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  วารสาร “จุลนิติ” ป ท่ี ๔ ฉบับท่ี  ๓ ประจํ าเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน  
พ.ศ. ๒๕๕๐ ฉบับนี้ ทางกองบรรณาธิการไดพิจารณาถึงความสําคัญของรางรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... (ฉบับรับฟงความคิดเห็น) ท่ีไดจัดทําโดยคณะกรรมาธิการ
ยกรางรัฐธรรมนูญ สภารางรัฐธรรมนูญ เพ่ือเผยแพรแกองคกรและบุคคลตาง ๆ ตามมาตรา 
๒๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ เพ่ือพิจารณา
และเสนอความคิดเห็น อันจะเปนประโยชนตอสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญท่ีจะไดพิจารณา
ดําเนินการในขั้นตอนการแปรญัตติและจัดทําเปนรางรัฐธรรมนูญฉบับท่ีมีความสมบูรณ
สําหรับเพื่อใหประชาชนออกเสียงประชามติวาจะใหความเห็นชอบหรือไมใหความเห็นชอบราง
รัฐธรรมนูญฉบับใหมท้ังฉบับเปนหลัก 
 ดวยเหตุผลดังกลาว วารสาร “จุลนิติ” ฉบับนี้จึงไดจัดทําบทสัมภาษณเรื่อง 
“สาระสําคัญและขอพิจารณารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... (ฉบับ 
รับฟงความคิดเห็น)” จากนายชุมพล  ศิลปอาชา อดีตประธานคณะกรรมการปฏิรูป 
ทางการเมือง (คปก.) และสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร และยังไดรับความอนุเคราะห 
บทสัมภาษณพิเศษจากรองศาสตราจารย ดร. วรเจตน  ภาคีรัตน เรื่อง “วรเจตน  ภาคีรัตน” 
อาสา “ถอดนั่งราน” “รธน. ฉบับอํามาตยาธิปไตย” สัมภาษณโดยอริณ  เจียจันทรพงษ และ
สรวิทศ  ชุมศรี จากหนังสือพิมพมติชนรายวัน  นอกจากนี้ยังไดรวบรวมบทความทางวิชาการ
เรื่อง “ภาพรวมของรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากไมมี
การแกไข” ซึ่งเปนขอมูลจากรายงานความเห็นเกี่ยวกับรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช .... ของคณะกรรมาธิการวิสามัญการปฏิรูปการเมือง สภานิติบัญญัติแหงชาติ  
อันจะเปนประโยชนในการพิจารณาใหขอคิดเห็นในการดําเนินการจัดทํารางรัฐธรรมนูญ 
ฉบับสมบูรณและเปนไปตามเจตนารมณของประชาชนตอไป 
 สําหรับคอลัมนอ่ืน ๆ นั้น ยังประกอบดวยแงมุมทางวิชาการดานกฎหมายที่เปน
ประโยชนตองานดานนิติบัญญัติของสภานิติบัญญัติแหงชาติ อีกมากมาย อาทิเชน  
สรุปมติคณะรัฐมนตรี ท่ี เกี่ยวของกับวงงานดานนิ ติ บัญญั ติ  สรุปผลการสัมมนา 
ทางวิชาการ  สรุปคําพิพากษาที่นาสนใจ  แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ 
สารพันปญหากฎหมาย  เกร็ดกฎหมายนารู  และแนะนําเว็บไซด 
  ทายท่ีสุดนี้ กองบรรณาธิการขอขอบคุณทุก ๆ ทานที่ไดติดตามวารสาร “จุลนิติ” 
เสมอมา และกองบรรณาธิการพรอมที่จะทําหนาท่ีคัดสรรบทความและขอมูลทางวิชาการดาน
กฎหมายที่เปนประโยชนตอวงงานดานนิติบัญญัติเพ่ือนําเสนอแกผูอานทุกทานตอไป 

   

  กองบรรณาธกิาร 
  พฤษภาคม ๒๕๕๐ 
  



   
 

พระบรมราโชวาท 
 

 “...ผูปฏิบัติงานดานกฎหมายตองเปนนักกฎหมายที่ดี  
และสามารถ  นักกฎหมายท่ีดีและสามารถน้ัน ก็คือผูมีพ้ืนฐานทาง
วิชาการท่ีสมบูรณม่ันคง โดยเฉพาะอยางย่ิงมีความเขาใจอันแน
ตระหนักในเจตนารมณท่ีแทของนักกฎหมาย พรอมกับมีความรู 
วิชากฎหมายอยางท่ัวถึง ลึกซ้ึง และเจนจัด ย่ิงกวาน้ัน ยังมีความ
รอบรูวิชาการดานอ่ืน ๆ รวมท้ังประสบการณและความจัดเจน 
ในชีวิต ซ่ึงอาจเรียกวาความรูทางดานกวางเปนเครื่องประกอบ
เก้ือกูลวิชาการดานกฎหมาย อันเปนความรูทางลึก เปนประการ
สําคัญอีกสวนหน่ึงดวย จึงชวยใหสามารถปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพใหบังเกิดผลท่ีพึงประสงคโดยครบถวน ดังน้ัน 
นอกจากวิชากฎหมาย นักกฎหมายทุกคนจึงมีภาระสําคัญ 
อีกขอหน่ึง คือการศึกษาวิทยาการดานอ่ืน ๆ ใหมีความรู ท่ัวไป 
อยางกวางขวาง และมีความรูความเขาใจถึงชีวิตจิตใจ ความ
ตองการ และสุขทุกขของเพ่ือนมนุษยอยางกระจางชัด” 
 

(พระราชดาํรัสในพธิเีปดการประชมุอธกิารบดรีะหวางประเทศเตม็รปู รอบสามป ครัง้ท่ี ๗ :  
ณ โรงแรมไฮแอทเซน็ทรลัพลาซา วันจันทร ท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๒๗) 



 

 

 
    

 
 
สาระสาํคัญของรางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช .... ๑ 
 
 

บทสมัภาษณความเห็นทางวิชาการ 
เร่ือง  “สาระสาํคัญและขอพิจารณารางรัฐธรรมนญูแหง 
  ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... (ฉบับรับฟงความคิดเห็น)” 

 โดย » นายชุมพล  ศิลปอาชา   
  อดีตประธานคณะกรรมการปฏิรูปทางการเมือง (คปก.)  
   และสมาชกิวฒุิสภากรุงเทพมหานคร ๑๓ 

      » รองศาสตราจารย ดร.วรเจตน  ภาคีรัตน  
  อาจารยประจําคณะนิติศาสตร มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ๓๕ 
 

สรุปมติคณะรฐัมนตรท่ีีเก่ียวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ ๔๕ 
 
 

สรุปผลการสมัมนาทางวิชาการ 

»  เร่ือง  “การสมัมนาเพ่ือเตรียมความพรอมในการเสนอความเหน็ 
 เก่ียวกับรางรัฐธรรมนญูตามมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนญู 
  แหงราชอาณาจกัรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙  
  ของสภานติิบัญญัติแหงชาติ  
  จัดโดย  สภานิติบัญญัตแิหงชาต ิ ๕๙ 
 
 

บทความทางวชิาการ 

 » ภาพรวมของรางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย 
  และผลกระทบทีจ่ะเกิดข้ึนหากไมมีการแกไข 
  โดย  คณะกรรมาธิการวสิามญัการปฏิรูปการเมือง  
   สภานิติบัญญัติแหงชาต ิ ๘๙ 
 

 
 
 
 



 

 
 
สรุปคําพิพากษาท่ีนาสนใจ 

» คําส่ังศาลปกครองสงูสุด คําส่ังคํารองท่ี ๒๔๒/๒๕๕๐ 
 วันท่ี  ๒๖  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐  
 เร่ือง  คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครอง 
  หรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย  
  (คํารองอุทธรณคําสั่งกําหนดวิธีการชัว่คราวกอนการพิพากษา) ๑๐๗ 
 

» คําส่ังศาลปกครองสงูสุด คําส่ังคํารองท่ี ๑๙๓/๒๕๕๐ 
  วันท่ี  ๓๐  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
   เร่ือง  คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจาหนาที่ของรัฐกระทําการ 
  โดยไมชอบดวยกฎหมาย (คํารองอุทธรณคําสั่งไมรับคําฟอง 
  ไวพิจารณา) ๑๑๔ 
 
 

แนะนาํกฎหมายใหมและกฎหมายทีน่าสนใจ 

» พระราชบัญญัติโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ๑๑๙ 

» พระราชบัญญัติเรือนจําทหาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐   ๑๓๐ 
» พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบบัที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ ๑๓๑ 

» พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกบัการศึกษาของบุตร  
  (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐   ๑๓๖ 
 
 

สารพันปญหากฎหมาย  ๑๓๗ 
 
 

เกร็ดกฎหมายนารู 

» ขอเปรียบเทียบการยกรางรัฐธรรมนูญระหวางของสหรัฐกับไทย  ๑๔๗ 
» วาดวยสิทธิของเด็กหลอดแกว  ๑๕๑ 

» แนวคิดการปรับโครงสราง ก.ต. ศาลยุติธรรมตามรัฐธรรมนญู 
  ฉบับใหม   ๑๕๓   
 
 

แนะนาํเว็บไซด   ๑๕๗ 
 



 

บทนํา 

๑  

 
 

 
 
 
 
 
 รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... รางขึ้นบนสถานการณที่จะตอง
นําพาประเทศไปสูการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ จัดใหมีการเลือกตั้งภายในป  
พ.ศ. ๒๕๕๐ แกปญหาของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่กอใหเกิดการ
ผูกขาดอํานาจรัฐและการใชอํานาจอยางไมเปนธรรม การดําเนินการทางการเมืองท่ีขาดความ
โปรงใส ไมมีคุณธรรมและจริยธรรม ระบบการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐที่ลมเหลว และการใชสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนยังไมไดรับการคุมครองและสงเสริมอยางเต็มที่  
 

 รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... จึงมีสาระสําคัญที่มุงจะแกไข
ปญหาดังกลาว โดยดําเนินการใน ๔ แนวทางดวยกัน คือ 
 ๑. การคุมครอง สงเสริม และการขยายสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอยางเต็มที ่
 ๒. การลดการผูกขาดอํานาจรฐัและขจัดการใชอํานาจอยางไมเปนธรรม 
 ๓.  การทําใหการเมืองมีความโปรงใส มีคุณธรรมและจริยธรรม 
 ๔.  การทําใหระบบตรวจสอบมีความเขมแข็งและทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
๑. การคุมครอง สงเสริม และการขยายสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอยางเต็มที่ 
 รัฐธรรมนูญจะตองไมใชรัฐธรรมนูญของคนเพียงหยิบมือเดียวคือนักการเมืองเทานั้น  
แตรัฐธรรมนูญตองเปนรัฐธรรมนูญของประชาชน รัฐธรรมนูญท่ีประชาชนมีพื้นที่ รัฐธรรมนูญ 
ท่ีประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดชะตาชีวิตของตนเองได โดยดําเนินการดังนี้ 
 

                                                 
  คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ สภารางรัฐธรรมนูญ, “สาระสําคัญของราง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม พรอมตารางเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช ๒๕๔๐ ฉบับรับฟง
ความคิดเห็น” (กรุงเทพมหานคร : องคการสงเคราะหทหารผานศึกในพระบรมราชูปถัมภ, ๒๕๕๐) 
น. ๑-๑๔. 



 

บทนํา 

๒  

 ๑.๑ เพิ่มประเภทสิทธิและเสรีภาพใหมากข้ึนกวาเดิม มากกวารัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ สิทธิและเสรีภาพท่ีเพิ่มขึ้น ไดแก 
  ๑)  การใหสิทธิและเสรีภาพตามพันธกรณีระหวางประเทศที่ประเทศไทยรับรอง  
มีผลผูกพันเชนเดียวกับสิทธิและเสรีภาพที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๔) 
  ๒)  การคุมครองขอมูลสวนบุคคลไมใหถูกละเมิด (มาตรา ๓๕) 
 ๓)  เพิ่มสิทธิในกระบวนการยุติธรรม โดยการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให
ประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยงาย สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และเสียคาใชจายตามควร 
โดยเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการและทุพพลภาพไดรับการคุมครองในการดําเนินกระบวนพิจารณา
คดีอยางเหมาะสม (มาตรา ๔๐) และที่สําคัญคือประชาชนมีสิทธิฟองศาลรัฐธรรมนูญดวยตนเองได
เปนครั้งแรก (มาตรา ๒๐๘) 
 ๔)  สิทธิดานแรงงานที่ไดรับหลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการ
ทํางาน รวมทั้งหลักประกันในการดํารงชีพทั้งในระหวางการทํางานและเมื่อพนภาวะการทํางาน 
ไดรับการบัญญัตไิวเปนคร้ังแรก (มาตรา ๔๔) 
 ๕)  สิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชนไดรับการคุมครองอยางไมเคยมีมากอน 
ไมเพียงแตหามปดกิจการสื่อมวลชนเทาน้ัน ยังหามแทรกแซงสื่อมวลชนในการเสนอขาวสารและ
หากมีการดําเนินการดังกลาวไมวาทางตรงหรือทางออม ก็ถือเปนการจงใจใชอํานาจหนาที่โดย 
มิชอบ (มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖) รวมทั้งหามผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเปนเจาของกิจการ
หรือถือหุนในกิจการสื่อสารมวลชนดวย เพื่อปองกันการใชสื่อสารมวลชนเพื่อประโยชนของตนเอง 
(มาตรา ๔๗ วรรคหา) 
 ๖)  ประชาชนยังไดรับการศึกษาฟรี ๑๒ ป โดยเพิ่มใหผูยากไร ผูพิการหรือ 
ทุพพลภาพ หรือผูอยูในสภาวะยากลําบาก ตองไดรับการสนับสนุนใหไดรับการศึกษาโดยทัดเทียม
กับบุคคลอื่น นอกจากนี้การจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพหรือเอกชนการศึกษาทางเลือก
ของประชาชน การเรียนรูดวยตนเองและการเรียนรูตลอดชีวิตก็ไดรับความคุมครองและสงเสริมจาก
รัฐเชนกนั (มาตรา ๔๘) 
 ๗)  เด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัวไดรับสิทธิเพิ่มขึ้นในการพัฒนาดาน
รางกาย จิตใจ และสติปญญา ตามศักยภาพและสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม (มาตรา ๕๑) 
 ๘)  บุคคลที่ไรท่ีอยูอาศัยและไมมีรายไดเพียงพอ มีสิทธิไดรับการชวยเหลือจาก
รัฐ เปนคร้ังแรก (มาตรา ๕๔) 
 ๙)  ขยายสิทธิชุมชน โดยการเพิ่มสิทธิของชุมชน และชุมชนทองถิ่นเพื่อให
ครอบคลุมถึงกรณีการรวมตัวกันของบุคคลขึ้นเปนชุมชนโดยไมจําเปนตองเปนการรวมตัวกันมาเปน



 

บทนํา 

๓  

เวลานานจนถือวาเปนชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม (มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง) นอกจากนี้ การดําเนินโครงการ
หรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงตอคุณภาพสิ่งแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติ 
จะตองจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียกอน (มาตรา ๖๖  
วรรคสอง) โดยชุมชนมีสิทธิท่ีจะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการ 
สวนทองถิ่น หรือองคกรอื่นของรัฐที่เปนนิติบุคคลเพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายบัญญัติรับรอง
สิทธิชุมชนไว (มาตรา๖๖ วรรคสาม) 
 ๑๐) ประชาชนมีสิทธิติดตามและรองขอใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของ 
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐเปนคร้ังแรก (มาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง) รวมทั้ง 
มีสิทธิเขาถึงรายละเอียดของรางพระราชบัญญัติท่ีเสนอเขาสูการพิจารณาของรัฐสภา (มาตรา ๑๓๘ 
วรรคหา) นอกเหนือจากสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ (มาตรา ๕๕) 
 ๑๑) ในการทําสนธิสัญญาหรือขอตกลงระหวางประเทศทั้งหลายที่มีผลกระทบตอ
ประชาชน รัฐจะตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนกอนและเม่ือมีการลงนามแลว จะตองให
ประชาชนเขาถึงรายละเอียดของสนธิสัญญา รวมทั้งตองแกไขหรือเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากการลงนาม 
ในสนธิสัญญา อยางรวดเรว็เหมาะสม และเปนธรรมดวย (มาตรา ๑๘๖ วรรคสองถึงวรรคสี่) 
 ๑๒) ใหสิทธิประชาชน ๑๐๐,๐๐๐ คน เขาชื่อเพื่อเสนอขอแกไขรัฐธรรมนูญไดเปน
คร้ังแรก (มาตรา ๒๘๒ (๑)) 
 

 ๑.๒ ทําใหการใชสิทธิและเสรีภาพงายข้ึนกวาเดิม โดยมีมาตรการ ดังนี้ 
  ๑)  แบงหมวดหมูของสิทธิและเสรีภาพใหชัดเจน เพื่อใหประชาชนอานและเขาถงึ
รัฐธรรมนูญไดโดยงาย โดยแบงหมวดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยออกเปนสวนๆ ไดแก  
สิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล (มาตรา ๓๒ - มาตรา ๓๘) สิทธิในกระบวนการยุติธรรม (มาตรา ๓๙ - 
มาตรา ๔๐) สิทธิในขอมูลขาวสารและการรองเรียน (มาตรา ๕๕ - มาตรา ๖๑) สิทธิชุมชน (มาตรา 
๖๕ - มาตรา ๖๖) สิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๖๗ - มาตรา ๖๘) ฯลฯ 
  ๒)  สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญไดรับรองและคุมครองไว แมยังไมมีกฎหมาย
ลูกตราขึ้น ประชาชนก็สามารถใชสิทธิและเสรีภาพเหลาน้ันไดทันที โดยการรองขอตอศาล  
(มาตรา ๒๘ วรรคสาม) 
  ๓)  กําหนดใหรัฐตองสงเสริม สนับสนุน และชวยเหลือประชาชนในการใชสิทธิ
และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๒๘ วรรคสี่) 
  ๔)  ลดจํานวนประชาชนในการเขาชื่อเสนอรางกฎหมายและถอดถอนผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง จาก ๕๐,๐๐๐ ชื่อ เหลือเพียง ๒๐,๐๐๐ ชื่อ (มาตรา ๑๖๐ และมาตรา ๒๖๒ 
วรรคสาม) 



 

บทนํา 

๔  

 ๑.๓  ทําใหการใชสิทธิและเสรีภาพมีประสิทธิภาพและมีมาตรการคุมครองอยาง
ชัดเจน โดยการบัญญัติให 
  ๑)  ตัดคําวา “ทั้งน้ีตามที่กฎหมายบัญญัติ” ออกจากทายบทบัญญัติที่เกี่ยวกับ
สิทธิและเสรีภาพท้ังหลาย เพื่อสงสัญญาณวาสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเกิดขึ้นทันทีตาม
รัฐธรรมนูญไมใชตามกฎหมาย 
  ๒)  กําหนดระยะเวลาในการตรากฎหมายลูกที่เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนใหชัดเจน (สวนใหญประมาณ ๑ ป) เพื่อมิใหผูมีอํานาจถวงเวลาในการตรากฎหมายลูก 
อันเปนการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชน (มาตรา ๒๙๓ และมาตรา ๒๙๘) 
  ๓)  ใหประชาชนมีสิทธิฟองศาลรัฐธรรมนูญไดโดยตรงในกรณีท่ีมีการละเมิดสิทธิ
และเสรีภาพที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๒๐๘) 
  ๔)  ใหชุมชนมีสิทธิฟองศาลไดในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิของชุมชน (มาตรา ๖๖ 
วรรคสาม) 
  ๕)  ใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห งชาติฟองศาล รัฐธรรมนูญและ 
ศาลปกครองได ในกรณีที่กฎหมาย กฎ คําสั่ง หรือการกระทําใดขัดตอรัฐธรรมนูญและเปนผูเสียหาย
แทนประชาชนเพื่อฟองศาลไดในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน (มาตรา ๒๔๘ (๑) และ (๒)) 
 

 ๑.๔  ทําใหแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐมีความชัดเจน รอบดานและผูกพันรัฐ
มากกวาเดิม โดยการบัญญัติให 
  ๑)  มีการแยกแยะหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐใหครอบคลุมทุกดาน 
อยางชัดเจน ไมวาจะเปนดานความมั่นคง ดานศาสนา สังคม การศึกษาและวัฒนธรรมดานกฎหมาย
และการยุติธรรม ดานการตางประเทศ ดานเศรษฐกิจ ดานที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ดานวิทยาศาสตร ทรัพยสินทางปญญาและพลังงานและดานการมีสวนรวมของประชาชน 
  ๒)  กําหนดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐในเร่ืองท่ีสําคัญเพิ่มขึ้น เชน รัฐตอง
พัฒนาระบบงานภาครัฐโดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ 
และสงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเปนแนวทางในการปฏิบัติ
ราชการ (มาตรา ๗๗ (๔)) จัดใหมีการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (มาตรา ๘๐ (๕), 
(๖)) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการดําเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (มาตรา ๘๒) 
ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีอากรใหมีความเปนธรรม (มาตรา ๘๓ (๓)) คุมครองและรักษา
ผลประโยชนของเกษตรกรในการผลิตและการตลาดสินคาเกษตร (มาตรา ๘๓ (๙)) จัดใหมี
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชนและตองระมัดระวังในการกระทํา
ใดอันทําใหสาธารณูปโภคดังกลาวตกอยูในความผูกขาดของเอกชน (มาตรา ๘๓ (๑๑)) กําหนด
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หลักเกณฑการใชท่ีดินตามหลักวิชาใหครอบคลุมท้ังผืนดินผืนนํ้าทั่วประเทศ ดําเนินการใหเกษตรกร
มีสิทธิในที่ดินอยางทั่วถึง (มาตรา ๘๔) ฯลฯ 
  ๓)  กําหนดใหรัฐบาลที่จะเขาบริหารราชการแผนดินตองแถลงนโยบายตอรัฐสภา
ใหสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ โดยตองระบุใหชัดเจนวาจะดําเนินการใด ในระยะเวลา
ใด และตองจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินการวามีปญหาและอุปสรรคอยางไรบาง เสนอตอ
รัฐสภาปละ ๑ คร้ัง 
 

 ๑.๕ ใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารงานของทองถ่ินและกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพิ่มข้ึน เพื่อเปนฐานของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยระดับประเทศ โดยการกําหนดให 
  ๑)  องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระอยางเต็มที่ในการบริหารงานของตนเอง 
ในทุกดาน การจัดทําบริการสาธารณะที่มีความหลากหลาย (มาตรา ๒๗๔ วรรคหน่ึง) การจัด
โครงสรางที่คลองตัว (มาตรา ๒๗๕ วรรคเกา) 
  ๒)  ปฏิรูประบบการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยให
บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสถานะเปนขาราชการเชนเดียวกับขาราชการพลเรือน
ระดับประเทศ มีคณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่นเปนของตนเองที่อิสระจากสวนกลาง โดยให
สามารถโอนยายขาราชการระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรวมท้ังการใหมีคณะกรรมการ
พิทักษระบบคุณธรรมระดับทองถิ่นดวย (มาตรา ๒๗๙) 
  ๓)  เพิ่มการมีสวนรวมของประชาชนในระดับทองถิ่น ใหประชาชนในทองถิ่น
สามารถลงประชามติในเรื่องท่ีเกี่ยวกับทองถิ่นของตนเองได (มาตรา ๒๗๘ วรรคหนึ่งและวรรคสอง) 
ลดจํานวนประชาชนที่จะเขาชื่อถอดถอนนักการเมืองทองถิ่นและการเสนอรางขอบัญญัติทองถิ่น 
(มาตรา ๒๗๖ และ มาตรา ๒๗๗) รวมทั้งการใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองรายงาน 
การดําเนินงานตอประชาชน ในเร่ืองการจัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงาน 
ในรอบป เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบกํากับการบริหารจัดการ (มาตรา ๒๗๘  
วรรคสาม) 
  ๔)  ปรับปรุงระบบการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ 
โดยใหมีมาตรฐานกลางในการดําเนินงาน เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นปฏิบัติไดเอง 
โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและความแตกตางของการพัฒนาและการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งการจัดใหมีกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นโดยประชาชน (มาตรา ๒๗๓ วรรคสอง) 
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๒. การลดการผูกขาดอํานาจรัฐและขจัดการใชอํานาจอยางไมเปนธรรม 
 รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ มุงเนนใหมีรัฐบาลที่เขมแข็งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเปนสิ่งที่
ถูกตอง แตความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพตองไมใชการผูกขาดอํานาจแตเพียงผูเดียว จนนําไปสู
การใชอํานาจอยางไมเปนธรรม จําเปนอยางยิ่งท่ีรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมจะตองลดการผูกขาด
อํานาจและสรางดุลยภาพของอํานาจในทางการเมืองขึ้น โดยมีมาตรการ ดังนี้ 
 

