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จัดทำโดย กลุมงานพัฒนากฎหมาย  สำนักกฎหมาย
  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  เลขที่ ๔๙๙ อาคารสุขประพฤติ  ชั้นที่ ๑๓
  ถนนประชาช่ืน  เขตบางซ่ือ
  กรุงเทพฯ  ๑๐๘๐๐
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 เลขที่ ๔  ถนนอูทองใน  เขตดุสิต
 กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
 โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๑๕๖๑

บทความและขอคิดเห็นใด ๆ ที่ปรากฏในวารสาร “จุลนิติ”
เปนวรรณกรรมของผูเขียนโดยเฉพาะ

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และกองบรรณาธิการ ไมจำเปนตองเห็นพองดวย
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คณะผูจัดทำวารสารจุลนิติ 
ที่ปรึกษา นางนรรัตน  พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา
 นางมัลลิกา  ลับไพรี ที่ปรึกษาดานกฎหมาย
  นายนัฑ  ผาสุข    ผูอำนวยการสำนักกฎหมาย
กองบรรณาธิการ นางภาณุมาศ  วราหะไพฑูรย   นิติกรเชี่ยวชาญ 
 นางสาวจุฬารัตน  ยะปะนัน นิติกรปฏิบัติการ
 นางพิมลพัชร  อริยะฌานกุล นิติกรปฏิบัติการ 
 นายบรรหาร  กำลา นิติกรปฏิบัติการ
 นางสาวสุทธมิาตร  จันทรแดง นิติกรปฏิบัติการ
 นางสาวอริยพร  โพธิใส นิติกรปฏิบัติการ
 นายอภิวัฒน  สุดสาว นิติกรปฏิบัติการ
  นางสาวเพลินตา  ตันรังสรรค นิติกรปฏิบัติการ
 นายปณิธัศร  ปทุมวัฒน นิติกรปฏิบัติการ
 นายวรชัย  แสนสีระ นิติกรปฏิบัติการ
 นางสาวลันตา  อุตมะโภคิน นิติกรปฏิบัติการ
 นางสาวอวิการัตน  นิยมไทย นิติกรปฏิบัติการ
บันทึกขอมูล - พิสูจนอักษร นางรัชตา  ศักดิ์ขจรชัย เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน
  นางสาวทรรศนวรรณ  สงกาง เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
  นางสาวจุฬารัตน  วงษนอย เจาพนักงานบันทึกขอมูลชำนาญงาน
 นางสาวนีรชา  มงคลวงศสิริ เจาพนักงานบันทึกขอมูลปฏิบัติงาน 
สถานที่ติดตอ กลุมงานพัฒนากฎหมาย  สำนักกฎหมาย
 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 เลขที่ ๔๙๙  อาคารสุขประพฤติ ชั้นที่ ๑๓ ถนนประชาช่ืน  เขตบางซ่ือ
 กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐   
  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๐๔
ศิลปกรรม - พิสูจนอักษร กลุมงานบรรณาธิการและเทคโนโลยีการพิมพ  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๗๑-๒
  นางสาวปทมาภรณ  ชูสกุล วิทยากรชำนาญการ
 นางสาวชมพูนุช  ลาภเกิด   นายชางศิลปปฏิบัติงาน
 นางสาวสุมัทนา  คลังแสง นักวิชาการชางศิลปปฏิบัติการ
 นางสาววรรธนา  สุขวงศ นักวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ
  นายศักดิ์พันธุ  เกิดแกน    นายชางศิลปปฏิบัติงาน
 นายอวิรุทธิ์  สนพราย นายชางศิลปปฏิบัติงาน
 นายชรินทร  แพนไธสง วิทยากรปฏิบัติการ
 นายปยชาติ  ศิลปสุวรรณ วิทยากรปฏิบัติการ
 นางสาวศิริมนัส  สารพัฒน วิทยากรปฏิบัติการ
 นายธีระยุทธ  นิยมทรัพย วิทยากร
จัดพิมพโดย สำนักการพิมพ  โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๑๗๔๑-๒
 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 เลขที่ ๔ ถนนอูทองใน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

ปที่ ๘  ฉบับที่ ๕ กันยายน - ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
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 โดยที ่“สทิธเิลอืกตัง้ของพลเมอืงเปนสทิธทิางการเมอืง” ของประชาชนทุกคนสำหรับประเทศ
ทีป่กครองดวยระบอบเสรีประชาธิปไตยในการท่ีประชาชนจะไดมโีอกาสเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการ
สรางเจตนารมณของรัฐในฐานะท่ีประชาชนเปนเจาของอำนาจอธิปไตยอันเปนอำนาจสูงสุดของรัฐ 
โดยหลักการแลวการที่จะใหสิทธิเลือกตั้งแกพลเมืองของตนภายใตขอจำกัดใดจึงขึ้นอยูกับนิตินโยบาย
ของรัฐเปนสำคญั และการทีจ่ะเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของพลเมอืงน้ัน จะกระทำไดกแ็ตโดยอาศยัอำนาจ
ตามบทบัญญตัแิหงกฎหมายเฉพาะเพ่ือการท่ีรฐัธรรมนูญกำหนดไวเทาน้ัน และจะกระทำไดเทาท่ีจำเปน 
โดยมีเงื่อนไขวาการจำกัดสิทธิดังกลาวจะกระทบกระเทือนสาระสำคัญแหงสิทธินั้นไมได และหาก
พิจารณาบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แลวปรากฏวาไดมีการ
บัญญัติเกี่ยวกับเหตุแหงการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลไวในมาตรา ๖๘ และมาตรา ๒๓๗ 
โดยกำหนดใหเปนอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ศาลฎีกา และศาลรัฐธรรมนูญ แลวแตกรณี 
เปนองคกรที่มีอำนาจในการเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังได ซึ่งจากบทบัญญัติดังกลาวในปจจุบันยังคงเปน
ประเดน็ทีม่กีารถกเถยีงกนัอยางกวางขวางในทางวชิาการ โดยเฉพาะในประเดน็เกีย่วกบัความเหมาะสม
ของเหตุแหงการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง รวมทั้งความเหมาะสมของกระบวนการและองคกรที่มีอำนาจ
ในการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งดังกลาว 
  เพ่ือความกระจางชัดในประเด็นปญหาดังกลาวทางกองบรรณาธิการวารสาร “จุลนิติ” ฉบับน้ี 
จึงไดพิจารณาเห็นสมควรทำการสัมภาษณและรับฟงความคิดเห็นทางวิชาการ ตลอดจนทรรศนะ
และขอเสนอแนะอนัจะเปนประโยชนตองานดานนติบิญัญตัขิองรัฐสภา ในประเดน็เร่ือง “การเพิกถอน
สทิธเิลอืกตัง้ในระบบกฎหมายไทย” จากผูทรงคณุวฒุทิีม่คีวามรูและความเชีย่วชาญทางดานกฎหมาย
ของประเทศไทยหลายทานอันประกอบดวย ศาสตราจารย ดร. สมคิด  เลิศไพฑูรย อธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศาสตราจารย ดร. บรรเจิด  สิงคะเนติ คณบดีคณะนิติศาสตร สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และรองศาสตราจารย ดร. วรเจตน  ภาคีรัตน อาจารยประจำคณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทั้งนี้ เพื่อนำเสนอองคความรูทางวิชาการเก่ียวกับความสำคัญของ
สิทธิเลือกตั้ง ที่มาและแนวความคิดเกี่ยวกับการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ความเหมาะสมของเหตุแหงการ
เพกิถอนสิทธเิลอืกตัง้ของบุคคล โดยเฉพาะตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ 
โดยพิจารณาศึกษาเปรียบเทียบกับนานาอารยะประเทศ
  นอกจากน้ี เนื้อหาในสวนอ่ืน ๆ ยังคงความเขมขนดวยขอมูลทางวิชาการดานกฎหมาย
ที่เปนประโยชนตองานดานนิติบัญญัติของวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา และคณะกรรมาธิการ อีกมากมาย 
ทัง้นี ้กองบรรณาธิการขอขอบคุณผูอานทกุทานทีไ่ดกรณุาตดิตามผลงานของวารสารจุลนิตดิวยดเีสมอมา 
ซึ่งเราพรอมที่จะทำหนาที่คัดสรรบทความและสรางสรรคผลงานทางวิชาการดานกฎหมายอันเปน
ประโยชนตอวงงานดานนิติบัญญัติของวุฒิสภา รัฐสภา และสังคมโดยรวมของประเทศไทยตอไป

       กองบรรณาธิการ 
       กันยายน ๒๕๕๔

บรรณาธิการแถลง
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 “... ระบอบประชาธิปไตยก็เปนระบอบที่ควรจะเหมาะสม

สำหรับการปกครองประเทศ เพราะวาประชาชนไดมีเสียงมีสิทธิ์

ที่จะบอกชี้นำวาประเทศควรจะไปทางไหน.  มาบัดนี้มีการเลือกตั้งแลว  

ก็หมายความวาประชาชนไดชี้แลววาอยากไดอะไร.  

แตประชาธิปไตยนั้นเปนสิ่งที่มีชีวิต  จะตองพัฒนาไปเรื่อย ๆ.  

บางทีอาจจะไมเปนระบอบที่ดีเดนที่สุดก็ได  แตก็แลวแตผูปฏิบัติ.  

ถาผูปฏิบัติ  ปฏิบัติดีก็สามารถที่จะปนใหระบอบประชาธิปไตย  

กาวหนาไปสูสวนที่จะเปนเปาหมายที่สุด  คือความกาวหนา

ของประเทศ  ดวยความเห็นชอบ  หรือความตองการ

ของประชาชนทั้งประเทศ.  ...”

พระราชดำรัส
ในโอกาสที่ นายบรรหาร  ศิลปะอาชา นายกรัฐมนตรี

นำคณะรัฐมนตรี ถวายสัตยปฏิญาณ กอนเขารับหนาที่

ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๓๘ เวลา ๑๖.๔๐ น. 

งปปปปปปปปปปปขของปรงงป ชชชชชาาาาชชชชา
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ
เรื่อง “การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในระบบกฎหมายไทย”

 • บทนำบทสัมภาษณ  ........................................................................................................... ๑

  • ศาสตราจารย ดร. สมคิด  เลิศไพฑูรย   ........................................................................... ๕
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

 • ศาสตราจารย ดร. บรรเจิด  สิงคะเนติ  .........................................................................  ๑๖
    คณบดีคณะนิติศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 • รองศาสตราจารย ดร. วรเจตน  ภาคีรัตน  ...................................................................  ๒๓ 
  อาจารยประจำคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

 
สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ ..........  ๓๗

บทความทางวิชาการ
 • เรื่อง “การกระจายอำนาจโดยถายโอนอำนาจ (Devolution) 
  กุญแจสำคัญสูสันติภาพ : กรณีศึกษาสหราชอาณาจักร”  ...........................................  ๔๕ 
  โดย นางสาวลันตา  อุตมะโภคิน นิติกร สำนักกฎหมาย

 • เรื่อง “เหตุที่ทำใหผูกระทำไมตองรับโทษทางอาญา” ตามประมวลกฎหมายอาญา
  เปรียบเทียบกับกฎหมายอาญาเยอรมัน  ........................................................................ ๕๔ 
  โดย นางสาวเพลินตา  ตันรังสรรค นิติกร สำนักกฎหมาย

 • เรื่อง “การสงคนชาติขามแดน : ประเทศไทยกับ สปป. ลาว”  .................................... ๖๗ 
  โดย นายอภินันท  ศรีศิริ อาจารยประจำคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

๕ ๒๓๑๖

สารบัญ
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๖๗๕๔๔๕

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ
 • โครงการสัมมนา เรื่อง “แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
   วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔”  ......................... ๘๑

รางกฎหมายท่ีนาสนใจ
 • รางพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนากระบวนการยุติธรรมแหงชาติ  ....... ๙๓

แนะนำกฎหมายใหมและกฎหมายท่ีนาสนใจ
 • พระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา 
   พ.ศ. ๒๕๕๔  ................................................................................................................  ๑๐๑
 • พระราชบัญญัติกองทุนการออมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔  ...............................................  ๑๐๕
 • พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔  ..............................  ๑๑๕
 
สรุปคำพิพากษาของศาลและผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายท่ีนาสนใจ
 • คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๓/๒๕๕๔ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
  เรื่อง  ศาลปกครองสูงสุดสงคำโตแยงของผูฟองคดี (บริษัท สยามโมเดิรนพลาสติก 
   อินดัสทรี จำกัด) เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยกรณีพระราชกำหนด
   บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
   แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ 
   วรรคสอง และวรรคสาม มาตรา ๒๙ วรรคหน่ึง มาตรา ๔๐ (๑) (๓) และมาตรา ๖๐ 
   หรือไม  ........................................................................................................................๑๒๓
 • คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๔/๒๕๕๔ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
  เรื่อง  พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๔ 
   มาตรา ๗๖ มาตรา ๘๒ และมาตรา ๑๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
   แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๕๘ 
   มาตรา ๖๐ มาตรา ๒๑๘ และมาตรา ๒๒๓ หรือไม  ....................................................  ๑๒๗
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
 • ปญหาการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและองคกรที่มีอำนาจเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง  .............  ๑๓๓

มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ : Legal reflection
 • การเวนคืนอสังหาริมทรัพย ตอนที่ ๒ วาดวยการกำหนดคาทดแทนที่เปนธรรม

  ตามกฎหมาย  ..............................................................................................................  ๑๔๕

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM 
 • ที่มาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ...........................................................................  ๑๕๓

สารพันปญหากฎหมาย
 • หลักการร้ือฟนคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม  ...................................................................  ๑๖๓

เกร็ดกฎหมายนารู
 • คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ : กรณีปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญของ

   พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘  ..........................  ๑๗๑

หนาตางโลก  The Knowledge Windows
 • ชุด “ศาลยุติธรรมระหวางประเทศ : The International Court of Justice” 

   ตอนที่ ๓ คำพิพากษาและผลแหงคำพิพากษาของศาลโลก  ..........................................๑๗๙

แนะนำเว็บไซต  ............................................................................. ๑๘๙

๑๔๕ ๑๗๙๑๓๓

สารบัญ
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บทนำบทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ารปกครองในระบอบประชาธิปไตย คือ การปกครอง
ที่อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศหรืออำนาจ

อธิปไตย (Sovereignty) เปนของประชาชน๑ ดังนั้น สิ่งสำคัญ
ท่ีสุดในการปกครองระบอบประชาธิปไตย คือจะตองมีการเปดโอกาส
ใหประชาชนไดมีสวนรวม (participation) ในการปกครอง 
ดงัคำกลาวของประธานาธิบด ีอบัราฮมั  ลนิคอลน ของสหรัฐอเมริกา 
ที่เมืองเกตตีสเบิรก เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๐๖ อันถือ
เปนคำกลาวท่ีเปนประวัติศาสตรและรากแกวของประชาธิปไตย 
ที่วา “การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเปนการปกครองของ
ประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน”๒ ซึ่งการมีสวนรวม

ในการปกครองของประชาชนที่ถือวาเปนประชาธิปไตยมากที่สุดนั้น 
คือการใหประชาชนสามารถใชอำนาจอธิปไตยไดโดยตรงดวยการ
แสดงความคิดเห็นและตัดสินใจในปญหาทุก ๆ เรื่องไดดวยตนเอง 
อันจะทำใหการบริหารบานเมืองหรือการดำเนินกิจการตาง ๆ 
เปนไปตามความประสงคของประชาชนสวนใหญอยางแทจริง แตใน
สภาพของสังคมโลกปจจุบันนั้นการที่จะใหประชาชนทุกคน
ที่มี เปนจำนวนมากใชอำนาจอธิปไตยโดยตรงรวมกันในการ
แสดงความคดิเหน็และตดัสนิใจในปญหาทกุ ๆ  เรือ่งยอมเปนไปไดยาก 
ดังนั้น จึงมีความจำเปนที่จะตองใหประชาชนใชอำนาจอธิปไตย
โดยทางออมดวยวิธีการ “เลือกตั้ง” โดยการมอบอำนาจใหบุคคล
ที่ เห็นวามีความเหมาะสมเปนผูใชอำนาจอธิปไตยนั้นแทนตน 
ดวยเหตุนี้ “สิทธิเลือกตั้งของพลเมือง” จึงเปนสิทธิทางการเมือง
ขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคนสำหรับประเทศที่ปกครองดวย

ในการปกครองของประชาชนท่ีถือวาเปนประชาธิปไตยมากที่สดนั้น

“การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
 ในระบบกฎหมายไทย”

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

ก

  ๑ บทสัมภาษณ วรเจตน  ภาคีรัตน ,อาจารยประจำคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ทาพระจันทร, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓, วารสารจุลนิติ ป ๗ ฉบับที่ ๖ พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๓ หนา ๒๖.
  ๒ มั่น  พัธโนทัย, “คำคมประชาธิปไตย”, (กรุงเทพมหานคร : ศูนยการพิมพ, ๒๕๒๙), หนา ๙.
  ๓ เฉลิมเดช  เกษตรสมบูรณ, “หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับสภาพบังคับของบุคคลที่ไมไปใชสิทธิเลือกตั้งที่เหมาะสม
สำหรับประเทศไทย”, (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๔๒), หนา ๑.
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“การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในระบบกฎหมายไทย”

จุลนิติ

ระบอบประชาธิปไตยในการที่จะเขามีสวนรวมในกระบวนการสรางเจตนารมณ
ของรัฐ ในฐานะที่ประชาชนเปนเจาของอำนาจอธิปไตยอันเปนอำนาจสูงสุดของรัฐ๔ 

โดยหลักการแลวการที่จะใหสิทธิเลือกตั้งแกพลเมืองของตนภายใตขอจำกัด
ใดนั้นจะขึ้นอยูกับจารีตประเพณี วัฒนธรรม หรือนิตินโยบายของรัฐเปนสำคัญ และ
จะเหน็ไดวาพฒันาการทางการเมอืงของ “สทิธเิลอืกต้ังของพลเมอืง” ของประเทศตาง ๆ  
ในโลกนี้ ลวนแลวแตเปนผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการตอสูทางชนชั้นระหวางประชาชน
และผูปกครอง๕ โดยในระยะเริ่มแรกประชาชนไมมีสิทธิเลือกตั้งใด ๆ เลย ตอมา
มีประชาชนเพียงบางกลุมหรือเพียงสวนนอยเทาน้ันที่จะมีสิทธิเลือกต้ังเน่ืองจาก
มีขอจำกัดในการมีสิทธิหลายประการ และจากพัฒนาการของการใชสิทธิเลือกตั้ง
ไดสงผลทำใหขอจำกดัดงักลาวไดลดนอยลงเรือ่ย ๆ  และทำใหประชาชนมสีทิธเิลอืกตัง้
เพิม่มากข้ึน อยางไรก็ตาม แมประชาชนจะมีสทิธเิลอืกต้ัง แตกอ็าจจะถูกเพิกถอนสิทธ ิ
หรอืถกูจำกดัสิทธเิลอืกตัง้ไดเชนกนั๖ ถาหากไดกระทำในสิง่ทีไ่มถกูตอง และเหมาะสม 
หรือไมสมควร ทั้งนี้ โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่
รัฐธรรมนูญกำหนดไวเทานั้น และจะกระทำไดเทาที่จำเปน โดยมีเงื่อนไขวาการจำกัด
สิทธิดังกลาวจะกระทบกระเทือนสาระสำคัญแหงสิทธินั้นไมได๗ 

หากพจิารณาบทบญัญตัริฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ 
จะเห็นวาไดมกีารบัญญตัเิก่ียวกับเร่ืองคุณสมบัตขิองบุคคลผูมสีทิธเิลอืกต้ัง และลักษณะ
ของบคุคลซึง่ตองหามมใิหใชสทิธเิลอืกตัง้ไวในมาตรา ๙๙ และมาตรา ๑๐๐ และไดบญัญตัิ
เก่ียวกับ “เหตุแหงการเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง” ของบุคคลไวในมาตรา ๖๘ และมาตรา ๒๓๗ 
โดยกำหนดใหเปนอำนาจของคณะกรรมการการเลอืกตัง้ ศาลฎกีา หรอืศาลรฐัธรรมนญู 
แลวแตกรณี เปนองคกรที่มีอำนาจในการเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง ซึ่งจากบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญและกฎหมายดังกลาวน้ัน ไดเปนที่ปรากฏวาในปจจุบันมีประเด็น
ที่เปนปญหาขอถกเถียงกันอยางกวางขวางในทางวิชาการ โดยเฉพาะเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมหรือความไดสัดสวนของเหตุแหงการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งกับ
การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งฝายหน่ึงมีความเห็นวาการเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง
ตามหลกัการของรฐัธรรมนญูมคีวามเหมาะสมแลว โดยเฉพาะการกำหนดโทษเพกิถอน
สิทธิเลือกตั้งหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรค รวมทั้งการยุบพรรคการเมือง 

 ๔ วัส  ติงสมิตร, “ยุบพรรคการเมืองและตัดสิทธิเลือกตั้ง” [Online] แหลงที่มา http://www.pub-law.net/publaw/
view.aspx?id=1204 สืบคนวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔.
  ๕ พรรษวัฒน  พูนทองพันธ, “ปญหาการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง”, (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร, ๒๕๕๓), หนา ๑.
  ๖ วัส  ติงสมิตร, ยุบพรรคการเมืองและตัดสิทธิเลือกตั้ง.
  ๗ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง. 
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บทนำบทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ซึ่งเปนผลมาจากการที่พรรคการเมืองเปนนิติบุคคล จึงถือวาหัวหนาพรรคการเมือง
เปนผูแทนนิติบุคคล สวนกรรมการบริหารพรรคการเมืองเปนผูมีอำนาจบริหารพรรค 
ฉะนั้น หากสมาชิกพรรคกระทำการทุจริตในการเลือกตั้ง บุคคลเหลานี้ควรมีสวนรวม
รับผิดชอบในการกระทำนั้นดวย๘ และมีความเห็นวาการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือ
สิทธิทางการเมืองจากการทุจริตการเลือกต้ัง อาจจะเปนการลงโทษท่ีเบาเกินไป 
ควรกำหนดใหเปนความผิดและมีโทษทางอาญาดวย๙ ในขณะท่ีอีกฝายหน่ึงก็มี
ความเห็นวากรณีดังกลาวมีปญหาเก่ียวกับความไดสัดสวนระหวางการกระทำ
ที่เปนเหตุในการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งกับมาตรการการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
เพราะเมือ่เปนการกระทำของกรรมการบรหิารพรรคเพยีงบางคนแลว กค็วรจะไดลงโทษ
แตเฉพาะกรรมการบริหารพรรคผูกระทำผิดก็เพียงพอแลว เน่ืองจากการเพิกถอน
สิทธิเลือกต้ังถือเปนโทษและมีผลรายตอบุคคล ดังนั้น ควรจะใชเทาที่จำเปนเพื่อ
ลงโทษตัวผูกระทำผิดจริง ๆ  เทาน้ัน๑๐ และยังมีความเห็นตอไปอีกวาการยุบพรรคการเมือง
ดวยเหตุท่ีมีการทุจริตการเลือกต้ังน้ัน ไมใชแนวทางการแกไขปญหาท่ีถูกตอง 
เพราะนอกจากจะไมสามารถแกไขปญหาไดแลว ยังอาจสงผลทำใหระบบพรรคการเมือง
ของประเทศไทยมีความออนแอดวย๑๑ นอกจากน้ี ยังมีประเด็นขอถกเถียงเก่ียวกับ
ความเหมาะสมของกระบวนการและองคกรตาง ๆ ที่มีอำนาจในการพิจารณาวินิจฉัย
การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งอีกดวย

กองบรรณาธิการวารสารจุลนิตจึิงไดพจิารณาเห็นสมควรดำเนินการสัมภาษณ
และรับฟงความคิดเห็นทางวิชาการ ตลอดจนทรรศนะและขอเสนอแนะอันจะเปนประโยชน
ในประเดน็เรือ่ง “การเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ในระบบกฎหมายไทย” จากผูทรงคณุวฒุิ
ที่มีความรูและความเชี่ยวชาญทางดานกฎหมายของประเทศไทยหลายทาน
อันประกอบดวย ศาสตราจารย ดร. สมคิด  เลิศไพฑูรย อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ศาสตราจารย ดร. บรรเจิด  สิงคเนติ คณบดีคณะนิติศาสตร 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และรองศาสตราจารย ดร. วรเจตน  ภาคีรัตน 
อาจารยประจำคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทั้งนี้ เพื่อใหทราบถึง

  ๘ คณะกรรมาธิการวิสามัญบนัทกึเจตนารมณ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ, “เจตนารมณ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐” (กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๐), หนา ๒๒๘.
  ๙ เจษฎ  โทณะวณิก ใน สถาบันพระปกเกลา, “วิพากษรัฐธรรมนูญไทย ประเด็นแกไขกรณีการยุบพรรคการเมือง 
และการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ที่มาของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและท่ีมาของสมาชิกวุฒิสภา”, (กรุงเทพมหานคร : สถาบัน
พระปกเกลา, ๒๕๕๓), หนา ๒๘.
  ๑๐ พรรษวัฒน  พูนทองพันธ, “ปญหาการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง”, หนา ๑๒๖ - ๑๒๗.
  ๑๑ ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล ใน สถาบันพระปกเกลา, “วิพากษรัฐธรรมนูญไทย ประเด็นแกไขกรณีการยุบพรรคการเมือง 
และการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ที่มาของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและท่ีมาของสมาชิกวุฒิสภา”, (กรุงเทพมหานคร : สถาบัน
พระปกเกลา, ๒๕๕๓), หนา ๒๐.
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“การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในระบบกฎหมายไทย”

จุลนิติ

หลักการและความสำคัญของ “สิทธิเลือกตั้งของพลเมือง” ตามหลักการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย วามีความสำคัญมากนอยเพียงใด และโดยหลักการแลว
รฐัสามารถทีจ่ะจำกัดการใชสทิธ ิหรอืเพกิถอนสทิธดิงักลาวไดหรอืไม เพยีงใด ซึง่ในกรณทีี่
สามารถจำกัดหรือเพิกถอนไดนั้น การกระทำลักษณะใดบางที่จะถือเปนเหตุ
แหงการถูกจำกัดหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง กระบวนการและองคกรที่จะใชอำนาจ
ในการจำกัดหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ประการสำคัญหลักการตามบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ในสวนที่เก่ียวกับเหตุ
แหงการเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังในแตละกรณี และองคกรที่มีอำนาจในการเพิกถอน
สทิธเิลอืกตัง้ รวมทัง้กระบวนการในการเพกิถอนสทิธเิลอืกต้ัง วามคีวามเหมาะสมแลว
หรือไม เพียงใด ทั้งนี้ โดยทานผูอานสามารถติดตามและศึกษารายละเอียด
ในเรื่องดังกลาวไดในจุลนิติฉบับนี้. 
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จุลนิติ

จุลนิติ : อยากใหทานอธิบายถึงหลักการและ
ความสำคัญของ “สิทธิเลือกต้ังของพลเมือง” ในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย

 ศ.ดร. สมคิดฯ : “สทิธิเลือกต้ัง” เปน “สทิธิของประชาชน
ในระบอบประชาธิปไตย” ผมเนน คำวา “ระบอบประชาธิปไตย” 
ถาไมใชระบอบประชาธิปไตย สิทธิเลือกตั้งก็ไมไดมีความหมาย
หรอืความสำคญัแตอยางใด เพราะในประเทศทีป่กครองดวยระบอบ
เผด็จการน้ันไมไดใหสิทธิเลือกต้ังแกประชาชน เนื่องจากการไดมา
ซึง่ผูแทนของประชาชนหรือการไดมาซึง่ผูบรหิารประเทศจะใชวธิกีาร
แตงตัง้ เพราะฉะนัน้ “สทิธเิลอืกตัง้” ทีก่ลาวนีจ้งึมอียูเฉพาะในประเทศ
ที่ปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยเทานั้น 

อยางไรกต็าม สทิธเิลอืกตัง้ในแตละประเทศกจ็ะมคีวามหมาย
หรือขอบเขตท่ีแตกตางกันพอสมควร โดยหากจะพิจารณาสิทธิเลือกต้ัง
ของประชาชนในการเลือกต้ังระดับประเทศหรือในการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา รวมถึงผูบริหารประเทศ 
สิทธิเลือกต้ังของประชาชนก็จะมีความแตกตางและแปรผันไป
ตามจารีตประเพณี วัฒนธรรม หรือนิตินโยบายของแตละประเทศ 
ยกตัวอยางเชนในประเทศอังกฤษไดกำหนดใหประชาชนมีเพียง
สิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเทาน้ัน ไมไดกำหนดให

“การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในระบบกฎหมายไทย”
เมื่อวันอังคารที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

 ๑ สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เนติบัณฑิตไทย จากสำนักอบรมกฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา  
D.E.A. de droit public interne และ Doctorat en droit จากมหาวทิยาลยั Paris II FRANCE ประกาศนยีบตัรวาดวยการปกครองทองถิน่ 
จากสถาบัน II AP. ประเทศฝร่ังเศส เคยดำรงตำแหนงเลขานุการคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ สภารางรัฐธรรมนูญ เม่ือป พ.ศ. ๒๕๔๙  
ปจจุบันดำรงตำแหนงอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.

ศาสตราจารย ดร. สมคิด  เลิศไพฑูรย๑
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จุลนิติ

ประชาชนมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาแตอยางใด เพราะสมาชิกวุฒิสภาของประเทศอังกฤษ
มีที่มาจากการแตงตั้งทั้งหมด นอกจากนี้ ประเทศที่ปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา 
อยางเชนประเทศอังกฤษ หรือประเทศไทย ไมไดใหสิทธิประชาชนในการเลือกตั้งผูบริหารของประเทศ
โดยตรง กลาวคือ ประชาชนไมมีสิทธิเลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงในแบบเดียวกันกับการเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีในประเทศสหรัฐอเมริกา

ตามท่ีไดกลาวแลวในเบื้องตนวาประเทศอังกฤษไมไดกำหนดใหประชาชนมีสิทธิเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภา แตทุกประเทศในโลกหรือคนทุกคนในโลกตางก็ยอมรับวาอังกฤษเปนประเทศที่
ปกครองดวยระบอบประชาธิปไตย ไมมีใครกลาวหาวาอังกฤษปกครองดวยระบอบเผด็จการ ทั้งที่
ประชาชนมีเพียงสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสิทธิในการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรี
โดยออมเทานั้น โดยไมมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาแตอยางใด ในขณะที่ประเทศไทย ถึงแม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบันไดกำหนดใหประชาชนมีสิทธิในการเลือกตั้ง
ทั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาอีกจังหวัดละ ๑ คน แตรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
ก็ถูกวิพากษวิจารณวาเปนรัฐธรรมนูญที่ไมเปนประชาธิปไตย เพราะไมไดกำหนดใหสมาชิกวุฒิสภา
มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด ซึ่งอาจกลาวไดวาผมเปนผูมีสวนไดเสียเนื่องจากเปนกรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญ แตก็ขอเปดประเด็นไว ทั้งนี้ เพื่อที่จะไดเห็นภาพวาสิทธิเลือกตั้งนั้นเปนสิทธิที่จะตอง
มีอยูคูกับสังคมประชาธิปไตย แตวาสิทธิเลือกต้ังของประชาชนในแตละสังคมหรือประเทศจะมีความหมาย
หรือขอบเขตเพียงใดน้ัน ข้ึนอยูกับจารีตประเพณี วัฒนธรรม หรือนิตินโยบายของแตละประเทศเปนสำคัญ 

จุลนิติ : โดยหลักการแลว “สิทธิเลือกตั้งของพลเมือง” รัฐสามารถที่จะจำกัด
การใชสิทธิหรือเพิกถอนสิทธิดังกลาวไดหรือไม เพียงใด 

 ศ.ดร. สมคดิฯ : กอนอืน่ตองขอเรยีนวา “สทิธเิลอืกตัง้” ไมใช “สทิธมินษุยชน” ซึง่บางคน 
นำเรือ่ง “สทิธเิลอืกตัง้” มาปะปนกบัเรือ่ง “สทิธมินษุยชน” ผมตองเรยีนอยางนีค้รบั สทิธใินโลกมอียู ๓ ระบบ
ใหญ ๆ ดวยกัน กลาวคือ

(๑) สทิธิทีต่ดิตวัมนษุยมาแตกำเนดิซึง่เรยีกวา “สทิธมินษุยชน” เปนสทิธทิีเ่กีย่วกบัชวีติ รางกาย 
ทรัพยสิน อันถือเปนสิทธิขั้นพื้นฐาน และสิทธิขั้นพื้นฐานเหลานี้ตอมาไดขยายไปสู

(๒) “สทิธใินทางการเมอืง” เปนสทิธทิีเ่กีย่วกบัสทิธเิลอืกตัง้ สทิธลิงคะแนนเสยีงสทิธถิอดถอน
บุคคลออกจากตำแหนง สิทธิเขาช่ือเพ่ือเสนอรางกฎหมาย สิทธิในการรวมกันจัดต้ังเปนพรรคการเมือง 
นอกจากนั้นบุคคลยอมมี

 ประเทศอังกฤษไม ไดกำหนดใหประชาชนมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 
แตทุกประเทศในโลกหรือคนทุกคนในโลกตางก็ยอมรับวาอังกฤษเปนประเทศ
ที่ปกครองดวยระบอบประชาธิป ไตย ไมมี ใครกลาวหาวาอังกฤษปกครอง
ด วยระบอบเผด จ็การ

 ปร
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(๓) “สิทธิในทางสังคม” เชน สิทธิในทางการศึกษา สิทธิในทางแรงงาน สิทธิในการบริโภค 
อยางนีเ้ปนตน อนันีเ้ปนสทิธ ิ๓ ระบบใหญ ๆ  ของสทิธิและเสรภีาพของประชาชนในทางทฤษฎ ีกลาวคือ 
สิทธิมนุษยชน สิทธิทางการเมือง และสิทธิทางสังคม

โดยหลักการท่ัวไปสิทธิขั้นพื้นฐาน หรือสิทธิมนุษยชนไมควรที่จะถูกจำกัดการใชสิทธิ 
แตในความเปนจรงิ หากถามวามสีทิธแิละเสรภีาพประเภทใดบางทีจ่ะไมถกูจำกดั คำตอบคอืแทบไมมเีลย 
เพราะสิทธิและเสรีภาพของปจเจกชนยอมถูกจำกัดไดดวยเหตุผลหลายประการ เหตุผลสำคัญ
ที่มีการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของปจเจกชน คือ เพื่อผลประโยชนของสวนรวม กลาวคือ สมมติ
มเีสรีภาพในการชุมนมุโดยสงบและปราศจากอาวุธ ถาผมชุมนมุคนเดียวคงไมมใีครวาอะไร แตถามผีูชมุนมุ
จำนวนหลักแสนคนแลวไปปดถนน ปดสี่แยก หรือปดสนามบิน เชนนี้กจ็ะไปกระทบสิทธิและเสรีภาพ
ของคนอืน่ คำถามคือระหวางสทิธิและเสรีภาพของผูชมุนุมกับสทิธแิละเสรีภาพของประชาชนสวนรวม
ที่มีจำนวนมากกวาผูชุมนุม เราควรสนับสนุนหรือคุมครองสิทธิและเสรีภาพของฝายใด เมื่อมีสิทธิ
และเสรีภาพ ๒ ฝายท่ีมีความขัดแยงกัน ในทางทฤษฎีกฎหมายจึงตองคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
ของประโยชนสวนรวมและจำกัดสิทธิและเสรีภาพของผูชุมนุมได อยางนี้เปนตน 

ดงันัน้ สทิธแิละเสรภีาพทกุประเภทจงึสามารถจำกดัได ยกเวนสทิธแิละเสรภีาพซึง่โดยสภาพ
ไมสามารถจำกัดไดคอื “เสรภีาพในทางความคดิ หรอืเสรภีาพในการถอืศาสนา” เพราะเสรีภาพในทาง
ความคิดนัน้จะอยูภายในสมองของแตละคน ถามวาถาผมจะนับถอืลทัธใิดลัทธหินึง่ โดยลัทธน้ีิมคีำสอนวา
ในชวงชีวิตหน่ึงจะตองรับประทานเน้ือมนุษยเพ่ือจะไดเปนมนุษยโดยสมบูรณ ถามวาผมคิดอยางน้ีไดไหม 
จะบัญญัติกฎหมายหามหรือจำกัดไมใหผมคิดไดไหม ซึ่งโดยสภาพไมสามารถทำได อยางไรก็ตาม 
สามารถที่จะบัญญัติกฎหมายหามการกระทำหรือการปฏิบัติของผมได ในรัฐธรรมนูญของประเทศไทย
ทุกฉบับจึงไดบัญญัติหลักการวาเสรีภาพในการถือศาสนาเปนเสรีภาพที่บริบูรณไมสามารถจำกัด
ไดเลย แตถาการปฏบิตัติามศาสนธรรม ศาสนบัญญติั หรอืปฏิบัติพธีิกรรมตามความเชือ่ถอืน้ัน เปนปฏปิกษ
ตอหนาทีข่องพลเมืองและเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศลีธรรมอันดขีองประชาชนก็สามารถ
ที่จะจำกัดได แมกฎหมายจะไมสามารถบัญญัติหามความคิดหรือความเช่ือของผมได แตก็สามารถ
ทีจ่ะบญัญตัหิามการกระทำหรือการปฏบิตัติามความเชือ่ของผมได ดงันัน้ ผมจึงนับถอืลทัธิใดลทัธหินึง่ได 
แมลัทธินั้นจะมีคำสอนวาจะตองรับประทานเน้ือมนุษยเพื่อจะไดเปนมนุษยโดยสมบูรณก็ตาม แตผม

p5-15.indd   7p5-15.indd   7 9/20/2011   6:48:31 PM9/20/2011   6:48:31 PM

creo




ก.ย. - ต.ค. ๕๔๘

“การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในระบบกฎหมายไทย”

จุลนิติ

ก็ไมสามารถปฏิบัติตามความเช่ือถือหรือคำสอนน้ันไดเพราะเปนการขัดตอความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนและมีกฎหมายบัญญัติหามไว 

เพราะฉะน้ันสิทธิและเสรีภาพโดยหลักการแลวจึงสามารถถูกจำกัดได และการจำกัดมี ๒ วิธี
ดวยกัน กลาวคือ การจำกัดสิทธิและเสรีภาพโดยรัฐธรรมนูญ และการจำกัดสิทธิและเสรีภาพ
โดยกฎหมาย ยกตัวอยางเชน ถารัฐธรรมนูญบัญญัติวา “ประชาชนมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ
และปราศจากอาวธุ เวนแตกรณดีงัตอไปนี ้ประการทีห่น่ึง เพือ่คุมครองความสะดวกของประชาชนทีจ่ะใช
ทีส่าธารณะ และประการท่ีสอง เพือ่รกัษาความสงบเรียบรอยในระหวางเวลาท่ีประเทศอยูในภาวะสงคราม
หรือในระหวางเวลาที่มีประกาศสถานการณฉุกเฉินหรือประกาศใชกฎอัยการศึก” กรณีเชนน้ีถือวา
รัฐธรรมนูญไดบัญญัติเงื่อนไขการจำกัดสิทธิและเสรีภาพไวในรัฐธรรมนูญ แตถารัฐธรรมนูญบัญญัติวา 
“ประชาชนมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ ทั้งนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ” กรณี
เชนน้ีหมายความวาการที่จะจำกัดสิทธิและเสรีภาพใหไปบัญญัติเงื่อนไขไวในกฎหมาย ไมไดบัญญัติ
ไวในรัฐธรรมนูญ ซึ่งเทคนิคในการบัญญัติกฎหมายท้ังสองแบบดังกลาวมีผลทางกฎหมายท่ีแตกตางกัน 
กลาวคือ การจำกัดสิทธิและเสรีภาพโดยรัฐธรรมนูญนั้น เปนการจำกัดโดยผูมีอำนาจในการจัดทำ
รฐัธรรมนญู ซึง่รฐัธรรมนญูนัน้การแกไขเพิม่เตมิทำไดยาก หมายความวาถารฐัธรรมนูญไดบญัญตัขิอยกเวน
หรือเงื่อนไขที่สามารถตรากฎหมายจำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไวเพียง ๒ ประการ ขอยกเวน
ดังกลาวก็จะถูกจำกัดไวเพียง ๒ ประการเทาน้ัน แตถาการจำกัดสิทธิและเสรีภาพใหเปนไปตามท่ี
กฎหมายแลว โดยที่กฎหมายสามารถแกไขเพิ่มเติมไดงายกวาการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ดังนั้น 
เดิมกฎหมายอาจจะบัญญัติขอยกเวนหรือเงื่อนไขที่สามารถจำกัดสิทธิและเสรีภาพไวเพียง ๒ ประการ 
แตภายหลังอาจจะมีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายเพ่ือเพิ่มขอยกเวนหรือเงื่อนไขเปน ๔ หรือ ๕ ประการ
ก็ได ดวยเหตุผลดังกลาวรัฐธรรมนูญฯ ป ๒๕๕๐ จึงไดพยายามบัญญัติขอยกเวนหรือเงื่อนไขในการ
จำกัดสิทธิและเสรีภาพไวในรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ เพื่อใหสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมีความสถาพร
และยั่งยืนไมถูกจำกัดไดโดยงาย

จุลนิติ : ทานคิดวาการกระทำลักษณะใดบางที่จะถือเปนเหตุแหงการถูกเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้ง ตลอดจนกระบวนการและองคกรที่จะใชอำนาจในการเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งดังกลาว

 เพราะฉะนั้นสิทธิและเสรีภาพโดยหลักการแลว
จึงสามารถถูกจำกัดได และการจำกัดมี ๒ วิธีดวยกัน 
กลาวคือ การจำกัดสิทธิและเสรีภาพโดยรัฐธรรมนูญ 
และการจำกัดสิทธิและเสรีภาพโดยกฎหมาย

p5-15.indd   8p5-15.indd   8 9/20/2011   6:48:34 PM9/20/2011   6:48:34 PM

creo




ก.ย. - ต.ค. ๕๔ ๙

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

จุลนิติ : ทานคิดวาการกระทำลักษณะใดบางที่จะถือเปนเหตุแหงการถูกเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้ง ตลอดจนกระบวนการและองคกรที่จะใชอำนาจในการเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งดังกลาว 

ศ.ดร. สมคิดฯ : สิทธิเลือกต้ังเปนเพียงสิทธิหนึ่งในสิทธิทั้งหลายท่ีมีอยู สิทธิเลือกต้ังจึง
ยอมถกูจำกดัการใชสทิธหิรอืถกูเพกิถอนสทิธหิรอืตดัสทิธไิดเชนเดยีวกนั เพราะถาหากเปนบคุคลประเภท
ขี้เหลาเมายาตลอดเวลา เปนคนลมละลาย วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ ถามวาการไปใช
สทิธเิลอืกตัง้ของบคุคลดงักลาวจะเปนการใชสทิธเิลอืกตัง้ทีส่มบรูณไหม คำตอบคอืไมสมบรูณ ในสงัคม
ประชาธิปไตยน้ันสิทธิเลือกตั้งมีพัฒนาการมาโดยตลอด ยกตัวอยางเชน ในสมัยโรมันน้ันผูหญิงไมมี
สิทธิเลือกตั้ง เพราะไมถือวาผูหญิงเปนคน เฉพาะผูชายเทานั้นที่ถือวาเปนคน ในประเทศไทยสมัยกอน
ก็เหมือนกัน จึงมีอำแดงเหมือน อำแดงปอม และมีคำโบราณท่ีบอกวา “หญิงเปนควายชายเปนคน” 
อยางน้ีเปนตน ดังนั้น ในสมัยกอนจึงไมใหผูหญิงมีสิทธิเลือกต้ัง เพราะถือวาผูหญิงมีวิจารณญาณไมดี
ไมเพียงพอที่จะมาใชสิทธิเลือกตั้ง จึงจำกัดสิทธิเลือกตั้งของผูหญิง และพัฒนาการของสิทธิเลือกตั้ง
สมัยตอมาไดกำหนดใหเฉพาะบุคคลท่ีเสียภาษีเทาน้ันที่จะมีสิทธิเลือกต้ัง โดยมีเหตุผลวาบุคคลท่ี
ไมเคยรับผิดชอบตอสังคมเลยจะมีสวนรวมในทางการเมืองโดยการใชสิทธิเลือกตั้งไดอยางไร 
เพราะฉะนัน้ในสมัยกอนการใชสิทธเิลอืกตัง้จงึเปนสทิธทิีจ่ำกดั กลาวคอืบคุคลบางกลุมหรอืบางประเภท
เทานั้นที่จะมีสิทธิเลือกตั้ง และพัฒนาการของสิทธิเลือกตั้งตอมาจึงไดขยายหลักการวาบุคคลทุกคน
มีสิทธิเลือกตั้งไดเมื่อมีอายุครบถวนสมบูรณตามที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายกำหนด ยกตัวอยางเชน 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดกำหนดใหบุคคลท่ีมีอายุไมต่ำกวา ๑๘ ปบริบูรณ จึงจะเปน
ผูมสีทิธเิลอืกตัง้ เพราะมีเหตผุลวาบคุคลทีม่อีายตุำ่กวา ๑๘ ปบรบิรูณ ยงัมวีจิารณาญาณท่ีไมสมบรูณเพยีงพอ
ที่จะใชสิทธิเลือกตั้งได 

นอกจากนีเ้ม่ือบุคคลใดมีสทิธเิลอืกตัง้แลวกอ็าจจะถกูเพกิถอนสทิธหิรอืถกูจำกดัสทิธเิลือกต้ัง
ไดเชนกัน ถาหากไดกระทำในสิ่งที่ไมถูกตอง ไมเหมาะสม หรือไมสมควร ในระบบกฎหมายไทยน้ัน 
รฐัธรรมนญูฉบบัปจจบุนัไดกำหนดเหตแุหงการถกูเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ไวในมาตรา ๖๘ และมาตรา ๒๓๗
โดยมาตรา ๖๘ เปนกรณีที่บุคคลใดใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อลมลางการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือเพ่ือใหไดมาซ่ึงอำนาจในการ
ปกครองประเทศโดยวิธีการซ่ึงมิไดเปนไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ โดยเฉพาะถาเปน
การกระทำของพรรคการเมือง ศาลรัฐธรรมนูญก็มีอำนาจส่ังยุบพรรคการเมืองน้ันได และเม่ือศาลรัฐธรรมนูญ
สั่งยุบพรรคการเมืองแลว ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหาร
ของพรรคการเมืองที่ถูกยุบในขณะท่ีกระทำความผิดเปนระยะเวลา ๕ ปนับแตวันท่ีศาลรัฐธรรมนูญ
มีคำสั่งดังกลาว

สวนมาตรา ๒๓๗ เปนเร่ืองท่ีผูสมัครรับเลือกต้ังผูใดกระทำการ กอ หรือสนับสนุนใหผูอ่ืนกระทำการ
อันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา หรือระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกต้ัง ซึ่งมีผล
ทำใหการเลือกต้ังมิไดเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม ก็ใหเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของบุคคลดังกลาว
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา และถาปรากฏหลักฐานอันควรเช่ือไดวาหัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหาร
ของพรรคการเมืองผูใด มีสวนรูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทำน้ันแลว มิไดยับยั้ง
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จุลนิติ

หรอืแกไขเพือ่ใหการเลอืกตัง้เปนไปโดยสจุรติและเทีย่งธรรม ใหถอืวาพรรคการเมอืงนัน้กระทำการเพือ่
ใหไดมาซ่ึงอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซ่ึงมิไดเปนไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญน้ี 
และในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนา
พรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองดังกลาวมีกำหนดเวลา ๕ ปนับแตวันที่มีคำสั่งให
ยุบพรรคการเมือง

จลุนติ ิ: ในทัศนะของทานคิดวา หลกัการตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๘ และมาตรา ๒๓๗ ในสวนทีเ่กีย่วกบัเหตแุหงการเพกิถอน
สิทธิเลือกตั้งของบุคคลนั้น มีความเหมาะสมแลวหรือไม เพียงใด

ศ.ดร. สมคิดฯ : ผมตองขออธิบายในเบื้องตนกอนเพื่อใหผูอานวารสารจุลนิติไดลำดับ
เรื่องราวหรือมีความเขาใจที่ถูกตองวา ไมมีผูรางรัฐธรรมนูญคนใดที่อยากกลั่นแกลงคนหรือกลั่นแกลง
นกัการเมอืง เพราะนักการเมอืงคือผูทีจ่ะเขามาทำคุณประโยชนใหแกประเทศชาติ บทบัญญตัมิาตรา ๒๓๗ 
เปนหลักการใหมที่บัญญัติขึ้นเปนครั้งแรกในประวัติศาสตรรัฐธรรมนูญไทยในรอบ ๗๙ ป ซึ่งสภา
รางรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๕๐ ไดบัญญัติมาตรา ๒๓๗ ขึ้นบนสถานการณที่ตองการแกไขปญหา
การซ้ือสิทธิขายเสียงเลือกต้ังในสังคมไทย โดยมาตรา ๒๓๗ มีสองวรรค ซึ่งผมขออธิบายโดย
ยกตวัอยางและใชถอยคำงาย ๆ  ดงันี ้มาตรา ๒๓๗ วรรคหน่ึง บอกวาผูสมคัรรบัเลอืกต้ังคนใดทีซ่ือ้สทิธิ
ขายเสยีงหรอืทจุรติการเลอืกตัง้ เชน ถานาย ก. ไปซือ้สทิธิขายเสยีง มาตรา ๒๓๗ วรรคหนึง่ กำหนดวานาย ก. 
ตองถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเปนเวลา ๑ ป หรือ ๕ ป แลวแตกรณี๒ กรณีนี้ไมมีใครท่ีไมเห็นดวยเลย 
เพราะตางก็มีความเห็นวาเมื่อบุคคลใดกระทำผิดก็ตองรับผิด แตประเด็นที่ไมเห็นดวยคือมาตรา ๒๓๗ 
วรรคสอง โดยวรรคสองบญัญตัวิา ในกรณทีีห่วัหนาพรรคการเมอืงหรอืกรรมการบรหิารพรรคการเมอืง 

 มาตรา ๒๓๗ วรรคหนึ่ง บอกวาผูสมัคร
รับ เ ลือกต้ังคนใดท่ีซื้อสิทธิขายเสียงหรือทุจริต
การเลือกตั้ง เชน ถานาย ก. ไปซื้อสิทธิขายเสียง 
มาตรา ๒๓๗ วรรคหนึ่ง กำหนดวานาย ก. ตองถูก
เพกิถอนสิทธเิลอืกต้ังเปนเวลา ๑ ป หรือ ๕ ป แลวแตกรณี 
กรณีน้ีไมมีใครที่ไมเห็นดวยเลย เพราะตางก็มีความเห็น
วาเมื่อบุคคลใดกระทำผิดก็ตองรับผิด

 มา
รับ เ ลือก

 ๒ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๓ วรรคหน่ึง กำหนดวา กอนประกาศผลการเลือกตั้ง ถาคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวาผูสมัครกระทำการ
ใด ๆ ซึ่งนาจะมีผลใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผูสมัคร
ที่กระทำการเชนนั้นทุกรายเปนเวลา ๑ ป โดยใหมีผลนับแตวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคำสั่ง และมาตรา ๑๑๑ วรรคหนึ่ง 
กำหนดวา เม่ือประกาศผลการเลือกตั้งแลว ถาปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวาการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดมิไดเปนไปโดยสุจริต
และเท่ียงธรรม หรอืสมาชกิสภาผูแทนราษฎรผูใดหรอืผูสมคัรผูใดกระทำการใด ๆ  โดยไมสุจริตเพื่อที่จะใหตนเองไดรับเลอืกตั้ง หรือได
รบัเลอืกตัง้มาโดยไมสจุรติ ใหศาลฎีกาสัง่ใหมกีารเลอืกตัง้ใหมหรอืเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของสมาชกิสภาผูแทนราษฎรหรอืผูสมัครผูนัน้
มีกำหนดเวลา ๕ ป.

p5-15.indd   10p5-15.indd   10 9/20/2011   6:48:37 PM9/20/2011   6:48:37 PM

creo




ก.ย. - ต.ค. ๕๔ ๑๑

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

มีสวนรูเห็นเปนใจกับนาย ก. หรือปลอยปละละเลย หรือรูถึงการกระทำน้ันแลวมิไดยับยั้งหรือแกไข 
พรรคการเมืองนั้นจะตองถูกลงโทษดวยการถูกยุบพรรคการเมือง และหัวหนาพรรคการเมือง
กับกรรมการบริหารพรรคการเมืองทุกคนจะตองถูกลงโทษดวยการเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมี
กำหนดเวลา ๕ ปนับแตวันที่มีคำสั่งใหยุบพรรคการเมือง 

ผมขออธิบายไปทีละข้ันตอนเพ่ือความเขาใจท่ีชดัเจนดังน้ี ถานาย ก. ไปซ้ือสทิธขิายเสียง ถามวา
ถานาย ข. ซึง่เปนหวัหนาพรรคการเมอืงของนาย ก. รูเหน็เปนใจกบันาย ก. นาย ข. ควรจะถกูลงโทษหรอืไม 
หากตอบโดยสามัญสำนกึกจ็ะตอบวาควร แตสำหรับผูทีว่พิากษวจิารณมาตรา ๒๓๗ วรรคสอง กจ็ะบอกวา
หัวหนาพรรคการเมืองไมไดกระทำผิดอะไรเลยจะไปถูกยุบพรรคการเมืองไดอยางไร ซึ่งผมตองเรียนวา
มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง ไมไดบัญญัติเพียงเทานั้น แตมาตรา ๒๓๗ วรรคสอง ไดกำหนดเงื่อนไขไววา 
ตองปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวาหัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารของพรรคการเมือง
ผูใด มีสวนรูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทำนั้นแลว มิไดยับยั้งหรือแกไขเพื่อให
การเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จึงจะยุบพรรคการเมืองได แตมีกรณีที่อาจจะเปนประเด็น
ปญหาใหถกเถยีงกค็อื สมมตไิมใชนาย ข. แตเปนนาย ค. ซึง่เปนเลขาธกิารพรรคการเมอืงไปรูเหน็เปนใจ
กับนาย ก. แตนาย ข. ซึ่งเปนหัวหนาพรรคการเมืองไมรูเห็นเปนใจดวย แตมาตรา ๒๓๗ วรรคสอง
ก็กำหนดวานาย ข. หัวหนาพรรคการเมืองจะตองรับผิดดวย ทั้ง ๆ ที่ไมไดรูเห็นเปนใจเลย กรณีนี้
ก็นาเห็นใจอยูเหมือนกัน

อยางไรก็ตาม ตองขออธิบายวา มาตรา ๒๓๗ เริ่มตนจากการลงโทษผูกระทำผิดดวยการ
เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้กอน ขัน้ตอนตอมาจงึลงโทษพรรคการเมอืงดวยการยบุพรรค และขัน้ตอนถดัมา
จงึลงโทษหัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองดวยการเพิกถอนสิทธิเลอืกตัง้ 
ซึ่งจากตัวอยางขางตน นาย ก. ไปทุจริตการเลือกต้ัง นาย ค. เปนเลขาธิการพรรคการเมือง นาย ค. 
รูเห็นเปนใจหรือรูแลวไมยับยั้งหรือแกไข กฎหมายจึงกำหนดใหยุบพรรคการเมือง สวน นาย ข. ซึ่งเปน
หัวหนาพรรคการเมืองแมไมรูเรื่องเลยก็ตองรับผิดชอบกับนาย ก. และนาย ค. ดวย ถามวาเปนการ
สมควรหรอืไม กจ็ะตองพจิารณาโดยสามญัสำนกึของวญิชูนหรอืของคนสามญัทัว่ไป เพราะมาตรฐาน
ทางจริยธรรมของนักการเมืองตองสูงกวามาตรฐานจริยธรรมของคนสามัญทั่วไป ถาคุณเปน
รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม มีอุบัติเหตุรถไฟตกรางเน่ืองจากความบกพรองของระบบการเดินรถ 
คุณตองรับผิดชอบดวยการลาออกไหม นักการเมืองของประเทศไทยก็จะตอบวาผมเปนรัฐมนตรี
ผมไมไดทำหนาที่ขับรถไฟ รถไฟตกรางก็เปนเรื่องของรถไฟ แตถาถามนักการเมืองในตางประเทศ 
รัฐมนตรีที่เกี่ยวของตองลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบ หรือถาคุณเปนนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
ในรัฐบาลทุจริตกันหมดเลย คณุบอกวาผมไมไดทจุริต แตคนอ่ืนทจุริต ผมจะลาออกทำไม นีค่อืมาตรฐาน
ทางจริยธรรมของนักการเมืองไทย แตถาเปนมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองตางประเทศก็จะ
บอกวา ผมตองรับผิดชอบเพราะผมกำกับดูแลรัฐมนตรีไมดีพอ ไมใชบอกวา ผมขอรับผิดชอบดวยการ
ขอทำงานตอไปและยอมถูกวิพากษวิจารณ นี่คือมาตรฐานทางจริยธรรมนักการเมืองไทย ดังนั้น 
ถานกัการเมืองไทยมีมาตรฐานทางจริยธรรมสงูเพยีงพอ กลาวคอื เมือ่มผีูสมคัรรบัเลอืกตัง้ภายในพรรค
ไปกระทำการทุจริตการเลือกตั้ง หัวหนาพรรคการเมือง หรือกรรมการบริหารพรรคการเมือง
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ทีรู่เหน็เปนใจหรือรูแลวไมยบัยัง้หรือแกไข ลาออกเพ่ือแสดงความรับผดิชอบแลว บทบญัญตัมิาตรา ๒๓๗ 
ก็ไมจำเปนตองมี 

ในสวนประเด็น “การยุบพรรคการเมือง” นั้น ไมใชเรื่องใหมหรือไมไดเกิดขึ้นเปนคร้ังแรก
ในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ความจริงกอนหนาน้ีในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ก็ไดกำหนด
เหตุแหงการยุบพรรคการเมืองไวหลายประการดวยกัน๓ ยกตัวอยางเชน พรรคถ่ินไทยซ่ึงมี ดร. พิจิตต  รัตตกุล 
เปนหัวหนาพรรค ก็ถูกยุบพรรคดวยเหตุผลเพียงวา หัวหนาพรรคถิ่นไทยไมไดจัดทำรายงาน
การดำเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทินที่ผานมาใหถูกตองตามความเปนจริง ตามวิธีการ
ทีน่ายทะเบยีนพรรคการเมอืงกำหนด และแจงใหนายทะเบยีนพรรคการเมอืงทราบภายในเวลาทีก่ำหนด 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๓๕ จึงเปนเหตุให
ถูกยุบพรรคการเมือง ตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕)๔ เหตุแหงการยุบพรรคการเมืองกรณีดังกลาว 
เม่ือเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ แลวจะพิจารณาเห็นไดวามาตรา ๒๓๗ เปนเหตุที่
มีความรายแรงกวามาก ทั้งนี้ การท่ีมีพรรคการเมืองหลายพรรคถูกยุบไปโดยผลของมาตรา ๒๓๗ 
นี้ ผมมีความเห็นวาเปนปญหาในการบังคับใชกฎหมายมากกวา ไมใชเปนปญหาท่ีตัวบทกฎหมาย 
เพราะผูรางรัฐธรรมนูญไดบญัญัตหิลักการดังกลาวข้ึนมาเพ่ือแกไขปญหาการทุจรติการเลือกต้ังดงัที่
ไดกลาวแลว โดยไมไดคิดที่จะกลั่นแกลงพรรคการเมืองหรือนักการเมืองแตอยางใด อยางไรก็ตาม 
ถาทุกฝายที่เกี่ยวของมีความเห็นวาสมควรท่ีจะแกไขเพิ่มเติมก็สามารถกระทำได ผมก็ไมไดติดใจอะไร

จุลนิติ : ในทัศนะของทานคิดวา หลักการตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่ไดบัญญัติใหองคการตาง ๆ อันประกอบดวย คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ศาลฎีกาหรือศาลรัฐธรรมนูญ แลวแตกรณี มีอำนาจในการท่ีจะเพิกถอน
สทิธเิลอืกตัง้ได รวมทัง้บญัญติัขัน้ตอนและกระบวนการในการเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ไวนัน้ 
มีความเหมาะสมหรือไมเพียงใด

  ๓ โปรดด ูเหตแุหงการยบุพรรคการเมอืง ในพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนญูวาดวยพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ 
และมาตรา ๖๖ และในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๔.
  ๔ โปรดดูคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑/๒๕๔๕ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหยุบพรรคถิ่นไทย.

 การที่มีพรรคการเมืองหลายพรรคถูกยุบไป
โดยผลของมาตรา ๒๓๗ นี ้ผมมีความเห็นวาเปนปญหา
ในการบงัคบัใชกฎหมายมากกวา ไมใชเปนปญหาทีต่วับท
กฎหมาย เพราะผูรางรัฐธรรมนูญไดบัญญัติหลักการ
ดังกลาวข้ึนมาเพ่ือแกไขปญหาการทุจริตการเลือกต้ัง
ดังท่ีไดกลาวแลว โดยไมไดคิดท่ีจะกล่ันแกลงพรรคการเมือง
หรือนักการเมืองแตอยางใด

กา
โดยผลขอ
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ก.ย. - ต.ค. ๕๔ ๑๓

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ศ.ดร. สมคดิฯ : โดยท่ีผมเปนผูมสีวนไดเสยีเพราะเปนผูรางรฐัธรรมนญู ผมอาจจะตอบคำถาม
ประเด็นนี้ลำบาก แตผมก็ขอตอบวาหลักการของรัฐธรรมนูญดังกลาวมีความเหมาะสม โดยผม
ขอเรียนอยางนี้ครับวาเนื่องจาก กกต. มีอำนาจหนาที่ในการควบคุมและดำเนินการจัดการเลือกตั้ง
ใหเปนไปโดยสจุรติ และเทีย่งธรรม มอีำนาจออกประกาศกำหนดการทัง้หลายอนัจำเปนแกการเลอืกตัง้ 
มอีำนาจสบืสวนสอบสวนเพ่ือหาขอเทจ็จรงิและวนิจิฉยัชีข้าดปญหาหรือขอโตแยงเกีย่วกบัการเลือกตัง้
และมีอำนาจในการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไดดวย ซึ่งหลายคนอาจต้ังคำถามวาทำไม กกต. จึงทำหนาที่
เปนทัง้ตำรวจ อยัการ และเปนศาลดวย หรอืมทีัง้อำนาจนติบิญัญตั ิบรหิาร และตลุาการ ในขณะเดยีวกนั 
รวมท้ังวพิากษวจิารณวา กกต. ทำหนาทีไ่มคอยเปนกลาง ซึง่โดยสวนตัวแลวผมมีความเห็นวา ถา กกต. 
ไมทำหนาทีน่ี ้กต็องใหองคกรใดองคกรหนึง่มาทำหนาทีแ่ทน แตผมยงัไมเหน็มอีงคกรใดในประเทศไทย
นอกจาก กกต. ทีม่คีวามเหมาะสมและทำหนาทีน่ีไ้ด เพราะ กกต. เปนผูมอีำนาจและหนาทีใ่นการควบคุม
และจัดการเลือกตั้ง และกลไกตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ และมาตรา ๒๓๗ ก็เปนเรื่องเกี่ยวกับ
พรรคการเมืองและการเลือกต้ังทั้งสิ้น เพราะฉะนั้น หากจะหาองคกรอื่นมาทำหนาที่แทน กกต. ก็คง
เปนเรื่องที่ลำบาก 

สวน “การเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง” ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งใหยุบพรรคการเมืองตาม
มาตรา ๖๘ และมาตรา ๒๓๗ วรรคสอง นั้น เปนเร่ืองท่ีรัฐธรรมนูญไดบัญญัติไวเลยวาถามีคำส่ัง
ใหยุบพรรคการเมืองใดแลว ใหเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหาร
ของพรรคการเมืองที่ถูกยุบในขณะที่กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเปนระยะเวลา ๕ ปนับแต
วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำส่ังดังกลาว ศาลรัฐธรรมนูญไมมีอำนาจใชดุลพินิจใหเปนไปในทางอ่ืนไดเลย 
กลาวคือ ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำสั่งใหยุบพรรคการเมืองโดยไมเพิกถอนสิทธิ เลือกตั้งของ
หัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารของพรรคการเมือง หรือจะเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังกรรมการ
บริหารพรรคเฉพาะบางคนเทานั้นไมได สวนการที่วิพากษวิจารณวาการใชดุลพินิจตัดสินยุบพรรค
การเมืองของศาลรัฐธรรมนูญมีความไมเหมาะสมหรือเลือกปฏิบัตินั้น ผมมีความเห็นวาก็ไมมี
พยานหลักฐานเพียงพอท่ีจะไปกลาวหาศาลรัฐธรรมนูญเชนนั้น และมีความเห็นวาคำพิพากษา
หรือคำวินิจฉัยของศาลทุกศาลก็เปนอยางนี้ กลาวคือมีทั้งคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยที่ดีและไมดี 
คำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยที่ไมดี เราก็วิพากษวิจารณในเชิงวิชาการได แตจะบอกวาไมยอมรับ
การวินิจฉัยของศาลเลยคงจะเปนไปไมได 

จลุนติ ิ: ในทัศนะของทานคิดวา หลกัการตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๙ วรรคหนึ่ง ที่ไดบัญญัติใหในกรณีที่คณะกรรมการ
การเลอืกตัง้วนิจิฉยัใหมกีารเลอืกตัง้ใหมหรอืเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้กอนการประกาศผล
การเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวฒุสิภาแลวแตกรณี ใหคำวินจิฉัยของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งเปนที่สุดนั้น มีความเหมาะสมหรือไม อยางไร

ศ.ดร. สมคิดฯ : อำนาจดังกลาวอาจพูดใหเขาใจงาย ๆ  คือ อำนาจของ กกต. ในการให “ใบแดง” 
แกผูสมัครรับเลือกตั้ง “กอนประกาศผลการเลือกต้ัง” ซึ่งบางคนอาจสงสัยวามีความแตกตาง
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ก.ย. - ต.ค. ๕๔๑๔

“การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในระบบกฎหมายไทย”

จุลนิติ

กบัการให “ใบเหลอืง” อยางไร ผมขออธบิายอยางน้ีวา การให “ใบเหลอืง” แกผูสมคัรรบัเลอืกตัง้คนใด 
หมายความวา กกต. ไดเหน็วามหีลกัฐานอันควรเช่ือไดวา มกีารทุจรติการเลือกตัง้เกิดขึน้ เชน การซ้ือสทิธ ิ
ขายเสยีง การแจกเงนิ สิง่ของ เปนตน แตเปนการทุจรติท่ีไมปรากฏหลักฐานทีเ่ชือ่ไดวาผูสมคัรไดเปน
คนกระทำดวยตนเอง แตเปนผูไดรบัประโยชน จงึลงโทษดวยการสัง่ใหมกีารเลอืกตัง้ใหม ซึง่ผูสมคัร
ที่ไดใบเหลืองยังสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได แตถาการให “ใบแดง” แกผูสมัครรับเลือกตั้งคนใด 
หมายความวา ไดมีหลักฐานอันควรเช่ือไดวามีการทุจริตการเลือกต้ังเกิดขึ้นเชนเดียวกับกรณี
การใหใบเหลอืง แตตางกนัตรงทีว่าผูสมคัรเปนผูกระทำหรอืมสีวนรูเหน็การทจุรตินัน้ จงึมผีลใหตองถกู 
“เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง” และถูกตัดสินใหเสมือนเปนผูไมไดรับการเลือกต้ัง แมจะไดรับคะแนน
เสียงการเลือกต้ังอยูในเกณฑที่จะไดรับเลือกต้ังก็ตาม นี่คือความหมายและความแตกตางของการ
ให “ใบเหลือง” และ “ใบแดง” ของ กกต. ผมขออธิบายอยางน้ีกอนวา หลักการเก่ียวกับการให 
“ใบแดง” หรือ “การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง” ของ กกต. เปนหลักการที่กำหนดไวในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เปนครั้งแรก โดยกำหนดให กกต. มีอำนาจให “ใบแดง” 
ผูสมัครรบัเลอืกตัง้ไดทัง้ “กอน” และ “หลัง” การประกาศผลการเลือกต้ัง ซึง่รฐัธรรมนญูฯ ป ๒๕๔๐ 
ก็ถูกวิพากษวิจารณวาใหอำนาจ กกต. มากเกินไปและอยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาด และไมสามารถท่ีจะ
อทุธรณหรอืโตแยงคำสัง่ของ กกต. ไดเลย ซึง่รฐัธรรมนญูฉบับปจจุบนัก็ไดแกไขเพิม่เตมิหลกัการดงักลาว
ใหม เพื่อกำหนดหลักเกณฑการตรวจสอบการใชอำนาจของ กกต. ในการวินิจฉัยเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
โดยแยกกระบวนการในการตรวจสอบคำวินิจฉัยของ กกต. เปน ๒ ขั้นตอน คือ ขั้นตอนกอนท่ีจะ
มีการประกาศผลการเลือกตั้ง และขั้นตอนหลังจากที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งแลว โดยแกไข
หลักการเดิมในการใชอำนาจของ กกต. ที่จะสั่งใหมีการเลือกตั้งใหมและการเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง 
โดยจำกัดอำนาจของ กกต. ใหใชไดเฉพาะกรณี “กอนประกาศผลการเลือกตั้ง” เพื่อใหการเลือกตั้ง
เปนไปโดยรวดเร็ว โดยหากเปนกรณีที่ กกต. ประกาศผลการเลือกตั้งแลว กกต. มีอำนาจเพียงทำการ
สอบสวนขอเทจ็จรงิเพือ่สงสำนวนใหศาลฎีกาแผนกคดเีลอืกตัง้วนิจิฉยัสัง่การตอไปเทานัน้ หลกัการอนัน้ี
ถือเปนมิติใหมของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ซึ่งผมมีความเห็นวามีความเหมาะสมในการที่จะแกไข
สภาพปญหาการทุจริตการเลือกต้ังในประเทศไทยและในการท่ีจะคุมครองสิทธิของผูสมัครท่ีจะไดรับ
ผลกระทบจากการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

ศ.ดร. สมคิดฯ : การเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของบคุคลถอืเปนขอจำกัดสทิธ ิซึง่ในทางกฎหมาย
จะตองใชอยางจำกัดดวย หมายความวา เราตองใชหลักการเปนหลัก ใชขอยกเวนเปนขอยกเวน 
หรือใชขอยกเวนอยางนอย ใชหลักการเปนหลัก ไมควรใชขอยกเวนใหเปนหลักการ หมายความวา 

 เราตองใชหลักการเปนหลัก ใชขอยกเวนเปนขอยกเวน หรือใชขอยกเวนอยางนอย 
ใชหลักการเปนหลัก ไมควรใชขอยกเวนใหเปนหลักการ หมายความวา การเพิกถอน
สิทธิเลือกต้ังของบุคคลไมใชส่ิงท่ีถูกหรือดีเสมอไป เราควรใชขอยกเวนน้ีใหนอยท่ีสุด
เทาท่ีจะนอยได 

p5-15.indd   14p5-15.indd   14 9/20/2011   6:48:42 PM9/20/2011   6:48:42 PM



ก.ย. - ต.ค. ๕๔ ๑๕

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลไมใชสิ่งที่ถูกหรือดีเสมอไป เราควรใชขอยกเวนนี้ใหนอยที่สุดเทาที่
จะนอยได  ดังนั้น ไมวา กกต. ศาลรัฐธรรมนูญ หรือศาลฎีกาก็แลวแต เวลาที่จะเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของบุคคลใดก็จะตองพิจารณาใหรอบคอบวาบุคคลน้ันไดกระทำผิดจริง ๆ มีพยานหลักฐานครบถวน 
มั่นคง และเชื่อถือได 

สำหรบัในประเดน็ทีม่ผีูเสนอใหมกีารแกไขเพิม่เตมิมาตรา ๒๓๗ นัน้ ผมมคีวามเหน็วา ถาอยากจะ
แกไขเพิ่มเติม ผมก็ไมไดติดใจ แตวาเมื่อแกไขเพิ่มเติมแลวตองตอบคำถามประชาชนใหไดวาคุณแกไข
ไปเพ่ืออะไร ถาคุณแกไขเพ่ือนักการเมือง หรือการท่ีคุณแกไขแลวทำใหคนทุจริตการเลือกตั้งเขามา
ทำหนาที่ผูแทนปวงชนชาวไทยในสภาไดมากขึ้น ก็อยาแกไขเลย แตถาคุณแกไขแลวทำใหไดคนดี
มคีวามสามารถเขาสภาไดมาก มปีญหาทางการเมืองนอยลง พรรคการเมืองมีความเขมแขง็ขึน้ สนบัสนุน
ระบอบประชาธปิไตยมากยิง่ขึน้ การซือ้สทิธิขายเสยีงนอยลง ผมมคีวามเหน็วาควรแกไข ซึง่เสนแบงตรงนี้
ไมใชเรื่องงาย ถาหากแกไขเพ่ือผลประโยชนของตัวเองแลว นักการเมืองคนน้ันก็จะอยูในความทรงจำ
ที่ไมดีของประชาชนไปตลอด เนื่องจากประชาชนในปจจุบันมีความสามารถรับรูขอมูลและขาวสาร
ไดมากขึ้นกวาในอดีต ประชาชนรูวาคุณแกไขเพื่อวัตถุประสงคอะไร คุณมาทำหนาที่เปนผูแทน
ปวงชนชาวไทยหรือเปนรัฐบาล ทำไมคุณไมพูดเรื่องวาจะทำอยางไรใหประชาชนมีความกินดีอยูดี 
หรือจะทำอยางไรใหสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเพิ่มมากขึ้น มีกฎหมายจำนวนมากที่ยังไมได
ตราขึ้นใชบังคับ เชน กฎหมายประชาพิจารณ กฎหมายชุมชนทองถิ่น กฎหมายที่ใหหลักประกันแก
คนไรที่อยูอาศัย หรือกฎหมายเก่ียวกับการปกครองทองถ่ินทั้งหลาย เชน ประมวลกฎหมายทองถ่ิน 
กฎหมายการบริหารงานบุคคลทองถิน่ เปนตน ทำไมคณุไมทำหรอืไมดำเนนิการ แตทำไมคณุจงึเริม่จาก
เรื่องของตัวคุณเอง ประชาชนเลือกคุณมาเพื่อใหคุณมาดูแลสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ไมได
เลือกคุณมาเพื่อดูแลสิทธิและเสรีภาพของคุณเอง

ผมขอกลาวย้ำอกีคร้ังวามาตรา ๒๓๗ สามารถแกไขได แตวาการแกไขน้ันจะตองมีวตัถปุระสงค
ในการแกไขท่ีชัดเจนวาไมใชเพื่อผลประโยชนของตัวเอง และการแกไขจะตองไมสงผลทำใหระบบ
การตอตานทจุริตการเลอืกตัง้ทีม่าตรา ๒๓๗ วางไวออนแอลง หรอืจะตองมมีาตรการ อืน่ๆ ทีเ่หมาะสม
มาทดแทน 
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ก.ย. - ต.ค. ๕๔๑๖

“การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในระบบกฎหมายไทย”

จุลนิติ

ศ.ดร. บรรเจิดฯ : สิทธิเลือกต้ังของพลเมือง ถือวาเปนสิทธิ
ในทางการเมืองท่ีเปนรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
ซึง่โดยสภาพสทิธเิลอืกตัง้ของพลเมอืงนัน้ไมใชสทิธติามธรรมชาต ิ
แตเปนสิทธิที่รัฐมอบใหแกพลเมืองของตน เพราะฉะนั้นสิทธิ
เลือกต้ังของพลเมืองจึงเปนสิทธิในทางการเมืองท่ีจำกัดเฉพาะ
พลเมอืงของแตละรฐันัน้ แตอยางไรกต็ามในประเทศแถบทวปียโุรป
ไดมีแนวความคิดที่แตกตางไปโดยไดมีการแบงออกเปน ๒ ระดับ
ดวยกัน กลาวคอื (๑) ถาเปนสทิธิทางการเมอืงในระดับประเทศก็จะ
มุงหมายเพื่อใหสิทธิเฉพาะบุคคลที่เปนพลเมืองในสัญชาติของตน
เทานั้น (๒) แตถาเปนการเมืองในระดับทองถ่ินก็จะใหสิทธิแก
พลเมืองที่อยูในเขตพื้นที่ของทองถิ่นนั้น ๆ เปนสำคัญโดยไมมีการ
นำเรื่องสัญชาติมาพิจารณา เน่ืองจากมีแนวความคิดวาการเมือง
ทองถิน่เปนเร่ืองการจัดทำบรกิารสาธารณะเฉพาะพืน้ทีเ่ทาน้ัน ดงันัน้ 
ไมวาจะเปนบคุคลสญัชาตใิดกต็ามทีพ่กัอาศยัอยูในเขตพืน้ท่ีกย็อมจะ
มีสิทธิเลือกผูที่จะมาดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะในเขตพื้นที่
ของทองถิ่นนั้นได 

“การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในระบบกฎหมายไทย”
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

๑ สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เนติบัณฑิตไทย ปริญญาโทดานกฎหมายมหาชน 
จากคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ปริญญาโท (Magister Legum) และปริญญาเอก (Doctor der Rechte-Dr.jur) 
จากมหาวิทยาลัย Bochum ปจจุบันดำรงตำแหนงคณบดี คณะนิติศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร.

ศาสตราจารย ดร. บรรเจิด  สิงคะเนติ๑

จุลนิติ : อยากใหทานอธิบายถึงหลักการและ
ความสำคัญของ “สิทธิเลือกตั้งของพลเมือง” ในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
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ก.ย. - ต.ค. ๕๔ ๑๗

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

แตสำหรับประเทศไทยนั้นยังถือวาสิทธิเลือกตั้งไมวาจะเปนการเมืองระดับประเทศหรือ
การเมอืงระดบัทองถิน่เปนสิทธทิางการเมอืงตามรฐัธรรมนญู ซึง่มเีจตนารมณเพือ่ใหสทิธเิฉพาะบคุคล
ที่เปนพลเมืองผูที่มีสัญชาติไทยเทานั้น เพราะฉะนั้น สิทธิการเลือกตั้งของพลเมือง จึงถือวาเปนสิทธิ
ในทางการเมืองที่รัฐมอบใหแกสมาชิกของรัฐนั้น ๆ เทานั้น ไมใชสิทธิที่ทุกคนจะไดรับ จึงไมใชสิทธิ
ประเภทเดียวกับสิทธิมนุษยชน

 
จุลนิติ : โดยหลักการแลว “สิทธิเลือกตั้งของพลเมือง” รัฐสามารถที่จะจำกัด

การใชสทิธหิรอืเพิกถอนสิทธดิงักลาวไดหรอืไม เพยีงใด และการกระทำลักษณะใดบางท่ี
จะถือเปนเหตุแหงการถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ตลอดจนกระบวนการและองคกรที่จะใช
อำนาจในการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งดังกลาว

ศ.ดร. บรรเจดิฯ : ดงัทีก่ลาวแลววา “สทิธเิลอืกต้ังของพลเมือง” เปนสทิธทิางการเมืองท่ีเปน
รากฐานของระบอบประชาธิปไตย ดังนั้น การจำกัดสิทธิดังกลาวตองถือวาเปนขอยกเวนอยางแทจริง 
และตองมีกระบวนการในทางศาลเพื่อใหความคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่จะถูกจำกัดการ
ใชสิทธิบางประการได โดยกระบวนการดังกลาวจะตองเปนกระบวนการที่สามารถโตแยงแสดง
พยานหลักฐานได ยกตัวอยางประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ก็มีขอยกเวนใหมีการจำกัดสิทธิของ
พลเมอืงไดเชนกนั โดยเฉพาะอยางยิง่ในกรณีทีม่บีคุคลใดไดใชสทิธทิางการเมืองโดยมคีวามมุงหมายเพ่ือ
ทำลายหลกัการพืน้ฐานของการปกครองในระบอบประชาธปิไตยซึง่เปนหลกัการสำคญัของรฐัธรรมนญู 
โดยการกำหนดใหศาลรฐัธรรมนญูเยอรมนี เปนองคกรทีม่อีำนาจในการวนิิจฉยัการจำกัดสทิธดิงักลาวได 
เพราะฉะนั้น การจำกัดสิทธิของพลเมือง จึงควรตองนำมาปรับใชในกรณีที่เปนขอยกเวนอยางยิ่ง 
และกรณีดังกลาวนั้นตองเปนเหตุรายแรงถาหากปลอยใหมีการดำเนินการใชสิทธิอาจทำใหบุคคลนั้น
มโีอกาสดำเนนิการทางการเมอืงไปกระทบกบัหลกัการพืน้ฐานของการปกครองในระบอบประชาธปิไตย 
แตอยางไรก็ตามการจำกัดสิทธิทางการเมืองของพลเมืองจะตองเปนการจำกัดสิทธิเพียง
ชวงระยะเวลาใดเวลาหน่ึงเทานั้นไมสามารถท่ีจะจำกัดสิทธิตลอดไปได 

“สทิธเิลอืกตัง้ของพลเมือง” เปนสทิธทิางการเมอืงทีเ่ปน
รากฐานของระบอบประชาธิปไตย ดังนั้น การจำกัด
สิทธิดังกลาวตองถือวาเปนขอยกเวนอยางแทจริง 
และตองมีกระบวนการในทางศาลเพื่อใหความคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ีจะถูกจำกัดการใชสิทธิ
บางประการได

ธเิลอื
ฐานข

“สทิ
ราก
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“การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในระบบกฎหมายไทย”

จุลนิติ

จลุนติ ิ: ในทัศนะของทานคิดวา หลกัการตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๘๒ และมาตรา ๒๓๗๓ ในสวนทีเ่ก่ียวกับเหตแุหงการเพกิถอน
สิทธิเลือกตั้งของบุคคลนั้น มีความเหมาะสมแลวหรือไม เพียงใด

ศ.ดร. บรรเจิดฯ : ในหลักการของตางประเทศเก่ียวกับ “การยุบพรรคการเมือง” นัน้ เปนกรณี
ท่ีพรรคการเมืองไดดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองเปนอันตรายตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
หรือหลักการพ้ืนฐานของรัฐธรรมนูญ ซึง่ในสวนของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๖๘ และมาตรา ๒๓๗ นั้น ไดขยายแนวความคิดดังกลาวโดยนำหลักการยุบพรรคการเมือง
มาเกีย่วโยงกบัการแกไขปญหาเรือ่งการทจุรติการเลอืกตัง้ดวย โดยทีม่าของหลกัการในเรือ่งนีม้พีืน้ฐาน
มาจากหลักการลงโทษผูซึ่งมีอำนาจกระทำการแทนของนิติบุคคล ซึ่งเปนหลักการตามกฎหมายแพง
และพาณิชยวา “บคุคลใดก็ตามท่ีเปนผูมอีำนาจจัดการแทนนิตบิคุคลในขณะน้ันกต็องพิสจูนใหไดวาตน
ไมไดมสีวนเกีย่วของกบัการท่ีนติบิคุคลไดกระทำความผิด แตถาพสิจูนไมไดกรรมการก็ตองรบัผดิรวมกบั
นิติบุคคลในความผิดนั้น” แลวนำมาปรับใชกับเรื่องของพรรคการเมือง 

แตอยางไรก็ตาม การดำเนินการในรูปแบบของพรรคการเมืองนั้นไมใชมีองคประกอบการเปน
พรรคการเมืองเฉพาะหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองเทานัน้ แตยงัมเีรือ่งของ
อดุมการณของพรรคการเมืองและสมาชิกของพรรคการเมืองดวย ดงันัน้ บทลงโทษในเร่ืองการเพิกถอน
สทิธเิลอืกตัง้กด็ ีหรือบทลงโทษในเรือ่งการตดัสทิธทิางการเมอืงกด็ ีควรจะมุงพจิารณาไปทีบ่คุคลซึง่
เปนผูกระทำความผิดโดยตรง เวนแตการกระทำความผิดนัน้เปนผลมาจากนโยบายหรือมติของพรรค
การเมืองไปขัดหรอืแยงกับบทบัญญตัขิองรัฐธรรมนูญหรอืขดัตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

๒ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๘ บัญญัติวา
“มาตรา ๖๘  บคุคลจะใชสทิธแิละเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพือ่ลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ

ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญน้ี หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว
ในรัฐธรรมนูญนี้ มิได

ในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทำการตามวรรคหน่ึง ผูทราบการกระทำดังกลาวยอมมีสิทธิเสนอเร่ืองใหอัยการ
สูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงและย่ืนคำรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหเลิกการกระทำดังกลาว แตทั้งนี้ ไมกระทบกระเทือน
การดำเนินคดีอาญาตอผูกระทำการดังกลาว

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหพรรคการเมืองใดเลิกกระทำการตามวรรคสอง ศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งยุบ
พรรคการเมืองดังกลาวได

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำส่ังยุบพรรคการเมืองตามวรรคสาม ใหเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของหัวหนาพรรคการเมือง
และกรรมการบรหิารของพรรคการเมอืงทีถ่กูยบุในขณะทีก่ระทำความผดิตามวรรคหนึง่เปนระยะเวลาหาปนบัแตวนัทีศ่าลรัฐธรรมนญู
มีคำสั่งดังกลาว”.

