนโดยที่หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยช่วยสวมใส่ พร้อมทั้งได้ร่วมรณรงค์
และแสดงตนในขบวนแห่ของพรรคภูมิใจไทยโดยสวมเสื้อของพรรคภูมิใจไทยอยู่ตลอดเวลา และ
ผู้ร้องได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่าจากนี้ผู้ร้องจะเข้าร่วมกิจกรรมพรรคภูมิใจไทยอย่างเต็มตัวและ
ผู้ร้องไม่ได้อยู่พรรคเพื่อไทยแล้ว กรณีของผู้ร้องตามข้อเท็จจริงที่ได้ความข้างต้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
ความประพฤติของผู้ร้องเองที่แสดงตัวเสมือนเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่น แม้จะยังมิได้สมัคร
เป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่นอย่างเป็นทางการก็ตาม เหตุที่ผู้ร้องไม่ลาออกจากพรรคการเมือง
ผู้ถูกร้องแล้วย้ายไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่นก็เพื่อที่จะคงไว้ซึ่งสถานะการเป็นสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น ความประพฤติของผู้ร้องดังกล่าวเป็นเรื่องส่วนตัวของผู้ร้อง มิได้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การที่พรรคผู้ถูกร้องเห็นว่าการกระทำของผู้ร้อง
เป็นการผิดข้อบังคับของพรรคอย่างร้ายแรง และมีมติให้ผู้ร้องพ้นจากสมาชิกของพรรค จึงมิใช่
เป็นเรื่องที่มีลักษณะขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือขัดหรือ
แย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขแต่อย่างใด	 สำหรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที	่ ๑/๒๕๔๒	 ที่ผู้ร้องอ้างถึงนั้น	 เป็นเรื่องมติ
ของพรรคประชากรไทยที่ลบชื่อสมาชิกพรรคออกจากทะเบียนสมาชิกพรรคประชากรไทย	 เนื่องมาจาก
การลงมติในสภาผู้แทนราษฎรอันเป็นเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรมิใช่เรื่อง
ความประพฤติิส่วนตัว ข้อเท็จจริงจึงไม่ตรงกับกรณีของผู้ร้อง

๔. ผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
	 โดยเหตุผลดังได้วินิจฉัยข้างต้น	 ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยว่า	มติของพรรคเพื่อไทย ผู้ถูกร้อง
เม่ือวันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๕๓ ให้นายจุมพฏ  บุญใหญ่ ผู้ร้อง พ้นจากการเป็นสมาชิกพรรคเพ่ือไทยน้ัน
มิได้มีลักษณะขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าท่ีของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ร้องตามรัฐธรรมนญ
หรือขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์     
ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๕ วรรคสาม 
ให้ถือว่าสมาชิกภาพความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ร้องส้ินสุดลงนับแต่วันท่ีศาลรัฐธรรมนูญ
มีคำวินิจฉัย  
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(จากหนังสือ ความคิด-คำคม ว่าด้วยสันติภาพกับสงคราม 

รวบรวมและแปล โดย พลเรือโท จตุรงค์  พันธุ์คงชื่น , หน้า ๒๐๗)

การทูตที่ประสบความสำเร็จ ก็เช่นเดียวกับการสมรสอันสมหวัง 

ไม่ถูกนำมาป่าวร้องให้เอิกเกริก

 Successful diplomacy, like successful marriage,  

is not much publicized. 

(NEW YORK TIMES MAGAZINE, 

23 พฤษภาคม ค.ศ. 1965)

จอห์น พาตัน เดวีส์ 
(JOHN PATON DAVIES) 

ค.ศ. 1908____



คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
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บทนํา
 หลังจากมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และ
ไดกาํหนดใหมกีารเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎรอนัเปนการเลอืกตัง้ทัว่ไปในวนัอาทติยที ่๓ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อใหประชาชนชาวไทยไดตัดสินใจทางการเมืองตามวิถีทางในระบอบประชาธิปไตย
โดยการไปใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เพื่อใหผูแทนราษฎรเหลานั้นเขาไปทําหนาที่
เปนตัวแทนประชาชนในการใชอํานาจอธิปไตยซึ่งเปนอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ สําหรับ
ผูเขียนเองไดเดินทางไปทําหนาที่ในฐานะพลเมืองที่ดีดวยการไปใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งกอน
วันเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด สํานักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 
เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ผานมา เนื่องจากมีเหตุผลและความจําเปนที่ไมสามารถเดินทาง
ไปใชสิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตยที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งเปนวันเลือกตั้งทั่วไปได โดยบรรยากาศ
การใชสทิธิเลอืกตัง้ลวงหนานัน้เปนไปอยางคกึคกั มปีระชาชนซึง่ลงทะเบยีนขอใชสทิธเิลอืกตัง้ลวงหนา
ไวที่สํานักงานเขตบางซื่อเดินทางมาใชสิทธิเปนจํานวนมาก ทําใหผูมาใชสิทธิเลือกตั้งลวงหนาตองยืน
เขาแถวยาวเพื่อรอใชสิทธิ ปรากฏการณดังกลาวเปนเครื่องชี้วัดประการหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึงความ
ตื่นตัวในการแสดงออกทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย 
 หลงัจากการเลอืกตัง้ทัว่ไปเมือ่วนัอาทติยที ่๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดเสรจ็สิน้ลงนัน้ รฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดกําหนดขั้นตอนและวิธีการในการเขาสูตําแหนง
ทางการเมืองและในการปฏิบัติหนาที่ทั้งของฝายนิติบัญญัติและฝายบริหารซึ่งถือเปนจุดเริ่มตนในการ
ใชอํานาจตามครรลองของการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาไวโดยชัดเจนในหลาย
ประการดวยกนั ดงันัน้ เพือ่ใหทานผูอานไดมคีวามรูความเขาใจในเบือ้งตนเกีย่วกบักระบวนการภายหลัง
การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอันเปนการเลือกต้ังท่ัวไป คอลัมน คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ 
ฉบับนี้ จึงขอนําเสนอเรื่อง “กระบวนการทางการเมืองตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญภายหลัง
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอันเปนการเลือกตั้งทั่วไป” ดังนี้  

กระบวนการทางการเมือง
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

อันเปนการเลือกตั้งทั่วไป

ภายหลังการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร



กระบวนการทางการเมืองตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
ภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอันเปนการเลือกตั้งทั่วไป

จุลนิติ ก.ค. - ส.ค. ๕๔๑๔๔

๑. การเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรก
 เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งวาผูสมัครผูใดเปนผูไดรับการเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อแลวใหสงผลการเลือกตั้ง
และบัญชีรายชื่อของทุกพรรคการเมืองไปยังประธานรัฐสภาเพื่อทราบ และประกาศรายชื่อใน
ราชกจิจานเุบกษา หลงัจากนัน้สมาชกิสภาผูแทนราษฎรทีค่ณะกรรมการการเลอืกตัง้ไดประกาศรบัรอง
ผลการเลือกตั้งจะเดินทางมารายงานตัว ณ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร เพื่อแสดงตนและ
ในกรณทีีม่เีหตกุารณใด ๆ ทาํใหการเลอืกตัง้ทัว่ไปครัง้ใดมจีาํนวนสมาชกิสภาผูแทนราษฎรไมถงึ ๕๐๐ คน 
แตมจีาํนวนไมนอยกวารอยละ ๙๕ (๔๗๕ คน) ของจาํนวนสมาชกิสภาผูแทนราษฎรทัง้หมด ใหถอืวาสมาชกิ
จาํนวนทีม่าแสดงตนนัน้เปนสภาผูแทนราษฎรสาํหรบัการเรยีกประชมุรฐัสภาครัง้แรกนัน้ โดยรฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๒๗ วรรคหนึ่ง ไดกําหนดระยะเวลาในการเรียก
ประชมุรฐัสภาไววาภายใน ๓๐ วนั นบัแตวนัเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎร ใหมกีารเรยีกประชมุรฐัสภา
เพื่อใหสมาชิกไดมาประชุมเปนครั้งแรก โดยการเปดประชุมสมัยสามัญทั่วไปครั้งแรกนั้น รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๑๒๘ วรรคสอง บญัญตัวิา “พระมหากษตัรยิจะเสดจ็พระราชดาํเนนิมา
ทรงทํารัฐพิธีเปดประชุมสมัยประชุมสามญัทั่วไปครั้งแรกตามมาตรา ๑๒๗ วรรคหนึ่ง ดวยพระองคเอง 
หรือจะโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหพระรัชทายาทซึ่งบรรลุนิติภาวะแลว หรือผูใดผูหนึ่งเปนผูแทน
พระองค มาทาํรฐัพธิกีไ็ด” เหตผุลทีต่องกาํหนดกรอบระยะเวลาการเรยีกประชมุรฐัสภาเปนครัง้แรกไว
อยางชดัเจนในรฐัธรรมนญูกเ็พือ่ปองกนัมใิหรฐับาลรกัษาการถวงเวลาในการเปนรฐับาลออกไปเรือ่ย  ๆ 
โดยไมดาํเนนิการจดัทาํรางพระราชกฤษฎกีาเรยีกประชมุรฐัสภาและนาํขึน้ทลูเกลา ฯ ถวายเพือ่ทรงลง
พระปรมาภไิธย เพราะตราบใดทีย่งัไมมกีารเรยีกประชมุรฐัสภาครัง้แรก กระบวนการในการเลอืกประธาน
สภาผูแทนราษฎร (ประธานรัฐสภา) รองประธานสภาผูแทนราษฎร และการแตงตั้งนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีชุดใหมก็ยงัไมสามารถกระทําได 
 โดยการประชมุรฐัสภานัน้ไมวาจะเปนการประชมุของสภาผูแทนราษฎร การประชมุของวฒุสิภา 
หรือการประชุมรวมกันของรัฐสภา จะตองกระทําภายในระหวางสมัยประชุมของสภาเทานั้น โดยใน
ปหนึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดกําหนดใหมีสมัยประชุม ๒ ประเภท ดังนี้
 ๑) สมัยประชุมสามัญของรัฐสภา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยกําหนดใหมีสมัยประชุม
สามัญของรัฐสภา ๒ สมัย ดังน้ี 
  ๑.๑) สมัยประชุมสามัญทั่วไป ซึ่งเปนสมัยประชุมที่มีขึ้นภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปโดยจะ
ถือวันประชุมครั้งแรกที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาเปนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญทั่วไป ซึ่งในสมัยประชุม
สามัญทั่วไปนี้รัฐสภาจะพิจารณาเรื่องใด ๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่ก็ได 
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  ๑.๒) สมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ ในสมัยประชุมนี้รัฐสภาจะดําเนินการประชุมไดเฉพาะ
กรณีที่บัญญัติ ไว ในหมวด  ๒๑ หรือการพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
หรือรางพระราชบัญญัติ การอนุมัติพระราชกําหนด การใหความเห็นชอบในการประกาศสงคราม 
การรบัฟงคาํชีแ้จงและการใหความเหน็ชอบหนงัสอืสญัญา การเลอืกหรอืการใหความเหน็ชอบใหบคุคล
ดาํรงตาํแหนง การถอดถอนบคุคลออกจากตาํแหนง การตัง้กระทูถาม และการแกไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญู 
เวนแตรฐัสภาจะมมีตใิหพจิารณาเรือ่งอืน่ใดดวยคะแนนเสยีงมากกวากึง่หนึง่ของจาํนวนสมาชกิทัง้หมด
เทาที่มีอยูของทั้งสองสภา
 วนัเริม่สมัยประชมุสามัญนติบิญัญตันิัน้ใหสภาผูแทนราษฎรเปนผูกาํหนด ในกรณทีีก่ารเริม่ประชมุ
ครั้งแรกมีเวลาจนถึงสิ้นปปฏิทินไมถึง ๑๕๐ วัน จะไมมีการประชุมสมัยสามัญนิติบัญญัติสําหรับปนั้น
ก็ได โดยสมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสมัยหนึ่ง ๆ ใหมีกําหนดเวลา ๑๒๐ วัน แตพระมหากษัตริย
จะโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหขยายเวลาออกไปกไ็ด หากจะปดสมัยประชมุสมัยสามัญกอนครบกาํหนด
เวลา ๑๒๐ วัน จะกระทําไดแตโดยความเห็นชอบของรัฐสภา โดยการตราเปนพระราชกฤษฎีกา
 ๒)  สมัยประชุมวิสามัญ เปนการเปดประชุมนอกสมัยประชุมสามัญของรัฐสภา ซึ่งจะสามารถ
กระทําไดใน ๒ กรณี คือ
  ๒.๑) กรณีมีความจําเปนเพื่อประโยชนแหงรัฐ พระมหากษัตริยจะทรงเรียกประชุมรัฐสภา
เปนการประชุมสมัยวิสามัญก็ได๒ ในกรณีนี้เปนการขอเปดประชุมของฝายบริหาร โดยนายกรัฐมนตรี
จะเปนผูนํารางพระราชกฤษฎีกาข้ึนทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพ่ือพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย
และนายกรัฐมนตรีเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 
  ๒.๒) กรณสีมาชกิสภาผูแทนราษฎรและสมาชกิวฒุสิภาท้ังสองสภารวมกนั หรอืสมาชกิสภา
ผูแทนราษฎร มจีาํนวนไมนอยกวา ๑ ใน ๓ ของจาํนวนสมาชกิทัง้หมดเทาทีม่อียูของทัง้สองสภา มสีทิธิ
เขาช่ือรองขอตอประธานรัฐสภาใหนําความกราบบังคมทูลเพ่ือมีพระบรมราชโองการประกาศเรยีกประชุม
รัฐสภาเปนการประชุมสมัยวิสามัญได โดยประธานรัฐสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ๓

    

 ๑รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๒ กําหนดใหรัฐสภามีอํานาจประชุมกันในเรื่องดังตอไปนี้
  ๑.  การใหความเห็นชอบผูสมควรดํารงตําแหนงผูสําเร็จราชการแทนพระองคท่ีคณะองคมนตรีเสนอในกรณีท่ีพระมหากษัตริย
มิไดทรงแตงผูสําเร็จราชการแทนพระองคไว ( มาตรา ๑๙)
  ๒. การปฏิญาณตนของผูสําเร็จราชการแทนพระองค ( มาตรา ๒๑)
  ๓.  การรับทราบการแกไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ ( มาตรา ๒๒)
  ๔. การรับทราบการแตงตั้งพระรัชทายาทตามกฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศหรือใหความเห็นชอบองคผูสืบ
ราชสันตติวงศที่คณะองคมนตรีเสนอในกรณีที่พระมหากษัตริยมิไดทรงแตงตั้งพระรัชทายาทไว (มาตรา ๒๓)
 ๒รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๒๘ วรรคสาม
 ๓รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๒๙
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๒. การเลือกประธานสภาผูแทนราษฎร (ประธานรัฐสภา) และรองประธานสภาผูแทนราษฎร
 หลังจากมีการเรียกประชุมรัฐสภาเปนครั้งแรกแลว ในลําดับตอมาสภาผูแทนราษฎรจะเรียก
ประชุมสภาผูแทนราษฎรเพื่อดําเนินการเลือกประธานสภาผูแทนราษฎรและรองประธานสภาผูแทน
ราษฎร เพื่อทําหนาที่ในการควบคุมและดําเนินการประชุมใหเปนไปดวยความเรียบรอย และปฏิบัติ
หนาที่ตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายกําหนด โดยในทางปฏิบัติเนื่องจากยังไมมีประธานในที่ประชุม 
เลขาธกิารสภาผูแทนราษฎรจะเชญิสมาชกิสภาผูแทนราษฎรผูมอีายสุงูสดุในทีป่ระชมุสภาผูแทนราษฎร
ทาํหนาทีป่ระธานชัว่คราว เมือ่ประธานชัว่คราวกลาวเปดประชมุแลว กจ็ะนาํสมาชกิสภาผูแทนราษฎร
ปฏิญาณตนตอที่ประชุมกอนเขารับหนาท่ีตามมาตรา ๑๒๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
ดวยถอยคําดังตอไปนี้ “ขาพเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอปฏิญาณวา ขาพเจาจะปฏิบัติหนาที่ดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชนของประเทศและประชาชน   ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 
 อนึ่ง การท่ีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดกลาวปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรแลวนั้น 
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยถือวาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดเขารับหนาที่โดยสมบูรณแลว
 หลงัจากนัน้สมาชกิสภาผูแทนราษฎรแตละคนมสีทิธิเสนอชือ่สมาชกิสภาผูแทนราษฎรไดหนึง่ชือ่ 
โดยในการเสนอนั้นตองมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรรับรองไมนอยกวา ๒๐ คน๔ ถามีการเสนอ
ชือ่ผูใดเพยีงชือ่เดยีว ใหถอืวาผูถกูเสนอชือ่นัน้เปนผูไดรบัเลอืก ถามกีารเสนอชือ่หลายชือ่ ใหออกเสยีง
ลงคะแนนเปนการลบั๕ เมือ่เลอืกประธานสภาผูแทนราษฎรเสรจ็แลวใหประธานชัว่คราวประกาศชือ่ผูได
รับเลือกตอที่ประชุม หลังจากนั้นก็จะดําเนินการเลือกรองประธานสภาผูแทนราษฎร โดยใชวิธีการ
เชนเดยีวกบัการเลอืกประธานสภาผูแทนราษฎร และในกรณทีีส่ภาผูแทนราษฎรมมีตใิหมรีองประธาน
สภาผูแทนราษฎรสองคน ใหเลอืกรองประธานสภาผูแทนราษฎรคนทีห่นึง่กอน แลวจึงเลอืกรองประธาน
สภาคนที่สอง
 เมือ่เลอืกประธานสภาและรองประธานสภาผูแทนราษฎรไดแลว ใหเลขาธกิารสภาผูแทนราษฎร
มีหนังสือแจงไปยังนายกรัฐมนตรีโดยเร็ว เพื่อนําความกราบบังคมทูล๖ และเมื่อพระมหากษัตริยทรงมี
พระบรมราชโองการโปรดเกลาแตงตัง้ประธานสภาและรองประธานสภาผูแทนราษฎรแลว ใหเลขาธกิาร
สภาผูแทนราษฎรสงสําเนาประกาศพระบรมราชโองการไปยังวุฒิสภาเพื่อทราบดวย๗ 

 ๔ขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๕ วรรคหนึ่ง 
 ๕ขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๕ วรรคสอง
 ๖ขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๗ วรรคหนึ่ง
 ๗ขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๗ วรรคสอง
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๓. การพิจารณาใหความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรไดรับการแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรี
 เมื่อเลือกประธานสภาผูแทนราษฎรและรองประธานสภาผูแทนราษฎรเสร็จเรียบรอยแลว           
สภาผูแทนราษฎรมีหนาที่พิจารณาใหความเห็นชอบบุคคลที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งสมควร
ไดรับแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภา
เปนครัง้แรก๘ โดยการเสนอชือ่บคุคลซ่ึงสมควรไดรบัแตงตัง้เปนนายกรฐัมนตรตีองมสีมาชกิสภาผูแทน
ราษฎรรบัรองไมนอยกวา ๑ ใน ๕ ของจาํนวนสมาชกิทัง้หมดเทาทีม่อียูของสภาผูแทนราษฎร๙ มตขิอง
สภาผูแทนราษฎรทีเ่หน็ชอบดวยในการแตงตัง้บคุคลใดใหเปนนายกรฐัมนตรตีองมคีะแนนเสยีงมากกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร การลงมติในกรณีเชนวานี้
ใหกระทําโดยการลงคะแนนโดยเปดเผย๑๐ และใหประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูลงนามรับสนอง
พระบรมราชโองการแตงตั้งนายกรัฐมนตรี๑๑ โดยนายกรัฐมนตรีจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินกวา
แปดปมิได๑๒ 
 ในกรณทีีพ่นกาํหนด ๓๐ วนันบัแตวนัทีม่กีารเรยีกประชมุรฐัสภาเพือ่ใหสมาชกิสภาผูแทนราษฎร
ไดมาประชุมเปนครั้งแรกแลว ไมปรากฏวามีบุคคลใดไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบมากกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร ใหประธานสภาผูแทนราษฎรนําความขึ้น
กราบบงัคมทลูภายใน ๑๕ วนันบัแตวนัทีพ่นกาํหนดเวลาดงักลาวเพือ่ทรงมพีระบรมราชโองการแตงตัง้
บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดเปนนายกรัฐมนตรี๑๓ 
 เมือ่พระมหากษตัรยิทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ แตงตัง้นายกรฐัมนตรเีรยีบรอยแลว นายกรฐัมนตรี
ก็จะดําเนินการเลือกสรรผูที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือบุคคลอื่นที่สมควรดํารงตําแหนงเปน
รัฐมนตรีจํานวนไมเกิน ๓๕ คน เพื่อนําขึ้นทูลเกลา ฯ ใหพระมหากษัตริยทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ 
แตงตัง้เปนรฐัมนตร ีประกอบเปนคณะรฐัมนตรมีหีนาทีบ่รหิารราชการแผนดนิตามหลกัความรบัผดิชอบ
รวมกัน๑๔ 
 กอนเขารับหนาที่ รัฐมนตรีตองถวายสัตยปฏิญาณตอพระมหากษัตริยดวยถอยคํา ดังตอไปนี้ 
“ขาพระพทุธเจา (ชือ่ผูปฏิญาณ) ขอถวายสตัยปฏิญาณวา ขาพระพทุธเจาจะจงรกัภกัดตีอพระมหากษตัรยิ 
และจะปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชนของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไว
และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ”๑๕ 

 ๘รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ง
 ๙รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๗๒ วรรคสอง
 ๑๐รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๗๒ วรรคสาม 
 ๑๑รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๗๑ วรรคสาม 
 ๑๒รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๗๑ วรรคสี่
 ๑๓รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๗๓
 ๑๔รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๗๑ วรรคหนึ่ง
 ๑๕รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๗๕
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๔. การแถลงนโยบายตอรัฐสภา
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๗๖ บัญญัติวา “คณะรัฐมนตรีที่จะเขาบริหาร
ราชการแผนดินตองแถลงนโยบายตอรัฐสภาและชี้แจงการดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
ตามมาตรา ๗๕๑๖ โดยไมมกีารลงมตคิวามไววางใจ ทัง้นี ้ภายใน ๑๕ วนันบัแตวนัเขารบัหนาที ่และเมือ่
แถลงนโยบายตอรฐัสภาแลวตองจดัทาํแผนการบรหิารราชการแผนดนิ เพือ่กาํหนดแนวทางการปฏบิตัิ
ราชการแตละปตามมาตรา ๗๖๑๗ 
 กอนแถลงนโยบายตอรัฐสภา หากมีกรณีที่สําคัญและจําเปนเรงดวนซึ่งหากปลอยใหเนิ่นชาไป
จะกระทบตอประโยชนสําคัญของแผนดิน คณะรัฐมนตรีที่เขารับหนาที่จะดําเนินการไปพลางกอน
เพียงเทาที่จําเปนก็ได”
 โดยแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐันัน้ไดบญัญตัไิวในหมวด ๕ ของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย
ฉบับปจจุบัน มีท้ังหมด ๙ แนวนโยบาย คือ ๑) แนวนโยบายดานความม่ันคงของรัฐ ๒) แนวนโยบายดานการ
บรหิารราชการแผนดนิ ๓) แนวนโยบายดานศาสนา สงัคม การสาธารณสขุ การศกึษา และวฒันธรรม 
๔) แนวนโยบายดานกฎหมายและการยตุธิรรม ๕) แนวนโยบายดานการตางประเทศ ๖) แนวนโยบาย
ดานเศรษฐกจิ ๗) แนวนโยบายดานทีด่นิ ทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอม ๘) แนวนโยบายดาน
วทิยาศาสตร ทรพัยสนิทางปญญา และพลงังาน และ ๙) แนวนโยบายดานการมสีวนรวมของประชาชน 
ซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยมีเจตนารมณ เพื่อกําหนดเจตจํานงบังคับใหรัฐบาลดําเนินการ
ตรากฎหมายและกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน โดยคณะรัฐมนตรีที่จะเขาบริหาร
ราชการแผนดินตองชี้แจงตอรัฐสภาใหชัดแจงวาจะดําเนินการใด ในระยะเวลาใด เพื่อบริหารราชการ
แผนดนิใหเปนไปตามแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐั และตองจดัทาํรายงานแสดงผลการดาํเนนิการ รวมทัง้
ปญหาและอุปสรรคเสนอตอรัฐสภาปละหนึ่งครั้ง ทั้งนี้ เพื่อเปดโอกาสใหสมาชิกรัฐสภาไดซักถามและ
ใหขอเสนอแนะ และเพื่อประโยชนในการติดตามผลการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลตาม
แนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐั และเปนการบรหิารราชการแผนดนิทีส่อดคลองกบัหลกัการบรหิารกจิการ
ภาครัฐแนวใหม

 ๑๖รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๕ บัญญัติวา
 “มาตรา ๗๕ บทบัญญัติในหมวดน้ีเปนเจตจํานงใหรัฐดําเนินการตรากฎหมายและกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน
 ในการแถลงนโยบายตอรัฐสภา คณะรัฐมนตรีที่จะเขาบริหารราชการแผนดินตองชี้แจงตอรัฐสภาใหชัดแจงวาจะดําเนินการใด 
ในระยะเวลาใด เพื่อบริหารราชการแผนดินใหเปนไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ และตองจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินการ 
รวมทั้งปญหาและอุปสรรคเสนอตอรัฐสภาปละหนึ่งครั้ง”
 ๑๗รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๖ บัญญัติวา
 “มาตรา ๗๖ คณะรัฐมนตรีตองจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน เพื่อแสดงมาตรการและรายละเอียดของแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการในแตละปของการบริหารราชการแผนดิน ซึ่งจะตองสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
 ในการบริหารราชการแผนดิน คณะรัฐมนตรีตองจัดใหมีแผนการตรากฎหมายที่จําเปนตอการดําเนินการตามนโยบายและ
แผนการบริหารราชการแผนดิน”
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 เมื่อคณะรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายตอรัฐสภาแลวตองจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน 
เพื่อแสดงมาตรการและรายละเอียดของแนวทางในการปฏิบัติราชการในแตละปของการบริหาร
ราชการแผนดินซึ่งจะตองสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ โดยในการบริหารราชการแผนดิน 
คณะรัฐมนตรีตองจัดใหมีแผนการตรากฎหมายที่จําเปนตอการดําเนินการตามนโยบายและแผนการ
บริหารราชการแผนดินดวย

๕. การแตงตั้งผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร
 ภายหลังที่คณะรัฐมนตรีเขาบริหารราชการแผนดินแลว พระมหากษัตริยจะทรงแตงตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรผูเปนหัวหนาพรรคการเมืองในสภาผูแทนราษฎรที่สมาชิกในสังกัดของพรรคตนมิได
ดํารงตําแหนงรัฐมนตรี และมีจํานวนมากที่สุดในบรรดาพรรคการเมืองที่สมาชิกในสังกัดมิได
ดํารงตําแหนงรัฐมนตรี แตไมนอยกวา ๑ ใน ๕ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทน
ราษฎรในขณะแตงตัง้เปนผูนาํฝายคานในสภาผูแทนราษฎร๑๘ ซึง่เปนการใหเกยีรตกิบัฝายเสยีงขางนอย
ตามหลักการพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตย
 ในกรณีที่ไมมีพรรคการเมืองใดในสภาผูแทนราษฎรมีลักษณะที่กําหนดไวดังกลาวมาขางตน 
ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูเปนหัวหนาพรรคการเมืองซึ่งไดรับเสียงสนับสนุนขางมากจากสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรในพรรคการเมืองที่สมาชิกในสังกัดของพรรคนั้นมิไดดํารงตําแหนงรัฐมนตรีเปนผูนํา
ฝายคานในสภาผูแทนราษฎร ในกรณีที่มีเสียงสนับสนุนเทากัน ใหใชวิธีจับสลาก๑๙ โดยใหประธาน
สภาผูแทนราษฎรเปนผูลงนามรบัสนองพระบรมราชโองการแตงตัง้ผูนาํฝายคานในสภาผูแทนราษฎร๒๐ 

๖. การตั้งกรรมาธิการสามัญของสภาผูแทนราษฎร
 สภาผูแทนราษฎรมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตั้งเปนคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อ
กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยูในอํานาจหนาที่ของสภาผูแทนราษฎร 
แลวรายงานตอสภาผูแทนราษฎร๒๑ โดยกรรมาธกิารสามญัซึง่ตัง้จากผูซึง่เปนสมาชกิสภาผูแทนราษฎร
ทั้งหมด ตองมีจํานวนตามหรือใกลเคียงกับอัตราสวนของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของแตละ
พรรคการเมืองหรือกลุมพรรคการเมืองท่ีมีอยูในสภาผูแทนราษฎร๒๒ ซ่ึงตามขอบังคับการประชุมสภา
ผูแทนราษฎร  พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๘๒ กําหนดใหสภาผูแทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการสามัญขึ้นจํานวน 
๓๕ คณะ อยางไรกต็ามหากมคีวามจําเปนสภาผูแทนราษฎรจะตัง้คณะกรรมาธกิารสามญัคณะอืน่เพิม่ขึน้
อกีเมือ่ใดก็ได โดยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรคนหน่ึงจะดํารงตําแหนงกรรมาธิการสามัญไดไมเกิน ๒ คณะ๒๓ 
การเลือกต้ังคณะกรรมาธิการ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแตละคนมีสิทธิเสนอชื่อไดไมเกินจํานวน

 ๑๘รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๑๐ วรรคหนึ่ง 
 ๑๙รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๑๐ วรรคสอง
 ๒๐รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๑๐ วรรคสาม
 ๒๑รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๓๕ วรรคหนึ่ง
  ๒๒รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๓๕ วรรคหา
 ๒๓ขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๘๒ วรรคสอง  
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กรรมาธิการ การเสนอนั้นตองมีจํานวนสมาชิกรับรองไมนอยกวา ๕ คน๒๔ การออกเสียงลงคะแนน
เลือกตั้งคณะกรรมาธิการ ถามีการเสนอชื่อกรรมาธิการเทากับจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด ใหถือวา
ผูถูกเสนอชื่อนั้นเปนผูไดรับเลือก ถามีการเสนอชื่อมากกวาจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด ใหออกเสียง
ลงคะแนนเปนการลับ๒๕ 

๗. การรองขอใหพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมหรือรางพระราชบัญญัติตอไปของ
คณะรัฐมนตรี
 ในกรณทีีอ่ายขุองสภาผูแทนราษฎรสิน้สดุลงหรอืมกีารยบุสภาผูแทนราษฎร ภายหลงัการเลอืกตัง้
สมาชกิสภาผูแทนราษฎรอนัเปนการเลอืกตัง้ทัว่ไป รฐัสภา สภาผูแทนราษฎร หรอืวฒุสิภาแลวแตกรณ ี
จะพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม หรือรางพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิไดใหความเห็นชอบ
ตอไปได ถาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปรองขอภายใน ๖๐ วันนับแตวันเรียก
ประชุมรัฐสภาครั้งแรกหลังการเลือกตั้งทั่วไป และรัฐสภามีมติเห็นชอบดวย แตถาคณะรัฐมนตรี
มิไดรองขอภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมหรือรางพระราชบัญญัตินั้น
เปนอันตกไป๒๖ 
 ๗.๑ การพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติที่รัฐสภา
มีมติใหความเห็นชอบใหพิจารณาตอไปของสภาผูแทนราษฎร
  เมื่อรัฐสภามีมติใหความเห็นชอบใหพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือ
รางพระราชบัญญัติตอไป ตามมาตรา ๑๓๖ (๑๑)๒๗ มาตรา ๑๔๐ วรรคสอง๒๘ และมาตรา ๑๕๓๒๙ 