 ๒.๑  เสริมสรางอํานาจทางการเมืองใหแกประชาชน เพื่อใหประชาชนเปน  
“ผูเลน” มิใช “ผูดู” ทางการเมืองอีกตอไป ซึ่งมีมาตรการมากมายดังท่ีไดกลาวไวแลวในขอ ๑ 
เชน 
  ๑)  การใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองในทุกดาน ไมวาจะเปนเร่ือง 
การดําเนินงานตางๆ ของภาครัฐ (มาตรา ๕๕, มาตรา ๑๓๘ วรรคหาและมาตรา ๑๘๖ วรรคสอง) 
การทําสนธิสัญญา (มาตรา ๑๘๖) การลงประชามติในเรื่องที่สําคัญและมีผลผูกพันการตัดสินใจของ
รัฐบาล (มาตรา ๑๖๑) และการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๒๘๒ วรรคหนึ่ง) 
  ๒)  ใหประชาชนและชุมชนมีอํานาจในการฟองรองรัฐท่ีใชอํานาจไมเปนธรรมได 
(มาตรา ๒๐๘ และมาตรา ๖๖ วรรคสาม) 
  ๓)  ใหประชาชนใชสิทธิทางการเมืองไดงายขึ้น เชน การลดจํานวนประชาชน 
ในการเขาชื่อถอดถอนนักการเมืองและการเสนอกฎหมาย ท้ังในระดับประเทศและในระดับทองถิ่น 
(มาตรา ๑๕๙ และ มาตรา ๑๖๐, มาตรา ๒๗๖ และมาตรา ๒๗๗) 
 

 ๒.๒  จํากัดการผูกขาดและการใชอํานาจท่ีไมเปนธรรมของรัฐบาล โดยมี
มาตรการ ดังน้ี 
  ๑)  ใหนายกรัฐมนตรีอยูไดไมเกิน ๒ สมัย หรือ ๘ ป (มาตรา ๑๖๗ วรรคสาม) 
  ๒)  การตราพระราชกําหนดของรัฐบาลจะตองถูกตรวจสอบโดยเครงครัดจาก 
ศาลรัฐธรรมนูญ มิใชตามอําเภอใจของรัฐบาลอีกตอไป รัฐบาลจะตราพระราชกําหนดไดก็ตอเม่ือเปน
กรณีฉุกเฉินท่ีมีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได มิใชเปนกรณีที่รัฐบาลตราพระราชกําหนด
เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของรัฐสภา (มาตรา ๑๘๑) 
  ๓)  ใหมีหมวดการเงิน การคลัง และงบประมาณขึ้นเปนครั้งแรกในประเทศไทย
เพื่อมิใหรัฐบาลใชจายเงินอยางไมมีวินัยทางการเงินและงบประมาณ อันจะกอใหเกิดภาระทาง
การเงินการคลังของประเทศ (มาตรา ๑๖๒ ถึง มาตรา ๑๖๖) โดยจะตองมีการกําหนดวัตถุประสงค 
กิจกรรม แผนงาน และโครงการใหชัดเจน (มาตรา ๑๖๓ วรรคหนึ่ง) รายจายงบกลางตองมีจํานวน
จํากัดและตองแสดงเหตุผลและความจําเปนดวย (มาตรา ๑๖๓วรรคสอง) 
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  ๔)  ใหรัฐสภา ศาล และองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญสามารถขอแปรญัตติตอ
คณะกรรมาธิการของสภาไดโดยตรง เพื่อมิใหรัฐบาลใชการจัดสรรงบประมาณเปนเครื่องมือตอรอง
การทําหนาที่ขององคกรเหลานี้ (มาตรา ๑๖๔ วรรคเกา) เชนเดียวกับการใหองคกรตามรัฐธรรมนูญ
สามารถเสนอแกไขกฎหมายของตนไปยังรัฐสภาไดโดยไมถูกรัฐบาลขัดขวาง (มาตรา ๑๓๘ (๓)) 
  ๕)  ใหองคกรอัยการเปนอิสระจากรัฐบาล เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบการใชอํานาจ
รัฐไดอยางเต็มที่ โดยเฉพาะอยางยิ่งการดําเนินคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง (มาตรา 
๒๔๖) 
  ๖)  กําหนดขอบเขตภาระหนาที่ของรัฐบาลรักษาการอยางชัดเจน เพื่อมิให
รัฐบาลรักษาการแทรกแซงการทํางานของฝายประจําและใชกลไกของรัฐไปสนับสนุนพรรคการเมือง
และผูสมัครฝายตนในการเลือกตั้ง (มาตรา ๑๗๗) 
  ๗)  หามควบรวมพรรคการเมืองท่ีมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสภาในระหวาง
อายุของสภา เพื่อปองกันการเกิดเสียงขางมากอยางผิดปรกติในสภา (มาตรา ๙๙) 
 

 ๒.๓  ใหคนดีมีความสามารถเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และเปนอิสระจาก
การครอบงําของพรรคการเมือง เพื่อทําหนาท่ีผูแทนประชาชนอยางเต็มที่ โดยบัญญัติ 
อยางชัดเจนวา 
  ๑)  ปรับปรุงระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหม ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ท่ีมาจากเขตเลือกตั้งเปนผูแทนราษฎรในเขตการเลือกตั้งที่ใหญขึ้น เพื่อใหคนดีมีความสามารถสามารถ
แขงขันกับคนที่ใชเงินได ปรับปรุงระบบสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเปนระบบการเลือกตั้ง 
แบบสัดสวนที่มีการแบงเปนกลุมจังหวัด เพื่อมิใหมีการกระจุกตัวผูแทนราษฎรแตในสวนกลาง และยกเลิก
สัดสวน ๕% เพื่อใหพรรคเล็กมีที่นั่งในสภาเพื่อใหเกิดความหลากหลายในความคดิทางการเมือง 
  ๒)  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีอิสระจากมติพรรคการเมืองในการตั้งกระทูถาม
การอภิปราย และการลงมติในการอภิปรายไมไววางใจ (มาตรา ๑๕๘ วรรคสอง) 
  ๓)  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสามารถเสนอรางกฎหมายไดโดยไมตองขออนุญาต
จากพรรคการเมืองของตนอีกตอไป (มาตรา ๑๓๘(๒)) 
 

 ๒.๔ ใหสมาชิกวุฒิสภาปลอดจากอิทธิพลของพรรคการเมืองอยางแทจริง  
ดวยการกําหนดใหการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาเปนระบบสรรหาที่มาจากจังหวัดและกลุมวิชาชีพ 
(มาตรา ๑๐๖) แทนที่ระบบการเลือกต้ังซึ่งถูกแทรกแซงโดยงายจากพรรคการเมือง ระบบการสรรหา
จะทําใหการเมืองของประเทศไมเปนการเมืองของนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเทานั้น แตเปน
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การเมืองของประชาชนที่ความหลากหลายทั้งทางพื้นท่ี วิชาชีพและเพศ ในขณะเดียวกัน 
ก็เปดโอกาสใหแกผูดอยโอกาสทางสังคมดวย (มาตรา ๑๐๘วรรคสอง) 
 

 ๒.๕  หามสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาแทรกแซงขาราชการ
ประจํา โดยการกําหนดหามกาวกายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชนของตนและพรรคการเมือง  
ท้ังทางตรงและทางออม ในการปฏิบัติราชการหรือการดําเนินงานในหนาที่ประจํา การบรรจุ แตงตั้ง 
ยาย โอน เลื่อนตําแหนงหรือเงินเดือน (มาตรา ๒๕๗) 
 
๓. การทําใหการเมอืงมีความโปรงใส มีคุณธรรมและจริยธรรม 
 ความโปรงใส มีคุณธรรมและจริยธรรมของนักการเมืองคือสิ่งท่ีขาดหายไปในรัฐธรรมนูญ  
พ.ศ. ๒๕๔๐ นักการเมืองจํานวนมากไมตระหนักถึงสิ่งเหลานี้ อาศัยศรีธนญชัยทางการเมืองหลบเลี่ยง
กฎหมาย สรางผลประโยชนทับซอน รํ่ารวยบนความทุกขยากของชาติบานเมืองและประชาชน มาตรการที่จะ
นําประเทศไทยไปสูประชาธิปไตยอยางแทจริงในทางเนื้อหา มิใชประชาธิปไตยในทางรูปแบบ จึงไดแก 
 

 ๓.๑ บัญญัติหมวดคุณธรรมและจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและ
เจาหนาที่ของรัฐไวอยางชัดเจน 
  ๑)  จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐจะตองมี
มาตรฐานที่ชัดเจน โดยมีกลไกและระบบในการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนดขั้นตอน
การลงโทษตามความรายแรงแหงการละเมิด (มาตรา ๒๗๐ วรรคสอง) 
  ๒)  การฝาฝนมาตรฐานจริยธรรมที่รายแรงของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
นําไปสูการถอดถอนออกจากตําแหนง (มาตรา ๒๗๐ วรรคสาม) 
 

 ๓.๒  กําหนดมาตรการเพื่อไมใหมีผลประโยชนทับซอนทางการเมือง โดยการ
บัญญัติ 
  ๑)  หามมิใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ดํารงตําแหนงหรือ
หนาที่ใดในหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่น 
ผูบริหารทองถ่ิน หรือขาราชการสวนทองถ่ิน หามมิใหรับหรือแทรกแซงหรือกาวกายการเขารับ
สัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจหรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ  
หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ อันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน หรือเปน
หุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว 
ท้ังนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม หามมิใหรับเงินหรือประโยชนใดๆ จากหนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เปนพิเศษนอกเหนือไปจากที่หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 



 

บทนํา 

๙  

หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลอื่นๆ ในธุรกิจการงานตามปกติ รวมทั้งหามมิใหเปนหุนสวนหรือ 
ผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชน หรือเขาเปนคูสัญญา
กับหางหุนสวนหรือบริษทัดังกลาว (มาตรา ๒๕๖) 
  ๒)  นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตองไมเปน
หุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัท หรือไมคงไวซึ่งความเปนหุนสวนหรือผูถือหุน 
ในหางหุนสวนหรือบริษัทตอไป ท้ังน้ี ตามจํานวนที่กฎหมายบัญญัติในกรณีที่นายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีผูใดประสงคจะไดรับประโยชนจากกรณีดังกลาวตอไป ใหนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผูนั้น
แจงใหประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติทราบภายในสามสิบวันนับแต
วันท่ีไดรับแตงตั้ง และใหนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผูน้ันโอนหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทดังกลาว
ใหนิติบุคคลซ่ึงจัดการทรัพยสินเพื่อประโยชนของผูอื่น ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ รวมทั้งหามมิให
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีผูน้ันกระทําการใดอันมีลักษณะเปนการเขาไปบริหารหรือจัดการใดๆ 
เกี่ยวกับหุนหรือกิจการของหางหุนสวนหรือบริษัทดังกลาว (มาตรา ๒๖๐) 
 

 ๓.๓ การแสดงทรัพยสินและหนี้สินของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีความ
เขมขนขึ้น คือ นอกจากจะตองแสดงของตน ของคูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะแลว  
ยังขยายไปถึงทรัพยสินท่ีอยูในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่น ไมวาทางตรงหรือทางออม
ดวย (มาตรา ๒๕๐) นอกจากนี้การแสดงทรัพยสินและหนี้สินของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภาจะตองเปดเผยใหแกสาธารณชน เชนเดียวกับของรัฐมนตรี (มาตรา ๒๕๒) 
 

 ๓.๔  ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี 
พนจากตําแหนงในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาไดงายข้ึน 
  ๑)  กรณีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา เม่ือมีคําพิพากษาถึงที่สุด
ใหจําคุก แมจะมีการรอการลงโทษก็พนจากตําแหนง เวนแตความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ (มาตรา ๑๑๙ (๔)) 
  ๒)  กรณีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี เม่ือตองคําพิพากษาใหจําคุก แมคดีจะยัง 
ไมถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษก็ตามก็พนจากตําแหนง เวนแตความผิดอันไดกระทํา 
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือความผิดฐานหมิ่นประมาท (มาตรา ๑๗๘ (๔)) 
 
 
 
 
 
 



 

บทนํา 

๑๐  

 ๓.๕  หามประธานสภา รองประธานสภา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรดํีาเนนิการ
ในลักษณะที่มีผลประโยชนทับซอน 
  ๑)  กรณีประธานสภาและรองประธานสภาผูแทนราษฎร ในระหวางการดํารง
ตําแหนงจะเปนกรรมการบริหารหรือดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมืองในขณะเดียวกันมิได (มาตรา 
๑๑๙ วรรคหา) 
  ๒)  กรณีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี หามมิใหออกเสียงลงคะแนนในเรื่อง 
ท่ีเกี่ยวกับการดํารงตําแหนง การปฏิบัติหนาที่ หรือการมีสวนไดเสียในเรื่องนั้น (มาตรา ๑๗๓  
วรรคสาม) 
 
๔.  การทําใหองคกรตรวจสอบมีความอิสระ เขมแข็ง และทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   องคกรตรวจสอบและองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งเปนความหวังของ 
ประชาชนในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ ถูกแทรกแซงและลมเหลวในการทํางาน การปรับปรุง
ระบบตรวจสอบทั้งระบบจึงจําเปนตองเกิดขึ้น 
 

 ๔.๑  ปรับปรุงระบบการสรรหาองคกรตรวจสอบ เพื่อใหไดคนท่ีมีความ 
เปนอิสระอยางแทจริง โดยการกําหนดใหประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลฎีกา ประธาน 
ศาลปกครองสูงสุด ประธานสภาผูแทนราษฎร และผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรเปนคณะบุคคล
สรรหาองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
 

 ๔.๒  ปรับปรุงอํานาจหนาที่และระบบการทํางานขององคกรตรวจสอบใหดี
ยิ่งขึ้น   
   ๑)  ใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับฟองเร่ืองที่ประชาชนถูกละเมิดสิทธิและ
เสรีภาพไดโดยตรง (มาตรา ๒๐๘) 
  ๒)  ใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเปนผูพิจารณา
คดีท่ีมีการฟองวานักการเมืองไมแสดงทรัพยสินหรือหนี้สิน หรือแสดงทรัพยสินหรือหน้ีสินเปนเท็จ
ดวย (มาตรา ๒๕๔ วรรคสอง) 
  ๓)  ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติดูแลเฉพาะผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองและขาราชการประจําระดับสูงเทาน้ัน เพื่อใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น (มาตรา ๒๔๓ (๓)) 



 

บทนํา 

๑๑  

  ๔)  ใหผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาสามารถหยิบยกเรื่องที่เกิดความเสียหายตอ
ประชาชนโดยสวนรวม หรือเพื่อคุมครองประโยชนสาธารณะขึ้นไดเอง โดยไมจําตองมีการรองเรียน
ได (มาตรา ๒๓๗ (๑) วรรคสอง) 
  ๕)  เพิ่มอํานาจคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติโดยใหคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแหงชาติฟองศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครองได ในกรณีที่กฎหมาย กฎ คําสั่ง หรือ
การกระทําใดขัดตอรัฐธรรมนูญ และเปนผูเสียหายแทนประชาชนเพื่อฟองศาลไดในกรณีท่ีมีการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน (มาตรา ๒๔๘ (๒) และ (๓)) 
  ๖)  ใหสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมีอํานาจเพิ่มขึ้นในการให
ความเห็นเกี่ยวกับรางกฎหมายทั้งหลายที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคมดวย (มาตรา ๒๔๙) 
  ๗)  ใหองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ รัฐสภา และศาล สามารถแปรญัตติ
งบประมาณไดโดยตรงกับกรรมาธิการของสภา (มาตรา ๑๖๔ วรรคเกา) 
  ๘)  ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสามารถอภิปรายนายกรัฐมนตรีไดงายขึ้นโดยใช
เสียงเพียง ๑/๔ (มาตรา ๑๕๔ วรรคหนึ่ง) นอกจากนี้ยังกําหนดใหสามารถอภิปรายไมไววางใจ
รัฐมนตรีท่ีหลบการอภิปรายไมไววางใจโดยไปดํารงตําแหนงรัฐมนตรีอื่นได (มาตรา ๑๕๕ วรรคสอง
และสาม) เชนเดียวกับการกําหนดใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตองมาตอบกระทูถามและชี้แจงกับ
สภาดวยตนเอง (มาตรา ๑๕๘) 
  ๙)  แยกองคกรอัยการออกมาเปนอิสระจากรัฐบาลเพื่อใหองคกรอัยการทํางาน 
ไดอยางอิสระในการตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐบาล (มาตรา ๒๔๖) 
 

 ๔.๓  จัดใหมีระบบการตรวจสอบการทํางานขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
  ๑)  การใหใบเหลือง ใบแดง ของคณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถอุทธรณตอ
ศาลฎีกาได สวนการเลือกตั้งระดับทองถิ่น สามารถอุทธรณคําสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ 
ศาลอุทธรณได (มาตรา ๒๓๓) 
  ๒)  กฎ คําสั่ง หรือการกระทําอื่นใดขององคกรตามรัฐธรรมนูญอันเน่ืองมาจาก
การใชอํานาจตามกฎหมาย หรือเนื่องมาจากการดําเนินกิจการทางปกครอง สามารถถูกตรวจสอบ
โดยศาลปกครองได (มาตรา ๒๑๘ วรรคหนึ่ง) 
  ๓)  ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภามีอํานาจตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหนาที่ 
หรือการปฏิบัติหนาที่โดยไมชอบดวยกฎหมายขององคกรตามรัฐธรรมนูญ หรือองคกรใน
กระบวนการยุติธรรม (มาตรา ๒๓๗ (๑) (ค)) 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “. . .คราว ใดที่ ช าว ไทยมีความสามัค คี เปน นํ้ าห น่ึ ง             
ใจเดียวกัน รวมแรงรวมใจกันเพ่ือประเทศชาติแลว ชาติก็ได 
รอดพนจากภัยพิบัติสูความสุขความเจริญ แตคราวใดที่ขาดความ
สามัคคีกลมเกลียวกัน ก็ตองประสบเคราะหกรรมกันท้ังชาติ  
จึงเปนหนาท่ีของเราท้ังหลาย ท่ีจะตองรวมใจกันปฏิบัติหนาท่ี 
ใหดีท่ีสุด...” 
 
 
 
 
 

พระบรมราโชวาท ในพิธีสวนสนามทหารรักษาพระองค 
ณ ลานพระราชวังดสิุต ๓ ธันวาคม ๒๕๐๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทสัมภาษณ 

๑๓ 

 
 
 

เร่ือง  “สาระสําคัญและขอพิจารณารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช .... (ฉบับรับฟงความคิดเห็น)” 

 

อาจารยชุมพล   ศิลปอาชา    
อดีตประธานคณะกรรมการปฏิรูปทางการเมือง (คปก.) และสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร 
 

เม่ือวันอังคารท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐  ณ สมาคมสุพรรณพระนคร  เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา 
 

จุลนิติ   :   ตามที่คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ  สภาราง
รัฐธรรมนูญไดทําการเผยแพรรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช .... เพื่อรับฟงความคิดเห็นจากองคกรและบุคคล
ตาง ๆ รวมทั้งประชาชนทั่วไป น้ัน  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
หลักการรางรัฐธรรมนูญฯ ฉบับดังกลาวนี้อยางไรบาง รวมทั้งขอดี
และขอเสีย 

 

อ.ชุมพลฯ  :   จากการที่ ได มีโอกาสพิจารณาศึกษารางรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... ของคณะกรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญดังกลาวแลว ผมมีความคิดเห็น โดยจะขอจําแนกออกเปน 
๔ ประเด็นใหญ ๆ ดังน้ี 

   ประเด็นที่ ๑ ขอดีของรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมเปรียบเทียบกับ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

   ประเด็นที่ ๒ แมรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมจะไดมีการแกไข
เพ่ิมเติมแตก็เปรียบเสมือนวาไมมีการแกไขเพิ่มเติม 

   ประเด็นที่ ๓ ปญหาหลักการที่ควรมีการแกไขเพิ่มเติมแตราง
รัฐธรรมนูญฉบับใหมไมไดมีการแกไขเพิ่มเติม และ 

   ประเด็นที่ ๔ หลักการที่ไมควรมีการแกไขเพิ่มเติมแตกลับมี
การแกไขเพิ่มเติม 

   โดยมีรายละเอียด  ดังน้ี 
   ประเด็นที่ ๑   ขอดีของรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมเปรียบเทียบ

กับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มีดังน้ี 



 

บทสัมภาษณ 

๑๔ 

   ๑.๑ รางรัฐธรรมนูญฉบับใหมมีการจัดหมวดหมูและการ
เรียบเรียงถอยคําหรือประโยคดี มีความชัดเจน ทําใหงายตอ
การศึกษาและการทําความเขาใจ เชน ในหมวด ๓ วาดวยสิทธิและ
เสรีภาพของชนชาวไทย มีการแบงออกเปน ๑๓ สวน  ซ่ึงเปนการนําเอา
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ ป ๒๕๔๐ ที่เปนเร่ืองเดียวกันมาจัดเขาเปน
กลุมเดียวกัน และกําหนดชื่อที่ส่ือความหมายของบทบัญญัติน้ัน ๆ อัน
ทําใหงายในการอาน ทําความเขาใจ เปนตน  รวมทั้งมีการกําหนด
ระยะเวลาในการดําเนินการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไวดวย  แต
อยางไรก็ตามการกําหนดระยะเวลาโดยไมมีการกําหนดบทลงโทษไวใน
กรณีที่ไมมีการดําเนินการตามกําหนดระยะเวลาดังกลาว บางครั้งเทากับ
ทําใหบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไมมีผลบังคับในทางปฏิบั ติหรือ 
เปรียบเสมือนเปนเพียงเสือกระดาษเทานั้นเอง 

   ๑.๒ รางรัฐธรรมนูญฉบับใหมไดมีการแกไขปญหาหรือ
จุดบกพรองที่เคยเกิดข้ึนมาแลวในการใชบังคับรัฐธรรมนูญฯ  
ป ๒๕๔๐ ในหลายประเด็นดวยกัน เชน 

    (๑) บทบัญญัติมาตรา ๑๗๘ ของรางรัฐธรรมนูญฯ ฉบับ
ใหม ซ่ึงเปนบทบัญญัติในสวนที่เกี่ยวกับเหตุที่ทําใหความเปนรัฐมนตรี
ส้ินสุดลงเฉพาะตัวน้ัน  

     มีการแกไขใหมีความชัดเจนยิ่งข้ึนโดยกําหนดใหในกรณีที่
รัฐมนตรีถูกศาลพิพากษาใหไดรับโทษจําคุกแมคดีน้ันจะยังไมถึงที่สุด
หรือมีการรอการลงโทษก็ตาม รัฐมนตรีก็ตองพนจากตําแหนง  เวนแต
เปนกรณีความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือ
ความผิดฐานหมิ่นประมาท ซ่ึงตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ  
ป ๒๕๔๐ มาตรา ๒๑๖ (๔) บัญญัติไวแคเพียงวา “ตองคําพิพากษา 
ใหจําคุก” เทานั้น จนทําใหเกิดปญหาในการตีความ  กลาวคือ ศาล
รัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยคําวา “ตองคําพิพากษาใหจําคุก”  ตามมาตรา 
๒๑๖ (๔) วาบุคคลนั้นตองถูกจําคุกจริง  ๆ การที่จําเลยถูกศาลพิพากษา
ให จําคุกแตโทษจําคุกใหรอการลงโทษนั้นถือวาจําเลยมิไดตอง 
คําพิพากษาใหจําคุก (คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓๖/๒๕๔๒) ซ่ึงการ
วินิจฉัยในคดีดังกลาวนั้นเปนการขัดกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญฯ  
ป ๒๕๔๐ ที่ตองการใหรัฐมนตรีที่ถูกศาลพิพากษาใหไดรับโทษจําคุก  
แมมีการรอการลงโทษก็จะตองพนจากตําแหนงไปดวย  เน่ืองจากเปน