๓ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๗ บัญญัติวา
“มาตรา ๒๓๗  ผูสมัครรับเลือกตั้งผูใดกระทำการ กอ หรือสนับสนุนใหผูอื่นกระทำการอันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา หรือระเบียบหรือประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกต้ัง ซึ่งมีผลทำใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลดังกลาว
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

ถาการกระทำของบุคคลตามวรรคหน่ึง ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวาหัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหาร
ของพรรคการเมืองผูใด มีสวนรูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทำนั้นแลว มิไดยับยั้งหรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้ง
เปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม ใหถือวาพรรคการเมืองนั้นกระทำการเพ่ือใหไดมาซ่ึงอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซ่ึง
มไิดเปนไปตามวิถทีางท่ีบญัญตัไิวในรฐัธรรมนูญน้ีตามมาตรา ๖๘ และในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญมคีำสัง่ใหยบุพรรคการเมืองนัน้ ใหเพกิถอน
สิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองดังกลาวมีกำหนดเวลาหาปนับแตวันที่มีคำสั่งให
ยุบพรรคการเมือง”. 
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

จึงเปนเหตุใหตองยุบพรรคการเมืองรวมถึงใหเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของหัวหนาพรรคการเมืองและ
กรรมการบรหิารพรรคการเมอืงในขณะนัน้ได เพราะนโยบายของพรรคการเมืองเปรียบเสมอืนกบัการ
กระทำของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองในขณะน้ันดวย แตอยางไรก็ตาม 
ปจจุบันจะเห็นไดวานักการเมืองก็เริ่มที่จะเรียนรูถึงแนวทางที่ทำใหไมตองถูกลงโทษตามหลักการน้ี
โดยการแตงต้ังบุคคลซึ่งไมไดมีบทบาททางการเมืองของพรรคการเมืองน้ันเขาเปนกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองแทน ซึ่งทำใหในอนาคตมาตรการน้ีก็อาจจะไมสามารถบังคับใชไดสมตามเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญที่นำเรื่องการยุบพรรคการเมืองไปเกี่ยวโยงกับการแกไขปญหาการทุจริตการเลือกตั้ง
ไดมากนัก 

จุลนิติ : ในทัศนะของทานคิดวา หลักการตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่ไดบัญญัติใหองคการตาง ๆ อันประกอบดวย คณะกรรมการ
การเลือกต้ัง ศาลฎีกาหรือศาลรัฐธรรมนูญ แลวแตกรณี มอีำนาจในการท่ีจะเพิกถอนสิทธิ
เลือกต้ังได รวมท้ังบัญญัติขั้นตอนและกระบวนการในการเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังไวนั้น
มีความเหมาะสมหรือไมเพียงใด

ศ.ดร. บรรเจิดฯ : กรณอีำนาจในการท่ีจะเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
ตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๙ วรรคหน่ึง ซึง่บญัญตัวิา “ในกรณี
ทีค่ณะกรรมการการเลือกต้ังวนิจิฉยัใหมกีารเลือกต้ังใหมหรือเพิกถอนสิทธิเลอืกต้ังกอนการประกาศผล
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ใหคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เปนทีส่ดุ” นัน้ ผมเหน็วาไมสอดคลองกบัหลกัการคุมครองสทิธแิละเสรภีาพของบุคคล ตามมาตรา ๒๘ 
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญนญู ซึง่บญัญตัวิา “บคุคลซ่ึงถกูละเมิดสทิธหิรอืเสรีภาพท่ีรฐัธรรมนูญนีร้บัรองไว
สามารถยกบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญน้ีเพื่อใชสิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเปนขอตอสูคดีในศาลได” 
โดยเฉพาะในกรณีอำนาจในการเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังกอนประกาศผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภา และใหคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนท่ีสุด ซ่ึงเปนหลักการที่
ไมนาจะถูกตอง เนื่องจากหลักการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๘ วรรคสองน้ันเปนหลักการท่ีเกี่ยวโยง
กับรากฐานของหลักนิติรัฐ เนื่องจากมีความมุงหมายใหการใชอำนาจมหาชนท่ีไปกระทบสิทธิ
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“การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในระบบกฎหมายไทย”

จุลนิติ

ของบุคคลหนึ่งบุคคลใดตองสามารถถูกตรวจสอบไดโดยองคกรตุลาการ หรือกลาวอีกนัยหน่ึง คือ 
ไมควรจะมกีารใชอำนาจมหาชนใดทีใ่ชไปกระทบสทิธขิองบคุคลแลวบคุคลนัน้กลบัมเีอกสทิธิไ์มสามารถ
ตรวจสอบโดยองคกรฝายตุลาการได 

แตรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๙ ไปมุงหมายในเร่ืองของประสิทธิภาพของการจัดการการเลือกตั้ง
จนมองขามหลักการพื้นฐานในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งเปนหลักการใหญกวา 
เพราะฉะนั้น ถาเปรียบเทียบคุณคาของรัฐธรรมนูญ ๒๘ วรรคสอง กับมาตรา ๒๓๙ วรรคหนึ่ง 
ตองถอืวามาตรา ๒๘ วรรคสอง มคีณุคาสงูกวา ๒๓๙ วรรคหนึง่ ดงันัน้ บคุคลทีถ่กูเพกิถอนสทิธกิอนที่
จะประกาศผลเลือกตั้งจึงควรมีสิทธิท่ีจะนำคดีไปศาลเพื่อพิจารณาวาการท่ีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของตนนั้นชอบดวยกฎหมายหรือไม เพราะฉะนั้น ผมจึงเห็นวา
หลักการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๙ วรรคหน่ึง กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยใหเพิกถอน
สิทธิเลือกต้ังกอนการประกาศผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา และให
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกต้ังเปนที่สุดน้ัน จึงขัดกับ ๒๘ วรรคสองซ่ึงเปนหลักการที่เปน
รากฐานของหลักนิติรัฐ

สำหรบัในกรณอีำนาจเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของศาลฎกีา ตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๓๙ วรรคสอง 
ซึ่งบัญญัติวา “ในกรณีที่ประกาศผลการเลือกตั้งแลว ถาคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวาควรใหมี
การเลอืกตัง้ใหมหรอืเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎรหรอืสมาชกิวุฒิสภาผูใด ใหยืน่คำรอง
ตอศาลฎีกาเพ่ือวนิจิฉยั เมือ่ศาลฎีกาไดรบัคำรองของคณะกรรมการการเลือกต้ังแลว สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรหรอืสมาชกิวฒุสิภาผูนัน้จะปฏบิตัหินาทีต่อไปไมได จนกวาศาลฎกีาจะมคีำสัง่ยกคำรอง ในกรณทีี่
ศาลฎีกามคีำสัง่ใหมกีารเลือกตัง้ใหมในเขตเลือกตัง้ใดหรือเพกิถอนสิทธเิลอืกตัง้สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
หรอืสมาชกิวฒุสิภาผูใด ใหสมาชกิภาพของสมาชกิสภาผูแทนราษฎรหรอืสมาชกิวุฒิภาในเขตเลอืกตัง้นัน้
สิ้นสุดลง” เปนกระบวนการภายหลังจากที่มีการประกาศผลเลือกตั้งแลว ในข้ันตอนสวนน้ีผมเห็นวา
เปนไปตามหลกัการของรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๘ วรรคสอง แลว เน่ืองจากมีกระบวนการของฝายตุลาการ
เขามาคุมครองผูถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว แตก็มีขอพิจารณาวาอำนาจเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งสวนหนึ่งไปอยูที่ศาลรัฐธรรมนูญ อีกสวนไปอยูที่ศาลฎีกาซึ่งเปนศาลยุติธรรม ทายที่สุด
ควรจะใหเปนอำนาจวินิจฉัยของศาลท่ีเปนเอกภาพเดียวกันหรือไม

ในสวนกรณีอำนาจเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๖ 
และมาตรา ๒๓๗ ซึ่งไดกลาวไปแลวในประเด็นเร่ืองการเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของบรรดาหัวหนา

่

หลักการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๙ วรรคหนึ่ง 
กรณีคณะกรรมการการเลือกต้ังวินิจฉัยใหเพิกถอน
สิทธิ เลือกต้ังกอนการประกาศผลการเ ลือกต้ัง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา และให
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนที่สุดนั้น 
จึงขัดกับ ๒๘ วรรคสองซ่ึงเปนหลักการที่เปนรากฐาน
ของหลักนิติรัฐ

การ
ณีคณ

หลักห
กรณ

นรากฐาน
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จุลนิติ

พรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารของพรรคการเมือง และการยุบพรรคการเมืองนั้น ตองแยกเปน 
๒ ประเด็น กลาวคือ (๑) ถาเปนเร่ืองการทุจริตการเลือกต้ังก็ควรพิจารณาลงโทษเฉพาะบุคคล
ผูกระทำความผิด หรือมีสวนเกี่ยวของในการกระทำความผิดเทานั้น ไมควรนำมาเกี่ยวโยงกับ
พรรคการเมืองดวย (๒) แตถาเปนเรือ่งเกีย่วกับมตขิองพรรคการเมอืงในสวนทีเ่กีย่วกบันโยบายหรอื
อุดมการณของพรรคการเมือง จึงจะลงโทษบรรดาหัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองทั้งหมดได 

จลุนติ ิ: ในทัศนะของทานคดิวาการท่ีคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประกาศรับรอง
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เพื่อใหมีจำนวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
ไมนอยกวารอยละ ๙๕ ตามรัฐธรรมนญู มาตรา ๙๓ วรรคหก๔ เพือ่ใหสามารถเปดประชมุ
สภาผูแทนราษฎรไดทันภายใน ๓๐ วัน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๗ วรรคหนึ่ง๕ นั้น 
มีความเหมาะสมหรือไม อยางไร

ศ.ดร. บรรเจิดฯ : ความจรงิแลวเรือ่งนีม้ทีีม่าจากปญหาในเชงิระบบ เนือ่งจากรฐัธรรมนญู
กำหนดใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปนองคกรที่มีอำนาจทั้งในดานการจัดการเลือกตั้งและวินิจฉัย
การกระทำเกีย่วกบัการเลอืกตัง้ในขณะเดยีวกัน ในขณะทีเ่ขตเลอืกตัง้ของประเทศไทยมทีัง้หมดจำนวน
๔๗๕ เขต และทกุเขตนัน้ตองผานการพจิารณาของคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจำจงัหวดัแลวเขามา
สูกระบวนการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งมีองคคณะเพียง ๕ คน และมีระยะเวลา
ในการทำหนาทีภ่ายในเงือ่นไขและเงือ่นเวลาจำกดั และสำนวนเรือ่งขอพพิาทในเรือ่งการเลอืกตัง้แตละ
เรือ่งกม็รีายละเอยีดและขอเทจ็จรงิทียุ่งยากและสลบัซบัซอนแตกตางกนัออกไป เพราะฉะนัน้ จงึกลาว
ไดวาปญหาท่ีเกิดขึ้นเปนปญหาการวางระบบท่ีไมถูกตอง ดังนั้น เพื่อใหการพิจารณาและตรวจสอบ
ผลการเลือกตั้งมีความรอบคอบและถ่ีถวน จึงควรจะใหอำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาดในการเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งอยูในความรับผิดชอบของศาลแตละเขตอำนาจศาลซึ่งกระจายอยูในจังหวัดตาง ๆ 
ซึง่จะทำใหกระบวนการพิจารณาและวินจิฉยัคดีการเลือกต้ังแตละเร่ืองกระจายออกไป ไมใชกำหนดให
เปนอำนาจในการวนิจิฉยัช้ีขาดเรือ่งการกระทำความผดิเก่ียวกับการเลอืกตัง้อยูในความรบัผดิชอบของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งแตเพียงฝายเดียว 

ผมจงึเหน็วาในอนาคตอาจจะตองมาทบทวนกนัอกีครัง้วาควรจะยกเลิกอำนาจในการวินิจฉัย
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือไม หรือควรใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มอีำนาจและหนาทีใ่นการจดัการเลอืกตัง้เพยีงประการเดยีว โดยองคกรในการวนิิจฉยัเรือ่งการเพกิถอน

๔ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ วรรคหก
“มาตรา ๙๓ วรรคหก “ในกรณีที่มีเหตุการณใด ๆ ทำใหการเลือกตั้งทั่วไปครั้งใดมีจำนวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมถึง

หารอยคน แตมีจำนวนไมนอยกวารอยละเกาสิบหาของจำนวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท้ังหมด ใหถือวาสมาชิกจำนวนน้ันประกอบ
เปนสภาผูแทนราษฎร แตตองดำเนินการใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหครบตามจำนวนที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ภายใน
หนึ่งรอยแปดสิบวันและใหอยูในตำแหนงไดเพียงเทาอายุของสภาผูแทนราษฎรท่ีเหลืออยู”.

๕ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๒๗ วรรคหน่ึง
“มาตรา ๑๒๗ วรรคหน่ึง ภายในสามสิบวันนับแตวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ใหมีการเรียกประชุมรัฐสภาเพ่ือให

สมาชิกไดมาประชุมเปนครั้งแรก”.
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“การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในระบบกฎหมายไทย”

จุลนิติ

สทิธเิลอืกตัง้อาจจะกำหนดใหจดัตัง้ศาลเลอืกตัง้เฉพาะกจิขึน้มา โดยกำหนดใหศาลทีไ่ดจดัตัง้ขึน้อยูแลว
มาทำหนาท่ีเปนศาลในการวินจิฉยัเร่ืองเลอืกตัง้เพือ่ใหการวนิิจฉยัช้ีขาดคดเีลอืกตัง้กระจายกันไป และมี
กระบวนการและวธิพีจิารณาคดโีดยเฉพาะ เชน การใชหลกัการไตสวนคดเีพือ่ใหศาลมอีำนาจในการเขาถงึ
พยานหลักฐานในเชิงลึก ดังเชนวิธีพิจารณาคดีของศาลปกครอง และศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งการวางระบบ
เชนนีน้าจะทำใหเกดิความยุตธิรรมและไมเปนปญหาดังเชนทีก่ลาว ดงันัน้ การท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ประกาศรับรองผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เพื่อใหมีจำนวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
ไมนอยกวารอยละ ๙๕ ตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๙๓ วรรคหก เพือ่ใหสามารถเปดประชมุสภาผูแทนราษฎร
ไดทันภายใน ๓๐ วัน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๗ วรรคหน่ึง นั้น ในสวนนี้ตองกลาววาก็นาเห็นใจกับ
การทำหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งดวย เน่ืองจากคณะกรรมการการเลือกตั้งมีระยะเวลา
การทำงานท่ีคอนขางจำกัดในการดำเนินการเพ่ือใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ การพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด
ในเรื่องการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหมีความละเอียดรอบคอบไดทุกเรื่อง
จึงมีความเปนไปไดยาก 

จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

ศ.ดร. บรรเจิดฯ : การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง อาจกลาวไดวามีที่มาจากเรื่องความขัดแยง
ในเชิงอำนาจระหวางอำนาจฝายทุนท่ีใชฐานของหลักประชาธิปไตยในการเขาสูอำนาจ กับอำนาจ
ของฝายอนุรักษ ซึ่งใชกฎกติกาเปนตัวถวงดุลอำนาจ ซึ่งจะเห็นไดอยางชัดเจนจากหลักการของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๗ ซึ่งความขัดแยงดังกลาวนี้
ไมสามารถแยกออกจากขอเท็จจริงในเชิงอำนาจได เนื่องจากมีความเช่ือมโยงจากปญหาโครงสรางของ
บานเมือง ปญหาความเล่ือมล้ำของสังคม ซึ่งเปนปญหาท่ีไดถูกปลอยปละละเลยหรือท้ิงไวเปน
ระยะเวลานานจนกลายเปนปญหาทีม่คีวามซบัซอนและยากทีจ่ะแกไขไดภายในระยะเวลาอนัรวดเรว็ได 
ดงันัน้ การจะแกไขปญหาเร่ืองการเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังใหมคีวามเปนธรรมกับพลเมือง จงึเปนเพียง
ประเด็นหน่ึงของความขัดแยงเชิงอำนาจ สังคมไทยยังมีปญหาตาง ๆ อีกมากมายซึ่งปญหาตางๆ 
เปนปญหาในระดับโครงสราง ไมวาในโครงสรางการเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม ดวยเหตุนีเ้องสังคมไทย
จึงตองการการปฏิรูปอยางจริงจังเพื่อแกปญหาความขัดแยงในทางโครงสรางดังกลาว 
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

รศ. ดร. วรเจตนฯ : สิทธิเลือกตั้งมีความสัมพันธกับ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพราะวาระบอบประชาธิปไตย
ถอืวาอำนาจอธิปไตยซ่ึงเปนอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเปน
ของประชาชน ประชาชนผูเปนเจาของอำนาจสามารถแสดงออกซ่ึง
อำนาจดังกลาวได ๒ วิธี คือ

วิธีแรก เปนการแสดงออกซ่ึงอำนาจโดยตรง ในทาง
หลักการมีอยู ๒ ลักษณะ คือ ๑) การเลือกตั้ง เปนการเลอืกบุคคล
ไปใชอำนาจรฐัแทนตวัเอง อนัเนือ่งมาจากในรฐัสมยัใหมมปีระชากร
จำนวนมากประชาชนไมสามารถตัดสินใจเร่ืองราวทุกอยาง
ดวยตนเองได จงึมอบอาณัตใิหผูแทนราษฎรตัดสนิใจแทน การมอบ
อาณัติดังกลาวทำโดยการเลือกตั้งที่ประชาชนใชสิทธิเลือกตั้ง
ดวยตนเอง และ ๒) การออกเสียงประชามติ เปนการตัดสินใจของ
ประชาชนดวยตนเองในกิจการเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเก่ียวกับประโยชน
ไดเสียของประเทศชาติหรือของประชาชนโดยสวนรวมวาจะ
ดำเนินการไปในแนวทางใด โดยการออกเสียงลงคะแนน

วิธีที่สอง เปนการแสดงออกผานองคกรของรัฐ โดยการ
จดัตัง้องคกรผูใชอำนาจอธปิไตยขึน้มา เชน รฐัสภา คณะรฐัมนตร ีศาล 

“การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในระบบกฎหมายไทย”
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

 ๑ Doctor der Rechte (summa cum laude) Universität Göttingen ประเทศเยอรมัน, ปจจุบันเปนอาจารยภาควิชา
กฎหมายมหาชน ประจำคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.

รองศาสตราจารย ดร. วรเจตน  ภาคีรัตน๑

จุลนิติ : อยากใหทานอธิบายถึงหลักการและ
ความสำคัญของ “สิทธิเลือกตั้งของพลเมือง” ในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
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จุลนิติ

และใหองคกรเหลานี้ใชอำนาจอธิปไตยแทนประชาชน ซึ่งในการใชอำนาจจะตองมีความเชื่อมโยง
กับประชาชนซ่ึงเปนเจาของอำนาจท่ีแทจริงตามหลักประชาธิปไตย 

เพราะฉะนั้น “สิทธิเลือกต้ังของพลเมือง” จึงมีความสำคัญและถือวาเปนสิ่งซึ่งขาดเสียมิได
ในระบอบประชาธิปไตยสมัยใหม และโดยหลักการแลวการเลือกต้ังในระบอบประชาธิปไตยจะตอง
เปนไปอยางเสร ีเสมอภาคเทาเทยีม และมกีระบวนการการเลอืกตัง้ทีเ่ปนไปโดยสจุรติและเทีย่งธรรม
สอดคลองกับอำนาจของประชาชนอยางแทจริง

เราอาจกลาวไดวาแมการเลือกตั้งไมใชทุกสิ่งทุกอยางของประชาธิปไตย  แตเปนสาระสำคัญ 
หากระบอบการปกครองนั้นไมยอมรับการเลือกตั้งอยางเสรี และเสมอภาคเทาเทียมกันหรือพยายาม
ทำลายคุณคาของการเลือกตั้งตลอดเวลาเสียแลว ระบอบการปกครองน้ันไมใชระบอบประชาธิปไตย

จุลนิติ : โดยหลักการแลว “สิทธิเลือกตั้งของพลเมือง” รัฐสามารถที่จะจำกัด
การใชสทิธหิรอืเพิกถอนสิทธดิงักลาวไดหรอืไม เพยีงใด และการกระทำลักษณะใดบางท่ี
จะถือเปนเหตุแหงการถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ตลอดจนกระบวนการและองคกรที่จะใช
อำนาจในการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งดังกลาว

รศ. ดร. วรเจตนฯ : ในเรือ่งสทิธิเลอืกตัง้ของพลเมอืงจะจำกัดไดหรอืไมน้ัน มแีนวความเหน็
แบงเปน ๒ แนวทาง คือ 

แนวทางแรก เหน็วา “สทิธเิลอืกตัง้ของพลเมอืง” เปนสทิธซิึง่ตดิอยูกบัตวัพลเมืองทีไ่มสามารถ
จำกัดตัดทอนหรือเพิกถอนได เวนแตโดยสภาพของบุคคลน้ันเองทำใหไมสามารถจะใชสทิธิเลือกตั้งได 

แนวทางที่สอง เห็นวา “สิทธิเลือกตั้งของพลเมือง” นั้นสามารถถูกจำกัดลงหรือถูกระงับ
การใชได ถาบุคคลน้ันไดกระทำการอยางหน่ึงอยางใดตองดวยลักษณะท่ีกฎหมายกำหนดเอาไว 
ซึง่ในทางปฏบิตัขิองประเทศสวนใหญในโลกนีก้ย็อมรบัวาสทิธเิลอืกตัง้อาจถกูจำกดัหรอือาจถกูระงบั
การใชไดในชวงระยะเวลาหนึ่ง สวนการกระทำลักษณะใดบางท่ีจะถือวาเปนเหตุในการถูกเพิกถอน
สทิธเิลอืกตัง้นัน้ กฎหมายของแตละประเทศไดบญัญตัเิหตแุหงการเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ไวแตกตางกนัไป
โดยเฉพาะระดับของการกระทำท่ีจะเปนเหตุใหถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนั้นขึ้นอยูกับประสบการณใน
ทางการเมืองของแตละประเทศ แตเหตุแหงการเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังน้ันจะตองไมถึงขนาดไปทำลาย
สารัตถะแหงสิทธิเลือกตั้ง

ใ    ี้ใ  ำ ิ

แมการเลือกตั้งไม ใชทุกสิ่งทุกอยางของประชาธิปไตย  
แตเปนสาระสำคญั หากระบอบการปกครองนัน้ไมยอมรบั
การเลือกตั้งอยางเสรี และเสมอภาคเทาเทียมกันหรือ
พยายามทำลายคุณคาของการเลือกตั้งตลอดเวลา
เสียแลว ระบอบการปกครองน้ันไมใชระบอบประชาธิปไตย

แมกแ ารเลื
แตเปนสาร

อดเวลา
ชาธิปไตย
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

สำหรบัประเทศไทยในปจจบุนั กฎหมายทีเ่กีย่วของกบัการเลอืกตัง้ไดเพิม่การกระทำทีเ่ปนเหตใุห
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งใหมหลายกรณี หากเราพิจารณาเปรียบเทียบกับกฎหมายการเลือกตั้งในอดีต
เมื่อประมาณ ๗๐ – ๘๐ ปกอน ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง พุทธศักราช ๒๔๗๕ ซึ่งเปนกฎหมาย
เกีย่วกบัการเลอืกตัง้ฉบบัแรกของประเทศไทย ไมมบีทบญัญัตทิีใ่หอำนาจรฐัในการเพกิถอนสิทธิเลอืกตัง้
แตประการใด มเีพยีงบทบญัญตัทิีเ่กีย่วของกบัการกระทำท่ีตองหามตามกฎหมาย และโทษทีก่ำหนดไว
ก็เปนเพียงโทษจำคุกและปรับเทาน้ัน การเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีข้ึนเปนคร้ังแรกตามพระราชบัญญัติ
การเลือกตัง้ พ.ศ. ๒๔๗๖ แกไขเพิม่เตมิ พทุธศกัราช ๒๔๗๖ ฉะบบัที ่๒ ซึง่กฎหมายฉบับนีไ้ดกำหนดให
การกระทำท่ีเปนเหตุใหเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังไวใน ๒ กรณี คือ ๑) กรณเีจาพนกังานผูมหีนาทีค่นใดหรือผูสมัคร
รบัเลอืกตัง้ใด อยู ณ สถานทีใ่นเวลาเลอืกตัง้ผูแทนตำบลหรอืผูแทนราษฎรบงัอาจสอดเกีย่วของกบัผูมสีทิธิ
ออกเสยีงในการออกเสยีงลงคะแนนโดยใหคำมัน่วาจะใหประโยชนใด ๆ  กด็ ีโดยขมขูหรอืโดยกลฉอฉลกด็ ี
ศาลมีอำนาจเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตั้งแตสี่ปถึงสิบสองป และ ๒) กรณีผูใดใหสินบนแกผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ผูแทนตำบลก็ดี หรือผูมีสิทธิเลือกตั้งผูแทนราษฎรก็ดี ศาลมีอำนาจเพิกถอนสิทธิออกเสียงตั้งแตสี่ป
ถึงสิบสองป และในเวลาตอมาก็มีการเพ่ิมเหตุแหงการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมากขึ้นตามลำดับ 

การเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังในปจจุบันมีการบัญญัติไวทั้งในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และการไดมาซึง่สมาชกิวฒุสิภา พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยพรรคการเมอืง 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบญัญตักิารเลอืกตัง้สมาชกิสภาทองถิน่หรอืผูบรหิารทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๕  ซึง่ 
สวนใหญเหตแุหงการเพิกถอนสิทธเิลอืกตัง้จะเก่ียวของกบัความผิดเกีย่วกบัการเลือกตัง้ ซึง่ในบางกรณี
ก็ไมใชความผิดในทางอาญา และการตัดสิทธิเลือกตั้งในบานเรามีระยะเวลา ๕ ป หรือ ๑๐ ป ซึ่งถือวา
เปนระยะเวลาที่ยาวนานเมื่อเปรียบเทียบกับการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในตางประเทศ

เหตุแหงการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  คือเหตุตามมาตรา ๖๘ กรณีที่
ศาลรฐัธรรมนญูส่ังยบุพรรคการเมอืงทีใ่ชสทิธติามรฐัธรรมนญูลมลางการปกครองระบอบประชาธปิไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขหรือเพ่ือใหไดมาซ่ึงอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการ
ซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง

่ ่ ้ ่ ่
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“การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในระบบกฎหมายไทย”

จุลนิติ

หัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคการเมืองเปนเวลาหาป และเหตุตามมาตรา ๒๓๗ กรณี
ยบุพรรคการเมืองเน่ืองจากหัวหนาพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองคนใดคนหน่ึงมสีวนรูเหน็ 
ปลอยปละละเลยหรือทราบถึงการกระทำที่ผูสมัครรับเลือกตั้งกระทำกระทำการ กอ หรือสนับสนุน
ใหผูอื่นกระทำการขัดตอกฎหมายเลือกตั้งมีผลใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 
นอกจากยบุพรรคแลว ใหเพกิถอนสทิธเิลอืกต้ังหวัหนาพรรคและกรรมการบรหิารพรรคการเมอืงทุกคน
เปนเวลาหาป

สำหรับเหตุแหงการเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรฯ มีจำนวนมากรวมแลวนาจะประมาณ ๒๐ กวาเหตุ ตั้งแตทำให
บัตรเลือกตั้งชำรุดเสียหาย นำบัตรเลือกต้ังออกไปจากที่เลือกต้ัง จัดใหเลนพนันขันตอเกี่ยวกับ
ผลการเลือกตั้ง ไปจนถึงผูสมัครรับเลือกต้ังวุฒิสภาหาเสียงในเร่ืองที่ไมเกี่ยวกับกับการปฏิบัติงาน
ในหนาที่ของวุฒิสภา ฯลฯ

นอกจากนี้ยังมีเหตุแหงการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินฯ นับสิบเหตุ และเหตุแหงการเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังตามพระราชบัญญัติ
พรรคการเมืองฯ อีกหลายประการ

สำหรับกระบวนการและองคกรท่ีจะใชอำนาจเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังในตางประเทศนั้น 
สวนใหญจะกำหนดให “ศาล” เปนองคกรท่ีมีอำนาจเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิ
เลอืกตัง้จะเชือ่มโยงกบัการกระทำความผดิอาญา โดยถอืวาการเพกิถอนสทิธเิลอืกต้ังเปนโทษอปุกรณ 
หมายความวา จะตองมีการกระทำซึ่งเปนความผิดอาญากอนเมื่อศาลพิพากษาลงโทษทางอาญา เชน 
ลงโทษจำคุก เปนตน บุคคลนั้นจึงจะถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังควบคูกันไป จึงมีความแตกตางกันกับ
การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในบานเราที่กฎหมายกำหนดให “คณะกรรมการการเลือกตั้ง” (กกต.) ซึ่ง
เปนองคกรท่ีใชอำนาจในทางบริหารมีอำนาจวินิจฉัยใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งกอนประกาศผล
การเลือกต้ังได และใหคำวินิจฉัยน้ันเปนที่สุด จึงมีขอสังเกตวากฎหมายดังกลาวจะขัดตอหลักการ
แบงแยกอำนาจอธิปไตยหรือไม และการเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังในบางกรณีไมไดเช่ือมโยงกับการกระทำผิด
ในทางอาญาจะถือวาเปนการลงโทษท่ีเกินสมควรแกเหตุหรือไม นอกจากน้ี ในระบบกฎหมายไทย 
ยังใหอำนาจศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา และศาลอุทธรณในการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งอีกดวย

 
จลุนติ ิ: ในทัศนะของทานคิดวา หลกัการตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๘ และมาตรา ๒๓๗ ในสวนทีเ่กีย่วกบัเหตแุหงการเพกิถอน
สิทธิเลือกตั้งของบุคคลนั้น มีความเหมาะสมแลวหรือไม เพียงใด

กระบวนการและองคกรที่จะใชอำนาจเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในตางประเทศนั้น 
สวนใหญจะกำหนดให “ศาล” เปนองคกรที่มีอำนาจเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
และการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งจะเชื่อมโยงกับการกระทำความผิดอาญา

กระบว
สวนใหญ เลอกตง
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จลุนติ ิ: ในทัศนะของทานคิดวา หลกัการตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๘ และมาตรา ๒๓๗ ในสวนทีเ่กีย่วกบัเหตแุหงการเพกิถอน
สิทธิเลือกตั้งของบุคคลนั้น มีความเหมาะสมแลวหรือไม เพียงใด 

รศ. ดร. วรเจตนฯ : การท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๘ วรรคหน่ึง 
บญัญตัวิา “บคุคลจะใชสทิธแิละเสรภีาพตามรฐัธรรมนญูเพือ่ลมลางการปกครองระบอบประชาธปิไตย
อนัมพีระมหากษัตรยิทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี ้หรอืเพ่ือใหไดมาซ่ึงอำนาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้มิได” เมื่อพิจารณาจากหลักการที่วา
สิทธิเลือกต้ังเปนการแสดงเจตจำนงทางการเมืองตามหลักประชาธิปไตย การท่ีบุคคลใดใชสิทธิและ
เสรีภาพในลักษณะเปนการทำลายหรือเปนปฏิปกษกับหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ก็มี
ความสมเหตุสมผลในการที่จะเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลผูกระทำการดังกลาว แตการเพิกถอน
สิทธิเลือกต้ังนั้นควรจะเปนกรณีที่เปนโทษอุปกรณของโทษอาญา หมายความวาโดยหลักแลวระบบ
กฎหมายควรกำหนดใหการกระทำในลักษณะดังกลาวเปนความผิดอาญากอน เมื่อไดความวากระทำ
ความผิดและลงโทษอาญาแลว จึงเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลนั้น นอกจากนี้ไมควรลงโทษผูที่
ไมไดมีสวนกระทำความผิด ดวยเหตุนี้ในแงของกระบวนในการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ
หัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารของพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
มาตรา ๖๘ วรรคสี่ นั้น ถือวามีปญหาในเชิงหลักการเกี่ยวกับการลงโทษ เพราะวาเปนการลงโทษ
บุคคลซึ่งมิไดเปนผูกระทำผิดโดยตรง ในประเด็นนี้ผมจึงมีความเห็นวาเปนลักษณะการลงโทษแบบ
เหวี่ยงแห 

สำหรับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๓๗ วรรคหนึ่ง ซึ ่งเปนกรณีที ่
ผูสมคัรรับเลือกต้ังผูใดกระทำการ กอ หรือสนับสนุนใหผูอ่ืนกระทำการอันเปนการฝาฝนพระราชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
หรอืระเบียบหรอืประกาศของคณะกรรมการการเลือกตัง้ ซึง่มผีลทำใหการเลือกตัง้มไิดเปนไปโดยสุจรติ
และเท่ียงธรรม ใหเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของบุคคลดังกลาวตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา บทบัญญัติในวรรคหน่ึงนี้
มปีญหาในแงของตวับททีเ่ขยีนในเชงิพรรณนาความ เพราะคำวา “กระทำการ กอ หรอืสนบัสนนุใหผูอืน่
กระทำการอันเปนการฝาฝนกฎหมาย ซึ่งมีผลทำใหการเลือกตั้งไมไดเปนไปโดยสุจริตเที่ยงธรรม” 
เปนการบัญญัติกฎหมายที่เปดชองใหองคกรท่ีมีอำนาจในการตีความสามารถใชดุลพินิจไดอยาง
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“การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในระบบกฎหมายไทย”

จุลนิติ

กวางขวาง เชน กรณีการกระทำผิดระเบียบหรือประกาศในเร่ืองการติดปายหาเสียง ซึง่ในความเปนจริง
เปนความผิดเล็ก ๆ นอย ๆ แตคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือศาลรัฐธรรมนูญอาจจะตีความวา
เปนการกระทำท่ีเปนการฝาฝนระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกต้ังซึ่งมีผลทำให
การเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม อันเปนเหตุใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งได เปนตน 

แตประเด็นที่เปนปญหาและนาจะถือวาขัดกับหลักการพื้นฐานทางกฎหมายคือ มาตรา ๒๓๗ 
วรรคสอง ซึ่งบัญญัติวา “ถาการกระทำของบุคคลตามวรรคหนึ่ง ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวา
หัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารของพรรคการเมืองผูใด มีสวนรูเห็น หรือปลอยปละละเลย 
หรอืทราบถงึการกระทำนัน้แลว มไิดยบัยัง้หรอืแกไขเพือ่ใหการเลอืกตัง้เปนไปโดยสจุรติและเทีย่งธรรม 
ใหถือวาพรรคการเมืองน้ันกระทำการเพ่ือใหไดมาซ่ึงอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได
เปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ตามมาตรา ๖๘ และในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให
ยุบพรรคการเมืองนั้น ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองดังกลาวมีกำหนดเวลาหาปนบัแตวนัทีม่คีำส่ังใหยบุพรรคการเมือง” ความจริงบทบัญญัตนิี้
ผมไดคัดคานมานานแลว เพราะผมเห็นวากฎหมายในลักษณะน้ีไมมีความยุติธรรมดวยเหตุผล
หลายประการ เหตุผลที่งายที่สุดก็คือวา กรณีนี้กฎหมายไปลงโทษบุคคลซึ่งยังไมไดพิสูจนวามีสวน
รูเห็นในการกระทำผิด เชน สมมติวากรรมการบริหารพรรคการเมืองคนหน่ึงกระทำความผิดจริง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา แตกรรมการบริหารพรรคการเมืองคนอื่นที่ไมไดรูเห็นดวยตองถูกตัดสิทธิทางการเมือง
เม่ือศาลรัฐธรรมนูญมีคำส่ังใหยบุพรรคการเมือง ผมถามวาบทบัญญตัขิองกฎหมายในลักษณะน้ีเปนธรรม
หรือไม แตอยางไรก็ตามมีนักวิชาการบางสวนใหความเห็นวาเมื่อพรรคการเมืองชนะการเลือกตั้ง 
หัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองก็ไดมาซึ่งอำนาจรัฐ จึงสมควรจะตอง
รบัผดิชอบเม่ือพรรคการเมืองถูกยบุ ซึง่เหตุผลดังกลาวผมคิดวาเปนคนละประเด็นกนั เพราะวาหัวหนา
พรรคการเมอืงและกรรมการบรหิารพรรคการเมอืงอาจจะไมไดดำรงตำแหนงในฝายบรหิารกไ็ด อาจจะ
เปนเพียงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรธรรมดา หรือเปนเพียงผูที่ทำหนาที่ในพรรคการเมืองก็ได การที่
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง บัญญัติใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ
หวัหนาพรรคการเมอืงและกรรมการบรหิารพรรคการเมอืงของพรรคการเมอืงทีศ่าลรฐัธรรมนญูมคีำสัง่
ใหยุบพรรค สงผลเสียตอการพัฒนาประชาธิปไตยที่สำคัญ ๓ ประการ กลาวคือ 

๑) เปนการบัญญัติกฎหมายใหองคกรของรัฐลงโทษบุคคลที่ไมไดกระทำความผิดได ซึ่งถือวา
ขัดกับหลักการพ้ืนฐานทางกฎหมาย 

๒) การบัญญัติกฎหมายลักษณะนี้เปนการทำลายระบบพรรคการเมืองและการจัดโครงสราง
ในทางการเมืองท่ีตรงไปตรงมาในระบอบประชาธิปไตย เปนการสงเสริมใหบุคคลซ่ึงไมไดมีอำนาจท่ีแทจริง
เขามาเปนหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบรหิารพรรคการเมอืง (Nominee) เพือ่ปองกนัปญหาวา
เวลาถูกยุบพรรคการเมือง บุคคลที่มีบทบาทสำคัญในพรรคการเมืองนั้นจะไดไมตองถูกเพิกถอน
สิทธิเลือกต้ัง ทำใหระบบพรรคการเมืองมีความออนแอไมสอดคลองกับเจตนารมณในการจัดตั้ง
พรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
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๓) เปนการเปดโอกาสใหองคกรที่มีอำนาจวินิจฉัย คือ คณะกรรมการการเลือกตั้ง และ
ศาลรัฐธรรมนูญเขามายุงเกี่ยวกับความเปนไปทางการเมืองไดมาก เนื่องจากเขียนกฎหมายไวกวาง
เปดชองใหมีการใชดุลพินิจในการตีความไดมากเทากับเปนการเปดโอกาสใหองคกรที่มีอำนาจวินิจฉัย
สามารถเปล่ียนแปลงข้ัวอำนาจในทางการเมืองผานขออางในการใชและตีความกฎหมาย ซึ่งขัดกับ
หลักการในระบอบประชาธิปไตยที่วาการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองตองมาจากการแสดงออก
ทางการเมืองของประชาชนผานการเลือกตั้ง 

ดังนั้น ผมจึงมีความเห็นวาเพ่ือปองกันการทำลายลางกันในทางการเมืองโดยใชเทคนิค
การตีความกฎหมาย ซึ่งทำใหประชาชนผูสนับสนุนพรรคการเมืองที่ถูกยุบหรือมีความรักและศรัทธา
ในตัวของนักการเมืองที่ถูกตัดสิทธิทางการเมืองไมยอมรับคำตัดสิน เพราะเห็นวาเปนคำตัดสิน
ทีไ่มเปนธรรม และเปนสาเหตทุีส่ำคญัทีท่ำใหเกดิการชมุนมุประทวงและเกดิความวุนวายขึน้ในบานเมอืง 
สมควรจะตองยกเลิกบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๓๗ ทั้งมาตรา 
แตในสวนของมาตรา ๖๘ นั้นควรจะมีการปฏิรูปใหสอดคลองกับหลักการในระบอบประชาธิปไตย
ดังที่กลาวมาขางตน

จุลนิติ : เพราะเหตุ ใดรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยจึงกำหนดให
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองสังกัดพรรคการเมือง

รศ. ดร. วรเจตนฯ : เพราะวาในอดีตที่ผานมาเราเคยมีประสบการณในทางการเมือง
ที่ไมคอยดีนักกับระบบที่ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) มีอิสระในการสมัครรับเลือกตั้งโดยไมตอง
สงักดัพรรคการเมอืง เนือ่งจากเวลาจะมกีารลงมตใินเรือ่งสำคญั ๆ  จะมกีารจายเงนิหรอืผลประโยชนให
กบั ส.ส. อสิระเพือ่แลกกบัการลงมตทิางใดทางหนึง่ ดงันัน้ เพ่ือเปนการแกไขปญหาดังกลาวรฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ เปนตนมา จึงกำหนดใหผูสมัครรับเลือกตั้งเปน ส.ส. 
จะตองสังกดัพรรคการเมือง ซึง่มนีกัวชิาการบางทานใหความเห็นวาการให ส.ส. สงักดัพรรคการเมือง
เปนการสรางระบบเผด็จการพรรคการเมืองข้ึนมา และมีความเห็นวาควรจะยกเลิกระบบน้ี 
ซึง่โดยสวนตวัแมผมเหน็วาไมควรบงัคบัให ส.ส.สงักดัพรรคการเมอืง แตกเ็หน็วาเหตผุลเรือ่งเผดจ็การ
พรรคการเมืองไมมีน้ำหนักเพียงพอ เพราะถาเรากลัววานายทุนจะมารวมกันลงทุนเพ่ือจัดต้ัง
พรรคการเมือง และใชอำนาจครอบงำ ส. ส. ซึ่งสังกัดพรรคการเมืองใหเปนฐานในการเขาสูอำนาจ 
เราสามารถแกไขปญหาน้ีดวยการบัญญัติกฎหมายพรรคการเมืองท่ีสงเสริมใหพรรคการเมืองเปน
ประชาธิปไตยได แตกย็งับงัคับให ส.ส. ตองสงักดัพรรคการเมอืงอยู การทำใหโครงสรางของพรรคการเมอืง
มคีวามเปนประชาธิปไตยมีวธิกีารกระทำไดหลายวิธ ีซึง่อาจจะยาวเกินไปถาจะตองพรรณนาความตรงน้ี 

การเปดโอกาสใหองคกรที่มีอำนาจวินิจฉัยสามารถเปลี่ยนแปลงขั้วอำนาจในทาง
การเมืองผานขออางในการใชและตีความกฎหมาย ซึ่งขัดกับหลักการในระบอบ
ประชาธิปไตยที่วาการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองตองมาจากการแสดงออก
ทางการเมืองของประชาชนผานการเลือกตั้ง

เปด
เมือง

กา
การ

ดงออก
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เหตุผลที่ผมคิดวามีความสมเหตุสมผลที่จะยกเลิกระบบที่ให ส.ส. สังกัดพรรคการเมือง คือ เหตุผล
ในทางหลักการในระบอบประชาธิปไตยเพราะวาสิทธิเลือกตั้งเปนสิทธิขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีทั้งสิทธิเลือกตั้ง
ในทางที่จะไปใชสิทธิที่เรียกวา “สิทธิเลือกตั้งในทางกระทำ (active right)” กับ “สิทธิเลือกตั้ง
ในทางไมกระทำการคือการท่ีไปลงสมัครรับเลือกต้ังเพ่ือใหผูอื่นเลือก (passive right)” ซึ่งเปน
คณุลกัษณะสำคญัของสงัคมประชาธปิไตย ถาใครคนใดคนหนึง่จะเขามาทำงานทางการเมอืงและเหน็วา
ไมมพีรรคการเมอืงใดทีม่อีดุมการณทางการเมอืงตรงกบัตนเอง กค็วรเปดโอกาสใหเขาลงสมคัรรบัเลอืกตัง้
ในนามอิสระได แตสิ่งที่เรากลัวคือความเสียหายของระบบรัฐสภาที่เคยเกิดขึ้นในอดีตจากการตอรอง
เรยีกรบัผลประโยชนเพือ่แลกกบัการลงมตสินับสนุนในเรือ่งสำคญั ๆ  หรอืการทีม่ ีส.ส.อสิระมากเกนิไป
อาจจะกระทบกับกระบวนการทำงานของสภาผูแทนราษฎร เพราะการหลอหลอมเจตจำนงใหเปนไป
ในทางเดียวกนั การมีมตติดัสนิใจเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงทีส่ำคญัอาจเปนไปไดยาก สงผลทำใหการทำงานของ
รัฐสภาอาจไมมีประสิทธิภาพ ผลกระทบท่ีตามมาคือประชาชนขาดความศรัทธาในระบบรัฐสภา 

ผมคิดวาปญหาในทำนองน้ีสามารถแกไขไดดวยการสรางมาตรการจูงใจทางกฎหมายเพื่อให 
ส.ส. สังกัดพรรคการเมือง เชน กำหนดให ส.ส. ที่สังกัดพรรคการเมืองเทานั้นที่มีสิทธิเปนกรรมาธิการ 
สวน ส.ส. อสิระไมสามารถดำรงตำแหนงกรรมาธิการ เพราะโควตาของกรรมาธิการจะกระจายกลับไปให
พรรคหรือกลุมการเมืองในสภาผูแทนราษฎร (faction) เทานั้น ส.ส. อิสระควรทำหนาที่ในฐานะ ส.ส. 
อยางเดียว หรือในเร่ืองการจัดสรรเวลาในการอภิปรายในสภาควรจะจัดสรรเวลาตามอัตราสวนให
สอดคลองกับจำนวน ส.ส. ของแตละพรรคการเมืองหรือกลุมพรรคการเมืองท่ีมอียูในสภาผูแทนราษฎร 
ซึ่งจะทำให ส.ส. อิสระไดรับการจัดสรรเวลานอยกวา ส.ส. ที่มีพรรคการเมืองสังกัด หรือการทำให
พรรคการเมืองมีความเขมแข็งและเปนปจจัยสำคัญที่ทำใหผูสมัครรับเลือกต้ังในนามพรรคการเมือง
ไดรับการเลือกต้ังมากกวาการลงสมัครรับเลือกต้ังในนามอิสระ ถาเราสามารถสรางระบบแบบน้ี
ใหเกดิขึน้ไดกจ็ะเปนการสรางแรงจงูใจทำให ส.ส. ลงสมคัรรบัเลอืกตัง้ในสงักดัพรรคการเมอืงมากกวา
การลงสมัครแบบอิสระ ซึง่จะชวยพัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตยใหมคีวามเขมแข็งมากกวา
การบัญญัติกฎหมายบังคับให ส.ส. ตองสังกัดพรรคการเมือง 

เพราะฉะน้ันระบบกฎหมายของเราไมควรจะบังคบัให ส.ส. ตองสงักดัพรรคการเมือง เน่ืองจาก
การบัญญัติกฎหมายในลักษณะนี้ขัดกับหลักการในระบอบประชาธิปไตย เพราะถึงแมจะบังคับให ส.ส. 
สงักดัพรรคการเมอืง และสรางวนิยัทางการเมอืงขึน้เพือ่แกไขปญหาการตอรองผลประโยชนทางการเมอืง
ของ ส.ส. อสิระทีเ่คยเกดิขึน้ในอดตี แตการรกัษาวนิยัทางการเมอืงตามมตขิองพรรคการเมอืงกอ็าจจะขดั
กบัมโนธรรมสำนึกในการทำหนาทีข่อง ส.ส. ทีจ่ะตองปฏิบตัหินาทีเ่พือ่ประโยชนของประชาชนโดยไมอยู

ระบบกฎหมายของเราไมควรจะบังคับให ส.ส. ตองสังกัดพรรคการเมือง เนื่องจาก
การบญัญตักิฎหมายในลกัษณะนีข้ดักบัหลกัการในระบอบประชาธปิไตย เพราะถงึแมจะ
บังคับให ส.ส. สังกัดพรรคการเมือง และสรางวินัยทางการเมืองขึ้นเพื่อแกไขปญหา
การตอรองผลประโยชนทางการเมอืงของ ส.ส. อสิระทีเ่คยเกดิขึน้ในอดตี แตการรกัษา
วินัยทางการเมืองตามมติของพรรคการเมืองก็อาจจะขัดกับมโนธรรมสำนึก
ในการทำหนาที่ของ ส.ส. 

บกฎ
บญัญ
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การ
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ในความผูกมัดแหงอาณัติมอบหมาย หรือความครอบงำใด ๆ และจะตองปฏิบัติหนาที่ดวยความ
ซื่อสัตยสุจริตเพื่อประโยชนสวนรวมของประเทศชาติและประชาชน และการยกเลิกระบบที่ให 
ส.ส. สังกัดพรรคการเมืองจะชวยแกไขปญหาท่ีไมเปนประชาธิปไตยในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
ในหลายประการ เชน ปญหาเกีย่วกบัสมาชกิภาพของ ส.ส. ทีต่องสิน้สดุลงเมือ่ลาออกจากพรรคการเมอืง
ทีต่นเปนสมาชกิ หรอืปญหาการใหพรรคการเมอืงซึง่เปนนติบิคุคลเอกชนสามารถมมีตใิห ส.ส. ซึง่ไดรบัการ
เลือกต้ังจากประชาชนและมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยพนจากสมาชิกภาพการเปน ส.ส. ไดเปนตน 

จุลนิติ : ในทัศนะของทานคิดวา หลักการตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่ไดบัญญัติใหองคการตาง ๆ อันประกอบดวย คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ศาลฎีกา หรือศาลรัฐธรรมนูญ แลวแตกรณี มีอำนาจในการท่ีจะเพิกถอน
สทิธเิลอืกตัง้ได รวมทัง้บญัญตัขิัน้ตอนและกระบวนการในการเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ไวนัน้ 
มีความเหมาะสมหรือไมเพียงใด

รศ. ดร. วรเจตนฯ : ผมไมเห็นดวยกับหลักการของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พทุธศักราช ๒๕๕๐ ทีบ่ญัญตัใิหคณะกรรมการการเลือกตัง้มีอำนาจในการท่ีจะเพกิถอนสิทธิเลือกตัง้ได 
เนื่องจากคณะกรรมการการเลือกต้ังเปนองคกรซ่ึงมีอำนาจหนาท่ีในการบริหารจัดการการเลือกต้ัง 
ใหเปนไปดวยความเรยีบรอยและยติุธรรม จงึไมควรมอีำนาจชีข้าดในเรือ่งของสทิธเิลอืกตัง้ อำนาจ
ชี้ขาดในการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งดังกลาวควรเปนอำนาจขององคกรที่มีความเปนกลางและไมไดมี
ความเกีย่วของกบักระบวนการจดัการเลอืกตัง้ เชน “ศาลฎกีาหรอืศาลรฐัธรรมนญู” เน่ืองจากศาลฎกีา
และศาลรัฐธรรมนูญถือเปนองคกรที่ไมไดเกี่ยวพันกับกระบวนการในการจัดการการเลือกตั้งดังเชน
คณะกรรมการการเลือกตัง้ นีพ่ดูในทางหลักการ อยางไรก็ตามในทางความเปนจรงิในระบบการเมืองไทย 
สมควรที่จะปฏิรูปองคกรศาลรัฐธรรมนูญ ตลอดจนศาลยุติธรรมกอน เพื่อใหรับกับอำนาจเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งดังกลาว

สำหรับความเหมาะสมของข้ันตอนและกระบวนการในการเพิกถอนสิทธเิลอืกตัง้ ทีบ่ญัญตัไิว
ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับปจจุบัน ผมเห็นวา ยังไมเหมาะสมอยูหลายประการ 
ประการแรก คอื เหตใุนการเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ท่ีกำหนดไวน้ันมจีำนวนมาก และมีเหตบุางประการซ่ึง
ยงัไมเหมาะสมเพยีงพอทีจ่ะนำไปสูการเพกิถอนสทิธเิลอืกต้ัง เชน ในกรณทีีผู่สมคัรรบัเลอืกตัง้เปนสมาชกิ
วฒุสิภาหาเสยีงเลอืกตัง้ ไดนำเสนอเรือ่งทีไ่มไดเกีย่วกบัอำนาจหนาทีข่องวฒุสิภา โดยเขาใจวาเปนเรือ่ง
เกี่ยวกับอำนาจหนาที่ของวุฒิสภา ตามกฎหมายในปจจุบันอาจทำใหผูสมัครผูนั้นถูกเพิกถอน
สทิธเิลอืกตัง้ได ซึง่ในความคิดเหน็ของผมเห็นวา เหตดุงักลาวเปนเพยีงความผิดทีไ่มไดรนุแรงถงึขนาดท่ี
จะตองเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งแตอยางใด ดังนั้น เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกผูสมัครรับเลือกตั้ง ควรมี
การกำหนดเหตุในการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเฉพาะการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง หรือกอให
เกิดผลไดหรือผลเสียในการเลือกตั้งอยางมีนัยสำคัญ โดยไมรวมถึงการกระทำความผิดทั่ว ๆ ไป หรือ
ความผิดเล็กนอยดังตัวอยางขางตน ปญหาประการที่สอง คือ ปญหาเกี่ยวกับการกำหนดระยะเวลา
ในการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือตัดสทิธิเลือกตั้งซึ่งกำหนดใหเปนระยะเวลา ๕ ป หรือ ๑๐ ป นั้นเปน
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“การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในระบบกฎหมายไทย”

จุลนิติ

ระยะเวลาทีไ่มเหมาะสมเนือ่งจากคอนขางนานเกนิไป ประการท่ีสาม คอื ปญหาในการออกแบบระบบ
วิธีพิจารณาหรือกระบวนพิจารณาในชั้นศาลวา ควรกำหนดขอบเขตอำนาจของศาลในการสืบพยาน
หลกัฐานเพือ่คนหาความจรงิ อนัจะนำไปสูการเพกิถอนสทิธิเลอืกตัง้อยางไร ซึง่ผมไดศกึษาแนวทางการ
กำหนดกระบวนพิจารณาการเพิกถอนสทิธเิลอืกตัง้ในชัน้ศาลของตางประเทศ พบวา นานาประเทศมกีาร
ออกแบบกระบวนพิจารณาในลักษณะท่ีกำหนดใหการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเปนโทษอุปกรณของ
โทษอาญา โดยเปนไปตามแนวทางที่วา หากผูสมัครรับเลือกตั้งกระทำการอันเปนความผิดอาญา
หรือกระทำการท่ีเปนเหตุใหถูกตัดสิทธิเลือกต้ัง ก็ตองรับโทษทางอาญาเปนหลักกอน และใน
ระหวางน้ันก็จะถูกระงับการใชสิทธิรับเลือกต้ัง ซึ่งมีความแตกตางจากหลักการของประเทศไทย
ท่ีกำหนดใหมีการเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังเพียงอยางเดียว โดยไมไดกำหนดใหเปนโทษอุปกรณของโทษอาญา 

ดังน้ัน การท่ีไมไดกำหนดใหกระบวนการเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังเปนโทษอุปกรณของโทษทางอาญา 
สงผลทำใหมีประเด็นปญหาขอถกเถียงกันวา สามารถตรากฎหมายยอนหลังเพื่อเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของบุคคลไดหรือไม ผมมีความเห็นวาการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนั้น มีความรุนแรงหรือสงผลกระทบตอ
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลมากกวาโทษทางอาญาบางอยาง เชน โทษปรับดวยซ้ำ ซึ่งในเมื่อโทษปรับ
ทางอาญารฐัไมสามารถตรากฎหมายยอนหลงัใหเปนผลรายกบับคุคลไดแลว การเพกิถอนสทิธิเลอืกตัง้
ซึง่มคีวามรายแรงมากกวากย็อมจะไมสามารถตรากฎหมายยอนหลังไดเชนเดียวกัน แตนกักฎหมายของ
ประเทศไทยสวนใหญมักจะมีความเขาใจหรือมีการอบรมส่ังสอนกันวา หลักการหามตรากฎหมาย
ยอนหลังเปนผลรายตอบุคคลน้ัน หามเฉพาะการตรากฎหมายยอนหลังในเร่ืองโทษตามประมวล
กฎหมายอาญา อนัประกอบดวยโทษประหารชวีติ โทษจำคกุ โทษกกัขงั โทษปรบั และโทษรบิทรพัยสนิ 
เทานั้น ถาไมใชโทษตามประมวลกฎหมายอาญาแลว สามารถตรากฎหมายยอนหลังเพื่อลงโทษ
ไดหมด จึงเกิดกรณีการยุบพรรคไทยรักไทย ซึ่งถือวาเปนการผิดหลักกฎหมายและหาเหตุผลอธิบาย
ไมไดวาเพราะเหตุใดโทษปรับซึ่งมีความรุนแรงนอยกวา และไมสามารถตรากฎหมายยอนหลังได 
ในขณะทีก่ารเพิกถอนสิทธิเลอืกต้ังซึง่มคีวามรุนแรงมากกวากลับสามารถทำได หรอืมเีหตุผลเพียงวา
เพราะการเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ไมใชโทษทางอาญาเทานัน้ นีย่งัไมตองพดูถงึวากฎหมายทีใ่ชเปนฐาน
ในการลงโทษยอนหลัง คือ ประกาศคณะรัฐประหาร (ประกาศ คปค. ฉบับที่ ๒๗ ซึ่งไมมีความ
ชอบธรรมทางประชาธิปไตยอีกดวย) เรือ่งลงโทษยอนหลังจะหามเฉพาะโทษทางอาญาหรือไมนี ้ผมขอ
ยกตัวอยางเพื่อใหพิจารณาไดอยางชัดเจนมากยิ่งขึ้นดังน้ีวา ถาในอนาคตรัฐสภามีการแกไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๘ โดยยกเลิกโทษประหารชีวิต ซึ่งสงผลทำใหโทษประหารชีวิตไมใช

นานาประเทศมีการออกแบบกระบวนพิจารณาในลักษณะที่กำหนดใหการเพิกถอน
สทิธเิลอืกตัง้เปนโทษอปุกรณของโทษอาญา โดยเปนไปตามแนวทางทีว่า หากผูสมคัร
รับเลือกต้ังกระทำการอันเปนความผิดอาญาหรือกระทำการที่เปนเหตุใหถูกตัดสิทธิ
เลือกตั้ง ก็ตองรับโทษทางอาญาเปนหลักกอน และในระหวางน้ันก็จะถูกระงับ
การใชสิทธิรับเลือกตั้ง ซึ่งมีความแตกตางจากหลักการของประเทศไทยที่กำหนด
ใหมีการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเพียงอยางเดียว โดยไมไดกำหนดใหเปนโทษอุปกรณ
ของโทษอาญา

นาป
ธเิลอืก

นา
สทิธิ

ษอุปกรณ
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

โทษตามประมวลกฎหมายอาญาหรือโทษทางอาญาแลว ถายึดถือตามแนวคำวินิจฉัยของตุลาการ
รัฐธรรมนูญในคดียุบพรรคไทยรักไทย หรือตามความเขาใจของนักกฎหมายของประเทศไทยแลว 
ก็จะทำใหสามารถตรากฎหมายยอนหลังเพื่อลงโทษประหารชีวิตคนได เพราะบัดน้ีโทษประหารชีวิต
ไมใชโทษอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาท่ีนกักฎหมายไทยทองจำตาม ๆ  กนัมาเสยีแลว ซึง่จะพจิารณา
เห็นไดวาเปนการไมถูกตองแตอยางใด มันไมมีเหตุผล กรณีน้ีไดสะทอนใหเห็นถึงความออนแอ
ของวิชานิติศาสตร วิธีการสอน และวิธีการคิดที่ไรเหตุผลอยางมากของวงการกฎหมายไทย

ประการสุดทาย คือ การที่มีกระบวนการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหลายกระบวนการ มีองคกร
หลายองคกรที่มีอำนาจเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ทำใหกระบวนการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของเราไมเปน
มาตรฐานเดียวกัน โดยกระบวนการพิจารณาจะข้ึนอยูกับหลักเกณฑการพิจารณาของแตละองคกร
วาจะใชดุลพินิจอยางไร ซึ่งในประเด็นนี้ ผมอยากเสนอวิธีแกไข คือ จำเปนตองทำใหโทษการเพิกถอน
สิทธิเลือกต้ังเปนโทษอุปกรณของโทษทางอาญาของผูกระทำผิดดังท่ีกลาวมาขางตน เพ่ือให
กระบวนพิจารณาในการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเปนมาตรฐานเดียวกัน 

จลุนติ ิ: ในทัศนะของทานคิดวา หลกัการตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๙ วรรคหนึ่ง ที่ไดบัญญัติใหในกรณีที่คณะกรรมการ
การเลอืกตัง้วนิจิฉยัใหมกีารเลอืกตัง้ใหมหรอืเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้กอนการประกาศผล
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาแลวแตกรณี ใหคำวินิจฉัย
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนที่สุดนั้น มีความเหมาะสมหรือไม อยางไร

รศ. ดร. วรเจตนฯ : ตามหลักการของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๙ วรรคหน่ึง ซึ่งบัญญัติใหในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจวินิจฉัยใหมี
การเลือกต้ังใหม หรือเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังกอนการประกาศผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
หรอืสมาชิกวุฒิสภา และใหคำวินจิฉยัของคณะกรรมการการเลือกตัง้เปนทีส่ดุนัน้ ในทศันะของผมคิดวา 
หลักการดังกลาวยังมีความไมถูกตองและไมเหมาะสมอยูหลายประการ ประการแรก บทบัญญัติ
ดงักลาวขดักบัหลกัการแบงแยกอำนาจท่ีประเทศไทยยึดถอืเปนหลกัในการปกครองประเทศ เนือ่งจาก
ประเทศไทยมีการปกครองอยูบนพื้นฐานของการแบงแยกอำนาจนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ 
แตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยกลับบัญญัติใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีทั้งอำนาจจัดการ
การเลือกตั้งและอำนาจเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งใหเปนที่สุดซึ่งถือเสมือนวาเปนอำนาจตุลาการอยู
ในองคกรเดียวกัน ซึ่งการมีอยูขององคกรที่มีอำนาจมากขนาดนี้มีขอเสีย คือ ทำใหเปนองคกร
ที่ตรวจสอบไมได และอาจสงผลเสียหากคณะกรรมการการเลือกต้ังใชอำนาจเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง
โดยไมชอบดวยกฎหมาย และคำสั่งดังกลาวเปนที่สุด สงผลใหผูถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไมอาจจะ
อุทธรณหรือพึ่งพาองคกรใดไดเลย ซึ่งเกี่ยวโยงไปถึงหลักการคุมครองสิทธิของบุคคล ซึ่งบัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘ วรรคสอง ซึ่งบัญญัติวา บุคคลซึ่ง
ถกูละเมิดสทิธหิรอืเสรีภาพท่ีรฐัธรรมนูญนีร้บัรองไวสามารถยกบทบัญญตัแิหงรฐัธรรมนูญนีเ้พือ่ใชสทิธิ
ทางศาลหรือยกขึ้นเปนขอตอสูคดีในศาลได 
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“การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในระบบกฎหมายไทย”

จุลนิติ

ทั้งนี้ กรณีดังกลาวไดมีการนำเรื่องไปฟองคดีตอศาลฎีกาวา คำสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ 
คณะกรรมการการเลือกต้ังไมชอบดวยกฎหมาย ซึ่งศาลฎีกามีคำสั่งไมรับฟอง โดยใหความเห็นวา 
รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๙ วรรคหนึง่ กำหนดใหคำวินจิฉยั
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ใหมีการเลือกตั้งใหมหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งกอนการประกาศผล
การเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎรหรอืสมาชกิวฒุสิภาเปนทีส่ดุนัน้ กรณดีงักลาวจงึไมอยูในอำนาจ
ของศาลฎีกา จึงมีคำสั่งไมรับฟอง ซึ่งผลของการตีความของศาลฎีกาดังกลาว ทำให คณะกรรมการ
การเลือกตั้งสามารถใชอำนาจเปนท่ีสุดในตัวเองได ทั้ง ๆ ที่โดยแทจริงแลวลักษณะอำนาจของ
คณะกรรมการการเลือกต้ัง เปนเพียงองคกรท่ีใชอำนาจในทางบริหารการจัดการการเลือกต้ัง แตมาตรา 
๒๓๙ วรรคหน่ึง กลับใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีอยางนอย ๒ อำนาจอยูในองคกรเดียว คือ มีทั้ง
อำนาจบริหารและอำนาจตุลาการ ซึ่งหลักการแบบนี้ ผมยังไมเคยเห็นวาองคกรรูปแบบใดของรัฐที่มี
การรวมอำนาจ ๒ อำนาจนี้ไวในองคกรเดียวเลย 

ดังน้ัน หลักการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ตามมาตรา ๒๘ วรรคสองของรัฐธรรมนูญ ฯ 
จึงไมมีผลบังคับใชในทางปฏิบัติ หากเรายึดถือหลักการตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๙ วรรคหน่ึง และแนวทางการตีความของศาลฎีกาดังกลาวขางตน 

และปญหาประการสุดทาย คอื หากการใหอำนาจในการวินิจฉยัของคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
เปนที่สุด โดยมีสภาพเปนอำนาจตุลาการ ก็จะขัดกับหลักทั่วไปเรื่องกระบวนการแสดงออกซึ่งอำนาจ
ในทางตุลาการของศาล ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๗ 
ซึ่งกำหนดใหการใชอำนาจตุลาการตองเปนไป ตามความยุติธรรม ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย ซึ่งหากผมถามวาอำนาจการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ ซึง่เปนทีส่ดุ และตองถอืวาโดยสภาพมลีกัษณะเสมอืนเปนอำนาจตลุาการนัน้ 
ในทางรูปแบบไดกระทำในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริยเหมือนกับคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัย
ของศาลหรือไม ถาใช ทำไมในการออกคำสั่งดังกลาวจึงไมไดกระทำเชนนั้น ถาไมใช แลวใชอำนาจ
ในลกัษณะดงักลาวไดอยางไร ประเดน็นีก้ถ็อืเปนประเดน็สำคญัทีต่องตคีวามอำนาจของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งในอนาคตตอไปวาจะเปนไปแนวทางใด จึงจะสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ  

ทั้งนี้ การแกปญหาตาง ๆ ดังที่ไดกลาวมาขางตน ผมขอเสนอใหมีการตีความรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๙ วรรคหนึ่ง ใหมีความหมายวา คำวินิจฉัย

้้ ้
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ของคณะกรรมการการเลือกต้ังไมเปนท่ีสุดในแงของความชอบดวยกฎหมาย แมรัฐธรรมนูญ ฯ จะบัญญัติ
ใหคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกต้ังเปนท่ีสุดก็ตาม เพื่อใหอำนาจของคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง ในการวินิจฉัยใหมีการเลือกต้ังใหม หรือเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังกอนการประกาศผล
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาสอดคลองกับหลักนิติรัฐ หลักการ
คุมครองสทิธขิองประชาชน และหลกัการแบงแยกอำนาจ หรอืตคีวามใหความหมายของการเปนทีสุ่ด 
ในมาตรา ๒๓๙ วรรคหนึ่ง วาหมายถึง เปนท่ีสุดในแงท่ีวาจะไมสามารถเอาคำสั่งคณะกรรมการ
การเลือกตั้งไปโตแยงในทางนิติบัญญัติ หรือทางบริหารไดอีก แตทั้งนี้ ไมไดตัดสิทธิบุคคลในการ
ที่จะโตแยงคำสั่งตอองคกรตุลาการ ซึ่งมีหนาที่คุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน หากไมตีความ
ไปในทิศทางเชนนี้ ก็ตองแกไขรัฐธรรมนูญยกเลิกมาตรานี้เสีย

จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

รศ. ดร. วรเจตนฯ : สำหรับการแกปญหาเก่ียวกับการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในระบบ
กฎหมายไทยดังที่กลาวมาขางตนนั้น ขอเสนอแนะมีประการเดียว คือ ตองมีการปรับปรุงแกไข
รฐัธรรมนูญฉบับปจจบุนั ใหมคีวามเปนประชาธิปไตยท่ีแทจรงิ โดยเฉพาะอยางย่ิง ในเร่ืองของระบบ
การเลือกตัง้ของประเทศไทย ซึง่มีปญหาเร้ือรังมานานนับต้ังแตเปล่ียนแปลงการปกครอง เม่ือป พ.ศ. ๒๔๗๕ 
โดยอาจมีการทบทวน ปญหาที่เกิดขึ้นในชวง ๗๐ ปที่ผานมา โดยไมเลือกเฉพาะชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง 
และดำเนินการแกไขปญหาการเลือกต้ังท้ังระบบ บนพ้ืนฐานอุดมการณประชาธิปไตย ซ่ึงในความเปนจริง
อาจเกดิขึน้ไมงายนกั ดงันัน้ อาจจะมกีารแกไขในลกัษณะคอยเปนคอยไป โดยเร่ิมจากมาตราทีเ่กีย่วของ
กับขั้นตอนและกระบวนการเลือกต้ังที่เปนปญหา เพราะหากยังใชรัฐธรรมนูญฉบับนี้อยูตอไป ก็อาจ
เกิดความเสียหายตอระบบการเมืองไทยมากย่ิงข้ึนเปนลำดับ และในท่ีสุดผลรายก็ตกอยูกับประชาชนท่ัวไป 
เนื่องจากระบบการเมืองซึ่งไมเขมแข็ง ไมพัฒนาใหสอดคลองกับหลักการที่ถูกตอง ก็จะสงผลกระทบ
ตอความเจริญกาวหนาของประเทศชาติอยางหลีกเลี่ยงไมได  
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คำคม

จุลนิติ

That we here highly resolve that these dead shall not 

have died in vain, that this nation, under God, shall

have a new birth of freedom, and that GOVERNMENT 

OF THE PEOPLE, BY THE PEOPLE, FOR THE PEOPLE

shaallll nnoott ppeerriisshh ffrroomm tthhee eeaarrtth.

ณ ที่นี้เราเขขาาใใจจออยยาางงแแจจมมมชชชััดดดวววาาาผผผููทททีี่่ตตาายยไไปปแแลลววจจะไมตายเปลา 

แตประเทศชาตภิภาายยใใตตกการคุุมมคครรอองงงขขอองงพพรระผผููเเปปนนเเจาจะไดรับเสรีภาพ

อีกครั้งหนึ่ง และะรรััฐฐบบาาาลลลขขอองงปปรระะชชาาชชนนโโดดยยปปปรระะชชาชน เพื่อประชาชน 

จจะะไไมมสสสูญญญสสสลลลาาายยยไไไปปปจจจาากโโลลกกนนีี้้

(มั่น  พัธโนทัย, คำคมประชาธิปไตย, ๒๕๒๙, หนา ๙)

คำกลาวที่เปนประวัติศาสตรและรากแกวของประชาธิปไตยบทนี้เปน
คำของประธานาธิบดี อับราฮัม ลินคอลน ของสหรัฐอเมริกา 

กลาวที่เมืองเกตตีสเบิรก ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๔๐๖ ในระหวางสงครามกลางเมือง

๓๖
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¹Ò§ÊÒÇÅÑ¹μÒ ÍØμÁÐâÀ¤Ô¹
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

สรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

 เรื่อง รายงานผลการประชุมใหญประจําปองคการแรงงาน
 ระหวางประเทศ สมัยที่ ๑๐๐
  คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการประชุมใหญประจําปองคการแรงงานระหวางประเทศ 
สมัยที่ ๑๐๐ ระหวางวันที่ ๑ – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ตามที่กระทรวง
แรงงาน (รง.) เสนอ 
  โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
 ๑. องคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Organization : ILO) ไดจัด
การประชุมใหญประจําป ILO สมัยที่ ๑๐๐ ระหวางวันที่ ๑ – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ นครเจนีวา 
สมาพันธรัฐสวิส ซึ่งประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกมีพันธกิจที่ตองสงคณะผูแทนไตรภาคีจากฝาย
รัฐบาล นายจาง และลูกจางเขารวมการประชุม อันประกอบดวย ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวง
แรงงานและคณะผูบริหารระดับสูง ผูแทนฝายรัฐบาล นําโดยปลัดกระทรวงแรงงาน รวมทั้งตัวแทน
ฝายนายจาง และฝายลูกจาง 
  ๒. ในการประชุมดังกลาว มีการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้ 
  (๑) ปลดักระทรวงแรงงาน ในฐานะผูแทนฝายรฐับาลและหวัหนาคณะผูแทนไทยไดปราศรยั
ตอทีป่ระชุมเต็มคณะ โดยไดกลาวช่ืนชมรายงานของผูอาํนวยการใหญ ILO เรือ่ง “ศกัราชใหมแหงความ
ยุติธรรมทางสังคม (A New Era of Social Justice)” และไดนําเสนอการดําเนินงานของรัฐบาลไทย
ทีใ่หความสําคญักบัการสงเสรมินโยบายการมีงานทาํทีม่คีณุภาพ การสรางความเทาเทยีม ความปรองดอง
ในสังคม และการเติบโตทางเศรษฐกิจทีม่คีณุภาพ พรอมกับความกาวหนาในการปรับปรุงกฎหมาย
ใหสอดคลองกับมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศมากขึ้น เชน การขยายสิทธิประโยชนในระบบ
ประกันสังคมใหครอบคลุมแรงงานนอกระบบ การบังคับใชพระราชบัญญัติคุมครองผูรับงานไปทํา
ที่บาน พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทาํงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ รวมท้ังการอนุมตัใิหมกีารกําหนดอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมอืใน ๒๒ สาขาอาชีพ 
นอกจากนี้ รัฐบาลกําลังรวมมือกับ ILO ในการดําเนินการจัดทําแผนงานระดับชาติวาดวยงานที่มี
คุณคา และการตอตานการคามนษุย เพือ่การคุมครองแรงงานตางชาตจิากการถกูเอาเปรยีบแรงงาน  
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       (๒) ที่ประชุมใหญไดลงมติและรับรองรายงานท่ีสําคัญ ๆ ดังนี้ 
            (๒.๑)  การลงมติรับรองอนุสัญญา (Convention) ฉบับที่ ๑๘๙ และขอเสนอแนะ 
(Recommendation) ฉบับที่ ๒๐๑ วาดวยงานท่ีมีคุณคาสําหรับคนทํางานบาน ซึ่งไดกําหนดนิยาม
คําวา “งานบาน” หมายถึง งานที่ทําในหรือเพื่อครัวเรอืน และนิยามคําวา “คนทํางานบาน” หมายถึง 
คนทีท่าํงานดงักลาว และไดกาํหนดใหความคุมครองแรงงานในเรือ่งตาง ๆ  เชน สทิธแิรงงานขัน้พืน้ฐาน 
วันหยุดประจําสัปดาหละไมตํ่ากวา ๑ วัน ความปลอดภัยในการทํางาน และแรงงานอพยพในเรื่อง
การสงกลับมาตุภูมิ และสภาพการจางภายใตหลักการประติบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment) 
    (๒.๒) การลงมติรับรองแผนงานงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ ที่กําหนด
งบประมาณรายจาย จํานวนทั้งสิ้น ๗๔๒ ลานดอลลารสหรัฐ โดยอัตราเงินอุดหนุนประจําปคาสมาชิก
จะเพิ่มข้ึนจากปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ รอยละ ๒.๑ สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ซึ่งประเทศไทยจะตองจายเงินอุดหนุนคาสมาชิก จํานวน ๗๕๖,๐๑๓ ฟรังกสวิส (เพิ่มข้ึนประมาณ 
๑๕,๕๖๐ ฟรังกสวิส) ทั้งนี้ ไดมีการกําหนดทิศทางการทํางานในชวง ๒ ปงบประมาณตอไป คือ 
การสงเสริมการปฏิบัติตามแผนงานระดับชาติวาดวยงานท่ีมีคุณคา และการปฏิบัติตามปฏิญญา
วาดวยความยุติธรรมทางสังคมเพื่อโลกาภิวัตนที่เปนธรรม ค.ศ. ๒๐๐๘ ของประเทศสมาชิก  
   (๒.๓) การรับรองรายงานคณะกรรมการการอภิปรายเก่ียวกับวัตถุประสงคเชิง
ยุทธศาสตรของความม่ันคงทางสังคม ที่นําเสนอแนวทางในการจัดทํามาตรการดานความม่ันคง
ทางสังคมสําหรับประชาชนทุกคน เพือ่เปนเคร่ืองมือสงเสริมความเติบโตทางเศรษฐกิจ ลดความยากจน 
และบรรเทากระทบจากวิกฤติ และใหความเห็นชอบขอมติที่ใหบรรจุเรื่องการรับรองขอแนะฉบับใหม
วาดวยฐานการคุมครองทางสังคม (Social Protection Floor) ในการประชุมใหญประจําป ILO 
สมัยที่ ๑๐๑ ป พ.ศ. ๒๕๕๕
   (๒.๔) การรับรองรายงานคณะกรรมการการปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงาน ที่ไดมีการ
อภิปรายกรณีที่บางประเทศไมสามารถปฏิบัติตามอนุสัญญาท่ีใหสัตยาบันได โดยมีประเทศมาเลเซีย 
ซึ่งไดละเมิดอนุสัญญา ฉบับที่ ๑๙ วาดวยการปฏิบัติที่เทาเทียมกัน (กรณีเงินทดแทนกรณีประสบ
อุบัติเหตุจากการทํางาน) โดยจายเงินทดแทนกรณีบาดเจ็บจากการทํางานแกคนงานตางชาตินอยกวา
ที่จายใหคนงานมาเลเซีย และยังพบวา มีคนงานตางชาติจํานวนมากที่ประสบอันตรายจากการทํางาน 
และไมไดรบัการคุมครอง นอกจากน้ี ยงัมกีรณสีหภาพพมาและกัมพชูา ซึง่ไดละเมดิอนสุญัญาฉบับที ่๘๗ 
วาดวยเสรภีาพในการสมาคม โดยจบักมุทาํรายผูนาํแรงงาน และขดัขวางการตัง้สหภาพแรงงาน นอกจากนี้
ยังไดติดตามการแกไขปญหาแรงงานบังคับในสหภาพพมาที่ละเมิดอนุสัญญาฉบับที่ ๒๙ วาดวย
แรงงานบังคับ โดยมีมติใหรัฐบาลสหภาพพมาใชทุกมาตรการเพื่อขจัดการใชแรงงานบังคับใหราบคาบ  
  (๓) การเลือกตัง้สมาชกิคณะประศาสนการ (Governing Body) วาระ ๓ ป พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗ 
โดยประเทศไทยไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสํารอง (Deputy Member)      

p37-44.indd   38p37-44.indd   38 9/20/2011   7:07:30 PM9/20/2011   7:07:30 PM

creo




ก.ย. - ต.ค. ๕๔ ๓๙

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

            (๔) การหารอืขอราชการทวภิาครีะหวางนาย Nasser Abdulla AL - HUMAIDI รฐัมนตรวีาการ
กระทรวงกจิการสงัคม และรฐัมนตรชีวยวาการกระทรวงแรงงาน ประเทศกาตาร กบันายชวีเวช เวชชาชวีะ 
ทีป่รกึษารัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน และคณะ โดยไดหารือเก่ียวกบัการจัดสงแรงงานไทยไปทํางาน
ในประเทศกาตาร และไดมีการจัดทํารางขอตกลงวาดวยการจางแรงงานระหวางประเทศกาตารและ
ประเทศไทย ซึง่ขณะน้ีไดผานการพิจารณาจากกระทรวงการตางประเทศและสํานกังานอัยการสูงสดุแลว 
ทั้งนี้ เมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลใหมก็จะสามารถดําเนินการตอไปไดทันที 

 เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีการคาเอเปคคร้ังที่ ๑๗ 
 และการประชุมรวมระหวางรัฐมนตรีการคาและรัฐมนตรี
 ที่กํากับดูแล SMEs 
  คณะรฐัมนตรรีบัทราบผลการประชมุรฐัมนตรกีารคาเอเปคครัง้ที ่๑๗ และการประชมุรวมระหวาง
รัฐมนตรีการคาและรัฐมนตรีที่กํากับดูแล SMEs ตามที่กระทรวงพาณิชย (พณ.) เสนอ  
 โดยมีสาระสําคัญ คือ กระทรวงพาณิชย (พณ.) รายงานวา ตามท่ีสหรัฐอเมริกาเปนเจาภาพ
จดัการประชมุรฐัมนตรกีารคาเอเปคครัง้ที ่๑๗ และการประชมุรวมระหวางรฐัมนตรกีารคาและรฐัมนตรี
ที่กํากับดูแล SMEs ระหวางวันที่ ๑๙ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ เมือง บิ๊กสกาย มลรัฐมอนทานา 
สหรัฐอเมริกา สรุปผลการประชุมไดดังนี้ 
 ๑. การประชุมรัฐมนตรีการคาเอเปคครั้งที่ ๑๗ 
  (๑) การสนบัสนนุระบบการคาพหภุาค ีโดยนายสปาสกาล ลาม ีผูอาํนวยการองคการการคาโลก 
(WTO) กลาวรายงานความคบืหนาการเจรจารอบโดฮา ซึง่ขณะน้ีกาํลงัเผชิญกบัปญหาชองวางระหวาง
ขอเรียกรองของประเทศพัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนา ในประเด็นตาง ๆ ที่ยากจะหาขอตกลง
กันได โดยเฉพาะเรื่องการเปดตลาดสินคาอุตสาหกรรมและประมง ซึ่งนายลามีไดขอใหสมาชิกเอเปค
พิจารณาทางเลือกและการดําเนินการในข้ันตอไป เพื่อใหการเจรจารอบโดฮาส้ินสุดลงไดภายในปนี้ 
เชน การตกลงประเดน็ทีเ่กีย่วกบักฎเกณฑ ๑๕ เรือ่งจากการเจรจาทัง้หมด ๒๐ เรือ่งของรอบโดฮา และ
การกําหนดแผนงานสําหรับการเจรจาเปดตลาด (Market Access) สําหรับ ๑ - ๒ ป ขางหนา โดยมี
เปาหมายวา หากสมาชกิมขีอยตุริะหวางกนั กจ็ะเสนอใหทีป่ระชมุรฐัมนตร ีWTO ครัง้ที ่๘ ทีน่ครเจนวีา 
ในเดอืนธนัวาคมศกนี ้รบัรองการดาํเนนิการดงักลาว ทัง้นี ้สมาชกิเอเปคสวนใหญตางแสดงความผดิหวงั
ตอความลาชาในการเจรจารอบโดฮา แตก็ยังยืนยันที่จะพยายามตอไป โดยไมละทิ้งหลักการเจรจา
ทุกเรื่องใหเสร็จพรอมกัน (Single Undertaking) 
   อยางไรก็ดี หลายประเทศยอมรับวา การเจรจาบางเร่ืองนาจะบรรลุผลไดกอนเรื่องการ
เปดตลาด (Market Access) ทั้งนี้ อาจดําเนินการเจรจารวมกันกอน (Early Harvest) ในประเด็นที่
สามารถยอมรับไดมากที่สุด หากประเทศสมาชิกเห็นชอบรวมกัน โดยเฉพาะการเจรจาเรื่องมาตรการ
ที่ไมใชภาษี การเปดเสรีสินคาและบริการสิ่งแวดลอม การกําหนดแนวทางการแจง และการประเมิน
ความตกลงการคาเสรตีอ WTO ประเดน็ทีเ่กีย่วกบัประเทศกาํลงัพฒันาและการพฒันา และการยอมรบั
เรื่อง Duty-free, Quota-free สําหรับประเทศพัฒนานอยที่สุด 
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   ทั้งนี้ ประเทศไทยไดแจงตอที่ประชุมวา การเจรจารอบโดฮามีความสําคัญเกินกวา
จะละท้ิงไปโดยไมมีความพยายามเพ่ิมเติม เน่ืองจากประเทศไทยเปนประเทศกําลังพัฒนาขนาดกลาง
ที่ไดรับผลดีจากระบบการคาพหุพาคีมาโดยตลอด และยังมีความมุงมั่นที่จะเห็นการเจรจาปดรอบลง
ไดในปน้ี ตลอดจนตองการเหน็ผลการเจรจาทีม่คีณุภาพและเปนประโยชนกบัประเทศกาํลงัพฒันา ดงันัน้ 
จึงหวังวาประเทศสําคัญจะสามารถหาทางออกรวมกันได นอกจากนี้ ประเทศไทยเห็นวา ผลการเจรจา
ทีม่คีวามสมดุลนัน้ ควรตองครอบคลุมประเด็นทีเ่ก่ียวกับการเปดตลาดดวย โดยเฉพาะสินคาเกษตรและ
สินคาอุตสาหกรรมนอกเหนือไปจากประเด็นดานกฎเกณฑตาง ๆ  

  (๒) การรวมกลุมทางเศรษฐกิจที่ใกลชิดมากขึ้นในภูมิภาคและการขยายการคา  
   (๒.๑) ประเด็นทางการคาการลงทุนมิติใหมของเอเปค (Next Generation Trade 
and Investment Issues) โดยรัฐมนตรีการคาเอเปคเห็นชอบใหการเสริมสรางศักยภาพทางการคา
ของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) การสรางความเชือ่มโยงหวงโซอปุทานระดบัภมูภิาค
และระดับโลก (Global Supply Chain) และการผลักดนันโยบายนวัตกรรม (Innovation Policy) 
เปนประเด็นทางการคาการลงทุนมิติใหม ซึ่งสมาชิกเอเปคจะรวมกันจัดทําแผนงานในเร่ืองดังกลาว
ในปนี ้เพือ่ใชเปนแนวทางใหประเทศสมาชกิดาํเนนิการเพือ่กาวไปสูการจดัทาํความตกลงเขตการคาเสรี
ที่สอดรับกับสภาพแวดลอมทางการคาของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป นอกจากน้ี ที่ประชุมไดหารือเรื่อง
การคาและความมั่นคงทางอาหาร (Food Trade and Food Security) การหาแนวทางเพื่อกําหนด
มูลคาขั้นตํ่าของสินคาที่ไมตองเสียภาษีศุลกากร รวมทั้งการลดตนทุน เวลา และเพิ่มประสิทธิภาพของ 
Global Supply Chain โดยมาตรการท่ีเอเปคจะตองดําเนินการ ไดแก การเรงรดัจดัตัง้ Single Window 
และการใช Advanced rulings ภายในเอเปค เปนตน 
   (๒.๒) การสรางการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน (Green Growth) โดยรัฐมนตรีการคาเอเปค
ไดเนนยํา้ใหสมาชกิเอเปครวมกนัศกึษาและหาแนวทางการดาํเนินงานเพือ่ลดอปุสรรคทางการคาสนิคา
และบริการที่เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะการหาแนวทางการสงเสริมการกระจายการใช
เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ รัฐมนตรีการคาเอเปคเชื่อวา การดําเนินงานในเรื่องนี้จะชวยสนับสนุน
การคาและการพัฒนาควบคูกนัไป ขณะท่ีเจาภาพสหรฐัฯ พยายามผลักดนัใหประเทศสมาชิกลด/ยกเลกิ
มาตรการภาษีและมาตรการที่มิใชภาษีสําหรับการคาสินคาและบริการสิ่งแวดลอมดวย  
     (๒.๓) ความรวมมือดานการเสริมสรางความสอดคลองดานกฎระเบียบ (Regulatory 
Convergence and Cooperation) ซึง่รฐัมนตรกีารคาเอเปคไดพจิารณากรอบการดาํเนินการเพือ่นําไปสู
แนวทางปฏบิตัทิีด่ดีานกฎระเบยีบ (Good Regulatory Practice) ในภมูภิาค ทีเ่ชือ่วาความรวมมอืและ
การสรางความสอดคลองดานกฎระเบียบในภูมิภาคจะชวยเสริมสรางความโปรงใส (Transparency) 
และลดตนทุนการดําเนินการทางเศรษฐกิจ ทั้งดานคาใชจาย เวลาและทรัพยากร โดยรัฐมนตรีการคา
เอเปคไดเห็นชอบแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในการออกกฎระเบียบในภูมิภาคเอเปค 
เพื่อนําไปสูการปองกันและกําจัดอุปสรรคที่ไมจําเปนตอการคา 
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 ๒. การประชุมรวมระหวางรฐัมนตรีการคาและรัฐมนตรีทีก่าํกบัดแูล SMEs  โดยรฐัมนตรกีารคา
และรัฐมนตรีที่กํากับดูแล SMEs ไดหารือรวมกันเพื่อระบุอุปสรรคทางการคาตาง ๆ ที่มีตอวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ในภมูภิาคเอเปค และไดวางแนวทางการแกไขปญหา/อปุสรรคตอไป 
เพื่อเปนการสานตอมติของที่ประชุมรัฐมนตรีและที่ประชุมผูนําเอเปค เมื่อป พ.ศ.๒๕๕๓ วาดวย
การใหความสําคญักบั SMEs ซึง่มผีลตอการเติบโตทางเศรษฐกิจและการจางงานในภูมภิาคเอเชีย - แปซฟิค 
การเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และการเสริมสรางศักยภาพทางการแขงขันของ SMEs ใหสามารถแขงขันได
ในตลาดโลก โดยมีมตเิหน็ชอบตออปุสรรคทางการคาที ่SMEs เผชิญในการดําเนินธรุกจิทีเ่สนอโดยสหรัฐฯ 
ซึ่งประกอบดวย ๙ สาเหตุหลัก คือ (๑) การขาดแหลงเงินทุน/ความยากลําบากในการเขาถึง
แหลงเงินทุน (๒) การขาดศักยภาพในการหาชองทางขยายการคาขามพรมแดนและทําธุรกิจขามชาต ิ
(๓) ความไมโปรงใสของบริบทการคาสากล (๔) ตนทุนสวนเกินซ่ึงเกิดจากการขนสงและโลจิสติกส
ที่เกี่ยวเนื่อง (๕) ความลาชาในการปลอยของที่ศุลกากรและความซับซอนของขั้นตอนพิธีการศุลกากร
รวมถึงความซํ้าซอนของเอกสารตาง ๆ (๖) ความสับสนของกฎหมาย กฎระเบียบและขอบังคับ
ทางเทคนคิทีเ่กีย่วของ (๗) การละเมดิทรพัยสนิทางปญญา (๘) การขาดกรอบการทาํงานทางกฎระเบยีบ
และความไมเพียงพอของนโยบายที่เก่ียวของในการสนับสนุนพาณิชยอิเล็คทรอนิคสขามพรมแดน 
และ (๙) ความยุงยากในการใชประโยชนจากสิทธิพเิศษทางภาษี (Preferential tariff rates) และความตกลง
ทางการคาตาง ๆ  
  ในการน้ี รัฐมนตรีการคาและรัฐมนตรีที่กํากับดูแล SMEs ไดสั่งการใหเจาหนาท่ีรวมกัน
วางแนวทางการแกไขปญหา/อุปสรรคดังกลาว เพื่อเสนอใหที่ประชุมผูนําเอเปคพิจารณาระหวาง
การประชุมผูนําเอเปคในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ มลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา  

