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 ในการเปลี่ยนแปลงของการเมืองการปกครองทางประเทศไทยโดยนับต้ังแตคณะปฏิรูป 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ไดทําการยึดอํานาจการปกครอง
แผนดิน เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ พรอมกันนี้ไดมีการออกประกาศอันมีผลใหรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ สิ้นสุดลง จนนํามาสูการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ เพ่ือกําหนดกลไกการปกครองของบานเมืองที่เหมาะสมแกสถานการณ 
ไปพลางกอน ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวไดกําหนดใหมีองคกรที่สําคัญหลายองคกร เชน “สภานิติบัญญัติ
แหงชาติ” เพ่ือทําหนาที่สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา และ”สภารางรัฐธรรมนูญ” เพ่ือจัดทํา
รัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับใหม เปนตน ซึ่งเวลานับแตนี้เปนตนไปถือไดวาเปนชวงระยะเวลาที่มีความสําคัญ 
อยางย่ิงที่ประชาชนคนไทยทุกคนในฐานะเจาของอํานาจอธิปไตยจะไดมีบทบาทรวมกันในการปฏิรูปการเมือง 
การปกครองอีกครั้งหนึ่ง 
 ดังนั้น ในโอกาสนี้ วารสาร “จุลนิติ” จึงไดดําเนินการรวบรวมขอมูลอันถือเปนประวัติศาสตร
ที่ เกี่ยวของกับการยึดอํานาจการปกครองแผนดินของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยเฉพาะประกาศของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ที่สําคัญซึ่งมีผลบังคับผูกพันเปนกฎหมายและใชบังคับไดเทียบเทา
พระราชบัญญัติ นอกจากนี้ วารสาร “จุลนิติ” ฉบับนี้ ยังไดเปนสื่อกลางในการนําเสนอบทความทางวิชาการของ
ผูทรงคุณวุฒิที่ไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอบกพรองบางประการของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ และความคิดเห็นที่เกี่ยวกับการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม เชน บทความทางวิชาการ
เรื่อง “ประเด็นที่ควรไดรับการพิจารณาเพื่อนําไปสูการแกไขรัฐธรรมนูญ” โดย จรัญ ภักดีธนากุล และเรื่อง 
“ขอคิดบางประการเกี่ยวกับรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม”  โดย รศ.ดร. มนตรี รูปสุวรรณ อดีตสมาชิกสภาราง
รัฐธรรมนูญ เปนตน  

 ทายที่สุดนี้ กองบรรณาธิการขอขอบคุณทานผูอานทุกๆ ทานที่ไดติดตามวารสาร  
“จุลนิติ” เสมอมา และกองบรรณาธิการพรอมที่จะทําหนาที่คัดสรรบทความและขอมูลทางวิชาการดาน
กฎหมายที่เปนประโยชนเพ่ือนําเสนอแกผูอานทุกทานตอไป 
 

    กองบรรณาธิการ 
   ธันวาคม ๒๕๔๙ 



   

พระบรมราโชวาท 
 

  “...ไทยเรารักษาเอกราชและผืนแผนดินใหม่ันคงเปนปกแผนตลอดมาได  
ก็เพราะเรามีความรักความยึดม่ันในชาติกําเนิด ความยึดม่ันน้ี ทําใหทุกคนสํานึก
ตระหนักในความเปนไทย ในอิสรภาพ และในหนาท่ีท่ีจะธํารงรักษาชาติและ
ประเทศของเราไว ใหต้ังม่ันถาวรอยูตลอดไป ตามประวัติการณท่ีปรากฏมา  
คนไทยจึงมีชีวิตจิตใจผูกพันปรองดองกันเปนอันหน่ึงอันเดียว ไมแยกพวกแยก
เหลา มีปรกติสามัคคีพรอมเพรียงกันเสมอไมวาจะทําการส่ิงใด ยามท่ีบานเมือง 
มีความสงบ ตางก็ชวยกันประกอบการอาชีพ ทํานุบํารุงประเทศชาติศาสนา ดวย
ความอุตสาหะพยายามและเข็มแข็งอดทน รวมแรงรวมใจกันสรางสรรคความดี
ความเจริญทุกอยาง ๆ ใหบานเมืองเกิดความสุขความรมเย็นและความมั่งค่ัง
สมบูรณ ท้ังยังสรางสมไวใหเปนสมบัติตกทอดถึงคนช้ันหลัง ๆ ดวย ยามท่ี
บานเมืองมีอันตรายเดือดรอนก็รวมกันตอสูขาศึกศัตรู ดวยความกลาหาญเด็ดเด่ียว
และเสียสละอยางเย่ียมยอด สามารถทอดกายทอดชีพเปนชาติพลีไดทุกคนทุกเม่ือ 
เพ่ือรักษาชาติและผืนแผนดินใหดํารงคงอยูดังกลาวแลว เราท้ังหลายทุกวันน้ี  
จึงตองระลึกถึงบุญคุณของบรรพชนอยูเสมอ และตองถือเอาเปนท้ังภาระและ
ความรับผิดชอบ ท่ีจะรักษาจิตใจและคุณธรรมประจําชาติไทยน้ีไวเปนนิตย  
ท้ังจะตองสืบทอดความคิดจิตใจน้ีกันตอไปมิใหขาดสายดวย จึงจะสามารถรักษา
ชาติและประเทศมิใหแตกทําลายสูญสลายไปได...” 

 
พระราชทานแกทหารรักษาพระองค 

ในพิธถีวายสัตยปฏิญาณตน และสวนสนามของทหารรกัษาพระองค 
วันอาทิตย ท่ี ๓ ธนัวาคม ๒๕๒๑ 



 

 
รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙     ๑ 
 

สรุปมติคณะรัฐมนตรท่ีีเก่ียวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ ๑๕ 
 

สรุปผลการสัมมนาทางวิชาการ 
 เร่ือง  “การปฏิรูปการเมือง : ศึกษากรณีของสถาบนัการเมือง 

  และองคกรตามรฐัธรรมนญู” 
  จัดโดย คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ๒๗ 
 

บทความทางวชิาการ 
  ประเด็นท่ีควรไดรับการพิจารณาเพ่ือนําไปสูการแกไขรัฐธรรมนูญ 
  โดย  จรัญ  ภักดีธนากุล ๔๓ 
 ขอคิดบางประการเกีย่วกับการรางรัฐธรรมนญูฉบับใหม 

  โดย  รศ.ดร. มนตรี  รูปสุวรรณ  ๔๙ 
 ศักด์ิศรีความเปนมนุษย 

  โดย  น้ําแท  มีบุญสราง ๕๓ 

 ผลบังคับผูกพันของประกาศคณะปฏรูิปการปกครอง 
  ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษตัริยทรงเปนประมุข 
  โดย  นางสาวสุวิมล  เจียมวงศแพทย ๕๙  
 ประวติัการปฏิวัติ รัฐประหารและกบฏในประเทศ 

  โดย  นางสาวอริยพร  โพธิใส ๘๗ 

 การจดัทํารัฐธรรมนญูฉบับใหม 
  โดย  นายบรรหาร  กําลา ๑๐๕ 
 

รางกฎหมายท่ีคางพิจารณาของรฐัสภาชุดกอนท่ีนาสนใจ 
  รางพระราชบญัญัติการชวยเหลือกูภัยทางทะเล พ.ศ. ....  ๑๒๑ 
  รางพระราชบญัญัติที่คางการพิจารณาของรัฐสภาชุดกอน  ๑๒๙   

 
 

แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายทีน่าสนใจ 
  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙    ๑๓๕    

 

เกร็ดกฎหมายนารู 
 การยึดทรัพยสินในมุมมองของพันธกรณรีะหวางประเทศ ๑๔๕   
 กฎหมายคือคาํส่ังคําบญัชาของรัฐฐาธิปตย  

  “Law are commands a sovereign” ๑๔๘        
 งบประมาณแผนดินที่ปราศจากสภานิติบญัญัติตรวจสอบ ๑๕๒        

 

แนะนําเว็บไซด   ๑๕๗  



 
 
 
 
 
 

 “เสรีภาพเปนเนื้อดิน อากาศ และปุย 
ที่จะทําใหพฤกษชาติแหงความคิดเจริญ 
เติบใหญขึ้น และเมื่อนําความคิดไปสูอุดมคติ  
อุดมคติจะเกดิขึ้นไดตอเมือ่บุคคลในสงัคมสามารถใชความคิดอยางเสรี  
ปราศจากพันธนาการของจารีตประเพณี  
หรืออีกนัยหนึ่ง เราตองสนับสนุนใหมนุษยแตละคนใชความคิดอยางมีเสรีภาพ 
ชนิดที่ไมตองพึงหวาดหวัน่วาจะเปนความคิดนอกลูนอกทาง   
นั่นแหละจึงจะเปนการสนับสนุนอุดมคตใิหถือกําเนิดได” 
   
 “อุดมคติ” 
  ศาสตราจารย ดร. ปวย  อึ๊งภากรณ 
 
 
 

(ที่มา : นิตยสารสารคดี ฉบับพิเศษ ปวย  อึ๊งภากรณ  ๒๔๕๙ – ๒๕๔๒) 

 
 
 
 
 































 

สรปุมติคณะรฐัมนตรี 

๑๕ 

 

 
 ๙   

 
 

โดย  นายบรรหาร  กําลา  
  นิติกร  กลุมงานพัฒนากฎหมาย  สํานกักฎหมาย 

  

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
วันที่  ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๔๙

 
เรื่อง  รางพระราชบัญญัติที่คางการพิจารณา
ของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา 
  คณ ะ รั ฐ ม น ต รี มี ม ติ เ กี่ ย ว กั บ ร า ง
พระราชบัญญัติที่คางการพิจารณาของสภา
ผูแทนราษฎรและวุฒิสภาชุดกอน ซ่ึงสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดตรวจสอบร าง
พระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรี เปนผู เสนอ 
ปรากฏวา มีจํานวน ๕๐ ฉบับ โดยมอบให
รัฐมนตรีแตละกระทรวงรับไปพิจารณาวาราง
พระราชบัญญัติฉบับ ใดสมควร เสนอสภา 
นิติบัญญัติแหงชาติตอไป ทั้งน้ี ใหคํานึงถึง
เฉพาะรางพระราชบัญญัติที่มีหลักการสอดคลอง
กับนโยบายของรัฐบาลซึ่งมีความสําคัญและ
จําเปนเรงดวน 

 
เรื่อง   ขอความเห็นชอบพิจารณาราง พ.ร.บ. 
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติวา โดยที่ราง
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล 
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ซ่ึงมี
สาระสําคัญเกี่ยวของกับหลายหนวยงาน รวม 
 

 
ตลอดถึงภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป  
สมควรที่ทุกฝายจะไดพิจารณาหารือรวมกันดวย
ความรอบคอบเพื่อใหไดขอยุติที่ เหมาะสม 
ชั ด เ จน  และสามารถ ใช บั ง คั บ ได อย า ง มี
ประสิทธิภาพ จึงมอบใหรองนายกรัฐมนตรี 
(นายโฆสิต  ปนเปยมรัษฎ) รับเรื่องน้ีไปหารือ 
ในรายละเอียดรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  
เชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย กระทรวงพาณิชย กระทรวงยุติธรรม 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม 
และกระทรวงสาธารณสุข โดยใหกระทรวง
สาธารณสุขเปนฝายเลขานุการ และใหเชิญ
ผูเกี่ยวของอ่ืนเขารวมดวยตามความเหมาะสม
แลวนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป 

 
เรื่อง   การมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม 
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ
ตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอการแกไขเพ่ิมเติมหรือ
ยกเลิกประกาศคณะปฏิ รูปการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข ฉบับที่ ๗ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน 
๒๕๔๙ เร่ือง การหามชุมนุมทางการเมือง



 

สรุปมติคณะรฐัมนตรี 

๑๖ 

 

กําหนดหามประชุมทางการเมือง ณ ที่ใด ๆ ที่มี
จํานวนตั้งแต ๕ คนขึ้นไป เพ่ือเปดโอกาสให
ประชาชนไดมีสวนรวมในการเสนอความเห็น 
อันเปนประโยชนตอการพิจารณาจัดทําราง

รัฐธรรมนูญ และใหสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีการับไปพิจารณาดําเนินการตอไป 
  

  

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
วันที่  ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๔๙  

  
เรื่ อง   ร า งพร ะ ร าชกฤษฎี ก า กํ าหนด
หลักเกณฑและวิธีการในการทําธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ พ.ศ. .... 
  คณะ รัฐมนตรี มีมติ เ ห็นชอบตามที่
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เสนอที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแลว โดยมีสาระสําคัญคือ กําหนด
หลักเกณฑและวิธีการในการทําธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐ และใหสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรีแกไขบทอาศัยอํานาจของราง 
พระราชกฤษฎีกาในเร่ืองนี้ ใหสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ และใหนําขึ้น 
ทูลเกลา ฯ ถวาย เพ่ือประกาศใชบังคับเปน
กฎหมายตอไป 
 

   
 

  

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
วันที่  ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๔๙ 

  
เร่ือง  เร่ือง  รางพระราชบัญญัติวาดวยการ
กระทํ าความผิด เ ก่ียวกับคอมพิว เตอร  
พ.ศ. .... 
  คณะ รัฐมนตรี มีมติ เ ห็นชอบตามที่
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เสนอที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได
ตรวจพิจารณาแลว โดยมีสาระสําคัญคือ ใหมี
กฎหมายวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร โดยใหตัดขอความในวรรคที่ถัด
จากคําปรารภ เกี่ยวกับการอางบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจตรากฎหมายจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลออกทั้งวรรค ตาม
ความเห็นของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และ

ใหนําเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา
ตอไป 
 
เรื่อง  รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน
ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสรางและขยาย
ทางหลวงแผนดินหมาย เลข  ๑๑  สาย 
อินทรบุรี - เชียงใหม ตอนแยกทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๑๐๐๔ - บรรจบทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๑๑๔๑ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีอนุ มัติหลักการตามที่
กระทรวงคมนาคมเสนอ และใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลว
ดําเนินการตอไปได 



 

สรุปมติคณะรฐัมนตรี 

๑๗ 

 

เรื่อง    รางพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการ
บริหารและอํานาจหนาที่ของสํานักฝนหลวง
และการบินเกษตร สํานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ  กระทรวง เกษตร 
และสหกรณ ในสวนที่เก่ียวของเฉพาะ
อากาศยานปกหมุน (เฮลิคอปเตอร) ไปเปน 
ของสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากร-
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการรางพระราช
กฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่
ของสํานักฝนหลวงและการบินเกษตร สํานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณในสวนที่เกี่ยวของเฉพาะอากาศยาน 
ปกหมุน (เฮลิคอปเตอร) ไปเปนของสํานักงาน
ปลั ด ก ร ะท ร ว งท รั พย าก ร ธ ร รมชาติ แ ล ะ

สิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. ....  
  โดยมีสาระสําคัญคือ โอนกิจการบริหาร
และอํานาจหนาที่ พรอมทั้งบรรดากิจการ อํานาจ
หนาที่ ทรัพยสิน งบประมาณ หน้ี สิทธิ ภาระ
ผูกพัน  ขาราชการ  ลูกจ าง  ตํ าแหน ง  และ
อัตรากําลัง ของสํานักฝนหลวงและการบิน
เกษตร สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในสวน 
ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง เ ฉพ า ะ อ า ก า ศ ย า นป ก ห มุ น 
(เฮลิคอปเตอร) ไปเปนของสํานักงาน
ปลั ด ก ร ะท ร ว งท รั พย าก ร ธ ร รมชาติ แ ล ะ
สิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และใหสงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาตอไป 
 

 
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
วันที่  ๗  พฤศจิกายน  ๒๕๔๙ 

  
เร่ือง  เรื่อง  รางพระราชกฤษฎีกากําหนด
เขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในทองที่
ตําบลบานกลวย และตําบลยางซาย อําเภอ
เมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการตามที่
กระทรวงคมนาคมเสนอ โดยมีสาระสําคัญคือ 
กําหนดเขตที่ ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนใน
ทองที่ตําบลบานกลวย และตําบลยางซาย 
อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เพ่ือสราง
ทางหลวงชนบท ตามโครงการผังเมืองรวมเมือง
สุโขทัย และใหสงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไป 
 

เรื่อง   รางกฎกระทรวงกําหนดลักษณะ
เหรียญกษาปณที่ระลึก ๑๐๐ ป โรงเรียน 
นายเรือ พ.ศ. .... 
  คณะรั ฐมนตรี มีมติ เ ห็นชอบตามที่
ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ค ลั ง เ ส น อ ที่ สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการกฤษฎีกาไดตรวจพิจารณาแลว  
โดยมีสาระสําคัญคือ จัดทําเหรียญกษาปณโลหะ
สีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ราคาหาสิบบาท 
หน่ึงชนิด ออกใชเพ่ือเปนที่ระลึกเนื่องในโอกาส
ครบ ๑๐๐ ป โรงเรียนนายเรือ ในวันที่ ๒๐ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙ และใหดําเนินการ
ตอไป 
 



 

สรุปมติคณะรฐัมนตรี 

๑๘ 

 

เรื่อง   รางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การเบิกจายเงินสวัสดิการสําหรับการ
ปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ 
พ.ศ. .... 
  คณะรั ฐมนตรี มีมติ เ ห็นชอบตามที่
กระทรวงการคลังเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ
ร า งกฎหมายและ ร า ง อนุ บัญ ญัติ ที่ เ สนอ
คณะรัฐมนตรี คณะที่ ๒ ไดตรวจพิจารณาแลว 
โดยแกไขวิธีการและแนวทางการเบิกจายเงิน
สวั สดิ ก า รสํ าหรั บการปฏิ บั ติ ง านประจํ า
สํานักงานในพื้นที่พิเศษ (เงิน สปพ.) จากเดิมที่
กําหนดใหผูที่มีสิทธิไดรับเงินดังกลาวเปนผูยื่น
คําขอรับเงิน เปน ใหหนวยงานของรัฐที่ผูมีสิทธิ
อยูในสังกัดเปนผูดําเนินการตรวจสอบ รับรอง
สิทธิ และสงเรื่องใหหนวยงานผูเบิกดําเนินการ
เบิกจายเงินสวัสดิการใหผูมีสิทธิตอไป และให
ดําเนินการตอไป 
 
เรื่อง   รางประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง กําหนดใหการเวนคืนอสังหาริมทรัพย
เปนกรณีที่มีความจําเปนโดยเรงดวน รวม  
๓ ฉบับ (ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๑๖ 
อําเภอแมสอด  จังหวัดตาก  และตําบล 
ในเมือง อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัด
กําแพงเพชร) 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการตามที่
กระทรวงคมนาคมเสนอ รวม ๓ ฉบับ และใหสง
คณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและราง
อนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา  
แลวดําเนินการตอไปได ดังน้ี  
  (๑) รางประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง กําหนดใหการเวนคืนอสังหาริมทรัพย เพ่ือ
สรางและขยายทางหลวงแผนดินหมายเลข 
๓๒๑๖ สายแยกทางหลวงแผนดินหมายเลข 

๓๔๐ (แหลมขอย) - บึงฉวาก ดานเหนือและ 
ดานใตที่บานปากน้ํา ที่บานแหลมสะแก และ 
ที่บานแหลมหวา เปนกรณีที่มีความจําเปน 
โดยเรงดวน  
  (๒) รางประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เร่ือง กําหนดใหการเวนคืนอสังหาริมทรัพย  
ในทองที่อําเภอแมสอด จังหวัดตาก เปนกรณี 
ที่มีความจําเปนโดยเรงดวน  
  (๓) รางประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เร่ือง กําหนดใหการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ใน
ทองที่ตําบลในเมือง อําเภอเมืองกําแพงเพชร 
จังหวัดกําแพงเพชร เปนกรณีที่มีความจําเปน
โดยเรงดวน 
 
เรื่อง   รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
วาดวยเบี้ยประชุมของประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ กรรมการ และ
อนุกรรมการ  คณะกรรมการมาตรวิทยา
แหงชาติ พ.ศ. .... 
  คณะรั ฐมนตรี มีมติ เ ห็นชอบตามที่
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเสนอ  
โดยมีสาระสําคัญคือ กําหนดเบี้ยประชุม
คณะกรรมการมาตรวิทยาแห งชาติ  และ
คณะอนุกรรมการ ดังน้ี ประธานกรรมการ อัตรา
เบี้ยประชุม ๗,๕๐๐ บาท รองประธานกรรมการ
อัตราเบี้ยประชุม ๖,๗๕๐ บาท กรรมการ อัตรา
เบี้ยประชุม ๖,๐๐๐ บาท ประธานอนุกรรมการ 
อัตราเบี้ยประชุม ๓,๗๕๐ บาท และ
อนุกรรมการ อัตราเบี้ยประชุม ๓,๐๐๐ บาท 
ทั้งน้ี คณะ กรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและ
รางอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑  
ไดตรวจพิจารณารางระเบียบฯ แลว โดยแกไข
ชื่อรางระเบียบและคําปรารภ แกไขบทอาศัย
อํานาจ แกไขวันใชบังคับรางระเบียบฯ รวมทั้ง



 

สรุปมติคณะรฐัมนตรี 

๑๙ 

 

ตัดตําแหนงรองประธานอนุกรรมการออกจาก
รางระเบียบฯ และเพิ่มขอความในเรื่อง 
ผูรักษาการตามระเบียบฯ เพ่ือกําหนด
ผู รับผิดชอบในการปฏิบัติตามระเบียบฯ ให
ถูกตองยิ่งขึ้น และใหดําเนินการตอไป 
 
เรื่อง   รางพระราชกฤษฎีกาเงินประจํา
ตําแหนงและประโยชนตอบแทนอ่ืนของ
ป ร ะ ธ านสภ า แ ล ะ ร อ ง ป ร ะ ธ านสภ า 
นิติบัญญัติแหงชาติและสภารางรัฐธรรมนูญ 
ผูดํารงตําแหนงในคณะมนตรีความมั่นคง
แหงชาติ สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ กรรมาธิการ 
ยกรางรัฐธรรมนูญ และผูดํารงตําแหนงใน
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... และราง
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
เบิกจายคาตอบแทน คาปวยการ และ
ประโยชนตอบแทนอื่นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและสมัชชาแหงชาติ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรี มีมติตามที่กระทรวง  
การคลังเสนอ ดังน้ี  
  ๑.  อ นุ มั ติ ห ลั ก ก า ร ร า ง พ ร ะ ร า ช
กฤษฎีกาเงินประจําตําแหนงและประโยชนตอบ
แทนอ่ืนของประธานสภาและรองประธานสภา
นิติบัญญัติแหงชาติและสภารางรัฐธรรมนูญ  
ผู ดํารงตําแหนงในคณะมนตรีความมั่นคง
แหงชาติ  สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ กรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญ และผูดํารงตําแหนงในคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... และ  
  ๒.  เห็นชอบในหลักการรางระเบียบ
ก ร ะท ร ว ง ก า ร ค ลั ง ว า ด ว ย ก า ร เ บิ ก จ า ย
คาตอบแทน คาปวยการ และประโยชนตอบ

แทนอ่ืนของคณะกรรมการตรวจสอบ  และ
สมัชชาแหงชาติ พ.ศ. ....  
  และใหสงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน โดยใหรับ
ขอสังเกตของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ไปพิจารณาดวยวา การที่มาตรา ๗ ของราง 
พระราชกฤษฎีกาฯ  ไดบัญญัติ ให ผู ดํ า รง
ตําแหนงประธานสภา และรองประธานสภา 
นิติบัญญัติแหงชาติ สภารางรัฐธรรมนูญ ฯลฯ 
อาจไดรับประโยชนตอบแทนอ่ืนนอกเหนือจาก 
พระราชกฤษฎีกานี้ ตามที่กระทรวงการคลัง
กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
ก็ได เปนการบัญญัติที่นาจะเกินอํานาจ 
ที่รัฐธรรมนูญกําหนด และการกําหนด
คาตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ  
คาปวยการในการมาปฏิบัติงาน คาเชาที่พักของ
สมาชิกสมัชชาแหงชาติและการกําหนดให
ประธานและรองประธานสมัชชาแหงชาติไดรับ
คาปวยการและประโยชนตอบแทนอื่นดวยตาม
รางระเบียบฯ เปนการกําหนดที่กอใหเกิดสิทธิ
ในการไดรับคาตอบแทน คาปวยการ และ
ประโยชนตอบแทน ซ่ึงเปนการกําหนดที่เกิน
อํานาจของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 
พ .ศ .  ๒๕๐๒  มาตรา  ๒๑  (๒ )  รวมทั้ ง ให
กระทรวงการคลังรับไปพิจารณาเงินประจํา
ตําแหนง และประโยชนตอบแทนอ่ืนสําหรับ
กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะผูที่
ไมไดเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญที่กําหนด
ในรางพระราชกฤษฎีกาใหเหมาะสมยิ่งขึ้น แลว
ดําเนินการตอไป  
                                                     

 
  

  



 

สรุปมติคณะรฐัมนตรี 

๒๐ 

 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
วันที่  ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๔๙  

  
เรื่อง   การแตงตั้งผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของรองนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี และกระทรวง 
 คณะรั ฐมนตรี มีมติ รับทราบตามที่ สํ านัก เลขาธิการคณะรั ฐมนตรี เสนอรายนาม 
ผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี และกระทรวง 
 

บัญชีรายชื่อ ปคร. 
ปคร. ของรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 

 
 
 

ที่ 

 

รองนายกรัฐมนตรี / 
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 

 

 
 

รายนาม ปคร. 

๑. รองนายกรัฐมนตรีและรฐัมนตรี 
วาการกระทรวงการคลัง 
(หมอมราชวงศปรีดิยาธร  เทวกุล) 

นางสาวอรจิต  สิงคาลวณิช 
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายการเมอืง 
 

๒. รองนายกรัฐมนตร ี
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 
(นายโฆสิต  ปนเปยมรัษฎ)  

นายบุญญรักษ  นิงสานนท 
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายการเมอืง 

๓. รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตร ี
(คุณหญิงทิพาวดี  เมฆสวรรค) 

นายนิเวศศ  สิทธิชัย 
เลขานุการรฐัมนตรีประจําสาํนักนายกรัฐมนตรี  

๔. รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตร ี
(รองศาสตราจารยธีรภัทร  เสรีรังสรรค) 

นางสาวภานุมาศ  สิทธิเวคิน 
กรรมการรางกฎหมายประจํา (นิติกร ๙) 

 
 

ปคร. ของหนวยงาน 

 
 

ที่ 
 

หนวยงาน 
 

รายนาม ปคร. 

 

๑. กระทรวงกลาโหม พลเอก อภิชาต  เพ็ญกิตต ิ
รองปลัดกระทรวงกลาโหม  

๒. กระทรวงการคลัง นางสาวสุภา  ปยะจิตต ิ
รองปลัดกระทรวงการคลัง  



 

สรุปมติคณะรฐัมนตรี 

๒๑ 

 

 

ที่ 
 

หนวยงาน 
 

รายนาม ปคร. 

 

๓. กระทรวงการตางประเทศ นายวิทวัส  ศรีวิหค 
เอกอัครราชทตูประจํากระทรวง  
(เจาหนาที่การทูต ๑๐)  

๔. กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา นายภิรมย  สิมะเสถียร 
รองปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  

๕. กระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย 

นางกานดา  วัชราภัย 
รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย  

๖. กระทรวงเกษตรและสหกรณ นายสุทธิพร  จีระพันธ ุ
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  

๗. กระทรวงคมนาคม นายชลอ  คชรัตน 
รองปลัดกระทรวงคมนาคม  

๘. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

นายสมชัย  เพียรสถาพร 
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอม  

๙. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

นายสือ  ลออุทัย 
รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร  

๑๐. กระทรวงพลังงาน นายสุชาต ิ จันลาวงศ 
ผูตรวจราชการกระทรวงพลงังาน  

๑๑. กระทรวงพาณิชย นายวรารักษ  ชั้นสามารถ 
รองปลัดกระทรวงพาณิชย  

๑๒. กระทรวงมหาดไทย นายพีรพล  ไตรทศาวิทย 
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย  

๑๓. กระทรวงยตุิธรรม นางสาวรื่นวด ี สุวรรณมงคล 
ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย  

๑๔. กระทรวงแรงงาน นายนคร  ศิลปอาชา 
รองปลัดกระทรวงแรงงาน  

๑๕. กระทรวงวัฒนธรรม นายเกรียงไกร  สัมปชชลิต 
รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  



 

สรุปมติคณะรฐัมนตรี 

๒๒ 

 

 

ที่ 
 

หนวยงาน 
 

รายนาม ปคร. 

 

๑๖. กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี นางสาวสุจินดา  โชติพานิช 
รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

๑๗. กระทรวงศึกษาธิการ นายชินภัทร  ภูมิรัตน 
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

๑๘. กระทรวงสาธารณสุข นายสุวิทย  วิบุลผลประเสรฐิ 
นักวิชาการสาธารณสุข ๑๐ ชช  
(ดานเศรษฐศาสตรสาธารณสุข)  

๑๙. กระทรวงอุตสาหกรรม นายดําริ  สุโขธนัง 
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

๒๐. สํานักงานปลดัสํานักนายกรัฐมนตร ี นายจาดุร  อภิชาตบตุร 
รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี 

๒๑. สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี นายลอยเลื่อน  บุนนาค 
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายบริหาร  

๒๒. สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี นายสุรชัย  ภูประเสริฐ 
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

๒๓. สํานักงบประมาณ นายบัณฑูร  สุภัควณิช 
รองผูอํานวยการสํานักงบประมาณ  

๒๔. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นายอัชพร  จารุจินดา 
รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๒๕. สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ 
พลเรือน 

นางสาวทัศนยี  ธรรมสิทธิ ์
รองเลขาธิการ ก.พ.  

๒๖. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ 

นายอาวุธ  วรรณวงศ 
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ  

๒๗. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

นายอาคม  เติมพิทยาไพสฐิ 
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

  
  
  

  
  
  



 

สรุปมติคณะรฐัมนตรี 

๒๓ 

 

เรื่อง   รางกฎกระทรวงกําหนดทาหรือที่ 
สนามบิน ทางอนุมัติ ดานพรมแดน และ
ดานศุลกากร พ.ศ. .... 

คณ ะ รั ฐ ม น ต รี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต า ม ที่
กระทรวงการคลังเสนอ โดยมีสาระสําคัญคือ 
รวบรวมและปรับปรุงกฎกระทรวงที่เกี่ยวของ
กับการกําหนดทาหรือที่ สนามบิน ทางอนุมัติ 
ดานพรมแดน และดานศุลกากร ที่มีอยูเดิมเขา
ไวเปนกฎกระทรวงเพียงฉบับเดียว โดยทําการ
ยกเลิกกฎกระทรวงฉบับตาง ๆ ที่เกี่ยวของเสีย
ทั้งหมด และแกไขเพิ่มเติมสถานที่ตั้งทาหรือ 
ที่ สนามบิน ทางอนุมัติ ดานพรมแดน และ 
ดานศุลกากร ใหถูกตองเปนปจจุบัน และใหสง
สํ านั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แลวดําเนินการตอไป 
 
เรื่อง  รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ
การขออนุญาตและการอนุญาตเกี่ยวกับ
โรงงานจําพวกที่ ๓ พ.ศ. .... และราง
กฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
รวม ๒ ฉบับ 
  คณะรั ฐมนตรี มีมติ เ ห็นชอบตามที่
กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ดังตอไปน้ี 
  ๑. รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ
การขออนุญาตและการอนุญาตเกี่ยวกับโรงงาน 
จําพวกที่ ๓ พ.ศ . .... โดยมีสาระสําคัญคือ 
ปรับปรุงหลักเกณฑการขออนุญาตและการ
อนุญาตเกี่ยวกับโรงงาน จําพวกที่ ๓  
  ๒. ร า งกฎกระทรวง  (ฉบั บที่  . . )  
พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมีสาระสําคัญคือ แกไขเพ่ิมเติม

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕  
ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔  
(พ.ศ. ๒๕๔๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ เพ่ือกําหนดสถานที่ในการ
ชําระคาธรรมเนียมรายปเพ่ิมเติมเพ่ือใหสอดคลอง
กับการถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ไดตรวจพิจารณาแลว และใหดําเนินการตอไป 
 
เร่ือง   รางกฎ ก.ค.ศ. วาดวยกรณีความผิด 
ที่ปรากฏชัดแจง พ.ศ. .... 

คณะรั ฐมนตรี มี มติ เ ห็ นชอบตามที่
กระทรวงศึกษาธิการเสนอ  โดยมีสาระสําคัญคือ 
กํ าหนดกรณี ความผิ ดที่ ปรากฏชั ดแจ งที่
ผูบังคับบัญชาจะดําเนินการทางวิ นัยโดยไม
สอบสวนก็ได ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาไดตรวจพิจารณาแลว และใหดําเนินการ
ตอไปได 
 
เรื่อง   รางกฎ ก.ค.ศ. วาดวยการอุทธรณและ
การพิจารณาอุทธรณ พ.ศ. .... และรางกฎ  
ก.ค.ศ. วาดวยการรองทุกขและการพิจารณา
รองทุกข พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่
กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังตอไปน้ี  

๑. รางกฎ ก.ค.ศ. วาดวยการอุทธรณ
และการพิ จารณาอุทธรณ  พ .ศ . . . . . โดยมี
สาระสําคัญคือ กําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
เกี่ยวกับการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ
คําสั่งลงโทษทางวินัย  



 

สรุปมติคณะรฐัมนตรี 

๒๔ 

 

๒. รางกฎ ก.ค.ศ. วาดวยการรองทุกข
และการพิจารณารองทุกข พ.ศ. .... โดยมี
สาระสําคัญคือ กําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
เกี่ยวกับการรองทุกข และการพิจารณารองทุกข 
และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แลวดําเนินการตอไป 
 
เรื่อง  รางประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง การ
นําหอมหัวใหญและกระเทียมเข ามาใน
ราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการคาเสรี
อาเซียน พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการ
ตามที่กระทรวงพาณิชยเสนอ โดยมีสาระสําคัญคือ 
ใหหอมหัวใหญ และกระเทียมที่ผลิตและสงมาจาก
ภาคีอาเซียนตามความตกลงเขตการคาเสรี 
 

อาเซียนไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามมาตรการ 
ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายวาดวยการ
สงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักร
ซ่ึงสินคา และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบราง
กฎหมายและรางอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี
ตรวจพิจารณา โดยรับขอสังเกตของสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณา
ดวยวารางประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับน้ี 
ไดอางบทบัญญัติเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคลตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ แตโดยที่รัฐธรรมนูญดังกลาว
ไดถูกยกเลิกไปแลว จึงสมควรตัดบทบัญญัติจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญฉบับเดิม
รับรองไวในรางประกาศฉบับน้ีออก แลว
ดําเนินการตอไป 

 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
วันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๔๙  

 
เรื่อง  รางกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของ
เหรียญกษาปณที่ ระลึกเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช เน่ืองในโอกาสที่สํานักงานโครงการ
พัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP) ทูลเกลาฯ 
ถวาย รางวัลความสําเร็จสูงสุดดานการพัฒนา
มนุษย ป ๒๕๔๙ พ.ศ. .... และรางกฎกระทรวง
กําหนดจํานวนเงินที่ใหเหรียญกษาปณราคา
เก าร อยบาทเปนเงินที่ ชํ าระหนี้ ไดตาม
กฎหมาย พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 

 
        ๑.  รางกฎกระทรวงกําหนดลักษณะ 
ของเหรียญกษาปณที่ ระลึกเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
เน่ืองในโอกาสที่ สํ านักงานโครงการพัฒนา 
แหงสหประชาชาติ (UNDP) ทูลเกลาฯ ถวาย 
"รางวัลความสําเร็จสูงสุดดานการพัฒนามนุษย  
ป ๒๕๔๙" พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญคือ จัดทํา
เหรียญกษาปณเงิน ราคาเการอยบาท หน่ึงชนิด
และเหรียญกษาปณโลหะสีขาว (ทองแดงผสม
นิกเกิล) ราคายี่สิบบาท หน่ึงชนิด ออกใชเพ่ือ 
เปนที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เน่ืองในโอกาส
ที่สํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ 
(UNDP) ทูลเกลาฯ ถวาย "รางวัลความสําเร็จ



 

สรุปมติคณะรฐัมนตรี 

๒๕ 

 

สูงสุดดานการพัฒนามนุษย ป ๒๕๔๙" เม่ือวันที่
๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙  
   ๒.  รางกฎกระทรวงกําหนดจํานวนเงิน 
ที่ใหเหรียญกษาปณราคาเการอยบาทเปนเงิน 
ที่ชําระหนี้ไดตามกฎหมาย พ.ศ. .... โดยมี
สาระสําคัญคือ กําหนดใหเหรียญกษาปณราคา 
เการอยบาท ซ่ึงกระทรวงการคลังจัดทํา และนํา
ออกใช ตามกฎกระทรวงออกตามความใน
พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ เปนเงินที่
ชําระหนี้ไดตามกฎหมายไดไมจํากัดจํานวน และ
ส งสํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแลวดําเนินการตอไป 
 
เรื่อง  รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขต
ปฏิรูปที่ดิน ในทองที่จังหวัดพัทลุง จํานวน  
๒ ฉบับ (ตําบลนาปะขอ อําเภอบางแกว และ
ตําบลควนขนุน อําเภอเขาชัยสน) 
  คณะรั ฐมนตรี มีมติ เ ห็นชอบตามที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ ดังน้ี  
          ๑.  รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขต
ที่ดิน ในทองที่ตําบลนาปะขอ อําเภอบางแกว 
จังหวัดพัทลุง ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... 
โดยมีสาระสําคัญคือกําหนดเขตที่ดิน ในทองที่
ตําบลนาปะขอ อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง 
ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน 
          ๒. รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขต
ที่ดิน ในทองที่ตําบลควนขนุน อําเภอเขาชัยสน 
จังหวัดพัทลุง ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... 
โดยกําหนดเขตที่ดิน ในทองที่ดินตําบลควนขนุน 
อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ใหเปนเขตปฏิรูป
ที่ดิน 
           ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ไดตรวจพิจารณาแลว และใหนําขึ้นทูลเกลาฯ 
ถวาย เพ่ือประกาศใชบังคับเปนกฎหมายตอไป 

เร่ือง รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน
ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวง
เทศบาล  สายถนนรอบ  รฟม .  และถนน
ประชาอุทิศ พ.ศ. .... 

คณะรั ฐมนตรี มีมติ เ ห็นชอบตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยมีสาระสําคัญคือ 
กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพ่ือ
ขยายทางหลวงเทศบาลสายถนนรอบ รฟม. 
และถนนประชาอุทิศ ในทองที่แขวงสามเสน
นอก เขตหวยขวาง และแขวงวังทองหลาง เขต
วังทองหลาง กรุงเทพมหานครซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาไดตรวจพิจารณาแลว 
และใหดําเนินการตอไป 
 
เรื่อง รางกฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวง
ยกเวนคาธรรมเนียมการใชยานยนตรบน
ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ระหวาง กม. 
๓๐+๐๐๐-กม.๖๕+๓๒๕ ภายในระยะเวลาที่
กําหนด พ.ศ. ๒๕๔๙ พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่
กระทรวงคมนาคมเสนอ โดยมีสาระสําคัญคือ 
ยกเลิกกฎกระทรวงยกเวนคาธรรมเนียมการใช
ยานยนตรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ 
ระหวาง กม. ๓๐+๐๐๐-กม. ๖๕+๓๒๕ ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด พ.ศ. ๒๕๔๙ ทั้งนี้ ใหมีผล
ใช บั งคั บตั้ ง แต วั นถั ดจากวั นประกาศ ใน 
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป และใหสง
สํ านั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาเปนเรื่องดวน แลวดําเนินการตอไป 
                                                                
                                                 
  



 
 
 
 
 

 “เราอยูเพ่ืออํานวยความยุติธรรมแกประชาชน  
ไมเลือกชาต ิชั้น วรรณะ  
เราจะอํานวยความยุตธิรรมไมวาแกผูใด บริสุทธิ์ เขมแข็ง  
กลาตอสูอํานาจที่มาบีบบังคับ อํานาจที่มาจากที่ใดก็ตาม  
อํานาจที่เปนกําลังอาวุธ กําลังอิทธิพล  
อีกทั้งอํานาจความยั่วเยายัว่ยวนของวัตถุนิยม  
เราจะตองตอสูอํานาจเหลานั้น  
จงรักษาความยุติธรรมเหมือนชีวิต  
เหมือนสภุาษิตลาตินบทหนึ่งวา fiat justitia, ruat coelum  
แปลวา จงใหความยตุิธรรมแมฟาจะถลมก็ตาม” 
 
  ศาสตราจารยสญัญา  ธรรมศกัด์ิ 
 
 
 
  (ที่มา : สามอนุสาวรียคนดีธรรมศาสตรและประเทศไทย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 

 
 
 
 
 



 

สรุปสัมมนาทางวิชาการ 

๒๗ 

 

 
 
 

 
  
 

   

  

  
 
   

 เม่ือวันจันทรที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. คณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดจัดงานวิชาการ
ประจําป  ครั้ งที่  ๒ ขึ้น ณ คณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือเปนเวทีในการแสดงผลงาน
วิชาการในดานตาง ๆ ซ่ึงในงานดังกลาว  คณะ
นิติศาสตรไดนําเสนอประเด็นในทางวิชาการ ใน
รูปของการเสนอบทความ ครอบคลุมสาขา
กฎหมายตาง ๆ กลาวคือ กฎหมายระหวาง
ประเทศ กฎหมายอาญา กฎหมายแพงและ
พาณิชย กฎหมายมหาชน กฎหมายภาษีและ
กฎหมายการค าระหว างประเทศ  และมี
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกเปนผูวิจารณบทความ  
ตลอดจนเปดโอกาสใหผู เขารวมรับฟงการ
นําเสนอบทความไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
บทความดังกลาวดวย 
 ในงานวิชาการดังกลาว ผู เขียนได 
เขารวมรับฟงการนําเสนอบทความเรื่อง “การ
ปฏิรูปการเมือง  :  ศึกษากรณีของสถาบัน
การเมืองและองคกรตามรัฐธรรมนูญ”   
ซ่ึงเสนอโดย รศ.ดร. บรรเจิด  สิงคะเนติ  
และวิ จ ารณ บทความโดย  ศ .ดร .  อมร   

จันทรสมบูรณ  ดังน้ัน ในการสรุปผลการ
นําเสนอและวิจารณดังกลาว ขอแบงออกเปน  
๒ สวน คือ สวนที่หนึ่ง เปนการสรุปประเด็น
การนําเสนอบทความ ซ่ึงผู เสนอไดนําเสนอ
สภาพปญหาของสถาบันการเมืองและองคกร
ตามรั ฐธรรมนูญแห งราชอาณาจั กรไทย  
พ.ศ. ๒๕๔๐ พรอมทั้งไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
สภาพปญหาดังกลาวขางตน และสวนที่สอง
เปนการสรุปประเด็นการวิจารณบทความของ
ผูทรงคุณวุฒิ และสรุปประเด็นคําถาม ตลอดจน
ความคิดเห็นของผูเขารวมรับฟงการนําเสนอ
ดังกลาว 
 
 
 
 

๑. สภาพปญหาของสถาบันการเมืองและ
องคกรตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ๑ .๑  สภาพปญหาของสถาบั น
การเมือง 
  แยกพิจารณาออกเปน ๒ กรณี คือ 
๑.๑.๑ ปญหาของระบบรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ

 
โดย   นายบรรหาร  กําลา   
        นิติกร   สํานักกฎหมาย 

สวนท่ีหน่ึง
สรปุประเด็นการนําเสนอบทความ 
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แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และ 
๑.๑.๒ ปญหาความสัมพันธระหวางรัฐสภากับ
รัฐบาล ดังตอไปน้ี 
   ๑.๑.๑ ปญหาของระบบรัฐสภา
ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐  
  (๑) สภาผูแทนราษฎร   
    มีปญหาที่สําคัญดังน้ี 
   (๑.๑) ปญหาสถานภาพและ
ความเปนอิสระของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
(ส.ส.) ในการปฏิบัติหนาที่ ซ่ึงมีสาเหตุสําคัญ  
๒ ประการ คือ 
   ก)  มาตรการบังคับใหผูสมัคร
รับเลือกตั้งตองสังกัดพรรคการเมืองกอนถึง 
วันเลือกตั้งไมนอยกวา ๙๐ วัน ตามมาตรา  
๑๐๗ (๔) 
   ข) บทบัญญัติที่ ให อํ านาจ
พรรคการเมืองมีมติใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
พนจากการเปนสมาชิกพรรคการเมืองนั้น ๆ ได
หากไมปฏิบัติตามมติของพรรค ตามมาตรา 
๑๑๘ (๘) 
   จากมาตรการดังกลาวทําให
การปฏิบัติหนาที่ในฐานะตัวแทนของปวงชน 
ชาวไทยและโดยความเปนอิสระภายใตมโนธรรม
สํานึกของ ส.ส. ยอมไมอาจเกิดขึ้นไดอยาง
แทจริง เพราะตองปฏิบัติหนาที่ดวยความ
ซ่ือสัตยสุจริตตามที่พรรคการเมืองที่ตนสังกัด 
มีมติกําหนดใหเทานั้น 
   (๑.๒) ปญหาพรรคการเมือง
และระบบการเลือกตั้ง แบงออกเปน 
   ก) ปญหาสถานภาพพรรคการ
เมืองไทย 
   พรรคการเมืองของไทยสวน
ใหญเปนพรรคการเมืองที่ยังไมมีลักษณะเปน

สถาบัน การดํารงอยูของพรรคการเมืองมักขึ้นอยู
กับตัวบุคคลประกอบกับโครงสรางภายในของ
พรรคการเมืองมิไดมีลักษณะเปนประชาธิปไตย 
   ข) ปญหาระบบการเลือกตั้ง 
   ระบบการเลื อกตั้ งภายใต
รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๔๐ เปนระบบผสมระหวางแบบ
แบงเขตเลือกตั้งกับแบบบัญชีรายชื่อของพรรค
การเมือง ซ่ึงการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อเปน
ระบบที่ทําลายกลไกความรับผิดของ ส.ส. ที่มีตอ
ประชาชนแตกลับไปมีความรับผิดตอหัวหนา
พรรคแทน เพราะการเขาสูบัญชีรายชื่อและการ
เลือกอันดับในบัญชีรายชื่อเปนอํานาจของ
หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรค
เพียงไมกี่คนเทานั้น 
  (๒) วุฒิสภา   
   มีปญหาที่สําคัญ ดังนี้ 
   (๒.๑) ปญหาเกี่ยวกับอํานาจ
ในการกลั่นกรองกฎหมาย 
   วุฒิสภายังประสบปญหาใน
หลายประการโดยเฉพาะความแตกตางในเรื่อง
ความเขาใจและการตีความเนื้อหาหรือสารัตถะ
ของกฎหมาย การมีมุมมองที่ตางกัน ชองวาง
ของความรูในการรางกฎหมายที่กําลังกลั่นกรอง 
การขาดขอมูลงานวิจัยมาสนับสนุน  กรอบเวลา
ที่ จํากัดในการพิจารณา การแทรกแซงจาก
อิทธิพลโดยเฉพาะฝายรัฐบาล 
   (๒.๒) ปญหาอํานาจหนาที่ของ
วุฒิสภาที่เกี่ยวของกับการควบคุมฝายบริหาร 
   เน่ืองจากรัฐธรรมนูญไมไดมี
เจตนารมณใหวุฒิสภาดําเนินกิจกรรมดานนี้
เชนเดียวกับสภาผูแทนราษฎร ประกอบกับ
อํานาจของวุฒิสภาในการเรียกเอกสารหรือบุคคล
จากฝายบริหารมักไมไดรับความรวมมือจากผูมี
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อํานาจตัดสินใจในทางนโยบาย การดําเนินงาน
ภายในของวุฒิสภาเองก็มีการแบงเปนกลุมเปน
กอนทําใหขาดความเปนกลางและขาดวุฒิภาวะ
ในการทําหนาที่ 
   (๒.๓) ปญหาเกี่ยวกับอํานาจ
หนาที่ในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 
   ในการใชอํานาจการตรวจสอบ
การใชอํานาจรัฐของวุฒิสภาตามกระบวนการ
ของกฎหมายที่ มีอยู น้ันไมเอ้ือใหวุฒิสภาใช
อํานาจหนาที่อยางเต็มที่ โดยเฉพาะการใช
อํานาจในการถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนง
ของวุฒิสภานั้นไมเคยถอดถอนใครไดเลยในทาง
ปฏิบัติ นอกจากนี้วุฒิสภายังลอมรอบไปดวย
บรรยากาศของสมัครพรรคพวกที่มาจากระบบ
อุปถัมภโดยเฉพาะจากฝายรัฐบาล กอใหเกิดการ
แบงพรรคแบงพวก จึงทําใหกลไกในการแสดง
บทบาทหนาที่ของวุฒิสภาไมอาจบรรลุตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญไดอยางสมบูรณ 
  (๓) คณะรัฐมนตรี  
    มีปญหาที่สําคัญ คือ 
   ใ น ท า ง ป ฏิ บั ติ ภ า ย ใ ต
รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๔๐ ปรากฏวาคณะรัฐมนตรี
หรือรั ฐบาลมั กใช อํ านาจรั ฐเ พ่ื อแสวงหา
ผลประโยชนสวนตัวและพวกพองทามกลางเสียง
วิพากษวิจารณจากสังคมเปนอันมาก ซ่ึงปญหา
การคอรรัปชั่นน้ันมิไดมีแตการคอรรัปชั่นที่ผิด
กฎหมายเทานั้น แตยังเปนการคอรรัปชั่นทาง
นโยบายซึ่งถือเปนการคอรรัปชั่นในเชิงจริยธรรม 
โดยปรากฏในลักษณะดังตอไปน้ี เชน  การใช
อํานาจทางบริหารเพื่อเอ้ือผลประโยชนใหแก
ธุรกิจของตนเองซึ่งอาจจะมีลักษณะเจาะจง
หรือไมเจาะจงกับธุรกิจของรัฐมนตรีหรือพวก
พอง หรือการทําสัญญาขอผูกพันใด ๆ ที่ทําให

รัฐเสียเปรียบคูสัญญาเอกชนที่นักการเมืองมี
สวนไดเสียหรือที่ เปนญาติและพวกพองทั้ง
ทางตรงและทางออม เปนตน 
 

   ๑ .๑ .๒ ปญหาความสัมพันธ
ระหวางรัฐสภากับรัฐบาล  
  (๑) ปญหาการควบคุ มฝ าย
บริหารโดยฝายนิติบัญญัติ 
   (๑.๑) การตั้งกระทูถาม 
   ในทางปฏิบัติน้ันมีปญหาและ
ขอจํากัดหลายประการที่ทําใหกระบวนการตั้ง
กระทูถามเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ ไดแก 
ปญหาจากการที่ฝายบริหารไมใหความสําคัญ 
ปญหาจากระเบียบและข้ันตอนการยื่นกระทูถาม
ทําใหกระทูถามของสมาชิกบางคนตองใช
เวลานานกวาจะไดบรรจุระเบียบวาระถาม
รัฐมนตรีและปญหาจากการที่รัฐมนตรีที่ถูกถาม
ไมมาตอบกระทูถามดวยตนเอง 
   (๑.๒) การเสนอญัตติขอเปด
อภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไมไววางใจ  
   ในทางปฏิบัติพบวามีปญหา
และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ไดแก ปญหาการ
กําหนดใหญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติ
ไมไววางใจนายกรัฐมนตรีตองใชเสียง ๒ ใน ๕ 
และปญหาวัฒนธรรมและประเพณีทางการเมือง
ของไทยที่ยังไมเปลี่ยนแปลงจากเดิม กลาวคือ 
พรรคการเมืองที่ตั้งขึ้นมานั้นมิไดมีเปาหมาย 
ที่จะนํานโยบายของพรรคเปนทางเลือกให
ประชาชนเลือกเขามาบริหารประเทศแตกลับเขา
รวมเปนพรรครวมรัฐบาลเพื่อเปนชองทางให
ไดมาซึ่งโอกาสเขาไปประกอบธุรกิจหรือเสริม
ธุรกิจหรือโอกาสในการทุจริตงบประมาณ 
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   (๑.๓) การตั้งคณะกรรมาธิการ  
    เปนเพียงมาตรการทางออม
มิไดสงผลกระทบตอความมั่นคงในการทํางาน
ของรั ฐบาล  จึ งทํ า ให รั ฐบาลไม ค อย ให
ความสําคัญตอการทํางานของคณะกรรมาธิการ
มากนัก 
   (๑.๔) กา รควบคุ มก า ร ใช
จายเงิน  
   ใ น ท า ง ป ฏิ บั ติ ไ ม ค อ ย มี
ประสิทธิภาพเทาใดนักเนื่องจากมิไดลงไป
ควบคุมดูแลถึงในระดับปฏิบัติการ  นอกจากนี้ 
ในการควบคุมของคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินนั้นยังขาดผลงานการปราบปรามการ
ทุจริตงบประมาณที่เปนรูปธรรม 
  (๒) ปญหาการถวงดุลอํานาจ
ฝายนิติบัญญัติโดยฝายบริหาร 
   (๒.๑) การถวงดุลอํานาจนิติ
บัญญัติโดยฝายบริหารทางตรงโดยการยุบสภา
น้ันซึ่งที่ผานมาการใชมาตรการยุบสภาของฝาย
บริหารมีสาเหตุจากการที่ฝายบริหารแตกแยก
กันเองเน่ืองจากผลประโยชนไมลงตัว หรือการ
ยุบสภาหนี  การอภิปรายไม ไว วางใจเพื่ อ
ตรวจสอบการทํางานของฝายบริหาร การยุบสภา
ของฝายบริหารจึงมิไดเปนไปตามแนวคิดที่จะ
ควบคุมปองกันมิใหฝายบริหารใชอํานาจเกิน
ขอบเขต 
   (๒.๒) การถวงดุลอํานาจฝาย
นิติบัญญัติโดยฝายบริหารทางออม ไดแก การ
ถวงดุลโดยพรรคการเมืองซ่ึงพรรคการเมืองมี
อํานาจตอรองและควบคุมสมาชิกใหดําเนิน
กิ จกรรมและปฏิบั ติ ตามมติ และนโยบาย 
ของพรรค 
 

 ๑.๒ สภาพปญหาขององคกรตาม
รัฐธรรมนูญ 
   โดยแยกพิจารณาออกเปน ๒ กรณี 
คือ ๑.๒.๑ ปญหาของศาลรัฐธรรมนูญ และ 
๑.๒.๒ ปญหาขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
ดังนี้ 
  ๑ . ๒ . ๑  ป ญ ห า ข อ ง ศ า ล
รัฐธรรมนูญ 
  (๑) ปญหาที่เกิดจากโครงสรางของ
ศาลรัฐธรรมนูญ ไดแก ปญหาองคประกอบของ
ศาลรัฐธรรมนูญมีที่มาจากนักกฎหมายมาก
เกินไป ปญหาคุณสมบัติและลักษณะตองหาม
ของตุลาการรัฐธรรมนูญมีความไมชัดเจน
โดยเฉพาะคําวา “อธิบดีหรือเทียบเทา”  ปญหา
องคคณะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการ 
น่ังพิจารณาและทําคําวิ นิจฉัยที่มากเกินไป 
กล าวคื อ ต องประกอบด วยตุ ลาการศาล
รัฐธรรมนูญไมนอยกวา ๙ คน และปญหาการ
ออกขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธี
พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญที่กําหนดวาตอง
กระทํ าโดยมติ เอกฉันทของตุ ลาการศาล
รัฐธรรมนูญซ่ึงทําใหยากแกการปรับปรุงแกไข
หรือจัดทําขึ้นใหม 
  (๒) ปญหาที่เกิดจากกระบวนการ
สรรหา  ได แก  ปญหาองค ประกอบของ
คณะกรรมการสรรหาซึ่งทําใหเกิดขอครหาวา
ฝายรัฐบาลผูกขาดในการสรรหาตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญและปญหาในการเสนอชื่อตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญวาตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา 
๓ ใน ๔ ของจํานวนกรรมการสรรหาทั้งหมด 
ที่มีอยู 
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  (๓) ปญหาที่เกิดจากความสัมพันธ
และสถานะขององคกร ไดแก ปญหาที่เกิดจาก
มาตรา ๑๙๘ ของรัฐธรรมนูญมิไดกําหนดให
ชัดเจนวาเรื่องใดอยูในเขตอํานาจของศาลใด
ระหวางศาลรัฐธรรมนูญกับศาลปกครอง ปญหา
ที่เกิดจากมาตรา ๒๖๔ ของรัฐธรรมนูญที่เปน
บทบัญญัติที่คอนขางกวางและปญหาที่เกิดจาก
มาตรา  ๒๙๑  (๖ )  ทํ าให คดี ขึ้ นมาสู ศาล
รัฐธรรมนูญมากเกินไป 
 

  ๑.๒.๒ ปญหาขององคกรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ 
  (๑) ส ภ า พ ป ญ ห า เ กี่ ย ว กั บ
คุณสมบัติของผูสมควรดํารงตําแหนงในองคกร
อิสระตามรัฐธรรมนูญ 
  โดยสวนใหญแลววิธีการสรรหา
บุคคลผู มีคุณสมบัติ น้ันจะกระทํ าโดยการ
ประกาศใหบุคคลมาสมัครดวยตนเอง ซ่ึงวิธีการ
ดังกลาวยังไมอาจมีประสิทธิผลเพียงพอที่จะได
บุคคลที่ มีความรูความสามารถอยางแทจริง 
เพราะบุคคลดังกลาวนี้สวนใหญไมคอยมาสมัคร
หรือรับการคัดเลือก นอกจากนี้แลวยังมีการ
กําหนดคุณสมบัติของผูสมควรดํารงตําแหนงไว
คอนขางจะแคบ 
  (๒) ส ภ า พ ป ญ ห า เ กี่ ย ว กั บ
กระบวนการสรรหาผูดํารงตําแหนงในองคกร
อิสระตามรัฐธรรมนูญ ซ่ึงแยกเปน ๒ ขั้นตอน 
ดังนี้ 
   (๒.๑) สภาพปญหาในขั้นตอน
กระบวนการสรรหา ซ่ึงไดแก ปญหาเกี่ยวกับ
สัดสวนและองคประกอบของคณะกรรมการ 
สรรหาและสภาพปญหาการคัดเลือก การลงมติ 

และระยะเวลาในการสรรหาผูสมควรดํารง
ตําแหนงในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
   (๒.๒) สภาพปญหาในขั้นตอน
การคัดเลือกของวุฒิสภา เพราะในทางปฏิบัติน้ัน
ภายในวุ ฒิสภาได เกิดกลุมกอนในวุฒิสภา 
จนพัฒนาไปสูการมีสมาชิกวุฒิสภาสายรัฐบาล
และที่ไมใชสายรัฐบาล ทั้งนี้ ดวยเหตุปจจัยที่
แตกตางกันหลายประการ แตทายที่สุดคือการใช
อํานาจเงินตราจูงใจสมาชิกวุฒิสภาเพื่อใหเลือก
บุคคลที่วุฒิสภาสายรัฐบาลไดกําหนดตัวไวแลว 
   
๒. บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 สําหรับบทสรุปและขอเสนอแนะผูเสนอ
ไดแยกเปน ๒ สวน คือ ๒.๑ เกี่ยวกับสถาบัน
การเมือง และ ๒.๒ เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญและ
องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
 
 ๒.๑ สถาบันการเมือง 
 สวนที่เกี่ยวกับสถาบันการเมืองแยก
ออกเปน ๒.๑.๑ สภาผูแทนราษฎร ๒.๑.๒ 
วุฒิสภา และ ๒.๑.๓ คณะรัฐมนตรี 
 ๒.๑.๑ สภาผูแทนราษฎร 
  ในสวนที่เกี่ยวกับ ส.ส. มีประเด็น
สําคัญที่ควรไดรับการแกไข ประการคือ 
  ก. การบังคับใหผูสมัครรับเลือกตั้ง 
ส.ส. ตองสังกัดพรรคการเมือง 
  ควรยกเลิกหลักเกณฑในเรื่องการ
บังคับสังกัดพรรค เพราะการบังคับสังกัดบน
พ้ืนฐานที่ระบบพรรคการเมืองยังไมมีความ
เขมแข็งประกอบกับการเขามามีบทบาทของกลุม
ทุน สภาพการณเชนน้ียอมกอใหเกิดผลเสียตอ
สภาพการณทางการเมืองมากกวาที่กอใหเกิด
ผลดี  เง่ือนไขที่กําหนดขึ้นดังกลาวแทนที่จะทํา
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ใหระบบพรรคการเมืองเขมแข็งกับทําใหนายทุน
ของพรรคมีความเขมแข็งม่ันคงในทางการเมือง
ยิ่ งขึ้น  โดยผู เสนอมีขอเสนอในประเด็นน้ี 
ดังตอไปน้ี 
  - การสมัครรับเลือกตั้งเปน ส.ส. ไม
จําเปนตองสังกัดพรรคการเมือง 
  - ในกรณีที่ ส.ส. ไดรับเลือกโดย
สังกัดพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึง ส.ส. 
คนนั้นจะตองสังกัดพรรคการเมืองน้ันไปจน
ตลอดสมัยของสภานั้น ๆ การยายพรรคการเมือง
จะกระทําไดเฉพาะเมื่อหมดวาระของสภาชุดนั้น
หรือเม่ือมีการยุบสภา จึงจะยายพรรคการเมือง
ได 
  ข. การขาดจากสมาชิกภาพของ 
ส.ส. 
  โดยที่พรรคการเมืองของไทยสวน
ใหญเปนพรรคการเมืองที่ยังไมมีลักษณะเปน
สถาบัน การดํารงอยูของพรรคการเมืองมักขึ้นอยู
กับตัวบุคคล ประกอบกับโครงสรางภายในของ
พรรคการเมืองมิไดมีลักษณะเปนประชาธิปไตย 
อีกทั้งระบบอุปถัมภเปนลักษณะที่เปนลักษณะ
เดนของสังคมวิทยาการเมืองของไทย จากปจจัย
ตาง ๆ ดังกลาวการกําหนดใหพรรคการเมืองอาจ
มีมติให ส.ส. พนจากการเปนสมาชิกภาพไดยอม
ไมสอดคลองกับสภาพสังคมวิทยาการเมืองของ
ไทย ซ่ึงประเด็นดังกลาวผูเสนอเห็นวามีแนวทาง
สองแนวทางในการกําหนดหลักเกณฑที่เกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางพรรคการเมืองกับ ส.ส. 
  แนวทางที่หนึ่ง  ยอนกลับไปใช
หลักการกอนป พ.ศ. ๒๕๑๗  เชน รัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. ๒๕๑๕ มาตรา ๙๗ บัญญัติวา “สมาชิก
วุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนยอมเปนผูแทน
ปวงชนชาวไทย ไมอยูในความผูกมัดแหงอาณัติ