 

บทสัมภาษณ 

๑๕ 

บุคคลที่มีเหตุมัวหมองและไมมีความเหมาะสมในการบริหารราชการ
แผนดินอีกตอไป  ซ่ึงปรากฏชัดเจนตามรายงานการพิจารณาของสภา
รางรัฐธรรมนูญในสมัยน้ัน 

    (๒) มีการแกไขปญหาเกี่ยวกับองคประกอบของวุฒิสภา
ที่จะสามารถดําเนินการใหมีการประชุมเพ่ือปฏิบัติหนาที่วุฒิสภาตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได  

    ซ่ึ งตามรัฐธรรมนูญฯ  ป  ๒๕๔๐  มาตรา  ๑๒๑  ศาล
รัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยไวในคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๐/๒๕๔๓ วา
สมาชิกวุฒิสภาที่ไดรับการเลือกต้ังมีจํานวนไมครบ ๒๐๐ คน ไมอาจ
ดําเนินการใหมีการประชุมเพ่ือปฏิบัติหนาที่วุฒิสภาตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญได และผลของคําวินิจฉัยดังกลาวนั้นไดทําใหเกิดสุญญากาศ
ทางรัฐสภาขึ้น  ทั้งน้ี รางรัฐธรรมนูญฉบับใหมก็ไดมีการแกไขปญหา
ดังกลาว โดยมีการเพิ่มเติมบทบัญญัติเปนวรรคสามในมาตรา ๑๐๖ โดย
นําหลักการเดียวกันกับกรณีสมาชิกสภาผู แทนราษฎรในกรณี 
มีเหตุการณใดทําใหการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรกมีจํานวนไมถึง 
๑๖๐ คน วุฒิสภายังสามารถเรียกประชุมเพ่ือปฏิบัติการใด ๆ ตาม
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญไดถาหากมีจํานวนสมาชิกฯ ไมนอยกวา 
รอยละ ๙๕ ของจํานวนสมาชิกฯ ทั้งหมด แตตองมีการเลือกต้ังใหครบ
จํานวนสมาชิกฯ ตอไปภายใน ๑๘๐ วัน และใหสมาชิกที่เขามานั้นอยูใน
ตําแหนงเทาอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู  ทั้งน้ี เพ่ือมิใหเกิดความลักลั่น
กันในดานระยะเวลาระหวางผูมีอยูเดิมกับผูเขามาใหม 

    (๓) มีการแกไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับปญหาอํานาจหนาที่ของ
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ซ่ึงตามบทบัญญัติมาตรา ๑๙๗ ของ
รัฐธรรมนูญฯ ป ๒๕๔๐ น้ัน ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาไมมีอํานาจ
หนาที่ในการริเร่ิมหรือดําเนินการพิจารณาเกี่ยวกับคดีไดดวยตนเอง
จะตองไดรับคํารองเรียนจากผูเสียหายกอนจึงจะมีอํานาจในการพิจารณา
และสอบสวนได   

    โดยรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมมาตรา ๒๓๗ น้ัน นอกจาก 
จะไดเพ่ิมอํานาจหนาที่ของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาใหมีอํานาจ
ตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ขององคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญ  องคกรใน
กระบวนการยุติธรรม และในการตรวจสอบการดําเนินการที่เกี่ยวกับ
จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐแลวยัง



 

บทสัมภาษณ 

๑๖ 

ไดมีการเพิ่มบทบัญญัติในวรรคทายเพื่อเพ่ิมอํานาจหนาที่ใหผูตรวจการ
แผนดินมีอํานาจในการพิจารณาและสอบสวนไดเองโดยไมตองรอใหมี 
คํารองเรียนของผูเสียหายกอนในกรณีที่เห็นวาการกระทําดังกลาว 
มีผลกระทบตอความเสียหายของประชาชนสวนรวมหรือเพ่ือคุมครอง
ประโยชนสาธารณะอีกดวย 

    (๔) มีการแกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับปญหาองคประกอบของ
คณะกรรมการสรรหาองคกรตามรัฐธรรมนูญชุดตาง ๆ โดยบัญญัติ
แกไขในกรณีที่ไมมีกรรมการสรรหาในตําแหนงใด หรือมีแตไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได ถากรรมการสรรหาที่เหลืออยูน้ันมีจํานวนไมนอยกวา 
กึ่งหน่ึงก็ใหคณะกรรมการสรรหาชดุนั้น ๆ ประกอบดวยกรรมการสรรหา
เทาจํานวนที่เหลืออยู  

    ซ่ึงในอดีตตามรัฐธรรมนูญฯ ป ๒๕๔๐ น้ันไมมีการบัญญัติ
หลักการดังกลาวไว ทําใหเกิดปญหาไมอาจดําเนินการใหมีองคประกอบ
คณะกรรมการสรรหากรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติไดครบจํานวนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  เน่ืองจาก 
พรรคการเมืองที่มีสมาชิกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีอยูไมถึง 
หาพรรคตามที่ ไดกํ าหนดไว ในรัฐธรรมนูญ  จนตองมีการแกไข
องคประกอบของคณะกรรมการสรรหาในกรณีดังกลาวตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

    (๕) มีการแกไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพยสินและหนี้สินของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองใหมี
ความเขมขนยิ่งข้ึน กลาวคือ  

    นอกจากจะตองแสดงของตน ของคูสมรส และบุตรที่ยัง 
ไมบรรลุนิติภาวะแลว ยังขยายใหรวมไปถึงทรัพยสินที่อยูในความ
ครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่น ไมวาทางตรงหรือทางออมดวย ตาม
รางมาตรา ๒๕๐ นอกจากนี้การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและ
หน้ีสินของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาจะตองมีการ
เปดเผยใหสาธารณชนไดทราบเชนเดียวกับกรณีการยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพยสินและหน้ีสินของรัฐมนตรี ตามรางมาตรา ๒๕๒ ซ่ึงเปน
การเปดเผยมากกวาการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสิน 
ตามรัฐธรรมนูญฯ ป ๒๕๔๐ แตอยางไรก็ตามถาจะใหดีน้ันมีความเห็น
วาในกรณีของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภานั้นควร



 

บทสัมภาษณ 

๑๗ 

กําหนดใหมีการเปดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสินต้ังแต 
วันสมัครรับเลือกตั้งเลยและใหครอบคลุมไปถึงคูสมรสและบุตรที่ยัง 
ไมบรรลุนิติภาวะดวย 

    (๖) มีการแกไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูมีสิทธิ
สมัครรับเลือกต้ังเปนสภาผูแทนราษฎร ซ่ึงตามรัฐธรรมนูญฯ  
ป ๒๕๔๐ มาตรา ๑๐๗ (๔) ไดบัญญัติหลักเกณฑไวเครงครัดวาตองเปน
สมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึงแตเพียงพรรคเดียวนับถึง
วันสมัครรับเลือกต้ังเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา ๙๐ วัน  ทั้งน้ี ตาม
รางรัฐธรรมนูญฉบับใหม มาตรา ๙๕ (๓) ไดมีการแกไขเพ่ิมเติมกรณี
ดังกลาวใหมีความผอนปรนมากยิ่งข้ึน โดยเพิ่มเง่ือนไขวาในกรณีที่มี 
การเลือกต้ังอันเปนการเลือกต้ังทั่วไปเพราะเหตุยุบสภาผูแทนราษฎร
ตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึงแตเพียงพรรคเดียว
เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา ๓๐ วันนับถึงวันเลือกต้ัง 

    (๗) มีการแกไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสิทธิของประชาชนใน
การมีสวนรวมในทางการเมืองโดยตรงดวยการออกเสียงประชามติ 
ซ่ึงจะมีการดําเนินการออกเสียงประชามติไดในเหตุสําคัญ ๒ ประการ 
คือ 

    ประการที่หนึ่ง  กรณีคณะรัฐมนตรีเสนอใหมีการออก
เสียงประชามติ 

    ประการที่สอง  กรณีมีกฎหมายบัญญัติใหเร่ืองใดตองมี
การออกเสียงประชามติ 

    โดยในการออกเสียงประชามติของประชาชนอาจใหมีผล
เปนขอยุติหรือเปนการใหคําปรึกษาก็ได ซ่ึงจะข้ึนอยูกับเร่ืองที่จะ
ดําเนินการใหมีการออกเสียงประชามติตามรางมาตรา ๑๖๑ ซ่ึงมีความ
แตกตางกับหลักการของรัฐธรรมนูญฯ ป ๒๕๔๐ มาตรา ๒๑๔ ที่ใหมีผล
เพียงเปนการใหคําปรึกษาฝายบริหารเทานั้น 

   

   ประเด็นที่ ๒ แมรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมจะไดมีการแกไข
เพิ่มเติมแตก็เปรียบเสมือนวาไมไดมีการแกไขเพิ่มเติม มีดังน้ี 

   กรณีการลดจํานวนประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังในการเขาชื่อ 
ถอดถอนผูดํารงตําแหนงระดับสูงหรือนักการเมืองและการเสนอ
กฎหมายทั้งในระดับประเทศและในระดับทองถิ่นโดยลดจํานวนจาก 



 

บทสัมภาษณ 

๑๘ 

ไมนอยกวา ๕ หม่ืนคน เหลือ ๒ หม่ืนคน ซ่ึงมีความเห็นวาการแกไข
โดยการลดจํานวนประชาชนในกรณีดังกลาวนี้น้ันไมสามารถเกิดผล 
หรือแกไขปญหาไดในทางปฏิบัติดังเชนในอดีตที่ผานมาได  ทั้งน้ี เห็น
วาคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญไมรูปญหาที่แทจริง 
เน่ืองจากสาเหตุของปญหาในกรณีดังกลาวนั้นเกิดจากปญหา ดังน้ี 

   (๑) ปญหาความลาชาของกระบวนการตรวจสอบรายชื่อ
ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่เขาช่ือถอดถอนหรือเสนอกฎหมายโดยปกติ
จะใชเวลาเปนเดือน ๆ ซ่ึงลาชามาก 

   (๒) ปญหาความล าช าของกระบวนการนิ ติบัญญั ติและ
กระบวนการพิจารณาสอบสวนของคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

   กลาวคือ กระบวนการตรากฎหมายโดยเฉพาะการพิจารณาของ
สภาผูแทนราษฎรเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติที่ประชาชนไดเขาช่ือเสนอ
น้ันมักจะไมไดรับการบรรจุใหอยูในระเบียบวาระในเรื่องดวน แตกลับไป
บรรจุอยูในระเบียบวาระปกติอันทําใหไมมีโอกาสไดรับการพิจารณา 
จนอายุของสภาผูแทนราษฎรไดส้ินสุดลง หรืออีกกรณีหน่ึงถึงแมราง
พระราชบัญญัติฉบับน้ัน ๆ จะไดรับการบรรจุเขาในระเบียบวาระและ
สภาไดมีมติรับหลักการเพื่อพิจารณาตอไปในวาระท่ีสองแลวก็ตาม  สวน
ใหญกระบวนการภายหลังจากนี้ก็จะไมมีการผลักดันหรือใหความสําคัญ
ในรางพระราชบัญญัติที่เสนอโดยประชาชน  

   นอกจากนี้ บางครั้งเม่ือมีการเสนอรางพระราชบัญญัติที่เสนอ
โดยประชาชน ฝายบริหารก็มักจะขอรับรางพระราชบัญญัติฉบับน้ันไป
พิจารณากอนสภาผูแทนราษฎรรับหลักการ ซ่ึงฝายบริหารจะใชเวลา 
ในการพิจารณาในกรณีดังกลาวอีกเปนเดือน ๆ หรือไมก็จะเสนอราง
พระราชบัญญัติที่ มี เ น้ือหาเดียวกันนี้ เข ามาประกบเพื่ อ ใหสภา
ผู แทนราษฎรพิจารณาไปพรอมกัน  และโดยสวนใหญแลวร าง
พระราชบัญญัติของฝายบริหารจะมีหลักการหรือสาระสําคัญที่แตกตาง
ไปจากหลักการหรือสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติที่ประชาชนเปน
ผูเสนออีกดวย 

   ดังน้ัน วิธีการในการแกไขปญหาดังกลาวนี้ คณะกรรมาธิการ 
ยกรางรัฐธรรมนูญควรที่จะไดมีการบัญญัติแนวทางหรือมาตรการในการ
แกไขปญหาไวในรัฐธรรมนูญใหชัดเจนดวย เชน   



 

บทสัมภาษณ 

๑๙ 

    (๑) ควรกําหนดระยะเวลาของกระบวนการตรวจสอบรายชื่อ
ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่เขาช่ือถอดถอนหรือเสนอกฎหมายไวให
ปรากฏโดยชัดเจนและตองมีการดําเนินการตรวจสอบใหแลวเสร็จภายใน
กําหนด เชน ๑๕ วัน เปนตน ถาไมแลวเสร็จภายในกําหนดดังกลาว 
ใหถือวารายชื่อประชาชนที่เขาช่ือเสนอมานั้นมีความถูกตองครบถวน
สมบูรณ 

   (๒) ควรบัญญัติใหสภาผูแทนราษฎรตองดําเนินการบรรจุราง
พระราชบัญญัติที่เสนอโดยประชาชนเขาในระเบียบวาระเปนเร่ืองดวน
ภายใน ๓๐ วัน และสภาผูแทนราษฎรจะตองพิจารณาใหแลวเสร็จทั้ง
กระบวนการอยางชาภายในระยะเวลา ๒ สมัยประชุม 

   (๓) ควรมีการบัญญัติหามมิใหฝายบริหารรับรางพระราชบัญญัติ
ที่ เสนอโดยประชาชนไปพิจารณากอนสภาผู แทนราษฎรลงมติ 
รับหลักการในวาระที่หน่ึง หรือหามฝายบริหารเสนอรางพระราชบัญญัติ
ที่มีหลักการหรือเน้ือหาทํานองเดียวกันมาประกบเพื่อทําลายหรือหักลาง
หลักการหรือเจตนารมณของรางพระราชบัญญัติที่เสนอโดยประชาชน 

   (๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่จะมีการตราขึ้นมา
รองรับในเร่ืองดังกลาวนี้จะตองไมเปนปญหาและอุปสรรคตอการ
ดําเนินการในเรื่องน้ี 

   (๕) กรณีประชาชนผู มี สิทธิ เลื อกตั้ ง จํ านวนไมน อยกว า  
๒ หม่ืนคนเขาช่ือรองขอใหถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองออก
จากตําแหนงควรที่จะมีบทบัญญัติกําหนดใหคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติดําเนินการในเรื่องดังกลาวโดยรวดเร็ว 
และมิใหลาชาจนมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลผูดํารงตําแหนงที่ตอง
ดําเนินการถอดถอนนั้นเสียกอน 

   

   ประเด็นที่ ๓ ปญหาหลักการที่ควรมีการแกไขเพิ่มเติมแต
รางรัฐธรรมนูญฉบับใหมไมไดมีการแกไขเพิ่มเติม มีดังน้ี  

   ๓.๑ ปญหาการกําหนดคุณสมบัติของผูที่จะดํารงตําแหนง 
ในองคกรตามรัฐธรรมนูญ  ทั้งน้ี เน่ืองจากรัฐธรรมนูญฯ ป ๒๕๔๐ มี
การกําหนดคุณสมบัติไวสูงมาก  สวนใหญจะใหสิทธิเฉพาะขาราชการ
หรืออดีตขาราชการระดับสูง หรือบุคคลที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ
เทานั้นซ่ึงการกําหนดคุณสมบัติในลักษณะดังกลาวเทากับเปนการปด
กั้นและไมเปดกวางใหประชาชนไดมีโอกาสเขาสูตําแหนงในองคกรตาม



 

บทสัมภาษณ 

๒๐ 

รัฐธรรมนูญ และประการสําคัญที่เปนปญหาของรัฐธรรมนูญฯ ป ๒๕๔๐ 
เปนอยางมากก็คือ การใหสิทธิขาราชการระดับสูงสามารถสมัครเพื่อเขา
รับการสรรหาใหดํารงตําแหนงในองคกรตามรัฐธรรมนูญไดโดยไมตอง
ลาออกจากตําแหนง ทําใหมีการอาศัยอํานาจหรืออิทธิพลจากตําแหนง
น้ัน ๆ เพ่ือประโยชนในการใหไดรับการสรรหา ซ่ึงผลการสรรหาที่
ออกมานั้นผูที่ไดรับการสรรหาลวนแลวแตเปนอดีตขาราชการทั้งส้ิน 
องคกรตามรัฐธรรมนูญจึงเปนแหลงผลประโยชนของอดีตขาราชการที่
เกษียณอายุเปนสวนใหญ 

   ดังน้ัน วิธีการแกไขปญหาดังกลาวก็คือตองกําหนดหลักเกณฑ
วาบุคคลผูที่จะสมัครเพื่อเขารับการสรรหาใหดํารงตําแหนงในองคกร
ตามรัฐธรรมนูญน้ันจะตองลาออกจากตําแหนงเดิมกอนเพื่อปองกัน 
การใชอํานาจ หรืออิทธิพลของตําแหนงน้ัน ๆ ในการใหไดรับการสรรหา 

   ๓.๒ ปญหาเกี่ยวกับการใชงบประมาณที่นอกเหนือหรือเกิน
กวาที่ไดรับอนุมัติจากรัฐสภา โดยรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมไดมีการ
แยกบัญญัติเร่ืองที่เกี่ยวกับการเงิน การคลัง และงบประมาณออกเปน
หมวดหน่ึงตางหาก และคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญมีความเห็น
วาเปนสาระสําคัญน้ัน   

   โดยความคิดเห็นสวนตัวน้ัน มีความเห็นวาเปนการแกไขปญหา
ที่ไมตรงจุดเพราะหากเปรียบเทียบระหวางรัฐธรรมนูญฯ ป ๒๕๔๐ 
มาตรา ๑๘๑ กับรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม มาตรา ๑๖๕ แลว เห็นวา  
หลักการมิไดมีการเปลี่ยนแปลงแตอยางใดนอกเสียจากรางรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหมจะไดเพ่ิมความในวรรคสองเทานั้น กลาวคือรางรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหมไมไดมุงถึงการแกไขปญหาในการใชงบประมาณในลักษณะที่
เปนการนอกเหนือไปจากที่ไดรับอนุมัติจากรัฐสภาของฝายบริหาร 
แตอยางใด ทั้งน้ี เพราะบทบัญญัติดังกลาวของรัฐธรรมนูญไดเช่ือมโยง
ไปยังกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง และในกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง
ดังกลาวก็ไดบัญญัติใหอํานาจฝายบริหารในการจายเงินเกินกวาที่รัฐสภา
อนุมัติไดในกรณีตาง ๆ และเม่ือจายไปแลวก็เพียงใหต้ังเงินรายจายเพื่อ
ชดใช ในกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจายเพิ่มเ ติมประจําป
งบประมาณ หรือในกฎหมายวาดวยโอนงบประมาณรายจายหรือใน
กฎหมายวาดวยงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณปตอไปเทานั้น   

 



 

บทสัมภาษณ 

๒๑ 

    ดวยสาเหตุน้ีเองจึงทําใหฝายบริหารตองดําเนินการขออนุมัติ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติมตอรัฐสภาเพื่อชดใชเงินคงคลังที่จายไปกอน
แลว  ดังน้ัน การที่จะแกไขปญหาในการใชงบประมาณที่นอกเหนือหรือ
เกินกวาที่ ได รับอนุมัติจากรัฐสภาของฝายบริหารจะตองยกเลิก
บทบัญญัติที่ใหอํานาจดังกลาวเสีย และบัญญัติหลักการไวในรัฐธรรมนูญ
ใหชัดเจนวาการใชจายเงินงบประมาณของฝายบริหารจะตองมา 
ขออนุมัติจากรัฐสภากอนทุกครั้ง 

   ๓.๓ ปญหาเกี่ยวกับระยะเวลาในการพิจารณาเพื่อใหความ
เห็นชอบหรือไมเห็นชอบในรางพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
เพ่ิมเติม และรางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจายของวุฒิสภา ซ่ึง
มีกําหนดระยะเวลาที่นอยมากโดยรัฐธรรมนูญฯ ป ๒๕๔๐ มาตรา ๑๘๐
กําหนดวาวุฒิสภาจะตองพิจารณาเพื่อใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบ
ภายใน ๒๐ วัน นับแตวันที่รางพระราชบัญญัติน้ันมาถึงวุฒิสภา และจะ
แกไขเพ่ิมเติมใด ๆ มิได ถาพนกําหนดเวลาดังกลาวใหถือวาวุฒิสภาได
ใหความเห็นชอบในรางพระราชบัญญัติน้ัน   

   มีความเห็นวาควรมีการแกไขกําหนดระยะเวลาดังกลาว โดย
ขยายระยะเวลาในการพิจารณาใหความเห็นชอบของวุฒิสภาเปน  
๖๐ วัน  ทั้ง น้ี เ พ่ือให วุฒิสภาไดมีโอกาสพิจารณากลั่นกรองราง
พระราชบัญญัติดังกลาวไดอยางละเอียดถี่ถวนใหมากยิ่งข้ึน  นอกจากนี้
ควรบัญญัติเพ่ิมเติมหลักการเพื่อใหวุฒิสภาสามารถขอแกไขเพิ่มเติมได
ในกรณีที่มีการตรวจพบขอบกพรองของรางพระราชบัญญัติงบประมาณ
ไดดวย 

   ๓.๔ ปญหาการนํารางพระราชบัญญัติที่รัฐสภาใหความ
เห็นชอบแลวข้ึนทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อพระมหากษัตริย
ทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใชบังคับเปนกฎหมายตาม
รัฐธรรมนูญฯ ป ๒๕๔๐ มาตรา ๙๓ ของนายกรัฐมนตรี เพราะในอดีต 
ที่ผานมาในกรณีของรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. .... ที่
รัฐสภาไดใหความเห็นชอบแลวแตมีการตรวจพบปญหาขอความที่
ขัดแยงกันในรางพระราชบัญญัติดังกลาวในภายหลัง ทําใหเกิดปญหา 
ขอกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการตราพระราชบัญญัติวากอนที่
นายกรัฐมนตรีจะไดนํารางพระราชบัญญัติข้ึนทูลเกลาทูลกระหมอม



 

บทสัมภาษณ 

๒๒ 

ถวายเพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใชบังคับเปน
กฎหมายนั้น  รัฐสภาสามารถที่จะนํารางพระราชบัญญัติดังกลาวกลับมา
พิจารณาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณถูกตองแลวจึงสงใหนายกรัฐมนตรี 
เพ่ือดําเนินการตอไปไดหรือไมเพียงใด จนตองมีการเสนอเรื่องพรอม
ความเห็นขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญฯ 
มาตรา  ๒๖๖  และศาลรัฐธรรมนูญได วิ นิจฉัยในคําวิ นิจฉัยศาล
รัฐธรรมนูญที่ ๓๑/๒๕๔๗ วารัฐสภาสามารถนํารางพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. .... กลับมาแกไขใหมไดเฉพาะในประเด็นที่มี
ความขัดแยงกันอยู  โดยแกไขใหเปนไปตามเจตนารมณของวุฒิสภา  
ซ่ึงปญหาดังกลาวนี้รางรัฐธรรมนูญฉบับใหมยังไมไดมีการบัญญัติ
แนวทางในการแกไขหรืออุดชองวางเกี่ยวกับปญหาดังกลาวที่อาจจะ
เกิดขึ้นไดอีกในอนาคตไวใหชัดเจน 