 เรื่อง ผลการประชุมเวทีหารือระดับรัฐมนตรีเพื่อพัฒนา
 แนวพ้ืนทีพ่ฒันาเศรษฐกิจ คร้ังท่ี ๓ และการประชุมความรวมมือ
 ประเทศลุมแมน้ําโขง - ญี่ปุน ดานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 
 ครั้งที่ ๘
 คณะรัฐมนตรีรบัทราบผลการประชุมเวทีหารือระดับรฐัมนตรีเพ่ือขบัเคล่ือนการพัฒนาแนวพ้ืนที่
พัฒนาเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๓ ณ เวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และ
ผลการประชุมความรวมมือประเทศลุมแมน้ําโขง - ญี่ปุนดานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๘ 
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) เสนอ 
 โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
 ๑. ผลการประชมุเวทหีารอืระดบัรฐัมนตรเีพือ่ขบัเคลือ่นการพฒันาแนวพืน้ทีพ่ฒันาเศรษฐกจิ 
ครัง้ท่ี ๓ ณ เวยีงจันทน สปป.ลาว โดยมีรฐัมนตรี ๖ ประเทศลุมแมนํา้โขง รองประธานธนาคารพัฒนาเอเชีย 
(Asian Development Bank : ADB) พรอมดวยเจาหนาทีอ่าวโุส และภาคเอกชนจาก ๖ ประเทศลุมแมน้ําโขง 
ไดเขารวมหารือเพื่อติดตามความกาวหนาการพัฒนาแนวพ้ืนที่พัฒนาเศรษฐกิจ และพิจารณาประเด็น
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ขอเสนอจากภาคสวนตาง ๆ อันเปนผลจากการประชุมระดมความเห็นจากเวทีหารือในระดับจังหวัด
ของประเทศสมาชิกตามแนวพ้ืนที่พัฒนาเศรษฐกิจแนวตะวันออก - ตะวันตก (มิถุนายน ๒๕๕๓) 
แนวตอนใต (มีนาคม ๒๕๕๔) และแนวเหนือ – ใต (พฤษภาคม ๒๕๕๔) โดยสรุปสาระสําคัญไดดังนี้
  (๑) ใหความสาํคญักบัการพฒันาแนวพืน้ทีพ่ฒันาเศรษฐกจิ (Economic Corridors) เปนหวัใจหลกั
ของการพัฒนาความรวมมือในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงเพื่อสนับสนุนแผนแมบท วาดวยความเชื่อมโยง
ระหวางกันในอาเซียน ตามทิศทางของกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาแผนงาน GMS ในทศวรรษหนา 
(ป พ.ศ. ๒๕๕๕ – พ.ศ. ๒๕๖๔) การบรูณาการในทุกสาขาความรวมมอืจะเปนกลไกหลักในการขับเคลือ่น
การพัฒนาแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีแผนงานโครงการสําคัญ ไดแก การพัฒนาดานกฎระเบียบ
เพื่อการอํานวยความสะดวกการคาและการขนสงขามพรมแดน การพัฒนาเมืองใหสามารถแขงขันได 
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การพัฒนาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ
การเติมเตม็โครงสรางพืน้ฐานเช่ือมโยงทางถนนท่ีขาดหายและมุงไปสูการพฒันาการขนสงหลายรูปแบบ 
ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงเสนทางเช่ือมโยงตามแนวพ้ืนที่พัฒนาเศรษฐกิจใหสอดคลองกับความตองการ
ของภาคเอกชน 
   ทัง้นี ้ไทยไดผลกัดนัใหรัฐบาลจนีและ สปป.ลาว รวมมอืในการเรงรดักระบวนการภายใน
ประเทศเพื่อใหการกอสรางสะพานมิตรภาพแหงที่ ๔ (เชียงของ – หวยทราย) แลวเสร็จตามกําหนด
ในป พ.ศ. ๒๕๕๕ และขอใหสหภาพพมาพิจารณาเปดดานพรมแดน รวมถึงเชิญชวนใหรัฐบาลพมา 
และ สปป.ลาว สนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนรวมกับประเทศเพ่ือนบานในบริเวณ
แมสอด – เมียวดี กาญจนบุรี - ทวาย และนครพนม – คํามวน นอกจากนี้ยังไดสนับสนุนแนวคิด
การพัฒนาเมืองตามแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจในลักษณะคลัสเตอร (Cluster) ใหเปนเมืองสรางสรรค
ที่มีขีดความสามารถในการแขงขันโดยใชทุนทางวัฒนธรรมเปนปจจัยสนับสนุน
  (๒) รบัทราบขอเสนอใหขยายเสนทางแนวพืน้ทีพ่ฒันาเศรษฐกจิตอนใตจากกรงุเทพฯ (ไทย) 
– พนมเปญ (กัมพูชา) – โฮจิมินห ซิตี้ (เวียดนาม) ใหเชื่อมตอมาถึงเมืองทวาย (พมา) และขอเสนอ
การจัดต้ังคณะทํางานเพ่ือหารือและนําเสนอโครงการลําดับความสําคัญสูงที่จังหวัดตามแนวพ้ืนที่
พฒันาเศรษฐกจิมคีวามพรอมจะดาํเนนิการรวมกนัในระยะตอไป อยางไรกด็ ีทีป่ระชมุเหน็วาการจดัตัง้
คณะทํางานเฉพาะกิจยังมีขอจํากัดในดานการคัดเลือกผูรวมเปนคณะทํางานและยังไมมีความชัดเจน
ในเร่ืองขอบเขตการทํางาน จึงมอบหมายให ADB ซึ่งเปนฝายเลขานุการ พิจารณาปรับปรุงกลไก
การดําเนินงาน รวมทั้งพิจารณารูปแบบการประชุมเวทีหารือฯ ใหสามารถขับเคลื่อนงานไดอยางเปน
รูปธรรมมากขึ้น
        ทั้งนี้ ไทยสนับสนุนใหมีการปรับปรุงรูปแบบการประชุมและกลไกการขับเคลื่อน
การพัฒนาแนวพ้ืนท่ีพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหสามารถระดมความเห็นเพิ่มบทบาทการมีสวนรวมของ
ภาคเอกชนไดมากขึ้น และบริหารจัดการการทํางานของแตละแนวพื้นที่เศรษฐกิจไดอยางคลองตัว
และมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจอยูในรูปของคณะกรรมการ ๓ ระดับ ไดแก ระดับนโยบาย (Policy Level) 
ระดับบริหาร (Executive Level) และระดับปฏิบัติในพื้นที่ (Corridor Level) 
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  (๓) เหน็ชอบการจดัทาํแผนพฒันาภมูภิาค (Regional Plan for Corridor Development) 
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจ และมีการติดตามประเมินผลการพัฒนาอยาง
ครบวงจร โดยการจัดทําแผนพัฒนาฯ จะเนนการอํานวยความสะดวกขามพรมแดน และการกระตุน
กจิกรรมทางเศรษฐกิจและการลงทุนตามแนวพ้ืนที ่หลงัจากโครงขายโครงสรางพ้ืนฐานไดรบัการพัฒนา
คอนขางครบสมบูรณแลว และจะเร่ิมการประเมนิผลการอํานวยความสะดวกดานการคาและการขนสง
ขามพรมแดนนํารองกอนในลําดับแรก
        ในสวนของไทยไดเนนยํา้ความสําคญัของการสรางสมดลุระหวางการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
สงัคม สิง่แวดลอม และเรงผลกัดนัการลดตนทนุโลจสิตกิส โดยเฉพาะอยางยิง่การลดเวลาในการดาํเนนิ
กระบวนการขามพรมแดน ใหอยูในแผนพัฒนาฯ รวมถึงเสนอให ADB จัดทําฐานขอมูลเชิงเศรษฐกิจ
มหภาคของแนวพื้นที่เศรษฐกิจเผยแพรทางอินเทอรเน็ต เพื่อประเทศสมาชิกไดใชประโยชนตอไป
       (๔)  สนบัสนุนใหภาคเอกชนและภาครัฐทาํงานประสานกันอยางใกลชดิมากข้ึน และรับทราบ
ความกาวหนาของสภาธุรกิจ ๖ ประเทศลุมแมนํ้าโขง (GMS Business Forum : GMS - BF)  ในการ
จัดตั้งสมาคมผูขนสงสินคาของอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง (GMS Freight Transporter’s Association : 
FREATA) ณ สปป.ลาว เพื่อเปนเวทีของภาคเอกชนในการรวมผลักดันโครงการสําคัญในดานการขนสง
ขามพรมแดนกับภาครัฐ
      ในสวนน้ีไทยไดตอบรับท่ีจะหารือกับสาํนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน และสภาธุรกิจ 
GMS ประเทศไทย เพื่อนําเสนอโครงการนํารองความรวมมือดานการลงทุนในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง
ใหคณะทํางานดานการลงทุนพิจารณาตอไป
  (๕) เห็นชอบแผนการดําเนินงานในระยะตอไป โดยเตรียมการนําเสนอผลการประชุมหารือ
ระดับรฐัมนตรเีพือ่พฒันาแนวพืน้ท่ีพฒันาเศรษฐกจิ ครัง้ที ่๓ (Economic Corridor Forum : ECF - ๓) 
ตอทีป่ระชมุระดบัรฐัมนตรแีละสดุยอดผูนาํของแผนงาน GMS โดยการประชุมระดบัรฐัมนตรี ๖ ประเทศ
ลุมแมนํ้าโขง ครั้งที่ ๑๗ มีกําหนดในระหวางวันที่ ๒ - ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ กรุงพนมเปญ ประเทศ
กัมพูชา และการประชุมสุดยอดผูนํา ครั้งที่ ๔ มีกําหนดระหวางวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔
ณ นครเนปดอว สหภาพพมา ซึ่งสาระสําคัญของทั้ง ๒ การประชุม จะเปนการหารือกรอบยุทธศาสตร
การพัฒนาแผนงาน GMS ในทศวรรษหนา (ป ๒๕๕๕ - ๒๕๖๕) 

 ๒. ผลการประชมุความรวมมอืประเทศลุมแมนํา้โขง - ญีปุ่น ดานเศรษฐกจิและอตุสาหกรรม 
ครั้งที่ ๘  
  (๑) เห็นชอบการพัฒนาความรวมมือดานการอํานวยความสะดวกการคาและการคมนาคม 
ตามแนวคิด Asia Cargo Highway ซึ่งเปนผลจากการหารือระหวางอธิบดีกรมศุลกากรของประเทศ
อาเซียนและญี่ปุน วาดวยเรื่องการอํานวยความสะดวกทางการคาเมื่อวันที่ ๒๘ - ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ 
ณ กรุงพนมเปญ โดยเห็นวาจําเปนตองพัฒนาเพิ่มเติมโครงสรางพื้นฐานที่สงเสริมความเชื่อมโยง
ระดับอนุภูมิภาค เชน ทาเรือนํ้าลึกทวายในพมา และทาเรือนํ้าลึกวุงอางในเวียดนาม และภาคเอกชน
ควรเขามามบีทบาทมากขึน้ ทัง้นี ้ทีป่ระชมุสนบัสนนุกจิกรรมเพ่ือขบัเคลือ่นโครงการลาํดบัความสาํคญัสงู 
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ไดแก โครงการจัดสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นในเรื่องการดําเนินงาน ๒๔ ชั่วโมง ณ ดานพรมแดน 
ซึ่งญี่ปุ นจะรับไปดําเนินการจัดสัมมนาดังกลาว และโครงการจัดฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
และความเขาใจกฎหมายและกฎระเบียบในการขนสงขามพรมแดนสําหรับคนขับรถของอนุภูมิภาค 
ซึ่งไทยจะประสานกับ ADB และญี่ปุน เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานรวมกันตอไป
  (๒) สงเสรมิใหฝายเลขานกุารฯ กรอบความรวมมอืประเทศลุมแมนํา้โขงกบัญีปุ่นดานเศรษฐกจิ
และอุตสาหกรรม (MJ - CI) พัฒนาระบบการทํางานของกรอบความรวมมือใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
โดยประสานกับผูแทนของแตละประเทศสมาชิก และ ADB ซึ่งทําหนาที่เปนฝายเลขานุการแผนงาน 
GMS อยางตอเนื่อง รวมทั้งการประสานขอมูลระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของของแตละประเทศเพื่อให
การดําเนินงานมีความสอดคลองและไมซํ้าซอนกัน
  (๓) เหน็ชอบใหญีปุ่นใหความชวยเหลือแกประเทศสมาชิก โดยเฉพาะอยางย่ิงในการพัฒนา
ธรุกจิขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ทัง้ดานเทคโนโลยกีารผลติ การเขาถงึแหลงเงนิทนุ การพฒันา
หวงโซมลูคาและหวงโซอปุทานในระดบัภมูภิาคและการจดัหาตลาด โดยญีปุ่นอยูระหวางจดัทาํโครงการ
ในดานตาง ๆ  เชน การจดัการอบรมและสมัมนา จดัตัง้กองทนุเพือ่พฒันา SMEs (SMES development 
fund) และการใชระบบ Shindanish เพื่อเปนที่ปรึกษาในการพัฒนาธุรกิจของผูประกอบการ
  (๔) เห็นชอบแผนการดําเนินงานในระยะตอไป โดยจะมีการหารือรวมกับภาคเอกชน
ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ กรุงเทพมหานคร และนําเสนอในที่ประชุมระดับรัฐมนตรีประเทศ
ลุมแมนํ้าโขง - ญี่ปุนดานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมตอไป ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ เมืองมานาโด 
ประเทศอินโดนีเซีย 
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บทนํา

 การปกครองในรูปแบบ “รัฐอธิปไตย (Sovereign State)” นั้นไดถือกําเนิดขึ้นในศตวรรษท่ี ๑๖ 
โดยมลัีกษณะพืน้ฐานเปนการรวบรวมและผนวกดนิแดนหรอืแควนตาง ๆ เขาดวยกนัเพือ่สรางสถาบนั
การปกครองท่ีมีการรวมศูนยอํานาจการปกครองท่ีมีขนาดพอเหมาะ มีการกําหนดอาณาเขตของรัฐ
ดวยพรมแดนทางภูมิศาสตร โดยมิไดกําหนดอาณาเขตของรัฐดวยพรมแดนทางเชื้อชาติ ศาสนา หรือ
วฒันธรรม ทาํใหประชาชนในรัฐมอีตัลักษณ (Identity) ทีแ่ตกตางท้ังทางดานเช้ือชาติ ชาติพนัธุ ศาสนา 
และวัฒนธรรม อันอาจนํามาซึ่งความขัดแยงในสังคมได หากรัฐไมดําเนินนโยบายบนพ้ืนฐานของ
การเคารพในอัตลกัษณทีแ่ตกตางนัน้ ดงัเชนทีไ่ดปรากฏในหลายประเทศท่ัวโลก ซ่ึงประเทศไทยก็เปนหนึง่
ในหลายประเทศที่ตองประสบกับปญหาดังกลาวโดยเฉพาะในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต อันมี
รากเหงาของปญหามาจากรูปแบบการปกครองที่ไมสอดคลองกับสังคมพหุลักษณ หรือสังคมที่มีความ
หลากหลายทางเชือ้ชาต ิศาสนา และวฒันธรรม ดงัจะเหน็ไดจากปญหาความรนุแรงทีเ่กดิขึน้เปนรายวนั 
ไมวาจะเปนการลอบสังหารขาราชการและประชาชนผูบรสิทุธิ ์หรอืการลอบวางระเบิดในสถานท่ีสาํคญั
ตาง ๆ  เปนตน ซึง่ในขณะน้ีทกุภาคสวนตางไดใหความสําคญัและพยายามหามาตรการตาง ๆ  ทีเ่หมาะสม
เพื่อแกไขปญหา ตลอดจนสรางสันติภาพใหเกิดขึ้นใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตในเร็ววัน 
 ดังนั้น บทความนี้จึงใครขอเสนอกระบวนการสรางสันติภาพของสหราชอาณาจักร ซึ่งประสบ
ปญหาความขัดแยงคลายคลึงกับประเทศไทย โดยตองเผชิญกับปญหาความไมสงบในไอรแลนดเหนือ
มาเปนเวลานานกวา ๓๐ ป และในปจจุบันปญหาดังกลาวไดสิ้นสุดลงภายหลังการดําเนินกระบวน
สันติภาพดวยสันติวิธีภายในชวงระยะเวลา ๑๐ ป (ค.ศ. ๑๙๙๗ – ค.ศ. ๒๐๐๗) 

  การกระจายอํานาจ 
โดยถายโอนอํานาจ (Devolution) 
กุญแจสําคัญสูสันติภาพ : กรณีศึกษาสหราชอาณาจักร 
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การกระจายอํานาจโดยถายโอนอํานาจ (Devolution) 
กุญแจสําคัญสูสันติภาพ : กรณีศึกษาสหราชอาณาจักร  

จุลนิติ

๑) ประวัติศาสตรความเปนมาและเหตุแหงความขัดแยง 
 สหราชอาณาจักรบริเตนใหญและไอรแลนดเหนือ (United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland) หรือที่เรียกกันโดยท่ัวไปวา “สหราชอาณาจักร” ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือ
ของภาคพื้นยุโรป มีจํานวนประชากรประมาณ ๖๑.๔ ลานคน โดยมีรูปแบบการปกครองเปนรัฐเดี่ยว 
(Unitary State) และมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตริยเปน
ประมขุ สหราชอาณาจกัรมีพืน้ทีท่างปกครองครอบคลมุเขตทีส่าํคญั ๔ สวน ไดแก องักฤษ (England), 
เวลส (Welsh), สกอตแลนด (Scotland) ซึ่งอยูบนเกาะบริเตนใหญ และไอรแลนดเหนือ (Northern 
Ireland) ซึ่งอยูบนเกาะไอรแลนด ทั้งนี้ การผนวกดินแดน ๔ สวนดังกลาวเขาดวยกันนั้นเปนผลพวง
มาจากการใชกําลังทางทหารและขอตกลงระหวางผูปกครองดินแดนตาง ๆ๑ ภายใตพระราชบัญญัติ
สหภาพ ค.ศ. ๑๗๐๗ (Act of Union 1707)๒ และพระราชบัญญัติสหภาพ ค.ศ. ๑๘๐๐๓ (Act of Union 
1800) ซึ่งในระยะตอมาพบวายังไมสามารถสมานเปนหนึ่งเดียวกันได เนื่องจากปญหาความแตกตางทาง
เชือ้ชาต ิชาตพินัธุ ภาษา ศาสนา และวฒันธรรมของแตละพืน้ที ่ทาํใหเกดิการเรยีกรองอสิระในการปกครอง 
ตนเอง ทั้งในสกอตแลนดและไอรแลนดเหนือ 

 โดยเฉพาะอยางย่ิงกรณีเรยีกรองอิสระของชาวไอริชมาโดยตลอดนับแตการผนวกรวมราชอาณาจักร
ไอรแลนด (Kingdom of Ireland) เขาเปนสหราชอาณาจักรแหงเกาะบริเตนใหญและไอรแลนด 
(United Kingdom of Great Britain and Ireland) ในป ค.ศ. ๑๘๐๐ ภายใตพระราชบัญญัติสหภาพ 
ค.ศ. ๑๘๐๐ และมีความรุนแรงมากขึ้น เมื่อชาวอังกฤษและสกอตแลนดซึ่งนับถือศาสนาคริสต
นิกายโปรเตสแตนทไดอพยพยายถิ่นฐานไปยังเกาะไอรแลนด และตอมาไดกลายเปนชนสวนใหญ
ซึ่งกุมอํานาจทางการเมือง และทางเศรษฐกิจในไอรแลนด ทําใหชาวไอริช ซึ่งเปนชนพ้ืนเมืองดั้งเดิม
เร่ิมเคล่ือนไหวตอตานเพ่ือเรียกรองดินแดนกลับคืน ตอมาเม่ือป ค.ศ. ๑๙๒๑ จึงไดมีการลงนาม

 ๑ขอมูลทั่วไปของสหราชอาณาจักร กรมยุโรป กระทรวงการตางประเทศ     
 http://www.europetouch.in.th/detail.info.php?cId=EU20090049 
 ๒พระราชบัญญัติสหภาพ ค.ศ. ๑๗๐๗ เปนพระราชบัญญัติของรัฐสภาแหงอังกฤษ และรัฐสภาแหงสกอตแลนด เพื่อผนวก
แควนเวลสไว โดยมีประมุขรวมกันเปนราชอาณาจักรเดียวกัน เรียกวาราชอาณาจักรบริเตนใหญ (The Great Britain)
 ๓พระราชบัญญัติสหภาพ ค.ศ. ๑๘๐๐ บัญญัติใหผนวกรวมราชอาณาจักรไอรแลนด (Kingdom of Ireland) อันกอใหเกิด
สหราชอาณาจักรบริเตนใหญและไอรแลนด (United Kingdom of Great Britain and Ireland)
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จุลนิติ

ใน the Government of Ireland Act 1920 ระหวางรฐับาล
แหงสหราชอาณาจกัรและไอรแลนดเหนอื เพือ่ให ๒๖ แควน
บนเกาะไอรแลนดสามารถแยกตัวเปนอิสระและกอต้ัง
เปนสาธารณรัฐไอรแลนด (Republic of Ireland) 
สวนอีก ๖ แควนทางตอนเหนือของเกาะยังคงอยูภายใต
การปกครองของอังกฤษตอไป ซึ่งการแบงประเทศครั้งนี้
ยิ่งทําใหความตองการในการแบงแยกดินแดนของชาวไอริช
ทวคีวามรนุแรงมากยิง่ขึน้ เนือ่งชาวไอรชิซ่ึงนับถอืศาสนาครสิตนิกายโรมนัคาทอลกิ หรอืรูจักกันในกลุม 
Nationalist ตองการปลดแอกจากการปกครองของรัฐบาลแหงสหราชอาณาจักร เพื่อไปอยูภายใต
การปกครองของสาธารณรัฐไอรแลนด และเพื่อเรียกรองความเปนธรรมทางการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคมวัฒนธรรมท่ีถูกกดข่ีจากชาวคริสตนิกายโปรเตสแตนทมาเปนระยะเวลานาน ซึ่งตอมา
การประทวงเพ่ือตอตานรฐับาลไดขยายตัวเปนความรุนแรงถึงขัน้ปะทะกันระหวางกองกําลงัประชาชนกลุม 
Nationalist หรือรูจักกันในนาม “กองทัพกูชาติไอริช (Irish Republican Army : IRA)” กับกองกําลัง
ประชาชนกลุม Unionist ซึ่งเปนชาวคริสตนิกายโปรเตสแตนทที่ยังตองการเปนสวนหนึ่งของอังกฤษ 
และกําลังทหารของสหราชอาณาจักรเปนระยะเวลานานกวา ๓๐ ป นับแตป ค.ศ. ๑๙๖๘ ทําใหมี
ทหาร กองกําลังประชาชน และประชาชนผูบริสุทธิ์เสียชีวิตประมาณ ๓,๖๐๐ คน มีผูบาดเจ็บจํานวน
หลายหมื่นคน และมีผูถูกจับกุมประมาณ ๓๖,๐๐๐ คน ทําใหความรุนแรงครั้งนี้ไดรับการขนานนามวา 
“The Troubles” 

๒) พัฒนาการของกระบวนการสันติภาพในไอรแลนดเหนือ 
 เนือ่งจากการปะทะระหวางกองกําลังประชาชน และการกอความไมสงบของกลุมกอการรายตาง ๆ  
ในไอรแลนดเหนือ ทําใหตองสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสินของประชาชน รวมทั้งทําใหภาพลักษณของ
สหราชอาณาจักรย่ําแยลงไปในสายตาของนานาชาติ เนือ่งจากสหราชอาณาจักรในฐานะท่ีเปนประเทศ
มหาอํานาจและเปนประเทศตนแบบของประชาธิปไตย แตกลับตองมาตอสูกับการกอการรายแบบ
กองโจร ติดตอกันมานานกวา ๓๐ ป ทําใหรัฐบาลอังกฤษในขณะนั้นพยายามที่จะแกไขปญหา ทั้งการ
ใชกําลังปราบปราม การเจรจากับกองทัพกูชาติไอริช (Irish Republican Army : IRA) และกลุมที่
ไมมีอํานาจรัฐ (Non state holder) เพื่อใหมีการหยุดยิง ในป ค.ศ. ๑๙๙๔ แตก็ไมสามารถยุติ
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การกระจายอํานาจโดยถายโอนอํานาจ (Devolution) 
กุญแจสําคัญสูสันติภาพ : กรณีศึกษาสหราชอาณาจักร  

จุลนิติ

ปญหาความขัดแยงได๔ ตอมาไดมีขอเสนอจากนักการเมืองพรรคแรงงาน (Labour Party) และ
นกัวชิาการบางสวนใหรฐับาลแกไขปญหาความขัดแยงในไอรแลนดเหนอืดวยวธิกีารกระจายอาํนาจ
โดยการถายโอนอํานาจการปกครอง (Devolution) ใหแกไอรแลนดเหนอื แตขอเสนอดงักลาวไมไดรบั
การยอมรับจากทางพรรคอนุรักษนิยม (Conservative Party) ซึ่งเปนรัฐบาลในขณะน้ัน เน่ืองจาก
หวั่นเกรงวาการถายโอนอํานาจการปกครองอาจนํามาซึ่งการแบงแยกดินแดนไอรแลนดเหนือในที่สุด๕  
 อยางไรก็ตาม ในป ค.ศ. ๑๙๙๗ เม่ือพรรคแรงงาน (Labour Party) ซึ่งมีนโยบายกระจาย
อํานาจการปกครองมาโดยตลอดชนะการเลือกตั้งทั่วไปและไดจัดตั้งรัฐบาล โดยมีนายโทนี แบลร
เปนนายกรัฐมนตรี จึงไดดําเนินการเจรจาระหวางรัฐบาลแหงสหราชอาณาจักรอังกฤษ รัฐบาล
แหงสาธารณรัฐไอรแลนด และพรรคการเมืองตาง ๆ ของไอรแลนดเหนือ กระทั่งมีการจัดทําขอตกลง
เบลฟาสต ค.ศ. ๑๙๙๘ (Belfast Agreement 1998) หรือ Good Friday Agreement เมื่อวันที่ 
๑๐ เมษายน ค.ศ. ๑๙๙๘ เพื่อยุติความขัดแยงท่ียาวนาน ดวยสันติวิธี โดยมีสาระสําคัญใหจัดตั้ง
สภาแหงไอรแลนดเหนือ (Northern 
Ireland Assembly) และใหรัฐบาล
แหงสหราชอาณาจักรกระจายอํานาจ
โดยถ  าย โอนอํ านาจการปกครอง
(Devolution) ใหแกคณะผูบริหารและ
สภาแหงไอรแลนดเหนือ ทั้งทางดาน
การบริหาร และดานนิติบัญญัติ เพื่อให
ไอร แลนดเหนือมีองค กรนิติบัญญัติ
ที่มีอํานาจตรากฎหมายของตนเองได รวมท้ังมีการกําหนดไวในขอตกลงเบลฟาสต ค.ศ. ๑๙๙๘
ใหกําหนดสัดสวนของคณะผูบริหารและสมาชิกสภาแหงไอรแลนดเหนือตามหลักการแบงสรรอํานาจ 
(Power - Sharing) ระหวางพรรคการเมอืงหลกัของไอรแลนดเหนอื โดยมใิหตกเปนของฝายใดฝายหนึง่
ดังเชนในอดีต รวมทั้งมีการตกลงใหทุกฝายตองดําเนินการปลดอาวุธโดยเครงครัด๖ ซึ่งขอตกลง
ค.ศ. ๑๙๙๘ เปนที่ยอมรับของทุกฝายที่รวมเจรจาที่จะปฏิบัติตามโดยเครงครัด เพื่อยุติความขัดแยง
รุนแรงที่ดําเนินมากวา ๓๐ ป ดวยสันติวิธี๗  

 ๔ภายหลังการเจรจาหยุดยิง ก็ยังพบวามีการกอความรุนแรงอยูเปนระยะ โดยอยางย่ิงกรณีการวางระเบิด เมื่อวันศุกรที่ 
๙ กมุภาพนัธ ค.ศ. ๑๙๙๖ ในยาน South Quay กลางกรงุลอนดอน เปนเหตุใหมผีูเสยีชวีติ และบาดเจบ็เปนจาํนวนมาก ซึง่เปนปฏบิตัิ
การรนุแรงครัง้แรกในรอบ ๑๗ เดือน หลังจากทีไ่ดมกีารหยดุยงิระหวางฝายรฐับาลองักฤษและฝายกลุมกบฏแบงแยกดนิแดน ซึง่ทาํให
ประเทศทั่วโลกเกิดความหวั่นเกรงวาสันติภาพจะไมมีทางเกิดขึ้นในไอรแลนดเหนือ 
 ๕Rodney Brazier, The constitution of the United Kingdom, Cambridge Law Journal, C.L.J. 1999, 58(1), 
หนา 96-128
 ๖Ayesha Zuhair, The Power – Sharing Experience in Northern Ireland and Sri Lanka, International Public 
Policy Review, Vol. 4, No. 1 – September 2008.
 ๗Peter Hain, Peacemaking in Northern Ireland : A Model for Confl ict Resolution?, 
 http://www.perterhain.org/default.asp?pageid=62&mpaqeid=61&groupid=2.  
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๓) การกระจายอํานาจโดยถายโอนอํานาจ (Devolution) กญุแจสําคญัสูสนัตภิาพในไอรแลนดเหนอื 
 ๓.๑) แนวคิดของการถายกระจายอํานาจโดยถายโอนอํานาจในสหราชอาณาจักร 
   การกระจายอํานาจโดยถายโอนอํานาจ (Devolution) เปนรูปแบบการกระจายอํานาจ
การปกครอง (Decentralisation) ใหแกชุมชนทองถิ่น ผานการจัดตั้งสถาบันทางการเมืองในรูป
รัฐสภา หรือสภาท่ีเปนของตนเอง๘ เพื่อใหสามารถดําเนินกิจการสาธารณะตาง ๆ ภายในทองถิ่น
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถตรากฎหมายท่ีสอดคลองกับความตองการและความจําเปน
ภายในชุมชนของตนได โดยในชวงป ค.ศ. ๑๙๙๘ – ค.ศ. ๑๙๙๙ รัฐสภาแหงสหราชอาณาจักรไดนํา
รูปแบบการกระจายอํานาจโดยถายโอนอํานาจใหแกรัฐสภาแหงสกอตแลนด สภาแหงเวลส และสภา
แหงไอรแลนดเหนือ โดยมีจุดประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารทองถิ่น และเพื่อแกปญหา
ความไมสงบอันเน่ืองมาจากการเรียกรองความเปนอิสระในการปกครองตนเองของชาวสกอตแลนด
และชาวไอรแลนดเหนือ 
 ทั้งนี้ รูปแบบการกระจายอํานาจโดยถายโอนอํานาจของสหราชอาณาจักรมีความแตกตางกับ
รูปแบบการกระจายอํานาจของรัฐเดี่ยวรูปแบบปกติ๙ ซึ่งจํากัดอยูแคเพียงการกระจายอํานาจโดยโอน
อาํนาจการปกครอง และการบรหิารเทาน้ัน โดยการถายโอนอํานาจของรัฐสภาแหงสหราชอาณาจักร 
ประกอบดวย การถายโอนอํานาจการปกครอง (Administrative Devolution) การถายโอน
อาํนาจการบริหาร (Executive Devolution) และการถายโอนอํานาจทางนิตบิญัญัต ิ(Legislative 
Devolution) ใหแกสถาบันนิติบัญญัติลําดับรอง ซึ่งถือเปนรูปแบบของการกระจายอํานาจขั้นสูงสุด
ภายใตการจัดรูปแบบการปกครองในระบบรัฐเด่ียว (Unitary System) จนมีลักษณะเขาใกลการ
ปกครองในรูปแบบรัฐรวม (Federal State)๑๐  
 ๓.๒) หลักเกณฑและขอบเขตการกระจายอํานาจโดยถายโอนอํานาจของสหราชอาณาจักร
ใหแกไอรแลนดเหนือ
          จากปรากฏการณการกระจายอํานาจโดยถายโอนอํานาจจากรัฐสภาแหงสหราชอาณาจักร
ใหแกรัฐสภาแหงสกอตแลนด สภาแหงเวลส และสภาแหงไอรแลนดเหนือ ในชวงระหวางป
ค.ศ. ๑๙๙๘ – ค.ศ. ๑๙๙๙ ใหมีอํานาจและหนาที่ในฐานะสภานิติบัญญัติลําดับรองจากรัฐสภา
แหงสหราชอาณาจักร เพื่อใหทันสมัยและสอดคลองกับสภาวการณของความขัดแยงในขณะนั้น 
อยางไรก็ตาม เนื่องจากวัตถุประสงคของการถายโอนอํานาจใหแตละพ้ืนที่ดังกลาวมีความแตกตางกัน 
ตามเหตุผลทางประวัติศาสตร และสภาพทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ดังนั้น หลักเกณฑและ
ขอบเขตการถายโอนอํานาจใหแกไอรแลนดเหนือจึงมีความแตกตางจากการถายโอนอํานาจใหแก

   ๘Matthew Leeke, Chris Sear and Oonagh Gay, An Introduction to devolution in the UK, House of Commons 
Library : Resarch Paper 03/84,  17 November 2003, หนา 1.
 ๙รศ. ดร. นครนิทร  เมฆไตรรตัน, การกระจายอาํนาจและการจดัการปกครองเขตพืน้ท่ีพเิศษ : ศกึษาประเทศสหราชอาณาจกัร
และประเทศญี่ปุน, รัฐศาสตรสาร ปที่ ๒๙ ฉบับพิเศษ (๒๕๕๑), หนา ๘๒.
 ๑๐ระบบรัฐรวม (Federal State) มีโครงสรางการปกครอง ๒ ระดับ ไดแก ระดับรัฐบาลกลาง และระดับมลรัฐ โดยทั้งระดับ
รัฐบาลกลางและระดับมลรัฐจะมีรัฐสภา คณะผูบริหาร และศาล เปนของตนเอง โดยรัฐบาลกลางมีอํานาจเพียงบางประการที่กําหนด
ไวในรัฐธรรมนูญในการเขาไปควบคุมการทํางานของรัฐบาลในระดับมลรัฐ
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จุลนิติ

สกอตแลนดและเวลส (Asymmetrical basis)๑๑ เนือ่งจากการถายโอนอํานาจใหแกไอรแลนดเหนือนัน้
ตองเปนไปตามขอตกลงเบลฟาสต ค.ศ. ๑๙๙๘ 
 ทัง้นี ้หลักเกณฑและขอบเขตการถายโอนอํานาจใหแกสภาแหงไอรแลนดเหนือน้ันไดบญัญตัไิวใน 
พระราชบัญญัติไอรแลนดเหนือ ค.ศ. ๑๙๙๘ (Northern Ireland Act 1998)๑๒  ซึ่งเปรียบเสมือน
ธรรมนูญ (statue) การปกครองไอรแลนดเหนือ โดยมีหลักการสําคัญ ดังตอไปนี้ 
 หมวด ๑ บทนํา ซึ่งกลาวรับรองถึงอํานาจของสภาแหงไอรแลนดเหนือ ภายใตหลักการกระจาย
อํานาจโดยถายโอนอํานาจ (Devolution) 
 หมวด ๒ อาํนาจทางนิตบิญัญตั ิ(Legislative Powers) ของสภาแหงไอรแลนดเหนือ โดยบัญญตัิ
ใหมีอํานาจหนาที่ดานนิติบัญญัติ ดังนี้ 
    ๑) อํานาจที่มอบให (Transferred mattes) คือ อํานาจหนาที่ดานนิติบัญญัติที่ได
มอบใหสภาแหงไอรแลนดเหนือ ซึ่งไดแก การตรากฎหมายเก่ียวกับสาธารณสุข การศึกษา การคา
การลงทุน การพัฒนาสังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม เปนตน 
    ๒) อาํนาจทีไ่ดรบัการสงวนไว (Reserved matters) คอื อาํนาจหนาทีท่างนติบิญัญตัิ
ที่สงวนไวใหเปนอํานาจของรัฐสภาอังกฤษ ไดแก การตรากฎหมายอาญา การบินพาณิชย กฎหมาย
คุมครองผูบรโิภค และกจิการตาํรวจ ซึง่อาจมกีารมอบอาํนาจในการตรากฎหมายทีส่งวนไวดงักลาวใหแก
สภาแหงไอรแลนดเหนอืในอนาคต หากไดรบัความยนิยอมจากรฐัมนตรวีาการกระทรวงไอรแลนดเหนอื 
(Secretary of State for Northern Ireland)๑๓  
    ๓) อาํนาจท่ีไดรบัการยกเวนไว (Excepted matters) คอื อาํนาจหนาทีด่านนติบิญัญตัิ
ที่ยังคงเปนของรัฐสภาแหงสหราชอาณาจักรเทาน้ัน ไดแก การตรารัฐธรรมนูญ การตรากฎหมาย
ทีเ่กีย่วของกบัราชวงศ การดาํเนนินโยบายตางประเทศ การทหารและความมัน่คง และการดาํเนินความ
สมัพันธกบัสหภาพยโุรป การดาํเนนินโยบายดานเศรษฐกจิและภาษอีากร การคาระหวางประเทศ แรงงาน 
การประกันสังคม การออกอากาศและกระจายเสียงดานสื่อสารมวลชน๑๔   
    ทัง้นี ้ภายใตการกระจายอํานาจดานนติบิญัญตัโิดยหลักการโอนอํานาจ (Devolution) 
รัฐสภาแหงสหราชอาณาจักรยังคงไวซึ่งอํานาจสูงสุดในการแกไข (amend) หรือเพิกถอน (repeal) 
พระราชบัญญัติที่ตราขึ้นโดยสภาแหงไอรแลนดเหนือ๑๕  

 ๑๑Origins of Northern Ireland Assembly 
 (http://www.niassembly.gov.uk/io/summary/new_summary.htm) 
 ๑๒เนือ่งจากสหราชอาณาจกัรเปนประเทศทีไ่มมรีฐัธรรมนญูเปนลายลกัษณอกัษร (Unwritten Constitution) การตรากฎหมาย
ตาง ๆ จึงอยูในรูปแบบของการตราเปนพระราชบัญญัติ 
 ๑๓Origins of Northern Ireland Assembly 
 (http://www.niassembly.gov.uk/io/summary/new_summary.htm) 
 ๑๔A Guide to the Northern Ireland Assembly 
 ๑๕Matthew Leeke, Chris Sear and Oonagh Gay, An Introduction to devolution in the UK, House of Commons 
Library : Resarch Paper 03/84,  17 November 2003, หนา 12. 
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

 หมวด ๓ อํานาจหนาที่ของคณะผูบริหารไอรแลนดเหนือ (Executive Authorities) โดย
บญัญตัใิหคณะผูบรหิารมอีาํนาจหนาทีใ่นการบรหิารกจิการสาธารณะ หรอืกจิการใด ๆ  ทีไ่ดรบัการโอน
อํานาจจากรัฐบาลแหงสหราชอาณาจักร 
 หมวด ๔ สภาแหงไอรแลนดเหนือ โดยไดกําหนดองคประกอบของสภาแหงไอรแลนดเหนือ 
ตลอดจนที่มา คุณสมบัติ และอํานาจหนาที่ของสมาชิกสภาแหงไอรแลนดเหนือ 
 หมวด ๕ การจัดตัง้ British – Irish Council และ North/South Ministerial Council เพือ่
ประสานความสัมพนัธระหวางรัฐบาลแหงสหราชอาณาจักร รฐับาลแหงสาธารณรัฐไอรแลนด และคณะ
ผูบริหารไอรแลนดเหนือ ในการที่จะรวมกันพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของไอรแลนดเหนือ
 หมวด ๖ การมอบอํานาจทางดานการคลังและงบประมาณ 
 หมวด ๗ การแตงตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและความเทาเทียมกันแหงไอรแลนดเหนือ 
(Northern Ireland Human Rights Commission and an Equality Commission)  เพื่อทํา
หนาที่สงเสริมสนับสนุนกิจการของสภาแหงไอรแลนดดานสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะ  

๔) ขอควรพิจารณาเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานสําคัญของกระบวนการสันติภาพในไอรแลนดเหนือ 
 จากการศกึษาแนวทางการสรางสนัติภาพในไอรแลนดเหนอื นบัแตป ค.ศ. ๑๙๙๗ – ค.ศ. ๒๐๐๗ 
พบวาหลักการพื้นฐานสําคัญท่ีนํามาซึ่งกระบวนการสันติภาพในไอรแลนดเหนือ ภายใตหลักการ
กระจายอํานาจโดยถายโอนอํานาจท่ีอาจใชเปนขอพจิารณาของประเทศไทยในการหาแนวทางเพ่ือสราง
สันติภาพใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต มีดังตอไปนี้ 
 ๔.๑) การเรียนรูและยอมรับในอัตลักษณของชนกลุมนอย 
         เนื่องจากในกระบวนการสรางชาติ (Nation – building) ไดมุงเนนการสรางอัตลักษณ
ของชาติโดยอิงกับอัตลักษณชนกลุมใหญ และใชนโยบายผสมผสานกลมกลืน (assimilation) ในการ
ลบเลือนอัตลักษณของชนกลุมนอย แตจากประสบการณของไอรแลนดเหนือ ก็พบวา อัตลักษณของ
ชนกลุมนอยนัน้ไมไดจางหายไป เพยีงแตถกูซอนไวและอาจปะทขุึน้เปนความรนุแรงไดทกุเมือ่ หากกลุมคน
เหลานีไ้ดรบัการปฏบิตัทิีไ่มเทาเทยีมกนัจากรฐัสวนกลาง หรอืถกูกดขีข่มเหงจากคนกลุมใหญในประเทศ 
ดังนั้น นโยบายสําคัญที่จะสามารถแกปญหาความขัดแยงที่เกิดจากความแตกตางทางอัตลักษณได 
คอื การทีร่ฐับาลและชนสวนใหญของประเทศเรยีนรูและยอมรบัในอัตลกัษณของชนกลุมนอย และมกีาร
ดําเนินนโยบายที่ไมเลือกปฏิบัติระหวางชนกลุมนอยและชนกลุมใหญ
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 ๔.๒) การแบงสรรอํานาจ 
          ปจจัยพื้นฐานท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งซ่ึงทําใหปญหาความขัดแยงในไอรแลนดเหนือ
สิ้นสุดลงภายในชวงระยะเวลา ๑๐ ป คือ การท่ีแกนนําของกลุม Nationalist และกลุม Unionist 
สามารถบรรลุขอตกลงสันติภาพ โดยเจรจาตกลงใหมีการแบงสรรอํานาจ (power – sharing) ระหวาง
พรรคการเมืองหลักของท้ัง ๒ ฝาย ในการจัดต้ังคณะผูบรหิารและสมาชิกสภาแหงไอรแลนด ๑๖ ตามหลัก
การโอนอํานาจใหแกสภาแหงไอรแลนดเหนือ ซึ่งหลักการแบงสรรอํานาจดังกลาวทําใหความ
ไมเทาเทียมกันทางดานการเมืองที่เปนรากเหงาของความขัดแยงที่สําคัญไดถูกขจัดใหหมดไป 
 ๔.๓) การประสานความรวมมือ 
          ตามที่พระราชบัญญัติไอรแลนดเหนือ ค.ศ. ๑๙๙๘ ไดบัญญัติใหจัดตั้ง British – Irish 
Council และ North/South Ministerial Council เพ่ือประสานความสัมพันธระหวางรัฐบาล
แหงสหราชอาณาจกัร รฐับาลแหงสาธารณรฐัไอรแลนด และคณะผูบรหิารไอรแลนดเหนอื ในการรวมกนั
พัฒนาการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของไอรแลนดเหนือ ซึ่งการดําเนินนโยบายประสานความรวมมือ
ระหวางรฐับาลดงักลาวนีถ้อืเปนประโยชนตอรฐับาลแหงสหราชอาณาจกัรเปนอยางมาก เนือ่งจากการ
แลกเปลีย่นขอมลู และใหคาํปรกึษาระหวางรฐับาล จะทาํใหรฐับาลแหงสหราชอาณาจกัรรบัรูและเขาใจ
ถึงสภาพปญหาที่แทจริงของชาวไอแลนดเหนือ และสามารถดําเนินนโยบายใหถูกตองตรงกับความ
ตองการและชีวิตความเปนอยูของชาวไอรแลนดเหนือไดอยางมีประสิทธิภาพ 

บทสรุป 
 จากผลการศกึษากระบวนการสนัติภาพในไอรแลนดเหนอืดงักลาวขางตนน้ัน ไดพบวา รปูแบบ
การปกครองในลักษณะการกระจายอํานาจโดยถายโอนอํานาจ (Devolution) ทางนิติบัญญัติ 
การบรหิารและการปกครองใหแกสภาแหงไอรแลนดเหนอืและคณะผูบรหิารไอรแลนดเหนอื ถอืเปน
การพัฒนารูปแบบการกระจายอํานาจขั้นสูงสุดเทาที่เคยปรากฏในรัฐเดี่ยว (Unitary state) เนื่องจาก
การถายโอนอํานาจดังกลาวไมไดจํากัดเฉพาะแตการถายโอนอํานาจทางการปกครอง (Adminitrative 
devolution) และการบริหาร (Executive devolution) ที่ใชกันทั่วไปในหลายประเทศ แตไดรวมถึง
การถายโอนอาํนาจทางนติบิญัญตั ิ(Legislative devolution) ใหสภาแหงไอรแลนดเหนอื เพือ่ทาํหนาที่
เสมือนเปนสถาบันนิติบัญญัติลําดับรองจากรัฐสภาแหงสหราชอาณาจักร โดยใหมีอํานาจบริหาร
และอํานาจในการตรากฎหมายของตนเอง เพื่อใหการบริหารและการตรากฎหมายสามารถตอบสนอง
กับความตองการและสอดคลองกับวิถีชีวิตของประชาชนในไอรแลนดเหนือไดอยางมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ การกระจายอํานาจโดยถายโอนอํานาจยังไดถูกใชเปนกุญแจสําคัญในการแกไขปญหา
ความขดัแยง ซึง่เกดิจากความแตกตางทางอตัลกัษณ ความไมเทาเทยีมทีเ่กดิขึน้ในไอรแลนดเหนอื
มาเปนระยะเวลานาน จนกลายเปนความขดัแยงทีห่ยัง่รากลกึ (Deep – rooted confilct) ทีไ่มอาจ
แกไขดวยการใชการผสมผสานกลมกลืนทางเชื้อชาติหรือวัฒนธรรม หรือการใชมาตรการที่รุนแรง

 ๑๖Northern Ireland Act 1998, section 16 (3), 17(5). 
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

เพื่อปราบปราม เนื่องจากแนวคิดการกระจายอํานาจโดยถายโอนอํานาจมีหลักการอยูบนพ้ืนฐานของ
การยอมรบัในอตัลกัษณทีแ่ตกตางของผูคนในสงัคม และการแบงสรรอาํนาจใหแกคนทกุกลุมอยาง
เสมอภาคโดยไมเลือกปฏิบัติ 
 ดังนั้น การกระจายอํานาจโดยถายโอนอํานาจ (Devolution) ตามรูปแบบของ
สหราชอาณาจักร จงึอาจเปนอกีแนวทางหน่ึงในการแกไขปญหาความขัดแยงทีเ่กดิขึน้ใน ๓ จงัหวดั
ชายแดนภาคใตของประเทศไทย และเปนแนวทางในการพัฒนาระบบรัฐเด่ียวของประเทศไทย
ใหสอดคลองกบัรปูแบบการกระจายอาํนาจโดยโอนอาํนาจใหแกทองถิน่ไดอยางมปีระสทิธภิาพ แตทัง้นี้ 
จะตองไมขัดกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑ 
ที่กําหนดใหประเทศไทยเปนราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบงแยกมิได   
 อยางไรก็ตาม หากหนวยงานที่เก่ียวของจะนําหลักการกระจายอํานาจโดยการถายโอนอํานาจ 
(Devolution) มาปรับใชกับประเทศไทย จําเปนตองดําเนินการศึกษาถึงสาเหตุที่แทจริงของปญหา
และความตองการของประชาชนในพื้นที่อยางละเอียดรอบคอบ เนื่องจากปญหาเรื่องความแตกตาง
ทางอัตลักษณในจังหวัดชายแดนภาคใตเปนปญหาที่ละเอียด ซับซอน และมีหลายมิติ โดยอาจ
จดัใหมกีารทําประชาพิจารณเพือ่รบัฟงปญหาและความตองการท่ีแทจรงิของประชาชนท้ังชาวไทยพุทธ 
และชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ รวมทั้งอาจมีการจัดทําความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน เชน สหพันธรัฐ
มาเลเซีย เพื่อหาแนวทางในการแกไขปญหาความขัดแยงรวมกัน ตลอดจนเพื่อสรางความรวมมือ
ในการพัฒนาพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตใหเปนพื้นที่ยุทธศาสตรสําคัญทางดานเศรษฐกิจ และ
สังคมที่จะเปนจุดเชื่อมตอความสัมพันธทั้งทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมกับประเทศอาเซียน
ตอไปไดในอนาคต  
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“เหตุที่ทําใหผูกระทําไมตองรับโทษทางอาญา” ตามประมวลกฎหมายอาญา 
เปรียบเทียบกับกฎหมายอาญาเยอรมัน

จุลนิติ

บทนํา

 โดยท่ีกฎหมายอาญาเปนกฎหมายวาดวยการลงโทษการกระทําผิดของบุคคลในสังคม และเปน
กฎหมายท่ีเปนผลรายซ่ึงสงผลกระทบตอสทิธิและเสรีภาพของบุคคลโดยตรง ดงัน้ัน ในการวินจิฉยัปญหา
ความรับผิดทางอาญาจึงจําเปนตองพิจารณาตาม “หลักความชอบดวยกฎหมายในกฎหมายอาญา” 
ซึ่งมีสาระสําคัญอันประกอบดวย กฎหมายอาญาไมมีผลยอนหลัง ตองมีความชัดเจนแนนอน
ตองตีความโดยเครงครัดและจะใชวิธีการเทียบเคียงไมได และจารีตประเพณีจะนํามาลงโทษบุคคล
ไมได ดังนั้น เพื่อใหสอดคลองกับหลักการดังกลาว การวินิจฉัยความรับผิดทางอาญาเพื่อลงโทษบุคคล
จึงตองพิจารณาเปนลําดับตามโครงสรางความรับผิดทางอาญา ซึ่งโดยทั่วไปในเบื้องตนนั้น จะตอง
พิจารณาวาการกระทําของบุคคลน้ันครบองคประกอบความผิดหรือไม และเมื่อการกระทํานั้น
ครบองคประกอบความผิดแลว จึงจะมาพิจารณาตอไปวาการกระทําน้ัน ๆ เปนความผิดหรือมีเหตุ
ยกเวนความผิดหรอืไม และจงึพจิารณาในข้ันสดุทายวาผูนัน้จะตองรับโทษหรือมเีหตยุกเวนโทษหรอืไม 
เพียงใด ทั้งนี้ เนื่องจากความผิดอาญาท่ีเกิดข้ึนน้ัน บางคร้ังผูกระทําอาจมิไดมีเจตนาท่ีจะกระทํา
ความผิด แตอาจเกิดจากสาเหตุที่มีความจําเปน มีพฤติการณบีบคั้นทําใหจําตองกระทําการ หรือ
เพราะเหตุแหงสภาพรางกายหรือจิตใจของผูกระทําความผิด ซึ่งเหตุตาง ๆ เหลานี้นับวาเปนขอสําคัญ
เพราะจะทําใหผูกระทําความผิดไดรับการยกเวนความผิด ยกเวนโทษ หรือลดหยอนความรับผิด
ทางอาญา อันเปนคุณแกผูกระทําความผิดมากนอยเพียงใดนั่นเอง

¼ÙŒà¢ÕÂ¹
¹Ò§ÊÒÇà¾ÅÔ¹μÒ  μÑ¹ÃÑ§ÊÃÃ¤� 
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

“เหตุที่ทําใหผูกระทํา

ไมตองรับโทษทางอาญา” 
ตามประมวลกฎหมายอาญา 

  เปรียบเทียบกับกฎหมายอาญาเยอรมัน๑

 ๑คําวา “เยอรมัน” ในบทความนี้หมายถึง ประเทศเยอรมนี หรือ สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี.
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บทความทางวิชาการ

จุลนิติ

โครงสรางความรับผิดทางอาญาตามกฎหมายไทย

 การพิจารณาวาบุคคลใดกระทําความผิดอาญาและจะตองรับโทษตามที่กฎหมายบัญญัติไว
หรือไม หรือกรณีใดท่ีบุคคลน้ันจะไมตองรับโทษทางอาญาหรือไมนั้น จะตองพิจารณาถึงโครงสราง
ความรับผิดทางอาญา ซึ่งโดยทั่วไปแบงโครงสรางความรับผิดในทางอาญา ออกเปน ๓ โครงสราง๒  
โดยพิจารณาตามลําดับ ดังนี้

 โครงสรางขอ ๑ การกระทําครบองคประกอบความผิดตามท่ีกฎหมายบัญญัต ิการกระทําครบ 
“องคประกอบ” ตามท่ีกฎหมายบัญญัติน้ัน ประกอบดวย “มีการกระทํา” หมายถึงมีการเคล่ือนไหว
รางกาย โดยรูสาํนกึหรืออยูภายใตบงัคบัของจิตใจหรือไม และการกระทํานัน้ “ครบองคประกอบภายนอก”
ของความผิดในเร่ืองนั้น ๆ หรือไม ซึ่งประกอบดวย “ผูกระทํา” “การกระทําที่กฎหมายบัญญัติ
วาเปนความผดิ” และ “วตัถหุรอืกรรมแหงการกระทาํ” รวมทัง้การกระทาํนัน้ “ครบองคประกอบภายใน” 
ของความผิดในเรื่องนั้น ๆ หรือไม หมายความวา ผูกระทํานั้นไดกระทําความผิดโดย “เจตนา”๓ หรือ
กระทําโดย “ประมาท”๔ หรือไม และประการสุดทายคือ “ผลของการกระทําสัมพันธกับการกระทํา” 
ตามหลักในเรื่องความสัมพันธระหวางการกระทําและผล

 โครงสรางขอ ๒ การกระทําไมมีกฎหมายยกเวนความผิด หมายความวา หากผูกระทํา
มีอํานาจท่ีจะกระทําไดตามกฎหมายแลว การกระทําน้ันก็ไมเปนความผิด โดยการกระทําท่ีถือวา
ผูกระทํามีอํานาจจะกระทําไดตามกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายอาญา๕ เชน การปองกันโดยชอบ
ดวยกฎหมาย ตามมาตรา ๖๘, การทําแทงหญิงโดยนายแพทย ตามมาตรา ๓๐๕ และการแสดง
ความคิดเห็นหรือขอความใดโดยสุจริต ตามมาตรา ๓๒๙ หรือการแสดงความคิดเห็นหรือขอความ
ในกระบวนพิจารณาคดีในศาลโดยคูความหรือทนายความ ตามมาตรา ๓๓๑ เปนตน

 ๒เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, คําอธิบายกฎหมายอาญา ภาค ๑, พิมพครั้งที่ ๖ แกไขเพิ่มเติม (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๒), หนา ๖๕-๖๘.
 ๓การพิจารณาเรื่อง “เจตนา” สามารถแบงออกไดเปน ๒ กรณี คือ เจตนาตามความเปนจริง (ประสงคตอผลหรือเล็งเห็นผล) 
และเจตนาโดยผลของกฎหมาย (ไมประสงคตอผลและไมเล็งเห็นผล) (เพิ่งอาง, หนา ๑๐๗).
 ๔หลักเกณฑของการกระทําโดยประมาทนั้น ไดกําหนดไวในมาตรา ๕๙ วรรคสี่ แหงประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งแยกพิจารณา
ไดดังนี้ คือ (๑) ไมใชเปนการกระทําโดยเจตนา กลาวคือ หากเปนการกระทําโดยเจตนาแลว ไมวาจะเปนเจตนาประเภทประสงค
ตอผลหรือเล็งเห็นผลก็ไมใชการกระทําโดยประมาท ดังนั้น การกระทําโดยประมาทนั้น ผูกระทําจะตองไมมีเจตนาใด ๆ เลย การไมมี
เจตนา อาจเปนเพราะ (ก) ไมรูขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบภายนอกของความผดิ เชน ไมรูวาเปนคนแตเขาใจวาเปนหมูปาจึงยิงไป 
หรือ (ข) รูขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบภายนอกของความผิด แตไมประสงคตอผลหรือเล็งเห็นผล เชน รูวาในหองมีคนนั่งอยูใกล ๆ 
แตยังหยิบปนขึ้นมาทําความสะอาดทําใหปนลั่นถูกคนตาย เปนตน และ (๒) เปนการกระทําโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคล
ในภาวะเชนนั้นจักตองมีตามวิสัยและพฤติการณ เชน ผูขับรถยนตโดยสาร ๒ คัน แลนแขงกันมาดวยความเร็วสูงในถนนที่แคบและ
เปนทางโคง เปนเหตุใหรถตกถนนพลิกควํ่า คนโดยสารไดรับอันตรายสาหัส ถือวาคนขับรถทั้ง ๒ คันนั้นกระทําโดยประมาท เปนตน 
(เพิ่งอาง, หนา ๑๙๗-๑๙๙).
 ๕นอกจากประมวลกฎหมายอาญาจะบัญญัติยกเวนความผิดดังกลาวแลว ยังมีกฎหมายยกเวนความผิดในกรณีอื่น ๆ ไดแก 
(๑) กฎหมายยกเวนความผิดท่ีมิไดมีบัญญัติไวเปนลายลักษณอักษร เชน หลกัในเร่ืองความยินยอม หรือจารีตประเพณีท่ีใหอาํนาจ
ครูตีเด็กนักเรียนเพื่อวากลาวสั่งสอน หรือพระภิกษุมีอํานาจลงโทษศิษยวัด เปนตน (๒) กฎหมายยกเวนความผิดในรัฐธรรมนูญ 
เชน เอกสิทธิ์ในการแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมของสมาชิกรัฐสภา ตามมาตรา ๑๓๐ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ (๓) กฎหมายยกเวนความผิดในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เชน การทีผู่ครอบครอง
อสังหารมิทรัพยฆาสัตวทีเ่ขามาทําความเสียหายในอสังหาริมทรัพย ตามมาตรา ๔๕๒ ไมเปนความผิดฐานทําใหเสยีทรพัย หรอื การที่
ผูใชอํานาจปกครอง อาทิ บิดามารดาทําโทษบุตรตามสมควรเพื่อวากลาวสั่งสอน ตามมาตรา ๑๕๖๗ (๒) เปนตน (๔) กฎหมายยกเวน
ความผิดในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เชน การท่ีเจาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจจับบุคคลอันควรสงสัยวา
ไดกระทําความผิดมาแลวและจะหลบหนี ตามมาตรา ๗๘ (๓) ผูจับไมมีความผิดตอเสรีภาพ เปนตน (เพิ่งอาง, หนา ๖๕-๖๖).
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ก.ย. - ต.ค. ๕๔๕๖

“เหตุที่ทําใหผูกระทําไมตองรับโทษทางอาญา” ตามประมวลกฎหมายอาญา 
เปรียบเทียบกับกฎหมายอาญาเยอรมัน

จุลนิติ

 โครงสรางขอ ๓  การกระทําไมมีกฎหมายยกเวนโทษ หมายความวา หากการกระทํานั้น
มีเหตุที่ทําใหผูกระทําไมตองรับโทษทางอาญา การกระทํานั้นก็ไดรับการยกเวนโทษ ซึ่งอาจเรียกวา 
“เหตุยกเวนโทษ” โดยกรณีเรื่อง “เหตุยกเวนโทษ” นั้นกฎหมายถือวา การกระทํานั้นยังเปน
ความผดิอยูเพยีงแตไมตองรบัโทษ โดย “เหตทุีท่าํใหผูกระทาํไมตองรบัโทษ” ประมวลกฎหมายอาญา
ไดกําหนดไวในหลายกรณีดวยกันซึ่งจะไดกลาวในลําดับตอไป

เหตุที่ทําใหผูกระทําไมตองรับโทษทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา
 จากการพิจารณาพบวา ตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยไดกาํหนด “เหตยุกเวนโทษ” ไดแก
การกระทําในกรณีลักษณะตาง ๆ ดังตอไปนี้

 กรณีที่ ๑ การกระทําความผิดโดยจําเปน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๖๗
 การกระทําโดยจําเปนตามมาตรา ๖๗  (๑) เรียกวา “จําเปนเพราะอยูในที่บังคับ” โดยผูกระทํา
จะไดรับยกเวนโทษ ตองประกอบดวยหลักเกณฑที่วา ผูกระทําไดกระทําหรือไมกระทําการอยางใด
อยางหนึง่เพราะอยูในทีบ่งัคบัหรอืภายใตอาํนาจ และไมสามารถหลกีเลีย่งหรอืขดัขนืได อกีทัง้ผูกระทาํ
จะตองมิไดกอเหตุการณนั้นขึ้นโดยความผิดของตน ตลอดจนไดกระทําไปไมเกินขอบเขต คือ ไมเกิน
สมควรแกเหตุ หรือไมเกินกวากรณีแหงความจําเปน
 สวนกรณีตามมาตรา ๖๗ (๒) เรยีกวา “จาํเปนเพือ่ใหตนเองหรือผูอืน่พนภยนัตราย” มหีลกัเกณฑ
คอื มภียันตราย และภยนัตรายน้ันใกลจะถงึ ซึง่ภยนัตรายนัน้ไมสามารถหลกีเลีย่งใหพนโดยวธิอีืน่ใดได 
รวมทั้งภยันตรายนั้นผูกระทําโดยจําเปนมิไดกอใหเกิดขึ้นเพราะความผิดของตน ตลอดจนผูกระทํา
ไดกระทําไปเพื่อใหตนเองหรือผูอื่นพนภยันตราย และกระทําไปไมเกินขอบเขต 

 กรณีที่ ๒ การกระทําความผิดของเด็กอายุไมเกิน ๑๕ ป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
๗๓ และ มาตรา ๗๔๖

 เด็กที่จะไดรับยกเวนโทษนั้น ตองมีอายุไมเกิน ๑๕ ปในวันที่กระทําความผิด โดยเด็กนั้นจะตอง
มีการกระทําตามความหมายของมาตรา ๕๙ ดวยกลาวคือ มีการเคลื่อนไหวหรือไมเคลื่อนไหวรางกาย
โดยรูสํานึกดวยเพราะหากเด็กนั้นไรเดียงสาไมรูสภาพหรือสาระสําคัญในการกระทําของตน ยอมถือวา
เด็กนั้นไมมีการกระทํา เมื่อไมมีการกระทําก็ไมเปนความผิด ไมใชกรณีของมาตรา ๗๓ หรือมาตรา ๗๔ 
ซึ่งจะตองมีการกระทํา และกระทําการอันกฎหมายบัญญัติเปนความผิด แตไมตองรับโทษเพราะยังมี
อายุนอยนั่นเอง

 ๖เดิมประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๗๔ ไดกําหนดเกณฑอายุของเด็กที่ไดกระทําความผิดแตไดรับยกเวนโทษไวที่อายุ ๑๔ ป
แตพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดแกไขเพิ่มเติมเปน ๑๕ ป ทั้งนี้ เนื่องจาก
เหตุผลวา การกําหนดเกณฑอายุของเด็กในกรณีที่เด็กกระทําความผิดทางอาญายังไมเหมาะสม และยังไมสอดคลองกับเกณฑอายุ
ของเด็กที่กําหนดในกฎหมายหลายฉบับของไทย อาทิ มาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ กําหนดหาม
มิใหนายจางจางเด็กอายุตํ่ากวา ๑๕ ปเปนลูกจาง และมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนด
ใหมีการศึกษาภาคบังคับจํานวน ๙ ป โดยใหเด็กซึ่งอายุยางเขาปที่ ๗ เขาเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนอายุยางเขาปที่ ๑๖
แสดงใหเห็นวาเด็กอายุ ๑๕ ป กฎหมายยอมรับวาเร่ิมกาวสูความเปนผูใหญ มีความสามารถรับผิดชอบได ประกอบกับเด็ก
ชวงอายุดังกลาวยังอยูในวัยเรียน สมควรไดรับโอกาสเพื่อบําบัดและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมากกวาจะมารับโทษทางอาญา
ดังนั้น จึงสมควรแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญาเพ่ือกําหนดเกณฑอายุของเด็กในกรณีที่เด็กกระทําความผิดอาญาใหเหมาะสม
และสอดคลองกับกฎหมายของไทย.
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ก.ย. - ต.ค. ๕๔ ๕๗

บทความทางวิชาการ

จุลนิติ

 กรณีที่ ๓ การกระทําความผิดของคนวิกลจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๖๕ 
 ผูที่จะไดรับการยกเวนโทษเพราะวิกลจริต ตามมาตรา ๖๕ นั้นจะตองเขาหลักเกณฑที่วา มีการ
กระทําและไดกระทําการอันกฎหมายบัญญัติเปนความผิด แตไดกระทําในขณะท่ีไมสามารถรูผิดชอบ
หรือไมสามารถบังคับตนเองได เพราะมีจิตบกพรอง โรคจิต หรือจิตฟนเฟอน
 การยกเวนโทษใหแกผูกระทําความผิดเพราะวิกลจริตนัน้ เปนเพราะวา หากลงโทษ การลงโทษ
นัน้กจ็ะไมบรรลวุตัถปุระสงคของการลงโทษ กลาวคอื ไมสามารถปองกันผูวิกลจรติมใิหกระทาํความผดิ
ซํา้อีกในอนาคต และไมสามารถตัดเขาออกจากสงัคม รวมท้ังไมสามารถดัดนสิยัใหเปนคนดี และไมมผีล
เปนการขมขูคนอื่น ๆ ไมใหกระทําการอยางเดียวกันอีกดวย

 กรณีที่ ๔ การกระทําความผิดของผูมึนเมา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๖๖
 ผูทีจ่ะไดรบัการยกเวนโทษเพราะความมึนเมา ตามมาตรา  ๖๖ นัน้ จะตองเปนไปตามหลักเกณฑ
ที่วา มีการกระทํา และไดกระทําการอันกฎหมายบัญญัติเปนความผิด ในขณะที่ไมสามารถรูผิดชอบ
หรือไมสามารถบังคับตนเองได เพราะความมึนเมา ซึ่งความมึนเมาอาจเกิดขึ้นโดยผูเสพไมรูวาสิ่งนั้น
จะทําใหมึนเมา หรือไดเสพโดยถูกขืนใจใหเสพก็ได
 “ความมึนเมา” ตามมาตรา ๖๖ ซึ่งกฎหมายยกเวนโทษนั้น ตองเปนกรณีที่เสพโดยไมรูหรือ
ถูกขืนใจใหเสพและเกิดความมึนเมา และไดกระทําความผิดโดยผูกระทํารูสภาพหรือสาระสําคัญ
ในการกระทําของตน กลาวคอื ยงัรูวาตนกาํลงัทาํอะไรอยู แตหากมนึเมาจนถงึขนาดไมรูสภาพการกระทํา
ของตนยอมถือวาไมมีการกระทํา อยางไรก็ตาม หากเสพโดยจงใจเพื่อใหเกิดความมึนเมาจนไมรูสภาพ
การกระทําของตนและไปกระทําความผิดก็ตองถือวามีการกระทํา

 กรณทีี่ ๕ การกระทาํความผดิตามคาํสัง่ทีม่ชิอบดวยกฎหมายของเจาพนกังาน ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๗๐
 การกระทําความผิดตามคําสั่งที่มิชอบดวยกฎหมายของเจาพนักงานน้ัน ผูกระทําจะไดรับการ
ยกเวนโทษตอเมื่อเขาลักษณะดังตอไปนี้ คือ กระทําความผิดตามคําสั่งของเจาพนักงาน แตคําสั่งนั้น
มิชอบดวยกฎหมาย โดยผูกระทําตองไมรูวาคําสั่งน้ันมิชอบดวยกฎหมาย และผูกระทํามีหนาที่ตอง
ปฏิบัติตามหรือไมมีหนาที่ตองปฏิบัติตาม แตไดเชื่อโดยสุจริตวามีหนาที่ตองปฏิบัติตาม

 กรณีที่ ๖ การกระทําความผิดเกีย่วกับทรัพยในบางความผิดระหวางสามีภรยิา ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง
 กรณีตามมาตรา ๗๑ นั้น จะตองเปนเร่ืองท่ีการกระทํานั้นเปนความผิด
เสียกอน เชน ความผิดฐานลักทรัพย หากปรากฏวาขาดองคประกอบหรือไมมี
เจตนา การกระทํานั้นก็ไมเปนความผิด และความเปน
สามีภริยาจะตองเปนสามีภริยาที่ชอบดวยกฎหมายดวย 
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ก.ย. - ต.ค. ๕๔๕๘

“เหตุที่ทําใหผูกระทําไมตองรับโทษทางอาญา” ตามประมวลกฎหมายอาญา 
เปรียบเทียบกับกฎหมายอาญาเยอรมัน

จุลนิติ

 กรณีที่ ๗  เหตุยกเวนโทษกรณีพิเศษท่ีผูกระทําถูกลอใหกระทําความผิดโดยเจาพนักงาน
หรือตัวแทน
 “การลอ” ใหกระทําความผิดโดยเจาพนักงานหรือตัวแทนของเจาพนักงาน ซึง่มีผลเปนการยกเวน
โทษน้ัน ตองเปน “กรณีทีเ่จาพนักงานกอใหผูอืน่กระทําความผิด ซึง่หากเจาพนักงานไมเขาไปกอให
เขากระทําความผิดแลว เขาก็จะไมกระทําความผิดนั้นเลย” เพราะหากเจาพนักงานหรือตัวแทน
เปนแตเพียงเปดโอกาสใหผูที่พรอมและเต็มใจจะกระทําความผิดอยูแลวไดกระทําความผิดนั้น เชนนี้
ไมถือวาเปนการลอใหกระทําความผิด แตเปน “การแสวงหาพยานหลักฐาน” ที่จะผูกมัดผูกระทํา
ความผิดเทานั้น ซึ่งผูกระทําความผิดยอมไมไดรับยกเวนโทษ เชน การแสวงหาพยานหลักฐานของ
เจาพนักงานหรือตัวแทน เชน สายลับ ในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด การพนัน การใหสินบน การคา
ของเถื่อน หรือการคาประเวณี เปนตน

 กรณีที่ ๘  ความผิดฐานพยายามหรือสนับสนุน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๐๕ 
มาตรา ๑๐๖ และมาตรา ๓๐๔
 กฎหมายไดบญัญตัใิหการพยายามกระทาํความผดิลหโุทษ (มาตรา ๑๐๕) หรอืการเปนผูสนับสนนุ
ในความผิดลหุโทษ (มาตรา ๑๐๖) ไมตองรับโทษไวอยางชัดเจน รวมท้ังในกรณีการพยายามทําให
แทงลูก (มาตรา ๓๐๔) ก็ไมตองรับโทษอีกดวย

 กรณีที่ ๙  การยับยัง้หรอืรูสาํนกึ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๒ มาตรา ๘๘ มาตรา 
๑๘๒ และมาตรา ๒๐๕
 กรณตีามมาตรา ๘๒ เปนการทีบ่คุคลยบัยัง้หรอืกลบัใจแกไขเพือ่ไมใหการกระทําผดิน้ันบรรลผุล          
 มาตรา ๘๘ เปนกรณีที่ผูใช ผูโฆษณาหรือประกาศ หรือผูสนับสนุนไดเขาขัดขวางการกระทํา
ความผิดของผูกระทําความผิดตามท่ีไดถูกใช ตามท่ีโฆษณาหรือประกาศ หรือสนับสนุน กระทําไป
ไมตลอด หรือกระทําไปตลอดแลวแตการกระทําน้ันไมบรรลุผล ยังอยูในข้ันพยายามกระทําความผิด 
ผูใช ผูโฆษณาหรือประกาศยอมตองไดรับโทษตามที่ไดกระทําไปแลวตามมาตรา ๘๔ วรรคสอง หรือ
มาตรา ๘๕ วรรคแรก แลวแตกรณี  แตผูสนับสนุน กลาวคือ ผูชวยเหลือหรือใหความสะดวกแก
ผูกระทําผิดกอนหรือขณะกระทําความผิด (แมวาผูกระทําผิดจะรูตัวหรือไม) ไปขัดขวางจนผูกระทําผิด
อยูในขั้นพยายามกระทําความผิด ผูสนับสนุนไมตองรับโทษ
 มาตรา ๑๘๒ เปนกรณีผูกระทําความผิดฐานแจงความเท็จตอศาลหรือเจาพนักงาน (มาตรา ๑๗๗) 
หรือฐานแปลเท็จ (มาตรา ๑๗๘) ลุแกโทษและแจงความจริงกับศาลหรือเจาพนักงานกอนจบ
คําเบิกความเท็จ หรือแปลเท็จ ผูนั้นไมตองรับโทษ
 สวนมาตรา ๒๐๕ เปนกรณีทีเ่จาพนักงานผูมตีาํแหนงหนาทีค่วบคุมดแูลผูทีต่องคุมขงัตามอํานาจ
ของศาล ของพนักงานสอบสวน หรือของเจาพนักงานผูมีอํานาจสืบสวนคดีอาญา กระทําโดยประมาท
ใหผูทีอ่ยูในระหวางคมุขงันัน้หลุดพนจากการคุมขงัไป แตสามารถจับใหไดตวัผูทีห่ลดุพนจากการคุมขัง
คืนมาภายใน ๓ เดือน กฎหมายกําหนดใหงดการลงโทษแกผูกระทําความผิดนั้น
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จุลนิติ

 กรณีที่ ๑๐ เรื่องชุลมุนตอสู ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๔ และมาตรา ๒๙๙
 มาตรา ๒๙๔ และ ๒๙๙ เปนกรณทีีผู่เขารวมชลุมนุตอสูเปนเหตใุหผูชลุมุนตอสูหรอืบคุคลภายนอก
ถงึแกความตายหรือรบัอนัตรายสาหัส ซึง่ผูทีเ่ขารวมชุลมนุตอสูตองมีความผิดทกุคน เวนแตแสดงไดวา
เพื่อหามการชุลมุนตอสูนั้น หรือเพื่อปองกันโดยชอบดวยกฎหมาย ผูนั้นก็ไมตองรับโทษ

 กรณีที ่๑๑ ความผดิฐานหมิน่ประมาททีเ่ปนความจรงิ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๐
 มาตรา ๓๓๐ เปนกรณีที่ผูกระทําความผิดฐานหม่ินประมาทรับวาหม่ินประมาทจริง แตขอหา
ที่วาเปนหมิ่นประมาทนั้นเปนความจริง กฎหมายจึงกําหนดใหเปนเหตุยกเวนโทษ ซึ่งภาระการพิสูจน
จะตกอยูกับฝายจําเลยหรือผูกลาวหมิ่นประมาท แตอยางไรก็ตาม หากขอที่หาวาเปนหมิ่นประมาท
นัน้เปนการใสความในเร่ืองสวนตัวและการพิสจูนจะไมเปนประโยชนแกประชาชน แมจะเปนความจริง 
กฎหมายหามไมใหพิสูจน

 กรณีที่ ๑๒ ดุลพินิจของศาลที่ไมลงโทษจําเลย ถือไดวาจําเลยหรือผูกระทําความผิดไดรับ
ยกเวนโทษ 
 ดุลพินิจของศาลที่จะไมลงโทษ ซึ่งถือวาจําเลยหรือผูกระทําความผิดไดรับการยกเวนโทษนั้น 
ประมวลกฎหมายอาญาไดบญัญตัไิวในกรณีตาง ๆ  อาทิ ศาลยกโทษจําคุกให ตามมาตรา ๕๕, ศาลรอการ
กําหนดโทษ หรือกําหนดโทษแตรอการลงโทษไว ตามมาตรา ๕๖, การกระทําโดยจําเปน (มาตรา ๖๗) 
หรือการปองกัน (มาตรา ๖๘) ซึ่งเกิดขึ้นจากความตื่นเตน ความตกใจ หรือความกลัว ตามมาตรา ๖๙, 
การพยายามกระทําความผิดโดยความเชื่ออยางงมงาย ตามมาตรา ๘๑ วรรคสอง, การชวยผูอื่นไมให
ตองรับโทษตามมาตรา ๑๘๔ มาตรา ๑๘๙ หรือมาตรา ๑๙๒ ซึ่งเปนการกระทําเพื่อชวยบิดา มารดา 
บตุร สามหีรอืภรยิาของผูกระทาํ ตามมาตรา ๑๙๓ และการประพฤตตินเปนผูจดัหาทีพ่าํนกั ทีซ่อนเรน 
หรือที่ประชุมใหบุคคลซึ่งตนรูวาเปนผูกระทําความผิดที่บัญญัติไวในภาค ๒ แตการกระทําความผิดนั้น 
เปนการกระทําเพื่อชวยบิดา มารดา บุตร สามี หรือภริยาของผูกระทํา ตามมาตรา ๒๑๔ เปนตน

 กรณีที ่๑๓  กรณกีฎหมายใหมยกเลกิกฎหมายเกาซึง่มผีลทาํใหผูกระทาํความผดิไมตองรบัโทษ
 กรณทีีก่ฎหมายใหมยกเลกิกฎหมายเกาซึง่มผีลทาํใหผูกระทาํความผดิไมตองรบัโทษนัน้ อาจเปนผล
มาจากการยกเลิกโดยตรง โดยปริยาย โดยคําวินิจฉยัของศาลรัฐธรรมนูญ หรือโดยคําพพิากษาของศาลก็ได 
โดย “การยกเลิกโดยตรง” หมายถึง บทบญัญตัใินกฎหมายฉบับน้ันเองกําหนดเวลาส้ินสดุไวในตวัเอง หรอื
กฎหมายใหมระบุไวอยางชัดเจนวาใหยกเลิกกฎหมายเกา รวมถึงกรณีทีพ่ระราชกําหนดท่ีถกูยกเลิกโดย
รัฐสภาไมอนุมัติใหพระราชกําหนดนั้นใชบังคับตอไป สวน “การยกเลิกโดยปริยาย” หมายถึง กรณีที่
ไมมีบทกฎหมายบัญญัติไวอยางชัดแจงวาใหยกเลิกกฎหมายฉบับใด แตอนุมานเอาจากผลของการ
ประกาศใชกฎหมายใหม โดยกฎหมายใหมนําเอาบทบญัญตัใินกฎหมายเกามาบญัญตัไิวแลว หรอืมฉิะนัน้ 
กฎหมายใหมมขีอความท่ีขดัหรือแยงกับกฎหมายเกา ซึง่ตองถอืวากฎหมายเกาถกูยกเลิกไปโดยปริยาย
 สําหรับการยกเลิกกฎหมาย “โดยคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ” เปนกรณีที่คําวินิจฉัยของ
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไดช้ีขาดวากฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ กฎหมายน้ันก็ถูกยกเลิก
ไปในตัว และการยกเลิกกฎหมาย “โดยคําพิพากษาของศาล” นั้นเปนกรณีที่ศาลมีอํานาจวินิจฉัยวา
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“เหตุที่ทําใหผูกระทําไมตองรับโทษทางอาญา” ตามประมวลกฎหมายอาญา 
เปรียบเทียบกับกฎหมายอาญาเยอรมัน

จุลนิติ

พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง หรือขอบัญญัติทองถิ่นจะขัดหรือแยงตอพระราชบัญญัติที่ใหอํานาจไว
หรือไม ซึ่งมีผลทําใหถูกยกเลิกไปเชนกัน

 อยางไรก็ตาม จากการพิจารณากรณี “เหตุยกเวนโทษ” ซึ่งเปนโครงสรางความรับผิดในทาง
อาญาประการหน่ึงนั้น ในทางตําราของไทยและแนวความคิดของนักวิชาการผูทรงคุณวุฒิพบวา
ไดมีการแยก “เหตุยกเวนโทษ” ออกจาก “เหตุยกเวนความผิด” ไวอยางชัดเจน แตอาจมีการกําหนด
หรือจัดแบงกลุมในนัยที่แตกตางกันออกไป อาทิ

 ศาสตราจารย ดร. หยดุ แสงอทุยั ไดอธบิายเหตตุาง ๆ ทีท่าํใหผูกระทาํไมตองรบัโทษในทางอาญา
ไว ๓ กรณี คือ
 (๑)  เหตุที่กฎหมายยกเวนโทษสําหรับการกระทํา ไดแก
   ก.  กรณีกระทําความผิดดวยความจําเปน ตามมาตรา ๖๗
   ข.  กรณกีระทาํตามคาํสัง่ของเจาพนักงาน ซึง่เปนคาํสัง่ทีม่ชิอบดวยกฎหมาย ตามมาตรา ๗๐
 (๒)  เหตุที่เกี่ยวกับความไมสามารถรูผิดชอบ หรือไมสามารถบังคับตนเองได ไดแก
   ก.  กรณีเด็กกระทําความผิด
   ข.  กรณบีคุคลท่ีกระทําความผิดในขณะท่ีไมสามารถรูผดิชอบ หรอืไมสามารถบังคบัตนเองได 
    เพราะมีจิตบกพรอง โรคจิต หรือจิตฟนเฟอน
   ค.  กรณบีคุคลท่ีกระทําความผิดในขณะท่ีไมสามารถรูผดิชอบ หรอืไมสามารถบังคบัตนเองได 
    เพราะความมึนเมา เพราะเสพสุรา หรือสิ่งมึนเมาอยางอื่น
 (๓) เหตุยกโทษ เหตุลดโทษ หรือเหตุบรรเทาโทษอยางอื่น
   ก. เหตุเกี่ยวกับความเปนสามีภริยา และความเปนญาติ
   ข. เหตุที่เกี่ยวกับการบันดาลโทสะ
   ค. เหตุบรรเทาโทษ 

 สวนศาสตราจารย จิตติ ติงศภัทิย นั้นไดกําหนด “เหตุยกเวนความรับผิด” ไว ๓ กรณี คือ 
๑) การกระทําไมเปนความผิด  ๒) เหตุยกเวนโทษ  และ ๓) เหตุลดหยอนความรับผิด โดยกรณีแรก 
คือ เหตุที่ผูกระทํามอีํานาจกระทําได (justif ication) สวน ๒ กรณีหลังนั้นไดกําหนดไว ดังนี้
 (๑) เหตุยกเวนโทษ ไดแก
   ก. วิกลจริต
   ข. ความมึนเมา
   ค. ความจําเปน
   ง. คําสั่งของเจาพนักงาน
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จุลนิติ

 (๒)  เหตุลดหยอนความรับผิด ไดแก
   ก.  ความสัมพันธทางสมรส หรือญาติ
   ข.  บันดาลโทสะ
   ค.  อายุนอย
   ง.  เหตุบรรเทาโทษ

 รองศาสตราจารย ดร. เกียรติขจร  วัจนะสวัสดิ์  ไดแบงเหตุที่ผูกระทําไดรับยกเวนโทษไว ดังนี้
 (๑) การกระทําโดยจําเปน ตามมาตรา ๖๗
 (๒) เหตุยกเวนโทษอื่น ๆ ตามประมวลกฎหมายอาญา ไดแก
   ก.  การกระทําความผดิของเด็กอายุไมเกิน ๑๕ ป 
   ข.  การกระทําความผิดของคนวิกลจริต
   ค.  การกระทําความผิดของผูมึนเมา
   ง.  การกระทําความผิดตามคําสั่งที่มิชอบดวยกฎหมายของเจาพนักงาน
   จ.  การกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยในบางความผิดระหวางสามีภริยา 
 (๓) เหตยุกโทษกรณพีเิศษ กรณผีูกระทาํถกูลอใหกระทาํความผดิโดยเจาพนกังานหรอืตวัแทน
 
โครงสรางความรับผิดทางอาญาตามกฎหมายของประเทศเยอรมนี

 สําหรับโครงสรางความรับผิดทางอาญาตามกฎหมายของประเทศเยอรมนีนั้น เมื่อพิจารณา
ตามทฤษฎกีฎหมายเยอรมนัแลวสามารถแบงโครงสรางความผดิในทางอาญาออกไดเปน ๓ โครงสราง๗  
ดังนี้

 โครงสรางขอ ๑ องคประกอบความผดิ (Tatbestandmässigkeit) ในสวนขององคประกอบ
ความผิดนั้น สามารถแบงออกไดเปน ๒ สวน คือ องคประกอบภายนอก และองคประกอบภายใน 
โดย “องคประกอบภายนอก” นั้นเปนการพิจารณาเกี่ยวกับตัวผูกระทํา ผลของการกระทํา และกรรม
ของการกระทํา ตลอดจนขอเท็จจริงอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการกระทํานั้น สวน “องคประกอบภายใน” นั้น
เปนการพิจารณาในเรื่องของเจตนาและมูลเหตุจูงใจอื่น ๆ 
 โครงสรางขอ ๒ ความผดิกฎหมาย (Rechtswidrigkeit) โครงสรางขอนีน้ัน้เปนการพจิารณา
การกระทําท่ีเขาองคประกอบความผิดตามท่ีกฎหมายกําหนดไวแลว และเมื่อมองโดยระบบกฎหมาย
ทั้งระบบทั้งหมดแลวยังถือวาการกระทํานั้นยังผิดกฎหมายอีกหรือไม หากพิจารณาแลวเห็นวา
ผดิกฎหมาย การกระทาํนัน้กเ็ปนความผดิ โดยเหตทุีท่าํใหการกระทาํนัน้ไมผดิกฎหมาย เชน จารตีประเพณี
ที่เปนคุณ ความยินยอมของผูถูกกระทําที่ไมขัดตอศีลธรรมอันดี หรือการมีบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ใหอํานาจไว ซึ่งอาจอยูในกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่นก็ได

  ๗คณิต  ณ นคร, กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป, พิมพครั้งที่ ๓ แกไขเพิ่มเติม (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพวิญูชน, ๒๕๕๑). 
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“เหตุที่ทําใหผูกระทําไมตองรับโทษทางอาญา” ตามประมวลกฎหมายอาญา 
เปรียบเทียบกับกฎหมายอาญาเยอรมัน

จุลนิติ

 โครงสรางขอ ๓ ความชั่ว (Schuld) ดังไดกลาวแลววาในการวินิจฉัยวาผูใดจะมีความรับผิด
อาญาหรือไมนัน้ จะตองพิจารณาตามโครงสรางความรับผดิในทางอาญา โดยในเบ้ืองตนจะตองพิจารณา
วาการกระทํานั้น “ครบองคประกอบ” ที่กฎหมายบัญญัติวาเปนความผิดหรือไม ซึ่งตองพิจารณา
ทั้งองคประกอบภายนอกและองคประกอบภายใน จากน้ัน จึงจะพิจารณาตอไปวา การกระทําที่ครบ
องคประกอบนัน้ “เปนความผดิ” หรอืไม ทัง้นี ้หากการกระทาํนัน้ เปนกรณทีีผู่กระทํามอีาํนาจกระทาํได 
การกระทํานั้นก็ไมเปนความผิด แตถาเปนกรณีที่ผูกระทําไมมีอํานาจกระทําได การกระทําน้ันก็เปน
ความผิด แตอยางไรก็ตาม มิไดหมายความวา ผูนั้นจะตองรับโทษเสมอไป เพราะการที่จะลงโทษ
ผูกระทําความผิดหรือไมนั้น จะตองพิจารณาวาผูกระทํานั้นมี “ความชั่ว” หรือไมดวย
 โดย “เหตุที่ทําใหผูกระทําไมตองรับโทษทางอาญา” หรือ “เหตุยกเวนโทษ” ตามกฎหมาย
อาญาของเยอรมันนั้น เปนการพิจารณาในขั้นตอนที่ ๓ คือสวนของความชั่ว กลาวคือ หลังจาก
ที่พิจารณาวาการกระทํานั้นเขาองคประกอบและการกระทํานั้นผิดกฎหมายแลว จึงจะมาพิจารณา
ที่ตัวผูกระทําอีกครั้งหนึ่งวาบุคคลนั้นไดกระทําไปโดยรูผิดชอบหรือไม เพียงใด หรือสิ่งที่บุคคลไดทํา
ลงไปน้ันเปนส่ิงทีส่งัคมควรตําหนิเขาไดหรือไม หากไดความวาผูกระทาํไดกระทาํไปโดย “ไมรูผดิชอบ” 
หรือการกระทําของเขาเปน “สิ่งที่สังคมไมอาจจะตําหนิได” แลว กฎหมายจะยกเวนโทษให
เพราะถือวาบุคคลนั้น “ไมมีความชั่ว”
 ซึ่งการพิจารณาถึง “ความชั่ว” ของผูกระทําความผิดน้ีเปนปญหาเกี่ยวกับความรับผิดชอบ
ของผูกระทําสําหรับการกระทําของเขา ทั้งนี้เนื่องจากโทษมิไดเปนการทดแทนความช่ัว แตเปน
การทดแทนการกระทําที่เปนความผิด อยางไรก็ตาม การลงโทษจะตองอยูในขอบเขตของความ
รบัผดิชอบสวนตวัของผูกระทาํนัน้ดวย โดยความรบัผดิชอบสวนตวัของผูกระทาํนัน้อาจมอียูอยางเตม็ที่ 
หรอืบกพรองกไ็ด ซึง่ขึน้อยูกบัสภาพสวนตัวของผูกระทาํน้ันเอง หรอืสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกีย่วของ
กับผูกระทํานั้น

 โดยความบกพรองของบุคคลในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับความชั่วนั้น ไดแก

 (๑) อายุของผูกระทํา อายุของผูกระทําผิดน้ันนับเปนเหตุหน่ึงท่ีจะนํามาพิจารณาวาผูกระทํา
ไดกระทําโดยรูผิดชอบหรือไม เพียงไร โดยปกติแลวกฎหมายถือวาเด็กท่ีมีอายุไมเกิน ๑๕ ป 
ความรูผิดชอบยอมมีอยูอยางจํากัด เพราะฉะนั้น เมื่อเด็กท่ีมีอายุอยูในเกณฑดังกลาวกระทําผิด 
กฎหมายจึงไมลงโทษ เพราะถือวาขาดความช่ัว ซึ่งหากอายุไมเกิน ๑๐ ป กฎหมายจะยกเวนโทษ
ใหเลย และถาอายุเกิน ๑๐ ปแตไมเกิน ๑๕ ป กฎหมายจะใชวิธีการสําหรับเด็กแทนการลงโทษ 
แตถาเด็กนั้นมีอายุเกินกวา ๑๕ ปแตตํ่ากวา ๑๘ ป ถือวาเปนชวงที่มีความรูผิดชอบแลวแตยังไมเต็มที่ 
ซึ่งอาจแตกตางกันในแตละบุคคล เพราะฉะน้ัน ในการลงโทษศาลจึงตองพิจารณาถึงความรูผิดชอบ
และสิง่อืน่ทัง้ปวงเกีย่วกบัเดก็ผูนัน้ และศาลอาจจะลงโทษหรอืใชวธิกีารสาํหรบัเดก็แทนการลงโทษกไ็ด
แลวแตกรณี ๘