 ๒๔ขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๘๓ วรรคหนึ่ง
 ๒๕ขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๘๓ วรรคสาม 
 ๒๖รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๕๓ วรรคสอง
 ๒๗รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๓๖ บัญญัติวา 
  “มาตรา ๑๓๖ ในกรณีตอไปนี้ ใหรัฐสภาประชุมรวมกัน
      ฯลฯ   ฯลฯ
  (๑๑) การใหความเห็นชอบใหพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือราง
พระราชบัญญัติตอไปตามมาตรา ๑๕๓ วรรคสอง
      ฯลฯ   ฯลฯ”
 ๒๘รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๔๐ วรรคสอง บัญญัติวา
      “ฯลฯ   ฯลฯ
 ใหนําบทบัญญัติในหมวด ๖ สวนท่ี ๗ การตราพระราชบัญญัติ มาใชบังคับกับการพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ดวยโดยอนุโลม”
 ๒๙รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๕๓ บัญญัติวา 
  “มาตรา ๑๕๓ ในกรณีที่อายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎรรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมหรือ
บรรดารางพระราชบัญญัติที่พระมหากษัตริยไมทรงเห็นชอบดวยหรือเมื่อพนเกาสิบวันแลวมิไดพระราชทานคืนมา ใหเปนอันตกไป
  ในกรณีที่อายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร ภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
อันเปนการเลือกตั้งทั่วไป รัฐสภา สภาผูแทนราษฎร หรือวุฒิสภาแลวแตกรณี จะพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม หรือราง
พระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิไดใหความเห็นชอบตอไปได ถาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปรองขอภายใน
หกสิบวันนับแตวันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกหลังการเลือกตั้งทั่วไป และรัฐสภามีมติเห็นชอบดวย แตถาคณะรัฐมนตรีมิไดรองขอ
ภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมหรือรางพระราชบัญญัตินั้นเปนอันตกไป
 การพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมหรือรางพระราชบัญญัติตอไปตามวรรคสองใหเปนไปตามขอบังคับการประชุม
สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา แลวแตกรณี”



คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
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 ๓๐ขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๑๓๘ วรรคหนึ่ง
 ๓๑ขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๑๓๘ วรรคสอง
 ๓๒ขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๑๓๙
 ๓๓ขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๑๔๐
 ๓๔ขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๑๕๖ วรรคหนึ่ง
 ๓๕ขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๑๕๖ วรรคสอง
 ๓๖ขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๑๕๗ 
 

ของรฐัธรรมนญู ถารางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูหรอืรางพระราชบญัญตันิัน้คางการพจิารณา
อยูในวาระใดก็ใหพิจารณาตอไปในวาระนั้น และใหประธานสภาบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุม
เปนเรือ่งดวน๓๐ การพจิารณารางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูหรอืรางพระราชบญัญตัถิาอยูใน
ระหวางการพิจารณาของคณะกรรมาธิการใหสภาตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นใหม๓๑ 
   ถารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัตินั้นอยูระหวางการ
พจิารณาของคณะกรรมาธกิารรวมกนั ใหสภาผูแทนราษฎรตัง้กรรมาธกิารรวมกนัฝายสภาผูแทนราษฎร
ขึ้นใหมและใหประธานสภาผูแทนราษฎรแจงไปยังวุฒิสภาเพื่อทราบ๓๒ 
   การพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติที่คาง
การพจิารณาใหดาํเนนิกระบวนการพจิารณาตอไปตามทีก่าํหนดไวในหมวด ๕ การเสนอและการพจิารณา
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ หรือหมวด ๖ การเสนอและการพิจารณารางพระราชบัญญัติ 
แลวแตกรณี๓๓ 
 ๗.๒  การพจิารณารางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูหรอืรางพระราชบญัญตัทิีร่ฐัสภา
มีมติใหความเห็นชอบใหพิจารณาตอไปของวุฒิสภา
   เมื่อรัฐสภามีมติใหความเห็นชอบใหพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
หรือรางพระราชบัญญัติตอไปตามมาตรา ๑๕๓ ของรัฐธรรมนูญ ถารางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัตินั้นคางการพิจารณาอยูในวาระใด ก็ใหวุฒิสภาพิจารณาตอไปใน
วาระนั้น และใหประธานวุฒิสภาบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมเปนเรื่องดวน๓๔ ในการนับระยะ
เวลาการพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติที่คางการพิจารณา
อยูในวฒุสิภา ใหเริม่นบัระยะเวลาใหมตามทีก่าํหนดในมาตรา ๑๔๖ ของรฐัธรรมนญู ตัง้แตวนัทีร่ฐัสภา
มีมติเห็นชอบ๓๕ 
   การพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติที่คาง
การพิจารณา ใหดําเนินกระบวนการพิจารณาตอไปตามที่กําหนดไวในหมวด ๗ วาดวยการพิจารณา
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและรางพระราชบัญญัติ๓๖ 



กระบวนการทางการเมืองตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
ภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอันเปนการเลือกตั้งทั่วไป
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 ๗.๓  การพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมที่รัฐสภามีมติใหความเห็นชอบใหพิจารณา
ตอไปของรัฐสภา
   เมื่อคณะรัฐมนตรีรองขอใหรัฐสภาพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมตอไป
ตามมาตรา ๑๕๓ ของรัฐธรรมนูญ ใหประธานรัฐสภาบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมรัฐสภา
เปนเรื่องดวน๓๗ เมื่อรัฐสภามีมติเห็นชอบแลว ใหรัฐสภาพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมตอไป
ตามท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ และขอบังคับการประชุมรัฐสภา๓๘ 

สรุป
 ภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอันเปนการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ทีผ่านมาเสรจ็ส้ินลง ประเทศไทยจะมสีภาผูแทนราษฎรซึง่เปนชดุที ่๒๔ อนัประกอบดวย
สมาชกิสภาผูแทนราษฎรจาํนวน ๕๐๐ คน โดยเปนสมาชกิซ่ึงมาจากการเลอืกตัง้แบบแบงเขตเลอืกตัง้
เขตละหนึง่คนจาํนวน ๓๗๕ คน และสมาชกิซ่ึงมาจากการเลอืกตัง้แบบบญัชรีายชือ่จาํนวน ๑๒๕ คน๓๙  
อันเปนสภาผูแทนราษฎรของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ในรอบ ๗๙ ป และสภาผูแทนราษฎรชุดนี้จะไดมาประชุมกันเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบบุคคล
ซึ่งสมควรไดรับแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๘ ของประเทศไทย หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรี
ก็จะดําเนินการเลือกสรรบุคคลจํานวนไมเกิน ๓๕ คน เพื่อแตงตั้งเปนรัฐมนตรีประกอบเปน
คณะรัฐมนตรีคณะที่ ๖๐ เพื่อเขามาทําหนาที่ในการบริหารราชการแผนดิน ดังนั้นการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรอันเปนการเลือกตั้งทั่วไปครั้งนี้จึงถือไดวามีความสําคัญสําหรับการกําหนดอนาคต
ของประเทศไทย    

 ๓๗ขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๘๓
 ๓๘ขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๘๔
 ๓๙รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔ มาตรา ๙๓
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มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal reflection

นายวรชัย  แสนสีระ
นิติกร สำนักกฎหมาย

การเวนคืนอสังหาริมทรัพย ์

ความนำ
เมื่อใดก็ตามที่รัฐจะดำเนินการจัดทำโครงการบริการสาธารณะเพื่อสนองตอบต่อ 

ความต้องการของประชาชนในด้านต่าง ๆ  เช่น การขยายถนนหรือการก่อสร้างถนนสายใหม่ ทางพิเศษ 
ทางเดินรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น รัฐอาจมีความจำเป็นต้องให้ได้มาซึ่ง 
อสังหาริมทรัพย์ของเอกชน เพื่อใช้ในการดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยอาจตกลงซื้อขาย 
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวกับเจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ แต่ในกรณีที่ไม่สามารถเจรจา 
ตกลงซื้อขายกันได้ประกอบกับรัฐยังมีความจำเป็นต้องใช้อสังหาริมทรัพย์นั้นอยู่ สิ่งที่จะต้องเกิดขึ้น 
ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ การใช้มาตรการบังคับทางกฎหมายโดยการประกาศให้มีการเวนคืน 
อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ส่วนที่ ๕ 
สิทธิในทรัพย์สิน ได้วางหลักการสำคัญในเรื่องการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ของรัฐไว้ นอกจากนี้ยังมี 
กฎหมายแม่บทกลางซึ่งใช้บังคับเป็นการทั่วไปในเรื่องการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ คือ พระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ เนื่องจากบทบัญญัติในกฎหมายดังกล่าวสามารถ 
นำไปใชบ้งัคบักบัการเวนคนือสงัหารมิทรพัยต์ามกฎหมายเฉพาะอืน่ ๆ  ซึง่มไิดบ้ญัญตัใินเรือ่งหลกัเกณฑ์ 
และวิธีการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ และการกำหนดเงินค่าทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ไว้ 
เป็นการเฉพาะได้๑

 อย่างไรก็ตาม การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ถือเป็นกรณีที่รัฐได้ใช้อำนาจที่มีอยู่ตามกฎหมาย
ไปกระทบสิทธิในทรัพย์สินของบุคคล อันส่งผลให้การดำเนินการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์มักจะมีการ 
ตอ่ตา้นและขดัขวางจากผูถ้กูเวนคนื รวมถงึมกีรณพีพิาทขึน้สูก่ารพจิารณาของศาลอยูเ่สมอ โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งข้อพิพาทเกี่ยวกับเงินค่าทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ทำให้ปัจจุบันกระบวนการ 
และขัน้ตอนในการเวนคนืมคีวามลา่ชา้และเกดิผลเสยีตอ่การพฒันาประเทศ ดงันัน้ เพือ่ใหผู้อ้า่นสามารถ 
เข้าใจถึงหลักการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ของรัฐมากยิ่งขึ้น มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ จึงขอเสนอ

๑ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๕๑/๒๕๐๖ (วินิจฉัยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๔๙๗)  

ตอนที่ ๑ ว่าด้วยมาตรการและกระบวนการ
ในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ
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บทความเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะนำเสนอเป็นสองตอน โดยในโอกาสนี้จะขอเสนอ 
เป็นตอนแรกในเรื่องการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ตอนที่ ๑ ว่าด้วยมาตรการและกระบวนการในการ 
เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ ซึ่งจะกล่าวถึงขอบเขตการใช้อำนาจรัฐในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 
กระบวนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ และผลของการดำเนินการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ดังนี้

๑. ขอบเขตการใช้อำนาจรัฐในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติ 

ขอบเขตการใช้อำนาจรัฐในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ไว้ว่า “การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์จะกระทำ 
มิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะกิจการของรัฐเพื่อการอันเป็น 
สาธารณูปโภค การอันจำเป็นในการป้องกันประเทศ การได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ การผังเมือง  
การสง่เสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้ม การพฒันาการเกษตรหรอืการอตุสาหกรรม การปฏริปูทีด่นิ 

การอนุรักษ์โบราณสถาน และแหล่งทางประวัติศาสตร์ หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น และ 
ต้องชดใช้ค่าทดแทนที่เป็นธรรมภายในเวลาอันควรแก่เจ้าของ ตลอดจนผู้ทรงสิทธิบรรดาที่ได้รับ 
ความเสียหายจากการเวนคืนนั้น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” ซึ่งเป็นหลักการที่รองรับหลักการ 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง ซึ่งกำหนดใน
เรื่องหลักเกณฑ์การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ไว้ว่า “เมื่อรัฐมีความจำเป็นต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ 
เพื่อกิจการใด ๆ อันจำเป็นเพื่อการอันเป็นสาธารณูปโภค หรือการอันจำเป็นในการป้องกันประเทศ  
หรือการได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ หรือเพื่อการผังเมือง หรือเพื่อการพัฒนาการเกษตร หรือ 
การอุตสาหกรรมหรือเพื่อการปฏิรูปที่ดิน หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น ถ้ามิได้ตกลงในเรื่อง 
การโอนไว้เป็นอย่างอื่น ให้ดำเนินการเวนคืนตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้” ซึ่งแม้ว่าจะใช้ 
ถ้อยคำที่มีสาระแตกต่างกันไปบ้างก็ตาม แต่ก็ยังคงมีหลักการที่เหมือนกัน คือ รัฐจะเวนคืนทรัพย์สิน 
ของราษฎรได้ก็แต่เฉพาะเพื่อกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์เท่านั้น การจะใช้อำนาจรัฐเวนคืน 
ทรพัยส์นิของเอกชนบคุคลหนึง่มาใหเ้อกชนอกีบคุคลหนึง่ใชป้ระโยชน ์ซึง่เปน็ไปเพือ่ประโยชนข์องเอกชน 
จึงย่อมไม่อาจกระทำได้๒

๒ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๒๑๔/๒๕๑๗ ซึ่งวินิจฉัยว่า การเวนคืนเพื่อกิจการฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่ายเป็นการค้า ไม่เป็นกิจการอันเป็น 

สาธารณปูโภค และกจิการโรงงานเนือ้สตัวต์ามขอ้เทจ็จรงิเปน็กจิการของบรษิทัเอกชน การเวนคนืทีด่นิดงักลา่วจงึเปน็ไปเพือ่ประโยชนข์องเอกชน  

จะถือว่าเป็นการดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่นมิได้.
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๒. กระบวนการในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
การดำเนินการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์  

พ.ศ. ๒๕๓๐ ส่วนใหญ่แล้วจะเริ่มต้นโดยการตรา “พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ 
ที่จะเวนคืน” ก่อน จากนั้นเจ้าหน้าที่เวนคืนหรือผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่เวนคืนจะดำเนินการ 
เจรจาตกลงเพื่อทำการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่จะถูกเวนคืนกับเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบ 
ด้วยกฎหมาย แต่หากไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้ก็จะมีการตรา “พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์”  
เพ่ือให้มีการบังคับเวนคืนต่อไป แต่อย่างไรก็ดี มีบางกรณีท่ีรัฐอาจตราพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 
โดยไม่มีความจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนก่อนก็ได้ ทั้งนี้ 
ต้องแล้วแต่ข้อเท็จจริงและความจำเป็นตามแต่กรณี

 ๒.๑ การตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน 
  ก่อนที่รัฐจะดำเนินการตราพระราชบัญญัติเพื่อเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ใดได้ รัฐจะต้อง 

ดำเนนิการสำรวจเพือ่ใหท้ราบถงึขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ะตอ้งเวนคนืทีแ่นน่อนเสยีกอ่น  
ซึ่งในการดำเนินการสำรวจดังกล่าวอาจมีปัญหาอุปสรรค เช่น ไม่ได้รับความร่วมมือจากเจ้าของ 
หรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายซ่ึงอสังหาริมทรัพย์น้ัน ด้วยเหตุน้ี พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน 
อสงัหารมิทรพัย ์พ.ศ. ๒๕๓๐ จงึบญัญตัใิหร้ฐัมอีำนาจตราพระราชกฤษฎกีากำหนดเขตทีด่นิในบรเิวณที ่
ที่จะเวนคืนให้มีผลใช้บังคับก่อนได้๓ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่ในการเข้าไปสำรวจที่ดิน 
หรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นที่อยู่ภายในเขตที่ดินตามแผนที่แนบท้าย โดยในการดำเนินการจะต้อง 
ปิดประกาศสำเนาแห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวพร้อมทั้งแผนที่หรือแผนผังท้ายพระราชกฤษฎีกาไว้ 
โดยเปิดเผย ณ สถานที่ต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด๔ ในกรณีเช่นนี้จึงถือว่ากระบวนการเวนคืน 
อสังหาริมทรัพย์ได้ เริ่มขึ้นนับตั้งแต่พระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับ ซึ่งผลของการใช้บังคับ 
พระราชกฤษฎีกาจะก่อให้เกิดอำนาจและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ดังนี้

   (๑) การเข้าไปในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ที่จะเวนคืนเพื่อสำรวจข้อเท็จจริง
     เจ้าหน้าท่ีหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าท่ีมีสิทธิเข้าไปในท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพย์ 

อย่างอื่นที่อยู่ภายใต้เขตที่ดินตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาเพื่อทำการสำรวจข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ 
อสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอน แต่สิทธิที่จะเข้าไปในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว 
จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อได้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์โดยชอบ 
ดว้ยกฎหมายทราบถงึกจิการทีจ่ะเขา้ไปกระทำลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ ๑๕ วนั กอ่นเริม่ทำกจิการนัน้ และ 
หากเกิดความเสียหายขึ้นจากกิจการดังกล่าว เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์โดยชอบ 
ด้วยกฎหมายมีสิทธิได้รับค่าทดแทนความเสียหายนั้นด้วย๕ ทั้งนี้ ในการสำรวจข้อเท็จจริงดังกล่าว
เจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการสำรวจให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกามีผล 
ใช้บังคับ แต่ถ้าเป็นการเวนคืนเพื่อสร้างหรือขยายทางหลวง ทางรถไฟ ทางพิเศษ คลองชลประทาน 

๓ มาตรา ๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐.
๔ มาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐. 
๕ มาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐.
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หรอืกจิการทีค่ลา้ยคลงึกนั (ซึง่เปน็การดำเนนิการทีอ่าจกระทบตอ่อสงัหารมิทรพัยจ์ำนวนมาก เนือ่งจาก 
เป็นกิจการที่ไม่จำกัดเฉพาะพื้นที่) ต้องสำรวจให้แล้วเสร็จภายใน ๒ ปี นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกา 
ดังกล่าวมีผลใช้บังคับ๖ 

   (๒) การประกาศให้การเวนคืนเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน
     เม่ือได้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืนแล้ว และเจ้าหน้าท่ี 

เหน็วา่ หากเนิน่ชา้ไปจะเปน็อปุสรรคอยา่งมากแกก่ารพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม หรอืประโยชนข์องรฐั 
อันสำคัญอย่างอื่น “คณะรัฐมนตรีมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดให้การเวนคืน 
นั้นเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนได้” ซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที ่
มีอำนาจเข้าครอบครองหรือใช้อสังหาริมทรัพย์นั้นได้ก่อนที่จะมีการเวนคืน แต่ต้องมีหนังสือแจ้ง 
ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  
๖๐ วนั และเจา้หนา้ทีต่อ้งจดัใหม้กีารจา่ยหรอืวางเงนิคา่ทดแทนทีก่ำหนดไวโ้ดยใหจ้า่ยคา่ทดแทนกอ่น
การเขา้ครอบครองหรอืใชท้ีด่นินัน้ และในกรณทีีม่คีวามจำเปน็ตอ้งรือ้ถอนสิง่ปลกูสรา้งขนยา้ยทรพัยส์นิ 
หรือดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับกิจการที่จะต้องมีการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์นี้ ก็สามารถดำเนินการให้มี
การดำเนินการดังกล่าวได้๗

     ขอ้สงัเกต ผลของการมปีระกาศใหก้ารเวนคนืเปน็กรณทีีม่คีวามจำเปน็เรง่ดว่นนี ้มผีล 
แตเ่พยีงทำใหเ้จา้หนา้ทีเ่กดิอำนาจในการเขา้ครอบครองหรอืใชป้ระโยชนใ์นอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ะเวนคนื
ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายเท่านั้น หาเป็นการก่อให้เกิดการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์นั้นไม่

   (๓) การตกลงซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่จะถูกเวนคืน
     เมือ่ไดด้ำเนนิการสำรวจทีท่ีจ่ะเวนคนืเปน็บางสว่นหรอืแลว้เสรจ็ทัง้หมด เจา้หนา้ทีจ่ะ 

เสนอรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย 
ผู้แทนของเจ้าหน้าที่ ผู้แทนกรมที่ดิน ผู้แทนของหน่วยงานอื่นของรัฐ และผู้แทนของสภาท้องถิ่น 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำหน้าที่กำหนดราคาเบื้องต้นของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนและจำนวนเงิน 
ค่าทดแทนภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่สำรวจแล้วเสร็จ โดยให้คณะกรรมการดำเนินการกำหนดราคา 

๖ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐.
๗ มาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐.
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เบือ้งตน้ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน ๑๘๐ วนั นบัแตว่นัทีไ่ดร้บัแตง่ตัง้ แตใ่นกรณทีีม่เีหตจุำเปน็ทำใหไ้มส่ามารถ 
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาได้ คณะกรรมการจะขอให้รัฐมนตรีขยายกำหนดระยะเวลา
ออกไปอีกก็ได้ แต่ต้องไม่เกิน ๑๘๐ วัน๘

     ในระหวา่งทีม่กีารบงัคบัใชพ้ระราชกฤษฎกีานัน้ เจา้หนา้ทีห่รอืผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมายจาก 
เจ้าหน้าที่มีอำนาจตกลงซื้อขายและกำหนดจำนวนเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนกับ 
เจา้ของหรอืผูค้รอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมาย เพือ่ดำเนนิการจดัซือ้และจา่ยคา่ทดแทนอสงัหารมิทรพัย์ 
ดังกล่าวต่อไปได้ แต่จะให้ราคาหรือค่าทดแทนเกินกว่าราคาเบื้องต้นที่คณะกรรมการกำหนดราคา 
เบือ้งตน้ไดก้ำหนดไวไ้มไ่ด้๙ การทีก่ฎหมายใหเ้จา้หนา้ทีห่รอืผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมายจากเจา้หนา้ทีม่อีำนาจ 
ในการตกลงซือ้ขายดงักลา่ว ถอืวา่เปน็การลดขัน้ตอนในการออกกฎหมายเวนคนื เพราะหากเจา้ของหรอื 
ผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายสามารถตกลงกับเจ้าหน้าท่ีหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าท่ี
ได้ จะทำให้การดำเนินการตามโครงการที่จะเวนคืนนั้นไม่จำต้องมีการตราพระราชบัญญัติเวนคืน 
เป็นการเฉพาะ๑๐ อย่างไรก็ตาม หากสามารถตกลงซื้อขายกันได้ แต่ไม่อาจเจรจาเพื่อตกลงกันในเรื่อง 
จำนวนเงินค่าทดแทนได้ ผู้ถูกเวนคืนก็ยังคงมีสิทธิที่จะขอรับเงินค่าทดแทนตามราคาเบื้องต้นที่ 
คณะกรรมการกำหนดราคาไวใ้นการทำสญัญา๑๑ ทัง้นี ้โดยผลในทางกฎหมายถอืวา่ไดม้กีารโอนกรรมสทิธิ ์
ที่ดินที่จะเวนคืนเป็นของรัฐนับตั้งแต่วันที่มีการชำระเงินค่าทดแทนตามจำนวนที่ได้ตกลงซื้อขายกัน๑๒

 ๒.๒ การตราพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
  ในกรณทีีเ่จา้หนา้ทีเ่วนคนืหรอืผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมายจากเจา้หนา้ทีเ่วนคนืเจรจาตกลงซือ้ขาย 

อสังหาริมทรัพย์ตามข้อ ๒.๑ แล้ว แต่ไม่อาจตกลงซื้อขายได้ และรัฐยังคงมีความจำเป็นต้องได้มาซึ่ง 
อสงัหารมิทรพัยน์ัน้เพือ่ดำเนนิการตามวตัถปุระสงคข์องโครงการหรอืใชใ้นกจิการของรฐั เจา้หนา้ทีก่จ็ะ 
เสนอเรื่องต่อรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการให้มีการตราพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์  
บังคับโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองมาเป็นของรัฐต่อไป

  อย่างไรก็ดี กรณีที่รัฐได้มีการสำรวจข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นั้น ๆ ไว้ 
เป็นการล่วงหน้าแล้ว หากในการสำรวจนั้นไม่มีอุปสรรคใด ๆ เช่น เจ้าของหรือผู้ครอบครอง 
อสังหาริมทรัพย์ในบริเวณที่รัฐประสงค์จะได้อสังหาริมทรัพย์นั้นยินยอมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
เข้าไปในอสังหาริมทรัพย์นั้นเพื่อทำการสำรวจ เช่นนี้ก็ไม่มีความจำเป็นที่รัฐจะต้องอาศัยอำนาจตาม 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ เพื่อตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขต 
ที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อให้เกิดอำนาจที่จะเข้าทำการสำรวจข้อเท็จจริงดังกล่าวแต่ประการใด  
ซึ่งในกรณีที่รัฐทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอนแล้ว รัฐย่อมสามารถ 

๘ มาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐. 
๙ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐.
๑๐ สำนกังานศาลปกครอง, รายงานการศกึษาวจิยั เรือ่ง คดปีกครองเกีย่วกบัการเวนคนือสงัหารมิทรพัย,์ สถาบนัวจิยัและใหค้ำปรกึษา 

แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๗, หน้า ๓๔.
๑๑ มาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐.
๑๒ มาตรา ๑๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐.
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ตราพระราชบญัญตัเิวนคนือสงัหารมิทรพัยด์งักลา่วไดท้นัท ีโดยในพระราชบญัญตัเิวนคนืตอ้งระบทุีด่นิ

หรอือสงัหารมิทรพัยอ์ยา่งอืน่ทีต่อ้งเวนคนื รายชือ่เจา้ของหรอืผูค้รอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมาย และ

แผนทีห่รอืแผนผงัแสดงเขตอสงัหารมิทรพัยท์ีต่อ้งเวนคนือยา่งชดัเจนไวท้า้ยพระราชบญัญตัแิละถอืเปน็

สว่นหนึง่แหง่พระราชบญัญตันิัน้๑๓ และผลในทางกฎหมายทัง้ ๒ กรณถีอืวา่อสงัหารมิทรพัยท์ีถ่กูเวนคนื 

นัน้ไดต้กเปน็ของรฐันบัตัง้แตพ่ระราชบญัญตัเิวนคนือสงัหารมิทรพัยม์ผีลใชบ้งัคบั แตเ่จา้หนา้ทีจ่ะมสีทิธ ิ

เข้าครอบครองหรือใช้อสังหาริมทรัพย์นั้นได้ก็ต่อเมื่อได้จ่ายหรือวางเงินค่าทดแทนแล้ว๑๔ 

  ขอ้สงัเกต อสงัหารมิทรพัยท์ีถ่กูเวนคนืตอ้งเปน็อสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยูภ่ายใตแ้นวเขตแผนที่ 

ท้ายพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ส่วนการระบุรายชื่อผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง 

อสงัหารมิทรพัย ์การระบเุลขทีห่นงัสอืสำคญัหรอืจำนวนเนือ้ทีด่นิทา้ยพระราชบญัญตัดิงักลา่ว เปน็การ 

กำหนดรายละเอียดที่แม้มีข้อผิดพลาดก็หามีผลทำให้ผลแห่งการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในบริเวณ 

แนวเขตที่ระบุไว้ในแผนที่เปลี่ยนแปลงไปไม่๑๕ และกรณีผู้ใดจะเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน

หรือไม่ก็มีผลสำหรับการจ่ายเงินค่าทดแทนเท่านั้น๑๖ 

๑๓ มาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐.  

๑๔ มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐.
๑๕ คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๐๗/๒๕๔๙.
๑๖ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๙๓๘/๒๕๓๔.
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แผนผังแสดงกระบวนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์๑๗

๑๗ แก้ไขปรับปรุงจากรายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง คดีปกครองเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์, สำนักงานศาลปกครอง, ๒๕๕๐.

ตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน
ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน (ม. ๖)

ปิดประกาศ (ม. ๗) แจ้งและเข้าสำรวจ 
(ม. ๘ และ ม. ๙)

รมต. แต่งตั้ง คกก. กำหนดราคา 
และประกาศราคาค่าทดแทน (ม. ๙)

ไม่รับเงินที่ จนท. ได้วางเงิน
ค่าทดแทน (ม. ๒๘ ว.๒)

ตราพระราชบัญญัติ
เวนคืนฯ (ม. ๑๕)

ตกลงซื้อขายได้/
ทำสัญญา แต่ 
ไม่สงวนสิทธิอุทธรณ์/
จ่ายค่าทดแทน

ตกลงซื้อขายกันได้
ทำสัญญาสงวนสิทธิ
อุทธรณ์/จ่ายค่าทดแทน 
(ม. ๑๐, ม. ๑๑)

ตกลงซื้อขาย (ม. ๑๐)

อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี (ม. ๒๕)

ตกลงซื้อขายกันไม่ได้

ผู้ถูกเวนคืน

รับเงิน
ค่าทดแทน

พอใจ

ไม่พอใจ

พอใจ ไม่พอใจ ฟ้องคดีต่อศาลปกครอง (ม. ๒๖)

พอใจ

ตราพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์  
โดยไม่ต้องตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขต 
ที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนตาม ม. ๖ (ม. ๑๕)

ปิดประกาศ / แต่งตั้ง คกก. กำหนดราคา 
และแจ้งให้มารับเงินค่าทดแทน 
(ม. ๒๓ และ ม. ๒๘)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
กำหนดให้การเวนคืน
เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน (ม. ๑๓)

จ่ายเงินค่าทดแทน แจ้งและ
เข้าครอบครองหรือใช้อสังหา
ริมทรัพย์ (ม. ๑๓)

ปิดประกาศและ 
แจ้งให้มารับเงิน
ค่าทดแทน (ม. ๒๘)
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๓. ผลของการดำเนินการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
 ๓.๑ กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืนตกเป็นของรัฐ
  ผลของการดำเนินการเวนคืนย่อมทำให้อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนต้องตกเป็นของรัฐ 

ดังที่ได้กล่าวไปแล้วในข้อ ๒
 ๓.๒ การจำนอง บุริมสิทธิหรือทรัพยสิทธิอย่างอื่นเหนืออสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืน 

สิ้นสุดลง
  ในกรณทีีม่กีารจำนอง บรุมิสทิธหิรอืทรพัยสทิธอิยา่งอืน่เหนอือสงัหารมิทรพัยท์ีต่อ้งเวนคนื  

โดยผลของการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ทำให้การจำนอง บุริมสิทธิหรือทรัพยสิทธิอย่างอื่นเหนือ 
อสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืนดังกล่าวสิ้นสุดลงนับแต่วันที่พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์มีผล 
ใช้บังคับ แต่ผู้รับจำนอง ผู้ทรงบุริมสิทธิ หรือบุคคลผู้รับประโยชน์จากทรัพยสิทธิดังกล่าว ยังคงมีสิทธิ 
ที่จะได้รับชำระหนี้หรือรับชดใช้เงินค่าทดแทนสำหรับอสังหาริมทรัพย์นั้นอยู่ต่อไป โดยจะต้องขอ 

รับชำระหนี้หรือรับชดใช้ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนหรือ 
ผู้รับจำนอง ผู้ทรงบุริมสิทธิหรือผู้รับประโยชน์จากทรัพยสิทธิดังกล่าวมารับชำระหนี้หรือรับชดใช้จาก
เงินค่าทดแทนสำหรับอสังหาริมทรัพย์๑๘ แต่หากเป็นกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์หรือสิทธิอื่น ๆ 
ในอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืน หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการแบ่งส่วนเงินค่าทดแทนของผู้มีสิทธิได้รับเงิน
ค่าทดแทน หรือมีกรณีที่คู่กรณียังมีปัญหาโต้แย้งกันอยู่ เจ้าหน้าที่หรือผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่
ก็จะดำเนินการวางเงินค่าทดแทนไว้ และมีหนังสือแจ้งให้คู่กรณีทราบ๑๙ 

๓.๓ เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนเพียงบางส่วนและส่วนที่เหลือใช้การไม่ได้ มีสิทธิ 
ร้องขอให้เวนคืนหรือจัดซื้อส่วนที่เหลือนั้นตามเงื่อนไขที่กฎหมายบัญญัติ

  การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพียงบางส่วนและส่วนที่เหลือใช้การไม่ได้ กฎหมายบัญญัติ 
ให้สิทธิเจ้าของในการร้องขอให้เวนคืนหรือจัดซื้อส่วนที่เหลือนั้นทั้งหมดก็ได้ ซึ่งกฎหมายแยกเป็นกรณ ี
ของการเวนคืนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น และการเวนคืนที่ดิน ดังนี้

๑๘ มาตรา ๑๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐.
๑๙ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐.
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มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal reflection

  (๑) การเวนคืนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น
     ในกรณีท่ีมีการเวนคืนโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอ่ืนแต่เพียงบางส่วนและส่วนท่ีเหลืออยู่ 

ไม่อาจใช้การได้แล้วนั้น เจ้าของจะร้องขอให้เจ้าหน้าที่เวนคืนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างที่เหลืออยู่ 
ซึง่ใชก้ารไมไ่ดแ้ลว้ดว้ยกไ็ด ้ซึง่ถา้เจา้หนา้ทีไ่มย่อมเวนคนืตามคำรอ้งขอของเจา้ของ เจา้ของมสีทิธอิทุธรณ์ 
ต่อรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน หรือ 
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์นั้น แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
เป็นหนังสือจากเจ้าหน้าท่ีหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าท่ี ซ่ึงรัฐมนตรีต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ 
ภายในกำหนด ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำอุทธรณ์ มิฉะนั้น ถือว่ารัฐมนตรีวินิจฉัยให้เจ้าหน้าที่เวนคืน
ตามคำร้องขอของเจ้าของ และคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีถือเป็นที่สุด๒๐

  ขอ้สงัเกต การพจิารณาวา่โรงเรอืนหรอืสิง่ปลกูสรา้งทีเ่หลอืจากการเวนคนืใชก้ารไมไ่ดแ้ลว้ 
หรือไม่นั้น เป็นปัญหาข้อเท็จจริงที่ต้องพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป โดยจะต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริง 
ต่าง ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ไม่จำกัดเฉพาะความมั่นคงแข็งแรงของตัวอาคารหรือวัตถุประสงค์ในการใช้ 
ประโยชนอ์าคารของเจา้ของ แตจ่ะตอ้งคำนงึถงึความรูส้กึนกึคดิของเจา้ของโรงเรอืนหรอืสิง่ปลกูสรา้งดว้ย 
วา่ความไมส่ะดวกหรอืความเดอืดรอ้นรำคาญทีเ่กดิขึน้กบัโรงเรอืนหรอืสิง่ปลกูสรา้งถกูเวนคนืไปบางสว่น 
นั้นมีมากจนทำให้ไม่เหมาะสมที่จะเป็นที่อยู่อาศัยของเจ้าของซึ่งอยู่ในฐานะเช่นนั้นหรือไม่๒๑

  (๒) การเวนคืนที่ดิน
     ในกรณีที่มีการเวนคืนที่ดินแต่เพียงบางส่วน ถ้าเนื้อที่ดินส่วนที่เหลืออยู่นั้นน้อยกว่า 

๒๕ ตารางวา หรอืดา้นหนึง่ดา้นใดนอ้ยกวา่ ๕ วา และทีด่นิสว่นทีเ่หลอือยูน่ัน้มไิดต้ดิตอ่เปน็ผนืเดยีวกนั 
กบัทีด่นิแปลงอืน่ของเจา้ของเดยีวกนั หากเจา้ของรอ้งขอใหเ้จา้หนา้ทีเ่วนคนืหรอืจดัซือ้ทีด่นิสว่นทีเ่หลอื 
แล้ว เจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการตามคำร้องขอของเจ้าของ๒๒ 

 ๓.๔ เจ้าของเดิมหรือทายาทมีสิทธิเรียกคืนที่ดินที่ถูกเวนคืน
   การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ต้องระบุวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืน และกำหนดระยะเวลา 

การเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ไว้ให้ชัดแจ้ง ถ้ามิได้ใช้อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนเพื่อการนั้นภายใน 
ระยะเวลาที่กำหนด รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๒ วรรคสาม 
และวรรคสี่ บัญญัติให้คืนให้เจ้าของเดิมหรือทายาท โดยหลักเกณฑ์ในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์และ
การเรียกคืนค่าทดแทนที่ใช้ไปต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

   อย่างไรก็ตาม แม้ปัจจุบันยังไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บัญญัติในเรื่องนี้ไว้ แต่โดย 
หลกัการถอืวา่เจา้ของเดมิหรอืทายาทมสีทิธเิรยีกคนืทีด่นิทีถ่กูเวนคนืไปแลว้แตเ่จา้หนา้ทีไ่มไ่ดค้รอบครอง 
หรอืใชป้ระโยชนใ์นทีด่นินัน้ตามวตัถปุระสงคข์องการเวนคนืหรอืใชป้ระโยชนท์ีผ่ดิวตัถปุระสงคข์องการ
เวนคืนนั้นได้ทันที โดยไม่ต้องรอให้มีการบัญญัติกฎหมายอนุวัติการมาใช้บังคับก่อน๒๓

๒๐ มาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐.
๒๑ คณะกรรมการกฤษฎีกา หนังสือที่ นร ๐๖๐๑/๗๐๙ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๓๕.
๒๒ มาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐.
๒๓ เทียบเคียง คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓/๒๕๕๒.
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บทส่งท้าย
   การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อจัดทำโครงการบริการสาธารณะของรัฐเพื่อสนองตอบความ 
ตอ้งการของประชาชนและการพฒันาประเทศ ภาครฐัจงึมคีวามจำเปน็ทีจ่ะตอ้งมเีครือ่งมอืเพือ่ใหไ้ดม้า 
ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ของเอกชนในการดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ พระราชบัญญัติว่าด้วยการ 
เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ จึงเป็นกลไกสำคัญและเป็นเครื่องมือหลักในการจัดทำบริการ 
สาธารณะของรัฐให้สำเร็จลุล่วงและเพื่อรักษาไว้ซึ่งสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่รัฐธรรมนูญได ้
รับรองไว้ แต่อย่างไรก็ตาม โดยที่การใช้อำนาจเวนคืนของรัฐนั้นถือได้ว่าเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพ 
ในทรพัยส์นิของประชาชนทีร่นุแรงทีส่ดุ เนือ่งจากเปน็การพรากกรรมสทิธิใ์นอสงัหารมิทรพัยจ์ากเอกชน 
มาเป็นของรัฐ ดังนั้น การบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้จะต้องเป็นกรณีที่มีความจำเป็นและไม่สามารถจะ 
หาวิธีการอื่นมาดำเนินการได้แล้วเท่านั้น และในการดำเนินการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เกิด 
ความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกเวนคืนและสังคมมากที่สุด รัฐจะต้องดำเนินการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ภายใต้ 
ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของกฎหมายอย่าง “รอบคอบ” โดยจะต้องคุ้มครองทั้งประโยชน์สาธารณะ  
และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน มิใช่มุ่งคุ้มครองเพียงแต่ประโยชน์สาธารณะ 
จนกลายเป็นการละเลยผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อเอกชน
   โดยในบทความอันเก่ียวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ตอนต่อไปน้ัน ผู้เขียนจะได้นำเสนอ 
หลักเกณฑ์การกำหนดค่าทดแทน ช่องทางในการเรียกร้องค่าทดแทนท่ีเป็นธรรมตามกฎหมาย รวมถึง 
แนวทางการกำหนดค่าทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ของศาลฎีกาและศาลปกครองสูงสุด 
ในหัวข้อเรื่อง “การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ตอนที่ ๒ ว่าด้วยการกำหนดค่าทดแทนที่เป็นธรรม 
ตามกฎหมาย ซึ่งเป็นตอนสุดท้าย โดยท่านผู้อ่านสามารถติดตามได้ในวารสารจุลนิติฉบับหน้า 
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๑. บทนำ
		 	 ปจัจบุนัอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิของประเทศไทยนัน้ไดช้ะลอตวัลง	

ตามภาวการณช์ะลอตวัของเศรษฐกจิโลก	เชน่	ปรมิาณการบรโิภคทีล่ดลง	อตัราเงนิเฟอ้	
อตัราการวา่งงาน	สถานการณท์างการเมอืงภายในประเทศ	ความผนัผวนของราคานำ้มนั	
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ	 เป็นต้น	อันส่งผลให้เกิดปัญหาความยากจน	ปัญหาสังคม 
และอาชญากรรม	ประชาชนจำนวนมากมี	 “หนี้สิน”	 เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะประชาชน 
ในภาคเกษตรกรรม	ทัง้หนีจ้ากแหลง่เงนิทนุของสถาบนัการเงนิและหนีน้อกระบบและ 
นำไปสูป่ญัหาการสญูเสยีทีด่นิทำกนิของเกษตรกรเปน็จำนวนไมน่อ้ยทีต่อ้งอาศยัทีด่นิ
เพื่อใช้เป็นหลักประกันหนี้ดังกล่าว	

		 	 เพือ่ใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจถงึหลกักฎหมายเกีย่วกบัหลกัประกนัแหง่หนี	้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง	 “การจำนอง”	 ซึ่งเป็นการประกันหนี้ด้วยทรัพย์สิน 
ประเภทหนึ่ง	และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนากฎหมายเรื่องการจำนองในอนาคต	 
คอลัมน์	 การปฏิรูปกฎหมาย	 LAW	 REFORM	 จึงใคร่ขอนำเสนอบทความเรื่อง	
“สัญญาจำนอง”	อันประกอบด้วย	ลักษณะทั่วไปของสัญญาจำนอง	หลักเกณฑ์ของ 
สัญญาจำนองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	และข้อควรพิจารณาที่สำคัญ 
เกี่ยวกับสัญญาจำนองดังกล่าว	ดังนี้	

๒. ลักษณะทั่วไปของสัญญาจำนอง
   “หนี้”	 เป็นความผูกพันทางกฎหมายระหว่างบุคคลสองฝ่าย	ฝ่ายหนึ่ง 

เรียกว่า	“เจ้าหน้ี”	และอีกฝ่ายหน่ึงเรียกว่า	“ลูกหน้ี”	โดยเจ้าหน้ีมีสิทธิท่ีจะให้ชำระหน้ีของตน 
จากทรัพย์สินของลูกหนี้จนสิ้นเชิง	รวมทั้งเงินและทรัพย์สินอื่น	ๆ	ซึ่งบุคคลภายนอก 

ค้างชำระแก่ลูกหนี้ด้วย๑	อย่างไรก็ตาม	 ในความเป็นจริงลูกหนี้อาจจะไม่มีทรัพย์สิน 

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

นางสาวอวิการัตน์  นิยมไทย
นิติกร สำนักกฎหมาย

  ๑ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	มาตรา	๒๑๔	บัญญัติว่า	“ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งมาตรา	๗๓๓	เจ้าหนี้มีสิทธิที่จะ
ให้ชำระหนี้ของตนจากทรัพย์สินของลูกหนี้จนสิ้นเชิง	รวมทั้งเงินและทรัพย์สินอื่น	ๆ	ซึ่งบุคคลภายนอกค้างชำระแก่ลูกหนี้ด้วย”.
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เพียงพอที่จะชำระหนี้ได้	ดังนั้น	 เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการได้รับชำระหนี้เจ้าหนี้จึง 

เรียกร้องให้ลูกหนี้หาหลักประกันให้ไว้แก่ตนเพื่อเป็นการประกันหนี้ไม่ว่าจะเป็น	

ค้ำประกัน	จำนำ	หรือจำนอง	ซึ่งการประกันหนี้ด้วยบุคคลและทรัพย์สินดังกล่าวมี 

ลักษณะที่แตกต่างกัน	กล่าวคือ

   คำ้ประกนั๒	เปน็สญัญาทีบ่คุคลภายนอกเรยีกวา่	“ผูค้ำ้ประกนั”	เขา้ผกูพนั 

ตนต่อเจ้าหนี้เพื่อชำระหนี้ในเมื่อลูกหนี้ไม่ชำระ	สัญญาค้ำประกันต้องมีหลักฐานเป็น 

หนังสือลงลายมือชื่อผู้ค้ำประกันเป็นสำคัญเจ้าหนี้จึงจะฟ้องร้องบังคับคดีเอากับ 

ผูค้ำ้ประกนัได	้ผูค้ำ้ประกนัอาจเปน็บคุคลธรรมดาหรอืนติบิคุคลกไ็ด	้และในหนีร้ายหนึง่ 

อาจมีผู้ค้ำประกันเพียงคนเดียวหรือหลายคนก็ได้	การค้ำประกันนั้นเป็นการประกัน 

การชำระหนีด้ว้ยตวับคุคลมผีลใหเ้จา้หนีม้สีทิธเิรยีกรอ้งใหผู้ค้ำ้ประกนัชำระหนีไ้ดท้นัท ี

ที่ลูกหนี้ผิดนัดโดยบังคับเอาจากทรัพย์สินของผู้ค้ำประกัน

   จำนำ๓	เปน็สญัญาทีบ่คุคลคนหนึง่เรยีกวา่	“ผูจ้ำนำ”	อาจเปน็ตวัลกูหนีเ้อง 

หรือบุคคลที่สาม	 ส่งมอบสังหาริมทรัพย์สิ่งหนึ่งให้อยู่ในความครอบครองแก่บุคคล 

อีกคนหนึ่งเรียกว่า	“ผู้รับจำนำ”	เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้	สัญญาจำนำไม่มีแบบ 

และไมต่อ้งมหีลกัฐานเปน็หนงัสอื	แตผู่จ้ำนำตอ้งเปน็เจา้ของทรพัยส์นิทีจ่ำนำ	การจำนำ 

เปน็การประกนัการชำระหนีด้ว้ยทรพัยส์นิ	โดยเจา้หนีม้สีทิธบิงัคบัจำนำเอาทรพัยอ์อก 

ขายทอดตลาดได้โดยไม่ต้องฟ้องคดีต่อศาล	แต่เจ้าหน้ีจำนำไม่สามารถบังคับเอาทรัพย์สิน 

ที่จำนำหลุดเป็นสิทธิได้	เว้นแต่เป็นการบังคับจำนำโดยโรงรับจำนำ

   จำนอง๔	หรอื	Mortgages	เปน็สญัญาซึง่บคุคลคนหนึง่เรยีกวา่	“ผูจ้ำนอง”	

อาจเปน็ตวัลกูหนีห้รอืบคุคลภายนอกกไ็ด้	เอาทรพัยส์นิอนัไดแ้ก	่อสงัหารมิทรพัย	์และ 

สงัหารมิทรพัยบ์างประเภทตราไวแ้กบ่คุคลอกีคนหนึง่เรยีกวา่	“ผูร้บัจำนอง”	เพือ่เปน็ 

ประกันการชำระหนี้โดยไม่ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับจำนอง	 โดยผู้รับจำนอง 

มีสิทธิที่จะได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่จำนองก่อนบรรดาเจ้าหนี้สามัญ๕	 วิธีการ 

บงัคบัจำนองนัน้ม	ี๒	วธิ	ีคอื	การเอาทรพัยส์นิทีจ่ำนองออกขายทอดตลาดและการเอา 

  ๒ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 มาตรา	 ๖๘๐	 บัญญัติว่า	 “อันว่าค้ำประกันน้ัน	 คือสัญญาซ่ึงบุคคลภายนอกคนหน่ึง	 เรียกว่า	
ผู้ค้ำประกัน	ผูกพันตนต่อเจ้าหน้ีคนหน่ึง	เพ่ือชำระหน้ีในเม่ือลูกหน้ีไม่ชำระหน้ีน้ัน
	 	 อน่ึง	 สัญญาค้ำประกันน้ัน	 ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหน่ึงลงลายมือช่ือผู้ค้ำประกันเป็นสำคัญ	 ท่านว่าจะฟ้องร้องให้ 
บังคับคดีหาได้ไม่”.
  ๓ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 มาตรา	 ๗๔๗	 บัญญัติว่า	 “อันว่าจำนำน้ัน	 คือสัญญาซ่ึงบุคคลคนหน่ึง	 เรียกว่าผู้จำนำส่งมอบ 
สังหาริมทรัพย์ส่ิงหน่ึงให้แก่บุคคลอีกคนหน่ึง	เรียกว่าผู้รับจำนำ	เพ่ือเป็นประกันการชำระหน้ี”.
  ๔ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 มาตรา	 ๗๐๒	 บัญญัติว่า	 “อันว่าจำนองน้ัน	 คือสัญญาซ่ึงบุคคลคนหน่ึง	 เรียกว่าผู้จำนองเอา 
ทรัพย์สินตราไว้แก่บุคคลอีกคนหน่ึง	เรียกว่าผู้รับจำนอง	เป็นประกันการชำระหน้ี	โดยไม่ส่งมอบทรัพย์สินน้ันให้แก่ผู้รับจำนอง
	 	 ผู้รับจำนองชอบท่ีจะได้รับชำระหน้ีจากทรัพย์สินท่ีจำนองก่อนเจ้าหน้ีสามัญมิพักต้องพิเคราะห์ว่ากรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินจะได้โอนไป
ยังบุคคลภายนอกแล้วหรือหาไม่”.
 ๕ความหมายของเจ้าหน้ีสามัญ	โปรดดูในหัวข้อ	๔.๑	ต่อไป.
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ทรัพย์สินที่จำนองหลุดเป็นสิทธิของผู้รับจำนอง	 ทั้งนี้	 การจำนองไม่มีการโอน 

กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่จำนอง	 ผู้จำนองจึงมีสิทธิที่จะเอาทรัพย์สินนั้นไปจำหน่าย	 

จา่ย			โอน			หรอืจำนองตอ่ไดแ้มจ้ะมขีอ้ตกลงในสญัญาหา้มไว	้เปน็การเปดิโอกาสใหเ้จา้ของ 

ทรพัยส์นิใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยส์นิทีจ่ำนองซึง่มมีลูคา่สงูไดอ้ยา่งเตม็ทีโ่ดยผูร้บัจำนอง 

ไม่เสียประโยชน์	

		 	 จะพิจารณาเห็นได้ว่าลักษณะของสัญญาจำนอง	 และความแตกต่าง 

ระหว่างสัญญาจำนองกับสัญญาค้ำประกันและสัญญาจำนำนั้นมีความแตกต่างกัน 

อย่างไร	ดังนั้น	ลำดับต่อไปจะขอกล่าวถึงสาระสำคัญของสัญญาจำนองตามประมวล 

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นการเฉพาะ	ดังนี้

๓. หลักเกณฑ์ของสัญญาจำนองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

		 	 หลักกฎหมายเก่ียวกับสัญญาจำนองน้ันได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่ง 

และพาณชิย	์บรรพ	๓	เอกเทศสญัญา	ลกัษณะ	๑๒	จำนอง	มาตรา	๗๐๒	–	มาตรา	๗๔๖	 

ประกอบด้วย	 บททั่วไป	 สิทธิจำนอง	 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับจำนองและผู้จำนอง	 

การบงัคบัจำนอง	สทิธแิละหนา้ทีข่องผูร้บัโอนทรพัยส์นิซึง่จำนอง	และความระงบัสิน้ไป 

แห่งสัญญาจำนอง	มีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

   ๓.๑ บททัว่ไป	“สญัญาจำนองเปน็สญัญาอปุกรณ”์	ทีม่ขีึน้เพือ่เปน็ประกนั 

หนีป้ระธานทีส่มบรูณร์ะหวา่งเจา้หนีก้บัลกูหนี	้โดยผูจ้ำนองอาจเปน็ตวัลกูหนีห้รอืบคุคล 

ที่สามก็ได้	 หนี้ประธานนั้นอาจเกิดจากสัญญาหรือละเมิดก็ได้	 และอาจเป็นหนี้ที่มี 

อยู่แล้วในขณะทำสัญญาจำนองหรือที่จะมีขึ้นในอนาคตก็ได้	 เช่น	การจำนองประกัน 

สญัญากูเ้บกิเงนิเกนิบญัช	ีหรอืการจำนองประกนัหนีอ้นัเกดิจากการกระทำของลกูจา้ง	

เปน็ตน้	หากลกูหนีน้ำทรพัยส์นิไปจำนองจะเปน็การจำนองประกนัหนีต้นเอง	หากบคุคล 

ภายนอกนำทรัพย์สินไปจำนองจะเป็นการจำนองประกันหนี้ที่บุคคลอื่นต้องชำระ 

ซึง่สามารถทำไดเ้ชน่กนั	ประเภทของทรพัยส์นิทีจ่ำนองไดน้ัน้ไดแ้ก	่อสงัหารมิทรพัย	์และ 

สงัหารมิทรพัยท์ีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวแ้ลว้ตามกฎหมาย	คอื	เรอืมรีะวางตัง้แต	่๕	ตนัขึน้ไป	แพ	 

สัตว์พาหนะ	หรือสังหาริมทรัพย์อ่ืน	ๆ	ซ่ึงกฎหมายบัญญัติไว้ให้จดทะเบียนเฉพาะการ๖ 

	 	 “ผู้จำนองต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่จำนอง”	 ในกรณีที่ผู้จำนองไม่ใช่ 

เจ้าของทรัพย์สินที่จำนองหรือไม่ใช่ผู้ได้รับมอบอำนาจโดยชอบจากเจ้าของทรัพย์สิน	 

สัญญาจำนองย่อมไม่ผูกพันเจ้าของทรัพย์สินที่แท้จริง	แม้ผู้รับจำนองจะรับจำนองไว ้

โดยสจุรติ	เสยีคา่ตอบแทนและไดจ้ดทะเบยีนไวโ้ดยสจุรติกต็าม	เวน้แต	่เจา้ของทรพัยส์นิ 

  ๖ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	มาตรา	๗๐๓.
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ทีแ่ทจ้รงิประมาทเลนิเลอ่ปลอ่ยใหบ้คุคลอืน่เอาทรพัยส์นิของตนไปจำนอง	เชน่	การลง 

ลายมือชื่อในใบมอบอำนาจโดยไม่กรอกข้อความ	หรือในกรณีที่เจ้าของทรัพย์สินมี 

ส่วนรู้เห็นในการจำนอง๗

	 	 	 	 	 “สัญญาจำนองต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงาน

เจ้าหน้าที่มิฉะนั้นย่อมตกเป็นโมฆะ”	นอกจากนี้	 สัญญาจำนองต้องระบุทรัพย์สินที่ 

จำนอง		วงเงินจำนองเป็นเงินไทยมีจำนวนแน่นอน	หรือจำนวนเงินข้ันสูงสุดท่ีใช้ทรัพย์สินน้ัน 

จำนองเปน็ประกนั	และหากไมม่ขีอ้ตกลงหา้มไวใ้นสญัญา	ผูจ้ำนองมสีทิธชิำระหนีล้า้ง 

จำนองเป็นงวด	ๆ	อย่างไรก็ดี	ข้อความในสัญญาจำนองดังต่อไปนี้ไม่มีผลบังคับตาม 

กฎหมาย	คือ	ข้อตกลงซึ่งได้กำหนดไว้ก่อนหนี้ถึงกำหนดชำระว่า	ถ้าไม่ชำระหนี้ให้ 

ผู้รับจำนองเข้าเป็นเจ้าของทรัพย์สินซึ่งจำนอง	หรือให้จัดการทรัพย์สินที่จำนองเป็น 

ประการอื่นแตกต่างจากบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	 และข้อความในสัญญาจำนองซึ่ง 

ระบุห้ามมิให้นำทรัพย์สินที่จำนองไปจำนองแก่บุคคลอื่นอีก	

	 	 	 	 	 นอกจากนี้	 หนี้ประธานรายหนึ่งนั้นอาจจะมีทรัพย์สินหลายสิ่ง 

ของเจ้าของคนเดียวหรือหลายคนจำนองเป็นประกันหนี้ก็ได้	โดยอาจมีการระบุลำดับ 

ในการบังคับจำนอง	หรือระบุให้ทรัพย์สินแต่ละส่ิงจำนองเป็นประกันหน้ีเฉพาะส่วนหน่ึง 

ส่วนใดก็ได้	

   ๓.๒ สิทธิจำนอง	ทรัพย์สินที่จำนองนั้นย่อมเป็นประกันเพื่อการชำระ 

หนีป้ระธานและหนีอ้ปุกรณ	์อนัไดแ้ก	่ดอกเบีย้	คา่สนิไหมทดแทนในการไมช่ำระหนี	้และ 

ค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับจำนอง	และสิทธิจำนองย่อมครอบไปถึงทรัพย์สินซึ่ง 

จำนองไว้	ดังนี้

     กรณทีีม่ทีรพัยส์นิหลายสิง่จำนองประกนัหนีร้ายเดยีว	ผูร้บัจำนอง 

ย่อมมีสิทธิจำนองเหนือทรัพย์สินทุกสิ่ง	 ไม่ว่าจะได้มีการชำระหนี้บางส่วนแล้วหรือไม ่

ก็ตาม	กล่าวคือ	ทรัพย์สินที่จำนองทุกสิ่งยังคงเป็นหลักประกันแห่งหนี้อยู่เช่นเดิม

     กรณีทรัพย์สินสิ่งเดียวแต่อาจแบ่งได้เป็นหลายส่วนจำนอง 

ประกันหนี้รายเดียว	 สิทธิจำนองย่อมครอบไปถึงทรัพย์สินที่จำนองหมดทุกส่วน	 

เว้นแต่ผู้รับจำนองจะยินยอมให้โอนทรัพย์สินส่วนหนึ่งส่วนใดไปปลอดจากจำนอง	

     กรณีทรัพย์สินที่จำนองมีทรัพย์ติดพันอยู่ในลักษณะส่วนควบ 

เชน่	โรงเรอืนทีป่ลกูสรา้งอยูบ่นทีด่นิทีต่ดิจำนอง	หรอืทีง่อกรมิตลิง่ทีเ่กดิจากทีด่นิทีต่ดิ 

จำนอง	จำนองย่อมครอบไปถึงทรัพย์อันติดพันเหล่านั้นด้วย	เว้นแต่เป็นการปลูกสร้าง 

  ๗สุดา	(วัชรวัฒนากุล)	วิศรุตพิชญ์,	หลักกฎหมายค้ำประกัน จำนอง จำนำ,	พิมพ์ครั้งที่	๕,	(กรุงเทพฯ	:	สำนักพิมพ์วิญญูชน,	
๒๕๔๙),	หน้า	๘๑	-	๘๒.
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โรงเรอืนลงในทีด่นิภายหลงัวนัจำนอง	การจำนองโรงเรอืนหรอืสิง่ปลกูสรา้งอืน่ใดในทีด่นิ 

ของผู้อื่น	และดอกผลแห่งทรัพย์สินที่จำนองไม่ว่าจะเป็นดอกผลธรรมดาหรือดอกผล 

นิตินัยก็ตาม

  ๓.๓ สทิธแิละหนา้ทีข่องผูร้บัจำนองและผูจ้ำนอง	สญัญาจำนองซึง่ได้

ทำเปน็หนงัสอืและจดทะเบยีนตอ่พนกังานเจา้หนา้ทีน่ัน้ยอ่มกอ่ใหเ้กดิสทิธแิละหนา้ที่

ระหว่างผู้รับจำนองกับผู้จำนอง	กล่าวคือ

     สิทธิและหน้าที่ของผู้รับจำนอง	ภายหลังการจดทะเบียนจำนอง

หากมกีารจดทะเบยีนภาระจำยอมหรอืทรพัยสทิธอิยา่งอืน่๘	โดยไมไ่ดร้บัความยนิยอม 

จากผูร้บัจำนอง	เปน็ทีเ่สือ่มเสยีแกส่ทิธขิองผูร้บัจำนองในเวลาบงัคบัจำนอง	ผูร้บัจำนอง 

อาจขอให้ลบสิทธิดังกล่าวออกจากทะเบียนได้	หากทรัพย์สินซึ่งจำนองบุบสลาย	หรือ 

ทรัพย์สินซึ่งจำนองสิ่งหนึ่งสิ่งใดสูญหายหรือบุบสลายไม่เพียงพอแก่การประกันหนี้	 

ผู้รับจำนองจะบังคับจำนองในทันทีก็ได้	 เว้นแต่เหตุดังกล่าวมิได้เป็นความผิดของ 

ผูจ้ำนองและผูจ้ำนองไดเ้สนอวา่จะจำนองทรพัยส์นิอืน่แทนใหห้รอืเสนอจะรบัซอ่มแซม 

แก้ไขความบุบสลายนั้น	

     สิทธิและหน้าที่ของผู้จำนอง	ผู้จำนองซึ่งจำนองทรัพย์สินของตน 

เพื่อประกันหนี้ที่บุคคลอื่นต้องชำระมีสิทธิที่จะได้รับเงินใช้คืนจากลูกหนี้เมื่อได้เข้า 

ชำระหนีใ้หแ้กเ่จา้หนีแ้ทนลกูหนีห้รอืถกูเจา้หนีบ้งัคบัจำนอง	ผูจ้ำนองตัง้แต	่๒	คนขึน้ไป	

ซึ่งจำนองทรัพย์สินเพื่อประกันหนี้ที่บุคคลอื่นต้องชำระโดยมิได้ระบุลำดับไว้	ผู้จำนอง

ซึ่งได้เข้าชำระหนี้หรือถูกเจ้าหนี้บังคับจำนองไม่มีสิทธิจะไล่เบี้ยเอาแก่ผู้จำนองอื่น	ๆ	 

เว้นแต่กรณีที่มีการระบุลำดับไว้และผู้รับจำนองได้ปลดหนี้ให้แก่ผู้จำนองคนก่อน	 

ผู้จำนองคนหลังย่อมหลุดพ้นจากความรับผิดเท่าที่ต้องรับความเสียหายจากการนั้น	

นอกจากนี้	ผู้จำนองคนเดียวซึ่งจำนองทรัพย์สินเพื่อประกันหนี้ที่บุคคลอื่นต้องชำระ 

มีสิทธิที่จะหลุดพ้นจากความรับผิดได้เช่นเดียวกับผู้ค้ำประกัน	 ในกรณีที่เจ้าหนี้ 

กระทำการอยา่งหนึง่อยา่งใดเปน็เหตใุหผู้จ้ำนองไมอ่าจรบัชว่งสทิธไิดต้ามมาตรา	๖๙๗	 

กรณทีีเ่จา้หนีผ้อ่นเวลาใหล้กูหนีโ้ดยผูจ้ำนองไมย่นิยอมตามมาตรา	๗๐๐	กรณทีีเ่จา้หนี ้

ไม่ยอมรับชำระหนี้เมื่อผู้จำนองขอชำระหนี้ที่ถึงกำหนดชำระตามมาตรา	๗๐๑

   ๓.๔ การบังคับจำนอง	 เมื่อหนี้ประธานถึงกำหนดชำระและลูกหนี้ 

ไมช่ำระหนี	้เจา้หนีผู้ร้บัจำนองยอ่มมสีทิธทิีจ่ะบงัคบัจำนองได	้โดยมวีธิกีารบงัคบัจำนอง	