   ๓.๕ ปญหาเกี่ยวกับสัดสวนในการเขาชื่อเสนอขอเปด
อภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาเพ่ือใหคณะรัฐมนตรีแถลงขอเท็จจริงหรือ
ช้ีแจงปญหาสําคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินโดยไมมีการลงมติ
ของวุฒิสภาที่มีสัดสวนสูงเกินไป เน่ืองจากรัฐธรรมนูญฯ ป ๒๕๔๐ 
มาตรา ๑๘๗ กําหนดสัดสวนวาตองมีสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวา 
๓ ใน ๕ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา ซ่ึงตองเขาช่ือ
กันใหไดจํานวน ๑๒๐ คน  และในอดีตที่ผานมาไดมีความพยายามที่จะ
เขาช่ือกันเพ่ือขอเปดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาแตก็ลมเหลวทุกครั้ง
เพราะไมสามารถเขาช่ือกันไดครบตามสัดสวนจํานวนดังกลาว ทําให
ประสิทธิภาพการตรวจสอบและการควบคุมการบริหารราชการแผนดิน
ของวุฒิสภาลดนอยลง และปญหานี้ก็ยังไมได รับการแกไขในราง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม ตามรางมาตรา ๑๕๗ 

   ๓.๖ ปญหาเกี่ยวกับการกําหนดองคประชุมของสภา
ผูแทนราษฎร  วุฒิสภา  หรือที่ประชุมรวมกันของทั้งสองสภา 
ที่กําหนดไวสูงเกินไป กลาวคือ  

   การประชุมดังกลาวตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึง
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม และในทางปฏิบัติจะมี
ปญหาขัดแยงกันตลอดวาการนับองคประชุมของสภานั้นจะถือตามสมุด
ลงช่ือของสมาชิกกอนเขาประชุมหรือจะถือตามจํานวนสมาชิกที่อยูใน
หองประชุมหรือจะถือตามจํานวนสมาชิกที่อยูในหองประชุมขณะลงมติ 



 

บทสัมภาษณ 

๒๓ 

แตรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมก็ไมมีการบัญญัติเอาไวใหชัดเจนเพื่อที่จะหา
ทางแกไขปญหาดังกลาว ซ่ึงในตางประเทศมีการกําหนดองคประชุมไว
เพียงจํานวน ๑ ใน ๓ เทานั้น  เวนแตตอนลงมติจะตองมีองคประชุม 
ไมนอยกวากึ่งหน่ึง และโดยความเห็นสวนตัวแลวมีความเห็นดวยกับ
หลักการในการกําหนดองคประชุมของตางประเทศดังกลาว 

   

   ประเด็นที่ ๔ หลักการที่ไมควรมีการแกไขเพ่ิมเติมแตกลับ
มีการแกไขเพิ่มเติม มีดังน้ี 

   ๔.๑ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
    ๔.๑.๑ การกําหนดเขตเลือกต้ัง 
    ตามรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม มาตรา ๙๒ (๑) ซ่ึงไดกําหนด

หลักการเกี่ยวกับวิธีการในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดย
กําหนดใหแบงเขตเลือกต้ังเปนเขตใหญในแตละเขตมีสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรได ๓ คน แตไมไดกําหนดวาประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งสามารถ
ลงคะแนนเสียงไดคนละกี่เสียง  ทั้งน้ี โดยมีเหตุผลวาการกําหนดเขต
เลือกตั้งใหใหญข้ึน สามารถปองกันปญหาการซื้อสิทธิขายเสียง รวมทั้ง
ปญหาการทุมเงินและแขงขันกันทางการเมืองสูง โดยเฉพาะทําใหพรรค
การเมืองขนาดเล็กไดรับโอกาสและความเปนธรรมในการเลือกต้ังมาก
ยิ่งข้ึน  

    ตามหลักการดังกลาวนี้มีความเห็นวานาจะเปนผลเสีย
มากกวาผลดี เพราะจะทําใหการเขาสูอํานาจของสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรยอนกลับไปสูวงจรเดิมที่เต็มไปดวยการซื้อสิทธิขายเสียงและ 
การใชจายเงินในการเลือกต้ังอยางมหาศาล เน่ืองจากมีการกําหนด 
เขตเลือกต้ังเปนแบบเขตใหญ บางเขตเลือกต้ังมีหมูบานอยูในความดูแล
เปนจํานวนถึง ๕๐๐ หมูบาน  และตองดูแลประชาชนถึงจํานวน  
๖๐๐,๐๐๐ คน ทําใหการดูแลและการหาเสียงกระทําไดอยางไมทั่วถึง 
เปนการปดโอกาสของนักการเมืองรุนใหมที่มีไฟแรงไมสามารถเขามา
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได  นอกจากนี้การเลือกตั้งแบบเขตใหญ
ทําใหเกิดการปดความรับผิดชอบขึ้นในระหวางผูสมัครดวยกันเอง และ
เกิดกระบวนการหักหลังกันในพรรคการเมืองเดียวกัน เปนปญหานําไปสู
ระบบพรรคการเมืองที่ออนแอในที่สุด 

    ๔.๑.๒ จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขต
เลือกต้ัง 



 

บทสัมภาษณ 

๒๔ 

    การลดจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขต
เลือกต้ังลงเหลือ ๓๒๐ คน จากเดิม ๔๐๐ คน น้ัน  

    มีความเห็นวานาจะไมถูกตอง เพราะในสังคมของประเทศ
ไทยเราการคมนาคมและการสื่อสารยังไมกวางขวางและครอบคลุม
เทาที่ควร  โดยเฉพาะประชาชนที่อยูในทองที่ชนบทหางไกลจากการ
คมนาคมและการสื่อสารนั้นยังมีความตองการที่จะไดรับการดูแลจาก
ภาครัฐอยูอีกมาก สภาพสังคมของเราในปจจุบันจึงจําเปนตองมีจํานวน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในระดับที่พอสมควร  ดังน้ัน มีความเห็นวา
สัดสวนจํานวนประชาชน ๑๕๐,๐๐๐ คนตอสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จํานวน ๑ คน นาจะเปนสัดสวนที่มีความเหมาะสมที่สุด และไมสมควร 
ที่จะไปลดจํานวนสมาชิกแบบแบงเขตเลือกต้ัง 

    ๔.๑.๓ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 
    ตามรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม มาตรา ๙๒ ไดบัญญัติ 

ใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ๒ ประเภท คือ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบแบงเขตเลือกตั้ง และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน  
โดยยกเลิกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือและใชแบบ 
สัดสวนแทน โดยคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญมีเหตุผลวา
สมา ชิกสภาผู แทนราษฎรแบบบัญชีราย ช่ือตามหลักการของ
รัฐธรรมนูญฯ ป ๒๕๔๐ น้ัน เปนการใหอํานาจหัวหนาพรรคการเมือง
และคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมากเกินไปในการคัดเลือก
บุคคลในบัญชีรายช่ือ และการคัดเลือกบุคคลเขามาในบัญชีรายช่ือ 
มักจะเปนการตอบแทนผูสนับสนุนทางการเงินแกพรรคการเมือง รวมทั้ง
มีการกลาวหาวาระบบบัญชีรายช่ือจะนําไปสูระบบประธานาธิบดี ซ่ึงเปน
การกลาวหาที่คลาดเคลื่อนไมตรงกับความเปนจริง  

    โดยสวนตัวแลวน้ัน มีความเห็นวาระบบบัญชีรายช่ือยังมี
ขอดีอยูมาก กลาวคือ 

    (๑)  ยังมีความจําเปนอยางยิ่งในการพัฒนาระบบการเขาสู
อํ านาจของสมาชิกสภาผู แทนราษฎร   ทั้ ง น้ี  เ น่ืองจากมีบุคคล 
บางประเภทของสังคมที่มีความรู ความสามารถ มีคุณสมบัติที่นาจะเขา
มาทํางานการเมืองได แตบุคคลทั้งหลายเหลานี้ตางไมมีความพรอมที่จะ
ลงสมัครรับเลือกตั้งในระบบการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง เพราะ
บุคคลเหลานี้ยังขาดประสบการณและความชํานาญอยางเพียงพอในการ
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๒๕ 

หาเสียงแบบโฆษณาชวนเชื่อ  ดังน้ัน ระบบการเลือกต้ังแบบบัญชี
รายช่ือจึงเปนระบบที่เปดโอกาสใหบุคคลเหลานี้สามารถเขามาทําหนาที่
เปนผูแทนปวงชนชาวไทยได 

    (๒) ในการพัฒนาการเมืองสมัยใหมโดยการมุงหมายท่ีจะ
ใหพรรคการเมืองตาง ๆ จะตองนําเสนอนโยบายตอประชาชนมากกวา
การโฆษณาชวนเชื่อ และระบบการเลือกต้ังแบบบัญชีรายช่ือเปนระบบที่
เนนใหพรรคการเมืองตองนํานโยบายไปใชในการหาเสียงเลือกต้ังซ่ึงเปน
ขอดีที่สําคัญที่สุดของระบบนี้ 

    (๓) ในอดีตที่ผานมากอนใชบังคับรัฐธรรมนูญฯ ป ๒๕๔๐ 
ระบบการเลือกตั้งของประเทศไทยไมเคยสนองเจตนารมณทางการเมือง
ของประชาชนไดอยางแทจริงครบถวน เพราะในการลงคะแนนเสียงน้ัน
ประชาชนไมมีทางเลือก เชน ชอบ นาย ก. แตไมชอบพรรคการเมือง
ของ นาย ก. เม่ือไปใชสิทธิลงคะแนนตองถูกบังคับใหเลือกทั้ง นาย ก. 
และพรรคการเมืองของ นาย ก. ดวย แตระบบบัญชีรายชื่อน้ีจะชวย
สะทอนเจตนารมณทางการเมืองของประชาชนไดอยางแทจริงครบถวน  
ทั้งน้ี เพราะประชาชนแตละคนสามารถลงคะแนนได ๒ เสียง ถาชอบ 
นาย ก. ก็ลงคะแนนให นาย ก.  ๑ เสียง ถาไมชอบพรรคการเมืองของ 
นาย ก. ก็ไปลงคะแนนใหพรรคการเมืองอื่นอีก ๑ เสียง หรือถาชอบทั้ง 
นาย ก. และพรรคการเมืองของ นาย ก. ก็ลงคะแนนใหทั้ง ๒ เสียง  
น่ีแหละคือประชาธิปไตยที่แทจริง ทําใหประชาชนสามารถสะทอน
เจตนารมณของตนเองไดอยางครบถวนและถูกตอง 

    นอกจากนี้ จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชี
รายช่ือน้ันมีความเห็นวาอยางนอยตองมีจํานวนเทาเดิม กลาวคือ  
จํานวน ๑๐๐ คน ตามรัฐธรรมนูญฯ ป 2540 เพราะปจจุบันความตื่นตัว 
ในประชาธิปไตยของการเมืองไทยไดมีการพัฒนามาในระดับที่คอนขาง
ไกลแลวพอสมควร และมีกลุมสาขาอาชีพตาง ๆ หรือผู มีความรู 
ความสามารถหรือมีช่ือเสียง และเปนที่ยอมรับของคนในสังคมอยูเปน
จํานวนมาก   

    ดังน้ัน จึงไมควรปดกั้นโอกาสของบุคคลเหลานี้  ทั้งน้ี 
ระบบบัญชีรายช่ือมีเจตนารมณใหพรรคการเมืองทุกพรรคตองพยายาม
เสนอบุคคลโดยคํานึงถึงบุคคลตามกลุมสาขาอาชีพตาง ๆ ในสังคม และ
ตองพยายามเสนอบุคคลที่เปนที่ยอมรับนับถือหรือมีช่ือเสียงของแตละ
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สาขาอาชีพเทานั้น  หากพรรคการเมืองใดเสนอรายชื่อนายทุน เจาพอ 
นักเลงหรือพอคายาเสพติดในบัญชีรายช่ือโดยเฉพาะลําดับตน ๆ พรรค
การเมืองน้ันก็จะถูกสังคมตอตานและลงโทษโดยการไมลงคะแนนให 

 

   ๔.๒  วุฒิสภา 
    ตามรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม มาตรา ๑๐๖ ไดเปลี่ยน

หลักการเกี่ยวกับวิธีการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาจากการเลือกต้ังโดยตรง
เชนเดียวกับที่มาของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามหลักการของ
รัฐธรรมนูญฯ ป ๒๕๔๐ เปนวิธีการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา
สมาชิกวุฒิสภาแทน ซ่ึงการเปลี่ยนหลักการเกี่ยวกับวิธีการไดมาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภาดังกลาวนี้  

     โดยสวนตัวผมแลวไมเห็นดวยเปนอยางยิ่งกับหลักการนี้ 
เพราะสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหาหรือการแตงต้ังน้ันไดกลาย 
เปนอดีตไปแลว เน่ืองจากเราไดตอสูหรือคัดคานระบบดังกลาวมาโดย
ตลอดเปนระยะเวลา ๓๐ ป โดยเฉพาะตัวผมเองนั้นไมนอยกวา ๑๐ ป 
นับแตเหตุการณพฤษภาทมิฬ ทั้งน้ีเพราะเราไมตองการเห็นภาพการ
ทํางานของวุฒิสภาเปนเพียงสภาที่ค้ําบัลลังก รัฐบาล หรือเปนสภาของ 
อมาตยาธิปไตย แตประชาชนตองการหรืออยากเห็นวุฒิสภาใน
ภาพลักษณ ดังตอไปนี้ 

    (๑) อยากเหน็วุฒิสภาเปนสภาของประชาชนอยางแทจริง 
     (๒) อยากเห็นวุฒิสภาเปนสภาที่ประชาชนสามารถเขาถึง

ไดงายและดูแลทุกขสุขความเดือดรอนหรือเร่ืองราวรองทุกขตาง ๆ ของ
ประชาชน ซ่ึงเปนการแกจุดออนของสภาผูแทนราษฎร 

    (๓) อยากเห็นวุฒิสภามีบทบาทและอํานาจหนาที่เพ่ิมมาก
ยิ่งข้ึน โดยเฉพาะในดานการกลั่นกรองกฎหมายและการตรวจสอบการ
ใชอํานาจรัฐของฝายบริหาร 

    (๔) อยากเห็นการทํางานของวุฒิสภาเปนการทํางานเต็ม
เวลาและทํางานเพื่อประชาชนอยางแทจริง เปนสภาที่ตรวจสอบหรือ
ถวงดุลกับสภาผูแทนราษฎรในการพิจารณาใหความเห็นชอบราง
กฎหมายและเรื่องตาง ๆ อยางเขมแข็ง 

    ดังน้ัน  รัฐธรรมนูญฯ ป ๒๕๔๐ จึงไดเปลี่ยนหลักการ
เกี่ยวกับวิธีการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาเสียใหม โดยใหมีที่มามาจากการ
เลือกต้ังของประชาชนโดยตรง และตลอดระยะเวลา ๖ ปที่ผานมา  
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ในการทําหนาที่ของสมาชิกวุฒิสภาชุดที่มาจากการเลือกต้ังชุดแรกตาม
รัฐธรรมนูญฯ ป ๒๕๔๐ น้ัน ในดานของผลการปฏิบัติงานเห็นไดชัดเจน
วาอยูในระดับที่ดีพอสมควร ไมเคยมีวุฒิสภาชุดไหนในอดีตที่เคยลงมติ 
ไมเห็นชอบดวย หรือควํ่ารางกฎหมายของรัฐบาลไดสําเร็จ แตวุฒิสภา
ชุดที่ผานมานี้ทําได เชน  

    ในการลงมติ เ พ่ือใหความเห็นชอบหรือไม เห็นชอบ 
ในรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๔๔ ของรัฐบาลสมัยนายชวน  หลีกภัย เปนนายกรัฐมนตรี  
ผลการลงมติของวุฒิสภาออกมาคะแนนเสียงเทากัน จนกระทั่งประธาน
วุฒิสภาในขณะนั้นตองออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 
ใหความเห็นชอบในรางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว หรือ 

     ในกรณีรางพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ซ่ึงสภาผูแทนราษฎรไดใหความเห็นชอบแลว แตวุฒิสภาไดลงมติใน
วาระที่ ๓ ไมเห็นชอบดวยกับสภาผูแทนราษฎรทําใหรางพระราชบัญญัติ
ฉบับดังกลาวเปนอันตกไปและรัฐบาลก็ยอมรับ หรือ 

     ในกรณีรางพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ พ.ศ. .... ซ่ึงสภาผูแทนราษฎรไดใหความเห็นชอบแลว 
แตวุฒิสภาลงมติในวาระที่ ๓ ใหแกไขเพิ่มเติมโดยมีการแกไขใน
รายละเอียดเกือบทุกมาตรา แตสภาผูแทนราษฎรก็เห็นชอบดวยกับการ
แกไขเพิ่มเติมของวุฒิสภา   

     นอกจากนี้ ยังมีรางพระราชบัญญัติอื่นๆ อีกจํานวนนับ 
๑๐๐ ฉบับ ที่วุฒิสภามีการพิจารณากลั่นกรองและแกไขเพิ่มเติมอยาง
มากแตทายที่สุดก็เปนที่ยอมรับของสภาผูแทนราษฎรและรัฐบาล   

     ซ่ึงจากสภาพการทํางานที่ มีความเขมแข็งของสมาชิก
วุฒิสภาที่มาจากการเลือกต้ังชุดแรกนี้เองที่ทําใหรัฐบาลโดยเฉพาะ 
สมัยรัฐบาลของพันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี เกิด
ความกลัวหรือวิตกกังวลจนตองหาทางเขามาแทรกแซงการทํางาน 
ของวุฒิสภาดวยวิธีการตาง ๆ แตถึงกระนั้นก็มีสมาชิกวุฒิสภาไมเกิน  
๓๐-๔๐% เทานั้นที่ รัฐบาลสามารถแทรกแซงไดอยางจริงจัง  ซ่ึง 
สวนใหญยังคงเปนอิสระ 

    อยางไรก็ตาม ภาพพจนหรือผลงานดานการพิจารณา เลือก
แตงต้ัง ใหคําแนะนํา หรือใหความเห็นชอบใหบุคคลดํารงตําแหนงใน
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องคกรตาง ๆ ของสมาชิกวุฒิสภาชุดที่มาจากการเลือกตั้งชุดแรกนี้ 
ยังไมคอยเปนที่พอใจหรือยังมีขอบกพรองอยูบาง 

    โดยสรุปแลว วิธีการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาโดยการสรรหา
น้ันไมเปนประโยชนตอการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย เราไมควรที่จะ
ถอยหลังเขาคลอง ทั้งน้ี วิธีการใหไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาโดยวิธีการ 
สรรหานั้นผลที่ไดจากการสรรหาดังกลาวอาจเปรียบเทียบไดกับการ 
สรรหาสมาชิกสมัชชาแหงชาติ จํานวน ๒,๐๐๐ คน ซ่ึงเต็มไปดวยการ 
ล็อบบี้ ล็อคโผ ซ้ือคะแนนกัน หรือแลกคะแนนกัน ดังที่ปรากฏตามสื่อ
ตาง ๆ รวมทั้งการปฏิบัติหนาที่ของสภารางรัฐธรรมนูญยังถูกแทรกแซง
อีกดวย ตัวอยางเชน สภารางรัฐธรรมนูญถูกบังคับใหกลับมติเกี่ยวกับ
บุคคลที่จะมาดํารงตําแหนงเปนประธานคณะกรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญ โดยมีมติใหผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมิไดเปนสมาชิกสภาราง
รัฐธรรมนูญสามารถที่จะมาดํารงตําแหนงเปนประธานคณะกรรมาธิการ
ยกรางรัฐธรรมนูญได เปนตน 

   

   ๔.๓ องคกรแกวิกฤติชาติ 
    ตามรางรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคสอง ที่มีการบัญญัติ 

ใหมีคณะบุคคลซึ่งประกอบดวยผูรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ดาน 
ตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญเปนผูพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหาวิกฤติของ
ประเทศที่ไมอาจแกไขปญหาโดยวิถีทางปกติไดน้ัน ตามบทบัญญัติ
ดังกลาวดูเสมือนหน่ึงเปนการปฏิวัติระบอบประชาธิปไตยโดยชอบดวย
รัฐธรรมนูญ ทั้งน้ี หากพิจารณาองคกรหรือคณะบุคคลดังกลาวแลว
เสมือนหน่ึงมีเจตนารมณที่จะใหมาเปน Super power เหนือองคกร 
ทุกองคกรในรัฐธรรมนูญ  และคําว า  “ภาวะวิกฤติ” หรือคําว า 
“เหตุการณคับขัน” หรือคําวา “สถานการณจําเปนอยางยิ่งในทาง
การเมือง” น้ัน มีความหมายแคไหน เพียงใด ก็ยังไมมีความชัดเจน 
และเม่ือองคกรหรือคณะบุคคลดังกลาวมีการประชุมรวมกันและมีมติแลว
จะมีผลบังคับอยางไร หรือไม เชน ที่ประชุมมีมติใหนายกรัฐมนตรี
ลาออก ถามวาใครจะเปนผูบังคับใหนายกรัฐมนตรีลาออก  นอกจากนี้ 
ยังไมมีความชัดเจนในทางปฏิบัติวาใครจะเปนผูนําความกราบบังคมทูล
ใหนายกรัฐมนตรีลาออกหรือใครจะเปนผูนําความกราบบังคมทูลเพื่อ
ทรงแตงต้ังนายกรัฐมนตรีคนใหม ตลอดจนนายกรัฐมนตรีที่ไดรับการ
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แตงต้ังข้ึนมาโดยไมมีฐานเสียงสนับสนุนในสภาผูแทนราษฎรจะสามารถ
ทํางานหรืออยูไดอยางไร เปนตน 

   

   ๔.๔ เกี่ ยวกับหลักการในการกําหนดวาระการดํารง
ตําแหนงของนายกรัฐมนตรี 

    ตามรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม มาตรา ๑๖๗ วรรคสี่ ซ่ึง
กําหนดวานายกรัฐมนตรีจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระหรือ 
เกินกวาแปดปมิไดน้ัน มีความเห็นวาไมมีความจําเปนที่จะตองมีการ
บัญญัติเพ่ือกําหนดวาระการดํารงตําแหนงดังกลาว เพราะจากการศึกษา
ไมปรากฏวาในตางประเทศจะมีการบัญญัติเชนน้ี ที่มีบัญญัติก็แตเฉพาะ
การกําหนดวาระการดํารงตําแหนงในระดับประมุขของรัฐในประเทศที่มี
ระบบการปกครองแบบประธานาธิบดีเทานั้น แตสําหรับการปกครองใน
ระบบรัฐสภาแลวจะไมมีการกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของ
นายกรัฐมนตรี  ทั้งน้ี การกําหนดวาระดังกลาวนาจะเปนผลรายในทาง
ปฏิบัติมากกวาเพราะการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรค
การเมืองน้ันจะตองมีความตอเน่ืองไมสามารถเวนวรรคได 

   ๔.๕ เกี่ยวกับหลักการที่มีการบัญญัติใหสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรสามารถดํารงตําแหนงรัฐมนตรีไดโดยไมตองพนจากการ
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร   

    การบัญญัติหลักการในลักษณะดังกลาวนี้จะเปนสาเหตุ 
ทําใหการเมืองไทยกลับเขาสูวงจรอุบาทว จะมีแกงหรือกลุมที่พยายาม 
หาเสียงเพ่ือใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในอาณัติใหได จํานวน
ประมาณ ๖-๑๐ คน เพ่ือสําหรับใชในการตอรองกับตําแหนงรัฐมนตรี 
หากไมไดตามที่ตอรองไวก็จะหาทางโคนลมรัฐบาล ซ่ึงการบัญญัติให
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนรัฐมนตรีไดโดยไมตองพนจากการเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรนี้จะทําใหรัฐบาลไมมีความเขมแข็ง  

    ประกอบกับหลักการที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีสิทธิ
เขาช่ือเสนอญัตติขอเปดอภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรีไดงายขึ้น
กวาเดิมตามรางมาตรา ๑๕๔ แลว จะยิ่งทําใหรัฐบาลมีความออนแอมาก  