มอบหมายใด ๆ และตองปฏิบัติหนาที่ตาม
ความเห็นของตนโดยบริสุทธิ์ใจเพ่ือประโยชน
สวนรวมของปวงชนชาวไทย”  แตอยางไรก็ตาม 
ในกรณีที่มีการกลาวหาวา ส.ส. กระทําการขัด
กับจริยธรรมของนักการเมือง เชน รับสินบนเพื่อ
ยกมือสนับสนุนหรือไมสนับสนุนฝายใดฝายหนึ่ง  
ในกรณีเชนนี้จะตองมีองคกรตรวจสอบที่เปน
กลาง ซ่ึงอาจจะจัดตั้งในรูปของคณะกรรมการ
จริยธรรมของนักการเมืองที่ประกอบไปดวยฝาย
ตุลาการ ฝายการเมือง และผูทรงคุณวุฒิ  หาก
คณะกรรมการดังกลาวินิจฉัยวากระทําผิดตามที่
กลาวหาจริงอาจทําให ส.ส. พนจากสมาชิกภาพ 
  แนวทางที่ สอง   หากจะคง
หลักการใหพรรคการเมืองมีมติให ส.ส. พนจาก
สมาชิกภาพได ทั้งนี้เพ่ือคํานึงถึงพัฒนาการของ
พรรคการเมืองในระยะยาว  แมกระนั้นก็จะตอง
คุมครองความเปนผูแทนของปวงชนของ ส.ส. 
น้ันดวย เพ่ือปองกันไม ใหพรรคการเมือง 
(นายทุนของพรรค) อาศัยอํานาจของพรรคมีมติ
ให ส.ส. พนจากสมาชิกภาพ  ผูเสนอเห็นวา 
พรรคการเมืองอาจมีมติใหสมาชิกพนจากสมาชิก
ภาพไดในกรณีที่กระทําการอันเปนการเขา
เง่ือนไขตามที่กฎหมายกําหนดไว แตมติน้ันจะมี
ผลตอเม่ือผานการตรวจสอบของศาลรัฐธรรมนูญ
กอน หากศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบวาเปนกรณี
ที่เปนไปตามหลักเกณฑของกฎหมายแลว จึงจะ
ทําให ส.ส. ผูน้ันพนจากสมาชิกภาพ 
  ๒.๑.๒ วุฒิสภา  
  (๑ )  ความมุ งหมายของการมี
วุฒิสภา   
  หากจะพิจารณาความมุงหมายของ
การมีวุฒิสภาในปจจุบันน้ีของสังคมไทยนาจะมี
ความมุงหมายอยูที่การถวงดุลกับอํานาจของ
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พรรคการเมื องที่ มี เสี ยงข างมากในสภา
ผูแทนราษฎรเพราะสภาผูแทนราษฎรแมจะ
แบงเปนฝายรัฐบาลกับฝายคานก็ตาม  แต
ทายที่สุดแลว ส.ส. ฝายคานยอมไมสามารถ
ควบคุมตรวจสอบไดอยางมีประสิทธิภาพ แต
อยางไรก็ตามการถวงดุลของวุฒิสภาเปนเพียง
การเพื่ อให เกิดความรอบคอบในการตรา
กฎหมายก็ดี  ในการบริหารราชการแผนดินก็ดี 
มิใชเพ่ือการใหพนจากตําแหนง  นอกจากนี้ 
วุฒิสภาอาจมี อํานาจหนาที่ ในการใหความ
เห็นชอบในการเขาสูตําแหนงขององคกรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ  ดังน้ัน การมีวุฒิสภาโดยความ
มุงหมายดังกลาวยอมเปนความจําเปนสําหรับ
ระบบรัฐสภาของไทย เพราะมิเชนน้ันแลวยอม
ทําใหอํานาจทางการเมืองของพรรคการเมืองที่มี
เสียงขางมากในสภากลายเปนอํานาจเดี่ยวที่ไมมี
อํานาจอื่นใดคอยถวงดุล 
  (๒) การใชวิธีการไดมาของสมาชิก
วุ ฒิสภา (ส.ว .) ดวยวิธีการเลือกตั้ งจึงไม
สอดคลองกับภารกิจของวุฒิสภา เพ่ือใหได ส.ว.
ที่มีอิทธิพลของพรรคการเมืองนอยที่สุด  อาจมี
อันเปนวิธีการที่ใชในประเทศไอรแลนด (ผสมกัน
ระหวางระบบแตงตั้งและระบบเลือกตั้ง) 
  (๓) อํ านาจหน าที่ ที่ เหมาะสม
ภายใตสภาพการณของสังคมวิทยาการเมืองของ
ไทย วุฒิสภาควรมีอํานาจหนาที่ที่สําคัญ ดังนี้ 
   ก .  อํ า น า จหน าที่ ใ น ก า ร
กลั่นกรองกฎหมายที่ผานการพิจารณาของสภา
ผูแทนราษฎร 
   ข. อํานาจหนาที่ในการใหความ
เห็นชอบในการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงใน
องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญทั้งหลาย 

   ค. อํานาจในการตรวจสอบการ
บริหารราชการแผนดินของรัฐบาล 
 ๒.๑.๓ คณะรัฐมนตรี 
  (๑) ปญหาความสัมพันธระหวาง
รัฐบาลกับสภาผูแทนราษฎร 
   ควรตองปรับปรุงกระบวนการ
ควบคุมตรวจสอบรัฐบาลโดยสภาผูแทนราษฎร
เสียใหม โดยมีหลักการที่สําคัญ ดังนี้ 
   ก. การอภิปรายไมไววางใจ
รัฐบาลอาจแยกออกเปน ๒ ลักษณะ คือ การ
อภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรีและการ
อภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคล โดย
การอภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรีใชจํานวน 
ส.ส. หน่ึงในสี่ สวนการอภิปรายไมไววางใจ
รัฐมนตรีใชจํานวนหนึ่งในหาของจํานวน ส.ส. 
และหากกรณีที่เสียงของรัฐบาลมีจํานวนเสียง
มากกวาสามในสี่ของ ส.ส. ในกรณีน้ีให ส.ส. ฝาย
คานทั้งหมดเทาที่เหลืออยูอาจเขาชื่อกันเพ่ือ
อภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
ได แลวแตกรณี 
   ข. สวนกรณีการอภิปรายไม
ไววางใจในกรณีที่ เกี่ยวกับพฤติกรรมของ
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่มีพฤติการณรํ่ารวย
ผิดปกติ สอไปในทางทุจริตตอหนาที่ราชการ
หรือจงใจฝาฝนบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมายนั้น จะตองดําเนินการสงเรื่องใหองคกร
ที่ รับผิดชอบในการตรวจสอบเรื่องดังกลาว
โดยตรงดวย จึงจะสามารถดําเนินการอภิปราย
ไมไววางใจในกรณีดังกลาวได 
  (๒) ปญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติและ
การกําหนดหนาที่ในการกระทําการเพื่อปองกัน
ปญหาเกี่ ยวกับผลประโยชนทับซอนของ
รัฐมนตรี 
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   ก. ตามมาตรา  ๒๐๘  ของ
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ รัฐมนตรีจะดํารง
ตําแหนงหรือกระทําการใดตามที่บัญญัติใน
มาตรา ๑๑๐ ไมได บทบัญญัติดังกลาวนํามาใช
กับกรณีของรัฐมนตรีดวย โดยที่รัฐมนตรีเปน
ผู ใช อํานาจบริหารโดยตรงซึ่ งมีผลตอการ
ดําเนินงานหรือบริหารงานของหนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ  ดังน้ัน ใน
กรณีของรัฐมนตรีน้ันการหามดังกลาวไมควรจะ
หามเฉพาะตัวรัฐมนตรีเทานั้น แตควรจะหามไป
ถึงภรรยาและบุตรของรัฐมนตรีน้ันดวย และ
นอกจากนี้ยังตองหามการเปนตัวแทนเชิด 
(nominee) ดวย 
    ข. มาตรการในการจํากัดการ
ถือหุนของรัฐมนตรี เพ่ือใหมาตรการดังกลาวมี
ผลบังคับอยางแทจริงจําเปนที่จะตองขยาย
ขอบเขตการใชบังคับใหครอบคลุมถึงภรรยาและ
บุตรของรัฐมนตรีดวย นอกจากนี้ยังตองหามมิ
ใหมีตัวแทนเชิด (nominee) ในกรณีดังกลาวดวย 
ทั้ งน้ี เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนของ
รัฐมนตรีที่อาจมีผลจากการบริหารราชการ
แผนดิน 
   ค. การกําหนดใหการทุจริตตอ
แผนดินที่เกี่ยวโยงกับการใชอํานาจทางการเมือง
ไมมีอายุความ โดยที่การทุจริตโดยนักการเมือง
เปนการอาศัยอํานาจในทางการเมือง ซ่ึงมีผลให
ก ร ะบวนการ ในการควบคุ มตรวจสอบ
นักการเมื อง เหล านั้ น เป นไปด วยความ
ยากลําบากและหากนักการเมืองเหลานั้นหรือ
กลุมของนักการเมืองเหลานั้นสามารถอยูใน
ตําแหนงทางการเมืองยาวนาน  ทายที่สุดก็ทําให
คดีการทุจริตดังกลาวขาดอายุความ  ดวยเหตุน้ี 
เพ่ือเปนการปกปองผลประโยชนของแผนดินจาก

การใชอํานาจโดยมิชอบของนักการเมือง จึงควร
จะต องบัญญัติ เป นหลั กการสํ าคัญไว ใน
รัฐธรรมนูญวาการทุจริตตอแผนดินที่มีความ
เกี่ยวจากการใชอํานาจทางการเมืองเปนการ
กระทําที่ ไม มีอายุความ ทั้งน้ีเพ่ือใหบรรดา
นักการเมืองทั้งหลายไดพึงตระหนักวาการ
กระทําซึ่งเปนการทุจริตในทางการเมืองนั้นอาจ
ถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาไดเม่ือใดเม่ือหน่ึง
ตราบเทาที่นักการเมืองเหลานั้นยังดํารงชีวิตอยู 
 ๒.๒ ศาลรัฐธรรมนูญและองคกร
อิสระตามรัฐธรรมนูญ 
 ขอเสนอในสวนที่เกี่ยวกับองคกรตาม
รัฐธรรมนูญน้ันผูเสนอใหแยกพิจารณาออกเปน
สองสวนคือ องคกรตามรัฐธรรมนูญที่เปนองคกร
ตุลาการ ซ่ึงหมายเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญ  และ
องคกรตามรัฐธรรมนูญที่เปนองคกรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ 
 ๒.๒.๑ ศาลรัฐธรรมนูญ 
  (๑) อํานาจหนาที่ 
   หากรัฐธรรมนูญฉบับใหมของ
ไทยจะบัญญัติใหมีศาลรัฐธรรมนูญ ผูเสนอเห็น
วาศาลรัฐธรรมนูญควรจะมีอํานาจหนาที่ที่อาจไป
กระทบกับอํานาจทางการเมืองในบริบทที่
เหมาะสม โดยศาลรัฐธรรมนูญควรมีอํานาจ
หนาที่ ดังนี้ 
   ก. อํานาจหนาที่ที่เกี่ยวกับการ
ควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย 
   ข. อํานาจหนาที่ในการวินิจฉัย
เกี่ยวกับสมาชิกภาพของรัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา
และผู ดํ ารงตํ าแหน งในองค กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญทั้งหลาย 
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   ค. อํานาจหนาที่ในการวินิจฉัย
กรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ขององคกร
ตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ 
   ง. อํานาจหนาที่ในการวินิจฉัย
ในเรื่องที่เกี่ยววงงานของรัฐสภา 
   จ. อํานาจหนาที่ในการวินิจฉัย
ที่เกี่ยวกับพรรคการเมือง 
  (๒) องคประกอบและคุณสมบัติ
ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
   ควรกําหนดใหผูไดรับการเสนอ
ชื่อใหเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มาจากสาย
นักกฎหมายอยางนอยจะตองมีนักกฎหมาย
มหาชนดวย การพิจารณาวาผูใดเปนผูมีความรู
ความสามารถในทางกฎหมายมหาชนนั้น ให
อาศัยการตรวจสอบจากผลงานที่ผานมาของ
บุคคลนั้น ๆ มิใชโดยการพิจารณาจากวิสัยทัศน
ของบุคคลนั้น  ดังนั้น หากนําคุณสมบัติมา
พิจารณาประกอบกับองคประกอบของตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญแลว  ผูเสนอเห็นวาควรกําหนด
องคประกอบและคุณสมบัติของตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ ดังนี้ 
   ก. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ควรมีจํานวนไมเกิน ๑๒ คน 
   ข. ที่ ม าของตุ ล าการศาล
รัฐธรรมนูญอาจมีที่มาดังน้ี 
    - ผูพิพากษาในศาลฎีกาซึ่ง
ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลฎีกา ซ่ึง
ไดรับเลือกโดยที่ประชุมใหญศาลฎีกา จํานวน  
๒ คน โดยในจํานวนนี้อยางนอย ๑ คน ตองเปน
ผูเชี่ยวชาญในทางกฎหมายมหาชน 
    - ตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุด ซ่ึงได รับเลือกโดยที่ประชุมใหญศาล
ปกครองสูงสุด จํานวน ๒ คน โดยในจํานวนนี้

อยางนอย ๑ คน ตองเปนผูเชี่ยวชาญกฎหมาย
มหาชน 
    - ผู ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ส า ข า
นิติศาสตร จํานวน ๕ คน โดยในจํานวนนี้อยาง
นอย ๒ คน ตองเปนผูเชี่ยวชาญในทางกฎหมาย
มหาชน 
    - ผู ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ส า ข า
รัฐศาสตร จํานวน ๓ คน 
  (๓) กระบวนการในการสรรหา 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีแนวทางในการสรรหา 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ดังนี้ 
   ก. กําหนดใหมีคณะกรรมการ
สรรหาขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวยประธานศาล
ฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด ผูพิพากษาใน
ศาลฎีกาจํานวน ๓ คน ตุลาการศาลปกครอง
สูงสุดจํานวน ๓ คน  โดยใหกรรมการดังกลาว
ทั้ งหมดเลือกผูทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร
จํานวน ๓ คน และผูทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร
จํานวน ๓ คน เปนกรรมการสรรหา 
   ข. ใหคณะกรรมการสรรหา
ดังกลาวเลือกผูทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตรและ
สาขารัฐศาสตรจากบัญชีรายชื่อของผูทรงคุณวุฒิ
ใ น ส าข านั้ น  สํ า ห รั บบั ญชี ร า ยชื่ อ ข อ ง
ผูทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตรน้ันใหแยกออกเปน 
๒ บัญชี  คือบัญชี รายชื่ อผูทรงคุณวุ ฒิผู มี
ประสบการณในการบริหารราชการแผนดินและ
บัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ
ในทางกฎหมายมหาชน มติในการเสนอชื่อ
ดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่
ของจํานวนกรรมการทั้งหมดที่ มีอยู และให
คณะกรรมการเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนง
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเพียงเทาที่มีตําแหนง
วางเม่ือไดรายชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงเปน 
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ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแลวใหเสนอชื่อไปยัง
ประธานวุฒิสภา 
   ค.  เม่ือประธานวุฒิสภาไดรับ
เรื่องแลวใหเรียกประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณา
เห็นดวยหรือไมเห็นดวย มติของวุฒิสภาที่ให
ความเห็นชอบจะตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเทาที่
มีอยู 
 ๒.๒.๒ องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
  (๑) ปญหาที่เกี่ยวกับกระบวนการ
ในการสรรหาผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ 
   - คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ใหมีคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือก
ตั้งขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวยประธานศาลฎีกา 
ประธานศาลปกครองสูงสุด ผูพิพากษาในศาล
ฎีกา จํานวน ๓ คน ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
จํานวน ๓ คน  โดยใหกรรมการดังกลาวทั้งหมด
เลือกผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและประสบการณ
เกี่ยวกับการเลือกตั้งจํานวน ๖ คน เปนกรรมการ 
   - คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุ จริ ตแห งชาติ  ให มี
คณะกรรมการสรรหากรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติขึ้นคณะหนึ่ง 
ประกอบดวยประธานศาลฎีกา ประธานศาล
ปกครองสูงสุด อัยการสูงสุด ผูพิพากษาในศาล
ฎีกาจํานวน ๒ คน ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
จํานวน ๒ คน และอัยการไมต่ํากวารองอัยการ
จํานวน ๒ คน โดยใหกรรมการทั้งหมดเลือก
ผู ทรงคุณวุ ฒิผู มี ความรู ความสามารถใน
กระบวนการยุติ ธรรมจํานวน ๕ คน เปน
กรรมการ  

   - คณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน ใหมีคณะกรรมการสรรหากรรมการ
ตรวจเงินแผนดินขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวย
ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด  
ผูพิพากษาในศาลฎีกา จํานวน ๒ คน ตุลาการ
ศาลปกครองสู งสุดจํานวน ๒ คน โดยให
กรรมการทั้งหมดเลือกผูที่มีความชํานาญและ
ประสบการณดานการตรวจเงินแผนดิน จํานวน 
๕ คน เปนกรรมการ ผูที่ มีความชํานาญและ
ประสบการณดานการบัญชี การสอบบัญชี การ
ตรวจสอบภายใน รวมทั้งผูที่มีความชํานาญและ
ประสบการณดานเศรษฐศาสตร การเงิน การคลัง 
หรือการบริหารธุรกิจ จํานวน ๖ คน เปน
กรรมการ 
   การทําใหผู ดํารงตําแหนงใน
องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญมีความเชื่อมโยงกับ
ความชอบธรรมในทางประชาธิปไตย กระทําได
โดยใหวุฒิสภาเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบ
หรือไมเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาแตละ
ชุดไดเสนอใหวุฒิสภาเปนผูพิจารณา 
  (๒) ปญหาที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่
ขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญดังกลาว 
   ก. คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(กกต.) 
   ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ไดบัญญัติอํานาจหนาที่ของ กกต. ไวในมาตรา 
๑๔๕ ไวอยางกวางขวาง กลาวโดยสรุปคือให 
กกต. มีอํานาจในการจัดการการเลือกตั้งทั้ง
ระดับชาติและระดับทองถิ่น  มีอํานาจหนาที่ใน
การออกระเบียบตาง ๆ ภายในขอบอํานาจหนาที่
ของ กกต. และมีอํานาจในการวินิจฉัยชี้ขาดตาม
ขอบอํานาจหนาที่ของตน โดยอํานาจหนาที่ใน
การวินิจฉัยชี้ขาดดังกลาวศาลรัฐธรรมนูญได
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วินิจฉัยในทํานองวาเสมือนเปนการใชอํานาจ
ตุลาการ  ดังน้ัน การวินิจฉัยของ กกต. จึงเปนที่
ยุติไมอาจถูกควบคุมตรวจสอบไดโดยองคกร
ตุลาการ จากสภาพการณดังกลาวจึงนําไปสู
วิกฤตของ กกต. และเปนสวนหนึ่งของวิกฤตทาง
การเมือง ดวยเหตุน้ี ในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจ
หนาที่ของ กกต. จึงมีความจําเปนตองปรับปรุง
แกไขอํานาจของ กกต. ใหมเพ่ือมิใหเกิดการรวม
ศูนยอํานาจจนไมมีอํานาจควบคุมตรวจสอบการ
ใชอํานาจขององคกรดังกลาวได  โดยผูเสนอมี
ขอเสนอในการจัดโครงสรางอํานาจของ กกต. 
ใหม ดังนี้ 
   - ให  กกต. มี อํานาจในการ
จัดการการเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและในระดับ
ทองถิ่น 
   - ให  กกต. มี อํานาจในการ
วินิจฉัยชี้ขาดในเรื่องที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของ
ตนโดยถือวาเปนการวินิจฉัยเบื้องตน หากบุคคล
ที่เกี่ยวของไมเห็นดวยใหมีสิทธิโตแยงไปยังศาล
ได  ในกรณีที่เปนการเลือกตั้งทองถิ่นใหโตแยง
ไปยังศาลจังหวัด ในกรณีที่เปนการเลือกตั้ง
ระดับชาติใหโตแยงไปยังศาลเลือกตั้ง 
   - ศาลเลือกตั้งเปนศาลที่มีขึ้น
เฉพาะชวงของการเลือกตั้งระดับชาติเทานั้น 
ศาลเลือกตั้งจึงเปนศาลเฉพาะกิจ โดยผูพิพากษา
ศาลเลือกตั้งประกอบดวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ
และตุลาการศาลปกครองในแตละภูมิภาค  โดย
อาศัยที่ทําการของศาลอุทธรณหรือศาลปกครอง
ในภูมิภาคนั้น ๆ เปนศาลที่พิจารณาคดี 
   - ให มี กฎหมายว าด วยวิ ธี
พิจารณาคดีเลือกตั้งเพ่ือใชเปนกฎหมายสําหรับ
วิธีพิจารณาคดีในศาลจังหวัดและสําหรับศาล
เลือกตั้ง 

   ข. คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ปปช.) 
   ปญหาสําคัญที่เกี่ยวกับอํานาจ
หนาที่ของ ปปช. คือ การที่กฎหมายกําหนดให
เ ร่ืองที่ อยู ในอํานาจของ ปปช. มีขอบเขต
กวางขวางเกินไป จนทําใหมีคดีที่เกี่ยวกับการ
ทุจริตคั่งคางอยูที่ ปปช. เปนจํานวนมาก จนทํา
ให ปปช. ไมสามารถที่จะใหความสําคัญกับคดี
สํ าคัญ ๆ ที่ เกี่ ยวกับผู ดํ ารงตํ าแหน งทาง
การเมืองหรือขาราชการระดับสูงไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ  ดวยเหตุน้ี จึงควรแยกการกระทํา
ทุจริตของเจาหนาที่ออกเปน ๒ ระดับ  คือการ
กระทําทุจริตของเจาหนาที่ระดับลางและการ
กระทําทุจริตของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
หรือของขาราชการระดับสูง  กรณีที่เปนการ
กลาวหาวาเจาหนาที่ระดับลางกระทําการทุจริต
ในกรณีน้ีใหเปนอํานาจหนาที่ของหนวยงาน
ภายใน  สวนกรณีที่ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
หรือขาราชการระดับสูงถูกกลาวหาวากระทําการ
ทุจริตในกรณีน้ีใหอยูในอํานาจหนาที่ของ ปปช. 
นอกเหนือจากสองกรณีดังกลาวอาจใหอํานาจ 
ปปช. ออกระเบียบกําหนดใหเรื่องประเภทใด
ประเภทหนึ่งอยูในอํานาจหนาที่ของ ปปช. ได 
   ค. คณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน (คตง.) 
   ในกรณีของ คตง. ในชวงของ
การใช รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่ผานมา 
ปรากฏวา คตง. มีปญหาวิกฤตใน คตง. จึงทําให
การปฏิบัติหนาที่ของ คตง. เกิดความชะงักงัน 
ซ่ึงปญหาของ คตง. ดังกลาวนั้นก็มีผลมาจาก
การแทรกแซงทางการเมืองตอ คตง.  โดยที่ คตง. 
เปนองคกรที่มีบทบาทสําคัญในการตรวจสอบ
เกี่ยวกับงบประมาณของแผนดิน  ซ่ึงเปนองคกร
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ที่เรียกรองความเปนอิสระและเปนกลางของ
องคกรตรวจสอบคอนขางสูง ดังน้ัน ควรจะได
วางแนวทางในการพัฒนาองคกรดังกลาวไปสู
การเปนศาลวิ นัยทางงบประมาณและ 
การคลัง นอกจากนี้ จะตองพัฒนาหลักกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับวินัยทางงบประมาณและการคลัง 
รวมทั้งกระบวนวิธีพิจารณาของศาลวินัยทาง
งบประมาณและการคลัง 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ขอวิจารณของผูทรงคุณวุฒิ 
 หลังจากที่ผูเสนอบทความไดนําเสนอ
สภาพป ญหาและ ให ข อ เ สนอแนะแล ว  
ศ.ดร. อมร  จันทรสมบูรณ ไดแสดงความ
คิดเห็นตอบทความและขอเสนอแนะดังกลาวไว
หลายประเด็น สรุปไดดังนี้ 
 ในการปฏิรูปการเมืองนั้น การศึกษา
เร่ืองสถาบันการเมืองหรือองคกรทางการเมือง
เปนสิ่งที่สําคัญที่สุด จึงมีความเห็นดวยที่ผูเสนอ
ไดศึกษาในเรื่องน้ี เพราะถาองคกรทางการเมือง
ดี กระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพ สิทธิ
เสรีภาพของประชาชนก็จะไดรับความคุมครอง
ไปดวย  จากบทความที่เสนอเห็นวาเปนขอเสนอ
ที่ ดีที่สุดที่ เคยเห็นมาโดยผู เสนอไดแยกแยะ 
ให เห็นว าระบบรัฐสภาแตกตางจากระบบ
ประธานาธิ บ ดี  ประ เทศเราจะใช ร ะบบ
ประธานาธิบดีไมได เราจะตองพยายามสราง
ระบบรัฐสภาใหสามารถดําเนินการได ซ่ึงเปน

เรื่องที่คอนขางจะยาก  เพราะเปนระบบรัฐสภา
น้ันพรรคการเมืองที่คุมเสียงขางมากก็จะคุม
รัฐบาลดวย  ดังน้ัน ถาผูเสนอจะเพิ่มขอเสนอที่
เกี่ยวกับวิธีการหรือชี้ใหเห็นแนวทางที่จะสราง
ระบบควบคุมผูใชอํานาจบริหารในระบบรัฐสภา
ใหมีประสิทธิภาพก็จะเปนเรื่องที่ดีมาก ทั้งนี้  
เพราะไมมีตนแบบในตางประเทศใหศึกษาหรือ
เปรียบเทียบเลย เพราะวามีเพียงไมกี่ประเทศที่มี
สถาบันพระมหากษัตริยเหมือนของประเทศไทย 
 ในบรรดาขอเสนอทั้งหลายนั้น ผูเสนอ
ไดกลาวถึงปญหาการบังคับ ส.ส. สังกัดพรรค
การเมืองและการใหอํานาจพรรคการเมืองลงมติ
ให ส.ส. พนจากการเปนสมาชิกพรรคการเมือง
ได  ซ่ึ งไม มีประเทศไหนในโลกที่ ใหพรรค
การเมืองมีอํานาจดังกลาวนี้ และไดแสดงความ
คิดเห็นมาหลายครั้งแลววารัฐธรรมนูญของ
ประเทศไทยไมเปนประชาธิปไตยเพราะวาใน
ระบบเสรีประชาธิปไตย ส.ส. ตองมีอิสระในการ
ใชมโนธรรมของตนในการปฏิบัติหนาที่ แตใน
ขณะเดียวกันการที่ ส.ส. มีอิสระในการใชมโน
ธรรมของตนในการปฏิบัติหนาที่  ปญหาที่จะ
ตามมาคือจะทําอยางไรใหรัฐบาลมีเสถียรภาพ 
เพราะวาสังคมไทยมีจุดออนเพราะ ส.ส. มีการ
ขายเสียงกันมาก ประเด็นน้ีเปนความยากลําบาก
ของการปฏิรูปการเมือง  ดังน้ัน ถาเราจะแกไข
ปญหาน้ีจะตองมีการแกปญหาทั้งในดานที่จะไม
ทําใหเกิดเผด็จการในพรรคการเมือง และตองหา
มาตรการที่จะตองสรางเสถียรภาพใหกับรัฐบาล
ดวย ซึ่งมาตรการในการสรางเสถียรภาพใหกับ
รัฐบาลนั้นตามขอเสนอของผูเสนอยังนอยไป 
เพราะผูเสนอไปมองเฉพาะในดานที่ไมตองการ
ให ส.ส. สังกัดพรรคการเมืองเทานั้น โดยแยก
พิจารณา ดังนี้ 

สวนท่ีสอง 
สรปุประเด็นการวจิารณบทความของ
ผูทรงคุณวฒิุและประเด็นคําถาม  
ตลอดจนความคดิเห็นของผูเขารวม 
รับฟงการนําเสนอ
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 ๑) ในดานสภาผูแทนราษฎร 
  ผู เ สนอ ได เ สนอแนวทา ง ไ ว  
๒ แนวทาง ซ่ึ งสรุปไดคือ แนวทางที่หน่ึง 
ตองการให ส.ส. มีความเปนอิสระ ในประเด็นน้ี 
มีความเห็นดวย และแนวทางที่สอง  ที่คง
หลักการใหพรรคการเมืองมีมติให ส.ส. พนจาก
สมาชิกภาพได แตตองเขาเงื่อนไขคือ ตองผาน
การตรวจสอบของศาลรัฐธรรมนูญดวย ตรงนี้
เปนมาตรการอยางหนึ่งที่จะทําให ส.ส. ตองอยู
ในมาตรการควบคุมของพรรคไดพอสมควรแต
คิ ดว ายั งไม เ พี ยงพอที่ จะทํ าให รั ฐบาลมี
เสถียรภาพ  ฉะน้ัน ประเด็นนี้คงตองฝากให 
ผูเสนอไปคิดตอวาจะมีมาตรการอยางไร 
 ๒) ในดานวุฒิสภา 
  เปนขอเสนอที่น าสนใจเพราะ 
ผูเสนอเห็นวาวุฒิสภาควรตองมีอยูตอไปเพ่ือ
ถวงดุลกับอํานาจของพรรคการเมืองที่มีเสียงขาง
มากในสภาผูแทนราษฎรแตไมควรที่จะใหมี
อํานาจมากเกินไปเพราะถามีอํานาจมากแลว 
ยิ่งทําใหฝายการเมืองอยากเขามาแทรกแซง 
  รัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ ผิดพลาด
อยางมากที่กําหนดให ส.ว. ไมสังกัดพรรค
การเมืองและใหมีความเปนกลางหรืออิสระจาก
พรรคการเมือง ซ่ึงในความเปนจริงการจะไดรับ
เลือกตั้งตองอาศัยหัวคะแนน  ดังนั้นจึงเปนการ
เขียนรัฐธรรมนูญที่ไมตรงกับสภาพสังคมไทย 
สวนวุฒิสภาจะมีที่มาอยางไรนั้นคิดวาสามารถมี
ไดหลายทาง อาจจะกําหนดใหผูมีสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งไดตองเปนผูบริหารทองถิ่นหรืออดีต
ผูบริหารทองถิ่นก็ได และที่ผูเสนอไดเสนอให 
ส.ว. มาจากการแตงตั้งน้ัน ก็เปนรูปแบบที่เรา
จะตองสรางขึ้นใหม แตถาหากจะใชวิธีการ
เลือกตั้งแบบเดิมจากฐานประชาชนเหมือนกับ

การเลือกตั้ง ส.ส. มีความเห็นวาเหลือพรรค
การเมืองเดียวดีกวา 
 ๓) ในดานคณะรัฐมนตรี 
  ผู เสนอไดเสนอวาการอภิปราย 
ไมไววางใจนายกรัฐมนตรีใชจํานวน ส.ส. จํานวน  
๑ ใน ๔ สวนการอภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรีใช
จํานวน ๑ ใน ๕ ของจํานวน ส.ส. และไดกลาวถึง
รั ฐธรรมนูญของเยอรมันว าการอภิปราย 
ไมไววางใจกระทําไดเฉพาะนายกรัฐมนตรี
เทานั้น เพราะนายกรัฐมนตรีเปนผูรับผิดชอบใน
นโยบายในการบริหารประเทศโดยรวม  ซ่ึงมี
ความเห็นวานาจะเอาแบบของเยอรมันเพราะ 
วาการที่ ส.ส. จะอภิปรายและลงมติวารัฐมนตรี 
คนใดไม น าไว วางใจและให ออกไป  แต
นายกรัฐมนตรีคนที่แตงตั้งรัฐมนตรีน้ันยังอยูคิด
วาเปนหลักการที่ไมนาจะถูกตอง   
  ซ่ึงปญหานี้มีสาเหตุมาจากที่เราตองการ
ใหนายกรัฐมนตรีมีความเขมแข็ง ไลออกไดยาก 
แตในขณะเดียวกันตองไมลืมวานายกรัฐมนตรี 
ก็อาจคอร รัปชั่นไดเหมือนกัน  ดังนั้นจะทํา
อยางไรจึงจะทําใหการตรวจสอบนายกรัฐมนตรี
เปนไปโดยระบบการตรวจสอบที่ถูกตองและมี
ประสิทธิภาพมากกวาการตรวจสอบโดยสภา 
เพราะเห็นวาการตรวจสอบโดยการอภิปรายนั้น
ไมสามารถที่จะหาขอเท็จจริงได เปนเพียงการ
โหวตตามอารมณเทานั้น   
 วิธีการหนึ่งที่อาจเปนไปไดคือการใช
กลไกการตรวจสอบที่เปนสถาบันประจํา เชน 
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง โดยให ส.ส. เขาชื่อเพ่ือยื่นเรื่องตอ
ศาลฯ  วิธีการเชนน้ีอาจจะมาทดแทนการ
ตรวจสอบนักการเมืองโดยสภาได  นอกจากนี้
ปญหาเรื่องผลประโยชนทับซอนก็เหมือนกัน  
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ถาหากเรามีองคกรถาวรอยางที่ผูเสนอไดเสนอ
เพ่ือเปนองคกรวินิจฉัยชี้ขาดมีความเห็นวานาจะ
ทําได 
 
๒. ประเด็นคําถามตลอดจนความคิดเห็น
ของผูเขารวมรับฟงการนําเสนอ 
 หลังจากที่ผูทรงคุณวุฒิไดวิจารณและ
แสดงความคิดเห็นตอบทความและขอเสนอแนะ
ของผูเสนอแลว ผูเขารวมรับฟงการนําเสนอได
ตั้งประเด็นคําถามและแสดงความคิดเห็น  ทั้งน้ี 
ผูเสนอและผูทรงคุณวุฒิไดตอบคําถามดังกลาว 
ซ่ึงสรุปไดดังนี้ 
 ๑) เกี่ ยวกับการเลือกตั้ ง ส.ว . ถ า
กําหนดใหผูที่จะมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งแบง
ออกเปนสัดสวนตามสาขาอาชีพตาง ๆ โดย
กําหนดวาสาขาอาชีพประเภทใดสมัครไดจํานวน
กี่คน แลวก็จัดทําเปนบัญชีรายชื่อใหประชาชน
เลือกโดยถือเอาเขตประเทศเปนเขตเลือกตั้ง ซ่ึง
ในการใชสิทธิของประชาชนใหมีสิทธิเลือกได
เพียงเบอรเดียว วิธีการนี้จะเหมาะสมหรือไม จะ
ทําใหการซื้อเสียงขายเสียงลดลงไดหรือไม 
 ศ.ดร. อมรฯ : วิธีดังกลาวจะมีปญหาใน
การกําหนดวาสาขาวิชาชีพอะไรบางที่จะเปนที่
ยอมรับและปญหาที่เกิดจากสภาพสังคมของเรา
ที่ออนแอ ประกอบกับประชาชนมักเชื่อกํานัน
หรือผูใหญบาน  ดังน้ัน การจัดทําบัญชีรายชื่อ
ใหประชาชนเลือกตั้งโดยถือเอาเขตประเทศเปน
เขตเลือกตั้งถึงแมจะชวยลดปญหาการซื้อเสียง
ขายเสียง แตที่สุดเราก็จะไดผูแทนสาขาอาชีพที่
อยูภายใตอาณัติของพรรคการเมือง เพราะถาไม
มีหัวคะแนนของพรรคการเมืองมาชวยเหลือคนดี
ไม มีทางได รับเลือกตั้ ง น่ีคือความเปนจริง 
เพราะฉะนั้น การแกไขปญหาจะตองดูทั้งเง่ือนไข

ของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและเง่ือนไขผูมีสิทธิ
เลือกตั้งดวย 
 ๒) เกี่ยวกับกระบวนการสรรหาสมาชิก
สมัชชาแหงชาติที่ใหมีคณะมนตรีความมั่นคง
แหงชาติเขามามีสวนรวมหรือมีบทบาทเกือบ 
ทุกขั้นตอน แมที่มาของสมาชิกสมัชชาแหงชาติ
จะมาจากบุคคลจากกลุมตาง ๆ ก็ตาม  แต
ทายที่สุดเม่ือผานกระบวนการคัดเลือกจนเหลือ
จํานวน ๑๐๐ คนแลว ไมแน ใจว าสภาราง
รัฐธรรมนูญชุดที่กํ าลังจะเกิดขึ้นจะมาจาก
ตัวแทนของทุกภาคสวนอยางแทจริงหรือไม 
 รศ.ดร. บรรเจิดฯ : ความจริงไมเห็นดวย
ตั้ งแต ในชั้ นของการร างรั ฐธรรมนูญแห ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
แลว เน่ืองจากมีความเห็นวาวิธีการดังกลาวเปน
เพียงหลุมพรางประชาธิปไตยเพราะกระบวนการ
สรรหาสมาชิกสมัชชาแหงชาติดังกลาวเปนแค
เพียงการสรางภาพการมีสวนรวมของประชาชน
เทานั้น ขณะนี้เรากําลังสับสนในเรื่องการมีสวน
รวมของประชาชนกับการรางรัฐธรรมนูญ  
กระบวนการรางรัฐธรรมนูญตองอยูบนพ้ืนฐาน
การมีสวนรวมของประชาชนแนนอนแตวาตอง
แยกออกจากการมีสวนรวมของประชาชน การที่
เราเอาทั้ง ๒ อยางมารวมกันจึงทําใหเกิดปญหา 
เพราะมีความเห็นวากระบวนการรางรัฐธรรมนูญ
น้ัน ถามีบุคคลจากทุกภาคสวนมารวมในการราง 
บุคคลเหลานั้นก็จะมองเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวของ
กับตน หรือผลประโยชนของตนเทานั้น  จะไมได
มองภาพกวางหรือภาพรวมทั้งหมด 
 ๓) การที่ผูเสนอบทความไมเห็นดวย
ในการบังคับให ส.ส. สังกัดพรรคการเมืองเพราะ
ตองการให ส.ส. มีความเปนอิสระในการปฏิบัติ
หนาที่ผูแทนปวงชนชาวไทยและไมตองการให
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พรรคการเมืองมีความเขมแข็งเกินไป ซ่ึงวิธีการ
ดังกลาวอาจกอใหเกิดปญหาที่เคยเกิดขึ้นมาแลว
ในอดีตเกี่ยวกับ ส.ส. ขายตัว ทําใหรัฐบาลไมมี
เสถียรภาพ  ดังนั้น ประเทศไทยจะมีวิธีแกไข
ปญหานี้อยางไร และถาหากไม ให มีพรรค
การเมืองเราจะใชองคกรใดมาทําหนาที่ลักษณะ
ทํานองเดียวกับพรรคการเมือง 
 รศ.ดร. บรรเจิดฯ :  “ในระบอบเสรี
ประชาธิปไตยนั้น พรรคการเมืองเปนสิ่งที่ชั่วราย
ที่จําเปน”  ที่บอกวาเปนสิ่งชั่วรายเพราะวาพรรค
การเมืองสวนใหญมักจะแสวงหาอํานาจ แตถึง
อยางไรพรรคการเมืองก็เปนสถาบันที่จําเปนใน
ระบบเสรีประชาธิปไตย เพราะวาขณะนี้ ใน
ประเทศทั่วโลกยังไมสามารถที่จะหาสิ่งอ่ืนมา
ทดแทนพรรคการเมืองได พรรคการเมืองคือ
จุดเชื่อมระหวางอํานาจรัฐและประชาชน  เรา
ไมไดปฏิเสธพรรคการเมือง แตที่ปฏิเสธคือ 
ปฏิเสธพรรคการเมืองที่มีระบบการบริหารภายใน
พรรคการเมืองเปนเพียงระบบบริษัท ซ่ึงขึ้นอยู
กับคน ๆ เดียวที่เปนเจาของหรือนายทุนแลวใช
โครงสรางที่มีความเขมแข็งของพรรคการเมืองมา
ทําลายเจตนารมณหรือมโนธรรมของ ส.ส. ดังน้ัน 
ถาระบบพรรคการเมืองของเรายั งไม เปน
ประชาธิปไตย ตรงนี้ก็จะกลายเปนระบบเผด็จ
การโดยพรรคการเมืองในที่สุด  การที่จะใหพรรค
การเมืองมีความเขมแข็งจะตองพัฒนารวมกันกับ
ความเปนประชาธิปไตยภายในพรรคการเมืองคือ 
ความมีระบบพรรคการเมือง แตการจะเขียน
กฎหมายเพื่อใหพรรคการเมืองมีความเขมแข็ง
และมีระบบพรรคการเมืองน้ัน เปนความลมเหลว
ที่สืบเนื่องมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๒๑ 
 

 นอกจากนี้ ผูเขารวมรับฟงยังไดแสดง
ความคิดเห็นโดยเสนอประเด็นที่ เห็นวามี
ความสําคัญในการรางรัฐธรรมนูญฉบับถาวร ซ่ึง
สรุปเปนประเด็นไดดังนี้ 
 ๑. เกี่ยวกับคุณสมบัติของ ส.ส. และ 
ส.ว. ไมจําเปนตองจบปริญญาตรี 
 ๒. การขอเปดอภิปรายไมไววางใจ
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีใชจํานวน ส.ส. เพียง 
๑ ใน ๕ ก็พอ เพราะบุคคลเหลานี้เปนบุคคล
สาธารณะ  ดังน้ัน ควรจะเปดใหมีการอภิปราย
เพ่ือตรวจสอบถวงดุลไดงายขึ้น 
 ๓. วุ ฒิสภาถ ามีแล วจะทํ าให เกิ ด
ปญหาทางการเมืองอยางเชนจุดที่มาจากการ
เลือกตั้งชุดแรกเห็นวาไมตองมีดีกวา  
 ๔. การร างรั ฐธรรมนูญควรมีการ
กําหนดหลักเกณฑที่เปดโอกาสใหคนจนซึ่งเปน
คนสวนใหญของประเทศไดมีโอกาสเปนตัวแทน
เขามาทําหนาที่ในสภาใหมากขึ้นและ 
 ๕. การรางรัฐธรรมนูญไมควรมุงแตจะ
เอานิติศาสตรมาเปนเครื่องชี้นํา โดยลืมนึกถึง
ภูมิสังคมไทยตลอดจนสภาพสังคมตามความ 
เปนจริงดวย                                                          
                                                
  



 
 
 
 
 
 

 
 

 “ใด ๆ ในโลกลวนแตสิ่งสมมตุ ิ
 มิใชเรา มใิชทาน 
 มิใชการอยู มิใชการพราก มิใชอะไรทั้งสิน้ 
 นี่คือธรรมชาติแหงนิพพานของสากลจักรวาล” 
 
  พุทธทาสภิกข ุ
 

  
    

 
 

 (ที่มา : นิตยสารสารคดี ฉบับที่ ๒๕๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙) 
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โดย จรัญ  ภักดีธนากุล 
 

 
 ตามที่คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขไดทําการยึดอํานาจการปกครองของ
ประเทศ และได มีประกาศคณะปฏิ รูปการ
ปกครอง ในระบอบประชาธิ ป ไตย อั น มี
พระมหากษัตริย เปนประมุข ฉบับที่  ๓ ให
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ น้ัน  
เพ่ือเปนการปูแนวทางในการแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญฉบับใหมใหสอดคลองกับสภาพ
ปญหาไดมากที่สุดจําเปนที่ จะตองกําหนด
ประเด็นศึกษาวิจัยใหแมนยําตรงตอสาเหตุแหง
ปญหาดวย ขอเขียนนี้ จึงขอเสนอประเด็น
ดังกลาวไวดังตอไปน้ี 
 ประการที่ หนึ่ ง ที่ มาของวุ ฒิสภา 
เน่ืองจากไดมีการเปลี่ยนวิธีการเขาสูตําแหนง
จากการเปนสภาแตงตั้งมาเปนสภาเลือกตั้ง ซ่ึง
สถานะที่เปนอยูยังมีจุดที่ตองปรับปรุงแกไข 
เพราะในระบบที่เปนอยูยังมีจุดที่ตองปรับปรุง
แกไข เพราะในระบบที่เปนอยูหนีการฝกใฝทาง
การเมืองไดยาก จนไมสามารถดํารงความเปน
กลางได ทั้ง ๆ ที่เปาหมายของการมีวุฒิสภา 
ก็เพ่ือทัดทานตรวจสอบรัฐบาลและกลั่นกรอง
กฎหมาย ทั้งวุฒิสภายังเปนองคกรแตงตั้งบุคคล
เขาสูองคกรตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทั้งระบบ 

แตการคัดสรรบุคคลเขาสูการดํารงตําแหนง
ดังกลาวกลับไมไดผลอยางที่หวังไว หลายครั้ง
กลับไดคนที่นึกไมถึงวาจะไดเขาไปที่ผานมามี
หลายคนเสนอทางออกที่มาของของวุฒิสภา 
อยากใหวุฒิสภามาจากกลุมตัวแทนของทุกภาค
สวนในสังคมเพื่อเปนกระบวนการทัดทานที่เปน
กลางทางการเมืองจริง ๆ ถาไดวุฒิสภาแบบนั้น

นาจะดีขึ้นกวาเดิม∗ 
 สวนความเห็นที่ใหยุบวุฒิสภา โดยให
เหลือสภาเดียวถือเปนเรื่องนาเสียดายในแงการ
ทํางานทางกฎหมาย เน่ืองจากการทํางาน
บัญญัติกฎหมายของสภาผูแทนราษฎรถาเวลา
กระชั้นชิดหรือมีรางกฎหมายจํานวนมาก อาจจะ
ไมมีความละเอียดรอบคอบในการพิจารณา 
ซ่ึ ง กฎหมาย เป น เ รื่ อ งที่ มี ก า ร แบ ง ป น
ผลประโยชนที่ซับซอน มีทั้งขอดีและขอเสีย  
ถามีกระบวนการกลั่นกรองก็ยอมจะดีกวา ซ่ึง 
ถาไมมีสมาชิกวุฒิสภาในระบบรัฐสภา ก็ตองมี
กระบวนการพิจารณาอยางรอบคอบ อยางไร 
                                                 
  ∗เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสถาบัน
พระปกเกลา ครั้งที่ ๘ ประจําป ๒๕๔๙ เรื่อง “การปฏิรูป
รัฐธรรมนูญ : มุมมองเชิงเปรียบเทียบ” (Constitutional 
Reform : Comparative Perspective) ระหวางวันที่ ๓-๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ณ ศูนยประชุมสหประชาชาติ  
ถนนราชดําเนินนอก กรุงเทพมหานคร.  
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ก็ตามเห็นว าควรมี วุ ฒิสภา แตต องแก ไข
กระบวนการเพื่อใหไดบุคคลที่เปนกลางทาง 
การเมือง เพ่ือทําประโยชนในการพิจารณา
กฎหมายและการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 
 ประการที่สอง การปฏิรูปการเมือง 
ในสวนองคกรตรวจสอบการใชอํานาจรัฐที่ผานมา
มีปญหาในเรื่องของการทุจริต (Corruption) จึง
จําเปนตองมีการดุลและคานอํานาจรัฐตาม
ระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงรัฐธรรมนูญไดสราง
ระบบตรวจสอบอํานาจรัฐที่เปนองคกรอิสระ เชน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (ปปช.) คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
(คตง.) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา เปนตน ถาองคกร
เหลานี้มีพลังมากก็จะควบคุมการใชอํานาจรัฐ
ไมใหออกนอกลูนอกทาง ไมกลาใชอํานาจตาม
อําเภอใจ และย่ิงถาองคกรตรวจสอบสามารถ
ตรวจจับการใชอํานาจรัฐโดยไมชอบได ก็จะยิ่ง
ทําใหการปกครองบานเมืองถูกหลักธรรมาภิบาล 
แตหากองคกรตรวจสอบการใชอํานาจรัฐเหลานี้
ขาดประสิทธิภาพหรือตกอยู ในมือของผู ใช
อํานาจรัฐเสียเอง ยิ่งอันตรายมากกวาไมมีองคกร
ตรวจสอบ เพราะจะทําใหกลไกอื่นไมมีโอกาส 
เขามาตรวจสอบและผูกุมอํานาจรัฐอาจใช
กระบวนการตรวจสอบเพื่อฟอกการกระทําผิด
ของตนใหเปนถูก และเปนอาวุธทํารายฝาย 
ตรงขาม ซ่ึงตลอดเวลา ๘ – ๙ ป ที่ผานมา  
จะเห็นวาองคกรตรวจสอบอํานาจรัฐหลายองคกร 
ไมไดเปนไปตามหลักการทําหนาที่ไมไดอยางที่
ตั้งเปาหมายไว 
 สาเหตุขางตนเปนเง่ือนไขเปดชองใหคน
เขามาทุจริต (Corruption) ได ตองทําอยางไร 
จึงจะปฏิรูปกระบวนการคัดสรรบุคคลเขาสูการ

ดํารงตําแหนงในองคกรนั้น ๆ ไดอยางเหมาะสม 
โดยปกติจะใหผูสรรหามาจาก ๓ สวน คือ ฝาย
ศาล ฝายการเมือง และฝายนักวิชาการภาครัฐ 
เขาไปเปนคณะกรรมการสรรหา ซ่ึงพบวาใน
สัดสวนที่มาจากฝายศาลจะอยูเหนืออํานาจทาง
การเมืองและมีความเปนกลาง ม่ันใจมากที่สุดวา
ไมฝกใฝฝายรัฐบาล ฝายคาน หรือฝายใด  
จึงอยากใหองคประกอบกรรมการสรรหามาจาก
ฝายตุลาการมากที่สุด แตตอนนี้มีเพียง ๓ คน 
คือ ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานศาลฎีกา 
และประธานศาลรัฐธรรมนูญ สวนฝายการเมือง 
ที่ออกแบบไวเดิมยังไมถูกตองนักเนื่องจากให
พรรคการเมืองคัดเลือกกันเองใหเหลือ ๔ คน ซ่ึง
จะทําใหเกิดปญหาแบบ The winner takes all 
เพราะระหวางฝายคานกับฝายรัฐบาล หากฝาย
ไหนมีจํานวนมากกวาก็จะไดฝายตนเขาไปเปน
คณะกรรมการสรรหาบุคคลเขาสูองคกรอิสระได
ทั้งหมด ซ่ึงสามารถแทรกแซงกระบวนการ 
สรรหาไดเพราะมีจํานวนพอดีกับการเขาไป
บล็อกโหวต เพ่ือใหคนฝายตนเขาไปเปนองคกร
อิสระหรือเขาไปกําหนดมติของคณะกรรมการ
สรรหา หรือลมกระบวนการสรรหาทํ าให 
ไมสามารถตั้งองคกรอิสระได ซ่ึงถือเปนจุดออน 
 สวนองคประกอบที่มาจากมหาวิทยาลัย
ของรัฐ เห็นวาสมมติฐานไมนาจะถูกตองเพราะ
กรรมการสรรหาบุคคลตองมาจากบุคคลที่เปน
กลางทางการเมือง ไมจําเปนตองใชผู รูทาง
วิชาการสูง ๆ แตตองการคนที่เปนกลางทางการ
เมืองไมสังกัดพรรคการเมืองและการใชสัดสวน
เฉพาะนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยของรัฐก็เปน
การไมถูกตองเพราะยั งมี นักวิชาการจาก
มหาวิทยาลัยเอกชนที่มีความเปนกลางทางการ
เมืองอีกเปนจํานวนมาก ฉะนั้น หากจะนํามาเปน
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คณะกรรมการสรรหาจริง ๆ ก็ควรมีตัวแทนจาก
มหาวิทยาลัยรัฐสวนหนึ่งและเอกชนอีกสวนหนึ่ง 
อยางไรก็ตามเห็นวาผูแทนในสวนนี้ตรวจสอบ 
ดูไดยากวาเปนตัวแทนจากฝายการเมืองหรือไม 
ถาตัวแทนฝายการเมืองจะทราบไดชัดเจนวาอยู
ฝายไหนสวนตัวแทนที่มาจากศาลยุติธรรมถือวา
มีความเปนกลางและเปนอิสระ เพราะเขาสู
ตําแหนงราชการและเลื่อนขั้นขึ้นดวยตัวเอง  
ไมเคยตองเปนหนี้บุญคุณทางการเมืองของใคร 
การแกไขรัฐธรรมนูญในสวนนี้เห็นวาควรกําหนด
ตัวแทนฝายรัฐบาลและฝายคานเขามาเทา ๆ กัน 
ซ่ึงจําเปนตองมีฝายการเมืองเพราะจะรูจักวาใคร
เปนใครที่เปนกลางทางการเมือง สําหรับสัดสวน
ทางศาลเห็นวาศาลยังมีความเปนกลางอยูมาก 
คณะกรรมการสรรหาควรมีองคประกอบที่มาจาก
ศาลเพิ่มมากขึ้น นาจะเพิ่มสัดสวนเปนศาล
รัฐธรรมนูญ ๑ คน ศาลปกครอง ๒ คน และศาล
ยุติธรรม ๓ คน เน่ืองจากศาลยุติธรรมหางไกล
จากกระบวนการแทรกแซงทางการเมืองมากกวา
อีกสองศาล 
 ดังน้ัน องคประกอบเปนตุลาการ ๖ คน 
การเมือง ๒ คน นักวิชาการจากภาครัฐและ
เอกชน ๒ คน และอาจเพิ่มผูแทนองคกรอิสระ 
เชน คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ (ปปช.) คณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน (คตง.) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และ
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา แตทั้งน้ีในสัดสวน
ทั้งหมดควรจะอยูที่ประมาณ ๑๕ – ๑๖ คน  เพ่ือ
ทําใหเปนจํานวนมากพอที่จะไมทําใหเกิดบล็อก
โหวต 
 ประการที่สาม ดานศาลรัฐธรรมนูญ 
หัวใจสําคัญของผูที่จะมาดํารงตําแหนงตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญ คือความเปนกลางทางการเมือง 
อาจไมจําเปนตองเชี่ยวชาญทางกฎหมายมาก 
ขอเพียงมีสามัญสํานึก มีความเปนกลางทางการ
เมือง และอิสระจากฝายตาง ๆ จริง ๆ ถาเกงแต
ขาดความอิสระก็จะมีคําวินิจฉัยอยางที่ปรากฏ
ในประวัติศาสตร คําวินิจฉัยเหลานี้อธิบายคนที่
มีสามัญสํานึกไมได แตก็วินิจฉัยมาแลวและ
ผูกพันทุกองคกรโตแยงอะไรไมไดเลย โดย
หลักการแลวขึ้นชื่อวาศาลตองรักษาความเปน
กลาง ตองดํารงความเปนอิสระจากอํานาจ
แทรกแซงทางการเมืองไมวาจะเปนอํานาจเถื่อน 
อํานาจเงนิ หรืออํานาจรัฐ 
 ปญหาของศาลรัฐธรรมนูญขณะนี้คือ
สัดสวนองคคณะตุลาการ จําเปนหรือไมที่ตองมี 
๑๕ คน อาจจะมีแค ๗ – ๙ คน จะไดหรือไมโดย
มาจากศาลฎีกา ๕ คน ศาลปกครองสูงสุด ๓ คน 
และอีก ๑ คน มาจากองคกรอ่ืน ๆ เชน ให
วุฒิสภาเสนอหรืออาจมาจากสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไมใชมีแตคนที่มี
ความรูแตไมมีหลักประกันในเรื่องของความเปน
กลาง นอกจากนี้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญสาย
ผูทรงคุณวุฒิทั้งจากนิติศาสตรและรัฐศาสตร 
ก็ถือวามีปญหาตองกําหนดใหชัดเจนกวานี้ 
วาผูทรงคุณวุฒิทางนิติศาสตรและรัฐศาสตรน้ัน
มีความหมายอยางไรที่ผานมาไมมีความชัดเจน
ใครก็ตามแคมีเพียงปริญญานิติศาสตรบัณฑิต 
หรือรัฐศาสตรบัณฑิตเทานั้นก็สามารถเปน 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผูทรงคุณวุฒิไดแลว 
และครั้งหนึ่งตองการผูทรงคุณวุฒิทางนิติศาสตร
เขาไปแทนตุลาการที่ขาดปรากฏวามีการแขงขัน
ระหวาง ๒ คน คนหนึ่ งเปนศาสตราจารย
ปริญญาเอกทางกฎหมาย เปนคนที่คนในวงการ
นิติศาสตรยอมรับในความรูความสามารถ 
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ขณะที่อีกคนหนึ่งในวงการนิติศาสตรไมมีใคร
รูจัก แตมีปริญญานิติศาสตรบัณฑิตอยูหน่ึงใบ ก็
เขามาแขงขันและในที่สุดวุฒิสภาก็เลือกมาเปน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญสายผูทรงคุณวุฒิทาง
นิติศาสตร เห็นวาไมถูกตอง แตก็ทําอะไรไมได
เพราะกฎหมายใหอํานาจอยางนั้น 
 ประการที่สี่  เห็นวาควรจะมีการจัดตั้ง
ศาลเลือกตั้ง หรือกระบวนการวินิจฉัยขอขัดแยง
ในเร่ืองการเลือกตั้ง ปญหาเรื่องการเลือกตั้งชอบ
หรือไม รวมทั้งการใหใบแดงใบเหลือง ปจจุบัน
การใหอํานาจทั้งหมดนี้กับคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) ไมนาจะถูกตอง และถือเปน
ตนเหตุของปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชวงเวลาที่
ผานมา จําเปนตองมีการปรับปรุง เพราะมีปญหา
จากการที่ กกต. มีอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดใครจะ
มาโตแยงไมได เพราะใหทั้งอํานาจบริหารจัดการ 
ใหอํานาจนิติบัญญัติในการออกกฎระเบียบ และ
อํานาจตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดแกองคกรนี้ สิ่งที่นา
กลัวมากที่สุด คือ การรวบอํานาจเบ็ดเสร็จไวใน
องคกรเดียวกันโดยไมมีการตรวจสอบคัดคานนั้น
คือ Corrupt Absolutely พูดอยางนี้ ไม ใชการ
กลาวหาใครวาทุจริต (Corruption) แตโดยหลัก
วิชา สามารถเปรียบเทียบสภาวะอยางนี้วาเปน
เผด็จการ แตเปนเผด็จการเฉพาะกิจการเลือกตั้ง 
เปนเรื่องที่อันตรายมาก เพราะความผิดพลาด
เปนสมบัติของมนุษย ดังน้ัน การใช อํานาจ
รุนแรงใหคุณใหโทษคน จึงตองมีการกลั่นกรอง
การใชอํานาจ เพ่ือปองกันไมใหใชอํานาจในทาง
ที่ผิด 
 วิธีการแกไขปญหาน้ีทําไดหลายรูปแบบ 
เชน กกต. ใช อํานาจเหมือนเดิมแตสามารถ
อุทธรณไปที่ศาลปกครอง ศาลยุติธรรม หรือศาล
รัฐธรรมนูญ หรือจะให ๓ ศาลรวมกันวินิจฉัย