๒	วิธี	คือ

  ๘ภาระจำยอม	เป็นทรัพยสิทธิอย่างหนึ่งซึ่งจำกัดสิทธิของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ให้ต้องยอมรับกรรมบางอย่าง	หรือต้อง 
งดเว้นการใช้สิทธิบางอย่างที่มีอยู่ในอสังหาริมทรัพย์นั้น	เพื่อประโยชน์แก่อสังหาริมทรัพย์อื่น	เช่น	ยอมให้มีการสัญจรผ่านหรือ 
ปักเสาไฟฟ้าในที่ดิน	กรณีทรัพยสิทธิอื่น	หมายถึง	ทรัพย์สิทธิตามบรรพ	๔	แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	ที่ก่อให้เกิดภาระ 
บางประการในลักษณะเช่นเดียวกับภาระจำยอม	เช่น	สิทธิอาศัย	สิทธิเหนือพื้นดิน	สิทธิเก็บกิน	เป็นต้น.
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       ๑) การฟ้องคดีต่อศาลเพ่ือยึดทรัพย์สินท่ีจำนองออกขายทอดตลาด 

นำเงนิมาชำระหนี	้กอ่นการบงัคบัจำนองโดยวธินีีผู้ร้บัจำนองจะตอ้งมหีนงัสอืบอกกล่าว 

ไปยังลูกหน้ีให้ชำระหน้ีภายในเวลาอันสมควรก่อน	 หากลูกหน้ีละเลยไม่ชำระหน้ี 

ตามคำบอกกลา่ว	ผูร้บัจำนองจงึจะฟอ้งคดตีอ่ศาลได	้และในกรณทีีท่รพัยส์นิซึง่จำนอง 

ถูกโอนไปยังบุคคลที่สาม	 หากผู้รับจำนองประสงค์จะบังคับจำนองเอาแก่ผู้รับโอน	 

ผู้รับจำนองจะต้องมีหนังสือบอกกล่าวแก่ผู้รับโอนล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย	๑	เดือน	

      ๒) การฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเอาทรัพย์สินที่จำนองหลุดเป็นสิทธิ 

ของผูร้บัจำนอง หากลกูหนีไ้ดข้าดสง่ดอกเบีย้เปน็เวลา	๕	ป	ีผูจ้ำนองไมไ่ดแ้สดงใหเ้หน็ 

วา่ราคาทรพัยส์นิทีจ่ำนองเปน็ประกนันัน้ทว่มจำนวนหนีค้า้งชำระ	และไมม่กีารจำนอง 

รายอ่ืนหรือบุริมสิทธิอ่ืนจดทะเบียนไว้เหนือทรัพย์สินท่ีจำนอง	ผู้รับจำนองสามารถฟ้องคดี 

ต่อศาลเอาทรัพย์สินท่ีจำนองหลุดเป็นสิทธิได้	แต่ก่อนการบังคับจำนองดังกล่าวผู้รับจำนอง 

จะต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยังลูกหนี้ให้ชำระหนี้ก่อนเช่นกัน

     การบังคับจำนองในทรัพย์สินซึ่งติดจำนองหลายราย	สิทธิของ 

ผู้รับจำนองแต่ละรายเหนือทรัพย์ที่ติดจำนองต้องถือตามวันและเวลาจดทะเบียน	 

ผูร้บัจำนองทีจ่ดทะเบยีนกอ่นยอ่มมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัการชำระหนีก้อ่นผูร้บัจำนองคนหลงั	 

และผู้รับจำนองคนหลังจะบังคับตามสิทธิเป็นเหตุให้ผู้รับจำนองคนก่อนตนเสียหายไม่ได้	

     การบงัคบัจำนองกรณทีรพัยส์นิหลายสิง่ประกนัหนีร้ายเดยีวและ 

มิได้ระบุลำดับไว้	ผู้รับจำนองจะใช้สิทธิบังคับแก่ทรัพย์สินทั้งหมดหรือแต่เพียงบางสิ่ง 

ก็ได้	แต่จะบังคับเอากับทรัพย์สินมากสิ่งกว่าที่จำเป็นไม่ได้	ถ้าผู้รับจำนองจะใช้สิทธิ 

บงัคบัแกท่รพัยส์นิทัง้หมดใหแ้บง่ภาระแหง่หนีก้ระจายไปตามสว่นแหง่ราคาทรพัยส์นิ 

ถ้าผู้รับจำนองจะใช้สิทธิบังคับแก่ทรัพย์สินเพียงบางส่ิง	ผู้รับจำนองจะให้ชำระหน้ีท้ังหมด 

จากทรัพย์สินนั้นก็ได้	

     ผลของการบงัคบัจำนอง	การบงัคบัจำนองเอาทรพัยส์นิจำนองหลดุ 

หรือเอาทรัพย์สินซ่ึงจำนองออกขายทอดตลาด	ถ้าปรากฏว่าราคาทรัพย์สินหรือจำนวนเงิน 

จำนวนสทุธทิีไ่ดร้บัตำ่กวา่จำนวนหนีท้ีค่า้งชำระ	ไมว่า่หนีย้งัขาดอยูเ่ทา่ใดลกูหนีไ้มต่อ้ง 

รับผิดในหนี้นั้น	

   ๓.๕ สิทธิและหน้าที่ของผู้รับโอน	ผู้รับโอนทรัพย์สินที่จำนองซึ่งไม่ใช ่

ตัวลูกหนี้	หรือผู้ค้ำประกัน	หรือเป็นทายาทของลูกหนี้หรือผู้ค้ำประกัน	มีสิทธิไถ่ถอน 

จำนองได้และจะไถ่ถอนจำนองเมื่อใดก็ได้	 แต่ถ้าผู้รับจำนองมีการบอกกล่าวบังคับ 

จำนอง	ผูร้บัโอนตอ้งไถถ่อนจำนองภายใน	๑	เดอืนนบัแตว่นัรบัคำบอกกลา่ว			โดยผูร้บัโอน 

จะต้องบอกกล่าวความประสงค์ไถ่ถอนจำนองไปยังลูกหนี้	และต้องส่งคำเสนอไปยัง 
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เจ้าหนี้ที่จดทะเบียนไม่ว่าในทางจำนองหรือประการอื่นว่าจะรับใช้เงินให้เป็นจำนวน 

อนัสมควรกบัราคาทรพัยส์นิ	ถา้ปรากฏวา่มเีจา้หนีค้นใดไมย่อมรบัคำเสนอ	เจา้หนีค้นนัน้ 

จะต้องฟ้องคดีต่อศาลภายใน	๑	 เดือนนับแต่วันมีคำเสนอ	 เพื่อให้ศาลพิพากษาสั่ง 

ขายทอดตลาดทรัพย์สินซึ่งจำนองนั้น	 และเจ้าหนี้คนดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ออกเงิน 

ทดรองค่าฤชาธรรมเนียมการขายทอดตลาด	ต้องเข้าสู้ราคาเป็นจำนวนเงินสูงกว่าท่ีผู้รับโอน 

เสนอจะใช้	 อีกทั้งต้องบอกกล่าวการที่ตนไม่ยอมรับคำเสนอให้ผู้รับโอนและเจ้าหนี้ 

คนอื่น	ๆ	ที่ได้จดทะเบียน	 เจ้าของทรัพย์คนก่อน	และลูกหนี้ชั้นต้นทราบด้วย	แต่ถ้า 

ปรากฏว่าเจ้าหนี้ทุกคนได้สนองรับคำเสนอแล้วไม่ว่าโดยแสดงออกชัดหรือโดย 

ปรยิายยอ่มถอืวา่จำนองหรอืบรุมิสทิธเิปน็อนัไถถ่อนไดด้ว้ยผูร้บัโอนใชเ้งนิหรอืวางเงนิ 

ตามจำนวนที่เสนอจะใช้แทนการชำระหนี้

   ๓.๖ ความระงบัสิน้ไปแหง่สญัญาจำนอง	สญัญาจำนองยอ่มระงบัสิน้ไป 

โดยอาศัยเหตุต่าง	ๆ	ดังนี้

       ๑) หนี้ที่ประกันระงับสิ้นไปด้วยเหตุอื่นใดที่มิใช่เหตุอายุความ  

สัญญาจำนองนั้นเป็นเพียงสัญญาอุปกรณ์ที่มีขึ้นเพื่อประกันหนี	้ดังนั้น	“เมื่อมีเหตุให ้

หนี้ประธานระงับสิ้นไปหนี้ตามสัญญาจำนองก็ย่อมระงับตามไปด้วย”	 เหตุที่ทำให้ 

หนี้ประธานระงับสิ้นไป	 ได้แก่	 การชำระหนี้	 การปลดหนี้	 การหักกลบลบหนี้	 

การแปลงหนี้ใหม่	 และหนี้เกลื่อนกลืนกัน	 สำหรับหนี้ประธานที่ขาดอายุความนั้น 

โดยหลักไม่ได้ทำให้หน้ีระงับแต่อย่างใด	เพียงแต่ลูกหน้ีมีสิทธิท่ีจะยกข้ึนเป็นข้อต่อสู้เจ้าหน้ี 

ได้เท่านั้น	 ดังนั้น	 ในกรณีที่หนี้ประธานขาดอายุความผู้รับจำนองจึงสามารถบังคับ 

จำนองได้	แต่จะบังคับเอาดอกเบี้ยที่ค้างชำระในการจำนองเกินกว่า	๕	ปี	ไม่ได้

       ๒) ผู้รับจำนองได้ปลดจำนองให้แก่ผู้จำนองหนังสือ

       ๓) ผู้จำนองหลุดพ้น	เป็นกรณีท่ีผู้จำนองรายเดียวซ่ึงจำนองทรัพย์สิน 

ของตนเพื่อประกันหนี้ที่บุคคลอื่นต้องชำระหลุดพ้นจากความรับผิดโดยอาศัยเหตุ 

เช่นเดียวกับที่ผู้ค้ำประกัน		

       ๔) ผู้รับโอนถอนจำนอง

       ๕) ขายทอดตลาดทรัพย์สินซึ่งจำนองตามคำสั่งศาลอันเนื่อง 

มาแต่การบังคับจำนองหรือถอนจำนอง

       ๖) ผู้รับจำนองฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับจำนองเอาทรัพย์สิน 

ซึง่จำนองหลดุเปน็สทิธ	ิทัง้นี	้การชำระหนีจ้ำนองไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น	การระงบัหนี	้

การตกลงแกไ้ขเปลีย่นแปลงจำนองหรอืหนีป้ระธานทีจ่ำนองเปน็ประกนั	ตอ้งดำเนนิการ 

จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีมิฉะน้ันจะยกข้ึนเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกไม่ได้
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  ๙ธารทพิย	์	เทยีมทอง,	คำอธบิายประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย ์คำ้ประกนั จำนอง จำนำ,	(กรงุเทพฯ	:	สำนกัพมิพว์ญิญชูน,	

๒๕๔๙),	หน้า	๑๓๙.

	 	 	 จากหลักเกณฑ์ของสัญญาจำนองตามประมวลกฎหมายแพ่งและ 

พาณชิยด์งักลา่วมาขา้งตน้นัน้	พบวา่มปีระเดน็ขอ้กฎหมายทีน่า่สนใจบางประการซึง่ควร 

ได้รับพิจารณา	ดังนี้

๔. ข้อควรพิจารณาที่สำคัญเกี่ยวกับสัญญาจำนอง

		 	 โดยทีบ่ทบญัญตักิฎหมายเกีย่วกบัการจำนองมหีลกัการเพือ่ประกนัความ 

เปน็ธรรมในสงัคม	การพจิารณาหลกักฎหมายจำนองจงึควรตอ้งพจิารณาอยา่งรอบคอบ 

โดยคำนึงถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	ดังประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับจำนองซึ่งจะ 

กล่าวต่อไปนี้

   ๔.๑ ผูร้บัจำนองมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัชำระหนีก้อ่นเจา้หนีส้ามญั	ประมวล 

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 มาตรา	 ๗๐๒	 ได้บัญญัติให้ผู้รับจำนองมีสิทธิได้รับ 

ชำระหนี้จากทรัพย์สินที่จำนองก่อนเจ้าหนี้สามัญ	ซึ่งเจ้าหนี้สามัญดังกล่าว	หมายถึง	 

เจ้าหนี้ที่ไม่มีหลักประกันพิเศษหรือไม่มีสิทธิพิเศษที่จะได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้อื่น	 

โดยปกติแล้วเจ้าหนี้สามัญทุกคนจะต้องเฉลี่ยหนี้กัน	กล่าวคือ	เจ้าหนี้คนใดเป็นเจ้าหนี้ 

ในจำนวนที่มากกว่าย่อมมีสิทธิที่จะได้รับชำระหนี้มากกว่า	แต่กรณีเจ้าหนี้จำนองนั้น 

กฎหมายบัญญัติให้มีสิทธิได้รับชำระหน้ีเต็มจำนวนก่อนหากมีเงินเหลือจึงจะจัดชำระหน้ี 

ให้กับเจ้าหนี้สามัญที่ยื่นขอรับชำระหนี้๙	 สำหรับสิทธิของเจ้าหนี้บุริมสิทธินั้นต้อง 

พิจารณาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	มาตรา	๒๘๗	ท่ีบัญญัติให้เจ้าหน้ีบุริมสิทธิ 

ในมูลรักษาอสังหาริมทรัพย์และเจ้าหนี้บุริมสิทธิในมูลจ้างทำของเป็นการงานขึ้น 

บนอสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้จดทะเบียนแล้วตามมาตรา	 ๒๘๕	 และมาตรา	 ๒๘๖	

ใช้ได้ก่อนสิทธิจำนอง	คือ	 เจ้าหนี้บุริมสิทธิทั้งสองประเภทขอรับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้ 

จำนองได้เพราะหนี้ที่เกิดขึ้นนั้นล้วนทำให้ทรัพย์สินที่จำนองมีสภาพหรือราคาที่ดีขึ้น

   ๔.๒ ประเภทของทรัพย์สินที่จดจำนอง ประมวลกฎหมายแพ่งและ 

พาณชิย	์มาตรา	๗๐๓	บญัญตัใิหอ้สงัหารมิทรพัย	์และสงัหารมิทรพัยท์ีไ่ดจ้ดทะเบยีนไว ้

บางประเภทสามารถจำนองได้

		 	 	 	 	 อสงัหารมิทรพัยน์ัน้	ประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย	์มาตรา	๑๓๙	 

บัญญัติว่า	หมายความถึง	ที่ดินและทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินมีลักษณะเป็นการถาวร 

หรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้น	และหมายความรวมถึงทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับ 

ท่ีดิน	หรือทรัพย์อันติดอยู่กับท่ีดินหรือประกอบเป็นอันเดียวกับท่ีดินน้ันด้วย	กรณีทรัพยสิทธิ 

อันเกี่ยวกับที่ดินที่จะจำนองได้นั้น	ต้องเป็นทรัพยสิทธิที่สามารถโอนแก่กันได้เท่านั้น	 
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  ๑๐สุดา	(วัชรวัฒนากุล)	วิศรุตพิชญ์,	เพ่ิงอ้าง,	หน้า	๗๙	-	๘๐.

เพราะผลของการบังคับจำนองไม่ว่าการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จำนองหรือเอา 

ทรัพย์สินจำนองหลุดเป็นสิทธิของเจ้าหนี้ล้วนมีผลให้ทรัพย์สินต้องเปลี่ยนมือ	ดังนั้น	

หากเป็นทรัพยสิทธิที่ไม่อาจเปลี่ยนมือได้ก็จะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับการจำนอง	 

ทรัพยสิทธิเกี่ยวกับที่ดินที่สามารถโอนแก่กันได้	คือ	สิทธิเก็บกิน	และสิทธิเหนือพื้นดิน	

อย่างไรก็ดี	กรณีนี้มีนักกฎหมายบางท่านเห็นว่าถ้าเป็นทรัพยสิทธิแล้วไม่อาจจำนอง 

ได้เลย	เพราะทรัพย์สินที่จำนองผู้จำนองจะต้องเป็นเจ้าของ	แต่ทรัพยสิทธิต่าง	ๆ	นั้น	

แม้จะมีผู้ทรงสิทธิ	แต่ก็ไม่ใช่เจ้าของจึงไม่อาจจำนองได้๑๐

	 	 	 	 	 สังหาริมทรัพย์	ซึ่งหมายถึง	ทรัพย์สินอื่นนอกจากอสังหาริมทรัพย์	 

และหมายความรวมถึงสิทธิอันเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นด้วยโดยหลักแล้วไม่อาจนำมา 

จำนองได้	เว้นแต่สังหาริมทรัพย์ที่ได้จดทะเบียนไว้ตามกฎหมาย	ดังนี้	

      ๑) เรือมีระวางตั้งแต่ ๕ ตันขึ้นไป

      ๒) แพ	 เฉพาะแพที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยอย่างโรงเรือนที่อาจเรียกได ้

ว่าเรือนแพ

      ๓) สัตว์พาหนะ	ได้แก่	ช้าง	ม้า	วัว	ควาย	ล่อ	ลา	

      ๔) สังหาริมทรัพย์อื่น ๆ ซึ่งกฎหมายบัญญัติไว้ให้จดทะเบียน 

เฉพาะการ	สังหาริมทรัพย์ประเภทนี้	ได้แก่

      ๔.๑)  เครือ่งจกัร	พระราชบญัญตัจิดทะเบยีนเครือ่งจกัร	พ.ศ.	๒๕๑๔	 
บัญญัติ ให้ เครื่องจักรที่ ได้จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ เป็น 
สังหาริมทรัพย์ที่อาจจำนองได้	 ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมนำ 
เครือ่งจกัรไปจำนองเพือ่ใหม้เีงนิทนุในการดำเนนิกจิการเพิม่มากขึน้	และเปน็ประโยชน ์
ต่อการพัฒนาประเทศในด้านอุตสาหกรรม

      ๔.๒)  เรือ มีขนาดตั้งแต่	 ๖๐	 ตันกรอสขึ้นไป	 ที่เดินด้วย 
เครือ่งจกัรกล	และเปน็เรอืทีม่ลีกัษณะสำหรบัใชใ้นทะเล	พระราชบญัญตักิารจำนองเรอื 
และบุริมสิทธิทางทะเล	 พ.ศ.	 ๒๕๓๗	 บัญญัติห้ามมิให้มีการจำนำเรือดังกล่าว	 
แต่ให้ใช้วิธีการจำนองเรือตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้	 เพื่อประโยชน์ในการ 
พัฒนาพาณิชย์นาวีของไทยและคุ้มครองบุคคลซึ่งมีส่วนได้เสียที่ เกี่ยวข้องกับ 
เรือเดินทะเลที่เหมาะสม

      ๔.๓)  สทิธกิารเชา่	การเชา่อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่พาณชิยกรรมหรอื 
อุตสาหกรรมที่กำหนดเวลาเช่าไว้เกิน	๓๐	ปี	แต่ไม่เกิน	๕๐	ปี	พระราชบัญญัติการเช่า 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 บัญญัติให้สิทธิ 
การเชา่ดงักลา่วสามารถนำไปใชเ้ปน็หลกัประกนัการชำระหนีโ้ดยการจำนองได	้เพือ่เปน็ 
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การส่งเสริมการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่นำไปประกอบพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรม 
ในระยะยาว	อันเป็นมาตรการในการฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยรวม

      ๔.๔)  รถยนต	์พระราชบญัญตัริถยนต	์พ.ศ.	๒๕๒๒	บญัญตัใิหร้ถยนต	์

รถพ่วง	รถบดถนน	และรถแทรคเตอร์ที่จดทะเบียนแล้วเป็นทรัพย์สินที่จำนองเป็น 

ประกันหนี้ได้	 เดิมรถยนต์นั้นเป็นสังหาริมทรัพย์ที่ไม่อาจจำนองได้ตามกฎหมาย	

ตอ้งใชว้ธิกีารโอนขายแกเ่จา้หนี	้และทำเปน็สญัญาเชา่ซือ้ซึง่ตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมและ 

คา่ดอกเบีย้ในอตัราทีส่งู	อนัเปน็ภาระแกป่ระชาชนและผูป้ระกอบการ	ตอ่มาจงึไดม้กีาร 

แกไ้ขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัริถยนต	์พ.ศ.	๒๕๒๒	โดยพระราชบญัญตัริถยนต	์(ฉบบัที	่๑๕)	 

พ.ศ.	๒๕๕๑	บัญญัติให้รถยนต์เป็นทรัพย์สินที่นำมาจำนองเป็นประกันหนี้ได้	

      ๔.๓ ข้อตกลงยกเว้นมาตรา ๗๓๓	แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง 

และพาณิชย์ซึ่งบัญญัติว่า	 “การบังคับจำนองเอาทรัพย์จำนองหลุดก็ดีหรือเอา

ทรัพย์สินซึ่งจำนองออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ก็ดี	 ถ้าราคาทรัพย์สิน 

หรือจำนวนเงินที่ได้รับไม่พอชำระหนี้	 ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดในหนี้ส่วนที่ขาด”	

หลักการตามมาตรา	๗๓๓	นี้	ต้องเป็นกรณีที่มีการบังคับจำนอง	แต่ทรัพย์สินที่จำนอง

ไม่พอชำระหนี้	ลูกหนี้ชั้นต้นจึงจะหลุดพ้นจากความรับผิด	หากไม่มีการบังคับจำนอง 

แตเ่ปน็การเอาทรพัยท์ีจ่ำนองตใีชห้นีเ้มือ่หนีถ้งึกำหนดชำระ	ลกูหนีย้งัคงตอ้งรบัผดิใน 

หนี้ที่ขาดจะนำบทบัญญัติในมาตรา	๗๓๓	มาใช้บังคับไม่ได้	อย่างไรก็ดี	หากเจ้าหนี้ 

จำจองเกรงวา่จะไดร้บัชำระไมค่รบถว้นเพราะเหตลุกูหนีไ้มต่อ้งรบัผดิในหนีท้ีข่าดตาม

มาตรา	๗๓๓	เจา้หนีจ้ำนองอาจเลอืกใชส้ทิธเิรยีกรอ้งในมลูหนีเ้ดมิ	ฟอ้งบงัคบัคดอียา่ง 

เจ้าหนี้สามัญก็ได้	สำหรับความรับผิดในหนี้ส่วนที่ขาดของผู้จำนองนั้น	แม้บทบัญญัติ 

แหง่กฎหมายจะบญัญตัไิวอ้ยา่งชดัแจง้เฉพาะกรณลีกูหนีช้ัน้ตน้เทา่นัน้	แตโ่ดยหลกัการ 

แล้วการจำนองเป็นการประกันการชำระหนี้ด้วยทรัพย์สิน	ผู้จำนองจึงมีความรับผิด 

เพียงทรัพย์สินที่จำนองเท่านั้น	

	 	 	 	 	 เมื่อลูกหนี้และผู้จำนองต่างหลุดพ้นจากความรับผิดในหนี้ 

สว่นทีข่าด	เจา้หนีจ้ำนองโดยเฉพาะอยา่งยิง่สถาบนัการเงนิจงึนยิมจดัทำขอ้ตกลงยกเวน้ 

มาตรา	๗๓๓	โดยการระบไุวใ้นสญัญาจำนอง	ซึง่โดยมากจะทำเปน็แบบฟอรม์ขอ้ตกลง 

ต่อท้ายสัญญาจำนอง	ตัวอย่างเช่น	ข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจำนอง	ระหว่าง	 ..........	

ผูจ้ำนอง	กบั	..........	ผูร้บัจำนอง	ขอ้	...	“เมือ่ถงึเวลาบงัคบัจำนองเอาทรพัยซ์ึง่จำนองนี้ 

ขายทอดตลาด	ได้เงินจำนวนสุทธิน้อยกว่าจำนวนเงินที่ค้างชำระกับค่าอุปกรณ์ต่าง	ๆ	 

ดังได้กล่าวแล้วน้ัน	เงินยังขาดจำนวนอยู่เท่าใดหรือเม่ือผู้รับจำนองเอาทรัพย์ท่ีจำนองหลุด	 

และราคาทรัพย์ที่จำนองนี้ต่ำกว่าจำนวนเงินที่ค้างชำระกับค่าอุปกรณ์ดังได้กล่าว 

แล้วนั้น	 เงินยังขาดจำนวนอยู่เท่าใด	ผู้จำนองและลูกหนี้ยอมรับผิดชอบรับใช้เงิน 
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ที่ขาดจำนวนนั้นให้แก่ผู้รับจำนองจนครบจำนวน”	 ข้อตกลงดังกล่าวนี้ไม่ขัดต่อ 

ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนสามารถใช้บังคับได้

	 	 	 	 	 มีข้อสังเกตว่า	หากเป็นสัญญาจำนองประกันหนี้ที่บุคคลอื่นต้อง 

ชำระซึ่งผู้จำนองเป็นบุคคลที่สาม	 และข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจำนองระบุเพียงให้ 

ผูจ้ำนองยอมรบัผดิชอบในหนีส้ว่นทีข่าด	ขอ้ตกลงดงักลา่วจะไมม่ผีลผกูพนัลกูหนี	้และ 

ลกูหนีย้อ่มหลดุพน้ความรบัผดิในหนีส้ว่นทีข่าดตามมาตรา	๗๓๓	อยูน่ัน่เอง	อยา่งไรกด็	ี

เกี่ยวกับข้อตกลงยกเว้นมาตรา	๗๓๓	นี้	นักกฎหมายบางท่านเห็นว่าเป็นข้อตกลงที่ 

ขัดกับหลักการของกฎหมายจำนองอันมีวัตถุประประสงค์เพื่อประกันความเป็นธรรม 

ใหเ้กดิขึน้ในสงัคม	ปอ้งกนัไมใ่หเ้จา้หนีจ้ำนองใชอ้ำนาจตอ่รองทางเศรษฐกจิทีม่ากกวา่ 

แสวงหาประโยชน์จากลูกหนี้และผู้จำนองอย่างไม่เป็นธรรม	 สมควรปรับปรุงแก้ไข 

บทบัญญัติแห่งกฎหมาย	กำหนดให้ข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงที่ไม่สมบูรณ์และ 

ใช้บังคับไม่ได้๑๑

     ๔.๔ การบอกกล่าวบังคับจำนอง	ก่อนการบังคับจำนองไม่ว่า 

จะเป็นการเอาทรัพย์สินที่จำนองออกขายทอดตลาดหรือเอาทรัพย์สินที่จำนองหลุด 

เป็นสิทธิน้ัน	ผู้รับจำนองจะต้องมีจดหมายบอกกล่าวบังคับจำนองไปยังลูกหน้ีให้ชำระหน้ี 

ภายในเวลาอันสมควรก่อน	 หากลูกหนี้ละเลยไม่ชำระหนี้ผู้รับจำนองจึงสามารถ

ฟ้องบังคับจำนองได้	 การบอกกล่าวบังคับจำนองนั้นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก	

เปน็เงือ่นไขสำคญัในการฟอ้ง	หากไมม่กีารบอกกลา่วบงัคบัจำนองหรอืมกีารบอกกลา่ว 

บังคับจำนองไม่ถูกต้อง	 เจ้าหนี้ผู้รับจำนองจะไม่มีสิทธิฟ้องบังคับจำนอง	 กล่าวคือ	

ต้องมีจดหมาย	 (หนังสือ)	 บอกกล่าวบังคับจำนองไปยังลูกหนี้ให้ชำระหนี้ภายใน 

ระยะเวลาอนัสมควร	จะบอกกลา่วโดยวาจาไมไ่ด	้ขอ้ความในจดหมายบอกกลา่วจะตอ้งม ี

ข้อความให้ชำระหนี้และภายในกำหนดระยะเวลาอันสมควร	จะบอกกล่าวว่าให้ชำระ 

โดยเร็วที่สุดไม่ได้	และการบอกกล่าวบังคับจำนองนั้นจะต้องบอกกล่าวไปยังผู้จำนอง 

ในกรณีที่ผู้จำนองเป็นบุคคลที่สามไม่ใช่ตัวลูกหนี้	ตลอดจนผู้รับโอนในกรณีทรัพย์สิน 

ซ่ึงจำนองถูกโอนไปยังผู้รับโอน	เพ่ือให้ผู้จำนองและผู้รับโอนได้รับความเป็นธรรม	มีโอกาส 

ไดเ้ขา้ชำระหนีแ้ทนลกูหนีป้อ้งกนัมใิหม้กีารบงัคบัจำนองหรอืเขา้ไถถ่อนจำนองได	้ทัง้นี	้

หากเปน็กรณทีีผู่จ้ำนองเสยีชวีติกอ่นไดร้บัหนงัสอืบอกกลา่ว	สทิธแิละหนา้ทีต่ามสญัญา 

จำนองย่อมตกทอดแก่ทายาท	ถ้ามีผู้รับโอนต้องมีการบอกกล่าวบังคับจำนองแก่ผู้รับโอน 

ลว่งหนา้เปน็เวลาอยา่งนอ้ย	๑	เดอืน	ถา้ยงัไมม่ผีูร้บัโอนแตม่ทีายาทหรอืผูจ้ดัการมรดก 

   ๑๑ปกรณ์	 	นิลประพันธ์,	ข้อเสนอปรับปรุงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม และเพื่อ 
แก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน,	 สืบค้นจากเว็บไซต์ของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย	 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
	:	www.lawreform.go.th.
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ต้องมีการบอกกล่าวบังคับจำนองแก่บุคคลดังกล่าวล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 

๑	เดือน	เสมือนเป็นผู้รับโอนด้วย

๕. บทสรุป

   สัญญาจำนอง	 เป็นสัญญาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันแห่งหนี้	 

อันจะเป็นประโยชน์ต่อลูกหนี้ในการขอรับสินเชื่อเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพหรือ 

ดำเนินธุรกิจ	 ซึ่งส่งผลถึงเศรษฐกิจของประเทศชาติในภาพรวมด้วย	 อย่างไรก็ดี	 

สัญญาจำนองก็เป็นเอกเทศสัญญาอย่างหนึ่งซึ่งคู่สัญญาสามารถทำความตกลงกัน 

เปน็อยา่งอืน่แตกตา่งจากบทบญัญตัแิหง่กฎหมายได	้เทา่ทีไ่มข่ดัตอ่ความสงบเรยีบรอ้ย 

หรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน	ผูจ้ำนองไมว่า่จะเปน็ลกูหนีห้รอืบคุคลทีส่ามซึง่เขา้เปน็ 

คู่สัญญาจำนอง	จึงควรศึกษาบทบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับจำนองให้เข้าใจโดยถ่องแท	้ 

เพื่อป้องกันไม่ให้ตนเองต้องเสียเปรียบจากความไม่รู้กฎหมายและอำนาจต่อรอง 

ทางเศรษฐกิจที่สูงกว่าของเจ้าหนี้จำนอง	 เป็นเหตุให้ต้องสูญเสียทรัพย์สินที่ใช้ในการ 

จำนองซึง่อาจเปน็ทีด่นิทำกนิโดยไมม่เีหตสุมควร	สดุทา้ยนี	้หวงัวา่บทความเรือ่งนีจ้ะเปน็ 