 ๘โปรดดู มาตรา ๗๓ มาตรา ๗๔ และมาตรา ๗๕ แหงประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๑.
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บทความทางวิชาการ

จุลนิติ

 (๒) จิตของผูกระทําผิด ในกรณีที่ผูกระทําผิดมีอายุเกินกวา ๑๘ ป กฎหมายถือวาบุคคลที่
มอีายุดงักลาว โดยปกติยอมมีความรูผดิชอบดีแลวโดยสภาพของอายุ แตอยางไรกต็าม บคุคลน้ันอาจจะ
กระทําผิดไปโดยที่ปราศจากความชั่วทางจิต อันเปนอีกเหตุหนึ่งที่กฎหมายจะยกเวนโทษให เชน กรณี
ของบคุคลทีเ่ปนโรคจติ จติบกพรอง หรอืจิตใจฟนเฟอน และกระทาํผดิไปในขณะทีไ่มสามารถรูผดิชอบ 
หรือกรณีของบุคคลที่ไมสามารถบังคับตนเองได เชน คนมึนเมาที่ถูกขมขืนใจใหเสพโดยไมรูวาสิ่งนั้น
จะทาํใหมนึเมา และไดกระทาํความผดิในขณะทีไ่มสามารถรูผดิชอบ หรอืไมสามารถบงัคบัตนเองได เปนตน

 (๓) ความไมรูขอผิดถูก ไดแก กรณีที่ผู กระทําตกอยูในสภาพท่ีไมอาจรูถึงขอผิดถูกในการ
กระทํานั้นได เชน การกระทําตามคําสั่งของเจาพนักงาน ซ่ึงแมวาคําสั่งนั้นจะมิชอบดวยกฎหมาย 
แตถาผูกระทํามีหนาที่หรือเช่ือโดยสุจริตวามีหนาที่ที่ตองปฏิบัติตาม โดยไมรู วาคําสั่งน้ันมิชอบ
ดวยกฎหมาย ผูกระทํายอมไมตองรับโทษ เพราะถือวาบุคคลนั้นไมมีความชั่ว 

 (๔) เปนสิ่งที่ไมควรตําหนิ ในการพิจารณาปญหาเร่ือง “ความช่ัว” ของผูกระทํา นอกจาก
จะพิจารณาจากความรูผิดชอบโดยดูเรื่องอายุ จิตใจ และการรูขอผิดถูกของผูกระทําแลว ยังอาจจะ
พิจารณาจากสิ่งที่บุคคลนั้นไดกระทําไปอีกดวยวา สิ่งที่เขากระทํานั้นเปนสิ่งที่สังคมควรจะตําหนิได
หรือไม ถาหากส่ิงที่บุคคลน้ันกระทําไปเปนส่ิงที่สังคมไมควรจะตําหนิแลว กฎหมายก็จะใหอภัย
สําหรับการกระทํานั้น เพราะถือวา โดยสภาพทางจิตใจแลวบุคคลนั้นไมมีความชั่ว การใหอภัย
ในกรณีนี้อาจจะเปนการ “ใหอภัยโดยเด็ดขาด” ดังเชนในกรณีของการกระทําผิดดวยความจําเปน 
ถาการกระทาํนัน้ไมเกนิสมควรแกเหต ุกฎหมายกจ็ะยกเวนโทษให หรอือาจจะเปนการ “ใหอภัยบางสวน” 
ก็ได โดยใหอยูในดุลพินิจของศาลที่จะพิจารณาลงโทษ ดังเชนในกรณีของการกระทําการปองกัน
เกินสมควรแกเหตุหรือเกินกวากรณีแหงความจําเปน เปนตน  

 อยางไรกต็าม นอกจากเหตท่ีุพจิารณาจากความชัว่ (Schuldhäftigkeit) ของผูกระทาํอนัเปน
ผลใหผูนัน้ไมตองรบัโทษแลว ยงัมเีหตอุืน่ ๆ  ซึง่เปน “ขอเทจ็จรงิหรอืเหตกุารณทีอ่ยูนอกโครงสราง
ความรับผดิในทางอาญา แตมีความเก่ียวพันกนั” ไดแก “เหตุยกเวนโทษเฉพาะตัว” ซึง่เกีย่วพนักบั
ผูกระทาํความผิดเปนการเฉพาะตัว โดยแบงออกเปน ๒ ประเภท คอื “เหตหุามลงโทษเฉพาะตัว” และ 
“เหตุยกโทษใหเฉพาะตัว” โดย “เหตุหามลงโทษเฉพาะตัว” นั้นเปนขอเท็จจริงหรือเหตุการณที่มผีล
ทาํใหหามลงโทษผูกระทําความผิด และขอเท็จจริงหรือเหตุการณน้ัน ตองมีอยูแลวในเวลากระทําความผิด 
เชน ความเปนสามีหรือภริยา ตามมาตรา ๗๑ วรรคหน่ึง เปนตน สวน “เหตุยกโทษใหเฉพาะตัว” 
เปนขอเท็จจริงหรือเหตุการณที่เกิดขึ้นภายหลังการกระทําความผิด และเปนขอเท็จจริงหรือเหตุการณ
ที่มีผลยอนหลังไปเปนการยกเวนโทษใหแกผูกระทําความผิดน้ัน เชน การยับยั้งเสียเองไมกระทําการ
ใหตลอด หรือการกลับใจแกไขไมใหการกระทํานั้นบรรลุผล ตามมาตรา ๘๒
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“เหตุที่ทําใหผูกระทําไมตองรับโทษทางอาญา” ตามประมวลกฎหมายอาญา 
เปรียบเทียบกับกฎหมายอาญาเยอรมัน

จุลนิติ

 เพราะฉะนั้น ในกรณีที่มี “เหตุยกเวนโทษเฉพาะตัว” ดังกลาว เนื่องจากเปนเหตุที่อยูนอกเหนือ
โครงสรางความรับผิดในทางอาญา ดังนั้น โครงสรางความรับผิดในทางอาญาทั้ง ๓ โครงสราง จึงตอง
ครบถวนทุกประการ กลาวคือ การกระทํานั้นตองครบองคประกอบ เปนความผิด และผูกระทําสมควร
จะตองไดรับโทษ เพียงแตในกรณีที่มี “เหตุยกเวนโทษเฉพาะตัว” นั้น กฎหมายถือวามีเหตุผลพิเศษ
ที่ไมควรลงโทษผูกระทําความผิดนั้น

ประเด็นขอพิจารณา “เหตุที่ทําใหผูกระทําไมตองรับโทษทางอาญา” ตามประมวลกฎหมายอาญา
และกฎหมายอาญาของประเทศเยอรมนี

 เมื่อพิจารณาโครงสรางความรับผิดในทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมาย
อาญาของประเทศเยอรมนี โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในสวนของ “เหตุที่ทําใหผูกระทําไมตองรับโทษ
ทางอาญา” หรอื “เหตยุกเวนโทษ” พบวามคีวามแตกตางกัน กลาวคือ ตามกฎหมายอาญาของเยอรมัน
เรือ่ง “เหตุยกเวนโทษเฉพาะตัว” ซึง่แยกออกจากเร่ือง “ความช่ัว” นัน้ มคีวามแตกตางจาก “เหตุยกเวนโทษ” 
ดงัจะเหน็ไดอยางชัดเจนจากกรณ ี“การกระทาํความผิดเกีย่วกับทรัพยในบางความผิดระหวางสามีภรยิา” 
ตามมาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งแมผลในทางกฎหมายจะเหมือนกันคือ 
การ “ไมมีโทษ” ก็ตาม แตการอธิบายถึงโครงสรางความรับผิดในทางอาญานั้นมีความแตกตางกัน 
กลาวคอื ตามประมวลกฎหมายอาญา การวินจิฉยัปญหาความรับผดิทางอาญาน้ัน จะตองพจิารณาจาก
โครงสรางความรับผดิในทางอาญา ๓ ประการ คอื ๑) การกระทําครบ “องคประกอบ” ทีก่ฎหมายบัญญตัิ  
๒) การกระทําไมมีกฎหมายยกเวนความผิด และ ๓) การกระทํานั้นไมมีกฎหมายยกเวนโทษ
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บทความทางวิชาการ

จุลนิติ

 สวนโครงสรางความรับผิดในทางอาญาตามกฎหมายอาญาของประเทศเยอรมนีนั้น แมวาจะ
ประกอบดวย โครงสราง ๓ ประการเชนเดียวกัน (องคประกอบ ความผิด และความช่ัว) ซึ่งดูคลายคลึง
กนักต็าม แตเม่ือพจิารณาลงไปในเนือ้หาแลวจะพบวา โครงสรางขอที ่๓ คอื สวนทีว่าดวย “ความชัว่” 
กับสวนที่วาดวย “การกระทํานั้นไมมีกฎหมายยกเวนโทษ” นั้นมีความแตกตางกันอยางมาก
 โดยการพิจารณาเร่ือง “การกระทํานั้นไมมีกฎหมายยกเวนโทษ” ตามประมวลกฎหมายอาญา 
เปนการพจิารณาจาก “ผล” ในทางกฎหมายวา หากการกระทาํนัน้กฎหมายอาญาบญัญตัวิา ผูกระทาํ 
“ไมมีโทษ” แลว ก็จัดอยูในโครงสรางขอที่ ๓ ทั้งสิ้น
 สวนโครงสรางความรับผิดในทางอาญาตามกฎหมายอาญาของประเทศเยอรมนีนั้น เปนการ
พิจารณาจากพื้นฐานที่วา ผูที่กระทําครบองคประกอบและเปนความผิดจะตองรับโทษตอเมื่อผูนั้นมี 
“ความชัว่” และการทีจ่ะถอืวาผูกระทาํมคีวามชัว่หรอืไม จะตองพจิารณาจากความรูสกึผดิชอบของ
ผูกระทําเปนหลัก หากผูกระทําไมมีความรูผิดชอบ ผูนั้นก็ “ไมมีโทษ” แตอยางไรก็ตาม ในบางกรณี
แมผลในทางกฎหมายจะเปนเหตุใหผูกระทําไมมีโทษก็ตาม แตถาไมใชเหตุเน่ืองจากความรูสึกผิดชอบ
ของผูกระทาํแลว แมผูนัน้จะไดรบัยกเวนโทษกไ็มถอืวาอยูในโครงสรางขอที ่๓ เรือ่ง “ความชัว่” แตอยางใด

 ตวัอยางเชน กรณกีารกระทําความผิดเก่ียวกับทรัพยระหวางสามีภริยา ตามมาตรา ๗๑ วรรคหนึง่ 
แหงประมวลกฎหมายอาญา การท่ีผูกระทําไดรับยกเวนโทษน้ัน มิไดหมายความวา สามีหรือภริยา
ผูกระทําผิดนั้น ไมมีความรูผิดชอบหรือไมมีความช่ัวแตประการใด ในทางตรงกันขาม หากพิจารณา
จากโครงสรางความรับผิดในทางอาญาแลว สามีหรือภริยาผูกระทําความผิดน้ันไดกระทําการ
ครบองคประกอบท่ีกฎหมายบัญญัติเปนความผิดแลว และการกระทําน้ันเปนความผิดเน่ืองจากไมมี
กฎหมายใหอํานาจกระทําได นอกจากนี้ ผูกระทําผิดยังมีความรูสึกผิดชอบทุกประการ ดังนั้น จึงถือวา
ผูนั้นสมควรตองไดรับโทษ แตทั้งนี้เนื่องจากมาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง บัญญัติใหไมมีโทษ จึงทําให
ไมสามารถลงโทษสามีหรือภริยาผูกระทําความผิดในกรณีนี้ได ซึ่งเปนเพราะเหตุผลพิเศษที่รัฐ
มุงประสงคจะรักษาสถาบันครอบครัวเอาไวนั่นเอง หรือตัวอยางในกรณีการพยายามกระทําความผิด
และไดยับยัง้เสยีเองไมกระทาํใหตลอด หรอืกลบัใจแกไขไมใหการกระทาํนัน้บรรลผุล ตามมาตรา ๘๒ 
เปนตน โดยกรณีตาง ๆ  ที่ผูกระทําไดรับยกเวนโทษดังกลาวนี้ กฎหมายอาญาของเยอรมันนั้น เรียกวา 
“เหตุยกเวนโทษเฉพาะตัว” 

บทสรุป 

 แมวา “เหตุที่ทําใหผูกระทําไมตองรับโทษทางอาญา” หรือ “เหตุยกเวนโทษ” ตามประมวล
กฎหมายอาญากับกฎหมายอาญาของประเทศเยอรมนีจะมีแนวคิดทีแ่ตกตางกันกต็าม แตสิง่ทีเ่หมือนกัน
ก็คือ กฎหมายทั้งสองตางเปนกฎหมายในระบบซีวิลลอว (Civil law) ซึ่งมีการกําหนดโครงสราง
ความรับผิดท่ีมีการแยกความแตกตางระหวาง “การกระทําท่ีไมเปนความผิด” กบั “การกระทําทีเ่ปน
ความผิดแตกฎหมายยกเวนโทษให” ไวอยางชัดเจน ซึ่งแตกตางจากแนวทางการวินิจฉัยคดี
ตามระบบกฎหมายคอมมอนลอว (Common law) เกี่ยวกับปญหาในเรื่องการกระทําเพื่อปองกัน 
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“เหตุที่ทําใหผูกระทําไมตองรับโทษทางอาญา” ตามประมวลกฎหมายอาญา 
เปรียบเทียบกับกฎหมายอาญาเยอรมัน

จุลนิติ

การกระทําดวยความจําเปน การกระทําโดยสําคัญผิด และการกระทําของคนวิกลจริตหรือเด็ก 
ทีไ่มมกีารช้ีชดัลงไปวาการกระทํานัน้เปนเร่ืองท่ีไมผดิกฎหมายเพราะขาดเจตนา หรอืเปนเร่ืองท่ีมเีจตนา
แตไมผดิเพราะมอีาํนาจทาํไดตามกฎหมาย หรอืเปนเรือ่งทีผ่ดิกฎหมายเพยีงแตกฎหมายยกเวนโทษให 
ดังนั้น การวินิจฉัยของศาลในคดีหนึ่ง ๆ เกี่ยวกับปญหาในเร่ืองตาง ๆ ดังกลาวจึงอาจแตกตางกัน
ออกไปไดนั่นเอง
 นอกจากน้ี หากนาํหลักเรือ่ง “ความเหมาะสมในการลงโทษ” (l’opportunité de la sanction pénale)
ซึง่เปนการพิจารณาวา “จริงอยูในการที่จะลงโทษบุคคลใดไดนั้น บุคคลนั้นจะตองมีความสามารถรูสึก
ผิดชอบได แตในทางตรงกันขาม แมบุคคลนั้นจะมีความรูสึกผิดชอบก็มิไดหมายความวาจะตองลงโทษ
บุคคลนั้นเสมอไป ทั้งนี้การลงโทษจะตองพิจารณาดานความเหมาะสมในการลงโทษดวย โดยเฉพาะ
เหตุผลเกีย่วกบัความสงบเรยีบรอย เมือ่พจิารณาถงึความเหมาะสมในการลงโทษแลว บางกรณกีฎหมาย
อาจมีการยกโทษใหแกผูกระทําผิดได” มาพิจารณาเพื่ออธิบายเรื่อง “เหตุยกเวนโทษเฉพาะตัว” 
ในกฎหมายอาญาของประเทศเยอรมนี หรือ “การกระทํานั้นไมมีกฎหมายยกเวนโทษ” ในประมวล
กฎหมายอาญาแลวจะพบวา ทั้งสองกรณีดังกลาวตางเปนการพิจารณาเร่ืองความเหมาะสม
ในการลงโทษเชนเดยีวกนั โดยมเีหตผุลท่ีเกีย่วกบัความสงบเรยีบรอยในสงัคมหรอืความสงบสขุของ
ครอบครวั และอาจกลาวไดวา ปญหาเรือ่ง “การยกเวนโทษ” ซึง่มกีารพจิารณาจากเหตคุวามเหมาะสม
ในการลงโทษนี้นั้น เปนการพิจารณาจากเหตุผลของเรื่อง ตามที่ฝายนิติบัญญัติจะเห็นสมควร
วาจะมกีารยกโทษใหหรอืไม โดยไมเกีย่วกบัการพจิารณาจากความสามารถรูผดิชอบของตวัผูกระทาํผดิ
แตประการใดอีกดวย. 
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 บทความทางวิชาการฉบับนี้ เปนการศึกษาการสงคนชาติของตนขามแดนระหวางประเทศไทย
กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการสงผูรายขามแดน
อันเปนความรวมมือระหวางประเทศ ในการนําผูกระทําความผิดทางอาญาในดินแดนของรัฐที่ขอให
สงตัวผูนั้น โดยเฉพาะพิจารณาประกอบหลักดินแดนเพื่อนําตัวไปดําเนินคดีหรือลงโทษในดินแดน
ของรัฐทีร่องขอวาสามารถทําไดหรอืไม อยางไร เนือ่งจากโดยหลักแลว รฐัมเีขตอํานาจในอันทีจ่ะบงัคบั 
คุมครองหรือมีสิทธิเหนือบุคคลซึ่งเปนคนชาติของตนได ในขณะเดียวกัน หากคนชาติของรัฐใดกระทํา
ความผิดในดินแดนหรือเขตอํานาจตามกฎหมายของรัฐอื่น แลวหลบหนีเขามาในรัฐท่ีตนเปนคนชาติ 
รัฐของตนจะคุมครองหรือสงตัวคนชาติตนในฐานะเปนผูรายขามแดนไดตามหลักทั่วไป หรือมีขอควร
พิจารณาอื่นใดอันนํามาสูการวิเคราะหในบทความนี้ 

บทนํา
  ชาติรัฐ (Nation State) รวมถึงประเทศไทย และ สปป. ลาว จะสมบูรณไดนั้น ตองประกอบ
ไปดวย ประชากร (ในบทความนี้หมายความเฉพาะถึงคนชาติ) โดยรัฐมีหนาที่ในอันที่จะปกปอง 
คุมครองคนชาติของตน ไมวาจะอยูในดนิแดนหรอืเขตแดนของรัฐหรอืทีอ่ยูนอกเขตแดนของรัฐในฐานะ
คนตางดาวในรัฐอื่น ๆ ก็ตาม กลาวคือ รัฐมีอํานาจออกกฎหมายใชบังคับเหนือบุคคลซึ่งเปนคนชาติ
ของตน แมอยูตางแดนยงัสามารถอาศยัจุดเกาะเกีย่วแหงการเปนคนชาตเิพือ่ใชอํานาจอธปิไตยทางการ
ศาลได ดังนั้น หากคนชาติของตนกระทําความผิดในดินแดนของรัฐอื่น แลวหลบหนีมายังประเทศที่ตน
มสีญัชาต ิการพจิารณาสงตัวคนชาตขิามแดนหรอืไม ตองพจิารณาระหวางสองประเทศวามสีนธสิญัญา
วาดวยการสงผูรายขามแดนระหวางกนัหรอืไม หากมีตองพจิารณาวาสนธิสญัญาดังกลาว มกีารบัญญตัิ
ใหสงคนชาติขามแดนไดหรือไมดวย เนื่องจากการสงหรือไมสงคนชาติขามแดนนั้นมีเหตุผลที่แตกตาง
กันไป กอปรกับมีเหตุผลอื่นๆ เพื่อนํามาวิเคราะห ดังจะไดกลาวตอไป

การสงคนชาติขามแดน : 
ประเทศไทยกับ สปป. ลาว

 ๑อภินันท  ศรีศิริ : น.บ (รามคําแหง), ประกาศนียบัตรวิชาชีพวาความ, เนติบัณฑิตไทย, น.ม (อาญา) (ธรรมศาสตร).
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การสงคนชาติขามแดน : ประเทศไทยกับ สปป. ลาว  

จุลนิติ

องคประกอบของรัฐ
 กฎหมายระหวางประเทศ ไดกําหนด นิยาม องคประกอบของการเปนชาติรัฐ (Nation State) 
กลาวคอื “รฐั” ตองประกอบไปดวย เขตแดน (Territory) รฐับาลทีช่อบดวยกฎหมาย (Legitimate 
Government) อํานาจอธิปไตย (Sovereignty) และที่สําคัญตองมีประชากร (People) ซึ่ง
องคประกอบที่กลาวมาทั้งส่ีนี้ไมอาจแยกจากกันได หากขาดองคประกอบสวนหนึ่งสวนใดไปแลว
ความเปนชาติรัฐยอมไมอาจดํารงอยูไดตามกฎหมายระหวางประเทศ และหน่ึงในองคประกอบ
ที่สําคัญประการหน่ึง คือ ประชากร ซึ่งในโอกาสน้ีจะกลาวถึงเฉพาะในสวนปจเจกชนหรือคนชาติ 
(National) เทานั้น โดยรัฐมีหนาที่ปกปองคุมครองคนชาติของตน ทั้งที่อยูในดินแดนหรือเขตแดน
ของรัฐ หรือท่ีอยูนอกเขตแดนของรัฐในฐานะคนตางดาวในรัฐอื่น ๆ ไมวาจะมีคนชาติจํานวนเทาไร
ก็ไมสําคัญ แตที่สําคัญคนชาติตองมีความสัมพันธกับรัฐนั้น คือ เปนประชากรที่มีสัญชาติของรัฐนั้น ๆ
ไมวาจะเปนสัญชาติที่ไดมาโดยหลักดินแดน (Jus Soli) หรือหลักสืบสายโลหิต (Jus Sanguinis)
หรือโดยการแปลงสัญชาต ิ(Naturalization) ก็ตาม ทั้งนี้เปนไปตามกฎหมายภายในของรัฐนั้น ๆ๒ 
  ดังนั้นจะเห็นไดวาประชากรหรือคนชาติ (National) ซึ่งที่มีจุดเกาะเก่ียวกับรัฐ จึงเปนองค
ประกอบประการสําคัญของฐานะความเปนรัฐ และในขณะเดียวกันรัฐก็มีอํานาจ หนาที่ตอคนชาติของ
ตนเชนกัน 

การใชเขตอํานาจรัฐโดยอาศัยหลักสัญชาติ (Nationality or Active Personality Principle 
Jurisdiction)
 เขตอํานาจรัฐ (Jurisdiction) นั้น นักกฎหมายระหวางประเทศบางทานไดใหความหมายวา
หมายถึง อํานาจอันชอบดวยกฎหมายของรัฐที่จะกําหนดและบังคับสิทธิและหนาที่ ตลอดจนควบคุม
การประพฤติปฏิบัติของบุคคลทั้งที่เปนนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา๓ ทั้งนี้รวมถึงการใชเขตอํานาจรัฐ
เพื่อคุมครองคนชาติดวย กลาวคือ รัฐมีอํานาจออกกฎหมายใชบังคับเหนือบุคคลซึ่งเปนคนชาติของตน 
แมอยูตางแดนยังสามารถอาศัยจุดเกาะเกี่ยวแหงการเปนคนชาติเพื่อใชอํานาจอธิปไตยทางการศาลได 
ทั้งนี้เปนไปตามหลักบุคคลที่ใชบังคับตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘ 
 ดังนั้นการใชเขตอํานาจรัฐโดยอาศัยหลักสัญชาติ สัญชาติก็เปนจุดเกาะเก่ียวอีกประการหน่ึง
ที่ทําใหเจาของสัญชาติ (Nation State) สามารถใชเขตอํานาจของตนเหนือบุคคลได ไมวาคนชาติ
จะอยูที่ใดก็ตาม

 ๒Henkin et al, international law : Cases and Materials, West Publishing Company (๑๙๘๐), p ๑๗๓ อางใน 
จุมพล สายสุนทร, กฎหมายระหวางประเทศ, โครงการตําราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร ม.ธรรมศาสตร, ๒๕๓๙, 
น. ๑๖๕.
 ๓มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช, เอกสารการสอนชดุวชิา กฎหมายระหวางประเทศ ฉบบัปรับปรุงครัง้ ที ่๑, สาขานติศิาสตร 
หนวยงานที่ ๑-๕, ๒๕๔๙, หนวยที่ ๓, น. ๔๘.
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จุลนิติ

 ๔ประธาน จฬุาโรจนมนตร ีและคณะ, การสงผูรายขามแดน : บทสรุปแนวคิดและแนวพิจารณาของศาลอุทธรณ ตอนท่ี ๒ 
ศาลอุทธรณและพัฒนาการของการยอมรับหลักกฎหมายระหวางประเทศวาดวยการสงผูรายขามแดน, ๒๕๕๑, น. ๒๒.
 ๕ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับอางอิง), วิญูชน : กรุงเทพฯ, ๒๕๕๒, น. ๑๔-๑๕.

หลักการสงผูรายขามแดน (Extradition)
 กอนท่ีจะกลาวถึงการสงคนชาติขามแดนสมควรท่ีจะกลาวถึง หลักการสงผูรายขามแดน 
(Extradition) เพือ่เปนฐานสรางความเขาใจในเบ้ืองตน โดยการสงผูรายขามแดนเปนความรวมมือทาง
ระหวางประเทศในทางอาญา เพือ่ประโยชนในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม ซึง่นบัวนัยิง่เพ่ิม
ทวีความรุนแรง สงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรมและความม่ันคงของประชาคมระหวาง
ประเทศ ไมวาจะเปนอาชญากรรมธรรมดา อาชญากรรมขามชาติ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ สําหรับ
ประเทศเพื่อนบาน สปป. ลาว กับประเทศไทย เมื่อพิจารณาความตกลงในดานความรวมมือทางอาญา
ไดปรากฏความรวมมือดังกลาว ในรูปของสนธิสัญญาสงผูรายขามแดน การสงผูรายขามแดนจึงเปน
อกีวธิกีารหนึง่ในกระบวนการยตุธิรรมทางอาญาทีจ่ะนาํตวัผูกระทาํความผดิไปลงโทษ ดงันัน้การปองกนั
ปราบปรามอาชญากรรมที่เกิดขึ้น จึงตองนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษใหได แตก็ไมใชเรื่องงาย ๆ 
หากผูกระทําความผิดในดินแดนของรัฐหนึ่งแลว หลบหนีมาหลบซอนยังรัฐอื่น ตองอาศัยความรวมมือ
จากประเทศตาง ๆ  เพือ่นาํตวัผูกระทําความผิดมาลงโทษใหได การสงผูรายขามแดนจึงเปนอกีวธิกีารหน่ึง
ที่นํามาใชเพื่อเอาผูกระทําความผิดมาลงโทษ ซึ่งโดยหลักแลว เมื่อมีการกระทําความผิดเกิดข้ึน
ในดินแดนของประเทศใด ประเทศน้ันตองดําเนินการเพ่ือเอาผูกระทําความผิดมาลงโทษ 
หรอืความผดินัน้อยูในเขตอาํนาจตามกฎหมายของประเทศนัน้ จงึจะรองขอใหมกีาร
สงผูรายขามแดนได 
 ดังนั้น การสงผูรายขามแดน (Extradition) คือ การสงมอบตัวผูตองหา
หรือผูที่ศาลไดมีคําพิพากษาใหลงโทษผูนั้น ในการกระทําความผิดทางอาญา
ในดินแดนของรัฐที่ขอใหสงตัวบุคคลผูนั้นเพื่อนําตัวไปดําเนินคดีหรือลงโทษ
ในดินแดนของรัฐที่รองขอ๔  
 สําหรับประเทศไทย  เมื่อมีการกระทําความผิดเกิดขึ้นใน
ราชอาณาจักรไทย ผูกระทําผดิตองไดรบัโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 
๔ วรรคหนึง่ ซึง่เรยีกวา “หลักดนิแดน” หรอือยูในเขตอาํนาจกฎหมายไทย
ในกรณีอื่น ๆ ดวย ไมวา “หลักบุคคล” ตามมาตรา ๘ คือ กฎหมายของรัฐใด
ยอมใชบังคับและคุมครองคนชาติของรัฐนั้น ๆ ไมวาจะอยู ณ ที่ใด และ 
“หลักอํานาจลงโทษสากล” ตามมาตรา ๗ คือ ประเทศใด
จบักมุตวัผูกระทาํผดิได เปนผูมอีาํนาจพจิารณาและลงโทษ
ตามกฎหมายของประเทศน้ัน โดยไมตองคํานึงสัญชาติ
ของผูกระทําความผิดหรือของผูเสียหายและไมตองคํานึงถงึ
สถานทีท่ีค่วามผดิไดเกดิขึน้ดวย๕ โดยอาชญากรรมตามมาตรานี้
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จุลนิติ

กระทบตอประชาคมระหวางประเทศท้ังมวล เชน การกระทําอันเปนโจรสลัด (piracy) การคาทาส 
(slave trading) การฆาลางเผาพันธุ (genocide) อาชญากรรมสงคราม (war crimes) อาชญากรรม
ตอมนุษยชาติ (crimes against humanity) เปนตน โดยสถานที่ในการใชกฎหมายอาญาปรากฏใน
มาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ แลวแตกรณี ซึ่งสามารถ
นําตัวผู กระทําผิดมาลงโทษตามกฎหมายไทยได ดังนั้นเม่ือมีการกระทําความผิด ไมวาจะเปน
การกระทําความผิดโดยเปนอาชญากรรมธรรมดา (Street on Crime) อาชญากรรมขามชาติ 
(Transnational Crime) หรืออาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (Economic Crime) หากอยูในเขตอํานาจ
ของกฎหมายไทยอยางที่ไดกลาวมาแลว โดยเฉพาะกระทําผิดในดินแดนประเทศไทย กฎหมายไทย
กส็ามารถเอาผิดหรือนาํตวัผูกระทําความผิดมาลงโทษและรับโทษตามกฎหมายไทยได และเม่ือผูตองหา 
หรอืจาํเลยไดหลบหนีออกนอกเขตอํานาจกฎหมายไทยแลว กระบวนการยุตธิรรมไทย กส็ามารถติดตาม
ตัวบุคคลเหลานี้มาลงโทษได โดยวิธีการสงผูรายขามแดน (Extradition) 
 ในสวนของ สปป. ลาว เมือ่มกีารกระทําความผิดเกดิขึน้ในดนิแดน สปป. ลาว ผูกระทําผดิตองไดรบั
โทษตามกฎหมายอาญา สปป. ลาว เรียกวาหลกั “หลกัดนิแดน” เชนกัน ดงัปรากฏในประมวลกฎหมาย
อาญา สปป. ลาว ค.ศ. ๒๐๐๕ คือ 
 “Article ๓. (New) Application of Penal Law within the Territory of the Lao People’s 
Democratic Republic 
 This law is binding in the territory of the Lao People’s Democratic Republic. 
An individual who commits an offence within the territory of the Lao People’s 
Democratic Republic may be charged and punished in accordance with the Penal Law 
or other laws of the Lao People’s Democratic Republic that define criminal penalties
 In the event that diplomatic representatives or individuals benefiting from 
the diplomatic immunity conferred by international conventions commit offences in 
the territory of the Lao People’s Democratic Republic, these cases shall be solved 
through diplomatic channels”๖ 
 หากผูตองหา หรอืจาํเลยไดหลบหนีออกนอกเขตอํานาจกฎหมายของ สปป. ลาว แลว กระบวนการ
ยตุธิรรม สปป. ลาว กส็ามารถตดิตามตวัคนเหลาน้ีมาลงโทษได โดยวิธกีารสงผูรายขามแดน (Extradition) 
เชนกัน
 จากที่กลาวมาจะเห็นวา “การใชเขตอํานาจรัฐตามหลักดินแดน (Territoriality Principle 
Jurisdiction) หรือที่เรียกกันวา “หลักดินแดน” เปนหลักที่มีความสําคัญมากวา “การใชเขตอํานาจ
รัฐตามหลักสัญชาติ (Nationality or Active Personality Principle Jurisdiction)” เนื่องจาก
หลักนี้เปนหลักการที่ไดรับการยอมรับจากรัฐตาง ๆ ในประชาคมระหวางประเทศ และมีการใชอยู
ทั่วไป โดยหลักการแลวหลักดินแดนจะพิจารณาถึงสถานท่ีที่การกระทําความผิดเกิดขึ้น ซึ่งรัฐทุกรัฐ

 ๖Article ๓ Lao PDR  Penal law ๑๙๘๙.
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มีอํานาจที่จะออกกฎหมายและบังคับใชกฎหมายเหนือบุคคล ทรัพยสิน และเหตุการณที่เกิดขึ้น
ในดินแดนของรัฐ ไมวาบุคคลนั้น ๆ จะเปนคนชาติของรัฐหรือไม หรือทรัพยสินนั้นจะเปนทรัพยสิน
ของคนชาตขิองตนหรอืไมกต็าม หากวาการกระทาํความผดิน้ันเกิดขึน้ในดนิแดนของรฐัแลว ศาลภายใน
ของรัฐกอ็าจใชเขตอํานาจรัฐตามหลักดนิแดนเพ่ือดําเนนิคดแีละลงโทษผูกระทําความผิดน้ันได กอปรกับ
เมื่อมีการกระทําความผิดในดินแดนใด ผลกระทบดานความเสียหายยอมเกิดขึ้นมากกวา

สถิติการสงผูรายขามแดนในสวนของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ป ๒๕๔๙-๒๕๕๐๗ 
 ๑. คํารองขอขามแดนที่อยูระหวางการติดตามจับกุมผูตองหา ทั้งหมด ๑๘ ราย
  -  สหรัฐอเมริกา   จํานวน  ๘  ราย
  -  สวีเดน     จํานวน  ๑  ราย
  -  เดนมารก    จํานวน  ๑  ราย
  -  กัมพูชา     จํานวน  ๑  ราย
  -  ออสเตรเลีย    จํานวน  ๔  ราย
  -  เยอรมัน     จํานวน  ๑  ราย
  -  อังกฤษ     จํานวน  ๑  ราย
  -  อินเดีย     จํานวน  ๑  ราย
 ๒. คาํรองขอขามแดนทีม่กีารจบักมุตวัผูตองหาไดแลว และอยูระหวางการพจิารณาของศาล 
ทั้งหมด ๑๖ ราย
  -  เกาหลี     จํานวน  ๑  ราย
  -  สหรัฐอเมริกา   จํานวน  ๖  ราย
  -  อังกฤษ     จํานวน  ๔  ราย
  -  อิตาลี     จํานวน  ๑  ราย
  -  จีน      จํานวน ๒  ราย
  -  กัมพูชา     จํานวน  ๑  ราย
  -  ฝรั่งเศส     จํานวน  ๑ ราย
 ๓.  สงตัวผูตองหาไปแลว ทั้งหมด ๑๓ ราย (ศาลยกฟอง ๑ ราย)
  -  ไอรแลนด    จํานวน  ๑  ราย
  -  สหรัฐอเมริกา   จํานวน  ๕  ราย
  -  เบลเยียม    จํานวน  ๒  ราย
  -  อินเดีย     จํานวน  ๑  ราย

 ๗รวบรวมโดย กองการตางประเทศ สํานักงานตํารวจแหงชาติ.
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  -  สหรัฐเอมิเรตส   จํานวน  ๑  ราย
  -  อังกฤษ     จํานวน  ๑  ราย
  -  แคนาดา     จํานวน  ๑  ราย
  -  ฝรั่งเศส     จํานวน  ๑  ราย

การสงผูรายขามแดนระหวางประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 แมประเทศไทยกับ สปป. ลาว จะเปนเพื่อนบานมีความสัมพันธไมตรีที่ดีตอกันมาอยางชานาน 
แตทัง้สองประเทศตางกม็อีาํนาจอธิปไตยเหนอืดนิแดนของตน ซึง่อีกประเทศไมสามารถทีจ่ะลวงละเมดิ
อํานาจอธิปไตยเหนือดินแดนของประเทศอื่นไดเชนกัน กลาวคือ เมื่อมีผูตองหาหรือผูตองขัง ซึ่งเปน
คนชาติ สปป. ลาว เมื่อกระทําความผิดในดินแดนประเทศไทยแลวหลบหนีไปอยูใน สปป. ลาว รัฐชาติ
ของตน เจาหนาที่ผูปฎิบัติราชการตามกฎหมายของประเทศไทย ก็ไมสามารถใชอํานาจตามกฎหมาย
เหนือดินแดนของประเทศเพ่ือนบานได ในทางตรงขามเชนกันหากผูตองหาหรือผูตองขังเปนคนชาติ
ของประเทศไทยเมื่อกระทําความผิดในดินแดนของ สปป. ลาว แลวหลบหนีเขามายังประเทศไทย
ซึ่งตนมีสัญชาติ สปป. ลาว ก็ไมสามารถใชอํานาจตามกฎหมายของตนลวงลํ้าอธิปไตยของประเทศไทย
เพื่อติดตามนําผูตองหาหรือผูตองขังเหลานั้นใหไปรับโทษตามกฎหมายตนไดเชนกัน 
 เม่ือมีประเด็นพิจารณาการลวงล้ําอํานาจอธิปไตยของรัฐอ่ืน จึงตองกลับมาพิจารณาวาทั้งสอง
ประเทศนี้ มีขอตกลงทําสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนระหวางกันหรือไม หรือในกรณีไมมีสนธิสัญญา
ตอกันก็อาจมีความรวมมือกันในการสงผูรายขามแดนตอกันไดในรูปแบบอื่นก็ได
 โดยสนธสิญัญา (Treaty) เปนคาํทีม่คีวามหมายท่ัวไป (Generic term) ซึง่หมายความวา สญัญา
ที่ทําระหวางบุคคลระหวางประเทศ (รัฐ รัฐบาล องคการระหวางประเทศ) กอใหเกิดสิทธิและ
พันธกรณีระหวางกันภายใตกฎหมายระหวางประเทศ สนธิสัญญาและความตกลงมักจะเปนคําที่
ใชสลับหรือแทนกันไดในความเขาใจของบุคคลทั่วไป หากจะเปรียบเทียบกับสัญญาตามกฎหมาย
ภายในสัญญาหมายความวาสัญญาท่ีทําระหวางบุคคลธรรมดา นิติบุคคลซึ่งกอใหเกิดสิทธิและหนาที่
ระหวางกนัทีต่างกนั คอื อยูภายใตบงัคบักฎหมายภายในประเทศของประเทศนัน้ ๆ ๘  สวนคาํนิยามของ 
“สนธิสัญญา” ซึ่งเปนประมวลหลักกฎหมายจารีตประเพณีระหวางประเทศเกี่ยวกับการจัดทํา
สนธิสัญญาระหวางรัฐ หมายถึง ความตกลงระหวางประเทศ ระหวางรัฐซึ่งจัดทําเปนลายลักษณอักษร
และอยูภายใตกฎหมายระหวางประเทศ ไมวาจะจัดทําอยูในตราสารฉบับเดียวหรือสองฉบับหรือ
หลายฉบับที่เกี่ยวเนื่องกันและไมวาจะมีชื่อเฉพาะเชนใด๙  

 ๘กรมสนธิสัญญากระทรวงการตางประเทศ http://www.mfa.go.th/treaty/handbook/forward.html.
 ๙Vienna Convention on the law of Treaties ค.ศ. ๑๙๖๙ Article ๒ : ๑ (a) 
 “treaty” means an international agreement concluded between States in written form and governed 
by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever 
its particular designation.
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 เม่ือพิจารณาขอตกลงในดานตาง ๆ ของท้ังสองประเทศแลว พบวามีขอตกลงในการสงผูราย
ขามแดนระหวางกันอยางเปนทางการ ซึ่งเปนขอตกลงซึ่งอยูในความหมายของคําวา “สนธิสัญญา
ระหวางประเทศ” นัน้เอง ในนามของ “สนธสิญัญาสงผูรายขามแดนระหวางประเทศไทย – สาธารณรฐั
ประชาธิปไตยประชาชนลาว” โดยสนธิสัญญาน้ีไดจัดทําคูกันเปนสองฉบับเปนภาษาไทย ลาว และ
อังกฤษ โดยภาษาไทยและลาวถูกตองเทาเทียมกัน หากมีความแตกตางกันในการตีความ ใหใชฉบับ
ภาษาอังกฤษเปนเกณฑในการตีความ ซึ่งเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๒ ประเทศไทยและ สปป. ลาว 
ไดตกลงทาํสนธสิญัญาวาดวยการสงผูรายขามแดน (Treaty on Extradition between The Kingdom
of Thailand and The Lao People’s Democratic Republic) โดยสัญญาเปนการทําระหวาง
บุคคลระหวางประเทศ (รัฐ,รัฐบาล,องคการระหวางประเทศ) กอใหเกิดสิทธิและพันธกรณีระหวางกัน
ภายใตกฎหมายระหวางประเทศวาดวยการสงผูรายขามแดนแกกัน โดยปรากฏขอปรารถนารวมกัน 
คือ ปรารถนาท่ีจะสงเสริมความรวมมืออยางมีประสิทธิผลระหวางประเทศท้ังสองในการปองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมบนพ้ืนฐานของความเคารพตออธิปไตย ความเทาเทียมกันและผลประโยชน
ซึ่งกันและกัน โดยการทําสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนตอกัน และเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
จงึไดมกีารประกาศใชบงัคบัใหมผีลเปนกฎหมายภายใน เพือ่เปนการอนวุตักิารใหเปนไปตามสนธสัิญญา
ฉบับดังกลาว คือ ใหการสงผูรายขามแดนระหวางราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวเปนไปตามสนธิสัญญาวาดวยการสงผู รายขามแดนระหวางราชอาณาจักรไทยกับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทายพระราชบัญญตันิี้๑๐  (สนธิสญัญาสงผูรายขามแดนระหวาง
ราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) 
 ดงันัน้ การสงผูรายขามแดนระหวางราชอาณาจกัรไทยกบัสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 
จะมีหลักเกณฑและสาระสําคัญอยางไร ตองไปศึกษาสนธิสัญญาที่ทั้งสองประเทศไดตกลงทํารวมกัน
ในรูปแบบของสนธิสัญญานั้นเอง๑๑ โดยในบทความวิชาการนี้จะขอกลาวถึงเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับขอ
พจิารณาในการสงคนชาติขามแดนระหวางประเทศไทยกับ สปป. ลาว วามกีารหามสงคนชาติขามแดน
หรือไม กอปรกับขอพิจารณาวิพากษที่เกี่ยวของในบริบทอื่นประกอบดวย

 ๑๐พระราชบญัญติัวาดวยการสงผูรายแดนระหวางราชอาณาจกัรไทยกบัสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว พ.ศ. ๒๕๔๓.
  ๑๑ศึกษาเพิ่มเติม, อภินันท ศรีศิริ, การสงผูรายขามแดนไทย-ลาว, วารสารวิชาการ มอบ., ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑, ๒๕๕๓, น. 
๗๙-๙๑.
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การสงคนชาติขามแดน : ประเทศไทยกับ สปป. ลาว
 อยางทีไ่ดทราบกนัแลวในความตอนตนวาโดยหลกักฎหมายแลว กฎหมายของรฐัใดยอมบงัคบัและ
คุมครองคนชาติของตนตามความเก่ียวพนัโดยอาศยัความเก่ียวพนัในเร่ืองของสญัชาต ิซึง่ทัง้ประเทศไทย
และ สปป. ลาว ตางอาศยัจดุเกาะเกีย่วนีเ้ชนเดยีวกนัในการบงัคบัและคุมครองคนชาตขิองตน โดยการ
สงคนชาติขามแดนตามกฎหมายไทยปรากฏในพระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ.ศ.๒๕๕๑ ในหมวด
ที่ ๒ ของพระราชบัญญัตินี้วาดวยกระบวนการดําเนินการตามคํารองขอใหสงผูรายขามแดน สวนที่ ๑ 
บทท่ัวไป มาตรา ๑๒ การดําเนินการตามคํารองขอใหสงบุคคลสัญชาติไทยเปนผูรายขามแดนอาจกระทําได 
ในกรณีดังตอไปนี้
 (๑)  เมื่อมีสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนระหวางประเทศไทยกับประเทศผูรองขอ
 (๒)  บุคคลนั้นยินยอมใหสงขามแดน หรือ
 (๓)  เปนการสงผูรายขามแดนภายใตเงือ่นไขตางตอบแทนทีป่ระเทศไทยทาํกบัประเทศผูรองขอ
 แตพระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ.ศ. ๒๕๕๑ จะนํามาใชบังคับกับการสงคนชาติขามได 
ตองไมขัดหรือแยงกับสนธิสัญญาที่ประเทศไทยกับประเทศอื่น (ในโอกาสนี้หมายถึง สปป. ลาว) ทั้งนี้
ตามที่ไดกําหนดไวมาตรา ๔ คือ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับแกบรรดาการสงผูรายขามแดนเทาท่ี
ไมขัดหรือแยงกับขอความตามสนธิสัญญาเก่ียวกับการสงผูรายขามแดนระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาล
ตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ ดงันัน้ การสงคนชาติขามแดนระหวางประเทศไทยกับ สปป. ลาว 
จะกระทําไดหรือไม ตองพิจารณาสนธิสัญญาระหวางสองประเทศนั้นเอง
 โดยสนธิสัญญาวาดวยวาดวยการสงผูรายขามแดนระหวางราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (Treaty on extradition between The Kingdom of Thailand and 
The Lao people’s democratic republic) ไดปรากฏบทบัญญัตกิารพิจารณาวาดวยการสงคนชาติ
ขามแดน ใน ขอ ๕ การสงคนชาติขามแดน
 ๑. คูภาคีแตละฝายมีสิทธิที่จะปฏิเสธไมสงคนชาติของตนขามแดน
 ๒.  หากการสงผูรายขามแดนไมไดรับการอนุมัติตามวรรคหนึ่ง 
ของขอนี้ ภาคีที่ไดรับการรองขอจะตองเสนอคดีนั้นใหเจาหนาที่ผูมี
อาํนาจของตนเพ่ือฟองคดีตอไปตามคํารองขอของภาคีทีร่องขอ 
เพ่ือความมุงประสงคนี้ ภาคีที่รองขอจะตองสงเอกสารและ
พยานหลักฐานเกี่ยวกับคดีใหแกภาคีที่ไดรับการรองขอ
 ๓.  แมจะมีวรรคสอง ของขอน้ีบัญญัติไว ภาคีที่
ไดรับการรองขอไมตองเสนอคดีนั้นตอเจาหนาที่ผู มี
อํานาจของตนเพ่ือฟองคดี หากภาคีที่ไดรับการรองขอ
ไมมีเขตอํานาจเหนือความผิดนั้น
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 ๑๒Sir Robert Jennings and Sir  Arthur watts, see supra note ๒๓, p. ๙๕๕, อางใน พรชยั ดานววิฒัน, การสงคนชาติ
ขามแดนตามกฎหมายสงผูรายขามแดน, ดุลพาห, เลม ๔ ปที่ ๔๒ , ๒๕๓๘, น. ๕๙.
 ๑๓พระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอที่ ๑๒.
 ๑๔ลักษณะและหลักการท่ีสําคัญเก่ียวกับจารีตประเพณีระหวางประเทศไมเปนลายลักษณอักษร เปนบอเกิดของกฎหมาย
ระหวางประเทศประการหนึ่ง มีผลใชไดทั่วไป จารีตประเพณีมีทั้งสากล และทองถิ่น. 

 จากท่ีกลาวมาจะพบวา การสงคนชาติขามแดนระหวางประเทศไทยกับ สปป. ลาว ไดมีการ
บัญญัติไวอยางชัดอยางท่ีกลาวมา ที่ทั้งสองประเทศพึงถือปฏิบัติตอกันตามขอปรารถนาที่จะสงเสริม
ความรวมมืออยางมีประสิทธิผลระหวางประเทศท้ังสองในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม
บนพื้นฐานของความเคารพตออธิปไตย ความเทาเทียมกันและผลประโยชนซึ่งกันและกัน

บทวิพากษ
 สําหรับเหตุผลของการสงหรือไมสงคนชาตินั้น แนวปฏิบัติของรัฐมีอยูวารัฐที่ไดรับคํารองขอให
สงผูรายขามแดนอาจจะสงคนชาตขิองตนขามแดนไปยงัรฐัทีร่องหรอืยงัรฐัทีส่ามกไ็ด๑๒  ซึง่สาํหรบักลุม
ประเทศที่ระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณี (Common law System) หรือระบบ Anglo – Saxon 
เชน อังกฤษ หรือสหรัฐอเมริกา ที่ไมหามการสงคนชาติขามแดน โดยถือหลักวาผูกระทําความผิด 
ณ ที่ใด จะตองถูกพิจารณาคดี ณ ที่ที่กระทําคามผิด สวนประเทศท่ีใชระบบกฎหมายแบบประมวล
กฎหมาย (Civil law System) เชน ฝรั่งเศส หรือสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน จะถือหลักวา ความผิด
ที่กระทําโดยคนชาติของตนนั้น ไมวาจะอยู ณ ที่ใด เปนความผิดที่กระทําความผิดตามกฎหมาย
ของประเทศทีบ่คุคลนัน้มสีญัชาตดิวย จงึไมจาํเปนทีจ่ะตองสงคนชาตขิองตนไปขึน้ศาลของประเทศอืน่ 
ทั้งหากเขาขายที่สนธิสัญญาหรือกฎหมายภายในบัญญัติไว เชน เปนความผิดที่กระทําขึ้นโดยศาล
ของประเทศที่ผูกระทําผิดมีสัญชาตินั้นมีเขตอํานาจเหนือความผิดดังไดกลาวมาแลวขางตน เหตุผล
อีกประการท่ีทําใหปฏิเสธการสงคนชาติขามแดน คือ ศาลท่ีผูกระทําผิดมีสัญชาติอาจไมมั่นใจวา
ศาลของรัฐที่รองขอจะใหความยุติธรรมเต็มที่ในกรณีที่ผูกระทําผิดเปนชาวตางประเทศหรือไม และ
การท่ีผูกระทําผิดไดรับการพิจารณาคดีในศาลตางประเทศยอมทําใหผูกระทําผิดมีความเสียเปรียบ
ในเร่ืองของภาษาและการนําพยานมาสืบ เปนตน ดังนั้น ในสวนของประเทศไทยไดรับเอาแนวคิด
ของระบบกฎหมายแบบประมวลกฎหมายมาใชเปนตนแบบ ดงัจะเหน็ไดจากการปฎริปูระบบกฎหมาย
ในสมัยรชักาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั รชักาลท่ี ๕ จงึทาํใหอทิธพิลแนวคิดในการไมสง
คนชาติปรากฏในพระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ.ศ. ๒๔๗๒ มาตรา ๑๖ คือ “เมื่อใดศาลพิเคราะห
เหน็วาจาํเลยเปนคนในบงัคบัสยามกด็ ีหรอืมขีอสงสยั หรอืมคีวามยุงยากในเรือ่งระเบยีบอันเก่ียวกบัการ
รับรองเอกสาร หรือวิธีการทําคําขอใหสงขามแดนก็ดี ใหศาลรายงานหารือเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม
กอนที่จะออกคําสั่งใหปลอยตัวจําเลย” สวนปจจุบันพระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ.ศ. ๒๔๗๒ 
ไดถูกยกเลิกไป ทําใหการสงคนชาติไทยเปนผูรายขามแดนอาจกระทําได๑๓  ดังนั้น ในปจจุบันหลักการ
สงคนชาติหรือไม ยังมีแนวปฏิบัติที่ไมตรงกันของกลุมประเทศที่มีระบบกฎหมายตางกันตามความที่ได
กลาวมา ดงันัน้ ยอมเปนทีเ่ขาใจวาหลกัการดงักลาวยงัมไิดเปนกฎหมายจารตีประเพณรีะหวางประเทศ 
(Customary International Law)๑๔  กลาวคือ ยังมิไดมีผลใชเปนการทั่วไป 
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การสงคนชาติขามแดน : ประเทศไทยกับ สปป. ลาว  

จุลนิติ

 สาํหรับการสงคนชาติของตนขามแดนระหวางประเทศไทย กบั สปป. ลาว เมือ่พจิารณาสนธิสญัญา
ที่มีระหวางกันแลวมีลักษณะผอนคลายกวาที่แนวคิดของระบบกฎหมายขางตน ดังจะเห็นไดจากความ
ในขอ ๕ คือ “คูภาคีแตละฝายมีสิทธิที่จะปฏิเสธไมสงคนชาติของตนขามแดนได” หมายความวา 
ตางฝายตางไมมีพันธกรณีตอกันที่จะสงคนชาติของตนขามแดน แตหากคูภาคีตองการสงคนชาติ
ขามแดนกส็ามารถทาํไดเชนกนั และในสวนของประเทศไทย เมือ่พจิารณาประกอบกบัพระราชบญัญตัิ
สงผูรายขามแดน พ.ศ. ๒๕๕๑ พบวามเีงือ่นไขในการสง คอื หากจะสงคนชาติขามแดน บคุคลน้ันยนิยอม
ใหสงขามแดน หรอืเปนการสงผูรายขามแดน ภายใตเงือ่นไขตางตอบแทนท่ีประเทศไทยทํากับประเทศ
ผูรองขอ๑๕  
 ประเด็นที่ควรพิจารณาตอไป หากคูภาคี คือ ประเทศไทย กับ สปป. ลาว ปฏิเสธไมสงคนชาติ
ของตนขามแดน ไปยังประเทศซ่ึงมีเขตอํานาจในการพิจารณาความผิดหรือเขตอํานาจเหนือความผิด 
ประเทศนัน้โดยเฉพาะตาม “หลกัดนิแดน” ตองมพีนัธกรณทีีต่องพจิารณาดาํเนนิคดลีงโทษกบัผูกระทาํ
ความผิดภายในเขตอํานาจเหนือความผิดของรัฐของตน เพราะหากรัฐตนไมมีเขตอํานาจตามกฎหมาย
ในการพิจารณาคดีแลวในกรณีตาง ๆ แลว เห็นวารัฐนั้นยอมไมอาจอางเหตุปฏิเสธไดหรือมีอํานาจ
เหนือความผิดในลักษณะอื่นนอกเหนือจากเขตอํานาจตามหลักดินแดน แตไมไดสนใจที่จะดําเนินคดี
เอง โดยอางปญหาเรือ่งพยานหลกัฐานไมเพยีงพออนัเปนเหตุใหศาลยกฟองปลอยตวัไป เน่ืองจากพยาน
หลักฐานที่สําคัญเกี่ยวกับคดีอยูในประเทศที่รองขอใหสงคนชาติขามเหลานี้ หากเปนเชนนี้ยอมเทากับ
ทาํใหผูกระทาํความผิดไมตองรบัโทษจากการกระทําความผดิของตน หากมองอีกนัยหนึง่เทากับผูกระทํา
ความผิดใชประเทศตนเองเปนแหลงหลบใหพนจากการถูกลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม
 ขอพจิารณาอีกประการ คอื ถาคนชาติไทยกระทําผดิในประเทศไทยแลวหลบหนีไปอยู สปป. ลาว 
และไดแปลงสัญชาติเปนพลเมืองของ สปป. ลาว ที่ตนหลบหนีไปอยู ตอมาประเทศไทยซึ่งเปนดินแดน
ที่ความผิดไดกระทําขึ้นมีคํารองขอให สปป. ลาว ที่จําเลยไดแปลงสัญชาติสงตัวจําเลย ดังนี้ จําเลย
จะยกเหตุแหงการแปลงสัญชาติขึ้นมาตอสูมิใหสงตัวไดหรือไม เปนสิ่งที่ตองทําความเขาใจกันตอไป 
ประเด็นนี้ที่ทําใหรวมมือระหวางประเทศในการปองกันปราบปราบอาชญากรรมมีความยุงยากท่ีจะ
นําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษเพิ่มขึ้นอีก
 จากปญหาบางประการทีก่ลาวมา กอปรกบัพจิารณาในบรบิทปจจุบนัทีม่กีารรวมกลุมสมาคมแหง
ประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ASEAN) ซึ่งมี “กฎบัตรอาเซียน” มีขอปรารถนารวมกันดังนี้๑๖ 
โดยตระหนักถึงการมีผลประโยชนรวมกันและการพ่ึงพาอาศัยกันระหวางประชาชนและรัฐสมาชิก
อาเซยีนซึง่มคีวามผกูพนักนัทางภมูศิาสตร ตลอดจนมวีตัถปุระสงคและชะตารวมกนัไดรบัแรงบนัดาลใจ
และรวมกันภายใตวิสัยทัศนเดียวกัน อัตลักษณเดียวกัน และประชาคมที่มีความเอื้ออาทรเดียวกัน 
รวมกันดวยความปรารถนาและเจตจํานงรวมกันที่จะดํารงอยูในภูมิภาคแหงสันติภาพ ความมั่นคงและ
เสถียรภาพที่ถาวร มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน มีความมั่งคั่งและความกาวหนาทางสังคมรวมกัน 

 ๑๕อางแลว เชิงอรรถท่ี ๑๒.
 ๑๖Charter of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).
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จุลนิติ

และทีจ่ะสงเสรมิผลประโยชน อดุมการณ และแรงดลใจทีส่าํคญัของอาเซยีน เคารพความสาํคญัพืน้ฐาน
ของมิตรภาพและความรวมมือ และหลักการแหงอธิปไตย ความเสมอภาค บูรณภาพแหงดินแดน 
การไมแทรกแซงในกิจการภายใน ฉันทามติและเอกภาพในความหลากหลาย ยึดมั่นในหลักการแหง
ประชาธิปไตย หลักนิติธรรม และธรรมาภิบาล การเคารพและคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ
ขัน้พืน้ฐาน ตกลงใจท่ีจะประกันการพัฒนาอยางยัง่ยนืเพือ่ประโยชนของประชาชนรุนปจจุบนัและอนาคต 
และตัง้มัน่ใหความอยูดกีนิด ีการดาํรงชวีติและสวสัดกิารของประชาชนเปนแกนของกระบวนการสราง
ประชาคมอาเซียน เชือ่มัน่ในความจําเปนทีจ่ะกระชับสายสมัพนัธทีม่อียูของความเปนอันหนึง่อนัเดยีวกนั
ในระดบัภมูภิาค เพือ่บรรลปุระชาคมอาเซยีนทีม่คีวามเหนยีวแนนทางการเมอืง การรวมตวัทางเศรษฐกจิ 
และมีความรับผิดชอบทางสังคม เพื่อที่จะตอบสนองอยางมีประสิทธิภาพตอความทาทายและโอกาส
ในปจจุบันและอนาคต ทําใหแนวโนมในการใหความรวมมือดานตาง ๆ เกิดประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
ทั้งนี้รวมถึงการสงผูรายขามแดนดวย จึงเห็นควรเพื่อประโยชนสูงสุดในการปองกันปราบปรามการ
กระทําความผิดตามเจตนารมณของการสงผูรายขามแดน ควรมีการพิจารณาสรางหลักเกณฑหรอืแนว
ปฏิบัติที่ตรงกันในเรื่องดังกลาวตอไป
 และขอพิจารณาสุดทายท่ีสําคัญอีกประการ คือ “การใชเขตอํานาจรัฐตามหลักดินแดน 
(Territoriality Principle Jurisdiction) หรอืท่ีเรียกกันวา “หลักดินแดน” เปนหลักทีม่คีวามสําคัญ
มากกวา “การใชเขตอาํนาจรฐัตามหลกัสญัชาต ิ(Nationality or Active Personality Principle 
Jurisdiction)” เนื่องจากหลักนี้เปนหลักการท่ีไดรับการยอมรับจากรัฐตาง ๆ ในประชาคมระหวาง
ประเทศ และมีการใชอยูทัว่ไป โดยหลักการแลวหลักดนิแดน จะพิจารณาถึงสถานท่ีทีก่ารกระทําความผิด
เกดิขึน้ ซึง่รฐัทกุรฐัมอีาํนาจท่ีจะออกกฎหมายและบังคบัใชกฎหมายเหนือบคุคล ทรพัยสนิ และเหตุการณ
ที่เกิดขึ้นในดินแดนของรัฐ ไมวาบุคคลน้ัน ๆ จะเปนคนชาติของรัฐหรือไม หรือทรัพยสินน้ันจะเปน

ทรพัยสินของคนชาติของตนหรือไมกต็าม หากวาการกระทําความผิดน้ันเกิดขึน้ในดินแดน
ของรฐัแลว ศาลภายในของรัฐ กอ็าจใชเขตอํานาจรัฐตามหลักดนิแดน เพือ่ดาํเนนิคดี
และลงโทษผูกระทาํความผดิน้ันได ประกอบกบัผลเสยีหายจากการกระทาํความผดิ
ยอมสงผลตอรัฐนั้นโดยตรง 
   โดยในอดีตศาลอุทธรณเคยมีคําพิพากษาเกี่ยวกับวินิจฉัยการสงบุคคล
สญัชาตไิทยขามแดนในคดหีมายเลขแดงที ่๒๙๙๕/๒๕๓๘ โดยไดพพิากษายนืตาม
คาํสัง่ของศาลชัน้ตนทีส่ัง่ใหขงัจาํเลยซึง่เปนบคุคลผูมสีญัชาตไิทยไว เพือ่สงขามแดน
ตามคํารองขอของประเทศสหรัฐอเมริกา อันเปนการวินิจฉัยตามสนธิสัญญา
สงผูรายขามแดนระหวางประเทศไทยกับประเทศอเมริกา ค.ศ. ๑๙๒๒ ประกอบ

พระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ.ศ. ๒๔๗๒ (ฉบับเดิม)
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การสงคนชาติขามแดน : ประเทศไทยกับ สปป. ลาว  

จุลนิติ

  ดังนั้น เม่ือพิจารณาหลักการสงคนชาติขามแดนในสนธิสัญญาระหวางประเทศไทย กับ
สปป. ลาว ซึ่งมีพัฒนาการผอนคลายไปมาก กอปรกับสภาวการณปจจุบันที่มีการรวมกลุมในนามของ
สมาคมแหงประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ASEAN) จึงเห็นวาเพื่อใหบรรลุเปาหมายการเปน
ภูมิภาคเดียวกัน ยึดมั่นในหลักการแหงประชาธิปไตย หลักนิติธรรม และธรรมาภิบาล การเคารพและ
คุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพื้นฐาน ควรนําประเด็นการสงคนชาติมาทบทวนเพ่ือใหเปนไป
ในทิศทางที่ตองปฏิบัติอยางเดียวกัน ซึ่งเห็นวาควรใหมีการสงคนชาติขามแดนไดระหวางประเทศ
โดยเฉพาะในกลุมภูมิภาคน้ีเพื่อจะไดบรรลุเปาหมายอยางท่ีกลาวมา และทําใหความรวมมือในการ
ปองกันปราบปรามการกระทําความผิดซึ่งนับวันจะสรางปญหาใหกับเสถียรภาพความมั่นคงระหวาง
ประเทศมากกวาใหประสบผลสําเร็จยิ่งขึ้น ประกอบกับจากเหตุผลที่กลาวมา การพิจารณาสงคนชาติ
ของตนขามแดนหรือไม จึงเห็นควรยึดหลักดินแดนมากกวาหลักสัญชาติของบุคคล เพราะหาก
ยดึหลกัไมสงคนชาตขิามแดน เทากบัเปนการขดัหลกัดินแดนซึง่การกระทาํความผดิไดเกดิขึน้นัน้เอง

บทสงทาย
           การสงผูรายขามแดน (Extradition) เปนชองทางหน่ึงที่ประชาคมระหวางประเทศใชในการ
ติดตามจับกุมผูกระทําความผิดหรือผูถูกกลาวหาที่หนีไปประเทศอื่น ซึ่งโดยหลักแลว อํานาจอธิปไตย
ของรัฐยอมจํากัดเฉพาะภายในดินแดนหรืออาณาเขตของตนเทาน้ัน ตามกฎหมายระหวางประเทศ 
รัฐหนึ่งจะใชอํานาจอธิปไตยเหนือกวาอีกรัฐหนึ่งโดยที่รัฐนั้นไมยินยอมไมได ดังน้ัน เมื่อผูถูกกลาวหา
หรือจําเลยไดหลบหนีไปอยูตางประเทศ รัฐเจาของสัญชาติของผูถูกกลาวหา (หรือจําเลยแลวแตกรณี) 
จะสงเจาหนาที่ของรัฐไปจับกุมในตางประเทศไมได เพราะเปนการละเมิดอํานาจอธิปไตยของรัฐอื่น 
ดังนั้น รัฐเจาของสัญชาติจึงตองรองขอใหมีการชวยเหลือที่จะติดตามจับกุมผูตองหาหรือจําเลยมาให 
ในทางตรงขามหากผูถกูกลาวหาหรือจําเลยเปนคนชาติของรัฐกระทําความผิดแลวหลบหนีมายังรัฐชาติ
ของตน ตองพิจารณาวามีสนธิสัญญาท่ีมีระหวางประเทศคูภาคีใหสงคนชาติขามแดนหรือไม เพราะ
สนธสิญัญาระหวางประเทศนัน้มคีวามแตกตางกนั สวนระหวางประเทศไทย กบั สปป. ลาว อยางทีก่ลาวมา 
ภาคีแตละฝายมีสิทธิที่จะปฏิเสธไมสงคนชาติของตนขามแดนขึ้นอยูกับดุลยพินิจที่เหมาะสมประกอบ
ขอวพิากษทีไ่ดกลาวมา โดยไมใชดลุยพนิจิในประเดน็การสงคนชาต ิเปนขอตอรองผลประโยชนสวนตวั
อันอาจกระทบกระเทือนตอความสัมพันธระหวางประเทศ จนยากที่แกไขเยียวยาใหกลับคืนได

สุดทายฝากใหคิด ผิดดวย ฤ
  “การเปนครอบครัวเดียวกัน ตองเชื่อมั่นและศรัทธาซึ่งกันและกัน”
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ
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 (๑๙๘๐), p ๑๗๓ อางใน จมุพล สายสุนทร, กฎหมายระหวางประเทศ, โครงการตาํราและเอกสาร
 ประกอบการสอน คณะนิติศาสตร ม.ธรรมศาสตร, ๒๕๓๙.
Sir Robert Jennings and Sir  Arthur watts, see supra note ๒๓, p. ๙๕๕, อางใน พรชยั ดานววิฒัน, 
 การสงคนชาติขามแดนตามกฎหมายสงผูรายขามแดน, ดุลพาห, เลม ๔ ปที่ ๔๒ , ๒๕๓๘.
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 ศาลอุทธรณ ตอนท่ี ๒ ศาลอุทธรณและพัฒนาการของการยอมรับหลักกฎหมายระหวางประเทศ
 วาดวยการสงผูรายขามแดน, ๒๕๕๑.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, เอกสารการสอนชุดวิชา กฎหมายระหวางประเทศ ฉบับปรับปรุง
 ครั้งที่ ๑ สาขานิติศาสตร หนวยงานที่ ๑-๕, ๒๕๔๙, หนวยที่ ๓.
ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับอางอิง), วญิูชน : กรุงเทพฯ, ๒๕๕๒.
อภินันท ศรีศิริ, การสงผูรายขามแดนไทย-ลาว, วารสารวิชาการ มอบ,ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑, ๒๕๕๓.
พระราชบัญญัติวาดวยการสงผูรายแดนระหวางราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย
 ประชาชนลาว พ.ศ. ๒๕๔๓. 
พระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ.ศ. ๒๕๕๑. 
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คำคม

จุลนิติ

Democracy, the practice of self - government,

is a covenant among free men 

to respect thhee rriigghhttss aanndd lliibbeerrttiieess ooff tthheeir fellows.

ประชาธิปไตยย ลลััททธธิิกกาารรปปกกคคครรรออองงงตตตนนนเเอองง คคืืออ สสััญญญาของเสรีชน

ททีี่จจะะเเคคาารรพพสสิิิททธธธิิแแลลละะเเสสรรีภภาาพขขอองงผผููออืื่น

(มั่น  พัธโนทัย, คำคมประชาธิปไตย, ๒๕๒๙, หนา ๖๖)

คำกลาวของประธานาธิบดีแฟรงกลิน ดี. โรสเวลท 
(๒๔๒๕ - ๒๔๘๘) ของสหรัฐอเมริกา

๘๐
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

¹Ò§ÊÒÇà¾ÅÔ¹μÒ  μÑ¹ÃÑ§ÊÃÃ¤� 
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

๑

โครงการสัมมนา 
àÃ×èÍ§ “á¹Ç·Ò§» Ô̄ºÑμ Ô

μÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμ Ô»ÃÐ¡ÍºÃÑ°¸ÃÃÁ¹ÙÞ
 Ç‹Ò Œ́ÇÂ¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹áÅÐ»ÃÒº»ÃÒÁ¡ÒÃ·Ø¨ÃÔμ (©ºÑº·Õè ò) ¾.È. òõõô”Ç‹Ò Œ́ÇÂ¡

 จากเจตนารมณของการประกาศใชพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทจุรติ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔๒ กลาวคอื “โดยทีร่ฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๒ ไดบัญญัติใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผลใชบังคับตอไปโดยใหถือวาการแกไขเพิ่มเติม
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูโดยพระราชบญัญตัทิีไ่ดประกาศใชบงัคบัในระหวางวนัทีร่ฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มีผลใชบังคับเปนการแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนญูตามรฐัธรรมนญูนี ้และใหผูรกัษาการตามพระราชบัญญตัปิระกอบ
รัฐธรรมนูญดําเนินการปรับปรุงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเพื่อใหเปนไปตามที่บัญญัติไว
ในรฐัธรรมนญูนีภ้ายในหนึง่ปนบัแตวนัประกาศใชรฐัธรรมนญูนี ้และโดยทีร่ฐัธรรมนญู มาตรา ๒๕๐ (๓) 
ไดกาํหนดใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอีาํนาจไตสวนและวนิจิฉยัวาเจาหนาทีข่องรฐัตัง้แตผูบรหิารระดบัสงู
หรือขาราชการซ่ึงดํารงตําแหนงต้ังแตผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาขึน้ไปร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิด
ฐานทุจริตตอหนาที่ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการหรือความผิดตอตําแหนงหนาที่
ในการยุติธรรม รวมท้ังดําเนินการกับเจาหนาที่ของรัฐหรือขาราชการในระดับที่ตํ่ากวาที่รวมกระทํา
ความผิดกับผูดํารงตําแหนงดังกลาวหรือกับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือที่กระทําความผิด
ในลักษณะท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรดําเนินการดวย ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการปองกนัและปราบปรามการทจุรติ ซึง่บทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูดงักลาว
ไดกาํหนดหลักเกณฑ วธิกีารและเง่ือนไขในการไตสวนเจาหนาทีข่องรัฐขึน้ใหม ประกอบกับรฐัธรรมนูญ

 ๑จัดโดย สถาบันการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ สัญญา ธรรมศักด์ิ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ ในวันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๓.๓๐ นาิกา ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด คอนเวนช่ัน 
ถนนวิภาวดี-รังสิต เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร.
 ๒ประกาศราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๘ ตอนท่ี ๒๖ ก หนา ๑ ลงวันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔ มีผลใชบังคับต้ังแตวันท่ี 
๑๙ เมษายน ๒๕๕๔ อันเปนวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป.
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โครงการสัมมนา เรื่อง “แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔”
 

จุลนิติ

ยงัไดเปลีย่นแปลงขอบเขตอาํนาจหนาทีข่องคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในหลายประการไมวาจะเปนเร่ืองการ
สรรหาคณะกรรมการ ป.ป.ช. การตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน เปนตน จึงจําเปนตองมีการปรับปรุง
หลกัเกณฑการไตสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ใหสอดคลองกบัหลกัการดงักลาวขางตน รวมทัง้จําเปน
จะตองมีการปรับปรุงอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. บางประการโดยเฉพาะการตรวจสอบ
ทรัพยสินและหนี้สินและการบริหารจัดการองคกรเพ่ือใหการดําเนินงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้”

 ดังนั้น เพื่อเปนการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับรายละเอียดและแนวทางปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไปของ
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการปองกนัและปราบปรามการทจุรติ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ดงักลาว สถาบันการปองกันและปราบปรามการทุจรติแหงชาติ สญัญา ธรรมศักดิ ์สาํนกังานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ จึงไดจัดใหมี โครงการสัมมนา เรื่อง “แนวทางปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๔” ขึ้น เม่ือวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ ทั้งนี้ เพื่อใหบุคลากรในสวนราชการและหนวยงาน
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของซึ่งเขารวมการสัมมนาไดรับทราบถึงขอมูล สาระสําคัญ และแนวทางปฏิบัติตาง ๆ 
ที่เปลี่ยนแปลงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว รวมทั้งรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
จากเจาหนาที่และบุคลากรในภาคสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของอีกดวย

 โดยการสมัมนาในครัง้นี ้ศาสตราจารย (พเิศษ) วชิา มหาคณุ กรรมการปองกนัและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ ไดใหขอมูลอันเปนประโยชนเกี่ยวกับสาระสําคัญของพระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนญูวาดวยการปองกนัและปราบปรามการทจุรติ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยม ีนายวชิยั ววิติเสวี 
กรรมการปองกนัและปราบปรามการทจุรติแหงชาต ิดร. วชิช จรีะแพทย อธบิดอียัการฝายวชิาการ
สํานักงานอัยการสูงสุด และนายสรรเสริญ พลเจียก รองเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รวมเปนคณะวิทยากรวิจารณในประเด็นตาง ๆ รวมทั้งไดอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกับผูเขารวมสัมมนาอยางกวางขวาง โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้

p81-91.indd   82p81-91.indd   82 9/20/2011   8:16:49 PM9/20/2011   8:16:49 PM



ก.ย. - ต.ค. ๕๔ ๘๓

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 หลักการและสาระสําคัญของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามทุจรติ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ทีม่กีารแกไขเพิม่เตมิใหการบงัคบัใชกฎหมายมปีระสทิธภิาพ
มากยิ่งขึ้น มีดังนี้
 ๑. อาํนาจหนาทีข่องคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทจุรติแหงชาต ิ(คณะกรรมการ
ป.ป.ช.) ทีเ่ปล่ียนไปเม่ือมีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจรติในภาครัฐ (คณะกรรมการ ป.ป.ท.)
  โดยท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๐ (๓) ไดกําหนดให
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจหนาที่เฉพาะไตสวนและวินิจฉัยการกระทําทุจริตของ “เจาหนาที่ของ
รัฐท่ีดํารงตําแหนงตั้งแตผูบริหารระดับสูง หรือขาราชการท่ีดํารงตําแหนงตั้งแตผูอํานวยการกอง
หรือเทียบเทาข้ึนไป” รํ่ารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ หรือกระทําความผิด
ตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม รวมท้ังดําเนินการกับ
เจาหนาที่ของรัฐหรือขาราชการในระดับต่ํากวาที่รวมกระทําความผิดกับผูดํารงตําแหนงดังกลาว หรือ
กับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือที่กระทําความผิดในลักษณะที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควร
ดาํเนนิการ จงึสงผลใหการกระทาํทจุรติของเจาหนาทีข่องรฐัทีด่าํรงตาํแหนงตํา่กวาผูบรหิารระดบัสงู
และขาราชการท่ีดํารงตําแหนงตํ่ากวาผูอํานวยการกองไมอยูในอํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
และยังไมมีหนวยงานใดรับผิดชอบ กระทรวงยุติธรรมจึงไดดําเนินการปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลอง
กบับทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูดงักลาว โดยตรา พระราชบญัญตัมิาตรการของฝายบรหิารในการปองกนั
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑๓ โดยพระราชบัญญัติดังกลาวไดกําหนดโครงสรางองคกร
ฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจรติในภาครัฐออกเปน ๒ สวน คอื คณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (คณะกรรมการ ป.ป.ท.) และสํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทจุรติในภาครฐั (สาํนกังาน ป.ป.ท.) เพือ่ดําเนนิการตามอาํนาจหนาทีใ่นการปองกนั
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐตอไป
 ดังนั้น เจาหนาที่ของรัฐที่อยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดแก
 ๑. เจาหนาทีข่องรัฐตัง้แตผูบรหิารระดับสงูหรือขาราชการซ่ึงดาํรงตําแหนงตัง้แตผูอาํนวยการกอง
หรือเทียบเทาขึ้นไป
 ๒. เจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา ๘๔ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ ไดแก
  ๒.๑ ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือผูบริหารระดับสูงซึ่งมิใชบุคคลตามมาตรา ๖๖๔  
  ๒.๒ ผูพิพากษาและตุลาการ
  ๒.๓ พนักงานอัยการ
  ๒.๔ เจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานของศาลและองคกรตามรัฐธรรมนูญ
  ๒.๕ ผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น ผูชวยผูบริหารทองถิ่น และสมาชิกสภาทองถิ่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

 ๓ประกาศราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๑ ก ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๑ มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๕ มกราคม 
๒๕๕๑ อันเปนวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป.
 ๔ไดแก ผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ประธานสภาผูแทนราษฎร และประธานวุฒิสภา.
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โครงการสัมมนา เรื่อง “แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔”
 

จุลนิติ

  ๒.๖ เจาหนาทีข่องรฐัในสาํนกังานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรหรือสาํนักงานเลขาธิการวฒุสิภา
  ๒.๗ เจาหนาที่ ป.ป.ท.
  ๒.๘ เจาหนาทีข่องรฐัซึง่กระทาํความผดิในลกัษณะทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. เหน็สมควรดาํเนินการ
  ๒.๙ เจาหนาที่ของรัฐซึ่งรวมกระทําความผิดกับบุคคลตาม ๒.๑ – ๒.๘

 สวนเจาหนาที่ของรัฐที่อยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ไดแก
 ๑. เจาหนาที่ของรัฐในระดับที่ตํ่ากวาผูบริหารระดับสูง หรือผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา 
 ๒. เจาหนาทีข่องรฐันอกเหนือจากบคุคลตามมาตรา ๘๔ แหงพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนญูฯ 

 ๒. ความเกี่ยวของสัมพนัธระหวางคณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
 ภารกิจและอํานาจหนาที่ระหวางคณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะกรรมการ ป.ป.ท. ที่มีความ
เกี่ยวของสัมพันธกัน ไดแก
 ๑. เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนกรรมการ ป.ป.ท. โดยตําแหนง (มาตรา ๕ วรรคหน่ึง
ของพระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทจุริต พ.ศ. ๒๕๕๑)
 ๒. ใหคณะกรรมการ ป.ป.ท. สงเรื่องกลาวหาใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการ (มาตรา ๑๙ 
ของพระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑)
ในกรณีดังนี้
  ๒.๑  เรื่องกลาวหาบุคคลซึ่งไมใชเจาหนาที่ของรัฐแตอยูในอํานาจคณะกรรมการ ป.ป.ช.
  ๒.๒  เรื่องกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐที่อยูในอํานาจหนาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
  ๒.๓  เรื่องกลาวหาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. แจงใหสงใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา
 ๓. คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอีาํนาจดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองกลาวหาเจาหนาที ่ป.ป.ท. (มาตรา ๘๔ (๗))
 ๔. คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจเรียกใหโอนเรื่องกลาวหาซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ท. ไดรับไว
พิจารณาและสงเอกสารที่เกี่ยวของมาใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการตอไปได (มาตรา ๘๗/๑)

 ๓. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
 บทบัญญัติใน “หมวด ๒ อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ” ที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม ไดแก
 ๑. ไตสวนและวนิจิฉยัเจาหนาทีข่องรัฐกรณรีํา่รวยผิดปกตเิพือ่รองขอใหทรพัยสนิตกเปนของแผนดนิ
 ๒. ไตสวนและวินิจฉัยความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช เห็นสมควรดําเนินการ
 ๓. กํากับดูแลคุณธรรมและจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
 ๔. มอบหมายใหพนักงานไตสวนผูรับผดิชอบดําเนินการไตสวนและตรวจสอบแทนได
 ๕. มอบหมายใหเลขาธกิาร ป.ป.ช. และพนกังานเจาหนาทีแ่สวงหาขอเทจ็จรงิกอนการดาํเนินการไตสวน
 ๖. ดาํเนนิการเก่ียวกบัดานตางประเทศโดยเปนศนูยกลางความรวมมอืระหวางประเทศเพ่ือประโยชน
ในการปองกนัและปราบปรามการทจุริต ทัง้นี ้เพือ่ใหเปนไปตามพนัธกรณแีละขอตกลงระหวางประเทศ
ในการตอตานการทุจริต 
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ก.ย. - ต.ค. ๕๔ ๘๕

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 โดยอํานาจใน “การไตสวนขอเท็จจริง” ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. นั้นมีการปรับปรุงแกไข
ในหลายกรณี ดังนี้
 ๑. อํานาจในการเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับผูเกี่ยวของในเร่ืองที่กลาวหา (มาตรา ๒๕/๑)
 ๒. การมอบหมายใหพนกังานไตสวนดาํเนนิการแสวงหาขอเทจ็จรงิและรวบรวมพยานหลกัฐานแทน 
(มาตรา ๒๖ วรรคสองและวรรคสาม)
 ๓. การมอบหมายใหลงนามในหนังสือ ในกรณีตาง ๆ ดังนี้ (มาตรา ๒๗)
  ๓.๑  กรณียื่นคํารองตอศาล หรือการฟองคดีเอง (มาตรา ๒๘/๒)
  ๓.๒  การตรวจสอบความถกูตอง ความมอียูจรงิ และการเปลีย่นแปลงของทรพัยสนิและหนีส้นิ
(มาตรา ๓๗/๒ และมาตรา ๔๒)
  ๓.๓  การไตสวนขอเท็จจริง รวบรวมพยานหลักฐาน และสรุปสํานวนเสนอคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กรณีไดรับมอบหมายใหไตสวนขอเท็จจริง (มาตรา ๔๕/๑)
 ๔. อํานาจในการไตสวนถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนงเนื่องจากกระทําผิดมาตรฐานทาง
จริยธรรมอยางรายแรง (มาตรา ๔๓ (๑))
 ๕. การมอบหมายใหเลขาธิการ ป.ป.ช. ดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือใหไดขอเท็จจริง
ที่เพียงพอตอการไตสวนตามมาตรา ๔๓ โดยเลขาธิการ ป.ป.ช. อาจมอบหมายใหพนักงานเจาหนาที่
เปนผูดําเนินการได (มาตรา ๔๔/๑)
 ๖. การมอบหมายใหพนักงานไตสวนทําการไตสวนขอเท็จจริง รวบรวมพยานหลักฐานและสรุป
สํานวนเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. (มาตรา ๔๕/๑)
 ๗. การกําหนดใหคณะอนุกรรมการไตสวนไมจําตองมีกรรมการ ป.ป.ช. เปนประธานคณะ
อนกุรรมการ เวนแต กรณตีามมาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๖ ซึง่ประธานอนุกรรมการตองเปนกรรมการ 
โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับฐานะระดับของตําแหนง และการคุมครองผูถูกกลาวหาตามสมควร 
(มาตรา ๔๕)
 ๘. การจัดใหบุคคลทั่วไปสามารถเขาตรวจดูเหตุผลในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวา
ขอกลาวหาไมมีมูล (มาตรา ๕๓)
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ก.ย. - ต.ค. ๕๔๘๖

โครงการสัมมนา เรื่อง “แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔”
 

จุลนิติ

 ๔. การดําเนินคดีอาญากับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
 สาระสําคัญใน “หมวด ๖ การดําเนินคดีอาญาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตามมาตรา ๒๗๕ 
ของรัฐธรรมนูญ” ที่ไดมีการเพิ่มเติม ไดแก
 ๑. ในกรณีที่มีการฟองคดีอาญาผูถูกกลาวหาตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง หากการกระทําของผูถูกกลาวหานั้นเปนเหตุใหเกิดความเสียหายในทางทรัพยสินหรือ
เปนการละเมดิตอหนวยงานของรฐัหรอืบคุคลอืน่ อยัการสงูสดุอาจยืน่คาํรองขอใหศาลมคีาํพพิากษา
เพิกถอนการกระทําหรือคําส่ังอันมิชอบท่ีเปนการละเมิดนั้นได และหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ
สามารถดําเนินการใหผูถูกกลาวหาชดใชคาเสียหายไดดวย (มาตรา ๗๓/๑)
 ๒. ในการดาํเนนิคดอีาญาตามหมวดนี ้ถาผูถกูกลาวหาหลบหนไีปในระหวางถกูดาํเนนิคด ีกฎหมาย
กําหนดหามมิใหนับระยะเวลาที่ผูถูกกลาวหาหลบหนีรวมเปนสวนหนึ่งของอายุความ (มาตรา ๗๔/๑)

 ๕. การรองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน
 สาระสําคัญใน “หมวด ๗ การรองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน” ที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม 
ไดแก
 ๑. กาํหนดใหอาํนาจแกคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการดําเนินการในกรณีทีเ่จาหนาทีข่องรัฐรํา่รวย
ผิดปกติในขณะพนจากตําแหนงไมเกิน ๕ ป (มาตรา ๗๕)
 ๒. กาํหนดใหการกลาวหาวารํา่รวยผิดปกติจะทําดวยวาจาหรือทาํเปนหนังสอืก็ได (มาตรา ๗๖)
 ๓. ในกรณีมเีหตุอนัควรสงสัยวารํา่รวยผิดปกติ คณะกรรมการ ป.ป.ช. สามารถดําเนนิการไตสวน
ขอเท็จจริงตอไป (มาตรา ๗๗)
 ๔. ในกรณีที่มีคําสั่งของศาลอันเปนที่สุดใหยกคํารองท่ีกลาวหาร่ํารวยผิดปกติใหผูถูกกลาวหา
ไดรับการเยียวยาอยางเปนธรรม (มาตรา ๘๑/๑)

 ๖.  การตรวจสอบเจาหนาที่ของรัฐซ่ึงไมใชผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
 สาระสําคัญใน “หมวด ๘ การตรวจสอบเจาหนาที่ของรัฐซึ่งไมใชผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ตามมาตรา ๒๗๕ ของรัฐธรรมนูญ” ที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม ไดแก
 ๑. กาํหนดใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอํีานาจเรยีกสาํนวนหรอืเอกสารทีเ่กีย่วของจากหนวยงาน
ทีมี่อํานาจหนาทีใ่นการปองกนัและปราบปรามการทุจรติอ่ืนมาดาํเนนิการไดเองในกรณีทีเ่หน็วาเปนเรือ่ง
สําคัญที่มีผลกระทบตอสวนรวม หรือเห็นวาเปนกรณีที่อยูในอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
(มาตรา ๘๗/๑)
 ๒. กําหนดใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจพิจารณา
สงเรื่องที่มีการกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐวากระทําความผิดฐาน
ทจุรติตอหนาที ่กระทาํความผดิตอตําแหนงหนาทีร่าชการ หรอื
กระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรมท่ีอยูระหวาง
ดําเนินการ ใหผู บังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยหรือให
พนักงานสอบสวนดําเนินการทางอาญาก็ได (มาตรา ๘๙/๒)
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ก.ย. - ต.ค. ๕๔ ๘๗

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 ๓. กําหนดใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจเรียกสํานวนจากพนักงานสอบสวนมาดําเนินการ
ไตสวนใหมได หากไมเห็นดวยกับความเห็นของพนักงานสอบสวน (มาตรา ๘๙/๓)
 ๔. กําหนดใหสิทธิแกผูถูกกลาวหาในการอุทธรณดุลยพินิจการกําหนดโทษของผูบังคับบัญชา 
(มาตรา ๙๖)
 ๕. ในกรณีที่ขอกลาวหาใดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวามีความผิดทางอาญา ใหประธาน
กรรมการ ป.ป.ช. สงรายงาน เอกสาร และความเห็นไปยังอัยการสูงสุด โดยในกรณีที่ผูถูกกลาวหา
เปนขาราชการทหาร ใหอัยการสูงสุดเปนผูฟองคดีโดยถือเปนอัยการทหารตามกฎหมายวาดวย
พระธรรมนูญศาลทหารหรือจะมอบหมายใหอัยการทหารเปนผูฟองคดีแทนก็ได (มาตรา ๙๗)
 ๖. ในกรณีที่มีการฟองผูถูกกลาวหาเปนคดีอาญาตอศาลที่มีเขตอํานาจในการพิจารณาคด ี
ใหศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดียึดรายงานและสํานวนคดีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
เปนหลักในการพิจารณา และอาจไตสวนหาขอเทจ็จรงิและพยานหลกัฐานเพิม่เตมิไดตามทีเ่หน็สมควร
โดยใหศาลดาํเนินกระบวนพจิารณาไปโดยใชระบบไตสวนตามระเบียบท่ีทีป่ระชุมใหญศาลฎีกากําหนด 
และนํามาใชกับการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหารดวยโดยอนุโลม เวนแตในการดําเนินกระบวน
พิจารณาใหเปนไปตามระเบียบที่ที่ประชุมใหญศาลทหารสูงสุดกําหนด (มาตรา ๙๘/๑)