     ดังน้ัน จึงมีความเห็นวาควรบัญญัติหลักการเพื่อกําหนดให
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงรัฐมนตรี
ตองพนจากการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ทั้งน้ี เพ่ือเปนการแยก
บทบาทใหชัดเจนในการใชอํานาจระหวางการใชอํานาจนิติบัญญัติและ



 

บทสัมภาษณ 

๓๐ 

อํานาจบริหารซึ่งจะเปนการดุลและคานกันระหวางอํานาจทั้งสอง
ดังกลาว 

   

   ๔.๖ เกี่ยวกับหลักการที่กําหนดใหศาลหรือองคกรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญสามารถเสนอรางพระราชบัญญัติหรือราง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไดเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การจัดองคกรและกฎหมายที่องคกรนั้นเปนผูรักษาการตามรางมาตรา 
๑๓๔ (๒) และมาตรา ๑๓๘ (๓) น้ัน   

    มีความเห็นวาหลักการในลักษณะดังกลาวนี้นาจะไมถูกตอง
ในทางทฤษฎีเกี่ยวกับหลักการแบงแยกอํานาจอธิปไตย ทั้งน้ี เพราะ
หลักการดังกลาวเปรียบเสมือนกับการที่ศาลใชอํานาจในทางนิติบัญญัติ
เสียเอง 

   

   ๔.๗ เกี่ยวกับหลักการหามมิใหมีการควบรวมพรรค
การเมืองในระหวางอายุของสภาผูแทนราษฎร 

     ตามรางมาตรา ๙๙ วรรคสอง ซ่ึงเปนหลักการที่กําหนด
ข้ึนมาเพื่อที่จะปองกันปญหาพรรคการเมืองใหญหรือพรรคการเมืองที่มี
ทุนคอนขางสูงซ้ือตัวสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขาสังกัด อันเปนการ
ทําลายระบบพรรคการเมืองโดยเฉพาะพรรคการเมืองเล็ก ๆ หรือพรรค
การเมืองที่มีทุนคอนขางนอย  แตในความเปนจริงแลวการควบรวม
พรรคการเมืองไมใชเร่ืองที่เกิดขึ้นไดบอย ๆ และงาย ๆ ภายหลังการ
เลือกต้ัง กรณีการควบรวมพรรคการเมืองที่ผานมานั้นมันเปนกรณีพิเศษ
เฉพาะเทานั้น  

     เราไมควรที่จะเปลี่ยนหลักการเดิมโดยถือเอากรณีเดียวมา
เปนหลักในการตัดสิน เพราะการควบรวมพรรคการเมืองน้ันมันเปน
ธรรมชาติของการเมือง และเปนสิทธิของพรรคการเมือง ซ่ึงหากมีความ
จําเปนหรือมีปญหาภายในพรรคการเมืองแลว ก็มีความจําเปนตองยุบ
หรือควบรวมซึ่งเปนเร่ืองธรรมชาติของการเมืองอยูแลว 

 

   ๔.๘ เกี่ยวกับหลักการในการยกฐานะพนักงานทองถ่ินให
เปนขาราชการหรือหลักการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

     ตามร างมาตรา  ๒๗๙  ที่ กํ าหนดใหคณะกรรมการ
ขาราชการสวนทองถิ่นตามวรรคหนึ่งประกอบดวย ผูแทนของหนวย



 

บทสัมภาษณ 

๓๑ 

ราชการที่เกี่ยวของ ซ่ึงตามรางดังกลาวเสมือนเปนการเพิ่มอํานาจให
ราชการสวนกลางหรือกระทรวงมหาดไทยสามารถเขาไปควบคุมหรือ
แทรกแซงการปกครองสวนทองถิ่นไดมากขึ้น 

 

   ๔.๙ เกี่ยวกับหลักการในการสรรหาผูดํารงตําแหนงใน
องคกรตามรัฐธรรมนูญตาง ๆ เชน  

    การสรรหาและการเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามราง
มาตรา ๒๐๒ การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ
การเลือกต้ัง ตามมาตรา ๒๒๖ การสรรหาและการเลือกผูตรวจการ
แผนดินของรัฐสภา ตามรางมาตรา ๒๓๖ การสรรหาและการเลือก
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ตามรางมาตรา 
๒๓๙ การสรรหาและการเลือกกรรมการตรวจเงินแผนดินและผูวาการ
ตรวจเงินแผนดิน ตามรางมาตรา ๒๔๕ หรือการสรรหาและการเลือก
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตามรางมาตรา ๒๔๗ เปนตน  

    ซ่ึงรางรัฐธรรมนูญมาตราดังกลาวไดกําหนดหลักการในการ
สรรหาและการเลือกผูดํารงตําแหนงในองคกรตามรัฐธรรมนูญองคกร 
ตาง ๆ โดยใหมีคณะกรรมการสรรหาทําหนาที่สรรหาและคัดเลือก
ผูทรงคุณวุฒิหรือบุคคลผูสมควรดํารงตําแหนงใหไดจํานวนตามที่
รัฐธรรมนูญกําหนด แลวเสนอรายชื่อผูไดรับเลือกตอประธานวุฒิสภา
เพ่ือใหที่ประชุมวุฒิสภามีมติใหความเห็นชอบบุคคลผูไดรับการคัดเลือก
ดังกลาว และในการลงมติน้ันถาวุฒิสภาใหความเห็นชอบใหประธาน
วุฒิสภานําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแตงต้ังตอไป แตถาวุฒิสภา 
ไมเห็นชอบไมวาทั้งหมดหรือบางสวนใหสงช่ือผูไดรับการคัดเลือก
กลับไปยังคณะกรรมการสรรหาพรอมดวยเหตุผล หากคณะกรรมการ
สรรหาเห็นดวยกับวุฒิสภาใหเร่ิมกระบวนการสรรหาใหม แตหาก
คณะกรรมการสรรหาไมเห็นชอบกับมติของวุฒิสภาและมีมติยืนยันตาม
มติเดิมดวยคะแนนเอกฉันทใหประธานวุฒิสภานําความกราบบังคมทูล
เพ่ือทรงแตงต้ังตอไปนั้น 

    ตามหลักการดังกลาวที่กําหนดใหคณะกรรมการสรรหา 
มีอํานาจในการยืนยันตามมติเดิมดวยคะแนนเอกฉันทในกรณีที่ 
ไมเห็นชอบกับมติของวุฒิสภาได ทําใหคณะกรรมการสรรหาหรือ
ขาราชการมีอํานาจมากกวาวุฒิสภาซึ่งเปนหน่ึงในองคอํานาจอธิปไตย 
รวมทั้งหลักการดังกลาวยังเปนการผลักภาระความรับผิดชอบในทาง
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๓๒ 

การเมืองใหกับ วุฒิสภากรณีที่ มีความบกพรองเกิดขึ้นเกี่ ยวกับ
กระบวนการสรรหา ทั้ง ๆ ที่วุฒิสภาไดมีมติไมเห็นชอบ เพราะไดบัญญัติ
บังคับวาหากคณะกรรมการสรรหายืนยันมติดวยคะแนนเสียงเอกฉันท
แลวประธานวุฒิสภาตองเปนผูนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแตงต้ัง
ตอไป 

 

   ๔.๑๐ เกี่ยวกับหลักการในการบัญญัติเรื่องวาดวยจริยธรรม
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐในหมวดที่ 
๑๓ โดยขาดมาตรการในการลงโทษนั้น  

    มีความเห็นวาการบัญญัติหลักการดังกลาวไวไมนาจะ
ไดผลในทางปฏิบัติ เพราะแมแตคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และคณะมนตรี
ความมั่นคงแหงชาติยังยกรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
(ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ไวอยางขาดจริยธรรมและคุณธรรม 
ตัวอยาง เชน  

    กรณีที่ ๑  เกี่ยวกับการนํารางรัฐธรรมนูญข้ึนทูลเกลาฯ   
   โดยรัฐธรรมนูญฯ (ฉบับช่ัวคราว) มาตรา ๑๙ ไดบัญญัติให
สภารางรัฐธรรมนูญทําหนาที่ในการยกรางรัฐธรรมนูญ ซ่ึงโดยหลักการแลว
เม่ือมีการจัดทํารางรัฐธรรมนูญแลวเสร็จ ผูที่สมควรเปนผูนํารางรัฐธรรมนูญ
ข้ึนทูลเกลาฯ ควรจะเปนประธานสภารางรัฐธรรมนูญ แตในรัฐธรรมนูญฯ 
(ฉบับช่ัวคราว) มาตรา ๓๑ กลับบัญญัติใหประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
เปนผูนํารางรัฐธรรมนูญข้ึนทูลเกลาฯ ซ่ึงเขาทํานองวาผูรางไมไดทูลเกลาฯ 
แตผูไมไดรางกลับเปนผูทูลเกลาฯ หรือ 

    กรณีที่  ๒   เกี่ยวกับการแตง ต้ังสมาชิกสภาราง
รัฐธรรมนูญแทนตําแหนงที่วาง  

    โดยหลักการที่ถูกตองแลวจะตองแตงต้ังจากบุคคลที่มี
รายช่ือในบัญชีรายช่ือจํานวน ๒๐๐ คน ตามที่สมัชชาแหงชาติได
คัดเลือกสมาชิกดวยกันเองเอาไวแลว แตรัฐธรรมนูญฯ (ฉบับช่ัวคราว) 
มาตรา ๒๔ กลับใหอํานาจประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ
สามารถแตงต้ังจากบุคคลที่เคยเปนสมาชิกสมัชชาแหงชาติ ซ่ึงเปน
บุคคลนอกบัญชีรายช่ือดังกลาวได เปนตน 
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๓๓ 

จุลนิติ   :   สุดทายนี้ ใครขอใหทานอาจารยชวยสรุปถึงภาพรวม 
เกี่ยวกับทิศทางของรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม ทั้งน้ี เพื่อประโยชน
ในการที่จะปรับปรุงแกไขของสภารางรัฐธรรมนูญใหมีความ
สมบูรณตอไปวามีขอสังเกตประการใดบาง 

 

อ.ชุมพลฯ   :    หากจะใหกลาวถึงภาพรวมโดยสรุปของรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
ซ่ึงอยูในระหวางการยกรางของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ
ขณะน้ีแลว ผมมีความเห็นวาบรรยากาศโดยรวมอยูภายใตการควบคุม
และครอบงําของคณะมนตรีความม่ันคงแหงชาติต้ังแตตนจนจบ 
กลาวคือ ต้ังแตกระบวนการสรรหาสมาชิกสมัชชาแหงชาติ การคัดเลือก
สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ การคัดเลือกคณะกรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญ ตลอดจนการสรรหาสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ  
ลวนแลวแตอยูภายใตอํานาจของคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติทั้งส้ิน 

   การยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมในขณะน้ีต้ังอยูบนพื้นฐาน
แนวความคิดที่ไมเอารัฐธรรมนูญฉบับเดิม อยูบนพื้นฐานการลมลาง
ระบอบทักษิณโดยโทษรัฐธรรมนูญฯ ป ๒๕๔๐ เปนตนเหตุและมีอคติ 
กับนักการเมืองมากจนเกินไป ดังน้ัน บรรยากาศการยกรางรัฐธรรมนูญ
จึงขาดการมีสวนรวมของภาคประชาชนรวมทั้งการโตเถียงหรือช้ีแจง
เหตุผลในแตละเร่ืองอันเปนเร่ืองสําคัญอยางแทจริง การเปดโอกาสให
ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นในขณะนี้น้ันก็เปนแตเพียงรูปแบบหรือ
พิธีการที่ไดจัดต้ังไวเทานั้น 

   นอกจากนี้การยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมยังตกอยูทามกลาง
ความหวาดระแวงของสังคมโดยตลอด นับต้ังแตความหวาดระแวงใน
การสืบทอดอํานาจของคณะผูทําการรัฐประหาร เม่ือวันที่ ๑๙ กันยายน 
๒๕๔๙ เปนตน ประกอบกับบุคคลในคณะรัฐประหารเองหรือกลุมบุคคล
ที่เกี่ยวของก็พยายามออกมาชี้นําและพูดจาขมขูใหสังคมไดรับทราบ
ตลอดเวลาดวยถอยคําตาง ๆ เชน รัฐธรรมนูญฯ ป ๒๕๔๐ เปนฉบับที่
กาวหนาและเปนสากลเกินไปไมคํานึงถึงสภาพสังคมการเมืองของ
ประเทศ มีความยาวเกินไป เปนเผด็จการทางรัฐสภา ดังน้ัน รัฐธรรมนูญ
ฉบับใหมจึงควรเปนแบบไทย ๆ และถาหากประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ัง
โดยเสียงขางมากของผูมาออกเสียงประชามติ มีมติไมเห็นชอบใหนําราง
รัฐธรรมนูญฉบับใหมมาใชบังคับแลว อาจจะไดรัฐธรรมนูญฉบับของ 



 

บทสัมภาษณ 

๓๔ 

คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติและรัฐบาล ซ่ึงอาจจะยิ่งแยไปกวาอีก 
เปนตน 

   สรุป รางรัฐธรรมนูญฉบับใหมที่คณะกรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญไดทําการเผยแพรอยูในปจจุบันซ่ึงเปนฉบับรับฟงความ
คิดเห็นมีทิศทางหรือสาระสําคัญ ดังน้ี 

   ๑. ทําใหพรรคการเมืองมีความออนแอโดยเฉพาะการกําหนด
เขตเลือกต้ังใหใหญข้ึนและการกําหนดใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปน
รัฐมนตรีไดโดยไมตองพนจากการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

   ๒. ทําใหการซื้อสิทธิขายเสียงและการใชจายเงินในการเลือกตั้ง
มีเพ่ิมมากขึ้นกวาเดิม ทําใหการเมืองของไทยกลับสูวงจรอุบาทว  
เหมือนในอดีต และที่เลวรายไปกวาในอดีตคือ รางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
ในมาตรา ๑๕๘ วรรคสอง ใหสิทธิสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสามารถ 
ลงมติไดอยางเปนอิสระในการลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีโดยไมผูกพันมติของพรรคการเมืองที่ตนสังกัดซึ่งจะทําใหเกิด
พฤติกรรมการจายเงินกอนลงมติ หรือท่ีเคยเรียกกันติดปากในอดีตวา 
“คาปลดซิปในหองนํ้า” 

   ๓. ไมมีหลักประกันใดที่จะรับประกันไดวาองคกรอิสระจะไมถูก
แทรกแซงและครอบงําดังเชนในอดีตที่ผานมา ไมมีบทบัญญัติใดที่จะ
เปนมาตรการที่เขมแข็งและมีความชัดเจนในการปองกันหรือแกไข
ปญหาในเรื่องผลประโยชนทับซอน โดยเฉพาะวุฒิสภากําลังจะกลายเปน
สภาขุนนางไปโดยปริยาย 

 
                          

 
     
 
     
 
 
 
 
 



 

บทสัมภาษณ 

๓๕ 

 
   
 

 "วรเจตน  ภาคีรัตน" อาสา "ถอดน่ังราน"  "รธน. ฉบับอํามาตยาธิปไตย"  
 
"...รางรัฐธรรมนูญฉบับนี้สะทอนฐานคิดของอุดมการณประชาธิปไตยของไทยยังไม
แข็งพอ และยิ่งประชาธิปไตยปะทะกับคุณธรรม คนมีแนวโนมจะไปเอาคุณธรรม 
เพราะรูสึกวาคือความดี สวนประชาธิปไตยคืออะไรที่ไมดี" 
 

น่ันคือขอวิพากษรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมของ "วรเจตน ภาคีรัตน" รองศาสตราจารยประจํา
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ผูซ่ึงยึดปรัชญาทางกฎหมาย วิพากษประเด็น
ตางๆ อยางตรงไปตรงมา จนหลายครั้งเขามักถูกทั้งฝายตอตานและฝายสนับสนุนโจมตีวา 
"เตะหมูเขาปากหมา" แตอาจารยก็ยังม่ันคงยืนอยูบนหลักการอยางไมเปลี่ยนแปลง 
 

วันน้ีรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมถูกวิพากษวิจารณวาถอยหลังเขาคลอง แตทําไม และอะไร ที่
คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ซ่ึงมีแมบานคือ "ศ.ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย" ศิษยผูพ่ี
จากสํานักเดียวกัน กลาประกาศวา รางรัฐธรรมนูญดังกลาว "กาวหนา" กวารัฐธรรมนูญ 
๒๕๔๐ 
 

รวมถึงสโลแกนของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญที่วา "เพ่ิมอํานาจประชาชน  
ลดอํานาจรัฐ" หากถอดรื้อดูจริงๆ ไมรูวาจะเปนเพียง "วรรคทอง" ทางการตลาดหรือไม  
"มติชน" มีโอกาสถายทอดเสียงวิพากษของอาจารยวรเจตน เกี่ยวกับรางรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหมที่รางขึ้นภายใตบรรยากาศเผด็จการทหาร 
 

คําถาม   :  ภาพรวมของรางรัฐธรรมนูญป ๒๕๕๐ ที่ชูสโลแกนวา "เพิ่มอํานาจ 
ประชาชน ลดอํานาจรัฐ" ภายหลังถึงมาบอกวา "ลดการผูกขาด 
อํานาจรัฐ" สะทอนวา อํานาจรัฐไมไดลดลง แตแบงไปใหกลุม 
ขุนนาง ราชการ เปนรัฐธรรมนูญฉบับอํามาตยาธิปไตย 

 

 

                                                 
  ขอมูลจากหนังสือพิมพมติชนรายวัน วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ปที่ ๓๐ ฉบับที่ ๑๐๖๕๐ 
สัมภาษณพิเศษโดยอริณ  เจียจันทรพงษ และสรวิทศ  ชุมศรี ซ่ึงรองศาสตราจารย ดร. วรเจตน   
ภาคีรัตน ไดอนุญาตใหนําลงเผยแพรในวารสารจุลนิติ. 



 

บทสัมภาษณ 

๓๖ 

อ.วรเจตน  :    ถูกตอง คือจริงๆ อํานาจรัฐไมไดถูกลดลงไป อํานาจรัฐยังมีอยู
อยางเดิม แตอํานาจรัฐที่เดิมอยูที่หนวยนึง แตถูกเอาไปใหอีกหนวย 
ซ่ึงเปนอํานาจรัฐเหมือนกันใช สวนการเพิ่มอํานาจประชาชนอาจจะมีอยู
บางสวน เชน เขาช่ือเสนอกฎหมายหรือถอดถอนนักการเมืองไดงายขึ้น 
แตผมมองวาไมใชสาระ ปญหาคือกระบวนการการใชอํานาจของ
ประชาชนในการมีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง ตองมีกลไกที่มี
ประสิทธิภาพ แตฉบับน้ียังไมไดทํา แตโอเค เขาใจวาบางเรื่องเขียนใน
รัฐธรรมนูญไมได แตตองมีแนวทางกําหนดไวเพ่ือไปทําตัวกฎหมาย 
เชน สิทธิในการเขาช่ือเสนอกฎหมายที่ตองทําใหเกิดผลเปนจริง เชน 
กฎหมายที่ประชาชนเสนอไปมักตกในสภา หรือคางการพิจารณา
ยาวนาน จุดนี้จึงนาจะมีไกด หรือมีบทเฉพาะกาลกําหนดกฎเกณฑใน
การตรากฎหมายรองรับ และผลักดันใหตัวสิทธิที่มีอยูแลวในรัฐธรรมนูญ 
๒๕๔๐ เปนจริงในทางปฏิบัติ 

    นอกจากนี้ อํานาจประชาชนบางอยางที่ควรริเร่ิมเอามาใช เชน 
อํานาจถอดถอนคนที่ดํารงตําแหนงในทางการเมืองบางตําแหนง (recall) 
ซ่ึงรายละเอียดตองมานั่งเถียงกัน เชน อํานาจถอดถอน ส.ส.ในเขตพื้นที่
ของตนเอง หากเขาไปปฏิบัติตัวไมควรแกการไววางใจ คนที่มีสิทธิ
เลือกต้ังจํานวนหนึ่งสามารถยื่นขอใหมีการลงประชามติถอดถอน แต
อยางนี้ยังไมมี ผมเสนอวาควรจะมีบาง เพ่ือใหอํานาจกลับมาที่ประชาชน
โดยตรง แทนที่จะใหเปนอํานาจ ส.ว. ที่มาจากการสรรหา 

 

คําถาม  :  คณะกรรมาธิการยกรางฯอางวา จะทําให ส.ส.กลัวจนไมกลาขยับ
ทําอะไรเลย 

 

อ.วรเจตน  :   คงไมถึงข้ันน้ัน มันอยูที่การกําหนดกฎเกณฑ กระบวนการรีคอล 
คือ ตองมีผูมีสิทธิจํานวนมากพอสมควร มีคะแนนเสียงในระดับที่กําหนด 
ดานหนึ่งตองประกันความมั่นคงในตําแหนงของเขาดวย คือ ตองใหได
ดุลกัน แตคําถามคือ เราจะริเร่ิมเอาระบบนี้มาลองใชหรือไม มันจะทําให
กระบวนการทางการเมืองของภาคประชาชนมีชีวิตชีวามากขึ้น มันอาจ
ไมถูกใชเลยก็ได แตเปนชองทางที่อาจทําใหมีชีวิตชีวา 

 

คําถาม  :    อํานาจตางๆ ในรัฐธรรมนูญมีความลักลั่น มีการใชอํานาจ 
แตไมมีความรับผิดชอบทางการเมือง 

 



 

บทสัมภาษณ 

๓๗ 

อ.วรเจตน  :   ถาลองอธิบายแบบงายๆ เร่ืองความไมเช่ือมโยงของอํานาจ อาจ
เร่ิมตนที่ทําความเขาใจตามหลักการ โดยอํานาจที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ
มี ๒ สวน สวนแรกคือ วาดวยความสัมพันธระหวางผูทรงอํานาจ (รัฐ) 
กับราษฎร อีกสวนคือ วาดวยกฎเกณฑความสัมพันธเชิงอํานาจระหวาง
ตัวหนวยของรัฐดวยกันเอง 

   ในสวนแรกหลายคนบอกวารางรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ กาวหนากวา
ป ๒๕๔๐ ซ่ึงดูจริงๆ ก็ไมมากนัก บางเรื่องใช แตบางเรื่องก็ตอบคําถาม
บางอยางไมได บทบัญญัติที่ยกเลิกการบังคับองคกรนิติบัญญัติ อาง
มาตราในรัฐธรรมนูญที่จะตรากฎหมายจํากัดสิทธิเสรีภาพของราษฎร 
อาจเพราะความเขาใจคลาดเคลื่อนของคนทํารางซึ่งกระทบในเชิง
ปรัชญา 

   นอกจากนี้ สวนอื่นที่เขาสามารถทําใหกาวหนาไดแตยังไมทํา 
คือ การจัดหมวดหมูลักษณะของสิทธิ แมรางป ๒๕๕๐ มีการจัดกลุม  
แตการจัดแบบนี้ไมตอบคําถามอะไรในแงการใชและการตีความ
กฎหมายเลย อาจมีปญหาเถียงกันดวยวารวมถูกกลุมหรือไม หรือแมแต
สิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ ที่ใหมีองคกรแกวิกฤตชาติ ซ่ึงไมเกี่ยวอะไรเลย
กับประชาชนมาอยูในหมวดนี้ พัฒนาการของสิทธิที่ขาดหายไป คือ การ
แยกสิทธิใหชัดวา อันไหนเปนสิทธิมนุษยชน อันไหนเปนสิทธิพลเมือง 

   มาถึงสวนที่สองซึ่งเปนปญหาใหญของรัฐธรรมนูญฉบับน้ี คือ 
กลไกความสัมพันธของอํานาจในหมูของรัฐดวยกันเอง ที่เห็นชัดคือ  
ตัวละคร-ตัวองคกรที่เกี่ยวพันกับการใชอํานาจ ซ่ึงการไดมาซึ่งอํานาจ
ของรัฐ ถาเรายังประกาศตัววาเปนรัฐเสรีประชาธิปไตย ก็ตองมี
คําอธิบายในการยึดโยงอํานาจนั้นกลับไปสูประชาชน ไมวาจะโดยตรง
หรือโดยออม ซ่ึงอันน้ีมันขาดไปมากกวาป ๒๕๔๐ ตัวอยางคือ องคกร
วุฒิสภา 