หรือตัดอํานาจตุลาการไปใหศาล สวน กกต. ทํา
หนาที่เปนพนักงานสอบสวนสงเรื่องใหศาล ซ่ึง
แบบหลังตองมีการตั้งศาลเลือกตั้ง อาจจะตั้งเปน
ศาลที่ ๕ เพ่ิมขึ้นจากที่ประเทศขณะนี้มี ๔ ศาล 
คือ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง ศาลยุติธรรม 
และศาลทหาร ซ่ึงรัฐธรรมนูญเปดชองวางใหทํา
ไดโดยตราพระราชบัญญัติรองรับ หรือจะใช
ทรัพยากรที่มีอยูแลวโดยไมตองสรางศาลใหม 
เชน ใหศาลที่มีอยูรับไปวินิจฉัย ตั้งเปนแผนก
ขึ้นมาเชนเดียวกับศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ 
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือจะวางแนวทาง
วาถาเลือกตั้งทองถิ่นไปที่ศาลไหน เลือกตั้ง
ระดับประเทศไปที่ศาลไหน ซ่ึงออกแบบไมยาก 
 ประการที่หา  ปญหาของศาลยุติธรรม 
ประเด็นปญหาคือรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
ทําลายหลักการของศาลยุติธรรมหลายประการ 
ที่ผานมาศาลยุติธรรมมีการสรางระบบปองกัน
การแทรกแซงจากภายนอก ขณะเดียวกันก็มี
ระบบตรวจสอบ ควบคุม กลั่นกรองภายใน
คอนขางรัดกุม มีการเครารพเชื่อฟงกันเปน
ระดับชั้ น มีผู พิพากษาผู ใหญ เปนพ่ี เลี้ ยง 
ผูพิพากษาใหมที่ประสบการณนอย ชวยตรวจ
เพ่ือกรองคําพิพากษากอนจะออกไป ตองไม
พลาด ไมผิดเพี้ยน  แตรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
ไดสรางระบบเด็กปกครองผูใหญ หมายความวา
เวลานี้ผูพิพากษาเจาของสํานวนมีอิสระเต็มรอย 
ไมใหใครมายุงเกี่ยวในสํานวน ถาไมพอใจก็ให
อุ ทธรณ ไปที่ ศาลอุทธรณ  และศาลฎี กา
ตามลําดับ ทําใหคดีความไปที่ศาลอุทธรณเพ่ิม
จํานวนมากกวาที่ เคย ขณะเดียวกันคดีจาก 
ศาลอุทธรณก็ขึ้นสูศาลฎีกามากขึ้น ปที่ผานมา 
มีจํานวนถึงสองหม่ืนคดี แตผูพิพากษาในศาล
ฎีกาปจจุบันสามารถตัดสินไดมากสุดปละ 
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หน่ึงหม่ืนคดี กลายเปนดินพอกหางหมูถึงคราวที่
ตองปฏิรูปใหญ 
 นอกจากนี้ระบบเด็กปกครองผู ใหญ 
ยั งถู กสร างจากรั ฐธรรมนูญ ที่ กํ าหนดให
คณะกรรมการขาราชการตุลาการศาลยุติธรรม 
(กต . )  ทั้ ง  ๑๒  คน  จากศาลฎี กา  ๔  คน  
ศาลอุทธรณ ๔ คน และศาลชั้นตน ๔ คน ตองมา
จากการเลือกตั้ง ผูพิพากษาทุกคนมีสิทธิเลือกตั้ง 
กต. ซ่ึงเสียงสวนใหญของผู มีสิทธิ เลือกคือ 
ผู พิ พากษาศาลชั้ นต น  ซ่ึ ง มี จํ านวนกว า 
สองพันคน โดยจํานวนนี้เปนผูพิพากษาใหม  
ยังมีกลุม มีสถาบัน ยังไมโตพอที่จะเปนอิสระ 
เปนปจเจกบุคคล เหมือนตุลาการที่แทจริงที่ไมมี
รุน ไมมีสถาบัน ไมมีพรรค ไมมีฝกมีฝาย การ
เลือกตั้งระบบนี้คะแนนเสียงสวนใหญจึงอยูที่ 
ผูพิพากษาศาลชั้นตน และโดยธรรมชาติที่ไหน 
มีเลือกตั้งที่น่ันยอมมีการหาเสียง เกิดหัวคะแนน 
และแนวรวม ผลคือใครที่จับกระแสใหญหรือแนว
ใหญไดคนนั้นจะได กต. ๑๒ คน เปนลักษณะ 
The winner takes all คือกลุมน้ัน คณะบุคลนั้น 
สายน้ันจะเปนผูทรงพลัง เปนเจาพอที่แทจริงใน
วงการศาลยุติธรรม อันตรายมาก สภาพที่เกิดใน
ปจจุบัน ผูพิพากษาศาลฎีกาที่อยากเปน กต.  
๔ คน ก็จะตองเดินสายขอคะแนนจากลูกศิษย 
กลายเปนระบบ ใครมีบุญคุณกับใคร อยางนี้
อันตรายตองแกทันที 
 ประการที่หก   สิ่งทีตองแกอีกประการ
หน่ึงคือ กรอบเวลาของการออกกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญ และกฎหมายลูกบท จะเห็น
วารัฐธรรมนูญใชมา ๘ – ๙ ปแลว บางเร่ืองยังไม
มีการออกกฎหมายรองรับ ทําใหสิทธิ หนาที่
หลักการทั้งหลายในรัฐธรรมนูญเปนหมัน การแก

รัฐธรรมนูญครั้งน้ีตองระบุใหชัดเจนวาเรื่องใด
ตองทําใหเสร็จภายในกี่ป 
 ประเด็นที่ เจ็ด  สิ่ งที่ตองแกอยาง
เรงดวน คือจริยธรรมทางการเมือง เพราะ
การเมืองเปนเรื่องกระแสใหญในประเทศ คนที่
อยูในตําแหนงทางการเมืองคุมราชการระดับสูง  
คุมอํานาจรัฐใหคุณใหโทษแกผู อ่ืนไดมาก  
ถาเปน นาย ก. หรือนาย ข. ศีลธรรมเสื่อม  
ทํารายคนอื่นนอย และจับไมยาก แตคนที่ มี
อํานาจรัฐในมือที่ศีลธรรมเสื่อม ผิดลูกผิดเมีย 
คนอ่ืน ยักยายถายเทผลประโยชน แลวบอกวา
ทําได ไมเห็นมีปญหาอะไร ไมผิดกฎหมาย เรื่อง
สวนตัว ผิดกฎหมายตรงไหน ถาอยางนี้คนใน
ประเทศนี้ เดือดรอน ดังน้ัน จึงตองปฏิ รูป
คุณธรรมศีลธรรมทางการเมืองนําหนาประเด็น
อ่ืนทั้งหมด 
 รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันเขียนไวใน
มาตรา ๗๗ วาให จัดทํามาตรฐานคุณธรรม 
ผู ดํ ารงตําแหนงทางการเมืองเพ่ือปองกัน 
การทุจริต ถาศีลธรรมเสื่อมการประพฤติมิชอบ 
ก็มากขึ้น ตองมีการคานอํานาจทั้งทางกฎหมาย
และทางจริยธรรม โดยจริยธรรมและศีลธรรมเปน
ตัวถวงภายในถาสองตัวทํางานดี การทุจริต 
(Corruption) ทําไดยากขึ้น แตถาไมมีจริยธรรม 
การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบก็จะไมมี
ประสิทธิภาพ รัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๗ เขียนไว
ถูกตองแตไมมีแขนขา ไมมีสภาพบังคับ เปน
กระดาษเปอนหมึกไมมีใครอางรัฐธรรมนูญ
มาตรานี้มาวิ เคราะหผู ดํ ารงตํ าแหนงทาง
การเมืองเลย ทั้งที่ เปนเรื่องใหญ จึงเห็นวา 
ขอเสนอใหแกไขเพิ่มเติมวรรคสองในมาตรา ๗๗ 
วา ในการพิจารณาแตงตั้งบุคคลเขาสูตําแหนง
ตาง ๆ ในวรรคหนึ่ง รวมทั้งการดํารงตําแหนง
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และพนจากตําแหนงตองมีการประเมินผล
พฤติกรรมทางคุณธรรม จริยธรรม ควบคูไปกับ
การประเมินสมรรถภาพ ใหสองอยางเทากัน ถา
หากตองการทั้งคนเกงและคนดี เกงอยางเดียว
อาจเปนโจรได ดีอยางเดียวเปนเหยื่อโจรได
เหมือนกั น  ทั้ ง น้ี  ตามที่ กฎหมายบัญญัติ 
ซ่ึงจะตองทํารายละเอียดใหเสร็จภายใน ๑ ป  
แคน้ีก็มีชองทางใหร้ือฟนประเด็นจริยธรรมขึ้นมา
ใหมได ไมใชแถลงวาตนเองทําถูกตองตาม
กฎหมายทุกอยาง แตเร่ืองจริยธรรมอยามาถาม 
น่ีเปนความเสื่อมทางคุณธรรมจริยธรรม ไมวา
ศาสตรแขนงไหน ถาไมมีคุณธรรมเปนรากฐาน 
ศาสตรน้ันไมใชศาสตร 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ทั้งนี้ ปญหาทางจริยธรรมมีในทุกวงการ
โดยมีสาเหตุมาจากกระแสวัตถุนิยมที่มากขึ้น 
ที่มากดเรื่องจริยธรรมใหมีนอยลง ซ่ึงวิธีการแก
จะตองเนนย้ําการพัฒนาทางจิตวิญญาณใหเกิด
ปญญาเพ่ือลดกระแสวัตถุ นิยมไมให มีการ
แบงแยกชนชั้นและมุงแขงขันกันสุดเหวี่ยง
เพ่ือใหไดมาซึ่งทรัพยสินเงินทอง จนเกิดเปน
ระบบธนบัตรนิยม ทําใหคนจากเดิมที่เคยนับถือ
ศาสนาที่มีคําสอนทางจิตวิญญาณ กลับเปลี่ยน
มานับถือศาสนาเงิน ที่ยึดหลักวาความดีคือ 
เงินเขา ความชั่วคือเงินออกซึ่งสรางระบบ
มิจฉาทิฐิขึ้นวา กินตามน้ําได ขออยาใหใครจับ
ไดก็พอ กอใหเกิดปญหาแกสังคมอยูในขณะนี้ 
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โดย  รศ.ดร. มนตร ี รูปสุวรรณ 
อดตีสมาชกิสภารางรัฐธรรมนญู  

 
 

ในฐานะที่ ผู เขี ยนเคยเปนสมาชิ ก 
สภารางรัฐธรรมนูญ ฉบับรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซ่ึง
ปจจุบันไดถูกยกเลิกไปแลวโดยประกาศของ
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (คปค.) 
ผูเขียนอยากฝากขอคิดเห็นบางประการเกี่ยวกับ
การรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม ดังนี้ 

ประการที่หนึ่ง ตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พุทธศักราช 
๒๕๔๙ บัญญัติใหมีสภารางรัฐธรรมนูญ  
เพ่ือจัดทํารางรัฐธรรมนูญ อันประกอบดวย
สมาชิกมีจํานวน ๑๐๐ คน ซ่ึงทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ แตงตั้งตามวิธีการที่บัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญ กลาวคือ ใหมีสมัชชาแหงชาติ 
ประกอบดวยสมาชิก  ซ่ึ งทรงพระกรุณา 
โปรดเกลาฯ แตงตั้งจากผูมีสัญชาติไทยโดย
กําเนิด อายุไมต่ํากวา ๑๘ ป มีจํานวนไมเกิน 
๒,๐๐๐ คน และใหสมัชชาแหงชาติ ทําหนาที่
คัดเลือกสมาชิกดวยกันเอง เพ่ือจัดทําบัญชี
รายชื่อผูสมควรไดรับการโปรดเกลาฯแตงตั้ง
เปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ มีจํานวน 
๒๐๐ คน ใหแลวเสร็จภายใน ๗ วัน นับแตวัน

เปดประชุมสมัชชาแหงชาติครั้งแรก เม่ือไดรับ
บัญชีรายช่ือที่ไดรับการคัดเลือกจากสมัชชา
แหงชาติแลว  ใหคณะมนตรีความมั่นคง
แหงชาติคัดเลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อ
ดังกลาวใหเหลือ ๑๐๐ คน และนําความกราบ
บังคมทูลเ พ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
แตงตั้งเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 

สําหรับในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญ
น้ั น  ใ ห ส ภ า ร า ง รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญขึ้น
คณะหนึ่ง ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิซ่ึงเปน
หรือมิได เปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 
ที่ไดรับการคัดเลือกตามมติของสภา จํานวน 
๒๕ คน และผูทรงคุณวุฒิซ่ึงเปนหรือมิไดเปน
สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ จํานวน ๑๐ คน 
ตามคําแนะนําของประธานคณะมนตรีความ
ม่ันคงแหงชาติ  

การสรรหาสมัชชาแหงชาติจํานวน 
ไมเกิน จํานวน ๒ ,๐๐๐ คน เ พ่ือคัดเลือก
กันเองใหเหลือ จํานวน ๒๐๐ คน กอนสง
รายชื่อใหคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ
คัดเลือกเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 
จํานวน ๑๐๐ คน เขาไปทําหนาที่ยกราง
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รัฐธรรมนูญตามแนวทางของคณะปฏิรูปการ
ปกครอง ในระบอบประชาธิ ป ไตย อั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (คปค.) น้ัน  
มีขอสังเกตวา การที่รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว
บัญญัติวิธีการสรรหาเชนนี้ ทําใหนาเปนหวง
วา การเลือกบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงใน
สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ จํานวน ๒๐๐ คน 
จากบุคคลที่ เปนสมัชชาแหงชาติ จํานวน  
๒,๐๐๐ คน อาจจะมีการ Block Vote กันได
โดยงาย ซ่ึงเราก็เคยมีปญหามาแลว ในการ
เลือก “สภาสนามมา” ในสมัยหลังเหตุการณ 
๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖  

สวนประเด็นการแตงตั้งบุคคล จํานวน 
๓๕  คน  เ พ่ือไปเปนคณะกรรมาธิการ 
ยกร า งรั ฐธรรมนูญ  อันประกอบด วย 
ผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงเปนหรือมิไดเปนสมาชิก 
สภารางรัฐธรรมนูญที่ไดรับการคัดเลือกตาม
มติของสภา จํานวน ๒๕ คน และผูทรงคุณวุฒิ
ซ่ึ ง เ ป น ห รื อ มิ ไ ด เ ป น ส ม า ชิ ก ส ภ า ร า ง
รัฐธรรมนูญ จํานวน ๑๐ คน ตามคําแนะนํา
ของประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
พระราชกฤษฎีกา น้ัน ก็ไมไดมีหลักประกันที่
จะแสดงใหเห็นวา คณะกรรมาธิการฯ ดังกลาว 
จะรางรัฐธรรมนูญใหเปนไปตามเจตนารมณ
ของการปฏิรูปการเมืองไดอยางไร  

การกําหนดหลักเกณฑเชนนี้ เปนการ
กําหนดหลักเกณฑที่ยุงยากและสลับซับซอน 
ฉะ น้ัน  โดยหลั กการแล ว  การคั ด เ ลื อก
ผูทรงคุณวุฒิตามมติของสภา ซ่ึงเปนหรือ 
มิไดเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ จํานวน 
๒๕ คน และผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงเปนหรือมิไดเปน

สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ จํานวน ๑๐ คน 
นาจะตองคัดเลือกบุคคลจากผูทรงคุณวุฒิ 
ที่ แ ท จ ริ ง  โ ด ยต อ ง เ ป น ผู ท ร งคุณวุ ฒิ 
ที่เชี่ยวชาญทั้งสาขากฎหมายมหาชน สาขา
รัฐศาสตรสาขารัฐประศาสนศาสตร หรือ
เคยเปนผูผานการบริหารราชการแผนดิน
มาแลว จึงจะสามารถจัดทํารางรัฐธรรมนูญที่ดี
และสมบูรณได 

ดั ง น้ัน  จึ ง ใครขอฝากขอคิด เรื่ อ ง 
การสรรหาสมัชชาแหงชาติ  สภาราง
รัฐธรรมนูญ และคณะกรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญ  ไปยั งผู เกี่ ยวของได โปรด
พิจารณาอยางละเอียดและรอบคอบดวย  

ป ร ะ ก า ร ที่ ส อ ง  ก า ร กํ า ห น ด
ระยะเวลาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย(ฉบับชั่วคราว ) พุทธศักราช  ๒๕๔๙ 
มาตรา ๒๙ ที่บัญญัติใหสภารางรัฐธรรมนูญ
จัดทํารางรัฐธรรมนูญและพิจารณาแลวเสร็จ
ภายใน ๑๘๐ วัน (๖ เดือน) นับแตวันเปด
ประชุมสภารางรัฐธรรมนูญครั้งแรก น้ัน จาก
ประสบการณของผู เ ขี ยนในการยกร า ง
รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๐ พบวา การราง
รัฐธรรมนูญที่ดี ตองมีผูยกรางรัฐธรรมนูญใน
จํานวนที่ไมมากนัก และตองมีการวางกรอบ
การยกรางเสียกอน 

การที่ใชผูรางรัฐธรรมนูญถึง ๓๕ คน 
โดยไม มีหลักประกันใดๆ  ว า  ผู ร าง เปน
ผูทรงคุณวุฒิจริงหรือไม จะทําใหเกิดการ
ถกเถียงในประเด็นตางๆ และเสียเวลาการ
พิจารณาเปนเวลานาน ซ่ึงอาจจะไมแลวเสร็จ
ภายในกําหนด ๑๘๐ วัน ดังที่ รัฐธรรมนูญ
บัญญัติ อีกทั้ง การเรงรัดเวลาเชนนี้ ทําใหเกิด
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ปญหามาก  เพราะเมื่อมีการแปรญัตติใน
มาตราใดที่ สํ าคัญแลว  สภาจะไม มี เวลา
พิจารณาในรายละเอียดครบถวนและรอบคอบ 
จนทํ า ใ ห นํ า ไ ปสู ก า ร ตี ค ว ามกฎหมาย 
อยางมากมาย ดังเชนที่ปรากฏมาแลวใน
รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๐  

ทายสุดนี้  ผู เขียนใครขออัญเชิญ
กระแสพระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัว ที่ทรงพระราชทานแกสมาชิก
สภารางรัฐธรรมนูญ ณ ศาลาดุสิตาลัย เม่ือ
วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๐ ความวา  

“ความจริ ง รั ฐ ธ ร รม นูญ  เ ป น
กฎหมายที่เปนแมบท หรือเปนกฎหมายที่
วางระเบียบกวางๆ สําหรับที่จะปกครอง
ประ เทศ  นอกจาก น้ันก็ควรจะมี ร า ง
กฎหมายที่เขาเรียกกันวา กฎหมายลูก 
งายกวาที่จะเอากฎหมาย ทั้งแมทั้งลูก อยู
ในรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน เพราะวาการ
แกไขจะลําบาก สวนการแกไขรัฐธรรมนูญ 
ก็ไมควรจะลําบากเกินไป เพราะวาโลก 
ก็เจริญวิวัฒนาการไปเร่ือย จะตองให
รั ฐธรรมนูญ น้ี  สามารถใช ในโอกาส 
ทุกโอกาส ฉะน้ัน ขอสําคัญอยางหนึ่งของ
รัฐธรรมนูญก็คือ จะตองคลองตัว 

นอกจ าก น้ี มี สิ่ ง ที่ สํ า คั ญ ก็ คื อ 
จะตองใหสามารถที่จะรางกฎหมายที่
สอดคลอง กับรัฐธรรมนูญน้ีโดยงาย และ
ไมมีปญหากํากวม ฉะนั้น การสรางการ
รางรัฐธรรมนูญน้ีจึงตองมีความสําคัญ คือ
ใหแจมแจง การรางรัฐธรรมนูญน้ี มีความ

ลําบากอยูอยางหน่ึง คือ ขาพเจาเขาใจวา
นับวาเปนอยางเดียว คือจะตองสรรคํา 
สรรหาคําที่เหมาะ ที่ไมกํากวม และลงใน
กฎหมายที่ไมเยิ่นเยอ ฉะนั้น แตละทาน 
ซึ่ งมีความรู  ก็ตองชวยกันสรรหาคํ า 
ที่เหมาะสม คราวนี้ก็ทานมีอยู ๙๘ คน 
ตามหลักควรจะมี ๙๙ แตเดี๋ยวนี้ทาน 
มีความรู ๙๘ คน ก็จะตองพยายามที่จะ
พูด กัน  เพื่ อที่ จ ะ เลือกสรร คํา เหล า น้ี 
ใหเหมาะสม มิใชที่จะใหตกลงกันงายเกิน  
แตไมใชใหตกลงยากเกินไป เพราะวาทาน
มีเวลาจํากัด ที่พูดวันน้ีเปนการพูดแบบ
คราวๆ และโดยรวม แตเขาใจวาทาน
ทั้งหลาย  จะมีความสามารถ ที่จะราง
รัฐธรรมนูญที่จะใชงานได "           

    โดยสรุป ผูเขียนจึงขอฝากไปยัง
สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญในอนาคต  
และผู มี ส วนเกี่ ยวข องทุกท าน  ได โปรด
ตระหนักในขอคิดเห็นเหลานี้ และหวังวา การ
รางรัฐธรรมนูญฉบับใหมน้ี จะนําไปสูการ
ปฏิรูปทางการเมืองอยางแทจริง กับทั้งเพ่ือให
รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายแมบทที่สามารถ
ใชไดนานเปนหลักในการปกครองของประเทศ 
มิใชเปนเพียงรัฐธรรมนูญที่ใชไดแคชั่วคราว
หรือระยะเวลาเพียงสั้นๆ ดังเชนที่เคยเปนมา
ในอดีต 

 
 

          
                                                   



 
 
 
 

 

 “ประชาชนจะเรียนรูวาพลังของเขามีความหมาย  
เพียงแคประชาชนไมยอมรับอํานาจ  
ไมใหความรวมมือกับระบอบหรือผูปกครองที่ไมเปนธรรม  
เขาก็สามารถกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลง  
และถาประชาชนเชื่อวาสนัติวิธกีอใหเกิดความเปลีย่นแปลงได  
อันนั้นคือบทเรียนที่จะเปนคุณูปการของสังคมไทย  
เพราะไมวาจะมีความขัดแยงอะไรขึ้นมาก็ตาม  
เราก็จะใชสนัติวิธีแกไข” 
 
 
  พระไพศาล  วิสาโล 
 
 

 
                                            (ที่มา : นิตยสารสารคดี ฉบับที่ ๒๕๔ เมษายน ๒๕๔๙) 
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โดย นํ้าแท   มีบุญสลาง๑ 
 
 
 ปจจุบันหลักการและแนวความคิดเรื่อง
สิทธิมนุษยชนไดรับการยอมรับในระดับสากล
และมักถูกกลาวอางเสมอๆ วาการกระทําหรือ
การใชอํานาจปกครองของรัฐจะตองอยูภายใต
และใหความเคารพตอหลักการและแนวความคิด
เร่ืองสิทธิมนุษยชนอยางเครงครัด 

ในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 
(Universal declaration of Human Rights) 
ไดกลาว ถึงศักดิ์ศรีและสิทธิไวใน  ขอ ๑ วา 
“มนุษยทั้งหลายเกิดมา อิสระ เสรีและเทาเทียม
กันทั้งศักดิ์ศรีและสิทธิทุกคนไดรับการประสิทธิ
ประสาทเหตุผลและมโนธรรม และควรปฏิบัติ 
ตอกันอยางฉันทพ่ีนอง” 

 สวนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย ฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๐  ที่ไดถูกยกเลิกไป ได
วางหลักการเรื่องสิทธิและเสรีภาพของปวงชน
ชาวไทยไวใน มาตรา ๔ ซ่ึงบัญญัติวา “ศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพของบุคคล
ยอมไดรับความคุมครอง” และตามมาตรา ๒๖ 
บัญญัติวา  “การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐ 
ทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  
 
 

                                                 
 

๑
อัยการประจํากรม  สํานักงานอัยการ

พิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา  สํานักงานอัยการ
สูงสุด. 

 
 
 
 
 

สิ ทธิ และ เสรี ภาพตามบทบัญญั ติ แห ง
รัฐธรรมนูญน้ี” ซ่ึงหลักการเหลานี้เปนหลักการ
ที่ไดรับการยอมรับจากนานาประเทศและเชื่อวา
จะ ได รั บการบั ญญั ติ รั บรอง อี กครั้ ง ใน
รัฐธรรมนูญฉบับใหม 

 จะเห็นไดวาทั้งปฏิญญาสากลวาดวย
สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ชน แ ล ะ รั ฐ ธ ร ร มนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐  ไดบัญญัติ 
ทั้งเรื่องศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและสิทธิ 
สวนบุคคลไวโดยกลาวรวมกันในเรื่องสิทธิ
มนุษยชน จึงนาสนใจวาศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย กับสิทธิและเสรีภาพนั้นมีความเหมือน
หรือแตกตางกันอยางไร ในที่น้ีผูเขียนไดแบง
ระดับความสําคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชนเปน
สองสวนคือ  
 ๑. ระดับศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
(Human Dignity) 
 ๒.  ระดับสิทธิและเสรีภาพทั่วไป  

การกลาวอางเรื่องสิทธิเสรีภาพควร
จะตองกําหนดขอบเขตอยางชัดเจนวาเปนเรื่อง
ศั กดิ์ ศรี ความเป นมนุษย หรื อเรื่ องสิ ทธิ 
สวนบุคคลหรือไมและอยางไร  
  หากจะกลาวเฉพาะสิทธิ เสรีภาพ 
สวนบุคคลแลว บุคคลทุกคนยอมมีสิทธิ
เสรีภาพในการที่จะจัดการหรือดําเนินการเรื่อง
ตางๆ ของตนอยางไรก็ไดที่ไมเปนการละเมิด
สิทธิของผูอ่ืน โดยสิทธิและเสรีภาพทั่วไปหรือ



 

บทความทางวิชาการ 

๕๔  

ระดับสิทธิส วนบุคคลนี้ เปนสิทธิ เสรีภาพ
โดยทั่วไปของประชาชนที่จะมีสิทธิเสรีภาพใน
การดํารงชีวิต สิทธิเสรีภาพในการบริหารจัดการ
ทรัพยสินของตน สิทธิในการพูดหรือแสดงความ
คิดเห็น อิสระในการเดินทางไปตามสถานที่
ตางๆ  หรือเสรีภาพในการประกอบอาชีพ  
เปนตน  

อย างไรก็ ตามไม ใช ว าประชาชน 
หรือบุคคลใดจะมีสิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล 
จนไรขอบเขตหรือไมมีขอจํากัดใดๆ  ใน
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ขอ ๒๙ (๒) 
ไดกําหนดขอบเขตและจํากัดการใชสิทธิและ
เสรีภาพวา “การใชสิทธิและเสรีภาพ บุคคลตอง
อยูใตเพียงเชนที่จํากัดโดยกําหนดแหงกฎหมาย
เฉพาะ เพ่ือความมุงประสงคใหไดมาซึ่งการ
ยอมรับ และการเคารพโดยชอบในสิทธิ เสรีภาพ
ของผูอ่ืน และเพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนดอัน
ยุติธรรมของศีลธรรม ความสงบเรียบรอยของ
ประชาชาติและสวัสดิการโดยทั่วๆ ไป ในสังคม
ประชาธิปไตย” 

สวนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๐ ไดวางหลักเกณฑในการ
จํากัดสิทธิ เสรีภาพของประชาชนไวหลาย
ประการ เชน  มาตรา ๒๘ บัญญัติวา บุคคลใช
สิทธิและเสรีภาพของตนเทาที่ไมละเมิดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลอื่นหรือไมขัดตอศีลธรรม 
อันดีของประชาชน นอกจากนี้ยังไดจํากัดสิทธิ 
เสรีภาพในการเดินทางไวตามมาตรา ๓๖๒, 

                                                 
๒มาตรา ๓๖ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการ

เดินทางและมีเสรีภาพในการเลือกที่อยูภายใน
ราชอาณาจักร 
 การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํา
ไมได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายเฉพาะเพื่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบ

จํากัดเสรีภาพในการสื่อสาร ตามมาตรา ๓๗๓ ,
จํากัดเสรีภาพในการพูดแสดงความคิดเห็น 
การเขียน พิมพโฆษณา ไวตามมาตรา ๓๙ โดย
รัฐธรรมนูญบัญญัติได จํากัดสิทธิ เสรีภาพ
เหลานั้นดวยเหตุผลเฉพาะในกรณีมีความ
จําเปนเพ่ือการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือ
เพ่ือการรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน, จํากัดสิทธิเสรีภาพในทาง
วิชาการตาม มาตรา ๔๒๔ วาตองไมขัดตอ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน, หรือจํากัดสิทธิใน 
ทรัพยสินของประชาชนตามมาตรา ๔๙๕ อาจ
ถูกกระทบไดโดยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย
เพ่ือการอันเปนสาธารณูปโภคหรือการจําเปน

                                                                  
เรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชน การผัง
เมือง หรือเพ่ือสวัสดิภาพของเยาว........................ 

๓มาตรา ๓๗ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการ
ส่ือสารถึงกัน  โดยทางที่ชอบดวยกฎหมาย 
 การตรวจ  การกัก  หรือการเปดเผย 
ส่ิงส่ือสารที่บุคคลมีติดตอถึงกัน  รวมท้ังการกระทํา
ดวยประการอื่นใด  เพ่ือใหลวงรู ถึงขอความใน 
ส่ิงส่ือสารทั้งหลายที่บุคคลมีติดตอถึงกัน  จะกระทํา
มิได  เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายเฉพาะ เพ่ือรักษาความมั่นคงของรัฐหรือ
เพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน. 

๔มาตรา ๔๒ บุคคลยอมมีเสรีภาพ
ในทางวิชาการ 
 การศึกษาอบรม การเรียนการสอน การ
วิจัย และการเผยแพรงานวิจัยตามหลักวิชาการ 
ยอมไดรับ ความคุมครอง ทั้งนี้  เทาไมขัดตอหนาที่
ของพลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน. 

๕มาตรา ๔๙ การเวนคืนอสังหาริมทรัพย
จะกระทําไมได  เวนแตโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการอันเปน
สาธารณูปโภค  การอันจําเปนในการปองกัน
ประเทศ การไดมาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ การผัง
เมือง การสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม... 



 

บทความทางวิชาการ 

๕๕  

ในการปองกันประเทศหรือการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม เปนตน 

จะเห็นไดวาเหตุผลความจําเปนในการ
รักษาความมั่นคงของรัฐ, การรักษาความสงบ
เรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน, หรือ
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและเพื่อการ
สาธารณูปโภคฯ ลวนเปนเหตุผลที่รัฐธรรมนูญ
บัญญัติใหการยอมรับวามีความสําคัญในลําดับ
ที่เหนือกวาสิทธิและเสรีภาพในดานตางๆ ของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง รัฐธรรมนูญจึงบัญญัติใหรัฐ
สามารถจํากัดสิทธิเสรีภาพของปจเจกบุคคลได
ในเฉพาะกรณีที่ตองเลือกใหความสําคัญตอการ
คุมครองสิทธิและเสรีภาพของคนสวนรวมที่เปน
สวนใหญในสังคมยิ่งกวาบุคคลใดเพียงบุคคล
หน่ึง จึงกลาวไดวาสิทธิเสรีภาพของบุคคล
น้ันสามารถถูกจํากัดโดยกฎหมายได  

สวนในระดับศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
น้ันยังไมมีคําจํากัดความที่แนนอนและไมได 
มีการแบงแยกออกจากเรื่องสิทธิสวนบุคคล
อยางชัดเจน แตเปนที่เขาใจโดยทั่วไปไดวา
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย น้ัน หมายความวา  
ไมวาบุคคลนั้นจะเปนใครหรืออยูในสถานะใด
ยอมได รับการปฏิบัติจากรัฐโดยคํานึงสิทธิ 
ขั้นพ้ืนฐานของความเปนมนุษยเสมอ การละเมิด
หรือละเลยหรือลดคุณคาศักดิ์ศรีความเปน
มนุษยจะกระทําไมได เลยเพราะเปนสิทธิ 
ขั้นพ้ืนฐานที่ทุกรัฐตองประกันใหแกมนุษย 
ทุกคนไมวาบุคคลนั้นจะเปนคนเชื้อชาติหรือ
ศาสนาใดก็ตามรัฐใดจะกระทําการใดๆ หรือ
ตรากฎหมายที่เปนการจํากัดหรือลดหรือ
ละเมิดตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยไมได 
ไมวาจะเปนดวยเหตุผลใดก็ตาม การลด
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ไดแกการกระทําที่ทํา

ใหบุคคลมีสถานะต่ํากวาความเปนมนุษย๖  
ทุกประเทศในโลกจึงมีแนวความคิดในทิศทาง
เดียวกันในการที่จะปฏิเสธการปฏิบัติตอมนุษย
เยี่ยงทาส เชน การกระทําที่ มีลักษณะเปน
การคามนุษย (Human Trafficking)  เปนตน 

การปฏิบัติตอผูสูญสิ้นอิสรภาพ เชน 
ผูตองหาหรือนักโทษเด็ดขาดหรือผูตกเปน
เชลยสงครามยอมไดรับการคุมครองศักดิ์ศรี
เชนกัน กรณีทหารอเมริกันบังคับใหนักโทษ
ชาวอิรักถอดเสื้อเปลือยกายจึงถูกประณามจาก
ประชาคมโลก หรือการที่ผูตองหาถูกเอาปาย
ชื่อแขวนคอนําตัวมาแถลงตอสื่อมวลชนมี
ลักษณะเปนการประจานยอมไมถูกตองเพราะ
ถือเปนการลดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย   

กรณีผูไรสิทธิใดๆในทางการเมือง
หรือไมอยู ในฐานะพลเมืองของประเทศใด 
ก็ตาม เชน ชนกลุมนอยตามแนวชายแดน หรือ
ผูลี้ภัยทางการเมือง บุคคลเหลานี้ยอมมีสิทธิที่
จะดํารงชีวิตอยูอยางมีศักดิ์ศรี คือ ไดรับอาหาร
การกิน  ที่พักอาศัย ไดรับการรักษาพยาบาล
เม่ือเจ็บปวย ในระดับที่มีมาตรฐานพอสมควร 
แตอาจจะถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพบางประการได 

การทําสงครามระหวางรัฐ ทหาร
สามารถสังหารศัตรูในสนามรบไดโดยไมถือ
เปนความผิดอาญาฐานฆาคนตาย เน่ืองจาก
เปนการกระทําที่คูสงครามตางใหยอมรับ แต
หากการกระทําสงครามนั้นเกิดขึ้นเพราะสาเหตุ
การแบงแยกเชื้อชาติ สีผิวหรือชนชั้น และมี
การกระทํ าอันมีลักษณะเปนการฆาล าง
เผาพันธุ จะเปนการละเมิดตอศักดิ์ศรีความเปน

                                                 
๖
รศ .ประธาน  วัฒนวาณิชย ,ความรู

เบ้ืองตนเกี่ยวกับอาชญาวิทยา, คณะนิติศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,สํานักพิมพประกายพรึก,
พิมพครั้งที่ ๑ , กรกฎาคม ๒๕๔๖. 



 

บทความทางวิชาการ 

๕๖  

มนุษยผูกระทํายอมถือเปนอาชญากรสงคราม
และเปนสงครามที่ไมไดรับการยอมรับจากนานา
ประเทศ 

ผูถูกกลาวหาหรือผูตองหายอมมีสิทธิ 
ที่จะได รับการดําเนินการตามกระบวนการ
ยุติธรรมตามหลักการนิติรัฐเพ่ือคนหาความจริง
และพิสูจนความผิด เปนสิทธิมนุษยชนและเปน
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยที่จะไปจํากัดหรือละเมิด
ไมได 

เรื่องโทษประหารชีวิต มีความเห็นวา
โทษประหารชีวิตควรถูกยกเลิกเพราะละเมิดตอ
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย๗ และมีรายงานวิจัย
พบวาสถิติการเกิดอาชญากรรมในความผิดที่มี
การยกเลิกโทษประหารชีวิตนั้นมิไดเพ่ิมสูงขึ้น๘ 
แตมีในบางมลรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา  
ไดนําโทษประหารชีวิตกลับมาบัญญัติใหม
ภายหลังจากที่มีการยกเลิกโทษประหารชีวิตไป
แลวเนื่องจากสถิติคดีอาญาในความผิดที่ได
ยกเลิกโทษประหารชีวิตนั้นมี อัตราสูงขึ้น
กวาเดิม การยกเลิกโทษประหารชีวิตในประเทศ
ไทยยังคงเปนที่ตองพิจารณากันตอไป  

แมวาผูตองหาหรือนักโทษที่กระทําผิด
อาญารายแรงและตองโทษถึงขั้นประหารชีวิตจะ
เปนบุคคลผูสูญสิ้นสิทธิเสรีภาพในชีวิตของ
ตนเอง ยอมไดรับการคุมครองศักดิ์ศรีความเปน
มนุษยเชนกัน คือ จะกระทําการใดๆ หรือจะ
ลงโทษประหารชีวิตโดยประจานหรือเหยียด
หยามศักดิ์ศรีนักโทษไมได การฆาตัดศีรษะ
เสียบประจาน หรือการลงโทษประหารชีวิตที่

                                                 
๗ศ.ดร. คณิต ณ นคร,กฎหมายอาญาภาค

ทั่วไป, หนา ๓๓๐, วิญูชน, ๒๕๔๓. 
๘ดูงานวิจัยของ Thorsten Sellin, Karl F. 

Schussler ในประเสริฐ เมฆมณี, หลักทัณฑวิทยา, 
หนา ๒๘-๒๙.  

เปาบุนจ้ินใชเครื่องประหารหัวสุนัขกับนักโทษ
บางคนจึงไมนาจะเปนที่ยอมรับในปจจุบัน 

มีบุคคลบางกลุมบางองคกรมักกลาว
อางวา การใชอํานาจของเจาพนักงานของรัฐใน
การควบคุมและปราบปรามอาชญากรรมเปน
การละเมิดสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเปน
มนุษยของประชาชนจะตองใหศาลอนุญาตเปน
ความเขาใจที่ผิดพลาดเพราะศาลมีฐานะเปน
เจาหนาที่ของรัฐเชนเดียวกันและไมสามารถ
อนุญาตใหใครไปทําการละเมิดสิทธิเสรีภาพ
และศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของประชาชน 
แตอยางใด ความเขาใจดังกลาวมุงหมายแตจะ
คุมครองผูกระทําผิดและอางวาเปนผูบริสุทธิ์
แต มี ทั ศนคติ ต อการปฏิ บั ติ หน าที่ ของ 
เจาพนักงานของรัฐไมตางกับโจรหรืออาชญา
กร เปนทัศนคติที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนอยาง
รายแรง  

เ ม่ื อ ย อ ม รั บ ว า ก า ร ป ร ะ ก อ บ
อาชญากรรมไมวาจะเปน การฆา ขมขืน  
ชิ งทรัพย  หรือทํ าร ายร างกายผู บริ สุทธิ์ 
ลวนเปนการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
การควบคุมและปราบปราม   อาชญากรรมจึง
เปนการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
จึงตองทําความเขาใจใหมวาประชาชนหรือ 
ผูตกเปนเหยื่ออาชญากรรมตางหากเปน 
ผูบริสุทธิ์ที่แทจริงที่รัฐจะตองใหความคุมครอง
ไมใชมุงหมายจะคุมครองแตผูตองหาและ
อุ ปโลกน ว า เป นผู บริ สุ ทธิ์ ๙ และ จํ ากั ด
ประสิทธิภาพของเจาหนาที่ในการควบคุม
ปราบปรามอาชญากร  เ น่ื องจากจํ ากั ด
ประสิทธิภาพของเจาหนาที่ในการควบคุม

                                                 
๙น้ําแท  มีบุญสลาง, รัฐธรรมนูญมาตรา 

๓๓ ผูตองหาเปนผูบริสุทธิ์หรือไม?, บทบัณฑิตย  
เลม ๖๑ ตอน ๔ ธันวาคม ๒๕๔๘. 



 

บทความทางวิชาการ 

๕๗  

ปราบปรามอาชญากรรมเทากับเปนการจํากัด
ประสิทธิภาพของเจาหนาที่ในการคุมครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนดวย 

เจาพนักงานของรัฐจะตองเปลี่ยน
ทัศนคติในการทํางานเพื่อมุงหมายที่จะอํานวย
ความยุติธรรมกับทั้งฝายผูเสียหายและผูตองหา
โดยทําหนาที่ดวยความเปนกลางในการคนหา
ความจริ ง  ไม มุ งหมายแต เฉพาะจะหา
พยานหลักฐานเพ่ือเอาผิดกับผูตองหาเทานั้น
และละเลยการใหความเปนธรรมและโอกาสใน
การแสดงความบริสุทธิ์ของผูตองหา การเปลี่ยน
ทัศนคติในการทํางานเพื่อมุงหมายที่จะอํานวย
ความยุติธรรมกับทั้งฝายผูเสียหายและผูตองหา 
จะสงผลดีและมีประสิทธิภาพที่สุดในการ
คุมครองสิทธิประชาชน  

การที่เจาพนักงานของรัฐปฏิบัติหนาที่
โ ดยชอบด วยกฎหมาย ในการควบคุ ม
อาชญากรรมและรักษาความสงบเรียบรอย 
จึงเปนการคุมครองสิทธิเสรีภาพประชาชนจาก
การละเมิดของอาชญากร เฉพาะแตกรณีที่
เจาหนาที่ของรัฐไมปฏิบัติตามหลักการแหง
กฎหมายตามกระบวนการยุติธรรมในการ
ปฏิบัติตอผูตองหาหรือจําเลยตางหากจึงจะ
เป นกรณีที่ ละ เมิ ดสิ ท ธิ เสรี ภาพของ
ประชาชน ซ่ึงเจาหนาที่ผูน้ันจะมีโทษทั้งทาง
วินัยและทางอาญา 
 
สรุป 

ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเปนคุณคา 
ที่อยูในระดับที่สูงยิ่งกวาสิทธิเสรีภาพทั่วไป การ
กระทําที่ถือเปนการละเมิดศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย คือ การกระทําใดๆที่เปนการลดคุณคา
ความเปนมนุษยจึงไมอาจจะยอมรับไดไมวาใน
กรณีใดๆ ทุกรัฐจะตองปฏิบัติตอมนุษยอยางมี

ศักดิ์ศรีไมวาบุคคลนั้นจะมีเชื้อชาติ สัญชาติ 
หรือศาสนาใดก็ตาม ดวยเหตุผลความจําเปน
ในการรักษาและคุมครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนสวนรวมในสังคม รัฐจึงจําเปนตอง
จํากัดสิทธิเสรีภาพ  สวนบุคคลของบุคคลที่มี
พยานหลักฐานและเหตุผลหนักแนนที่เชื่อม่ัน
ไดวาจะไปกออันตรายตอสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนสวนรวม รัฐจึงมีความชอบธรรมที่จะ
ควบคุมและจํากัดสิทธิ เสรีภาพของบุคคล
เหลานี้ ได หากการจํากัดนั้นเปนไปเทาที่
จําเปนเพ่ือคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
สวนรวม แตการควบคุมหรือจํากัดสิทธิ
เสรีภาพนั้นจะไปละเมิดศักดิ์ศรีความเปน
มนุษยของบุคคลใดๆไมได เหตุการณที่
เจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติตอผูกอความไมสงบที่
อํ าเภอตากใบ โดยไม นํ าผู ต องหาเข าสู
กระบวนการยุติธรรมไมคํานึงถึงหลักการนิติรัฐ
เปนเหตุใหผูตองหาเสียชีวิตจํานวนมาก ถือ
เปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษยอยางรายแรง  

 
  



 
 
 
 
 
 
 

“รัฐธรรมนญูที่บัญญตัขิึ้นหลังจากป ค.ศ. ๑๗๘๙ 
ลวนกลาวไดวา เปนผลิตผลของการศกึษากฎหมายมหาชนเชิงเปรียบเทยีบทั้งสิน้” 
 
 
  J.H. Kaiser 
  Vergleichung im öffentlichenrecht 
 
 
 

(ที่มา : กฎหมายรัฐธรรมนูญ, บุญศรี  มีวงศอุโฆษ, ๒๕๔๙) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทความทางวิชาการ 

๕๙ 

 
 
 
  
  
 
  ตามที่คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ไดกระทําการยึดอํานาจการปกครองแผนดินเปนผลสําเร็จ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน 
พุทธศักราช ๒๕๔๙ และใหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ตลอดจนวุฒิสภา 
สภาผูแทนราษฎร คณะรัฐมนตรี และศาลรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลง  และไดมีประกาศคณะปฏิรูปการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขเพ่ือใชบังคับในดานการบริหาร
ราชการแผนดิน  ดานนิติบัญญัติและในเรื่องอันจําเปนตาง ๆ ในระหวางที่ยังไมไดมีการประกาศใช
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ รวมเปนจํานวนทั้งสิ้น  
๓๖ ฉบับ๑ 
 

 ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข เปนกฎหมายที่บัญญัติขึ้นโดยคณะบุคคลที่มีพลเอก สนธิ  บุญยรัตกลิน เปนหัวหนาคณะโดย
ไดกระทําการยึดอํานาจในการบริหารประเทศจากพันตํารวจโท ดร. ทักษิณ  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  
โดยวิธีการรัฐประหาร (coup d’état) ซึ่งประกาศฯ ในแตละฉบับจะมีผลบังคับผูกพันทางกฎหมาย
แตกตางกัน  ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับวาประกาศฯ ฉบับนั้น ๆ จะมีเนื้อหาสาระอยางไร อาทิ ประกาศฯ  
ฉบับที่ ๓ ที่กําหนดใหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐  ตลอดจนวุฒิสภา   
สภาผูแทนราษฎร  คณะรัฐมนตรี  และศาลรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลง หรือประกาศฯ ฉบับที่ ๑๖ เรื่องให
หัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขทํา
หนาที่รัฐสภา สภาผูแทนราษฎร หรือวุฒิสภา ยอมถือวามีคาบังคับเสมอดวยบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ และในขณะเดียวกันประกาศบางฉบับมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป และไมมุงหมายใหใช
บังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเฉพาะเจาะจง (abstract – general)  
ซึ่งถือวามีคาบังคับเสมอดวยพระราชบัญญัติหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ อาทิ 

                                                 
  ๑รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๐๒ ก หนา ๑ วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙. 

โดย  นางสาวสวิุมล  เจยีมวงศแพทย 
นิติกร  สํานกักฎหมาย 
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๖๐ 

ประกาศฯ ฉบับที่ ๑๘ เรื่อง การแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติ  ประกาศฯ ฉบับที่ ๑๙ 
เรื่อง ใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลใชบังคับตอไป  ประกาศฯ ฉบับที่ ๒๓ เรื่อง 
การตรวจสอบทรัพยสิน  ประกาศฯ ฉบับที่ ๓๑ เรื่อง การดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  เปนตน 
 

 ในขณะที่ประกาศฯ บางฉบับมีลักษณะเปนเพียงประกาศหรือคําส่ังเฉพาะเรื่องให 
บุคคลใดบุคคลหนึ่งปฏิบัติตาม ประกาศฯ ดังกลาวยอมไมมีผลบังคับเปนกฎหมาย แตมีผลบังคับแก
กรณีใดกรณีหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งอยางเปนรูปธรรมและเปนการเฉพาะเจาะจง (concrete- 
individaul)  ในลักษณะของคําส่ังทางปกครอง อาทิ ประกาศฯ ฉบับที่ ๓๔ เรื่อง อนุญาตให
ขาราชการอัยการลาออกจากราชการ 
 

 อยางไรก็ตาม  ยังมีประกาศฯ บางฉบับที่ไมมีผลบังคับผูกพันในทางกฎหมายแตมี
ลักษณะเปนเพียงการขอความรวมมือหรือเปนการแจงเพ่ือทราบเทาน้ัน อาทิ ประกาศฯ ฉบับที่ ๕ 
เรื่องการใหนิสิต นักศึกษามีสวนรวมในทางการเมือง  ประกาศฯ ฉบับที่ ๖ เรื่องการแกไขความ
เดือดรอนของบรรดาพี่นองผูใชแรงงาน ชาวนา ชาวไร  ประกาศฯ ฉบับที่ ๙ เรื่องนโยบาย
ตางประเทศ และประกาศฯ ฉบับที่ ๑๐ เรื่อง ขอความรวมมือในการเสนอขาวสาร เปนตน 
 

 อนึ่ง  มีขอสังเกตเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประกาศฯ ฉบับที่ ๓๖ เรื่อง กฎหมายวาดวย 
การรักษาความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย กลาวคือ ประกาศฯ ฉบับดังกลาวไดยกระดับ 
ศักด์ิทางกฎหมาย (Hierachy of Law)  ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความ
ปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค  
พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ พ.ศ. ๒๕๔๖  ใหเปนพระราชบัญญัติ 
วาดวยการรักษาความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จ
ราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ พ.ศ. ๒๕๔๙  ซึ่ง
ถือวาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขไดใช
อํานาจในการใหความเห็นชอบพระราชบัญญัติแทนรัฐสภา สภาผูแทนราษฎร หรือวุฒิสภา  ทั้งนี้ 
ตามประกาศฯ ฉบับที่ ๑๖ เรื่อง ใหหัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขทําหนาที่รัฐสภา สภาผูแทนราษฎร หรือวุฒิสภา  
 

 ความสําคัญของประกาศฯ ฉบับตาง ๆ เหลาน้ีไดรับการบัญญัติรับรองไวในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๖ ที่บัญญัติความวา 
 

 “บรรดาประกาศและคําส่ังของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขหรือคําส่ังของหัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธปิไตย  
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ไดประกาศหรือสั่งในระหวางวันที่ ๑๙ กันยายน พุทธศักราช 
๒๕๔๙  จนถึงวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ ไมวาจะเปนในรูปใดและไมวาจะประกาศหรือสั่งใหมีผล
บังคับในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ ใหมีผลใชบังคับตอไปและใหถือวา
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๖๑ 

ประกาศหรือคําส่ัง  ตลอดจนการปฏิบัติตามประกาศหรือคําส่ังนั้นไมวาการปฏิบัติตามประกาศหรือ
คําส่ังนั้นจะกระทํากอนหรือหลังวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้เปนประกาศหรือคําส่ังหรือการปฏิบัติ 
ที่ชอบดวยกฎหมายและชอบดวยรัฐธรรมนูญ” 
 

 กลาวคือ  บรรดาประกาศและคําส่ังของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขหรือคําส่ังของหัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขจะไมสามารถถูกควบคุมตรวจสอบโดยองคกร
ตุลาการ (Judicial Review) ได  ไมวาจะเปนการควบคุมตรวจสอบโดยศาลปกครองหรือคณะ 
ตุลาการรัฐธรรมนูญ (Constitutional Council) ก็ตาม  ทั้งนี้ จนกวารัฐธรรมนูญฉบับถาวรจะได
ประกาศและมีผลใชบังคับและไดบัญญัติรับรองใหบรรดาประกาศฯ เหลาน้ีมีผลใชบังคับเปนกฎหมาย
และสามารถถูกควบคุมตรวจสอบโดยองคกรตุลาการไดตอไป๒ 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 
  ๒อยางไรก็ตาม มีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบางฉบับคือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ มาตรา ๒๒๒  บัญญัติความวา “บรรดาประกาศหรือคําสั่งของคณะรักษาความสงบเรียบรอย
แหงชาติหรือหัวหนาคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติหรือกฎหมายที่มีผลเปนการแกไข หรือเพิ่มเติมประกาศหรือ
คําสั่งของคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติหรือหัวหนาคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติท่ีออกใชบังคับกอนวัน
ประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ หรือคําสั่งของนายกรัฐมนตรีหรือประธานสภารักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติท่ีออกโดยอาศัย
อํานาจตามมาตรา ๒๗ แหงธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๓๔  ท้ังนี้ ไมวาจะมีผลใชบังคับในทาง 
นิติบัญญัติ ทางบริหาร หรือทางตุลาการ บรรดาที่ยังมีผลใชบังคับอยูจนถึงวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้  ใหมีผลใชบังคับได
โดยชอบดวยรัฐธรรมนูญน้ีตอไป  และถาประกาศหรือคําสั่งดังกลาวมีผลบังคับในทางนิติบัญญัติหรือในทางตุลาการ   
การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงประกาศหรือคําสั่งดังกลาวใหตราเปนพระราชบัญญัติ  การตราพระราชบัญญัติตามมาตรานี้
ไมมีผลกระทบกระเทือนตอการปฏิบัติงานของบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งไดกระทําไปตามประกาศหรือคําสั่งดังกลาว  และ
ใหบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งไดกระทําไปตามประกาศหรือคําสั่งดังกลาว และใหบุคคลหรือคณะบุคคลนั้นไดรับความ
คุมครอง ผูใดจะนําไปเปนเหตุฟองรองในทางใดมิได”  จากบทบัญญัติดังกลาว แสดงใหเห็นวา  บรรดาประกาศหรือคําสั่ง
ของคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติหรือหัวหนาคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติใหมีผลใชบังคับโดยชอบดวย
รัฐธรรมนูญนี้ตอไป  ซ่ึงถือวาเปนการบัญญัติรัฐธรรมนูญท่ีขัดตอหลักนิติรัฐเปนอยางยิ่ง  ท้ังนี้ เนื่องจากหลักการสําคัญ
ของหลักนิติรัฐก็คือ การใชอํานาจขององคกรของรัฐทุกองคกรจะตองถูกควบคุมตรวจสอบได ไมวาจะเปนการควบคุม
ตรวจสอบทางการเมืองหรือการควบคุมตรวจสอบโดยองคกรตุลาการ  การบัญญัติใหบรรดาประกาศฯ หรือคําสั่งของคณะ
รัฐประหารมีผลใชบังคับตอไปโดยชอบดวยรัฐธรรมนูญและกฎหมายนั้นจึงถือเปนสิ่งท่ีไมสมควรอยางยิ่ง. 



 

บทความทางวิชาการ 

๖๒ 

 
 
 

 
 
 

 
 ดวยเปนท่ีปรากฏความแนชัดวา การบริหารราชการแผนดินโดยรัฐบาลรักษาการปจจุบัน ไดกอใหเกิด
ปญหาความขัดแยง แบงฝาย สลายความรูรักสามัคคีของชนในชาติ อยางไมเคยปรากฏมากอนในประวัติศาสตรชาติ
ไทย ตางฝายตางมุงหวังเอาชนะ ดวยวิธีการหลากหลายรูปแบบ และมีแนวโนมนับวันจะทวี  ความรุนแรงมากยิ่งขึ้น 
โดยประชาชนสวนใหญ เคลือบแคลงสงสัยการบริหารราชการแผนดิน อันสอไปในทางทุจริตประพฤติมิชอบอยาง
กวางขวาง หนวยงาน องคกรอิสระ ถูกครอบงําทางการเมือง ไมสามารถสนองตอบเจตนารมณ ตามที่ไดบัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักร ทําใหการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองเกิดปญหาและอุปสรรคหลายประการ ตลอดจน
หมิ่นเหม ตอการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพแหงองคพระมหากษัตริย ผูทรงเปนท่ีเคารพเทิดทูนของปวงชนชาวไทย 
อยูบอยครั้ง แมหลายภาคสวนของสังคม จะไดพยายามประนีประนอม คลี่คลายสถานการณมาโดยตอเนื่องแลว แตยัง
ไมสามารถที่จะทําใหสถานการณความขัดแยงยุติลงได  ดังนั้น คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ซ่ึงประกอบดวยผูบัญชาการเหลาทัพ และผูบัญชาการสํานักงานตํารวจแหงชาติ  
จึงมีความจําเปนตองยึดอํานาจการปกครองแผนดิน ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป โดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ขอยืนยันวา ไมมีเจตนาเขามาเปนผูบริหารราชการแผนดินเสียเอง  
แตจะไดคืนอํานาจ การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขกลับคืนสูปวงชนชาวไทย
โดยเร็วท่ีสุด  ท้ังนี้  เพ่ือธํารงรักษาไว ซ่ึงความสงบสุข และความมั่นคงของชาติ รวมท้ังเทิดทูนไว ซ่ึงสถาบัน
พระมหากษัตริยอันเปนท่ีเคารพยิ่งของปวงชนชาวไทยทุกคน  
  (ประกาศ ณ วันท่ี ๑๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙)  
 
 
 
 
 

 
  ใหทหารและตํารวจทุกนายไปรายงานตัว ณ ตนสังกัด และหามเคลื่อนยายกําลังออกจากที่ตั้งปกติ   
โดยเด็ดขาด เวนแตจะไดรับคําสั่งจากคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย 
ทรงเปนประมุข  
  (ประกาศ ณ วันท่ี ๑๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙) 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

แถลงการณ 
คณะปฏริปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมีพระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ 

ประกาศคณะปฏิรปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ 
ฉบับที ่๒  เรือ่ง หามการเคลือ่นยายกาํลงัทหาร และตาํรวจ 



 

บทความทางวิชาการ 

๖๓ 

 
 
 
 
 

  ตามที่คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ไดทําการยึดอํานาจปกครองประเทศไวเรียบรอย
แลวนั้น เพ่ือความสงบเรียบรอยในการปกครองประเทศ  คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  จึงให  
  ๑.   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ สิ้นสุดลง  
  ๒.  วุฒิสภา สภาผูแทนราษฎร คณะรัฐมนตรี และศาลรัฐธรรมนูญ สิ้นสุดลงพรอมกับรัฐธรรมนูญ  
  ๓.   องคมนตรี คงดํารงตําแหนงและปฏิบัติหนาท่ีตอไป  
  ๔.   ศาลทั้งหลาย นอกจากศาลรัฐธรรมนูญ คงมีอํานาจในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี ตามบท
กฎหมายตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
  (ประกาศ ณ วันท่ี ๑๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙) 

 

 
 
 
  
 

 โดยที่ไดมีกฎหมายบางฉบับ ไดบัญญัติถึงอํานาจหนาท่ีของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ในอันท่ีจะ
ปฏิบัติตามกฎหมายได และเพื่อประโยชนแกการปฏิบัติตามกฎหมายดังกลาว หัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  จึงมีคําสั่งดังตอไปนี้  
  ขอ  ๑  ในระหวางท่ียังไมมีผูดํารงตําแหนง นายกรัฐมนตรี ใหบรรดาอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายไดบัญญัติ
วา เปนอํานาจหนาท่ีของนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี ใหเปนอํานาจหนาท่ีของหัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  หรือผูซ่ึงหัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมอบหมาย  
  ขอ  ๒  ในระหวางท่ียังไมมีผูดํารงตําแหนง รัฐมนตรี ใหบรรดาอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายบัญญัติวา เปน
อํานาจหนาท่ีของคณะรัฐมนตรีกระทรวงใด ก็ใหเปนอํานาจหนาท่ีของปลัดกระทรวงนั้น เวนแต  หัวหนาคณะปฏิรูป 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข จะมีคําสั่งเปนอยางอื่น  
  (ประกาศ ณ วันท่ี ๑๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙) 
 
 
 
 
 

  ดวยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ไดเห็น
ความสําคัญของนิสิต นักศึกษา ปญญาชน ตอชาติบานเมือง ซ่ึงเปนพลังบริสุทธิ์ ดังนั้น คณะปฏิรูปการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เห็นควรที่จะใหนิสิต นักศึกษา ไดมีสวนรวมในทางการเมือง 
ในวิถีทางของระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยเฉพาะอยางยิ่ง การมีสวนรวมใหการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ท่ีจะมีข้ึนในเร็ววันนี้ เปนไปดวยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ปราศจากการซื้อเสียง และ

ประกาศคณะปฏิรปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ  
ฉบับที ่๓   

ประกาศคณะปฏิรปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ  
ฉบับที ่๔  เรือ่ง  อาํนาจบรหิารราชการแผนดนิ   

ประกาศคณะปฏิรปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ   
ฉบับที ่๕  เรือ่ง การใหนสิติ นักศกึษา มีสวนรวมทางการเมือง  



 

บทความทางวิชาการ 

๖๔ 

อิทธิพลใดๆ และหากนิสิต นักศึกษาทานใด มีแนวความคิดในการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ใหเจริญกาวหนายิ่ง ๆ ข้ึนแลว ขอใหสงความเห็นไปที่สํานักงานเลขานุการกองทัพบก 
ถนนราชดําเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ 
  (ประกาศ ณ วันท่ี ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙)  
 

 
 
 
 
  ดวยทราบวาบรรดาพี่นองผูใชแรงงาน ชาวนา ชาวไร ท้ังหลาย ไดรับความเดือดรอนเกี่ยวกับปญหาการ
ครองชีพ คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ไดรับทราบความ
เดือดรอนของพี่นองผูใชแรงงาน ชาวนา ชาวไร ดังกลาว ดวยความรูสึกเห็นอกเห็นใจเปนอยางยิ่ง และกําลังพิจารณาให
ความชวยเหลือ เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนดังกลาวอยูแลว แตเนื่องจากขณะนี้กําลังอยูในระหวางการแกไขปญหา
ความสงบเรียบรอยของประเทศใหคืนสูภาวะปกติ จึงขอใหพ่ีนองผูใชแรงงาน ชาวนา ชาวไร ท้ังหลาย อยูในความสงบ  
อยาไดเคลื่อนไหวเรียกรองใด ๆ ในขณะนี้ เพราะอาจจะเปดโอกาสใหบุคคลผูไมหวังดีตอประเทศชาติบานเมืองกระทํา
การกอความไมสงบเรียบรอยขึ้น สําหรับปญหาความเดือดรอนของบรรดาพี่นองผูใชแรงงาน ชาวนา ชาวไร  ดังกลาว  
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข จะไดรวมกันพิจารณาหาแนวทาง
ท่ีเหมาะสม เพ่ือชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนของบรรดาพี่นองผูใชแรงงาน ชาวนา ชาวไร ท้ังหลาย โดยเร็วตอไป  
  (ประกาศ ณ วันท่ี ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙) 

 
 

 
 
 

 ตามที่คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
ไดประกาศกฎอัยการศึกท่ัวราชอาณาจักร ตั้งแตวันท่ี ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เวลา ๒๑.๐๕ นาที เปนตนไป แลวนั้น 
เพ่ือมิใหเกิดปญหาและอุปสรรคตอการบริหารราชการแผนดินในระหวางประกาศกฎอัยการศึก จึงหามมิใหมั่วสุม 
ประชุมทางการเมือง ณ ท่ีใด ๆ ท่ีมีจํานวนตั้งแต ๕ คนขึ้นไป  
  หากผูใดฝาฝน ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือปรับไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  
 (ประกาศ ณ วันท่ี ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙)  
 

 
 

 
 
 

  เน่ืองดวย ในการท่ีคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน 
ประมุข ไดเขายึดอํานาจการปกครองในครั้งนี้ มุงหวังใหบานเมืองมีความสงบเรียบรอย มีความเจริญรุงเรือง และ
ประชาชนไดรับความเปนธรรมในการซื้อขายสินคาเปนสําคัญ จึงหามมิใหผูใดกักตุนสินคา หรือขึ้นราคาสินคา 

ประกาศคณะปฏิรปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ  
ฉบับที ่๖ เรือ่ง การแกไขความเดือดรอนของบรรดาพีน่องผูใชแรงงาน ชาวนา ชาวไร  

ประกาศคณะปฏิรปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ 
ฉบับที ่๗  เรือ่ง การหามชมุนมุทางการเมือง 

ประกาศคณะปฏิรปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ 
ฉบับที ่๘  เรือ่ง หามกกัตนุสนิคา 



 

บทความทางวิชาการ 

๖๕ 

ทุกประเภท หากผูใดฝาฝน ถือวาเปนความผิด ตองระวางโทษ จําคุกไมเกิน ๒ ป หรือปรับไมเกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท  
หรือท้ังจําท้ังปรับ  
 
  (ประกาศ ณ วันท่ี ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙) 
 
 
 
 
 

 ตามที่คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ไดยึดและ
ควบคุมอํานาจการปกครองประเทศไวแลว ตั้งแตวันท่ี ๑๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ นั้น คณะปฏิรูปการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ขอประกาศใหทราบโดยทั่วกันวา คณะปฏิรูปการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข จะยึดมั่นในหลักกฎบัตรสหประชาชาติและองคการ
ระหวางประเทศอื่นๆ เพ่ือผลประโยชนของชาติ จะรักษาไวซ่ึงสิทธิ และจะปฏิบัติตามพันธกรณีในสนธิสัญญา หรือ
ขอตกลงที่ทําไวกับนานาประเทศ ภายใตหลักเกณฑแหงความเสมอภาคโดยเครงครัด จะสงเสริมและรักษาไวซ่ึง
ความสัมพันธอันดีท่ีมีอยูสําหรับชาวตางประเทศ คณะทูตานุทูต กงสุล สถานเอกอัครราชทูต และองคการระหวาง
ประเทศที่ตั้งอยูในประเทศไทย จะไดรับการคุมครองจากคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