 ๗. การสงเสริมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
 สาระสาํคญัใน “หมวด ๙/๑ การสงเสรมิการปองกันและปราบปรามการทจุรติ” ทีไ่ดเพิม่เตมิโดย
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการปองกนัและปราบปรามการทจุรติ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ไดแก
 ๑. กําหนดใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจแจงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการใหมี
มาตรการในการคุมครองชวยเหลอืแกผูกลาวหา ผูเสียหาย ผูทาํคํารอง ผูรองทุกขกลาวโทษ ใหถอยคํา 
หรือผูแจงเบาะแสหรือขอมูลใด (มาตรา ๑๐๓/๒ วรรคหนึ่ง )
 ๒. กาํหนดใหผูเสยีหายมีสทิธไิดรบัคาตอบแทนเทาท่ีจาํเปนและสมควรจากหนวยงานทีร่บัผดิชอบ 
ในกรณีเกิดความเสียหายแกชีวิต รางกาย อนามัย ชื่อเสียง ทรัพยสิน หรือสิทธิอยางหนึ่งอยางใดของ
บุคคลตามขอ ๑ (มาตรา ๑๐๓/๒ วรรคสอง)
 ๓. กําหนดใหมีการใหรางวัลตอบแทนหรือประโยชนอื่นใดแกบุคคลผูใหถอยคํา หรือผูแจง
เบาะแสหรือขอมูล ตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด (มาตรา ๑๐๓/๓)
 ๔. กําหนดใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจเสนอตอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาส่ังการให
ผู ที่ใหถอยคํา แจงเบาะแสหรือขอมูลไดรับความคุมครองหรือมีมาตรการอ่ืนใดตามท่ีเห็นสมควร 
(มาตรา ๑๐๓/๕)
 ๕. กาํหนดใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอีาํนาจทีจ่ะกนับคุคลหรอืผูถกูกลาวหาทีใ่หความรวมมือ
กับคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไวเปนพยานไดโดยไมดําเนินคดีได (มาตรา ๑๐๓/๖) 
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ก.ย. - ต.ค. ๕๔๘๘

โครงการสัมมนา เรื่อง “แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔”
 

จุลนิติ

 ๖. กาํหนดใหหนวยงานของรัฐดาํเนนิการจดัทําขอมลูรายละเอยีดคาใชจายเกีย่วกับการจดัซือ้
จัดจางโดยเฉพาะราคากลางและการคํานวณราคากลางไวในระบบฐานขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส 
เพื่อใหประชาชนสามารถเขาตรวจดูได (มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหน่ึง)
  ๗. เพื่อประโยชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ในกรณีที่มีการทําสัญญาระหวาง
หนวยงานของรัฐกับบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ ใหบุคคลหรือนิติบุคคล
ที่เปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ (สัญญาซึ่งมีมูลคาตั้งแต ๕๐๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป) นั้น มีหนาที่แสดง
รายการรับจายของโครงการท่ีเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐตอกรมสรรพากร นอกเหนือจาก
บญัชีงบดลุปกตทิีย่ืน่ประจาํป เพือ่ใหมกีารตรวจสอบเกีย่วกบัการใชจายเงนิและการคาํนวณภาษเีงนิได
ในโครงการที่เปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐดังกลาว ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กําหนด (มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคสอง)
  ๘. ในกรณทีีป่รากฏจากการตรวจสอบหรอืการไตสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. วาบุคคลหรอื
นติิบคุคลใดทีม่สีวนเกีย่วของกบัการทุจรติของเจาหนาทีร่ฐั และกรณมีคีวามจําเปนทีจ่ะตองตรวจสอบ
ธรุกรรมทางการเงินหรือการชําระภาษีเงินไดของบุคคลหรือนิตบิคุคลน้ัน แลวแตกรณี ใหคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. มอีาํนาจประสานงานและส่ังใหหนวยงานของรัฐทีเ่กีย่วของรับเร่ืองดังกลาวไปดําเนินการตาม
อํานาจหนาที่ แลวใหหนวยงานของรัฐนั้นมีหนาที่รายงานผลการดําเนินการใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ทราบตอไป (มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคสาม)
  ๙. นอกจากกรณีตามขอ ๖ หรือขอ ๗ ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรเพ่ือดาํเนินการ
อยางใดอยางหนึ่งอันเปนการปองกันและปราบปรามการทุจริต เน่ืองจากการใชอํานาจหนาที่ของเจา
หนาทีร่ฐั ซึง่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรในการกาํหนดมาตรการเพือ่ใหหนวยงานของรัฐรบัไปปฏิบตัิ
ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจสั่งใหหนวยงานของรัฐดําเนินการไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กาํหนดมาตรการในเร่ืองน้ันแลวรายงานให คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบกไ็ด (มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคสี)่
 ๑๐. กาํหนดใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มหีนาทีร่ายงานตอคณะรฐัมนตรเีพือ่สัง่การใหหนวยงาน
ของรัฐทําขอมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง โดยหนวยงานของรัฐจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 
๑๘๐ วันนับแตวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหดําเนินการดังกลาว และใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
มีหนาที่ติดตามผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในกรณีดังกลาวดวย (มาตรา ๑๐๓/๘)

  ๘.  แนวทางปฏิบัติของผูบังคับบัญชาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
  เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไตสวนขอเท็จจริงแลวมีมติวาขอกลาวหาใดไมมีมูลใหขอกลาวหานั้น
เปนอันตกไป และขอกลาวหาใดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวามีมูลความผิดใหดําเนินการ ดังตอไปนี้
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ก.ย. - ต.ค. ๕๔ ๘๙

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

  ๘.๑  กรณีความผิดทางวินัย  
  ในกรณทีีม่มีลูความผดิทางวนิยั เมือ่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดพจิารณาพฤตกิารณแหงการกระทาํ
ความผดิแลวมมีตวิาผูถกูกลาวหาผูใดไดกระทาํความผดิวินัย ใหประธานกรรมการ ป.ป.ช. สงรายงาน
และเอกสารทีมี่อยู พรอมทัง้ความเหน็ไปยงัผูบงัคบับญัชาหรอืผูมอีาํนาจแตงตัง้ถอดถอนผูถกูกลาวหา
ผูนั้นเพื่อพิจารณาโทษทางวินัยหรือพิจารณาใหพนจากตําแหนง โดยผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจ
แตงตั้งถอดถอนไมตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนอีก (มาตรา ๙๒)
  เมื่อผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนไดรับเรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติ
ใหดําเนินการทางวินัยแกผูถูกกลาวหาแลวใหดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
        (๑) เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวาผูถูกกลาวหาผูใดไดกระทําความผิดวินัย ใหประธาน
กรรมการ ป.ป.ช. สงรายงานและเอกสารท่ีมีอยูพรอมทั้งความเห็นไปยังผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจ
แตงตั้งถอดถอนผูถูกกลาวหาผูนั้น
      (๒) ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนตองพิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิด
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีมติโดยไมตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอีก
     (๓) ในการพิจารณาโทษทางวินัยแกผูถูกกลาวหา ใหถือวารายงาน เอกสาร และความเห็นของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนสํานวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัย กรณี
ผูถูกกลาวหาไมมีกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับเก่ียวกับวินัยใหผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้ง
ถอดถอนดําเนินการตามอํานาจหนาที่ 
        (๔)  ใหผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนพิจารณาลงโทษภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่
ไดรับเรื่อง และสงสําเนาคําสั่งลงโทษใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่
ไดออกคําสั่ง (มาตรา ๙๓)
       (๕)  ในกรณทีีผู่บงัคบับญัชาหรอืผูมอีาํนาจแตงตัง้ถอดถอนละเลยไมดาํเนนิการตาม (๓) และ (๔) 
กฎหมายใหถือวาผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนกระทําความผิดวินัย (มาตรา ๙๔)
       (๖) ในกรณีที่ผู บังคับบัญชาไมดําเนินการทางวินัย หรือการดําเนินการทางวินัยไมถูกตอง 
หรือไมเหมาะสม กฎหมายกําหนดใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอความเห็นไปยังนายกรัฐมนตรี
เพ่ือสัง่การตามท่ีเห็นสมควร หรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะส่ังองคกรกลางบริหารงานบุคคลใหดาํเนินการ
ใหถูกตองเหมาะสมก็ได (มาตรา ๙๕)
      (๗) ผูถูกกลาวหาที่ถูกลงโทษตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีมติมีสิทธิอุทธรณ
ดุลพินิจในการสั่งลงโทษของผูบังคับบัญชาภายใน ๓๐ วันนับแตวันท่ีผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจ
แตงตั้งถอดถอนมีคําสั่งลงโทษ (มาตรา ๙๖)
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ก.ย. - ต.ค. ๕๔๙๐

โครงการสัมมนา เรื่อง “แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔”
 

จุลนิติ

        ๘.๒  กรณีความผิดทางอาญา 
 ในกรณีทีข่อกลาวหาใดทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. มมีตวิามคีวามผดิทางอาญา ใหประธานกรรมการ 
ป.ป.ช. สงเร่ืองใหอยัการสงูสดุเพ่ือฟองคดีตอศาลทีม่เีขตอาํนาจพจิารณาพพิากษาคด ี ในกรณทีีอั่ยการ
สงูสดุเห็นวาพยานหลกัฐานยังไมสมบูรณและแจงคณะกรรมการ  ป.ป.ช. ทราบ  คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
และอัยการสูงสดุจะแตงตัง้คณะทํางานรวมกันเพ่ือรวบรวมพยานหลักฐานใหสมบูรณ แตถาหากหาขอยตุิ
ไมได คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจฟองคดีเองหรือแตงตั้งทนายความใหฟองคดีแทน (มาตรา ๙๗)

      ๘.๓ กรณีความผดิทางแพง 
 ในกรณีที่มีมูลวาเจาหนาที่ของรัฐรํ่ารวยผิดปกติ ใหประธานกรรมการ ป.ป.ช. สงเร่ืองให
อยัการสงูสดุเพือ่ยืน่คาํรองตอศาลซึง่มเีขตอาํนาจพจิารณาพพิากษาคดเีพือ่ขอใหศาลสัง่ใหทรพัยสนิ
ตกเปนของแผนดิน (มาตรา ๘๐ และมาตรา ๘๑)

 สรุป  จากหลักการอันเปนสาระสําคัญของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ไดมีการแกไขเพ่ิมเติมพบวามี
บทบัญญตัซิึง่มีผลกระทบตอการปฏบิตังิานของบคุลากรในสวนราชการและหนวยงานตาง ๆ ทีเ่ก่ียวของ
อยางกวางขวาง อาทิ
 มาตรา ๑๐๓/๑ ที่กําหนดใหความผิดในหมวด ๙ การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคล
และประโยชนสวนรวม (มาตรา ๑๐๐ ถึงมาตรา ๑๐๓) เปนความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ หรือความผิด
ตอตําแหนงหนาที่ราชการหรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา
 มาตรา ๑๒๓/๑ ที่กําหนดใหเจาหนาที่ของรัฐที่ปฏิบัติหรอืละเวนการปฏิบัติอยางใดในตําแหนง
หรือหนาที่ หรือใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาที่โดยมิชอบ เพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด
หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต เปนความผิดทางอาญา
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ก.ย. - ต.ค. ๕๔ ๙๑

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ ๙๑ก.ย. - ต.ค. ๕๔ จลุนิติ

 มาตรา ๓๑ ทีก่าํหนดใหสถานะของประธานกรรมการ กรรมการ อนกุรรมการ และพนักงานไตสวน 
ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในการแสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานหรือการไตสวนขอเท็จจริง 
เปนพนกังานฝายปกครองหรอืตาํรวจชัน้ผูใหญ และมอํีานาจตามประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา
เชนเดียวกับพนักงานสอบสวน 
 มาตรา ๘๙/๒ มาตรา ๘๙/๓ และมาตรา ๘๙/๔ ที่กําหนดวิธีการปฏิบัติงานระหวาง
คณะกรรมการ ป.ป.ช กับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน การสงเรื่องใหผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจ
แตงตัง้ถอดถอนดาํเนนิการทางวนิยั หรอืดาํเนนิการตามอาํนาจหนาที ่หรอืใหพนักงานสอบสวนดาํเนนิการ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การรายงานผลการดําเนินการใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ทราบ และอํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการพิจารณาผลในเรื่องที่สงมอบใหดําเนินการ
 มาตรา ๙๘/๑ ที่กําหนดใหศาลท่ีมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดียึดรายงานและสํานวนคดีของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนหลักในการพิจารณาและอาจไตสวนหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน
เพิ่มเติมไดตามที่เห็นสมควร และการดําเนินคดีใหศาลดําเนินกระบวนพิจารณาโดยใชระบบไตสวน
 มาตรา ๑๐๓/๒ มาตรา ๑๐๓/๓ มาตรา ๑๐๓/๔ มาตรา ๑๐๓/๕ และมาตรา ๑๐๓/๖ ทีก่าํหนด
ใหมีมาตรการคุมครองพยาน การใหเงินสินบน และการใหรางวัลแกบุคคลทั่วไปและเจาหนาที่ของรัฐ 
เปนตน
 มาตรา ๑๐๓/๗ และมาตรา ๑๐๓/๘ ทีก่าํหนดใหหนวยงานของรฐัตองจดัทาํขอมลูรายละเอยีด
และเปดเผยการคาํนวณราคากลางในการจดัซือ้จัดจาง ทัง้นีเ้พือ่ใหประชาชนสามารถเขาตรวจดไูด รวมทัง้
การกําหนดใหบคุคลและนิตบิคุคลซ่ึงเปนคูสญัญากับหนวยงานของรัฐแสดงบัญชรีายการรับจายโครงการ
กับหนวยงานของรัฐตอกรมสรรพากร นอกเหนือจากบัญชีงบดุลปกติที่ยื่นประจําปอีกดวย
 ดังนั้น การจัดใหมีการสัมมนา เรื่อง “แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔” ขึ้น ยอมเปนการสงเสริม
ใหมกีารระดมความคิดเหน็เกีย่วกบักฎหมายดงักลาวทีห่ลากหลายและแตกตางกนัออกไป และยงัทาํให
ผูเขารวมการสมัมนาไดมโีอกาสรบัรูรบัทราบถงึปญหาขอกฎหมาย ขอมลูและขอเทจ็จรงิอนัเปนประโยชน 
รวมท้ังเขาใจถึงหลักการและเหตุผลของการปรับปรุงกฎหมายดังกลาวใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
อีกดวย ทั้งนี้ ความคิดเห็นของทุก ๆ ฝายยอมเปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับการนํามาใชเปนขอมูล
เพื่อประกอบการพิจารณาหรือตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่อยางถูกตองและเหมาะสมตอไป  
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คำคม

จุลนิติ

Human dignity, economic freedom, individual 

responsibility, these are the characteristics that

distinguish democracy from all other forms 

devised by man.yy

ศักดิ์ศรรีขขอองงคคววาามมเเปปนนคคนน เเสสรรีีภภาาพพททาางงเเศศรรษฐกิจ

ความรับผิดชอบสสววนนบบุคคคคลล เเหหหลลลาาานนนีี้้เเปปปนนนอองงคคปปรระะกกออบบของประชาธิปไตย

ททีี่ตตาางงกกัับรููปปแแบบบบกกาาารรรปปปกกคครรองงออยยาางงอ่ืน

(มั่น  พัธโนทัย, คำคมประชาธิปไตย, ๒๕๒๙, หนา ๖๗)

คำกลาวของนายพลดไวท ดี. ไอเซนฮาวร 
ประธานาธิบดีคนที่ ๓๔ ของสหรัฐอเมริกา

๙๒
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ก.ย. - ต.ค. ๕๔ ๙๓จุลนิติ

รางกฎหมายท่ีนาสนใจ
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ก. ประวัติ ความเปนมา และสถานะของรางพระราชบัญญัติ ณ ปจจุบัน*
  รางพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนากระบวนการยุติธรรมแหงชาติ    

พ.ศ. ... มีผูเสนอตอประธานสภาผูแทนราษฎรเพ่ือใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณา รวม ๒ ฉบับ คือ
  ๑. รางพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

แหงชาติ พ.ศ. ... เสนอโดย คณะรัฐมนตรี (ชุดที่มีนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ เปนนายกรัฐมนตรี)  
ตอประธานสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ และไดบรรจุระเบียบวาระการประชุม
สภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ ปที่ ๔ ครั้งที่ ๒๘ (สมัยสามัญทั่วไป) เมื่อวันพุธที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 

  ๒. รางพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... เสนอโดย 
นายสุทศัน  เงนิหมืน่ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธปิตย กบัคณะ ตอประธานสภาผูแทนราษฎร 
เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และไดบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ 
ปที่ ๔ ครั้งที่ ๒๘ (สมัยสามัญทั่วไป) เมื่อวันพุธที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 

   กอนทีส่ภาผูแทนราษฎร ชดุที ่๒๓ จะไดพจิารณารางพระราชบญัญตัฉิบบัน้ีในวาระที ่๑ 
ขั้นรับหลักการนั้นปรากฏวา ไดมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ 
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ อันเปนผลทำใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรชุดดังกลาวสิ้นสุดลง 
ดังนั้น รางพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงยังคงคางอยูระหวางการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร

    ผลจากการยุบสภาผูแทนราษฎรดังกลาว หากภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรอันเปนการเลือกตั้งทั่วไป (วันอาทิตยที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔) สภาผูแทนราษฎรจะพิจารณา
รางพระราชบญัญตัฉิบบันีต้อไปได ถาคณะรฐัมนตรทีีต่ัง้ขึน้ใหมภายหลงัการเลอืกตัง้ทัว่ไปรองขอภายใน
๖๐ วนันบัแตวนัเรียกประชุมรัฐสภาคร้ังแรกหลังการเลือกต้ังทัว่ไป (วนัเรียกประชุมรฐัสภาคร้ังแรกหลัง
การเลือกตั้งทั่วไปคือวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔) และรัฐสภามีมติเห็นชอบดวย แตถาคณะรัฐมนตรี

 * ขอมูล ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔

รางพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปรางพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูป
และพัฒนากระบวนการยุติธรรมแหงชาติ พ.ศ. ....และพัฒนากระบวนการยุติธรรมแหงชาติ พ.ศ. ....
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รางพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนากระบวนการยุติธรรมแหงชาติ พ.ศ. ....

จุลนิติ

มไิดรองขอภายในกำหนดเวลา ๖๐ วนัดงักลาว จงึจะมผีลทำใหรางพระราชบญัญตัฉิบับนี ้“เปนอนัตกไป” 
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๕๓ วรรคสอง

ข. หลักการและเหตุผลประกอบรางพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูป
และพัฒนากระบวนการยุติธรรมแหงชาติ พ.ศ. ....

หลักการ
  ใหมีกฎหมายวาดวยคณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนากระบวนการยุติธรรมแหงชาติ

เหตุผล
  โดยที่มาตรา ๘๑ (๔) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหรัฐตองจัดใหมี

กฎหมายเพ่ือจัดตั้งองคกรเพ่ือการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมท่ีดำเนินการเปนอิสระ มีอำนาจหนาที่
ในการปรบัปรงุและพฒันาการดำเนนิงานของหนวยงานทีเ่กีย่วของกบักระบวนการยตุธิรรม และปจจบุนั
มีพระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ พ.ศ.  ๒๕๔๙ ที่บัญญัติใหมีคณะกรรมการ
พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติมีอำนาจหนาที่สงเสริมใหองคกรท่ีเก่ียวของกับการบริหารงาน
ยุติธรรมไดรวมกันวางแผนการบริหารงานยุติธรรมและแกไขปญหาอุปสรรคในกระบวนการยุติธรรม 
ดังนั้น หลักการของกฎหมายดังกลาวจึงเกี่ยวของและสัมพันธกัน สมควรรวมเปนฉบับเดียวกัน
เพื่อมิใหเกิดความซ้ำซอนและขัดแยงกัน จึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

ค. สาระสำคัญโดยสรุป

๑) บทยกเลิกกฎหมาย
 ใหยกเลิกพระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙

๒) บทนิยาม
  “กระบวนการยุติธรรม” หมายความวา การดำเนินการเพื่ออำนวยความยุติธรรม

ใหเกิดข้ึนในการปฏิบัติการตามกฎหมาย การบังคับใชกฎหมาย และการวินิจฉัยช้ีขาดใหเปนไปตามกฎหมาย 
ไมวาจะเปนกระบวนการชัน้สืบสวน สอบสวน พจิารณา พพิากษา หรอืบงัคบัคดี หรอืกระบวนการอืน่ใด
อันจะยังใหเกิดความยตุิธรรมขึ้นในสังคม

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรมแหงชาติ

“กรรมการ” หมายความวา กรรมการปฏิรูปและพัฒนากระบวนการยุติธรรมแหงชาติ
“สำนักงาน” หมายความวา สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนากระบวนการ

ยุติธรรมแหงชาติ
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนากระบวนการ

ยุติธรรมแหงชาติ
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รางกฎหมายท่ีนาสนใจ

จุลนิติ

๓) ผูรักษาการตามกฎหมาย
   ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๕)

๔) คณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนากระบวนการยุติธรรมแหงชาติ
   ๔.๑) ใหมี “คณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนากระบวนการยุติธรรมแหงชาติ” 

ประกอบดวย ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอ่ืนอีก ๑๒ คน ซึ่งทรง
พระกรณุาโปรดเกลา ฯ แตงตัง้ขึน้ตามคำกราบบงัคมทลูของคณะรฐัมนตรโีดยความเหน็ชอบของรฐัสภา 
และใหเลขาธิการเปนเลขานุการคณะกรรมการ (มาตรา ๖)

   ๔.๒) กรรมการตองเปนผูมีผลงานหรือเคยปฏิบัติงานซึ่งแสดงใหเห็นถึงการเปน
ผูมีความรูและมีประสบการณเปนที่ประจักษในดานกระบวนการยุติธรรม หรือดานอื่นอันเปน
ประโยชนตอการปฏิรูปและพัฒนากระบวนการยุติธรรม รวมตลอดทั้งมีคุณธรรมจริยธรรม และ
มีความเปนกลางทางการเมือง (มาตรา ๗)

   ๔.๓) กรรมการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
     ก. คุณสมบัติ
         (๑) มีสัญชาติไทย
         (๒)  มีอายุไมต่ำกวา ๓๕ ป
     ข. ลักษณะตองหาม
         (๑)  เปนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง
         (๒)  เปนผูดำรงตำแหนงของพรรคการเมือง
         (๓) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ

หรอืรฐัวิสาหกจิ หรอืจากหนวยงานของเอกชนเพราะทจุรติตอหนาที ่หรอืเพราะประพฤตชิัว่อยางรายแรง 
หรือถือวากระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

         (๔)  เคยตองคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน
เพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ

         (๕) เปนกรรมการการเลือกตั้ง กรรมการตรวจเงินแผนดิน กรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
หรือผูตรวจการแผนดิน

         (๖) เปนผูวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
         (๗)  ติดยาเสพติดใหโทษ
         (๘)  เปนบุคคลลมละลาย
         (๙)  เปนผูตองคำพิพากษาใหจำคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล
         (๑๐)  เปนผูเคยตองคำพิพากษาใหจำคุกตั้งแต ๒ ปขึ้นไป  โดยไดพนโทษมา

ยังไมถึง ๕ ป ในวันที่ไดรับการเสนอช่ือ เวนแตในความผิดอันไดกระทำโดยประมาท  (มาตรา ๘)
   ๔.๔) กรรมการตองปฏิบัติหนาที่ของตนอยางเปนอิสระและเปนกลาง รวมท้ังตอง

คำนึงถึงผลประโยชนสวนรวมของชาติและประชาชนเปนสำคัญ โดยกรรมการตองไมประกอบอาชีพ
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จุลนิติ

หรือวิชาชีพ หรือกระทำกิจการใดอันเปนการกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหนาท่ีหรือเส่ือมเสียถึง
เกียรติศักดิ์แหงตำแหนงหนาที่ (มาตรา ๙)

   ๔.๕) กรรมการมวีาระการดำรงตำแหนงคราวละ ๔ ป  นบัแตวนัทีไ่ดรบัแตงตัง้และอาจ
ไดรับแตงต้ังใหมอีกได ใหกรรมการซึ่งพนจากตำแหนงตามวาระอยูในตำแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป
จนกวาจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งกรรมการข้ึนใหม (มาตรา ๑๐)

   ๔.๖) อำนาจหนาท่ีของคณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนากระบวนการยุติธรรมแหงชาติ 
     (๑)  จัดทำแผนแมบทการปฏิรูปและพัฒนากระบวนการยุติธรรมแหงชาติ

และแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรมแหงชาติ เสนอตอคณะรัฐมนตรี
     (๒)  เสนอแนะตอคณะรฐัมนตรเีพือ่ใหมกีารปรบัปรงุและพฒันาการดำเนนิงาน

ของหนวยงานที่เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรม
     (๓)  เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีหรือองคกรที่เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรม

ในการกำหนดนโยบาย กลยทุธ และแนวทางเกีย่วกบัการปฏริปูและพฒันากระบวนการยตุธิรรมใหเปนไป
โดยมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล

     (๔)  พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
ตามที่คณะรัฐมนตรีขอใหพิจารณา

     (๕)  ติดตามการดำเนินงานของหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรม
ใหเปนไปตามแผนแมบทการปฏริปูและพฒันากระบวนการยตุธิรรมแหงชาต ิและรายงานคณะรฐัมนตรี
เพื่อพิจารณาในกรณีที่หนวยงานใดไมดำเนินการใหเปนไปตามแผนดังกลาว

     (๖)  ศกึษา วเิคราะห และประเมินผลการบังคบัการใหเปนไปตามกฎหมายหรือ
การปฏิบตัิตามแผนแมบทการปฏิรูปและพัฒนากระบวนการยุติธรรมแหงชาติ

      (๗) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดมาตรการแกไขขอขัดของที่เปน
อุปสรรคตอการปฏิรูปและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ตลอดจนสงเสริมความรวมมือในการปฏิรูป
และพัฒนากระบวนการยุติธรรม

     (๘)  กำกับดูแลการจัดทำรายงานประจำปของสำนักงานเพ่ือเสนอตอคณะรัฐมนตรี
     (๙)  ใหคำปรึกษาแกคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองและคณะอนุกรรมการ
      (๑๐) ออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป การบริหาร

งานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพยสิน การรักษาการแทนหรือการปฏิบัติการแทนการ
กำหนดอัตราเงินเดือน คาตอบแทน สวัสดิการ หรือการสงเคราะหอื่นแกพนักงานและลูกจางของ
สำนักงาน และการดำเนินการอื่นของสำนักงาน

      (๑๑) ปฏิบัติการอื่นตามที่กำหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น 
หรือที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย (มาตรา ๑๖)

      (๑๒) มีอำนาจแตงตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง หรือคณะอนุกรรมการ หรือ
มอบหมายใหกรรมการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่ไดรับมอบหมายได (มาตรา ๑๔)
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๕) การจัดทำแผนแมบทการปฏิรูปและพัฒนากระบวนการยุติธรรมแหงชาติ
   ๕.๑) ในการจัดทำแผนแมบทการปฏิรูปและพัฒนากระบวนการยุติธรรมแหงชาติ 

ใหคณะกรรมการจดัใหมกีารประชมุเพือ่ระดมความคดิเหน็รวมกับหนวยงานทีเ่ก่ียวของกับกระบวนการ
ยุติธรรม และนำรางแผนแมบทการปฏิรูปและพัฒนากระบวนการยุติธรรมแหงชาติที่ไดจากการ
ประชุมเสนอใหหวัหนาหนวยงานท่ีเก่ียวของดงักลาวพจิารณาใหความเห็นและนำความเห็นทีไ่ดเหลานัน้
มาปรับปรุงแผนแมบทการปฏิรูปและพัฒนากระบวนการยุติธรรมแหงชาติเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาตอไป โดยแผนแมบทการปฏิรูปและพัฒนากระบวนการยุติธรรมแหงชาติที่คณะรัฐมนตรี
ใหความเห็นชอบแลว ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใชบังคับไดเปนเวลา ๕ ป และใหหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของกับกระบวนการยุติธรรมจัดทำแผนปฏิบัติการใหสอดคลองกับแผนแมบทการปฏิรูปและพัฒนา
กระบวนการยตุธิรรมแหงชาต ิและใหสำนกังบประมาณจดัสรรงบประมาณใหหนวยงานทีเ่กีย่วของกบั
กระบวนการยติุธรรมใหสามารถดำเนนิการตามแผนปฏบิตักิารดงักลาวไดตามทีจ่ำเปน และใหหนวยงาน
ที่เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรมสงแผนปฏิบัติการใหคณะกรรมการทราบดวย (มาตรา ๑๗)

   ๕.๒) แผนแมบทการปฏิรูปและพัฒนากระบวนการยุติธรรมแหงชาติอยางนอยตองมี
สาระสำคัญ ดังตอไปนี้

     (๑)  เปาหมายในการปฏิรูปและพัฒนากระบวนการยุ ติธรรมเพื่อใหมี
ประสิทธิภาพและอำนวยความยุติธรรมแกประชาชนไดอยางรวดเร็ว เที่ยงธรรม และทั่วถึง

     (๒)  มาตรการและข้ันตอนในการดำเนินการเพื่อบรรลุเปาหมายตาม (๑)
      (๓)  ภารกจิของหนวยงานทีเ่ก่ียวของกับกระบวนการยตุธิรรมในการดำเนนิการ

ตามมาตรการตาม (๒) 
     (๔)  ความจำเปนในการจัดใหมีกฎหมายขึ้นใหมหรือปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม

กฎหมายท่ีมีอยูเดิม ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการปฏิรูปและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
     (๕)  งบประมาณที่จำเปนตองใชในการปฏิรูปและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 

(มาตรา ๑๘)
   ๕.๓) แผนแมบทการปฏิรูปและพัฒนากระบวนการยุติธรรมแหงชาติตองไมมี

ผลกระทบตออำนาจอสิระในการพิจารณาวินิจฉยัอรรถคดขีองศาลหรือการดำเนินการขององคกรอสิระ
ตามรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่ไดรับแจงจากศาลหรือองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญวาขอกำหนดในแผน
แมบทการปฏิรูปและพัฒนากระบวนการยุติธรรมแหงชาติขอใดมีลักษณะที่ขัดตอหลักการดังกลาว 
ใหคณะกรรมการดำเนินการแกไขแผนแมบทดังกลาวตามควรแกกรณี (มาตรา ๑๙)

๕.๔) ในการดำเนินการจัดแผนแมบทการปฏิรูปและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
แหงชาติและการจัดทำขอเสนอแนะการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ
กับกระบวนการยุติธรรม ใหคณะกรรมการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวของประกอบดวย 
(มาตรา ๒๐)
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๖) สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนากระบวนการยุติธรรมแหงชาติ
   ๖.๑) ใหมี “สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนากระบวนการยุติธรรมแหงชาติ” 

เปนหนวยงานของรัฐที่ไมใชสวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
และไมเปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น โดยใหมีฐานะเปน
นิติบุคคลและอยูภายใตกำกับของประธานกรรมการ โดยกิจการของสำนักงานไมอยูภายใตบังคับ
แหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสมัพนัธ กฎหมายวาดวยประกนัสังคม 
และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน แตพนักงานและลูกจางของสำนักงานตองไดรับประโยชนตอบแทน
ไมนอยกวาที่กำหนดไวในกฎหมายดังกลาว (มาตรา ๒๑) 

   ๖.๒) ใหสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนากระบวนการยุติธรรมแหงชาติ
มอีำนาจหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานธุรการและกิจการท่ัวไปของคณะคณะกรรมการ และใหมีอำนาจหนาท่ี 
ดังตอไปนี้ดวย

      (๑) เผยแพรขอมลูขาวสารเกีย่วกบัความรูและวชิาการและผลงานวจิยัดานการ
ปฏิรูปและการพัฒนากระบวนการยุติธรรมแหงชาติ

     (๒)  ศกึษา วจิยั และวเิคราะหขอมลูเกีย่วกับกระบวนการยตุธิรรมเพือ่ประโยชน
แกการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

     (๓)  ประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐหรือองคกรท่ีเก่ียวของกับกระบวนการ
ยุติธรรม เพื่อสงเสริมความรวมมือในการปฏิรูปและพัฒนากระบวนการยุติธรรม  หรือการดำเนินการ
ตามแผนแมบทการปฏิรูปและพัฒนากระบวนการยุติธรรมแหงชาติ

     (๔)  สงเสริม สนบัสนุน และรวมมอืกบับคุคลอ่ืนในการวิจยัเก่ียวกับกระบวนการ
ยุติธรรม

     (๕)  ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย (มาตรา ๒๒)
   ๖.๓) กำหนดใหมีเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

แหงชาติมีหนาที่รับผิดชอบการปฏิบัติหนาที่ของสำนักงาน ขึ้นตรงตอประธานกรรมการ และเปน
ผูบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางของสำนักงาน (มาตรา ๒๓) ใหประธานกรรมการโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการเปนผูแตงตัง้และถอดถอนเลขาธกิาร ซึง่เลขาธกิารจะตองมคีณุสมบัตแิละไมมลีกัษณะ
ตองหามเชนเดียวกับกรรมการตามขอ ๔.๓) รวมท้ังคุณสมบัติและลักษณะตองหามอ่ืนตามท่ี
คณะกรรมการกำหนด  ใหเลขาธิการมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ ๔ ป นับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง
และอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได (มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕)

๖.๔) สำนักงานมีรายไดและทรัพยสินจาก (๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให 
(๒) รายไดและผลประโยชนอันไดมาจากการดำเนินงานตามอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการและ
สำนักงาน (๓) รายไดและดอกผลจากทรัพยสินของสำนักงาน (๔) เงินและทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหแก
สำนักงาน  รายไดของสำนักงานไมตองนำสงคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวย
วิธีการงบประมาณ (มาตรา ๒๗)

   ๖.๕)  เพ่ือประโยชนในการบริหารงานของสำนักงาน  คณะกรรมการอาจขอใหผูบังคับบัญชา
ของขาราชการหรือพนักงานของสวนราชการหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐท่ีเก่ียวของกับกระบวนการยุติธรรม
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รางกฎหมายท่ีนาสนใจ

จุลนิติ

ทานผูอานวารสาร “จลุนติ”ิ ผูใดมคีวามประสงคตองการท่ีจะแสดงความคิดเหน็เกีย่วกบั
รางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว สามารถเสนอความเห็นได โดยผานทางเว็บไซต ดังน้ี 

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

สั่งใหขาราชการหรือพนักงานดังกลาวไปชวยปฏิบัติหนาท่ีในสำนักงานไดเมื่อขาราชการหรือพนักงาน
ผูนัน้ยนิยอม โดยจะใหไปชวยปฏิบตัหินาท่ีเตม็เวลา บางเวลา หรอืนอกเวลาก็ได ในกรณเีชนนัน้ใหถือวา
ขาราชการหรือพนักงานผูนั้นไปปฏิบัติหนาที่ตามคำสั่งของผูบังคับบัญชา โดยในระหวางเวลาการ
ปฏบิตัหินาทีด่งักลาวใหถอืวาขาราชการหรือพนกังานน้ันเปนพนกังานของสำนักงาน และใหขาราชการ
หรือพนักงานซึ่งไปชวยปฏิบัติหนาที่ดังกลาว ไดรับเงินเดือนจากหนวยงานที่ขาราชการหรือพนักงาน
ผูนั้นสังกัด โดยคณะกรรมการอาจกำหนดคาตอบแทนเพ่ิมเติมใหดวยก็ได (มาตรา ๒๙)

๗) ความสัมพันธกับรัฐบาลและรัฐสภา
  ใหคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติหนาท่ีประจำปซ่ึงตองแสดงรายละเอียดแผนงาน

และผลการปฏิบัติหนาที่ ตลอดจนอุปสรรค และแผนการดำเนินงานในระยะตอไป เสนอตอ
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาภายใน ๓ เดือน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน โดยนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
วาการกระทรวงยุติธรรม สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภาอาจขอใหกรรมการหรือเลขาธิการ
ชี้แจงการดำเนินงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเปนหนังสือหรือขอใหมาชี้แจงดวยวาจาได และในการขอรับ
การจัดสรรงบประมาณเปนเงินอุดหนุนทั่วไป ใหสำนักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเสนอ
คำขอตอนายกรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการตอไป (มาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓)

๘) บทเฉพาะกาล
  ๗.๑) ในวาระเร่ิมแรก ใหคณะรัฐมนตรีดำเนินการแตงตั้งคณะกรรมการภายใน ๑๒๐ วัน

นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา ๓๔)
  ๗.๒) ใหโอนบรรดากิจการ ทรพัยสนิ สทิธ ิหน้ีสนิ และงบประมาณของกองงานคณะกรรมการ

การยตุธิรรมแหงชาต ิสำนกังานกจิการยตุธิรรม และในสวนทีเ่ก่ียวกับการเตรยีมการจดัตัง้คณะกรรมการ
ไปเปนของสำนักงานตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๓๕)

  ๗.๓) ใหโอนขาราชการและพนักงานราชการของกองงานคณะกรรมการยุตธิรรมแหงชาต ิ
สำนกังานกจิการยตุธิรรม ซึง่สมคัรใจไปปฏบิตังิานในสำนกังานไปเปนพนกังานของสำนกังาน โดยใหถือวา
เปนการออกจากราชการเพราะยบุเลกิตำแหนง แตเพือ่ประโยชนในการเปนสมาชกิ กบข. ตามกฎหมาย
วาดวยกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการใหถอืวาขาราชการท่ีโอนไปดังกลาวยังมฐีานะเปนขาราชการ
และสำนักงานมีฐานะเปนสวนราชการ (มาตรา ๓๖)
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ก.ย. - ต.ค. ๕๔

คำคม

จุลนิติ

There are two freedoms, the false where one is free to

d h t h lik d th t h h i f t ddo what he likeess,, aanndd tthhee ttrruuee wwhheerree hhee iis free to do 

wwhhaatt hhee oouugghhtt..

เสรีภาพมี ๒ อยยาางง ออยยาางงททีี่่ผผผิิดด กก็คคืออ อออยยาางงททีี่่จจะะททำำออะไรก็ไดตามใจชอบ 

และอยาางงททีี่่ถถููกก กกก็คคคืืออ ออยยาางงททีี่จจะะททำำำออะะะไไรรกก็็ไไดตามที่ควร

(มั่น  พัธโนทัย, คำคมประชาธิปไตย, ๒๕๒๙, หนา ๖๐)

คำกลาวของ ชารลส  คิงสลีย (๒๓๖๒ - ๒๔๑๘) 
นักบวชและนักประพันธชาวอังกฤษ

๑๐๐

Kamkom 5.indd   4Kamkom 5.indd   4 9/21/2011   10:29:25 AM9/21/2011   10:29:25 AM



ก.ย. - ต.ค. ๕๔ ๑๐๑

แนะนำกฎหมายใหมและกฎหมายท่ีนาสนใจ

จุลนิติ

 พระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ
 ของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔
 • ใหไว ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
 • ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
  เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๔ ก หนา ๗๔

หลักการและเหตุผล
 เนื่องจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญบัญญัติใหคณะกรรมาธิการสามัญ

และวิสามัญของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภามีอำนาจออกคำส่ังเรียกเอกสาร
จากบคุคลใด หรอืเรยีกบคุคลใดมาแถลงขอเทจ็จรงิหรอืแสดงความเหน็ในกจิการที่
กระทำหรือเรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยูนั้นได และใหคำสั่งเรียกดังกลาว
มผีลบังคบัซึง่จะสงผลดีตอการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ ทำใหมปีระสิทธภิาพ
และไดรับขอเท็จจริงที่ครบถวน  จึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสำคัญโดยสรุป
๑) บทนิยาม

 “คณะกรรมาธิการ” หมายความวา คณะกรรมาธิการสามัญและ
คณะกรรมาธิการวิสามัญของสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภา

 “ประธานคณะกรรมาธิการ” หมายความวา ประธานคณะกรรมาธิการสามัญ
และคณะกรรมาธิการวิสามัญของสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภา

 “หนวยราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการ
ที่เรียกชื่ออยางอื่นแตมีฐานะเทียบเทากระทรวง ทบวง กรม

 “หนวยงานของรัฐ” หมายความวา หนวยงานอื่นของรัฐนอกจาก
หนวยราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือราชการสวนทองถิ่น

 “รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการ
งบประมาณ๑

¹Ò§ÊÒÇÊØ·¸ÔÁÒμÃ  Ñ̈¹·Ã �á´§
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

 ๑ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ มาตรา ๔ บัญญัติวา 
  “รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา
  (ก) องคการของรัฐบาลหรือหนวยงานธุรกิจที่รัฐบาลเปนเจาของ
  (ข) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่สวนราชการมีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละหาสิบ
  (ค) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีสวนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม (ก) และ/หรือ (ข) มีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละหาสิบ
  (ง) บรษิทัหรอืหางหุนสวนนติบิคุคลทีส่วนราชการและ/หรอืรฐัวสิาหกจิตาม (ค) และ/หรอื (ก) และ/หรอื (ข) มทีนุรวมอยูดวย
เกินกวารอยละหาสิบ
  (จ) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่สวนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม (ง) และ/หรือ (ก) และ/หรือ (ข) และ/หรือ 
(ค) มีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละหาสิบ”.    
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ก.ย. - ต.ค. ๕๔๑๐๒

พระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ
ของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔

จุลนิติ

“ราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา ราชการสวนทองถิ่นตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน

๒) หลักการทั่วไป
๒.๑) สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภามีอำนาจเลือกสมาชิกของแตละสภา 

ตั้งเปนคณะกรรมาธิการสามัญ และมีอำนาจเลือกบุคคลผูเปนสมาชิกหรือมิได
เปนสมาชกิ ตัง้เปนคณะกรรมาธกิารวสิามญั เพือ่กระทำกจิการ พจิารณาสอบสวน 
หรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยูในอำนาจหนาที่ของสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภา 
แลวรายงานตอสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภา แลวแตกรณี

๒.๒) คณะกรรมาธิการมีอำนาจออกคำส่ังเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือ
เรียกบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระทำหรือ
ในเร่ืองท่ีพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยูนั้นได อยางไรก็ตาม คำสั่งเรียกดังกลาว
มิใหใชบังคับกับ 

    (๑) ผูพิพากษาหรือตุลาการที่ปฏิบัติตามอำนาจหนาที่ในกระบวน
วิธีพิจารณาพิพากษาอรรถคดีหรือการบริหารงานบุคคลของแตละศาล 

    (๒) ผูตรวจการแผนดินหรือกรรมการในองคกรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญที่ปฏิบัติตามอำนาจหนาท่ีโดยตรงในแตละองคกรตามรัฐธรรมนูญตาม
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ แลวแตกรณี 

    นอกจากน้ี ในกรณีที่บุคคลซ่ึงถูกคณะกรรมาธิการออกคำส่ังเรียก
ใหสงเอกสาร หรอืเรยีกมาแถลงขอเทจ็จรงิหรอืแสดงความคดิเหน็นัน้เปนขาราชการ 
พนกังาน หรอืลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รฐัวสิาหกิจหรือราชการ
สวนทองถิน่ ใหประธานคณะกรรมาธกิารแจงใหรฐัมนตรซีึง่บังคบับัญชาหรอืกำกับ
ดูแลหนวยงานท่ีบุคคลน้ันสังกัดทราบและมีคำส่ังใหบุคคลน้ันดำเนินการตามคำส่ังเรียก
ของคณะกรรมาธิการ เวนแตเปนกรณีท่ีเก่ียวกับความปลอดภัยหรือประโยชนสำคัญ
ของแผนดิน ใหถือวาเปนเหตุยกเวนการปฏิบัติตามคำส่ังเรียกของคณะกรรมาธิการ

๓) หลักเกณฑและวิธีออกคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ
๓.๑) ขั้นตอนแรก การออกหนังสือใหสงเอกสาร หรือหนังสือเชิญ

ใหมาชี้แจง
    ในการดำเนินกิจการท่ีกระทำหรือในเร่ืองที่พิจารณาสอบสวนหรือ

ศึกษาอยูของคณะกรรมาธิการเร่ืองใด หากคณะกรรมาธิการมีมติใหเรียกเอกสาร
จากบคุคลใด หรอืเรยีกบคุคลใดมาแถลงขอเทจ็จรงิหรอืแสดงความเหน็เพือ่ประกอบ
การพิจารณา ใหคณะกรรมาธิการดำเนินการมีหนังสือขอใหบุคคลน้ันสงเอกสาร 
หรือเชิญบุคคลน้ันมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นตอคณะกรรมาธิการ
ภายในเวลาท่ีคณะกรรมาธิการกำหนด
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ก.ย. - ต.ค. ๕๔ ๑๐๓

แนะนำกฎหมายใหมและกฎหมายท่ีนาสนใจ

จุลนิติ

    โดยหนังสือขอใหสงเอกสาร หรือหนังสือเชิญดังกลาวนั้น กฎหมาย
ไดกำหนดใหตองระบุเหตุแหงการขอใหสงเอกสารหรือเชญิ รวมท้ังประเด็นขอซกัถาม
ที่เกี่ยวของไวดวยตามสมควร ในการน้ีคณะกรรมาธิการอาจขอใหบุคคลน้ัน
นำเอกสารหรอืวตัถทุีเ่กีย่วของมาประกอบการพจิารณาดวยกไ็ด และบคุคลทีไ่ดรบั
หนังสือดังกลาว ตองดำเนินการจัดสงเอกสาร หรือมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดง
ความเห็นตอคณะกรรมาธิการภายในเวลาท่ีกำหนด เวนแตกรณีดังตอไปนี้

  (๑) กรณีเหลือเวลาท่ีจะปฏิบัติตามหนังสือไมถึง ๓ วัน นับแตวัน
ที่ไดรับหนังสือ

    ในกรณีบุคคลนั้นมีเวลาเหลือท่ีจะปฏิบัติตามหนังสือไมถึง ๓ วัน 
นบัแตวนัทีไ่ดรบัหนังสอื กฎหมายกำหนดใหบคุคลน้ันอาจไมปฏบิตัติามก็ได แตตอง
มหีนงัสอืแจงเหตุดงักลาวตอคณะกรรมาธิการภายใน ๓ วนันบัแตวนัทีไ่ดรบัหนังสอื 
เม่ือคณะกรรมาธกิารไดรบัหนงัสอืแจงเหตจุากบคุคลนัน้แลว ใหดำเนนิการมหีนงัสอื
ขอใหสงเอกสาร หรือเชิญใหมาชี้แจงกับคณะกรรมาธิการอีกครั้ง

  (๒) กรณเีคยสงเอกสาร หรอืมาชีแ้จงเรือ่งเดยีวกนัตอคณะกรรมาธกิาร
คณะอื่นแลว

    ในกรณีที่บุคคลน้ันเคยสงเอกสาร หรือไดมาแถลงขอเท็จจริง
หรือแสดงความเห็นในเร่ืองเดียวกันตอคณะกรรมาธิการคณะอื่นแลว บุคคลนั้น
อาจอางเอกสาร คำแถลง หรือความเห็นของตนดังกลาวแทนการสงเอกสาร หรือ
มาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็น แตตองมีหนังสือแจงตอคณะกรรมาธิการ
ภายใน ๓ วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือขอใหสงเอกสารหรือหนังสือเชิญ และเมื่อ
คณะกรรมาธิการไดรับหนังสือแจงตอคณะกรรมาธิการแลว หากคณะกรรมาธิการ
เห็นควรใหบุคคลดังกลาวสงเอกสารหรือมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็น
เพิ่มเติมตอคณะกรรมาธิการ ใหคณะกรรมาธิการมีหนังสือขอใหสงเอกสาร หรือ
เชิญใหมาช้ีแจงเพิ่มเติมตอคณะกรรมาธิการอีกได

  (๓) กรณีไมมาชี้แจง เพราะมีเหตุจำเปนที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได
    ในกรณีที่บุคคลใดไดรับหนังสือเชิญมาเพื่อแถลงขอเท็จจริง หรือ

แสดงความเหน็ บคุคลนัน้จะตองมาแถลงขอเทจ็จรงิหรอืแสดงความเหน็ดวยตนเอง 
เวนแตมีเหตุจำเปนที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได โดยอาจมีหนังสือขอเลื่อนหรือหนังสือ
มอบหมายใหบุคคลอื่นมาดำเนินการแทนพรอมชี้แจงเหตุจำเปนอยางชัดเจน
ตอคณะกรรมาธิการภายใน ๓ วันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือเชิญ และเมื่อ
คณะกรรมาธิการไดรับหนังสือชี้แจงเหตุจำเปนตอคณะกรรมาธิการแลว 
ใหคณะกรรมาธิการดำเนินการ ดังตอไปนี้

     - กรณีหนังสือขอเล่ือน ถาคณะกรรมาธิการพิจารณาแลว
ยอมใหเล่ือนได ใหคณะกรรมาธิการมีหนังสือเชิญบุคคลนั้นอีกได
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ก.ย. - ต.ค. ๕๔๑๐๔

พระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ
ของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔

จุลนิติ

     - กรณีหนังสือมอบหมายใหบุคคลอ่ืนมาดำเนินการแทน 
ถาคณะกรรมาธิการพิจารณาแลวยอมใหบุคคลที่ไดรับมอบหมายมาแถลงขอเท็จจริง 
หรือแสดงความเห็นตอคณะกรรมาธิการ ใหถือวาคำแถลงหรือความเห็นของ
บุคคลนั้นเปนคำแถลงหรือความเห็นของผูที่คณะกรรมาธิการมีหนังสือเชิญ แตถา
คณะกรรมาธิการพิจารณาแลวเห็นควรใหบุคคลท่ีไดรับหนังสือเชิญตองมาแถลง
ขอเทจ็จรงิหรอืแสดงความเหน็ตอคณะกรรมาธกิารดวยตนเอง ใหมหีนงัสอืเชญิบคุคล
ดังกลาวอีกครั้งหนึ่ง

๓.๒) ขั้นตอนที่สอง การออกคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ (กรณี
บุคคลนั้นไมปฏิบัติตามหนังสือที่ไดสงใหในขั้นตอนแรก)

    เมือ่บคุคลท่ีไดรบัหนังสอืขอใหสงเอกสาร หรือเชิญมาแถลงขอเท็จจริง
หรือแสดงความเห็นไมจัดสงเอกสาร หรือไมมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดง
ความเห็นตามขอ ๓.๑) ขัน้ตอนท่ีหนึง่ ใหคณะกรรมาธิการออกคำส่ังเรยีกเอกสาร
จากบคุคลนัน้หรอืเรยีกบคุคลนัน้มาแถลงขอเทจ็จรงิหรอืแสดงความเหน็ดวยตนเอง
ตอคณะกรรมาธิการ โดยอาจขอใหบุคคลน้ันนำเอกสาร หรือวัตถุที่เก่ียวของ
มาประกอบการพิจารณาดวยก็ได ซึ่ งในการออกคำสั่ ง เรียกดังกลาวนั้น 
คณะกรรมาธิการตองมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจำนวน
กรรมาธิการท้ังหมดเทาท่ีมีอยู และคำสั่งเรียกตองระบุถึงเหตุแหงการเรียก 
รายละเอียดของประเด็นขอซักถามท่ีเกี่ยวของตามสมควร และโทษของการฝาฝน
คำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการไวดวย

๓.๓) วิธีการจัดสงหนังสือและคำสั่งเรียก
    การ จัดส งหนัง สือและคำ ส่ัง เรี ยก  กฎหมายไดกำหนดให

คณะกรรมาธิการดำเนินการดวยวิธีการใดวิธีการหน่ึง หรือหลายวิธีการตามท่ี
คณะกรรมาธิการเห็นสมควรก็ได ดังตอไปนี้

    (๑) สงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ
    (๒) มอบใหบุคคลอื่นนำสง
    (๓) สงทางโทรสาร
    (๔) วิธีการอื่นใดที่คณะกรรมาธิการเห็นสมควรเฉพาะกรณี
    โดยหลักเกณฑและขั้นตอนการดำเนินการจัดสงหนังสือดังกลาว 

ใหเปนไปตามระเบียบที่ประธานรัฐสภากำหนด และเมื่อไดดำเนินการจัดสงตาม
หลักเกณฑและขั้นตอนดังกลาวแลวใหถือวาบุคคลน้ันไดรับหนังสือหรือคำสั่งเรียก 
แลวแตกรณี โดยชอบแลว

๔) คาใชจายในการเดินทางมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น
 บุคคลที่คณะกรรมาธิการมีหนังสือเชิญ หรือมีคำสั่งเรียกใหมาแถลง

ขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น มีสิทธิไดรับคาใชจายในการเดินทางมาแถลง
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ก.ย. - ต.ค. ๕๔ ๑๐๕

แนะนำกฎหมายใหมและกฎหมายท่ีนาสนใจ

จุลนิติ

ขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นตอคณะกรรมาธิการ ตามระเบียบท่ีประธานรัฐสภา
กำหนด

๕) บทยกเวนความรับผิดของผูใหถอยคำ หรือสงมอบวัตถุ เอกสาร หรือพยาน
หลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวของตอคณะกรรมาธิการ หรือผูที่จัดทำและเผยแพรรายงาน
การประชุม

 ผูที่ใหถอยคำ หรือสงมอบวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของ
ตอคณะกรรมาธิการ หรือผูที่จัดทำและเผยแพรรายงานการประชุมตามขอบังคับ
การประชุมสภาผูแทนราษฎร หรือวุฒิสภา แลวแตกรณี ไมตองรับผิดทั้งทางแพง 
ทางอาญา หรอืทางวินยั เนือ่งจากการท่ีตนเปดเผยขอมลู หรอืใหวตัถ ุเอกสาร หรอื
พยานหลักฐานหรือจัดทำและเผยแพรรายงานโดยสุจริต แลวแตกรณี

๖) บทกำหนดโทษทางอาญา
 (๑) กรรมาธิการผูใดปฏบิตัหิรอืละเวนการปฏบิตัหินาท่ีโดยมชิอบ เพือ่ให

เกดิความเสียหายแกผูหนึง่ผูใด หรอืปฏิบตั ิหรอืละเวนการปฏิบตัหินาท่ีโดยทุจรติ
ตามกฎหมายน้ี ตองระวางโทษจำคุกต้ังแต ๑ ปถึง ๑๐ ป หรือปรับตัง้แต ๒,๐๐๐ บาท
ถึง ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 (๒) ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ 
ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน ๓ เดือนหรือปรับไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 
และหากผูกระทำความผิดดังกลาวเปนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจาง
ของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน ใหถือวา
เปนความผิดทางวินัยดวย

(๓) ผูใดสงเอกสารหรือแจงขอความอันเปนเท็จตอคณะกรรมาธิการ
ซ่ึงกระทำการตามหนาที ่ตองระวางโทษจำคุกไมเกนิ ๒ ป หรอืปรับไมเกนิ ๔,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ

(๔) ผูใดกระทำดวยประการใด ๆ อันเปนการขัดขวางการปฏิบัติการ
ตามหนาทีข่องคณะกรรมาธกิาร ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน 
๒,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

๗) ผูที่มีอำนาจกลาวโทษเพื่อดำเนนิคดี
เมื่อมีการกระทำความผิดตามกฎหมายน้ี ใหประธานคณะกรรมาธิการ

มีหนังสือกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนเพ่ือดำเนินคดีตอไป

หมายเหตุ :-
• พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
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ก.ย. - ต.ค. ๕๔๑๐๖ จุลนิติ

พระราชบัญญัติกองทุนการออมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔

 พระราชบัญญัติกองทุนการออมแหงชาติ 
 พ.ศ. ๒๕๕๔
 • ใหไว ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
 • ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔
  เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๔ ก หนา ๔๗

หลักการและเหตุผล
 โดยท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๘๔ (๔) 

บัญญัติใหรัฐตองดำเนินการตามแนวนโยบายดานเศรษฐกิจ คือ จัดใหมีการออม
เพ่ือการดำรงชีพในยามชราแกประชาชน และเจาหนาที่ของรัฐอยางท่ัวถึง ดังน้ัน
เพื่อใหมีระบบการออมเพื่อการดำรงชีพในยามชราภาพท่ีครอบคลุมประชาชน
ทุกกลุมโดยเฉพาะประชากรภาคแรงงานสวนใหญของประเทศท่ีเปนแรงงาน
นอกระบบยังไมไดรับความคุมครองเพื่อการชราภาพอยางทั่วถึง จึงทำใหบุคคล
เหลานี้มีความเสี่ยงที่จะตกอยูในความยากจนในวัยสูงอายุ อันเนื่องมาจากไมมี
ชองทางหรือโอกาสเขาถึงระบบการออมเงินในขณะท่ีอยูในวัยทำงาน เพื่อสราง
ความม่ันคงในบ้ันปลายของชีวิตตลอดจนเพื่อเปนการสรางวินัยในการออมของ
ประชาชนคนไทยในวัยทำงาน จึงสมควรจัดตั้งกองทุนเพื่อเปนชองทางการออม
ขัน้พ้ืนฐานใหแกผูทีย่งัไมไดรบัความคุมครองเพือ่การชราภาพใหไดรบัผลประโยชน
ในรูปบำนาญ อันเปนการสรางความเทาเทียมและความเปนธรรมในการดูแล
จากภาครัฐ จึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสำคัญโดยสรุป
๑) บทนิยามที่สำคัญ 

 “กองทุน” หมายความวา กองทุนการออมแหงชาติ
 “สมาชิก” หมายความวา สมาชิกกองทุนการออมแหงชาติ
 “ เ งินสะสม” หมายความวา เงินที่สมาชิกสะสมเขากองทุนตาม

พระราชบัญญัตินี้
 “เงินสมทบ” หมายความวา เงินท่ีรัฐบาลจายสมทบเงินสะสมเขากองทุน

ตามพระราชบัญญัติน้ี 
“บำนาญ” หมายความวา เงินท่ีจายใหแกสมาชิกเปนรายเดือนเม่ือสมาชิกภาพ

ของสมาชิกสิ้นสุดลงเมื่ออายุครบ ๖๐ ปบริบูรณแลว
 “เงินดำรงชีพ” หมายความวา เงินที่จายใหแกสมาชิกเปนรายเดือนแทน

เงินบำนาญ
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ก.ย. - ต.ค. ๕๔ ๑๐๗จุลนิติ

แนะนำกฎหมายใหมและกฎหมายท่ีนาสนใจ

 “ทพุพลภาพ” หมายความวา การสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสยีสมรรถภาพของ
อวัยวะหรือของรางกาย หรือการสูญเสียสภาวะปกติของจิตใจ จนไมสามารถ
ทำงานได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการการแพทยตามกฎหมายวาดวย
ประกันสังคมกำหนด

 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการกองทุนการออมแหงชาติ

๒) การจัดตั้งกองทุนและลักษณะของกิจการกองทุน
 ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหน่ึงเรียกวา “กองทุนการออมแหงชาติ” 

เรียกโดยยอวา “กอช.” ใหกองทุนเปนหนวยงานของรัฐและมีฐานะเปนนิติบุคคล
ทีไ่มเปนสวนราชการหรือรฐัวิสาหกิจ โดยมีวตัถปุระสงคเพือ่สงเสรมิการออมทรพัย
ของสมาชิกและเพื่อเปนหลักประกันการจายบำนาญและใหประโยชนตอบแทน
แกสมาชิกเม่ือสิน้สมาชิกภาพ และรายไดของกองทนุไมตองนำสงเปนรายไดแผนดนิ 
โดยใหกองทุนประกอบดวย เงินสะสม เงินสมทบ เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคให 
เงินที่รัฐบาลจัดสรรให รายไดอื่น และดอกผลของเงินหรือทรัพยสินของกองทุน

 อำนาจของกองทุนการออมแหงชาติ
 ใหกองทุนมีอำนาจกระทำกิจการตาง ๆ  ภายในขอบวัตถุประสงคของกองทุน 

และรวมถึง
 (๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิตาง ๆ
 (๒) กอตั้งสิทธิหรือทำนิติกรรมใด ๆ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร
 (๓) ลงทุนหาผลประโยชนจากทรัพยสินของกองทุน
 (๔) กระทำการอยางอ่ืนบรรดาท่ีเกีย่วกับหรือเก่ียวเน่ืองในการจัดใหสำเร็จ

ตามวัตถุประสงคของกองทุน
 ทั้งนี้ กิจการของกองทุนไมอยูในบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครอง

แรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ 
และกฎหมายวาดวยประกันสังคม

๓) การควบคุมและการบริหาร
๓.๑) คณะกรรมการกองทุนการออมแหงชาติ
    ใหมีคณะกรรมการกองทุนการออมแหงชาติ เรียกโดยยอวา 

“คณะกรรมการ กอช.” ประกอบดวย ปลดักระทรวงการคลงั เปนประธานกรรมการ 
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงาน เลขาธิการ
สำนักงานประกันสังคม ผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ผูวาการธนาคาร
แหงประเทศไทย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย สมาชิกที่ไดรับเลือก จำนวน ๖ คน ผูรับบำนาญท่ีไดรับเลือก 
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ก.ย. - ต.ค. ๕๔๑๐๘ จุลนิติ

พระราชบัญญัติกองทุนการออมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔

จำนวน ๑ คน และผูทรงคุณวุฒิ จำนวน ๔ คน โดยในจำนวนน้ีตองเปนผูทรงคุณวุฒิ
ดานกฎหมาย ดานบัญชี ดานการเงินและการลงทุน และดานสวัสดิการชุมชน
ดานละ ๑ คน เปนกรรมการ และใหเลขาธิการ เปนกรรมการและเลขานุการ

    ใหกรรมการซ่ึงเปนสมาชิก กรรมการซ่ึงเปนผูรับบำนาญ และกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ ๓ ป กรรมการดังกลาวซึ่งพนจาก
ตำแหนงอาจไดรับเลือกอีกได แตจะดำรงตำแหนงเกิน ๒ วาระติดตอกันมิได

    อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการกองทุนการออมแหงชาติ
    (๑) กำหนดนโยบาย และออกระเบยีบ ขอบงัคบั ประกาศ และคำสัง่

ในการบริหารกิจการของกองทุน ตลอดจนกำหนดนโยบายการลงทุนของกองทุน
ตามหลักเกณฑที่กำหนดโดยกฎกระทรวง

    (๒) กำกับดูแลการบริหารกิจการของกองทุน
    (๓) ออกขอบังคับวาดวยการปฏิบัติงานของเลขาธิการและ

รองเลขาธิการดานการลงทุน และการมอบอำนาจใหผูอืน่ปฏิบตังิานแทนเลขาธิการ
และรองเลขาธิการดานการลงทุน

    (๔) กำหนดหลกัเกณฑและวธิกีารในการรบั เกบ็รกัษา และจายเงนิ
ของกองทุน

    (๕) พิจารณามอบหมายใหสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอ่ืนจัดการ
เงินของกองทุน

    (๖) แตงต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติการตามท่ีคณะกรรมการ
มอบหมาย

    (๗) ออกระเบียบ คำส่ัง และขอบังคับเก่ียวกับการพนักงาน 
ระบบพนักงานสัมพันธ การบรรจุแตงต้ัง ถอดถอน และวินัยพนักงานและลูกจาง
ของกองทุน การกำหนดเงินเดือนและเงินอ่ืน ๆ รวมตลอดถึงการสงเคราะห
และสวัสดิการตาง ๆ

    (๘) เสนอแนะตอรัฐมนตรี ในการปรับปรุงอัตราเงินสะสม
และเงินสมทบ

    (๙) ปฏิบัติงานอ่ืนใดเพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุน
ตามท่ีกำหนดในกฎหมายน้ี

๓.๒) คณะอนุกรรมการการลงทุน
    ใหมีคณะอนุกรรมการการลงทุน ประกอบดวย ผูอำนวยการ

สำนกังานเศรษฐกิจการคลัง เปนประธานอนุกรรมการ ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย 
ผูแทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เลขาธิการ 
และผูทรงคุณวุฒิ จำนวน ๔ คน ซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งจากผูมีความรู
ความสามารถและมีความเช่ียวชาญดานเศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตรระบบไรดอกเบ้ีย 
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ก.ย. - ต.ค. ๕๔ ๑๐๙จุลนิติ

แนะนำกฎหมายใหมและกฎหมายท่ีนาสนใจ

ดานการเงินและการลงทุน หรือดานกฎหมาย เปนอนุกรรมการ และรองเลขาธิการ
ดานการลงทุน เปนอนุกรรมการและเลขานุการ

    อำนาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการการลงทุน
    (๑) ใหคำแนะนำปรึกษาดานการลงทุนตอคณะกรรมการ
    (๒) ใหคำแนะนำปรึกษาดานการกำหนดหลักเกณฑการคัดเลือก

สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่จะมอบหมายใหจัดการเงินของกองทุน
    (๓) ติดตามดูแลการดำเนินงานของสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่

ไดรับมอบหมายใหจัดการเงินของกองทุน
    (๔) รายงานผลการดำเนินการดานการลงทุนและเสนอความเห็น

ตอคณะกรรมการ
    (๕) ปฏิบัติการในเร่ืองอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
๓.๓) เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแหงชาติ
    กฎหมายไดกำหนดใหคณะกรรมการแตงต้ังเลขาธิการคณะกรรมการ

กองทุนการออมแหงชาติ๒ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี และใหคณะกรรมการ
แตงตั้งรองเลขาธิการดานการลงทุน โดยใหเลขาธิการเปนผูบังคับบัญชา
พนักงานและลูกจางของกองทุนและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของกองทุน
ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุน และตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
และนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด และเลขาธิการตองรับผิดชอบตอ
คณะกรรมการในการบริหารกิจการของกองทุน ซึ่งในกิจการของกองทุนที่เกี่ยวกับ
บุคคลภายนอกใหเลขาการเปนผูแทนของกองทุน

๔) สมาชิกและสิทธิประโยชนของสมาชิก
๔.๑) บุคคลซึ่งมีสิทธิสมัครเปนสมาชิกกองทุนการออมแหงชาติ
    ภายใตบังคับมาตรา ๓๙ ใหบุคคลสัญชาติไทยซึ่งมีอายุไมต่ำกวา 

๕๐ ปบริบูรณ และไมเกิน ๖๐ ปบริบูรณ และไมเปนผูประกันตนตามกฎหมาย
วาดวยประกันสังคม ซึ่งสงเงินเพื่อไดรับประโยชนทดแทนกรณีชราภาพ สมาชิก
กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการกรุงเทพมหานคร 
กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถ่ิน กองทุนสำรองเล้ียงชีพ กองทุน
สงเคราะหตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน หรือเปนสมาชิกกองทุน
หรืออยูในระบบบำนาญอื่นตามที่กำหนดโดยกฎกระทรวงมีสิทธิเปนสมาชิก
ของกองทุน โดยบุคคลดังกลาวอาจสมัครเปนสมาชิกของกองทุนไดโดย

 ๒ ทั้งนี้ ใหการดำรงตำแหนง การพนจากตำแหนง และการกำหนดเง่ือนไขในการทดลองปฏิบัติงานหรือการทำงานในหนาที่
เลขาธิการและรองเลขาธิการดานการลงทุน ใหเปนไปตามสัญญาจางที่คณะกรรมการกำหนด โดยใหมีอายุการจางคราวละไมเกิน ๔ ป 
และเมื่อครบกำหนดอายุสัญญาจางแลวคณะกรรมการจะตออายุสัญญาจางอีกก็ไดแตตองไมเกิน ๔ ป.
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ก.ย. - ต.ค. ๕๔๑๑๐ จุลนิติ

พระราชบัญญัติกองทุนการออมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔

แสดงความจำนงพรอมกบัการจายเงนิสะสมเขากองทนุ ซึง่ตองไมนอยกวาเดอืนละ 
๕๐ บาท แตไมเกินจำนวนที่กำหนดโดยกฎกระทรวง

    นอกจากนี้ ใหรัฐบาลจายเงินสมทบตามระดับอายุของผูเปนสมาชิก
และเปนอัตราสวนกับจำนวนเงินสะสมตามบัญชีเงินสมทบทายกฎหมายนี้๓ 
และเม่ือรวมกันแลวในปหน่ึง ๆ ตองไมเกินจำนวนเงินสมทบสูงสุดท่ีกำหนดโดย
กฎกระทรวง ซึง่ตองไมเกนิจำนวนเงนิสมทบสงูสดุตามบญัชเีงนิสมทบทายกฎหมายนี ้
โดยใหมกีารพิจารณาทบทวนกฎกระทรวงน้ีทกุ ๕ ป ในกรณทีีส่มาชิกไมจายเงินสะสม
เขากองทุน ใหสมาชิกรายนั้นยังคงการเปนสมาชิกตอไปแตรัฐบาลไมตองจายเงิน
สมทบเขากองทุนสำหรับสมาชิกรายน้ัน สวนการจายเงินสมทบ ใหจายภายใน
สิ้นเดือนถัดจากเดือนที่สมาชิกจายเงินสะสมเขากองทุน

๔.๒) การสิ้นสมาชิกภาพของสมาชิก
    กฎหมายไดกำหนดใหสมาชิกยอมส้ินสมาชิกภาพในกรณีดังตอไปน้ี
    ก.  สมาชิกมีอายุครบ ๖๐ ปบริบูรณ โดยในกรณีที่สมาชิก

สิ้นสมาชิกภาพเพราะอายุครบ ๖๐ ปบริบูรณ กฎหมายใหสมาชิกผูนั้นมีสิทธิ
ไดรับบำนาญจากกองทุนจนตลอดชีวิต

    ข . สมาชิกตาย โดยในกรณีสมาชิกสิ้นสมาชิกภาพเพราะ
ถึงแกความตายกอนอายุครบ ๖๐ ปบริบูรณ กฎหมายไดกำหนดใหจายเงินสะสม 
เงินสมทบ และผลประโยชนของเงินสะสมและเงินสมทบของผูนั้นทั้งหมดจาก
กองทุนใหแกบุคคลซึ่งสมาชิกผูตายไดแสดงเจตนาไวตอกองทุน เวนแตมิไดแสดง
เจตนาไวใหจายแกทายาทตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้

    (๑) บตุรใหไดรบั ๒ สวน แตถาผูตายมีบตุรต้ังแต ๓ คนข้ึนไป ใหไดรบั 
๓ สวน

    (๒) สามีหรือภริยาใหไดรับ ๑ สวน
    (๓) บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดาที่มีชีวิตอยูใหไดรับ ๑ สวน
    ในกรณีที่ไมมีทายาทใน (๑) (๒) หรือ (๓) หรือทายาทน้ันไดถึง

แกความตายไปกอนใหแบงเงินดังกลาวระหวางทายาทผูมีสิทธิใน (๑) (๒) หรือ (๓) 
ที่มีทายาทผูมีสิทธิไดรบั แตถาไมมีบุคคลซึ่งสมาชิกผูตายไดแสดงเจตนาไวและไมมี
ทายาท หรือบุคคลน้ันไดถึงแกความตายไปกอน ใหเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน
ของเงินสะสมและเงินสมทบนั้นตกเปนของกองทุน

 ๓ บัญชีเงินสมทบทายพระราชบัญญัติกองทุนการออมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  (๑) อายุสมาชิกไมเกิน ๓๐ ป อัตราสวนเงินสมทบตอเงินสะสม รอยละ ๕๐ เงินสมทบสูงสุด ๓,๐๐๐ บาทตอป
  (๒) อายุสมาชิกเกิน ๓๐ ป แตไมเกิน ๕๐ ป อัตราสวนเงินสมทบตอเงินสะสม รอยละ ๘๐ เงินสมทบสูงสุด ๔,๘๐๐ บาทตอป
  (๓) อายุสมาชิกเกิน ๕๐ ป อัตราสวนเงินสมทบตอเงินสะสม รอยละ ๑๐๐ เงินสมทบสูงสุด ๖,๐๐๐ บาทตอป.
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ก.ย. - ต.ค. ๕๔ ๑๑๑จุลนิติ

แนะนำกฎหมายใหมและกฎหมายท่ีนาสนใจ

    แตในกรณีทีส่มาชิกทุพพลภาพกอนอายุครบ ๖๐ ปบรบิรูณ ซึง่แพทย
ที่ทางราชการรับรองไดตรวจและแสดงความเห็นวาทุพพลภาพ สมาชิกจะขอรับ
เงินสะสมและผลประโยชนของเงินสะสมทั้งหมดหรือบางสวนจากกองทุนก็ได 
การขอรับเงินสะสมและผลประโยชนของเงินสะสมเพราะเหตุทุพพลภาพดังกลาว 
ใหขอรับไดเพียงครั้งเดียว 

    ค. สมาชิกไดลาออกจากกองทุน โดยในกรณีท่ีสมาชิกส้ินสมาชิกภาพ
เพราะลาออกจากกองทุน กฎหมายไดกำหนดใหสมาชกิผูนัน้มสีทิธไิดรบัเงินสะสม
และผลประโยชนของเงินสะสมจากกองทุน สวนเงินสมทบและผลประโยชน
ของเงินสมทบใหตกเปนของกองทุน

    โดยในวันท่ีสมาชิกส้ินสมาชิกภาพเพราะอายุครบ ๖๐ ปบริบูรณ
ตาม ก. หรือเพราะถึงแกความตายตาม ข. ถาผลประโยชนของเงินสะสม
และเงินสมทบที่ไดรับตลอดชวงอายุการเปนสมาชิกคำนวณไดนอยกวาอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภท ๑๒ เดือน โดยเฉลี่ยของธนาคารออมสิน ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร และธนาคารพาณิชยแหงใหญ ๕ แหง 
ตามที่คณะกรรมการกำหนด ใหกองทุนจายชดเชยใหแกสมาชิกเพื่อใหได
ผลประโยชนเทากับอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจำท่ีคำนวณไดขางตน โดยการจาย
ชดเชยใหกองทุนจายจากเงินในบัญชีเงินกองกลางแสดงรายการเงินท่ีรัฐบาล
จัดสรรให

    ใหสิทธิในการรับเงินทั้งปวงตามกฎหมายนี้เปนสิทธิเฉพาะตัว
ไมอาจโอนแกกันได

๕) การเงินและการบัญชี
กองทุนการออมแหงชาติตองจัดใหมีระบบบัญชีที่เหมาะสมเพื่อบันทึก

รายการทางบัญชีและแสดงผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของกองทุน
โดยถูกตองตามมาตรฐานการบัญชี รวมทั้งตองจัดใหมีการตรวจสอบภายใน
เปนประจำตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการทราบอยางนอย
ปละ ๑ คร้ัง โดยใหกองทุนจัดใหมีบัญชี ประกอบดวย บัญชีเงินรายบุคคล 
บัญชีเงินบำนาญ และบัญชีเงินกองกลาง

เม่ือสมาชิกผูใดส้ินสมาชิกภาพเพราะอายุครบ ๖๐ ปบริบูรณ ใหโอนเงิน
จากบัญชีเงินรายบุคคลของสมาชิกผูน้ันมาเขาบัญชีเงินบำนาญเพื่อใชจายเปน
บำนาญตามที่คำนวณได หรือจายเปนเงินดำรงชีพใหแกสมาชิกผูนั้น ในกรณีที่เงิน
ในบัญชีเงินบำนาญของผูรับบำนาญผูใดมีคงเหลือไมเพียงพอจายบำนาญ ใหจาย
บำนาญจากเงินของบัญชีเงินกองกลาง หากผูรับบำนาญหรือผูรับเงินดำรงชีพตาย
และยังมีเงินคงเหลือในบัญชีเงินบำนาญของผูนั้น ใหจายเงินที่เหลือนั้นแกบุคคล
ซึ่งเปนทายาทตามขอ ๔.๒) ข. โดยอนุโลม
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ก.ย. - ต.ค. ๕๔๑๑๒ จุลนิติ

พระราชบัญญัติกองทุนการออมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔

โดยดอกผลท่ีไดจากการนำเงินของกองทุนในแตละบัญชีไปลงทุนหา
ผลประโยชนเมื่อไดหักไวสำหรับเปนคาใชจายในการดำเนินงานของกองทุน
ตามอัตราที่คณะกรรมการกำหนดแลวที่เหลือใหดำเนินการจัดสรร ดังนี้

(๑)  ดอกผลของการนำเงินของบัญชีเงินรายบุคคลไปลงทุน ใหจัดสรรเปน
ผลประโยชนของเงินสะสมและเงินสมทบของเงินท่ีมีอยูในบัญชีของสมาชิกแตละคน

(๒)  ดอกผลของการนำเงินของบัญชีเงินบำนาญของผูรับบำนาญไปลงทุน 
ใหหักเขาบัญชีเงินกองกลางตามอัตราท่ีคณะกรรมการประกาศกำหนดเพ่ือสำรองจาย
เงินบำนาญในกรณีที่เงินในบัญชีเงินบำนาญของผูรับบำนาญมีคงเหลือไมเพียงพอ
จายบำนาญใหจายบำนาญจากเงินของบัญชีเงินกองกลาง สวนที่เหลือใหจัดสรร
เพิ่มในบัญชีของผูรับบำนาญแตละคน

(๓)  ดอกผลของการนำเงินของบัญชีเงินบำนาญของผูรับเงินดำรงชีพไปลงทุน 
ใหจัดสรรเพ่ิมในบัญชีของผูรับเงินดำรงชีพแตละคน

(๔)  ดอกผลอื่นนอกจาก (๑) (๒) และ (๓) ใหจัดสรรเปนรายไดของบัญชี
เงินกองกลาง

๖) การตรวจสอบและรายงาน
กฎหมายไดกำหนดใหกองทุนการออมแหงชาติ แจงยอดเงินสะสม เงนิสมทบ 

พรอมทั้งผลประโยชนตอบแทนของเงินดังกลาวในสวนของสมาชิกแตละคน
ใหสมาชกิทราบอยางนอยปละ ๑ ครัง้ รวมทัง้ใหยืน่รายงานแสดงการจดัการกองทนุ
ตอรฐัมนตรอียางนอยเดอืนละ ๑ ครัง้ และจดัทำงบการเงนิ เพือ่แสดงผลการดำเนนิงาน
และฐานะการเงนิของกองทนุเสนอผูสอบบญัชภีายใน ๑๒๐ วนั นบัแตวนัสิน้ปบญัช ี
ตลอดจนจัดทำรายงานประจำปเสนอรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเสนอตอคณะรัฐมนตรี 
สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา เพื่อทราบภายใน ๑๘๐ วันนับจากวันสิ้นปบัญชี 
โดยรายงานดังกลาวตองแสดงประมาณการการเงินที่จะขอใหรัฐบาลจัดสรรเพื่อ
การดำเนินงานของกองทุนในระยะเวลา ๓ ปนับจากวันเสนอรายงานผลงาน
ของกองทุนในปที่ลวงมาแลว พรอมทั้งงบการเงิน และรายงานของผูสอบบัญชีดวย

ทั้งนี้ ใหสำนักงานการตรวจเงินแผนดินหรือผูสอบบัญชีที่สำนักงาน
การตรวจเงินแผนดินใหความเห็นชอบเปนผูสอบบัญชีของกองทุน และให
ผูสอบบัญชีทำรายงานการสอบบัญชีของกองทุนเสนอตอรัฐมนตรีภายใน ๑๕๐ วัน
นับแตวันสิ้นปบัญชี และใหประกาศงบการเงินที่ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบแลว
และรายงานการสอบบัญชีในราชกิจจานุเบกษา

๗) การควบคุมกำกับการจัดการกองทุน
ใหคณะกรรมการมอีำนาจสัง่ใหผูไดรบัมอบหมายใหจดัการเงนิของกองทนุ 

กรรมการ ผูจัดการ หรือผูรับผิดชอบในการดำเนินงานของผูไดรับมอบหมาย
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แนะนำกฎหมายใหมและกฎหมายท่ีนาสนใจ

ใหจัดการเงินของกองทุน ช้ีแจงขอเท็จจริงเก่ียวกับการจัดการเงินของกองทุน
ภายในระยะเวลาที่กำหนด ในกรณีที่ผู ไดรับมอบหมายดังกลาวไมชี้แจง
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดการเงินของกองทุนภายในระยะเวลาท่ีกำหนดโดย
ไมมีเหตุอันสมควร หรือปรากฏวาผูไดรับมอบหมายใหจัดการเงินของกองทุน
จัดการเงินของกองทุนในลักษณะที่อาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกกองทุน 
ใหคณะกรรมการมีอำนาจส่ังใหผูไดรับมอบหมายใหจัดการเงินของกองทุน
แกไขหรอืระงับการกระทำน้ัน หรอืส่ังยกเลกิการมอบหมายใหจดัการเงนิของกองทุน
นั้นได และเมื่อไดรับคำสั่งยกเลิกการมอบหมายใหจัดการเงินของกองทุนแลว 
ใหผูไดรับมอบหมายใหจัดการเงินของกองทุนหยุดจัดการเงินของกองทุนในทันที 
และสงมอบเงินและทรัพยสินคืนภายในเวลาท่ีกำหนดในคำส่ังนั้น 

อำนาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายน้ี 
(๑) เขาไปในสถานทีป่ระกอบธรุกิจหรอืสถานทีต่ัง้ของผูไดรบัมอบหมายให

จัดการเงินของกองทุนในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือใน
เวลาทำการของสถานที่นั้นเพื่อตรวจสอบสมุดบัญชีหรือเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับ
การจัดการเงินของกองทุน ทั้งนี้ เมื่อไดเขาไปและลงมือทำการตรวจสอบแลว 
ถายังดำเนินการไมเสร็จจะกระทำตอไปในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาทำการของ
สถานที่นั้นก็ได

(๒) ยึดหรืออายัดเอกสารหรือหลักฐานท่ีเกี่ยวของกับการกระทำความผิด
ตามกฎหมายน้ี เพื่อประโยชนในการสอบสวนขอเท็จจริงหรือดำเนินคดี

 (๓) สั่งใหกรรมการ ผูจัดการ พนักงานหรือลูกจางของผูไดรับมอบหมาย
ใหจดัการเงนิของกองทนุมาใหถอยคำหรือสงสำเนาหรือแสดงสมุดบัญชี หรือเอกสาร
หลักฐานเก่ียวกับการจัดการเงินของกองทุน

๘) บทกำหนดโทษ
(๑) ผูไดรับมอบหมายใหจัดการเงินของกองทุนรายใดไมปฏิบัติตามขอ ๗) 

กรณีไดรับคำสั่งยกเลิกการมอบหมายใหจัดการเงินของกองทุนจากคณะกรรมการ
แลวไมหยุดจัดการเงินของกองทุนในทันที และสงมอบเงินและทรัพยสินคืนภายใน
เวลาที่กำหนดในคำสั่ง ตองรับโทษปรับไมเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีก
ไมเกินวันละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท จนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง และในกรณีที่ผูไดรับ
มอบหมายใหจัดการเงินของกองทุนกระทำความผิดดังกลาว กรรมการ ผูจัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดำเนินงานของผูไดรับมอบหมายใหจัดการเงิน
ของกองทุนนั้น ตองรับโทษจำคุกไมเกิน ๓ ป หรือปรับไมเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจำทั้งปรับ เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทำความผิดของ
ผูไดรับมอบหมายใหจัดการเงินของกองทุนนั้นดวย
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ก.ย. - ต.ค. ๕๔๑๑๔ จุลนิติ

พระราชบัญญัติกองทุนการออมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔

(๒) ผูใดไมปฏิบัติตามคำสั่ง ขัดขวาง หรือไมใหความสะดวกแกพนักงาน
เจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายน้ี ตองรับโทษจำคุกไมเกิน ๓ เดือน 
หรือปรับไมเกิน ๓๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

(๓) กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของ
ผูไดรับมอบหมายใหจัดการเงินของกองทุนรายใดแสดงขอความอันเปนเท็จ
หรือปกปดขอความจริงซ่ึงควรบอกใหแจงในสาระสำคัญเกี่ยวกับการจัดการเงิน
ของกองทุนตอคณะกรรมการ ตองรับโทษจำคุกไมเกิน ๕ ป หรือปรับไมเกิน 
๒,๕๐๐,๐๐๐ บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

(๔) ความผิดของผูไดรับมอบหมายใหจัดการเงินของกองทุน และผูซึ่ง
ไมปฏิบัติตามคำส่ัง ขัดขวาง หรือไมใหความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่
ซึ่งปฏิบัติหนาที่ดังกลาวมาขางตนนั้นใหคณะกรรมการเปรียบเทียบท่ีรัฐมนตรี
แตงตัง้มอีำนาจเปรียบเทยีบได เมือ่คณะกรรมการเปรยีบเทยีบไดทำการเปรยีบเทยีบ
กรณีใด และผูตองหาไดชำระคาปรับตามคำเปรียบเทียบภายในระยะเวลาท่ี
คณะกรรมการเปรียบเทียบกำหนดแลว ใหคดีนั้นเปนอันเลิกกัน แตถาผูตองหา
ไมยนิยอมใหเปรยีบเทยีบ หรอืเมือ่ยนิยอมแลวไมชำระเงนิคาปรบัภายในระยะเวลา
ที่กำหนด ใหดำเนินคดีตอไป

๙) บทเฉพาะกาล
(๑) ในวาระเริ่มแรกกฎหมายกำหนดใหรัฐบาลจัดสรรเงินเขาบัญชี

เงินกองกลางเปนจำนวน ๑,๐๐๐ ลานบาท เพ่ือเปนคาใชจายในการดำเนินงานของ
กองทุน ตลอดจนใหมีคณะกรรมการคณะหน่ึงประกอบดวย ปลัดกระทรวงการคลัง 
เปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงาน 
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย เลขาธิการ
สำนกังานคณะกรรมการกำกบัหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย เปนกรรมการ และ
ใหผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังทำหนาที่เลขานุการ เพื่อปฏิบัติหนาที่
ตามกฎหมายน้ีไปพลางกอน และใหคณะกรรมการดังกลาวดำเนินการเลือกกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการ และแตงตั้งเลขาธิการ ทั้งนี้ ภายใน ๙๐ วันนับแตวันที่ 
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔

(๒) เมื่อไดดำเนินการเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิและแตงตั้งเลขาธิการ
แลว ใหกรรมการเทาที่มีอยูประกอบเปนคณะกรรมการกองทุนการออมแหงชาติ
เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายน้ีไปพลางกอน โดยใหดำเนินการเลือกกรรมการ
ซึ่งเปนสมาชิกตามที่บัญญัติไวในกฎหมายนี้เพื่อใหไดคณะกรรมการกองทุน
การออมแหงชาตติามกฎหมายนีภ้ายใน ๓๖๐ วนันับแตวนัทีห่มวด ๓ วาดวยสมาชกิ
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ก.ย. - ต.ค. ๕๔ ๑๑๕จุลนิติ

แนะนำกฎหมายใหมและกฎหมายท่ีนาสนใจ

และสทิธปิระโยชนของสมาชกิมผีลใชบงัคบั ในกรณทีีย่งัไมอาจเลอืกกรรมการซึง่เปน
ผูรับบำนาญตามท่ีบัญญัติไวในกฎหมายน้ีได เนื่องจากยังไมมีผูรับบำนาญตาม
กฎหมายน้ี ใหดำเนินการเลือกกรรมการซ่ึงเปนสมาชิกอีก ๑ คน เพื่อปฏิบัติหนาที่
ไปพลางกอนจนกวาจะมีการเลือกกรรมการซ่ึงเปนผูรับบำนาญตามกฎหมายน้ี 

ทั้งนี้ ภายใน ๑ ปนับแตวันที่บทบัญญัติแหงหมวด ๓ วาดวยสมาชิก
และสิทธิประโยชนของสมาชิกใชบังคับ หากในวันที่สมัครเขาเปนสมาชิกผูสมัคร
เขาเปนสมาชกิผูใดมอีาย ุ๕๐ ปบรบิรูณขึน้ไป ใหผูนัน้มสีทิธเิปนสมาชกิของกองทนุ
ตอไปไดอีก ๑๐ นับแตวันที่เปนสมาชิกและเมื่อเปนสมาชิกของกองทุนครบ ๑๐ ป 
หรือเมื่อสมาชิกซึ่งมีอายุ ๖๐ ปบริบูรณขึ้นไปลาออกจากการเปนสมาชิกใหถือวา
เปนกรณีที่สมาชิกอายุครบ ๖๐ ปบริบูรณ ตามกฎหมายน้ี และใหนำบทบัญญัติใน
หมวด ๓ วาดวยสมาชิกและสิทธิประโยชนของสมาชิก และหมวด ๔ วาดวยการเงิน
และการบัญชีมาใชบังคับโดยอนุโลม