ประโยชน์ต่อประชาชน	และประโยชน์ต่อการพัฒนากฎหมายจำนองในภายหน้าต่อไป

	 เอกสารอ้างอิง
	 	 	 •	 ธารทิพย์	 	 เทียมทอง,	คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	ค้ำประกัน	จำนอง	จำนำ,	 (กรุงเทพฯ	:	  
	 	 	 	 สำนักพิมพ์วิญญูชน,	๒๕๔๙)
	 	 	 •	 ปกรณ์	 	นิลประพันธ์,	ข้อเสนอปรับปรุงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม	  
	 	 	 	 และเพื่อแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน,	 สืบค้นจากเว็บไซต์ของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย	  
	 	 	 	 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	:	www.lawreform.go.th
	 	 	 •	 สุดา	 (วัชรวัฒนากุล)	 วิศรุตพิชญ์,	 หลักกฎหมายค้ำประกัน	 จำนอง	 จำนำ,	 พิมพ์ครั้งที่	 ๕,	 (กรุงเทพฯ	 :	  
	 	 	 	 สำนักพิมพ์วิญญูชน,	๒๕๔๙)
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นางสาวอริยพร  โพธิใส
นิติกร สำนักกฎหมาย

สารพันปัญหากฎหมาย

	จากการที่ เศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมของ 
ประเทศไทยได้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วนั้น	 ได้ส่งผลกระทบต่อปัญหาด้านแรงงาน
ภายในประเทศที่มีอยู่จำกัด	 และไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงาน	 และ
ในสภาวะที่ประเทศต้องขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม 
ดังกล่าว	 แรงงานต่างด้าวจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ไขปัญหา	 โดยในแต่ละปีจะมี 
แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก	 
โดยมีการขนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานโดยผิดกฎหมายของกลุ่มนักค้าแรงงาน 
ข้ามชาติ	 หรือมีการหลบหนีเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าวเองโดยเฉพาะจากประเทศ 
เพื่อนบ้าน	เช่น	พม่า	ลาว	และกัมพูชา	ที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศไทย	ดังนั้นจึงเป็น 
ช่องทางให้แรงงานเหล่านี้เข้ามาในประเทศเป็นจำนวนมาก	 ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ 
ปัญหาทางด้านการเมือง	เศรษฐกิจ	สังคมและความมั่นคงตามมา	 แม้ว่ารัฐบาลจะได้ 
พยายามแก้ไขปัญหาโดยการออกเป็นมติคณะรัฐมนตรีผ่อนผันให้คนต่างด้าวที่ 
เข้าเมืองมาโดยผิดกฎหมายสามารถที่จะขึ้นทะเบียนเพื่อทำงานบางประเภทได้ก็ตาม	
แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมด	

	ดังนั้น	เพื่อให้ทราบถึงสภาพปัญหาและสิทธิในการทำงานของแรงงาน 
ต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายว่าเขามีสิทธิที่จะทำงานในประเทศ 
ได้หรือไม่และงานท่ีอนุญาตให้คนต่างด้าวทำน้ันมีลักษณะงานเช่นใดบ้าง											“สารพันปัญหา 
กฎหมาย”ฉบับน้ีจึงขอนำเสนอบทความเร่ือง“สิทธิในการทำงานของแรงงานต่างด้าว 
ในประเทศไทย”	ดังนี้

๑.  ความเป็นมาและสภาพของปัญหาที่เกิดขึ้น  
			 	 ในชว่งหลายปทีีผ่า่นมา	ประเทศไทยไดม้กีารพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ 

จากโครงสร้างด้านการเกษตรกรรมมาเป็นด้านอุตสาหกรรม	และรัฐบาลได้มีนโยบาย 

สิทธิในการทำงานของ
แรงงานต่างด้าว

ในประเทศไทย
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ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศทำให้ เศรษฐกิจขยายตัวในทุกภาคส่วน 
จากการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจดังกล่าวจึงเกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 
โดยเฉพาะแรงงานในภาคอุตสาหกรรม	 จึงมีความจำเป็นในการท่ีจะต้องใช้แรงงาน 
ประเภทน้ีเพ่ิมมากข้ึน	 เช่น	 ในงานก่อสร้างงานประมงหรืองานในโรงงานอุตสาหกรรม 
แต่ก็ไม่สามารถจัดหาแรงงานไทยมาทำงานในส่วนนี้ได้	 เนื่องจากว่าคนไทยนั้น 
ไม่นิยมทำงานประเภทนี้เพราะเป็นงานหนักที่เสี่ยงอันตราย	 และมีความยากลำบาก	
ซึ่งปัญหาการขาดแคลนแรงงานประเภทงานที่ต้องใช้แรงงานเป็นจำนวนมากได้ 
ส่งผลให้นายจ้าง	 และผู้ประกอบการซึ่งประสบปัญหาการ 
ขาดแคลนแรงงานดังกล่าวได้มีการร้องขอให้รัฐบาลช่วยเหลือซึ่ง
รัฐบาลได้ดำเนินการช่วยเหลือ	โดยการออกเป็นมติคณะรัฐมนตรี 
ผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสามารถที่จะมาขึ้นทะเบียนเพื่อ 
ทำงานในอาชีพกรรมกรได้	

		 	 	ผลจากการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี  
ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ก่อให้เกิดปัญหาหลายประการตามมา 
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อ 
ความสงบเรียบร้อยหรือความม่ันคงภายในประเทศ	ตลอดจนปัญหาด้านความปลอดภัย 
ในชีวิตทรัพย์สิน	และสุขภาพอนามัยของประชาชน	ทั้งนี้	เนื่องจากคนต่างด้าวเหล่านี้ 
ไม่มีความรู้	 ขาดการศึกษา	 ที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดน	 และส่วนใหญ่มักจะเป็น 
ชนกลุ่มน้อยของประเทศพม่าซ่ึงมีปัญหาภายในประเทศมาโดยตลอดทำให้คนต่างด้าว 
กลุ่มนี้อพยพเคลื่อนย้ายเข้ามาทำงานในประเทศไทยเพื่อให้มีชีวิตที่ดีกว่า	 เมื่อรัฐบาล 
ได้ผ่อนผันให้ทำงานได้และเมื่อครบกำหนดต้องถูกส่งกลับประเทศแต่ไม่อาจส่งกลับ 
ไปประเทศได้	เนื่องจากประเทศพม่าไม่ยอมรับว่าเป็นชาวพม่า	ทำให้ประเทศไทย 
ต้องแบกรับภาระและผ่อนผันให้ทำงานเรื่อยมา	 แม้รัฐบาลจะได้พยายามแก้ไขปัญหา 
แรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองโดยมีแนวทางในการพัฒนาระบบการจัดการ 
แรงงานต่างด้าวสามสัญชาติคือพม่า	ลาว	และกัมพูชา	ให้แรงงานต่างด้าวเหล่านี้เข้ามา 
ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย	 แต่ก็ยังมีอุปสรรคในการแก้ไขปัญหา	 โดยเฉพาะ 
ปัญหาการเข้าเมืองเพ่ือทำงานในอาชีพกรรมกร เน่ืองจากว่าพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 
พ.ศ.	 ๒๕๒๒	 มาตรา	 ๑๒	 (๓)	 ได้บัญญัติ	 “ห้ามบุคคลต่างด้าวเข้ามาใน 
ราชอาณาจักรเพื่อมีอาชีพกรรมกร หรือเข้ามาเพื่อรับจ้างทำงานด้วยกำลังกาย  
โดยไม่ได้อาศัยวิชาความรู้หรือการฝึกทางวิชาการหรือเข้ามาเพื่อทำงานอันเป็น 
การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว”	จึงเป็นสาเหตุท่ีทำให้แรงงาน 
ต่างด้าวมีการลักลอบเข้าเมืองตามแนวชายแดนเพื่อเข้ามาหางานทำในประเทศไทย	 
ทำให้รัฐไม่สามารถที่จะควบคุมคนงานต่างด้าวเหล่านี้ได้เนื่องจากว่าไม่มีประวัติ 
ในการเดินทางเข้ามาในประเทศจึงไม่สามารถท่ีจะตรวจสอบได้ว่าบุคคลดังกล่าวเหล่าน้ี 
มีสัญชาติใด
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๒.  มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการทำงานของ 
คนต่างด้าว

    ในการควบคุมปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองในประเทศไทยนั้น	
รัฐบาลได้กำหนดให้หน่วยงานต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
โดยใช้มาตรการและวิธีการต่างๆ	เพื่อมิให้ปัญหาดังกล่าวขยายวงกว้างมากขึ้น	 
อันจะส่งผลกระทบทางด้านสังคมและความมั่นคงตามมา	 จึงจำเป็นต้องมีมาตรการ 
ทางกฎหมายเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 
ดังกล่าว									ซ่ึงมาตรการหน่ึงท่ีรัฐใช้ก็คือมาตรการตรวจคนเข้าเมืองตามพระราชบัญญัติ 
คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒๑ซึ่งถือเป็นกฎหมายหลักในการควบคุมการเดินทางเข้าออก 
ประเทศของคนต่างด้าว	 โดยการกำหนดให้บุคคลซึ่งจะเดินทางเข้ามาใน 
ราชอาณาจักรหรือออกไปนอกราชอาณาจักรจะต้องเดินทางเข้ามาหรือออกไป 
ตามช่องทาง ด่านตรวจคนเข้าเมือง ตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น 

		 	 	นอกจากนี้ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง	พ.ศ.	๒๕๒๒	มาตรา	๑๒	(๓)	 
ยังได้กำหนดห้ามคนต่างด้าวที่จะเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อประกอบอาชีพกรรมกร	 
หรือเข้ามาเพื่อรับจ้างทำงานด้วยกำลังกาย	 โดยไม่ได้อาศัยวิชาความรู้หรือฝึก 
ทางวิชาการ	 หรือเข้ามาเพื่อทำงานอื่นอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการทำงาน 
ของคนต่างด้าว	ก่อให้เกิดปัญหาการหลบหนีเข้าเมืองของคนต่างด้าว	ท้ังน้ีก็เน่ืองจากว่า 
หากคนต่างด้าวมีหนังสือเดินทางต้องการจะเข้ามาในราชอาณาจักรอย่างถูกต้อง 
ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง	 พ.ศ.	 ๒๕๒๒	 แล้ว	 หากประสงค์ที่จะทำงานเป็น 
กรรมกรใช้แรงงาน	 คนต่างด้าวผู้นั้นจะเป็นบุคคลซึ่งต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักร	
ตามมาตรา	๑๒	(๓)	และไม่อาจขออนุญาตทำงานเป็นกรรมกรได้	จะขออนุญาตทำงาน 
ได้แต่เฉพาะเป็นกรรมกรในเรือประมงเท่านั้น	 แต่ในทางตรงกันข้ามหากคนต่างด้าว 
ท่ีหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายกลับสามารถท่ีจะขออนุญาตทำงานในงานกรรมกร 
ได้ทุกประเภทงานที่ใช้แรงงานที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้	

			 	นอกจากรัฐจะใช้มาตรการควบคุมตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง	 
พ.ศ.	๒๕๒๒	แลว้	ยงัมมีาตรการควบคมุตามพระราชบญัญตักิารทำงานของคนตา่งดา้ว  
พ.ศ. ๒๕๕๑๒	โดยมาตรา	๗	ไดก้ำหนดไวว้า่“งานใดทีค่นตา่งดา้วอาจทำไดใ้นทอ้งทีใ่ด 

  ๑พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง	พ.ศ.	๒๕๒๒	มาตรา	๑๑	บัญญัติว่า	“บุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร 

จะต้องเดินทางเข้ามาหรือออกไปตามช่องทาง	ด่านตรวจคนเข้าเมือง	 เขตท่า	สถานี	หรือท้องที่และตามกำหนดเวลา	ทั้งนี้	 ตามที่ 

รัฐมนตรีจะได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา”	

  ๒พระราชบญัญตักิารทำงานของคนตา่งดา้ว	พ.ศ.	๒๕๕๑	มาตรา	๗	บญัญตัวิา่“งานใดทีค่นตา่งดา้วอาจทำไดใ้นทอ้งทีใ่ด	เมือ่ใด	

ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	 โดยคำนึงถึงความมั่นคงของชาติ	 โอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทยและความต้องการ 

แรงงานต่างด้าวที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ	ทั้งนี้	จะกำหนดให้แตกต่างกันระหว่างคนต่างด้าวทั่วไปกับคนต่างด้าวตามมาตรา	๑๓	

และมาตรา	๑๔	ก็ได้”

	 	 มาตรา	๘	“เพื่อประโยชน์ในการจำกัดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งมิใช่ช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการที่จะเข้ามาทำงานบางประเภทหรือ 

บางลักษณะในราชอาณาจักร	รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้เรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการจ้างคนต่างด้าวซ่ึงมิใช่ช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการท่ีจะเข้ามาทำงานตามประเภทหรือลักษณะท่ีกำหนดในราชอาณาจักรก็ได้”
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เมื่อใด ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยคำนึงถึงความมั่นคงของชาต ิ
โอกาสในการประกอบอาชพีของคนไทยและความตอ้งการแรงงานตา่งดา้วทีจ่ำเปน็ 
ต่อการพัฒนาประเทศ”ทั้งนี้ก็เนื่องจากว่ากฎหมายดังกล่าวไม่ต้องการให้คนต่างด้าว 
เข้ามาแย่งงานคนไทยจึงได้กำหนดกฎเกณฑ์ท่ีใช้เป็นมาตรการในการควบคุมการทำงาน 
ของคนตา่งดา้วเพือ่มใิหเ้กดิการแยง่งานกบัคนไทย	และเพือ่เปน็การควบคมุหรอืจำกดั 
จำนวนคนต่างด้าวซึ่งมิใช่ช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการที่จะเข้ามาทำงานบางประเภท 
หรือบางลักษณะในราชอาณาจักร	 รัฐบาลจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจ้าง 
คนตา่งดา้วนัน้กไ็ด	้ทัง้นีเ้พือ่เปน็การควบคมุจำนวนแรงงานตา่งดา้ว 
บางประเภททีป่ระสงคจ์ะเขา้มาทำงานในประเทศซึง่อาจจะมมีาก 
จนเกินความต้องการของนายจ้างได้

		 	 	นอกจากการควบคุมตามกฎหมายทั้งสองฉบับนี้แล้ว	 
รัฐบาลยังได้มีนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวที่  
หลบหนีเข้าเมืองโดยการนำเข้าแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องตาม 
กฎหมาย	โดยได้มีมติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	๒	มีนาคม	๒๕๔๗	
กำหนดให้มีการเจรจากับประเทศคู่ภาคี	 คือประเทศพม่า	 ลาว	
และกัมพูชา	 เพื่อดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาการจ้างแรงงานคนต่างด้าว	 
ตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาล 
แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งชาติอื่น ตามที่รัฐบาลไทยได้ทำข้อตกลงไว้	 
และยังได้มีการแก้ปัญหาคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองให้มีสถานะเป็นผู้เข้าเมืองโดย 
ถูกต้องตามกฎหมาย	โดยให้ประเทศพม่า	ลาว	และกัมพูชา	ดำเนินการพิสูจน์สัญชาติ
และรับรองสถานะคนต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองซึ่งอยู่ระหว่างรอการส่งกลับประเทศ	
โดยการออกหนังสือเดินทาง	 (Passport)	 ให้	 เว้นแต่ประเทศเหล่านั้นไม่สามารถที่จะ 
ออกหนังสือเดินทางให้ได้	ก็ให้ใช้เอกสารการรับรองบุคคลของประเทศน้ันแทนหนังสือ 
เดินทางได้๓	 ทั้งนี้ก็เพื่อให้แรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองเปลี่ยนสถานะเป็น 
ผู้เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมาย	และอนุญาตให้ทำงานเป็นกรรมกรได้	

๓. ประเภทงานที่กฎหมายห้ามมิให้คนต่างด้าวทำ 
					โดยทัว่ไปแลว้	สทิธใินการทำงานของคนตา่งดา้วในประเทศไทยนัน้เปน็สทิธ ิ

เดด็ขาดสำหรบัคนไทยแตเ่ปน็สทิธทิีม่เีงือ่นไขสำหรบัคนตา่งดา้ว	เนือ่งจากวา่งานหลาย 
ประเภทจำเป็นต้องสงวนหรือจำกัดไว้สำหรับคนไทยเท่านั้น	ด้วยเหตุผลด้านความ 
มัน่คงของประเทศ	หรอืเพราะความสามารถในการแขง่ขนักบัคนตา่งดา้วของคนไทยยงั 
ไม่เพียงพอ	แต่อย่างไรก็ตามสิทธิในการทำงานของคนต่างด้าวก็ไม่ได้ถูกจำกัดอย่างเด็ดขาด 

	 	 ๓สมโภช	 ธีรวัฒนเศรษฐ์“ปัญหาสิทธิในการทำงานของแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง”	 วิทยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตร 

มหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยศรีปทุม	วิทยาเขตชลบุรี	๒๕๕๐.	หน้า	๖.
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คนต่างด้าวนั้นยังคงมีสิทธิทำงานได้หลายชนิด	หากมีความประสงค์ที่จะขออนุญาต 
ทำงานในประเทศไทย	ก็สามารถทำได้หากไม่เป็นงานที่ต้องห้ามตามกฎหมาย	ซึ่งงาน
ที่กฎหมายห้ามไม่ให้คนต่างด้าวทำสามารถแยกได้เป็น ๓ ประเภท	ดังนี้		

    ๓.๑ ประเภทงานไร้ฝีมือ ได้แก่ งานกรรมกร	 รวมถึงงานกสิกรรม	
งานเลี้ยงสัตว์	 งานป่าไม้	 งานประมง ยกเว้นงานที่ใช้ความชำนาญงานเฉพาะสาขา	 
อีกทั้งงานที่เกี่ยวกับการขายสินค้าที่ไม่ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญพิเศษ	 เช่น	
งานขายของหน้าร้าน	งานขายทอดตลาด	งานเร่ขายสินค้า แต่อย่างไรก็ตามกฎหมาย
กย็งัไดก้ำหนดขอ้ยกเวน้ในงานไรฝ้มีอืบางประเภททีอ่นญุาตใหค้นตา่งดา้วทำได	้ไดแ้ก	่
งานควบคุมดูแลฟาร์ม	และงานกรรมกรในเรือประมง	เฉพาะการประมงทางทะเล	

    ๓.๒ ประเภทงานกึ่งไร้ฝีมือ ได้แก่	 งานก่ออิฐ	 งานช่างไม้	 หรือ 
งานก่อสร้างอื่น	งานขับขี่ยานยนต์	หรืองานขับขี่ยานพาหนะ	ที่ไม่ใช้เครื่องจักรหรือ
เครื่องกล	งานเจียระไน	หรือขัดเพชรหรือพลอย งานเรียงตัวพิมพ์อักษรไทยด้วยมือ	
งานสาวและบิดเกลียวไหมด้วยมือ	งานมวนบุหรี่ด้วยมือ

    ๓.๓  ประเภทงานมีฝีมือที่คนไทยมีความสามารถทำได้ ได้แก่
		 	 	 		 	 	 ๑)		 งานหัตถกรรมที่เกี่ยวกับไม้และพืช	 ได้แก่	 งานแกะสลักไม้	 

งานทอเสื่อหรืองานทำเครื่องใช้ด้วยกก	 หวาย	 ปอ	 ฟาง	 หรือเยื่อไม้ไผ่	 งานทำ 
กระดาษสาด้วยมือ	งานทำเครื่องถม

		 	 	 		 	 	 ๒)		 งานหัตถกรรมที่เกี่ยวกับโลหะ	 ได้แก่	 งานทำเครื่องเขิน	
งานทำเครื่องทองเครื่องเงิน	 หรือเครื่องนาก	 งานทำเครื่องลงหิน	 งานทำบาตร	
งานทำมีด

		 	 	 		 	 	 ๓)		 งานหัตถกรรมที่ เกี่ยวกับผ้าและเครื่องนุ่ งห่ม	 ได้แก่ 	
งานทอผ้าด้วยมือ	งานทำที่นอนหรือผ้าห่มนวม	งานทำผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมด้วยมือ	
งานทำร่มกระดาษหรือผ้า	งานทำรองเท้า	งานทำหมวก	งานประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย

			 	 		 	 	 ๔)		 งานหัตถกรรมเก่ียวกับดิน	ได้แก่งานป้ันหรือทำเคร่ืองป้ันดินเผา
		 	 	 		 	 	 ๕)		 งานหัตถกรรมที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม	 ได้แก่	 งานทำเครื่อง 

ดนตรีไทย	งานทำตุ๊กตาไทย	งานทำพระพุทธรูป
		 	 	 		 	 	 ๖)		 งานบริการที่ต้องมีวิชาชีพพิเศษแต่มิใช่วิชาชีพที่รัฐควบคุม	

ไดแ้ก	่งานตดัผม	งานดดัผม	หรอืงานเสรมิสวย	งานนายหนา้หรอืงานตวัแทน	งานเสมยีน	
พนักงานหรืองานเลขานุการ

			 	 		 	 	 ๗)		 งานบริการที่ต้องมีวิชาชีพพิเศษและเป็นวิชาชีพที่รัฐควบคุม	
ไดแ้ก	่งานในวชิาชพีวศิวกรรม	สาขาวศิวกรรมโยธาทีเ่กีย่วกบังานออกแบบและคำนวณ	 
จัดระบบวิจัย	วางโครงการ	ทดสอบ	ควบคุมการก่อสร้าง	หรือให้คำแนะนำ		งานใน 
วิชาชีพสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับงานออกแบบ	เขียนแบบ	ประมาณราคา	อำนวยการ	
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  ๔พระราชกฤษฎกีากำหนดงานในอาชพีและวชิาชพีทีห่า้มคนตา่งดา้วทำ	พ.ศ.	๒๕๒๒	จำนวน	๓๙	อาชพี	ไดแ้ก	่(๑)	งานกรรมกร	
ยกเวน้งานกรรมกรในเรอืประมง	(งานทีห่า้มคนตา่งดา้วทำตาม	(๑)	ไมใ่ชบ้งัคบัแกค่นตา่งดา้วทีไ่ดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้มาในราชอาณาจกัร 
ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งชาติอื่น	 
และคนต่างด้าวที่ได้รับการกำหนดสถานะให้เป็นคนเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและมีใบสำคัญถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้า
เมือง)	(๒)	งานกสิกรรม	งานเลี้ยงสัตว์	งานป่าไม้	หรืองานประมง	ยกเว้นงานที่ใช้ความชำนาญงานเฉพาะสาขา	งานควบคุมดูแลฟาร์ม	
หรืองานกรรมกรในเรือประมงทางทะเล	 (๓)	งานก่ออิฐ	งานช่างไม้	หรืองานก่อสร้างอื่น	 (๔)	งานแกะสลักไม้	 (๕)	งานขับขี่ยานยนต	์
หรืองานขับขี่ยานพาหนะที่ไม่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องกล	ยกเว้นงานขับขี่เครื่องบินระหว่างประเทศ	 (๖)	งานขายของหน้าร้าน	 (๗)	
งานขายทอดตลาด	(๘)	งานควบคุม	ตรวจสอบ	หรือให้บริการทางบัญชี	ยกเว้นงานตรวจสอบภายในเป็นครั้งคราว	(๙)	งานเจียระไน	
หรอืขดัเพชรหรอืพลอย	(๑๐)	งานตดัผม	งานดดัผม	หรอืงานเสรมิสวย	(๑๑)	งานทอผา้ดว้ยมอื	(๑๒)	งานทอเสือ่	หรอืงานทำเครือ่งใชด้ว้ย 
กก	หวาย	ปอ	ฟาง	หรือเยื่อไม้ไผ่	 (๑๓)	 งานทำกระดาษสาด้วยมือ	 (๑๔)	 งานทำเครื่องเขิน	 (๑๕)	 งานทำเครื่องดนตรีไทย	 (๑๖)	
งานทำเครื่องถม	 (๑๗)	 งานทำเครื่องทอง	 เครื่องเงิน	 หรือเครื่องนาก	 (๑๘)	 งานทำเครื่องลงหิน	 (๑๙)	 งานทำตุ๊กตาไทย	 (๒๐)	
งานทำที่นอนหรือผ้าห่มนวม	(๒๑)	งานทำบาตร	(๒๒)	งานทำผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมด้วยมือ	(๒๓)	งานทำพระพุทธรูป	(๒๔)	งานทำมีด	
(๒๕)	งานทำรม่กระดาษหรอืผา้	(๒๖)	งานทำรองเทา้	(๒๗)	งานทำหมวก	(๒๘)	งานนายหนา้	หรอืงานตวัแทน	ยกเวน้งานนายหนา้หรอืงาน
ตวัแทนในธรุกจิการคา้ระหวา่งประเทศ	(๒๙)	งานในวชิาชพีวศิวกรรม	สาขาวศิวกรรมโยธา	ทีเ่กีย่วกบังานออกแบบและคำนวณ	จดัระบบ	
วิจัย	วางโครงการทดสอบ	ควบคุมการก่อสร้าง	หรือให้คำแนะนำ	ทั้งนี้	 ไม่รวมงานที่ต้องใช้ความชำนาญพิเศษ	 (๓๐)	งานในวิชาชีพ 
สถาปตัยกรรมทีเ่กีย่วกบังานออกแบบ	เขยีนแบบ	ประมาณราคา	อำนวยการกอ่สรา้ง	หรอืใหค้ำแนะนำ	(๓๑)	งานประดษิฐเ์ครือ่งแตง่กาย	
(๓๒)	งานปั้นหรือทำเครื่องปั้นดินเผา	 (๓๓)	งานมวนบุหรี่ด้วยมือ	 (๓๔)	งานมัคคุเทศก์	หรืองานจัดนำเที่ยว	 (๓๕)	งานเร่ขายสินค้า 
(๓๖)	 งานเรียงตัวพิมพ์อักษรไทยด้วยมือ	 (๓๗)	 งานสาวหรือบิดเกลียวไหมด้วยมือ	 (๓๘)	 งานเสมียนพนักงานหรืองานเลขานุการ	 
(๓๙)	งานให้บริการทางกฎหมายหรืออรรถคดี	ยกเว้น	 (ก)	งานปฏิบัติหน้าที่อนุญาโตตุลาการ	 (ข)	งานว่าต่างแก้ต่างในชั้นอนุญาโต 
ตุลาการ	ถ้ากฎหมายซึ่งใช้บังคับแก่ข้อพิพาทที่พิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการนั้นมิใช่กฎหมายไทย	หรือเป็นกรณีที่ไม่ต้องขอบังคับ 
คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนั้นในราชอาณาจักรไทย.

ก่อสร้างหรือให้คำแนะนำ	งานมัคคุเทศก์	หรืองานจัดนำเที่ยว	งานควบคุม	ตรวจสอบ	
หรือให้บริการทางบัญชี	งานให้บริการทางกฎหมายหรืออรรถคดี๔	เป็นต้น

			 	 เนื่องจากพระราชกฤษฎีกากำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้าม 
คนต่างด้าวทำ	พ.ศ.	๒๕๒๒	ห้ามมิให้คนต่างด้าวทำงาน	๓๙	ประเภทเท่านั้น	ดังนั้น	 
ถ้าคนต่างด้าวที่ประสงค์จะทำงานประเภทใดประเภทหนึ่งดังกล่าวจะไม่ได้รับการ 
รับรองสิทธิในการร้องขออนุญาตเข้ามาทำงานในประเทศไทยได้แต่หากงานท่ีคนต่างด้าว 
ตอ้งการทำนัน้ไมเ่ปน็กรณตีามทีก่ฎหมายหา้มในกรณดีงักลา่วคนต่างด้าวย่อมสามารถ
ทำงานน้ันได้แต่จะทำได้ต่อเม่ือได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมแรงงาน 
หรือเจ้าพนักงานที่อธิบดีกรมแรงงานมอบหมาย	 หากไม่ได้รับ 
อนุญาตจากเจ้าพนักงานย่อมมีความผิดตามกฎหมาย

๔.  การขอใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว
			 	คนตา่งดา้วทีไ่ดร้บัอนญุาตใหท้ำงานในประเทศไทยได	้ 

คือ	 คนต่างด้าวซึ่งไม่อาจขอรับใบอนุญาตต่อนายทะเบียน 
เพือ่ทำงานตามประเภททีค่ณะรฐัมนตรกีำหนด	ทัง้นี	้โดยคำนงึถงึ 
ความมั่นคงของชาติและผลกระทบต่อสังคม	 ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว 
การขอใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวนั้นอาจทำได้ทั้งในกรณีที่คนต่างด้าวยังไม่ได้ 
เดินทางเข้ามาในประเทศ	และในกรณีที่คนต่างด้าวได้เดินทางเข้ามาในประเทศแล้ว	 
โดยมีกระบวนการขอใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว	ดังนี้
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     ๔.๑ การขอใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวที่ยังไม่ได้เข้ามาใน 
ประเทศไทย

			 	 		 	 	 กรณีคนต่างด้าวที่ต้องการเข้ามาทำงานในประเทศไทยแต่ยังอยู ่
นอกราชอาณาจักร	 ให้คนต่างด้าวนั้นติดต่อสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศ 
ที่ตนอาศัยอยู่เพื่อขออนุญาตเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราว	และให้นายจ้าง 
ท่ีอยู่ในราชอาณาจักรยื่นขอรับใบอนุญาตแทน	เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงเดินทางเข้ามา 
รบัใบอนญุาตและทำงานได	้หรอืในกรณทีีบ่รษิทัหา้งรา้น	เจา้ของธรุกจิ	มคีวามประสงค ์
จะรับคนต่างด้าวเข้ามาทำงาน	 โดยที่คนต่างด้าวยังมิได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทย	 
ก็สามารถทำได้	ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา	๑๑	แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคน 
ต่างด้าว	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 ที่บัญญัติว่า“ผู้ใดประสงค์จะจ้างคนต่างด้าวซึ่งอยู่นอก 
ราชอาณาจักรเข้ามาทำงานในกิจการของตนในราชอาณาจักร จะยื่นคำขอรับ 
ใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมแทนคนต่างด้าวนั้นก็ได้”	 ในทางปฏิบัติผู้ที่ 
ต้องการจ้างคนต่างด้าวจะต้องไปยื่นเรื่องขอใบอนุญาตทำงานที่กองงานคนต่างด้าว	
กรมการจัดหางาน	กระทรวงแรงงาน	หรือสำนักงานแรงงานจังหวัดทั่วประเทศ

		 	 	 		 	 	 เมื่อการยื่นขอใบอนุญาตแทนคนต่างด้าวได้รับการอนุมัติแล้ว	 
เจ้าของธุรกิจ	 บริษัทห้างร้านผู้ยื่นขอจะรวบรวมเอกสารต่างๆ	 เพื่อยื่นเรื่องให้กับ 
สำนกังานตรวจคนเขา้เมอืง	เพือ่ขออนมุตักิารขอกำหนดตำแหนง่	เมือ่ไดร้บัอนมุตัแิลว้	 
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง	 จะแจ้งสถานฑูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ 
ที่คนต่างด้าวแจ้งความประสงค์ขอรับการตรวจลงตรา	 (วีซ่า)	 โดยกงสุลไทย 
จะตรวจลงตราประเภท	Non-Immigration	 Visa	 รหัส	 B-A	 ให้	 เมื่อคนต่างด้าว 
เดินทางเข้ามาในประเทศไทย	พนักงานเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองจะประทับตราอนุญาต 
ให้คนต่างด้าวอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลา	๑	ปี๕ 

    ๔.๒ การขอใบอนุญาตทำงานของคนตางด้าวที่เดินทางเข้ามาใน 
ประเทศไทยแล้ว

		 	 	 		 	 	 ในกรณีที่คนต่างด้าวต้องการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยก่อน	 
แล้วจึงจะดำเนินการขอใบอนุญาตทำงาน	คนต่างด้าวจะต้องเข้ามาในประเทศไทย
โดยได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว	 ซึ่งผู้ยื่นขอวีซ่าจะต้องมีจดหมาย 
เชิญหรือจดหมายรับรองการทำงานจากบริษัทในประเทศไทยไปยื่นต่อสถานฑูตหรือ 
กงสุลไทยในต่างประเทศที่คนต่างด้าวแจ้งความประสงค์จะขอรับการตรวจลงตรา	 
โดยเมื่อมาถึงประเทศไทย	 พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจจะประทับตราอนุญาตให้ 
คนตา่งดา้วพกัอาศยัอยูใ่นประเทศไทยเปน็เวลา	๙๐	วนั	ในชว่งระยะเวลาเวลา	๙๐	วนันี	้

  ๕ชิดชนก	สาครเย็น,“ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าวในประเทศไทย”	วิทยานิพนธ ์

ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	๒๕๔๗.หน้า	๑๗
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คนต่างด้าวจะต้องยื่นขอใบอนุญาตทำงานกับกองงานคนต่างด้าวโดยจะต้องเตรียม 
เอกสารหลักฐานต่าง	ๆ 	ให้ครบถ้วนและดำเนินการเช่นเดียวกับกรณีของการขอใบอนุญาต 
ขอคนต่างด้าวที่ยังมิได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทย	 โดยผู้ยื่นขอจะต้องกรอก 
แบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาตทำงาน	พร้อมกับแนบเอกสารต่าง	ๆ 	ตามท่ีเจ้าหน้าท่ีกำหนด 
เมื่อได้รับใบอนุญาตทำงานแล้วจึงนำหลักฐานการได้รับอนุญาตพร้อมเอกสารที่ 
เกีย่วขอ้งกบับรษิทัมายืน่ขอตอ่อายวุซีา่โดยทางสำนกังานตรวจคนเขา้เมอืงจะอนญุาต
ให้อยู่ต่อได้ครั้งละไม่เกิน	๑	ปี๖

		 	 	 		 	 	 โดยทั่วไป	ในขณะที่ดำเนินการขอใบอนุญาต 
ทำงาน	 คนต่างด้าวไม่อาจทำงานได้จนกว่าจะดำเนินการให้ได้ 
รับใบอนุญาตเรียบร้อยแล้วจึงจะสามารถทำงานได้	 ซึ่งเป็นไป 
ตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑๗ 

ที่กำหนดห้ามมิให้คนต่างด้าวทำงานใดจนกว่าจะได้รับ 
ใบอนุญาตจากนายทะเบียน เว้นแต่คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาใน 
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 
เพ่ือทำงานอันจำเป็นและเร่งด่วนท่ีมีระยะเวลาทำงานไม่เกิน	๑๕	วัน 
แตค่นตา่งดา้วนัน้จะทำงานไดต้อ่เมือ่ไดม้หีนงัสอืแจง้ใหน้ายทะเบยีนทราบ	นอกจากนี ้
ยังได้กำหนดคุณสมบัติของคนต่างด้าวที่มีสิทธิขออนุญาตทำงานได้	 โดยจะต้องเป็น 
คนต่างด้าวที่มีถิ่นอยู่ในราชอาณาจักร	หรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร 
เปน็การชัว่คราว	ตามกฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมอืง	ซึง่มใิชบ่คุคลทีไ่ดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้มา 
ในฐานะนักท่องเที่ยวหรือเดินทางผ่านประเทศ	โดยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ 
ต้องห้าม๘	ดังต่อไปนี้

		 	 	 		 	 	 (๑)	 มีความรู้ความสามารถในการทำงานตามที่ขออนุญาต
		 	 	 		 	 	 (๒)	 ต้องไม่เป็นคนวิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
		 	 	 		 	 	 (๓)	ต้องไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อน	วัณโรคในระยะอันตราย	

โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการน่ารังเกียจแก่สังคม	ติดยาเสพติดให้โทษ	 โรคพิษ 
สุราเรื้อรัง	โรคซิฟิลิสในระยะที่	๓	

  ๖เรื่องเดียวกัน	หน้า	๑๘.