 

คําถาม  :     มีการวางกลไกที่รังเกียจนักการเมือง แตหันไปหาองคกร
ประเภทเปน "เทพ" ใหชวยมาพิทักษ 

 

อ.วรเจตน  :   ถาพยายามทําความเขาใจคนราง เขาอาจมองวา ประชาธิปไตย
ไมใชคําตอบของปญหา เขามองวา ระบบการเมือง นักการเมือง  
เลวสุดขั้ว พูดงายๆ คือ ไมไวใจที่จะใหเขามามีสวนใชอํานาจของรัฐ เม่ือ
มองตรงนั้นก็ตองหันไปหาอีกสวน คือ อํานาจในทางคุณธรรมที่อุปโลกน



 

บทสัมภาษณ 

๓๘ 

หรือสมมุติกันวานี่คืออํานาจในทางคุณธรรม พยายามสรางองคกร 
ที่เปนกลางในทางการเมืองข้ึน 

   ผมพูดมาตลอดวา เร่ืองในทางการเมือง องคกรที่เขามามีสวน 
ในการใชอํานาจทางการเมือง ไมมีทางที่จะมีองคกรที่เปนกลาง เราตอง
ยอมรับกอนวา การเมืองเปนเร่ืองผลประโยชน ตอสูชวงชิงทาง
ผลประโยชนกัน น่ีคือธรรมชาติ แลวเราจะไมออกแบบองคกรเทวดา 
หรือองคกรยอดมนุษยมา เพราะไมมีทางเปนไปได องคกรพวกน้ี 
มีผลประโยชนในทางใดอยูแลว เราไมเช่ือนักการเมือง เพราะ
นักการเมืองมีผลประโยชนที่มองเห็นไดชัด องคกรอื่นที่เราคิดวาเปน
องคกรที่ดี ถามองอยางละเอียดก็อาจมีปญหาไดเหมือนกันในเชิง
ผลประโยชน 

   ฉะน้ัน ในเชิงออกแบบ ถาเริ่มตนจากมองในเชิงคนดี หรือคนมี
คุณธรรมแลวเขามาในทางการเมืองมันนาจะผิด และตอบคําถามอธิบาย
ในทางเหตุผลไมได การออกแบบกฎหมายคือการพยายามสรางกลไก
ข้ึนมาแลวกํากับควบคุมพฤติกรรมของคน เพราะไมเช่ือวาคนที่อยูใน
อํานาจแลวจะดี ตองเริ่มตนจากตรงนี้ เราไมเช่ือวาถาใหอํานาจคนดีไป
แลว แลวทุกอยางมันจะดี เบื้องตนอาจจะดี แตเม่ือเปลี่ยนผานไปแลว 
มันอาจกลายพันธุไป 

   เรามีปญหาในการออกแบบโครงสรางที่ผูรางเชื่อวาการออกแบบ
กําหนดไมไดจึงหันมาหาคุณธรรม หันมาหาคนซึ่งเช่ือวาจะมีคุณธรรม
แลวมาใชอํานาจ เทากับปฏิเสธประชาธิปไตย และตองจายตรงนี้ดวย
ราคาแพงคือ หาความเปนประชาธิปไตยไมไดเลย ตัวอยางคือ วุฒิสภา 
มีอํานาจเยอะใกลเคียงป ๒๕๔๐ อํานาจถอดถอนนักการเมืองไมได
ลดลงเลย ซ่ึงอํานาจนี้ไปถอดถอนคนที่มีจุดยึดโยงในระบอบ
ประชาธิปไตยกับประชาชน คุณมีอํานาจความชอบธรรมตรงไหน ตอบ
ไมไดเลยวา ส.ว. เปนผูแทนปวงชนอยางไร เพราะมาจากการสรรหา
ของคนแค ๗ คน 

 

คําถาม  :     ผูรางยกรางบนความหวาดกลัวคนอยาง พ.ต.ท. ทักษิณ  
ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี 

 

อ.วรเจตน  :   ผมคิดวาจริง กรรมาธิการยกรางฯหลายคนออกมาพูดชัดวา  
ไมตองการเอาแบบเดิมเพราะเห็นวามีปญหา ผมรับวาแบบเดิมมีปญหา



 

บทสัมภาษณ 

๓๙ 

ระดับหน่ึง แตวิธีการแกปญหาของผมกับผูรางเห็นตางกัน การที่ผูราง
บอกวาแบบเดิมมีปญหาไมไดเปนเคร่ืองสรางความชอบธรรมวา วุฒิสภา
มาจากการสรรหาได มันไมเปนเหตุเปนผลกัน การจะแกแบบเดิมตอง
ตอบคําถามวาปญหามาจากไหน ตองตอบภารกิจของ ส.ว. เสียกอนใน
เบื้องตน ถา ส.ว. อํานาจมากมหาศาลก็ปฏิเสธการเลือกต้ังไมได ถาจะ
ปฏิเสธก็ตองทอนอํานาจของ ส.ว. ลง ถามาจากการสรรหาก็ไดอยาง
เดียวคือเปนผูทรงคุณวุฒิชวยดูแลเรื่องเทคนิคทางกฎหมาย 

   รัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ เราขบปญหาไมแตก คือ เราคิดวาตองให 
ส.ว. มาจากการเลือกต้ังกอน แลวหาอํานาจให ส.ว. ตามมา แตเราขาด
คําถามวา จําเปนหรือไมที่ตองมีวุฒิสภา อํานาจแบบไหนที่กระจายให
องคกรอื่นได ประเด็นเหลานี้ตองถกเถียงแลกเปลี่ยนกัน สวนป ๒๕๕๐ 
วุฒิสภามาจากการสรรหานี้ แลวการสรรหาองคกรอิสระทําไมตองผาน
วุฒิสภาอีก ไมเห็นตอบอะไรไดเลย ทําไมไมใหกรรมการสรรหาที่เปน
องคกรคุณทรงธรรมก็ยิงตรงไปเลย จะไดรับผิดชอบทางการเมืองดวย  
น่ีจึงมีปญหาทางวิธีคิด เอาเรื่องคุณธรรมชูนํา แลววุฒิสภาจะเปนผูนํา
ทางคุณธรรมเปนกลางทางการเมือง ผมเช่ือเลยไมมีทางเปนไปได 

 

คําถาม  :     รางรัฐธรรมนูญฉบับนี้เปนแบบไทยๆ ซ่ึงไมเปน
ประชาธิปไตย 

 

อ.วรเจตน  :   การเริ่มทํารัฐธรรมนูญฉบับน้ีตองไปเริ่มดูที่ รัฐธรรมนูญฉบับ
ช่ัวคราว ๒๕๔๙ ที่ใหกันนักการเมืองออกไปทั้งหมด เพราะมองวา
นักการเมืองเลว แตไมกันอีกจํานวนหน่ึงซ่ึงมีผลประโยชนเหมือนกัน  
คนที่เปนขาราชการประจํา คนที่ดํารงตําแหนงในระดับสูง หรือที่มาจาก
องคกรตางๆ ที่จะมีผลประโยชนตอองคกรตนเองอยูขางหลัง เม่ือคน
พวกน้ีเขามาจะเห็นวา ไมมีองคกรตามรัฐธรรมนูญองคกรไหนถูก
ปรับแตงอํานาจหนาที่ในเรื่องที่เปนสาระสําคัญ เม่ือทํารัฐธรรมนูญก็ถูก
จํากัดในกรอบนี้เปนเบื้องตน แลวไปกันคนเลนตามกติกาที่จะออกไปอีก 
มันจึงออกมาแบบนี้ที่มีปญหา 

    ถาต้ังฐานวาคนทํารัฐธรรมนูญตองเปนกลางจริงๆ ก็อยาเอาคนที่
มีสวนในอํานาจรัฐธรรมนูญไมแคเฉพาะนักการเมืองมายุง เพราะจะมี
ประโยชนไดเสีย หรือถาจะเอาคนที่เกี่ยวกับการเมืองมายุงได ก็ตองเอา
กลุมผลประโยชน ตัวแทนตางๆ เขามาใหไดดุลกันแลวสูกัน สวนถา 



 

บทสัมภาษณ 

๔๐ 

แบบแรกแลวจะบอกวา หามคนเปนคณะกรรมาธิการยกรางฯ ลง ส.ส.
หรือเปน ส.ว. ผมวาจิ๊บจอย มีตําแหนงอื่นอีกต้ังเยอะ ทั้งองคกรอิสระ 
หรือคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายที่จะสืบตรงนี้ตอไปอีกซึ่งมีคนจํานวน
หน่ึงมีทางอยู ถาอยากไดคนไมมีสวนไดสวนเสียเขามาทํา ทําไมไมหาม
ทุกตําแหนงไปเลย ๕ ป ก็จะไดคนที่ไมไดคิดถึงตนเองขางหนา 

 

คําถาม  :     นักการเมืองไมไดเขามา ผลคือถูกลดอํานาจลง คนที่เขามา
เยอะคือศาล จนคนวิจารณวาเปนภาวะรัฐธรรมนูญตุลาการภิวัตน 

 

อ.วรเจตน  :   ถาเทียบกับรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ อํานาจศาลก็ไมไดนอย แตไมได
พูดกัน ซ่ึงประมุขศาลมีสวนในการสรรหาองคกรอิสระ แตผมคิดวา 
บทบาทศาลตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ เยอะแลว ที่กรรมาธิการยกรางฯ
บางคนพูดวา ฉบับป ๒๕๔๐ ศาลก็เขามาอยูแลวทําไมพึ่งมาโวยวาย  
ผมมองวา ทานพูดไมหมด ของป ๒๕๔๐ มีคนพูดอยู แตก็อยูในระดับที่
พอรับๆ กันไป แตบางเรื่องก็ขาดคําอธิบายอยู แตของป ๒๕๕๐ มัน
เยอะทั้งปริมาณและน้ําหนัก คือ เพ่ิมจํานวนองคกรที่ศาลเขาไป
เกี่ยวของ ใหอํานาจบางอยางเทน้ําหนักไปที่ศาล เชน คดีเลือกตั้ง มัน
ถายไปที่ศาลศาลหนึ่งมาก และคราวนี้ศาลเปน ๑ ใน ๕ คนของ
กรรมการสรรหาองคกรอิสระ ไมใชหน่ึงในสิบกวาคน นํ้าหนักมันตางกัน
นะ ดังน้ัน คนที่ออกมาโตตองยอนกลับไปดู ๒ เร่ืองน้ี สวนจะรับไดหรือ
ไมไดเปนเร่ืองตางความเห็น 

 

คําถาม  :     ปรัชญาของผูรางพยายามหาองคกรคุณธรรม องคกรที่เปน
กลาง แตความเปนจริงไมมีทางมี 

 

อ.วรเจตน  :   ใช มันมีที่ไหนละ อยาไปหาเลย การที่เราไมรูเร่ืององคกรใด
องคกรหน่ึงไมไดหมายความวาองคกรนั้นไมมีปญหา ในมหาวิทยาลัย
เวลาเลือกอธิการบดีก็มีฝกฝาย น่ีคือครูบาอาจารยนะ วงการศาลก็เคยมี
วิกฤตตุลาการเมื่อ ๑๐ ป ฉะน้ัน มองมนุษยอยางเปนมนุษยเถิด คือ  
มีทั้งดีและไมดี และถึงเปนคนดีก็ทําผิดพลาดได สําคัญผิดได สวนดีเราก็
ยกยองเขา แตสวนผิดพลาดก็คือคนดีผิดพลาด ถาเรามองแบบนี้ ก็จะไม
มององคกรใดองคกรหนึ่งเหนือไปกวาองคกรอื่น ถากดไว ไมคิด
ตรวจสอบ วันหน่ึงพอตรวจสอบ ส่ิงที่ทําไวก็ปรากฏและอยูไมได วันน้ี



 

บทสัมภาษณ 
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เราพูดกันนักการเมืองไมดี เพราะเราเห็นเยอะ แลวถามวา ราชการดี
หมดหรือ คนดีและคนชั่วมีอยูทุกวงการนั่นแหละ 

   รัฐธรรมนูญฉบับน้ีเปนฉบับผูหลักผู ใหญ ซ่ึงผมเคยพูดไป 
ครั้งหน่ึงแลว คือเห็นวาประชาชนออนแอ แลวมีผูมาอนุบาลอีกครั้ง  
บางคนบอกวา การเลือกต้ังเปนส่ิงช่ัวรายที่จําเปน ซ่ึงมันก็เปนปญหาวา 
ถาอยางนั้น ส.ส.อํานาจเยอะ ง้ันให ส.ส.มาจากการสรรหาเลยดีม้ัยละ 
แลว ส.ว. มาจากการเลือกตั้ง ถาคิดระบบตรรกะของเขาใหสุด ก็ตองเอา 
สุดสุดแบบนี้สิ แลวเอาหรือไมอยางนี้ 

 

คําถาม  :     รัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมของเราหรือวัฒนธรรมทางการ
เมืองไทยยินยอมพรอมใจในแบบที่ผูรางกําลังรางกันอยู 

 

อ.วรเจตน  :   ถูกตอง เพราะฐานคิดของอุดมการณประชาธิปไตยยังไมแข็งพอ 
แลวยิ่งประชาธิปไตยปะทะกับคุณธรรม คนมีแนวโนมจะไปเอาคุณธรรม
เพราะรูสึกวาคือความดี สวนประชาธิปไตยคืออะไรที่ไมดี แตอยาลืมวา 
ในตัวประชาธิปไตยมีคุณธรรมบางอยางแฝงอยู เชน คุณธรรมของการ
ถูกตรวจสอบได ซ่ึงเราจะไปหาจากระบบคุณธรรมไมได เพราะวาระบบ
คุณธรรมมันไมเปดใหถูกตรวจสอบ ถาผมสวมเสื้อคลุมคุณธรรมแลวมัน
ก็คือคนดี แลวคุณจะมาตรวจสอบอะไรผม แตประชาธิปไตยคือมัน
เทากัน ไมมีเกราะตรงนี้ ถาเปนคนดีก็ถูกยกยองในทางบารมี แตในทาง
ระบบตองถูกตรวจสอบ 

 

คําถาม  :     ฝายทหารขูวาถาไมรับตองเจอฉบับ คมช. 
 

อ.วรเจตน  :   ถาเปนคนอื่นพูดก็โอเค แตถาผูรางพูดเสียเอง การใหความเห็น
แบบน้ีควรระวัง คุณไมควรมาขูคน แมบอกวาเตือน ก็เปนการเตือน 
แบบขู ซ่ึงไมได คุณตองทํารัฐธรรมนูญใหมีมาตรฐานใหคนรับ คือฉบับ 
ป ๒๕๔๐  เปนมาตรฐานขั้นตํ่า ไมใชมาบอกแบบนี้ วาถาไมเอาจะได
ฉบับที่แยกวา มันเปนการมัดมือคน ประชามติครั้งน้ีไมใชประชามติ
จริงๆ ในแงที่ทําประชามติไมมีโอกาสเลือกวา ถาไมรับแลวจะเจออะไร 
ผมจะไมยอมใหคนที่เขียนรัฐธรรมนูญช่ัวคราว ๒๕๔๙ ที่มัดมือชกคนวา 
ถาไมเอาอันน้ีตองเจอฉบับ คมช. เปนไปตามเกม ผมไมยอมจํานน  
รับไมไดคือรับไมได คมช. มีหนาที่ที่ตองทําฉบับที่ดีกวามาให ที่ทํากัน
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อยูน่ีคือข้ันตํ่า ถา คมช. ทําที่หวยกวามาให ประชาชนก็มีสิทธิที่จะ
ออกมาทําประชามติบนทองถนน 

 
คําถาม  :     เมื่อดูคนที่มีอํานาจในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ สะทอนถึงฝาย 

ขุนนาง ราชการ รุกกลับนักการเมือง ถาพลาดคือการกลับไปสู
ที่ต้ังเดิมไปอีกหลายสิบป เปนใครก็ตองตอทออํานาจไว  ดังน้ัน  
ยิ่งเลือกต้ังไป ยิ่งแกยาก 

 

อ.วรเจตน  :   ถูกตอง (พูดสวนโดยทันควัน) ใชไง ผมถึงบอกวา อยามา
ลอหลอกเลยวาใหรับไปกอนแลวคอยแก ตอนนี้คนทํารัฐธรรมนูญกําลัง
ลอหลอกและขู วันน้ีสังคมไทยไมใช ๒๐-๓๐ ปกอน คนมีความรูเยอะ 
ทั้งน้ี คนที่จัดประชามติคือ กกต. ตองเปนกลาง ถาไมเปนกลาง ไปบอก
ใหรับพูดอะไรเรื่อยเปอยไป แลวคนที่เขาโหวตไมรับ เขาจะเชื่อในผลท่ี
ออกมาหรือไม ผมฝากเตือนเร่ืองน้ีดวย แตปญหาเกิดขึ้นแลวเพราะ 
กกต. ไปอยูในสวนหน่ึงของคณะกรรมาธิการยกรางฯ ดังน้ัน อยาไป
บังคับคน ใหเขาคิดกันเองเถอะ 

 

คําถาม  :      ถาอาจารยเปนผูรางจะตั้งโจทยวาอยางไร 
 

อ.วรเจตน  :   กวางๆ คือ บทบัญญัติดานสิทธิเสรีภาพจะปรับแกนอยมาก เอา
ฉบับป ๒๕๔๐ เปนฐาน ที่จะเสริมคือการมีสวนรวมทางตรงของ
ประชาชน การถอดถอนโดยตรง และเอาที่ป ๒๕๔๐ ยังทําไมได ใหทํา
ไดคือปรับเทคนิค และจะไมเพ่ิมอะไรใหมๆ ที่จะเปนภาระแกรัฐใน 
วันขางหนา ไมเพ่ิมใหดูเยอะเพื่อเปนจุดขาย เพราะหมวดสถาบัน
การเมืองแย 

   สวนที่จะปรับ คือ สถาบันทางการเมือง การตรวจสอบฝาย
บริหารที่ใหงายขึ้น สวนวุฒิสภาที่ไมเปนกลาง ซ่ึงแนนอนตามป ๒๕๔๐ 
วุฒิสภามาจากการเลือกตั้งไมมีทางเปนกลาง ผูรางในอดีต รางในสิ่งที่
มันเปนไปไมได ดังน้ัน ตองเลิกไปเลย ต้ังเปาอยางนี้ตรรกะมันไปไมได 
ผมจะเสนอวาใหเลิกวุฒิสภา สวนเร่ืองเทคนิคการบัญญัติกฎหมาย
ผิดพลาดอาจมีหนวยข้ึนมาในสภาผูแทนราษฎรและทํากระบวนการ 
ทางกฎหมายใหเปนระบบตรวจสอบไดกอนนําขึ้นทูลเกลาฯ นอกจากนี้ 
ควรมีผูตรวจราชการทหารลักษณะเหมือนผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 



 

บทสัมภาษณ 

๔๓ 

มีหนาที่ตรวจสอบการใชงบของทหาร พวกงบลับ ทั้งน้ี การใชงบที่อื่นๆ 
เปดใหดู ทําไมของทหารจะใหดูไมได 

   เร่ืองถอดถอนก็ใหอํานาจประชาชน องคกรอิสระก็อาจผานสภา 
คะแนน ๓ ใน ๔ เลย คือ บังคับให ๒ ฝายตกลงกันใหได ไมวากันที่จะ
ตอรองกัน สวนถาตองเปนผูทรงคุณวุฒิก็ตองเลือกจากบัญชี นอกจากนี้ 
องคกรหลายองคกรจะไปอยูใน พ.ร.บ. สวนระบบเลือกตั้งตองสะทอน
เจตนารมณที่แทจริงของประชาชนแตผมไมทําแบบของป ๒๕๕๐ น้ี
แนนอน สวนจะไดนักการเมืองแบบไหน เปนเร่ืองประชาชนที่จะตัดสิน
ชะตาชีวิตของเขา ผมก็เปนแคเสียงเสียงหน่ึง ถานักการเมืองทําไมดี  
ทุกคนมีสิทธิแสดงความเห็น มีสิทธิชุมนุม 

   สุดทายกอนจาก อาจารยวรเจตนยังทิ้งทายอยางมีความหวังวา 
"ถานับพีเรียด ๗๕ ปที่ผานมาหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕ 
วัฒนธรรมประชาธิปไตยไทย นาจะอยูในชวงวัยรุนแลว แตยังไมถึง ๑๘ 
ขวบ และคงไมใชเด็กแบเบาะ เพราะมีคนตานสิ่งแปลกปลอมที่ไมใช
ประชาธิปไตย แมบางคนบอกไมโต เปนการเดินวนกลับทีเดิม...ก็นาคิด 
มันอาจจะดูเหมือนหมุนยอนกลับมาที่เดิมถามองจากดานบนลงมา แต
ถามองดานขางคงเปนเหมือนรถไตถัง ทั้งน้ี ผมมองดวยความใฝฝน
สวนตัวนะ" 

 
                                              



 
 
 
 

  
 
 
 “...การทํางานใด ๆ ไมวาใหญหรือเล็ก ควรอยางย่ิง 
ท่ีจะต้ังเปาหมาย  ขอบเขตและหลักการไวใหแนนอนเพราะ 
จะชวยใหสามารถปฏิ บัติมุงเขาสูผลสําเ ร็จได โดยตรงและ 
ถูกตอง พอเหมาะพอดี เปนการปองกันและขจัดความลาชา  
ความส้ินเปลือง ความเสียเปลาทุกอยางไดส้ินเชิง. และเม่ือ
ปฏิบัติดําเนินงานสูเปาหมายน้ัน ผูมีการศึกษาตองไมละท้ิง 
หลักวิชา ไมละท้ิงความคิดพิจารณาตามเหตุผลและความ 
ชอบธรรมถูกตอง...” 
 