หมายเหตุ :-
• พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับใชตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
  เปนตนไป เวนแต บทบัญญัติแหงหมวด ๓ ใหใชบังคับเมื่อพนกำหนด ๓๖๐ วัน
  นับแตวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

 พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน
 (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๔
 • ใหไว ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
 • ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
  เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๔ ก หนา ๖๔

หลักการและเหตุผล
 โดยที่เปนการสมควรกำหนดใหผูมีสัญชาติไทยทุกคนตองมีบัตรประจำตัว

ประชาชนไวใชแสดงตนเพื่อประโยชนในการเขารับบริการสาธารณะของรัฐ จึงได
ปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการการออกบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อใหสอดคลอง
กับการท่ีรัฐจะนำเทคโนโลยีมาใชในการบริการประชาชนในดานตาง ๆ ผานทาง
บตัรประจำตัวประชาชน เพือ่ประโยชนของผูถอืบตัรประจำตัวประชาชน สมควรแกไข
เพิ่มเติมกฎหมายวาดวยบัตรประจำตัวประชาชนเพ่ือใหสอดคลองกับหลักการ
ดังกลาวและสภาวการณปจจุบัน  จึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
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ก.ย. - ต.ค. ๕๔๑๑๖ จุลนิติ

พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๔

สาระสำคัญที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม
๑) ไดแกไขเพ่ิมเติมความในมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๖ ทวิ และมาตรา ๖ ตรี 

แหงพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ ในเรื่อง
การขอมีบัตรประจำตัวประชาชน ดังนี้ 

   ๑.๑) ผูตองมีบตัรประจำตัวประชาชน  ตองเปนผูที่ประกอบดวย
      (๑) ผูมีสัญชาติไทย
      (๒) มีอายุตั้งแต ๗ ปบริบูรณ แตไมเกิน ๗๐ ปบริบูรณ และ
      (๓) มีชื่อในทะเบียนบาน
      ขอยกเวน แตความดังกลาวไมใหใชบังคับแกผูซึ่งไดรับการ

ยกเวนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง กลาวคือ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ไดออกกฎกระทรวง คือ กฎกระทรวงกำหนดบุคคลซึ่งไดรับการยกเวนไมตองมี
บตัรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘๔ โดยกฎกระทรวงดงักลาวไดกำหนดใหบคุคล
ดังตอไปนี้ไดรับการยกเวนไมตองมีบัตรประจำตัวประชาชน 

      (๑) สมเด็จพระบรมราชินี
      (๒) พระบรมวงศานุวงศตั้งแตชั้นพระองคเจาขึ้นไป
      (๓) ภิกษุ สามเณร นักพรตและนักบวช
      (๔) ผูมกีายพกิารเดนิไมได หรอืเปนใบ หรอืตาบอดทัง้สองขาง 

หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
      (๕) ผูอยูในที่คุมขังโดยชอบดวยกฎหมาย
      (๖) บุคคลซ่ึงกำลังศึกษาวิชา ณ ตางประเทศ และไมสามารถ

ยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชนได
      สำหรับผูซ่ึงไดรับการยกเวนตามกฎกระทรวง และมีบัตร

ประจำตัวตามกฎหมายอื่นใหใชบัตรประจำตัวนั้นแทนได แตทั้งนี้กฎหมายไมหาม
ในการท่ีผูซึ่งมีอายุเกิน ๗๐ ปและผูซ่ึงไดรับการยกเวนตามกฎกระทรวงจะขอ
มีบัตรก็ได

   ๑.๒) การขอมบีตัรประจำตวัประชาชน กฎหมายไดกำหนดใหผูทีจ่ะ
ขอมีบัตรประจำตัวประชาชน ยื่นคำขอมีบัตรตอพนักงานเจาหนาที่ภายในกำหนด 
๖๐ วันนับแต
      (๑) วันที่อายุครบ ๗ ปบริบูรณ
      (๒) วันท่ีไดสัญชาติไทย สำหรับผูท่ีไมไดสัญชาติไทยโดยการเกิด 
หรือไดกลับคืนสัญชาติไทยตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ

 ๔ กฎกระทรวงกำหนดบุคคลซ่ึงไดรับการยกเวนไมตองมีบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดประกาศในราชกิจจานุเษกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เลม ๑๒๓  ตอนที่ ๒๓ ก วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙ โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙ เปนตนไป.
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ก.ย. - ต.ค. ๕๔ ๑๑๗จุลนิติ

แนะนำกฎหมายใหมและกฎหมายท่ีนาสนใจ

      (๓) วันท่ีนายทะเบียนเพ่ิมช่ือในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวย
การทะเบียนราษฎร       
      (๔) วันที่พนสภาพจากการไดรับการยกเวน

   ๑.๓) อายบุตัรประจำตวัประชาชน บตัรประจำตัวประชาชนใหใชได
นบัแตวนัออกบัตรและมีอายุ ๘ ปนบัแตวนัเกดิของผูถอืบัตรทีถ่งึกำหนดภายหลงัจาก
วันออกบัตร แตบัตรท่ียังไมหมดอายุในวันที่ผูถือบัตรมีอายุครบ ๗๐ ปบริบูรณ
ใหใชบัตรนั้นตอไปไดตลอดชีวิต

   ๑.๔) การขอถือบัตรใหม ใหผูถือบัตรท่ีตองมีบัตรใหม ยื่นคำขอตอ
พนักงานเจาหนาท่ีภายใน ๖๐ วันนับแตวันท่ีบัตรเดิมหมดอายุ แตท้ังน้ีผูถือบัตรจะขอ
มีบัตรใหมกอนวันที่บัตรเดิมหมดอายุก็ได โดยใหยื่นคำขอตอพนักงานเจาหนาที่
ภายใน ๖๐ วันกอนวันที่บัตรเดิมหมดอายุ

๒) ไดแกไขเพ่ิมเติมความในมาตรา ๖ เบญจ แหงพระราชบัญญัติ
บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
บตัรประจำตัวประชาชน (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ ในเร่ืองการยืน่คำขอเพ่ือขยาย
ระยะเวลาขอมีบัตร โดยกำหนดใหในกรณีที่มีเหตุสมควร รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยซ่ึงรักษาการตามกฎหมายน้ี จะขยายกำหนดเวลาตาม
ขอ ๑.๒) ขอ ๑.๓) หรือการขอมีบัตรใหมหรือขอเปลี่ยนบัตรตามมาตรา ๖ จัตวา๕ 
สำหรับทองที่ใดหรือบุคคลใดก็ได โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๓) ไดเพิ่มความเปนมาตรา ๖ ฉ แหงพระราชบัญญัติบัตรประจำตัว
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ในกรณีของบุคคลซึ่งมีสิทธิในการยื่นคำขอมีบัตรได 
โดยการกำหนดใหการขอมีบัตรตามขอ ๑.๒) และการขอมีบัตรใหมหรือขอเปลี่ยน
บตัรตามมาตรา ๖ จตัวา ของผูมอีายุไมถงึ ๑๕ ปนัน้ ใหเปนหนาท่ีของบิดามารดา 
ผูปกครองหรือบุคคลซ่ึงรับดูแลผูนั้นอยูเปนผูยื่นคำขอ แตท้ังนี้ก็ไมเปนการ
ตัดสิทธิบุคคลนั้นที่จะยื่นคำขอดวยตนเอง

๔) ไดเพิ่มความเปนมาตรา ๗/๑ แหงพระราชบัญญัติบัตรประจำตัว
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ในเรื่องการเพิ่มหนวยความจำเพื่อบันทึกขอมูลอื่นของ
ผูถอืบตัร และแกไขเพิม่เตมิความในมาตรา ๑๐ แหงพระราชบญัญัตบิตัรประจำตวั
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ในเรือ่งขอตรวจหลักฐาน รายการหรือขอมลูใดเก่ียวกบับัตร 

 ๕ พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖ จัตวา บัญญัติวา 
  “ผูถือบัตรตองมีบัตรใหมหรือเปลี่ยนบัตร แลวแตกรณี โดยยื่นคำขอตอพนักงานเจาหนาที่ภายในกำหนดหกสิบวันนับแต
  (๑) วันที่บัตรหายหรือถูกทำลาย
  (๒) วันที่บัตรชำรุดในสาระสำคัญ
  (๓) วนัที่แกไขชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุลในทะเบียนบาน
  ผูถือบัตรผูใดยายที่อยูจะขอเปล่ียนบัตรก็ได”. 
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ก.ย. - ต.ค. ๕๔๑๑๘ จุลนิติ

พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๔

กลาวคือ กฎหมายไดกำหนดใหบัตรประจำตัวประชาชนนอกจากจะมีรายการ
ตามที่กำหนดไวในมาตรา ๗๖ แลว จะมีหนวยความจำเพื่อบันทึกขอมูลอ่ืนของ
ผูถือบัตรดวยก็ได แตขอมูลที่บันทึกไวในหนวยความจำดังกลาวน้ันตองไมสามารถ
เปดเผยตอบุคคลหรือหนวยงานซึ่งมิใชเปนผูจัดทำหรือรวบรวมขอมูลนั้นได 
เวนแตเปนขอมูลทั่วไปที่ปรากฏอยูบนบัตร หรือเปนการเปดเผยตอหนวยงาน
ทีม่คีวามจำเปนตองทราบขอมลูนัน้เทาทีจ่ำเปนเพือ่ประโยชนของผูถอืบตัรโดยไดรบั
ความยินยอมจากผูถือบัตรหรือเพื่อประโยชนของรัฐ หรือเพื่อความสงบเรียบรอย
ของบานเมือง

   ทั้งนี้ ภายใตบังคับของบทบัญญัติดังกลาว ผูมีสวนไดเสียโดยตรง
จะขอตรวจหลักฐาน รายการหรือขอมูลใดเกี่ยวกับบัตร และจะขอใหพนักงาน
เจาหนาทีถ่ายเอกสารหรือคัดและรับรองสำเนาดวยก็ได  ทัง้นี ้ตามหลักเกณฑ วธิกีาร 
และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

๕) ไดแกไขเพ่ิมเติมความในมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติบัตรประจำตัว
ประชาชน พ .ศ . ๒๕๒๖ ในกรณีที่ ไดมีการขอมีบัตร  การขอมีบัตรใหม  
การขอเปลี่ยนบัตร การออกบัตรและการออกใบรับและการออกใบแทนใบรับ 
ใหเปนไปตามแบบ หลักเกณฑ และวิธีการท่ีกำหนดในกฎกระทรวง แตในกรณี
ที่พนักงานเจาหนาที่ไมสามารถออกบัตรใหผูยื่นคำขอไดในวันเดียวกันใหออก
ใบรบัแกผูยืน่คำขอ โดยใบรบัหรอืใบแทนใบรบัน้ันใหใชไดเสมอืนบตัรตามระยะเวลา
ทีก่ำหนดไวในใบรบัหรอืใบแทนใบรบั และการใชใบรบัหรอืใบแทนใบรบัใหใชรวมกบั
บัตรเดิม เวนแตเปนกรณีการขอมีบัตรครั้งแรกหรือบัตรหายหรือถูกทำลายทั้งหมด

 ๖) ไดแกไขเพ่ิมเติมความในมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติบัตรประจำตัว
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบัตรประจำตัว
ประชาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ ในเรื่องบทกำหนดโทษสำหรับบุคคลที่ไมยื่น
คำขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหมภายในกำหนด ดังนี้ 

   (๑) เมือ่พนกำหนดระยะเวลาการขอมีบตัรตามขอ ๑.๒) ผูซึง่ตองมีบตัร
ตามขอ ๑.๑) ซึ่งมีอายุตั้งแต ๑๕ ปขึ้นไป หรือบุคคลซึ่งมีหนาที่ยื่นคำขอมีบัตรแทน
ตามขอ ๓) แลวแตกรณี ไมยื่นขอมีบัตร ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๑๐๐ บาท

 ๖ พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๗ บัญญัติวา  
  “ขนาด สี และลักษณะของบัตร ตลอดจนรายการในบัตร และรายละเอียดของรายการในบัตร ใหเปนไปตามที่กำหนด
ในกฎกระทรวง แตในบัตรอยางนอยตองมีรายการ ดังตอไปนี้
  (๑) ชื่อตัว ชื่อสกุล วันเดือนปเกิด ที่อยูตามทะเบียนบาน รูปถายและเลขประจำตัวของผูถือบัตร และจะมีรายการศาสนา 
หรือนิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนาซ่ึงผูถือบัตรนับถืออยูดวยหรือไมก็ได
  (๒) ลายมือชื่อหรือตราลายมือชื่อ และตราประจำตำแหนงของเจาพนักงานออกบัตร และวันออกบัตร”.

p101-121.indd   118p101-121.indd   118 9/21/2011   9:14:51 AM9/21/2011   9:14:51 AM

creo




ก.ย. - ต.ค. ๕๔ ๑๑๙จุลนิติ

แนะนำกฎหมายใหมและกฎหมายท่ีนาสนใจ

   (๒) เมือ่พนกำหนดระยะเวลาการขอมบีตัรใหมตามขอ ๑.๔) หรอืการ
ขอมีบัตรใหมหรือขอเปล่ียนบัตรตามมาตรา ๖ จัตวา วรรคหน่ึง กลาวคือ ไมยื่น
คำขอตอพนกังานเจาหนาทีภ่ายในกำหนด ๖๐ วนันบัแตวนัทีบ่ตัรหายหรอืถกูทำลาย 
วันที่บัตรชำรุดในสาระสำคัญ หรือนับแตวันที่แกไขชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและ
ชือ่สกุลในทะเบียนบาน หรอืในกรณีทีผู่ถอืบตัรซ่ึงมอีายตุัง้แต ๑๕ ปขึน้ไปหรือบคุคล
ซึ่งมีหนาที่ยื่นคำขอมีบัตรแทนตามขอ ๓) แลวแตกรณี ไมยื่นขอมีบัตรใหม
ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๑๐๐ บาท

   ในกรณีดังกลาว หากปรากฏวาผูซึ่งตองมีบัตรหรือผูถือบัตรซึ่งมีอายุ
ไมถึง ๑๕ ป ไดยื่นคำขอดวยตนเองแลว ใหบุคคลซ่ึงมีหนาที่ยื่นคำขอแทน
ตามขอ ๓) ไมตองรับโทษ

๗) ไดเพิ่มความเปนมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติบัตรประจำตัว
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ซ่ึงถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ ในเร่ืองบทกำหนดโทษ ในกรณีท่ีผูใดเขาถึงขอมูล
หรือเปดเผยขอมูลที่บันทึกไวในหนวยความจำตามขอ ๔) อันมิใชขอมูลทั่วไป
ที่ปรากฏอยูบนบัตรตามมาตรา ๗ โดยมิไดรับความยินยอมจากผูถือบัตร
ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน ๕ ป หรอืปรับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรอืท้ังจำท้ังปรบั 
เวนแตเปนการเขาถึงขอมูลหรือเปดเผยตามมาตรา ๑๐๗ หรือตามคำสั่งศาล หรือ
เขาถึงขอมูลระหวางหนวยงานของรัฐที่จำเปนตองใชขอมูลนั้นในการปฏิบัติหนาที่

๘)  ไดแกไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๗ 
แหงพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้ 

   ๘.๑) ผูถอืบัตรซึ่งเสียสัญชาติไทยผูใด
      (๑) ไมสงมอบบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับตามมาตรา ๙๘

ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน ๕ ปหรือปรับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจำท้ังปรับ
      (๒) ใชหรือแสดงบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับ ซ่ึงตนหมดสิทธิ

ใชตามมาตรา ๙ ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน ๑๐ ปและปรับไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

 ๗ พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐ บัญญัติวา 
  “ภายใตบังคับมาตรา ๗/๑ ผูมีสวนไดเสียโดยตรงจะขอตรวจหลักฐาน รายการหรือขอมูลใดเกี่ยวกับบัตร และจะขอให
พนักงานเจาหนาท่ีถายเอกสารหรือคัดและรับรองสำเนาดวยก็ได  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกำหนดในกฎกระทรวง”.
 ๘ พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๙ บัญญัติวา
   “ผูถือบัตรผูใดเสียสัญชาติไทยเมื่อใด ไมวาดวยเหตุใดผูนั้นหมดสิทธิที่จะใชบัตรนั้นทันที และตองสงมอบบัตรนั้นใหแก
พนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ตนมีชื่ออยูในทะเบียนบาน ภายในสามสิบวนันับแตวันที่เสียสัญชาติไทย”.
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ก.ย. - ต.ค. ๕๔๑๒๐ จุลนิติ

พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๔

   ๘.๒) ผูใด
      (๑) ยืน่คำขอมบีตัรโดยมไิดมสีญัชาตไิทย ดวยการแสดงหลกัฐาน

อนัเปนเท็จหรือปกปดขอความจริงตอพนักงานเจาหนาที ่ตองระวางโทษจำคุกต้ังแต 
๑ ปถึง ๕ ปหรือปรับตั้งแต ๒๐,๐๐๐ บาทถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

      (๒) แจงขอความหรือแสดงหลักฐานอันเปนเท็จตอพนักงาน
เจาหนาที่ ในการขอมีบัตรตามขอ ๑.๒) หรือการขอมีบัตรใหมตามขอ ๑.๔) หรือ
การขอมีบัตรใหมหรือขอเปลี่ยนบัตรตามมาตรา ๖ จัตวา อันมิใชเปนกรณีตาม (๑) 
ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน ๓ ปหรือปรับไมเกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

      (๓) ปลอมบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับ ตองระวางโทษจำคุก
ตั้งแต ๑ ปถึง ๑๐ ปหรือปรับตั้งแต ๒๐,๐๐๐ บาทถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำ
ทั้งปรับ

      (๔) ใชหรือแสดงบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับ อันเกิดจาก
การกระทำความผิดตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ตองระวางโทษตามท่ีกำหนดไวสำหรับ
ความผิดนั้น

      ถาผูกระทำความผดิตาม (๔) เปนผูกระทำความผดิตาม (๑) (๒) 
หรือ (๓) ดวย ใหลงโทษตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แลวแตกรณี แตกระทงเดียว

      ถาผูกระทำความผิดหรอืผูใชหรอืผูสนบัสนุนการกระทำความผิด
ตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) เปนเจาพนักงานออกบัตร เจาพนักงานตรวจบัตร หรือ
พนักงานเจาหนาที่ ตองระวางโทษจำคุกตั้งแต ๓ ปถึง ๑๕ ปและปรับตั้งแต 
๖๐,๐๐๐ บาท ถึง ๓๐๐,๐๐๐ บาท

   ๘.๓) ผูถอืบตัรหรอืใบรบัหรอืใบแทนใบรบัซึง่มอีายตุัง้แต ๑๕ ปขึน้ไป 
ผูใดไมสามารถแสดงบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับ เมื่อเจาพนักงานตรวจบัตร
ขอตรวจ ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๒๐๐ บาท

๙) ไดแกไขเพ่ิมเติมอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติบัตรประจำตัว
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบัตรประจำตัว
ประชาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยใหใชอัตราคาธรรมเนียมดังตอไปนี ้

   (๑)  การออกบัตรตามมาตรา ๖ จัตวา ฉบับละ ๑๐๐ บาท
   (๒)  การออกใบแทนใบรับ ฉบับละ  ๑๐ บาท
   (๓)  การขอคัดและรับรองสำเนาขอมูลเก่ียวกับบัตร ฉบับละ ๑๐ บาท 
 ๑๐) บทเฉพาะกาล
   (๑) บรรดาคำขอที่ยื่นตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน 

พ.ศ. ๒๕๒๖ กอนวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ใหถือเปนคำขอที่ไดยื่นตาม
พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดย
กฎหมายน้ี 
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แนะนำกฎหมายใหมและกฎหมายท่ีนาสนใจ

     สวนบรรดาบัตร ใบรบัหรอืใบแทนใบรับทีอ่อกตามพระราชบัญญตัิ
บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ กอนวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ใหยังคงใช
ไดตอไปจนกวาจะหมดอายุตามท่ีระบุไวในบตัร ใบรับหรอืใบแทนใบรับน้ัน แตบตัร 
ใบรับหรือใบแทนใบรับซึ่งยังไมหมดอายุ ผูถือบัตร ใบรับหรือใบแทนใบรับประสงค
จะมบีตัรใหมตามกฎหมายนี ้ใหยืน่คำขอมบีตัรตอพนกังานเจาหนาท่ีโดยไมตองเสยี
คาธรรมเนียม

   (๒) ผูใดไมตองมีบัตรหรือไดรับยกเวนไมตองมีบัตรตามพระราชบัญญัติ
บัตรประจำตัวประชาชน พ .ศ . ๒๕๒๖ แตตองมีบัตรตามพระราชบัญญัติ
บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎหมายนี้ ใหยื่น
คำขอมีบัตรตอพนักงานเจาหนาที่ภายใน ๑ ปนับแตวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
และในกรณีจำเปนรัฐมนตรีจะประกาศขยายระยะเวลาดังกลาวออกไปอีกก็ได

   (๓) ในวาระเร่ิมแรกแตไมเกิน ๒ ปนับแตวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
ความในมาตรา ๕ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ 
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎหมายน้ีมิใหใชบังคับกับบุคคลตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 
แตไมตัดสิทธิบุคคลเหลานั้นที่จะขอมีบัตร 

   ทั้งนี้ ใหบรรดากฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติ
บตัรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึง่ใชบงัคบัอยูกอนวนัที ่๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
ยังคงใชไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับกฎหมายนี้ จนกวาจะมีกฎกระทรวงหรือ
ประกาศท่ีออกตามกฎหมายน้ี 

หมายเหตุ :-
 • พระราชบญัญัตินีใ้หใชบงัคับเม่ือพนกำหนด ๖๐ วนันบัแตวนัประกาศในราชกจิจานเุบกษา
  เปนตนไป
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คำคม

จุลนิติ

What the country needs is a government that governs

openly in front of the peopleopennllyy iinn ffrroonnt ooff tthhee ppeeooppllee.

สิ่งที่ประเทศชชาาตติิตตอองงกกาารรกก็็คคืืออ รรััฐฐบบาาลลททีี่ปปกกคครรอองงออยางเปดเผย

ตตอออหหหนนนาาาปปรระะชชชาาชชนน

(มั่น  พัธโนทัย, คำคมประชาธิปไตย, ๒๕๒๙, หนา ๕๘)

คำประกาศในคืนเลือกตั้งทั่วไปในสเปน 
เมื่อ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๒๕ ของเฟลิปเป  กอนซาเลซ 

หัวหนาพรรคสังคมนิยม เมื่อพรรคของเขาไดรับชัยชนะ 
และเขาก็ไดเปนนายกรัฐมนตรีหนุมที่สุดในยุโรป

๑๒๒
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สรุปคำพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายท่ีนาสนใจ

¹Ò§¾ÔÁÅ¾ÑªÃ� ÍÃÔÂÐ¬Ò¹¡ØÅ
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๒๓/๒๕๕๔ 
วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

เรื่อง ศาลปกครองสูงสดุสงคำโตแยงของผูฟองคดี         (บริษัท    สยามโมเดิรนพลาสตกิ 
อินดัสทรี จำกัด) เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยกรณี
พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑ 
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ วรรคสอง และวรรคสาม มาตรา ๒๙ 
วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๐ (๑) (๓) และมาตรา ๖๐ หรือไม

๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป
  ศาลปกครองสูงสุดสงคำโตแยงของผูฟองคดีเพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ โดยมีขอเท็จจริง
สรุปไดดังนี้  

  เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๐ บริษัท สยามโมเดิรนพลาสติก อินดัสทรี จำกัด ผูฟองคดี
ไดยื่นฟองเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาวังนอย ที่ ๑ เจาพนักงานท่ีดินจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ที่ ๒ อธิบดีกรมที่ดิน ที่ ๓ และนายณรงค  เลิศนันทกุล ที่ ๔ เปนผูถูกฟองคดีตอ
ศาลปกครองกลาง ตามคดหีมายเลขดำที ่๑๗๗๗/๒๕๕๐ หมายเลขแดงที ่๑๗๒๙/๒๕๕๐ วาผูฟองคดเีปน
เจาของกรรมสิทธ์ิทีดิ่นพรอมส่ิงปลูกสราง โฉนดท่ีดนิเลขท่ี ๓๒๔๒ และท่ี ๗๒๔๓ ตำบลอุทยั และตำบลอุทยั 
(สามงาม) อำเภออทุยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ซึง่ทีด่นิทีพ่รอมสิง่ปลกูสรางดงักลาวมกีารจดทะเบียน
จำนองกับธนาคารมหานคร จำกัด (มหาชน) ตอมาไดโอนสิทธิการรับจำนองใหแกบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย
(บสท.) ผูถูกฟองคดีที่ ๔ ไดยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมระงับจำนองและย่ืนคำขอขาย 
ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยอางวาเปนตัวแทนของผูฟองคดีในฐานะ
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ผูจำนองและไดลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโดยไมมีหนังสือมอบอำนาจจาก
ผูฟองคดีและไดใหถอยคำอันเปนเท็จตอเจาพนักงานท่ีดินวาเปนตัวแทนของผูฟองคดีในการยื่นคำขอ
จดทะเบียนโดยอางวาไดซื้อที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางบนที่ดินทั้งสองแปลงมาจากการขายทอดตลาด
ของศาล ซึง่ผูฟองคดีไมเคยมอบอำนาจใหผูถกูฟองคดทีี ่๔ ดำเนนิการขอจดทะเบยีนสิทธิและนิตกิรรม
แตอยางใด ผูฟองคดีจึงมีหนังสือ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ ขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยกเลิกการ
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมระงับจำนองและขายตามคำขอของผูถูกฟองคดีที่ ๔ ตอมาผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ แจงวาการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมไดดำเนินการ
โดยชอบดวยกฎหมายแลว ผูฟองคดีอทุธรณ ผูถกูฟองคดีที ่๒ พจิารณาแลวมคีวามเหน็ยนืตามผูถกูฟอง
คดีที่ ๑ ผูฟองคดีจึงฟองคดีตอศาลปกครองกลาง ขอใหมีคำสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนนิติกรรม
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และขอใหมีคำสั่งคุมครองช่ัวคราว

  วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ ศาลปกครองกลางพิจารณาแลวเห็นวา เมื่อการจดทะเบียน
ระงับจำนองและการจดทะเบียนขายตามคำส่ังบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พนักงานเจาหนาท่ีได
จดทะเบียนตามคำส่ังบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยโดยอาศัยอำนาจตามพระราชกำหนดบรรษัท
บริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ การท่ีศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำส่ังเพิกถอนการจดทะเบียน
ศาลจะตองพจิารณาวา การดำเนนิการบงัคบัจำนองกบัทรพัยสนิท่ีเปนหลกัประกนัสำหรบัทรพัยสนิ
ดอยคุณภาพ และการจำหนายทรัพยสินที่เปนหลักประกันโดยวิธีการขายทอดตลาดของบรรษัท
บริหารสินทรัพยไทยไดดำเนินการโดยชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๗๔ ถึงมาตรา ๗๖ แหง
พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรพัยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ หรอืไม ซึง่มาตรา ๑๑ แหงพระราชกำหนด
ดังกลาวบัญญัติไมใหนำกฎหมายวาดวยการจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองมาใชบังคับ 
ดังนั้นศาลปกครองไมมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีนี้ได จึงมีคำสั่งไมรับคำฟองนี้ไวพิจารณา
และใหจำหนายคดีออกจากสารบบความ และเม่ือศาลไมรับคำฟองน้ีไวพิจารณา จึงไมรับคำขอ
คุมครองชั่วคราวของผูฟองคดี

  ตอมาวนัที ่๙ พฤศจกิายน ๒๕๕๐ ผูฟองคดยีืน่คำรองอทุธรณคำสัง่ของศาลปกครองชัน้ตน
ที่ไมรับคำฟองไวพิจารณาวา ผูฟองคดีเห็นวาพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย 
พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑ ไมชอบดวยรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖ 
มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ วรรคสาม มาตรา ๒๙ วรรคหน่ึง มาตรา ๔๐ (๑) (๓) และมาตรา ๖๐ โดยเฉพาะ
มาตรา ๒๘ วรรคสอง ผูฟองคดีจึงขอใหศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา พระราชกำหนดบรรษัทบริหาร
สนิทรพัยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑ ชอบดวยรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๒๘ วรรคสอง หรือไม

  ศาลปกครองสงูสดุมคีวามเหน็วา ตามคำอทุธรณของผูฟองคดซีึง่โตแยงวา พระราชกำหนด
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑ ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๘ วรรคสอง 
ซึ่งเปนกรณีที่อยูในอำนาจพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครองสูงสุดมิอาจวินิจฉัย
ปญหาดังกลาวได และในการพิจารณาพิพากษาคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจำตองใชบทบัญญัติ
มาตรา ๑๑ แหงพระราชกำหนดดังกลาวบังคับแกคดีและยังไมมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใน

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๒๓/๒๕๕๔ วันที่ ๓๐ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔
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จุลนิติ

สวนท่ีเก่ียวกบับทบัญญัตนิีม้ากอนเปนกรณีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคหน่ึง จงึใหสำนกังาน
ศาลปกครองมหีนงัสอืสงคำโตแยงของผูฟองคดใีหศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยัตามรฐัธรรมนูญ 
มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง

๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องตน
  ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจรับคำรองน้ีไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ วรรคหน่ึง หรือไม
  พิจารณาแลวเห็นวา คำรองน้ีเปนกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดสงคำโตแยงของผูฟองคดีที่

โตแยงวา พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑ ขัดตอรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ วรรคสอง และวรรคสาม 
มาตรา ๒๙ วรรคหน่ึง มาตรา ๔๐ (๑) (๓) และมาตรา ๖๐ ซึ่งเปนกรณีที่อยูในอำนาจพิจารณาวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญ ประกอบกับศาลปกครองสูงสุดจะใชบทบัญญัติมาตรา ๑๑ แหงพระราชกำหนด
ดังกลาวบังคับแกคดีนี้ และยังไมมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนท่ีเกี่ยวกับบทบัญญัติน้ีมากอน 
กรณจีงึตองดวยรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึง่ ประกอบขอกำหนดศาลรฐัธรรมนญูวาดวยวธิพีจิารณา
และการทำคำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๗ (๑๓) ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำส่ังรับคำรองน้ีไวพิจารณาวินิจฉัย

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
  กรณมีปีระเดน็ทีต่องวนิจิฉยัวาพระราชกำหนดบรรษทับรหิารสนิทรพัยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ 

มาตรา ๑๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖ 
มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ วรรคสอง และวรรคสาม มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๐ (๑) (๓) 
และมาตรา ๖๐ หรือไม

  พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖ 
มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ วรรคสอง และวรรคสาม มาตรา ๒๙ วรรคหน่ึง เปนบทบัญญัติในหมวด ๓ 
สทิธแิละเสรภีาพของชนชาวไทย สวนที ่๑ บททัว่ไป โดยมาตรา ๔๐ (๑) และ (๓) เปนบทบญัญตัใินหมวด ๓ 
สทิธแิละเสรภีาพของชนชาวไทย สวนที ่๔ สทิธใินกระบวนการยตุธิรรม และมาตรา ๖๐ เปนบทบญัญตัิ
ในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย สวนที่ ๑๐ สิทธิในขอมูลขาวสารและการรองเรียน

  สำหรับพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มีเจตนารมณเพื่อแกไข
ปญหาการคางชำระหนีข้องลกูหนีข้องสถาบนัการเงนิของรฐัและเอกชนทีเ่ปนสนิเชือ่ทีไ่มกอใหเกดิรายได
ใหเปนไปอยางรวดเร็ว โดยรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพจากสถาบันการเงินของรัฐและเอกชนมาบริหาร
ตามวิธีการท่ีกฎหมายกำหนด และใหลูกหนี้ซ่ึงรับโอนมาอยูในฐานะท่ีสามารถชำระหน้ีที่คางชำระได 
และสามารถดำเนินกิจการของตนตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหสินเชื่อที่ไมกอใหเกิด
รายไดหมดส้ินลงหรือเหลือนอยท่ีสุด และไมกอใหเกิดความเสียหายแกสถาบันการเงินจนไมสามารถ
ดำเนินกิจการตอไปได ซึ่งเปนการสรางเสถียรภาพใหแกระบบเศรษฐกิจและสถาบันการเงิน 
โดยพระราชกำหนดบรรษทับรหิารสนิทรพัยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มบีทบญัญัตกิำหนดหลกัเกณฑและวธิกีาร
บริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ โดยให บสท. ซึ่งเปนหนวยงานของรัฐมีอำนาจบังคับจำนำ บังคับจำนอง
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ก.ย. - ต.ค. ๕๔๑๒๖ จุลนิติ

ทรัพยสินที่เปนหลักประกันของลูกหน้ีที่ บสท. ไดรับโอนหน้ีมาจากสถาบันการเงินที่เปนเจาหน้ีเดิม
มาบริหารเพ่ือบังคับชำระหน้ีโดยไมตองฟองเปนคดีแพงตอศาลยุติธรรม ทั้งนี้ เพื่อใหสามารถชำระหน้ี
ไดโดยเร็ว

  เม่ือพจิารณาบทบัญญัตแิหงพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ 
มาตรา ๑๑ แลว เห็นไดวาเปนการบัญญัติคุมครอง บสท. ซึ่งเปนหนวยงานของรัฐในการจัดการ
เกีย่วกับสินทรัพยดอยคุณภาพ เพือ่ใหสามารถแกไขปญหาสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงิน
ใหเสรจ็สิน้โดยเร็ว เพือ่ประโยชนแกระบบเศรษฐกิจและสถาบันการเงินของประเทศโดยรวม มไิดเปน
ประโยชนแกบุคคลหน่ึงบุคคลใดโดยเฉพาะ ซ่ึงสินทรัพยดอยคุณภาพดังกลาวหากปลอยท้ิงไวเน่ินนาน
จะกอใหเกิดปญหาตอสถาบันการเงินอยางรุนแรงอันจะกระทบตอประโยชนสวนรวมของประเทศ 
อกีท้ังบทบัญญัตดิงักลาวเปนเพียงการยกเวนเฉพาะกรณีการนำคดีขึน้สูศาลปกครองท่ีจะพิจารณา
พิพากษาคดีเกี่ยวกับการออกระเบียบ ขอบังคับ คำส่ัง และการกระทำอ่ืนใดของคณะกรรมการ
และคณะกรรมการบรหิารอนัเกีย่วกบัการบรหิารสนิทรพัยดอยคุณภาพเทานัน้ อยางไรกต็าม หากมี
ผูที่ไดรับความเสียหายจากการกระทำของ บสท. บุคคลนั้นก็ยอมสามารถใชสิทธิทางศาลฟองเปน
คดีแพงหรือคดีอาญาตอศาลยุติธรรมได พระราชกำหนดบรรษัทบรหิารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ 
มาตรา ๑๑ จึงมิไดเปนเรื่องการใชอำนาจโดยองคกรของรัฐโดยไมคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
สิทธิและเสรีภาพ ไมทำใหสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองไวไมไดรับความคุมครอง 
ไมกระทบตอกรณทีีบ่คุคลจะอางศกัดิศ์รคีวามเปนมนษุย หรอืใชสทิธแิละเสรภีาพของตน ไมเปนการ
จำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว และมิไดกระทบกระเทือนสาระสำคัญ
แหงสิทธิและเสรีภาพ โดยเฉพาะสิทธิของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมและสิทธิของบุคคลในการฟอง
หนวยงานของรัฐ ตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ วรรคสอง 
และวรรคสาม มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๐ (๑) (๓) และมาตรา ๖๐ 

๔. ผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  โดยเหตผุลดงัไดวนิจิฉยัขางตน ศาลรฐัธรรมนูญจึงวนิจิฉยัวา พระราชกำหนดบรรษทับริหาร

สนิทรพัยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑ ไมขดัหรือแยงตอรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ วรรคสอง และวรรคสาม มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๐ 
(๑) (๓) และมาตรา ๖๐

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๒๓/๒๕๕๔ วันที่ ๓๐ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔
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สรุปคำพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายท่ีนาสนใจ

๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป
  ศาลจังหวัดอุบลราชธานีสงคำโตแยงของโจทก (นายสรศักดิ์  ตั้งทวีสิน หรือตั้งบัณฑิต) 

ในคดีแพงหมายเลขดำที่ ๒๒๓๔/๒๕๔๘ เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ โดยมีขอเท็จจริงสรุปไดดังนี้

  นายสรศักดิ ์ ตัง้ทวีสนิ หรอืตัง้บณัฑติ เปนโจทก ยืน่ฟอง บรรษัทบรหิารสินทรพัยไทย ที ่๑ 
กับพวกอีกสองคน เปนจำเลย ตอศาลจังหวัดอุบลราชธานี ในคดีแพงหมายเลขดำที่ ๒๒๓๔/๒๕๔๘ 
วาโจทกไดจดทะเบียนจำนองที่ดินไวกับธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อค้ำประกัน
หนี้เงินกูใหกับหางหุนสวนจำกัดโรงเล่ือยจักรสรศักดิ์ที่กูจากธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) 
ตอมาธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ไดฟองหางหุนสวนจำกัดโรงเล่ือยจักรสรศักดิ์ในฐานะ
ลูกหนี้ตามสัญญากูเงินและสัญญาค้ำประกันเรียกชำระหนี้เงินกูและบังคับจำนองในหนี้เงินกู
และหน้ีจำนอง ซึ่งหน้ีดังกลาวถูกจัดวาเปนสินทรัพยดอยคุณภาพ และไดโอนใหจำเลยท่ี ๑ บริหารตาม
พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔

  ตอมาจำเลยที่ ๑ จำหนายที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางอันเปนที่ดินพิพาทโดยวิธีการขายทอด
ตลาดทรัพยสินที่เปนหลักประกันโดยไมมีหนังสือบอกกลาวใหลูกหนี้และผูจำนองชำระหนี้ภายในเวลา
หนึ่งเดือนนับแตวันที่ไดรับหนังสือบอกกลาว ซึ่งจะตองระบุดวยวาหากไมปฏิบัติการชำระหน้ีภายใน

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๔/๒๕๕๔ 
วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔

เรื่อง พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๔ 
มาตรา ๗๖ มาตรา ๘๒ และมาตรา ๑๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ มาตรา ๔๑ มาตรา 
๕๘ มาตรา ๖๐ มาตรา ๒๑๘ และมาตรา ๒๒๓ หรือไม
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ก.ย. - ต.ค. ๕๔๑๒๘ จุลนิติ

ระยะเวลาที่กำหนด จำเลยที่ ๑ จะบังคับชำระหนี้ตามพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ตอมาจำเลยท่ี ๑ ไดจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิที่ดินพิพาท โดยไมไดแสดงเหตุผลวา 
การจำหนายโดยวิธีการขายทอดตลาดนั้นจะไมเปนประโยชนกับจำเลยที่ ๑ และลูกหนี้มากกวา 
ทั้งในการโอนกรรมสิทธิ์นั้นก็ไมมีลูกหน้ีคนใดใหความยินยอม นอกจากน้ันจำเลยที่ ๑ ยังได
ประกาศใหมีการประมูลซ้ือท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางดังกลาว ซึ่งโจทกไดโตแยงคัดคานแตจำเลยท่ี ๑ 
มิไดหยุดการกระทำแตอยางใด

  โจทกเห็นวา พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๖ 
ที่ใหสิทธิและอำนาจแกจำเลยท่ี ๑ ในกรณีที่เห็นวาการจำหนายโดยวิธีอื่นจะเปนประโยชนกับ บสท. 
และลูกหนี้มากกวา ก็ใหจำหนายโดยวิธีอื่นได หรือรับโอนทรัพยสินน้ันไวในราคาไมนอยกวาราคา
ที่จะพึงไดรับจากการขายทอดตลาดแทนการจำหนายก็ไดนั้น ขัดตอบทบัญญัติที่ใหสิทธิของบุคคล
ในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง และใหสิทธิบุคคลมีสวนรวมในกระบวนการพิจารณาของเจาหนาท่ีรัฐ
ในการปฏบิตัริาชการอนัมผีลกระทบตอสทิธแิละเสรภีาพของตน และไมอาจใชบงัคบัไดกบัการจำหนาย
ทรพัยสนิทีเ่ปนหลกัประกนัของโจทกตามรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖ 
มาตรา ๔๘ และมาตรา ๖๐ จึงขอใหศาลพิพากษาเพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่จำเลย
ทั้งสามไดกระทำการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ หากจำเลยท้ังสามไมดำเนินการใหถือเอาคำพิพากษา
เปนการแสดงเจตนาโดยใหจำเลยทั้งสามรับผิดเสยีคาใชจายทั้งหมดใหแกโจทก

  จำเลยทั้งสามยื่นคำใหการและคำรองขอใหวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหนาที่ระหวางศาล 
เนื่องจากจำเลยทั้งสามเห็นวา การฟองดังกลาวเปนกรณีพิพาทวาหนวยงานทางปกครองหรือ
เจาหนาที่ของรัฐกระทำการโดยชอบหรือไมชอบดวยกฎหมายตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครอง
และวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึง่ (๑) เพือ่ใหศาลมคีำบงัคบัตามมาตรา ๗๒ 
ซึ่งเปนคดีที่อยูในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง จำเลยท้ังสามจึงขอใหศาลจังหวัด
อุบลราชธานีรอการพิจารณาคดีชั่วคราวและดำเนินการตามพระราชบัญญัติวาดวยการวินิจฉัยชี้ขาด
อำนาจหนาที่ระหวางศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งศาลจังหวัดอุบลราชธานีสั่งในรายงานกระบวนพิจารณาวา 
ศาลปกครองนครราชสีมามีความเห็นแตกตางกับศาลจังหวัดอุบลราชธานีในเรื่องเขตอำนาจศาล จึงให
สงเรือ่งไปใหคณะกรรมการวนิจิฉยัช้ีขาดอำนาจหนาทีร่ะหวางศาลพจิารณาตามพระราชบญัญตัวิาดวย
การวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหนาที่ระหวางศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ วรรคหน่ึง (๓)

  ตอมาโจทกยืน่คำรอง สรุปไดวา พระราชกำหนดบรรษทับรหิารสนิทรพัยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ 
มาตรา ๗๔ และมาตรา ๗๖ ใหสิทธิแกจำเลยท่ี ๑ กรณีการจำหนายทรัพยสินโดยวิธีอื่นท่ีจะเปน
ประโยชนกบั บสท. และลูกหน้ีมากกวา กใ็หจำหนายโดยวิธอีืน่ได หรือรับโอนทรัพยสนินัน้ไวในราคา
ไมนอยกวาราคาท่ีจะพึงไดรับจากการขายทอดตลาดแทนการจำหนายก็ไดนั้น ขัดตอบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญที่ใหความคุมครองสิทธิของบุคคลในทรัพยสินและใหสิทธิบุคคลมีสวนรวม
ในกระบวนการพิจารณาของเจาหนาท่ีของรัฐในการปฏิบัติราชการอันมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพ
ของตน รวมท้ังพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑ ที่ตัดสิทธิ
หรือเพิกถอนอำนาจของศาลปกครองในการพิจารณาพิพากษา โดยมิใหนำกฎหมายวาดวย

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๔/๒๕๕๔ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
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สรุปคำพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายท่ีนาสนใจ

จุลนิติ

การจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองมาใชบังคับแกการดำเนินการเกี่ยวกับการ
บริหารสินทรัพยดอยคุณภาพของ บสท. ตามพระราชกำหนดน้ี และการออกระเบียบหรือขอบังคับ 
คำสั่ง คำวินิจฉัย การอนุญาต และการกระทำอื่นใดของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร
อันเก่ียวกับการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพตามพระราชกำหนดน้ี ประกอบกับพระราชกำหนดบรรษัท
บริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๘๒ ที่บัญญัติวา การเพิกถอนการจำหนายทรัพยสิน
ตามวิธีการที่กำหนดไวในมาตรา ๗๖ จะกระทำมิได นั้น เปนบทบัญญัติที่ลิดรอนสิทธิและเสรีภาพ
ในทรัพยสนิของบุคคลโดยอำนาจฝายปกครอง ทัง้นี ้ตามขอเทจ็จรงิจำเลยที ่๑ ขอโอนทรพัยจำนองของ
โจทกโดยทรัพยดังกลาวยงัมีขอพิพาทในศาลยุติธรรมดวยจำนวนหน้ีที่ยังไมยุติ อีกทั้งจำเลยที่ ๑ ยังใช
สิทธิตามพระราชกำหนดน้ีฟองขับไลโจทกตอศาลจังหวัดอุบลราชธานี บทบัญญัติแหงพระราชกำหนด
ดังกลาว จึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๔๘ ที่ให
สทิธขิองบคุคลในทรพัยสนิยอมไดรบัความคุมครอง และมาตรา ๖๐ ทีใ่หสทิธิบคุคลใชกระบวนการ
พจิารณาของเจาหนาท่ีของรัฐในการปฏิบตัริาชการทางปกครองอันมผีลหรอือาจมีผลกระทบตอสิทธิ
และเสรภีาพของตน มาตรา ๖๒ ทีใ่หสทิธบิคุคลทีจ่ะฟองหนวยงานของรฐัทีเ่ปนนติบิคุคล ใหรบัผดิ
เนือ่งจากการกระทำหรอืการละเวนการกระทำของขาราชการ พนกังาน หรอืลกูจางของหนวยงานนัน้ 
และมาตรา ๒๗๑ ที่ใหศาลยุติธรรมมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี ดังนั้น พระราชกำหนดบรรษัท
บริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ มาตรา ๘๒ และมาตรา ๑๑ จึงขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖ มาตรา ๔๘ มาตรา ๖๐ 
มาตรา ๖๒ และมาตรา ๒๗๑ และขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๐ มาตรา ๒๑๘ และมาตรา ๒๒๓

  ศาลจังหวัดอุบลราชธานีเห็นวา ขอโตแยงของโจทกเปนกรณีตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ ทั้งยังไมปรากฏวามีคำวินิจฉัยของศาล
รฐัธรรมนูญในประเด็นดงักลาว จงึสมควรสงใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิฉยัวา พระราชกำหนด
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ มาตรา ๘๒ และมาตรา ๑๑ 
ขดัหรือแยงตอรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖ มาตรา ๔๘ มาตรา 
๖๐ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๒๗๑ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๐ มาตรา ๒๑๘ และมาตรา ๒๒๓ หรือไม

๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องตน
  ศาล รั ฐธรรม นูญมี อ ำนาจ รับคำร อ ง น้ี ไ ว พิ จ า รณา วินิ จฉั ยตาม รั ฐธรรม นูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ วรรคหน่ึง หรือไม 
  พิจารณาแลวเห็นวา คำรองนี้เปนกรณีที่ศาลจังหวัดอุบลราชธานีสงคำโตแยงของโจทก

ทีโ่ตแยงวาพระราชกำหนดบรรษทับรหิารสนิทรพัยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ มาตรา ๘๒ 
และมาตรา ๑๑ ขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖ มาตรา 
๔๘ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๒๗๑ และขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
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พทุธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๐ มาตรา ๒๑๘ และมาตรา ๒๒๓ หรือไม 
และยังไมมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับบทบัญญัตินี้มากอน กรณีจึงตองดวยรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึง่ ประกอบขอกำหนดศาลรฐัธรรมนญูวาดวยวธิพีจิารณาและการทำคำวนิจิฉยั 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๗ (๑๓) ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งรับคำรองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัย และเนื่องจาก
ในขณะที่มีการยื่นคำรองดังกลาวรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
ไดประกาศใชแลว จึงมีคำส่ังไมรับพิจารณาวินิจฉัยเฉพาะประเด็นท่ีขอใหพิจารณาวินิจฉัยวา
บทบัญญัตแิหงพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ ขดัหรือแยงตอรฐัธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

๓. ประเด็นท่ีศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
  ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัยมีวา พระราชกำหนดบรรษัทบริหาร

สนิทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ มาตรา ๘๒ และมาตรา ๑๑ ขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๐ มาตรา ๒๑๘ 
และมาตรา ๒๒๓ หรือไม

  พิจารณาแลวเห็นวา ประเด็นท่ีวาพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย 
พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ มาตรา ๘๒ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๒๑๘ หรอืไม นัน้ ศาลรฐัธรรมนูญ
ไดมีคำวินิจฉัยไวแลวตามคำวินิจฉัยที่ ๔-๒๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔ วา พระราชกำหนด
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ และมาตรา ๘๒ ไมขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๕๘ และมาตรา 
๒๑๘ สวนประเด็นที่วา พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑ 
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๒๓ หรือไม นั้น 
ศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคำวินจิฉยัในสวนท่ีเก่ียวกับบทบัญญตัแิหงกฎหมายดังกลาวแลววา พระราชกำหนด
บรรษทับรหิารสนิทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑ ไมขดัหรือแยงตอรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๗๖ ตามคำวินิจฉัยที่ ๓๓/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ 
ซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๗๖ มีหลักการอยางเดียวกันกับ
รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๒๓ และประเด็นท่ีวาพระราชกำหนด
บรรษทับรหิารสนิทรพัยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑ ขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๐ หรือไม นั้น ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคำวินิจฉัยไวแลวตามคำวินิจฉัยที่ 
๒๓/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ วา พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ 
มาตรา ๑๑ ไมขดัหรือแยงตอรฐัธรรมนูญ มาตรา ๖๐ จงึไมจำตองวินจิฉยัประเด็นดังกลาวซ้ำอีก ดงันัน้ 
กรณีมีประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัย ๒ ประเด็น คือ 

  ประเด็นที่หนึ่ง พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๔ 
มาตรา ๗๖ และมาตรา ๘๒ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๖๐ และมาตรา ๒๒๓ หรือไม

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๔/๒๕๕๔ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
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สรุปคำพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายท่ีนาสนใจ

จุลนิติ

  พิจารณาแลวเห็นวา พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ 
มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ และมาตรา ๘๒ เปนบทบัญญัติในหมวด ๔ การบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ 
สวนที่ ๓ การจำหนายทรัพยสินที่เปนหลักประกัน โดยมาตรา ๗๔ เปนบทบัญญัติที่กำหนดหลักเกณฑ
การบงัคบัจำนองหรอืบงัคบัจำนำกบัทรพัยสินทีเ่ปนหลกัประกนัสำหรบัสนิทรพัยดอยคณุภาพของ บสท. 
ซึ่งตองดำเนินการตามขั้นตอน คือ ตองมีหนังสือบอกกลาวใหลูกหนี้และผูจำนองหรือผูจำนำทราบ 
และขอใหชำระหน้ีภายในเวลาหน่ึงเดือนนับแตวันที่ไดรับหนังสือบอกกลาว หากไมชำระหน้ีภายใน
ระยะเวลาที่กำหนดให บสท. มีอำนาจดำเนินการจำหนายทรัพยสินที่เปนหลักประกันได โดยมาตรา 
๗๖ ใหการจำหนายทรัพยสินที่เปนหลักประกัน กระทำได ๓ วิธี คือ (๑) โดยวิธีการขายทอดตลาด (๒) 
โดยวิธีอื่น ถาเห็นวาเปนประโยชนกับ บสท. และลูกหน้ีมากกวาการขายทอดตลาด และ (๓) โดยวิธี
รับโอนทรัพยสินนั้นมาเปนของ บสท. ในราคาไมนอยกวาราคาที่พึงไดรับจากการขายทอดตลาดแทน
การจำหนาย สวนมาตรา ๘๒ เปนบทบัญญัติที่มิใหมีการเพิกถอนการจำหนายทรัพยสินตามวิธีการที่
กำหนดไวในมาตรา ๗๖ 

  เม่ือพิจารณาบทบัญญัติของพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ 
มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ และมาตรา ๘๒ แลวเห็นวา เปนบทบัญญัติที่มีขึ้นเพื่อใหการดำเนินการแกไข
ปญหาภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ อนัเกิดจากสินเช่ือท่ีไมกอใหเกดิรายไดจำนวนมากของสถาบันการเงิน
ซึ่งทำใหเกิดปญหาตอระบบเศรษฐกิจและสถาบันการเงินของรัฐและเอกชน โดยสาระสำคัญของ
มาตราดังกลาวเปนไปตามเจตนารมณของพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
ที่มีความมุงหมายและกำหนดวิธีการเฉพาะเพื่อฟนฟูความมั่นคงของสถาบันการเงิน โดยคำนึงถึง
ความเปนธรรมทัง้ลกูหนีแ้ละเจาหนี ้กลาวคอื ในสวนของลูกหนี ้มุงหมายใหลกูหนีช้ำระหนีท้ีค่างชำระ
และสามารถกลับมาประกอบกิจการไดอยางปกติ และในสวนของเจาหน้ี มุงหมายใหเจาหน้ีไดรบัชำระหน้ี
ทีค่างชำระ ซึง่ตัง้อยูบนหลกัการพืน้ฐานของความยตุธิรรม และโดยท่ีเปนกฎหมายท่ีกำหนดมาตรการ
ไวเปนการเฉพาะเพ่ือฟนฟูความมั่นคงของสถาบันการเงินที่มีหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดจำนวนมาก 
บสท. จงึมอีำนาจบงัคบัจำนองทรพัยสนิทีเ่ปนหลกัประกนัของลกูหนีท้ี ่บสท. รบัโอนมาจากสถาบนั
การเงินมาบริหาร โดยมิไดตัดสิทธิในการที่จะใชสิทธิทางศาลฟองเปนคดีตอศาลยุติธรรมตาม
รฐัธรรมนญู มาตรา ๒๑๘ หากวามผีูทีไ่ดรบัความเสยีหายจากการกระทำ หรอืละเวนการกระทำของ 
บสท. จงึไมขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญู มาตรา ๖๐ อกีทัง้พระราชกำหนดบรรษัทบรหิารสินทรพัยไทย 
พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ และมาตรา ๘๒ ไมมีประเด็นท่ีเก่ียวกับอำนาจพิจารณา
พิพากษาคดีของศาลปกครองจึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๓

  ประเด็นที่สอง พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑ 
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ มาตรา ๔๑
มาตรา ๕๘ และมาตรา ๒๑๘ หรือไม

  เมื่อพิจารณาบทบัญญัติแหงพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ 
มาตรา ๑๑ แลว เห็นวาเปนบทบัญญัติคุมครอง บสท. ซึ่งเปนหนวยงานของรัฐในการจัดการเก่ียวกับ
สินทรัพยดอยคุณภาพ เพื่อใหสามารถแกปญหาสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงินใหเสร็จสิ้น
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โดยเร็ว เพื่อประโยชนแกระบบเศรษฐกิจและสถาบันการเงินของประเทศโดยรวม มิไดเปนประโยชน
แกบคุคลหน่ึงบคุคลใดโดยเฉพาะ แมวาบทบัญญตัดิงักลาวจำกัดสทิธขิองบุคคลในทรัพยสนิ แตกเ็ปน
การจำกัดสิทธิเพียงเทาที่จำเปน และไมไดกระทบกระเทือนสาระสำคัญแหงสิทธิในทรัพยสินตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๑ อีกทั้งบทบัญญัติดังกลาวเปนเพียงการยกเวนเฉพาะกรณีการนำคดีขึ้นสู
การพิจารณาคดีของศาลปกครองเทานั้น หากมีผูที่ไดรับความเสียหาย บุคคลน้ันมีสิทธิฟองคดีตอ
ศาลยุติธรรมไดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๘ จงึเปนการคุมครองสิทธิของบุคคลในการมีสวนรวม
ในกระบวนการพิจารณาของเจาหนาท่ีของรัฐในการปฏิบัติราชการทางปกครองอันมีผลหรือ
อาจมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๘ 
และมาตรา ๒๑๘ ประกอบกับรฐัธรรมนูญ มาตรา ๒๒๓ วรรคหน่ึง ซึง่ใหอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี
ของศาลปกครองเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

๔. ผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  โดยเหตุผลดังไดวินิจฉัยขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา พระราชกำหนดบรรษัท

บริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ มาตรา ๘๒ และมาตรา ๑๑ ไมขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๕๘ 
มาตรา ๖๐ มาตรา ๒๑๘ และมาตรา ๒๒๓

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๔/๒๕๕๔ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

¹ÒÂÍÀÔÇÑ²¹ �  ÊØ´ÊÒÇ
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บทนํา
 ประเทศทีป่กครองในระบอบประชาธปิไตยยดึมัน่ในหลกัการทีว่า “อาํนาจสูงสดุในการปกครอง
ประเทศเปนของประชาชน” โดยประชาชนในระบอบประชาธิปไตยสามารถแสดงออกซ่ึงอํานาจสูงสดุ
ในการปกครองประเทศผานการเลือกผูแทนใหเขาไปใชอํานาจในการปกครองและบริหารประเทศ
แทนตนเอง จึงถือไดวา “สิทธิเลือกต้ังของประชาชน” เปนสิทธิขั้นพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตย
ที่มีความสําคัญเปนอยางย่ิง ดังนั้นเพ่ือรักษาไวซึ่งอุดมการณดังกลาวรัฐมีหนาที่ในการสนับสนุนและ
สงเสริมใหพลเมืองของตนสามารถเขาถงึสทิธิเลอืกต้ังโดยเสรี โดยปราศจากการแทรกแซงและครอบงํา
จากอาํนาจอนัไมชอบธรรม การจาํกัดตดัสทิธเิลอืกตัง้ของประชาชนไมวาจะดวยวิธกีารใดกต็ามเทากบั
เปนการทําลายหลักพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตยในเรื่องอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน 
 หากพิจารณารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และกฎหมายท่ีเก่ียวกับ
การเลอืกตัง้ท้ังการเลือกตัง้ในระดับประเทศและในระดับทองถ่ินของประเทศไทยแลว จะพบวากฎหมาย
ดังกลาวไดบัญญัติใหอํานาจองคกรของรัฐไมวาจะเปนคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือศาลมีอํานาจ
ในการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของประชาชน ถามีการกระทําการอันหน่ึงอันใดที่เปนการตองหามตามที่
กฎหมายบัญญตัไิว จงึมปีระเด็นคาํถามท่ีนาสนใจวาโดยหลักการในระบอบประชาธิปไตย “สทิธเิลอืกตัง้
ของประชาชน” จะถกูเพกิถอนไดหรอืไม หากเพกิถอนได “ใครหรอืองคกรใด” ควรจะเปนผูมีอาํนาจ
เพิกถอนสิทธิดังกลาว ดังนั้น เพื่อเปนการตอบคําถามในประเด็นดังกลาวขางตน คอลัมน คมความคิด 
เข็มทิศรัฐธรรมนูญ ฉบับนี้จึงขอนําเสนอบทความเรื่อง “ปญหาการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและองคกร
ที่มีอํานาจเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง” ดังนี้

ปญหาการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
และองคกรที่มีอํานาจ เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
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ปญหาการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและองคกรที่มีอํานาจเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
 

จุลนิติ

๑. การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
 สิทธิเลือกตั้งเปนสิทธิทางการเมืองที่เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากหลักการพื้นฐานของระบอบ
ประชาธิปไตยที่วาอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน และดวยเหตุผลความจําเปนของรัฐชาติสมัยใหม
ทีไ่มสามารถใหประชาชนเขาไปใชอาํนาจโดยตรงไดจงึตองกําหนดใหประชาชนมีสทิธเิลอืกตัง้ข้ึน เพ่ือให
ประชาชนแสดงออกซึ่งเจตจํานงในทางการเมืองผานการเลือกผูแทน เมื่อสิทธิเลือกตั้งสัมพันธกับ
หลักอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน สิทธิเลือกตั้งจึงมีไดเฉพาะบุคคลที่เปนพลเมืองของรัฐเทานั้น 
ซึง่ในประเด็นเร่ืองสิทธเิลอืกต้ังของประชาชนถูกเพิกถอนไดหรอืไม มแีนวความเห็นแบงเปน ๒ ฝาย ดงันี้

 ๑)  ฝายที่เห็นวาสิทธิเลือกตั้งถูกเพิกถอนได
  เหตุผลที่สนับสนุนวาสิทธิเลือกตั้งถูกเพิกถอนได คือ สิทธิเลือกตั้งเปนสิทธิในการเลือก
ผูแทนใหเขาไปใชอํานาจอธิปไตยแทนประชาชน ซึ่งผูแทนที่เลือกเขาไปนั้นจะตองเปนผูที่มีความรู 
ความสามารถ เปนคนดีมีคุณธรรม สามารถรักษาผลประโยชนของประเทศชาติและประชาชน
และสะทอนความตองการของผูที่เลือกใหตนเขาไปทําหนาที่แทนได ดังนั้นรัฐจึงไมสามารถใหพลเมือง
ของตนทุกคนมีสิทธิเลือกตั้งได จึงกําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูมีสิทธิเลือกตั้งขึ้น 
เชน สญัชาต ิอาย ุการมชีือ่อยูในทะเบยีนบานในเขตเลอืกตัง้ การเปนภกิษุ สามเณร นกัพรต หรอืนักบวช 
เปนบุคคลที่อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่ง
ที่ชอบดวยกฎหมาย วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ ทั้งนี้เพื่อเปนการกําหนดตัวผูมีสิทธิ
เลอืกตัง้ในเบ้ืองตนวาจะเปนผูทีม่วีจิารณญาณในระดับทีส่ามารถพิจารณากล่ันกรองเลือกผูแทนใหบรรลุ
เปาหมายของการเลือกตั้งได
  นอกจากการจํากดัสิทธิเลอืกต้ังของประชาชนโดยการกําหนดคุณสมบัตแิละลักษณะตองหาม
ดงักลาวแลว หากประชาชนผูมีสิทธิเลอืกต้ังผูใดกระทําการอยางหน่ึงอยางใดเพ่ือใหการเลือกต้ังเปนไป
โดยไมสจุรติและเทีย่งธรรม ทาํใหผลการเลอืกตัง้บดิเบอืนไปจากเจตจาํนงทีแ่ทจรงิของประชาชน สงผล
ใหไดผูแทนที่ไมเหมาะสม ผูนั้นก็ไมสมควรไดรับความคุมครองใหมีสิทธิเลือกตั้งอีกตอไป ดังนั้นการ
เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของประชาชนสามารถกระทาํไดหากแตจะตองเปนไปเพือ่เปนกลไกปองกนัตนเอง
ของระบอบประชาธิปไตยจากการใชสิทธิเลือกตั้งที่เปนปฏิปกษตอตัวระบอบประชาธิปไตย๑ 

 ๒) ฝายที่เห็นวาสิทธิเลือกตั้งไมสามารถถูกเพิกถอนได
  ทฤษฎอีาํนาจอธปิไตยเปนของปวงชนสนบัสนนุใหมกีารจดัการปกครองแบบประชาธปิไตย
โดยตรง คอื ใหประชาชนทุกคนใชอาํนาจอธิปไตยเองในกิจการท้ังปวงดังทีเ่คยปฏิบตัใินกรีกสมยัโบราณ
หรอืในกรณทีีไ่มอาจทาํเชนนัน้ไดกอ็าจจดัการปกครองเปนแบบประชาธปิไตยโดยออม คอื ใหประชาชน
เลอืกผูแทนราษฎรขึน้ทาํการแทนตนกไ็ด ซึง่กรณเีชนนีจ้ะทาํใหเกดิผลตามมาวา การออกเสยีงเลอืกตัง้
เปนสทิธิซึง่ประชาชนจะใชสิทธิหรือไมก็ได๒ สทิธเิลอืกต้ังจึงเปนเคร่ืองมือในการใชอาํนาจ

 ๑พรรษวัฒน พูนทองพันธ, ปญหาการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง, วิทยานิพนธ นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๓ หนา ๙๗. 
 ๒วษิณ ุเครืองาม, กฎหมายรัฐธรรมนูญ, พมิพครัง้ที ่๓ , (กรงุเทพมหานคร : นติบิรรณการ,
๒๕๓๐), น. ๒๑๙.
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อธิปไตยของประชาชนผานทางผูแทน นอกจากน้ี ทฤษฎีอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนถือกันวา
พลเมืองของรัฐแตละคนยอมเปนเจาของอํานาจอธิปไตยในสวนที่เทา ๆ กัน เหตุที่ประชาชนแตละคน
มารวมกันเปนสังคมหรือรัฐก็เนื่องจากความตองการที่จะประกันสิทธิของตนที่มีอยูแลวตามธรรมชาติ
ใหเกิดความมั่นคง จึงไดรวมกันเปนสังคมและเลือกผูปกครองใหทําหนาที่แทนตน ผูปกครองจึงได
อํานาจมาโดยความยินยอมของประชาชนผานการเลือกตั้งขึ้น ดังนั้น สิทธิเลือกตั้งซึ่งพลเมืองใชเลือก
ผูปกครองจึงเปนสิ่งที่จะตองมีอยูตราบใดที่ยังคงมีสังคมประชาธิปไตยและนับถือกันวาอํานาจอธิปไตย
เปนของประชาชน๓ 
  เมื่อพิจารณาจากสภาพสังคมท่ีมีความสลับซับซอน หากเปรียบเทียบสังคมไดกับสหกรณ
สิทธิเลือกต้ังจึงควรเปนสิทธิของทุกคน เพราะมนุษยทุกคนตางก็มีความจําเปนเทากันหมดในบริการ
สาธารณะและตางสมควรไดรับความเคารพในฐานะที่เปนมนุษย มนุษยทุกคนจึงตองมีสิทธิเลือกเพื่อ
แสดงออกซ่ึงความตองการของมนษุยแตละคนท้ังในดานวัตถแุละจิตใจ๔  เมือ่พิจารณาผูทรงสทิธเิลอืกตัง้
แลว ปรากฏวาสทิธเิลอืกต้ังจาํกดัไวเฉพาะแตพลเมืองของรัฐเทาน้ันทีจ่ะมีสทิธิน้ีได ทัง้นีเ้พราะพลเมือง
ของรัฐเทานั้นที่เปนเจาของอํานาจอธิปไตยในรัฐ อันทําใหสามารถเลือกผูแทนไปใชอํานาจอธิปไตย
แทนตนได คนตางชาติหรือคนท่ีไมใชพลเมืองของรัฐจึงไมมีสิทธิเลือกต้ังแตอยางใด สิทธิเลือกต้ัง
จึงถือเปนสิทธิพื้นฐานในการแสดงออกถึงความเปนพลเมืองของรัฐอยางสมบูรณในประเทศที่ปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย๕  ดังจะเห็นไดจากคุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกต้ังในอดีตมีการจํากัดมากมาย
หลายประการทาํใหผูมสีทิธิเลอืกตัง้มจีาํนวนนอย แตเมือ่เวลาผานไปพรอม ๆ  กบัแนวคดิประชาธปิไตย
เจริญกาวหนาขึ้นมาตามลําดับ คุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกตั้งไดลดลงไปเร่ือย ๆ จนถึงขนาดมีการ
เรยีกรองใหสทิธิเลือกตัง้ในแตละรฐัตองเปนการทัว่ไป ดงัปรากฏในปฏญิญาสากลวาดวยสทิธมินษุยชน
ขององคการสหประชาชาติ ขอ ๒๑๖  
  ในสวนของกฎหมายเลือกตัง้ของประเทศไทยน้ัน กฎหมายเลือกตัง้ฉบบัแรก คอื พระราชบญัญตัิ
การเลือกต้ัง พุทธศักราช ๒๔๗๕ มิไดมีบทบัญญัติที่ใหอํานาจรัฐในการเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง
ของประชาชนแตอยางใด ทั้งนี้พิจารณาไดจากในหมวดวาดวยเรื่องความผิดและบทกําหนดโทษ
ของกฎหมายฉบับดังกลาวมีเพียงโทษจําคุกและปรับเทานั้น การเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังเพิ่งจะเกิดข้ึน
เปนครัง้แรกตามพระราชบัญญตักิารเลือกตัง้ พ.ศ. ๒๔๗๕ แกไขเพิม่เตมิ พทุธศกัราช ๒๔๗๖ ฉะบบัที ่๒ 

 ๓พรรษวัฒน พูนทองพันธ, อางแลวเชิงอรรถที่ ๑, น. ๑๐๐. 
 ๔แบรนารด ลาแวนย, สิทธิทั่วไปในการออกเสียงเลือกตั้งและอํานาจรัฐ, แปลโดย พงศเพ็ญ ศกุนตาภัย (กรุงเทพมหานคร : 
สภาวิจัยแหงชาติ, ๒๕๑๓) ,น. ๑๔๗ – ๑๔๘.
 ๕สุรเดช ชมเกร็ดแกว, “ปญหาการยุบพรรคการเมืองท่ีกระทบตอเสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมือง”, (วิทยานิพนธ
นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๑), น.๑๓๘.
 ๖ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ขอ ๒๑
 (๑) ทุกคนมีสิทธิที่จะมีสวนรวมในรัฐบาลของประเทศตน จะเปนโดยตรงหรือโดยการผานทางผูแทนซึ่งไดเลือกตั้งโดยอิสระ
 (๒) บุคคลมีสิทธิเขาถึงบริการสาธารณะในประเทศของตนโดยเสมอภาค
 (๓) เจตจํานงของประชาชนจะตองเปนมลูฐานแหงอํานาจของรัฐบาล เจตจาํนงน้ีจะตองแสดงออกทางการเลือกตัง้ตามกําหนด
เวลา และอยางแทจริง ซึ่งอาศัยการออกเสียงกันอยางท่ัวไปและเสมอภาค และการลงคะแนนลับ หรือวิธีการลงคะแนนโดนอิสระ
อยางอื่นทํานองเดียวกัน 
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แสดงวาอยางนอยในชวงเวลาหนึ่งของระบบกฎหมายไทย เห็นวาการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ไมมีความจําเปนแตอยางใด เพียงการลงโทษทางอาญา เชน โทษจําคุกและปรับเทาน้ันก็เปน
การเพียงพอแลวที่จะใชบังคับกับกรณีการทุจริตการเลือกตั้งตามกฎหมาย๗ จึงเห็นไดวา สิทธิเลือกตั้ง
เปนสิทธิที่มีความสําคัญในการใชอํานาจอธิปไตยของประชาชนผานการเลือกผูแทน สิทธิเลือกต้ัง
เปนสทิธทิีแ่สดงออกถึงความเปนพลเมอืงของรัฐอยางสมบรูณ การเพิกถอนสทิธเิลอืกตัง้จึงมลีกัษณะเปน 
“การพรากความเปนพลเมอืงไปจากบคุคล”๘ ทาํใหประชาชนไมสามารถใชอาํนาจอธปิไตยแสดงออก
ซึ่งเจตจํานงทางการเมืองของตนเองได ดังนั้น การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งอาจจะไมใชมาตรการที่จําเปน
ในการลงโทษผูกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้ง เพราะรัฐสามารถใชมาตรการลงโทษอยางอื่นได เชน 
การลงโทษจําคุกหรือปรับ หรือการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งที่ทุจริตการ
เลือกตั้งโดยไมตองเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง เปนตน

๒. องคกรที่มีอํานาจเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
 เมื่อพิจารณารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
และพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดกําหนดให
องคกรดังตอไปนี้มีอํานาจเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
 ๒.๑ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
  คณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) มีอํานาจในการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูสมัคร
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นกอน
ประกาศผลการเลือกต้ัง ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นวาการกระทําของผูสมัครรับเลือกต้ัง
นาจะมีผลใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม โดยขอนําเสนอตามลําดับดังนี้

  ๑) การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
    รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๓๙ วรรคหน่ึง และพระราชบัญญติัประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๒๒ กําหนดใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ
ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้ง “กอนประกาศ
ผลการเลือกตัง้” หากสบืสวนสอบสวนแลวมหีลกัฐานอันควรเช่ือไดวาผูสมคัรรบัเลอืกตัง้ผูใดกระทําการ
อนัเปนการฝาฝนกฎหมายหรือมพีฤติการณทีเ่ช่ือไดวาผูสมคัรผูใดกอใหผูอืน่กระทํา สนับสนุน หรือรูเห็น
เปนใจใหบุคคลอื่นกระทําการดังกลาว หรือรูวามีการกระทําดังกลาวแลวไมดําเนินการเพื่อระงับ
การกระทาํนัน้ ถาคณะกรรมการการเลอืกตัง้เหน็วาการกระทาํนัน้นาจะมผีลใหการเลอืกตัง้
มิไดเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งเพิกถอนสิทธิ

 ๗พรรษวัฒน พูนทองพันธ, อางแลวเชิงอรรถที่ ๑, น. ๑๐๒. 
 ๘วรเจตน ภาคีรัตน, “การเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังยอนหลัง หลักนิติรัฐ และศักด์ิศรี
นักกฎหมายไทย”, มติชนรายวัน, (๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๙), น. ๑๗. 
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จุลนิติ

เลือกตั้งผู สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
ที่กระทําการเชนนั้นเปนเวลา ๑ ป โดยใหมีผลนับแตวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําสั่งดังกลาว
และใหคาํวนิจิฉยัของคณะกรรมการการเลือกตัง้เปนทีส่ดุ อยางไรก็ตามกอนทีค่ณะกรรมการการเลือกตัง้
จะวินิจฉัยเพ่ือมีมติใหเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา
ซึง่มาจากการเลือกตัง้ พระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา มาตรา ๑๐๕ กําหนดใหคณะกรรมการการเลือกต้ังแจงความเห็น
พรอมดวยสํานวนการสืบสวนสอบสวนไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ๙ เพ่ือพิจารณาใหความเห็น
วาความเห็นดังกลาวเปนไปโดยชอบดวยกฎหมายหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งกระทําการ
โดยเทีย่งธรรมหรอืไม การใหความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ ตองกระทาํโดยทีป่ระชมุกรรมการ
ทีม่กีรรมการรวมประชุมไมนอยกวา ๒ ใน ๓ และตองกระทําภายในเวลาไมเกิน ๕ วนั นบัแตวนัไดรบัเร่ือง
จากคณะกรรมการการเลือกตั้ง หากพน ๕ วัน แลว ยังไมมีความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบให
คณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการตอไป หากคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นตางไป
จากความเห็นของคณะกรรมการการเลือกตัง้ คณะกรรมการการเลือกตัง้จะมคีาํวนิิจฉยัตามความเหน็เดมิ
ก็ได แตตองแสดงเหตุผลและใหประกาศคําวินิจฉัยพรอมทั้งเหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในราชกิจจานุเบกษาดวย  

  ๒) การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
    รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๓๙ วรรคสี ่และพระราชบัญญัตกิารเลอืกตัง้
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผู บริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙๖ กําหนดใหคณะกรรมการ
การเลือกตัง้มอีาํนาจเพิกถอนสิทธเิลอืกต้ังของผูสมคัรรบัเลอืกตัง้สมาชิกสภาทองถิน่และผูบรหิารทองถิน่ 
“กอนประกาศผลการเลือกต้ัง” หากสืบสวนสอบสวนแลวมหีลกัฐานอันควรเช่ือไดวาผูสมคัรรับเลือกต้ัง
สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินผูใดกระทําการอันเปนการฝาฝนกฎหมายหรือมีพฤติการณ
ที่เชื่อไดวาผูสมัครผูใดกอใหผูอื่นกระทํา สนับสนุน หรือรูเห็นเปนใจใหบุคคลอ่ืนกระทําการดังกลาว 
หรือรูวามีการกระทําดังกลาวแลวไมดําเนินการเพื่อระงับการกระทํานั้น ถาคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เห็นวาการกระทํานั้นนาจะมีผลใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ใหคณะกรรมการ
การเลือกต้ังสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังผูสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินที่
กระทําการเชนนั้นเปนเวลา ๑ ป โดยใหมีผลนับแตวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําสั่งดังกลาว 
และใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนที่สุด 

 ๙คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย ผูที่ไดรับแตงตั้งเปนประธานกรรมการกฤษฎีกาทุกคณะตามกฎหมายวาดวย
คณะกรรมการกฤษฎกีาซึง่ไมเปนขาราชการทีม่ตีาํแหนงหรอืเงนิเดอืนประจาํ และไมเปนสมาชกิพรรคการเมอืงหรอืผูดาํรงตาํแหนงอืน่
ในพรรคการเมือง. 
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ปญหาการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและองคกรที่มีอํานาจเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
 

จุลนิติ

   อํานาจเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นเกิดขึ้นเปนครั้งแรก
ตามพระราชบัญญติัประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒสิภา 
(ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ เนือ่งจากในขณะน้ันมปีญหาเกดิขึน้วา คณะกรรมการการเลือกตัง้ไดออกระเบยีบ
หามมิใหผูสมัครสมาชิกวุฒิสภาที่ไดคะแนนถึงเกณฑที่จะไดรับประกาศใหเปนสมาชิกวุฒิสภาสมัคร
รบัเลอืกตัง้ซํา้อกีครัง้หนึง่ หลังจากทีค่ณะกรรมการการเลอืกตัง้เหน็วาผูสมคัรรบัเลอืกตัง้สมาชกิวฒุสิภา
ผู นั้นไดรับเลือกตั้งมาโดยไมสุจริตและเที่ยงธรรม และผู สมัครนั้นเคยเปนผู สมัครในครั้งกอน
แตคณะกรรมการการเลอืกตัง้ไดเพกิถอนการเลอืกต้ังในครัง้กอนน้ันมาแลว หรอืทีเ่รยีกกันโดยทัว่ไปวา 
“สองใบเหลืองเทากับหนึ่งใบแดง” แตเนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยที่ ๒๔/๒๕๔๓ 
วาคณะกรรมการการเลือกตั้งไมมีอํานาจออกระเบียบดังกลาวขางตน ดังนั้น เพื่อไมใหเกิดปญหา
และอุปสรรคในการจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งอันจะเปนเหตุใหการเลือกตั้งยืดเยื้อ
ใชเวลานาน ซึ่งกระทบถึงการบริหารราชการแผนดินที่ไมอาจกระทําไดอยางตอเนื่อง อันจะนํามา
ซึง่ความเสียหายอยางรายแรงของประเทศ จงึไดมกีารแกไขกฎหมายใหอาํนาจคณะกรรมการการเลือกต้ัง
สามารถเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไดซึ่งทําใหผูที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัคร
รับเลือกตั้ง 
    มติของคณะกรรมการการเลือกต้ังใหเพิกถอนสิทธิของผูสมัครรับเลือกต้ังเปนเพียง
กระบวนการเพ่ือนําไปสูการออกคําสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของผูสมัครรับเลือกต้ัง ดังนั้น ตราบใด
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งยังไมมีคําสั่งเปนหนังสือลงลายมือชื่อของกรรมการการเลือกตั้งทุกคน 
มติของคณะกรรมการการเลอืกตัง้ท่ีใหเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้จงึยงัไมมผีลทางกฎหมาย ทาํใหในขณะนัน้
ผูสมคัรรับเลือกต้ังคงมีสทิธเิลอืกต้ังและมีคณุสมบัตเิปนผูสมคัรรับเลือกต้ัง ทัง้นี ้เปนไปตามนัยของคําสัง่
ศาลฎกีาที ่๔๑๕/๒๕๔๘๑๐  และคาํสัง่เพกิถอนสทิธิเลอืกตัง้ของคณะกรรมการการเลอืกตัง้มผีลเปนทีส่ดุ 
ทัง้นีเ้ปนไปตามนัยคาํสัง่ศาลฎีกาท่ี ๓๕/๒๕๕๑ และ ๗๘/๒๕๕๑ ซึง่วนิจิฉยัวาคาํสัง่ของคณะกรรมการ
การเลอืกตัง้เปนทีส่ดุ และไมจาํเปนจะตองมโีทษตามกฎหมายอืน่ใดประกอบ เชน โทษจาํคกุหรอืปรบั๑๑  

 ๒.๒ องคกรตุลาการ
   โดยหลักการแบงแยกอํานาจอธิปไตยองคกรที่มีอํานาจวินิจฉัยช้ีขาดคดี คือ ศาล ในฐานะ
ทีเ่ปนองคกรผูใชอาํนาจตลุาการ ซึง่ในเร่ืองการเพิกถอนสิทธเิลอืกตัง้นัน้ รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๕๐ และพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎร
และการไดมาซึง่สมาชกิวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดกาํหนดใหศาลมอีาํนาจดงักลาว อยางไรกต็ามเนือ่งจาก
ศาลท่ีมีอํานาจเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีทั้งศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา และศาลอุทธรณ จึงขอนําเสนอ
ตามลําดับ ดังนี้

 ๑๐พรรษวัฒน พูนทองพันธ, อางแลวเชิงอรรถที่ ๑, น. ๑๓๐.
 ๑๑พรรษวัฒน พูนทองพันธ, อางแลวเชิงอรรถที่ ๑, น. ๑๓๐.
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   ๑) ศาลรัฐธรรมนูญ
    ศาลรฐัธรรมนูญ มอีาํนาจเพิกถอนสทิธเิลอืกตัง้ของบุคคลตามท่ีบญัญตัไิวในรฐัธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๘ และมาตรา ๒๓๗ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึง่สมาชกิวฒุสิภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๓ วรรคสอง 
ดังนี้
    (๑) กรณีผู สมัครรับเลือกต้ังผู ใดกระทําการ กอหรือสนับสนุนใหผู อื่นกระทําการ
อันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา หรือระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือมี
พฤติการณที่เชื่อไดวาผูสมัครผูใดกอใหผูอื่นกระทํา สนับสนุน หรือรูเห็นเปนใจใหบุคคลอื่นกระทําการ
ดังกลาว หรือรูวามีการกระทําดังกลาวแลวไมดําเนินการเพ่ือระงับการกระทําน้ัน ถาคณะกรรมการ
การเลือกต้ังเห็นวาการกระทํานั้นนาจะมีผลใหการเลือกต้ังมิไดเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม 
และปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวาหัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีสวน
รูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทํานั้นแลวมิไดยับยั้งหรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้ง
เปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ใหถือวาพรรคการเมืองน้ันกระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการ
ปกครองประเทศโดยวิธีการซ่ึงมไิดบญัญตัไิวในรัฐธรรมนูญ และใหคณะกรรมการการเลือกต้ังเสนอคํารอง
ตอศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ใหยบุพรรคการเมืองนัน้ ในกรณีทีศ่าลรฐัธรรมนูญมคีาํสัง่ใหยบุพรรคการเมืองนัน้ 
ใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําส่ังใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองนั้นเปนเวลา ๕ ปนับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น
    (๒) กรณพีรรคการเมอืงใดใชสทิธแิละเสรภีาพตามรฐัธรรมนญูเพือ่ลมลางการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือเพื่อใหไดมาซ่ึงอํานาจในการปกครอง
ประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ผูทราบการกระทําดังกลาว
มีสิทธิเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงและยื่นคํารองใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการ
ใหเลิกการกระทําดังกลาว ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหพรรคการเมืองใดเลิกกระทําการ
ดังกลาวศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งยุบพรรคการเมืองดังกลาวได และในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่ง
ยุบพรรคการเมืองใหศาลรัฐธรรมนูญเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและ
กรรมการบริหารของพรรคการเมืองท่ีถูกยุบในขณะท่ีกระทําความผิดเปนระยะเวลา ๕ ปนับแต
วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่ง

  ๒) ศาลฎีกา
    ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกต้ัง “ประกาศผลการเลือกตั้งแลว” ถาปรากฏ
หลกัฐานอนัควรเชือ่ไดวาการเลอืกตัง้ในเขตเลอืกตัง้ใดมไิดเปนไปโดยสุจรติและเทีย่งธรรม หรอืสมาชกิ
สภาผูแทนราษฎรผูใดหรือผูสมัครผูใดกระทําการใด ๆ โดยไมสุจริตเพื่อที่จะใหตนเองไดรับเลือกตั้ง 
หรือไดรับเลือกตั้งมาโดยไมสุจริต โดยผลของการที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดไดกระทํา ทั้งนี้ 
อันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
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และการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้ง หรือพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคํารองตอศาลฎีกา
เพื่อพิจารณา ในกรณีปรากฏจากการไตสวนของศาลฎีกาวามีเหตุอันควรเช่ือไดวากรณีเปนไปตาม
คาํรองของคณะกรรมการการเลือกต้ัง ใหศาลฎีกาเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของสมาชกิสภาผูแทนราษฎร
หรือผูสมัครผูนั้นมีกําหนดเวลา ๕ ป แลวแจงใหประธานสภาผูแทนราษฎรและนายกรัฐมนตรีทราบ 
ในกรณีที่ศาลฎีกาไดรับคํารองดังกลาวแลว ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นหยุดการปฏิบัติหนาที่
จนกวาศาลฎีกาจะมีคําส่ังยกคํารอง และถาศาลฎีกามีคําสั่งใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร ใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูน้ันสิ้นสุดลง และกรณีดังกลาวมานี้
ใหนาํมาใชบงัคบักบัการเลือกต้ังสมาชิกวฒุสิภาดวย ทัง้นีเ้ปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
มาตรา ๒๓๙ วรรคสอง ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๑ และมาตรา ๑๒๒
    สําหรับกรณีของสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมาจากการสรรหานั้น หากภายหลังการประกาศ
ผลการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาแลว ถาผูไดรับการเสนอชื่อเขารับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา หรือ
สมาชกิขององคกรทีเ่สนอชือ่ผูเขารบัการสรรหาเปนสมาชกิวฒุสิภา เหน็วาการสรรหาสมาชกิวฒุสิภาผูใด
เปนไปโดยไมถกูตอง หรอืไมชอบดวยกฎหมาย หรอืปรากฏหลักฐานอนัควรเชือ่ไดวากอนไดรบัการสรรหา 
สมาชิกวุฒิสภาผูใดกระทําการใด ๆ โดยไมสุจริตเพื่อใหตนเองไดรับสรรหา หรือไดรับสรรหามา
โดยไมสุจริตโดยผลของการที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดไดกระทําลงไปโดยฝาฝนหลักเกณฑ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง ใหผูไดรับการเสนอชื่อ
เขารับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกขององคกรที่เสนอชื่อผูเขารับการสรรหาเปนสมาชิก
วฒุสิภา ยืน่คาํรองคดัคานตอคณะกรรมการการเลือกตัง้ภายใน ๓๐ วนั นบัแตวนัประกาศผลการสรรหา
สมาชิกวุฒิสภา
    เมือ่ปรากฏหลกัฐานอนัควรเชือ่ไดวาในการสรรหาสมาชกิวุฒิสภา ผูใดไดกระทาํการใด ๆ  
โดยไมสจุรติเพ่ือใหตนเองไดรบัการสรรหา หรอืไดรบัการสรรหาโดยผลของการท่ีบคุคลใดไดกระทําการ
ลงไปโดยฝาฝนหลักเกณฑตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการสืบสวน
สอบสวนโดยพลัน
    เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งสืบสวนสอบสวนแลวเห็นวาการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา
เปนไปโดยไมถกูตองหรอืไมชอบดวยกฎหมายใหยืน่คาํรองตอศาลฎกีาภายใน ๑ ปนบัแตวนัประกาศผล
การสรรหาสมาชิกวุฒิสภา เพื่อใหศาลฎีกาไตสวนและวินิจฉัย 
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

    (๑) ถาเห็นวาการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาในสวนใดหรือขั้นตอนใดมิไดเปนไปโดยสุจริต
และเท่ียงธรรม ใหศาลฎีกามีคาํส่ังใหคณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหาในสวนหรือขัน้ตอนน้ันใหม
และใหผูทีไ่ดรบัการสรรหาเปนสมาชิกวุฒสิภาในสวนน้ันหรือขัน้ตอนน้ันพนจากสมาชิกภาพนับแตวนัที่
ศาลฎีกามีคําสั่ง
    (๒) ถาเห็นวาผูไดรับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภาผูใดกระทําการอันเปนการฝาฝน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา หรือมีพฤติการณที่เช่ือไดวากอใหผูอื่นกระทํา สนับสนุน หรือรูเห็นเปนใจใหบุคคลอ่ืน
กระทําการดังกลาว หรือรูวามีการกระทําดังกลาวแลวไมดําเนินการเพื่อระงับการกระทํานั้น และ
การกระทําดังกลาวมีผลใหการสรรหามิไดเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม ใหศาลฎีกาส่ังเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งผูนั้นเปนเวลา ๕ ปโดยใหมีผลนับแตวันที่ศาลฎีกามีคําสั่ง
     ในกรณีที่ศาลฎีกาไตสวนแลวเห็นวาผูใดกระทําการโดยไมสุจริตทําใหการสรรหา
ไมเปนไปโดยสจุรติและเทีย่งธรรม เพือ่ใหผูอืน่ไดรบัการสรรหาโดยฝาฝนหลกัเกณฑตามพระราชบญัญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึง่สมาชกิวฒุสิภา ใหศาลฎกีา
มคีาํส่ังเพกิถอนสิทธิเลอืกตัง้ของผูนัน้ และสมาชิกวุฒิสภาท่ีไดรบัการสรรหาจากการกระทําดังกลาวดวย 
เวนแตสมาชิกวุฒิสภาผูนั้นจะพิสูจนไดวาไมมีสวนเกี่ยวของกับการกระทํานั้น