  (ประกาศ ณ วันท่ี ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙)  
 
 
 
 

 
 ตามที่คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขไดยึด
อํานาจการปกครองไวเรียบรอยแลวนั้น  
  เพ่ือใหเกิดความสามัคคีภายในชาติ อันจะเปนรากฐานในการแกไขวิกฤติและฟนฟูประเทศชาติใหลุลวง
ไปโดยเร็ว คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข จึงขอความรวมมือ 
รวมใจมายังสื่อมวลชนทุกสํานัก ทุกประเภท ทุกแขนง ตลอดจนผูประกอบการสื่อมวลชนทุกราย  และสื่อมวลชนทุกคน 
ไดโปรดรวมกันเสนอขาวสารตามความเปนจริง และเปนไปในทางสรางสรรค เพ่ือฟนฟูความสามัคคีภายในชาติและ 
ทําใหประเทศชาติกลับสูความสงบสุขโดยเร็วท่ีสุด  
  ประเทศชาติของเราไดบอบช้ําเพราะความแตกแยก แตกสามัคคีมากพอแลว จึงจําเปนท่ีพ่ีนองประชาชน
ชาวไทยทุกคนจะไดรวมแรงรวมใจกันฟนฟูชาติบานเมือง ฟนฟูความสามัคคี นําความสงบสุขกลับคืนประเทศชาติ  
ตามพระราชประสงคของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ โดยเร็วท่ีสุด  
  คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมีความหวัง 
อยางแรงกลาท่ีจะไดรับความรวมมือจากทุกทานอยางพรอมเพรียงกัน จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  
  (ประกาศ ณ วันท่ี ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙) 
 
 

ประกาศคณะปฏิรปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ 
ฉบับที ่๙  เรือ่ง นโยบายตางประเทศ 

ประกาศคณะปฏิรปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ 
ฉบับที ่๑๐  เรือ่ง ขอความรวมมือในการเสนอขาวสาร 



 

บทความทางวิชาการ 

๖๖ 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  เพ่ือใหการบริการประเทศเปนไปดวยความเรียบรอย และควบคุมสถานการณท้ังปวง อันอาจเกิดจาก   
ผูไมหวังดีตอชาติบานเมืองใหกลับคืนเขาสูสถานการณปกติโดยเร็วท่ีสุด  จึงใหแตงตั้งบุคคลดํารงตําแหนงใน
กองบัญชาการคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ดังนี้  
  ๑.  พลเอก เรืองโรจน  มหาศรานนท ผูบัญชาการทหารสูงสุด เปน ประธานที่ปรึกษาคณะปฏิรูปการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
  ๒. พลเอก สนธิ  บุญยรัตกลิน ผูบัญชาการทหารบก เปน หัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษตัริยทรงเปนประมุข  
  ๓. พลเรือเอก สถิรพันธ  เกยานนท ผูบัญชาการทหารเรือ เปน รองหัวหนาคณะปฏิรูปการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข คนที่ ๑  
  ๔. พลอากาศเอก ชลิต  พุกผาสุข ผูบัญชาการทหารอากาศ เปน รองหัวหนาคณะปฏิรูปการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย อันมพีระมหากษัตริยทรงเปนประมุข คนที่ ๒  
  ๕. พลตํารวจเอก โกวิท  วัฒนะ ผูบัญชาการสํานักงานตํารวจแหงชาติ เปน รองหัวหนาคณะปฏิรูป   
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข คนที่ ๓  
  ๖.  พลเอก วินัย  ภัททิยกุล เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ เปน เลขาธิการคณะปฏิรูป 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
  ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  
  (ประกาศ ณ วันท่ี ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙) 
 
 
 
 
 

 เพ่ือใหการดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดินเปนไปอยางตอเนื่อง สมควรปรับปรุงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหมีผลใชบังคับตอไป คณะปฏิรูปการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข จึงมีประกาศดังตอไปนี้  
  ขอ ๑.  ใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผลใชบังคับ
ตอไป โดยใหงดการบังคับใชบทบัญญัติในสวนท่ี ๑ หมวด ๑ จนกวาจะมีประกาศเปนอยางอื่น และใหคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันท่ี ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ พนจากตําแหนง  

ประกาศคณะปฏิรปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ 
ฉบับที ่๑๒  เรือ่ง ใหพระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูบางฉบบั มีผลใชบงัคบัตอไป 

ประกาศคณะปฏิรปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ 
ฉบับที ่๑๑   

เรือ่ง แตงตัง้บคุคลสาํคัญดาํรงตาํแหนงในคณะปฏิรปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย 
อนัมีพระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ 



 

บทความทางวิชาการ 

๖๗ 

  ขอ ๒.  ใหผูวาการตรวจเงินแผนดินท่ีดํารงตําแหนงอยูในวันท่ี ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙  คงอยูใน
ตําแหนงตอไป จนกวาจะมีการประกาศเปนอยางอื่น  
  ขอ ๓.  การใดที่กําหนดใหเปนอํานาจของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหเปนอํานาจหนาท่ีของผูวาการตรวจเงินแผนดิน  
  (ประกาศ ณ วันท่ี ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙) 
 
 

                
 
 
 

  เพ่ือใหการดําเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นเปนไปโดยสุจริต  
และเที่ยงธรรม  และสามารถดําเนินการตอไปไดอยางตอเนื่อง  คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข จึงมีประกาศดังตอไปนี้  
  ขอ ๑.  ใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ มีผลใช
บังคับตอไป  
  ขอ ๒.  ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจหนาท่ีควบคุมและดําเนินการจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นใหเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  
  ขอ ๓.  ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจหนาท่ีออกประกาศใหยนหรือขยายระยะเวลา หรือ
กําหนดวิธีการเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๕ เพ่ือใหเหมาะสมแกการเลือกตั้งท่ีคางดําเนินการหรือจําเปนตองดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จ  
 ขอ ๔.  ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกอบดวย  
  (๑) นายอภิชาต สุขัคคานนท                ประธานกรรมการ  
  (๒)  นายประพันธ นยัโกวิท                    กรรมการ  
  (๓)  นางสดศรี สัตยธรรม                       กรรมการ  
  (๔)  นายสมชัย จึงประเสรฐิ                    กรรมการ   
  (๕)  นายสุเมธ อุปนิสากร                       กรรมการ  
                 ท้ังนี้  จนกวาจะประกาศเปนอยางอื่น  

                  (ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙) 
 
 
 
 
 

  เพ่ือใหการดําเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินและการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีของรัฐเปนไปอยางตอเนื่อง คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข จึงมีประกาศใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย ผูตรวจการแผนดินของ
รัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผลใชบังคับตอไป  จนกวาจะประกาศเปนอยางอื่น  
  (ประกาศ ณ วันท่ี ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙)  
 
 

ประกาศคณะปฏิรปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ 
ฉบับที ่๑๓  เรือ่ง ใหพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูบางฉบับมีผลใชบงัคับตอไป 

ประกาศคณะปฏิรปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ 
ฉบับที ่๑๔  เรือ่ง ใหพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูบางฉบับมีผลใชบงัคับตอไป 

ประกาศคณะปฏิรปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ 
ฉบับที ่๑๕  เรือ่ง หามพรรคการเมืองประชมุ หรือ ดาํเนนิกจิการอืน่ใดทางการเมือง 



 

บทความทางวิชาการ 

๖๘ 

 
 
 

  เน่ืองจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไดสิ้นสุดลงตามประกาศคณะปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับท่ี ๓ ลงวันท่ี ๑๙ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๔๙ แลว และไดมีประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ฉบับท่ี ๗ ลงวันท่ี ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เรื่อง  การหามชุมนุมทางการเมือง แตเพ่ือใหการดําเนินการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขสามารถดําเนินการตอไปไดอยางตอเนื่อง 
ภายหลังท่ีสถานการณเขาสูปกติแลว คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข จึงมีประกาศดังตอไปนี้  
  ขอ ๑ ใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มีผลบังคับใชตอไป 
เพ่ือใหพรรคการเมืองยังคงสภาพอยูตอไปได  
  ขอ ๒ เพ่ือประโยชนในการรักษาความสงบเรียบรอย หามมิใหพรรคการเมืองที่มีอยูแลวดําเนินการ
ประชุมหรือดําเนินกิจการใด ๆ ในทางการเมือง และการดําเนินการเพื่อการจัดตั้งหรือจดทะเบียนพรรคการเมืองให
ระงับไวเปนการชั่วคราว  
  ท้ังนี้  จนกวาจะประกาศเปนอยางอื่น  
  (ประกาศ ณ วันท่ี ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙) 
 
 
 
 
 
 
  
 

 เพ่ือประโยชนในการบริหารราชการแผนดินใหมีความตอเนื่องในระหวางท่ียังไมมีสภาผูแทนราษฎร  
และวุฒิสภา คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข จึงมีประกาศ
ดังตอไปนี้  
  ในกรณี ท่ีมีกฎหมายบัญญัติ ใหการดําเนินการเรื่องใดตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา  
สภาผูแทนราษฎร หรือวุฒิสภา ใหเปนอํานาจของหัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ในการใหความเห็นชอบแทนรัฐสภา หรือวุฒิสภา ในเรื่องนั้น  
  (ประกาศ ณ วันท่ี ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙) 
 
 
 
 
  ตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
ฉบับท่ี ๔  ลงวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ มีคําสั่งใหบรรดาอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนอํานาจหนาท่ีของ
นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีเปนอํานาจหนาท่ีของหัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือผูซ่ึงหัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมอบหมาย นั้น  

ประกาศคณะปฏิรปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ 
ฉบับที ่๑๖  เรือ่ง ใหหวัหนาคณะปฏิรปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย  

อนัมีพระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุทาํหนาที่รฐัสภา สภาผูแทนราษฎร หรือวุฒสิภา 

ประกาศคณะปฏิรปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ 
ฉบับที ่๑๗  เรือ่ง มอบอาํนาจบรหิารราชการแผนดนิ 



 

บทความทางวิชาการ 

๖๙ 

  เพ่ือใหการบริหารราชการของสํานักงานตํารวจแหงชาติเปนไปดวยความเรียบรอย จึงมอบหมายให    
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติเปนผูปฏิบัติหนาท่ีของนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีแทนหัวหนาคณะปฏิรูปการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขดังกลาวขางตน ในสวนท่ีเก่ียวกับการบริหารราชการ และ
ปฏิบัติราชการของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป จนกวาจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น  
  (ประกาศ ณ วันท่ี ๒๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙) 
  
 
 
 
   
 
 

  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระบบการบริหารงานตํารวจเพื่อใหมีความอิสระ เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหนาท่ียิ่งขึ้นและมิใหอิทธิพลทางการเมืองกาวกายการดําเนินกระบวนการยุติธรรมขั้นตน อันจะกอใหเกิดความ
เปนธรรมแกประชาชนโดยสวนรวมยิ่งขึ้น สมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ หัวหนา
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข จึงมีประกาศ ดังตอไปนี้  
  ขอ  ๑  นับแต วันท่ีประกาศนี้มีผลใช บังคับให  ก.ตร. ตามพระราชบัญญัติตํ ารวจแหงชาติ   
พ.ศ.  ๒๕๔๗ ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้  
  (๑)  ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เปนประธานกรรมการ  
  (๒) จเรตํารวจแหงชาติ หรือรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ท่ีผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ กําหนด 
จํานวน ๒ คน  
  (๓)  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๖ คน ซ่ึงไดรับการสรรหาจากประธานและ   กรรมการ ตาม (๒)  
  ใหผูบัญชาการสํานักงานคณะกรรมการขาราชการตํารวจ เปนกรรมการและเลขานุการ ก.ตร. และ 
รองผูบัญชาการสํานักงานคณะกรรมการขาราชการตํารวจ เปนผูชวยเลขานุการ ก.ตร.  
  ขอ  ๒  ใหการดําเนินการของ ก.ตร. ตามขอ ๑ มิใหนําความในมาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ และมาตรา ๕๗ 
เฉพาะในสวนท่ีเก่ียวกับการทําความตกลง และการใหความเห็นชอบมาใชบังคับ  
  ขอ  ๓  การใดที่ ก.ตร.ตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดําเนินการไปแลว กอนวันท่ี
ประกาศ คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับนี้ใชบังคับ            
แตการดําเนินการยังไมแลวเสร็จ และมีผลกระทบตอการบริหารงานบุคคล และอยูในอํานาจของ ก.ตร. ให ก.ตร. ตาม
ขอ ๑พิจารณาดําเนินการตามควรแตกรณี  
  ขอ  ๔   ให ก.ตร. ซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันท่ีประกาศนี้ใชบังคับพนจากตําแหนง  
  ขอ  ๕   ใหดําเนินการพิจารณาแกไขปรับปรุง พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ใหแลวเสร็จ
ในหนึ่งป นับแตวันท่ีประกาศนี้ใชบังคับ  
  ขอ  ๖   เมื่อไดมีการแกไขปรับปรุง พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือเมื่อครบกําหนด 
หนึ่งป นับแตวันท่ีประกาศนี้ใชบังคับ ใหประกาศฉบับนี้เปนอันยกเลิก  
  ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  
  (ประกาศ ณ วันท่ี ๒๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙) 
 
 
 

ประกาศคณะปฏิรปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ 
ฉบับที ่๑๘  เรือ่ง การแกไขเพิม่เตมิกฎหมายวาดวยตาํรวจแหงชาต ิ

ประกาศคณะปฏิรปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ 
ฉบับที ่๑๙  เรือ่ง ใหพระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูบางฉบบัมีผลบงัคบัใชตอไป 



 

บทความทางวิชาการ 

๗๐ 

 
 
  เพ่ือใหการดําเนินการเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนไปอยางตอเนื่อง สมควร
ปรับปรุงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และมีผลใช
บังคับตอไป คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข จึงมีประกาศ
ดังตอไปนี้  
  ขอ ๑  ใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ.๒๕๔๒ มีผลใชบังคับตอไป โดยใหงดการบังคับใชบทบัญญัติท่ีเก่ียวกับการสรรหา  
  ขอ ๒ ใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผลใชบังคับตอไป  
  ขอ ๓  ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบดวย  
   (๑)   นายปานเทพ กลาณรงคราญ  ประธานกรรมการ  
   (๒) นายกลานรงค จันทิก  กรรมการ  
   (๓)   นายใจเด็ด พรไชยา กรรมการ  
   (๔)   นายประสาท พงษศิวาภัย กรรมการ  
   (๕)   ศาสตราจารยภักดี โพธิศิริ กรรมการ  
   (๖)   ศาสตราจารยเมธี ครองแกว กรรมการ  
   (๗)   นายวิชา มหาคุณ กรรมการ  
   (๘)   นายวิชัย วิวิตเสวี กรรมการ  
   (๙)   นางสาวสมลักษณ จัดกระบวนพล กรรมการ  
  ขอ ๔  ในกรณีท่ีประธานกรรมการหรือกรรมการตามขอ ๓ พนจากตําแหนงดวยเหตุใด ๆ และ 
มีกรรมการเหลืออยูตั้งแตหกคนขึ้นไป ใหคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการเทาท่ีเหลืออยู  
  ถาประธานกรรมการพนจากตําแหนง ใหกรรมการที่เหลืออยูคัดเลือกกันเองใหกรรมการคนหนึ่ง    
เปนประธานกรรมการแทน  
  ในกรณีท่ีกรรมการพนจากตําแหนง และมีกรรมการเหลืออยูไมถึงหกคน ใหนายกรัฐมนตรีสรรหาบุคคล
เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาที่ทําหนาท่ีนิติบัญญัติ และนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
ตอไป หรือดําเนินการสรรหาและแตงตั้งตามกฎหมายที่ใชบังคับอยูในขณะนั้น แลวแตกรณี  
  ขอ ๕  ใหประธานกรรมการและกรรมการตามขอ ๓ ดําเนินการตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ภายในสิบหาวัน นับแตวันท่ีประกาศนี้ 
ใชบังคับ 
 ในกรณีท่ีบุคคลตามขอ ๓  ไมดําเนินการภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือไมอาจรับตําแหนงได  
ใหนําความในขอ ๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม  
  (ประกาศ ณ วันท่ี ๒๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙) 
 
 
 
 
 

ประกาศคณะปฏิรปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ 
ฉบับที ่๒๐  เรือ่ง ใหคณะกรรมการปฏิบตัหินาทีต่อไป 



 

บทความทางวิชาการ 

๗๑ 

  ตามที่ไดมีประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ฉบับท่ี ๓ ลงวันท่ี ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ใหคณะรัฐมนตรีสิ้นสุดลง ซ่ึงมีผลใหคณะกรรมการซึ่งแตงตั้ง 
โดยคณะรัฐมนตรี หรือนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีเจาสังกัด ตองสิ้นสภาพลง ยกเวนคณะกรรมการ ซ่ึงแตงตั้งตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย ฉะนั้น เพ่ือมิใหงานของคณะกรรมการตองหยุดชะงักลง จึงใหคณะกรรมการดังกลาวยังคงอยู
และปฏิบัติหนาท่ีท่ีมีอยูตอไป เวนแตสวนราชการที่เปนผูเสนอขอใหมีคณะกรรมการนั้น ๆ เห็นสมควรยกเลิกหรือ
เปลี่ยนแปลง  ก็ใหปลัดกระทรวงนั้น ๆ เสนอขอคําวินิจฉัยตอหัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ท้ังนี้ คณะกรรมการที่มีนายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ ใหหัวหนาคณะ
ปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือผูซ่ึงหัวหนาคณะปฏิรูปการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมอบหมาย เปนประธานกรรมการ และสําหรับ
คณะกรรมการที่มีรองนายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ ใหรองหัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือผูซ่ึงรองหัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมอบหมาย เปนประธานกรรมการ  
  ท้ังนี้ จนกวาจะมีการแตงตั้งคณะรัฐมนตรีข้ึนบริหารราชการแผนดินแลว  
  (ประกาศ ณ วันท่ี ๒๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙) 
 
 
 
 
 

  โดยที่ในระยะเวลาที่ผานมา ไดมีการลักลอบดักฟง ใชประโยชน หรือเปดเผยขอความที่มีการติดตอทาง
โทรศัพทหรือเครื่องมือสื่อสารอื่นโดยมิชอบดวยกฎหมาย อันเปนการละเมิดเสรีภาพของบุคคลในการสื่อสารถึงกัน 
กอใหเกิดความหวาดระแวงกันท่ัวไปในหมูประชาชนผูใชเครื่องมือสื่อสาร  
  ดังนั้น เพ่ือคุมครองเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยชอบดวยกฎหมายและเพื่อใหเกิดความเปนระเบียบ
เรียบรอยและรักษาความสงบของประเทศ  คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย 
ทรงเปนประมุข จึงมีประกาศดังตอไปนี้  
  ขอ ๑  ผูใดดักฟง ใชประโยชน หรือเปดเผย ซ่ึงขอความที่มีการติดตอทางโทรศัพทหรือเครื่องมือสื่อสาร
อื่นใดโดยไมมีอํานาจโดยชอบดวยกฎหมาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท  หรือท้ังจํา
ท้ังปรับ  
  ขอ ๒  ผูใดรับรูขอความที่ไดมาจากการกระทําความผิดตามขอ ๑ ใชประโยชนหรือเปดเผยขอความนั้น
ตอผูอื่นโดยไมมีอํานาจโดยชอบดวยกฎหมายตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือ 
ท้ังจําท้ังปรับ  
  ขอ ๓  ผูใดใชใหผูอื่นกระทําความผิดตามขอ ๑ หรือขอ ๒ ตองรับโทษเพิ่มขึ้นเปนสองเทาตามที่บัญญัติ
ไวในความผิดตามขอ ๑ หรือขอ ๒ แลวแตกรณี  
  ขอ ๔  ถาผูกระทําความผิดเปนผูไดรับอนุญาตใหบริการโทรศัพท หรือการสื่อสาร หรือเปนผูไดรับ
สัมปทานการใหบริการดังกลาว นอกจากตองรับโทษตามขอ ๑ ขอ ๒ หรือขอ ๓ แลวแตกรณีแลว ใหใบอนุญาตหรือ
สัมปทานนั้น สิ้นสุดลงดวย  
  ท้ังนี้ ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป  
  (ประกาศ ณ วันท่ี ๒๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙) 
 

ประกาศคณะปฏิรปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ 
ฉบับที ่๒๑  เรือ่ง หามการดกัฟงทางโทรศพัท หรือเครือ่งมือสือ่สารใด 

ประกาศคณะปฏิรปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ 
ฉบับที ่๒๒  เรือ่ง ขอใหยตุคิวามเคลือ่นไหวของกลุมการเมืองทองถิน่ 



 

บทความทางวิชาการ 

๗๒ 

 
 
 
 ตามที่คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ไดประกาศ
กฎอัยการศึก ตั้งแตวันท่ี ๑๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ เปนตนมา และไดมีประกาศฉบับท่ี ๗ ลงวันท่ี ๒๐ กันยายน 
พุทธศักราช ๒๕๔๙ เรื่อง การหามชุมนุมทางการเมือง โดยมิใหมั่วสุมประชุมทางการเมือง ณ ท่ีใด ๆ ท่ีมีจํานวนตั้งแต 
๕ คนขึ้นไปนั้น ดวยปจจุบันปรากฏความเคลื่อนไหวของกลุมสมาชิก องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวน
จังหวัด รวมทั้งกลุมองคกรอื่น ๆ ท้ังท่ีมีความมุงหมาย เพ่ือสนับสนุนหรือคัดคานการดําเนินการของคณะปฏิรูปการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวอาจทําใหเกิดปญหา 
และเปนอุปสรรคตอการบริหารราชการแผนดิน อันจะนําไปสูความแตกแยกในสังคมตอไป ดังนั้น คณะปฏิรูปการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข จึงขอประกาศใหกลุมองคกรตาง ๆ ยุติความ
เคลื่อนไหว และการรวมกลุมทางการเมืองไวจนกวาสถานการณของประเทศจะเขาสูสภาวะปกติ ซ่ึงคณะปฏิรูปการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข จะไดมีประกาศใหทราบตอไป  
  ท้ังนี้ หากมีผูใดฝาฝน จะตองไดรับโทษโดยเฉียบขาด  
 (ประกาศ ณ วันท่ี ๒๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙) 

 

 
 
 
 
 

  เนื่องดวยปรากฏวาการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรีท่ีพนจากตําแหนงโดยผลของการปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีเหตุอันควรสงสัยวามีการใชอํานาจหนาท่ี
โดยมิชอบ เพ่ือแสวงหาประโยชนสําหรับตนเองและผูอื่น ทําใหเกิดความเสียหายแกประเทศอยางรายแรง จึงสมควร
ดําเนินการตรวจสอบการดําเนินงานและโครงการตางๆ ท่ีไดรับอนุมัติหรือเห็นชอบโดยบุคคลในคณะรัฐมนตรี หรือ
คณะรัฐมนตรีดังกลาววาเปนไปโดยสุจริตหรือไม คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข จึงมีประกาศดังตอไปนี้  
  ขอ ๑ ใหมีคณะกรรมการตรวจสอบคณะหนึ่ง ประกอบดวย  
   (๑)  นายสวัสดิ์ โชติพานิช  เปนประธานกรรมการ  
   (๒)  ผูวาการตรวจเงินแผนดิน  เปนกรรมการ  
   (๓)  อัยการสูงสุดหรือผูแทน  เปนกรรมการ  
   (๔)  เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
    การทุจริตแหงชาติหรือผูแทน   เปนกรรมการ     
  (๕)  เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
    การฟอกเงินหรือผูแทน   เปนกรรมการ  
   (๖)  เจากรมพระธรรมนูญหรือผูแทน   เปนกรรมการ  
   (๗)  ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยหรือผูแทน   เปนกรรมการ  
   (๘)  เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการ 
    กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือผูแทน  เปนกรรมการ  

ประกาศคณะปฏิรปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ 
ฉบับที ่๒๓  เรือ่ง การตรวจสอบทรพัยสนิ 



 

บทความทางวิชาการ 

๗๓ 

  ใหคณะกรรมการตรวจสอบแตงตั้งเลขานุการคนหนึ่ง และผูชวยเลขานุการตามความจําเปน  
  ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินรับผิดชอบงานดานธุรการของคณะกรรมการตรวจสอบ และปฏิบัติ
หนาท่ีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย  
  ขอ ๒ ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจหนาท่ีในการตรวจสอบการดําเนินงานหรือโครงการ 
ซ่ึงไดรับอนุมัติหรือเห็นชอบโดยบุคคลในคณะรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีท่ีพนจากตําแหนง โดยผลของการปฏิรูป 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข วาเปนไปโดยสุจริตหรือไม ในกรณีท่ีเห็นวา 
การดําเนินงานหรือโครงการใดมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวามีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ และมีพฤติการณวาบุคคลใด
เก่ียวของกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หรือร่ํารวยผิดปกติ หรือมีทรัพยสินเพ่ิมขึ้นผิดปกติ ใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินท่ีเก่ียวของของผูนั้น คูสมรสและบุตร ซ่ึงยังไมบรรลุนิติภาวะของผูนั้น 
ไวกอนได  
  เพ่ือประโยชนในการดําเนินการตามประกาศนี้ นอกจากอํานาจตามวรรคหนึ่งใหคณะกรรมการตรวจสอบ
มีอํานาจตามกฎหมายดังตอไปนี้ดวย  
  (๑)  พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยใหคณะกรรมการตรวจสอบ 
ใชอํานาจของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการธุรกรรม  
  (๒)  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒  
โดยใหคณะกรรมการตรวจสอบใชอํานาจของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจรติแหงชาติ  
  (๓)  ประมวลรัษฎากร โดยใหคณะกรรมการตรวจสอบใชอํานาจของอธิบดีกรมสรรพากร เฉพาะ 
ท่ีเก่ียวกับการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสิน  
  ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง คณะกรรมการตรวจสอบจะเรียกสํานวนการสอบสวนหรอื
การตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินมาใชประกอบการพิจารณา และใชเปนสํานวนการตรวจสอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมดหรือบางสวนก็ได ในกรณีท่ีมีเรื่องเดียวกันอยูในการดําเนินการของคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ หรือคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือคณะกรรมการ 
ธุรกรรม ใหประสานงานเพื่อดําเนินการตามควรแกกรณี  
  ขอ ๓ ใหคณะกรรมการตรวจสอบแจงรายชื่อบุคคลตามขอ ๒ แกสถาบันการเงิน สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กรมที่ดิน กรมสรรพากร หนวยงานอื่นท่ีเก่ียวของ และ 
ผูครอบครองทรัพยสินหรือเอกสารหลักฐานที่เก่ียวกับทรัพยสินของผูนั้น เพ่ือใหหนวยงานหรือบุคคลนั้นแจงขอมูล
เก่ียวกับทรัพยสินและการเสียภาษีอากร ตลอดจนการทําธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพยสินท่ีเก่ียวของของบุคคลตามขอ ๒       
คูสมรสและบุตรซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะของผูนั้นใหคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายในเวลาและตามวิธีการ              
ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบกําหนด  
  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามวรรคหนึ่ง ใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
มีอํานาจสั่งใหบริษัทหลักทรัพยสงขอมูลและเอกสารใหแกสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย เพ่ือแจงตอคณะกรรมการตรวจสอบได  
  มิใหนําบทบัญญัติของกฎหมายที่หามมิใหมีการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการตาม 
วรรคหนึ่งและวรรคสอง มาใชบังคับกับการแจงขอมูลตามวรรคหนึ่ง  
  ขอ ๔ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งถูกยึดหรืออายัดทรัพยสินตามขอ ๒ ไมแจงขอมูลตามขอ ๓ หรือไมสงมอบ
ทรัพยสินท่ีถูกยึด หรือยักยาย จําหนาย จายโอนทรัพยสินท่ีถูกอายัด ใหถือวาทรัพยสินท่ีเก่ียวของดังกลาวเปน
ทรัพยสิน  ท่ีไดมาโดยไมชอบและเปนทรัพยสินท่ีไดมาจากการร่ํารวยผิดปกติหรือเพิ่มขึ้นผิดปกติ  
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  ในกรณีท่ีหนวยงานหรือบุคคลตามขอ ๓ ไมดําเนินการตามที่คณะกรรมการตรวจสอบกําหนด 
ตามขอ ๓ หากมีกรณีเกิดความเสียหายขึ้นจากการที่ไมดําเนินการนั้น ใหหนวยงานหรือบุคคลดังกลาวรับผิดในความ
เสียหายที่เกิดขึ้น  
  ขอ ๕  บรรดาทรัพยสินท่ีถูกยึดหรืออายัดตามขอ ๒ ถาเจาของทรัพยสินพิสูจนตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบกําหนดไดวา ตนเปนเจาของที่แทจริงและทรัพยสินนั้นมิใชทรัพยสิน 
ท่ีไดมาจากการกระทําความผิด หรือมิไดเปนทรัพยสินท่ีเก่ียวของกับการร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพ่ิมขึ้นผิดปกติ 
ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพยสินนั้น  
 ขอ ๖ ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบมีมติวา ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือบุคคลใดกระทํา
ความผิดตอตําแหนงหนาท่ีหรือทุจริตตอหนาท่ี หรือร่ํารวยผิดปกติ ใหสงรายงาน เอกสารหลักฐาน พรอมทั้งความเห็น  
ไปยังอัยการสูงสุดเพื่อใหอัยการสูงสุดดําเนินการตอไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน     
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของ         
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยใหถือวามติของคณะกรรมการตรวจสอบเปนมติของคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  
  ขอ ๗ ในการปฏิบัติหนาท่ีตามประกาศนี้ ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจตั้งคณะอนุกรรมการ 
เพ่ือปฏิบัติการตามที่มอบหมายได  
  ขอ ๘ ใหคณะกรรมการตรวจสอบดําเนินการตามประกาศนี้ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันท่ีประกาศ
นี้ใชบังคับ  
  เมื่อครบกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง และการตรวจสอบหรือสอบสวนเรื่องใดยังไมแลวเสร็จ ให
คณะกรรมการตรวจสอบสงมอบสํานวนคืนใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เพ่ือดําเนินการตามอํานาจ
หนาท่ีของตน แลวแตกรณี  
  (ประกาศ ณ วันท่ี ๒๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙) 

 

 
 
 
 
 

  ตามที่ไดมีประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ฉบับท่ี ๑๑ เรื่อง แตงตั้งบุคคลสําคัญดํารงตําแหนงในคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ลงวันท่ี ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ไปแลวนั้น บัดนี้ เนื่องจากจะมีการเกษียณ  
อายุราชการของผูดํารงตําแหนงบางตําแหนง จึงสมควรปรับปรุงประกาศดังกลาวเสียใหมใหเหมาะสมกับสถานการณ 
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้ 
  ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ฉบับท่ี ๑๑ เรื่อง แตงตั้งบุคคลสําคัญดํารงตําแหนงในคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ลงวันท่ี ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ 
  ขอ ๒ แตงตั้งใหบุคคลดังตอไปนี้ดํารงตําแหนงในคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข  

ประกาศคณะปฏิรปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ 
ฉบับที ่๒๔  เรือ่ง แตงตัง้บคุคลสาํคัญดาํรงตาํแหนงในคณะปฏิรปูการปกครอง 

ในระบอบประชาธปิไตย อนัมีพระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ 
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   ๒.๑  พลเอก สนธิ  บุญยรัตกลิน เปนหัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
   ๒.๒  พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข เปนรองหัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
   ๒.๓ พลเรือเอก สถิรพันธ  เกยานนท เปนสมาชิกคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
   ๒.๔ พลเอก บุญสราง  เนียมประดิษฐ เปนสมาชิกคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
   ๒.๕  พลตํารวจเอก โกวิท  วัฒนะ เปนสมาชิกคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
   ๒.๖  พลเอก วินัย ภัททิยกุล เปนเลขาธิการคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
   ๒.๗  พลโท สพรั่ง  กัลยาณมิตร เปนผูชวยเลขาธิการคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
   ๒.๘  พลโท อนุพงษ  เผาจินดา  เปนผูชวยเลขาธิการคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
  (ประกาศ ณ วันท่ี ๒๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙) 

 
 

 
 
 
 

 โดยที่ เปนการสมควรกําหนดหนาท่ีของผูตองหาในคดีอาญาใหพิมพลายนิ้วมือตามคําสั่งของ 
เจาพนักงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เพ่ือใหมีประสิทธิภาพในการปองกันและปราบปรามการกระทําผิด
กฎหมาย คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข จึงมีประกาศดังตอไปนี้  
  ผูซ่ึงถูกกลาวหาวากระทําความผิดอาญามีหนาท่ีตองพิมพลายนิ้วมือ ลายมือหรือลายเทา ตามคําสั่ง
ของพนักงานอัยการ ผูวาคดี หรือพนักงานสอบสวน ผูใดฝาฝนมีความผิดฐานกระทําความผิดเก่ียวกับการยุติธรรม        
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  
  ท้ังนี้ ตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
  (ประกาศ ณ วันท่ี ๒๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙)  
 
 
 
 
 
 ตามที่ไดมีประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ฉบับท่ี ๑๓ ลงวันท่ี ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ มีผลใชบังคับตอไป และแตงตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อดําเนินการ  

ประกาศคณะปฏิรปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ 
ฉบับที ่๒๕  เรือ่ง การดาํเนนิการเกีย่วกบัการยตุธิรรมทางอาญา 

ประกาศคณะปฏิรปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ 
ฉบับที ่๒๖  เรือ่ง การแกไขประกาศคณะปฏริูปการปกครองในระบอบประชาธปิไตย  

อนัมีพระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ ฉบบัที ่๑๓ ลงวนัที ่๒๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๔๙ 



 

บทความทางวิชาการ 

๗๖ 

เก่ียวกับสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นใหเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และมีความตอเนื่อง นั้น เพ่ือใหเกิดความ
ชัดเจนในการปฏิบัติงานตามอํานาจและหนาท่ีของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข จึงมีประกาศดังตอไปนี้  
  ขอ ๑ ใหยกเลิกความในขอ ๑ ของประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับท่ี ๑๓ ลงวันท่ี ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ และใหใชความตอไปนี้แทน  
   “ขอ ๑  การยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มิใหกระทบกระเทือนพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ ยังคงใชบังคับตอไป จนกวาจะมีกฎหมายแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก”  
  ขอ ๒ ใหยกเลิกขอ ๒ และขอ ๓ ของประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับท่ี ๑๓ ลงวันท่ี ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙  
 
   ขอ ๓ ใหถือวาคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซ่ึงไดรับการแตงตั้งตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง  
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับท่ี ๑๓ ลงวันท่ี ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ 
ไดรับการสรรหาและแตงตั้งโดยชอบดวยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยมีวาระการดํารงตําแหนงตั้งแตวันท่ีไดรับแตงตั้งตามประกาศดังกลาวและมีอํานาจและหนาท่ีตามที่
บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ และกฎหมายอื่น 
ท่ีบัญญัติใหเปนอํานาจและหนาท่ีของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
  (ประกาศ ณ วันท่ี ๒๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙) 
 
 
 
 
 
 

  ตามที่ไดมีประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ฉบับท่ี ๑๕ ลงวันท่ี ๒๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มีผลใชบังคับตอไป นั้น เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการมีผลใชบังคับของกฎหมายดังกลาว 
รวมทั้งกําหนดเรื่องการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูเก่ียวของกับการกระทําการตองหามตามกฎหมายนั้น คณะปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข จึงมีประกาศดังตอไปนี้ 
  ขอ ๑ ใหยกเลิกความในขอ ๑ ของประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับท่ี ๑๕ ลงวันท่ี ๒๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ และใหใชความตอไปนี้ 
   “ขอ ๑  การยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มิใหกระทบกระเทือนพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรค
การเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ยังคงใชบังคับตอไป จนกวาจะมีกฎหมายแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก” 
  ขอ ๒  การหามพรรคการเมืองดําเนินการประชุม หรือดําเนินกิจการใดๆ ในทางการเมืองตาม  ประกาศ
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับท่ี ๑๕ ลงวันท่ี ๒๑ กันยายน 
พุทธศักราช ๒๕๔๙ ใหยังคงมีผลใชบังคับตอไป จนกวาคณะรัฐมนตรีจะมีมติเปนอยางอื่น  

ประกาศคณะปฏิรปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ 
ฉบับที ่๒๗  เรือ่ง การแกไขประกาศคณะปฏริูปการปกครองในระบอบประชาธปิไตย  

อนัมีพระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ ฉบบัที ่๑๕ ลงวนัที ่๒๑ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๔๙ 



 

บทความทางวิชาการ 

๗๗ 

  ขอ ๓  ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญ หรือองคกรอื่นท่ีทําหนาท่ีศาลรัฐธรรมนูญ มีคําสั่งใหยุบพรรค
การเมืองใด เพราะเหตุกระทําการตองหาม ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  
พ.ศ. ๒๕๔๑ ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น มีกําหนดหาป นับแตวันท่ีมีคําสั่งให 
ยุบพรรคการเมือง 
  ขอ ๔  ผูใดถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งโดยคําสั่งของศาล ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ กอนวันท่ีประกาศคณะปฏิรูป 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับท่ี ๓ ลงวันท่ี ๑๙ กันยายน พุทธศักราช 
๒๕๔๙ ใชบังคับ ใหผูนั้นยังคงถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามคําสั่งของศาลตอไป 
  (ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  ตามที่ไดมีประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ฉบับท่ี ๑๗ ลงวันท่ี ๒๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ เรื่อง มอบอํานาจบริหารราชการแผนดิน และฉบับท่ี ๑๘ 
ลงวันท่ี ๒๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ เรื่อง การแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติ นั้น บัดนี้ สมควรให
การบริหารราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติดําเนินการไปตามกฎหมายที่ใชบังคับอยูเดิม หัวหนาคณะปฏิรูปการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข จึงมีประกาศดังตอไปนี้ 
  ขอ ๑  ใหยกเลิกประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย 
ทรงเปนประมุข ฉบับท่ี ๑๗ ลงวันท่ี ๒๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ เรื่องมอบอํานาจบริหารราชการแผนดิน และ 
ฉบับท่ี ๑๘ ลงวันท่ี ๒๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ เรื่อง การแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติ  
  ขอ ๒ ใหบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซ่ึงใชบังคับอยูกอนวันท่ีประกาศ
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับท่ี ๑๘ ลงวันท่ี ๒๒ กันยายน 
พุทธศักราช ๒๕๔๙ เรื่อง การแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติใชบังคับ มีผลใชบังคบัอยูตอไปเชนเดิม 
  ขอ ๓  การยกเลิกประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย   
ทรงเปนประมุข ตามขอ ๑ ไมกระทบกระเทือนการใด ๆ ท่ีกระทําในระหวางท่ีประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขดังกลาวยังมีผลใชบังคับ และใหดําเนินการจัดใหมีคณะกรรมการ
ขาราชการตํารวจตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีประกาศฉบับนี้ใชบังคับ  
  ในระหวางท่ียังไมมีคณะกรรมการขาราชการตํารวจตามวรรคหนึ่ง ใหบุคคลที่ทําหนาท่ีเปน
คณะกรรมการขาราชการตํารวจตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย     
ทรงเปนประมุข ฉบับท่ี ๑๘ ลงวันท่ี ๒๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ทําหนาท่ีเปนคณะกรรมการขาราชการตํารวจ     
ไปพลางกอน  

ประกาศคณะปฏิรปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ 
ฉบับที ่๒๘  เรือ่ง ยกเลกิประกาศคณะปฏิรปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย  

อนัมีพระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ ฉบบัที ่๑๗ ลงวนัที ่๒๒ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๔๙ 
และฉบบัที ่๑๘ ลงวนัที ่๒๒ กนัยายน ๒๕๔๙ 



 

บทความทางวิชาการ 

๗๘ 

  (ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙) 
 
 
 
 
 
 
  ตามที่ไดมีประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ฉบับท่ี ๑๒ ลงวันท่ี ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 
การตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผลใชบังคับตอไปนั้น เพ่ือใหมีความชัดเจนในผลการใชบังคับท่ียังคงให
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นใชบังคับโดยตอเนื่อง คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย   
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข จึงมีประกาศดังตอไปนี้ 
  ขอ  ๑  ใหยกเลิกความในขอ ๑ ของประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับท่ี ๑๒ ลงวันท่ี ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ และใหใชความตอไปนี้แทน 
   “ขอ ๑ การยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มิใหกระทบกระเทือนการบังคับใช
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ยังคงใชบังคับตอไป เวนแตบทบัญญัติในสวนท่ี ๑ หมวด ๑ จนกวาจะมี
กฎหมายแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก และใหคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันท่ี ๑๘ กันยายน 
พุทธศักราช ๒๕๔๙ พนจากตําแหนง” 
  ขอ  ๒ ใหยกเลิกความในขอ ๒ ของประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับท่ี ๑๒ ลงวันท่ี ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ และใหใชความตอไปนี้แทน 
   “ขอ ๒ ใหผูวาการตรวจเงินแผนดินซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันท่ี ๑๘ กันยายน พุทธศักราช  ๒๕๔๙ 
คงอยูในตําแหนงตอไป จนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐” 
  ขอ ๓ ใหดําเนินการสรรหาและแตงตั้งคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและผูวาการตรวจเงินแผนดินใหม 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ี   
ผูวาการตรวจเงินแผนดินตามขอ ๒ ของประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข ฉบับท่ี ๑๒ ลงวันท่ี ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศฉบับนี้พนจาก
ตําแหนง  
  ในระหวางท่ียังไมมีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและผูวาการตรวจเงินแผนดินตามวรรคหนึ่ง 
ใหผูวาการตรวจเงินแผนดินท่ีพนจากตําแหนงตามวรรคหนึ่งยังคงปฏิบัติหนาท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและ 
ผูวาการตรวจเงินแผนดินไปพลางกอน 
 (ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙) 
 
 
 
 

 
 ตามที่ไดมีประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ฉบับท่ี ๒๓ เรื่อง การตรวจสอบทรัพยสิน ลงวันท่ี ๒๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ นั้น โดยที่เปนการสมควร

ประกาศคณะปฏิรปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ 
ฉบับที ่๒๙  เรือ่ง แกไขประกาศคณะปฏริปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย  

อนัมีพระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ ฉบบัที ่๑๒ ลงวนัที ่๒๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๔๙ 

ประกาศคณะปฏิรปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ 
ฉบับที ่๓๐ เรือ่ง การตรวจสอบการกระทาํทีก่อใหเกดิความเสียหายแกรฐั 
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ปรับปรุงการดําเนินการตรวจสอบเพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจตรวจสอบการกระทําผิดท่ีกอใหเกิดความ
เสียหายแกรัฐไดกวางขวางขึ้น คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
จึงมีประกาศดังตอไปนี้  
  ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย    ทรง
เปนประมุข ฉบับท่ี ๒๓ เรื่องการตรวจสอบทรัพยสิน ลงวันท่ี ๒๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙  
  ขอ ๒  ใหมีคณะกรรมการตรวจสอบคณะหนึ่ง  ประกอบดวย  
   (๑) นายกลานรงค จันทิก เปนกรรมการ  
   (๒) นายแกวสรร อติโพธิ เปนกรรมการ  
   (๓)  คุณหญิงจารุวรรณ  เมณฑกา เปนกรรมการ  
   (๔)  นายจิรนิติ หะวานนท เปนกรรมการ  
   (๕)  นายนาม ยิ้มแยม เปนกรรมการ  
   (๖)  นายบรรเจิด สิงคะเนติ เปนกรรมการ  
   (๗)  นายวิโรจน เลาหะพันธ เปนกรรมการ  
   (๘)  นายสวัสดิ์ โชติพานิช เปนกรรมการ  
   (๙)  นายสัก กอแสงเรือง เปนกรรมการ  
   (๑๐) นางเสาวนีย อัศวโรจน เปนกรรมการ  

    (๑๑) นายอุดม เฟองฟุง เปนกรรมการ  
    (๑๒) นายอํานวย ธันธรา เปนกรรมการ  
   ในกรณีท่ีมีกฎหมายหามมิใหบุคคลใดดํารงตําแหนงเปนกรรมการหรือหามการปฏิบัติหนาท่ี 

อื่นใด ในการดํารงตําแหนง มิใหนํากฎหมายน้ันมาใชบังคับแกการไดรับแตงตั้งและการปฏิบัติหนาท่ีเปนกรรมการ
ตรวจสอบ  

   ใหกรรมการตรวจสอบตามวรรคหนึ่งเลือกกรรมการดวยกันเองคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ 
และมีอํานาจแตงตั้งเลขานุการคนหนึ่ง และ ผูชวยเลขานุการตามความจําเปน  

    ในกรณีท่ีมีกรรมการวางลง ใหกรรมการที่เหลืออยูปฏิบัติหนาท่ีตอไปได แตตองมีกรรมการ
เหลืออยูไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดและใหคณะรัฐมนตรีมีอํานาจแตงตั้งผูท่ีเห็นสมควรเปน
กรรมการแทนกรรมการที่วางลง  
  ขอ ๓  ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินรับผิดชอบงานดานธุรการของคณะกรรมการตรวจสอบ  และ
ปฏิบัติหนาท่ีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย  
    ใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  สํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานอัยการสูงสุด และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมมือดําเนินการตามที่คณะกรรมการตรวจสอบรองขอ รวมทั้งสนับสนุนขอมูล
บุคลากร หรือการอื่นใดเพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ     
    ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดําเนินการจัดหาสถานที่ทําการของคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามความเหมาะสม และในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบรองขอใหคณะรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งการใหเจาหนาท่ีของ
หนวยงานของรฐัมาชวยปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการตรวจสอบกําหนดได  
  ขอ ๔  ใหสํานักงบประมาณจัดสรรเงินงบประมาณใหกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน โดยเจียดจาย
จากเงินเหลือจายของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งตามจํานวนท่ีเห็นสมควรเพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณี 
ท่ีไมเพียงพอแกคาใชจาย ใหคณะรัฐมนตรีสนับสนุนงบประมาณตามที่จําเปน  
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   คาตอบแทนหรือคาใชจายอื่นใดในการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการตรวจสอบ และคาตอบแทน
หรือคาใชจายอื่นใดของเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานใหแกคณะกรรมการตรวจสอบ ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบกําหนดโดยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรี  
 ขอ ๕  ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้  
  (๑) ตรวจสอบการดําเนินงานหรือโครงการที่ไดรับอนุมัติหรือเห็นชอบ โดยบุคคลใน
คณะรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีซ่ึงพนจากตําแหนงโดยผลของการปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวาจะเปนไปโดยทุจริตหรือประพฤติมิชอบ  

   (๒) ตรวจสอบสัญญา สัญญาสัมปทานหรือการจัดซ้ือจัดจางของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ ท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวาจะมีการกระทําท่ีเอื้อประโยชนแกเอกชนโดยมิชอบ หรือมีการกระทําท่ี 
ไมชอบดวยกฎหมาย หรือมีการกระทําท่ีทุจริตหรือประพฤติมิชอบ  

   (๓) ตรวจสอบการปฏิบัติราชการใด ๆ ของเจาหนาท่ีของรัฐหรือหนวยงานของรัฐท่ีมีเหตุอันควร
สงสัยวาจะมีการดําเนินการท่ีไมชอบดวยกฎหมาย หรือมีการกระทําท่ีทุจริตหรือประพฤติมิชอบ  

   (๔)  ตรวจสอบการกระทําของบุคคลใดๆ ท่ีเห็นวาเปนไปโดยไมชอบดวยกฎหมาย หรือหลีกเลี่ยง
กฎหมายวาดวยภาษีอากร อันเปนการกระทําใหเกิดความเสียหายแกรัฐ  

   ในกรณีท่ีเห็นวาการดําเนินการในเรื่องที่ตรวจสอบมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวามีการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ และมีพฤติการณวามีบุคคลใดเกี่ยวของกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หรือร่ํารวยผิดปกติ หรือ 
มีทรัพยสินเพ่ิมขึ้นผิดปกติ ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินท่ีเก่ียวของของผูนั้น  
คูสมรสและบุตรซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะของผูนั้นไวกอนได  

   เพ่ือประโยชนในการดําเนินการตามประกาศนี้ นอกจากอํานาจตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีอํานาจตามกฎหมายดังตอไปนี้ดวย  

   (๑) พระราชบัญญัติวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยให
คณะกรรมการตรวจสอบใชอํานาจของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการธุรกรรม  

   (๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต   
พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยใหคณะกรรมการตรวจสอบใชอํานาจของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  

   (๓) ประมวลรัษฎากร โดยใหคณะกรรมการตรวจสอบใชอํานาจของอธิบดีกรมสรรพากร
เฉพาะท่ีเก่ียวกับการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสิน  
   ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจ
พิจารณาเรื่องใดๆ ท่ีเห็นควรตรวจสอบ เรื่องที่มีผูเสนอขอมูล หรือเรื่องที่อยูระหวางการดําเนินการของหนวยงานอื่นใด  
และใหมีอํานาจเรียกสํานวนหรือเรื่องที่อยูในการดําเนินการของหนวยงานของรัฐ หรือเรียกสํานวนการสอบสวนหรือ
การตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ถามีมาพิจารณา และใหใชเปนสํานวนการตรวจสอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะสอบสวนเพิ่มเติมหรือไมก็ได ในกรณีท่ีมีเรื่องเดียวกันอยูในการดําเนินการของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ หรือคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ
คณะกรรมการธุรกรรมใหประสานงานเพื่อดําเนินการตามสมควรแกกรณี  

  ขอ  ๖ ใหคณะกรรมการตรวจสอบแจงรายชื่อบุคคลตามขอ ๕ แกสถาบันการเงิน สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กรมที่ดิน กรมสรรพากร หนวยงานอื่นท่ีเก่ียวของ และ 
ผูครอบครองทรัพยสินหรือเอกสารหลักฐานที่เก่ียวกับทรัพยสินของผูนั้น เพ่ือใหหนวยงานหรือบุคคลนั้นแจงขอมูล
เก่ียวกับทรัพยสินและการเสียภาษีอากร ตลอดจนการทําธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพยสินท่ีเก่ียวของของบุคคลตามขอ ๕   
คูสมรสและบุตรซ่ึงยังไมบรรลุนิติภาวะของผูนั้นใหคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายในเวลาและตามวิธีการที่
คณะกรรมการตรวจสอบกําหนด  



 

บทความทางวิชาการ 

๘๑ 

  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามวรรคหนึ่ง ใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
มีอํานาจสั่งใหบริษัทหลักทรัพยสงขอมูลและเอกสารใหแกสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย เพ่ือแจงตอคณะกรรมการตรวจสอบได  

  มิใหนําบทบัญญัติของกฎหมายที่หามมิให เปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการตาม 
วรรคหนึ่งและวรรคสอง มาใชบังคับกับการแจงขอมูลตามวรรคหนึ่ง  

   ขอ ๗  ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพยสินตามขอ ๕ ไมแจงขอมูลตามขอ ๖ หรือไมสงมอบ
ทรัพยสินท่ีถูกยึด ยักยาย จําหนาย หรือจายโอนทรัพยสินท่ีถูกอายัด ใหถือวาทรัพยสินท่ีเก่ียวของดังกลาวเปน
ทรัพยสินท่ีไดมาโดยไมชอบ และเปนทรัพยสินท่ีไดมาจากการร่ํารวยผิดปกติหรือเพิ่มขึ้นผิดปกติ หรือเปนทรัพยสิน    
ท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

  ในกรณีท่ีหนวยงานหรือบุคคลตามขอ ๖ ไมดําเนินการตามที่คณะกรรมการตรวจสอบกําหนด        
ตามขอ ๖ หากมีกรณีเกิดความเสียหายขึ้นจากการที่ไมดําเนินการนั้น ใหหนวยงานหรือบุคคลดังกลาวรับผิดในความ
เสียหายที่เกิดขึ้น  

  ขอ ๘  บรรดาทรัพยสินท่ีถูกหรืออายัดตามขอ ๕ ถาเจาของทรัพยสินพิสูจนตอคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบกําหนดไดวา ตนเปนเจาของที่แทจริงและทรัพยสินนั้นมิใชทรัพยสินท่ีไดมาจาก
การกระทําความความผิด หรือมิไดเปนทรัพยสินท่ีไดมาจากการร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพ่ิมขึ้นผิดปกติหรือ 
มิไดเปนทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพยสินนั้น  

  ขอ ๙  ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบมีมติวาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือบุคคลใดกระทํา
ความผิดตอตําแหนงหนาท่ีหรือทุจริตตอหนาท่ี หรือร่ํารวยผิดปกติ ใหสงรายงาน เอกสารหลักฐาน พรอมทั้งความเห็น  
ไปยังอัยการสูงสุด เพ่ือใหอัยการสูงสุดดําเนินการตอไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของ         
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยใหถือวามติของคณะกรรมการตรวจสอบเปนมติของคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ในกรณีท่ีอัยการสูงสุดมีความเห็นแตกตาง แตคณะกรรมการตรวจสอบ 
มีความเห็นยืนยันความเห็นเดิม ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจดําเนินการใหมีการยื่นคํารองตอศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือศาลที่มีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี แลวแตกรณี  

  ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบมีมติวาบุคคลใดกระทําผิดกฎหมายและเปนกรณีท่ีไมอยูในบังคับของ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบสงเรื่องใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตามกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบของหนวยงานนั้นตอไป  
โดย ถือผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบเปนการสอบสวนตามกฎหมายนั้น  

  ขอ ๑๐ ในการปฏิบัติหนาท่ีตามประกาศนี้ ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจตั้งคณะอนุกรรมการ 
เพ่ือปฏิบัติการตามที่มอบหมายได  

  ขอ ๑๑  ใหคณะกรรมการตรวจสอบดําเนินการตามประกาศนี้ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันท่ี
ประกาศนี้ใชบังคับ  

  เมื่อครบกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง และการตรวจสอบหรือสอบสวนเรื่องใดยังไมแลวเสร็จ ให
คณะกรรมการตรวจสอบสงมอบสํานวนคืนใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน หรือหนวยงานอื่น เพ่ือดําเนินการตาม
อํานาจหนาท่ีของตน แลวแตกรณี  

  ขอ ๑๒  การแกไขเพิ่มเติมประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับท่ี ๒๓ เรื่อง การตรวจสอบทรัพยสิน ลงวันท่ี ๒๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ 
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โดยประกาศฉบับนี้ไมกระทบกระเทือนการใดๆ ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดกระทําไปกอนวันท่ีประกาศฉบับนี้           
ใชบังคับ 
  (ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙)  

 

 
 
 
 
 
  ตามที่ไดมีประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ฉบับท่ี ๑๙ ลงวันท่ี ๒๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผลบังคับใชตอไป และแตงตั้งคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รวมท้ังใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผลใชบังคับตอไปดวย นั้น โดยที่ปรากฏขอเท็จจริงวาสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ มีเรื่องคางอยูเปนจํานวนมาก เพราะวางเวนจากการมีคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติมาเปนเวลานาน สมควรปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและเปนไปโดย
รวดเร็วยิ่งขึ้น คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข จึงมีประกาศ
ดังตอไปนี้  
  ขอ ๑  ใหยกเลิกความในขอ ๑ และขอ ๒ ของประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับท่ี ๑๙ ลงวันท่ี ๒๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ และใหใชความตอไปนี้แทน  
   “ขอ ๑  การยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มิใหกระทบกระเทือนการบังคับใช
พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและการปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ยังคงใชบังคับตอไป จนกวาจะมี
กฎหมายแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก และใหถือวาคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  ซ่ึงไดรับการ
แตงตั้งตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับท่ี ๑๙  
ลงวันท่ี ๒๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ไดรับการสรรหาและแตงตั้งโดยชอบตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒  
   ขอ ๒ การยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยมิใหกระทบกระเทือนการบังคับใช
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ โดย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒  ยังคง
ใชบังคับตอไป จนกวาจะมีกฎหมายแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก”  
  ขอ ๒ ใหกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติท่ีไดรับแตงตั้งตามประกาศคณะปฏิรูป 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับท่ี ๑๙ ลงวันท่ี ๒๒ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๔๙ ดํารงตําแหนงตั้งแตวันท่ีไดรับแตงตั้งตามประกาศฉบับดังกลาว และมีวาระการดํารงตําแหนงตาม
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒  
  ขอ ๓ กรณีผูดํารงตําแหนงทางการเมืองจงใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสาร
ประกอบตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ภายในเวลาที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนด ใหดําเนินการตามมาตรา ๓๔  

ประกาศคณะปฏิรปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ 
ฉบับที ่๓๑ เรือ่ง การดาํเนนิการตามอาํนาจหนาที ่

ของคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทจุรติแหงชาต ิ
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เชนเดียวกับกรณีการจงใจยื่นบัญชีแสดงทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบดวยขอความอันเปนเท็จ หรือปกปด
ขอเท็จจริงท่ีควรแจงใหทราบ  
  ขอ ๔ ในการดําเนินการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพยสินและหนี้สินของผูดํารงตําแหนง  
ทางการเมือง ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีอํานาจออกคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสิน 
ท่ีเพ่ิมขึ้นผิดปกติไวช่ัวคราว ท้ังนี้ ไมตัดสิทธิผูดํารงตําแหนงทางการเมืองที่จะยื่นคํารองขอผอนผันเพ่ือขอรับทรัพยสิน
นั้นไปใชประโยชนโดยมีหรือไมมีหลักประกันก็ได  
 เมื่อมีการยึดหรืออายัดทรัพยสินชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปราม    
การทุจริตแหงชาติ จัดใหมีการพิสูจนเก่ียวกับทรัพยสินโดยเร็ว ในกรณีท่ีผูดํารงตําแหนงทางการเมืองไมสามารถ 
แสดงหลักฐานไดวาทรัพยสินท่ีถูกยึดหรืออายัดชั่วคราวมิไดเพ่ิมขึ้นผิดปกติ ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
การ ทุจริตแหงชาติ มีอํานาจยึดหรืออายัดทรัพยสินนั้นไวตอไปจนกวาคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ จะมีมติวาทรัพยสินนั้นมิไดเพ่ิมขึ้นผิดปกติ ซ่ึงตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันยึดหรืออายัด หรือจนกวาจะมี       
คําพิพากษาถึงท่ีสุดใหยกคํารอง แตถาสามารถพิสูจนไดก็ใหคืนทรัพยสินแกผูนั้น  
 ขอ ๕ ในการไตสวนขอเท็จจริงตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติอาจมอบหมายใหพนักงาน
เจาหนาท่ีท่ีไดรับแตงตั้งดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงรวบรวมพยานหลักฐานและสรุปสํานวนเสนอคณะกรรมการ 
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตแหงชาติกําหนด  
  ขอ ๖  ในกรณีท่ีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติพิจารณาเห็นสมควรอาจสง
เรื่องที่มีการกลาวหาเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงมิใชบุคคลตามมาตรา ๖๖ วากระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาท่ี กระทํา
ความผิดตอตําแหนงราชการ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรมที่อยูระหวางดําเนินการ                      
ใหผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอน ดําเนินการทางวินัยหรือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี แลวแตกรณี  
หรือสงเรื่องใหพนักงานสอบสวนดําเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตอไปก็ได  
  ขอ ๗  การลงมติของท่ีประชุมคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไมวาเปนมติ 
ในการวินิจฉัยหรอืใหความเห็นชอบหรือไม ใหถือเสียงขางมาก  
  ขอ ๘  บรรดาบทบัญญัติใดของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ท่ีขัดหรือแยงกับประกาศฉบับนี้ ใหใชประกาศฉบับนี้แทน  
  (ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙)  
 

 
 
 
 
 
  เพ่ือใหการดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นแลวเสร็จโดยเร็ว แตยังคง
สามารถตรวจสอบการกระทําท่ีไมสุจริตของผูไดรับการเลือกตั้งได คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข จึงมีประกาศดังตอไปนี้  
  ขอ ๑  ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใด  
ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการการเลือกตั้งตอง
ประกาศผลการเลือกตั้งใหแลวเสร็จโดยเร็ว ซ่ึงตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันเลือกตั้ง  

ประกาศคณะปฏิรปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ 
ฉบับที ่๓๒ เรือ่ง อาํนาจหนาทีเ่กีย่วกับการเลือกตัง้สมาชกิสภาทองถิน่ 

และผูบรหิารทองถิน่ของคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
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๘๔ 

  ขอ ๒  เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไดประกาศผลการเลือกตั้งตามขอ ๑ แลว หากภายหลังมีหลักฐาน
อันควรเชื่อไดวาผูไดรับการเลือกตั้งตามขอ ๑ ผูใดกระทําการใดๆ โดยไมสุจริตหรือกระทําความผิดเก่ียวกับการเลือกตั้ง
เพ่ือใหตนเองไดรับการเลือกตั้งหรือการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม หรือมีการฝาฝน กฎหมายเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งนั้น ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูไดรับการเลือกตั้งผูนั้น มีกําหนดเวลา
หนึ่งป และดําเนินการจัดใหมีการเลือกตั้งใหม เวนแตกระทํานั้นมิไดเก่ียวของกับผูไดรับการเลือกตั้ง  
  ขอ ๓  บรรดาบทบัญญัติใดตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ท่ีขัดหรือแยงกับประกาศฉบับนี้ ใหใชบทบัญญัติในประกาศฉบับนี้แทน  
  ขอ ๔  ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นท่ีดําเนินการ
กอนวันท่ีประกาศฉบับนี้ใชบังคับดวย โดยกําหนดเวลาสามสิบวันตามขอ ๑ ใหนับตั้งแตวันท่ีประกาศฉบับนี้ใชบังคับ  
  (ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  ปรับปรุงการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ี
เชิดชูชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยใหเหมาะสมยิ่งขึ้น  
 (ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙) 

  (กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๐๕ ก หนา ๒๘) 

 
 

 
 
 
 