  ๗พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 มาตรา	 ๙	 บัญญัติว่า“ห้ามมิ ให้คนต่างด้าว 

ทำงานใดนอกจากงานตามมาตรา	๗	และได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน	 เว้นแต่คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการ 

ชัว่คราวตามกฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมอืงเพือ่ทำงานอนัจำเปน็และเรง่ดว่นทีม่รีะยะเวลาทำงานไมเ่กนิสบิหา้วนัแตค่นตา่งดา้วจะทำงาน

นั้นได้เมื่อได้มีหนังสือแจ้งให้นายทะเบียนทราบ”

	 	 มาตรา	 ๑๐	 บัญญัติว่า	 “คนต่างด้าวซึ่งจะขอรับใบอนุญาตตามมาตรา	 ๙	 ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรหรือได้รับ 

อนญุาตใหเ้ขา้มาในราชอาณาจกัรเปน็การชัว่คราวตามกฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมอืงโดยมใิชไ่ดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้มาในฐานะนกัทอ่งเทีย่ว

หรือผู้เดินทางผ่าน	และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎกระทรวง”

  ๘กฎกระทรวงกำหนดลักษณะต้องห้ามของคนต่างด้าวซึ่งจะขอรับใบอนุญาตทำงาน	พ.ศ.	๒๕๕๒.
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		 	 	 		 	 	 (๔)	 ต้องไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก 
ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือโดยกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว	
ภายในกำหนดระยะเวลา	๑	ปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต

สรุป
จากการที่ประเทศไทย	มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ	ทำให้มีการหลั่งไหล 

ของแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้านให้เข้ามาทำงานในประเทศมากขึ้นไม่ว่า 
จะเป็นแรงงานจากประเทศพม่า	ลาว	และกัมพูชา	โดยเฉพาะพื้นที่ตามแนวชายแดน	
ที่มีการเข้า	–	ออกของแรงงานต่างด้าวเป็นจำนวนมาก	 ประกอบกับได้มีการจัดตั้ง 
สถานประกอบการหรือสร้างโรงงานอุตสาหกรรมใกล้กับแนวชายแดนของนายจ้าง 
เพ่ือหวังท่ีจะใช้แรงงานต่างด้าวราคาถูกท่ีลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย	 แม้ท่ีผ่านมา 
รัฐบาลจะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยใช้มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมปัญหา 
แรงงานต่างด้าว	ทั้งปัญหาการหลบหนีเข้าเมือง	และปัญหาเกี่ยวกับสิทธิในการทำงาน 
ของคนต่างด้าวซึ่งกฎหมายได้กำหนดให้คนต่างด้าวสามารถที่จะทำงานในประเทศได ้
เพียงบางประเภทเท่านั้น	 แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะควบคุมปัญหาดังกล่าวได้ทั้งหมด	 
เน่ืองจากว่ายังมีคนต่างด้าวอีกประเภทหน่ึงท่ีลักลอบเข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
เพื่อหางานทำ	แต่ได้รับการผ่อนผันให้ทำงานได้ตามมติคณะรัฐมนตรี	เพื่อแก้ไขปัญหา 
การขาดแคลนแรงงานประเภทไร้ฝีมือซึ่งเกิดจากภาคการเกษตรกรรม	 การประมง	 
และอุตสาหกรรมที่มีความจำเป็นต้องใช้แรงงานต่างด้าวเหล่านั้น	

การทีร่ฐับาลไดม้นีโยบายในการสง่เสรมิใหค้นตา่งชาตเิขา้มาลงทนุในประเทศ	 
เพือ่ใหเ้กดิผลดตีอ่การพฒันาเศรษฐกจิของประเทศโดยเปดิโอกาสใหม้กีารลงทนุอยา่ง 
เสรเีพือ่ดงึดดูการลงทนุโดยตรงจากนานาประเทศและระหวา่งประเทศในกลุม่ประเทศ
อาเซยีนดว้ยกนั	โดยใหน้กัลงทนุไดร้บัการปฏบิตัเิชน่เดยีวกบัคนในชาตติน	ซึง่การเปดิ 
เสรใีนการลงทนุจะชว่ยสง่เสรมิตอ่การพฒันาเศรษฐกจิในอาเซยีนได	้นอกจากนีย้งัเปน็
การเปดิโอกาสใหแ้รงงานตา่งดา้วเขา้มาทำงานในประเทศไดอ้ยา่งเสรีเพราะมคีวาม
ตอ้งการแรงงานเพิม่มากขึน้	โดยมกีารเคลือ่นยา้ยแรงงานเสร ีสง่ผลดตีอ่ตลาดแรงงาน 
กลา่วคอื	ตลาดแรงงานจะมคีวามยดืหยุน่มากขึน้	เพราะแรงงานในแตล่ะประเทศจะ
มโีอกาสเลอืกทำงานในสถานทีห่รอืในประเทศทีม่โีอกาสทีจ่ะพฒันาและแสดงศกัยภาพ 
ได้สูงสุด	ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้ที่สูงขึ้นตามไปด้วย	และทำให้ประเทศมีการขยายตัว 
ทางเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง	ทั้งนี้	เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	ลดต้นทุน	
และเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุน	แต่ก็ยังมีข้อเสียอันเกิดจากการเคลื่อนย้าย 
แรงงานเสรีนั้น	 เนื่องจากว่าอุตสาหกรรมบางประเภทอาจได้รับผลกระทบจาก 
การหลั่งไหลของแรงงานที่มาจากประเทศอื่นซึ่งมาแข่งขันในอีกประเทศหนึ่ง  
นายจา้งหรอืผูป้ระกอบการจงึมทีางเลอืกทีจ่ะเลอืกจา้งแรงงานในประเทศใดประเทศ 
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หน่ึงท่ีมีค่าแรงถูกกว่า นอกจากน้ีการเคล่ือนย้ายแรงงานดังกล่าวอาจเกิดความไม่สมดุล 
ทางเศรษฐกิจและอาจเกิดความขัดแย้งทางวัฒนธรรมได้ 

แต่อย่างไรก็ตาม	การนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานแม้จะทำให้เศรษฐกิจ 
ของประเทศขยายตัวเพิ่มการหมุนเวียนเงินตราในประเทศ	 เพิ่มความรู้	 ทักษะ	 
ความสามารถใหแ้กแ่รงงานไทยและผูป้ระกอบธรุกจิในประเทศไทย	เกดิการผสมผสาน 
ทางวัฒนธรรมระหว่างคนไทยกับคนต่างด้าว	 และเป็นการทดแทนการขาดแคลน 
แรงงานไทยในดา้นตา่งๆ กต็าม แตใ่นขณะเดยีวกนักอ็าจกลายเปน็การแยง่งานของ 
คนไทยได	้หากขาดการบรหิารจดัการหรอืมกีารวางแผนทีด่	ีดงันัน้	 
ทกุฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งจะตอ้งรว่มมอืกนัเพือ่หามาตรการและแนวทาง 
ป้องกันมิให้เกิดปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิด 
กฎหมาย	รวมทั้งมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง	ทั้งนี้	เพื่อให้ 
ประเทศไทยมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจให้เจริญก้าวหน้า	 
และเปน็ศนูยก์ลางในการลงทนุของนกัลงทนุตา่งประเทศ		เพือ่ให ้
สอดคล้องกับหลักการของประชาคมอาเซียนในด้านเศรษฐกิจ 
อาเซยีนทีม่วีตัถปุระสงคเ์พือ่สง่เสรมิใหอ้าเซยีนเปน็ตลาดรว่มและ
ฐานการผลิตอันเดียวกัน	ที่มีการเคลื่อนย้ายสินค้า	การบริการ	และแรงงานฝีมืออย่าง 
เสรีเพียงพอท่ีจะแข่งขันกับประเทศต่าง	ๆ	ได้	ให้เป็นผลสำเร็จภายในปี	พ.ศ.	๒๕๕๘

 เอกสารอ้างอิง
	 	 •		ชดิชนก	สาครเยน็,“ปญัหากฎหมายเกีย่วกบัการทำงานของคนตา่งดา้วในประเทศไทย”	วทิยานพินธป์รญิญา 

	 	 	 	 	 นิติศาสตรมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	๒๕๔๗.
	 	 •	 เพ็ญชลิดา	มหัทธนาภิวัฒน์	“คนต่างด้าวกับการเข้ามาทำงานในประเทศไทย”	ผลงานทางวิชาการเพื่อ 

	 	 	 	 	 ประเมินเลื่อนตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน	๒๕๔๕.	
	 	 •			สมโภช	ธรีวฒันเศรษฐ	์“ปญัหาสทิธใินการทำงานของแรงงานตา่งดา้วหลบหนเีขา้เมอืง”	วทิยานพินธป์รญิญา 

	 	 	 	 	 นิติศาสตรมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยศรีปทุม	วิทยาเขตชลบุรี	๒๕๕๐.
	 	 •		พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว	พ.ศ.	๒๕๕๑.
		 •		พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง	พ.ศ.	๒๕๒๒.
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๑.	บทนำ 
ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาโดยมี 

พระมหากษตัรยิท์รงเปน็ประมขุและมรีฐัธรรมนญูเปน็กฎหมายสงูสดุของประเทศ ทีไ่ด ้
กำหนดให้อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุข 
ทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล รัฐสภาในฐานะที่เป็นองค์กร 
ในด้านนิติบัญญัติของประเทศอันประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามี 
อำนาจหนา้ทีใ่นการตรากฎหมายการควบคมุการบรหิารราชการแผน่ดนิ การใหค้วาม 
เห็นชอบในเรื่องสำคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของแผ่นดิน รวมทั้งการสรรหา 
แต่งตั้ง และการถอดถอนบุคคลจากตำแหน่งในองค์กรต่าง ๆ ตามที่รัฐธรรมนูญและ
กฎหมายบัญญัติ

ด้วยอำนาจหน้าที่และภารกิจของรัฐสภาที่มีความหลากหลาย กว้างขวาง 
และสลับซับซ้อนดังกล่าว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมี “คณะกรรมาธิการของสภา”  
เพื่อมาทำหน้าที่ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของรัฐสภา คณะกรรมาธิการจึงถือเป็น
ส่วนหนึ่งขององค์กรที่ใช้อำนาจในด้านนิติบัญญัติ ซึ่งคณะกรรมาธิการของสภา 
จึงมีทั้งคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา และคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร  
ซึ่งแต่ละสภาเป็นผู้แต่งตั้ง โดยคณะกรรมาธิการจะต้องทำภารกิจตามหน้าที่ที่ได้
รับมอบหมายจากสภา และถือเป็นกลไกที่สำคัญในกระบวนการทำงานของฝ่าย 
นิติบัญญัติ โดยช่วยเสริมสร้างการทำงานของสภาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีประสิทธิผล ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการมี
อำนาจออกคำสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริง 
หรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระทำหรือในเรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยู่ 
นั้นได้๑ แต่ในอดีตที่ผ่านมาคณะกรรมาธิการมักจะประสบกับปัญหาในการใช้ 

นายบรรหาร  กำลา
นิติกร สำนักกฎหมาย

 ๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๕.

กฎหมายว่าด้วยคำสั่งเรียก
ของคณะกรรมาธิการ	:	
ประเด็นพิจารณาและข้อสังเกต	



กฎหมายว่าด้วยคำส่ังเรียกของคณะกรรมาธิการ : 
ประเด็นพิจารณาและข้อสังเกต
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อำนาจดังกล่าว จนส่งผลทำให้กลไกในการช่วยเหลือกิจการของสภาตามภารกิจที่ 
ได้รับมอบหมายไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เช่น ปัญหาการไม่ได้รับความร่วมมือจาก 
หน่วยงานของรัฐในการดำเนินการตามหนังสือเรียกของคณะกรรมาธิการ๒ ปัญหา 
การขาดการให้ความคุ้มครองผู้มาให้ข้อมูลกับคณะกรรมาธิการในการปฏิบัติหน้าที่  
และปัญหาเรื่องการใช้อำนาจโดยมิชอบของคณะกรรมาธิการในการออกคำสั่งเรียก 
เอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น 
ในกิจการที่กระทำหรือในเรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษา๓ เป็นต้น    

   จากสภาพปัญหาในการใช้อำนาจดังกล่าว รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงได้เพิ่มเติมหลักการในมาตรา ๑๓๕ วรรคสอง โดยบัญญัติ 
ให้คำสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดง 
ความเห็นในกิจการท่ีกระทำหรือเร่ืองท่ีพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาของคณะกรรมาธิการ  
มีผลบังคับตามที่กฎหมายบัญญัติหรือมีโทษตามกฎหมาย เพื่อให้การทำหน้าที่ของ 
คณะกรรมาธกิารมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้๔ และในปจัจบุนัไดม้กีารอนวุตักิารใหเ้ปน็ไปตาม 
หลักการดังกล่าวด้วยการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของ 
คณะกรรมาธิการของสภาผู้ แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ .  ๒๕๕๔  
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ซึ่งการประกาศใช้บังคับกฎหมายดังกล่าว 
จะทำให้ส่งผลดีต่อการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ ทำให้มีประสิทธิภาพและได้รับ
ข้อเท็จจริงที่ครบถ้วน๕ 

  ๒ ธงทอง  จนัทรางศ,ุ การปรบัปรงุการทำงานของคณะกรรมาธกิารของสภาใหม้ปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้, รายงานการวจิยัเพือ่ 
จดัทำขอ้เสนอการปฏริปูการเมอืงไทย เสนอตอ่คณะกรรมการพฒันาประชาธปิไตย (คพป.) (กรงุเทพฯ : สำนกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั, 
๒๕๓๘), หน้า ๑๙.
  ๓ นรรัตน์ พิมเสน, อำนาจของคณะกรรมาธิการในการออกคำสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลง 
ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในกิจการที่กระทำหรือในเรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม,่  
http://www.thaindc.org/files/P21(1).pdf (สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔).
  ๔ คณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ์จดหมายเหตุและตรวจรายงานการประชุม สภาร่างรัฐธรรมนูญ, เจตนารมณ์ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐, พิมพ์ครั้งที่ ๑ (สำนักกรรมาธิการ ๓ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,  
๒๕๕๐), หน้า ๑๓๔.
  ๕ โปรดดูหมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔.

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๕๐ จึงได้เพ่ิมเติมหลักการในมาตรา ๑๓๕ วรรคสอง  

โดยบัญญัติให้คำส่ังเรียกเอกสารจากบุคคลใด  หรือ 

เรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็น 

ในกิจการท่ีกระทำหรือเ ร่ืองท่ีพิจารณาสอบสวน 

หรือศึกษาของคณะกรรมาธิการ  มีผลบังคับตามท่ี 

กฎหมายบัญญัติหรือมีโทษตามกฎหมาย
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ดงันัน้ คอลมันเ์กรด็กฎหมายนา่รูฉ้บบันี ้จงึขอนำเสนอเรือ่ง “กฎหมายวา่ด้วย 
คำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ : ประเด็นพิจารณาและข้อสังเกต” โดยมีเนื้อหา 
ประกอบด้วยสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของ 
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ และประเด็นพิจารณาและข้อสังเกตที่ 
เกี่ยวกับกฎหมายฉบับดังกล่าว ดังนี้

๒.	สาระสำคญัของพระราชบญัญตัคิำสัง่เรยีกของคณะกรรมาธกิาร	
ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา	พ.ศ.	๒๕๕๔ 

   ๒.๑ บทนิยามที่สำคัญ
   “คณะกรรมาธิการ” หมายความว่า คณะกรรมาธิการสามัญและ 

คณะกรรมาธิการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา
   “ประธานคณะกรรมาธิการ” หมายความว่า ประธานคณะกรรมาธิการ 

สามัญและคณะกรรมาธิการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา
   ๒.๒ หลักการทั่วไป
     ๒.๒.๑ สภาผูแ้ทนราษฎรและวฒุสิภามอีำนาจเลอืกสมาชกิของแตล่ะ

สภา ตัง้เปน็ “คณะกรรมาธกิารสามญั” และมอีำนาจเลอืกบคุคลผูเ้ปน็สมาชกิหรอืมไิด้
เปน็สมาชกิ ตัง้เปน็ “คณะกรรมาธกิารวสิามญั” เพือ่กระทำกจิการ พจิารณาสอบสวน 
หรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา แล้ว 
รายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี (มาตรา ๔)

     ๒.๒.๒ คณะกรรมาธกิารมอีำนาจออกคำสัง่เรยีกเอกสารจากบคุคลใด  
หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระทำหรือ 
ในเรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยู่นั้นได้ (มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง) อย่างไรก็ตาม  
คำสั่งเรียกดังกล่าวมิให้ใช้บังคับกับบุคคลดังต่อไปนี้ 

       ๑) ผูพ้พิากษาหรอืตลุาการ ทีป่ฏบิตัติามอำนาจหนา้ทีใ่นกระบวน 
วิธีพิจารณาพิพากษาอรรถคดีหรือการบริหารงานบุคคลของแต่ละศาล 

       ๒) ผู้ตรวจการแผ่นดินหรือกรรมการในองค์กรอิสระตาม 
รัฐธรรมนูญ ที่ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่โดยตรงในแต่ละองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
ตามบทบญัญตัใินรฐัธรรมนญูหรอืตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูแลว้แตก่รณ ี 
(มาตรา ๕ วรรคสอง) 

       นอกจากนี้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งจะเรียกให้ส่งเอกสาร หรือเรียกมา 
แถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นเป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของ 
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ให้ประธาน 
คณะกรรมาธิการแจ้งให้รัฐมนตรีซึ่งบังคับบัญชาหรือกำกับดูแลหน่วยงานที่บุคคลนั้น 
สังกัด “ทราบและมีคำส่ัง” ให้บุคคลน้ันดำเนินการตามหนังสือเรียกของคณะกรรมาธิการ  
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เวน้แตเ่ปน็กรณทีีเ่กีย่วกบัความปลอดภยัหรอืประโยชนส์ำคญัของแผน่ดนิ ใหถ้อืวา่ 
เป็นเหตุยกเว้นการปฏิบัติตามคำส่ังเรียกของคณะกรรมาธิการ (มาตรา ๕ วรรคสาม)

   ๒.๓ หลักเกณฑ์และวิธีการออกคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ
     ๒.๓.๑ การออกหนังสือให้ส่งเอกสาร หรือหนังสือเชิญให้มาชี้แจง 

(ครั้งที่ ๑)
          ในการดำเนนิกจิการทีก่ระทำหรอืในเรือ่งทีพ่จิารณาสอบสวน

หรอืศกึษาอยูข่องคณะกรรมาธกิารเรือ่งใด หากคณะกรรมาธกิาร “มมีต”ิ ใหเ้รยีกเอกสาร 
จากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นเพื่อ 
ประกอบการพิจารณาให้คณะกรรมาธิการมีหนังสือ “ขอให้บุคคลนั้นส่งเอกสาร”  
หรือ “เชิญบุคคลนั้นมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็น” ต่อคณะกรรมาธิการ 
ภายในเวลาที่คณะกรรมาธิการกำหนด และบุคคลที่ ได้รับหนังสือดังกล่าว  
“ตอ้งจดัสง่เอกสาร” หรอื “ตอ้งมาแถลงขอ้เทจ็จรงิหรอืแสดงความเหน็ดว้ยตนเอง”  
ตอ่คณะกรรมาธกิาร “ภายในเวลาทีก่ำหนด” (มาตรา ๖ วรรคหนึง่ ประกอบมาตรา ๗  
วรรคหนึ่ง) เว้นแต่

          ๑)  บคุคลนัน้มเีวลาเหลอืทีจ่ะปฏบิตัติามหนงัสอืไมถ่งึ ๓ วนั 
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ “บุคคลนั้นอาจไม่ปฏิบัติตามก็ได้” แต่ต้องมีหนังสือแจ้ง 
เหตุดังกล่าวต่อคณะกรรมาธิการภายใน ๓ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ และเมื่อ 
คณะกรรมาธิการได้รับหนังสือแจ้งเหตุจากบุคคลนั้นแล้ว ให้มีหนังสือขอให้บุคคลนั้น 
ส่งเอกสารหรือเชิญบุคคลน้ันมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นต่อคณะกรรมาธิการ 
ภายในเวลาที่กำหนดอีกครั้งหนึ่ง (มาตรา ๖ วรรคสาม)

          ๒)  บุคคลท่ีได้รับหนังสือขอให้ส่งเอกสาร หรือหนังสือเชิญ  
เคยส่งเอกสาร หรือได้มาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในเรื่องเดียวกันต่อ 
คณะกรรมาธกิารคณะอืน่แลว้ อาจอา้งเอกสาร คำแถลง หรอืความเหน็ของตนดงักลา่ว 
แทนการส่งเอกสาร หรือมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็น แต่ต้องมีหนังสือ 
แจ้งต่อคณะกรรมาธิการภายใน ๓ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือขอให้ส่งเอกสารหรือ 
หนังสือเชิญ (มาตรา ๖ วรรคสี่) 

หากคณะกรรมาธิการ “มีมติ” ให้เรียกเอกสารจาก 

บุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริง 

หรือแสดงความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาให้ 

คณะกรรมาธกิารมหีนงัสอื “ขอใหบ้คุคลนัน้สง่เอกสาร” 

หรือ  “เชิญบุคคลนั้นมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดง 

ความเห็น” ต่อคณะกรรมาธิการ
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          ๓)  บุคคลที่ได้รับหนังสือเชิญมาแถลงข้อเท็จจริง หรือ 
แสดงความเห็น มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ โดยอาจมี “หนังสือขอเลื่อน” 
หรือ “หนังสือมอบหมายให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน” พร้อมชี้แจงเหตุจำเป็น 
อย่างชัดเจนต่อคณะกรรมาธิการภายใน ๓ วันนับแต่วันที่ ได้รับหนังสือเชิญ  
(มาตรา ๗ วรรคหนึ่ง)

     ๒.๓.๒ คณะกรรมาธกิารออกคำสัง่เรยีก (ครัง้ที ่๒) กรณบีคุคลนัน้ 
ไม่ปฏิบัติตามหนังสือที่ได้ส่งให้ในครั้งที่ ๑ 

          เมื่อบุคคลที่ได้รับหนังสือขอให้ส่งเอกสาร หรือเชิญมาแถลง 
ข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นไม่จัดส่งเอกสาร หรือไม่มาแถลงข้อเท็จจริงหรือ 
แสดงความเหน็ ใหค้ณะกรรมาธกิาร “ออกคำสัง่เรยีกเอกสารจากบคุคลนัน้หรอืเรยีก
บคุคลนัน้มาแถลงขอ้เทจ็จรงิหรอืแสดงความเหน็ดว้ยตนเอง” ตอ่คณะกรรมาธกิาร 
โดยในการออกคำสัง่เรยีกในครัง้ที ่๒ นี ้คณะกรรมาธกิารตอ้งม ี“มตดิว้ยคะแนนเสยีง 
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมาธิการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่” และคำสั่งเรียกต้อง 
ระบเุหตแุหง่การเรยีก ประเดน็ขอ้ซกัถามทีเ่กีย่วขอ้งตามสมควรและโทษของการฝา่ฝนื 
คำสั่งเรียกด้วย (มาตรา ๘)

   ๒.๔ บทยกเว้นความรับผิดของผู้ให้ถ้อยคำ หรือส่งมอบวัตถุ เอกสาร  
หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมาธิการ หรือผู้ที่จัดทำและเผยแพร่
รายงานการประชุม

     ผู้ท่ีให้ถ้อยคำ หรือส่งมอบวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
ต่อคณะกรรมาธิการ หรือผู้ที่จัดทำและเผยแพร่รายงานการประชุมตามข้อบังคับ 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี “ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง 
ทางอาญา หรอืทางวนิยั” เนือ่งจากการทีต่นเปดิเผยขอ้มลู หรอืใหว้ตัถ ุเอกสาร หรอื 
พยานหลักฐานหรือจัดทำและเผยแพร่รายงานโดยสุจริต แล้วแต่กรณี (มาตรา ๑๑)

   ๒.๕ บทกำหนดโทษ
     ๒.๕.๑ กรรมาธิการผู้ใด “ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 

โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด” หรือ “ปฏิบัติ หรือละเว้น 
การปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามพระราชบัญญัตินี้” ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ ๑ ปี 
ถึง ๑๐ ปี หรือปรับต้ังแต่ ๒,๐๐๐ บาทถึง ๒๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจำท้ังปรับ (มาตรา ๑๒)

     ๒.๕.๒ ผู้ ใ ด  “ฝ่ า ฝื นห รื อ ไ ม่ ปฏิ บั ติ ต ามคำสั่ ง เ รี ย กขอ ง 
คณะกรรมาธิการที่ได้ออกในครั้งที่ ๒” (ตามข้อ ๒.๓.๒) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 
๓ เดอืน หรอืปรบัไมเ่กนิ ๕,๐๐๐ บาท หรอืทัง้จำทัง้ปรบั และถา้ผูก้ระทำความผดิเปน็ 
“ขา้ราชการ พนกังาน หรอืลกูจา้ง” ของหนว่ยราชการหนว่ยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ 
หรือราชการส่วนท้องถิ่น “ให้ถือว่าเป็นความผิดทางวินัย” ด้วย (มาตรา ๑๓)
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     ๒.๕.๓ ผู้ ใด “ส่ง เอกสารหรือแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อ 
คณะกรรมาธกิารซึง่กระทำการตามหนา้ที”่ ตอ้งระวางโทษจำคกุไมเ่กนิ ๒ ป ีหรอืปรบั 
ไม่เกิน ๔,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๑๔)

     ๒.๕.๔ ผู้ใด “กระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการขัดขวางการ 
ปฏิบัติการตามหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ” ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑ ปี 
หรือปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๑๕)

   ๒.๖ ผู้ที่มีอำนาจกล่าวโทษเพื่อดำเนินคดี
     เมื่อมีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ “ประธาน 

คณะกรรมาธิการ” มีหนังสือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไป 
(มาตรา ๑๖)

๓.	ประเดน็พจิารณาและขอ้สงัเกตเกีย่วกบัพระราชบญัญตัคิำสัง่เรยีก	
ของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา	พ.ศ.	๒๕๕๔

   ผู้เขียนใคร่ขอหยิบยกประเด็นและข้อสังเกตเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
คำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
เพื่อพิจารณารวม ๔ ประเด็น ดังนี้

  ประเด็นที่ ๑ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ  
ซึ่งจะถือเป็นความผิดและมีโทษตามมาตร ๑๓ นั้น จะต้องเป็นกรณีการฝ่าฝืน 
หรอืไมป่ฏบิตัติามคำสัง่เรยีกของ “คณะกรรมาธกิารสามญั”๖ และ “คณะกรรมาธกิาร 
วสิามญั”๗ ของสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืวฒุสิภาเทา่นัน้ ไมร่วมถงึการฝา่ฝนืหรอืไมป่ฏบิตั ิ
ตามคำสั่งเรียกของ “คณะอนุกรรมาธิการ” ในคณะกรรมาธิการสามัญหรือ 
คณะกรรมาธิการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี 

  ๖ คณะกรรมาธกิารสามญั คอื คณะบคุคลทีส่ภาเลอืกและแตง่ตัง้ขึน้จากบคุคลผูเ้ปน็สมาชกิของสภาเทา่นัน้ (โปรดด ูขอ้บงัคบั 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๘๒ และ ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๗๗.)
  ๗ คณะกรรมาธิการวิสามัญ คือ กรรมาธิการที่สภาแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกแห่งสภานั้น มีจำนวนตาม 
ทีป่ระชมุสภากำหนดเปน็คณะกรรมาธกิาร สภาจะตัง้คณะกรรมาธกิารวสิามญัขึน้ในกรณทีีส่ภาพจิารณาเหน็วา่มเีหตผุลและความจำเปน็ 
ในกิจการของสภา ซึ่งไม่อยู่ในขอบข่ายความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาหรืออยู่ในข่ายความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาหลายคณะ.