  ๓) ศาลอุทธรณ
    ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง “ประกาศผลการเลือกสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ
ผูบริหารทองถิ่น” ใดแลว ถาคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวามีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาผูสมัคร
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นผูใด กระทําการใด ๆ โดยไมสุจริต เพื่อใหตนเอง
ไดรับเลือกต้ัง หรือการเลือกต้ังหรือการนับคะแนนเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังใดมิไดเปนไปโดยสุจริต
และเท่ียงธรรม หรือมีการฝาฝนมาตรา ๕๗๑๒ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคํารองใหศาลอุทธรณ
วินิจฉัย และศาลอุทธรณมีอํานาจเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น
และผูบริหารทองถิ่นเปนเวลา ๕ ป คําสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีผลทันทีที่ศาลอุทธรณวินิจฉัย
และใหคําวินิจฉัยของศาลอุทธรณเปนที่สุดไมสามารถฎีกาตอไปได กรณีดังกลาวศาลอุทธรณภาค ๑ 

 ๑๒พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๗ บัญญัติวา
 “มาตรา ๕๗ เม่ือมีการประกาศใหมีการเลือกต้ังในกรณีอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระการดํารงตําแหนง ของสมาชิกสภาทองถ่ิน
หรือผูบริหารทองถ่ิน หามมิใหผูสมคัรหรือผูใดกระทําการเพ่ือจูงใจผูมสีทิธิเลือกต้ังใหลงคะแนนเลือกต้ังใหแกตนเองหรือผูสมคัรอ่ืน หรือ
ใหงดเวนการลงคะแนนเลือกตั้งใหแกผูสมัครใดดวยวิธีการดังนี้
 (๑) จัดทํา ให เสนอให สัญญาวาจะใหหรือจัดเตรียมเพื่อจะใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดแกผูใด
 (๒) ให เสนอให หรอืสญัญาวาจะใหเงนิ ทรพัยสนิ หรอืประโยชนอืน่ใดไมวาโดยทางตรงหรอืทางออมแกชมุชน สมาคม มลูนธิ ิ
วัด สถาบันการศึกษา สถานสงเคราะห หรือสถาบันอื่นใดที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 (๓) ทําการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งดวยการจัดใหมีมหรสพหรือการรื่นเริงตาง ๆ
 (๔) เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผูใด
 (๕) หลอกลวง บังคับ ขูเข็ญ ใชอิทธิพลคุกคาม ใสราย หรือจูงใจใหเขาใจผิดในเรื่องใดอันเกี่ยวกับผูสมัครใด
 กรณีตามวรรคหน่ึง หากเปนการเลือกตัง้อนัเนือ่งมาจากการครบวาระการดํารงตําแหนงของสมาชิกสภาทองถิน่หรอืผูบรหิาร
ทองถิ่นหามมิใหกระทําภายในหกสิบวันกอนวันครบวาระการดํารงตําแหนงจนถึงวันเลือกตั้ง
     ฯลฯ ฯลฯ”
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ไดมีคําสั่งที่ ๓๙๓๕/๒๕๕๑ โดยวางหลักวาเม่ือพิจารณาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
มาตรา ๒๑๙ วรรคหนึ่งและวรรคสี่ และพระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา ๒๒ แสดงวา ศาลอุทธรณ
และศาลอทุธรณภาคมอีาํนาจพจิารณาพพิากษาคดทีีเ่กีย่วกบัการเลอืกตัง้และการเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้
ในการเลือกตัง้สมาชิกสภาทองถิน่และผูบรหิารทองถิน่ จงึใหศาลอุทธรณและศาลอุทธรณภาคมีอาํนาจ
พิจารณาและวินิจฉัยไดโดยตรง โดยไมตองใหศาลชั้นตนพิจารณาและวินิจฉัยกอน๑๓  
   อยางไรก็ตาม สําหรับคดีที่มีโทษในทางอาญาตามท่ีบัญญัติไวในบทกําหนดโทษของ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซ่ึง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ 
และพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕  การดําเนินคดี
ในสวนนี้จะตองเปนไปตามลําดับชั้นศาลเชนเดียวกับการดําเนินคดีอาญาในกรณีปกติทั่วไป ดังนั้น 
จึงไมสามารถเริ่มตนดําเนินคดีที่ศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณเชนเดียวกับคดีเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งดังที่
ไดกลาวมาแลวได ทั้งนี้ ศาลฎีกาไดมีคําสั่งศาลฎีกาที่ ๑๔๐/๒๕๕๑ วางหลักเปนบรรทัดฐานไววา
กรณีการขอใหศาลฎีกาพิจารณาความผิดอาญาในการกระทําผิดของผูสมัครรับเลือกตั้งเปนเรื่องที่ตอง
ไปดําเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมตามปกติ ศาลฎีกาไมอาจรับคํารองไวพิจารณาได 
ดังนั้น หากศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีอาญาในคดีดังกลาวนี้จะสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลใด 
ศาลนั้นยอมไมมีอํานาจสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังโดยปราศจากมาตรการอ่ืนใดได หากแตตองสั่งควบคู
ไปกบัการลงโทษในทางอาญา เชน จาํคกุหรอืปรบั สวนจะจาํคกุหรอืเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้เปนระยะเวลา
นานเทาใดหรือปรับเปนจํานวนเทาใด ยอมขึ้นอยูกับกฎหมายที่ใหอํานาจศาลพิจารณาคดี๑๔ 

๓. ปญหาองคกรที่มีอํานาจในการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
 เนือ่งจากตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบนั พระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดกาํหนดใหองคกร
ที่มีอํานาจเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีทั้งศาลและคณะกรรมการการเลือกต้ัง ทําใหระบบการเพิกถอน
สิทธิเลือกต้ังของประเทศไทยขาดความเปนเอกภาพในเร่ืององคกรท่ีมีอํานาจเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง 
สงผลกระทบตอความเชื่อถือและการยอมรับในคําวินิจฉัยของศาลหรือคําสั่งใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของคณะกรรมการการเลือกต้ัง ดงันัน้ ประเด็นทีจ่ะตองพิจาณาในลําดบัตอไปคือ “ใครหรอืองคกรใด” 
ที่ควรจะมีอํานาจเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของประชาชน

 ๑๓พรรษวัฒน พูนทองพันธ, อางแลวเชิงอรรถที่ ๑, น. ๑๓๓.
 ๑๔พรรษวัฒน พูนทองพันธ, อางแลวเชิงอรรถที่ ๑, น. ๑๓๔.
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

 กรณีของศาลนั้นไมวาจะเปนศาลยุติธรรมหรือศาลรัฐธรรมนูญ ถือเปนองคกรผูใชอํานาจ
ตุลาการ ซึ่งลักษณะเดนขององคกรตุลาการ ประกอบดวย๑๕ ๑) เปนองคกรวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาท 
๒) กระบวนการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดมีแบบแผนรัดกุมเปนธรรมแกคูกรณีทั้งสองฝายและมีลักษณะ
เปดเผย ๓) คําวินิจฉัยชี้ขาดมีลักษณะเด็ดขาดถึงที่สุด ๔) ผูพิพากษามีอิสระในการวินิจฉัยชี้ขาดคดี
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของกระบวนพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทและความเปนอิสระของ
ผูพิพากษาที่วินิจฉัยคดีซึ่งเปนสิ่งที่รับประกันการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูที่อาจจะถูกเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งที่จะไดรับการพิจารณาคดีอยางเปนธรรมในระดับหนึ่ง
 สําหรับคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้น เปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่มีความเปนอิสระ
โดยไมตกอยูภายใตการบังคับบัญชาของฝายบริหาร แตในสวนของการใชอํานาจเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของคณะกรรมการการเลือกต้ังนั้นเปนการใชอํานาจทางปกครอง และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ไดใหอาํนาจแกคณะกรรมการการเลอืกตัง้ในกระบวนการเพกิถอนสิทธเิลอืกตัง้ไวดวย ซึง่ตามกฎหมาย
ดังกลาวกําหนดใหคณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของผูสมัครรับเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาซ่ึงมาจากการเลือกตั้งที่กระทําการฝาฝนกฎหมาย ทําให
การเลือกตั้งไมเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ซึ่งในกระบวนการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีอํานาจสืบสวนและสอบสวนการกระทําที่อาจเปนเหตุใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในกรณี
นี้ดวย หากคณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําสั่งใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง คําสั่งของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีผลเปนที่สุด ซึ่งศาลฎีกาไดมีคําสั่งที่ ๓๕/๒๕๕๑ และ ๗๘/๒๕๕๑ รับรองวาศาลฎีกา
จะไมเขาไปทบทวนคําสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งทําใหคําสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งมีลักษณะเบ็ดเสร็จเด็ดขาด๑๖ 
 เม่ือพิจารณาอํานาจเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะเห็นไดว า
ในกระบวนการดังกลาวคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนผู ใชอํานาจในการสืบสวนและสอบสวน
ขอเทจ็จรงิ และหากคณะกรรมการการเลอืกตัง้เหน็วาขอเทจ็จรงิเปนไปตามองคประกอบของกฎหมาย
ก็จะมีคําสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง การใชอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงไมอาจที่จะ
ถูกตรวจสอบไดเลย ทั้งยังขาดหลักประกันความเปนกลางวาคําส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังน้ันจะมี
กระบวนการพิจารณาโดยสุจริตและเที่ยงธรรม เพราะองคกรที่มีอํานาจสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง
และองคกรที่มีอํานาจสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเปนองคกรเดียวกัน 
 เมื่อพิจารณาตามหลักนิติรัฐที่ใหศาลมีอํานาจในการตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของ
การกระทําทางปกครองที่กระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชน การใชอํานาจของคณะกรรมการ
การเลือกต้ังในการเพกิถอนสิทธิเลือกตัง้เปนการใชอาํนาจมหาชน และกระทบสทิธติาง ๆ  ของบคุคล จงึควร
ใหผูถูกกระทบสิทธิสามารถโตแยงสิทธิตอศาลใหมีการทบทวนและตรวจสอบได ถึงแมวารัฐธรรมนูญ
จะมีเจตนารมณใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีความเปนอิสระแตนาจะมีความหมายเพียงมีความ

 ๑๕สมยศ เชื้อไทย, หลักกฎหมายมหาชนเบื้องตน, พิมพครั้งที่ ๓ (กรุงเทพมหานคร : วิญูชน ,๒๕๕๐), น. ๒๑๙ - ๒๒๐.
 ๑๖พรรษวัฒน พูนทองพันธ, อางแลวเชิงอรรถที่ ๑, น. ๑๓๖ - ๑๓๗.
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เปนอิสระจากอํานาจบังคบับญัชาหรือสัง่การของฝายบริหาร หาใชมอีาํนาจอิสระโดยเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
แตอยางใดไม หากแตยังตองอยูภายใตหลักการแบงแยกอํานาจตามรัฐธรรมนูญซึ่งไมใหอํานาจ
นติบิญัญตั ิบรหิาร และตุลาการตกอยูแกองคกรใดองคกรหน่ึงเพียงองคกรเดียวโดยปราศจากการถวงดุล
และตรวจสอบ ดังนั้น หากคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนทั้งผูสืบสวนสอบสวนการกระทําผิดเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งและเปนผูสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูกระทําผิด โดยไมมีองคกรใดมาถวงดุลและ
ตรวจสอบไดยอมไมสอดคลองกับหลักการแบงแยกอํานาจอธิปไตย ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๓ ที่รับรองใหอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทยและไมสอดคลอง
กับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๘ วรรคสอง ที่บัญญัติวา “บุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิ
หรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว สามารถยกบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใชสิทธิทางศาล
หรอืยกเปนขอตอสูคดใีนศาลได” และทายท่ีสดุ อาจทําใหประเทศไทยไมมรีฐัธรรมนูญเลยหากพิจารณา
ตามคาํประกาศสทิธมินษุยชนและพลเมอืง ค.ศ. ๑๗๘๙ ทีว่า “สงัคมใดไมมหีลกัประกนัในการคุมครอง
สิทธิเสรีภาพ หรือไมมีการแบงแยกอํานาจการใชอํานาจอธิปไตย จะถือวามีรัฐธรรมนญูไมได”๑๗

บทสรุป
 จากเหตุผลดังที่ไดกลาวมาโดยลําดับจึงเปนคําตอบของคําถามในตอนตนวาโดยหลักการแลว
สิทธิเลือกตั้งเปนสิทธิที่มีความสําคัญในการใชอํานาจอธิปไตยของประชาชนและเปนสิทธิที่รัฐมอบให
แตเฉพาะผูที่เปนพลเมืองของรัฐเทานั้น สิทธิเลือกต้ังจึงเปนสิทธิขั้นพื้นฐานในการแสดงออกถึงความ
เปนพลเมืองของรัฐโดยสมบูรณในประเทศท่ีปกครองในระบอบประชาธิปไตย การเพิกถอนสิทธิเลือก
ตัง้จงึเปนการ “พรากความเปนพลเมืองของรัฐไปจากบุคคล” ทาํใหประชาชนซ่ึงเปนเจาของอํานาจ
อธิปไตยไมสามารถใชอํานาจในการแสดงออกซึ่งความตองการผานการเลือกผูแทนของตนได ดังนั้น
รฐัเสรีประชาธิปไตยไมควรท่ีจะมีอาํนาจเพิกถอนสิทธเิลอืกต้ังของประชาชนซ่ึงเปนเจาของอํานาจสูงสดุ
ในการปกครองประเทศ หากรัฐจะคงไวซึง่อาํนาจในการเพิกถอนสิทธเิลอืกต้ังของประชาชน เหตุแหงการ
เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ควรจะเปนขอยกเวนเปนอยางยิง่ และเปนการเพกิถอนสทิธเิพยีงชัว่ระยะเวลาใด
เวลาหน่ึงเทานัน้และเหตุแหงการเพิกถอนสทิธเิลอืกตัง้ควรจะตองไดสดัสวนกบัความรายแรงของความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นกับตัวระบอบประชาธิปไตยหากยังคงใหประชาชนผูนั้นมีสิทธิเลือกตั้ง
 สาํหรบัประเด็นคาํถามทีว่า “ใครหรอืองคกรใด” ควรจะเปนผูมอีาํนาจเพิกถอนสทิธเิลอืกตัง้ เหน็วา
คณะกรรมการการเลอืกตั้งไมควรเปนองคกรที่มีอํานาจเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง เพราะการที่กฎหมายให
อาํนาจคณะกรรมการการเลอืกตัง้เปนทัง้ผูสบืสวนสอบสวนและมอีาํนาจเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ จงึยากที่
จะเช่ือไดวาคณะกรรมการการเลือกต้ังจะทําหนาทีโ่ดยเปนกลางและปราศจากอคติ ดงันัน้ควรใหองคกร
ตลุาการเปนผูใชอาํนาจเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้เพยีงองคกรเดยีวเทานัน้ หรอืในกรณทีีจ่ะใหคณะกรรมการ
การเลอืกตัง้มอีาํนาจเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ได คาํสัง่เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของคณะกรรมการการเลอืกตัง้
ใหถือเปนทีส่ดุในทางปกครองเชนเดยีวกบัคาํวนิจิฉยัอทุธรณของคณะกรรมการพจิารณา
อุทธรณ เมื่อผูที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังไมพอใจสามารถเสนอคดีตอศาลเพ่ือให
ตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของการใชอํานาจดังกลาวได 

 ๑๗พรรษวัฒน พูนทองพันธ, อางแลวเชิงอรรถที่ ๑, หนา ๑๓๗ - ๑๓๘. 
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การเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
ตอนที่ ๒ วาดวยการกำหนดคาทดแทน
ที่เปนธรรมตามกฎหมาย

ความนำความนำ
การจายคาทดแทนทีเ่ปนธรรมในการเวนคืนอสังหารมิทรพัยถอืเปนหลกัการสำคัญท่ีกำหนดไว

ในรัฐธรรมนูญของรัฐเสรีประชาธิปไตยโดยท่ัวไป โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
ไดบญัญตัหิลกัการดงักลาวอนัเกีย่วกับการกำหนดเงนิคาทดแทนการเวนคนือสงัหารมิทรพัย ในสวนที ่๕ 
สิทธิในทรัพยสิน มาตรา ๔๒ วรรคสอง โดยการกำหนดใหการกำหนดคาทดแทนการเวนคืน
อสังหาริมทรัพยตองกำหนดใหอยางเปนธรรมโดยคำนึงถึงราคาท่ีซื้อขายกันตามปกติในทองตลาด 
การไดมา สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย ความเสียหายของผูถูกเวนคืนและประโยชนที่รัฐ
และผูถูกเวนคืนไดรับจากการใชสอยอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืน อันเปนหลักการเดียวกับกฎหมาย
แมบทกลางซ่ึงใชบังคับเปนการท่ัวไปในเร่ืองการเวนคืนอสังหาริมทรัพย คือ พระราชบัญญัติวาดวย
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งในตอนที่แลวผูเขียนไดนำเสนอหลักเกณฑการเวนคืน
อสังหาริมทรัพยไวในวารสารจุลนิติฉบับกอน เรื่อง การเวนคืนอสังหาริมทรัพย ตอนท่ี ๑ วาดวย
มาตรการและกระบวนการในการเวนคืนอสังหาริมทรพัยของรัฐ นัน้ ทานผูอานคงไดทราบถงึขอบเขต
การใชอำนาจรัฐในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย กระบวนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย และผลของการ
ดำเนินการเวนคืนอสังหาริมทรัพย แลว

สำหรบัฉบบันี ้มมุสะทอนความคดินติบิญัญตั ิจงึขอนำเสนอขอมลูเกีย่วกบัหลกัเกณฑการกำหนด
คาทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ชองทางในการเรียกรองคาทดแทนท่ีเปนธรรมตามกฎหมาย รวมถึง
แนวทางการกำหนดคาทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพยของศาลยุติธรรมโดยศาลฎีกาไดวางหลัก
ไวในคำพิพากษาศาลฎีกา และศาลปกครองโดยศาลปกครองสูงสุดซ่ึงไดวางหลักไวในคำพิพากษา
ศาลปกครองสงูสดุ๑ ในหวัขอเรือ่ง “การเวนคืนอสงัหาริมทรพัย ตอนท่ี ๒ วาดวยการกำหนดคาทดแทน
ที่เปนธรรมตามกฎหมาย”

๑ เดิมคดีพิพาทเกี่ยวกับเงินคาทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย อยูในเขตอำนาจพิจารณาและพิพากษาของศาลยุติธรรม 
ปจจุบันนับตั้งแตศาลปกครองเปดทำการ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ คดีพิพาทดังกลาวจึงอยูในเขตอำนาจพิจารณาและพิพากษา
ของศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒.

มมุมมมสสะททออนนความ
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๑. การกำหนดคาทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย
ในกรณีที่ไมปรากฏวามีพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยฉบับใดบัญญัติเก่ียวกับเร่ือง

การกำหนดเงินคาทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพยไวเปนพิเศษโดยเฉพาะ การกำหนดคาทดแทน
การเวนคืนอสังหาริมทรัพยก็จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติวาดวย
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งอาจแยกขอพิจารณาในการกำหนดคาทดแทนการเวนคืน
อสังหาริมทรัพยตามพระราชบัญญัตินี้ไดเปน ๓ สวน ดังนี้

๑.๑ อสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืน๒

  การพจิารณากำหนดคาทดแทนอสงัหารมิทรพัยทีถ่กูเวนคนื มหีลกัการสำคญัทีต่องคำนงึ 
คือ ราคาคาทดแทนที่กำหนดจะตองมีความเปนธรรมตอผูถูกเวนคืนและสังคม โดยใหพิจารณา
ประกอบกับหลักเกณฑทั้ง ๕ ประการ ดังตอไปนี้ประกอบ กลาวคือ

  (๑) ราคาซ้ือขายกนัตามปกตใินทองตลาดของอสงัหารมิทรพัยท่ีจะตองเวนคืนตามที่
เปนอยูในวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน

   “ราคาซ้ือขายกันตามปกติ” เปนขอเท็จจริงที่มีความสำคัญมากในการนำมา
พิจารณาเพื่อกำหนดคาทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ทั้งนี้ การนำสืบถึงราคาซื้อขายปกติ 
อาจจะดำเนินการดังตอไปนี้

   ก. นำสืบถึงราคาซ้ือขายอสังหาริมทรัพยในบริเวณใกลเคียง ในวันท่ีพระราชกฤษฎีกาฯ 
มีผลใชบังคับ

   ข. ถาขอเท็จจริงตามขั้นตอนแรกไมมี สามารถนำราคาซ้ือขายในชวงกอนหรือหลัง
วันดังกลาวเพื่อเปนขอมูลประกอบการเทียบเคียง๓

   ค. ถายงัไมสามารถหาขอเท็จจริงตามขอ ก. หรอื ข. ได หรอืหาไดแตราคาซ้ือขายต่ำมาก 
ซึ่งมิใชราคาซ้ือขายท่ีแทจริงอันเนื่องมาจากเปนการจดทะเบียนซื้อขายในราคาท่ีต่ำกวาความเปนจริง
เพือ่ใหเสียคาธรรมเนยีมในการจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรมนอยลง กอ็าจนำสบืถงึราคาซือ้ขายทีแ่ทจรงิ
ซึ่งขัดหรือแยงกับหลักฐานการจดทะเบียนซื้อขายซึ่งมีราคาต่ำกวาความเปนจริงได๔

๒ พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๒๑ วรรคหน่ึง.
๓ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๕๓/๒๕๓๘, ที่ ๒๙/๒๕๔๐, ที่ ๑๘๑๐/๒๕๔๒. 
๔ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๖๖/๒๕๓๖.
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   ขอสังเกต
   ราคาซ้ือขายกันตามปกติไมรวมถึงราคาซ้ือขายอสังหาริมทรัพยท่ีผูซ้ือมีวัตถุประสงค

เก่ียวกับการประกอบกิจการพาณิชย เพราะเหตุวาผูซื้อมีเจตนาพิเศษเพื่อหวังผลในทางธุรกิจ 
จึงอาจยอมลงทุนซื้อที่ดินดังกลาวมาในราคาท่ีสูงกวาที่ซื้อขายกันโดยปกติทั่วไป เชน การที่ธนาคาร
พาณิชยซ้ือท่ีดินเพ่ือต้ังท่ีทำการสาขาของธนาคารของตน หรือการจำหนายท่ีดินของผูประกอบการจัดสรร
ที่ดินเอกชน๕ เปนตน

  (๒) ราคาของอสังหาริมทรัพยท่ีมีการตีราคาไวเพ่ือประโยชนแกการเสียภาษีบำรุงทองท่ี
   ราคาของอสงัหารมิทรพัยทีม่กีารตรีาคาไวเพือ่ประโยชนแกการเสยีภาษีบำรงุทองที่

โดยปกติแลวจะเปนราคาคอนขางต่ำมาก แมกฎหมายจะบัญญัติใหคำนึงถึง แตในทางปฏิบัติแลว
ไมไดมีการนำมาใชเพื่อกำหนดราคาคาทดแทนแตอยางใด๖

  (๓) ราคาประเมินทุนทรัพยเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรม

   ราคาประเมินทุนทรัพยเพ่ือเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
ถือไดวาเปนราคาท่ีใกลเคียงกับราคาซ้ือขายกันตามปกติในทองตลาด และไดถูกนำมาใชเปนฐานหลัก
ในการพิจารณาเพื่อกำหนดเงินคาทดแทนอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืน โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่
ไมสามารถหาพยานหลักฐานเก่ียวกับราคาซ้ือขายกันตามปกติในทองตลาดได๗

  (๔) สภาพและท่ีตั้งของอสังหาริมทรัพยนั้น
   คำวา “สภาพ” หมายถึง ความเปนอยูหรือลักษณะของอสังหาริมทรัพยนั้น เชน 

เปนท่ีนาหรือที่สวน เปนที่ลุมหรือที่ดอน มีหนากวางหรือมีหนาแคบ เปนที่อยูอาศัยหรือการพาณิชย 
เปนที่ทำการเกษตรหรือเปนที่รกรางวางเปลา หรือเปนแปลงที่ดินตาบอด หรือในกรณีของโรงเรือน
หรือสิ่งปลูกสราง ลักษณะการกอสราง การตกแตง ความเกาใหม เปนตน๘ 

   สวนคำวา “ทีต่ัง้” หมายถงึ ทำเล เชน ระยะใกลไกลจากถนนหรอืเสนทางคมนาคม 
ถาเปนที่ดินที่ติดถนนสายหลักในทำเลยานธุรกิจการคาก็ยอมมีราคาสูงกวาที่ดินซึ่งอยูติดถนนในทำเล
ทีอ่ยูอาศยัธรรมดาทัว่ไป แมวาจะเปนถนนสายเดยีวกนักต็าม กระทัง่ทีด่นิทีต่ดิถนนซอย สภาพของซอย
ก็อาจมีผลทำใหราคาที่ดินมีความแตกตางกันเชนกัน เชน ตนซอยกับทายซอย ซอยกวางกับซอยแคบ 
ซอยตันกับซอยไมตัน เปนตน

   โดยในการพิจารณากำหนดเงินคาทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ศาลจะใชวิธีการ
เปรยีบเทยีบราคาเงนิคาทดแทนอสงัหารมิทรพัยกบัคาทดแทนทีม่กีารกำหนดใหกบัอสงัหารมิทรพัยอืน่ 
โดยหากศาลฟงขอเทจ็จรงิไดวาอสงัหารมิทรพัยพพิาทมสีภาพและทีต้ั่งดีกวาอสงัหารมิทรพัยทีถ่กูนำมา
เปรยีบเทยีบ แตปรากฏวาอสงัหารมิทรพัยพพิาทไดรบัการกำหนดเงนิคาทดแทนเปนจำนวนทีน่อยกวา 

๕ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๖๓๕/๒๕๔๖, คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๘๔/๒๕๔๙.
๖ สำนักงานศาลปกครอง, คดีปกครองเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย, กันยายน ๒๕๕๐, หนา ๓๑๑.
๗ คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙๕/๒๕๔๙.
๘ อางแลวเชิงอรรถท่ี ๖ หนา ๓๒๘ – ๓๒๙.
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เชนนี้อาจเปนเหตุใหศาลวินิจฉัยวาการกำหนดเงินคาทดแทนใหกับอสังหาริมทรัพยพิพาทนั้น
ไมชอบดวยกฎหมาย และกำหนดเงินคาทดแทนอสังหาริมทรัพยพิพาทใหใหมในราคาไมต่ำกวา
อสังหาริมทรัพยที่ถูกนำมาเปรียบเทียบได๙

  (๕) เหตุและวัตถุประสงคของการเวนคืน 
   กรณีเหตุและวัตถปุระสงคของการเวนคนื เชน การเวนคนืทีด่นิเพือ่มาสรางทางหลวง

ใหกับประชาชนใชโดยไมคิดคาผานทาง กับการเวนคืนมาเพ่ือสรางทางพิเศษหรือทางดวน
เพ่ือเก็บคาผานทาง ยอมมีเหตุและวัตถุประสงคทีแ่ตกตางกัน จงึมีการกำหนดเงินคาทดแทนการเวนคืน
มาสรางทางพิเศษมากกวาการสรางทางหลวงใหประชาชนใชโดยไมคิดคาผานทาง๑๐ เปนตน

   ขอสังเกต
   หลักเกณฑในการกำหนดคาทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืน 

ตามพระราชบญัญตักิารเวนคนือสงัหารมิทรพัย พ.ศ. ๒๕๓๐ ทัง้ ๕ ประการ ดงักลาว แมจะมคีวามแตกตาง
จากรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๒ วรรคสอง๑๑ ไปบาง แตในหลักการและสาระสำคัญแลว มีเหตุผลเปนอยางเดียวกัน 
กลาวคอื การคำนงึถงึความเปนธรรม ดงันัน้ หลกัเกณฑดงักลาวจงึไมถอืวาขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนูญ 
มาตรา ๔๒ วรรคสอง แตอาจนำมาใชผสมผสานกันเพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกผูถูกเวนคืน
และสังคมได โดยผูที่เกี่ยวของจะตองนำมาพิจารณาประกอบกันทุกครั้ง ซึ่งรวมไปถึงบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญทีไ่ดมกีารเพ่ิมเติมจากหลักเกณฑทัง้ ๕ ประการ คอื “การไดมา” และ “ความเสยีหาย
ของผูถูกเวนคืน” ทั้งสองกรณีดวย และผูถูกเวนคืนก็มีสิทธิหยิบยกบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญข้ึนมา
กลาวอางไดเสมอ๑๒

๙ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๓๙/๒๕๓๖, คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒/๒๕๔๖, ที่ อ. ๒๔–๒๕/๒๕๔๖.
๑๐ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๖๔๕/๒๕๔๐, ที่ ๕๑๐/๒๕๔๑.
๑๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๒ วรรคสอง บัญญัติวา 
“มาตรา ๔๒ วรรคสอง การกำหนดคาทดแทนตามวรรคหนึ่งตองกำหนดใหอยางเปนธรรมโดยคำนึงถึงราคาที่ซ้ือขายกัน

ตามปกติในทองตลาด การไดมา สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย ความเสียหายของผูถูกเวนคืนและประโยชนที่รัฐและผูถูกเวนคืน
ไดรับจากการใชสอยอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืน”

๑๒ เทยีบเคียงคำวินจิฉยัศาลรัฐธรรมนูญ ที ่๖/๒๕๔๕ (วนิจิฉยัตามมาตรา มาตรา ๔๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งเปนหลักการเดียวกับมาตรา ๔๒ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐). 
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จุลนิติ

๑.๒ อสังหาริมทรัพยที่เหลือจากการเวนคืน
  แบงไดเปน ๒ กรณี คือ
  (๑) กรณีอสังหาริมทรัพยที่เหลือจากการเวนคืนมีราคาสูงขึ้น ใหดำเนินการหักราคา

ทีส่งูขึน้ออกจากการกำหนดคาทดแทน๑๓ เชน เดมิเปนทีด่นิไมตดิทางสาธารณะ (ทีด่นิตาบอด) ภายหลงั
การเวนคนืทำใหกลายเปนท่ีดนิตดิถนนสามารถใชประโยชนไดดกีวาเดมิ๑๔ หรอืทีดิ่นมสีภาพความเจรญิ
ดีขึ้น๑๕ เปนตน

  (๒) กรณีอสังหาริมทรัพยที่เหลือจากการเวนคืนมีราคาลดลง ใหกำหนดคาทดแทน
สำหรับอสังหาริมทรัพยสวนที่เหลือซึ่งมีราคาลดลง๑๖ เชน ที่ดินสวนท่ีเหลือมีเนื้อที่เพียงเล็กนอย
หรือรูปแปลงท่ีดินเปลี่ยนแปลงไปทำใหใชประโยชนไดจำกัด๑๗ หรือทำใหที่ดินไมติดทางสาธารณะ 
หรือสภาพทำเล ที่ตั้ง ทัศนะวิสัย หรือสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีไมดี๑๘ เปนตน

๑.๓ ความเสียหายจากการท่ีตองออกจากอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืน
  กรณีที่เจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพย ซึ่งไดอยูอาศัยหรือประกอบการคาขาย

หรือการงานอันชอบดวยกฎหมายอยูในอสังหาริมทรัพยท่ีถูกเวนคืนน้ัน ไดรับความเสียหายอันเน่ืองมาจาก
การที่ตองออกจากอสังหาริมทรัพย ใหบุคคลนั้น ๆ มีสิทธิไดรับคาทดแทนความเสียหายจากการที่
ตองออกจากอสังหาริมทรพัยทีถ่กูเวนคืนดวย๑๙ เชน คาขนยาย คาใชจายในการปรับปรงุอาคารสถานท่ี
แหงใหมเพื่อใหเหมาะสมเพ่ือประกอบธุรกิจการคาดังเดิม หรือรายไดประจำจากการประกอบกิจการ
ที่หายไปในระหวางระยะเวลาในการปรับปรุงตกแตงอาคารสถานท่ีแหงใหม๒๐ เปนตน   

๒. การอุทธรณเงินคาทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพยและการฟองคดีตอศาล

๒.๑ การอุทธรณตอรัฐมนตรี๒๑

  ในกรณีที่ผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนผูใดไมพอใจในราคาของอสังหาริมทรัพย
หรือจำนวนเงินคาทดแทนท่ีคณะกรรมการกำหนดราคาทดแทนกำหนด มีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรี
ผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีที่จะเวนคืน หรือรัฐมนตรีผูรักษาการ
ตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย๒๒ แลวแตกรณี ภายใน ๖๐ วันนับแตวันที่ไดรับแจงเปน
หนังสือจากเจาหนาที่หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่ใหมารับเงินคาทดแทนดังกลาว

๑๓ พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๒๑ วรรคสอง.
๑๔ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๗๒๐/๒๕๓๙, ที่ ๙๐๕๕/๒๕๓๙.
๑๕ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๙๘๒/๒๕๔๑, ที่ ๗๑๖๙/๒๕๔๒.
๑๖ พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๒๑ วรรคสาม.
๑๗ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๒๑/๒๕๔๕.
๑๘ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๖๗/๒๕๓๙, ที่ ๑๖๗๙/๒๕๓๙.
๑๙ พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๒๑ วรรคหา.
๒๐ คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๒๓/๒๕๔๗.
๒๑ พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๒๕.
๒๒ กรณีมีการตราพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย เพ่ือบังคับโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองมาเปนของรัฐทันที 

โดยไมมีความจำเปนตองตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่ตองเวนคืนเพื่อเปนการใหอำนาจเจาหนาที่ในการเขาไป
สำรวจทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่อยูภายในเขตท่ีดินตามแผนที่แนบทายกอน.
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๒.๒ การฟองคดีตอศาล๒๓

  ในกรณีที่ผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนผูใดยังไมพอใจคำวินิจฉัยของรัฐมนตรี หรือในกรณี
ที่รัฐมนตรีไมไดวินิจฉัยอุทธรณใหเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแตวันที่ไดรับคำอุทธรณ ใหบุคคลน้ันมีสิทธิ
ฟองคดีตอศาลไดภายในหนึ่งปนับแตวันท่ีไดรับแจงคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีหรือนับแตวันที่พนกำหนด
เวลาดังกลาว แลวแตกรณี 

  ทั้งนี้ ในกรณีรัฐมนตรีหรือศาลวินิจฉัยใหชำระเงินคาทดแทนเพ่ิมขึ้น ใหผูมีสิทธิไดรับเงิน
คาทดแทนไดรับดอกเบี้ยอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทเงินฝากประจำของธนาคารออมสิน
ในจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้น นับตั้งแตวันที่ตองมีการจายหรือวางเงินคาทดแทนนั้น

๓. กรณีบุคคลที่ไมถูกเวนคืนแตไดรับความเสียหายเน่ืองจากการเวนคืน
พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ ไมไดกำหนดใหมีการจาย

คาทดแทนใหกบับคุคลท่ีไมถกูเวนคืนอสงัหาริมทรพัยไว ซึง่หากพิเคราะหจากแนวทางการพิจารณาคดี
ของศาลเกี่ยวกับการกำหนดคาทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพยใหแกบุคคลที่ไมไดถูกเวนคืน
อสังหาริมทรัพยแลวพบวา ศาลจะพิจารณาโดยนำหลักการของกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา ๔๒๐ มาตรา ๔๒๑ และมาตรา ๑๓๗๗ มาปรับใชกับขอเท็จจริงวาการกระทำ
ของรัฐนั้นเขาขายเปนการกระทำละเมิดหรือไม หรือบุคคลที่ไมไดถูกเวนคืนน้ันไดรับความเสียหาย
หรอืเดอืดรอนเกนิกวาปกตทิีค่วรไดรบัหรอืไม ซึง่หากไดขอเทจ็จรงิไมตรงกบัหลกัเกณฑตามบทบญัญตัิ
ดงักลาวแลว ผูฟองคดีกจ็ะไมไดรบัคาสนิไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายน้ัน เชน แนวโครงเหล็กทีจ่ำเลย 
(กรุงเทพมหานคร) สรางบนทางเทาเปนรั้วปดกั้นชองทางบางตอนเพ่ือมิใหคนขามถนนในเขตแนวน้ัน
และใหใชสะพานลอยขามแทน เปนการทำเพื่อสาธารณประโยชนและไดสรางบนทางสาธารณะ 
นอกจากจะไมผิดกฎหมายแลวยังเปนการปองกันมิใหโจทกกระทำความผิดกฎหมายโดยขับขี่รถยนต
บนทางเทาอันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๓ (๗) และแม
แนวโครงเหล็กจะปดกั้นทางเขาตึกแถวของโจทก ทำใหโจทกขาดความสะดวกสบายไปบางเน่ืองจาก
ไมสามารถเก็บรถยนตหนาตึกแถวของตนไดน้ัน แตตึกแถวของโจทกก็มีลักษณะเปนอาคารพาณิชย
ซึ่งโดยสภาพไมเหมาะแกการเก็บรถยนต โจทกจึงตองยอมรับเอาดังเชนบุคคลที่อยูรวมกันในสังคม

๒๓ พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๒๖.
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มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ : Legal re f lection

จุลนิติ

เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยและความเจริญของทองถิ่น การกระทำของจำเลยจึงไมเปนการละเมิด
สิทธิโจทก และไมใชกรณีที่โจทกไดรับความเสียหายหรือเดือดรอนเกินกวาที่ควรคิดหรือคาดหมายได
วาเปนไปตามปกติและเหตุอันควร๒๔ เปนตน

๒๔ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๔๐/๒๕๓๘.
๒๕ คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๗๐/๒๕๕๑, ที่ ๕๘๖/๒๕๕๒.

บทสงทายบทสงทาย
 จากแนวคำวินิจฉัยของศาลไมวาจะเปนศาลฎีกาหรือศาลปกครองสูงสุดเก่ียวกับเรื่อง

การกำหนดคาทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพยพบวา ศาลจะใชดุลพินิจในการพิจารณาเพ่ือใหได
คาทดแทนที่เปนธรรมแกผูถูกเวนคืนและสังคม โดยใชแนวทางตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติ
วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ ประกอบกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ โดยศาล
จะใหความสำคัญกับราคาซ้ือขายกันตามปกติในทองตลาดของอสังหาริมทรัพยทีถ่กูเวนคืน และสภาพ
และที่ตั้งของอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืน วาอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืนกับอสังหาริมทรัพยที่นำมา
เปรยีบเทยีบมีสภาพและทีต้ั่งเหมือนหรอืคลายกนัหรอืไม ซึง่หากเหมอืนหรอืคลายกนัศาลกอ็าจกำหนด
คาทดแทนใหเทาหรือใกลเคียงกับราคาซื้อขายอสังหาริมทรัพยที่นำมาเปรียบเทียบดังกลาว แตหาก
แตกตางกนัมากศาลอาจพิจารณากำหนดคาทดแทนใหโดยเปรียบเทียบสภาพความเจริญหรอืศักยภาพ
การใชประโยชนอสังหาริมทรัพย โดยอาจพิจารณาลดหรือเพิ่มเปนราคาคาทดแทนโดยใชราคาซื้อขาย
ทีป่รากฏนัน้เปนฐานในการพจิารณา สวนราคาประเมนิทนุทรพัย จะถกูนำมาใชประกอบการพจิารณา
กำหนดเงนิคาทดแทนอสงัหารมิทรพัยทีถ่กูเวนคนืในกรณทีีไ่มสามารถหาพยานหลกัฐานเกีย่วกบัราคา
ซือ้ขายกนัตามปกตใินทองตลาดไดเทานัน้ นอกจากนี ้ในกรณทีีผู่มสีทิธไิดรบัคาทดแทนสามารถพสิจูน
ถึงความเสียหายที่เปนผลสืบเนื่องโดยตรงจากการท่ีอสังหาริมทรัพยถูกเวนคืนได ก็จะไดรับคาทดแทน
เพือ่ความเสยีหายนัน้ดวย ดงันัน้ การใชสทิธฟิองคดตีอศาลซึง่เปนการตรวจสอบดลุพนิจิของฝายบรหิาร
เพือ่คุมครองผลประโยชนของผูถกูเวนคนื จงึเปนชองทางในการเรยีกคาทดแทนทีเ่ปนธรรมตามกฎหมาย
ไดดีที่สุดในปจจุบัน

 อยางไรก็ตาม ผูมีสิทธิไดรับคาทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพยซึ่งมีความประสงค
จะฟองคดีตอศาลเพ่ือเรียกรองคาทดแทนท่ีเปนธรรมตามกฎหมาย จะตองอุทธรณเงินคาทดแทนตอ
รฐัมนตรีภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกำหนดดวย มิฉะน้ันแลวอาจจะไมมสีทิธิฟองคดตีอศาลเพ่ือใหมกีาร
กำหนดเงินคาทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพยใหใหมได๒๕ 
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คำคม

จุลนิติ

The Ship of Democracy, which has weathered all 

storms, may sink through the mutiny of yy gg y

tthhoossee oonn bbooaarrdd..

นาวาประชาาธธิิปปไไตตยยซซึึ่่งงฝฝาาาคคคลลลื่่นนนลลมมม แแลละะมมรรสสุมมททัั้้งงปวงมาไดนั้น 

อาจจจะะลลมมไไดดเพรราาะะกกาารรรทททะะเเเลลาาะะกกันขขอองงคคนในเรือ

(มั่น  พัธโนทัย, คำคมประชาธิปไตย, ๒๕๒๙, หนา ๕๒ - ๕๓)

คำกลาวของ โกรเวอร  คลีฟแลนด ประธานาธิบดีคนที่ ๒๒ และ ๒๔ ของสหรัฐอเมริกา
ในจดหมายฉบับวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๓๗ 

ถึงวิลสัน  ปสเซล เพื่อนคนหนึ่ง

๑๕๒
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การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

จุลนิติ

๑. บทนำ
   โดยที่ รั ฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  ไดบัญญัติ ใหมี  

“คณะกรรมการการเลือกตั้ง” ซึ่งเปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญขึ้น เพื่อเปนองคกรหลักที่มี
อำนาจหนาที่ในการควบคุมและดำเนินการจัดหรือจัดใหมีการเลือกต้ังทุกประเภทท้ังในระดับประเทศ
และระดับทองถิ่น รวมท้ังการออกเสียงประชามติ ใหเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม โดยเฉพาะ
อยางย่ิงการจัดการเลือกต้ังในระดับประเทศเพ่ือใหไดมาซ่ึงสมาชิกรัฐสภา อนัประกอบดวย สมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในฐานะผูแทนปวงชนชาวไทยเพ่ือมาทำหนาท่ีในการตรากฎหมาย 
การควบคุมการบริหารราชการแผนดิน การใหความเห็นชอบในเร่ืองสำคัญ ๆ ที่เกี่ยวของกับประโยชน
ของแผนดิน รวมทั้งการสรรหา แตงต้ัง และถอดถอนบุคคลออกจากตำแหนงในองคกรตาง ๆ  ตามที่
รัฐธรรมนูญและกฎหมายบัญญัติ เปนตน

   ดังนั้น และเพ่ือใหทราบถึงความเปนมา กระบวนการ และคุณสมบัติของคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง องคกรท่ีมีความสำคัญอยางสูงตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตย คอลัมน 
การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM จึงใครขอนำเสนอบทความเรื่อง “ที่มาของคณะกรรมการ
การเลอืกตัง้” อนัประกอบ กระบวนการสรรหาคณะกรรมการการเลอืกตัง้ในตางประเทศ กระบวนการ
สรรหาคณะกรรมการการเลือกต้ังในประเทศไทย และขอควรพิจารณาท่ีสำคัญเก่ียวกับการสรรหา
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ดังนี้

๒. กระบวนการสรรหาคณะกรรมการการเลือกต้ังในตางประเทศ
   การควบคุมและจัดการเลือกต้ังในประเทศตาง ๆ นั้น เดิมอยูในอำนาจหนาที่ของ

ฝายปกครอง ตอมาประชาชนเริ่มขาดความมั่นใจหรือความเชื่อมั่นในการดำเนินการของ
หนวยงานภาครัฐบาลอันเปนฝายบริหาร แนวความคิดเก่ียวกับการจัดตั้งองคกรที่มีความเปนกลาง
ทางการเมือง เพื่อทำหนาที่ในการควบคุมและบริหารจัดการเลือกตั้งจึงเกิดขึ้น

   โดยประเทศเนเธอรแลนดเปนประเทศแรกที่มีการจัดตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งขึ้น 
ในป ค.ศ. ๑๙๑๗ เปนองคกรอิสระมีลักษณะเปนที่ปรึกษาขึ้น เรียกวา “สภาเลือกตั้ง” มีอำนาจหนาที่

¹Ò§ÊÒÇÍÇÔ¡ÒÃÑμ¹ �  ¹ÔÂÁä·Â
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

ที่มาของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
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ที่มาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

จุลนิติ

ในการใหคำปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเก่ียวกับการเลือกต้ังและเปนศูนยกลางการเลือกต้ัง
ปจจบุนัแนวความคดิดงักลาวไดรบัความนยิมอยางมากในประเทศทีม่กีารปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อยางไรก็ดี คณะกรรมการการเลือกตั้งในแตละประเทศอาจมีลักษณะที่แตกตางกันออกไปตามบริบท
ทางสงัคม เชน ลกัษณะของการจดัตัง้ องคกรทีเ่กีย่วของกบักระบวนการสรรหา และบทบาทอำนาจหนาที ่
ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้ 

      ๒.๑ ท่ีมาของคณะกรรมการการเลือกต้ังในตางประเทศ คณะกรรมการการเลือกตัง้
อาจเกิดขึ้นจากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและมีลักษณะเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ เชน คณะกรรมการ
การเลือกตั้งของประเทศอินเดีย ฟลิปปนส มาเลเซีย และสาธารณรัฐเกาหลี และอาจเกิดขึ้นจาก
บทบัญญัติของกฎหมายที่รัฐสภาไดตราขึ้น เชน คณะกรรมการการเลือกตั้งของประเทศเนเธอรแลนด 
สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ออสเตรเลีย และแอฟริกาใต เปนตน

      ๒.๒ ลักษณะขององคกรท่ีเก่ียวของกับกระบวนการสรรหา การสรรหา
บุคคลเขาดำรงตำแหนงคณะกรรมการการเลือกตั้งในแตละประเทศนั้น องคกรที่เกี่ยวของกับ
กระบวนการสรรหาอาจมีลักษณะท่ีแตกตางกัน กลาวคือ กรณีที่ฝายบริหารเขามามีสวนรวม
ในการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยตรง เชน การสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งของ
ฟลปิปนส  ซึง่คณะกรรมการการเลอืกตัง้แตงตัง้โดยประธานาธบิดโีดยความยนิยอมของคณะกรรมาธกิาร
ที่เกี่ยวกับการแตงตั้งของรัฐสภา และคณะกรรมการการเลือกตั้งของอินเดียซ่ึงประธานาธิบดี
จะเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยความยินยอมของรัฐสภา หรือกรณีที่ฝายบริหารและ
ฝายตุลาการเขามามีสวนรวมในการสรรหาคณะกรรมการการเลือกต้ังโดยตรง เชน คณะกรรมการ
การเลือกตั้งของออสเตรเลีย ซึ่งผูสำเร็จราชการปฏิบัติหนาที่แทนสมเด็จพระราชินีไดพิจารณา
แตงต้ังประธานกรรมการการเลือกตั้งจากบัญชีรายชื่อที่ประธานศาลฎีกาจัดทำและพิจารณาแตงตั้ง
กรรมการการเลือกต้ังจากบุคคลท่ีมีความเหมาะสม หรือกรณีที่ฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร 
และฝายตลุาการเขามามีสวนรวมในการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตัง้โดยตรง  โดยแบงสดัสวน
จากจำนวนกรรมการการเลอืกตัง้ทัง้หมด เชน คณะกรรมการการเลอืกตัง้ของสาธารณรฐัเกาหล ี ซึง่มาจาก
การคัดเลือกของประธานาธิบดี สภาแหงชาติ และศาลฎีกา ฝายละ ๓ คน๑ เปนตน

      ๒.๓ บทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้งในตางประเทศ เพื่อความเขาใจ
เกีย่วกับการจัดต้ังองคกรทีม่คีวามเปนกลางทำหนาท่ีในการจดัการเลอืกตัง้ทีม่คีวามชัดเจน ขอนำเสนอ
ตัวอยางของคณะกรรมการการเลือกตั้งในเครือรัฐออสเตรเลีย ดังนี้

   เครือรัฐออสเตรเลีย๒ เครือรัฐออสเตรเลียมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
แบบสหพันธ  เปนประเทศในเครือจักรภพ  มีสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่  ๒  แหง
สหราชอาณาจักรเปนประมุข โดยผูสำเร็จราชการปฏิบัติหนาที่แทนพระองค และมีนายกรัฐมนตรี

  ๑สรุปจาก ปญญา อุดชาชน, “ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับกระบวนการสรรหาผูดำรงตำแหนงขององคกรตามรัฐธรรมนูญ : 
ศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการการเลือกต้ัง และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ” (ดุษฎีนิพนธ คณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, ๒๕๕๓), หนา ๑๒๖ – ๑๓๖.
  ๒ประพันธ  นัยโกวิท, “รายงานการศึกษาดูงานและสังเกตการณการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาออสเตรเลีย” หนา ๓ – ๘ 
สืบคนขอมูลจาก เว็บไซตของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง : www.ect.go.th/newweb/th/article/?GroupID=28.
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เปนหวัหนาฝายบรหิาร ฝายนติบิญัญตั ิประกอบดวยสภาผูแทนราษฎรและวฒุสิภา การเลอืกตัง้สมาชกิ

สภาผูแทนราษฎรจะมีการเลือกต้ังท้ังหมดทุกท่ีน่ัง แตการเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาจะมีการเลือกต้ัง

คร่ึงหน่ึงของสมาชิกวุฒิสภาทุก ๆ ๓ ป และมีฝายตุลาการท่ีเปนอิสระจากฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ

   คณะกรรมการการเลือกต้ังออสเตรเลีย เปนองคกรที่ จัดตั้งขึ้นภายใตกฎหมาย 

Commonwealth Electoral Act ค.ศ. ๑๙๑๘ เดิมเปนองคกรในสังกัดรัฐบาล ตอมาไดพัฒนาขึ้นเปน

องคกรอสิระในรปูแบบคณะกรรมการการเลอืกตัง้ในป ค.ศ. ๑๙๘๔ มอีำนาจหนาทีใ่นการจดัการเลอืกตัง้

ในเครือรัฐ

   อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกต้ังออสเตรเลีย ไดแก ดำเนินการ

จัดการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาและการจัดทำประชามติ ดูแลบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง ดำเนินการ

จดัการเลอืกตัง้อืน่ ๆ  ซึง่ไมใชการเลอืกตัง้สมาชกิรฐัสภา ใหความชวยเหลอืในการจดัการเลอืกตัง้ของรฐั 

อาณาเขตปกครองตนเองและสวนการบริหารทองถิ่นบางแหง จัดทำโครงการการใหการศึกษาแก

ประชาชนท่ีเก่ียวของกับการเลือกต้ัง รวมท้ังการรณรงคเผยแพรใหประชาชนตระหนักถึงความสำคัญ

ของการเลือกตั้ง รับจดทะเบียนพรรคการเมืองและจัดสรรเงินทุนสนับสนุนพรรคการเมือง ตรวจสอบ

บัญชีรายรับของพรรคการเมือง จัดเตรียมขอมูล ขอเสนอแนะ และคำแนะนำในประเด็นที่เก่ียวของ

กบัการเลอืกตัง้เพือ่เสนอตอรฐัสภา รฐับาล และหนวยงานตาง ๆ  ของรฐั จดัทำและใหการสนบัสนุนงาน

วิจัยที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ตลอดจนใหความชวยเหลือในการจัดการเลือกตั้งและจัดทำประชามติ

ในตางประเทศหากไดรับความเห็นชอบ

   โครงสรางของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดรูปแบบองคกรโดยใชพื้นฐาน

ทางภูมศิาสตรเปนเกณฑมสีำนักงานสวนกลางต้ังอยูทีก่รุงแคนเบอรรา  โดยมีคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

ประกอบดวย ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เปนหัวหนาองคกร ซึ่งตองมาจากผูพิพากษาหรือ

อดีตผูพิพากษาท่ีเกษียณอายุ กรรมการการเลือกต้ัง ซ่ึงมาจากขาราชการระดับสูงทำหนาท่ีเปน
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ที่มาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

จุลนิติ

หัวหนาฝายบริหาร และเปนผูรับผิดชอบโดยตรงในการปฏิบัติงานของสำนักงาน และสมาชิกสมทบ 

ซึ่งโดยมากแลวเปนนักสถิติ คณะกรรมการการเลือกต้ังมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละไมเกิน ๗ ป 

และสามารถกลับมาดำรงตำแหนงใหมได ทัง้น้ี คณะกรรมการการเลือกต้ังจะไดรบัการพิจารณาแตงต้ัง

จากผูสำเร็จราชการปฏิบตัิหนาที่แทนพระองค หรือ Governor – General

   นอกจากนี้ การใชสิทธิเลือกต้ังในการเลือกตั้งระดับชาติในเครือรัฐออสเตรเลียถือเปน

หนาที่ของพลเมืองที่จะตองไปใชสิทธิเลือกต้ังซึ่งจะตองมีการลงทะเบียนเลือกต้ังกอนลวงหนา 

และการไมไปใชสิทธิเลือกต้ังโดยไมมีเหตุผลอันสมควรถือวาเปนความผิดและตองถูกปรับ สำหรับวันเลือกต้ัง

ของออสเตรเลียนั้นถูกกำหนดใหเปนวันเสาร ระหวางเวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น. 

   ดังกลาวมาขางตนนั้นเปนกระบวนการสรรหาคณะกรรมการการเลือกต้ังในตางประเทศ 

ตอไปจะขอกลาวถึงกระบวนการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งของประเทศไทย ดังนี้

๓. กระบวนการสรรหาหรือทีม่าของคณะกรรมการการเลือกตัง้

ในประเทศไทย
   คณะกรรมการการเลือกตั้ง (Election Commission of Thailand) หรือ “กกต.” 

ของประเทศไทยนั้น เปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีอำนาจหนาที่หลักในการควบคุมและจัดใหมี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่น และผูบริหารทองถ่ิน 
รวมทั้งการออกเสียงประชามติ โดยคณะกรรมการการเลือกต้ังชุดแรกของประเทศไทยเกิดข้ึนตาม
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ อยางไรก็ดี แนวคิดเก่ียวกับการ
จัดตั้งองคกรเพ่ือควบคุมและจัดการเลือกต้ังในประเทศไทยไดเกิดข้ึนและมีพัฒนาการมาต้ังแต
ป พ.ศ. ๒๕๑๖ เปนตนมา ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้

   นับแตประเทศไทยไดมีการเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย
มาเปนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขในป พ.ศ. ๒๔๗๕ เปนตนมา 
การจัดการเลือกต้ังทุกคร้ังอยูในอำนาจหนาที่ของฝายบริหารหรือกระทรวงมหาดไทยมาโดยตลอด
จนกระทัง่ภายหลงัเหตกุารณ ๑๔ ตลุาคม ๒๕๑๖ จงึไดมแีนวคดิเก่ียวกบัการตรวจสอบการเลอืกตัง้ข้ึน
และไดรับการตอบสนองจากสังคมไทยอันเปนผลมาจากการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจ และกระแส
การตอตานการซ้ือสิทธิขายเสียง ตลอดจนการใชอิทธิพลเบ่ียงเบนผลการเลือกต้ัง ตอมาในสมัยคณะรัฐมนตรี
ชดุทีม่หีมอมราชวงศ คกึฤทธิ ์ ปราโมช เปนนายกรัฐมนตร ีไดมอีงคกรตรวจสอบการดำเนนิการเลอืกตัง้
เกิดขึ้นเปนคร้ังแรก โดยไดมีการแตงตั้ง “คณะกรรมการควบคุมการเลือกต้ัง” ที่มีศาสตราจารย 
กำธร  พันธุลาภ เปนประธาน มีอำนาจหนาที่ควบคุมการเลือกตั้งซึ่งมีขึ้นเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๑๙ 
ใหเปนไปโดยเรียบรอยและสุจริต ในขณะท่ีศูนยกลางนิสิตนักศึกษาแหงประเทศไทยก็ไดจัดตั้ง 
“คณะกรรมการสังเกตการณการเลือกตั้ง” ขึ้น เพื่อสังเกตการณความเรียบรอยของการเลือกตั้ง 
จากน้ันไดปรากฏองคกรตรวจสอบการดำเนินการเลือกต้ังอีกคร้ังในการเลือกต้ังทั่วไปในป 
พ.ศ. ๒๕๒๙ โดยมีการจัดต้ัง “กลุมอาสาประชามติ” มีพลเอก สายหยุด  เกิดผล เปนประธาน 
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การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

จัดอาสาสมัครเขามาสังเกตการณการเลือกตั้งในปนั้นและในการเลือกตั้งครั้งตอมาอีกหลายครั้ง 
ตอมาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเม่ือวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๕ นายอานันท  ปนยารชุน 
นายกรัฐมนตรีในขณะน้ัน ไดมีคำส่ังแตงตั้ง “องคกรกลาง” ซึ่งเปนองคกรกึ่งรัฐบาลและเอกชน 
มีนายเกษม สุวรรณกุล เปนประธาน ทำหนาที่สอดสองดูแลการเลือกตั้ง ซึ่งประสบความสำเร็จ
ระดับหนึ่งและไดมีการดำเนินการในการเลือกตั้งครั้งตอมา

   จากแนวคิดและเหตุการณทางการเมืองตาง ๆ  ไดมีการนำมาสูการจัดตั้งองคกรใหมขึ้นมา
ทำหนาที่กำกับดูแลการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหเปนไปโดยสุจริตยุติธรรม 
เรียกวา “คณะกรรมการการเลือกตั้ง” โดยบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
แกไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๕ พุทธศักราช ๒๕๓๘ มาตรา ๑๑๕ วรรคสอง๓ และไดมีการเสนอ
รางพระราชบัญญัติคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. .... เขาสูการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร
หลายฉบับในสมัยคณะรัฐมนตรีชุดท่ีมนีายบรรหาร ศลิปะอาชา เปนนายกรัฐมนตรี แตไดมกีารยบุสภา
ผูแทนราษฎรเสียกอนทำใหรางพระราชบัญญัติในคราวนั้นเปนอันตกไป ภายหลังการเลือกตั้งอันเปน
การทั่วไปไดมีการเสนอรางพระราชบัญญัติดังกลาวอีกเขามาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งในที่สุดแลว
พระราชบัญญัติคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๐๔ ก็ไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาและมีผล
ใชบังคับต้ังแตในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๐ เปนตนมา ซึ่งตรงกับสมัยที่มีพลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 
เปนนายกรัฐมนตรี อยางไรก็ดี ในเดือนถัดไปไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ เสียกอน พระราชบัญญัติฉบับดังกลาวจึงยังไมได
นำไปปฏิบัติ๕

  ๓รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ มาตรา ๑๑๕ วรรคสอง บัญญัติวา
  “ใหมีคณะกรรมการการเลือกต้ัง ซ่ึงมีอำนาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมายบัญญัติเพ่ือกำกับดูแลการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ใหบริสุทธิ์และยุติธรรม”.  
  ๔ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๔ ตอนที่ ๔๘ ก หนา ๙ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๐ และมีผลใชบังคับตั้งแต
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป.
   ๕ความเปนมาของคณะกรรมการการเลือกต้ัง สืบคนขอมูลจากเว็บไซตของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ
จังหวัดปราจีนบุรี : www2.ect.go.th/home.php?Province=prachinburi.

p153-162.indd   157p153-162.indd   157 9/21/2011   9:43:09 AM9/21/2011   9:43:09 AM

creo




ก.ย. - ต.ค. ๕๔๑๕๘

ที่มาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

จุลนิติ

   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ บัญญัติใหมี “คณะกรรมการการเลือกต้ัง” 
จำนวน ๕ คน ประกอบดวย ประธานกรรมการคนหน่ึง  และกรรมการอืน่อกี ๔ คน ซึง่พระมหากษตัรยิ
ทรงแตงตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภา จากผูซึ่งมีความเปนกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตยสุจริต
เปนทีป่ระจกัษ มวีาระการดำรงตำแหนง ๗ ปนบัแตวนัทีพ่ระมหากษตัรยิทรงแตงตัง้ และดำรงตำแหนง
ไดเพียงวาระเดียวโดยมีกระบวนการสรรหาดังนี้

       (๑) ใหมคีณะกรรมการสรรหากรรมการการเลอืกต้ัง จำนวน ๑๐ คน ประกอบดวย 
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เปน
นิติบุคคลทุกแหงซึ่งเลือกกันเองใหเหลือ ๔ คน ผูแทนพรรคการเมืองทุกพรรคท่ีมีสมาชิกเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรพรรคละ ๑ คน ซึง่เลอืกกนัเองใหเหลอื ๔ คน ทำหนาทีพ่จิารณาสรรหาผูมคีณุสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหาม เชน มีสัญชาติไทยโดยการเกิด มีอายุไมต่ำกวา ๔๐ ปบริบูรณในวันเสนอชื่อ 
สำเร็จการศึกษาไมต่ำกวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา ไมเปนหรือเคยเปนสมาชิกหรือผูดำรงตำแหนงอื่น
ของพรรคการเมืองในระยะ ๕ ปกอนดำรงตำแหนง เปนตน ซึ่งสมควรเปนกรรมการการเลือกตั้ง
จำนวน ๕ คน เสนอตอประธานวุฒิสภา 

       (๒) ใหที่ประชุมใหญศาลฎีกาพิจารณาสรรหาผูสมควรเปนกรรมการการเลือกต้ัง 
จำนวน ๕ คน เสนอตอประธานวุฒิสภา

       (๓) การเสนอช่ือใหกระทำภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่มีเหตุที่ทำใหตองมีการเลือก
บุคคลใหดำรงตำแหนงดังกลาว ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาไมอาจเสนอช่ือไดภายในเวลาท่ีกำหนด
หรือไมอาจเสนอช่ือไดครบจำนวนภายในเวลาท่ีกำหนด ใหที่ประชุมใหญศาลฎีกาพิจารณาเสนอช่ือ
แทนจนครบจำนวนภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่ครบกำหนดตองเสนอชื่อ

        (๔) ใหประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพ่ือมีมติเลือกผูไดรับการเสนอช่ือ
ซึ่งตองกระทำโดยวิธีลงคะแนนลับ ในการนี้ ให ๕ คนแรก ซึ่งไดรับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนมากกวา
กึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา เปนผูไดรับเลือก 

        (๕) ใหผูไดรับเลือกประชุมและเลือกกันเองใหคนหน่ึงเปนประธานกรรมการการเลือกต้ัง 
และแจงผลใหประธานวุฒิสภาทราบ และใหประธานวุฒิสภานำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแตงตั้ง
ตอไป

    คณะกรรมการการเลือกต้ังชุดแรกของประเทศไทยที่เกิดขึ้นตามบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ 
และเมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ 
มีผลใชบังคับ ไดมีการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังขึ้นเปนคร้ังแรก ทำหนาท่ีเปน
หนวยงานธุรการของคณะกรรมการการเลือกต้ังมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ังเปนผูรับผิดชอบ
งานของสำนักงานและดูแลบังคับบัญชาพนักงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

    คณะกรรมการการเลือกตั้งชุดที่สอง ไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ คณะกรรมการการเลือกตั้งชุดนี้ไดควบคุมและจัดใหมีการเลือกตั้งทั้งใน
ระดับทองถิ่นและในระดับประเทศหลายคร้ัง และไดลาออกจากตำแหนงในป พ.ศ. ๒๕๔๙
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ก.ย. - ต.ค. ๕๔ ๑๕๙

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

จุลนิติ

      คณะกรรมการการเลือกต้ังชุดปจจุบัน ผานการสรรหาจากที่ประชุมใหญศาลฎีกา 
และไดรับเลือกจากท่ีประชุมวุฒิสภาตามมาตรา ๑๓๘ (๒) และ(๓) ของรัฐธรรมนูญ เน่ืองจากเปน
ชวงระยะเวลาที่มีการยุบสภาผูแทนราษฎรทำใหคณะกรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๓๘ (๑) ของ
รัฐธรรมนูญมีองคประกอบไมครบถวน อยางไรก็ดี ในระหวางที่คณะกรรมการการเลือกตั้งชุดนี้รอรับ
พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง ไดมีเหตุการณการยึดอำนาจการปกครองแผนดินจากรัฐบาล
โดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
และประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ แทน ดังนั้น 
การเขาปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดนี้จึงเปนไปตามประกาศของคณะปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษัตรยิทรงเปนประมขุซึง่มผีลใชบงัคบัเปนกฎหมาย 
และตอมาไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หรือรัฐธรรมนูญ
ฉบับปจจุบันนั้น ตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๙๙ วรรคสอง ไดบัญญัติใหคณะกรรมการ
การเลือกต้ังชุดปจจุบันซ่ึงดำรงตำแหนงอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญน้ี (วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐) 
คงดำรงตำแหนงตอไปจนกวาจะสิ้นสุดวาระโดยใหเริ่มนับวาระตั้งแตวันที่ไดรับแตงตั้ง
      ปจจุบันกระบวนการสรรหาคณะกรรมการการเลือกต้ังเปนไปตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งประกาศใชเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ 
เปนตนมา กลาวคือ

    รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติใหคณะกรรมการ
การเลอืกตัง้เปนองคกรอสิระตามรฐัธรรมนญู ประกอบดวย ประธานกรรมการคนหนึง่ และกรรมการอืน่
อกี ๔ คน ซึง่พระมหากษตัรยิทรงแตงตัง้ตามคำแนะนำของวฒุสิภา จากผูซึง่มคีวามเปนกลางทางการเมอืง
และมีความซ่ือสัตยสุจริตเปนที่ประจักษ มีวาระการดำรงตำแหนง ๗ ปนับแตวันที่พระมหากษัตริย
ทรงแตงต้ัง และใหดำรงตำแหนงไดเพียงวาระเดียวโดยมกีระบวนการสรรหาคณะกรรมการการเลอืกตัง้ ดงันี้
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ก.ย. - ต.ค. ๕๔๑๖๐

ที่มาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

จุลนิติ

          (๑) ใหมคีณะกรรมการสรรหากรรมการการเลอืกตัง้ จำนวน  ๗  คน  ประกอบดวย
ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานสภาผูแทนราษฎร
ผูนำฝายคานในสภาผูแทนราษฎร บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญศาลฎีกาคัดเลือก จำนวน ๑ คน และบุคคล
ซึ่งที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคัดเลือก จำนวน ๑ คน เปนกรรมการ ทำหนาท่ีสรรหา
ผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม เชน มีอายุไมต่ำกวา ๔๐ ปบริบูรณ สำเร็จการศึกษา
ไมตำ่กวาปรญิญาตรหีรอืเทยีบเทา ไมเปนตลุาการศาลรฐัธรรมนญู ผูตรวจการแผนดนิ กรรมการปองกนั
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กรรมการตรวจเงินแผนดิน หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร   สมาชิกวุฒิสภา   ขาราชการการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 
ไมเปนหรือเคยเปนสมาชิกหรือผูดำรงตำแหนงอื่นของพรรคการเมือง ในระยะ ๓ ปกอนดำรงตำแหนง 
ซึง่สมควรเปนกรรมการการเลอืกตัง้ จำนวน ๓ คน เสนอตอประธานวุฒสิภา ทัง้นี ้ในกรณทีีไ่มมกีรรมการ
ในตำแหนงใดหรือมแีตไมสามารถปฏิบตัหินาทีไ่ด   ถากรรมการท่ีเหลืออยูนัน้มจีำนวนไมนอยกวาก่ึงหน่ึง
ใหคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งประกอบดวยกรรมการท่ีเหลืออยู 

       (๒) ใหที่ประชุมใหญศาลฎีกาพิจารณาสรรหาผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามซึ่งสมควรเปนกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน ๒ คน เสนอตอประธานวุฒิสภา 

       (๓) การสรรหาใหกระทำภายใน ๓๐ วันนับแตวันท่ีมีเหตุที่ทำใหตองมีการเลือก
บคุคลใหดำรงตำแหนงดงักลาว    ในกรณีทีม่เีหตุทีท่ำใหไมอาจดำเนินการสรรหาไดภายในเวลาท่ีกำหนด
หรือไมอาจสรรหาไดครบจำนวนภายในเวลาที่กำหนด ใหที่ประชุมใหญศาลฎีกาพิจารณาสรรหาแทน
จนครบจำนวนภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่ครบกำหนด

       (๔) ใหประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพื่อมีมติใหความเห็นชอบผูไดรับ
การสรรหา ซึ่งตองกระทำโดยวิธีลงคะแนนลับ

       (๕) ในกรณีที่วุฒิสภาใหความเห็นชอบใหผูไดรับความเห็นชอบประชุมและ
เลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธานกรรมการการเลือกตั้ง และแจงผลใหประธานวุฒิสภาทราบ 
และใหประธานวุฒิสภานำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแตงต้ังตอไป ทั้งน้ี ถาวุฒิสภาไมเห็นชอบ
ในรายชื่อใดไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ใหสงรายชื่อน้ันกลับไปยังคณะกรรมการสรรหาหรือ
ที่ประชุมใหญศาลฎีกาแลวแตกรณี เพื่อใหดำเนินการสรรหาใหม หากคณะกรรมการสรรหาหรือ
ที่ประชุมใหญศาลฎีกาไมเห็นดวยกับวุฒิสภา และมีมติยืนยันตามมติเดิมดวยคะแนนเอกฉันท
หรือดวยคะแนนไมนอยกวา ๒ ใน ๓ ของท่ีประชุมใหญศาลฎีกาแลวแตกรณีใหดำเนินการตอไป 
แตถามตทิีย่นืยนัตามมตเิดิมไมเปนเอกฉนัทหรอืไมไดคะแนนตามทีก่ำหนดใหเริม่กระบวนการสรรหาใหม 
ซึ่งตองดำเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่มีเหตุใหตองดำเนินการดังกลาว

   อนึ่ง การสรรหากรรมการการเลือกต้ังตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ นั้น ไดมีขึ้นในป พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยเปนการสรรหาผูดำรงตำแหนง
กรรมการการเลือกต้ังแทนตำแหนงที่วาง เน่ืองจากมีกรรมการการเลือกต้ังพนจากตำแหนงเพราะเหตุ
อายุครบ ๗๐ ปบริบูรณ 
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๔. ขอควรพิจารณาเก่ียวกับกระบวนการสรรหาคณะกรรมการ

การเลือกต้ัง 
   เมื่อพิจารณากระบวนการสรรหาบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ มีความเปนกลาง

ทางการเมือง และมีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษแกสังคม เพื่อเขามาดำรงตำแหนงเปน
กรรมการการเลือกต้ังตามบทบัญญตัริฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ แลวเห็นวา
มีขอควรพิจารณา ดงันี้ 

   การสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งน้ันมีองคกรที่เก่ียวของกับการสรรหา กลาวคือ 
คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง จำนวน ๗ คน ซึ่งประกอบดวยประธานศาลฎีกา
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานสภาผูแทนราษฎร ผูนำฝายคาน
ในสภาผูแทนราษฎร บคุคลซ่ึงทีป่ระชุมใหญศาลฎีกาคดัเลอืก  จำนวน ๑ คน และบคุคลซ่ึงทีป่ระชุมใหญ
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคัดเลือก จำนวน ๑ คน ที่มิใชผูพิพากษาหรือตุลาการและตองไมเปน
กรรมการสรรหาผูดำรงตำแหนงในองคกรตามรัฐธรรมนูญอ่ืน ทำหนาท่ีสรรหาผูมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามซึ่งสมควรเปนกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน ๓ คน องคประกอบและ
จำนวนของคณะกรรมการสรรหาดังกลาวน้ัน สะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธกับการปฏิบัติหนาที่
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยตัวแทนฝายตุลาการสอดคลองกับความมีอิสระ ตัวแทนฝาย
การเมือง สอดคลองกับหลักประชาธิปไตย และบุคคลที่ไดรับการคัดเลือกซึ่งไมใชผูพิพากษาและไมใช
กรรมการสรรหาผูดำรงตำแหนงในองคกรตามรัฐธรรมนูญอ่ืนสอดคลองกับหลักความอิสระในทางวิชาการ 
และองคกรศาล ไดแกที่ประชุมใหญศาลฎีกา พิจารณาสรรหาผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ซึง่สมควรเปนกรรมการการเลอืกตัง้ จำนวน ๒ คน การสรรหาโดยทีป่ระชมุใหญของศาลฎกีานีร้ฐัธรรมนญู
บัญญัติไวในลักษณะเปดกวาง ไมมีขอจำกัดวาจะตองเปนผูพิพากษาหรือนักกฎหมาย ผูที่ไดรับเลือก
จึงอาจจะเปนผูที่ประกอบอาชีพใด ๆ ก็ไดที่มีความเหมาะสม พรอมกันนี้ยังเปนการเปดโอกาส
ใหผูพพิากษาศาลฎกีาทีม่คีวามรูความสามารถและมคีวามยตุธิรรมเปนผูพจิารณากลัน่กรองผูซึง่สมควร
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ดำรงตำแหนงกรรมการการเลือกต้ัง และสอดคลองกับกระบวนการสรรหากรรมการการเลือกต้ัง
ในตางประเทศ ดังเชนในเครือรัฐออสเตรเลียที่ประธานกรรมการการเลือกต้ังตองมาจากบัญชีรายช่ือ
ผูพิพากษาหรืออดีตผูพิพากษาท่ีประธานศาลฎีกาจัดทำ ดังน้ัน อาจกลาวไดวาองคกรท่ีเก่ียวของกับ
กระบวนการสรรหาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มคีวามเหมาะสม
และนาจะทำใหไดคนดีมีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษและมีความรูความสามารถเขาไปดำรง
ตำแหนงคณะกรรมการการเลือกตั้งสมตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญฉบับนี้พอสมควร

   อยางไรก็ดี กระบวนการสรรหาดังกลาวอาจมีชองทางใหเกิดมีการแทรกแซงทางการเมือง
ไดเชนกัน ท้ังน้ี เพราะตัวแทนฝายการเมืองน้ันเปนองคประกอบหน่ึงของคณะกรรมการสรรหากรรมการ
การเลือกต้ัง และหากเปนเชนนั้นแลวยอมไมอาจสรรหาองคกรที่มีความเปนกลางทางการเมือง
ทำหนาที่บริหารจัดการเลือกตั้งสมดังเจตนารมณของรัฐธรรมนูญได

๕. บทสรุป
   การเลือกตั้งที่มีลักษณะเปนการทั่วไป เปนอิสระ มีระยะเวลา ลงคะแนนลับ หนึ่งคน

ตอหนึ่งเสียง และมีความบริสุทธ์ิยุติธรรม ตามหลักการของการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย
ที่ไดรับการยอมรับนั้น ไมอาจเกิดขึ้นไดเพียงเพราะกระบวนการสรรหากรรมการการเลือกต้ัง
เพ่ือใหไดมาซ่ึงคณะกรรมการการเลือกต้ังท่ีมีความรูความสามารถ  เปนกลางทางการเมือง และมีความ
ซ่ือสัตยสุจริตเปนท่ีประจักษเทาน้ัน หากแตการเลือกต้ังดังกลาวจะตองอาศัยความรวมมือรวมใจ
ของทุกฝาย ไมวาจะเปนพรรคการเมือง  ประชาชนผูมสีทิธิเลือกต้ัง หรือคณะกรรมการการเลือกต้ังดวย 
หวังเปนอยางย่ิงวาการเลือกต้ังในประเทศไทยจะเปนไปตามหลักการของเลือกต้ังดังกลาว   เพ่ือใหประเทศไทย
ไดคนดีคนมีความสามารถเขาไปบริหารและควบคุมการบริหารแผนดินตอไป
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หลักการรื้อฟนคดีอาญาขึ้น
พิจารณาใหม

บทนำ
อาจกลาวไดวาปญหาความผดิพลาดทีเ่กิดจากการดำเนนิกระบวนการยตุธิรรม

ทางอาญานั้นเปนปญหาที่เกิดขึ้นไดในสังคมของทุกประเทศ ในสวนของประเทศไทย
ก็เชนเดียวกัน แมจะมีกฎหมายท่ีกำหนดหลักเกณฑและวิธีการดำเนินคดีแกผูกระทำ
ความผิดต้ังแตชัน้สอบสวนของพนักงานสอบสวน หรอืการฟองคดีของพนักงานอัยการ 
รวมทั้งกระบวนการพิจารณาคดีในศาล เพื่อเปนหลักประกันวาบุคคลผูไดรับ
ความเสียหาย หรือแมแตตัวจำเลยซึ่งเปนผูถูกฟองในคดี จะไดรับการพิจารณาคดี
อยางเปนธรรมก็ตาม แตปญหาความผิดพลาดของกระบวนการยุติธรรมก็ยังเกิดข้ึน
อยูเสมอ ตามที่เราไดรับทราบขอมูลขาวสารจากสื่อตาง ๆ ไมวาจะเปน ทางวิทยุ 
โทรทศัน หรอืหนงัสอืพมิพ ซึง่จะมกีารเสนอขาวเก่ียวกบัการจับกมุผูบรสิทุธิท์ีไ่มใชเปน
ผูกระทำความผิดมาลงโทษหรือที่เรียกวาจับแพะ หรือมีการฟองผิดตัวปรากฏอยูเปน
ประจำ อันเปนสาเหตุใหผูบริสุทธิ์ตองตกเปนเหยื่อหรือไดรับโทษทางอาญาโดยที่ตน
มิไดเปนผูกระทำความผิดนั้นเลย 

ปญหาดังกลาว รฐัไดตระหนักดวีาความผิดพลาดของกระบวนการยุตธิรรมน้ัน
 มีโอกาสเกิดขึ้นไดเสมอ จึงไดเปดโอกาสใหผูบริสุทธิ์หรือผูที่ตองตกเปนเหยื่อของคดี
ที่ไมไดรับความเปนธรรมในการพิจารณาคดีไดมีโอกาสพิสูจนตัวเองโดยการร้ือฟนคดี
ขึ้นพิจารณาใหมไดตามพระราชบัญญัติการร้ือฟนคดีอาญาข้ึนพิจารณาใหม 
พ.ศ. ๒๕๒๖ 

ดังนั้น เพื่อใหทราบถึงหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ในการร้ือฟนคดีอาญา
ขึ้นพิจารณาใหมตามพระราชบัญญัติการ ร้ือฟนคดีอาญาข้ึนพิจารณาใหม  
พ.ศ. ๒๕๒๖ วามีหลักเกณฑเชนใด บุคคลใดบางที่มีสิทธิขอพิจารณาคดีใหม 
และจะขอ ได ในกรณี ใ ดบ า ง  รวมทั้ ง ผลของคำ พิพากษา น้ัน เป น เช น ไ ร 
“สารพันปญหากฎหมาย” ฉบับนี้จึงขอนำเสนอบทความเรื่อง “หลักการรื้อฟนคดี
อาญาขึ้นพิจารณาใหม” ดังนี้ 
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 ๑. ความเปนมาและสภาพของปญหาที่เกิดขึ้น  
   เปนที่ทราบกันดีวาถึงแมกระบวนการพิสูจนความผิดทางอาญาจะมี

ประสิทธิภาพมากเพียงใดก็อาจเกิดความผิดพลาดหรือความบกพรองเก่ียวกบักระบวน
การพจิารณาคดไีดเสมอ โดยอาจมสีาเหตเุกดิจากความผดิพลาดในการรวบรวมพยาน
หลักฐาน กระบวนการนำสืบพยานหลักฐาน หรือการรับฟงพยานหลักฐานเท็จ มาใช
ลงโทษจำเลยอนัสงผลใหผูบรสิทุธิต์องถกูลงโทษ และจำตองยอมรบัโทษทีศ่าลกำหนด
โดยไมมีทางหลีกเล่ียงได ซึ่งกอนที่จะไดมีการตรากฎหมายจนถึงผลบังคับใช
พระราชบญัญตักิารรือ้ฟนคดอีาญาขึน้พจิารณาใหม พ.ศ. ๒๕๒๖ นัน้ 
รัฐไดมีมาตรการที่นำมาใชเพื่อแกไขหรือเยียวยาบุคคลที่ตอง
โทษทางอาญาที่เกิดจากความผิดพลาดในกระบวนการยุติธรรม
อยู ๓ ประการ คอื การอภัยโทษ การนิรโทษกรรม และการลางมลทิน 
ซึง่ทัง้ ๓ ประการน้ีตางก็มหีลักเกณฑ วธิกีารท่ีแตกตางกันออกไป
แลวแตวัตถุประสงคที่จะนำไปใช แตมาตรการตาง ๆ เหลานั้น
ไมอาจแกไขปญหาความผิดพลาดของกระบวนการยุติธรรมได
ทุกกรณี จึงทำใหไมสามารถท่ีจะนำมาใชแกไขความผิดพลาด
ของกระบวนการยุตธิรรมไดอยางตรงตามเปาหมาย และไมอาจแกไขผลของคำพิพากษา
ท่ีเกิดข้ึนแกจำเลยผูบริสุทธ์ิไดอยางสมบูรณ ดังน้ัน จึงตองกำหนดมาตรการใหมีการร้ือฟน
คดอีาญาข้ึนพจิารณาใหม เพือ่แกไขผลของคำพิพากษาท่ีใหลงโทษจำเลย อนัเปนการ
เยียวยาใหแกจำเลยผูบริสุทธ์ิเปนการเรียกชื่อเสียงเกียรติยศของจำเลยใหกลับคืนมา
สูสถานะเดมิเทาทีจ่ะกระทำได รวมตลอดถงึความเสยีหายทีจ่ำเลยตองสญูเสยีสทิธแิละ
เสรีภาพในการตองถูกลงโทษตามคำพิพากษาของศาลดวย   

๒. หลักเกณฑและเงื่อนไขในการขอร้ือฟนคดีขึ้นพิจารณาใหม 
  โดยเหตุที่การรื้อฟนคดีอาญาข้ึนพิจารณาใหมนั้น เปนวิธีการแกไข

ผลของคำพิพากษาในคดีซ่ึงถึงท่ีสุดแลว จึงเปนการกระทบกระเทือนตอหลักความศักด์ิสิทธ์ิ
แหงคำพิพากษาของศาล การขอรื้อฟนคดีขึ้นพิจารณาใหมจึงตองมีการกำหนด
หลักเกณฑ และเง่ือนไขที่จะรื้อฟนคดีอาญาข้ึนพิจารณาใหมอยางละเอียดรอบคอบ
และใหมีความรัดกุมมากที่สุด เพื่อใหกระบวนการยุติธรรมมีความศักด์ิสิทธิ์ และ
นาเชื่อถือเพื่อความสงบเรียบรอยของสังคม 

    การรื้อฟนคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม จึงมีวัตถุประสงคเพื่อลบลาง
คำพิพากษาของศาลที่ถึงที่สุด อันเกิดจากความผิดพลาดของกระบวนการยุติธรรม 
ไมวาจะเปนความบกพรองท่ีเกิดจากพยานหลักฐาน หรือขอเท็จจริงที่นำสืบใน
การพิจารณาคดีตอศาล ซึ่งการรื้อฟนคดีขึ้นพิจารณาใหมนี้ถือเปนสิทธิของประชาชน
ทีร่ฐัใหความคุมครองจากกระบวนการดำเนินการของเจาหนาทีร่ฐัทีผ่ดิพลาด อนัสงผล

ำ
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กระทบตอตัวบุคคลผูตองตกเปนจำเลยในคดีน้ัน ทำใหตองสูญเสียอิสรภาพ 
หรอืสทิธติาง ๆ  ในชวีติ ไมวาจะเปนการดำรงชวีติในครอบครวั หรอืการประกอบอาชพี 
ดงันัน้ เพือ่เปนการยืนยนัความบริสทุธ์ิของผูทีต่องตกเปนเหย่ือหรือตองตกเปนจำเลย
ใหไดรับอิสรภาพกลับคืนมา และนำตัวผูกระทำความผิดที่แทจริงมาลงโทษจึงไดมี
กฎหมายใหการรับรองสิทธิของบุคคลดังกลาวใหมีการร้ือฟนคดีอาญาข้ึนพิจารณาใหมได 
คือพระราชบัญญัติการรื้อฟนคดีอาญาขึ้นพิจารณาคดีใหม พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยมี
หลักเกณฑและเงื่อนไขในการขอพิจารณาใหมดังนี้ 

   ๒.๑ หลักเกณฑในการขอพิจารณาคดีใหม
       คดีใดที่จะรองขอใหมีการรื้อฟนขึ้นพิจารณาใหมไดนั้นจะตอง

เปนคดีอาญาท่ีไดมคีำพิพากษาถึงทีส่ดุใหลงโทษแกบคุคลน้ันแลว และปรากฏกรณีใด
กรณีหนึ่งดังตอไปนี้๑

       (๑) พยานบุคคลซ่ึงศาลไดอาศัยเปนหลักในการพิจารณา
พิพากษาคดีอันถึงที่สุดนั้น ไดมีคำพิพากษาถึงที่สุดในภายหลังแสดงวาคำเบิกความ
ของพยานนั้นเปนเท็จ หรือไมถูกตองตรงกับความจริง

       (๒)  พยานหลักฐานอ่ืนนอกจากพยานบุคคลตาม (๑) ซึ่งศาลได
อาศัยเปนหลักในการพิจารณาพิพากษาคดีอันถึงที่สุดนั้น ไดมีคำพิพากษาถึงที่สุด
ในภายหลังแสดงวาเปนพยานหลักฐานปลอมหรือเปนเท็จ หรือไมถูกตองตรงกับ
ความจริง หรือ

       (๓)  มีพยานหลักฐานใหมอันชัดแจงและสำคัญแกคดี ซึ่งถาได
นำมาสืบในคดีอันถึงที่สุดน้ัน จะแสดงวาบุคคลผูตองรับโทษอาญาโดยคำพิพากษา
ถึงที่สุดนั้นไมไดกระทำความผิด

       ดังนั้นจะเห็นไดวาการท่ีบุคคลใดตองตกเปนจำเลย แตปรากฏวา
บคุคลนัน้ไมไดเปนผูกระทำความผดิแตถกูกลาวหาวาไดกระทำความผดิอนัเนือ่งมาจาก
การเบิกความของพยานที่ เปนเท็จ ทำใหเขาตองตกเปนผูกระทำความผิด 
หากตอมามีพยานหลักฐานใหมอันสำคัญแกคดี  แสดงไดวาเขาไมไดเปนผูกระทำความผิด
ตามที่ถูกกลาวหา รัฐจึงมีหนาที่ตองเยียวยาความเสียหายแกบุคคลนั้นไมวาจะในทาง
ทรพัยสนิหรือสทิธติาง ๆ  ทีเ่ขาตองสูญเสียไป๒ อนัเน่ืองจากการผิดพลาดของกระบวนการ
ยุติธรรมนั้น 

  ๒.๒ เงื่อนไขในการขอพิจารณาคดีใหม   

      ในการรองขอใหรื้อฟนคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหมน้ันใหทำเปน
คำรองยืน่ตอศาลช้ันตนทีไ่ดพจิารณาพิพากษาคดีนัน้หรอืตอศาลอ่ืนทีม่เีขตอำนาจแทน

  ๑พระราชบัญญัติการรื้อฟนคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๕.
    ๒วชิาญ เครอืรตัน“การร้ือฟนคดอีาญาข้ึนพจิารณาใหม”เอกสารประกอบการฝกอบรมหลกัสตูร การฝกอบรมบคุคลภายนอก
ผูมีวุฒิปริญญาตรีที่ไดรับการบรรจุแตงตั้งเขารับราชการตำรวจเปนขาราชการตำรวจ ชั้นประทวนสายงานอำนวยการและสนับสนุน 

ประจำป ๒๕๕๓ หนา ๓.
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หลักการรื้อฟนคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม

จุลนิติ

ศาลน้ันได โดยในคำรองจะตองอางเหตผุลประกอบในการขอใหรือ้ฟนคดีขึน้พิจารณา
ใหมตามหลักเกณฑขอใดขอหนึง่ทีก่ำหนดไวในขอ ๒.๑ โดยจะตองอางเหตุใดเหตุหน่ึง
ใน ๓ ประการดังกลาวใหชดัแจง และเหตุทีย่กข้ึนอางน้ันผูรองจะตองกลาวและบรรยาย
โดยละเอียดเพียงพอท่ีศาลจะรับคำรองน้ันไวไตสวนตอไปได นอกจากน้ีแลวหากผูรอง
ประสงคที่จะขอคาทดแทนเพ่ือการท่ีบุคคลใดตองรับโทษทางอาญาโดยคำพิพากษา
ถึงที่สุดในคดีเดิม หรือขอรับสิทธิที่บุคคลน้ันสูญเสียไปอันเปนผลโดยตรงจาก
คำพิพากษาในคดีเดิมนัน้คนื บคุคลน้ันจะตองระบุการขอคาทดแทนหรือขอรับสทิธคินื
ไวในคำรองดังกลาวดวย มฉิะน้ันแลวศาลจะไมพจิารณาคาทดแทน
หรือมีคำสั่งเกี่ยวกับการขอรับสิทธิคืนให๓

      โดยคำรองขอใหพิจารณาคดีใหมนั้นตอง
ยื่นภายใน ๑ ปนับแตวันที่ปรากฏขอเท็จจริงตามขอ ๒.๑ 
กรณีใดกรณีหนึ่ง หรือภายใน ๑๐ ปนับแตวันที่คำพิพากษาใน
คดีเดมิถงึทีส่ดุ เวนแตเมือ่มพีฤตกิารณพเิศษศาลจะรบัคำรองทีย่ืน่
เม่ือพนกำหนดเวลาดังกลาวขางตนนั้นไวพิจารณาก็ได๔ และ
คำรองขอใหรื้อฟนคดีขึ้นพิจารณาใหมซึ่งเกี่ยวกับผูตองรับโทษ
อาญาคนใดคนหน่ึงใหยื่นไดเพียงครั้งเดียวเทาน้ัน เพราะฉะน้ันถาผูมีสิทธิยื่น
คำรองขอรื้อฟนคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม ไดถอนคำรองดังกลาวไปจะมาย่ืน
คำรองขออีกไมได 

๓. บุคคลผูมีสิทธิยื่ นคำรองขอใหรื้อฟนคดีอาญาขึ้น
พิจารณาใหม

   บคุคลผูมสีทิธยิืน่คำรองขอใหรือ้ฟนคดอีาญาขึน้พจิารณาใหมไดแกบคุคล
ดังตอไปนี้ 

   (๑) บุคคลผูตองรับโทษอาญาโดยคำพิพากษาถึงที่สุด
   (๒) ผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูอนุบาลในกรณีที่บุคคลผูตองรับโทษ

อาญาโดยคำพิพากษาถึงที่สุดนั้นเปนผูเยาว หรือคนไรความสามารถ
      (๓)  ผูจัดการหรือผูแทนอื่นของนิติบุคคลในกรณีที่นิติบุคคลนั้นตอง

รับโทษอาญาโดยคำพิพากษาถึงที่สุด
   (๔) ผูบุพการี ผูสืบสันดาน สามีหรือภริยาของบุคคลผูตองรับโทษ

อาญาโดยคำพิพากษาถึงที่สุดซึ่งถึงแกความตายกอนที่จะมีการยื่นคำรอง หรือ
  (๕)  พนักงานอัยการในกรณีที่พนักงานอัยการมิไดเปนโจทกในคดีเดิม๕

ั้   ี ิ ิ ื่

  ๓พระราชบัญญัติการรื้อฟนคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๘. 
    ๔พระราชบัญญัติการรื้อฟนคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๐. 
   ๕พระราชบัญญัติการรื้อฟนคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๖.

p163-170.indd   166p163-170.indd   166 9/21/2011   9:46:54 AM9/21/2011   9:46:54 AM



ก.ย. - ต.ค. ๕๔ ๑๖๗จุลนิติ

สารพันปญหากฎหมาย

 ๔. การพิจารณาพิพากษาคดีที่มีการรองขอใหรื้อฟนคดีขึ้น
พิจารณาใหม

  โดยทั่วไปแลวการยื่นคำรองขอใหรื้อฟนคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม
จะไมมีผลเปนการระงับหรือหยุดการบังคับตามคำพิพากษาของศาล กลาวคือ จำเลยยังคง
ตองถูกลงโทษตามคำพิพากษาของศาลอยู แตกฎหมายไดกำหนดใหศาลชั้นตนที่รับ
คำรองขอรื้อฟนคดีขึ้นพิจารณาใหมนั้น มีอำนาจที่จะสั่งปลอยบุคคลผูตองรับโทษ
อาญาโดยคำพพิากษาถงึทีส่ดุน้ันชัว่คราวโดยมปีระกนั หรอืมปีระกนัและหลกัประกนั
ดวยก็ได๖    แตจะตองเปนกรณีท่ีอยูในระหวางการพิจารณาคดีท่ีมีการร้ือฟนข้ึนพิจารณาใหม 
หากไมอยูในชวงเวลานี้แลวจะขอใหปลอยไมได ซึ่งการที่ศาลจะอนุญาตหรือไมนั้น
ใหเปนดุลพินิจของศาล 

  ในการพิพากษาคดีที่มีการร้ือฟนขึ้นพิจารณาใหม เปนอำนาจของศาล
ที่ไดมีคำพิพากษาถึงที่สุดในคดีเดิมที่จะเปนผูพิจารณาพิพากษา กลาวคือ ในกรณี
ที่คำพิพากษาถึงที่สุดในคดีเดิมนั้น เปนคำพิพากษาของศาลช้ันตน ใหศาลชั้นตนที่รับ
คำรองขอใหพิจารณาคดีใหมเปนผูพิจารณาพิพากษาคดี หรือในกรณีที่คำพิพากษา
ถึงที่สุดในคดีเดิม เปนคำพิพากษาของศาลอุทธรณหรือศาลฎีกา ใหศาลชั้นตนที่รับ
คำรองขอพจิารณาคดใีหมทำความเหน็สงสำนวนไปใหศาลอทุธรณหรอืศาลฎกีา แลวแต
กรณี เปนผูพพิากษาคดนีัน้ โดยการพพิากษานัน้ถาศาลเหน็วาบคุคลผูตองรบัโทษอาญา
โดยคำพิพากษาถึงที่สุดในคดีเดิมไดกระทำความผิดก็จะพิพากษายกคำรองนั้นเสีย 
แตถาศาลเห็นวาบุคคลผูตองรับโทษอาญาโดยคำพิพากษาถึงที่สุดในคดีเดิมนั้นมิได
กระทำความผิด ก็จะพิพากษายกคำพิพากษาในคดีเดิมและพิพากษาวาบุคคลนั้นมิได
กระทำความผิด๗ และเม่ือศาลไดมีคำพิพากษาในคดีที่มีการรื้อฟนข้ึนพิจารณาใหม
อยางหน่ึงอยางใดแลว พนักงานอัยการ ผูรองหรือโจทกในคดีเดิมซึ่งเปนคูความ
มีสิทธิอุทธรณหรือฎีกาคำพิพากษาได แตใหอุทธรณหรือฎีกาคำพิพากษาไดเพียง
ชั้นเดียวเทานั้น กลาวคือ ถาคำพิพากษานั้นเปนคำพิพากษาของศาลชั้นตนมีสิทธิ
อุทธรณคำพิพากษาน้ันตอศาลอุทธรณ และคำพิพากษาของศาลอุทธรณน้ันใหเปน
ที่สุดจะฎีกาตอไปไมได หรือถาคำพิพากษานั้นเปนคำพิพากษาของศาลอุทธรณ 
ใหฎีกาคำพิพากษานั้นตอศาลฎีกา 

   จะพิจารณาเหน็ไดวา การพพิากษาคดทีีม่กีารรือ้ฟนข้ึนพจิารณาใหมนัน้จะ
กอใหเกิดผลรวมสองประการเทานัน้ กลาวคือ ประการแรก ในกรณีทีป่รากฏวาจำเลย
มิไดกระทำความผิด ศาลตองยกคำพิพากษาในคดีเดิมและพิพากษาใหมวาจำเลยมิได
กระทำความผดิและกำหนดคาทดแทน หรอืมคีำสัง่การขอรบัสทิธิคนื และประการทีส่อง 

  ๖พระราชบัญญัติการรื้อฟนคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๘.