 
 
 
 
 

 
คัดตัดตอนจากพระบรมราโชวาท ในพิธพีระราชทาน 

ปริญญาบัตรแกนสิิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ณ จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย วันศุกรท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๓๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สรปุมติคณะรฐัมนตรี 

๔๕ 

 

 

 
 
 

โดย  นายบรรหาร  กําลา  
  นิติกร  สํานักกฎหมาย 

  
  

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
วันท่ี  ๒๗  มีนาคม  ๒๕๕๐

 
 
เร่ือง  รางพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ 
อาหารสัตว (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ โดยมีสาระสําคัญ
คือ แกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ และพระราชบัญญัติ
ควบคุ มคุ ณภาพอาหารสั ตว  (ฉบั บที่  ๒ )  
พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยปรับเปลี่ยนบทกําหนดโทษ 
บางมาตราเพิ่มเติมจากโทษจําคุกใหมาเปนโทษปรับ
แทน และกําหนดใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย
ที่มีอํานาจเปรียบเทียบปรับสําหรับคดีที่มีโทษปรับ
สถานเดียวหรือมีโทษปรับและจําคุกไมเกินหนึ่งป 
และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา โดยใหรับความเห็นของสวนราชการ 
ที่เกี่ยวของ รวมทั้งขอสังเกตของคณะรัฐมนตรี 
ที่เห็นวา นิยามคําวา "อาหารสัตว" ใน (๒) อาจมี
ความหมายกวางโดยรวมถึงยาบางประเภทหรือ
สารเคมีบางชนิดที่นํามาผสมไปพิจารณาดวย แลว
สงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ 

แหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติพิจารณาตอไป 

 
เร่ือง  รางพระราชบัญญัติปราบปรามวัตถุ 
ย่ัวยุพฤติกรรมอันตราย พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีไดพิจารณาและมีมติเกี่ยวกับ
รางพระราชบัญญัติปราบปรามวัตถุยั่วยุพฤติกรรม
อันตราย พ.ศ. .... ที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
เสนอ  และคณะรั ฐมนตรี ขอรั บมาพิ จารณา 
กอนรับหลักการแลวเห็นวาวัตถุประสงคของราง
พระราชบัญญัติฯ ยังไมมีความชัดเจนเพียงพอ และ
มีบทบัญญัติที่ซ้ําซอนกับกฎหมายหลายฉบับที่ใช
บังคับในปจจุบัน รวมทั้งรางกฎหมายที่สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาไดตรวจพิจารณาแลว ไดแก 
รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติ
วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 
พ.ศ. .... จึงไมมีความจําเปนที่จะตองจัดทําราง
พระราชบัญญัติในเรื่องนี้แตอยางใด   

 
 

  

 
 ๙  



 

สรุปมติคณะรฐัมนตรี 

๔๖ 

 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
วันท่ี  ๓  เมษายน  ๒๕๕๐ 

  
เร่ือง ร างพระราชบัญญัติแก ไขเพ่ิมเติม
ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
และรางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมั ติหลั กการตามที่ กระทรวง

ยุติธรรมเสนอรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมี
สาระสําคัญคือ กําหนดเกณฑอายุขั้นตํ่าของเด็ก 
ในการรับผิดทางอาญา และเกณฑอายุขั้นสูงในการ
พิจารณาใชวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชน การลด
มาตราสวนโทษลงหนึ่งในสามหรือกึ่งหนึ่งรวมทั้ง
กําหนดเกณฑอายุขั้นสูงของเด็กในการพิจารณา 
ลดมาตราสวนโทษ หรือการเพิ่มโทษ แหงประมวล
กฎหมายอาญา 

๒. อนุมั ติหลั กการตามที่ กระทรวง
ยุติธรรมเสนอรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือแกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุ
ใหคูสมรสฝายใดฝายหนึ่งรองขอตอศาลใหมีคําสั่ง
ใหแยกกันอยู แกไขบทสันนิษฐานความเปนบุตร
โดยชอบดวยกฎหมายของมารดา โดยกําหนดเหตุ
ยกเวนในกรณีกฎหมายอื่นบัญญัติไวใหเปนอยาง
อื่น แกไขเกี่ยวกับเงื่อนไขของบทสันนิษฐานความ
เปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของบิดา และภาระ
พิสูจนในคดีฟองขอใหรับเด็กเปนบุตรชอบดวย
กฎหมาย ใหหนาที่ในการพิสูจนตามเงื่อนไข (๑) 
ถึง (๗) เปนของผูที่ถูกกลาวอางวาเปนบิดา แกไข
การมีผลของความเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมาย
ของบิดา รวมทั้งเพิ่มเติมหลักเกณฑเกี่ยวกับ
อํานาจปกครองผูเยาวกรณีที่ผูรับบุตรบุญธรรมของ
ผูเยาวตายลง 

และให ส งสํ านั กงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการ

ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอน
นําเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป   
 
เร่ือง รางพระราชบัญญัติโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และราง
พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห งชาติ  
พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
๑.  อนุมั ติหลักการตามที่ กระทรวง

วัฒนธรรมเสนอรางพระราชบัญญัติโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญ 
คือ ปรับปรุง แกไข เพิ่มเติม พระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ บางมาตรา 
อาทิ การกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ไดมีส วนรวมในการดูแลรักษาโบราณสถาน  
การกําหนดเขตโบราณสถานตอเนื่อง การกําหนด
มาตรการการควบคุมการสงหรือนําโบราณวัตถุที่มี
แหลงกําเนิดในตางประเทศเขาในราชอาณาจักร
ไทย และการกําหนดเขตคุมครองโบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ ที่อยูบนหรือใต พื้นน้ํา พื้นทะเลสาบ  
พื้นทะเล ไมวาในทะเลอาณาเขตเขตตอเนื่อง  
เขตเศรษฐกิจจําเพาะ หรือไหลทวีป เปนตน  

๒.  อนุมั ติหลักการตามที่ กระทรวง
วัฒนธรรมเสนอรางพระราชบัญญัติจดหมายเหตุ
แหงชาติ พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญคือ กําหนด
หลักเกณฑ แนวทางในการคุมครองจดหมายเหตุ
แหงชาติ จดหมายเหตุ และจัดวางระบบการ
รวบรวมจดหมายเหตุแหงชาติ  จดหมายเหตุ 
รวมทั้งการคุมครอง ปองกัน มิใหถูกทําลาย  
คา สง หรือนําออกนอกราชอาณาจักร และการ



 

สรุปมติคณะรฐัมนตรี 

๔๗ 

 

สงเสริมหรือสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จัดใหมีหอจดหมายเหตุ  

และให ส งสํ านั กงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลวสงใหคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอน
เสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป   
 
เร่ือง  รางพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผูบริโภค พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่
กระทรวงยุติธรรมเสนอ โดยมีสาระสําคัญคือ ใหมี
ระบบวิธีพิจารณาคดีที่เอื้อตอการใชสิทธิเรียกรอง
ของผูบริโภค เพื่อใหผูบริโภคที่ไดรับความเสียหาย
ไดรับการแกไขเยียวยาดวยความรวดเร็ว ประหยัด 
และมีประสิทธิภาพอันเปนการคุมครองสิทธิของ
ผูบริโภค และใหสงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นและ
ขอสังเกตของสวนราชการที่ เกี่ยวของกรณีที่ 
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้มีมีบทบัญญัติใหมี  
"เจาพนักงานคดี" จะสงผลใหมีการเพิ่มบคุลากร อีก
ทั้งการจัดต้ังแผนกคดีผูบริ โภคขึ้นที่ศาลแพง  
ศาลแพงกรุงเทพใต ศาลแพงธนบุรี ศาลจังหวัด 
และศาลแขวง จะสงผลใหเกิดหนวยงานขึ้นใหม 
ไมนอยกวา ๑๔๘ แหง ตองเพิ่มบุคลากรและ
คาใชจาย ซึ่งเปนภาระงบประมาณในระยะยาว  
จึงขอใหพิจารณาความเหมาะสมและความพรอม 
ในการดําเนินงานตามสภาพแหงคดี รวมทั้ง
พิจารณาการใชทรัพยากรดานบุคลากรใหเปนไป
อยางประหยัด มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
ภารกิจ ไปพิจารณาดวย แลวสงคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณากอน
นําเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป  

  

เร่ือง  รางพระราชบญัญัติปาชุมชน พ.ศ. .... 
คณะรั ฐมนตรี มี ม ติ เห็ นชอบตามที่

สํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอร าง
พระราชบัญญัติปาชุมชนพ.ศ. .... ที่ตรวจพิจารณา
แลว โดยปรับปรุงแกไขใหเปนไปตามขอสังเกต 
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) เกี่ยวกับ
การใหสถาบันการศึกษาหรือองคกรเอกชนหรือ
บุคคลที่ตองการเขาไปศึกษา คนควา วิจัย หรือ
สํารวจความหลากหลายทางชีวภาพในปาชุมชน
สามารถดํ า เนิ นการได โดยขออนุญาตต อ
คณะกรรมการปาชุมชนประจําจังหวัด ควรมี
มาตรการควบคุมที่เขมงวด เพื่อประโยชนในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน 
ปาชุมชนมิใหตองถูกบุกรุกทําลายมากเกินไป 
ดังนั้น ความในวรรคสองของมาตรา ๔๖ จึงควรเปน
การบัญญัติหามมิใหบุคคลใดเขาไปศึกษา คนควา 
วิจัย หรือสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพ 
ในป าชุ มชน เ ว น แต จ ะ ได รั บ อนุ ญาตจาก
คณะกรรมการปาชุมชนประจําจังหวัดแลวเทานั้น 
รวมทั้ ง ได เพิ่ ม เ ติ มบทกํ าหนดโทษสํ าหรั บ 
ผูที่กระทําการฝาฝนไวดวย ทั้งนี้ ใหสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีประสานกับกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อดําเนินการ
แกไขโดยดวน แลวสงใหคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภา
นิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป   
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 

สรุปมติคณะรฐัมนตรี 

๔๘ 

 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
วันท่ี  ๑๐  เมษายน  ๒๕๕๐ 

  
 

เร่ือง ร างพระราชบัญญั ติ พัฒนาท่ี ดิน  
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

 
 

คณะรั ฐมนตรี มี ม ติ อนุ มั ติ ต ามม ติ
คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
คณะที่ ๒ ที่มีมติอนุมัติหลักการตามที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณเสนอรางพระราชบัญญัติพัฒนา
ที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญคือ 
ปรับปรุงกฎหมายวาดวยการพัฒนาที่ดิน เพื่อ
ปองกันการนําพื้นที่บริเวณที่มีความลาดชันและ
พื้นที่สูงมาใชประโยชนเพื่อการเกษตร และใหสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แหงชาติพิจารณากอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณาตอไป  

 
เร่ือง  รางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนตางดาว (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวง
พาณิชยเสนอรางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนตางดาว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว โดยให
แกไขระยะเวลาการประกอบธุรกิจตามบัญชีหนึ่ง
หรือบัญชีสองทายพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ใหประกอบ
ธุรกิจนั้นตอไปได ตามรางมาตรา ๑๐ วรรคสอง (๑) 
และวรรคสี่ จากเดิม "สองปนับแตวันที่พระราช-
บัญญัตินี้ใชบังคับ" เปน "สามปนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ" และใหสงคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอน
เสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป  
          ทั้ งนี้  ใหส งคืนรางพระราชบัญญั ติการ
ประกอบธุรกิจของคนตางดาว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
ที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ  (นายสมชาย 
สกุลสุรรัตน และคณะ) เปนผูเสนอที่คณะรัฐมนตรี

ขอรับมาพิจารณากอนรับหลักการไปยังสภานิติ
บัญญัติแหงชาติภายในกําหนดเวลา พรอมทั้ง 
สงขอสังเกตของคณะรัฐมนตรีไปเพื่อประกอบตาม
ขอบังคับการประชุมสภานิ ติบัญญั ติแหงชาติ 
ขอ ๑๑๑ ดวยวาคณะรัฐมนตรีเห็นดวยในหลักการที่
จะใหมีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการ
ประกอบธุรกิจของคนตางดาว เพื่อใหเหมาะสมและ
สอดคลองกับสภาพการประกอบธุรกิจในปจจุบัน 
โดยไดมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติธุรกิจ 
ของคนตางดาว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาและจะไดเรง
นําเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติโดยเร็ว จึงขอให
ชะลอการพิจารณารางพระราชบัญญัติที่เสนอโดย
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติไปกอน เพื่อจะได
พิจารณาพรอมกับรางพระราชบัญญัติที่เสนอโดย
คณะรัฐมนตรีตอไป   
 
เร่ือง รางพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเสนอราง
พระราชบัญญั ติส งเสริมและพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตคนพิการ พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว โดยมีสาระสําคัญคือ 
ปรับปรุงกฎหมายวาดวยการฟนฟูสมรรถภาพ 
คนพิการ โดยกําหนดแนวทางและปรับปรุงวิธีการใน
การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชี วิตคนพิการ 
ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น และกําหนดบทบัญญัติ
เกี่ ยวกั บสิ ทธิ ประโยชน และความคุ มครอง 
คนพิการ เพื่อมิใหมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปน
ธรรมเพราะเหตุสภาพทางกายหรือสุขภาพ รวมทั้ง
ใหคนพิการมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก 



 

สรุปมติคณะรฐัมนตรี 

๔๙ 

 

อันเปนสาธารณะและความชวยเหลืออื่นจากรัฐ 
ตลอดจนใหรัฐตองสงเคราะหคนพิการใหมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได และใหสงคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอน
เสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป   
 
เร่ือง รางพระราชบัญญัติระบบบริการ
การแพทยและสาธารณสุขฉุกเฉิน พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่
กระทรวงสาธารณสุขเสนอ โดยมีสาระสําคัญคือ ให
มีกฎหมายวาดวยระบบบริการการแพทยและ
สาธารณสุขฉุกเฉิน เพื่อเปนกรอบในการพัฒนา
ระบบบริการการแพทยฉุกเฉินใหไดมาตรฐานอยาง
ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี
เปาหมายในการลดอัตราการเสียชีวิต บาดเจ็บ 
ทุพพลภาพ จากการเจ็บปวยฉุกเฉินของประชาชน
ไทย และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติ
บัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป   
 
เร่ือง รางพระราชบัญญัติท่ีคณะรัฐมนตรี
ขอรับมาพิจารณากอนรับหลักการ 

คณ ะ รั ฐ ม น ต รี มี ม ติ ใ ห ส ง คื น ร า ง
พระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณา

กอนรับหลักการ จํานวน ๑๐ ฉบับ ไปยังสภานิติ
บัญญัติแหงชาติภายในกําหนดเวลา พรอมทั้งสง
ขอสังเกตของคณะรัฐมนตรีไปเพื่อประกอบตาม
ขอบังคับการประชุมสภานิ ติบัญญั ติแหงชาติ 
ขอ ๑๑๑ ดวย วาคณะรัฐมนตรีเห็นดวยใน 
หลักการรางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เนื่องจากเปน
การยกเลิกบทบัญญั ติที่ เลือกปฏิบั ติตอบุคคล 
เพราะความแตกตางของสภาพทางกาย  

สําหรับรางพระราชบัญญัติอีก ๙ ฉบับ ไดแก 
รางพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติทนายความ (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
ศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติรับราชการทหาร  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
รางพระราชบัญญัติขาราชการฝายอัยการ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... นั้น เห็นวายังไมสมควร
แกไข เนื่องจากบทบัญญัติของกฎหมายปจจุบัน 
มิไดเลือกปฏิบัติตอผูมีกายทุพพลภาพ แตคํานึงถึง
ความสามารถในการปฏิบัติหนาที่เปนหลัก    

 
 

 
 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
วันท่ี  ๑๘  เมษายน  ๒๕๕๐

 
เร่ือง รางพระราชบัญญัติสวนปา (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมเสนอราง
พระราชบัญญัติสวนปา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา

แลว โดยมีสาระสําคัญคือ แกไขเพิ่มเติมพระราช-
บัญญัติสวนปา พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อใหการทําสวนปา
ครอบคลุมถึงไมทุกประเภท และใหนําที่ดินที่มี
ใบอนุญาตแผวถางปาตามกฎหมายวาดวยปาไม
เฉพาะ เพื่อการทําสวนปามาขึ้นทะเบียนเปนสวนปา
ได รวมทั้งยกเวนคาภาคหลวง คาบํารุงรักษา และ
คาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยปาไมและ



 

สรุปมติคณะรฐัมนตรี 

๕๐ 

 

กฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติสําหรับไมที่ไดมา
จากการทําสวนปา และยกเวนใหการเก็บหา คา มีไว
ในครอบครอง หรือนําเคลื่อนที่บรรดาของปาตาม
กฎหมายวาดวยปาไม และกฎหมายวาดวย 
ป าสงวนแห งชาติ เฉพาะ ถ านไม  เปลือกไม  
ยางไม หนอไม หวาย ครั่ง รวงผึ้งน้ําผึ้ง ขี้ผึ้ง 
กลวยไม และเห็ด ในสวนปาสามารถกระทําไดโดย
ไม ต องขออนุญาตจากพนั กงานเจ าหน าที่  
ไมตองเสียคาภาคหลวง และคาบํารุงปา และใหสง
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณาตอไป    
 
เร่ือง ร างพระราชบัญญั ติ การประปา 
สวนภูมิภาค (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

คณะรั ฐมนตรี มี ม ติ เห็ นชอบตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอรางพระราชบัญญัติการ
ประปาสวนภูมิภาค(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว โดยมี
สาระสําคัญ คือ แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการ
ประปาสวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อใหการประปา
สวนภูมิภาคสามารถขยายโครงการเดิมหรือริเริ่ม
โครงการใหม กําหนดอัตราราคาจําหนายน้ําประปา 
และจําหนายทรัพยสินจากบัญชีเปนสูญ โดยไมตอง
ไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกอน ตลอดจน
ใหการประปาสวนภูมิภาคสามารถเพิ่มทุนหรือ 
ลดทุน และกูยืมเงินหรือจําหนายอสังหาริมทรัพย
โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีไดเปน
จํานวนเงินเพิ่มมากขึ้น และใหสงคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณากอน
เสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
วันท่ี  ๒๔  เมษายน  ๒๕๕๐

 
เร่ือง รางพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามแผนพัฒนา
กฎหมาย ป ๒๕๔๙ ของกระทรวงพาณิชย 
  คณะรั ฐมนตรี มี ม ติ อนุ มั ติ ต ามม ติ
คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
คณะที่ ๑ ที่มีมติอนุมัติหลักการตามที่กระทรวง
พาณิชยเสนอรางพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญคือ ปรับปรุง
หลักเกณฑ เกี่ ยวกับขั้ นตอนการจดทะเบียน
เครื่องหมายการคา ระยะเวลา และคาธรรมเนียมใหม
ให เหมาะสมยิ่ งขึ้น ทั้ งนี้  ให ตัดร างมาตรา ๕ 
(เพิ่มเติมมาตรา ๕/๑) ที่กําหนดใหเงินคาธรรมเนียม
ที่ไดจากการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการคาให
นําเขากรมทรัพยสินทางปญญารอยละ ๕๐ ไปใช
จายเปนทุนชวยเหลืออุดหนุนกิจการและการ
ดําเนินงานของกรมทรัพยสินทางปญญาในดาน
ตางๆ ออก และสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนนําเสนอสภา
นิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป   
 
เร่ือง รางพระราชบญัญัติสถาบันวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีไทยชั้นสูง พ.ศ. .... 
  คณะรั ฐมนตรี มี ม ติ อนุ มั ติ ต ามม ติ
คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
คณะที่ ๑ ที่มีมติอนุมัติหลักการตามที่
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเสนอราง
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ไทยชั้นสูง พ.ศ. .... และสงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณารวมเปนรางฉบับเดียวกัน
กับรางพระราชบัญญัติวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสําคัญคือ 
กําหนดใหมีสถาบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไทย
ชั้นสูง เพื่อทําหนาที่หลักในการประสานงานเพื่อ



 

สรุปมติคณะรฐัมนตรี 

๕๑ 

 

กอใหเกิดความรวมมือ และสรางความเชื่อม่ันใน
ระดับสากลอันมีผลกระทบต อแรงจู งใจของ
สถาบันวิจัย หรือสถาบันการศึกษาในตางประเทศใน
การเขามารวมมือกับสถาบันในประเทศ แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณาตอไป   
 
เ ร่ื อง  ร างพระราชบัญญั ติว าด วยการ 
ออกเสียงประชามติ พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติลักการตามที่
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังเสนอราง
พระราชบัญญัติวาดวยการออกเสียงประชามติ  
พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญคือ ใหมีกฎหมายรองรับ
การจัดใหมีการออกเสียงประชามติ และกําหนด
มาตรการที่จะดําเนินการกับบุคคลซึ่งไดกระทําผิด
เกี่ยวกับการจัดใหมีการออกเสียงประชามติ และให
สงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
เปนเรื่องดวน แลวสงใหคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติ
บัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป    
 
เร่ือง รางพระราชบัญญัติการศึกษาพิเศษ 
พ.ศ. .... 
  ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต า ม 
ม ติ คณะก ร ร มก า ร ก ลั่ น ก ร อ ง เ รื่ อ ง เ สน อ 
คณะรัฐมนตรี คณะที่ ๒ ที่มีมติอนุมัติหลักการ
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอรางพระราชบัญญัติ
การศึกษาพิเศษ พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญคือ ใหมี
กฎหมายวาดวยการศึกษาพิเศษ เพื่อเปนการ
ประกันโอกาสทางการศึกษาสําหรับคนพิการ และให
สงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
เปนเรื่องดวน แลวใหสงคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนนําเสนอ 
สภานิ ติ บั ญญั ติ แห ง ช าติ ต อ ไป   ทั้ ง นี้ ใ ห
กระทรวงศึกษาธิการศึกษารูปแบบการจัดการศึกษา
พิเศษที่เหมาะสม และเปนสากลที่มีการใชใน

ต า ง ป ร ะ เ ท ศ ป ร ะ ก อ บ ด ว ย แ ล ะ โ ด ย ที่
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีแผนงานดาน
การจัดการเทคโนโลยี เพื่ อคนพิการอยู จึ งให
ประสานงานกับกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ในสวนที่
เกี่ยวของดวย โดยเฉพาะในสวนของสถาบัน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนพิการและ
เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ    
 
เร่ือง รางพระราชบัญญัติคุมครองผูรับงาน 
ไปทําท่ีบาน พ.ศ. .... 
  คณะรั ฐมนตรี มี ม ติ อนุ มั ติ ต ามม ติ
คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
คณะที่ ๒ ที่มีมติอนุมัติหลักการตามที่กระทรวง
แรงงานเสนอรางพระราชบัญญัติคุมครองผูรับงาน
ไปทําที่บาน พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญคือใหมี
กฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองผูรับงานไปทําที่บาน 
เพื่อใหผูรับงานไปทําที่บานไดรับความเปนธรรม
จากการทํางาน และใหสวนราชการ พนักงานตรวจ
แรงงาน สามารถเขาไปตรวจตรา ดูแล ในการให
ความคุมครองแกผูรับงานไปทําที่บานได และสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แหงชาติพิจารณา กอนนําเสนอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติพิจารณาตอไป   
 
เร่ือง รางพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการ
กระทรวงกลาโหม พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติตามที่กระทรวงกลาโหม
เสนอดังนี้  
            ๑.  อนุมั ติใหถอนรางพระราชบัญญัติ 
จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ....  
ที่อยูระหวางการตรวจพิจารณาของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา และ 
            ๒.  อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติจัด
ระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. .... ที่ได
ปรับปรุงแกไขใหม โดยมีสาระสําคัญคือ ปรับปรุง
การจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม การจัด



 

สรุปมติคณะรฐัมนตรี 

๕๒ 

 

องคกร และการบริหารราชการของกระทรวงกลาโหม 
ใหสอดคลองกับระบบการบริหารราชการของ
ประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป และใหเหมาะสมกับ 
สภาวการณ ในป จจุ บั น  และส งสํ านั กงาน 

คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสง
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิ จารณากอนเสนอสภานิ ติบัญญั ติแห งชาติ
พิจารณาตอไป  

 
 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
วันท่ี  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๐

 
เร่ือง รางพระราชบัญญัติจัดหางานและ
คุมครองคนหางาน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่
กระทรวงแรงงานเสนอรางพระราชบัญญัติจัดหา
งานและคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดย
มีสาระสําคัญคือ แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
จัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ โดย
การกําหนดใหการจัดหาลูกจางตางดาวใหนายจาง
ในประเทศเปนสวนหนึ่งของการจัดหางานและสราง
บทบัญญัติอันจําเปนขึ้นใชบังคับ และกําหนด
หมวดการขออนุญาตและการอนุญาตเปนหมวดการ
จัดหางานในประเทศ การจัดหางานเพื่อไปทํางาน
ในตางประเทศ และการจัดหาลูกจางตางดาวให
นายจางในประเทศใชรวมกันแทนการอนุโลมใช 
สรางความมั่นคงของหลักประกันการดําเนินธุรกิจ
จัดหางาน โดยใหอํานาจนายทะเบียนสั่ง
เปลี่ ยนแปลงหลักประกันกรณีที่ ข อเท็ จจริ ง
เปลี่ยนแปลงไปซึ่งเปนเหตุใหหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารไมสามารถบังคับใหชําระหนี้ไดเต็มจํานวน 
และกําหนดสัดสวนของหลักประกันการดําเนิน
ธุรกิจในสวนที่เปนเงินสด รวมทั้งเพิ่มอํานาจหนาที่
แกพนักงานเจาหนาที่ซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ัง และ
กําหนดใหการเรียกรองตอผูรับอนุญาตจัดหางาน
อยูในอํานาจศาลแรงงาน ตลอดจนเจาหนาที่มี
อํานาจฟองคดีหรือแกตางคดีใหแกคนหางาน และ
สรางระบบการอุทธรณตามพระราชบัญญัติจัดหา
งานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ใหเปน
เอกภาพ และใหส งสํ านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการ

ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอน
เสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป  

  
เร่ือง รางพระราชบัญญัติการทํางานของ 
คนตางดาว พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่
กระทรวงแรงงานเสนอรางพระราชบัญญัติการ
ทํางานของคนตางดาว พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญ
คือ ปรับปรุงพระราชบัญญั ติการทํางานของ 
คนตางดาว พ.ศ. ๒๕๒๑ โดยกําหนดกระบวนการ
ประกาศงานที่ใหคนตางดาวทําได และจํานวน 
คนตางดาวที่จะอนุญาตใหทํางานนั้น ๆ โดยยกเลิก
บทบัญญัติการออกพระราชกฤษฎีกากําหนดงาน
หามคนตางดาวทํา ปรับบทบัญญัติเกี่ยวกับ
ใบอนุญาตทํางานโดยนําสภาพขอเท็จจริงเปน
ตัวกําหนด เพิ่มบทบัญญัติอันเหมาะสมเกี่ยวกับ
หนาที่ของนายจางซึ่งจางคนตางดาวทํางานใน
กิจการของตน รวมทั้งใหพนักงานเจาหนาที่ตาม
พระราชบัญญัตินี้มีอํานาจในการจับกุมหรือควบคุม
ตัวผูกระทําความผิด และกําหนดใหอํานาจอธิบดี
กรมการจัดหางานมีอํานาจเปรียบเทียบปรับไดใน
ฐานความผิดที่ไมรุนแรง และใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณาตอไป  

 
  



 

สรุปมติคณะรฐัมนตรี 

๕๓ 

 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

วันท่ี  ๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๐
 
เร่ือง ร า ง พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ วิ ช า ชี พ
สาธารณสุขชุมชน พ.ศ. .... 