การฝ่ าฝื นหรื อ ไ ม่ ปฏิ บั ติ ต ามคำสั่ ง เ รี ยกของ 

คณะกรรมาธิการ  ซึ่งจะถือเป็นความผิดและมี โทษ 

ตามมาตร ๑๓ นั้น  จะต้อง เป็นกรณีการฝ่าฝืน 

หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเรียกของ  “คณะกรรมาธิการ 

สามัญ” และ  “คณะกรรมาธิการวิสามัญ” ของ 

สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาเท่านั้น
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นอกจากนี้  ยังไม่รวมถึงการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเรียกของ 
คณะกรรมาธิการดังต่อไปนี้

(๑) “คณะกรรมาธิการร่วมกัน” ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแต่งตั้งขึ้น 
จากบุคคลซึ่งเป็นหรือมไิด้เป็นสมาชิกแห่งสภานัน้ ๆ  มีจำนวนเท่ากนัตามที่สภาผู้แทน
ราษฎรกำหนดประกอบเปน็คณะกรรมาธกิารรว่มกนัเพือ่พจิารณารา่งพระราชบญัญตั ิ
หรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญท่ีวุฒิสภาแก้ไขเพ่ิมเติมและสภาผู้แทนราษฎร 
ไมเ่หน็ชอบดว้ยกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิของวฒุสิภา๘ อยา่งไรกต็าม คณะกรรมาธกิารรว่มกนั 
มีอำนาจเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดง 
ความคิดเห็นในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติได้ และเอกสิทธ์ิท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๑๓๐ นั้น ให้คุ้มครองถึงบุคคลผู้กระทำหน้าที่กรรมาธิการร่วมกันนี้ด้วย๙

(๒) “คณะกรรมาธกิารทีว่ฒุสิภาแตง่ตัง้ขึน้ตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๒๑” ซึง่ 
คณะกรรมาธิการประเภทนี้มีเฉพาะในวุฒิสภาเท่านั้น จะเกิดขึ้นเมื่อมีกรณีที่วุฒิสภา 
จะตอ้งพจิารณาใหบ้คุคลดำรงตำแหนง่ใดตามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญู เพือ่ทำหนา้ที ่
ตรวจสอบประวตัแิละความประพฤตบิคุคลผูท้ีจ่ะดำรงตำแหนง่ดงักลา่ว ทัง้นี ้มขีอ้สงัเกต 
ว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้บัญญัติให้อำนาจคณะกรรมาธิการประเภทนี้ ในการเรียกเอกสาร 
จากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในกิจการ 
ที่กระทำหรือในเรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาไว้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกันกับ 
มาตรา ๑๓๕ และมาตรา ๑๔๗ อกีทัง้เอกสทิธิท์ีบ่ญัญตัไิวใ้นรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๓๐ นัน้  
ไม่คุ้มครองถึงบุคคลผู้กระทำหน้าที่กรรมาธิการประเภทนี้ด้วย๑๐ 

ประเด็นที่ ๒ ตามมาตรา ๕ วรรคสาม ได้กำหนดให้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งจะ 
เรยีกใหส้ง่เอกสาร หรอืเรยีกมาแถลงขอ้เทจ็จรงิหรอืแสดงความเหน็เปน็ “ขา้ราชการ  
พนกังาน หรอืลกูจา้ง” ของหนว่ยราชการ หนว่ยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ หรอืราชการ 
สว่นทอ้งถิน่ ใหป้ระธานคณะกรรมาธกิารแจง้ให ้“รฐัมนตร”ี ซึง่บงัคบับญัชาหรอืกำกบั 
ดูแลหน่วยงานที่บุคคลนั้นสังกัด “ทราบและมีคำสั่งให้บุคคลนั้นดำเนินการตาม 
หนังสือเรียกของคณะกรรมาธิการ” เว้นแต่เป็นกรณีที่เกี่ยวกับความปลอดภัย 
หรอืประโยชนส์ำคญัของแผน่ดนิ ใหถ้อืวา่เปน็เหตยุกเวน้การปฏบิตัติามคำสัง่เรยีกของ 
คณะกรรมาธิการ 

มปีระเดน็ทีน่า่พจิารณาวา่ ในกรณทีีค่ณะกรรมาธกิารไดอ้อกคำสัง่เรยีกเอกสาร 
จากขา้ราชการ หรอืเรยีกขา้ราชการมาแถลงขอ้เทจ็จรงิหรอืแสดงความเหน็โดยประธาน 
คณะกรรมาธิการได้แจ้งให้รัฐมนตรีซ่ึงบังคับบัญชาหรือกำกับดูแลหน่วยงาน 

  ๘ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๗ (๓). 
  ๙ เรื่องเดียวกัน, มาตรา ๑๔๗ วรรคสอง.
 ๑๐ นรรัตน์  พิมเสน, เรื่องเดียวกัน.
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ทีข่า้ราชการนัน้สงักดั “ทราบ” แลว้ และขา้ราชการกพ็รอ้มทีจ่ะสง่เอกสารหรอืมาแถลง 
ข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็น แต่รัฐมนตรี “ไม่ได้มีคำสั่ง” หรือ “เพิกเฉยไม่สั่ง” 
หรือ “สั่งไม่ให้ข้าราชการผู้นั้น” ดำเนินการตามหนังสือเรียกของคณะกรรมาธิการ  
โดยมิใช่เป็นกรณีที่ เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สำคัญของแผ่นดิน  
ส่งผลทำให้ข้าราชการไม่ส่งเอกสารหรือไม่มาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็น 
กรณีดังกล่าว จะถือว่า “ข้าราชการผู้นั้น” ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเรียกของ
คณะกรรมาธิการซึ่งต้องรับโทษตามมาตรา ๑๓ หรือไม่ และจะถือว่า “รัฐมนตรี” 
กระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการขัดขวางการปฏิบัติการตามหน้าที่ของ 
คณะกรรมาธิการ ซึ่งต้องรับโทษตามมาตรา ๑๕ หรือไม่

ประเดน็ทีห่ยบิยกขึน้มาพจิารณานี ้แมใ้นทางปฏบิตัทิีผ่า่นมาจะไมค่อ่ยเกดิขึน้  
แต่ก็ไม่อาจจะกล่าวได้ว่าจะไม่เกิดขึ้นเลยในอนาคตซึ่งในสถานการณ์เช่นนี้  
ย่อมเป็นท่ีลำบากใจของข้าราชการมิใช่น้อยและหากจะช้ีแจงเหตุผลต่อคณะกรรมาธิการ 
ก็อาจสร้างความไม่พอใจแก่รัฐมนตรีเจ้าสังกัดได้ ดังนั้น หากกรณี ดังกล่าวเกิดขึ้น 
และข้อเท็จจริงปรากฏชัดเจนว่าการที่ข้าราชการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเรียก 
ของคณะกรรมาธกิาร สบืเนือ่งมาจากรฐัมนตร ี“ไมไ่ดม้คีำสัง่” หรอื “เพกิเฉยไมส่ัง่”  
โดยมีเจตนาที่จะมิให้มีการดำเนินการตามหนังสือเรียกของคณะกรรมาธิการ  
หรอื “สัง่ไมใ่หข้า้ราชการผูน้ัน้” ดำเนนิการตามหนงัสอืเรยีกของคณะกรรมาธกิารแลว้  
ผู้เขียนมีความเห็นว่าน่าจะถือว่า “รัฐมนตรี” กระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็น 
การขัดขวางการปฏิบัติการตามหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ ซึ่งต้องรับโทษ 
ตามมาตรา ๑๕ ส่วน “ข้าราชการ” จะถือว่าเป็นผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเรียก 
ของคณะกรรมาธิการและต้องรับโทษตามมาตรา ๑๓ หรือไม่ จะต้องพิจารณาถึง 
“เจตนา” เป็นสำคัญ ซึ่งในกรณีนี้น่าจะถือว่า “ไม่มีเจตนาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
คำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ”

ประเด็นที่ ๓ กรณีที่กรรมาธิการซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก 
วฒุสิภา “ปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัหินา้ทีโ่ดยมชิอบ เพือ่ใหเ้กดิความเสยีหายแก่ 
ผูห้นึง่ผูใ้ด” หรอื “ปฏบิตั ิหรอืละเวน้การปฏบิตัหินา้ทีโ่ดยทจุรติตามพระราชบญัญตัิ 
นี”้ อนัเปน็ความผดิตามมาตรา ๑๒ นัน้ การกระทำกรรมเดยีวกนันีจ้ะถอืเปน็ “คดอีาญา 
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง” ซึ่งศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง 

“ข้าราชการ”  จะถือว่าเป็นผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม 

คำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการและต้องรับโทษ 

ตามมาตรา ๑๓ หรือไม่ จะต้องพิจารณาถึง  “เจตนา” 

เป็นสำคัญ ซึ่งในกรณีนี้น่าจะถือว่า  “ไม่มีเจตนาฝ่าฝืน 

หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ”
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ทางการเมืองมีอำนาจพิจารณาพิพากษา ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๗๕ วรรคหนึ่ง๑๑ 
อีกหรือไม่

ประเด็นดังกล่าวนี้ ในชั้นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของ 
คณะกรรมาธกิารของสภาผูแ้ทนราษฎรและวฒุสิภา พ.ศ. .... ของวฒุสิภา ไดม้กีารเชญิ 
ผู้ซึ่งเป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวในชั้นการพิจารณา 
ของสภาผูแ้ทน มาชีแ้จงและแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัประเดน็ดงักลา่วนี ้โดยผูช้ีแ้จง 
มีความเห็นว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นความผิดเฉพาะตามพระราชบัญญัตินี้เท่านั้น  
“ไมถ่อืเปน็คดอีาญาผูด้ำรงตำแหนง่ทางการเมอืง”๑๒ อยา่งไรกต็าม ดว้ยความเคารพ 
ต่อความเห็นดังกล่าว ผู้เขียนมีความเห็นว่า “น่าจะถือเป็นคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่ง 
ทางการเมือง” ด้วย เนื่องจากการที่กรรมาธิการซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
หรือสมาชิกวุฒิสภา “ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยทุจริตตาม 
พระราชบัญญัตินี้” ย่อมอยู่ในความหมาย “การกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ 
หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น” ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๗๕ วรรคหนึ่ง แล้ว  
ทัง้นี ้เพราะการกระทำทีถ่อืเปน็ “การปฏบิตัหินา้ทีโ่ดยทจุรติตามพระราชบญัญตันิี”้ 
หรอื “การทจุรติตอ่หนา้ทีต่ามรฐัธรรมนญูมาตรา ๒๗๕ วรรคหนึง่” ยอ่มมลีกัษณะเปน็ 
“การใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ 
สำหรับตนเองหรือผู้อื่น” เช่นเดียวกัน๑๓ 

ดังนั้น กรณีที่กรรมาธิการซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภา “ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามพระราชบัญญัตินี้” 
นอกจากจะถือเป็นความผิดตามมาตรา ๑๒ แล้ว “น่าจะถือเป็นคดีอาญาผู้ดำรง 
ตำแหน่งทางการเมือง” ซึ่งศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
มีอำนาจพิจารณาพิพากษา ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๗๕ วรรคหนึ่ง อีกด้วย 

ประเด็นที่ ๔ ในกรณีมีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ มาตรา ๑๖ 
ได้กำหนดให้ “ประธานคณะกรรมาธิการ” มีหนังสือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน 
เพื่อดำเนินคดีต่อไป ดังนั้น จึงมีประเด็นที่น่าพิจารณาว่า ในกรณีที่ประชาชนได้รับ 
ความเสียหายจากการที่กรรมาธิการผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ  
เพือ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกผู่ห้นึง่ผูใ้ด หรอืปฏบิตั ิหรอืละเวน้การปฏบิตัหินา้ทีโ่ดยทจุรติ

  ๑๑ มาตรา ๒๗๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ในกรณีที่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาหรือ 
ขา้ราชการการเมอืงอืน่ ถกูกลา่วหาวา่รำ่รวยผดิปกต ิกระทำความผดิตอ่ตำแหนง่หนา้ทีร่าชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรอืกระทำ 
ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่นให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
มีอำนาจพิจารณาพิพากษา”.
  ๑๒ บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคำส่ังเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร 
และวุฒิสภา พ.ศ. .... วุฒิสภา ครั้งที่ ๒ วันอังคารที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔.
  ๑๓ โปรดดู บทนิยามคำว่า “โดยทุจริต” ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑ และบทนิยามคำว่า “ทุจริตต่อหน้าที่” ใน 
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ และพระราชบญัญตัมิาตรการของ 
ฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓.
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ตามพระราชบญัญตันิี ้อนัเปน็การกระทำความผดิตามมาตรา ๑๒ แหง่พระราชบญัญตันิี ้
“ประชาชนผูไ้ดร้บัความเสยีหาย” จากการกระทำของกรรมาธกิารดงักลา่วจะมสีทิธิ 
ร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีด้วยตนเองได้หรือไม่ 
เพียงใด

   ประเด็นดังกล่าว ผู้เขียนมีความเห็นว่า การกำหนดให้ “ประธาน 
คณะกรรมาธกิาร” มหีนงัสอืกลา่วโทษตอ่พนกังานสอบสวนเพือ่ดำเนนิคดใีนกรณมีกีาร 
กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ มิใช่การบัญญัติกฎหมายเพื่อจำกัดสิทธิ 
การดำเนินคดีหรือการฟ้องคดีของประชาชนในกรณีได้รับความเสียหายจากการที่ 
กรรมาธกิารผูใ้ดปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัหินา้ทีโ่ดยมชิอบ เพือ่ใหเ้กดิความเสยีหาย 
แกผู่ห้นึง่ผูใ้ด หรอืปฏบิตั ิหรอืละเวน้การปฏบิตัหินา้ทีโ่ดยทจุรติตามพระราชบญัญตันิี ้ 
แต่บทบัญญัติดังกล่าวน่าจะเป็นเพียงการกำหนดตัวบุคคลที่ถือว่าเป็นผู้เสียหาย 
ตามกฎหมายหรือกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิดำเนินคดี ให้มีความชัดเจนเท่านั้น 
กล่าวคือ หากมีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ก็ให้ “ประธาน 
คณะกรรมาธิการ” ในฐานะที่เป็นผู้แทนของคณะกรรมาธิการ มีหน้าที่กล่าวโทษต่อ 
พนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไป 

ท้ังน้ี หากพิจารณาคำปรารภในส่วนบทบัญญัติจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ตามรัฐธรรมนูญของพระราชบัญญัตินี้ จะเห็นว่าไม่มีการอ้างบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๔๐ เกี่ยวกับสิทธิในกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติ 
รัฐธรรมนูญมาตรา ๒๙ ซึ่งบัญญัติให้การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่ 
รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะกระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
และกฎหมายนีต้อ้งระบบุทบญัญตัแิหง่รฐัธรรมนญูทีใ่หอ้ำนาจในการตรากฎหมาย 
ไว้ด้วย แต่ประการใด ประกอบกับสิทธิการฟ้องคดีหรือสิทธิเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
ของประชาชนดังกล่าวเป็นสิทธิข้ันพ้ืนฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญซ่ึงกฎหมาย 
จะไปจำกัดสิทธิดังกล่าวไม่ได้ ดังนั้น หากจะถือว่าการกำหนดให้ “ประธาน 
คณะกรรมาธกิาร” มหีนงัสอืกลา่วโทษตอ่พนกังานสอบสวนเพือ่ดำเนนิคดใีนกรณมีกีาร 
กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นการบัญญัติกฎหมายในลักษณะจำกัดสิทธิ 
การดำเนินคดีหรือการฟ้องคดีของประชาชน และส่งผลทำให้ประชาชนผู้ได้รับ 
ความเสียหายจากการที่กรรมาธิการผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ  

สทิธกิารฟอ้งคดหีรอืสทิธเิขา้ถงึกระบวนการยตุธิรรม 

ของประชาชนดงักลา่วเปน็สทิธขิัน้พืน้ฐานของประชาชน 

ตามรัฐธรรมนูญซึ่งกฎหมายจะไปจำกัดสิทธิดังกล่าว

ไม่ได้
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เกร็ดกฎหมายน่ารู้

เพือ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกผู่ห้นึง่ผูใ้ด หรอืปฏบิตั ิหรอืละเวน้การปฏบิตัหินา้ทีโ่ดยทจุรติ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่มีสิทธิร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเพื่อ 
ดำเนนิคดดีว้ยตนเองไดแ้ลว้ นา่จะถอืวา่บทบญัญตัมิาตรา ๑๖ ดงักลา่ว เปน็บทบญัญตั ิ
ที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและเป็นอันใช้บังคับมิได้ 

ดังนั้น ในกรณีที่ประชาชนได้รับความเสียหายจากการที่กรรมาธิการผู้ใด 
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด  
หรือปฏิบัติ  หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยทุจริตตามพระราชบัญญัตินี้   
อันเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัตินี้ “ประชาชน 
ผู้ได้รับความเสียหาย” จากการกระทำของกรรมาธิการดังกล่าวจึงน่าจะมีสิทธิ 
รอ้งทกุขห์รอืกลา่วโทษตอ่พนกังานสอบสวนเพือ่ดำเนนิคดดีว้ยตนเองได ้อยา่งไรกต็าม  
เนื่องจากพระราชบัญญัตินี้  “มิได้” บัญญัติ ให้  “ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม 
พระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมาธิการเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา”๑๔  
ดังนั้น ประชาชนผู้ได้รับความเสียหาย ในกรณีดังกล่าว จึงไม่สามารถร้องทุกข์ 
หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อกรรมาธิการในความผิดฐาน  
“เจา้พนกังานปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัหินา้ทีโ่ดยมชิอบ หรอืปฏบิตั ิหรอืละเวน้
การปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ ได้อีก    

อนึ่ง หากถือว่า กรณีที่ “กรรมาธิการผู้ใดปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยทจุรติตามพระราชบญัญตันิี”้ เปน็ “คดอีาญาผูด้ำรงตำแหนง่ทางการเมอืง” แลว้  
ประชาชนผู้ได้รับความเสียหายก็สามารถกล่าวหาต่อคณะกรรมการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อให้ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปสำนวน 
พร้อมทั้งทำความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
ส่งไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๒๗๕ วรรคสาม ประกอบพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการปอ้งกนั 
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๖ การดำเนินคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่ง
ทางการเมืองตามมาตรา ๒๗๕ ของรัฐธรรมนูญได้ อีกช่องทางหนึ่งด้วย

	๔.	บทสรุป
จากสภาพปัญหาและอุปสรรคในการไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐ 

ในการดำเนินการตามหนังสือเรียกของคณะกรรมาธิการ ปัญหาการขาดการให้ 
ความคุม้ครองผูม้าใหข้อ้มลูกบัคณะกรรมาธกิารในการปฏบิตัหินา้ที ่และปญัหาเรือ่งการ 
ใช้อำนาจโดยมิชอบของคณะกรรมาธิการในการออกคำสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลใด  

  ๑๔ เดิมร่างพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. .... ซึ่งเสนอโดย 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้กำหนดให้ “ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมาธิการเป็นเจ้าพนักงานตามประมวล 
กฎหมายอาญา” แต่ในชั้นการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยตัดความดังกล่าวออก.
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หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในกิจการที่กระทำ 
หรือในเรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษา ในอดีตที่ผ่านมา ปัจจุบันรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๕ วรรคสอง ประกอบกับ
พระราชบญัญตัคิำสัง่เรยีกของคณะกรรมาธกิารของสภาผูแ้ทนราษฎรและวฒุสิภา  
พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงได้วางหลักการเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวโดยกำหนดให ้
คำส่ังเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็น 
ในกจิการทีก่ระทำหรอืเรือ่งทีพ่จิารณาสอบสวนหรอืศกึษาของคณะกรรมาธกิาร “มผีล
บงัคบัในลกัษณะเปน็โทษอาญาตามทีก่ฎหมายบญัญตั”ิ กำหนดบทยกเวน้ความรบัผดิ 
ของผู้ให้ถ้อยคำ หรือส่งมอบวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องต่อ 
คณะกรรมาธิการ หรือผู้ท่ีจัดทำและเผยแพร่รายงานการประชุมตามข้อบังคับการประชุม 
สภาผูแ้ทนราษฎร หรอืวฒุสิภา แลว้แตก่รณ ีโดย “ไมต่อ้งรบัผดิทัง้ทางแพง่ ทางอาญา 
หรอืทางวนิยั” เนือ่งจากการทีต่นเปดิเผยขอ้มลู หรอืใหว้ตัถ ุเอกสาร หรอืพยานหลกัฐาน 
หรือจัดทำและเผยแพร่รายงานโดยสุจริต แล้วแต่กรณี รวมท้ังการกำหนดบทลงโทษแก่ 
กรรมาธิการผู้ซ่ึง “ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ เพ่ือให้เกิดความเสียหาย 
แก่ผู้หน่ึงผู้ใด” หรือ “ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยทุจริตตามพระราชบัญญัติ 
นี้” ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมาธิการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

อยา่งไรกต็าม บทบญัญตัขิองกฎหมายฉบบัดงักลา่วยงัมบีางประเดน็ดงัทีผู่เ้ขยีน 
ได้หยิบยกขึ้นมาพิจารณาและตั้งข้อสังเกตไว้ในเบื้องต้น ซึ่งอาจจะทำให้การบังคับใช้ 
มคีวามไมช่ดัเจนได ้สมควรทีท่กุฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งจะตอ้งพจิารณาเพือ่หาแนวทางในการ 
บังคับใช้กฎหมายดังกล่าวให้มีความเหมาะสมและมีความชัดเจนต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้ 
คณะกรรมาธิการเป็นกลไกของสภาให้ได้รับทราบข้อมูลท่ีถูกต้องเหมาะสมเพ่ือประกอบ 
การวนิจิฉยัลงมตใินปญัหาตา่ง ๆ  ตลอดจนสามารถตดิตามผลการบรหิารราชการแผน่ดนิ 
ของฝ่ายบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นเคร่ืองมือของสภาท่ีจะได้รับทราบปัญหา 
ความเดอืดรอ้นของประชาชน โดยผา่นคณะกรรมาธกิารชดุตา่ง ๆ  นัน้ สมดงัเจตนารมณ ์
ของรัฐธรรมนูญต่อไป 

กำหนดบทยกเว้นความรับผิดของผู้ ให้ถ้อยคำ 

หรือส่งมอบวัตถุ  เอกสาร  หรือพยานหลักฐานอื่น

ที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมาธิการ  หรือผู้ที่จัดทำและ 

เผยแพร่รายงานการประชุมตามข้อบังคับการประชุม 

สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี
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นายปณิธัศร์ ปทุมวัฒน์
นิติกร สำนักกฎหมาย

จากความตอนท่ีแล้ว ท่านผู้อ่านคงได้ทราบดีแล้วว่า ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ  
(International Court of Justice) นัน้ม ี“เขตอำนาจ” ซึง่จำแนกออกไดเ้ปน็ ๒ ลกัษณะ๑  
คือ เขตอำนาจในการวินิจฉัยช้ีขาดข้อพิพาทท่ีรัฐคู่พิพาทเสนอต่อศาล (contentious  
cases) และเขตอำนาจในการให้ความเห็นแนะนำ (advisory opinion) ที่มี 
สาระสำคัญแตกต่างกันในปัจจัยด้านผู้มีสิทธิเสนอกรณีเข้าสู่การพิจารณาของศาล  
ดังที่ได้นำเสนอไปแล้ว สำหรับบทความชุด “ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ:  
The International Court of Justice” ในตอนน้ี ผู้เขียนใคร่ขออธิบายรายละเอียดเก่ียวกับ 
การนำคดีขึ้นสู่ศาลและการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ 
เฉพาะในขอบเขตของคดทีีร่ฐัคูพ่พิาทเสนอตอ่ศาล (contentious cases) เทา่นัน้  
ดว้ยการดำเนนิคดใีนสว่นนีม้ขีัน้ตอนและวธิกีารทีน่า่สนใจเกีย่วกบัการระงบัขอ้พพิาท 

ระหว่างรัฐซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักในการ 
จัดตั้ งศาลยุติธรรมระหว่างประเทศให้มี 
บทบาทหน้าที่ เป็นองค์กรระงับข้อพิพาท 
ของสงัคมโลก  ซึง่ทา่นผูอ้า่นสามารถตดิตาม 
รายละเอียดได้ในตอนที่ ๒ “วิธีพิจารณา 
ข้อพิพาทระหว่างรัฐโดยศาลโลก” ต่อไปนี้

 

หน้าต่างโลก: The Knowledge Windows 

ชุด “ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ :  
The International Court of Justice” 
ตอนที่ ๒ วิธีพิจารณาข้อพิพาทระหว่างรัฐโดยศาลโลก

ความนำ

 ๑  โปรดดูเพิ่มเติมใน จุมพต สายสุนทร, “กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม ๒”, พิมพ์ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพฯ : วิญญูชน, ๒๕๕๒), 
หน้า ๔๕๖- ๔๖๘ . และ The Registry of the International Court of Justice, “the international court of justice”,  
5th Edition, (Great Britain: 2004), pp. 35-49.



ชุด “ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ : The International Court of Justice” 
ตอนท่ี ๒ วิธีพิจารณาข้อพิพาทระหว่างรัฐโดยศาลโลก
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การนำกรณีซึ่งเป็น “ข้อพิพาทระหว่างรัฐ” 
เข้าสู่การพิจารณาของศาล

โดยที่ข้อพิพาทระหว่าง “รัฐ” นั้น ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศมิได้มีเขตอำนาจ 
ในการพิจารณาได้โดยอัตโนมัติเช่นเดียวกันกับระบบศาลตามกฎหมายภายในของรัฐต่าง ๆ  
ทั้งไม่มีอำนาจที่จะบังคับหรือเรียกให้รัฐใด ๆ เข้าสู่กระบวนการทางศาลได้ เว้นแต่รัฐ 
เช่นว่านั้นจะยินยอมที่จะอยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ  ดังนั้น  
การนำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของศาลจึงกระทำได้ใน ๒ ลักษณะ กล่าวคือ

 ๑) เสนอในรูปแบบ “ความตกลงพิเศษ” (special agreement) หรือที่เรียกว่า 
“compromis” อันจัดทำขึ้นโดยรัฐคู่พิพาทที่ต้องการให้ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ 
เป็นคนกลางตัดสินประเด็นข้อพิพาทของรัฐทั้ง ๒ ฝ่าย ซึ่งการแสดงสถานภาพของรัฐทั้งสอง 
ในเอกสารทางการศาลเกีย่วกบัคดจีะไมใ่ชค้ำวา่ “applicant state” และ “respondent state”  
อันมีความหมายว่า ไม่มีรัฐใดเป็นโจทก์และจำเลยนั่นเอง๒ การเสนอข้อพิพาทลักษณะนี้  
เขตอำนาจของศาลยตุธิรรมระหวา่งประเทศยอ่มมจีำกดัอยูเ่พยีงเฉพาะกรณทีีเ่สนอใหว้นิจิฉยั 
ชี้ขาดตามที่ได้ระบุไว้ในความตกลงเท่านั้น  

 ๒) เสนอในรูปแบบคำฟ้อง (Application) ซึ่งจัดทำขึ้นและเสนอต่อศาลโดยรัฐ 
เพยีงฝา่ยหนึง่ทีต่อ้งการใหศ้าลมคีำวนิจิฉยัเพือ่บงัคบัแกร่ฐัคูพ่พิาทอกีฝา่ยหนึง่ โดยในคำฟอ้ง 
ต้องแสดงถึง นามรัฐคู่พิพาท สาระสำคัญตลอดจนข้อเท็จจริงทั้งปวงอันเป็นมูลฐาน 
แห่งข้อพิพาท ท้ังต้องระบุด้วยว่าข้อพิพาทท่ีได้เสนอมาน้ัน ได้อาศัยสิทธิจากการยอมรับเขตอำนาจ 
ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศประการใดไว้ กล่าวคือ  
อาศัยข้อบทเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทในสนธิสัญญา 
ใด ๆ  หรอืการประกาศยอมรบัเขตอำนาจศาลไวล้ว่งหนา้ 
ก่อนแล้ว๓ 

โดยไมว่า่จะเปน็การนำกรณเีขา้สูก่ารพจิารณา 
ของศาลโดยวิธีใดทั้งความตกลงพิเศษ (special 
agreement หรอืคำฟอ้ง (application) จะตอ้งลงนาม 
โดยตัวแทนของรัฐ (agent) ที่ได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินคดีพร้อมด้วยหนังสือนำ  
(covering letter) จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือเอกอัครราชทูต 
ประจำกรุงเฮกของรัฐนั้น ๆ เพื่อส่งให้แก่นายทะเบียนศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ 
ตรวจสอบความถูกต้องตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ในธรรมนูญฯ และข้อบังคับศาลยุติธรรม 
ระหว่างประเทศ ซึ่งจะดำเนินการส่งต่อไปยังสมาชิกของศาล และคู่ความฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 ๒ โปรดดู The Registry of the International Court of Justice, “the international court of justice”,  
5th Edition, (Great Britain: 2004), p. 51. 

  ๓ โปรดดู เพิ่งอ้าง, หน้า ๕๑-๕๒.
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ทั้งแจ้งไปยังเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อประกาศแก่สมาชิก 
แห่งสหประชาชาติทราบด้วย๔  

 ทั้ งนี้  เ มื่ อคดี เข้ าสู่ ก ระบวนการของศาลแล้ ว  
หากศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเห็นว่า มีความจำเป็น 
ตามพฤติการณ์ที่ควรต้องกระทำเพื่อรักษาสิทธิของคู่ความ 
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ศาลย่อมมีอำนาจกำหนดมาตรการชั่วคราว  
(provisional Measures) หรือที่เรียกกันว่า “การคุ้มครอง 
ชั่วคราว” เพื่อการนั้นได้๕

การพิจารณาคดีซึ่งเป็นกรณีพิพาทระหว่างรัฐ  
(contentious cases)

ธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ มาตรา ๔๓  ได้กำหนดให้การพิจารณาคดี 
ซึง่เปน็กรณพีพิาทระหวา่งรฐันัน้ ประกอบดว้ยกระบวนพจิารณา ๒ ภาค ไดแ้ก ่การพจิารณา 
ภาคลายลักษณ์อักษร (written proceeding) และการพิจารณาภาควาจา (oral proceeding)  
ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละภาคกระบวนพิจารณา ดังนี้

การพิจารณาภาคลายลักษณ์อักษร (written proceeding)
ในภาคการพิจารณาส่วนนี้ เป็นขั้นตอนที่รัฐคู่ความแต่ละฝ่ายจะเสนอเอกสารที่ได้ 

เรียบเรียงและจัดทำข้ึนเป็นลายลักษณ์อักษร อันประกอบด้วย “คำคู่ความ” และ “พยานเอกสาร”  
อื่น ซึ่งได้แนบท้ายมาด้วยเพื่อสนับสนุนข้ออ้างหรือข้อเถียงของตนตามที่ปรากฏในคำคู่ความ
นั้น ๆ ต่อศาลและรัฐคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. คำคู่ความ 
 ในกระบวนพิจารณาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศนั้น คำคู่ความมีลักษณะเป็น 

เอกสารที่แสดงรายละเอียดต่าง ๆ ทั้งในทางข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และมีการตอบแก้ 
คำคู่ความของรัฐคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งได้เสนอต่อศาลไว้ก่อนหน้าแล้วแต่กรณี๖ ทั้งนี้ 
สามารถแบ่งคำคู่ความออกได้เป็น ๔ ประการ ได้แก่
 • คำฟอ้งของรฐัฝา่ยโจทก ์(Memorial) อนัประกอบดว้ย เนือ้หาทีเ่ปน็ถอ้ยแถลงในทาง 

ข้อเท็จจริงท่ีเก่ียวข้องกับคดี ตลอดจนถ้อยแถลงในทางข้อกฎหมายและคำแถลงสรุป
 • คำแกฟ้อ้งของรฐัฝา่ยจำเลย (Counter-memorial) อนัประกอบดว้ย เนือ้หาทีเ่ปน็ 

ถ้อยแถลงของจำเลยว่า “ยอมรับ” หรือ “ปฏิเสธ” ข้อเท็จจริงที่ได้ระบุไว้ในคำฟ้อง 

 ๔ Statute of the International Court of Justice, Article 40 และ The Registry of the International Court of 
Justice, เพิ่งอ้าง, หน้า ๕๒.