  ตามคําสั่งหัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ท่ี  ๒๗/๒๕๔๙  ไดอนุญาตให นายใจเด็ด พรไชยา อัยการอาวุโส สํานักงานคดีอาญา สํานักงานอัยการ
สูงสุด ลาออกจากราชการ เพ่ือไปดํารงตําแหนงกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ท้ังนี้ ตั้งแต
วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ เปนตนไป 
 จึงประกาศมาใหทราบ 
  (ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙) 

 
 
 

ประกาศคณะปฏิรปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ 
ฉบับที ่๓๓ เรือ่ง แกไขเพิม่เตมิระเบียบสาํนกันายกรฐัมนตรีวาดวยการขอพระราชทาน

เครือ่งราชอสิรยิาภรณอนัเปนทีเ่ชดิชยูิง่ชางเผือกและเครือ่งราชอสิรยิาภรณ 
อนัมีเกียรตยิศยิง่มงกฎุไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ 

ประกาศคณะปฏิรปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ 
ฉบับที ่๓๔ เรือ่ง อนญุาตใหขาราชการอยัการลาออกจากราชการ 

 

ประกาศคณะปฏิรปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ 
ฉบับที ่๓๕ เรือ่ง การแกไขเพิม่เตมิพระราชบัญญัตริะเบียบขาราชการฝายอยัการ  

พ.ศ. ๒๕๒๑ 



 

บทความทางวิชาการ 

๘๕ 

 
 
 
 
 

 โดยที่เปนการสมควรปรับระบบการบริหารงานยุติธรรมในสวนท่ีเก่ียวกับงานของอัยการใหเกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ี และแกไขปญหาขอขัดของบางประการในทางปฏิบัติ สมควรแกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ พ.ศ. ๒๕๒๑ หัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข จึงมีประกาศดังตอไปนี้ 
  ขอ ๑ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ พ.ศ. ๒๕๒๑ 
และใหใชความตอไปนี้แทน 
  "มาตรา ๑๘ ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการอัยการตามมาตรา ๑๕ วางลง และมีความจําเปนท่ีจะตอง
ดําเนินการโดยรีบดวน ก็ใหกรรมการอัยการท่ีเหลืออยูดําเนินการไปได แตตองมีกรรมการอัยการพอที่จะเปน 
องคประชุม" 
 
 
 
 ขอ ๒ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ  
พ.ศ. ๒๕๒๑ และใหใชความตอไปนี้แทน 
  "มาตรา ๒๗ การแตงตั้งขาราชการอัยการใหดํารงตําแหนงนอกจากตําแหนงอัยการผูชวย ให
ประธาน ก.อ. เสนอ ก.อ. โดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ ความรับผิดชอบ ประวัติการปฏิบัติราชการของบุคคล
นั้นเทียบกับงานในตําแหนงขาราชการอัยการที่จะไดรับแตงตั้งนั้นๆ เพ่ือใหความเห็นชอบกอน แตท้ังนี้ไมตัดสิทธิ
กรรมการอัยการคนหนึ่งคนใดที่จะเสนอ เมื่อไดรับความเห็นชอบแลว จึงนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณา 
โปรดเกลาฯ แตงตั้ง" 
  ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
  (ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙) 

 

 
 
 
 
 

 เพ่ือใหการรักษาความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จ
ราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ เปนไปโดยรัดกุมและเรียบรอย
ยิ่งขึ้น จึงใหระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี 
พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ  
พ.ศ. ๒๕๔๖  เปนพระราชบัญญัติวาดวยการรักษาความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี  
พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ  
พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  

ประกาศคณะปฏิรปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ 
ฉบับที ่๓๖ เรือ่ง กฎหมายวาดวยการรักษาความปลอดภยัสถาบนัพระมหากษตัรยิ 
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  (ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙) 

 

 
 
 
 
  
 

  ดวยพลเอก สนธิ  บุญยรัตกลิน  ไดนําความกราบบังคมทูลวาการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล
อันมีพันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี ไดกอใหเกิดปญหาความขัดแยงแบงฝาย สลายความรูสึก 
รูรักสามัคคีของชนในชาติอยางท่ีไมเคยปรากฏในประวัติศาสตรของชาติไทย ประชาชนสวนใหญเคลือบแคลงสงสัย
วาการบริหารราชการแผนดินสอไปในทางทุจริต ประพฤติมิชอบอยางกวางขวาง หนวยงานอิสระถูกการเมือง
ครอบงํา ทําใหการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองเกิดปญหาและอุปสรรคหลายประการ  แมหลายภาคสวนของสังคม
จะไดพยายามประนีประนอมคลี่คลายสถานการณมาโดยตอเนื่องแลว  ก็ไมสามารถรักษาความสงบเรียบรอย 
ของบานเมืองได  คณะทหาร ตํารวจ และพลเรือน ซ่ึงมีพลเอก สนธิ  บุญยรัตกลิน เปนหัวหนา  ไดเขายึดอํานาจ
การปกครองไวไดและทําหนาท่ีเปนหัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข 
 
 
 ดังนั้น  เพ่ือใหเกิดความสงบเรียบรอยแกประเทศ จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 
พลเอก สนธิ  บุญยรัตกลิน  เปนหัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 
ทรงเปนประมุข ขอใหประชาชนทั้งหลายจงอยูในความสงบและใหขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐทุกฝายฟงคําสั่ง
พลเอก สนธิ  บุญยรัตกลิน ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 ประกาศ ณ วันท่ี ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ เปนปท่ี ๖๑ ในรัชกาลปจจุบัน 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 พลเอก สนธิ  บุญยรัตกลิน 
 ผูบัญชาการทหารบก 
 

          

ประกาศ 
แตงตัง้หวัหนาคณะปฏริปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมีพระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ 
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การปฏิวัติ  รัฐประหาร และกบฏ เราคงจะเคยไดยินคําสามคํานี้กันมาบางแลว 
ไมมากก็นอย  แตบางครั้งอาจจะยังไมทราบหรือมีความไมเขาใจในความหมายของถอยคํา
เหลานี้มากนัก  และที่ผานมานั้นประเทศไทยเรานี้ไดเกิดการปฏิวัติ รัฐประหาร และกบฏเกิด
ขึ้นมาจํานวนกี่ครั้งแลว  ดังนั้น เพื่อใหทานผูอานไดมีโอกาสทราบและเขาใจในความหมายของ
การปฏิวัติ รัฐประหาร และกบฏ  วารสาร “จุลนิติ” ฉบับนี้จึงขอนําเสนอประวัติศาสตรเกี่ยวกับ
การปฏิวัติ รัฐประหาร และกบฏของประเทศไทยที่ผานมา ดังนี้  

ความหมายของคําวา  “ปฏิวัติ”  “รัฐประหาร”  และ  “กบฏ”  
ปฏิวัติ  (Revolution) หมายถึง การยึดอํานาจโดยวิธีการที่ไมถูกตองตาม

รัฐธรรมนูญเปนการใชความรุนแรงทางการเมืองเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมอยางเบ็ดเสร็จ  โดยมี
วัตถุประสงคอยูที่การเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครอง อุดมการณทางการเมือง วัฒนธรรม  
วิถีชีวิต ระบบเศรษฐกิจ ความเชื่อทางศาสนา และระบบสังคมโดยรวม 

รัฐประหาร  (coup d’état)  หมายถึง  การยึดอํานาจโดยวิธีการที่ไมถูกตองตาม
รัฐธรรมนูญเปนการใชความรุนแรงทางการเมืองที่เกิดขึ้นอยางฉับพลันทันดวน  โดยมี
วัตถุประสงคอยูที่การเปลี่ยนตัวหัวหนารัฐบาล หรือผูปกครองประเทศ แลวจัดต้ังคณะรัฐบาล 
ชุดใหมที่อยูภายใตผูกอการรัฐประหารขึ้นมา  โดยที่รูปแบบการปกครองไมไดเปลี่ยนแปลงไป
แตอยางใด  มีแตตัวผูนําและคณะผูนําเทานั้นที่เปลี่ยนแปลงไป 
  กบฏหรือขบถ (Rebellion)  หมายถึง การที่กลุมคนพยายามทําการปฏิวัติหรือ
รัฐประหารแตกระทําไปไมสําเร็จ จึงไดชื่อวาเปนกบฏ  

นับต้ั งแตประเทศไทยไดมี การเปลี่ ยนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุขเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ ประเทศไทยไดประสบกับเหตุการณปฏิวัติ 
รัฐประหาร และกอกบฏมาแลวรวมจํานวนทั้งสิ้น ๒๒ ครั้ง แบงเปนการปฏิวัติ ๑ ครั้ง การกบฏ 
๑๑ ครั้ง  และการรัฐประหาร ๑๐ ครั้ง  ดังนี้ 

 
 

โดย  นางสาวอรยิพร  โพธใิส 
     นิติกร  สํานักกฎหมาย 



 

บทความทางวิชาการ 
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๑. การปฏิวัติโดยคณะราษฎร  (๒๔  มิถุนายน พ.ศ.  ๒๔๗๕) 
 “คณะราษฎร” คือ คณะบุคลซึ่ งไดทําการยึดอํานาจจากรัฐบาลใน

พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่ ๗ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕  เพื่อ
นําไปสูการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย  โดยยึดหลักการวาเปนการสถาปนาระบอบประชาธิปไตย ซึ่งยังคงมี
สถาบันพระมหากษัตริยเปนประมุขสูงสุดของประเทศโดยอยูภายใตรัฐธรรมนูญ  

 “คณะราษฎร”  เกิดขึ้นจากการรวมตัวของกลุมนักเรียนไทยซึ่งเปนนักเรียน
ทุนเลาเรียนหลวงในประเทศฝรั่งเศสเปนแกนนํา และตอมาไดรวมมือกับกลุมนายทหาร 
ในประเทศไทยอีกจํานวนหนึ่งกอต้ังเปนคณะราษฎรขึ้น โดยคณะราษฎรไดทําการประชุมอยาง
เปนทางการครั้งแรกเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ในเดือนกุมภาพันธ 
พ.ศ. ๒๔๗๐ ณ หอพักแหงหนึ่ง ต้ังอยูในถนนซอมเมอรารด กรุงปารีส โดยมีสมาชิกเขารวมใน
การประชุมครั้งนี้ จํานวน ๗ คน ไดแก 

 ๑)  นายปรีดี  พนมยงค   นักศึกษาวิชากฎหมาย 
   ๒)  รอยโท ประยูร  ภมรมนตรี  นายทหารกองหนุนที่มาจากประเทศไทย 
   ๓)  รอยโท แปลก  ขีตตะสังคะ  นักศึกษาวิชาการทหารปนใหญ  
   ๔)  รอยตรี ทัศนัย  มิตรภักดี  นักศึกษาวิชาการทหารมา 
   ๕)  นายต้ัว  ลพานุกรม   นักศึกษาวิชาวิทยาศาสตร  สวิตเซอรแลนด                               
   ๖)  หลวงศิริราชไมตรี   ผูชวยสถานทูตไทยประจํากรุงปารีส 
   ๗)  นายแนบ  พหลโยธิน เนติบัณฑิตอังกฤษ 

 ซึ่งตอมาคณะราษฎรไดชักชวนนายทหารในประเทศ ๔ นาย ซึ่งไดรับ 
สมญานามวา “ส่ีทหารเสือ” เขารวมกลุมดวย ไดแก  

 ๑)  พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา  (พจน  พหลโยธิน) 
 ๒)  พันเอก พระยาทรงสุรเดช  (เทพ  พันธุมเสน) 
 ๓)  พันเอก พระยาฤทธิอัคเนย  (สละ  เอมะศิริ) 
 ๔)  พันโท พระประศาสนพิทยายุทธ  (วัน  ชูถิ่น) 
 สาเหตุที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ประกอบดวยปจจัยหลาย

ประการ ซึ่งไดแก อิทธิพลและความคิดทางการเมืองแบบตะวันตกซึ่งเกี่ยวกับระบอบ
ประชาธิปไตย จุดออนของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย บทบาททางการเมืองและสังคม 
ของกลุมเจาขุนมูลนายโดยเฉพาะคณะอภิรัฐมนตรีสภา๑ ซึ่งมีบทบาทมาก รวมทั้งปญหาความ

                                                            
๑คณะอภิรัฐมนตรีสภา คือ สภาที่ปรึกษาเกี่ยวกับกิจการการเมืองการปกครองและนโยบายของ

ประเทศพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวทรงแตงตั้งขึ้น เพ่ือชวยแบงเบาพระราชกิจของพระองค
ประกอบดวยสมาชิก ๕ พระองค ดังนี้ ๑. สมเด็จพระราชปตุลาบรมพงศาภิมุขเจาฟากรมพระยาภาณุพันธวงศ
วรเดช (ทรงเปนองคประธาน)  ๒. สมเด็จพระเจายาเธอเจาฟากรมพระนครสวรรควรพินิต  ๓. สมเด็จพระเจา
บรมวงศเธอเจาฟากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ  ๔. สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ   
๕. พระเจาพ่ียาเธอกรมพระจันทบุรีนฤนาถ. 



 

บทความทางวิชาการ 

๘๙ 

เสื่อมโทรมทางเศรษฐกิจและนโยบายการแกไขของรัฐบาล คือ นโยบายดุลยภาพ ตลอดจนความ
ไมเทาเทียมกันในสังคม 

 พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนาไดเปนหัวหนาเขายึดอํานาจเปลี่ยนแปลง
การปกครอง  เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕  รวมดวยขาราชการฝายทหารบก ทหารเรือ 
และพลเรือน คณะราษฎรไดประกาศหลัก ๖ ประการเอาไว มีหลักการดังนี้ 

 ๑. จะตองรักษาความเปนเอกราชทั้งหลาย  
 ๒. ตองรักษาความปลอดภัยในประเทศ 
  ๓. บํารุงความสมบูรณของราษฎรในทางเศรษฐกิจ  
 ๔. ใหราษฎรมีสิทธิเสมอภาคกัน  
 ๕. ใหราษฎรมีเสถียรภาพ มีเสรีภาพ 
  ๖. ใหการศึกษาอยางเต็มที่แกราษฎร 
 เมื่อการเปลี่ยนแปลงทางการปกครองในวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๗๕ 

เปนผลสําเร็จ กอใหเกิดเหตุการณทางการเมืองคือ มีการประกาศใชรัฐธรรมนูญเปนกฎหมาย
สูงสุดของประเทศฉบับแรก คือ พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยาม
ชั่วคราว   พุทธศักราช  ๒๔๗๕  ซึ่ งมีบทบัญญั ติทั้ งสิ้ น ๓๙ มาตรา โดยสถาบัน
พระมหากษัตริยอยูภายใตรัฐธรรมนูญและมีการจัดต้ังสถาบันการเมืองตาง ๆ ไดแก 
พระมหากษัตริย  สภาผูแทนราษฎร  คณะกรรมการราษฎรและศาล โดยกําหนดให
คณะกรรมการราษฎรทําหนาที่เปนผูบริหารประเทศ  

 สภาผูแทนราษฎรไดเปดประชุมเปนครั้งแรกในวันที่  ๒๘  มิถุนายน  ๒๔๗๕   
ณ  พระที่นั่งอนันตสมาคม เจาพระยามหิธร เสนาบดีกระทรวงมุรธาธร๒  เปนผูอัญเชิญ 
พระราชกระแสรับสั่งมาเปดประชุมสภา  ที่ประชุมไดมีมติเลือกเจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรี  
เ ป นป ร ะ ธ านสภา  พลตรี  พระยาอิ นทรวิ ชิ ต  เ ป น ร อ งป ร ะ ธ านสภา  แล ะ 
หลวงประดิษฐมนูธรรมเปนเลขาธิการในการประชุมครั้งนี้  ตอมาสภาไดมีมติเลือก 
คณะผูบริหารประเทศคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการราษฎร” เพื่อบริหารราชการแผนดิน 
และผูที่ไดรับการพิจารณาใหดํารงตําแหนงประธานกรรมการราษฎรคือ มหาอํามาตยโท  
พระยามโนปกรณนิติธาดา 

 

๒.  การรัฐประหารเมื่อวันที่  ๒๐ มิถุนายน  ๒๔๗๖ 
รัฐบาลของพระยามโนปกรณนิติธาดาไดประกาศพระราชกฤษฎีกาปดสภา 

และงดใชรัฐธรรมนูญบางมาตราในวันที่ ๑ เมษายน ๒๔๗๖อันเนื่องมาจากปญหาความ 
ขัดแยงระหวางคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับเคาโครงการเศรษฐกิจแหงชาติซึ่ งยกรางโดย 
หลวงประดิษฐมนูธรรม เปนเหตุใหรัฐบาลสิ้นสุดลง กอใหเกิดความตรึงเครียดทางการเมือง
และการเมืองในสมัยนั้นถึงขั้นวิกฤติ เมื่อ ๔ ทหารเสือ คือ พระยาพหลพลพยุหเสนา , 

                                                            
  ๒กระทรวงมุรธาธร คือ ๑ ใน ๑๒ กระทรวงที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงแตงตั้งขึ้น  
มีเสนาบดีเปนหัวหนาผูบังคับบัญชาสูงสุด. 
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พระยาทรงสุรเดช,  พระยาฤทธิอัคเนย และพระประศาสนพิทยายุทธ ลาออกจากตําแหนง
ทางการเมือง เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๔๗๖ 

 ตอมา วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๔๗๖ พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนาพรอม
ดวยทหารบก ทหารเรือ และพลเรือน ไดทําการยึดอํานาจการปกครองประเทศจากรัฐบาลพระยา 
มโนปกรณนิติธาดา โดยเหตุวา “คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผนดินในขณะนั้นบริหาร
ราชการไมถูกตองครบถวนตามรัฐธรรมนูญ โดยการปดสภาผูแทนราษฎรและงดใชรัฐธรรมนูญ
หลายบท คณะทหารบก ทหารเรือ และพลเรือน จึงเห็นจําเปนตองเขายึดอํานาจการปกครอง
เพื่อใหมีการเปดสภาผูแทนราษฎรดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ” 

 ภายหลังการยึดอํานาจ พระยาพหลพลพยุหเสนาไดมอบหมายให
เจาพระยาพิชัยญาติ ประธานสภาผูแทนราษฎรนําความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัวเพื่อโปรดเกลาใหเปดประชุมสภาผูแทนราษฎร และพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัวไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเปดสภาผูแทนราษฎรในวันที่ ๒๑ 
มิถุนายน ๒๔๗๖ และทรงโปรดเกลาฯ แตงต้ังพระยาพหลพลพยุหเสนาเปนนายกรัฐมนตรี 

 

๓.  กบฏบวรเดช  (๑๑ - ๒๕ ตุลาคม ๒๔๗๖) 
 กบฏบวรเดชเกิดขึ้นเมื่อพระองคเจาบวรเดช กฤษดากร  ไดนํากําลังทหาร

หัวเมืองจากนครราชสีมา  ไดแก  ทหารมา  ทหารราบ  ทหารชาง  ทหารปนใหญ  เคลื่อนกําลัง
เขายึดดอนเมืองเปนที่ต้ังกองบัญชาการในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๔๗๖  พรอมดวยบุคคลสําคัญ
ฝายทหารและฝายพลเรือน ไดแก พลตรี พระยาจินดาจักรรัตน (เจิม  อาวุธ),  พลตรี พระยา 
ทรงอักษร (ชวน  ลิขิการ) , พันเอก พระยาศรีสิทธิสงคราม (ดิ่น  ทาราบ),  พลตรี พระยา
เสนาสงคราม (ม.ร.ว. อี๋  นพวงศ)  รวมดวย นาวาเอก พระยาศราภัยพิพัฒ,  นายหลุย   
คีรีวัต ,นาวาเอก พระแสงสิทธิการ  และผูวาราชการจังหวัดอีกหลายจังหวัด  คณะทหารหัว
เมืองใชชื่อเรียกกลุมตนเองวา “คณะกูบานกูเมือง”  จุดประสงคคือ ตองการใหรัฐบาลลาออก  
และชี้แจงวาเหตุผลที่ตองยึดอํานาจจากรัฐบาลเพราะ 

 ๑. เกิดจากความหวาดระแวงกับคอมมิวนิสตและความไมพอใจในการกลับ
เขามามีอํานาจทางการเมืองของหลวงประดิษฐมนูธรรม  (นายปรีดี  พนมยงค) เพราะเกรงวา
จะนําโครงการเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสตของหลวงประดิษฐมนูธรรมมาใชซึ่งอาจทําให
ประเทศชาติกลายเปนคอมมิวนิสต 

 ๒. สถาบันพระมหากษัตริยถูกกระทบกระเทือนอยางหนักหลังการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยมีบุคคลกระทําการหมิ่นองคพระประมุขของชาติ 

 ๓. ความไมพอใจการปกครองหลัง ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ เชน ความ 
ไมพอใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญที่คณะราษฎรเปนผูกุมอํานาจการปกครองไวเพียงผูเดียว 

 ๔. ความตองการการปกครองแบบประชาธิปไตยซึ่งมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุขภายใตรัฐธรรมนูญเปนหลักในการปกครองประเทศ 

 ๕. ความไมพอใจที่คณะราษฎรละเลยบทบาทของทหารหัวเมืองในกิจการ
ภายในประเทศ 
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  ๖. ความขัดแยงระหวางพระวรวงศเธอพระองคเจาบวรเดชและพันเอก 
พระยาศรีสิทธิสงครามกับผูนําคณะราษฎรเกี่ยวกับความไมไววางใจทางการเมือง 
ซึ่งกระทบกระเทือนอํานาจของคณะราษฎร 

 การกระทําของฝายกบฏครั้งนี้สันนิษฐานไดวาฝายกบฏมีความตองการให
รัฐบาลดําเนินการบริหารประเทศแบบประชาธิปไตยแทนการปกครองโดยคนกลุมเดียวที่มี
อํานาจมาก แตรัฐบาลไดตอบโตฝายกบฏโดยการประกาศกฎอัยการศึกในมณฑลกรุงเทพและ
มณฑลอยุธยา ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๔๗๖ และมอบหมายใหหลวงพิบูลสงครามเปนผูบังคับ
กองผสมปราบกบฏจนประสบผลสําเร็จ พันเอกพระยาศรีสิทธิสงครามเสนาธิการ และ 
รองแมทัพฝายกบฏเสียชีวิตในการรบ สวนพระองคเจาบวรเดชตองลี้ภัยทางการเมืองไปพํานัก
ยังไซงอน ประเทศเวียดนาม รวมทั้งนายทหารชั้นผูใหญบางคนตองหลบหนีออกนอกประเทศ
เชนกัน 

 

๔.  กบฏนายสิบ (๓-๑๐ สิงหาคม ๒๔๗๘) 
 กบฏนายสิบเกิดขึ้นจากการรวมตัวของนายทหารชั้นประทวนชั้นยศนายสิบ 

ทหารราบ จํานวน ๑๑ คน และพลเรือนอีก ๒ คน โดยมีสิบเอกสวัสดิ์  มะหะหมัด  เปนหัวหนา
ไดรวมกันวางแผนเพื่อยึดอํานาจลมลางรัฐบาลเพราะบริหารราชการแผนดินไปในเชิงเผด็จการ
โดยคิดจะจับบุคคลสําคัญในรัฐบาลเปนตัวประกันแตรัฐบาลสามารถจับกุมบุคคลผูเกี่ยวของกับ
การกอกบฏในครั้งนี้ไดเปนผลสําเร็จและไดตราพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลพิเศษ  พ.ศ. ๒๔๗๘ 
เพื่อพิจารณาคดีกบฏในครั้งนี้ โดยศาลไดตัดสินประหารชีวิตสิบเอก สวัสดิ์  มะหะหมัด และ
จําคุกบุคคลอื่นผูเกี่ยวของคนละ ๑๖ ป 

 

๕.  กบฏพระยาทรงสุรเดช  (๒๙  มกราคม  ๒๔๘๑) 
 โดยเหตุที่มี ศัตรูทางการเมืองเปนจํานวนมาก หลวงพิบูลสงคราม 

จึงใชมาตรการเฉียบขาดในการกวาดลางปราบปราม เพื่อความมั่นคงของรัฐบาลพระยาพหล 
พลพยุหเสนา คณะราษฎร และเพื่อตนเองดวย  โดยมีหลวงอดุลเดชจรัส  (บัตร  พ่ึงพระคุณ)  
อธิบดีกรมตํารวจเปนมือปราบ  แมจะขึ้นดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีแลวการปราบปรามศัตรู
ทางการเมืองก็ยังดําเนินอยู  ดวยเหตุวารัฐบาลสืบทราบวามีกลุมบุคคลพยายามจะกระทําการ
ทํารายบุคคลในรัฐบาลเพื่อเปลี่ยนแปลงรัฐบาล  โดยจะอัญเชิญพระบาทสมเด็จพระปกเกลา
เจาอยูหัวกลับมาเปนประมุขของประเทศ  และจัดต้ังรัฐบาลมีพระยาทรงสุรเดชเปน
นายกรัฐมนตรี  รัฐบาลไดทําการจับกุมผูถูกกลาวหาชุดแรก ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๑  และ
จับกุมเพิ่มเติมอีกในเวลาตอมา 

 การกวาดลางทางการเมืองดําเนินไปอยางตอเนื่อง พระยาทรงสุรเดช  
ผูอํานวยการโรงเรียนรบไดถูกจับกุมพรอมกับมีคําสั่งไลออกจากราชการ (๒๙ มกราคม  
พ.ศ. ๒๔๘๑)  โดยไมมีเบี้ยหวัดบํานาญ และ “บีบบังคับในชั้นเชิงใหเนรเทศไปอยูประเทศเขมร”  
หรืออาจจะอยูสูคดีในขอหาเปนผูวางแผนลมลางรัฐบาล  พระยาทรงสุรเดชเลือกที่จะเดินทางไป
อยูประเทศเขมร  และลี้ภัยการเมืองอยูในประเทศเขมรจนสิ้นชีวิตใน พ.ศ. ๒๔๘๗  นอกจากนี้
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รัฐบาลยังไดประกาศสินบนนําจับพระยาฤทธิ์อัคเนย มูลคา ๑๐,๐๐๐ บาท  ขอหากบฏ  
(๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๒) 

 ตอมารัฐบาลไดจัดต้ังศาลพิเศษขึ้นพิจารณาและตัดสินประหารชีวิตผูรวม
ขบวนการหลายคน แตมีบางคนที่ไดรับการลดโทษเปนจําคุกตลอดชีวิตเนื่องจากศาลเห็นวา 
เปนผูไดทําคุณงามความดีใหแกประเทศชาติมากอน ซึ่งไดแกพระองคเจาบรมวงศเธอ 
กรมขุนชัยนาทนเรนทร , พลโทพระยาเทพหัสดิน  และพันเอกหลวงชํานาญยุทธศิลป 

 

๖.  รัฐประหารโดยพลโท ผิน  ชุณหะวัณ  (๘ พฤศจิกายน  
๒๔๙๐) 

 การรัฐประหารเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๐ เปนการยึดอํานาจ 
โดยคณะทหารบก ซึ่งผูนําสวนใหญเปนนายทหารนอกประจําการ โดยมีพลโท ผิน  ชุณหะวัณ 
เปนผูนํา และประกอบดวย นาวาเอก กาจ  กาจสงคราม,  พันโท กาน  จํานงภูมิเวท,   
พันเอก สวัสดิ์  สวัสดิเกียรติ,  พันเอก สฤษดิ์  ธนะรัชต และพันเอก เผา  ศรียานนท   โดย
มีนายวรการบัญชา  (บุญเกิด  สุตันตานนท) เปนผูอุปถัมภดานเงินทุนคาใชจายในการทํา
รัฐประหาร ไดนํากําลังทหารเขายึดอํานาจจากรัฐบาลของพลเรือตรี ถวัลย  ธํารงนาวาสวัสดิ์ 
ซึ่งดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นใหลาออกจากตําแหนง โดยมีสาเหตุที่ทําใหตองมีการ
ยึดอํานาจ คือ 

 ๑. ปญหาความเดือดรอนเรื่องการขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคของ
ประชาชนเชนการขาดแคลนขาว 

 ๒. ปญหาเศรษฐกิจการเงินของประเทศภายหลังสงครามโลก เชน ราคา
สินคา ปญหาเงินเฟอ 

 ๓. ความไรประสิทธิภาพในการบริหารงานของรัฐบาลพลเรือนภายหลัง
สงครามโลก  

 ๔. ปญหาความไมสงบเรียบรอยภายในประเทศ เชน เกิดโจรผูรายชุกชุม 
 ๕. ปญหาการสวรรคตของรัฐกาลที่ ๘ ที่ไมสามารถชี้แจงขอเท็จจริงให

กระจางแจง 
 ๖. ความไมพอใจของกลุมทหารบกในเรื่องนโยบายการปลดทหารประจําการ

หลังสงครามโลก ครั้งที่ ๒ ของรัฐบาลพลเรือน ทําใหทหารเกิดความรูสึกวาถูกรัฐบาลทอดทิ้ง
และถูกเหยียดหยามเกียรติภูมิของทหาร 

 เมื่ อทํ าการรั ฐประหารได สํ าเร็ จ คณะรั ฐประหารได สนับสนุนให 
จอมพล ป. พิบูลสงคราม  ขึ้นเปนหัวหนาคณะรัฐประหาร และแตงต้ังใหเปนผูบัญชาการทหาร
แหงประเทศไทย  และไดประกาศยุบสภาและยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๔๘๙ โดยไดนํารางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๔๙๐ หรือ “รัฐธรรมนูญฉบับใตตุม” 
รางโดยนาวาเอก กาจ  กาจสงคราม  ขึ้นทูลเกลาฯ ถวายเพื่อพระมหากษัตริยทรงลง 
พระปรมาภิไธย ในรัฐธรรมนูญมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๗ ไดกําหนดใหรัฐสภาประกอบดวย 
วุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎร โดยพระมหากษัตริยจะทรงแตงต้ังสมาชิกวุฒิสภามีจํานวน
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เท ากับสมาชิกสภาผู แทนราษฎรซึ่ งราษฎรเปนผู เลื อกต้ั ง และไดมอบหมายให 
นายควง  อภัยวงศ เปนนายกรัฐมนตรีเพื่อจัดต้ังรัฐบาลตอไป 

 การรัฐประหารครั้งนี้ บุคคลสําคัญหลายทาน อาทิเชน พลเรือตรี ถวัลย  
ธํารงนาวาสวัสดิ์, นายปรีดี  พนมพยงศ และบรรดาคณะรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลตางหลบหนี
ภัยการเมือง บางคนไดรับความชวยเหลือจากนายทหารเรือ เชน พลเรือตรี ถวัลย  ธํารงนาวาสวัสดิ์ 
และนายปรีดี  พนมยงค หลบซอนอยูที่สัตหีบ และตอมานายปรีดี  พนมยงค ไดเดินทางลี้ภัยทาง
การเมืองออกไปอยูที่สิงคโปรระยะหนึ่ง  โดยไดรับความชวยเหลือจากทูตทหารอังกฤษและสหรัฐ
ในกรุงเทพ  (ระหวาง พ.ศ. ๒๔๙๑-๒๕๑๓ ไดพํานักอยูในประเทศจีน ในฐานะ “แขกของรัฐ”  
และตอจากนั้นได เดินทางไปพํานักในประเทศฝรั่ งเศส จนกระทั่ งถึงแกอสัญกรรม 
 เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๖) 

 

๗.  กบฏแบงแยกดินแดน (๒๘ กุมภาพันธ ๒๔๙๑) 
 กบฏแบงแยกดินแดนเปนการรวมตัวกันของอดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพรรคอดีตเสรีไทย ซึ่งประกอบดวย นายทองอินทร  ภูริพัฒน,   
นายฟอง  สิทธิธรรม, นายถวิล  อดุล และนายเตียง  ศิริขันธ รวมทั้งสมาชิกอื่นอีกหลายคน 
โดยทางการสืบทราบมาวาบุคคลกลุมนี้ไดรวมกันฝกอาวุธและเตรียมทหารเพื่อจะแบงแยก
ดินแดนภาคอีสานออกเปนอิสระจากประเทศไทย และจะสถาปนาเปน “สมาพันธรัฐ 
แหลมทอง”  โดยมีการสงชายฉกรรจจํานวนหนึ่งไปเรียนวิชาทหารที่เมืองคุนหมิง ประเทศจีน 
และไดยุยงประชาชนภาคอีสานใหเกลียดชังรัฐบาลไทย 

 รัฐบาลไดทําการจับกุมผูตองหา ๒ ครั้ง แตการสอบสวนพิจารณาในชั้นศาล
ไดปลอยจําเลยพนขอหาไปทั้ง ๒ ครั้ง เนื่องจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีเอกสิทธิทาง
การเมืองมาก 

 

๘.  กบฏเสนาธิการ หรือกบฏนายพล  (๑ ตุลาคม ๒๔๙๑) 
 ผูกอการกบฏสวนใหญเปนนายทหารในกรมเสนาธิการทหารโดยมี 

พลตรี สมบูรณ  ศรานุชิต,  พลตรี เนตร  เขมะโยธิน  และพลตรี หลวงรณกรรมโกวิท เปน
หัวหนาคนสําคัญ  สาเหตุที่ทําใหเกิดกบฏในครั้งนี้คือภายหลังการทํารัฐประหาร พ.ศ. ๒๔๙๐ 
พลเอก ผิน   ชุณหะวัณ  ไดรับตําแหนงผูบัญชาการทหารบก และพลโท กาจ  กาจสงคราม  
ไดรับตําแหนงรองผูบัญชาการทหารบก จึงมีการเปลี่ยนแปลงในกองทัพบกครั้งใหญทําให 
นายทหารบางคนไมพอใจในนโยบายของคณะรัฐประหาร เพราะเกิดความรูสึกวาทําใหกองทัพ
ตกอยูภายใตอิทธิพลของคณะรัฐประหารโดยสิ้นเชิง 

 โดยฝายกบฏตองการที่จะปรับปรุงกองทัพบกซึ่งเสื่อมโทรมอยูในขณะนั้น 
และไมตองการใหทหารเขามายุงเกี่ยวกับการเมือง จึงวางแผนที่จะเขายึดอํานาจการปกครอง 
โดยการจับกุมและสังหารบุคคลสําคัญในรัฐบาล ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๙๑ ในงานมงคลสมรส
ของพลตรี สฤษดิ์  ธนะรัชต ผูบัญชาการกองพลที่ ๑ กับนางสาววิจิตรา  ชลทรัพย แตยังไม
ทั นที่ พวกกบฏจะลงมื อปฏิบั ติ การ  ฝ ายรั ฐบาลซึ่ งมีจอมพล  ป .  พิบู ลสงคราม 
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เปนนายกรัฐมนตรี ไดทราบแผนการเสียกอนจึงมอบหมายใหกําลังทหารภายใตการบังคับบัญชา
ของพลตรี สฤษดิ์  ธนะรัชต และกําลังตํารวจภายใตการบังคับบัญชาของพลตรี เผา  ศรียานนท 
ไปทําการจับกุมพวกกบฏ ณ กองบัญชาการทหารของฝายกบฏในกระทรวงกลาโหมและไดจับกุม
ผูติดตามกบฏไดสําเร็จ 

 

๙.  กบฏวังหลวง  (๒๖ กุมภาพันธ ๒๔๙๒) 
 กอนการเกิดกบฏวังหลวงขึ้นเพียงเล็กนอย นายปรีดี  พนมยงค ไดลักลอบ

เดินทางเขามาในประเทศไทยและไดรวมมือกับอดีตเสรีไทยและพลเรือตรี ทหาร ขําหิรัญ  
รวมกันวางแผนดําเนินการโคนลมรัฐบาลของคณะรัฐประหาร และทางฝายรัฐบาลพอจะทราบ
ความเคลื่อนไหวของฝายกบฏจึงไดประกาศภาวะฉุกเฉินเตรียมรับการจลาจล ในวันที่ ๒๓ 
กุมภาพันธ ๒๔๙๒ เพราะสืบทราบวาจะมีการจลาจลขึ้น  กอนหนาการประกาศภาวะฉุกเฉิน 
ไมกี่ชั่วโมง  ตํารวจไดจับกุมนักการเมืองและนายทหารบางคน เชน พันเอก ทวน  วิชัยขัทคะ 
อดีตรั ฐมนตรีช วยว าการกระทรวงมหาดไทย  สมัยรั ฐบาลนายปรีดี   พนมยงค , 
พลเรือตรี ถวัลย  ธํารงนาวาสวัสดิ์,  รอยเอก สุนทร  ศิริทรัพย, รอยเอก วิเชียร  จาระสุต 
และนายเล็ก  ชัยสิทธิ ในขอหาพยายามกอการลมลางรัฐธรรมนูญฉบับใหม 

 กบฏวังหลวงเกิดขึ้นในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๔๙๒  ฝายกบฏอาง
วัตถุประสงควา “ตองการใชรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๔๗๕  และเปลี่ยนรัฐบาลใหม  แตวัตถุประสงค 
ที่แทจริงคือ ความพยายามแยงชิงอํานาจระหวางผูนําฝายพลเรือน  และทหารบกโดยการใช
กําลังอยางเดียว”  ฝายกบฏยึดพระบรมมหาราชวังเปนกองบัญชาการ และกระจายกําลังเขายึด
จุดสําคัญตาง ๆ ในพระนคร เชน สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  มหาวิทยาลัย 
วิชาธรรมศาสตรและการเมือง  ที่ทําการโทรศัพทกลางวัดเลียบ เปนตน  ฝายยึดอํานาจได
ประกาศกระจายเสียงใหจอมพล ป.  พิบูลสงคราม  พนจากตําแหนงนายกรัฐมนตรีรวมทั้งคณะ
รัฐบาลทั้งชุด  ตอจากนั้นก็ประกาศแตงต้ังนายดิเรก  ชัยนาม  เปนนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 

  ฝายรัฐบาลไดมอบหมายใหพลตรี สฤษดิ์  ธนะรัชต  ผูบัญชาการกองพล 
ที่ ๑ เปนผูอํานวยการปราบปราม ไดเกิดการประทะกันระหวางฝายกบฏกับฝายรัฐบาลอยาง
รุนแรงถึงขั้นใชอาวุธ (ระหวางวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ – ๒๘ กุมภาพันธ ๒๔๙๒) จนในที่สุด
รัฐบาลสามารถปราบปรามฝายกอการกบฏไดสําเร็จ นายปรีดี  พนมยงค ตองหลบหนีออกนอก
ประเทศอีกครั้งหนึ่ง  

 

๑๐.  กบฏแมนฮัตตัน  (๒๙ มิถุนายน ๒๔๙๔) 
 กบฏแมนฮัตตันเปนการกระทําโดยฝายทหารเรือที่ไมพอใจการขยายอิทธิพล

ของคณะรัฐประหาร และการที่ทหารบกเขาไปเกี่ยวของในกิจการตาง ๆ ของกองทัพเรือและ 
ไมพอใจพฤติการณของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สนับสนุนรัฐบาล  คณะกอการมีหัวหนาที่
สําคัญ คือ พลเรือตรี ทหาร ขําหิรัญ  (อดีตผูบังคับการกรมนาวิกโยธิน), นาวาเอก อานนท  
ปุณฑริกาภา  (ผูบังคับการกองสํารวจเรือรบ), นาวาตรี มนัส  จารุภา (ผูบังคับการเรือรบหลวง
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รัตนโกสินทร), นาวาตรี ประกาย  พุทธารี  (สังกัดกรมนาวิกโยธิน), นาวาตรี สุภัทร   
ตันติยาภรณ (สังกัดกรมนาวิกโยธิน) ฯลฯ 

 คณะกอการกบฏไดลงมือกระทําในวันที่ทําพิธีรับมอบ “เรือขุดแมนฮัตตัน” 
จากรั ฐบาลอเมริ กั น  โดยเอกอั ครราชทู ตสหรั ฐอเมริ กาเป นผู ทํ าพิ ธี มอบให แก 
จอมพล ป. พิบูลสงคราม  นายกรัฐมนตรี  ในวันที่  ๒๙  มิถุนายน  ๒๔๙๔  ณ ทาราชวรดิษฐ 

 ในขณะที่จอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดทําการปราศรัยการรับมอบเรือ 
นาวาตรี มนัส  จารุภา (ผูบังคับการเรือรบหลวงรัตนโกสินทร) เปนผูจูโจมเขาจับกุมตัว 
จอมพล ป.  พิบูลสงคราม นําตัวไปควบคุมไวในเรือรบหลวงศรีอยุธยา และใหจอมพล ป.   
พิบูลสงคราม ประกาศลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรีและประกาศปลดบุคคลสําคัญในคณะ
รัฐประหาร แลวประกาศแตงต้ังพระยาสารสาสนประพันธ เปนนายกรัฐมนตรี 

 ฝายรัฐบาลไดประกาศใชกฎอัยการศึกพรอมกับยื่นคําขาดใหฝายกบฏปลอย
ตัวจอมพล ป.  พิบูลสงคราม ในเวลา ๒๔.๐๐ น. ของวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๔๙๔ พรอมกันนั้น 
ไดมอบหมายให พลโท สฤษดิ์  ธนะรัชต,  พลอากาศเอก ฟน   รณนภากาศ  ฤทธาคนี และ  
พลตํารวจโท เผา  ศรียานนท  ทําการปราบปรามกบฏอยางรุนแรงถึง ๒ วัน ๓ คืน  รัฐบาลได
ใชมาตรการขั้นเด็ดขาดแกพวกกบฏโดยใชเครื่องบินทิ้งระเบิดเรือรบหลวงศรีอยุธยา และเปนผล
ใหเรือหลวงคํารณสินธุอับปางลงดวยจึงทําใหฝายกบฏพายแพไป 

 

๑๑ .  รัฐประหารเงียบ   โดยพลเอก  ผิน   ชุณหะวัณ  (๒๙ 
พฤศจิกายน  ๒๔๙๔)  

 ภายหลังที่จอมพล ป.  พิบูลสงคราม ไดบริหารประเทศโดยรัฐธรรมนูญฉบับ  
พ.ศ. ๒๔๙๒ มาได ๒ ป รัฐบาลไดพบวารัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. ๒๔๙๒ ทําใหรัฐบาลมีอํานาจ
นอยเกินไป เปนอุปสรรคในการบริหารราชการแผนดิน รัฐบาลไมสามารถควบคุมวุฒิสภาได
เทาที่ควร  คณะรัฐประหาร เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐ จึงไดทําการยึดอํานาจอีกครั้งหนึ่งเสมือนเปนการ
ปฏิวัติตนเอง ซึ่งรัฐประหารในครั้งนี้รูจักกันในนาม “รัฐประหารเงียบ พ.ศ. ๒๔๙๔”  นําโดย 
พลเอก ผิน  ชุณหะวัณ 

 ผลจากการทํารัฐประหารเงียบทําใหรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. ๒๔๙๒ ถูกยกเลิก
ไป และรัฐบาลสิ้นสุดลง พรอมกับมีการยุบเลิกสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา ตลอดจน 
พรรคการเมืองตาง ๆ  คณะรัฐประหารไดจัดต้ังคณะบริหารประเทศชั่วคราว  ประกอบดวย  

 ๑. พลเอก ผิน  ชุณหะวัณ 
 ๒. พลโท เดช  เดชประดิยุทธ 
 ๓. พลโท สฤษดิ์  ธนะรัชต 
 ๔. พลเรือตรี  หลวงยุทธศาสตรโกศล 
 ๕. พลเรือตรี หลวงชํานาญอรรถยุทธ 
 ๖. พลเรือตรี สุนทร  สุนทรนาวิน 
 ๗. พลอากาศเอก ฟน  รณนภากาศ  ฤทธาคนี 
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 ๘. พลอากาศโท หลวงเชิดวุฒากาศ 
 ๙. พลอากาศโท หลวงปรุงปรีชากาศ 
 โดยมีจอมพล ป.  พิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรี พรอมกับไดนํา

รัฐธรรมนูญฉบับ  พ.ศ. ๒๔๗๕  มาประกาศใชแทนรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. ๒๔๙๒  
 

๑๒.  กบฏสันติภาพ  (๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๗) 
 รัฐบาลไดจับกุมบุคคลหลายคน เชน นายกุหลาบ  สายประดิษฐ (ศรีบูรพา),  

นายอุทธรณ  พลกุล,  นายประสิทธิ์ เทียนศิริ  และนายสุภัทร  สุคนธาภิรมย  ในขอหากบฏ
โดยการยุยงปลุกป นให เกิดความวุ นวายทางการเมืองขึ้ น ซึ่ งรู จั กกันในนามของ 
“กบฏสันติภาพ” จุดประสงคในการกอกบฏเพื่อตองการตอตานระบอบเผด็จการ และไมเห็น
ดวยกับการที่รัฐบาลยินยอมทําสัญญาดานการทหาร การเมือง และเศรษฐกิจกับอเมริกา โดย
รัฐบาลสมัยนั้นมีจอมพล ป.  พิบูลสงคราม  เปนนายกรัฐมนตรี 

 ในเวลาต อมารั ฐบาลไดประกาศใชพระราชบัญญั ติคอมมิ วนิ สต 
๑๓ พฤศจิกายน ๒๔๙๕ มีผลทําใหรัฐบาลสามารถกวาดลางจับกุมผูกระทําการตอตานรัฐบาลได 
และรัฐบาลไดยื่นฟองบุคคลเหลานั้นในขอหาเกี่ยวพันเกี่ยวกับขบวนการสันติภาพโดย 
นายกุหลาบ  สายประดิษฐ และคณะ ถูกศาลตัดสินจําคุก ๕ ป 

 

๑๓. รัฐประหารโดยจอมพล สฤษดิ์  ธนะรัชต(๑๖ กันยายน 
๒๕๐๐) 

 ใน วั นที่  ๒๐  สิ งห าคม  ๒๕๐๐  จอมพล  สฤษดิ์   ธนะรั ชต ,  
พลโท ถนอม  กิตติขจร,  พลตรี ประภาส  จารุเสถียร,  พลตรี ศิริ  สิริโยธิน  และ 
พลอากาศเอก  เฉลิมเกียรติ   วัฒนางกูร ไดลาออกจากการเปนสมาชิกของพรรค 
เสรีมนังคศิลา  และมีสมาชิกอื่นลาออกอีกเปน จํานวน ๔๖ คน ทําใหพรรคเสรีมนังคศิลามีฐานะ 
ที่ไมเขมแข็งพอ 

 ตอมาในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๐๐ จอมพล สฤษดิ์  ธนะรัชต หัวหนา 
คณะรัฐประหารในฐานะผูบัญชาการทหารบกกับพวกทหารอีกหลายคนไดรวมกันประชุมเพื่อ
พิจารณาแกไขปญหาบานเมืองที่เกิดขึ้นในขณะนั้น และเห็นชอบที่จะเสนอขอเรียกรองแกรัฐบาล 
๒ ขอ ดวยกันคือ 

 ๑. ขอใหรัฐบาลลาออกทั้งคณะ เพื่อใหมีการจัดต้ังรัฐบาลใหม 
 ๒. ใหพลตํารวจเอก เผา  ศรียานนท พนจากตําแหนงทางการเมืองและให

เดินทางไปอยูตางประเทศ 
 ตอมาวันที่  ๑๔ กันยายน ๒๕๐๐ รั ฐบาลได ออกแถลงการณทาง

วิทยุกระจายเสียงโดยมีใจความสําคัญวารัฐบาลไดพิจารณาขอเรียกรองแลว และรัฐบาลก็ไดมี
การปรับปรุงใหเปนไปตามระบอบประชาธิปไตย และเสียงเรียกรองของประชาชนอยูแลว จึงไมมี
เหตุอันใดอันที่จะทําใหรัฐบาลลาออกจากตําแหนงทั้งคณะ 
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 ตอมาในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๐๐ ไดมีการชุมนุมเปดไฮปารคขึ้นที่ทอง
สนามหลวงโจมตีรัฐบาลอยางรุนแรง และกลุมชนเหลานั้นไดเดินขบวนไปพบจอมพล สฤษด์ิ  
ที่บานพัก  พรอมกับเรียกรองใหขับไลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ออกจากตําแหนง
นายกรัฐมนตรี จอมพล สฤษดิ์  ธนะรัชต  จึงไดกระทํารัฐประหารในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๐๐  

 ใน วั น เดี ยวกั นนั้ นก็ ได มี ประกาศพระบรมราชโองการแต ง ต้ั ง 
จอมพล สฤษด์ิ  ธนะรัชต เปนผูรักษาพระนครฝายทหาร ดวยเหตุผลวา “รัฐบาลอันมีจอมพล ป. 
พิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรี  ไดบริหารราชการแผนดินไมเปนที่ไววางใจของประชาชน 
ทั้งไมสามารถรักษาความสงบเรียบรอยของบานเมืองได คณะทหารซึ่งมีจอมพล สฤษดิ์ 
ธนะรัชต เปนหัวหนา ไดเขายึดอํานาจการปกครองไวได และทําหนาที่เปนผูรักษาพระนคร 
ฝายทหาร  ขอใหประชาชนทั้งหลายอยูในความสงบและใหขาราชการทุกฝายฟงคําสั่ง  
จอมพล สฤษดิ์  ธนะรัชต ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป” 

 เมื่อจอมพล สฤษดิ์   ธนะรัชต  ทําการรัฐประหารสําเร็จ จอมพล ป.   
พิบูลสงคราม ตองลี้ภัยออกนอกประเทศ สวนพลตํารวจเอก เผา  ศรียานนท ถูกคณะทหาร 
เรียกตัวมาพบและบังคับใหออกไปอยูนอกประเทศ  

 ภายหลังจากการทํารัฐประหาร คณะรัฐประหารไดประกาศใชรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๗๕  (แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๙๕) และในวันที่ 
๑๘ กันยายน ๒๕๐๐  ไดมีพระบรมราชโองการแตงต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรประเภท ๒๓ 
ซึ่งเกือบทั้งหมดเปนนายทหารจาก ๓ เหลาทัพ มีพลเอก สุทธิ์  สุทธิสารรณกร เปนประธาน 
สภาผูแทนราษฎร และสภาผูแทนราษฎรมีมติเปนเอกฉันทเลือกนายพจน  สารสิน เปน
นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๐๐ 

 

๑๔. รัฐประหาร โดยจอมพล สฤษดิ์  ธนะรัชต  (๒๐ ตุลาคม 
๒๕๐๑) 

 การรัฐประหารครั้งนี้เปนการกระทําของจอมพล สฤษดิ์  ธนะรัชต และ
ประกอบดวยนายทหาร ซึ่งสวนใหญไดรวมกันทํารัฐประหารเมื่อ ๑๖ กันยายน ๒๕๐๐ มาแลว
ทั้งสิ้น โดยเตรียมการขณะพํานักเพื่อรักษาสุขภาพอยู ณ ประเทศอังกฤษ เมื่อเห็นวา 
พลโท ถนอม  กิตติขจร ไมสามารถควบคุมสถานการณไวไดอยางมีประสิทธิภาพ   
จอมพล สฤษดิ์  ธนะรัชต จึงไดเชิญนายถนัด  คอมันตร  เอกอัครราชทูตไทยประจํา 
กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา และหลวงวิจิตรวาทการ เอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงเบอน 
สวิตเซอรแลนด มาปรึกษาเพื่อเตรียมการรางรัฐธรรมนูญที่เหมาะสมกับประเทศไทย  เมื่อ 
จอมพล สฤษดิ์  ธนะรัชต ไดเดินทางกลับประเทศไทย ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๐๑ ก็ไดเขารวม
ปรึกษาสถานการณบานเมืองกับพลโท ถนอม  กิตติขจร และบุคคลสําคัญอีกหลายคน 

                                                            
  ๓สมาชิกสภาผูแทนราษฎรประเภท ๒ คือ สมาชิกที่พระมหากษัตริยทรงโปรดเกลาฯ แตงตั้งขึ้น 
มีจํานวนเทากับสมาชิกประเภทที่ ๑ ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง. 
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 ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๐๑ พลโท ถนอม  กิตติขจร ไดนําคณะรัฐมนตรี
กราบถวายบังคมลาออกจากตําแหนง ภายหลังการลาออกของคณะรัฐบาล จอมพล สฤษดิ์   
ธนะรัชต ซึ่งดํารงตําแหนงผูบัญชาการทหารสูงสุดในขณะนั้น ไดนํากําลังทหารเขายึดอํานาจ
การปกครอง 

   อนึ่ง  มีขอสังเกตวาการรัฐประหารครั้ งนี้ คณะทหารเรียกตนเองวา  
“คณะปฏิวัติ” และไดมีการชี้แจงวาเปนการ “ปฏิวัติ” ไมใช “รัฐประหาร” (ตามประกาศคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ ๓)คณะปฏิวัติย้ําวาเปนการปฏิวัติทุกสิ่ง เริ่มต้ังแตสถาบันการเมืองทั้งในทาง
ทฤษฎีและในทางปฏิบัติ  และไดประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๔๗๕  และฉบับแกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๙๕  ยกเลิกพรรคการเมือง ยกเลิกรัฐสภาและ
ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง  ออกกฎหมายควบคุมหนังสือพิมพทั้งไดออกประกาศหาม
ชุมนุมทางการเมืองและดําเนินนโยบายปราบปรามคอมมิวนิสตและอันธพาลอยางเฉียบขาด  
การปฏิวัติครั้งนี้จึงเปนการยกเลิกการเมืองแบบเดิม  คณะปฏิวัติมีอํานาจเต็มที่ในการบริหาร
ประเทศและประกาศใชกฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักรโดยไมมีกําหนดระยะเวลาและสถานที่
ต้ังแตวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๐๑  เปนตนไป 

 
๑๕. รัฐประหาร  โดยจอมพล ถนอม  กิตติขจร (๑๗ พฤศจิกายน 

๒๕๑๔) 
 คณะรัฐประหารไดทํ าการยึดอํานาจรัฐบาลของตนเองในวันที่  ๑๗ 

พฤศจิกายน ๒๕๑๔ และไดเรียกคณะของตนเองวา “คณะปฏิวัติ” โดยมี จอมพล ถนอม   
กิตติขจร เปนหัวหนา และมีพลเอก ประภาส  จารุเสถียร เปนรองหัวหนา คณะปฏิวัติได
ประกาศยกเลิกรั ฐธรรมนูญแห งราชอาณาจักรไทย พ .ศ . ๒๕๑๑ ยกเลิกวุฒิสภา  
สภาผูแทนราษฎร และคณะรัฐมนตรี (ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓) หัวหนาคณะปฏิวัติเปน
ผูบังคับบัญชาสูงสุดของขาราชการทหารและขาราชการพลเรือนและไดประกาศใชกฎอัยการศึก
ทั่วราชอาณาจักร หามมั่วสุมทางการเมืองต้ังแต ๕ คนขึ้นไป และยกเลิกพระราชบัญญัติพรรค
การเมือง พ.ศ. ๒๕๑๑   คณะปฏิวัติไดจัดต้ัง “สภาบริหารคณะปฏิวัติ” ขึ้น (ตามประกาศคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๔)  เพื่อทําหนาที่ในการบริหารประเทศ โดยมีจอมพล ถนอม  กิตติขจร  เปน
ประธานสภาบริหารคณะปฏิวัติ และมีผูอํานวยการ ๔ ฝาย คือ พลเอก ประภาส  จารุเสถียร  
เปนผูอํานวยการฝายรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงของประเทศ  นายพจน  สารสิน 
เปนผูอํานวยการฝายเศรษฐกิจและการคลัง  พลอากาศเอก ทวี  จุลละทรัพย เปนผูอํานวยการ 
ฝายเกษตรและคมนาคม และพลตํารวจเอก ประเสริฐ  รุจิรวงศ  เปนผูอํานวยการฝาย
การศึกษาและสาธารณสุข 

 คณะปฏิ วั ติไดประกาศใชธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๑๕ ในระหวางรางรัฐธรรมนูญฉบับถาวร และไดมีการจัดต้ังสภานิติบัญญัติ
แหงชาติขึ้น ประกอบดวยสมาชิกจํานวน ๒๙๙ คน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงต้ังเพื่อทําหนาที่
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ออกกฎหมายและอนุมัติรางรัฐธรรมนูญที่คณะรัฐมนตรีไดเสนอมาเพื่อใหพิจารณา และสมาชิก 
สภานิติบัญญัติแหงชาติมีสิทธิจะต้ังกระทูถามรัฐบาลได แตหามอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติม 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติไมมีอํานาจเปดอภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรี และรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้หามรัฐมนตรีเปนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ มีพลตรี ศิริ  สิริโยธิน  เปน
ประธานสภา  นายทวี  แรงขํา เปนรองประธานคนที่หนึ่ง และพลเรือเอก กมล  สีตะกลิน  
เปนรองประธานคนที่สอง  จากนั้นสภานิติบัญญัติแหงชาติไดมีมติใหจอมพล ถนอม  กิตติขจร 
เปนนายกรัฐมนตรี 

 

๑๖.  รัฐประหาร  โดย  คณะปฏิ รูปการปกครองแผนดิน  
(๖ ตุลาคม ๒๕๑๙) 

  เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ เวลา ๑๘.๐๐ น. คณะทหารในนาม “คณะปฏิรูป
การปกครองแผนดิน” นําโดยพลเรือเอก สงัด  ชลออยู ไดเขายึดอํานาจการปกครองจาก
รัฐบาลของ ม.ร.ว.  เสนีย  ปราโมทย เพื่อยุติความวุนวายทางการเมืองที่ดําเนินสืบเนื่องมา  
๑๘ วันนับต้ังแตจอมพล ถนอม  กิตติขจรเดินทางกลับเขาประเทศ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน 
๒๕๑๙ เปนตนมา 

 คณะปฏิรูปการปกครองแผนดินไดประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๑๗ และไดใชคําสั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน เปน
กฎหมายในการปกครองประเทศชั่วคราวและไดประกาศใชกฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร  ตอมา
คณะปฏิรูปการปกครองแผนดินไดมอบอํานาจใหฝายพลเรือนเขามาจัดต้ังรัฐบาล โดยมี 
นายธานินทร  กรัยวิเชียร เขาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี  

 

๑๗.  กบฏ ๒๖ มีนา  (๒๖ มีนาคม ๒๕๒๐) 
 กบฏ ๒๖ มีนา นําโดย พลเอก ฉลาด  หิรัญศิริ อดีตรองผูบัญชาการ

ทหารบกที่ถูกคณะปฏิรูปการปกครองแผนดินปลดออกจากตําแหนงเมื่อยึดอํานาจในวันที่  
๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ โดยไดนํากําลังทหารจากกองพลที่ ๙ จังหวัดกาญจนบุรี และ ร.๑๙  
พัน ๑ – ๒ และ ๓ ประมาณ ๓๐๐ คน พรอมอาวุธ เขายึดสถานที่สําคัญ ๔ แหง คือ 
ศูนยปฏิบัติการกองทัพบกสวนรื่นฤดี, กองบัญชาการกองพลที่ ๑ รักษาพระองค, กองบัญชาการ
ทหารสูงสุดสนามเสือปา และกรมประชาสัมพันธ การยึดอํานาจของ พลเอก ฉลาด ไมประสบ
ผลสําเร็จเพราะฝายรัฐบาลโดยการนําของ พลเรือเอก สงัด  ชลออยู รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม ไดนํากําลังทหารออกไปปราบปรามฝายกบฏไดสําเร็จ พลเอกฉลาด  หิรัญศิริ 
ถูกประหารชีวิตตามคําสั่งนายกรัฐมนตรี โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๙ ในวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๐ 
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๑๘. รัฐประหารโดย พลเรือเอก สงัด  ชลออยู (๒๐ ตุลาคม 
๒๕๒๐) 

 เมื่อรัฐบาลนายธานินทร  กรัยวิเชียร บริหารประเทศมาไดระยะหนึ่งก็ถูก
คณะทหารยึดอํานาจโดยการนําของพลเรือเอก สงัด  ชลออยู เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๒๐ 
สาเหตุของการยึดอํานาจสืบเนื่องมาจากรัฐบาลบริหารประเทศแลวเกิดการแตกแยกในหมู
ขาราชการและประชาชนเศรษฐกิจทรุดลง ประกอบกับเห็นวาแผนพัฒนาประชาธิปไตย ๓ ขั้นที่
มีกําหนดระยะเวลา ๑๒ ป นานเกินความจําเปนไมสอดคลองกับความตองการของประชาชนที่
ตองการใหมีการเลือกตั้งโดยเร็ว 

 ภายหลังยึดอํานาจไดเปนผลสําเร็จ คณะรัฐประหารไดมอบหมายให  
พลเอก  เกรียงศักดิ์   ชมะนันทน  เปนนายกรัฐมนตรีและไดมีการประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๙ โดยประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวของ 
คณะรัฐประหาร คือ “ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๒๐”  
ซึ่งรัฐธรรมนูญไดกําหนดให  “สภานิติบัญญัติแหงชาติ” ทําหนาที่ เปนรัฐสภาและ 
สภารางรัฐธรรมนูญ กับใหมี “สภานโยบายแหงชาติ” มีฐานะเหนือกวาสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ และคณะรัฐมนตรี ประธานสภานโยบายแหงชาติมีอํานาจสั่งปลดนายกรัฐมนตรีได 

 

๑๙.  กบฏยังเติรก หรือกบฏเมษาฮาวาย (๑ - ๓ เมษายน ๒๕๒๔)  
 คณะทหารกลุมหนึ่ งใชชื่อวา “คณะปฏิวั ติ” นําโดย พลเอก สัณห   

จิตรปฏิมา  รองผูบัญชาการทหารบกเปนหัวหนา ไดรวมกับกลุมทหารหนุมซึ่งมี “ยศพันตรี” 
กลุมหนึ่ง เรียกตัวเองวา “กลุมยังเติรก” โดยมี พันตรี จําลอง  ศรีเมือง, พันตรี มนูญ   
รูปขจร, พันตรี ชูพงศ  มัทวพันธ, พันตรี ชาญบูรณ  เพ็ญตระกูล, พันตรี แสงศักดิ์  
มังคละศิริ  และพันตรี ปรีดี  รามสูตร  นายกทหารหนุมกลุมนี้เปนเพื่อนรวมรุนนักเรียน 
นายรอยทหารบก (หลักสูตรใหม) รุน ๗ จบการศึกษาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓ ตอมาจึงถูกเรียกวา 
“กลุม จปร. ๗”  เปนแกนนําสําคัญ ไดใชกําลังทหารเขายึดอํานาจการปกครองประเทศ ซึ่งมี 
พลเอก เปรม  ติณสูลานนท เปนนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๒๔ โดยไดมีการ
ควบคุมจุดสําคัญตาง ๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร และตั้งกองบัญชาการคณะปฏิวัติ ที่หอประชุม
กองทัพบก จากแถลงการณของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑ อางเหตุผลในการยึดอํานาจในครั้งนี้วา 
เกิดจากความบกพรองของตัวผูนํารัฐบาล และรูปแบบการปกครองที่มีใชอยู 