  ๗พระราชบัญญัติการรื้อฟนคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕. 
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ก.ย. - ต.ค. ๕๔๑๖๘

หลักการรื้อฟนคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม

จุลนิติ

กรณทีีพ่จิารณาแลวเหน็วาจำเลยไดกระทำความผดิจรงิศาลก็จะสัง่ยกคำรองขอรือ้ฟน
คดีของจำเลยหรือผูรองนั้นเสีย 

๕. ผลของคำพิพากษา
  เม่ือศาลพิพากษาวาจำเลยมิไดกระทำความผิดยอมแสดงใหเห็นถงึความ

ผดิพลาดของกระบวนการยตุธิรรมทางอาญา ซึง่รฐักย็อมรบัถงึความผดิพลาดดงักลาว
โดยกำหนดใหมีการแกไขเยียวยาใหแกจำเลยผูบริสุทธิ์ที่ถูกลงโทษตามคำพิพากษา
ใหกลบัคนืสูฐานะเดมิเทาทีจ่ะกระทำได ซึง่โดยทัว่ไปแลวผลของคำพพิากษาทีแ่สดงวา
จำเลยไมไดเปนผูกระทำความผิดรัฐจะใหการชดเชยหรือให
การเยียวยาโดยการคืนสถานภาพทางกฎหมายใหแกจำเลย
เปนการใหสิทธิและเสรีภาพของจำเลยกลับคืนมาดังเดิม ทำใหจำเลย
ไมตองตกอยูในฐานะจำเลยหรือตองเปนผูกระทำความผิด
หรือถูกลงโทษตามคำพิพากษาอีกตอไป ถามีการบังคับโทษแกจำเลย
ตามคำพิพากษาอยู เชน จำเลยตองรับโทษกักขังหรือจำคุกอยูก็
จะตองปลอยตัวจำเลยไป ถาเปนกรณีที่มีการบังคับโทษไปแลว 
เชน โทษปรับก็ตองคืนคาปรับใหแกจำเลย แตถาสิทธิที่จำเลย
ตองสูญเสียไปนั้นไมสามารถที่จะคืนสิทธิเชนนั้นได ใหศาลกำหนดคาทดแทนสิทธินั้น
ใหแกจำเลยตามสมควร 

      ในกรณีที่ไดมีคำพิพากษาถึงที่สุดวาบุคคลผูตองรับโทษอาญาตาม
คำพิพากษาถึงที่สุดในคดีเดิมนั้นไมไดกระทำความผิดและศาลไดกำหนดคาทดแทน
ใหแกบุคคลน้ันแลว  ใหกระทรวงการคลังจายคาทดแทนตามจำนวนท่ีระบุไวในคำพิพากษา
นั้นแกจำเลยผูมีสิทธิไดรับคาทดแทนความเสียหายหรือแกทายาทของผูมีสิทธิไดรับ
คาทดแทนน้ัน ตามพระราชบัญญตัคิาตอบแทนผูเสยีหาย และคาทดแทนและคาใชจาย
แกจำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยคาทดแทนที่จะกำหนดใหไดนั้นจะตองไมเกิน
จำนวนที่ระบุไวในคำรองขอใหรื้อฟนคดีขึ้นพิจารณาใหม๘ ดังนี้  

    (๑) ถาตองรับโทษริบทรัพยสิน ใหไดรับทรัพยสินที่ถูกริบน้ันคืน 
เวนแตทรัพยสินนั้นเปนทรัพยสินที่กฎหมายบัญญัติวาใหริบ ไมวาเปนของผูกระทำ
ความผิดและมีผูถูกลงโทษตามคำพิพากษาหรือไม ถาไมสามารถคืนทรัพยสินท่ีถูกริบ
นัน้ได ใหไดรบัชดใชราคาของทรพัยสนิท่ีถกูรบินัน้ โดยถอืราคาในขณะทีศ่าลพพิากษาคดี
ที่รื้อฟนขึ้นพิจารณาใหม และถาทรัพยสินที่ถูกริบเปนเงิน ใหไดรับเงินจำนวนนั้นคืน
โดยศาลจะคิดดอกเบ้ียใหในอตัรารอยละ ๑๕ ตอปของจำนวนเงินน้ัน นบัแตวนัรบิจน
ถึงวันที่ศาลเห็นสมควรกำหนดก็ได

  ๘พระราชบัญญัติการรื้อฟนคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๗.  
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ก.ย. - ต.ค. ๕๔ ๑๖๙จุลนิติ

สารพันปญหากฎหมาย

   (๒) ถาตองรับโทษปรับและไดชำระคาปรับตอศาลแลวใหไดรับเงิน
คาปรับคืน โดยศาลจะคิดดอกเบ้ียใหในอัตรารอยละ ๑๕ ตอปของจำนวนเงินคาปรับ
นับตั้งแตวันชำระคาปรับจนถึงวันที่ศาลเห็นสมควรกำหนดก็ได

   (๓)  ถาตองรับโทษกักขังหรือกักขังแทนคาปรับหรือจำคุก ใหไดรับ
คาทดแทนเปนเงินโดยคำนวณจากวันที่ถูกกักขังหรือถูกจำคุกในอัตราท่ีกำหนดไว
สำหรับการกักขังแทนคาปรับตามประมวลกฎหมายอาญา

    (๔)  ถาตองรับโทษประหารชีวิตและถูกประหารชีวิตแลว ใหกำหนด
คาทดแทนเปนจำนวนเงินไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ใหแกทายาทของผูถูกประหาร
ชีวิตนั้น

บทสรุป
ในการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาน้ันแมจะมีกฎหมายกำหนด

หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติที่ละเอียดรอบคอบเพื่อเปนหลักประกันใหแกประชาชน
ที่จะไดรับการพิจารณาพิพากษาคดีไวอยางเปนธรรมโดยเทาเทียมกันเพียงใดก็ตาม 
แตในทางปฏิบัติแลวขอผิดพลาดบกพรองอันเกิดจากกระบวนการยุติธรรมยอมเกิด
ขึ้นไดเสมอ ดวยเหตุนี้รัฐจึงตองใหความคุมครองสิทธิแกประชาชนผูบริสุทธิ์ที่ไดรับ
ความเสียหายจากขอผิดพลาดบกพรองดังกลาว เพื่อเปนการบรรเทาความเสียหายให
แกจำเลยผูบริสุทธิ์ และผูที่ไดรับผลกระทบจากการดำเนินกระบวนการทางยุติธรรม
ที่ผิดพลาด ใหสามารถท่ีจะรองขอใหมีการรื้อฟนคดีอาญาข้ึนพิจารณาใหม พรอมทั้ง
เรียกรองใหรัฐชดเชยหรือเยียวยาความเสียหายได

แตอยางไรกต็ามการเยยีวยาความเสยีหายนัน้กเ็ปนเพยีงการชวยเหลอืเบ้ืองตน
เทานั้น ซึ่งไมอาจเทียบไดกับอิสรภาพหรือความสูญเสียที่จำเลยผูบริสุทธิ์ไดรับจาก
ความผิดพลาดของกระบวนการยุติธรรม ดังนั้นผูที่ใชอำนาจในการดำเนินงานตาม
กระบวนการยุติธรรมจึงตองพึงระลึกอยูเสมอวาจะตองใชความระมัดระวังอยางละเอียด
รอบคอบในการพิจารณาคดีทุกขั้นตอน เพ่ือไมใหเกิดความผิดพลาดดังกลาวข้ึนมา
ซ้ำแลวซ้ำเลา ซ่ึงกอนท่ีจะลงโทษจำเลยน้ันจะตองพิสูจนใหไดวาจำเลยเปนผูกระทำความ
ผดิจรงิ หากไมแนใจในพยานหลกัฐานทีน่ำสบืกันมา อยาดวนพจิารณาพพิากษาลงโทษ 
โดยจะตองรับฟงพยานจนกวาจะแนใจไดวาจำเลยเปนผูกระทำความผิดจริง ทั้งนี้ก็
เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกทุกฝายและปองกันการลงโทษจำเลยผิดตัว 

ดังนั้น หลักการเยียวยาความเสียหายของบุคคลผูตองรับโทษอาญา
โดยคำพพิากษาถงึทีส่ดุมสีทิธิขอใหมกีารรือ้ฟนคดอีาญาขึน้มาพจิารณาใหมได เพือ่ให
โอกาสจำเลยที่บริสุทธิ์ไดพิสูจนตนเองวามิไดเปนผูกระทำความผิดและมีสิทธิจะไดรับ
คาทดแทน รวมท้ังไดรับบรรดาสิทธิที่เสียไปเพราะผลแหงคำพิพากษาน้ันคืน 
พรอมกับการนำตัวผูกระทำความผิดตัวจริงมาลงโทษใหได ดังภาษิตกฎหมายที่วา 
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หลักการรื้อฟนคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม

จุลนิติ

“ปลอยคนชั่วไปสักสิบคน ดีกวาลงโทษคนดีหนึ่งคน” และท่ีสำคัญคือเพ่ือให
กระบวนการยุตธิรรมน้ันคงประสิทธภิาพและใหคำพิพากษาของศาลคงความศักด์ิสทิธิ์
ตลอดไป. 

เอกสารอางอิง
 • พัลลภ แพทยไชยวงษ “การรื้อฟนคดีอาญา : ศึกษากรณีการรื้อฟนคดีอาญาในทางท่ีเปนโทษ” วิทยานิพนธ

ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ๒๕๔๘.
 • วิชาญ เครือรัตน “การรื้อฟนคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม” เอกสารประกอบการฝกอบรมหลักสูตร การฝกอบรม

บุคคลภายนอกผูมีวุฒิปริญญาตรีที่ไดรับการบรรจุแตงตั้งเขารับราชการตำรวจเปนขาราชการตำรวจชั้นประทวนสายงาน
อำนวยการและสนับสนุน ประจำป ๒๕๕๓. 

 • สุพร อิศรเสนา “คำอธิบายพระราชบัญญัติการรื้อฟนคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม พ.ศ. ๒๕๒๖” กรุงเทพฯ : 
สำนักพิมพนิติบรรณาการ ๒๕๒๘.

 • พระราชบัญญัติการรื้อฟนคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม พ.ศ. ๒๕๒๖. 
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ก.ย. - ต.ค. ๕๔ ๑๗๑

เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

 ๑. บทนํา 
  โดยที่ ผู เขียนไดนําลงบทความเรื่อง “บทวิเคราะหการบังคับใชพระราชกําหนด

การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ กับปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญ” 
เพื่อเผยแพรในวารสารจุลนิติ ปที่ ๕ ฉบับที่ ๖ ประจําเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๑ 
คอลมันบทความทางวชิาการ หนา ๓๓ – ๔๔๑ ดวยพจิารณาเหน็วาพระราชกาํหนดการบรหิารราชการ
ในสถานการณฉกุเฉนิ พ.ศ. ๒๕๔๘ มหีลกัการและบทบญัญตัทิีอ่าจจะกระทบกระเทอืนตอหลกันติธิรรม
และหลักการพื้นฐานในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจากการใชอํานาจของฝายบริหาร 
เพราะพระราชกําหนดดังกลาวมีลักษณะของการใหอํานาจในลักษณะโดยเบ็ดเสร็จกับคณะรัฐมนตรี 
โดยเฉพาะตวันายกรฐัมนตร ีในการอนญุาตใหเจาหนาทีร่ฐัสามารถจาํกดัสทิธแิละเสรภีาพของประชาชน
ทีม่อียูตามบทบญัญตัริฐัธรรมนญูอยางกวางขวาง นบัตัง้แตการจบักมุ คมุขงั ตรวจคนเคหสถาน รวมไปถงึ
การละเมิดสิทธิในชีวิตและทรัพยสิน การเดินทาง การแสดงความคิดเห็น และการเสนอขาว โดย
พระราชกําหนดดังกลาวไดปฏิเสธหลักการตรวจสอบการกระทําในสถานการณฉุกเฉินโดยองคกร
ตุลาการ เนื่องจากมาตรา ๑๖ ไดบัญญัติวา “ขอกําหนด ประกาศ คําสั่ง หรือการกระทําตาม
พระราชกําหนดนี้ไมอยูในบังคับของกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมาย
วาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง”

  ผูเขยีนไดหยบิยกประเดน็ทีเ่กีย่วกบับทบญัญตัมิาตรา ๑๖ ของพระราชกาํหนดดงักลาวขึน้
เพื่อพิจารณาศึกษาวาเปนบทบัญญัติที่มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๕๐ หรอืไม เพยีงใด ซึง่จากการพจิารณาศกึษาดงักลาวผูเขยีนไดมคีวามเหน็วา บทบญัญติั
มาตรา ๑๖ แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ อาจจะ
มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ กลาวคือ อาจจะมีเนื้อหาที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๒๒๓ มาตรา ๔๐ และมาตรา ๓ วรรคสอง และอาจสงผลใหบทบัญญัติมาตรา ๑๖

¹ÒÂºÃÃËÒÃ  ¡Ó ÅÒ
¹Ôμ Ô¡Ã ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

 ๑ ผูอานสามารถสืบคนบทความไดทางเว็บไซตหองสมุดอิเล็กทรอนิกสวุฒิสภา (http://www.senate.go.th/main/
senate/).

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ : 
กรณีปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญของพระราชกําหนด
การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ : กรณีปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญของ
พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

จุลนิติ

แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนอันใชบังคับมิได 
และตอมาหลังจากน้ัน ประเด็นดังกลาวน้ีไดขึ้นสูกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 
โดยศาลปกครองสูงสุดไดสงความเห็นเพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑๒ วา พระราชกําหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๖ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๒๓๓ หรือไม และศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยประเด็นดังกลาวไวใน
คําวินิจฉัยที่ ๙/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๓๔ วา พระราชกําหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณฉกุเฉนิ พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๖ ไมขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๒๓

   ดังน้ัน คอลัมนเกร็ดกฎหมายนารูฉบับน้ี จึงขอนําเสนอเร่ือง “คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ : 
กรณีปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญของพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉกุเฉิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘” โดยมีเนื้อหาประกอบดวย สรุปคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๙/๒๕๕๓ สรุปความเห็น
ในการวินิจฉัยคดีสวนตนของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงขางนอย และขอพิจารณาและความเห็น
ของผูเขียนโดยสังเขป ที่เกี่ยวกับประเด็นวา พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๖ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๒๓ 
หรอืไม ทัง้นี ้สาํหรับเพ่ือเปนขอมลูใหผูอานไดทราบวาประเด็นปญหาเก่ียวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ของพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังกลาว ซึ่งเคยเปนปญหา

 ๒ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ วรรคหน่ึง บัญญัติวา 
 “ในการท่ีศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแกคดีใด ถาศาลเห็นเองหรือคูความโตแยงพรอมดวยเหตุผลวาบทบัญญัติ
แหงกฎหมายน้ันตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๖ และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ใหศาล
สงความเห็นเชนวานั้นตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย ในระหวางนั้นใหศาลดําเนินการพิจารณาตอไปได แตให
รอการพิพากษาคดีไวชั่วคราว จนกวาจะมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ”.

 ๓ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๒๓ วรรคหน่ึง บัญญัติวา 
  “ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทระหวางหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจาหนาที่ของรัฐกับเอกชน หรือระหวางหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจาหนาที่ของรัฐดวยกันอันเนื่องมาจากการใชอํานาจทางปกครองตาม
กฎหมาย หรอืเน่ืองมาจากการดาํเนินกิจการทางปกครองของหนวยราชการ หนวยงานของรฐั รฐัวสิาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิน่ 
หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจาหนาที่ของรัฐ ทั้งนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ รวมท้ังมีอํานาจพิจารณาพิพากษาเร่ืองท่ีรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมายบัญญัติใหอยูในอํานาจของศาลปกครอง”.
 ๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๗๗ ก ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ หนา ๓๖.

ศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยประเด็นดังกลาวไว ใน
คําวินิจฉัยท่ี ๙/๒๕๕๓ ลงวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๓
วา พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๖ ไมขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๒๒๓
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เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

ถกเถียงกันทางวิชาการตลอดระยะเวลาที่ผานมานั้น ปจจุบันศาลรัฐธรรมนูญไดพิจารณาและวินิจฉัย
วางบรรทัดฐานไวโดยมีเหตุผลประกอบอยางไร รวมทั้งเพื่อนําเสนอแงมุมทางวิชาการที่เก่ียวของกับ
ประเด็นดังกลาว ดังนี้

 ๒. สรุปคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๙/๒๕๕๓ 
  ตามคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๙/๒๕๕๓ มีประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณา

วินิจฉัยวา พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๖ 
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๒๓ หรือไม 
ซึง่ศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาประเดน็ดงักลาวแลวเหน็วา รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๒๒๓ วรรคหนึ่ง เปนบทบัญญัติวาดวยอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครอง 
สวนพระราชกาํหนดการบรหิารราชการในสถานการณฉกุเฉนิ พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนกฎหมายทีม่เีจตนารมณ
ใหอํานาจฝายบริหารในการบริหารสถานการณที่กระทบตอความมั่นคงของรัฐ หรืออาจทําใหประเทศ
หรือสวนใดสวนหน่ึงของประเทศตกอยูในภาวะคับขัน จนอาจกระทบตอเอกภาพและบูรณภาพ
แหงอาณาเขต รวมทั้งการแกไขปญหาที่เกิดจากภัยพิบัติสาธารณะ และการฟนฟูสภาพความเปนอยู
ของประชาชนท่ีไดรับความเสียหาย รัฐจึงมีความจําเปนตองใหอํานาจฝายบริหารเพ่ิมขึ้นบางประการ 
เพื่อใหเหมาะสมกับการแกไขปญหาในแตละสถานการณ และมีความเปนอิสระ อันมีลักษณะแตกตาง
ไปจากการใชอาํนาจบรหิารราชการในสถานการณปกต ิทัง้นีเ้พือ่ใหการแกไขสถานการณดงักลาวยตุไิป
โดยเร็วและประชาชนไดใชชีวิตอยางเปนปกติสุข

  การท่ีพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๖ 
บญัญตัใิหขอกาํหนด ประกาศ คาํสัง่ หรอืการกระทําตามพระราชกําหนดน้ีไมอยูในบงัคบัของกฎหมาย
วาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครองนั้น เปนการบัญญัติจํากัดอํานาจการตรวจสอบควบคุมการออกกฎ และการกระทําของ
ฝายบริหารของศาลปกครอง โดยมีเจตนารมณใหฝายบริหารมีอํานาจพิเศษบางประการ
สําหรับบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน อันเปนเครื่องมือในการรักษาความมั่นคงของรัฐ 
ความปลอดภัยของประเทศ และปองปดภัยพิบัติสาธารณะ ซึ่งเปนประโยชนตอสังคมสวนรวม
ยิ่งกวาประโยชนของปจเจกชนแตละรายในสถานการณฉุกเฉิน ประกอบกับรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๒๓ วรรคหน่ึง บญัญตัจิาํกดัอาํนาจพิจารณาพิพากษา
คดีของศาลปกครองไวโดยมีขอความวา “...ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ” อันเปนการแสดงใหเห็นวา 
คดีพิพาทระหวางรัฐกับเอกชนหรือคดีอันเน่ืองมาจากการใชอํานาจปกครองของหนวยงานของรัฐ 
หรือเจาหนาที่ของรัฐนั้น มิไดอยูในอํานาจของศาลปกครองทั้งหมด รัฐอาจตรากฎหมายยกเวน
มิใหศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครองบางประเภทได เพื่อประโยชนแกการ
ดําเนินภารกิจของรัฐใหลุลวงอยางรวดเร็ว ซึ่งมีกฎหมายท่ีใหอํานาจฝายบริหารในการดําเนินกิจการ
ของรัฐ โดยมิไดอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง อาทิเชน พระราชกําหนดบรรษัท
บรหิารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑ ทีบ่ญัญตัไิมใหนาํกฎหมายวาดวยการจัดตัง้ศาลปกครอง
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จุลนิติ

และวิธีพิจารณาคดีปกครองมาใชบังคับแกการดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ
ของ บสท. และการออกระเบียบหรือขอบังคับ คําสั่งคําวินิจฉัย การอนุญาต และการกระทําอื่นใด
ของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารอันเก่ียวกับการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ
ตามพระราชกาํหนดดงักลาว หรอืแมแตพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคสอง บัญญัติใหคดีปกครองบางประเภทไมอยูในอํานาจของศาลปกครอง 
เชน การดาํเนนิการเกีย่วกบัวนิยัทหาร การดาํเนินการของคณะกรรมการตลุาการ และคดทีีอ่ยูในอํานาจ
ของศาลเยาวชนและครอบครวั ศาลแรงงาน ศาลภาษอีากร ศาลทรพัยสนิทางปญญาและการคาระหวาง
ประเทศ ศาลลมละลาย หรือศาลชํานัญพิเศษอื่น เปนตน

   อนึ่ง การที่มาตรา ๑๖ แหงพระราชกําหนดนี้ บัญญัติมิใหขอกําหนด ประกาศ คําสั่ง 
หรือการกระทําตามพระราชกําหนดนี้ อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองก็เพื่อใหรัฐ
สามารถดาํเนนิการแกไขปญหาของบานเมอืงใหบรรลสุาํเร็จและเปนไปตามความจาํเปนของสถานการณ
ของบานเมืองเทานั้น ซึ่งเปนระยะเวลาชั่วคราว จนกวาจะมีการประกาศยกเลิกสถานการณฉุกเฉิน 
ทั้งมิไดหมายความวา สิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่อาจไดรับผลกระทบจากการดําเนินการ
ตามพระราชกําหนดดังกลาวจะมิไดรับความคุมครอง เพราะผูไดรับความเสียหายยังสามารถ
นําคดีเขาสูกระบวนการพิจารณาของศาลยุติธรรมได ตามความในมาตรา ๒๑๘ ของรัฐธรรมนูญ 
รวมทั้งมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายจากทางราชการตามกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ตามมาตรา ๑๗ ของพระราชกําหนดฉบับเดียวกัน จึงมิไดเปนบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ที่มีลักษณะจํากัดสิทธิของบุคคลในการนําคดีเขามาสูกระบวนการตรวจสอบขององคกรตุลาการ
แตประการใด

  อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา พระราชกําหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณฉกุเฉนิ พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๖ ไมขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๒๓

๓. สรุปความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตนของตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญเสียงขางนอย๕

  ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีดังกลาวของศาลรัฐธรรมนูญ ทางตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
เสียงขางนอย ไดมีความเห็นโดยสรุปวา ผลของบทบัญญัติมาตรา ๑๖ ดังกลาว ยอมกอใหเกิดการขัด

ผู ไ ด รั บความ เสี ยหายยั งสามารถนํ าคดี เ ข าสู
กระบวนการพิจารณาของศาลยุติธรรมไดตามความ
ในมาตรา ๒๑๘ ของรัฐธรรมนูญ รวมทั้งมีสิทธิ
เรียกรองคาเสียหายจากทางราชการตามกฎหมาย
ว าด วยความ รับผิดทางล ะ เ มิ ดของ เจ าหน า ท่ี
ตามมาตรา ๑๗ ของพระราชกําหนดฉบับเดียวกัน

 ๕  สรุปความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตนของนายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

หรือแยงตออํานาจของศาลปกครองในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๒๓ เนื่องจากบทบัญญัติ มาตรา ๑๖ 
แหงพระราชกําหนดนี้มีลักษณะเปนการจํากัดเขตอํานาจของศาลปกครองโดยเด็ดขาด อันขัดตอ
หลกัการตรวจสอบถวงดุลในระบบนิตริฐั และหลกัการใชสทิธฟิองรองคดตีอศาลอนัเปนสทิธขิัน้พืน้ฐาน
ของประชาชน

  เมื่อพิจารณาถึง “หลักความจําเปนของรัฐตอการใชอํานาจของฝายบริหาร
หรอืฝายปกครองเพ่ือแกไขปญหาวิกฤตของประเทศในสถานการณฉุกเฉนิ” กบั “หลกัการคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน” แลว หลักการทั้งสองจะตองไดรับการพิทักษและไดรับ
ความคุมครองอยางเหมาะสมตามความจําเปนแตละสถานการณ หากจะใหการคุมครองหลักการใด
หลักการหนึ่งมากจนเกินควรก็อาจสงผลกระทบหรือเกิดความเสียหายตออีกหลักการหนึ่งได การที่
พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๖ เปนบทบัญญัติ
แหงกฎหมายท่ีใหอํานาจฝายบริหารหรือฝายปกครองไมตองดําเนินการตามหลักเกณฑที่กําหนดไว
ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และในขณะเดียวกันบทบัญญัติดังกลาว
ไดจํากัดอํานาจศาลปกครองในการเขาไปตรวจสอบการใชอํานาจของฝายบริหารหรือฝายปกครองท่ี
ไดกระทาํในระหวางทีมี่ประกาศสถานการณฉกุเฉนิ อนัมลีกัษณะทีเ่ปนการใชอาํนาจทางปกครองโดยแท
และอยูในการตรวจสอบของศาลปกครองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๓ จึงเปนการจํากัดสิทธิ
และเสรภีาพขัน้พืน้ฐานของประชาชนในการเขาถงึ และไดรบัการพจิารณาพพิากษาคดอียางถกูตอง
เปนธรรม ตามกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง  

  ตามบทบัญญัติมาตรา ๒๒๓ ของรัฐธรรมนูญ ในสวนของบทบัญญัติที่วา “ทั้งนี้ ตามท่ี
กฎหมายบัญญัติ” นั้น พิจารณาประกอบมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ แลวเห็นวา การที่กฎหมายจะบัญญัติใหเรื่องหรือคดีใดไมอยูใน
อํานาจการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง จะตองเปนกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งองคกรศาล 
ตองเปนกฎหมายกําหนดเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลเทานั้น เชน ศาลแรงงาน 
ศาลภาษีอากร ศาลเยาวชนและครอบครัว ศาลทรัพยสนิทางปญญาและการคาระหวางประเทศ เปนตน 
ฝายนิติบัญญัติหรือฝายบริหารไมอาจตรากฎหมายกําหนดใหคดีอันมีลักษณะเปนการใชอํานาจ
ทางปกครองโดยแทของพนักงานเจาหนาที่ ใหไมอยูในอํานาจการตรวจสอบของศาลปกครองได
ในกฎหมายอ่ืนที่ไมใชกฎหมายจัดตั้งองคกรศาล เน่ืองจากเจตนารมณของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
ไดจัดตั้งใหมีระบบศาลหลายระบบ เพื่อใหศาลแตละระบบศาลมีเขตอํานาจในการพิจารณาพิพากษา
อรรถคดีที่แตกตางกันมีนิติวิธีและวิธีพิจารณาที่แตกตางกัน เพื่อใหศาลมีความรูความเชี่ยวชาญ
และประสบการณเฉพาะดานอันจะทําใหการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเปนจริง
ในทางปฏิบตัมิากข้ึน มฉิะน้ันอาจมีการบัญญตักิฎหมายจํากดัอาํนาจศาลปกครองไวในกฎหมายอ่ืน ทีเ่ปน
เคร่ืองมือการใชอาํนาจของพนักงานเจาหนาทีใ่นฝายปกครองไดอกีมากมาย เชน กฎหมายควบคุมอาคาร 
กฎหมายโรงงาน และกฎหมายอื่น ๆ เปนตน
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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ : กรณีปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญของ
พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

จุลนิติ

  ดวยเหตุผลดังกลาวขางตนจึงเห็นวา พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๖ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๒๒๓

 ๔. ขอพิจารณาและความเห็นของผูเขียนโดยสังเขป
  ในการพิจารณาศึกษาเก่ียวกับประเด็นดังกลาว ผูเขียนไดแสดงความคิดเห็นไวในบทความ

เรือ่ง “บทวเิคราะหการบงัคบัใชพระราชกาํหนดการบรหิารราชการในสถานการณฉกุเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
กบัปญหาความชอบดวยรฐัธรรมนญู” โดยมีความเห็นวา บทบัญญตัมิาตรา ๑๖ แหงพระราชกําหนด
การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติยกเวนไมใหนํากฎหมายวาดวย
วิธีปฏิบัติราชการราชการทางปกครอง และกฎหมายวาดวยการจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง มาใชบังคับกับขอกําหนด ประกาศ คําสั่งหรือการกระทําตามพระราชกําหนดนี้ 
อาจมีเนื้อหาที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๓ อันเปนบทบัญญัติที่วาดวยเขตอํานาจ
ของศาลปกครอง ซึ่งรัฐธรรมนูญมีเจตนารมณใหศาลปกครองเปนองคกรท่ีมีอํานาจพิจารณา
พิพากษาคดีปกครองท่ีมีลักษณะพิเศษแตกตางไปจากคดีแพงหรือคดีอาญาท่ัวไป ซึ่งการใช
อํานาจตามพระราชกําหนดการบริหารราชการสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนเรื่องการใช
อํานาจรัฐในลักษณะที่อาจกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอันเปนเรื่องทางปกครอง
โดยแท ดังนั้น บทบัญญัติดังกลาวอาจจะสงผลกระทบใหการดําเนินการพิจารณาพิพากษาคดี
โดยเฉพาะอยางยิ่งคดีปกครองนั้นอาจไมมีประสิทธิภาพดังเชนในอดีตกอนที่จะมีการจัดตั้ง
ศาลปกครองขึ้น 

   การทีม่าตรา ๑๖ แหงพระราชกาํหนดการบรหิารราชการในสถานการณฉกุเฉนิ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
บญัญตัมิใิหนาํกฎหมายวาดวยวธิปีฏิบตัริาชการทางปกครองและกฎหมายวาดวยการจดัตัง้ศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครองมาใชบังคับนั้น บทบัญญัติดังกลาวอาจจะขัดหรือแยงตอบทบัญญัติ
รฐัธรรมนญู มาตรา ๔๐ วาดวยสทิธใินกระบวนการยตุธิรรมได ถงึแมมาตรา ๑๖ ของพระราชกาํหนด
ดงักลาวจะไมเปนการตัดสทิธิในกระบวนการยุตธิรรมของผูเสยีหายโดยส้ินเชงิกต็าม กลาวคอื ผูเสยีหาย
จากการใชอํานาจของหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐอาจนําคดีไปสูศาลยุติธรรมไดโดยผล
ของบทบญัญตัริฐัธรรมนญู มาตรา ๒๑๘๖ แตโดยทีล่กัษณะของคดดีงักลาวเปนเรือ่งทางปกครอง การให

รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๓ อันเปนบทบัญญัติท่ีวาดวย
เขตอํานาจของศาลปกครอง ซ่ึงรัฐธรรมนูญมี
เจตนารมณ ใหศาลปกครองเปนองคกรท่ีมีอํานาจ
พิจารณาพิพากษาคดีปกครองท่ีมีลักษณะพิเศษ
แตกตางไปจากคดีแพงหรือคดีอาญาท่ัวไป

 ๖ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๘ บัญญัติวา “ศาลยุติธรรมมีอํานาจพิจารณาพิพากษา
คดีทั้งปวง เวนแตคดีที่รัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายบัญญัติใหอยูในอํานาจของศาลอื่น”.

p171-178.indd   176p171-178.indd   176 9/21/2011   9:50:52 AM9/21/2011   9:50:52 AM



ก.ย. - ต.ค. ๕๔ ๑๗๗

เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

 ๗ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั คณะนติศิาสตร, “การเรียกคาเสยีหายในคดีปกครอง : ศกึษากรณีตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ 
แหงพระราชกาํหนดการบรหิารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘”, (รายงานการวิจยั ไดรบัทนุอดุหนุนจากคณะกรรมการ
วิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, ๒๕๔๙), น. ๑๒๙. 
 ๘ ปยบุตร แสงกนกกุล, “บทวิเคราะห พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘” สืบคนเมื่อวันท่ี 
๘ กันยายน ๒๕๕๑ จาก http://www.pub - law.net/Publaw/view.asp?PublawIDs=886.

ศาลยุติธรรมมีอาํนาจพิจารณาพิพากษาในกรณีดงักลาวอาจเปนการไมเหมาะสม เพราะกระบวนพิจารณา
ของศาลยุติธรรมมีความยุงยากและสลับซับซอน ทําใหเสียเวลาและเสียคาใชจายสูงซึ่งไมเหมาะ
แกการทีจ่ะนาํมาใชในการพจิารณาวินิจฉยัชีข้าดวาการกระทาํทางปกครองชอบหรอืมชิอบดวยกฎหมาย
อันตองการความรวดเร็วและประหยัด โดยเฉพาะการแสวงหาความจริงในศาลยุติธรรมเนนหนัก
ไปในทางระบบกลาวหา ซึ่งผลักภาระการพิสูจนใหตกอยูแกคูความฝายที่กลาวอางขอเท็จจริง ซึ่งเปน
การบัน่ทอนกาํลงัใจของผูเสยีหายจากการกระทาํของหนวยงานของรฐัหรอืเจาหนาทีข่องรฐัทีจ่ะนาํคดี
ไปสูศาล อันสงผลทําใหสิทธิในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมโดยงาย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึงของ
ประชาชนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๐ ถูกกระทบกระเทือนได 

  โดยหากพิจารณาเปรียบเทียบจากมาตรการในการตรวจสอบการกระทําของเจาพนักงาน
ทีไ่ดใชอาํนาจหนาทีไ่ปตามกฎหมายท่ีไดออกมาเพือ่ใชในการควบคมุสถานการณฉกุเฉนิอนัสงผลใหเปน
การกระทําละเมิดทางปกครองตอประชาชนของประเทศฝร่ังเศสและประเทศเยอรมนีซ่ึงมีระบบศาลคูแลว 
พบวาประเทศฝร่ังเศสและประเทศเยอรมนีนั้นไดมีตัวบทกฎหมายอยางชัดเจนวางหลักเกณฑไววา
แมกรณปีระเทศตกอยูในสถานการณฉกุเฉนิหากพนกังานเจาหนาทีไ่ดกระทาํการใด ๆ  อนัสงผลเปนการ
กระทําละเมิดตอประชาชนของตนหากพิจารณาแลวถือวาการกระทําดังกลาวถูกจัดเปนคดีแพง
หรืออาญา การนั้นจะถูกพิจารณาดําเนินคดีที่ศาลยุติธรรม แตหากการกระทําดังกลาวมีลักษณะเปน
คดีปกครองการดําเนินการพิจารณาคดีจะถูกวินิจฉัยชี้ขาดโดยศาลปกครอง๗

  และระบบกฎหมายของฝรั่งเศสยอมรับวาในบางสถานการณเจาหนาที่มีความจําเปน
ตองมีเครื่องมือเพิ่มเปนกรณีพิเศษเพื่อแกไขปญหา และเครื่องมือเชนวาน้ันยอมกระทบสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนไดมากข้ึนกวากรณีปกติ ในสถานการณพิเศษดุลยภาพระหวางการใช
อํานาจกับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพยอมแตกตางจากสถานการณปกติ ระดับความเขมขนของ 
“หลกัความชอบดวยกฎหมาย” และ “การคุมครองสทิธแิละเสรภีาพ” ยอมลดลงจากเดมิ อยางไรกต็าม 
การยกเวนหรือลดระดับความเขมขนของ “หลักความชอบดวยกฎหมาย” ดังกลาวก็ไมได
หมายความวามาตรการตาง ๆ ที่เจาหนาที่กระทําลงไปจะหลุดพนจากการควบคุมโดยองคกรตุลาการ 
ระบบกฎหมายของฝร่ังเศสยอมรับแตเพยีงการลดหรือละเวนกระบวนการควบคุม “กอน” การใชอาํนาจ 
แตไมยอมละเวนการควบคุม “ภายหลัง” การใชอํานาจโดยเด็ดขาด๘

  ประกอบกับหากพิจารณาบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง ซึ่งเปนหลักการใหม
ที่มีการบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เปนครั้งแรกกําหนดให
การปฏิบัติหนาที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญและหนวยงานของรัฐ 
ตองเปนไปตาม “หลักนิติธรรม” กลาวคือ ตองอยูบนพื้นฐานของบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญและ
บทบัญญัติแหงกฎหมายที่มีความเปนธรรม สามารถอธิบายและใหเหตุผลได และประการสําคัญ
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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ : กรณีปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญของ
พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

จุลนิติ

ความชอบดวยกฎหมายของการกระทําของเจาหนาที่นั้นตองถูกควบคุมตรวจสอบโดยองคกร
ตลุาการดวยแลว ยิง่มขีอทีน่าพจิารณาเปนอยางยิง่วามาตรา ๑๖ แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณฉกุเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ นัน้ อาจจะเปนการขดัหรอืแยงตอ “หลกันติธิรรม” ตามรฐัธรรมนญู 
มาตรา ๓ วรรคสอง ได

  กลาวโดยสรุป ผูเขียนมีความเห็นวา บทบัญญัติมาตรา ๑๖ แหงพระราชกําหนดการ
บรหิารราชการในสถานการณฉกุเฉนิ พ.ศ. ๒๕๔๘ อาจจะมปีญหาเก่ียวกบัความชอบดวยรฐัธรรมนญู 
กลาวคอื อาจจะมเีน้ือหาทีข่ดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๒๓ มาตรา ๔๐ และ มาตรา ๓ วรรคสอง 
และอาจสงผลใหบทบัญญตัมิาตรา ๑๖ แหงพระราชกาํหนดการบรหิารราชการในสถานการณฉกุเฉนิ 
พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนอันใชบังคับมิได ซึ่งเปนไปในแนวทางเดียวกับความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงขางนอย

 ๕. บทสรุป
  โดยท่ีรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๖ วรรคหา บญัญตัใิห 

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหเปนเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองคกรอื่น
ของรัฐ ดังนั้น ในประเด็นปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญของพระราชกําหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยเฉพาะประเด็นวาพระราชกําหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๖ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๒๓ หรือไม นั้น จึงเปนอันยุติและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล 
และองคกรอื่นของรัฐ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ซึ่งจะมีการโตแยง ยกขึ้นกลาวอาง เสนอประเด็น หรือ
สงความเห็นตอศาลเพื่อใหวินิจฉัยในประเด็นดังกลาว อีกไมได 

  อยางไรก็ตาม ผูเขียนมีขอพิจารณาและความหวงใยเปนอยางยิ่งวา จากผลคําวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญที่ไดวินิจฉัยวางบรรทัดฐานไววา “...ประกอบกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๒๓ วรรคหนึง่ บญัญตัจิาํกัดอาํนาจพจิารณาพพิากษาคดขีองศาลปกครอง
ไวโดยมขีอความวา “...ทัง้นีต้ามทีก่ฎหมายบญัญตั”ิ อนัเปนการแสดงใหเหน็วา คดพีพิาทระหวางรัฐ
กับเอกชนหรือคดีอันเน่ืองมาจากการใชอํานาจปกครองของหนวยงานของรัฐ หรือเจาหนาที่
ของรัฐนั้น มิไดอยูในอํานาจของศาลปกครองทั้งหมด รัฐอาจตรากฎหมายยกเวนมิใหศาลปกครอง
มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครองบางประเภทได เพื่อประโยชนแกการดําเนินภารกิจของรัฐ
ใหลุลวงอยางรวดเร็ว...” ดังกลาว อาจจะเปนการเปดชองใหมีการตรากฎหมายในลักษณะที่เปน
การจํากัดเขตอํานาจของศาลปกครองโดยเด็ดขาด อันขัดตอหลักการตรวจสอบถวงดุลในระบบนิติรัฐ 
และหลักการใชสิทธิฟองรองคดีตอศาลอันเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานของประชาชนเชนเดียวกันน้ีข้ึนอีกในอนาคต 
โดยมุงหวังเพียงเพ่ือประโยชนแกการดําเนินภารกิจของรัฐใหลุลวงอยางรวดเร็วแตฝายเดียว จนอาจ
สงผลกระทบหรอืเกดิความเสยีหายตอ “หลกัการคุมครองสิทธแิละเสรภีาพของประชาชน” ตลอดจน
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยในการจัดตั้งศาลปกครองก็เปนได 
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หนาตางโลก: The Knowledge Windows

จุลนิติ

ความนำความนำ
 จากหลักการท่ีไดกลาวแลวในตอนท่ี ๑ และตอนท่ี ๒ 

ใน “จุลนิติ” ฉบับที่ผานมา เมื่อการดำเนินกระบวนพิจารณาทั้ง
ภาคลายลักษณอกัษร และภาควาจาไดดำเนินมาจนเสร็จส้ินลงแลว 

กระบวนการในการวินิจฉยัชีข้าดของศาลยุตธิรรม
ระหวางประเทศยอมเร่ิมขึ้นตอไปและมีผล
ทางกฎหมายในประการตาง ๆ อีกหลายประการ 
ในบทความตอนน้ีผูเขียนใครขออธิบายรายละเอียด
เกีย่วกับการพิพากษาคดีของศาลยุตธิรรมระหวาง
ประเทศ ขั้นตอนการจัดทำคำพิพากษา และผล
ทางกฎหมายของคำพิพากษาท่ียอมมีความแตกตาง
กับผลทางกฎหมายของคำพิพากษาขององคกร

ตลุาการในระบบกฎหมายภายในของรัฐตาง ๆ  อยางมีลกัษณะเฉพาะ
เพื่อระงับขอพิพาทท่ีเกิดขึ้นในสังคมระหวางรัฐ ในบทความชุด 
“ศาลยุติธรรมระหวางประเทศ: The International Court 
of Justice” ตอนท่ี ๓ “คำพิพากษาและผลแหงคำพิพากษา
ของศาลโลก” ตอไปนี้

การพิพากษาคดีโดยศาลยุติธรรมระหวางประเทศ
 
 ขอพิพาทท่ีเขาสูกระบวนการระงับขอพิพาทของศาลยุติธรรม
ระหวางประเทศยอมระงับลงไดใน ๓ กรณีดวยกัน ไดแก
 กรณีที ่๑ การตกลงยอมความระหวางคูกรณี (Settlement 
between the Parties)๑ 

ตอนที่ ๓ คำพิพากษาและผลแหงคำพิพากษา
ของศาลโลก

¹ÒÂ»³Ô¸ÑÈÃ�  »·ØÁÇÑ²¹ �
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

๑ The Registry of the International Court of Justice, “the international court of justice”, 5th Edition, 
(Great Britain: 2004), p. 67.

ชุด “ศาลยุติธรรมระหวางประเทศ: 
The International Court of Justice”

ใ

p179-187.indd   179p179-187.indd   179 9/21/2011   9:54:36 AM9/21/2011   9:54:36 AM

creo




ก.ย. - ต.ค. ๕๔๑๘๐
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โดยในระหวางเวลาใด ๆ  ทีก่ระบวนพจิารณาไดเริม่ขึน้ รฐัคูพพิาทอาจเสนอตอศาลวาไดกระทำการ
ตกลงยอมความในขอพิพาทระหวางกันแลว ซึ่งศาลยอมมีคำสั่งจำหนายคดีออกจากสารบบความ

กรณีที่ ๒ การถอนคำฟอง (Discontinuance)๒

รัฐคูพิพาทฝายท่ีเสนอคำฟอง (Applicant State) อาจรองขอตอศาลในเวลาใด ๆ วาไมประสงค
จะใหมีการดำเนินกระบวนพิจารณาตอไป หรือรัฐคูพิพาททั้ง ๒ ฝายไดประกาศ (declare) ตอศาลวา
ไดทำความตกลงรวมกันในอันที่จะยุติขอพิพาทระหวางกันโดยการถอนคำฟองแลว ศาลยอมมีคำสั่งให
จำหนายคดีออกจากสารบบความตอไปเชนเดียวกันกับกรณีท่ีรัฐคูพิพาทตกลงยอมความ ท้ังไมตัดสิทธิของรัฐ
คูกรณีในการนำขอพิพาทมาเสนอตอศาลยุติธรรมระหวางประเทศในโอกาสตอไปดวย

กรณีที่ ๓ การพิพากษาคดี (Judgment)
เหตุแหงการระงับลงของขอพิพาทในขอน้ี เปนขั้นตอนภายหลังจากท่ีศาลยุติธรรมระหวาง

ประเทศไดดำเนินกระบวนพิจารณามาโดยลำดับ ตั้งแตการพิจารณาภาคลายลักษณอักษร (Written 
proceeding) จนถึงการพิจารณาภาควาจา (Oral 
proceeding) ในขั้นตอนที่ตัวแทน ทนายความ และ
ผู ว าคดี ไ ด ด ำ เนิ นการแถลงแสดงข อ เท็ จจ ริ ง
และพยานหลกัฐานของตนภายใตการควบคมุของศาล
เสร็จสิ้นลงแลว  ประธานศาลไดมีคำสั่ ง  “ปด
การพิจารณาคดี” และลงจากบัลลังกเพื่อดำเนินการ
อภิปรายทำคำพิพากษา๓ โดยใชกฎหมายระหวาง
ประเทศตามท่ีกำหนดไวในธรรมนูญศาลยุติธรรม
ระหวางประเทศ มาตรา ๓๘๔ มาปรับใชแกกรณี อันไดแก

  ๑. อนุสัญญาระหวางประเทศ (International conventions) ไมวาทั่วไปหรือโดยเฉพาะ
ซึ่งกำหนดกฎเกณฑอันเปนที่ยอมรับโดยชัดแจงโดยรัฐที่กลาวอาง
  ๒. จารีตประเพณีระหวางประเทศ (International custom) ในฐานะที่เปนหลักฐานแหงการ
ถือปฏิบัติโดยทั่วไปซึ่งไดรับการยอมรับวาเปนกฎหมาย

๒ Ibid, pp. 67-68.
๓ Statute of the International Court of Justice, Article 54.
๔ Statute of the International Court of Justice, Article 38.
1. The Court, whose function is to decide in accordance with international law such disputes as are 

submitted to it, shall apply:
   a. international conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognized 
by the contesting states ;
   b. international custom, as evidence of a general practice accepted as law;
   c. the general principles of law recognized by civilized nations ;
   d. subject to the provisions of Article 59, judicial decisions and the teachings of the most highly 
qualif ied publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law.
 2. This provision shall not prejudice the power of the Court to decide a case ex aequo et bono, if the 
parties agree thereto.
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  ๓. หลักกฎหมายท่ัวไป (general principles of law) ซึ่งอารยประเทศยอมรับ
 ๔. คำพิพากษาของศาลและคำสอนของผูทรงคุณวุฒิอยางสูงของประเทศตาง ๆ (judicial 
decisions and the teachings of the most highly qualif ied publicists) ในฐานะท่ีเปนเคร่ืองชวย
ในการพิจารณากำหนดหลักกฎหมาย ทั้งนี้ ภายใตบังคับมาตรา ๕๙ ซึ่งหมายความวายอมไมรวมถึง
คำพิพากษาของศาลยุติธรรมระหวางประเทศ ซึ่งมีลักษณะผูกพันเฉพาะคูกรณีในขอบเขตแหงคดีนั้น 
ซึ่งจะไดอธิบายตอไป 

 ทัง้นี ้ศาลยตุธิรรมระหวางประเทศยงัมอีำนาจวนิิจฉยัชีข้าดขอพพิาทโดยอาศยัหลกัความยตุธิรรม
และความรูสึกผิดชอบอันดี (ex aequo et bono) หากคูกรณีตกลงตามน้ันดวย

การจัดทำคำพิพากษาของศาลยุติธรรมระหวางประเทศ๕ 

หลังจากที่รัฐคูพิพาทไดดำเนินกระบวนพิจารณาท้ังภาคลายลักษณอักษรและภาควาจา
มาจนเสร็จส้ินกระบวนการขางตนแลว ศาลยุติธรรมระหวางประเทศจะไดนำคดีเขาสูขั้นตอนในการ
ทำคำพิพากษา ซึ่งมีกระบวนการเปนไปตามเจตนารมณในการสรางความเช่ือมั่นศรัทธาแกสังคมโลก
วาเปนกระบวนการยุติธรรมระหวางประเทศท่ีมีความเท่ียงธรรม ทั้งมุงประสงคที่จะใหองคคณะ
ผูพิพากษาไดแสดงความคิดเห็นของตนอยางเต็มที่และเปนอิสระ เพื่อไดรับความเห็นชอบรวมกัน
จากองคคณะโดยอาศัยหลักเสียงขางมาก ซึ่งจะใชเวลาอยางนอยประมาณ ๓ เดือน

ในการทำคำพิพากษาของศาลยุตธิรรมระหวางประเทศน้ัน ศาลจะต้ังคณะกรรมาธกิารยกราง
คำพิพากษา (Drafting Committee) ขึ้น เพื่อเปนองคกรหลักในการยกรางคำพิพากษาเสนอตอ
ที่ประชุมของศาลยุติธรรมระหวางประเทศเฉพาะกรณี ประกอบดวยผูพิพากษาจำนวน ๓ คน ไดแก 
ประธานศาล ซ่ึ งดำรงตำแหน ง เปนประธาน
คณะกรรมาธิการโดยตำแหนง  (ex off ic io) 
และผูพพิากษาอกีจำนวน ๒ คน ทีม่าจากการเลอืกตัง้
โดยการลงคะแนนลับ โดยเลือกต้ังจากกลุมผูพพิากษา
ที่มีความเห็นในทางคดีเปนไปในทิศทางเดียวกันกับ
ความเห็นสวนใหญ อันเปนผลมาจากการประชุมลับ
เพื่อพิจารณาขอเท็จจริง ขอกฎหมายและพยาน
หลักฐานแหงคดีรวมกันกอนหนานี้

คณะกรรมาธิการยกรางคำพิพากษาจะยกรางคำพิพากษาในเบ้ืองตน (preliminary drafting 
judgment) โดยการสนับสนุนจากสำนักงานทะเบียน (Registry) ของศาลยุติธรรมระหวางประเทศ 
เปนเอกสารลับซึ่งไดจัดทำขึ้นเปน ๒ ภาษา ไดแก ภาษาอังกฤษ และภาษาฝร่ังเศส สำหรับแจกจาย
ใหแกผูพิพากษาเปนรายบุคคลเพื่อพิจารณา เสนอแนะ หรือแกไขขอบกพรองคลาดเคลื่อนซึ่งอาจ

้

๕ The Registry of the International Court of Justice, “the international court of justice”,  pp. 68-70. 
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มีระหวางเอกสารภาคภาษาอังกฤษและภาษาฝร่ังเศส ซึ่งยอมเปนอิสระของคณะกรรมาธิการฯ วาจะ
ยอมรับขอเสนอแนะหรือแกไขขอบกพรองเชนวานั้นหรือไม 

ในเวลาตอมา คณะกรรมาธิการยกรางคำพิพากษาจะเสนอรางคำพิพากษา (Fresh Draft) หลงัจาก
ที่ไดเสนอในเบ้ืองตนแลวอีกครั้ง อันนำไปสูการพิจารณาของศาลยุติธรรมระหวางประเทศในวาระแรก 
(f irst reading) ซึง่กระทำโดยการประชุมอกีหลายคร้ังเพือ่ถกอภิปรายเน้ือความของรางคำพิพากษาน้ัน
ในทุกยอหนา ซ่ึงอาจมีการแกไขเพิ่มเติมอีกก็ได แลวสงรางคำพิพากษานี้กลับไปยังคณะกรรมาธิการฯ 
เพื่อดำเนินการตอไป

เมื่อคณะกรรมาธิการฯ ดำเนินการแกไขรางคำพิพากษาแลวเสร็จ จะเสนอรางคำพิพากษา
ดงักลาวตอผูพพิากษาเปนรายบคุคลเพ่ือใชในการพจิารณาตอไปในวาระที ่๒ (second reading) ซึง่การ
พจิารณาในช้ันนีจ้ะพจิารณารับรองเน้ือความของรางคำพิพากษาในทุกหนาเอกสารเรียงลำดับไปจนครบ 
แลวลงมติในขั้นสุดทาย (fi nal vote) ในผลการพิจารณาประเด็นขอพิพาทโดยอาศัยเสียงขางมากของ
ผูพิพากษาเทาที่มีอยู หากคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานศาลเปนผูออกเสียงชี้ขาด (casting vote)

ทั้งนี้ คำพิพากษาของศาลยุติธรรมระหวางประเทศ 
แบงออกเปน ๓ สวนหลัก ไดแก๖

• บทนำ (Introduction) ซึ่งกลาวถึง รายนาม
ผูพิพากษาท่ีเขารวมเปนองคคณะ ตัวแทนรัฐคูพิพาท ตลอดจน
สรุปสาระสำคัญของการดำเนินกระบวนพิจารณาในคดี
และเนื้อหาของคำคูความที่รัฐคูพิพาทแตละฝายเสนอตอศาล

• มูลฐานแหงคำพิพากษา (The ground for the 
court decision) ซึ่งกลาวถึง ขอเท็จจริงและขอกฎหมาย
ตลอดจนขออางและขอเถียงของคูกรณี อันนำไปสูการวินิจฉัย
คดีและมีคำพิพากษา

• บทปฏิบตักิาร (Operative paragraph) อนันบัวา
เปนสวนท่ีเปนสาระสำคัญท่ีสุด ซึ่งกลาวถึงคำตัดสินของศาลใน
สวนทีร่ฐัคูพพิาทรองขอมาในคำคูความหรือในความตกลงพเิศษ 

(Special agreement) ใดๆ ทีไ่ดเสนอตอศาล ซึง่โดยสวนใหญจะอยูภายหลงัประโยคทีว่า “For these 
reasons” หรือ “ดวยเหตุผลดังกลาวแลวน้ี” ดังตัวอยางในบทปฏิบัติการ ในคดีปราสาทพระวิหาร 
ความวา 
   “… ดวยเหตุผลดังกลาวแลวนี้
   ศาล
    โดยคะแนนเสียงเกาตอสาม
    ลงความเห็นวาปราสาทพระวิหารตั้งอยูในอาณาเขตภายใตอธิปไตยของกัมพูชา  

๖ The Registry of the International Court of Justice, “the international court of justice”, pp. 70-71. 
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  โดยเหตุนี้ จึงพิพากษา
    โดยคะแนนเสียงเกาตอสาม
   วาประเทศไทยมีพันธะที่จะตองถอนกำลังทหารหรือตำรวจ ผูเฝารักษาหรือผูดูแล 
    ซึ่งประเทศไทยสงไปประจำอยูที่ปราสาทพระวิหารหรือในบริเวณใกลเคียงบนอาณาเขต
  ของกัมพูชา
   โดยคะแนนเสียงเจ็ดตอหา
   วาประเทศไทยมีพันธะที่จะตองคืนใหแกกัมพูชา บรรดาวัตถุที่ไดระบุไวในคำแถลงสรุป
ขอหาของกัมพูชาซึ่งเจาหนาที่ไทยอาจจะไดโยกยายออกไปจากปราสาทหรือ
    บริเวณพระวิหาร นับแตวันที่ประเทศไทยเขาครอบครองพระวิหาร เมื่อ ค.ศ. ๑๙๕๔...”๗

 ในขั้นสุดทายของการระงับขอพิพาทโดยศาลยุติธรรมระหวางประเทศนั้น ประธานศาล
จะเปนผูอานคำพิพากษาพรอมดวยองคคณะที่เขารวมในการออกเสียงลงมติทำคำพิพากษาโดย
เปดเผยตอสาธารณชน (public sitting) ณ หอง Great Hall of Justice ของอาคาร Peace Palace 
กรุงเฮก ประเทศเนเธอรแลนด อันเปนที่ทำการของศาลยุติธรรมระหวางประเทศ 

ผลทางกฎหมายของคำพิพากษาศาลยุติธรรมระหวางประเทศ

 เมื่อขอพิพาทไดเขาสูกระบวนการระงับขอพิพาท
ระหวางรัฐของศาลยุติธรรมระหวางประเทศจนกระทั่งศาล
ไดมีคำพิพากษาแลว ยอมบังเกิดผลทางกฎหมายขึ้น
หลายประการดวยกันโดยผลของบทบัญญัติที่เกี่ยวของตาม
กฎบัตรสหประชาชาติและธรรมนูญศาลยุติธรรมระหวาง
ประเทศ กลาวคอื เมือ่รฐัใดเปนสมาชกิแหงสหประชาชาตแิลว
ยอมเปนภาคีแหงศาลยุติธรรมระหวางประเทศดวย
โดยพฤตินยั (de facto) ตามมาตรา ๙๓ (๑) ของกฎบัตรสหประชาชาติ๘ ทัง้ในมาตรา ๙๔ (๑) ของกฎบัตรฯ 
ยังไดกำหนดไวอีกวา “สมาชิกแตละประเทศของสหประชาชาติรับที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัย
ของศาลยุติธรรมระหวางประเทศในคดีใด ๆ ที่ตนตกเปนฝาย”๙ 

 ๗ Case Concerning The Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand) Merits 1962, pp. 34-35 และโปรดดู 
กระทรวงการตางประเทศ. แปล., “คำพิพากษาศาลยุติธรรมระหวางประเทศ : คดีปราสาทพระวิหาร”, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพสำนัก
ทำเนียบนายกรัฐมนตรี, ๒๕๐๕) , หนา ๕๑-๕๒.
 ๘ CHARTER OF THE UNITED NATIONS, Chapter XIV, Article 93: paragraph 1;
 “1. All Members of the United Nations are ipso facto parties to the Statute of the International Court 
of Justice.” 
 ๙ CHARTER OF THE UNITED NATIONS, Chapter XIV, Article 94: paragraph 1;
 “1. Each Member of the United Nations undertakes to comply with the decision of the International 
Court of Justice in any case to which it is a party.”

ิ๘ ั้ ใ ( ) ั
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 ดังนั้น กรณีจึงมีวา หากรัฐคูพิพาทซึ่งสวนใหญยอมเปนสมาชิกของสหประชาชาติแลว 
เมือ่ศาลยุตธิรรมระหวางประเทศไดมคีำพพิากษาในคดีทีร่ฐัตนเปนคูพพิาท รฐันัน้ยอมจำตองปฏิบตัิ
ตามคำพิพากษา ทั้งยอมรับผลทางกฎหมายประการอ่ืนท่ีไดระบุไวในธรรมนูญศาลยุติธรรม
ระหวางประเทศซึง่มบีทบญัญตัใินเร่ืองดงักลาวไวในมาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๑ สรปุความ
ไดวา
 คำพิพากษาของศาลยุติธรรมระหวางประเทศยอมมีผลผูกพันคูพิพาทในสวนที่เก่ียวกับคดี
ทีพ่พิาทกันนัน้๑๐ และเปนทีส่ดุ โดยไมมกีารอุทธรณใด ๆ ๑๑ ตามหลัก res judicata (things decided)๑๒ 
ซึ่งหามมิใหรัฐคูพิพาทเดิมนำขอเท็จจริงเดิมมาเรียกรองกันใหม อยางไรก็ดี แมคูพิพาทจะไมสามารถ
อุทธรณคำพิพากษาของศาลยุติธรรมระหวางประเทศไดก็ตาม แตรัฐคูพิพาทก็สามารถท่ีจะขอใหศาล
ทบทวนคำพิพากษาได๑๓ ทั้งอาจรองขอใหศาลตีความคำพิพากษาท่ีไดเคยใหไวในกรณีที่รัฐนั้น
เปนคูพิพาทไดดวย๑๔ ดังจะอธิบายในรายละเอียด ดังนี้
 ๑. รัฐคูพิพาทมีหนาที่ตองปฏิบัติตามคำพิพากษา
  ผลทางกฎหมายของคำพิพากษาศาลยุติธรรมระหวางประเทศประการแรกที่สำคัญที่สุด
ที่นำไปสูการระงับขอพิพาทโดยสันติวิธีไดตามเจตนารมณของกฎบัตรสหประชาชาติและการกอต้ัง
ศาลยุติธรรมระหวางประเทศน้ัน คือ การกำหนดใหรัฐคูพิพาทซ่ึงแมจะแพคดีโดยขาดนัดก็ตาม มีหนาที่
ตองปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของศาล อันถือไดวา
เปนการกำหนด “สภาพบังคับ” ใหรัฐตองยอมรับผล
ของกระบวนการระงับขอพิพาทระหวางประเทศ
อยางเปนรูปธรรมไวในกฎบตัรสหประชาชาต ิทามกลาง
สภาวะความเปนอนาธปิไตยของสงัคมระหวางประเทศ
ทีถ่อืวา รฐัทกุรฐัตางมีอธิปไตยอยางเทาเทยีมและไมมี
อำนาจใดจะบังคับใหยอมตามได เวนแต อำนาจ
ตอรองในเวทีสังคมนานาประเทศขององคกรเหนือรัฐ 
(supra-state) อันไดแก องคการสหประชาชาติ 
(United Nations) เทานั้น ดังที่ปรากฏตัวอยางของประเทศไทย ในเหตุการณหลังจากที่ศาลยุติธรรม
ระหวางประเทศไดมีคำพิพากษาในคดีปราสาทพระวิหาร เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๐๕ แลว 
รัฐบาลไทย โดยคณะรัฐมนตรีชุดที่มี จอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต เปนนายกรัฐมนตรี ไดออกแถลงการณ
หลายฉบับดวยกัน และฉบับทีส่ำคญันัน้ไดแถลงจุดยนืของประเทศไทยไวใหปรากฏแกสงัคมโลกในการ
ที่จะปฏิบัติตามพันธกรณีของกฎบัตรสหประชาชาติ มีขอความตอนหน่ึงดังนี้

 ๑๐ Statute of the International Court of Justice, Article 59.
 ๑๑ Statute of the International Court of Justice, Article 60.
 ๑๒ จุมพต สายสุนทร, “กฎหมายระหวางประเทศ เลม ๒”, พิมพครั้งที่ ๗, (กรุงเทพฯ : วิญูชน, ๒๕๕๒), หนา ๔๗๒.
 ๑๓ Statute of the International Court of Justice, Article 61.
 ๑๔ Statute of the International Court of Justice, Article 60.
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“... รฐับาลขอแถลงใหประชาชนชาวไทย และชาวโลกทัง้หลายทราบทัว่กันวา ภายหลงัทีไ่ดอาน
คำพิพากษาโดยตลอดแลว รัฐบาลมีความเสียใจท่ีไมอาจจะเห็นดวยกับคำตัดสินของศาล 
ดวยเหตุผลหลายประการ ทั้งในทางขอเท็จจริง ในทางกฎหมายระหวางประเทศ และในทาง
หลกัความยตุธิรรม ...  อยางไรกต็าม รฐับาลตระหนกัดวีา ตามขอบงัคบัของศาลยตุธิรรมระหวางประเทศ
ขอ ๖๐ คำพพิากษาของศาลเปนอนัเสรจ็เดด็ขาด ไมมทีางทีจ่ะอทุธรณได และตามกฎบัตรสหประชาชาติ 
ขอ ๙๔ สมาชิกของสหประชาชาติจะตองปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของศาลยุติธรรมระหวางประเทศ ... 
รัฐบาลไดใครครวญโดยรอบคอบแลว แมวารัฐบาลจะไดมีความรูสึกสลดใจอยางสุดซ้ึงท่ีประเทศไทย
ไมไดรับความยุติธรรมในเรื่องนี้ แต ในฐานะท่ีประเทศไทยเปนสมาชิกของสหประชาชาติ ก็จำตอง
ปฏิบัติตามพันธกรณีในกฎบัตรสหประชาชาติ โดยประทวงและสงวนสิทธิของประเทศไทยในเรื่อง
นี้ไวดวย” ๑๕ 

 นอกจากน้ี ในมาตรา ๙๔(๒) ของกฎบัตรสหประชาชาติยังไดกำหนดไวอีกวา ถารัฐคูพิพาท
ในคดีฝายใดไมปฏิบัติตามพันธกรณีซึ่งตกแกตนตามคำพิพากษาของศาลยุติธรรมระหวางประเทศ 
รฐัคูพพิาทอกีฝายหนึง่อาจรองขอไปยงัคณะมนตรคีวามมัน่คงแหงสหประชาชาต ิ(Security Council) 
ซึ่งถาเห็นวาจำเปนยอมทำคำแนะนำหรือกำหนดมาตรการท่ีจะดำเนินการเพ่ือยังผลใหเกิดแก
คำพิพากษาน้ัน๑๖ อยางไรก็ดี เทาที่ผานมายังไมปรากฏวามีการขอใหคณะมนตรีความม่ันคง
ใชอำนาจดงัทีร่ะบไุวในขอ ๙๔ ขางตน ทัง้นีเ้พราะปญหาในการปฏบิตัติามคำพพิากษาของศาลยตุธิรรม
ระหวางประเทศมีไมมากนัก เพราะเม่ือรฐัยอมรับเขตอำนาจของศาลแลว รฐัมกัจะปฏิบตัติามคำพิพากษา
ของศาล และแทจริงแลวปญหาเร่ืองการปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลยุติธรรมระหวางประเทศ
มีนอยกวาปญหาในเรื่องการทำใหรัฐยอมรับเขตอำนาจของศาลเสียอีก๑๗

 ๒. คำพิพากษามีผลผูกพันเฉพาะคูกรณีในขอบเขตแหงคดี
  คำพพิากษาของศาลยตุธิรรมระหวางประเทศยอมมผีลผกูพนัเฉพาะแตรฐัคูกรณ ี(between 
the parties) และในขอบเขตแหงคดนีัน้ (particular case) ตามมาตรา ๕๙ ของธรรมนญูศาลยตุธิรรม
ระหวางประเทศ ผลทางกฎหมายประการนีท้ำให “หลกับรรทดัฐานคำพพิากษาของศาล” หรอื หลกั “stare 
decisis” อนัมสีาระสำคญัใหศาลจำตองยดึถอืคำพพิากษาในคดกีอนซึง่มขีอเทจ็จรงิอนัเปนสาระสำคญั
เหมือนกัน เปนกฎหมายในการตัดสินคดีตอ ๆ มา หรือยอมผูกพันตามคำพิพากษาท่ีไดมีมากอนหนา 

 ๑๕ เอกสารมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๐๕ และ รางคำแถลงการณของรัฐบาลวาจะปฏิบัติตามคำพิพากษา
ศาลยุติธรรมระหวางประเทศ (กำหนดแถลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน และ ๓ กรกฎาคม ๒๕๐๕) โปรดดู บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, แฉเอกสาร 
“ลับที่สุด” ปราสาทพระวิหาร พ.ศ. ๒๕๐๕-๒๕๕๑, พิมพครั้งแรก, (กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๕๑), หนา ๒๔๓ - ๒๔๖.
 ๑๖ CHARTER OF THE UNITED NATIONS, Chapter XIV, Article 94 paragraph 2.
 “If any party to a case fails to perform the obligations incumbent upon it under a judgment rendered 
by the Court, the other party may have recourse to the Security Council, which may, if it deems necessary, 
make recommendations or decide upon measures to be taken to give effect to the judgment.”.
 และโปรดดู The Registry of the International Court of Justice, “the international court of justice”, 5th 
Edition, (Great Britain: 2004), p. 75.
 ๑๗ จุมพต สายสุนทร, “กฎหมายระหวางประเทศ เลม ๒”, หนา ๔๗๓-๔๗๔.
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(The binding nature of precedents) ดงัท่ีพบในระบบกฎหมายแบบคอมมอนลอว (Common Law) นัน้ 
ไมปรากฏในระบบกฎหมายระหวางประเทศ กระน้ันก็ตาม พบวาศาลยุติธรรมระหวางประเทศยังคง
อางเหตุผลสนับสนุนที่เคยใชในการพิพากษาคดีกอนอยูเชนกัน๑๘

 ๓. คำพิพากษายอมเปนที่สุดโดยไมอาจอุทธรณได
  ผลทางกฎหมายของคำพิพากษาศาลยุติธรรมระหวางประเทศในประการน้ี เปนไปตาม
บทบัญญัติของธรรมนูญศาลยุติธรรมระหวางประเทศ มาตรา ๖๐ ซึ่งกำหนดให คำพิพากษาของศาล
ยอมเปนทีส่ดุ ซึง่มผีลตอมาใหรฐัคูพพิาทตองปฏบิตัติามคำพพิากษาในฐานะทีเ่ปนสมาชกิขององคการ
สหประชาชาต ิดงัทีป่ระเทศไทยไดเคยปฏบิตัติามคำพพิากษาในคดีปราสาทพระวิหาร เมือ่ป พ.ศ. ๒๕๐๕ 
แมจะไมไดมีความเห็นเปนไปในทิศทางเดียวกันกับคำวินิจฉัยของศาลก็ตาม  
  อยางไรก็ตาม แมคำพิพากษาของศาลยุตธิรรมระหวางประเทศจะมิอาจอุทธรณได แตรฐัคูกรณี
กส็ามารถรองขอใหศาลทบทวนคำพิพากษาไดเมือ่มกีารคนพบขอเทจ็จรงิอันเปนปจจัยตดัสนิ (decisive 
factor) และเปนขอเทจ็จรงิซึง่ในขณะท่ีมคีำพพิากษาน้ัน ทัง้ศาลและคูพพิาทฝายทีข่อใหมกีารทบทวน
คำพิพากษาไมรูวามีอยู โดยความไมรูเชนวาน้ันตองมิไดเกิดจากความประมาทเลินเลอ ทั้งนี้ คำขอให
ทบทวนคำพิพากษาของศาลจะตองทำข้ึนอยางชาที่สุดภายใน ๖ เดือนนับแตคนพบขอเท็จจริงใหม 
แตมิใหขอใหมีการทบทวนคำพิพากษาของศาลเมื่อพน ๑๐ ป นับแตวันที่มีคำพิพากษา๑๙ โดยผล
ของบทบัญญัติธรรมนูญศาลยุติธรรมระหวางประเทศ มาตรา ๖๑๒๐

 ๔. รัฐคูพิพาทมีสิทธิขอใหศาลตีความคำพิพากษาได
  ภายหลังที่ศาลไดมีคำพิพากษาแลว หากมีกรณีเปนที่สงสัยหรือเกิดขอพิพาทข้ึนเก่ียวเน่ือง
ดวยคำพิพากษาของศาลท่ีมีปญหาในการตีความ รัฐคูพิพาทสามารถรองขอใหศาลตีความ (interpret) 
คำพิพากษาท่ีไดใหไวในคดีของตนได๒๑ ตามบทบัญญัติของธรรมนูญศาลยุติธรรมระหวางประเทศ 

 ๑๘ The Registry of the International Court of Justice, “the international court of justice”, p. 76.
 ๑๙ The Registry of the International Court of Justice, “the international court of justice”, p. 77. และโปรดดู 
จุมพต สายสุนทร, “กฎหมายระหวางประเทศ เลม ๒”, อางแลว, หนา ๔๗๓. 
 ๒๐ Statute of the International Court of Justice, Article 61;
 1. An application for revision of a judgment may be made only when it is based upon the discovery 
of some fact of such a nature as to be a decisive factor, which fact was, when the judgment was given, 
unknown to the Court and also to the party claiming revision, always provided that such ignorance was not 
due to negligence.
 2. The proceedings for revision shall be opened by a judgment of the Court expressly recording the 
existence of the new fact, recognizing that it has such a character as to lay the case open to revision, and declaring 
the application admissible on this ground.
 3. The Court may require previous compliance with the terms of the judgment before it admits proceedings 
in revision.
 4. The application for revision must be made at latest within six months of the discovery of the 
new fact.
 5. No application for revision may be made after the lapse of ten years from the date of the 
judgment. 
 ๒๑ The Registry of the International Court of Justice, “the international court of justice”, p. 77.
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จุลนิติ

มาตรา ๖๐ ตอนทาย ดังเชนที่ราชอาณาจักรกัมพูชา ไดยื่นคำรองตอศาลยุติธรรมระหวางประเทศ 
เม่ือวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ใหศาลตีความคำพิพากษาในคดีปราสาทพระวิหาร๒๒ ซึ่งได
มคีำพิพากษาเม่ือวนัที ่๑๕ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๐๕ (CASE CONCERNING THE TEMPLE OF PREAH 
VIHEAR (CAMBODIA v. THAILAND)  JUDGMENT OF 15 JUNE 1962) พรอมดวยคำขอใหศาล
กำหนดมาตรการช่ัวคราว (Provisional measures) หรือที่เรียกกันวา “การคุมครองช่ัวคราว” 
มาในคราวเดียวกันนี้ดวย๒๓

ความสงทายความสงทาย
 นอกจากศาลยตุธิรรมระหวางประเทศจะมี
ภารกิจสำคัญในการระงับขอพิพาทเพ่ือธำรงรักษา
สนัตสิขุในสงัคมระหวางรฐัแลว ผลของการวนิจิฉยั
ชี้ขาดกรณีที่เขาสูกระบวนการพิจารณาของศาล
ยังกอใหเกิด “พัฒนาการของกฎหมายระหวาง
ประเทศ” ตามมาอีกดวย ทัง้นีโ้ดยเหตทุีศ่าลยตุธิรรม
ระหวางประเทศเปนองคกรทางตุลาการ (judicial 
organ) ระหวางประเทศที่ใชกฎหมายระหวาง
ประเทศมาปรับใชแกกรณีการพิจารณาและใหเหตุผลในทางกฎหมายซึ่งมีอยูมากมาย อันนำไปสูการ
อางอิงในวงการศึกษาวิชากฎหมายระหวางประเทศอยูเสมอ ซึ่งผูเขียนเชื่อวาเมื่อเวลาผานไปพรอมกับ
บริบทของสังคมระหวางรัฐที่มีปฏิสัมพันธตอกันมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการระงับขอพิพาทระหวางรัฐ
โดยสันติวิธีซึ่งอาศัยกลไกศาลยุติธรรมระหวางประเทศ การพัฒนาการใชและการตีความกฎหมาย
ระหวางประเทศน้ันยอมเกิดขึ้นไดอยางตอเนื่อง
 โดยท่ีสงัคมระหวางประเทศมีลกัษณะเฉพาะท่ีเรียกกนัในวงการวิชาการวา “อนาธิปไตย” เพราะ
ทุกรัฐตางเปนองคภาวะอธิปไตยที่เปนอิสระภายใตกฎเกณฑระหวางประเทศที่ไมมีสภาพบังคับ
อยางเด็ดขาดเชนเดียวกับระบบกฎหมายภายใน เทคนิควิธีเชิงกฎหมายระหวางประเทศจึงตองมี
ลักษณะเฉพาะ อันหมายรวมถึงการดำเนินงานและผลทางกฎหมายของการดำเนินงานของ
ศาลยตุธิรรมระหวางประเทศดวย โดยเฉพาะอยางย่ิง ผลแหงคำพิพากษาศาลยุตธิรรมระหวางประเทศ
ที่มีลักษณะเด็ดขาดและยึดโยงกับความมีอยูของสมาชิกภาพแหงองคการสหประชาชาติ ทั้งมีกลไก
การบังคับใหเกิดผลสัมฤทธิ์ไปสูคณะมนตรีความมั่นคงอีกดวย 

ใ ึ่ ี  ั ำไป 

 ๒๒ Request for Interpretation of the Judgment of 15 June 1962 in the case concerning the TEMPLE OF 
PREAH VIHEAR (Cambodia v. Thailand) (Cambodia v. Thailand).
 ๒๓ Statute of the International Court of Justice, Article 41 paragraph 1. และโปรดดูเพิ่มเติมใน The Registry 
of the International Court of Justice, “the international court of justice”, p. 64.

p179-187.indd   187p179-187.indd   187 9/21/2011   9:55:13 AM9/21/2011   9:55:13 AM

creo




ก.ย. - ต.ค. ๕๔

คำคม

จุลนิติ

Elections held under one - man rule

constitute a mmoocckkeerryy ooff  tthhee ddeemmooccrraattiic process.

การเลือกตัง้ททีี่่จจััดดใใหหมมีีขข้ึึนนภภาายยใใตตตรรระะะบบออบบปปกกคครรอองงขขอองคนคนเดียว

เปปนนกกรระะบบววนนกกาารรรปปปรรระะะชชชาาธธิิปปไไตยจจออมมปปลลอม

(มั่น  พัธโนทัย, คำคมประชาธิปไตย, ๒๕๒๙, หนา ๔๔)

แรนดี้  เดวิด ปญญาชนฝายซายชาวฟลิปปนส ผูอำนวยการศูนยการศึกษาโลกที่สาม
ของมหาวิทยาลัยฟลิปปนส กลาวโจมตีประธานาธิบดี เฟอรดินันด  มารคอส

ในการเลือกตั้งทั่วไป ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๒๗

๑๘๘
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www.ega.or.th
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) หรือ สรอ. (e-Government 

Agency : EGA) ไดเปดดำเนินการอยางเปนทางการเม่ือวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
เพ่ือเปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสที่สำคัญ สนับสนุน
ใหเกิดบริการออนไลนภาครัฐ เพิ่มโอกาสและความเทาเทียมของประชาชนในการใช
บริการภาครัฐ โดยมีเปาหมายในการชวยเติมเต็มและเพ่ิมความม่ันคงปลอดภัยจากบริการ
อิเล็กทรอนิกสของรัฐ

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสจึงเปนหนวยงานกลางท่ีรับผิดชอบในการวิจัย
พัฒนา และปฏิบัติการเก่ียวกับระบบ โครงสรางพ้ืนฐาน (Common Infrastructure) 
ดานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (e-Government) สำหรับประเทศไทย รวมถึงใหคำปรึกษาแก
หนวยงานภาครัฐในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารที่เก่ียวของกับ
การพัฒนาดานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุน
การเพิ่มศักยภาพของบุคลากรใหมีทักษะความชำนาญดานระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 
รวมถึงการเผยแพรขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของ

www.ega.or.th
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www.khonthai.com

www.khonthai.com

เปนเว็บไซตของสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย มีเปาหมายเพื่อเปนประตูสูการบริการจากภาครัฐไปยัง
ประชาชนตามแนวทางนโยบายบริการอิเล็กทรอนิกสในสวนที่เกี่ยวของกับ
งานทะเบยีน ทัง้ในเรือ่งทะเบยีนราษฎร บตัรประจำตวัประชาชน ทะเบยีนบาน 
ทะเบียนสมรส การตั้งชื่อสกุล และหนังสือเดินทาง

ภายในเว็บไซตยังไดนำเสนอขอมูลเกี่ยวกับระบบบริการงานทะเบียน 
รวบรวมบัญชีสรุปผลการเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด และบริการตรวจสอบขอมูล
การเลอืกตัง้ นอกจากนีย้งัมสีาระนารูใหไดคนหาขอมลูในดานอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วของ 
เชน ความเปนมาของทะเบียนบาน ความเปนมาของบัตรประจำตัวประชาชน 
และความหมายของเลขประจำตัวประชาชน เปนตน
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www.tcijthai.com

www.tcijthai.com

 ศูนยขอมูลและขาวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง หรือ Thailand 
Information Center For Civil Rights And Investigative Journalism : TCIJ. 
เปนองคกรภาคสังคม กอตั้งเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ โดยเปนผล
สืบเนื่องมาจาก “โครงการวิจัยเพื่อสงเสริมงานขาวสืบสวนในสื่อหนังสือพิมพ”
โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

 ศูนยขอมูลและขาวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง หรือ TCIJ.  ไดเปดตัว
ในโลกออนไลนเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เปนเว็บไซตที่ตองการจะ
นำเสนอขอมูลขาวสารที่เปนสิทธิการรับรูของประชาชน เพื่อใหผูบริโภค
ขาวสารมีทางเลือกมากขึ้นเพราะขอมูลเปนเครื่องมือในการคลี่คลายปมปญหา
และอธิบายความซับซอนของประเด็นตาง ๆ ในขาว รวมถึงการผลิตขอมูล
ขาวสารเชิงลึกเพื่อใหสาธารณะไดเขาถึงไดโดยงาย โดยประเด็นขาวที่เลือกมา
นำเสนอของ TCIJ. ขึ้นอยูกับความพรอมของขอมูลและตนฉบับ ดังนั้น TCIJ. 
จึงทำหนาที่เปน “พื้นที่สวนกลาง” และเปน “สมบัติสาธารณะ” ที่เชิญชวน
ใหผูสนใจทุกกลุมทุกฝายไดเขามาหยิบใชขอมูลขาวสารทั้งหลายที่ผลิตขึ้นดวย
เงินภาษีประชาชนไปใชประโยชนตามความตองการได
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www.royal ora2011.com
เปนเว็บไซตงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ 

๒๕๕๔ (The International Horticultural Exposition: Royal Flora 
Ratchaphruek 2011) ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตำบลแมเหียะ อำเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม มีกำหนดจัดงานระหวางวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ – 
๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๕

การจัดงานในคร้ังนี้ถือเปนการเฉลิมฉลองเน่ืองในปมหามงคล 
๓ วโรกาสมหามงคลของปวงชนชาวไทย คือ

- เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เน่ืองในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

- สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ในมหามงคลสมัยที่จะ
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

- สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสท่ี
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕

สำหรับผูที่สนใจสามารถติดตามขาวสารและความเคลื่อนไหวผาน
เครือขาย Social Network กับงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ 
ราชพฤกษ ๒๕๕๔ ไดที่      

www.royal ora2011.com
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