 ๕ Statute of the International Court of Justice, Article 41 paragraph 1. และโปรดดูเพิ่มเติมใน The Registry 
of the International Court of Justice, อ้างแล้ว, หน้า ๖๔.

 ๖ The Registry of the International Court of Justice, อ้างแล้ว, หน้า ๕๓. 



ชุด “ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ : The International Court of Justice” 
ตอนท่ี ๒ วิธีพิจารณาข้อพิพาทระหว่างรัฐโดยศาลโลก
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ของฝ่ายโจทก์ ถ้อยแถลงในทางข้อเท็จจริงเพิ่มเติม (หากจำเป็น) ข้อสังเกตเกี่ยวกับ 
ถ้อยแถลงในทางข้อกฎหมายในคำฟ้องของโจทก์ ตลอดจนถ้อยแถลงในทาง 
ข้อกฎหมายเพื่อแก้ถ้อยแถลงในทางข้อกฎหมายในคำฟ้องของฝ่ายโจทก์ 
และคำแถลงสรุป

 • คำตอบกลับของรัฐฝ่ายโจทก์ (Reply) 
 • คำตอบแก้ของรัฐฝ่ายจำเลย (Rejoinder)

วิธีการเสนอคำคู่ความดังกล่าวข้างต้น มีลักษณะพิเศษที่แตกต่างไปจากการเสนอ 
คำคูค่วามในระบบศาลภายในทีเ่ราทราบกนัด ีกลา่วคอื หากเปน็กรณทีีก่ารเสนอคดตีอ่ศาล 
ไดก้ระทำในรปูแบบของความตกลงพเิศษ (special agreement) แลว้ รฐัคูก่รณจีะมกีาร 
กำหนดจำนวนและลำดับของการเสนอคำคู่ความ อันได้แก่ คำฟ้อง (memorial) คำแก้ฟ้อง 
(counter-memorial) และคำคู่ความอื่นต่อศาล พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาในการจัดทำ 
คำคู่ความนั้นไว้อย่างชัดเจนในความตกลงพิเศษฉบับนั้น ซึ่งศาลจำต้องคำนึงและดำเนินการ
ให้เป็นไปตาม “ข้อตกลงของคู่กรณี” ที่ได้ระบุไว้ดังกล่าวด้วย๗  

 แต่หากเป็นกรณีที่รัฐฝ่ายหนึ่ ง เสนอคดีต่อศาลโดยวิธี เสนอเป็นคำฟ้อง 
(application) แล้ว วิธีการเสนอคำคู่ความย่อมเป็นไปตามกฎเกณฑ์ทั่วไปที่ได้กำหนดไว้ 
ในข้อบังคับของศาล (Rules of Court) อันได้กำหนดให้มีการเสนอคำฟ้อง (memorial) 
และคำแก้ฟ้อง (counter-memorial) เป็นหลักเสียก่อนในเบื้องต้น และอาจมีการเสนอ 
คำตอบกลับ (reply) โดยโจทก์ และคำตอบแก้ (rejoinder) โดยจำเลยได้ในเวลาต่อมา  
แตเ่ฉพาะในกรณทีีร่ฐัคูก่รณรีอ้งขอหรอืศาลเหน็เองวา่มคีวามจำเปน็ใหม้กีารเสนอคำคูค่วาม 
เช่นว่านั้นเพิ่มเติม๘ 

 ประการสำคญั ในการเสนอคำคูค่วามนัน้ ขอ้บงัคบัของศาล (Rules of Court) ไดก้ำหนด 
ให้ตัวแทน (agent) ที่ได้รับมอบอำนาจจากรัฐคู่กรณีให้เป็นผู้แทนของรัฐในการดำเนินคดี 
ต้องลงลายมือชื่อในต้นฉบับของคำคู่ความทุกฉบับ ก่อนที่จะเสนอต่อศาลยุติธรรม 
ระหว่างประเทศผ่านทางสำนักทะเบียนของศาล (Registry) พร้อมทั้งสำเนาคำคู่ความ 
และเอกสารสนับสนุนแนบท้ายคำคู่ความตามข้อกำหนดของศาลด้วย๙ 

 ทั้งนี้ ในกรณีที่คู่กรณีฝ่ายใดได้ยื่นคำคู่ความและพยานเอกสารต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว 
พบว่ามีข้อผิดพลาดใด ๆ เกิดขึ้น ย่อมสามารถขอแก้ไข (correction) ข้อผิดพลาดนั้นได้ 
โดยต้องได้รับความยินยอมจากรัฐคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง หรือประธานศาลอนุญาตให้แก้ไขได้  
โดยต้องแจ้งไปยังรัฐคู่กรณีอื่นที่ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขนั้นในทำนองเดียวกับการส่ง 
คำคู่ความ๑๐ 

 ๗   Rules of Court., Article 46 and 92.

 ๘  Rules of Court, Article 45.

 ๙  Rules of Court, Article 52 paragraph 1. 

 ๑๐ Rules of Court, Article 52 paragraph 3.
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 ๒. พยานเอกสาร

 พยานเอกสาร คอื เอกสารทัง้มวลทีร่ฐั 
คูก่รณใีชใ้นการสนบัสนนุคำคูค่วามของตน๑๑  
เช่น สนธิสัญญาซึ่งได้รับการจัดพิมพ์ขึ้น 
ในบรรณสารตัวบทสนธิสัญญาในระดับ 
ระหว่างประเทศหรือระดับชาติที่ได้รับการ 
รับรองแล้ว บันทึกทางการขององค์การ 
ระหว่างประเทศ และของรัฐสภาแห่งชาติ หนังสือโต้ตอบและแถลงการณ์ทางทูต ตลอดจน 
เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนที่ แผนผัง บัญชี ภาพถ่าย เป็นต้น โดยหากในเอกสาร 
มเีพยีงขอ้มลูเฉพาะบางสว่นเทา่นัน้ทีเ่กีย่วขอ้งในการสนบัสนนุขอ้อา้งขอ้เถยีง รฐัคูก่รณสีามารถ 
ส่งเฉพาะแต่เอกสารสรุปสาระสำคัญ (extracts) เฉพาะประเด็นนั้นได้๑๒ 

 โดยปกติแล้ว คู่ความจะต้องแนบสำเนาเอกสารซึ่งประสงค์จะใช้เป็นพยานเอกสาร 
สนับสนุนคำคู่ความของตนไปพร้อมกับการเสนอคำคู่ความ ส่วนเอกสารต้นฉบับหรือสำเนา 
ทีส่มบรูณห์ากเปน็ไปไดจ้ะตอ้งสง่ไปยงัสำนกัทะเบยีนของศาลเพือ่ศาลหรอืคูค่วามอกีฝา่ยหนึง่ 
จะได้ใช้ประโยชน์จากเอกสารนั้น เว้นแต่เอกสารนั้นจะได้รับการตีพิมพ์และปรากฏแก่ 
สาธารณชนแลว้ และหากเปน็เอกสารภาษาอืน่นอกจากภาษาองักฤษหรอืภาษาฝรัง่เศส จะตอ้ง 
จัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศสมาด้วย

 ทัง้นีห้ากจำเปน็ ศาลอาจขอใหต้วัแทนเสนอเอกสารตน้ฉบบัหรอืใหค้ำอธบิายดว้ยกไ็ด ้ 
และหลงัจากทีไ่ดเ้สนอคำแถลงสรปุแลว้ รฐัคูค่วามซึง่ไดเ้สนอเอกสารตา่ง ๆ  ประกอบคำคูค่วาม 
ของตนจะต้องเสนอบัญชีรายชื่อเอกสารต่าง ๆ ดังกล่าวทั้งหมดต่อสำนักทะเบียนของศาล 
ซึง่ยอ่มมผีลทางกฎหมายตอ่มาวา่ เมือ่ไดด้ำเนนิการเชน่นัน้แลว้ รฐัคูค่วามสามารถยกพยาน 
เอกสารข้ึนอ้างหรือสนับสนุนข้อโต้แย้งของตนในช้ันการพิจารณาภาควาจา (oral proceeding) 
ได้อย่างเต็มที่๑๓ 

 หลังจากที่ ศาลได้สั่งปิดการพิจารณา 
ภาคลายลกัษณอ์กัษรแลว้ รฐัคูค่วามฝา่ยหนึง่ฝา่ยใด 
จะเสนอเอกสารใด ๆ เพิ่มเติมอีกไม่ได้ เว้นแต่จะได้
รบัความยนิยอมจากรฐัคูค่วามอกีฝา่ยหนึง่และไดร้บั 
อนุญาตจากศาลแล้วเท่านั้น ฉะนั้น ในทางปฏิบัติ 
รัฐคู่ความซึ่งประสงค์จะเสนอเอกสารเพิ่มเติมหรือ 
เอกสารฉบับใหม่ จะต้องเสนอต้นฉบับหรือสำเนา 

 ๑๑ Rules of Court, Article 50 paragraph 1.

 ๑๒ Rules of Court, Article 50 paragraph 2.

  ๑๓ Rules of Court, Article 50 - 52.
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เอกสารฉบับใหม่ต่อสำนักทะเบียนของศาลเพื่อส่งต่อไปยังอีกฝ่ายหนึ่งและศาล ซึ่งหาก 
รัฐคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งมิได้คัดค้านก็ย่อมถือว่าฝ่ายนั้นได้ให้ความยินยอมแล้ว และหากศาล 
อนญุาต ศาลกจ็ะใหโ้อกาสแกร่ฐัคูค่วามอกีฝา่ยหนึง่แสดงความเหน็หรอืตัง้ขอ้สงัเกตเกีย่วกบั 
เอกสารดงักลา่วนัน้ และยอมใหเ้สนอเอกสารของตนสนบัสนนุความเหน็หรอืขอ้สงัเกตนัน้ ๆ   
ได้ด้วย 

 พยานเอกสารที่ศาลอนุญาตให้เสนอเป็นการเพิ่มเติมภายหลังนี้ รัฐคู่ความ 
ฝ่ายที่เสนอสามารถยกขึ้นอ้างหรือสนับสนุนข้อโต้แย้งของตนในการพิจารณาภาควาจา 
ไดเ้ชน่เดยีวกบัเอกสารทีเ่สนอตามปรกต ิสว่นเอกสารใด ๆ  ซึง่มไิดเ้สนอตอ่ศาลไวต้ามปรกต ิ
ในขณะท่ีเสนอคำคู่ความลายลักษณ์อักษร หรือซ่ึงมิได้รับอนุญาตให้เสนอเพ่ิมเติมภายหลัง
การปิดการพิจารณาภาคลายลักษณ์อักษรแล้ว คู่ความจะยกข้ึนอ้างหรือสนับสนุนข้อโต้แย้ง 
ของตนในระหว่างการพิจารณาภาควาจาไม่ได้๑๔ และเม่ือการพิจารณาภาคลายลักษณ์อักษร 
ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว กระบวนวิธีพิจารณาความในศาลยุติธรรมระหว่างประเทศจะเข้าสู่ 
กระบวนการพิจารณาภาควาจาต่อไป

 การพิจารณาภาควาจา (Oral Proceeding)
 เมื่อรัฐคู่กรณีได้เสนอคำคู่ความตลอดจนพยานเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว  

การพิจารณาในภาควาจานี้จะเริ่มต้นในวันที่ศาลได้กำหนดขึ้นโดยคำนึงถึงความสะดวก 
ของรัฐคู่ความที่จะต้องมี เวลาเตรียมการสู้คดีอย่างเพียงพอ๑๕ โดยสาระสำคัญ 
ของการพิจารณาภาควาจาน้ี ประกอบด้วยการฟังคำให้การของพยานบุคคล ผู้เช่ียวชาญ 
ตัวแทน ทนายความและผู้ว่าคดี๑๖ ซึง่จะตอ้งกระทำโดยเปดิเผย หรอืโดยลบัในกรณทีีร่ฐัคูค่วาม 
รอ้งขอหรอืศาลมคีำสัง่เปน็อยา่งอืน่๑๗ ในหอ้งประชมุใหญ ่(Great Hall of Justice) ณ ทีท่ำการ 
ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ อาคาร “Peace Palace” กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์

 ในระหว่างการให้การของตัวแทน ทนายความ 
และผูว้า่คด ีประธานศาลอาจตัง้คำถามใน “ปญัหาขอ้เทจ็จรงิ” 
ถามตัวแทน ทนายความและผู้ว่าคดีของรัฐคู่ความ ตลอดจน 
อาจขอให้บุคคลดังกล่าวให้การอรรถาธิบายใด ๆ ด้วยก็ได้ 
นอกจากนี้ ผู้พิพากษาซึ่งร่วมในการพิจารณาแต่ละคน หาก 
ประสงคจ์ะตัง้คำถามเพือ่ถามตวัแทน ทนายความและผูว้า่คด ี
ของรัฐคู่ความคนใด เมื่อแจ้งความประสงค์ให้ประธานศาล 
ทราบแล้ว ก็อาจตั้งคำถามเช่นว่านั้นได้เช่นเดียวกัน๑๘ 
อย่างไรก็ดี ศาลจะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับวิธีการในการโต้แย้งคดี 

 ๑๔ Rules of Court, Article 56.
 ๑๕ The Registry of the International Court of Justice, อ้างแล้ว, หน้า ๕๖.
 ๑๖ Statute of the International Court of Justice, Article 43 paragraph 5.
 ๑๗ Statute of the International Court of Justice, Article 46 และ Rules of Court, Article 59.
 ๑๘ Rules of Court, Article 61.



จุลนิติ ก.ค. - ส.ค. ๕๔ 203

หน้าต่างโลก The Knowledge Windows

โดยการใหค้ำแนะนำใด ๆ  อนัจะเปน็การทำใหเ้สยีหายตอ่ความเปน็อสิระของตนในการวนิจิฉยั 
ชีข้าดขอ้พพิาทตามทรรศนะในทางกฎหมายของตน และประธานศาลหรอืผูพ้พิากษาซึง่รว่ม 
ในการพิจารณาแต่ละคนจะต้องระมัดระวังมิให้มีการแทรกแซงการโต้แย้งของรัฐคู่ความด้วย 

 ลกัษณะสำคญัอกีประการหนึง่ของวธิพีจิารณาความในศาลยตุธิรรมระหวา่งประเทศ 
ที่แตกต่างจากศาลภายในก็คือ การตั้งคำถามถามตัวแทน ทนายความและผู้ว่าคดี 
ของรฐัคูค่วามเปน็สทิธโิดยเฉพาะของศาลเทา่นัน้ และศาลจะตอ้งเปน็ผูใ้ชส้ทิธดิงักลา่วนีเ้อง  
จะอนุญาตให้ตัวแทน ทนายความและผู้ว่าคดีของรัฐคู่ความฝ่ายหนึ่ง ตั้งคำถามถามตัวแทน  
ทนายความและผู้ว่าคดีของอีกฝ่ายหนึ่งโดยผ่านทางศาลไม่ได้ ทั้งนี้ เมื่อมีการตั้งคำถามแล้ว  
ผู้ถูกถามไม่จำเป็นต้องตอบคำถามดังกล่าวของประธานศาล หรือของผู้พิพากษาซ่ึงร่วมพิจารณา 
แต่ละคนแล้วแต่กรณีโดยทันที จึงอาจตอบในภายหลังก็ได้  

 ศาลจะเปน็ผูจ้ดักำหนดระยะเวลาใหต้วัแทน ทนายความและผูว้า่คดขีองคูค่วามใหก้าร 
ตอ่ศาล ซึง่โดยปรกตแิลว้ ตวัแทน ทนายความและผูว้า่คดขีองรฐัคูค่วามฝา่ยโจทก ์จะไดร้บัเชญิ 
เพื่อให้การต่อศาลก่อน และหากคู่ความได้มีการตกลงกันไว้เป็นพิเศษกำหนดลำดับก่อนหลัง 
ในการเสนอคำคู่ความลายลักษณ์อักษรไว้ ศาลก็จะเชิญให้ตัวแทน ทนายความและผู้ว่าคดี 
ของรัฐคู่ความให้การต่อศาลไปตามลำดับก่อนหลังอย่างเดียวกันกับการเสนอคำคู่ความ 
ลายลักษณ์อักษร เว้นแต่คู่ความจะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น และในการกำหนดนัดวันที่ 
ใหต้วัแทน ทนายความและผูว้า่คดใีหก้ารตอ่ศาลดงักลา่วนัน้ ศาลจะกำหนดวนัเปน็ไปตามลำดบั 
ก่อนหลังในสารบบความ (general list) ของคดี ๑๙

 ตัวแทน ทนายความ และผู้ว่าคดีของรัฐคู่ความจะเป็นผู้ทำหน้าที่สืบพยานบุคคล 
และผูเ้ชีย่วชาญ ภายใตก้ารควบคมุของประธานศาล นอกจากนี ้ประธานศาลและผูพ้พิากษา 
ซึง่รว่มในการพจิารณาแตล่ะคนกอ็าจถามโดยการตัง้คำถามถามพยานบคุคลและผูเ้ชีย่วชาญ 
ซึ่งกำลังถูกสืบอยู่ได้ด้วย๒๐ และเมื่อศาลได้รับข้อพิสูจน์และพยานหลักฐานภายในเวลาที่ได้ 
กำหนดแลว้ยอ่มมอีำนาจปฏเิสธการรบัฟงัพยานบคุคลหรอืพยานเอกสารเพิม่เตมิซึง่รฐัคูค่วาม 
ฝ่ายใดเสนอขอดำเนินการ เว้นแต่รัฐคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งให้ความยินยอมให้ดำเนินการได้๒๑ 

 ๑๙ โปรดดู  Rules of Court, Article 61 และ The Registry of the International Court of Justice, อ้างแล้ว, หน้า ๕๖-๕๗. 

 ๒๐ Statute of the International Court of Justice, Article 51. และ Rules of Court, Article 59.
 ๒๑ Statute of the International Court of Justice, Article 52.
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 ในท้ายที่สุด เมื่อตัวแทน ทนายความ และผู้ว่าคดีได้ดำเนินการแถลงแสดง
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของตนภายใต้การควบคุมของศาลเสร็จสิ้นลงแล้ว 
ประธานศาลจะมีคำสั่ง “ปิดการพิจารณาคดี” และลงจากบัลลังก์เพื่อดำเนินการ 
อภิปรายทำคำพิพากษา ซึ่งต้องกระทำเป็นการภายในและรักษาเป็นความลับ๒๒

การไม่ปรากฏตัวเพื่อดำเนินกระบวนพิจารณา (Non-appearance)๒๓

ในกรณทีีร่ฐัคูพ่พิาทฝา่ยหนึง่ไมม่าปรากฏตวัทีศ่าล หรอืไมต่ัง้ตวัแทน (agents) 
หรือที่ปรึกษา (counsel) หรือทนาย (advocates) หรือไม่ยื่นคำให้การหรือเอกสาร
เพื่อต่อสู้คดี หรือที่เรียกว่า “การขาดนัด” นั้น รัฐคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งอาจร้องขอให้ 
ศาลวินิจฉัยชี้ขาดในทางที่เป็นคุณแก่สิทธิเรียกร้องของตนได้ โดยก่อนที่ศาลยุติธรรม 
ระหว่างประเทศจะวินิจฉัยให้เป็นคุณแก่รัฐคู่ความฝ่ายที่ขอเช่นว่านั้น ศาลจะต้อง 
ดำเนินการให้เป็นที่พอใจว่าศาลมีเขตอำนาจในการพิจารณาและพิพากษาคดี 
ตามขอ้ ๓๖ และ ๓๗ ของธรรมนญูศาลยตุธิรรมระหวา่งประเทศ อกีทัง้สทิธเิรยีกรอ้ง 
ของรัฐคู่ความฝ่ายที่มาศาลมีมูลความแห่งกรณีมั่นคงทั้งในทางข้อเท็จจริง 
และข้อกฎหมาย (well founded in fact and law)

การทีร่ฐัคูพ่พิาทฝา่ยทีม่าศาลขอใหศ้าลยตุธิรรมระหวา่งประเทศวนิจิฉยัชีข้าด 
ในทางที่เป็นคุณแก่ตนในกรณีที่คู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งไม่มาศาลหรือไม่ต่อสู้คดีนั้น  
ถอืไดว้า่เปน็กระบวนพจิารณาของศาลยตุธิรรมระหวา่งประเทศทีม่ผีลทางกฎหมาย 
โดยตรงต่อรัฐคู่พิพาท กล่าวคือ หากศาลยุติธรรมระหว่างประเทศพอใจว่าศาล 
มเีขตอำนาจทีจ่ะวนิจิฉยัขอ้พพิาทเชน่วา่นัน้ไดแ้ละพอใจวา่ขอ้เรยีกรอ้งของรฐัคูพ่พิาท 
ฝ่ายที่มาศาลนั้นเป็นข้อเรียกร้องที่มีมูลทั้งในแง่ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้ว  
ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศก็จะวินิจฉัยให้รัฐคู่พิพาทฝ่ายที่มาศาลนั้นชนะคดี 
และวนิจิฉยัใหร้ฐัคูพ่พิาทฝา่ยทีไ่มม่าศาลหรอืไมต่อ่สูค้ดนีัน้แพค้ด ีโดยคำวนิจิฉยัชีข้าด 
ของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเช่นว่านั้นย่อมมีผลผูกพันคู่พิพาท๒๔และเป็นที่สุด 
โดยไม่มีการอุทธรณ์๒๕ เช่นเดียวกันกับคำวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีปกติ

 วิธีพิจารณาข้อพิพาทระหว่างรัฐโดยศาลยุติธรรมระหว่างประเทศดังที่ได้ 
นำเสนอมานี้ เป็นแต่เพียงหลักการสำคัญที่ได้กำหนดไว้ในธรรมนูญศาลยุติธรรม 
ระหวา่งประเทศ สว่นที ่๓ วา่ดว้ยวธิพีจิารณา (Statute of International Court  

 ๒๒ Statute of the International Court of Justice, Article 54.

 ๒๓ Statute of the International Court of Justice, Article 53. และดเูพิม่เตมิใน The Registry of the International 
Court of Justice, อ้างแล้ว, หน้า ๖๓. และ จุมพต  สายสุนทร, อ้างแล้ว, หน้า ๔๖๙ - ๔๗๒.

 ๒๔ Statute of the International Court of Justice, Article 59. 

 ๒๕ Statute of the International Court of Justice, Article 60.

ความส่งท้าย
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หน้าต่างโลก The Knowledge Windows

of Justice : Chapter III - Procedure) และในขอ้บงัคบัของศาล (Rules of Court)  
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิธีพิจารณา ซึ่งกระบวนวิธีพิจารณาข้อพิพาทระหว่างรัฐ 
ของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศนั้นยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกหลายประการ 
ซึ่งปรากฏในข้อบังคับของศาลและแนวทางปฏิบัติ (Practice Directions) ที่ศาล 
ได้กำหนดขึ้นในเวลาต่อมา อย่างไรก็ดี ผู้เขียนอาจตั้งข้อสังเกตในภาพรวมได้ว่า  
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดี 
ของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ 
น้ัน เป็นกฏเกณฑ์ท่ีกำหนดข้ึนเพ่ือ
สร้างแบบแผนข้ันตอนในการระงับ 
ข้อขัดแย้งระหว่างรัฐอธิปไตย 
บนพื้นฐานเจตนารมณ์ให้ปรับใช้ 
ได้อย่างยืดหยุ่น เพื่อประโยชน์ 
สงูสดุในการอำนวยความยตุธิรรม 
แก่สั งคมระหว่ างประ เทศ ได้  
เป็นอย่างดี

 เมื่อการดำเนินกระบวนพิจารณาทั้งภาคลายลักษณ์อักษร และภาควาจา 
ได้ดำเนินมาจนเสร็จสิ้นลงแล้ว ย่อมเข้าสู่กระบวนการในการวินิจฉัยชี้ขาดของ 
ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศต่อไป อันมีผลทางกฎหมายในประการต่าง ๆ ต่อมา 
อีกหลายประการ ซึ่งท่านผู้อ่านสามารถติดตามได้ในตอนต่อไปของบทความชุดนี้ 
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(จากหนังสือ ความคิด-คำคม ว่าด้วยสันติภาพกับสงคราม  

รวบรวมและแปล โดย พลเรือโท จตุรงค์  พันธุ์คงชื่น , หน้า ๒๐๘)

การทูตคือการแสดงออกถึงอำนาจของชาติ ด้วยถ้อยคำในการสนทนา

กันอย่างผู้ดี

 Diplomacy is the expression of national strength 

in terms of gentlemanly discourse. 

(บรรยายที่วิทยาลัยการทัพเรือสหรัฐ, 17 กันยายน ค.ศ. 1964)

โรเบิร์ท เอ็ม. แม็คคลินท็อค 
(ROBERT M. McCLINTOCK), 

ค.ศ. 1909____
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จุฬารัตน์  วงษ์น้อย
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

www.aseansec.org 
สำนกัเลขาธกิารอาเซยีน (ASEAN Secretariat) เปน็หนว่ยบรหิารงานกลางของอาเซยีน  

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๙ สำนักงานตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย มีหน้าที่หลัก 
ในการติดต่อประสานงาน และส่งเสริมการดำเนินงานระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 
ทั้ง ๑๐ ประเทศ (อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย บรูไน พม่า ลาว กัมพูชา 
และเวียดนาม) โดยมีเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretary-General) เป็นหัวหน้าสูงสุดของ 
สำนักเลขาธิการ ซึ่งปัจจุบันมี ดร.สุรินทร์  พิศสุวรรณ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว (ตั้งแต่ปี  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึงปัจจุบัน) โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๕ ปี 

เว็บไซต์นี้เป็นการนำเสนอข้อมูลของอาเซียนทั้งประวัติความเป็นมา โครงสร้าง 
และกลไกการดำเนินงานของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กฎบัตรอาเซียน 
ฉบับภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศสมาชิกต่าง ๆ ตลอดจนเอกสารความร่วมมือระหว่าง 
ประเทศสมาชกิและระหวา่งประชาคมอาเซยีนและประเทศตา่ง ๆ  รวมทัง้สนุทรพจน ์และรายงาน 
การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนในแต่ละครั้ง นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงความเป็นมาและภารกิจ 
ของสำนกัเลขาธกิารอาเซยีน ผูท้ีส่นใจเกีย่วกบัอาเซยีน (ASEAN) สามารถเขา้ไปสบืคน้และตดิตาม 
ความเคลื่อนไหวได้จากเว็บไซต์นี้
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www.mfa.go.th/business
 กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เป็นหน่วยประสานหลักของกระทรวง 

การต่างประเทศและรัฐบาลในการดำเนินความสัมพันธ์และความร่วมมือ 
ทางเศรษฐกิจกับรัฐบาลต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศทางด้าน 
เศรษฐกจิ โดยมุง่เนน้การเสรมิสรา้งความสมัพนัธแ์ละความรว่มมอืทางเศรษฐกจิ 
และนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล ซึ่งมีภารกิจหลักในการประสานข้อมูล 
ติดตามพัฒนาการ และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการดำเนินความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกจิทัง้ในระดบัทวภิาคแีละพหภุาค ีเพือ่สง่เสรมิและรกัษาผลประโยชน ์
ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของภาคเอกชนไทย

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในภารกิจดังกล่าว กรมเศรษฐกิจระหว่าง 
ประเทศจึงมีภารกิจในการติดตาม ศึกษา ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ 
พัฒนาการและแนวโน้มทางเศรษฐกิจ การค้า การเงิน/การคลังของโลก 
ตลอดจนรวบรวม เผยแพร่ข้อมูลทางเศรษฐกิจและโอกาสทางการค้า 
การลงทุน ในต่างประเทศให้แก่ภาคเอกชนไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ซึ่งภายในเว็บไซต์นี้ได้เน้นข้อมูลความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจในต่างประเทศ  
อาทิ การประมูลงานก่อสร้าง การจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ 
รายนามบริษัท/เอกชนที่ต้องการสั่งซื้อสินค้าของไทย การจัดกิจกรรมส่งเสริม 
การค้า การท่องเที่ยว ของสถานเอกอัครราชทูต / สถานกงสุลใหญ่/ สำนักงาน 
ต่าง ๆ
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www.nia.or.th
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. เป็น 

หนว่ยงานในกำกบัของกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมรีะบบบรหิารงานที่
เป็นอิสระจากระบบราชการ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๒ 

สนช. มีพันธกิจในการดำเนินการและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมของ 
ประเทศในเชิงระบบ ทั้งในด้านการปรับปรุงและบุกเบิก เพื่อส่งเสริมการปรับ 
โครงสร้างเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะการพัฒนา
โครงการนวตักรรมเชงิยทุธศาสตรแ์ละโครงการนวตักรรมรายอตุสาหกรรมทีส่ง่ผล 
กระทบตอ่การปรบัเปลีย่นโครงสรา้งเศรษฐกจิของประเทศ ตลอดจนการเชือ่มโยง 
เครือข่ายวิสาหกิจทั้งในระดับนโยบายและปฏิบัติ รวมทั้งการส่งเสริมวัฒนธรรม 
นวัตกรรม และการสร้างระบบนวัตกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนประเทศไปสู่ระบบ 
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
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www.dra.go.th
กรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม เปน็สว่นราชการทีม่ภีารกจิเกีย่วกบั 

การดำเนินงานของรัฐด้านการศาสนา โดยการทำนุบำรุง ส่งเสริม และให้การ 
อุปถัมภ์คุ้มครองกิจการด้านพระพุทธศาสนา และศาสนาอื่น ๆ ที่ทางราชการ 
รับรอง ตลอดจนส่งเสริม พัฒนาความรู้คู่คุณธรรม ส่งเสริมความเข้าใจอันดี  
และสร้างความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา รวมทั้งดำเนินการ 
เพื่อให้คนไทยนำหลักธรรมของศาสนามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็น 
คนดีมีคุณธรรม

เป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของกรมการศาสนา 
อำนาจหน้าที่ ปรัชญา กฎระเบียบ รวบรวมข้อมูลขององค์การศาสนาต่าง ๆ  
ตลอดจนเกรด็ความรูเ้กีย่วกบัวนัสำคญัทางศาสนา พระราชพธิ ีและรายชือ่กฐนิ
พระราชทานต่างประเทศอีกด้วย