 การปฏิวัติครั้งนี้ไมประสบผลสําเร็จทั้งนี้เนื่องจากรัฐบาลไดต้ังกองอํานวยการ
รวมรักษาความสงบแหงชาติที่คายสุรนารี ในกองทัพภาคที่ ๒ จังหวัดนครราชสีมา โดย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ทรงประทับอยูดวยพรอม
กับพระบรมวงศานุวงศชั้นผูใหญ ในเชาวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๒๔ กองกําลังฝายรัฐบาลสามารถ
เขาควบคุมสถานการณไวได พลเอก สัณห  จิตรปฏิมา หัวหนาคณะปฏิวัติตองหลบหนีออก
นอกประเทศ สวนทหารที่รวมกอการถูกจับกุมทั้งหมดสงผลใหกลุมทหารยังเติรกตองแตกแยก
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และลดบทบาททางทหารลงไปโดยปริยาย ตอมาวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ ไดมีประกาศ 
พระราชกําหนดนิรโทษกรรมแกผูมีสวนเกี่ยวของกับการกบฏครั้งนี้  และผลจากการกบฏครั้งนี้
จึงถูกสื่อมวลชนเรียกวา “กบฏเมษาฮาวาย” 

 

๒๐.  กบฏทหารนอกประจําการ (๘ กันยายน ๒๕๒๘) 
 ในวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๘ ในขณะที่ พลเอก เปรม  ติณสูลานนท 

นายกรัฐมนตรีเดินทางไปราชการที่ประเทศอินโดนีเซีย และพลเอก อาทิตย  กําลังเอก  
ผูบัญชาการทหารบกและผูบัญชาการทหารสูงสุดเดินทางไปราชการที่ยุโรปและสแกนดิเนเวีย  
ไดมีกลุ มนายทหารนอกประจํ าการคณะหนึ่ ง ซึ่ งนํ าโดย พันเอก  มนูญ  รูปขจร,  
พลเอก เกรียงศักดิ์  ชมะนันทน, พลเอก เสริม  ณ นครและ พลเอก ยศ  เทพหัสดิน  
ณ อยุธยา รวมดวยนายทหารประจําการอีกสวนหนึ่ง ไดพยายามจะยึดอํานาจจากรัฐบาลของ
พลเอก เปรม   ติณสูลานนท โดยไดนํากําลังทหารและรถถังจาก ม.พัน ๔ ซึ่งเคยอยูใตบังคับ
บัญชาและกําลังทหารอากาศโยธินบางสวนภายใตการนําของนาวาอากาศโท มนัส  รูปขจร 
เขายึดกองบัญชาการทหารสูงสุด และประกาศให พลเอก เสริม ณ นคร เปนหัวหนาคณะปฏิวัติ
เพื่อยึดอํานาจการปกครองของประเทศ แตไมประสบผลสําเร็จ เพราะถูกปราบปรามโดยทหาร
ฝายรัฐบาลซึ่งนําโดย พลเอก เทียนชัย  สิริ สัมพันธ รองผูบัญชาการทหารบก และ 
พลโท ชวลิต  ยงใจยุทธ รองเสนาธิการทหารบก โดยไดประสานกับฝายรัฐบาลซึ่งมี 
พลเอก ประจวบ  สุนทรางกูร  รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการตําแหนงนายกรัฐมนตรี   
การปราบปรามกบฏเปนผลสําเร็จ พันเอก มนูญ  รูปขจร ผูนําฝายกบฏตองลี้ภัยไปอยู 
นอกประเทศ 

 

๒๑. รัฐประหาร โดยคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ
(๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๓๔) 

 คณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ หรือ “คณะ รสช.” ภายใตการนํา
ของ พลเอก สุนทร   คงสมพงษ ผูบัญชาการทหารสูงสุด  ไดเขายึดอํานาจการปกครองจาก
รัฐบาลของพลเอก ชาติชาย  ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรี ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๓๔ โดย
การจับกุมตัวนายกรัฐมนตรีและคณะในเครื่องบิน ซี – ๑๓๐ ของกองทัพอากาศ ขณะเดินทาง 
ไปราชการที่จังหวัดเชียงใหม คณะ รสช. ไดควบคุมตัว พลเอก ชาติชาย  ชุณหะวัณ และ  
พลเอก อาทิตย  กําลังเอก ไวระยะหนึ่ง และตอมาทั้ง ๒ ทาน ไดเดินทางออกนอกประเทศ 
เปนการชั่วคราวเพื่อคลี่คลายบรรยากาศความตึงเครียดทางการเมือง  

 สาเหตุ ของการยึ ดอํ านาจสืบเนื่ องมาจากพฤติ การณ ฉ อราษฎร 
บังหลวงของคณะผูบริหารประเทศที่แสวงหาประโยชนแกตนเองและพวกพอง  อีกทั้งขาราชการ
การเมืองยังไดใชอํานาจกดขี่ขมเหงขาราชการประจําซึ่งไมยอมตกเปนเครื่องมือของนักการเมือง 
และรัฐบาลกระทําตัวเปนเผด็จการรัฐสภา ทําลายสถาบันทางทหาร ซึ่งเปนสถาบันเดียวที่ 
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ไมยอมตกอยูใตอิทธิพลทางการเมือง ทั้งปญหาการบิดเบือนคดีลมลางสถาบันพระมหากษัตริย 
ตอมาไดมีการยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑ และเม่ือวันที่ 
๒ มีนาคม ๒๕๓๔ คณะ รสช. ไดแตงต้ังใหนายอานันท  ปนยารชุน  เปนนายกรัฐมนตรี 
เพื่อจัดต้ังรัฐบาลตอไป  

  รัฐบาลชุดที่มีอานันท  ปนยารชุน เปนนายกรัฐมนตรีไดเขาบริหารประเทศ
และจัดใหมีการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ภายใต  “รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔” ภายหลังการเลือกตั้งปรากฏวาพรรคสามัคคีธรรมไดรับ
คะแนนเสียงสูงสุดโดยมีการรวมตัวของพรรคการเมือง ๕ พรรค เพื่อจัดต้ังเปนรัฐบาล และได
เสนอชื่อนายณรงค   วงศวรรณ หัวหนาพรรคสามัคคีธรรมเปนนายกรัฐมนตรี แตไมประสบ
ผลสําเร็จ  ทั้งนี้ เนื่องจากนายณรงค วงศวรรณ ตองมัวหมองเรื่องถูกประเทศสหรัฐอเมริกา 
งดออกหนังสือนําตรวจลงตราเขาประเทศหรือวีซาใหเขาประเทศเพราะกรณีมีขอสงสัยวามีสวน
พัวพันกับการคายาเสพติด   ดังนั้น พรรคการเมืองทั้ง ๕ พรรค จึงสนับสนุนให พลเอก สุจินดา  
คราประยูร เขาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี เหตุการณดังกลาวนําไปสูการชุมนุมคัดคาน  
“คนกลาง” เปนนายกรัฐมนตรี ซึ่งกอใหเกิดปญหาทางการเมืองอยางตอเนื่อง จนกอใหเกิด
เหตุการณ “พฤษภาทมิฬ” ระหวางวันที่ ๑๗ – ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยประชาชน 
ไดชุมนุมเรียกรองให พลเอก สุจินดา  คราประยูร ลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรี 

 
 

๒๒. รัฐประหาร โดยคณะปฏิ รูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  (๑๙ กันยายน 
๒๕๔๙) 

 การรัฐประหารครั้งนี้ไดเกิดขึ้นโดยการรวมตัวของคณะบุคคลที่เรียกตนเองวา 
“คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข” 
โดยมี พลเอก สนธิ  บุญยรัตนกลิน ผูบัญชาการทหารสูงสุด เปนหัวหนา สาเหตุของการยึด
อํานาจสืบเนื่องมาจากการบริหารประเทศของรัฐบาลซึ่งนําโดย พันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี ไดสรางความแตกแยกสลายความรูรักสามัคคีขึ้นในบางเมือง มีการทุจริต
ประพฤติมิชอบ หนวยงาน องคกรอิสระถูกครอบงําทางการเมืองไมสามารถสนองตอบ
เจตนารมณตามที่ไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ทําให
การดําเนินกิจการทางการเมืองเกิดปญหาและอุปสรรคหลายประการ ตลอดจนหมิ่นเหมตอการ
หมิ่นพระบรมเดชานุภาพแหงองคพระมหากษัตริยผูทรงเปนที่เคารพเทิดทูนของปวงชนชาวไทย 
ภายหลังการยึดอํานาจไดเปนผลสําเร็จคณะปฏิรูปฯ ไดประกาศกฎอัยการศึกและยกเลิกคําสั่ง
ประกาศภาวะฉุกเฉินของ พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี (ที่ไดมีประกาศกอนมีการ 
ยึดอํานาจโดยคณะปฏิรูปฯ โดยมีคําสั่งปลด พลเอก สนธิ  บุญรัตนกลิน ออกจากตําแหนง 
ผูบัญชาการทหารบก) และไดประกาศใหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
สิ้นสุดลง  วุฒิสภา สภาผูแทนราษฎร คณะรัฐมนตรี และศาลรัฐธรรมนูญ สิ้นสุดลงพรอมกับ



 

บทความทางวิชาการ 

๑๐๓ 

รัฐธรรมนูญและไดประกาศใช  “รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๔๙”  จนกวาจะมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับใหม นอกจากนี้ ยังได
ประกาศใหมีการปฏิรูปการเมืองเกิดขึ้นโดยเร็ว พรอมกับเรียกรองใหนิสิต นักศึกษา ปญญาชน 
ไดมีสวนรวมในการเสนอแนวทางพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขดวยและไดมอบหมายให พลเอก สุรยุทธ  จุลานนท เขาดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรี จัดต้ังรัฐบาลตอไป 
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“ประชาธิปไตยไมใชระบบการเมืองของปญญาชนหรือคนกรงุผูฉลาดรูดีกวา  
ปญญาชนทําหนาที่เปนสตปิญญาแกสังคม  
แตไมควรมีอํานาจมากไปกวาประชาชนคนหนึง่ ๆ  
การปดกั้นทาํลายความเหน็ตาง ทําลายการวิจารณ 
จึงเปนการบอนทําลายหนทางประชาธิปไตยทีน่ารังเกียจที่สุด 
การไมปดกั้นทําลายความคิดเหน็ และกลับสงเสริมความกลาเผชญิความจริง 
และกลาคิดหาทางออกนอกกรอบจํากัด จึงเปนหลักการสําคญักวาทีห่ลายทานคิด” 
 
  ศาสตราจารย ดร. ธงชัย  วินิจจะกูล 
 
 

 
       (ที่มา : ปาฐกถา ๑๔ ตุลา ประจําป ๒๕๔๘,  ขามใหพนประชาธิปไตยแบบหลัง ๑๔ ตุลา) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทความทางวิชาการ 

๑๐๕ 

  
 

 เปนที่ทราบกันดีวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ได
ถือกําเนิดมาบนแนวความคิดในการปฏิรูปการเมือง (political reform)  โดยมีกระแส
เรียกรองเกิดขึ้นเม่ือมีการเลือกตั้งทั่วไปหลังเหตุการณพฤษภาคม ๒๕๓๕ ซ่ึงมีการ
เรียกรองใหรัฐสภาปฏิรูปการเมืองไทยโดยจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหมโดยเร็วที่สุด  และใน
การจัดทํารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐  น้ัน  รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๕๓๙  ไดกําหนดใหมีองคกร
ในการจัดทํ ารั ฐธรรมนูญในรูปแบบของ “สภารางรัฐธรรมนูญ”  มีสมาชิก 
จํานวน ๒ ประเภท กลาวคือ มาจากการเลือกตั้งโดยออม  ซ่ึงมาจากผูสมัครรับเลือกตั้ง
จากจังหวัดตาง ๆ จังหวัดละ ๑ คน รวมเปน ๗๖ คน ประเภทหนึ่ง และอีกประเภทหนึ่งมา
จากการเสนอบัญชีรายชื่อโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีการใหปริญญาสาขานิติศาสตร 
รัฐศาสตร และรัฐประศาสนศาสน  จํานวน ๒๓ คน รวมสมาชิกทั้ง ๒ ประเภทแลวเทากับ 
๙๙ คน  ซ่ึงการจัดทํารัฐธรรมนูญขึ้นมาใหมทั้งฉบับดังกลาวถือวาเปนจุดเริ่มตนของการ
ปฏิรูปการเมืองที่เปดโอกาสใหประชาชนทั้งประเทศไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการ 
ยกรางรัฐธรรมนูญโดยตลอด จนมีการกลาวกันวารัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวเปน 
“รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน”  และเปน “รัฐธรรมนูญฉบับที่ดีที่สุดในโลก” 
 

 แตแลวหลังจากที่มีการใชบังคับรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนมายังไมถึง ๑๐ ป  
รัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวตองถึงคราวสิ้นสุดลงดวยประกาศคณะปฏิรูปการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๓ ภายหลัง 
การทํารัฐประหารของคณะบุคคลดังกลาว เม่ือคืนวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๐  โดยมี
เหตุผลในการยึดอํานาจและประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาว ซ่ึงปรากฏใน 
คําปรารภของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ 
ตอนตนความวา “...เหตุที่ทําการยึดอํานาจและประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจกัรไทยเสียน้ัน  ก็โดยปรารถนาจะแกไขความเสื่อมศรัทธาในการบริหารราชการ
แผนดิน  ความไรประสิทธิภาพในการควบคุมการบริหารราชการแผนดินและการตรวจสอบ

โดย  นายบรรหาร  กําลา 
     นิติกร  สํานักกฎหมาย 



 

บทความทางวิชาการ 

๑๐๖ 

การใชอํานาจรัฐ  ทําใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบขึ้นอยางกวางขวาง โดยไมอาจหา
ตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษได อันเปนวิกฤตการณรายแรงทางการเมืองการปกครอง...”  
และดวยเหตุดังกลาวไดนํามาสูการมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศใชบังคับ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช ๒๕๔๙  และประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙  เพ่ือกําหนดกลไกทางปกครองที่เหมาะสม
แกสถานการณเพ่ือใชไปพลางกอน  ทั้งนี้ จนกวาจะไดประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับถาวร
ซ่ึงจะไดจัดทําขึ้นในภายหลัง 
 

 ดังน้ัน  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช ๒๕๔๙  
ไดบัญญัติใหมีองคกรที่สําคัญ ๆ ขึ้นหลายองคกรไมวาจะเปนการกําหนดใหมี “สภานิติ
บัญญัติแหงชาติ” ประกอบดวยสมาชิกจํานวนไมเกิน ๒๕๐ คน เพ่ือทําหนาที่ 
สภาผูแทนราษฎร  วุฒิสภา  และรัฐสภา  การกําหนดใหมี “คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ” 
เพ่ือทําหนาที่แทนศาลรัฐธรรมนูญ  นอกจากนี้รัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวยังไดกําหนดใหมี 
“สภารางรัฐธรรมนูญ”  มาทําหนาที่ในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหมเพ่ือที่จะไดนํา
ขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศ 
ใชบังคับตอไป 
 

 บทความนี้ไดเขียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงคใหผูอานไดทําความเขาใจเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม ซ่ึงนับเปนกระบวนการที่มีความสําคัญยิ่ง 
ตออนาคตการเมืองของประเทศ  โดยแบงเนื้อหาออกเปน ๒ สวน คือ สวนที่ ๑ เกี่ยวกับ
องคกรที่เกี่ยวของในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม  ซ่ึงจะไดกลาวถึงที่มาและ
องคประกอบของสภารางรัฐธรรมนูญที่มีที่มาและองคประกอบแตกตางจากสภาราง
รัฐธรรมนูญเม่ือครั้งจัดทํารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และ
สวนที่ ๒ เกี่ยวกับกระบวนการจัดทํารางรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙  ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี 
 
๑. องคกรที่เก่ียวของกับการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม 
  โดยปกติการจัดทํารางรัฐธรรมนูญผูที่มีอํานาจพิจารณายกรางบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญอาจทําไดหลายรูปแบบดวยกัน เชน โดยบุคคลคนเดียว คณะบุคคล หรือโดย
สภารางรัฐธรรมนูญ เปนตน  ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพสังคมการเมืองและรัฐธรรมนูญจะได
กําหนดใหใชรูปแบบใด ซ่ึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ไดเลือกรูปแบบการจัดทํารางรัฐธรรมนูญโดย “สภารางรัฐธรรมนูญ”  
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๑๐๗ 

 ๑.๑ สภารางรัฐธรรมนูญ  
  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙  ได
บัญญัติใหมีสภารางรัฐธรรมนูญเพ่ือทําหนาที่ในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญ โดยตอง
ดําเนินการจัดทํารางรัฐธรรมนูญและพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน ๑๘๐ วันนับแตวันเปด
ประชุมสภารางรัฐธรรมนูญครั้งแรก 
  ๑.๑.๑ ที่มาและองคประกอบของสภารางรัฐธรรมนูญ 
   สภารางรัฐธรรมนูญประกอบดวยสมาชิกซึ่งพระมหากษัตริยทรง 
โปรดเกลาฯ แตงตั้งจาก “สมาชิกสมัชชาแหงชาติ” ซ่ึงคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ
คัดเลือกจากบัญชีรายชื่อ หรือเลือกจากสมาชิกสมัชชาแหงชาติแลวแตกรณี มีจํานวน 
๑๐๐ คน 
  ๑.๑.๒ ลักษณะตองหามของสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 
   สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญซ่ึงจะเขามาทําหนาที่จัดทํารางรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหมน้ี ตองไมเปนบุคคลผูซ่ึงมีลักษณะ ดังตอไปน้ี 
   (๑) เปนหรือเคยเปนสมาชิกพรรคการเมือง หรือดํารงตําแหนงใด 
ในพรรคการเมืองภายใน ๒ ป กอนวันไดรับการคัดเลือกเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 
   (๒) ดํารงตําแหนงสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติในขณะเดียวกัน 
   (๓) ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตีในขณะเดียวกัน 
   อยางไรก็ตาม  ในกรณีมีกฎหมายหามมิใหบุคคลดํารงตําแหนงทาง
การเมืองมิใหนํากฎหมายนั้นมาใชบังคับแกการไดรับแตงตั้งเปนสมาชิกสภาราง
รัฐธรรมนูญ 
 ๑.๒ สมัชชาแหงชาติ 
  ตามที่ไดกลาวไวแลววาสภารางรัฐธรรมนูญประกอบดวยสมาชิกที่ได รับ 
โปรดเกลาฯ แตงตั้งจากสมาชิกสมัชชาแหงชาติ ดังน้ัน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙  จึงไดบัญญัติใหมีสมัชชาแหงชาติเพ่ือทําหนาที่
คัดเลือกสมาชิกดวยกันเองเพ่ือจัดทําบัญชีรายชื่อผูสมควรไดรับโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปน
สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ จํานวน ๒๐๐ คน ใหแลวเสร็จภายเสร็จภายใน ๗ วันนับแต 
วันเปดประชุมสมัชชาแหงชาติครั้งแรก แลวใหคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติคัดเลือก 
ใหเหลือ ๑๐๐ คน เพ่ือนําความกราบบังคมทูลทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปน
สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญตอไป๑ 
 

                                                            
  ๑โปรดดูแผนภูมิแสดงสภารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙  
ทายบทความนี้. 



 

บทความทางวิชาการ 

๑๐๘ 

  ๑.๒.๑ ที่มาและองคประกอบของสมัชชาแหงชาติ 
   สมัชชาแหงชาติประกอบดวยสมาชิกซึ่งพระมหากษัตริยทรงโปรดเกลาฯ 
แตงตั้งจากบุคคลผูได รับการสรรหาโดยคํานึงถึงบุคคลจากกลุมตาง ๆ ในภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคสังคม และภาควิชาการจากภูมิภาคตาง ๆ อยางเหมาะสม มีจํานวน 
ไมเกิน ๒,๐๐๐ คน 
  ๑.๒.๒ คุณสมบัติของสมาชิกสมัชชาแหงชาติ 
   สมาชิกสมัชชาแหงชาติตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 
ดังตอไปน้ี 
   (๑) เปนผูมีสัญชาติไทยโดยกําเนิด 
   (๒) อายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ 
   (๓) ไมเปนรัฐมนตรี 
   (๔) ไมเปนสมาชกิสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
   (๕) ไมเปนหรือเคยเปนสมาชิกพรรคการเมือง หรือดํารงตําแหนงใด 
ในพรรคการเมืองภายในเวลา ๒ ป กอนวันไดรับการคัดเลือกใหเปนสมาชิกสภาราง
รัฐธรรมนูญ 
   อยางไรก็ตาม  ในกรณีมีกฎหมายหามมิใหบุคคลดํารงตําแหนงทาง
การเมืองมิใหนํากฎหมายนั้นมาใชบังคับแกการไดรับแตงตั้งเปนสมาชิกสมัชชาแหงชาติ 
  ๑.๒.๓ กระบวนการสรรหาบุคคลเพ่ือแตงต้ังเปนสมาชิกสมัชชาแหงชาติ 

   ตามที่รัฐธรรมนูญฯ ไดกําหนดใหสมัชชาแหงชาติประกอบดวย สมาชิก 
ซึ่งพระมหากษัตริยทรงโปรดเกลาฯ แตงต้ังจากบุคคลผูไดรับการสรรหา โดยคํานึงถึงบุคคลจาก
กลุมตาง ๆ ในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม และภาควิชาการจากภูมิภาคตาง ๆ อยาง
เหมาะสม มีจํานวนไมเกิน ๒,๐๐๐ คน นั้น  เพื่อการดังกลาวคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติไดมี
ประกาศคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือ
แตงต้ังเปนสมาชิกสมัชชาแหงชาติ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙๒  เพื่อกําหนด
รายละเอียด  หลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแตงต้ังเปนสมาชิกสมัชชาแหงชาติดังกลาว  
ซึ่งมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
   ๑) ผูมีหนาที่รับผิดชอบในการสรรหาสมาชิกสมัชชาแหงชาติ 
   ตามประกาศคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ 
สรรหาบุคคลเพื่อแตงต้ังเปนสมาชิกสมัชชาแหงชาติ ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการกํากับดูแล
การสรรหาสมาชิกสมัชชาแหงชาติคณะหนึ่ง  เรียกโดยยอวา “กดส.”  ประกอบดวย   
ผูดํารงตําแหนงในคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ  ตามที่ประธานคณะมนตรีความมั่นคง

                                                            
  ๒ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๑๗ ก วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ หนา ๓. 



 

บทความทางวิชาการ 

๑๐๙ 

แหงชาติมอบหมายหรือผูแทนเปนประธานคนหนึ่ง และกรรมการ ไดแก ปลัดกระทรวงแรงงาน  
ปลัดกระทรวงการคลัง  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เลขาธิการสภา
ผูแทนราษฎร  เลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและผูทรงคุณวุฒิ 
มีจํานวนไมเกิน ๘ คน  ซึ่งประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติแตงต้ังจากผูซึ่งมิไดเปน
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ  ขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา  ผูบริหารหรือ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ  องคการหนวยงานของรัฐ  หรือองคกรปกครองทองถิ่น  ผูบริหารหรือ
สมาชิกสภาหรือองคกรปกครองทองถิ่น  สมาชิกพรรคการเมือง  ทั้งนี้ใหคณะกรรมการดังกลาว
เลือกกรรมการคนหนึ่งเปนเลขานุการ 
   โดยประกาศดังกลาวไดกําหนดให กดส. มีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้ 
   (๑) จัดประชุมเจาหนาที่ผูที่เกี่ยวของในการดําเนินการเลือกผูแทนกลุมหรือ
ภาคตาง ๆ  
   (๒) กําหนดระยะเวลาและขั้นตอนตาง ๆ ตามความจําเปน 
   (๓) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูไดรับการเสนอชื่อเพื่อเปนผูแทนกลุมหรือภาค 
   (๔) จัดทําบัญชีรายชื่อเสนอประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ 
   (๕) สงผูแทนเขาสังเกตการณการสรรหาผูแทนของกลุมหรือภาค 
   (๖) แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือเจาหนาที่ตาง ๆ ตามความจําเปน 
   (๗) ใหคําแนะนําและวินิจฉัยการดําเนินการขององคกรหรือคณะบุคคล และใน
กรณีสมควรอาจสั่งใหมีการสรรหาผูแทนใหม  โดยคํานึงถึงกรอบระยะเวลาอันจํากัด คําวินิจฉัย
ของ กดส. ใหเปนที่สุด 
   หลังจากนั้น ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติไดมีคําส่ังประธานคณะ
มนตรีความมั่นคงแหงชาติ ที่ ๘/๒๕๔๙ เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลการสรรหา
สมาชิกสมัชชาแหงชาติ (กดส.) ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙๓   เพื่อแตงต้ังบุคคล 
มีรายนามและตําแหนงดังตอไปนี้ เปน กดส. ตามประกาศดังกลาว ดังตอไปนี้ 
   (๑) พลอากาศเอก ชลิต  พุกผาสุข รองประธานคณะมนตรี  เปนประธาน 
      ความมั่นคงแหงชาติ 
   (๒) ปลัดกระทรวงการคลัง เปนกรรมการ 
   (๓) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนกรรมการ 
   (๔) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนกรรมการ 
   (๕) ปลัดกระทรวงแรงงาน เปนกรรมการ 
   (๖) ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปนกรรมการ 
   (๗) เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร เปนกรรมการ 
    (๘) เลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนกรรมการ 

                                                            
  ๓ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๑๗ ก วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ หนา ๒๙. 



 

บทความทางวิชาการ 

๑๑๐ 

   (๙) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปนกรรมการ 
   (๑๐) นายเดชอุดม  ไกรฤทธิ์ เปนกรรมการ 
   (๑๑) แพทยหญิงกมลพรรณ  ชีวพันธุศรี เปนกรรมการ 
   (๑๒) นายอํานาจ  สอนอิ่มสาตร เปนกรรมการ 
   (๑๓) ศาสตราจารย ดร. อมรา  พงศาพิชญ เปนกรรมการ 
   (๑๔) นายสมชาติ  เลขาลาวัลย เปนกรรมการ 
   (๑๕) นายสุพจน  ไขมุกด เปนกรรมการ 
   (๑๖) นางสุทธินี  เมธีประภา เปนกรรมการ 
   (๑๗) นายชวลิต  หม่ืนนุช เปนกรรมการ 
   โดยใหคณะกรรมการกํากับดูแลการสรรหาสมาชิกสมัชชาแหงชาติ มีหนาที่
และความรับผิดชอบตามประกาศคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 
   ๒) สัดสวนของบุคคลจากกลุมตาง ๆ ในภาครัฐ  ภาคเอกชน   
ภาคสังคม และภาควิชาการ 
   จากแนวความคิดที่ตองการใหประชาชนในทุกภาคสวนไดมีสวนรวมในการ
รางรัฐธรรมนูญฉบับใหมในครั้งนี้สมัชชาแหงชาติจึงประกอบดวย สมาชิกซึ่งพระมหากษัตริย
โปรดเกลาฯ แตงต้ังจากบุคคลผูไดรับการสรรหาโดยคํานึงถึงบุคคลจากกลุมตาง ๆ ในภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคสังคม และภาควิชาการจากภูมิภาคตาง ๆ อยางเหมาะสมนั้น  ดังนั้น คณะ
มนตรีความมั่นคงแหงชาติจึงไดมีประกาศคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแตงต้ังเปนสมาชิกสมัชชาแหงชาติ  เพื่อกําหนดใหองคกรและคณะ
บุคคลดําเนินการเลือกกันเองใหไดจํานวนตามที่กําหนดไวในบัญชี ๑ ทายประกาศดังกลาว เพื่อ
จะไดดําเนินการจัดสงรายชื่อพรอมทั้งขอมูลใหคณะกรรมการกํากับดูแลการสรรหาสมาชิก
สมัชชาแหงชาติตอไป ดังนี้ 
 

บัญชี ๑ 
ผูแทนสาขาอาชีพและผูทรงคุณวุฒิในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม และภาควิชาการ 

จํานวน ๒,๐๐๐ คน 
 

ประเภทที่ ๑  ผูแทนภาคเศรษฐกิจ – สังคม                                       จํานวนรวม ๗๖๗ คน 

(๑)  ผูแทนองคกรดานการเกษตร  เชน  การทํานา  การทําไร การทําสวน 
 การเลี้ยงสัตว  การเพาะขยายหรือปรับปรุงพันธุพืชและสัตว   
  การประมง  การแปรรูปสินคาเกษตรชุมชนหรืองานเกษตรกรรม  
  จังหวัดละ ๒ คน   จํานวน ๑๕๒ คน 
 

(๒) ผูแทนองคกรดานการอุตสาหกรรม เชน การทําเหมือง  
  รวมทั้งการระเบิดหรือยอยหิน  การผลิตอาหาร  เครื่องดื่ม 



 

บทความทางวิชาการ 

๑๑๑ 

 สิ่งทอ  เครื่องนุงหม  เครื่องหนงั  การผลิตไม  เฟอรนิเจอร 
 กระดาษ  การผลิตเคมีภัณฑ  ยา  ผลิตภัณฑปโตรเลียม 
 ยางธรรมชาติ  แกว  ปูนซีเมนต  เซรามิค  วัสดุกอสราง 
 อัญมณี  เครื่องประดับ  โลหะ  เครื่องจักรกลและอุปกรณ 
 ยานยนตและอะไหล  เครื่องใชไฟฟา  อิเล็กทรอนิกสและอุปกรณ 
 หรือการผลิตและอุตสาหกรรมอื่น ๆ จังหวัดละ ๒ คน จํานวน ๑๕๒ คน 
 

(๓) ผูแทนองคกรดานการบริการ เชน กิจการดานการคมนาคม 
 การขนสง การสื่อสาร  การโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 การนําเขา-สงออก  การคาสินคาเกษตรและสินคาอุตสาหกรรม 
 ในประเทศ  การทองเที่ยว  การกีฬาและนันทนาการ  ศิลปน  
 นักรอง  นักแสดง  นักประพันธ จังหวัดละ ๒ คน จํานวน ๑๕๒ คน 
 

(๔) นายกสภา ประธานสภาหรือผูดํารงตําแหนงที่มีลักษณะเดียวกัน 
 หรือผูแทนซึ่งมกีฎหมายจัดต้ังองคกรละหนึ่งคน  ไดแก  
  เนติบัณฑิตยสภา สภาทนายความ  สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
 สภาหอการคาไทย  สภาวิศวกร  สภาสถาปนิก  แพทยสภา 
 สัตวแพทยสภา  ทันตแพทยสภา  สภาการพยาบาล   
 สภาเทคนิคการแพทย  สภากายภาพบําบัด  สภาอุตสาหกรรม 
  ทองเที่ยวแหงประเทศไทย  คุรุสภา  สภาวิชาชีพบัญช ี
 สภาการเหมืองแร  สภาเภสัชกรรม  สภาผูสงสินคาทางเรือ 
  แหงประเทศไทย   จํานวน ๑๘ คน 
 
 

(๕) ผูแทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจแหงละหนึ่งคน (๔๕ แหง)  
  ซึ่งกระทรวงแรงงานจัดใหเลือกกันเอง ใหเหลือ ๒๐ คน 
 ผูแทนสหภาพแรงงาน ภาคธุรกิจเอกชนแหงละหนึ่งคน 
 (๑,๓๗๒ แหง)  ซึ่งกระทรวงแรงงานจัดใหเลือกกันเอง 
  ใหเหลือ ๗๖ คน    จํานวน ๙๖ คน 
 

(๖) ผูแทนสื่อมวลชน  สาขาหนังสือพิมพ  ซึ่งสภาการหนังสือพิมพ 
 แหงชาติเลือก ๑๕ คน  สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
 ซึ่งคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติจัดใหเลือกกันเอง 
 ใหเหลือสาขาละ ๑๕ คน จํานวน ๔๕ คน 
 

(๗) ผูแทนสมาคมหรือมูลนิธิจดทะเบียนซึ่งมิใชองคกรหรือบุคคล 
 ตาม (๑) – (๖) และซึ่งดําเนินการในเรื่องการพัฒนาชุมชน 
 การสาธารณสุข การสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
 สัตวปาหรือพันธุพืช  การศึกษาศิลปวัฒนธรรมและศาสนา 
 การพัฒนาและสงเคราะหคนพิการ  การสงเสริมรายไดและอาชีพ 
 การคุมครองผูบริโภค  หรือการสาธารณประโยชนอื่น 
  จังหวัดละ ๒ คน   จํานวน ๑๕๒ คน 



 

บทความทางวิชาการ 

๑๑๒ 

  ๔การดําเนินการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๗) ในแตละจังหวัดใหมีคณะกรรมการ
ดําเนินการสรรหาสมาชิกสมัชชาแหงชาติประจําจังหวัด.... เรียกโดยยอวา “กดส. ประจํา
จังหวัด....”  ซึ่งประกอบดวยผูวาราชการจังหวัด หัวหนาศาลประจําจังหวัดหรือผูแทน ๑ คน 
อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชน ๑ คน อัยการจังหวัดหรือผูแทน ๑ คน  
วัฒนธรรมจังหวัดหรือผูแทน ๑ คน แรงงานจังหวัดหรือผูแทน ๑ คน  ประธานสภาทนายความ
จังหวัดหรือผูแทน ๑ คน และพัฒนาสังคมจังหวัดหรือผูแทน ๑ คน สําหรับกรุงเทพมหานครใหมี
คณะกรรมการดําเนินการสรรหาสมาชิกสมัชชาแหงชาติประจํากรุงเทพมหานคร เรียกโดยยอวา 
“กดส. ประจํากรุงเทพมหานคร” ซึ่งประกอบดวย ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ผูแทนสํานักงาน
ศาลยุติธรรม ๑ คน ประธานเครือขายที่ประชุมอธิการบดี ๑ คน อัยการสูงสุด หรือผูแทน ๑ คน 
ผูแทนกระทรวงวัฒนธรรม ๑ คน ผูแทนกระทรวงแรงงาน ๑ คน ผูแทนสภาทนายความ ๑ คน 
และผูแทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ๑ คน รวมกันจัดใหองคกรตาม 
(๑) (๒) (๓) และ (๗) มาประชุมเลือกกันเองในแตละประเภทใหไดจังหวัดละ ๒ คนตอประเภท  
โดยบุคคลหรือองคกรนั้นจะไปเลือกในอีกประเภทหนึ่งในจังหวัดเดียวกันไมได ในกรณีที่มีการ
คัดคานกอนเลือก ใหคณะกรรมการ  โดยเสียงขางมากเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดคําคัดคานคําวินิจฉัย
ใหเปนที่สุดและใหดําเนินการเลือกไปตามคําวินิจฉัยนั้น 
  องคกรตาม (๑) (๒) (๓) และ (๗)  หมายถึงองคกรผูมีสิทธิ เสนอชื่อสมาชิก 
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 
ประเภทที่ ๒  ผูแทนภาครัฐ                                       จํานวนรวม ๓๑๘ คน 

(๑) ผูแทนกระทรวง กระทรวงละ ๑ คน จํานวน ๒๐ คน 
๕(๒) ผูแทนกองบัญชาการทหารสูงสุด  ผูแทนกองทัพบก  
  ผูแทนกองทัพเรือ  ผูแทนกองทัพอากาศ   
  ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ จํานวน ๕ คน 
(๓) ผูแทนขาราชการพลเรือน  ขาราชการทหาร  ขาราชการครู 

                                                            
  ๔ความในวรรคสองของบัญชี ๑ ผูแทนสาขาอาชีพและผูทรงคุณวุฒิในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม และ
ภาควิชาการ จํานวน ๒,๐๐๐ คน  ประเภทที่ ๑  ผูแทนภาคเศรษฐกิจ-สังคม แกไขเพิ่มเติมโดยขอ ๒ แหงประกาศคณะ
มนตรีความมั่นคงแหงชาติ เรื่อง แกไขเพิ่มเติม ประกาศคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
สรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนสมาชิกสมัชชาแหงชาติ  ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๙  ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
(ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๑๗ ก  วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ หนา ๖). 
  ๕ความใน (๒) ของบัญชี ๑ ผูแทนสาขาอาชีพและผูทรงคุณวุฒิในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม และภาควิชา
การ จํานวน ๒,๐๐๐ คน  ประเภทที่ ๒ ผูแทนภาครัฐ แกไขเพิ่มเติมโดยขอ ๓ แหงประกาศคณะมนตรีความมั่นคง
แหงชาติ เรื่อง แกไขเพิ่มเติม ประกาศคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อ
แตงตั้งเปนสมาชิกสมัชชาแหงชาติ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๙ (ราชกิจจานุเบกษา  
เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๑๗ ก วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ หนา ๖). 



 

บทความทางวิชาการ 

๑๑๓ 

  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ขาราชการอัยการ 
 ขาราชการตํารวจ  ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
 พนักงานเทศบาล  พนักงานสวนตําบล  ขาราชการกรุงเทพมหานคร 
 ขาราชการตุลาการศาลยุติธรรม  ขาราชการศาลยุติธรรม  
 ขาราชการตุลาการศาลปกครอง  ขาราชการฝายศาลปกครอง 
 ขาราชการฝายรัฐสภา  ซึ่งองคกรกลางบริหารงานบุคคลของ 
 ขาราชการแตละประเภทเลือกองคกรละ ๕ คน โดยใหองคกรกลาง 
 บริหารงานบุคคลแตละประเภทดําเนินการ จํานวน ๗๕ คน 
(๔) หัวหนาสูงสุดของรัฐวิสาหกิจซึ่งเลือกกันเอง โดยใหกระทรวง 
  การคลังดําเนินการ  จํานวน ๒๐ คน 
(๕) หัวหนาสูงสุดขององคการมหาชนซึ่งเลือกกันเอง โดยใหสํานักงาน  
  ก.พ.ร. ดําเนินการ   จํานวน ๑๐ คน 
(๖) ผูวาราชการจังหวัดซึ่งเลือกกันเอง โดยใหกระทรวงมหาดไทย 
 ดาํเนินการ    จํานวน ๓๖ คน 
(๗) กํานันผูใหญบานซึ่งเลือกกันเองจังหวัดละ ๒ คน โดยให กดส. 
  ประจําจังหวัด....... แตละจังหวัด ดําเนินการ จํานวน ๑๕๒ คน 
 

ประเภทที่ ๓  ผูแทนภาคการเมืองและการปกครองทองถิ่น                 จํานวนรวม ๒๒๗ คน 

(๑) ผูแทนพรรคการเมืองพรรคละหนึ่งคน  จํานวน ๔๔ คน 
(๒) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งเลือกกันเอง จํานวน ๓๖ คน 
(๓) ผูวาราชการกรุงเทพมหานครและประธานสภากรุงเทพมหานคร จํานวน ๒ คน 
(๔) ผูแทนนายกเทศมนตรีเทศบาลตาง ๆ ซึ่งเลือกกันเอง จํานวน ๗๒ คน 
(๕) ผูแทนนายกองคการบริหารสวนตําบลซึ่งเลือกกันเอง  จํานวน ๗๒ คน  
  การดําเนนิการตามขอนี้ (๒) (๔) (๕) ใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินการ    
(๖) นายกสภาเมืองพัทยา  จํานวน ๑ คน 
 

ประเภทที่ ๔  ผูแทนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ                                 จํานวนรวม ๑๘ คน 

(๑) ผูแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง  จํานวน ๒ คน 
(๒) ผูแทนศาลยุติธรรม  จํานวน ๒ คน 
(๓) ผูแทนศาลปกครอง  จํานวน ๒ คน 
(๔) ผูแทนผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา จํานวน ๒ คน 
(๕) ผูแทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ จํานวน ๒ คน 
(๖) ผูแทนคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน จํานวน ๒ คน 
(๗) ผูแทนคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ จํานวน ๒ คน 
(๘) ผูแทนสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จํานวน ๒ คน 
 



 

บทความทางวิชาการ 

๑๑๔ 

ประเภทที่ ๕  ผูทรงคุณวุฒิ                                                                          จํานวนรวม ๓๐๒ คน 

(๑) ผูแทนอดีตสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ 
  แหงราชอาณาจักรไทยแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๕๓๙   
  ซึ่งเลือกกันเอง     จํานวน ๑๐ คน 
(๒) อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและอธิบดีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จํานวน ๑๔๐ คน 
(๓) ผูทรงคุณวุฒิทางรัฐศาสตร  รัฐประศาสนศาสตร และนิติศาสตร 
 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยที่มีคณะ  ภาควิชาหรือสาขาวิชาดังกลาว 
 เลือกแหงละ ๒ คน   จํานวน ๑๕๒ คน 
 

ประเภทที่ ๖  นิสิตนักศึกษา                                                                       จํานวนรวม ๑๔๐ คน 

นายกองคการบริหารนิสิตนักศึกษาหรือตําแหนงในลักษณะเดียวกัน 
ของสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน  จํานวน ๑๔๐ คน 
         รวมทั้งหมด  ๑,๗๗๐ คน 
 

ประเภทที่ ๗  ผูแทนสาขาอาชีพและผูทรงคุณวุฒิในภาครัฐ ภาคเอกชน  
   ภาคสังคม และภาควิชาการ ที่คณะรัฐมนตรีสรรหา       จํานวน ๑๑๕ คน 

 

 

ประเภทที่ ๘  ผูแทนสาขาอาชีพและผูทรงคุณวุฒิในภาครัฐ ภาคเอกชน  
   ภาคสังคม และภาควิชาการ ที่ คมช. สรรหา       จํานวน ๑๑๕ คน 
 

 

ประเภทที่ ๙  ผูแทนสาขาอาชีพและผูทรงคุณวุฒิในภาครัฐ ภาคเอกชน  
   ภาคสังคม และภาควิชาการ ที่เหลือจากการสรรหาตามขอ ๕ 
   โดยใหแบงจํานวนที่เหลือมีจํานวนเทากัน หรือใกลเคียงกันที่สุด 
    เปนสองสวน โดยใหคณะรัฐมนตรี และ คมช. เปนผูสรรหา 
   เพ่ิมแตละสวนจนครบ ๒,๐๐๐ คน        
 
 เมื่อไดดําเนินการสรรหาบุคคลไดจํานวนครบถวนตามที่ตองการแลว กระบวนการ
ตอไปก็ให กดส. จัดทําบัญชีรายชื่อบุคคลทั้งหมด  โดยจําแนกเปนภาครัฐ ภาคเอกชน  
ภาคสังคม และภาควิชาการ  ทั้งนี้ในแตละภาคใหเรียงรายชื่อตามตัวอักษร แลวเสนอประธาน
คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ เพื่อนําความกราบบังคมทูลทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ัง
เปนสมาชิกสมัชชาแหงชาติ 



 

บทความทางวิชาการ 

๑๑๕ 

 หลังจากนั้น สมัชชาแหงชาติจะไดดําเนินการประชุมเพื่อคัดเลือกสมาชิกดวยกันเอง 
ใหเหลือ ๒๐๐ คน ใหแลวเสร็จภายใน ๗ วัน นับแตวันเปดประชุมครั้งแรก๖ และเสนอตอคณะ
มนตรีความมั่นคงแหงชาติคัดเลือกใหเหลือ ๑๐๐ คน  เพื่อนําความกราบบังคมทูลทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ แตงต้ังเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ เพื่อทําหนาที่ในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหมตอไป 
 

๒. กระบวนการจัดทํารางรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
  (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙๗ 
 ดังที่ไดกลาวไปแลวในเบื้องตนวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙  ไดบัญญัติใหมีสภารางรัฐธรรมนูญเพ่ือจัดทําราง
รัฐธรรมนูญโดยตองจัดทํารางรัฐธรรมนูญและพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับแต
วันเปดประชุมสภารางรัฐธรรมนูญครั้งแรก  ซ่ึงกระบวนการในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญ
ของสภารางรัฐธรรมนูญน้ี ขอแบงออกเปน ๓ ขั้นตอนคือ ขั้นตอนการจัดทําราง
รัฐธรรมนูญโดยคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ  ขั้นตอนการจัดทํารางรัฐธรรมนูญและ
พิจารณาโดยสภารางรัฐธรรมนูญ และขั้นตอนการออกเสียงประชามติโดยประชาชนผูมี
สิทธิเลือกตั้ง ดังนี้ 
 ๒.๑ ข้ันตอนการจัดทํารางรัฐธรรมนูญโดยคณะกรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญ 
  ๒.๑.๑ ที่มาและองคประกอบของคณะกรรมาธิการฯ 
   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 
๒๕๔๙  ไดกําหนดใหสภารางรัฐธรรมนูญแตงตั้งคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ
จํานวน ๓๕ คน โดยประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิซ่ึงเปนหรือมิไดเปนสมาชิกสภาราง
รัฐธรรมนูญ ซ่ึงมาจากบุคคลที่สภารางรัฐธรรมนูญมีมติเลือก จํานวน ๒๕ คน และบุคคล
ตามคําแนะนําของประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ จํานวน ๑๐ คน  ทั้งน้ี ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
  ๒.๑.๒ อํานาจและหนาที่ของคณะกรรมาธิการฯ 
   คณะกรรมาธิการฯ จํานวน ๓๕ คน ซึ่งสภารางรัฐธรรมนูญไดแตงต้ังขึ้น
ดังกลาวมีหนาที่ในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญพรอมทั้งจัดทําคําชี้แจงประกอบรางรัฐธรรมนูญวา
รางรัฐธรรมนูญที่จัดทําขึ้นใหมนั้นมีความแตกตางกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

                                                            
  ๖โปรดดูประกาศสมัชชาแหงชาติ เรื่อง การประชุมสมัชชาแหงชาติและวิธีการคัดเลือกสมาชิกสภาราง
รัฐธรรมนูญ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๙. 
 ๗โปรดดูแผนภูมิแสดงกระบวนการจัดทํารางรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ทายบทความนี้.  



 

บทความทางวิชาการ 

๑๑๖ 

พุทธศักราช ๒๕๔๐  ในเรื่องใด ประเด็นใดบาง พรอมดวยเหตุผลในการแกไข และเม่ือ
ดําเนินการจัดทํารางรัฐธรรมนูญและเอกสารคําชี้แจงตลอดจนเหตุผลในการแกไขเสร็จแลว 
ใหคณะกรรมาธิการฯ สงหรือเผยแพรรางรัฐธรรมนูญและเอกสารดังกลาวไปยังองคกรและบุคคล
ตาง ๆ จํานวน ๓ กลุม ดังตอไปนี้ 
   (๑) จัดสงไปยังสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญเพื่อแปรญัตติแกไขเพิ่มเติม๘ 
   (๒) จัดสงไปยังคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ  สภานิติบัญญัติ
แหงชาติ  คณะรัฐมนตรี   ศาลฎีกา  ศาลปกครองสูงสุด คณะกรรมการการเลือกต้ัง  
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  ผูวาการตรวจเงินแผนดิน  ผูตรวจการ
แผนดินของรัฐสภา  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และสถาบันอุดมศึกษา เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็น๙ 
   (๓) เผยแพรใหประชาชนทั่วไปไดทราบทั้งจะตองสงเสริมและจัดใหมี
การรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนประกอบดวย 
    เมื่อพนกําหนด ๓๐ วันนับแตวันที่ไดสงหรือเผยแพรรางรัฐธรรมนูญ
และเอกสารดังกลาวแลว ใหคณะกรรมาธิการฯ พิจารณาความเห็นที่ไดรับมาจากองคกร บุคคล
และประชาชน  ตลอดจนพิจารณาคําแปรญัตติของสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ  พรอมทั้งจัดทํา
รายงานการแกไขเพิ่มเติม หรือไมแกไขเพิ่มเติมพรอมทั้งเหตุผล เผยแพรใหทราบเปนการทั่วไป  
แลวนําเสนอรางรัฐธรรมนูญตอสภารางรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา 
 ๒.๒ ขั้นตอนการจัดทํารางรัฐธรรมนูญและพิจารณาโดยสภารางรัฐธรรมนูญ 
 เมื่อสภารางรัฐธรรมนูญไดรับรางรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมาธิการฯ ไดเสนอแลว 
สภารางรัฐธรรมนูญก็จะดําเนินการพิจารณา ซึ่งการพิจารณารางรัฐธรรมนูญดังกลาวของสภา
รางรัฐธรรมนูญนั้นเปนการพิจารณาเพ่ือใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญ
ทั้งฉบับ และเฉพาะมาตราที่สมาชิกไดยื่นคําขอแปรญัตติ หรือที่คณะกรรมาธิการฯ เสนอ 

                                                            
  ๘การแปรญัตติแกไขเพ่ิมเติมนั้นตองมีสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญลงชื่อรับรองไมนอยกวา ๑ ใน ๑๐ ของ
จํานวนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญที่มีอยูและตองยื่นคําแปรญัตติพรอมทั้งเหตุผลกอนวันนัดประชุมสภาราง
รัฐธรรมนูญเพ่ือพิจารณารางรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมาธิการฯ เสนอ 
 นอกจากนี้ สมาชิกที่ ย่ืนคําขอแปรญัตติหรือที่ใหคํารับรองคําแปรญัตติของสมาชิกอื่นแลว จะยื่น 
คําขอแปรญัตติหรือรับรองคําแปรญัตติของสมาชิกอื่นใดอีกไมได. 
   ๙ในกรณีที่สงไปยังสภานิติบัญญัติแหงชาตินั้น ขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
หมวด ๗ การดําเนินการเกี่ยวกับรางรัฐธรรมนูญ ขอ ๑๓๐ ไดกําหนดใหประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติสงราง
รัฐธรรมนูญนั้นไปยังคณะกรรมาธิการวิสามัญการปฏิรูปการเมืองเปนการดวน และใหคณะกรรมาธิการพิจารณาและ
รายงานความเห็นตอประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติใหแลวเสร็จภายใน ๗ วัน นับแตวันที่ไดรับรางรัฐธรรมนูญ และ
เมื่อประธานสภาไดรับรายงานความเห็นดังกลาวแลวใหบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมเปนเรื่องดวนเพ่ือใหที่ประชุม
สภาพิจารณาและเสนอความเห็นไปยังคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่
ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติไดรับรางรัฐธรรมนูญและเอกสาร. 



 

บทความทางวิชาการ 

๑๑๗ 

สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญจะขอแปรญัตติแกไขเพิ่มเติมอีกมิได  เวนแตคณะกรรมาธิการฯ จะ
เห็นชอบดวย หรือสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญมีจํานวนไมนอยกวา ๓ ใน ๕ เห็นชอบดวยกับการ
แกไขเพิ่มเติมนั้น 
 นอกจากนี้ สภารางรัฐธรรมนูญตองจัดทํารางรัฐธรรมนูญและพิจารณาใหความ
เห็นชอบหรือไมชอบภายใน ๑๘๐ วันนับแตวันเปดประชุมสภารางรัฐธรรมนูญครั้งแรก๑๐  ซึ่ง
การใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบ หรือไมแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาวแตละกรณี 
มีผลแตกตางกัน ดังนี้ 
 (๑) กรณีสภารางรัฐธรรมนูญจัดทํารางรัฐธรรมนูญและพิจารณาไมแลวเสร็จ
ภายใน ๑๘๐ วันนับแตวันเปดประชุมสภารางรัฐธรรมนูญครั้งแรก หรือไมใหความเห็นชอบราง
รัฐธรรมนูญ มีผลทําใหสภารางรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลง และใหคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ
ประชุมรวมกับคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยที่ไดเคยประกาศใช
บังคับมาแลวฉบับใดฉบับหนึ่งมาปรับปรุงใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ครบกําหนด 
๑๘๐ วัน หรือนับแตวันที่ไมใหความเห็นชอบแลวแตกรณี และใหนายกรัฐมนตรีนําขึ้นทูลเกลาฯ 
ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย 
 (๒) กรณีสภารางรัฐธรรมนูญจัดทํารางรัฐธรรมนูญและพิจารณาใหความ
เห็นชอบภายในกําหนดเวลา สภารางรัฐธรรมนูญตองเผยแพรรางรัฐธรรมนูญดังกลาวให
ประชาชนทราบเพื่อจัดใหมีการออกเสียงประชามติตอไป 
 และในกรณีดังกลาวนี้ใหคณะกรรมาธิการฯ ดําเนินการยกรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญเฉพาะที่จําเปนเพื่อประโยชนในการจัดใหมีการเลือกตั้งใหแลวเสร็จภายใน 
๔๕ วันนับแตวันที่จัดทํารางรัฐธรรมนูญแลวเสร็จ เพื่อเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ดําเนินการตอไป ซึ่งสภานิติบัญญัติแหงชาติตองพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญดังกลาวใหแลวเสร็จภายใน ๔๕ วันนับแตวันที่ไดรับรางจากคณะกรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญ 
 ๒.๓ ขั้นตอนการออกเสียงประชามติโดยประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ัง 
 เมื่อสภารางรัฐธรรมนูญจัดทํารางรัฐธรรมนูญและพิจารณาใหความเห็นชอบ
ภายในกําหนด ๑๘๐ วันแลว ใหสภารางรัฐธรรมนูญเผยแพรรางรัฐธรรมนูญใหประชาชนทราบ
และจัดใหมีการออกเสียงประชามติวาจะใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญ
ทั้งฉบับ  ซึ่งตองจัดใหมีการออกเสียงประชามติไมเร็วกวา ๑๕ วัน และไมชากวา ๓๐ วันนับแต
วันที่เผยแพรรางรัฐธรรมนูญดังกลาว  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สภารางรัฐธรรมนูญ
ประกาศกําหนด และในการออกเสียงประชามติดังกลาวตองกระทําภายในวันเดียวกัน 
ทั่วราชอาณาจักร 

                                                            
  ๑๐การใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบของสภารางรัฐธรรมนูญใหถือเอาเสียงขางมาก  ทั้งนี้ โดยอนุโลมนํา
ขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ มาใชบังคับแกการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญดวย.  



 

บทความทางวิชาการ 

๑๑๘ 

 ซึ่งในการออกเสียงประชามตินี้ ถาประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งโดยเสียงขางมาก
ของผูมาออกเสียงประชามติมีมติเห็นชอบหรือไมเห็นชอบใหนํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหมมาใช
บังคับ แตละกรณีมีผลแตกตางกัน ดังนี้ 
 (๑) กรณีประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งโดยเสียงขางมากมีมติเห็นชอบใหนําราง
รัฐธรรมนูญฉบับใหมมาใชบังคับแลวใหประธานสภานิติบัญญัติแหงชาตินํารางรัฐธรรมนูญขึ้น
ทูลเกลาฯ ถวาย และเมื่อทรงลงพระปรมาภิไธยแลวใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใชบังคับ
ได 
 (๒) กรณีประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งโดยเสียงขางมากมีมติไมเห็นชอบใหนําราง
รัฐธรรมนูญฉบับใหมมาใชบังคับ มีผลทําใหสภารางรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลง และใหคณะมนตรี
ความมั่นคงแหงชาติประชุมรวมกับคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยที่ไดเคยประกาศใชบังคับมาแลวฉบับใดฉบับหนึ่งมาปรับปรุงใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
นับแตวันออกเสียงประชามติไมเห็นชอบ และใหนายกรัฐมนตรีนําขึ้นทูลเกลาฯ ถวายเพื่อทรงลง
พระปรมาภิไธยประกาศใชเปนรัฐธรรมนูญตอไป 
 
บทสรุป 
 กระบวนการที่ไดกลาวมาเบื้องตนทั้งหมดนี้อาจกลาวไดวาเปนเพียงขั้นตอนหรือ
กรอบกําหนดที่มีแนวความคิดต้ังอยูบนสมมติฐานวาการรางรัฐธรรมนูญซึ่งเปนกฎหมายสูงสุด
ในการบริหารและปกครองประเทศนั้นตองใหประชาชนไดมีสวนรวมในกระบวนการใหมากที่สุด 
อันเปนการสอดคลองกับทฤษฎีที่วา  “อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย”  แตนั่นก็
มิไดหมายความเสมอไปวาหากดําเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนดังกลาวทุกขั้นตอน 
อยางครบถวนสมบูรณแลว จะทําใหไดรัฐธรรมนูญฉบับที่ดีโดยไมมีขอบกพรองแตประการใด  
โดยเฉพาะถาหากวากระบวนการที่กําหนดขึ้นมานี้เปนเพียงการกําหนดเพื่อตองการสรางใหเห็น
ภาพการมีสวนรวมของประชาชนเพียงเปลือกนอกหรือเปนเพียงแคองคประกอบสวนหนึ่งเทานั้น  
ซึ่งนับวาเปนหลุมพรางประชาธิปไตยที่อันตรายอยางยิ่ง  แตกระนั่นก็ดี ถึงแมสภาราง
รัฐธรรมนูญจะไดจัดทํารางรัฐธรรมนูญอยางสมบูรณไมมีขอบกพรองและเปนไปตามความ
ตองการของประชาชนสวนใหญ (ในขณะนั้น) ก็ตาม  แตนั่นก็มิไดหมายความวารัฐธรรมนูญ
ฉบับดังกลาวจะสามารถใชบังคับอยางเหมาะสมในอนาคตโดยจะไมมีการยกเลิกหรือฉีกทําลาย
ทิ้ง  เพราะถาตราบใดที่ประเทศไทยยังมีคณะผูบริหารประเทศหรือผูกุมอํานาจรัฐที่คอยหลบหลีก 
อาศัยชองวางของรัฐธรรมนูญและกฎหมายในการหาประโยชนสวนตนและพวกพองโดยขาดไร 
ซึ่งจริยธรรม  ประกอบกับถาสภาพการเมืองการปกครองของประเทศไทยยังไมมีการ
เปลี่ยนแปลง กลาวคือ ตางฝายตางมุงที่จะแยงชิงกันเพื่อเขาสูอํานาจแลว  ตอใหมีรัฐธรรมนูญที่
ดีเพียงใดก็คงจะหนีไมพนกับทางตันหรือวิกฤตรัฐธรรมนูญในที่สุด และการทํารัฐประหารเพื่อยึด
อํานาจและการฉีกทําลายทิ้งซึ่งรัฐธรรมนูญคงยากที่จะหมดไปจากการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย...  “โปรดฟงอีกครั้งหนึ่ง...” 
 



สภารางรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบบัชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สํานักกฎหมาย 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 

สภารางรัฐธรรมนูญ 

อํานาจและหนาที่ องคประกอบ ที่มา และลักษณะ
ตองหามของสมาชกิ 

 จัดทํารางรัฐธรรมนูญและพิจารณา

ใหแลวเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน 

นับแตวันเปดประชุมสภาราง

รัฐธรรมนูญครั้งแรก 
 เลือกประธานและรองประธาน 

เพื่อพระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง

โดยมีประธานคณะมนตรีความ

มั่นคงแหงชาติเปนผูลงนาม 

รับสนองพระบรมราชโองการ 
 ออกประกาศเพื่อกําหนดเกี่ยวกับ

หลักเกณฑและวิธีการในการ 

ออกเสียงประชามต ิ

 

 จํานวน ๑๐๐ คน  
 พระมหากษัตริยทรงโปรดเกลาฯ 

แตงตั้งจากสมาชิกสมัชชาแหงชาติ

ซึ่งคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ

คัดเลือกจากบัญชีรายชื่อ หรือเลือก

จากสมาชิกสมัชชาแหงชาติแลวแต

กรณี 

 ไมเปนบุคคลผูซึ่งมลีักษณะ

ดังตอไปนี้ 
 ๑. เปนหรือเคยเปนสมาชิกพรรค

การเมืองหรือดํารงตําแหนงใด 

ในพรรคการเมืองภายใน ๒ ปกอน

วันไดรับการคัดเลือก 
     ๒. ดํารงตําแหนงสมาชิกสภา 

   นิติบัญญัติแหงชาติในขณะเดยีวกัน 
 ๓. ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี 

หรือรัฐมนตรีในขณะเดียวกัน  

 ในกรณีมีกฎหมายหามมิใหบุคคล

ดํารงตําแหนงทางการเมืองมิใหนํา

กฎหมายนั้นมาใชบังคับแกการ

ไดรับแตงตั้งเปนสมาชิกสภา 

รางรัฐธรรมนูญ 
 ประธานคณะมนตรีความมั่นคง

แหงชาติเปนผูลงนามรับสนอง 

พระบรมราชโองการแตงตั้ง 

การสิ้นสุดลงของ 
สภารางรัฐธรรมนญู 

 เมื่อประกาศใชรัฐธรรมนูญ 

และสภาฯ ไดจัดทําราง  

พระราชบัญญัติประกอบ 

รัฐธรรมนูญตามมาตรา ๓๐  

เสร็จแลว หรือเมื่อครบกําหนด 

ระยะเวลาตามมาตรา ๓๐  
 (๔๕ วัน) สุดแตเวลาใด 

จะถึงกอน  หรือ 

 จัดทํารางรัฐธรรมนูญไมแลว

เสร็จภายใน ๑๘๐ วันนับแต 

วันเปดประชุมสภาฯ ครั้งแรก

หรือไมใหความเห็นชอบราง

รัฐธรรมนูญที่คณะกรรมาธิการ

ยกรางรัฐธรรมนูญเสนอ หรือ  
 ประชาชนโดยเสียงขางมาก 

ของผูมาออกเสียงประชามติ 

ไมเห็นชอบใหใชราง

รัฐธรรมนูญฉบับใหม 

กรณีแลวเสร็จตามกําหนด 

คณะมนตรีความมั่นคง

แหงชาติคัดเลือกจากบัญชี

รายชื่อใหเหลือ ๑๐๐ คน 

สมัชชาแหงชาติ 

องคประกอบ ที่มา และ
คุณสมบัติของสมาชิก 

การสิ้นสุดลงของ
สมัชชาแหงชาต ิ

 จํานวนไมเกิน ๒,๐๐๐ คน  

 พระมหากษัตริย ทรงโปรดเกลาฯ 

แตงตั้งจากบุคคลผูไดรับการ 

สรรหาโดยคํานึงถึงบุคคลจาก

กลุมตาง ๆ ในภาครัฐ ภาคเอกชน 

ภาคสังคม และภาควิชาการจาก

ภูมิภาคตาง ๆ  

  มีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
  ๑.   มีสัญชาติไทยโดยกําเนิดและ  

๒.  อายุไมต่ํากวา ๑๘ ป 
 ในกรณีมีกฎหมายหามมิให
บุคคลดํารงตําแหนงทางการเมือง

มิใหนํากฎหมายนั้นมาใชบังคับ

แกการไดรับแตงตั้งเปนสมาชิก

สมัชชาแหงชาติ 

 ประธานคณะมนตรีความมั่นคง

แหงชาติเปนผูลงนามรับสนอง 

พระบรมราชโองการแตงตั้ง 

เมื่อไดคัดเลือก

สมาชิกสภาราง

รัฐธรรมนูญแลวเสร็จ 

หรือเมื่อครบ

กําหนดเวลา ๗ วัน 

ยังจัดทําบัญชีรายชื่อ

ผูสมควรแตงตั้ง 

เปนสมาชิกสภา 

รางรัฐธรรมนูญไม

แลวเสร็จ 

อํานาจและหนาที่ 

คัดเลือกสมาชิกดวยกันเอง

เพื่อจัดทําบัญชีรายชื่อผู

สมควรไดรับการโปรดเกลา

แตงตั้งเปนสมาชิกสภาราง

รัฐธรรมนูญมีจํานวน ๒๐๐ 

คน ใหแลวเสร็จภายใน ๗ 

วัน นับแตวันเปดประชุม

ครั้งแรก เสนอตอคณะ

มนตรีความมั่นคงแหงชาติ 
 ในการประชุมให

ประธานสภานิติบัญญัติ

แหงชาติทําหนาที่ประธาน

สมัชชาฯ และรอง

ประธานสภานิติบัญญัติ

แหงชาติทําหนาที่รอง

ประธานสมัชชาฯ 

คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ 

ทําการเลือกสมาชิกสมัชชา

แหงชาติ จํานวน ๑๐๐ คน 

กรณีไมแลวเสร็จตามกําหนด 

คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาตินําความกราบบังคมทูลเพื่อ

ทรงโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 



สํานักกฎหมาย 
สํานักงานเลขาธกิารวฒุิสภา 

กระบวนการจัดทํารางรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

 

จัดทํารางรัฐธรรมนูญและเอกสารชี้แจง 

๑. คณะมนตรีความมัน่คงแหงชาต ิ 
๒. สภานิติบัญญัติแหงชาต ิ
๓. คณะรัฐมนตร ี
๔. ศาลฎีกา 
๕. ศาลปกครองสูงสุด 
๖. คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
๗. คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
๘. ผูวาการตรวจเงินแผนดิน 
๙. ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 
๑๐.  คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหงชาต ิ
๑๑.  สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
๑๒. สถาบันอุดมศึกษา 

เผยแพรและจัดใหมีการรับฟง
ความคิดเห็นจากประชาชน เห็นชอบ 

เผยแพรใหทราบเปนการทั่วไป 

สภารางรัฐธรรมนูญ
หมายเหตุ  สภารางรัฐธรรมนูญตองจัดทํารางรัฐธรรมนูญและพิจารณาใหแลวเสร็จ  ภายใน ๑๘๐ วัน นับแตวันเปดประชุมสภาฯครั้งแรก 

สมาชิกสภาราง
รัฐธรรมนูญ 

แปรญัตติ 
แกไขเพิ่มเติม 

ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
โดยเสียงขางมากของผูมา 
ออกเสียงประชามติ 

ประธานสภานิติบัญญัติ
แหงชาตินําขึ้นทูลเกลาฯ 

พระมหากษัตริยทรงลง
พระปรมาภิไธย 

นายกรัฐมนตรีนําขึน้ทูลเกลาฯ 

ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาและใชบังคับ 

ไมเห็นชอบ 

คณะกรรมาธิการฯดําเนินการยกราง 
พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ
เฉพาะที่จําเปนเพื่อการเลอืกตั้งให
แลวเสร็จ ภายใน ๔๕ วันนับแตวันที่
จัดทํารางรัฐธรรมนูญแลวเสร็จ เพื่อ
เสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ดําเนินการตอไป  ซึ่งสภานิติบัญญัติ
แหงชาติตองพิจารณาใหแลวเสร็จ 
ภายใน ๔๕ วันนับแตวันที่ไดรับราง
จากคณะกรรมาธิการฯ 

   
สภารางรัฐธรรมนญูแตงตั้งคณะกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญ จาํนวน ๓๕ คน  โดยประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนหรือ
มิไดเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ  ดังนี้ 
 ๑.   สภารางรัฐธรรมนูญมีมติเลือก จํานวน ๒๕  คน และ  
  ๒.  ตามคําแนะนําของประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ จํานวน ๑๐ คน  
 หมายเหตุ  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะดํารงตําแหนงกรรมาธิการฯในขณะเดียวกัน  มิได 
 

เผยแพรใหประชาชนทราบและ
จัดใหมีการออกเสียงประชามติ 
ซึ่งตองจัดทําไมเร็วกวา ๑๕ วัน 
และไมชากวา ๓๐ วนันับแต
วันที่เผยแพรดังกลาว 

เห็นชอบ 

พิจารณาและเสนอความเห็น 

คณะกรรมาธิการฯ พิจารณาความเห็นและคําแปรญัตต ิ

จัดทํารายงานการแกไขเพิ่มเติมหรือไม
แกไขเพิ่มเติมพรอมทั้งเหตุผล 

เสนอรางรัฐธรรมนญูตอสภารางรัฐธรรมนูญเพื่อ
พิจารณาใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบทั้งฉบับ 
และเฉพาะมาตราทีส่มาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 
ยื่นคําขอแปรญัตตหิรือที่คณะกรรมาธิการฯ เสนอ
โดยสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญจะแปรญัตติแกไข
เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บัญญัติไวในมาตรา  ๒๗
มิได เวนแตคณะกรรมาธิการฯ จะเห็นชอบดวยหรือ
สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญมีจํานวนไมนอยกวา  
๓ ใน ๕ เห็นชอบดวยกับการแกไขเพิม่เติมนั้น 

ไมเห็นชอบ หรือจัดทํารางรัฐธรรมนญูและ
พิจารณาไมแลวเสร็จ ภายใน ๑๘๐ วัน 

คณะมนตรีความมัน่คงแหงชาติประชมุรวมกับคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณารัฐธรรมนูญฯ ที่ไดเคยประกาศใชบังคับมาแลว
ฉบับใดฉบับหนึ่งมาปรับปรุงใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
นับแตวันที่สภารางรัฐธรรมนูญจัดทํารางรัฐธรรมนูญ 
ไมแลวเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน หรือนับแตวันที่สภาราง
รัฐธรรมนูญไมใหความเห็นชอบ หรือนับแตวันออกเสียง
ประชามต ิ

๓ 



 

รางกฎหมายทีค่างการพิจารณาของรฐัสภาชุดกอนท่ีนาสนใจ 

๑๒๑ 

 
 

 
 
 
 
 
 

รางพระราชบัญญัติ 
การชวยเหลือกูภัยทางทะเล  

พ.ศ. .... 
 

ก. ประวัติ ความเปนมา และสถานะของรางพระราชบญัญัติ ณ ปจจุบัน∗ 
 

 รางพระราชบัญญัติการชวยเหลือกู ภัยทางทะเล พ.ศ. .... เสนอโดย
คณะรัฐมนตรีชุดที่มีพันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร  เปนนายกรัฐมนตรี  

 

 การเสนอรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีหลักการและเหตุผล กลาวคือ 
เน่ืองจากการเดินเรืออาจตองประสบภยันตรายอันกอใหเกิดความเสียหายแกเรือ 
ทรัพยสิน หรือบุคคลบนเรือ ซ่ึงจําเปนตองไดรับการชวยเหลือกูภัย การกําหนด 
เงินตอบแทนใหแกผูชวยเหลือกูภัยจะสงเสริมใหมีการชวยเหลือเรือหรือทรัพยสิน 
ที่ประสบภยันตรายทางทะเลและบรรเทาความเสียหายที่จะเกิดแกสิ่งแวดลอม  
ประกอบกับการชวยเหลือกูภัยทางทะเลมีลักษณะเฉพาะเพื่อใหสอดคลองกับ 
หลักสากล  สมควรมีกฎหมายพิเศษที่วางหลักเกี่ยวกับเรื่องการชวยเหลือกูภัยทาง
ทะเลเพ่ือกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ในการชวยเหลือกูภัยและ
หลักเกณฑเกี่ยวกับสิทธิในการไดรับเงินตอบแทนของผูชวยเหลือกู ภัย  จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี  ซ่ึงคณะรัฐมนตรีพิจารณาเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน 
๒๕๔๓  และมีมติเห็นชอบกับรางพระราชบัญญัติฉบับน้ี ตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎี กาเสนอ   และส งให คณะกรรมการประสานงาน 
สภาผูแทนราษฎรพิจารณากอนนําเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป 
 สภาผูแทนราษฎรไดพิจารณารางพระราชบัญญัติการชวยเหลือกู ภัย 
ทางทะเล พ.ศ. .... ในวาระที่หน่ึงขั้นรับหลักการ  ในคราวประชุมสภาผูแทนราษฎร  

                                                            
∗ ขอมูล ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๔๙. 

โดย  นางสาวจฬุารัตน  ยะปะนนั 
นิติกร กลุมงานพัฒนากฎหมาย สํานกักฎหมาย



 

รางกฎหมายทีค่างการพจิารณาของรฐัสภาชดุกอนท่ีนาสนใจ 

๑๒๒  

ชุดที่ ๒๑ ปที่ ๔ ครั้งที่ ๒๖ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  ในวันพุธที่ ๓ พฤศจิกายน 
๒๕๔๗  โดยลงมติรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติน้ีดวยคะแนนเสียงเอกฉันท  
และมีมติใหตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จํานวน ๓๕ คน เพ่ือพิจารณาในวาระที่สอง 
ขั้นคณะกรรมาธิการ โดยถือเอารางพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีเปนหลักในการ
พิจารณา และกําหนดแปรญัตติภายใน ๗ วัน 

  
ข. หลักการของรางพระราชบญัญัติการชวยเหลือกูภัยทางทะเล พ.ศ. .... 

 

หลักการ 

 ใหมีกฎหมายวาดวยการชวยเหลือกูภัยทางทะเล 

 เหตุผล 

 เน่ืองจากการเดินเรืออาจตองประสบภยันตรายอันกอใหเกิดความเสียหาย
แกเรือ ทรัพยสิน หรือบุคคลบนเรือ ซ่ึงจําเปนตองไดรับการชวยเหลือกูภัย การ
กําหนดเงินตอบแทนใหแกผูชวยเหลือกูภัยจะสงเสริมใหมีการชวยเหลือเรือหรือ
ทรัพยสินที่ประสบภยันตรายทางทะเลและบรรเทาความเสียหายที่จะเกิดแก
สิ่งแวดลอม ประกอบกับการชวยเหลือกูภัยทางทะเลมีลักษณะเฉพาะ  เพ่ือให
สอดคลองกับหลักสากลสมควรมีกฎหมายพิเศษที่วางหลักเกี่ยวกับเร่ืองการ
ชวยเหลือกูภัยทางทะเลเพื่อกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ในการ
ชวยเหลือกูภัยและหลักเกณฑเกี่ยวกับสิทธิในการไดรับเงินตอบแทนของผูชวยเหลือ
กูภัย  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี  
 

ค. สรุปสาระสําคัญ 
 

 มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา “พระราชบัญญัติการชวยเหลือกูภัย
ทางทะเล พ.ศ. ....” 
 มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป 
  มาตรา ๓  บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอ่ืน ในสวนที่มีบัญญัติไวแลว
ในพระราชบัญญัติน้ี หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติน้ี ใหใช
พระราชบัญญัติน้ีแทน 
 
 



 

รางกฎหมายทีค่างการพจิารณาของรฐัสภาชดุกอนท่ีนาสนใจ 

๑๒๓  

 มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติน้ี 
 “การชวยเหลือกูภัย”  หมายความวา การกระทําหรือกิจกรรมใด ที่ไดกระทํา
ขึ้นเพ่ือชวยเหลือเรือหรือทรัพยสินอ่ืนซึ่งประสบภยันตรายในทะเลหรือนานน้ําใด ๆ  
 “เรือ”  หมายความวา ยานพาหนะทางน้ําทุกชนิด 
 “เรือเดินทะเล”  หมายความวา เรือที่มีลักษณะสําหรับใชในทะเล ตามกฎ
ขอบังคับสําหรับการตรวจเรือ 
 “ทรัพยสิน”  หมายความวา ทรัพยสินใด ๆ ที่ไมไดมุงหมายใหติดตรึงถาวร
อยูกับแนวชายฝง และใหหมายความรวมถึงสิทธิที่จะไดรับคาระวางดวย 
 “ความเสียหายตอสิ่งแวดลอม”  หมายความวา ความเสียหายอยางมากทาง
กายภาพแกสุขอนามัยของมนุษย สิ่งมีชีวิตทางทะเล หรือทรัพยากรในนานน้ํา
ชายฝงทะเล ในนานน้ําในประเทศ หรือบริเวณตอเน่ืองใกลเคียง ซ่ึงเกิดขึ้นจาก
มลพิษ การปนเปอน อัคคีภัย การระเบิดหรืออุบัติภัยรายแรงอื่นที่มีลักษณะทํานอง
เดียวกัน 
 “เงินตอบแทน”  หมายความวา เงินรางวัล เงินบําเหน็จ หรือเงินคาทดแทน 
ซ่ึงตองจายตามพระราชบัญญัติน้ี 
 มาตรา ๕  พระราชบัญญัติน้ีมิใหใชบังคับแก 
 (๑) การชวยเหลือกูภัยที่กระทําในนานน้ําในประเทศ โดยไมมีเรือเดินทะเล
เขามาเกี่ยวของ 
 (๒) เรือรบ หรือเรืออ่ืนใดที่รัฐเปนเจาของและดําเนินการ โดยไมไดใชหรือมี
ไวใชเพ่ือวัตถุประสงคทางการพาณิชยในขณะที่ทําการชวยเหลือกูภัยน้ัน  และไดรับ
ความคุมกันของรัฐตามหลักกฎหมายระหวางประเทศอันเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไป 
 (๓) แทนที่ตั้งอยูกับที่หรือลอยน้ํา หรือฐานขุดเจาะในทะเลที่เคลื่อนที่ได 
หากแทนหรือฐานขุดเจาะน้ันอยูในที่ตั้งในขณะที่กําลังทําการสํารวจหรือแสวงหา
ประโยชนหรือผลิตทรัพยากรแรธาตุใตทองทะเล 
 มาตรา ๖  ให รั ฐมนตรี ว าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตาม
พระราชบัญญัติน้ี 
 มาตรา ๗  ในการทําสัญญาการชวยเหลือกูภัย ใหนายเรือมีอํานาจทํา
สัญญาแทนเจาของเรือ และใหเจาของเรือหรือนายเรือมีอํานาจทําสัญญาแทน
เจาของทรัพยสินบนเรือ 
 มาตรา ๘  ในการบังคับตามสัญญาการชวยเหลือกูภัย  ถาศาลเห็นวา
สัญญานั้นไดตกลงทําขึ้นภายใตความกดดันโดยมิชอบหรือความกดดันอันเกิดจาก
ภยันตรายที่คุกคาม และมีขอกําหนดหรือเง่ือนไขที่ไมเปนธรรม หรือเห็นวาเงิน 



 

รางกฎหมายทีค่างการพจิารณาของรฐัสภาชดุกอนท่ีนาสนใจ 

๑๒๔  

ตอบแทนตามสัญญาไดกําหนดไวสูงหรือต่ําจนเกินไป  เม่ือคํานึงถึงสภาพการ
ปฏิบัติการที่ไดเกิดขึ้นจริง ศาลอาจมีคําสั่งอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปน้ี 
 (๑) ไมใชสัญญานั้นทั้ งหมดหรือบางสวนบังคับแกคูสัญญา และใช
บทบัญญัติในพระราชบัญญัติน้ีบังคับแทน 
 (๒) ปรับเปลี่ยนขอกําหนดหรือเง่ือนไขของสัญญานั้น 
 (๓) เพ่ิมหรือลดจํานวนเงินตอบแทนที่กําหนดไวในสัญญาใหเหมาะสมกับ
สภาพการปฏิบัติการที่ไดเกิดขึ้นจริง 
 มาตรา ๙  ผูชวยเหลือกูภัยมีหนาที่ตอเจาของเรือ  นายเรือและเจาของ
ทรัพยสินอยางอ่ืนที่ประสบภยันตราย ดังตอไปน้ี 
 (๑) การดําเนินการปฏิบัติการชวยเหลือกู ภัยตองกระทําดวยความ
ระมัดระวังตามสมควร 
 (๒) ในระหวางการปฏิบัติหนาที่ตาม (๑) ตองใชความระมัดระวังตามสมควร
เพ่ือปองกันมิใหเกิดความเสียหายตอสิ่งแวดลอมหรือบรรเทาความเสียหายตอ
สิ่งแวดลอมใหมากที่สุด 
 (๓) ขอความชวยเหลือจากผูชวยเหลือกูภัยรายอ่ืนเม่ือมีเหตุอันควร และ 
 (๔) ยอมใหผูชวยเหลือกูภัยรายอ่ืนปฏิบัติการหรือเขารวมปฏิบัติการ เม่ือ
ไดรับการรองขออันควรจากเจาของเรือ นายเรือหรือเจาของทรัพยสินอยางอ่ืน 
ที่ประสบภยันตราย  ทั้งน้ี ถาปรากฏวาการรองขอดังกลาวมีขึ้นโดยไมมีเหตุอันควร 
ใหการปฏิบัติการหรือเขารวมปฏิบัติการของผูชวยเหลือกูภัยรายอ่ืนนั้น ไมมี
ผลกระทบตอเงินรางวัลที่พึงจะไดรับ 
 มาตรา ๑๐  ในกรณีที่เรือหรือทรัพยสินอยางอ่ืนประสบภยันตราย เจาของ
เรือ นายเรือ หรือเจาของทรัพยสินอยางอ่ืน มีหนาที่ตอผูชวยเหลือกูภัย ดังตอไปน้ี 
 (๑) ใหความรวมมืออยางเต็มที่ในระหวางการปฏิบัติการชวยเหลือกูภัย 
 (๒) ในระหวางการปฏิบัติหนาที่ตาม (๑) ตองใชความระมัดระวังตามสมควร
เพ่ือปองกันมิใหเกิดความเสียหายตอสิ่งแวดลอมหรือบรรเทาความเสียหายตอ
สิ่งแวดลอมใหมากที่สุด 
 (๓) ตองรับมอบเรือ หรือทรัพยสินคืน เม่ือเรือหรือทรัพยสินน้ันไดไปอยูใน
สถานที่ปลอดภัยแลว และไดรับการรองขอโดยมีเหตุอันควรจากผูชวยเหลือกูภัย 
 มาตรา ๑๑  นายเรือมีหนาที่ตองชวยเหลือบุคคลที่ตกอยูในภยันตราย 
แหงชีวิตในทะเลตามความสามารถที่จะกระทําไดโดยไมกอใหเกิดภยันตรายอยาง
รายแรงแกเรือและบุคคลบนเรือของตน 
 เจาของเรือไมตองรับผิดในผลที่นายเรือไมปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง 
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๑๒๕  

 มาตรา ๑๒  ผูชวยเหลือกูภัยมีสิทธิไดรับเงินรางวัล  ถาการชวยเหลือกูภัย
น้ันเปนประโยชนตอการทําใหเรือหรือทรัพยสินปลอดภัย 
 แมเรือที่ปฏิบัติการชวยเหลือกูภัยจะเปนเจาของเดียวกันกับเรือที่ประสบ
ภยันตรายสิทธิในการไดรับเงินรางวัลจะไมเสียไป 
 มาตรา ๑๓  การกําหนดเงินรางวัล ใหใชเกณฑดังตอไปน้ีประกอบกัน ทั้งนี้ 
ใหคํานึงถึงการสงเสริมใหมีการชวยเหลือกูภัย 
 (๑) มูลคาของเรือและทรัพยสินอยางอ่ืนตามสภาพที่ชวยเหลือกูภัยไวได 
 (๒) ทักษะและความพยายามของผูชวยเหลือกูภัยในการปองกันมิใหเกิด
ความเสียหายตอสิ่งแวดลอมหรือบรรเทาความเสียหายตอสิ่งแวดลอมใหมากที่สุด 
 (๓) ระดับของความสําเร็จของการชวยเหลือกูภัย 
 (๔) สภาพและระดับความรุนแรงของภยันตราย 
 (๕) ทักษะและความพยายามของผูชวยเหลือกูภัยในการชวยเหลือกูภัย
ทรัพยสินและชีวิตบุคคล 
 (๖) เวลาที่เสียไปและคาใชจายที่เกิดขึ้น รวมทั้งความสูญเสียที่เกิดแก 
ผูชวยเหลือกูภัย 
 (๗) ความเสี่ยงตอความรับผิดและความเสี่ยงอยางอ่ืนที่เกิดแกผูชวยเหลือ
กูภัยหรืออุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการชวยเหลือกูภัย 
 (๘) ความฉับพลันในการใหบริการ 
 (๙) เรือและเครื่องมือตาง ๆ ที่ผูชวยเหลือกูภัยมีไวใชและไดใชในการ
ชวยเหลือกูภัย 
 (๑๐) การเตรียมพรอม ประสิทธิภาพและมูลคาของอุปกรณตาง ๆ ของ 
ผูชวยเหลือกูภัย 
 มาตรา ๑๔  ผูมีสวนไดเสียในเรือหรือทรัพยสินอยางอ่ืนบนเรือตองจายเงิน
รางวัลตามสวนแหงมูลคาของเรือและทรัพยสินที่ชวยเหลือกูภัยไวได 
 ในกรณีที่การชวยเหลือกูภัยเปนประโยชนแกผูมีสวนไดเสียในเรือหรือ
ทรัพยสินอยางอ่ืนบนเรือน้ัน ผูชวยเหลือกูภัยจะเรียกเอาเงินรางวัลทั้งหมดนั้นจาก
เจาของเรือก็ได 
 ในกรณีที่ผูชวยเหลือกูภัยใชสิทธิตามวรรคสอง เจาของเรือซ่ึงจายเงินรางวัล
ไปน้ันมีสิทธิไลเบี้ยเอาแกผูมีเสียไดเสียในเรือหรือทรัพยสินอยางอ่ืนตามสวนที่ผูมี
สวนไดเสียน้ันจะตองจายตามวรรคหนึ่ง 
 มาตรา ๑๕  เงินรางวัลจะตองไมเกินมูลคาของเรือและทรัพยสินที่ชวยเหลือ
ไวได  ทั้งน้ีไมรวมถึงดอกเบี้ยและคาใชจายในการใชสิทธิเรียกรอง 
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๑๒๖  

 มาตรา ๑๖  ในกรณีที่ผูชวยเหลือกูภัยไดปฏิบัติการชวยเหลือกูภัยเรือ ซ่ึง
เรือลํานั้นเองหรือสินคาในเรือไดคุกคามตอการที่จะกอใหเกิดความเสียหายตอ
สภาพแวดลอม และผูชวยเหลือกูภัยไมไดรับเงินรางวัลตามมาตรา ๑๓ หรือไดรับ
เงินรางวัลตามมาตรา ๑๓ แตนอยกวาคาใชจายของผูชวยเหลือกูภัย  ผูชวยเหลือ
กูภัยน้ันมีสิทธิที่จะไดรับเงินคาทดแทนพิเศษตามที่กําหนดไวในมาตรานี้จาก
เจาของเรือลํานั้นเทากับคาใชจายที่เกิดขึ้นแกผูชวยเหลือกูภัย  หรือสวนตาง
ระหวางคาใชจายที่เกิดขึ้นแกผูชวยเหลือกูภัยกับเงินรางวัลตามมาตรา ๑๓ แลวแต
กรณี 
 ในกรณีตามที่ไดระบุไวในวรรคหนึ่ง ถาการปฏิบัติการชวยเหลือกูภัย 
ซ่ึงผูชวยเหลือกู ภัยไดปองกันหรือบรรเทาความเสียหายอยางมากที่สุดตอ
สภาพแวดลอม เงินคาทดแทนพิเศษซึ่งเจาของเรือหรือเจาของสินคาพึงจายใหแก
ผูชวยเหลือกูภัย อาจเพิ่มขึ้นไดอยางสูงถึงรอยละสามสิบของคาใชจายที่เกิดขึ้นแก 
ผูชวยเหลือกูภัย ทั้งนี้ ศาลอาจจะเพิ่มเงินคาทดแทนพิเศษขึ้นไดอีก  หากศาลเห็น
วาเปนธรรมและยุติธรรมโดยพิจารณาตามเกณฑที่เกี่ยวของที่ระบุไวในมาตรา ๑๓  
อยางไรก็ตาม เงินคาทดแทนพิเศษทั้งหมดที่จะไดรับตองไมเกินสองเทาของ
คาใชจายที่เกิดขึ้นแกผูชวยเหลือกูภัย 
 คาใชจายที่เกิดขึ้นแกผูชวยเหลือกูภัยตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให
หมายถึงคาใชจายที่จําเปนโดยมีเหตุอันควรที่ผูชวยเหลือกูภัยตองจายไป  รวมถึง
อัตราที่เปนธรรมสําหรับอุปกรณและบุคลากรที่ไดใชไปจริงและมีเหตุอันควร  ทั้งน้ี 
โดยคํานึงถึงเกณฑตามที่ระบุไวในมาตรา ๑๓ (๘) (๙) และ (๑๐) 
 เงินคาทดแทนพิเศษทั้งหมดที่จะตองจายตามมาตรานี้ ใหจายตามสวนตาง
ระหวางเงินคาทดแทนพิเศษกับเงินรางวัลที่ผูชวยเหลือกูภัยจะไดรับตามมาตรา ๑๓ 
 ถาผูชวยเหลือกูภัยประมาทเลินเลอและไมทําการปองกันหรือบรรเทาความ
เสียหายอยางมากที่สุดแกสภาพแวดลอม  ผูชวยเหลือกูภัยน้ันอาจจะถูกตัดสิทธิ 
ที่จะไดรับเงินคาทดแทนพิเศษตามมาตรานี้ทั้งหมดหรือแตเพียงบางสวน แลวแต
กรณี 
 บทบัญญัติตามมาตรานี้ไมกระทบถึงสิทธิไลเบี้ยของเจาของเรือ 
 มาตรา ๑๗  ในกรณีที่มีผูชวยเหลือกูภัยหลายราย ใหใชเกณฑตามมาตรา 
๑๓ เปนฐานของการคํานวณเงินรางวัลระหวางผูชวยเหลือกูภัยเหลานั้น 
 มาตรา ๑๘  ในกรณีที่การชวยเหลือกูภัยไดปฏิบัติการจากเรือไทย การแบง
เงินรางวัลระหวางเจาของเรือและคนประจําเรือใหพิจารณาวาการปฏิบัติการนั้นเปน
การนําเรือเขาเสี่ยงภัยหรือเปนการปฏิบัติการที่อาศัยทักษะหรือความสามารถ
เฉพาะตัวของคนประจําเรือ  ถาปรากฏวาเปนกรณีนําเรือเขาเสี่ยงภัย ใหเงินรางวัล
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สวนใหญตกแกเจาของเรือ  แตถาเปนกรณีที่อาศัยทักษะหรือความสามารถ
เฉพาะตัวของคนประจําเรือโดยเฉพาะ  ใหเงินรางวัลสวนใหญตกแกคนประจําเรือ 
ทุกคนโดยระหวางคนประจําเรือดวยกัน ใหไดรับสวนแบงเงินรางวัลในอัตราสวนที่
เทากัน  ทั้งนี้ เวนแตจะตกลงกันโดยชัดแจงไวเปนอยางอ่ืน 
 ในกรณีที่การชวยเหลือกูภัยไดปฏิบัติการจากเรือตางประเทศ  การแบงเงิน
รางวัลระหวางเจาของเรือและคนประจําเรือ ใหเปนไปตามกฎหมายของประเทศที่เรือ
น้ันชักธง 
 มาตรา ๑๙  ในกรณีที่การชวยเหลือกูภัยไมไดปฏิบัติการจากเรือ การแบง
เงินรางวัลระหวางผูชวยเหลือกูภัยกับลูกจางที่ตนไดใชในการปฏิบัติการ ใหเปนไป
ตามกฎหมายที่ใชบังคับแกสัญญาระหวางผูชวยเหลือกูภัยกับลูกจางนั้น 
 ในกรณีที่กฎหมายที่ใชบังคับแกสัญญาระหวางผูชวยเหลือกูภัยกับลูกจาง
เปนกฎหมายไทย ใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่งมาใชบังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา ๒๐  ผูที่กระทําการชวยเหลือประสบภัย มีสิทธิเรียกเงินตอบแทน
จากผูประสบภัยที่รอดชีวิตจากการกระทํานั้น 
 ในการชวยเหลือกู ภัยที่มีการชวยชีวิตผูประสบภัย ใหผูที่กระทําการ
ชวยชีวิตนั้นมีสิทธิไดรับสวนแบงที่เปนธรรมจากเงินตอบแทนที่ผูชวยเหลือกูภัย
ไดรับ 
 มาตรา ๒๑  ในกรณีที่มีการชวยเหลือผูประสบภัย ถาผูที่กระทําการ
ชวยชีวิตไดกระทําการชวยเหลือกูภัยดวยในคราวเดียวกัน  ศาลอาจเพิ่มเงินตอบ
แทนที่ผูกระทําการชีวิตผูประสบภัยจะไดรับก็ได 
 มาตรา ๒๒  ในกรณีที่มีการทําสัญญาไวกอนเกินอันตราย  การปฏิบัติตาม
สัญญานั้นไมกอใหเกิดสิทธิที่จะไดรับเงินตอบแทน เวนแตการปฏิบัติการนั้นเปน
การกระทํานอกเหนือไปจากขอบเขตหนาที่ตามสัญญานั้น 
 มาตรา ๒๓ หากการชวยเหลือกูภัยจําเปนตองมีขึ้นหรือตองยากขึ้นเพราะ
ความผิดหรือการละเลยตอหนาที่ของผูชวยเหลือกูภัย  ผูชวยเหลือกูภัยน้ันอาจ 
เสียสิทธิในการไดรับเงินตอบแทนไปทั้งหมดหรือบางสวน 
 หากผูชวยเหลือกูภัยกระทําการโดยกลฉอฉลหรือไมสุจริต ยอมสิ้นไป 
ซ่ึงสิทธิที่จะไดรับเงินตอบแทนโดยสิ้นเชิง 
 มาตรา ๒๔  การชวยเหลือกูภัยไมกอใหเกิดสิทธิที่จะไดรับเงินตอบแทน 
หากไดกระทําไปโดยฝาฝนคําสั่งหามอันชัดแจง และมีเหตุผลอันสมควรของบุคคล
ดังตอไปน้ี 
 (๑) เจาของเรือหรือนายเรือ ในกรณีการชวยเหลือกูภัยเรือหรือทรัพยสิน
อยางอ่ืนบนเรือ หรือทรัพยสินที่เคยอยูบนเรือ 



 

รางกฎหมายทีค่างการพจิารณาของรฐัสภาชดุกอนท่ีนาสนใจ 

๑๒๘  

 (๒) เจาของทรัพยสินอยางอ่ืนที่ประสบภยันตราย ในกรณีการชวยเหลือ
กูภัยทรัพยสินที่ไมไดอยูและไมเคยอยูบนเรือ 
 มาตรา ๒๕  ผูชวยเหลือกู ภัยยอมมีบุริมสิทธิทางทะเลเกี่ยวกับสิทธิ
เรียกรองในเงินตอบแทนจากการชวยเหลือกูภัยเรือ แตหากมีการวางหลักประกัน
เพ่ือสิทธิเรียกรองดังกลาวอันเปนที่พอใจ  ผูชวยเหลือกูภัยน้ันไมอาจอางบุริมสิทธิ
ทางทะเลเหนือเรือน้ันไดอีก 
 มาตรา ๒๖  หากผูชวยเหลือกูภัยรองขอ  ใหบุคคลซึ่งตองรับผิดชอบในเงิน
ตอบแทนจัดใหมีหลักประกันเพื่อสิทธิเรียกรองในเงินตอบแทนอันเปนที่พอใจ  
รวมถึงดอกเบี้ยและคาใชจายในการใชสิทธิเรียกรองน้ันดวย 
 มาตรา ๒๗  กอนที่จะปลอยสินคาไปจากเรือ เจาของเรือตองใชความ
พยายามอยางเต็มที่ใหเจาของสินคาจัดใหมีหลักประกันเพ่ือสิทธิเรียกรองในเงิน
ตอบแทนอันเปนที่พอใจ  รวมถึงดอกเบี้ยและคาใชจายในการใชสิทธิเรียกรองน้ัน  
ทั้งน้ี ไมวาผูชวยเหลือกูภัยจะรองขอตามมาตรา ๒๖ หรือไมก็ตาม 
 มาตรา ๒๘  หามมิใหเคลื่อนยายเรือและทรัพยสินอยางอ่ืนที่ไดรับการ
ชวยเหลือกูภัยออกไปจากทาเรือหรือสถานที่ที่เรือและทรัพยสินนั้นมาถึงหลังจาก
เสร็จสิ้นการปฏิบัติการชวยเหลือกูภัยโดยปราศจากความยินยอมจากผูชวยเหลือ
กูภัย เวนแตมีการวางหลักประกันเพ่ือสิทธิเรียกรองในเงินตอบแทนของผูชวยเหลือ
กูภัยตอเรือหรือทรัพยสินที่เกี่ยวของ 
 มาตรา ๒๙  คําฟองเกี่ยวกับสิทธิเรียกรองที่เกิดจากการชวยเหลือกูภัยตาม
พระราชบัญญัติน้ี  ใหอยูในเขตอํานาจของศาลทรัพยสินทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศ 
 มาตรา ๓๐  ในกรณีที่การเรียกรองเงินตอบแทนเปนขอพิพาทเฉพาะเรื่อง
เงินตอบแทนผูชวยเหลือกูภัยอาจยื่นคําขอฝายเดียวโดยทําเปนคํารองขอตอศาลใน
เวลาใด ๆ กอนพิพากษา ขอใหศาลมีคําสั่งใหบุคคลซึ่งตองรับผิดในเงินตอบแทน
จายเงินตอบแทนในจํานวนที่ไมโตแยงกัน  เม่ือศาลไดรับคํารองนี้แลวใหดําเนินการ
ไตสวนกอนก็ได ศาลอาจพิจารณาสั่งใหผูชวยเหลือกูภัยไดรับเงินตอบแทนตาม
จํานวนที่รองขอ 
 เม่ือผูชวยเหลือกู ภัยได รับเงินตอบแทนตามจํานวนนั้นแลว ใหลด
หลักประกันที่วางไวตามมาตรา ๒๖  แกบุคคลซึ่งตองรับผิดในเงินตอบแทนตามสวน 
 มาตรา ๓๑  สิทธิเรียกรองในเงินตอบแทน ถาไมไดฟองคดีตอศาลภายใน
สองปนับแตวันที่การชวยเหลอืกูภัยสิ้นสุดลง ใหเปนอันขาดอายุความ 



 

รางกฎหมายทีค่างการพจิารณาของรฐัสภาชดุกอนท่ีนาสนใจ 

๑๒๙  

 มาตรา ๓๒  ทรัพยสินซ่ึงมิใชเพ่ือประโยชนในทางพาณิชยของรัฐหน่ึงรัฐใด
ซ่ึงไดรับความคุมกันของรัฐ  ยอมไมตกอยูภายใตการยึด กัก หรือยึดหนวงตาม
กฎหมาย เวนแตเปนกรณีที่รัฐซ่ึงเปนเจาของทรัพยสินนั้นใหความยินยอม 
 มาตรา ๓๓  สินคาเพื่อมนุษยธรรมซึ่งรัฐหน่ึงรัฐใดไดบริจาค ยอมไมตกอยู
ภายใตการยึด กัก หรือยึดหนวงตามกฎหมาย หากรัฐน้ันไดตกลงจายเงินตอบแทน 
 มาตรา ๓๔  พระราชบัญญัติน้ีไมใชบังคับแกการชวยเหลือกูภัยที่กระทําขึ้น
กอนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ    
 แตกอนที่สภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๒ จะไดพิจารณารางพระราชบัญญัติ
ฉบับน้ีในวาระที่หน่ึงขั้นรับหลักการนั้น ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๙ ไดมี
พระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎรอันเปนผลทําใหสมาชิกภาพของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรชุดดังกลาวสิ้นสุดลง รางพระราชบัญญัติฉบับน้ีจึงยังคง
คางอยูระหวางการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร 
 ในการนี้ หากคณะรัฐมนตรียืนยันรางกฎหมายฉบับน้ีเพ่ือจะใหเปน
กฎหมายตอไป สภานิติบัญญัติแหงชาติชุดปจจุบันก็จะหยิบยกรางพระราชบัญญัติ
การชวยเหลือกูภัยทางทะเล พ.ศ. .... พิจารณาตอเพ่ือบังคับใชเปนกฎหมายตอไป                                
 

                                          
 

 
 
 
 
 

 ตามที่ไดมีประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข ฉบับที่ ๓  ลงวันที่ ๑๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ 
กําหนดใหสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาสิ้นสุดลงพรอมกับรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ สงผลใหบรรดารางพระราชบัญญัติและราง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่คางพิจารณาของรัฐสภาตองถือเปนอันตกไป 
น้ัน 
 บัดนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 
๒๕๔๙ ไดประกาศใชบังคับแลว และได มีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุม 
สภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ กําหนดใหมีการประชุมตั้งแตวันที่ ๒๐ 
ตุลาคม ๒๕๔๙ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึง ไดดําเนินการตรวจสอบราง
พระราชบัญญัติและรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่คางการพิจารณาของ
สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาชุดกอนระหวางขั้นตอนตาง ๆ แลว ปรากฏวา 
มีจํานวนทั้งสิ้น ๕๐ ฉบับ ดังตอไปน้ี 

 
 

รางพระราชบัญญัติท่ีคางการพจิารณาของรฐัสภา 



 

รางกฎหมายทีค่างการพจิารณาของรฐัสภาชดุกอนท่ีนาสนใจ 

๑๓๐  

ลําดับ ช่ือรางพระราชบัญญัติ คางดําเนินการ 

 
๑. 

 สํานักนายกรัฐมนตรี   รวม ๑ ฉบับ ไดแก 
รางพระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหาย 
ที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. .... (สคบ.) 

 
กรรมาธิการ สว. 

 
๑. 

 กระทรวงการคลัง   รวม ๔ ฉบับ ไดแก 
รางพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(วาดวยตัวแทนออกของ) 

 
รอการพิจารณาของ สผ. 
กรณีคณะกรรมาธิการ
พิจารณาเสร็จแลว 

๒. รางพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับ 
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

รอบรรจุระเบียบวาระ 
การประชุมกรณีวุฒิสภาแกไข 

๓. รางพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงบทบัญญัติเร่ือง  
อํานาจหนาที่การดําเนินกิจการของกองทุน) 

รอบรรจุระเบียบวาระ 
การประชุม สผ. กรณี
คณะกรรมาธิการรวมกัน
พิจารณาเสร็จแลว 

๔. รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คาลดหยอนการบริจาคเงินใหแก
พรรคการเมือง) 

ถูกยับยั้งตามรัฐธรรมนูญ  
มาตรา ๑๗๕ 

  กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา   รวม ๒ ฉบับ 
ไดแก 

 

๑. รางพระราชบัญญัติการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

รอการพิจารณาวาระ ๑ สผ. 

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  รวม ๒ ฉบับ ไดแก  
๑. รางพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รอการพิจารณาวาระ ๑ สผ. 
๒. รางพระราชบัญญัติการยางแหงประเทศไทย พ.ศ. .... รอการพิจารณาวาระ ๑ สผ. 
  กระทรวงคมนาคม   รวม ๗ ฉบับ ไดแก  
๑. รางพระราชบัญญัติการทางพิเศษแหงประเทศไทย  

พ.ศ. .... 
รอการพิจารณาวาระ ๑ สผ. 

๒. รางพระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รอการพิจารณาวาระ ๑ สผ. 
๓. รางพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย เพ่ือสราง

กิจการรถไฟฟาโครงการรถไฟฟามหานครสายเฉลิม 
รัชมงคล ในทองที่เขตบางซื่อ เขตจตุจักร เขตหวยขวาง 
เขตดินแดง เขตราชเทวี เขตวัฒนา เขตคลองเตย  
เขตปทุมวัน และเขตสาทร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... 

รอการพิจารณาวาระ ๑ สผ. 



 

รางกฎหมายทีค่างการพจิารณาของรฐัสภาชดุกอนท่ีนาสนใจ 

๑๓๑  

ลําดับ ช่ือรางพระราชบัญญัติ คางดําเนินการ 

๔. รางพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการ สผ. 
๕. รางพระราชบัญญัติโอนอํานาจหนาที่และกิจการบริหาร

ของกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ในสวนที่เกี่ยวกับ
ทางหลวงพิเศษและทางยกระดับอุตราภิมุขบางชวงไปเปน
ของการทางพิเศษแหงประเทศไทย พ.ศ. .... 

รอการพิจารณาวาระ ๑ สผ. 
กรณีคณะกรรมาธิการ
พิจารณาเสร็จแลว 

๖. รางพระราชบัญญัติโอนอํานาจหนาที่และกิจการบริหาร
ของกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ในสวนที่เกี่ยวกับ
ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๗ บางชวง เปนไปของการ
ทางพิเศษแหงประเทศไทย พ.ศ. .... 

รอการพิจารณาวาระ ๑ สผ. 
กรณีคณะกรรมาธิการ
พิจารณาเสร็จแลว 

๗. รางพระราชบัญญัติการชวยเหลือกูภัยทางทะเล พ.ศ. .... รอการพิจารณาวาระ ๑ สผ. 
กรณีคณะกรรมาธิการ
พิจารณาเสร็จแลว 

  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
รวม ๒ ฉบับ ไดแก 

 

๑. รางพระราชบัญญัติสวนปา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการ สผ. 
๒. รางพระราชบัญญัติปาชุมชน พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการรวมกัน 
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

รวม ๒ ฉบับ ไดแก 
 

๑. รางพระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานขององคการ
ดาวเทียมเคลื่อนที่ระหวางประเทศ พ.ศ. .... 

รอการพิจารณาวาระ ๑ สผ. 

๒. รางพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการ สผ. 
  กระทรวงมหาดไทย   รวม ๑ ฉบับ ไดแก  
๑. รางพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยในทองที่ 

ตําบลในเมือง อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร  
พ.ศ. .... 

รอการระเบียบวาระการ
ประชุมกรณี สว. แกไข 

  กระทรวงยุติธรรม   รวม ๔ ฉบับ ไดแก  
๑. รางพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทํา

ผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
รอการพิจารณาวาระ ๑ สผ. 

๒. รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แกไขเพ่ิมเติม
ภาค ๑ ลักษณะ ๕ วาดวยพยานหลักฐาน) 
 

คณะกรรมาธิการ สผ. 



 

รางกฎหมายทีค่างการพจิารณาของรฐัสภาชดุกอนท่ีนาสนใจ 

๑๓๒  

ลําดับ ช่ือรางพระราชบัญญัติ คางดําเนินการ 

๓. รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แกไขเพ่ิมเติม
ภาค ๕ วาดวยพยานหลักฐาน) 

คณะกรรมาธิการ สผ. 

๔. รางพระราชบัญญัติมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ดานนิติวิทยาศาสตร พ.ศ. .... 

รอการพิจารณา สผ. 
กรณีคณะกรรมาธิการรวมกัน
พิจารณาเสร็จแลว 

  กระทรวงวัฒนธรรม   รวม ๑ ฉบับ ไดแก  
๑. รางพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการ สผ. 
  กระทรวงศึกษาธิการ   รวม ๑๕ ฉบับ ไดแก  
๑. รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการ สผ. 
๒. รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการ สผ. 
๓. รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

พ.ศ. .... 
คณะกรรมาธิการ สผ. 

๔. รางพระราชบัญญัติรามคําแหง พ.ศ. .... รอการพิจารณาของ สผ. 
กรณีคณะกรรมาธิการ 
พิจารณาเสร็จแลว 

๕. รางพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. .... 

รอการพิจารณาของ สผ. 
กรณีคณะกรรมาธิการ 
พิจารณาเสร็จแลว 

๖. รางพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... รอการพิจารณาของ สผ. 
กรณีคณะกรรมาธิการ 
พิจารณาเสร็จแลว 

๗. รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. .... รอการพิจารณาของ สผ. 
กรณีคณะกรรมาธิการ 
พิจารณาเสร็จแลว 

๘. รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... รอการพิจารณาของ สผ. 
กรณีคณะกรรมาธิการ 
พิจารณาเสร็จแลว 

๙. รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ พ.ศ. .... 

รอการพิจารณาของ สผ. 
กรณี สว. แกไข 

๑๐ รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. .... รอระเบียบวาระการประชุม 
กรณีคณะกรรมาธิการรวมกัน
พิจารณาเสร็จแลว 



 

รางกฎหมายทีค่างการพจิารณาของรฐัสภาชดุกอนท่ีนาสนใจ 

๑๓๓  

ลําดับ ช่ือรางพระราชบัญญัติ คางดําเนินการ 

๑๑. รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. .... รอการพิจารณาของ สผ.  
กรณีคณะกรรมาธิการรวมกัน
พิจารณาเสร็จแลว 

๑๒. รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. .... รอการพิจารณาของ สผ.  
กรณีคณะกรรมาธิการรวมกัน
พิจารณาเสร็จแลว 

๑๓. รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. .... รอการพิจารณาของ สผ.  
กรณีคณะกรรมาธิการรวมกัน
พิจารณาเสร็จแลว 

๑๔. รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. .... รอการพิจารณาของ สผ.  
กรณีคณะกรรมาธิการรวมกัน
พิจารณาเสร็จแลว 

๑๕. รางพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. .... รอการพิจารณาของ สผ.  
กรณีคณะกรรมาธิการรวมกัน
พิจารณาเสร็จแลว 

  กระทรวงสาธารณสุข   รวม ๕ ฉบับ ไดแก  
๑. รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดปองกัน

การใชสารเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ (ฉบับที่ ..) 
รอการพิจารณาวาระ ๑  สผ. 

๒. รางพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการ สผ. 
๓. รางพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
คณะกรรมาธิการ สว. 

๔. รางพระราชบัญญัติกรสาธารณสุข (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รอการพิจารณาของ สผ.  
กรณีคณะกรรมาธิการรวมกัน
พิจารณาเสร็จแลว 

๕. รางพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. .... รอการพิจารณาของ สผ.  
กรณีคณะกรรมาธิการรวมกัน
พิจารณาเสร็จแลว 

  กระทรวงอุตสาหกรรม   รวม ๑ ฉบับ ไดแก  
๑. รางพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
รอการพิจารณาวาระ ๑  สผ. 

  สํานักงานศาลยุติธรรม   รวม ๒ ฉบับ ไดแก  
๑. รางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดี

แรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
รอบรรจุระเบียบวาระการ
ประชุมกรณี สว. แกไข 



 

รางกฎหมายทีค่างการพจิารณาของรฐัสภาชดุกอนท่ีนาสนใจ 

๑๓๔  

ลําดับ ช่ือรางพระราชบัญญัติ คางดําเนินการ 

๒. รางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณา
คดีภาษีอากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

รอบรรจุระเบียบวาระการ
ประชุมกรณี สว. แกไข 

  สภากาชาดไทย   รวม ๑ ฉบับ ไดแก  
๑. รางพระราชบัญญัติวาดวยสภากาชาดไทย (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... 
รอการพิจารณาวาระ ๑  สผ. 

 
 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๙ มอบใหรัฐมนตรีแตละ
กระทรวง รับไปพิจารณารางพระราชบัญญัติฉบับใดสมควรเสนอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติตอไป ทั้งน้ี ใหคํานึงถึงเฉพาะรางพระราชบัญญัติที่มีหลักการสอดคลองกับ
นโยบายของรัฐบาลซึ่งมีความสําคัญและจําเปนเรงดวน และหากประสงคจะดําเนิน
รางพระราชบัญญัติใดตอไป ขอใหหนวยงานเจาของเรื่องหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
กับรางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว ยืนยันไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตาม
ระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ตอไป 
 

 

 
 
 

 

          ทานผูอานวารสาร “จุลนิติ” ผูใดมีความประสงคตองการทีจ่ะแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ 
   รางพระราชบญัญัติฉบับดังกลาว สามารถเสนอความเห็นได โดยผานทางเวบ็ไซด ดังน้ี  : 

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



 

แนะนํากฎหมายใหมท่ีนาสนใจ 

๑๓๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    หลักการและเหตผุล 

โดยที่หัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ซึ่งไดกระทําการยึดอํานาจการ
ปกครองแผนดินเปนผลสําเร็จ เม่ือวันที่ ๑๙ กันยายน พุทธศักราช 
๒๕๔๙ ไดนําความกราบบังคมทูลวา เหตุที่ทําการยึดอํานาจและ
ประกาศใหยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยเสียนั้น ก็โดย
ปรารถนาจะแกไขความเส่ือมศรัทธาในการบริหารราชการแผนดิน 
ความไรประสิทธิภาพในการควบคุมการบริหารราชการแผนดินและ
การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ ทําใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขึ้นอยางกวางขวาง โดยไมอาจหาตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษได  
อันเปนวิกฤติการณรายแรงทางการเมืองการปกครอง และปญหาความ
ขัดแยงในมวลหมูประชาชนที่ถูกปลุกปนใหแบงแยกเปนฝกเปนฝาย 
จนเส่ือมสลายความรูรักสามัคคีของชนในชาติอันเปนวิกฤติการณ
รุนแรงทางสังคม แมหลายภาคสวนจะไดใชความพยายามแกไข
วิกฤติการณดังกลาวแลวแตก็ไมเปนผล กลับมีแนวโนมวาจะทวีความ
รุนแรงยิ่งขึ้นจนถึงขั้นใชกําลังเขาปะทะกันซึ่งอาจมีการสูญเสียชีวิตและ
เลือดเนื้อได นับวาเปนภยันตรายใหญหลวงตอระบอบการปกครอง 
ระบบเศรษฐกิจ และความสงบเรียบรอยของประเทศ จําเปนตอง
กําหนดกลไกทางปกครองที่เหมาะสมแกสถานการณเพื่อใชไปพลาง
กอน โดยคํานึงถึงหลักนิติธรรมตามประเพณีการปกครองของประเทศ
ไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข การ
ฟนฟูความรูรักสามัคคี ระบบเศรษฐกิจและความสงบเรียบรอยของ
บานเมือง การเสริมสรางระบบการตรวจสอบทุจริตที่เขมแข็งและระบบ
จริยธรรมที่ดีงาม การสงเสริมและคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
การปฏิบัติตามกฎบัตรสหประชาชาติ พันธกรณีตามสนธิสัญญาหรือ

โดย  นางสาวสทุธมิาตร  จนัทรแดง
นิติกร ๔  กลุมงานพฒันากฎหมาย

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย 
(ฉบับชัว่คราว)  พุทธศักราช  ๒๕๔๙ 
           ๏  ใหไว ณ  วันท่ี  ๑  ตุลาคม 
พุทธศักราช ๒๕๔๙ 
 ๏ ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
วันท่ี  ๑  ตุลาคม ๒๕๔๙ เลม ๑๒๓  
ตอนที่ ๑๐๒ ก หนา ๑ 



 

แนะนํากฎหมายใหมท่ีนาสนใจ 

๑๓๖ 

ความตกลงระหวางประเทศ การสงเสริมสัมพันธไมตรีกับนานา
ประเทศ การดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ขณะเดียวกันก็เรง
ดําเนินการใหมีการจัดทํารางรัฐธรรมนูญขึ้นใหมดวยการมีสวนรวม
อยางกวางขวางจากประชาชนในทุกขั้นตอน เพื่อใหการเปนไปตามที่
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขไดนําความกราบบังคมทูล จึงมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาโปรดกระหมอมใหใชบทบัญญัติตอไปนี้เปนรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) จนกวาจะไดประกาศใชรัฐธรรมนูญ
ที่จะไดจัดทํารางขึ้นและนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย 
 

สาระสําคัญโดยสรุป 
● ประเทศไทยและอํานาจอธิปไตย 
 รัฐธรรมนูญกําหนดใหประเทศไทยเปนราชอาณาจักรอันหน่ึง
อันเดียวจะแบงแยกมิได  โดยมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และ 
ทรงดํารงตําแหนงจอมทัพไทย และทรงดํารงอยูในฐานะอันเปนที่
เคารพสักการะ ผูใดจะละเมิดมิได และจะกลาวหาหรือฟองรองในทาง
ใด ๆ ก็มิได  ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญยังไดกําหนดใหอํานาจอธิปไตยเปนของ
ปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยผูทรงเปนประมุขทรงใชอํานาจนั้น ทาง 
 ๑) สภานิติบัญญัติแหงชาติ 
 ๒) คณะรัฐมนตรี 
 ๓) ศาล 
 

● สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 
 ตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ กําหนดใหประชาชนชาวไทยทุกคน
ยอมไดรับความคุมครองในเรื่องศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิเสรีภาพ 
และความเสมอภาค บรรดาที่ประชาชนชาวไทยเคยไดรับการคุมครอง
ตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและตามพันธกรณีระหวางประเทศที่
ประเทศไทยมีอยูแลว  
 

● คณะองคมนตรี 
 พระมหากษัตริยทรงเลือกและแตงตั้งประธานองคมนตรี และ
องคมนตรีอ่ืนอีกมีจํานวนไมเกิน ๑๘ คน 
 

● คณะรัฐมนตรี 
 พระมหากษัตริยจะทรงแตงตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอ่ืน
อีกจํานวนไมเกิน ๓๕ คน เพื่อทําหนาที่บริหารราชการแผนดิน โดย
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมีสิทธิเขารวมประชุมชี้แจงแสดงความ
คิดเห็นในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ แตไมมีสิทธิออกเสียง
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ลงคะแนน แตทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะดํารงตําแหนง
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญหรือ
กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญในขณะเดียวกันมิได 
 

● สภานิติบัญญัติแหงชาติ 
 ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติประกอบดวยสมาชิกจํานวนไมเกิน 
๒๕๐ คน ซ่ึงพระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง โดยกําหนดใหทําหนาท่ี 
สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา แตในกรณีที่ มีกฎหมาย 
หามมิใหบุคคลดํารงตําแหนงทางการเมือง มิใหนํากฎหมายนั้นมาใช
บังคับแกการไดรับแตงตั้งเปนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ  

พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
เปนประธานสภา และเปนรองประธานสภา ๑ คน หรือหลายคนตาม
มติของสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
 องคประชุม  ตองมีสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติมาประชุม
ไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
 อํานาจหนาที่ ทําหนาที่สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และ
รัฐสภา และการตราพระราชบัญญัติรวมทั้งการตราขอบังคับเกี่ยวกับ
การเลือกและการปฏิบัติหนาที่ของประธานสภา รองประธานสภาและ
กรรมาธิการ วิธีการประชุม การเสนอและพิจารณารางพระราชบัญญัติ 
การเสนอญัตติ การอภิปราย การลงมติ การตั้งกระทูถาม การรักษา
ระเบียบและความเรียบรอย และกิจการอื่นเพื่อดําเนินการตามอํานาจ
หนาที่ เปนตน 

 
 
● สมัชชาแหงชาติ 
 ใหสมัชชาแหงชาติประกอบดวยสมาชิกจํานวนไม เ กิน 
๒,๐๐๐ คน โดยใหประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติเปนผูลง
นามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งสมาชิกสมัชชาแหงชาติ
ดังกลาว 
 -  การประชุม ในการประชุมสมัชชาแหงชาติ ใหประธานสภา
นิติบัญญัติแหงชาติทําหนาที่ประธานสมัชชาแหงชาติ และรอง
ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รองประธานสมัชชาแหงชาติ 
ซึ่งในการประชุมสมัชชาแหงชาติและวิธีการคัดเลือกสมาชิกสภาราง
รัฐธรรมนูญ ใหเปนไปตามที่ประธานสมัชชาแหงชาติกําหนด 

 - ขั้นตอนการคัดเลือกสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ให 
สมัชชาแหงชาติมีหนาที่คัดเลือกสมาชิกดวยกันเองเพื่อจัดทําบัญชี
รายชื่อผูสมควรไดรับการโปรดเกลาฯ แตงตั้ ง เปนสมาชิกสภา 
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รางรัฐธรรมนูญมีจํานวน ๒๐๐ คน ใหเสร็จภายใน ๗ วัน นับแตวันเปด
ประชุมสมัชชาแหงชาติครั้งแรก และเมื่อไดคัดเลือกสมาชิกสภาราง
รัฐธรรมนูญแลว หรือเม่ือครบกําหนดเวลาแลวยังไมอาจคัดเลือกได
ครบถวน ใหสมัชชาแหงชาติเปนอันส้ินสุดลง โดยในการคัดเลือก
ดังกลาวใหสมาชิกสมัชชาแหงชาติมีสิทธิเลือกไดคนละไมเกิน ๓ รายชื่อ
และใหผูไดคะแนนเสียงสูงสุดเรียงลงไปตามลําดับจนครบ ๒๐๐ คน 
เปนผูไดรับเลือก ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเทากันในลําดับใดอันจะทําให
มีผูไดรับเลือกเกิน ๒๐๐ คน ใหใชวิธีจับสลาก 
 

● สภารางรัฐธรรมนูญ 
 ใหสภารางรัฐธรรมนูญประกอบดวยสมาชิก จํานวน ๑๐๐ คน
ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง ซึ่งไมเปนหรือเคยเปนสมาชิก
พรรคการเมือง หรือดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมืองภายในเวลา  
๒ ป กอนวันไดรับการคัดเลือกใหเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ และ
ตองไมดํารงตําแหนงสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติในขณะเดียวกัน 
 พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง (๑) สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ
เปนประธานสภารางรัฐธรรมนูญคนหนึ่งและ (๒) รองประธานสภาราง
รัฐธรรมนูญอีกไมเกิน ๒ คน ตามมติของสภารางรัฐธรรมนูญ และให
ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติเปนผูลงนามรับสนองพระบรม
ราชโองการแตงตั้งประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  รองประธานสภาราง
รัฐธรรมนูญ และสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ   

การคัดเลือกสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ใหนําบัญชีรายชื่อ
ของผูที่ไดรับการคัดเลือกจากสมัชชาแหงชาติ จํานวน ๒๐๐ คน สงให
คณะรัฐมนตรีความมั่นคงแหงชาติคัดเลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อ
ดังกลาวใหเหลือ ๑๐๐ คน และนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 
 ในกรณีที่สมัชชาแหงชาติปฏิบัติหนาที่ไมแลวเสร็จภายใน 
๗ วันนับแตวันเปดประชุมสมัชชาแหงชาติครั้งแรก ใหคณะมนตรีความ
ม่ันคงแหงชาติเลือกสมาชิกสมัชชาแหงชาติจํานวน ๑๐๐ คน เปน
สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญเพื่อนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรง 
พระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งตอไป  

เม่ือไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญและสภารางรัฐธรรมนูญ
ไดจัดทํารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเฉพาะที่จําเปนเพื่อ
ประโยชนในการจัดใหมีการเลือกตั้งเสร็จแลว หรือเม่ือครบกําหนด
ระยะเวลา ๙๐ วัน ตามมาตรา ๓๐ สุดแตเวลาใดจะถึงกอน ใหสภาราง
รัฐธรรมนูญเปนอันส้ินสุดลง 
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● การรางรัฐธรรมนูญ  
 ในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญใหสภารางรัฐธรรมนูญแตงตั้ง
คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวย  
(๑) ผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนหรือมิไดเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญที่ไดรับ
การคัดเลือกตามมติของสภารางรัฐธรรมนูญ จํานวน ๒๕ คน และ  
(๒) ผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนหรือมิไดเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 
จํานวน ๑๐ คน ตามคําแนะนําของประธานคณะมนตรีความมั่นคง
แหงชาติ 
 เ ม่ื อคณะกรรมาธิ ก ารยกร า งรั ฐธรรมนูญจั ดทํ า ร า ง
รัฐธรรมนูญเสร็จแลว ใหจัดทําคําชี้แจงวารางรัฐธรรมนูญที่จัดทําขึ้น
ใหมนั้น มีความแตกตางกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ในเรื่องใดพรอมดวยเหตุผลในการแกไขไปยัง
สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ องคกร และบุคคลดังตอไปนี้ เพื่อพิจารณา
และเสนอความคิดเห็น 
 (๑) คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ 
 (๒) สภานิติบัญญัติแหงชาติ 
 (๓) คณะรัฐมนตรี 
 (๔) ศาลฎีกา 
 (๕)  ศาลปกครองสูงสุด 
 (๖) คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 (๗) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ 
 (๘) ผูวาการตรวจเงินแผนดิน 
 (๙) ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 
 (๑๐) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
 (๑๑) สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 (๑๒) สถาบันอุดมศึกษา 
 ใหคณะกรรมาธิการยกร างรั ฐธรรมนูญเผยแพร ร า ง
รัฐธรรมนูญและเอกสารชี้แจงดังกลาวใหประชาชนทั่วไปทราบ 
ตลอดจนสงเสริมและจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน
ประกอบดวยและเมื่อสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญประสงคจะแปรญัตติ
แกไขเพิ่มเติมก็ใหกระทําไดเม่ือมีสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญลงชื่อ
รับรองไมนอยกวา ๑ ใน ๑๐ ของจํานวนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญที่มี
อยูและตองยื่นคําขอแปรญัตติพรอมทั้งเหตุผลกอนวันนัดประชุมสภา
รางรัฐธรรมนูญ 
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 ทั้งนี้ ใหสภารางรัฐธรรมนูญจัดทํารางรัฐธรรมนูญและ
พิจารณาใหแลวเสร็จภายใน ๑๘๐ วันนับแตวันเปดประชุมสภาราง
รัฐธรรมนูญครั้งแรก 
 

● การออกเสียงประชามติ  
  เม่ือไดมีการจัดทํารางรัฐธรรมนูญเสร็จแลว ใหเผยแพรให
ประชาชนทราบและจัดใหมีการออกเสียงประชามติวาจะใหความ
เห็นชอบหรือไมเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ซึ่งตองจัดใหมีการ
ออกเสียงประชามติไมเร็วกวา ๑๕ วัน และไมชากวา ๓๐ วันนับแตวันที่
เผยแพรรางรัฐธรรมนูญดังกลาว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
สภารางรัฐธรรมนูญประกาศกําหนด โดยในการออกเสียงประชามติ
ตองกระทําภายในวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร 
 ในการออกเสียงประชามติ ถาประชาชนผูมิสิทธิเลือกตั้งโดย
เสียงขางมากของผูมาออกเสียงประชามติเห็นชอบใหนํารางรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหมมาใชบังคับแลว ใหประธานสภานิติบัญญัติแหงชาตินําราง
รั ฐธรรมนูญขึ้ น ทูล เกล า ทูลกระหมอมถวาย  และเมื่ อทรงลง 
พระปรมาภิไธยแลว ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใชบังคับได 
 ในกรณีที่สภารางรัฐธรรมนูญจัดทํารางรัฐธรรมนูญไมแลว
เสร็จภายใน ๑๘๐ วัน ก็ดี สภารางรัฐธรรมนูญไมใหความเห็นชอบราง
รัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง ก็ดี หรือในการออกเสียง
ประชามติตามมาตรา ๓๑ ประชาชนโดยเสียงขางมากของผูมาออก
เสียงประชามติไมเห็นชอบใหใชรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมก็ดี ใหสภาราง
รัฐธรรมนูญส้ินสุดลง และใหคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติประชุม
รวมกับคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยที่
ไดเคยประกาศใชบังคับมาแลวฉบับใดฉบับหนึ่งมาปรับปรุงใหแลวเสร็จ
ภายใน ๓๐ วันนับแตวันออกเสียงประชามติไมเห็นชอบ และนําขึ้น 
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใชเปน
รัฐธรรมนูญตอไป โดยมีประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ 
ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม และการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับ
ดังกลาวน้ัน ใหนายกรัฐมนตรีเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราช
โองการ 
 

● การรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
 เม่ือไดมีการจัดทํารางรัฐธรรมนูญเสร็จแลว รัฐธรรมนูญ
กําหนดใหคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญดําเนินการยกราง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเฉพาะที่จําเปนเพื่อประโยชนใน
การจัดใหมีการเลือกตั้งใหแลวเสร็จภายใน ๔๕ วันนับแตวันที่จัดทําราง
รัฐธรรมนูญแลวเสร็จเพื่อเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติดําเนินการ
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ตอไปซึ่งสภานิติบัญญัติแหงชาติตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน  
๔๕ วันนับแตวันที่ไดรับรางจากคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ 
 แตทั้งนี้เพื่อประโยชนแหงการขจัดสวนไดเสีย รัฐธรรมนูญ
กําหนดหามมิใหกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญลงสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาภายใน 
๒ ปนับแตวันที่พนจากตําแหนงกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ  
 

● การตรารางพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีและสมาชิกสภา 
นิติบัญญัติแหงชาติ 
 รัฐธรรมนูญกําหนดใหพระมหากษัตริยทรงตราพระราชบัญญัติ
โดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ แตทั้งนี้การ
เสนอ 
 - รางพระราชบัญญัติ จะเสนอไดก็แต โดยสมาชิกสภา 
นิติ บัญญัติแห งชาติ ร วมกันจํ านวนไมน อยกว า  ๒๕  คน  หรือ
คณะรัฐมนตรี  
 - รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน จะเสนอไดก็โดย
คณะรัฐมนตรี แตในกรณีเปนที่สงสัยวาเปนรางพระราชบัญญัติเก่ียว
ดวยการเงินหรือไม ใหเปนอํานาจของประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ที่จะวินิจฉัย 
 

● การตราพระราชกําหนด  
 พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการตราพระราช
กําหนดใหใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัติในกรณีดังตอไปนี้  

(๑ )  เพื่ อประ โยชน ใน อันที่ จ ะรั กษาความมั่ นคงแห ง
ราชอาณาจักร 
 (๒) เพื่อประโยชนในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ 
 (๓) เพื่อประโยชนในอันที่จะรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ 
 (๔) เพื่อประโยชนในอันที่จะปองปดภัยพิบัติสาธารณะ 
 (๕) เม่ือมีความจําเปนตองมีกฎหมายเกี่ยวดวยการภาษีอากร
หรือเงินตราที่ตองพิจารณาโดยดวนและลับ 
 เม่ือไดประกาศใชพระราชกําหนดแลว ใหคณะรัฐมนตรีเสนอ
พระราชกําหนดตอสภานิติบัญญัติแหงชาติโดยไมชักชา  

   - ถาสภานิติบัญญัติแหงชาติอนุมัติพระราชกําหนดแลว  
ใหพระราชกําหนดนั้นมีผลใชบังคับเปนพระราชบัญญัติ 

   - ถาสภานิติบัญญัติแหงชาติไมอนุมัติพระราชกําหนด  
ใหพระราชกําหนดนั้นเปนอันตกไป 
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  แตทั้งนี้ ถาสภานิติบัญญัติแหงชาติไมอนุมัติพระราชกําหนด  
ก็ยอมไมกระทบกระเทือนถึงกิจการที่ ได เปนไปในระหวางที่ ใช 
พระราชกําหนดนั้น เวนแตพระราชกําหนดนั้นมีผลเปนการแกไข
เพิ่มเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติแหงกฎหมายใด ใหบทบัญญัติแหง
กฎหมายที่มีอยูกอนการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกมีผลใชบังคับตอไป
ตั้งแตวันที่การไมอนุมัติพระราชกําหนดนั้นมีผลบังคับ 
 การอนุมัติหรือไมอนุ มัติพระราชกําหนดใหประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา ในกรณีไมอนุมัติใหมีผลตั้งแตวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา 
 

● การตราพระราชกฤษฎีกา 
 พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการตราพระราช
กฤษฎีกาโดยไมขัดตอกฎหมาย 
 

● การเปดอภิปรายท่ัวไป 
 ในกรณีที่มีปญหาสําคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน 
ที่คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกสภา 
นิติบัญญัติแหงชาติ นายกรัฐมนตรีจะแจงไปยังประธานสภานิติบัญญัติ
แหงชาติขอใหมีการเปดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมของสภานิติบัญญัติ
แหงชาติก็ได แตในกรณีเชนวานี้สภานิติบัญญัติแหงชาติจะลงมติใน
ปญหาที่อภิปรายมิได 
 

● คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ 
 เพื่อประโยชนในการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง
แห งชาติ  ให มีคณะมนตรีความมั่ นคงแห งชาติ  ประกอบดวย 
 (๑) หัวหนาคณะปฏิรูปฯ เปนประธาน (๒) รองหัวหนาคณะปฏิรูปฯ 
เปนรองประธาน (๓) สมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ จํานวน  
๓ คน (๔) เลขาธิการคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ และ (๕) ผูชวย
เลขาธิการคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ จํานวน ๒ คน แตทั้งนี้ 
ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติอาจแตงตั้งสมาชิกคณะมนตรี
ความมั่นคงแหงชาติเพิ่มขึ้นไดอีกไมเกิน ๑๕ คน 
 ในกรณีที่เห็นสมควร ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ
หรือนายกรัฐมนตรีอาจขอใหมีการประชุมรวมกันของคณะมนตรีความ
ม่ันคงแหงชาติและคณะรัฐมนตรี เพื่อรวมพิจารณาและแกไขปญหา 
ใด ๆ อันเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง
แหงชาติ รวมตลอดทั้งการปรึกษาหารือเปนครั้งคราวในเรื่องอื่นใดก็ได 
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● คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ 
 ใหตุลาการรัฐธรรมนูญประกอบดวย (๑) ประธานศาลฎีกา
เปนประธาน (๒) ประธานศาลปกครองสูงสุดเปนรองประธาน  
(๓) ผูพิพากษาในศาลฎีกาซ่ึงดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษา 
ศาลฎีกาซึ่งไดรับเลือกโดยที่ประชุมใหญของศาลฎีกาโดยวิธีลงคะแนน
ลับจํานวน ๕ คนเปนตุลาการรัฐธรรมนูญ และ (๔) ตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุดซึ่งไดรับเลือกโดยที่ประชุมใหญศาลปกครองสูงสุดโดยวิธี
ลงคะแนนลับจํานวน ๒ คน เปนตุลาการรัฐธรรมนูญ 

 อํานาจหนาที่ของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ  → บรรดาการ
ใดที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญหรือเม่ือมี
ปญหาวากฎหมายใดขัดตอรัฐธรรมนูญหรือไม ใหเปนอํานาจของคณะ
ตุลาการรัฐธรรมนูญตลอดจนบรรดาอรรถคดีหรือการใดที่อยูใน
ระหวางการดําเนินการของศาลรัฐธรรมนูญกอนวันที่ ๑๙ กันยายน 
พุทธศักราช ๒๕๔๙ ใหโอนมาอยูในอํานาจและความรับผิดชอบของ
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ 
 ใหสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญตามกฎหมายวาดวยสํานักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญทําหนาที่ธุรการและการอื่นใดตามที่ประธานคณะ 
ตุลาการรัฐธรรมนูญมอบหมาย 
 

● อ่ืน ๆ 

 ๑) ประกาศและคําส่ังของคณะปฏิรูปฯ → รัฐธรรมนูญ
กําหนดใหบรรดาประกาศและคําส่ังของคณะปฏิรูปฯ หรือคําส่ังของ
หัวหนาคณะปฏิรูปฯ ที่ไดประกาศหรือส่ังในระหวางวันที่ ๑๙ กันยายน 
พุทธศักราช ๒๕๔๙ จนถึงวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ ไมวาจะเปนในรูป
ใดและไมวาจะประกาศหรือส่ังใหมีผลบังคับในทางนิติบัญญัติ ในทาง
บริหาร หรือในทางตุลาการ ใหมีผลใชบังคับตอไปและใหถือวาประกาศ
หรือคําส่ัง ตลอดจนการปฏิบัติตามประกาศหรือคําส่ังนั้นไมวาการ
ปฏิบัติตามประกาศหรือคําส่ังนั้นจะกระทํากอนหรือหลังวันประกาศใช
รัฐธรรมนูญนี้ เปนประกาศหรือคํา ส่ังหรือการปฏิบัติที่ชอบดวย
กฎหมายและชอบดวยรัฐธรรมนูญ 
 ๒) รัฐธรรมนูญกําหนดการกระทําทั้ งหลายของบุคคล
ดังตอไปนี้ซึ่งไดกระทําไปเนื่องจากการยึดและควบคุมอํานาจการ
ปกครองแผนดิน เม่ือวันที่ ๑๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ 
   - หัวหนาและคณะปฏิรูปฯ 
     - บุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําดังกลาว 
  - ผูซึ่งไดรับมอบหมายจากหัวหนาหรือคณะปฏิรูปฯ 
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  - ผูซึ่งไดรับคําส่ังจากผูที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนา
หรือคณะปฏิรูปฯ 
 ใหการกระทําของบุคคลดังกลาวไมวาเปนการกระทําเพื่อใหมี
ผลบังคับในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ รวมทั้ง
การลงโทษและการกระทําอันเปนการบริหารราชการอยางอ่ืน ไมวา
กระทําในฐานะตัวการ ผูสนับสนุน ผูใชใหกระทํา หรือผูถูกใชใหกระทํา 
และไมวากระทําในวันที่กลาวนั้นหรือกอนหรือหลังวันที่กลาวนั้น หาก
การกระทํานั้นผิดตอกฎหมายก็ใหผูกระทําพนจากความผิดและความ
รับผิดโดยสิ้นเชิง 
 ในเม่ือไมมีบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้บังคับแกกรณีใด ให
วินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยในกรณีที่มี
ปญหาเกี่ยวแกการวินิจฉัยกรณีดังกลาวไดเกิดขึ้นในวงงานของสภา 
นิติบัญญัติแหงชาติ หรือเมื่อมีกรณีที่คณะรัฐมนตรีขอใหสภานิติบัญญัติ
แหงชาติวินิจฉัยใหสภานิติบัญญัติแหงชาติวินิจฉัยชี้ขาด 
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รับรองไวในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน
ขององคการสหประชาชาติขอ ๑๗ ที่วา "บุคคล
มีสิทธิเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน และ
เปนเจาของกรรมสิทธิ์รวมกับบุคคลอื่นการยึด
ทรัพยสินของบุคคลใด โดยพลการจะกระทํา
มิได" ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนให
การรับรองและคุมครองกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน
ของบุคคลหรือสิทธิของบุคคลในทรัพยสินไว
อยางชัดแจง ถือเปนหลักที่ไดรับการยอมรับ 
มานาน โดยเฉพาะสังหาริมทรัพยแลว ยอมไม
อาจเกิดการพาณิชยและการคาระหวางกันได 
กลาวคือหากบุคคลหรือปจเจกบุคคลไมอาจถือ
กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินโดยเฉพาะสังหาริมทรัพย
ไดแลว การซื้อขาย การเชาทรัพย การเชาซื้อ 
หรือการค า การพาณิชยต างๆ ก็ มี ไม ได 
ธนาคาร การกูยืมเงิน และการลงทุน ก็เกิดขึ้น
ไมไดเชนกัน*

   หากไมมีการรับรองหรือให
หลักประกันและคุมครองหลักกรรมสิทธิ์ของ
บุคคลหรือสิทธิในทรัพยสินของบุคคลแลว 
นอกจากไมอาจเกิดการพาณิชยและการคาใน
ประเทศแลว ยิ่งไมตองกลาวถึงการคาและการ 

                                                 
 

*
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กลุมงานพัฒนากฎหมาย สํานักกฎหมาย รวบรวม. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลงทุนระหวางประเทศ เพราะไมมีทางเกิดขึ้นได  
หลักกรรมสิทธิ์ของบุคคลหรือสิทธิในทรัพยสิน
ของบุคคล จึงเปนรากฐานของการพาณิชยและ
การคาของโลกปจจุบันอยางหนึ่ง หรืออาจ
กลาวไดวา การพาณิชยและการคาในปจจุบัน
เกิดขึ้นมาจากการยอมรับในหลักกรรมสิทธิ์ของ
บุคคลหรือสิทธิในทรัพยสินของบุคคลนั่นเอง 
 หลักฐานประการสํ าคัญของการ
ยอมรับหลักกรรมสิทธิ์ของบุคคลหรือสิทธิ 
ในทรัพยสินของบุคคลเกิดขึ้นในชวงการเกิด
การพาณิชยและการคาที่ขยายตอมาเปน 
การพาณิชยและการค าระหว างประเทศ 
(Mercantilism) พรอมกับการเกิดขึ้นของพอคา 
หรือชนชั้นกลาง เสรีชนอันเปนชนชั้นใหม และ
เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมตอมารวมทั้งความ
เจริญทางดานศิลปวิทยาการ (Renaissance) 
ในคริสตศตวรรษที่ ๑๘ ซ่ึงจะเกิดพรอมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันไดแก 
หลักการแบงแยกอํานาจ หลักการตรวจสอบ
และถวงดุลหรือคานอํานาจ ประจักษพยาน
สําคัญในเรื่องการเกิดหลักกรรมสิทธิ์ในรูปแบบ
ใหม อันพัฒนามาเปนรูปแบบอยางปจจุบัน 
ไดแก ปฏิญญาวาดวยสิทธิมนุษยชนและสิทธิ
พลเมือง พุทธศักราช ๒๓๓๒ (ค.ศ. ๑๗๘๙) 
ของประเทศฝรั่งเศส ขอ ๑๗ ที่วา "สิทธิใน
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ทรัพยสินยอมศักดิ์สิทธิ์ และลวงละเมิดมิได 
หามมิใหตัดสิทธิน้ีของบุคคล เวนแตในกรณี
จําเปนเพ่ือสาธารณประโยชนโดยแจงชัด อาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย และตอง
ชดใชคาทดแทนที่เปนธรรมกอน" ซ่ึงปฏิญญา
ดังกลาว ตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันของ
ประเทศฝรั่งเศสยืนยันในหลักการดังกลาว  
หรือในบทบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๔ พุทธศักราช ๒๓๓๔ (ค.ศ. ๑๗๙๑) 
ของประเทศสหรัฐอเมริกา ก็บัญญัติวา "สิทธิ
ของประชาชนที่จะไดรับความมั่นคงในตัวเอง
เคหะสถาน เอกชน และสิ่งของ อันมิอาจคนและ
ยึดโดยปราศจากเหตุอันสมควร"  เปนตน 
 ในกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมืองขององคการ
สหประชาชาติไมไดมีบทบัญญัติรับรองหรือ
คุมครองสิทธิของบุคคลหรือสิทธิในทรัพยสิน
ของบุคคล แตกตางกับปฏิญญาสากลวาดวย
สิทธิมนุษยชนขององคการสหประชาชาติอาจ
เปนเพราะในชวงที่รางกติการะหวางประเทศ
ดังกลาว มีประเทศที่ปกครองดวยระบอบ
คอมมิวนิสต หรือสังคมนิยมกลุมหนึ่ง ที่ไม
ยอมรับหลักกรรมสิทธิ์ของบุคคล หรือสิทธิใน
ทรัพยสินของบุคคลโดยเฉพาะกรรมสิทธิ์ใน
อสังหาริมทรัพยผลที่จะไดตามมาคือ การติดตอ
คาขายกับประเทศในกลุมน้ี จึงไมใชเปนการคา
ระหวางเอกชนกับเอกชน แตเปนเรื่องระหวางรัฐ
กับรัฐ หรือรัฐกับเอกชนตางประเทศ และไมมี
การลงทุนโดยเอกชน ไมมีระบบธนาคารใน
ประเทศเหลานี้ กติการะหวางประเทศดังกลาว 
จึงเปนการรางเพื่อใหยอมรับกันในประเทศ
เหลานี้ดวย จึงตองไมมีบทบัญญัติที่ใหการ
รับรองหรือคุมครองกรรมสิทธิ์ของบุคคลหรือ

สิทธิในทรัพยสินของบุคคล อยางไรก็ตามเม่ือ
กลุมประเทศคอมมิวนิสตหรือสังคมนิยมเหลานี้
ถึงกาลลมสลายไป ประเทศเหลานี้ประสงคจะ
ทําการคาหรือใหเกิดการคาขายระหวางเอกชน
ดวยกัน เกิดระบบธนาคารที่แทจริง เกิดการ
ลงทุนโดยเอกชน เกิดตลาดหุน และเกิดระบบ
เศรษฐกิจแบบการตลาดได ประเทศเหลานี้ 
ก็ตองยอมรับโดยใหหลักประกันและคุมครอง
กรรมสิทธิ์ของบุคคลหรือสิทธิในทรัพยสินของ
บุคคลโดยเฉพาะในสังหาริมทรัพยที่ เปน
รากฐานหรือพ้ืนฐานทางระบบเศรษฐกิจหรือ
การพาณิชยและการคานั้นเสียกอนในแง
หลักประกันจากรัฐ รัฐจะตองไมยึดทรัพยสิน
ของเอกชนไปเปนของรัฐโดยพลการ หรือ
ปราศจากเหตุอันจะอางไดโดยชอบ ไมวาจะ
เปนการออกเปนกฎหมายหรือใชอํานาจบริหาร
หรือใหศาลยึดทรัพยสินเหลานี้ โดยไมใชเหตุ
เกี่ยวกับการใชสิทธิของบุคคลนั้นเปนไป 
โดยไมชอบ หรือไมใชเหตุจําเปนเพ่ือ
สาธารณประโยชน หรือเพ่ือความมั่นคง
ปลอดภัยของรัฐและในกรณีเปนไปโดยมีเหตุ
จําเปนเพ่ือสาธารณประโยชน หรือเพ่ือความ
ม่ันคงปลอดภัยของรัฐที่เปนเรื่องการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย จะตองมีการชดใชคาทดแทน
ที่เปนธรรมกอนดวย ดังนั้นกรณีจะเห็นประเทศ
ในกลุมคอมมิวนิสตเดิม จะเขาเปนสมาชิก
องคการการคาโลก (WTO) จึงเปนเง่ือนไข
ประการหนึ่งวา จะตองใชระบบเศรษฐกิจแบบ
การตลาดอันหมายถึงตองมีการยอมรับให
หลั กประกั นและให ความคุ มครองหลั ก
กรรมสิทธิ์ของบุคคล หรือสิทธิในทรัพยสินของ
บุคคลที่เปนรากฐานหรือพ้ืนฐานของระบบ
เศรษฐกิจน้ีอยางหลีกเลี่ยงไมได รวมทั้งอาจจะ
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ตองชดใชคาทดแทนหรือคืนทรัพยสินของ
ตางประเทศที่เคยยึดไปในระหวางการปกครอง
ในระบอบคอมมิวนิสตน้ีดวย 
 ในยุคปจจุบันจึงถือไดวา หลัก
กรรมสิทธิ์ของบุคคล หรือสิทธิในทรัพยสินของ
บุคคลโดยเฉพาะสังหาริมทรัพย เปนหลักสากล
หรือมาตรฐานที่ประเทศทั่วโลกตองยอมรับ  
ใหหลักประกันและใหการคุมครองแกประชาชน
ของตนและประชาชนทั่วโลก ประเทศไทยหรือ
ประเทศใดหรือรัฐใดก็ตาม จะใชอํานาจออก
กฎหมายหรือใชอํานาจบริหารหรือใหศาลมี
คําสั่งยึดทรัพยสินของบุคคลหรือใหทรัพยสิน
ของบุคคลตกเปนของรัฐไดตามอําเภอใจ หรือ
โดยพลการ หรือโดยอางเหตุผลที่ไมเปนไปตาม
หลักสากลหรือมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับกัน
ในทางสากลหาไดไม เพราะหลักการนี้เปน
รากฐานหรือพ้ืนฐานของระบบเศรษฐกิจและ
การคาในปจจุบัน หากเปนเชนน้ียอมสงผล
เสียหายอยางรายแรงและยากที่จะเยียวยาใน
ภายหลังแกประเทศหรือรัฐน้ัน ความเสียหายยัง
อาจจะกวางขวางเกินกวาจะคาดเดาและนึกถึง 
ก็ได จึงเปนสิ่งที่พึงระมัดระวังและตองรอบคอบ
ถวนถี่ในการจะดําเนินการที่จะมีผลกระทบตอ
หลักกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพยสินของบุคคล 
เพราะมิฉะน้ันจะมีผลกระทบเปนลูกโซไปถึง
ระบบการพาณิชยและการคา และหลักสิทธิ
มนุษยชนอ่ืนดวย 
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กฎหมายคือคําส่ังคําบัญชาของรัฐฐาธิปตย  

"Laws are commands of a sovereign"
*  

 

 
โดย ณรงคเดช สรุโฆษิต คณะนิติศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
หนังสือพิมพมติชนรายวัน คอลัมนกระแสทรรศน 
วันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๔๙ ปท่ี ๒๙ ฉบับท่ี ๑๐๔๓๓ 
 
 

 "กฎหมายคือคํ าสั่ งคํ าบัญชาของ 
รัฐฐาธิปตย"  เปนคําสอนของจอหน ออสติน 
(John Austin ค.ศ. ๑๗๙๐-๑๘๕๙) นัก
ปรัชญากฎหมายชื่อดังชาวอังกฤษที่มีอิทธิพล
อยางมากตอนักกฎหมายไทย ตามที่มีการ
บอกกลาวถายทอดผานตํารับตําราและ 
คําสอนของปรมาจารยกฎหมายหลายทาน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งศาสตราจารย  ดร.หยุด 
แสงอุทัย สงผลใหนักกฎหมายไทยสวนใหญ
ถือคติ สํานักกฎหมายฝายบานเมือง (Legal 
Positivism) ที่ยึดติดกับตัวบทกฎหมายเปน
สําคัญ จนกระทั่งมองขามความชอบธรรม 
ทั้งในแงที่มาและเนื้อหาของกฎหมายอันเปน
สิ่งที่สํานักกฎหมายธรรมชาติ (Natural Law) 
ไดเรียกรองมาโดยตลอด* 
 ๑. ศาลไทยกับการยอมรับ "อํานาจ" 
คณะปฏิวัติ ดังน้ัน จึงไมตองแปลกใจเลยวา
ทําไมศาลฎีกาไทยจึงรับรองความชอบดวย
กฎหมายของ "อํานาจสูงสุด" ของคณะปฏิวัติ 

                                                 
 

*
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คณะรัฐประหาร คณะปฏิรูป คณะรักษา
ความสงบเรียบรอย ฯลฯ ผูกระทําการลมลาง
รัฐธรรมนูญอันเปนกฎหมายสูงสุดของ
ประเทศ ทั้งๆ ที่การกระทําดังกลาวถือเปน
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๑๑๓ ดังความปรากฏตอนหนึ่งใน 
คํ าพิ พ ากษาฎี ก าคดี ป ร ะ วั ติ ศ าสต ร ที่  
๔๕/๒๔๙๖ วา "ในป พ.ศ. ๒๔๙๐ คณะ
รัฐประหารไดยึดอํานาจในการปกครอง
ประเทศไทยไดเปนผลสําเร็จ การบริหาร
ป ร ะ เ ทศช าติ ใ น ลั กษณะ เ ช น น้ี  คณะ
รัฐประหารยอมมีอํานาจที่จะเปลี่ยนแปลง 
แกไขยกเลิกและออกกฎหมายตามระบบ
แหงการปฏิวัติ เ พ่ือบริหารประเทศชาติ
ตอไปได มิฉะน้ัน ประเทศชาติจะตั้งอยูดวย
ความสงบไมได" นอกจากนั้น ยังมีคํา
พิพากษาฎีกาอีกหลายฉบับออกมาสําทับ
ความชอบดวยกฎหมายของประกาศคณะ
ปฏิวัติ หรือคําสั่งหัวหนาคณะปฏิวัติ อาทิ 
ฎีกาที่ ๑๖๖๒/๒๕๐๕ ความวา "คณะปฏิวัติ
ไดทําการยึดอํานาจการปกครองประเทศได
เปนผลสําเร็จ หัวหนาคณะปฏิวัติยอมเปน
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ผูใชอํานาจปกครองบานเมือง ขอความใดที่
หัวหนาคณะปฏิวัติสั่งบังคับประชาชนก็ตอง
ถือวาเปนกฎหมาย แมพระมหากษัตริย 
จะมิไดทรงตราออกมาดวยคําแนะนํา และ
ยิ น ย อ ม ข อ ง ส ภ า ผู แ ท น ร า ษ ฎ ร ห รื อ 
สภานิติบัญญัติของประเทศ ก็ตาม ฉะน้ัน 
ประกาศคณะปฏิวัติ คําสั่งของหัวหนาคณะ
ปฏิวัติที่บังคับแกประชาชนจึงเปนกฎหมาย" 
อยางไรก็ตาม ทามกลางกระแสการยอม
จํานนตอประกาศคณะปฏิวัติ กลับมี 
ผูพิพากษาศาลแขวงจังหวัดอุบลราชธานีทาน
หน่ึง แสดงความกลาหาญยืนหยัดในสิ่งที่
ถูกตองในยุคประชาธิปไตยภายใตกระบอก
ปน ดวยการเสนอบันทึกความเห็นไปยังคณะ
ตุลาการรัฐธรรมนูญในคดีหมายเลขดําที่ 
๙๑๘/๒๕๑๒ วา "ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 
๔๓ ที่บัญญัติใหผูบัญชาการตํารวจนครบาล
หรือผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจกําหนดใหมี
การกักกัน และใหสงบุคคลอันธพาลไปกักกัน
น้ัน เทากับเปนการตั้งบุคคลอ่ืนที่ไมใชตุลา
การใหมีอํานาจทําการพิจารณาพิพากษา
อรรถคดีไดอยางศาล อันเปนการขัดตอ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๑๑" 
ที่ใชบังคับอยู ณ ขณะน้ัน แตก็เปนที่นาเสียใจ
วา คณะตุลาการรัฐธรรมนูญชุดนั้นกลับมอง
ตรงกันขาม และวินิจฉัยวา "ประกาศคณะ
ปฏิวัติเปนกฎหมาย และหาไดขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญไม" (คําวินิจฉัยที่ ๑/๒๕๑๓) และ
น่ันคือ  สภาพการณที่ เปนมาหลายสิบป 
จนกระทั่งเม่ือป ๒๕๓๖ ศาลฎีกาโดยมติ 
ที่ประชุมใหญไดวินิจฉัยสรางผลงานชิ้นสําคัญ
เปนอนุสรณไวในฎีกาที่ ๙๑๓/๒๕๓๖ และ 
ที่ ๑๑๓๑/๒๕๓๖ สรุปความไดวา 

 (๑) ประกาศ รสช.ฉบับที่ ๒๖ ขอ ๒ 
และข อ  ๖  ที่ ใ ห อํ านาจคณะกรรมการ
ตรวจสอบทรัพยสิน (คตส.) สั่งริบทรัพยสิน
ของนักการเมืองที่ รํ่ารวยหรือมีทรัพยสิน
เพ่ิมขึ้นผิดปกติใหตกเปนของแผนดิน และ 
มิใหสิทธิแกผูถูกกลาวหาหรือบุคคลอื่น ซ่ึง
เปนเจาของทรัพยสินที่แทจริง นําคดีไป
ฟองรองใหเปนอยางอ่ืนได เทากับวา คตส. 
มีอํานาจพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเห็นได
วา ประกาศดังกลาวมีผลเปนการตั้งคณะ
บุคคลที่ ไม ใชศาลให มี อํานาจพิจารณา
พิพากษาคดีเชนเดียวกับศาล อันเปนการ 
ขัดตอประเพณีการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยเนื่องจากรัฐธรรมนูญทุกฉบับ
ตางก็มีบทบัญญัติใหการพิจารณาพิพากษา
อรรถคดีเปนอํานาจของศาล 
 (๒) ประกาศดั งกล าว ให อํ านาจ 
คตส. ริบทรัพยได ไมวาเปนทรัพยสิน 
ที่ บุ คคลนั้ น ได ม าหรื อ มี เ พ่ิ มขึ้ นก อนที่
ประกาศ รสช. ฉบับที่ ๒๖ จะมีผลใชบังคับ 
จึงเปนการออกและใชกฎหมายที่มีโทษทาง
อาญายอนหลัง ซ่ึงขัดตอประเพณีการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ดังที่
รัฐธรรมนูญทุกฉบับที่บทบัญญัติหามไว 
 ๒. สถานะของประกาศคณะปฏิวัติ
ในระบบกฎหมายไทย อน่ึง หากพิเคราะห
ตามแนวคิดสํานักกฎหมายฝายบานเมือง 
และแนวคําพิพากษาฎีกาขางตน อาจจําแนก
สถานะของประกาศคณะปฏิวัติหรือคําสั่ง
หัวหนาคณะปฏิวัติออกไดเปน 
 (๑) คํ าป ร ะก าศแจ ง เ พ่ื อท ร าบ
เรียกรอง เชิญชวนไมมีสภาพบังคับเปน
กฎหมาย 
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 (๒) ประกาศที่มีสถานะเทียบเทา
รัฐธรรมนูญ เพราะเปนประกาศที่ยกเลิก
รัฐธรรมนูญ 
 (๓) ป ร ะ ก า ศ ที่ มี ส ถ า น ะ เ ป น 
"กฎหมาย" ระดับพระราชบัญญัติ เพราะได
กําหนดวา การกระทําใด ทําได การกระทําใด 
ทําไมได และผลรายของการฝาฝนจะเปน
เชนใด เชน หามชุมนุมทางการเมืองเกินกวา 
๑๐ คน หากฝาฝนมีโทษอาญาถึงขั้นติดคุก 
 (๔) ประกาศที่ มีสถานะเปน "กฎ" 
คลายๆ กับพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง 
หรือระเบียบขอบังคับตางๆ 
 (๕) ประกาศหรือคําสั่งหัวหนาคณะ
ปฏิวัติที่มีสถานะเปน "คําสั่งทางปกครอง" 
เชน คําสั่งแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง หรือ
ปลดออกจากตําแหนง 
 (๖) คําสั่ งที่ มีสถานะเปน  "คําสั่ ง
ภายใน" ที่ผูบังคับบัญชาสั่งตอ
ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ช า  มี ผ ล ผู กพั น เ ฉพ า ะ
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ และมิไดกระทบ
สิทธิของบุคคลดังกลาวในฐานะประชาชน 
เชน คําสั่งใหหัวหนาสวนราชการมาประชุม
พรอมกัน 
 ๓. ผ ล ข อ ง ก า ร ป ร ะ ก า ศ ใ ห
รัฐธรรมนูญสิ้นสุดลงเมื่อคณะปฏิวัติอันเปน
รัฐฐาธิปตยผูมีอํานาจสูงสุดในบานเมืองตาม
ความเปนจริงไดประกาศใหรัฐธรรมนูญสิ้นสุด
ลงแลว ถาวากันตามทฤษฎีบริสุทธิ์แหง
กฎหมาย (Pure Theory of Law) ที่วา เหตุที่
กฎเกณฑทุกอยางเชน คําสั่งตํารวจจราจร  
มีสภาพบังคับก็เพราะวา มีกฎเกณฑอ่ืน 
ที่สูงกวารองรับและใหอํานาจไว น่ันก็คือ 
พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และเหตุที่ 

พ.ร.บ. มีสภาพบังคับก็เน่ืองจากมีกฎเกณฑ
อ่ืนที่สูงกวาคือ รัฐธรรมนูญ รองรับอยูอีก
ชั้นหน่ึงน่ันเอง ดวยเหตุน้ี เม่ือรัฐธรรมนูญ 
สิ้นสภาพลง ก็เลยมีบางทานหลงเขาใจไปวา 
ระบบกฎหมายยอมสิ้นสุดลงตามไปดวย 
อยางไรก็ตาม หากนําอีกทฤษฎีหน่ึงที่วา 
กฎหมายคือเจตจํานงรวมกันของปวงชน  
ม า พิ เ ค ร า ะ ห ป ร ะ ก อ บ  แ น น อ น ว า 
รัฐธรรมนูญยอมถือเปนเจตจํานงรวมกันของ
ปวงชนอันเปนรากฐานในการกอตั้งระบอบ
การปกครองขึ้น จึงเปนเจตจํานงสูงสุด
เหนือกวาเจตจํานงอ่ืนๆ แตในขณะเดียวกัน 
เม่ือเจตจํานงอื่นๆ ของปวงชนไดแสดงออก
ในรูปของกฎหมายแลว ยอมเปนอิสระแยก
ตางหากจากเจตจํานงสูงสุด ภายใตเง่ือนไข
ที่วา จะขัดหรือแยงกับเจตจํานงสูงสุดหรือ
รัฐธรรมนูญไมได เพราะฉะนั้น ตามทฤษฎีน้ี
แมรัฐธรรมนูญจะส้ินสุดลง แตระราชบัญญัติ
ตางๆ ที่ถือวาเปนเจตจํานงของปวงชน 
แสดงออกผานผูแทนของปวงชนจึงหาได
สิ้นสุดลงไปดวยไม 
 อยางไรก็ดี ทฤษฎีดังกลาวไมอาจ
นํามาใชอธิบายความคงอยูของกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญได เน่ืองจากกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายที่ออกมา
ขยายความหลักการพื้นฐาน ซ่ึงรับรองไวใน
รัฐธรรมนูญ เพ่ือให รัฐธรรมนูญสามารถ
บังคับใชไดอยางสมบูรณ โดยไมยืดยาว
จนเกินไป เจตจํานงในการออกกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญจึงไมสามารถตัดขาด
จากเจตจํานงในการจัดใหมีรัฐธรรมนูญได 
(โปรดดู "อดีต?" รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๔๐ 
มาตรา ๑๙๒ และมาตรา ๓๒๖-๓๓๓ 
ประกอบ) ดวยเหตุน้ี เม่ือรัฐธรรมนูญสิ้นสุด
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ลง กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ฉบับตางๆ 
ก็ยอมสิ้นสุดลงตามไปดวย อยางไรก็ดี สิ่งที่
กลาวไปขางตนนี้ เปนการวิเคราะหในเชิง
ทฤษฎี หากแตในความเปนจริง ภายหลังการ
ปฏิวัติทุกครั้งจะมีการออกประกาศคณะปฏวิตัิ
ฉบับหน่ึงใหศาลมีอํานาจพิจารณาพิพากษา
อรรถคดีตามบท "กฎหมาย" ซ่ึงไมรวมถึง " 
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ" และประกาศ
คณะปฏิวัติ คณะปฏิรูป ฯลฯ ซ่ึงเทากับเปน
การยืนยันถึงความคงอยูของกฎหมายฉบับ
อ่ืนๆ นอกจากนี้ ในกรณีปจจุบันยังอาจมีการ
ประกาศใหกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญฉบับ
ใดฉบับหนึ่ง กลับมามีสภาพบังคับอีกก็เปนได 
 ๔ . แม ไม มี รั ฐธรรมนูญแตก็ ยั ง มี
กฎหมายรัฐธรรมนูญ อน่ึง แมวา ณ เวลา
ปจจุบันจะไมมีบทกฎหมายลายลักษณอักษร
ประเภทหนึ่งที่ชื่อวา "รัฐธรรมนูญ" ไมวาจะ
เปนรัฐธรรมนูญฉบับชั่ วคราวที่ เ รียกว า 
"ธรรมนูญการปกครอง" หรือรัฐธรรมนูญฉบับ
ถาวร แตเพียงในนามที่เรียกวา "รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย" แตประเทศไทยก็ยัง
มีกฎหมายรัฐธรรมนูญ ซ่ึงรวมความถึงจารีต
ประเพณีทางรัฐธรรมนูญหรือ "ธรรมเนียม
ปฏิบั ติ ทางรั ฐธรรมนูญ "  (Constitutional 
Practices) และ "หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ทั่วไป" (General Principle of Constitutional 
Law) เปนกรอบและขอบเขตจํากัดการใช
อํานาจของคณะปฏิวัติรัฐประหารไมใหกระทํา
การละเมิดสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนดังที่
กลาวมาแลวขางตน ศาลฎีกาไทยก็เคยใช
หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญทั่วไปพิพากษาวา 
ประกาศ รสช.ขัดตอกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
ผานบทบัญญัติที่วา "ในเม่ือไมมีบทบัญญัติ
แหงธรรมนูญการปกครองนี้บังคับใชแกกรณี

ใด ใหวินิจฉัยกรณีน้ันตามประเพณีการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข" ซ่ึงเปน
ตนแบบของมาตรา ๗ อันโดงดังน่ันเอง 
 ๕. สงทาย กอนจากกัน มีขอสังเกต
วา ศาลไทยเพิ่งจะกลากาวลวงเขาไปตัดสิน
วา เน้ือหาของประกาศคณะปฏิวัติขัดตอ
รัฐธรรมนูญเม่ือประมาณ ๑๓ ปน้ีเอง 
ในขณะที่ตลอดเวลากอนหนานั้น ศาลรับรอง
ความชอบดวยกฎหมายของ "ที่มา" และ 
"เน้ือหา" ของประกาศคณะปฏิวัติมาโดย
ตลอดที่สําคัญ ตราบจนปจจุบัน ศาลไทยยัง
ไมเคยทาทาย "ที่มา" ของประกาศคณะ
ปฏิวัติ ซ่ึงอันที่จริงการไดมาซึ่งอํานาจในการ
ปกครองแผนดิน โดยการใชกําลังน้ันยอม
มิไดเปนไปตามวิถีทางที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ
ไวและน่ันก็เปนอีกหนึ่งเหตุผลวาทําไม การ
รัฐประหารลมลางรัฐธรรมนูญจึงเกิดขึ้นใน
สังคมไทยซ้ําแลวซํ้าเลา  
 สุดทาย ขอไวอาลัยแด รัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน 
มา ณ ที่น้ี 
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งบประมาณแผนดนิ ที่ปราศจากสภานติบิัญญตัติรวจสอบ
*  

 

โดย ดิเรก ปทมสริิวัฒน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
หนงัสือพิมพมติชนรายวนั คอลมันกระแสทรรศน 
วันท่ี ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ปท่ี ๒๙ ฉบับท่ี ๑๐๔๓๖ 
 

 
 เม่ือสภานิติบัญญัติถูกยุบไปอยาง
กะทันหัน จะบริหารงบประมาณแผนดินกัน
อยางไร เพราะเหตุวา หลักการงบประมาณที่
ยอมรับกันทั่วโลก คือ ฝายบริหารจะตองขอ
อนุมัติจากฝายนิติบัญญัติใหตรวจสอบ ไมใชวา
รัฐบาลอยากจะใชจายเงินอะไรก็ทําไดทันที และ
เปนหลักการของ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๐๒ เชนเดียวกัน ซ่ึงยังคงมีผลบังคับใช
ในขณะน้ี  คําตอบขอน้ีชัดเจนคือทําได โดย 
"อนุโลมใหอิงการจัดสรรในงบประมาณปกอนไป
พลางกอน" โดยนัยน้ีงบประมาณแผนดิน 
ในป ๒๕๕๐ จะอิงกับวงเงินรายจายของ
ปงบประมาณแผนดิน ป ๒๕๔๙ (ซ่ึงไดรับการ
ตรวจสอบจากสภานิติบัญญัติกอนหนาแลว) แต
วาในเรื่องน้ียังมีขอควรคิดคํานึงและพิจารณา
ตอไป ประเด็นสําคัญที่ควรคาการอภิปรายคือ * 
 หนึ่ง งบประมาณป ๒๕๔๙ อาจจะไม
เหมาะสมกับสภาวการณเศรษฐกิจและสังคมใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๐ และ ๒๕๕๑ (ซ่ึงจะเริ่ม 
ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๐ หมายเหตุ กวาจะราง
รั ฐธรรมนูญแล ว เสร็ จและ เลื อกตั้ งสภา
ผูแทนราษฎร ก็ลาชากวามิถุนายน ๒๕๕๐  
อันเปนชวงเวลาที่ตองนําราง พ.ร.บ. วิธีการ

                                                 
 

*
 นางสาวจุฬารัตน  ยะปะนัน นิติกร          

กลุมงานพัฒนากฎหมาย สํานักกฎหมาย รวบรวม. 

งบประมาณ ๒๕๕๑ เขาสูการพิจารณาของ 
สภานิติบัญญัติ)  
 สอง มีขอกังวลวาการจัดสรรรายจาย
อาจจะบิดเบี้ยวไปตาม "อํานาจสั่งการ" ของผูมี
อํานาจโดยปราศจากการตรวจสอบ ขึ้นอยูกับการ
ตีความ (ซ่ึงอาจจะแตกตางกัน)  
 สาม ในสภาวะไรการตรวจสอบโดย 
สภานิติบัญญัติ จะมีกระบวนการอื่นใดมา
ทดแทนเพื่อทําหนาที่ตรวจสอบแทนชั่วคราว 
ในลักษณะที่เรียกวา second best หรือไม 
 การตีความ (ที่แตกตางกัน) ในการ
บริหารงบประมาณ  การอนุโลมใหใชการจัดสรร
งบประมาณป ๒๕๔๙ ไปพลางกอน สําหรับ 
ป ๒๕๕๐ และ ๒๕๕๑ มีความหมายอยางไร 
เพราะขอกฎหมายระบุสั้นๆ เพียงแคน้ี เทาที่
สังเกตมีการตีความสองแบบ  
 การตีความแบบที่หน่ึง [A] คือ ก) วงเงิน
รายจ ายให คงไว เท า เดิ ม  รวมทั้ งการตั้ ง
งบประมาณรายรับ และวิ ธี การไฟแนนซ  
คงเหมือนในป ๒๕๔๙ ข) วิธีการจัดสรรให
หนวยงานคือกระทรวงทบวงกรมคงยอดเดิมและ
สัดสวนเดิม ซ่ึงในทรรศนะของผูเขียนเห็นดวย
กับวิธีน้ี 
 การตีความแบบที่สอง [B] ยังคงรักษา
วงเงินรายจาย รายได และไฟแนนซเทาเดิมแต
วิธีการจัดสรรและสัดสวนของรายจายตาม
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หนวยงานตางๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได 
 ขณะที่ เขียนบทความนี้ก็ทราบดีวา 
หลายหนวยงานเริ่ มมีความวิตกกั งวลว า
งบประมาณจะถูกตัด และนโยบายที่ รัฐบาล 
พ.ต.ท.ทักษิณดําเนินการไปกอนหนา จะยุบเลิก 
ตัวอยางเชน ๓๐ รักษาทุกโรค งบประมาณ 
เอสเอ็มแอล โครงการแปลงสินทรัพยใหเปน 
ทุน ฯลฯ  ขอกังวลเชนนี้ความจริงไมควรจะ
เกิดขึ้นถาหากเรายึดม่ันในหลักการ A ซ่ึงผูเขียน
มีความเห็นวาชอบธรรม ไมควรจะตีความตาม
แบบ B อยางนอยที่สุดเราควรจะใหความเคารพ
วาวงเงินรายจายและสัดสวนของรายจาย (ในป 
๒๕๔๙) น้ันไดผานการทบทวนและลงมติของ
สภานิติบัญญัติมาแลว แตถาหากเรายอมรับการ
ตีความแบบ B แมวาวงเงินเทาเดิมแตสัดสวน
รายจายแบบใหม (ในป ๒๕๕๐ และ ๒๕๕๑) 
อาจจะแปรผันไปตามการ "สั่งการ" ของผู มี
อํานาจ ซ่ึงปราศจากการตรวจสอบจาก 
สภานิติบัญญัติ ถาสํานักงบประมาณหรือ
สํานักงานกฤษฎีกา จะชวยใหความสวางแก
ประชาชนและนักวิชาการที่มีความสนใจติดตาม
กระบวนการงบประมาณ วาวิธีการตีความแบบ
ใดชอบธรรมและเหมาะสม และสถาบันวิชาการ
ตางๆ จะจัดเวทีวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเรื่องงบประมาณแผนดินระดมความเห็น
จากภาคสวนตางๆ จะเปนเรื่องดี และเปนการให
ความรูแกประชาชนอยางแนนอน Second Best 
ในภาวะที่ ไม มี สภานิติ บัญญัติ ตรวจสอบ
งบประมาณแผนดิน ผูเขียนก็เหมือนกับ
ประชาชนทั่วไปที่เชื่อถือคําพูดของคณะปฏิวัติ 
และเราก็ได "รัฐบาลชั่วคราว" ภายในเวลาสอง
สัปดาห ภายใตธรรมนูญการปกครองและกฎ
อัยการศึก แตการที่จะไดสภานิติบัญญัติจากการ

เลือกตั้ง (ซ่ึงจะดําเนินการหลังรางรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม) คงจะกินเวลามากกวาปครึ่งหรือสองป 
(สมมุติวาใชเวลายกรางรัฐธรรมนูญหน่ึงป เวลา
ที่รับสมัครและเลือกตั้ง ส.ส. และการฟอรม
รัฐบาลใหมอาจจะกินเวลาปครึ่งหรือสองป) ดวย
เหตุน้ี จึงสันนิษฐาน (ดวยความเชื่อม่ันสูง) วา
ปงบประมาณ ๒๕๕๑ ก็จะเปนงบประมาณ
แผนดินที่ปราศจากการตรวจสอบโดยสภานิติ
บัญญัติ หรือถึงจะมีสภานิติบัญญัติก็เปนสภา
ที่มาจากการแตงตั้ง จึงตั้งคําถามวา ในภาวะไร
ระบบตรวจสอบโดยสภานิติบัญญัติจะมีระบบ
หรือองคกรทําหนาที่ตรวจสอบการบริหาร
งบประมาณ (ไปพลางกอน) หรือไม ซ่ึงอาจจะ
เรียกวาเปน Second Best องคกรที่มีตัวแทน
ของประชาชนมีสวนรวม หลายฝาย เชน สภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ อาจจะทํา
หนาที่เชนนี้ เปนการให "คําปรึกษา" และนํา
ขอมูลมาถายทอดใหประชาชนรับทราบ เพ่ือ
สรางความเขาใจอันดีวางบประมาณรายจายซึ่ง
เกิดจากภาษีอากรของประชาชนน้ัน ไดรับการ
พิจารณาอยางรอบคอบ คํานึงถึงประโยชนสุข
ของประชาชน ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ไมไดบิดเบี้ยวไปตามอํานาจสั่งการของคนใดคน
หน่ึง หรือจะตั้งสภารูปแบบอ่ืนมาทําหนาที่ เพ่ือ
เปนความรูประชาชน ขออนุญาตพูดถึง วงจร
งบประมาณ (budget cycle) เล็กนอย ซ่ึง
ประกอบดวยสี่ขั้นตอน  
 หนึ่ง ขั้นตอนการวิเคราะหและการ
วางแผนงบประมาณ ตาม พ .ร .บ .วิ ธีการ
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๐๒ ไดกําหนดให  
๔ หนวยงานที่ดูแลระบบมหภาค ใหความ
เห็นชอบกอนจะนําเสนอคณะรัฐมนตรี ไดแก 
กระทรวงการคลัง ธนาคารแหงประเทศไทย 
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สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
 สอง ขั้นตอนการอนุมัติใหเปนกฎหมาย 
ซ่ึงจะตองผานความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติ 
และมี ๓ วาระ (กฎหมายไมอนุญาตใหพิจารณา 
๓ วาระรวด) และมีขั้นตอนการทบทวนวงเงิน
งบประมาณโดยถี่ ถ วน  โดยกรรมาธิ การ
งบประมาณวิสามัญ ที่ตรงกับคําภาษาอังกฤษวา 
budget scrutiny  
 สาม ขั้นตอนการเบิกจายและบริหาร
งบประมาณ ซ่ึงเกี่ยวของกับงวดเงินและการ
เบิกจาย มีรายละเอียดระดับปฏิบัติการ
คอนขางมาก 
 สี่ ขั้นตอนการประเมินผลและนํา
ผลลัพธไปปรับในงบประมาณครั้งตอๆ ไป โดย
คํานึงถึงความคุมคาของการใชงบประมาณ 
(value for money) 
 งบประมาณแผนดินที่ภาคประชาชนมี
สวนรวมในโอกาสที่จะรางรัฐธรรมนูญกันใหม ขอ
เสนอวาความคิดเห็นจากมุมมองนักวิชาการการ
คลังคนหนึ่ ง ใจความสําคัญมีสามประการ 
กลาวคือ  
 ก) การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวน
รวมในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น  
 ข) การจัดสรรเงินใหประชาชนใน
แนวทางเพิ่มพลังใหประชาชน มากกวาการเพิ่ม
พลังและขยายอาณาจักรใหแกระบบราชการ และ 
 ค) ก า ร เ ป ด เ ผ ยข า ว ส า ร ข อ มู ล
งบประมาณแผนดินและลดการผูกขาดขอมูลของ
หนวยราชการ 
 ขอ ก หมายถึง การกําหนดบอรด
บริหารงบประมาณ โดยใหมีกรรมการจากหลาย

ฝาย เชน ตัวแทนภาคประชาชน ภาคธุรกิจ 
ภาควิชาการ นอกเหนือจากฝายขาราชการและ
ฝายการเมือง แนนอนวาในคณะกรรมการอาจจะ
มีอนุกรรมการอีกหลายชุด เพราะวาการจัดสรร
เงินแผนดิน มีมูลคามากและเกี่ยวกับทุกสาขา 
ตองมีความรูและการเปดรับมุมมองจากหลาย
ฝาย ขอดีอีกประการหนึ่งของการมี "บอรด
งบประมาณ" คือ การลดการแทรกทางการเมือง
ของรัฐมนตรี ผูเขียนมีความรูสึกเห็นใจ
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณในฐานะที่จะตอง
รับขอเสนอแนะจากรัฐมนตรีและนักล็อบบี้
ทั้งหลาย เพ่ือจัดสรรเงินสนับสนุนโครงการที่
รัฐมนตรีและผูมีอํานาจเสนอแนะ ผูอํานวยการ
สํานักงบประมาณจะไดออกตัวกับรัฐมนตรี
ทํานองวา "กระผมจะนําขอเสนอของทานเขาสู
การพิจารณาของบอรด" สวนอํานาจการอนุมัติ
น้ันขึ้นอยูกับบอรด อน่ึง โปรดสังเกตวาองคกรที่
เกิดใหม ในระยะหลั งมักจะมี โครงสรางให
ผูจัดการ ขึ้นอยูกับคณะกรรมการบริหาร (บอรด) 
เชน สํานักงานกองทุนการสรางเสริมสุขภาพ 
(สสส.) และสํานักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
สถาบันอุดมศึกษา เปนตน องคกรธุรกิจก็
เชนเดียวกัน  
 ขอ ข  หมายถึง แนวทางการจัดสรร 
เงินตรงใหกับประชาชน เชน กรณีเอสเอ็มแอล 
ระบบประกันสังคมแนวใหมที่ขยายใหทั่วถึง
ประชาชนทุกกลุม (มากกวากลุมแรงงานภายใต
ระบบประกันสังคมในปจจุบัน) และการปรับ
โครงสรางภาษีกันใหมใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และหนวยงานที่ทํางานพื้นที่ (area-
based agency) ที่เสนอเชนน้ีเพราะเห็นวาระบบ
งบประมาณที่ ใชขณะนี้ ไมสอดคลองกับยุค
กระจายอํานาจใหทองถิ่นและประชาชน หลักฐาน
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เชิงประจักษที่สนับสนุนขอน้ีคือ สัดสวนของ
รายจายงบประมาณตามพื้นที่ (จังหวัด) น้ันคิด
เปนสัดสวนเล็กนอย (รอยละ ๑๕-๒๐ ของ
งบประมาณทั้งหมด) สะทอนลักษณะของ  
"การกั๊กเงิน" ไวในราชการสวนกลาง 
 ขอ ค หมายถึง การปรับปรุงระบบ
รายงานขอมูลสนเทศงบประมาณในเรื่องน้ี ทาน
สมาชิกสภานิติบัญญัติคงจะทราบดีวาฝาย 
นิติบัญญัติมีขอมูลนอยมาก ในขณะที่ขอมูลถูก
ผูกขาดโดยฝายราชการ จึงตกอยูในสภาพ
ขอมูลสนเทศที่ ไม เท าเทียมกัน ทําใหการ
ตรวจสอบงบประมาณทําไดจํากัด ทางออกใน
เรื่องนี้คือการเพิ่มความรูและฐานขอมูลใหกับ
ฝายสภานิติบัญญัติ ดังเชนระบบงบประมาณใน
สหรัฐ กําหนดใหมีสององคกรที่ทําหนาที่
วางแผนพิจารณาและวิเคราะหงบประมาณไดแก 
Office of Management Budget (OMB) และ 
Congressional Budget Office (CBO) เพ่ือ
ถวงดุลกัน โดยที่สองฝายตางพัฒนาฐานความรู
และการวิเคราะหงบประมาณ ย้ําอีกครั้ง ขาวสาร
ขอมูลอยางเทาเทียมกันเปนเรื่องสําคัญ 
 สังคมไทยในอุดมคติในทรรศนะของ
หลายคน (รวมทั้งผูเขียน) คือ สังคมแหงความรู
และการกระจายขาวสารขอมูลอยาที่เทาเทียมกัน
ตอทุกภาคสวน เพ่ือประกอบการตัดสินใจใน 
ทุกสังคมยังคงตองมีผูมี "อํานาจ" ก็จริง แตวา
อํานาจนั้นตองมีความชอบธรรม เพ่ือประชาชน 
และสามารถจะตรวจสอบและถวงดุลได  
                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

“วัฒนธรรมทางการเมืองนี่แหละที่เปนขอกําหนดสูงสุดจริง ๆ  
ในเรื่องสัมพันธภาพทางอํานาจ หรือพูดอีกอยางหนึ่งก็คือ  
วัฒนธรรมทางการเมืองคือรัฐธรรมนูญที่แทจริงของรัฐ 
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ฉีกไมออกไมวาจะใชรถหุมเกราะสักกี่คันก็ไมสามารถฉีกรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ไดและกฎหมายอื่น กฎกระทรวง หรือระเบียบอะไรก็ไมอาจลวงละเมิด
ขอกําหนดที่มีในวัฒนธรรมทางการเมือง หรือรัฐธรรมนูญฉบับแทจริงนี้ได  
ฉะนั้นจึงจะขอเรียกรัฐธรรมนูญฉบับแทจริงนี้วา “รัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรม” 
รัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรม “ราง” ขึ้นไมได  
แตตองใชประสบการณอันยาวนานเปนศตวรรษของสังคมกอใหเกิดขึ้น  
ฉะนั้น นักปราชญที่เปนขารับใชของทหารจึงไมเกี่ยว  
และรัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมของทุกสังคม  
จึงเปนฉบับที่ไมเปนลายลักษณอักษรทั้งสิ้น” 
 
 
  ศาสตราจารย ดร. นิธิ  เอียวศรีวงศ 
  
     

 

(ที่มา : ชาติไทย, เมืองไทย, แบบเรียนและอนุสาวรียวาดวยวัฒนธรรม,  รัฐ และรูปการจิตสํานึก, ๒๕๓๘) 
 

 
 
 



 

แนะนําเว็บไซด  

๑๕๗  

แนะนาํเว็แนะนาํเว็บบไซดไซด  
 

  ๏  นายสราวธุ  รักเมอืงนายสราวธุ  รักเมอืง  
  กลุมงานพฒันากฎหมาย สํานักกฎหมายกลุมงานพฒันากฎหมาย สํานักกฎหมาย  

 
 
 
 
 
 
 

 
hhttttpp::////wwwwww..mmiicctt..ggoo..tthh  
คณะมนตรคีวามมัน่คงแหงชาติ คณะมนตรคีวามมัน่คงแหงชาติ ((CCoouunncciill  ffoorr  NNaattiioonnaall  SSeeccuurriittyy))  
  

 เพ่ือประโยชนในการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงแหงชาติ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ไดกําหนดใหมีองคกร “คณะมนตรีความมั่นคง
แหงชาติ” ขึ้น ซึ่ งประกอบดวยบุคคลตามประกาศของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เพ่ือทําหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยและ 
ความมั่นคงภายในประเทศ ภายในเว็บไซดไดรวบรวมประกาศ และคําส่ังของคณะปฏิรูปการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขทุกฉบับ พรอมทั้งพระราชบัญญัติ             
กฎอัยการศึกที่มีผลบังคับใชในปจจุบัน  
 
 
 
 
 
 
 
  

hhttttpp::////wwwwww..sseennaattee..ggoo..tthh  
สภานิติบัญญัติแหงชาติสภานิติบัญญัติแหงชาติ  
  

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ไดบัญญัติใหมี          
สภานิติบัญญัติแหงชาติเพ่ือทําหนาที่สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา โดยเฉพาะงานในดาน            
นิติบัญญัติของชาติ ภายในเว็บไซดไดรวบรวมสาระสําคัญที่นาสนใจไวหลายประการ เชน บทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ระเบียบวาระการประชุม 
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ขอมูลประกอบการประชุมของคณะกรรมาธิการตาง ๆ ของสภา เปนตน  



 

แนะนําเว็บไซด  

๑๕๘  
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การรับฟงความคิดเห็นการรับฟงความคิดเห็น  
  

 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๘ เกี่ยวกับการบูรณาการดานกฎหมาย
คณะรัฐมนตรีจึงมีมติใหดําเนินการรวบรวมกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกันและรวบรวมอยูใน
กฎหมายหลายฉบับใหอยูในหมวดหมูเดียวกัน ทั้งนี้ เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการ การบังคับใช 
อางอิง และศึกษา ทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ
สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จึงไดดําเนินการจัดทําเว็บไซดดังกลาวเพ่ือรวบรวมกฎหมายให 
เปนปจจุบันพรอมทั้งรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการเสนอรางกฎหมายใหมในระบบออนไลนได 
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ประชาไทประชาไท  
  

 “ประชาไท” คือหนังสือพิมพอิสระบนเว็บไซด ที่มีวัตถุประสงคในการนําเสนอขอมูลขาวสาร
อยางตรงไปตรงมา เพ่ือใหประชาชนและชุมชนตาง ๆ ไดมีโอกาสรับรูขอมูลขาวสารและสถานการณของ
สังคมไทยในดานตาง ๆ ที่ตรงกับความเปนจริง ทั้งนี้ เพ่ือจะเปนประโยชนในดานการพัฒนาสุขภาวะ             
วิถีชีวิต และคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย ตลอดจนเพื่อเปนการขยายโอกาสการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการพัฒนาประเทศตามวิถีทางในระบอบประชาธิปไตย 
 



 

แนะนําเว็บไซด  

๑๕๙  
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โครงการรณรงคเพ่ือแรงงานไทยโครงการรณรงคเพ่ือแรงงานไทย  
  

 โครงการรณรงคเพ่ือแรงงานไทยกอตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคหลายประการ เชน วิจัยและ
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสถานการณการละเมิดสิทธิแรงงานของไทยทุกรูปแบบ  เผยแพรและ          
เปดโปงการปฏิบัติที่ไมเปนธรรม ตลอดจนการละเมิดสิทธิของลูกจางใหเปนที่รับทราบของเครือขาย
องคกรในระดับประเทศและตางประเทศ และเพื่อเปนการศึกษาเกี่ยวกับเงื่อนไขดานแรงงาน 
กฎหมายแรงงาน มาตรฐานแรงงาน ตลอดจนเพื่อรณรงคตอตานบรรษัทขามชาติที่ละเมิดสิทธิ
แรงงานของลูกจาง เปนตน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
hhttttpp::////wwwwww..oonnooppeenn..ccoomm  
ศูนยรวมความรูบนโลกอินเตอรเน็ตศูนยรวมความรูบนโลกอินเตอรเน็ต  
  

 เปดมุมมองแหลงความรูใหม ๆ ที่นาสนใจบนโลกอินเตอรเน็ตที่ไดรวบรวมบทความที่
สะทอนใหเห็นถึงสภาพสังคมไทยในปจจุบันไดอยางลึกซึ้ง พรอมทั้งแนวทางการพัฒนาการปกครอง                
ในระบอบประชาธิปไตยของไทยจากนักวิชาการจากหลายสาขาอาชีพ และยังเปนแหลงรวบรวม
หนังสือที่นาสนใจหลายประเภท เชน การวิเคราะหสถานการณการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
หนังสือแปล ตลอดจนหนังสือเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ เปนตน 
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