คณะรั ฐมนตรี มี ม ติ รั บทราบตามที่
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหนาที่สํานักงาน
เลขาธิการสภานิ ติบัญญั ติแห งชาติ เสนอมติ 
ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติที่ลงมติไมรับ
หลักการรางพระราชบัญญัติวิชาชีพสาธารณสุข
ชุมชน พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอ และราง
พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. .... 
นายอําพล จินดาวัฒนะ กับคณะ เปนผูเสนอ   
 
เร่ือง รางพระราชบญัญัติใหอํานาจปฏิบัติการ
เก่ียวกับกองทุนรวมเพ่ือสินคาโภคภัณฑ  
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่
กระทรวงพาณิชยเสนอรางพระราชบัญญัติให
อํานาจปฏิบัติการเกี่ยวกับกองทุนรวมเพื่อสินคา
โภคภัณฑ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญ 
คือ แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติใหอํานาจ
ปฏิบัติการเกี่ยวกับกองทุนรวมเพื่อสินคาโภคภัณฑ  
พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
เกษตรและสหกรณ โดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีมีอํานาจแตงต้ังผูวาการคนหนึ่ง และ
ผูวาการสํารองอีกคนหนึ่ง เพื่อปฏิบัติงานในคณะ
มนตรีผูวาการตามที่กําหนดไวในความตกลง
กองทุนรวม รวมทั้งใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง- 
การคลังและรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ในสวนที่
เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของแตละกระทรวง และใหสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิ ติ
บัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติ
บัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป   
 

เร่ือง รางพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและ
มัคคุเทศก พ.ศ. .... 

คณะรั ฐมนตรี มี ม ติ เห็ นชอบตามที่
สํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอร าง
พระราชบัญญั ติ ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุ เทศก  
พ.ศ. .... ที่ตรวจพิจารณาแลว โดยแกไขเฉพาะราง
มาตรา ๖๖ (๑) จากเดิมที่กําหนดวา "ทุนประเดิม 
ที่รัฐบาลจัดสรรใหจํานวนยี่สิบลานบาท" เปน  
"ทุนประเดิมที่การทองเที่ยวแหงประเทศไทยจัดสรร
ใหจํานวนยี่สิบลานบาท" และสงคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณากอน
เสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป   
 
เร่ือง รางพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. .... 

คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อนุ มั ติ ต ามมติ
คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
คณะที่ ๒ ที่มีมติอนุมัติหลักการตามที่
กระทรวงศึกษาธิการเสนอรางพระราชบัญญัติ
ลูกเสือ พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญคือ ปรับปรุง
กฎหมายวาดวยลูกเสือเพื่อใหสอดคลองกับการ
ปฏิรูปโครงสรางระบบบริหารและการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการปรับปรุงบทบัญญัติ
เกี่ยวกับรายไดของคณะลูกเสือแหงชาติ อํานาจ
หนาที่ คณะกรรมการลูกเสือจังหวัด คณะกรรมการ
ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา การจัดต้ังคายลูกเสือ 
ประเภทและตําแหนงของลูกเสือ วินัย เครื่องแบบ 
ธงของลูกเสือ เหรียญลูกเสือและการยกยอง 
เชิดชูเกียรติ และบทกําหนดโทษ และสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณา กอนนําเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณาตอไป  

  



 

สรุปมติคณะรฐัมนตรี 

๕๔ 

 

เร่ือง  ร างพระราชบั ญญั ติ หอการค า  
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติ
สมาคมการคา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

คณะรั ฐมนตรี มี ม ติ เห็ นชอบตามที่
สํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอร าง
พระราชบัญญัติ จํานวน ๒ ฉบับ ดังนี้ 

๑.  ร า งพระราชบัญญั ติ หอการค า  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญคือ แกไข
ปรับปรุงหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดต้ัง การเขาเปน
สมาชิก และการดําเนินกิจการของหอการคา อาทิ 
การตัดบทบัญญัติที่กําหนดผูบริจาคเงินใหแก
หอการคาสามารถนําเงินที่บริจาคไปหักลดหยอน
ภาษีเงินไดตามจํานวนที่กรมสรรพากรประกาศ
กําหนดออก เปนตน และ 

๒. รางพระราชบัญญัติสมาคมการคา 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญคือ แกไข
ปรับปรุงหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดต้ังและการ
ดําเนินกิจการของสมาคมการคาใหมีความคลองตัว
ยิ่งขึ้น โดยยกเลิกบทบัญญัติที่กําหนดใหสมาคม
การคาที่มีสมาชิกซึ่งมิไดมีสัญชาติไทยเกินกึ่ง
จํานวนของสมาชิกทั้งหมดตองจัดต้ังและดํารงอยู
ไดเฉพาะในกรุงเทพมหานคร และใหสมาคมการคา
สามารถใหเงินหรือใหกูยืมเงินแกพนักงานของ
สมาคมการคา เพื่อเปนสวัสดิการแกพนักงานของ
สมาคมการคาไดเชนเดียวกับหอการคา ซึ่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แลวและสงคณะกรรมการประสานงานสภานิติ
บัญญัติแหงชาติพิจารณากอนเสนอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติพิจารณาตอไป   
 
เร่ือง  รางพระราชบัญญัติวาดวยการบริหาร
ราชการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่
กระทรวงศึกษาธิการเสนอรางพระราชบัญญัติ 
วาดวยการบริหารราชการในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญคือ กําหนดให
สถาบันอุดมศึกษาที่มีความพรอมในดานเงินรายได

และคณาจารยจัดต้ังหนวยงานเพื่อใหการศึกษา 
และทําการวิจัยในสาขาตาง ๆ เพิ่มขึ้นได โดยจัดต้ัง
เปนหนวยงานภายใน และใชเงินรายไดของ
สถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ เอง ในการดําเนินการ และ
ใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาเปนเรื่องดวน แลวสงใหคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอน
เสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป  
 
เร่ือง รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติม
ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ฉบับท่ี ๓๐ เร่ือง การตรวจสอบการ
กระทําท่ีกอให เกิดความเสียหายแก รัฐ  
ลงวันท่ี ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ 
พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่
กระทรวงยุติธรรมเสนอ โดยมีสาระสําคัญคือขยาย
ระยะเวลาการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการ
ตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายแก
รัฐ ออกไปอีกระยะหนึ่ง เพื่อดําเนินการตาม
ประกาศคณะปฏิ รู ปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุ ข  ฉบับที่  ๓๐  ลงวันที่  ๓๐  กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๔๙ ใหแลวเสร็จ โดยไมใหมีอํานาจหนาที่
รับเรื่องใหมมาดําเนินการเพิ่มขึ้นอีก และหากมี
เรื่องอาจคางดําเนินการอยูในวันที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบพนจากตําแหนง ใหโอนเรื่องไปยัง
คณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
มีอํ านาจหน าที่ เช นเดี ยวกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณาตอไป   
 



 

สรุปมติคณะรฐัมนตรี 

๕๕ 

 

เร่ือง รางพระราชบัญญัติวาดวยสภากาชาด
ไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่
สภากาชาดไทยเสนอ  โดยมีสาระสํ าคัญคือ 
กําหนดใหสภากาชาดไทยเปนหนวยงานสาธารณะ
กุศล มีฐานะเปนนิติบุคคลโดยไดรับการอุดหนุน
เงินงบประมาณรายจายโดยตรง และรายไดของ
สภากาชาดไทยไดรับการยกเวนไมตองนําสง
กระทรวงการคลัง และใหใชจายเพื่อกิจการของ
สภากาชาดไทยโดยเฉพาะ โดยมีระบบการรายงาน
และตรวจสอบอยางชัดเจน โปร งใส รวมถึ ง 
การเปลี่ยนแปลงผูรักษาใหม ใหสอดคลองกับ
สถานการณ ป จจุ บั น  และให ส งสํ านั กงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณาตอไป   
 
เร่ือง รางพระราชบัญญัติท่ีคณะรัฐมนตรี
ขอรับมาพิจารณากอนรับหลักการ (กรณีราง
พระราชบัญญัติการแพรภาพและกระจาย
เสียงสาธารณะ พ.ศ. ....) 

คณ ะ รั ฐ ม น ต รี มี ม ติ ใ ห ส ง คื น ร า ง
พระราชบัญญัติการแพรภาพและกระจายเสียง
สาธารณะ พ.ศ. .... ที่สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ (นายสมชาย แสวงการ กับคณะ) เปน 
ผูเสนอ ที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณากอน 
รับหลักการไปยังสภานิติบัญญัติแหงชาติภายใน
กําหนดเวลา พรอมทั้งสงขอสังเกตของคณะ-
รัฐมนตรีไปเพื่อประกอบตามขอบังคับการประชุม
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ขอ ๑๑๑ ดวยวา ราง
พระราชบัญญั ติดังกลาวยังไมมีความชัดเจน
เพี ย งพอ ว า สถ านี โ ท รทั ศน ข อ ง รั ฐ ที่ ร า ง
พระราชบัญญัตินี้ประสงคจะควบคุมดูแลจะตองมี
การจัดต้ังขึ้นใหมหรือเปนสถานีโทรทัศนของรัฐ 
ที่มีอยูเดิม และอาจสงผลกระทบตอภาระดาน
งบประมาณของประเทศ เนื่องจากการกําหนดให

สถานีโทรทัศนของรัฐมีหนาที่ในการแพรภาพและ
กระจายเสียงสาธารณะโดยไมแสวงหากําไรและ
หามมิใหหารายไดจากการโฆษณา อยางไรก็ตาม
คณะรัฐมนตรีเห็นดวยในหลักการที่จะจัดใหมี
กฎหมายเกี่ยวกับการแพรภาพและกระจายเสียง
สาธารณะซึ่ งอยู ระหวางการดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ และจะไดเรงนําเสนอสภานิติ
บัญญัติแหงชาติพิจารณาโดยเร็วจึงขอใหชะลอการ
พิจารณารางพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสภานิติ
บัญญัติแหงชาตดิังกลาวไวกอน เพื่อจะไดพิจารณา
พร อมกั บร า งพระราชบัญญั ติ ที่ เ สนอโดย
คณะรัฐมนตรีตอไป   
 
เร่ือง รางพระราชบัญญัติท่ีคณะรัฐมนตรี
ขอรับมาพิจารณากอนรับหลักการ (กรณีราง
พระราชบัญญัติการทองเท่ียวแหงประเทศ
ไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....) 

คณะรัฐมนตรีมีมติดังนี้ ใหสงคืนราง
พระราชบัญญัติการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ (นายกงกฤช หิรัญกิจ กับคณะ) เปน 
ผูเสนอ ที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณากอนรับ
หลักการ ไปยังสภานิติบัญญัติแหงชาติภายใน
กํ าหนดเวลา  และให รั ฐมนตรี ประจํ าสํ านั ก
นายกรัฐมนตรี (นายประสิทธิ์  โฆวิไลกูล) 
ประสานงานกับรัฐมนตรีว าการกระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา พิจารณารางพระราชบัญญัติการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕) ตรวจพิจารณา
แลว เพื่อจะไดสงใหสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิ จ า รณ าพ ร อ ม กั บ ร า ง พ ร ะ ร า ช บั ญญั ติ 
ที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ (นายกงกฤช 
หิรัญกิจ กับคณะ) เปนผูเสนอ ตอไป   
 
 
 
 



 

สรุปมติคณะรฐัมนตรี 

๕๖ 

 

เร่ือง รางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
คาปลีกคาสง พ.ศ. .... และมาตรการเรงดวน
ในการแกไขปญหาธุรกิจคาปลีกคาสง 

คณะรัฐมนตรีมีมติตามที่กระทรวงพาณิชย
เสนอดังนี้  

๑.  อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจคาปลีกคาสง พ.ศ. .... ซึ่งได
ปรับปรุงแกไขตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ 
มีนาคม ๒๕๕๐ แลว ในสวนของบทนิยาม "ธุรกิจ" 
คุณสมบัติตองหามของกรรมการกํากับดูแลธุรกิจ
คาปลีกคาสง องคประกอบ วาระและอํานาจหนาที่
ของกรรมการ มาตรการกํากับดูแลธุรกิจคาปลีกคา
สง การลงโทษทางปกครองและบทเฉพาะกาล และ
ใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภา
นิติบัญญัติแหงชาติพิจารณากอนเสนอสภานิติ
บัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป และ 

๒.  เห็นชอบมาตรการเรงดวนในการ
แกไขปญหาธุรกิจคาปลีกคาสง เกี่ยวกับการชะลอ
หรือยับยั้งการขยายสาขาของธุรกิจคาปลีกคาสง

สมัยใหมไวกอน โดยใหกระทรวงมหาดไทยใช
อํานาจตามกฎหมายที่มีอยู ไดแก กฎหมายวาดวย
การผังเมือง และกฎหมายวาดวยการควบคุม 
อาคารในการชะลอหรือยับยั้ งการขยายสาขา 
ของธุรกิจคาปลีกคาสงสมัยใหมในระหวางที่ราง
พระราชบัญญัติฯ ยังไมมีผลใชบังคับ โดย
มอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยรับไปดําเนินการ
ในสวนที่เกี่ยวของตอไป   
 
เร่ือง  รางพระราชบัญญัติสงเสริมครอบครัว 
พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยเสนอ โดยมีสาระสําคัญคือ ใหมีกฎหมาย 
วาดวยการสงเสริมครอบครัวเพื่อเปนกลไกและ
มาตรการในการสงเสริมครอบครัวใหเข็มแข็ง และ
สงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
เปนเรื่องดวน แลวสงใหคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภา
นิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป   

 
 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
วันท่ี  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๐

 
เร่ือง รางพระราชบัญญัติการบริหาร 
หน้ีสาธารณะ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ โดยมีสาระสําคัญคือ  
แกไขพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ  
พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อใหการบริหารและจัดการหนี้ 
สาธารณของประเทศมี ความคล อง ตั วและ 
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเปนการพัฒนาตลาด 
ตราสารหนี้ในประเทศใหมีความกวางขวาง มั่นคง
และตอเนื่อง สอดคลองกับวิวัฒนาการตลาดการเงิน
และสนับสนุนการพัฒนาของประเทศ และใหสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา

เปนเรื่องดวน แลวสงใหคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภา
นิ ติบัญญั ติแห งชาติพิ จารณาตอไป รวมทั้ ง
ขอสังเกตวา กระทรวงการคลัง และธนาคารแหง
ประเทศไทย เปนองคกรภาครัฐที่สําคัญในการออก
ตราหนี้ภายในประเทศ หนวยงานทั้งสองควร
ประสานการดําเนินนโยบายที่เกี่ยวของกับตราสาร
หนี้ใหสอดคลองกัน และควรสงเสริมและพัฒนาตรา
สารหนี้ของเอกชนใหมีความเขมแข็ง ไปพิจารณา
ดําเนินการดวย   
 
 



 

สรุปมติคณะรฐัมนตรี 

๕๗ 

 

เร่ือง  รางพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ทองท่ี (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอรางพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่แกไข
เพิ่ มเติมจากร างที่ สํ านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว โดยปรับปรุงเกี่ยวกับ
กระบวนการเขาสูตําแหนง ระยะเวลาการดํารง
ตําแหนง การพนจากตําแหนง และอํานาจหนาที่
ของกํานันผูใหญบาน และคณะกรรมการหมูบาน 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่และ
สอดคลองกับสภาวการณของประเทศ และใหสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
อีกครั้งหนึ่ง แลวสงใหคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภา
นิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป   
 
เร่ือง รางพระราชบัญญัติท่ีคณะรัฐมนตรี
ขอรับมาพิจารณากอนรับหลักการ (กรณี 
รางพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติ 
ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ....) 

คณ ะ รั ฐ ม น ต รี มี ม ติ ใ ห ส ง คื น ร า ง
พระราชบัญญั ติ ยกเ ลิกพระราชบัญญั ติทุ น
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรี
ขอรับมาพิจารณากอนรับหลักการไปยังสภานิติ
บัญญัติแหงชาติภายในกําหนดเวลา พรอมทั้ง 
สงขอสังเกตของคณะรัฐมนตรีไปประกอบตาม
ขอบังคับการประชุมสภานิ ติบัญญัติแหงชาติ  
ขอ ๑๑๑ ดวยวา การยกเลิกพระราชบัญญั ติ 
ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยไมมีมาตรการ
รองรับสําหรับการแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจที่ได
ดําเนินการไปแลวหรืออยูระหวางดําเนินการ จะทํา
ให เ กิ ดผลกระทบต อการดํ า เนิ น ง านของ
กระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจที่ไดแปลงสภาพ
ไปแลว หรืออยูระหวางดําเนินการ ซึ่งเคยไดรับการ
รับรองไว ในพระราชบัญญั ติทุนรัฐวิสาหกิจฯ 
นอกจากนี้  การยกเลิ กพระราชบัญญั ติทุ น

รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเปนกฎหมายที่กําหนด
มาตรฐานในการแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจของ
ประเทศ และเมื่อใดที่รัฐบาลประสงคจะแปรรูป
รัฐวิสาหกิจ ก็จะตองเสนอเปนรางพระราชบัญญัติ
ตอรัฐสภาเปนคราว ๆ ไปนั้น จะทําใหการแปลง
สภาพรัฐวิสาหกิจขาดความเปนเอกภาพและ 
ไมเปนไปตามมาตรฐานเดียวกัน   
 
เร่ือง  ผลการพิจารณารางพระราชบัญญัติ 
ท่ีคณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณากอนรับ
หลักการ (กรณีรางพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงาน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....) 

คณ ะ รั ฐ ม น ต รี มี ม ติ ใ ห ส ง คื น ร า ง
พระราชบัญญั ติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่  ..)  
พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณากอนรับ
หลักการไปยังสภานิติบัญญัติแหงชาติภายใน
กําหนดเวลา พรอมสงขอสังเกตของคณะรัฐมนตรี
ไปเพื่อประกอบตามขอบังคับการประชุมสภา 
นิติบัญญัติแหงชาติ ขอ ๑๑๑ ดวยวา คณะรัฐมนตรี 
ไดมี มติอนุมั ติหลักการร างพระราชบัญญั ติ 
คุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงแรงงานเสนอ ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการ
ตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา และจะไดเรงนําเสนอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติโดยเร็ว จึงขอใหชะลอการพิจารณาราง
พระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แหงชาติดังกลาวไวกอน เพื่อจะไดพิจารณาพรอม
กับรางพระราชบัญญัติที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรี
ตอไป    
 
เร่ือง ผลการพิจารณารางพระราชบัญญัติท่ี
คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณากอนรับ
หลักการ (กรณีรางพระราชบัญญัติสงเสริม
ครอบครัว พ.ศ. ....) 

คณ ะ รั ฐ ม น ต รี มี ม ติ ใ ห ส ง คื น ร า ง
พระราชบัญญัติสงเสริมครอบครัว พ.ศ. .... ที่
คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณากอนรับหลักการไป



 

สรุปมติคณะรฐัมนตรี 

๕๘ 

 

ยังสภานิติบัญญัติแหงชาติภายในกําหนดเวลา 
พรอมทั้งสงขอสังเกตของคณะรัฐมนตรีไปประกอบ
ตามขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
ขอ ๑๑๑ ดวยวา คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติ
หลักการรางพระราชบัญญัติสงเสริมครอบครัว  
พ.ศ. .... ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยเสนอ และขณะนี้อยูระหวางการ
ตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา โดยจะไดเรงนําเสนอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติโดยเร็ว จึงขอใหชะลอการพิจารณาราง
พระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แหงชาติดังกลาวไวกอนเพื่อจะไดพิจารณาพรอม
กับรางพระราชบัญญัติที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรี
ตอไป    
 
เร่ือง  ผลการพิจารณารางพระราชบัญญัติ 
ท่ี คณะรัฐมนตรี ขอรับมาพิจารณาก อน 
รับหลักการ (กรณีรางพระราชบัญญัติแกไข
เพ่ิมเติมประกาศคณะปฏิรูปการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข ฉบับท่ี ๓๐ เร่ือง การตรวจสอบการ
กระทําท่ีกอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ ลงวันท่ี 
๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ พ.ศ. ....) 

คณ ะ รั ฐ ม น ต รี มี ม ติ ใ ห ส ง คื น ร า ง
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศคณะปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๓๐ เรื่อง 
การตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหาย
แกรัฐ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ 
พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณากอนรับ
หลักการไปยังสภานิติบัญญัติแหงชาติภายใน
กําหนดเวลาพรอมทั้งสงขอสังเกตของคณะรัฐมนตรี

ไปเพื่อประกอบตามขอบังคับการประชุมสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ ขอ ๑๑๑ ดวยวา คณะรัฐมนตรีได
มีมติอนุมั ติหลักการรางพระราชบัญญัติแกไข
เพิ่มเติมประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ฉบับที่ ๓๐ เรื่อง การตรวจสอบการกระทํา
ที่กอให เกิดความเสียหายแกรัฐ ลงวันที่  ๓๐ 
กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงยุติธรรมเสนอ และขณะนี้อยูระหวางการ
ตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา โดยจะไดเรงนําเสนอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติโดยเร็ว จึงขอใหชะลอการพิจารณาราง
พระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แหงชาติดังกลาวไวกอนเพื่อจะไดพิจารณาพรอม
กับรางพระราชบัญญัติที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรี
ตอไป  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
    



สรปุประเด็นการสัมมนา 

๕๙ 

 
 
 
 
 

““การสัมมนาการสัมมนาเพ่ือเตรียมความพรอมในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับรางรัฐธรรมนูญ เพื่อเตรียมความพรอมในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับรางรัฐธรรมนูญ 

ตามมาตราตามมาตรา ๒๖  ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ((ฉบับชั่วคราวฉบับชั่วคราว) ) 

พุทธศักราช พุทธศักราช ๒๕๔๙ ๒๕๔๙ ของสภานิติบัญญัติแหงชาติของสภานิติบัญญัติแหงชาติ””    

 
 

 โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ไดกําหนดใหมีการ
จัดต้ังสภารางรัฐธรรมนูญและคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญขึ้นเพื่อพิจารณาจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหมสําหรับใชเปนหลักในการปกครองประเทศ ทั้งไดกําหนดขั้นตอนการจัดทํารางรัฐธรรมนูญวาเมื่อ
คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญจัดทํารางรัฐธรรมนูญเสร็จแลวใหเผยแพรรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมพรอม
คําชี้แจงวารางรัฐธรรมนูญที่จัดทําขึ้นใหมนั้นมีความแตกตางกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ในเรื่องใดพรอมดวยเหตุผลในการแกไขไปยังสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ องคกรและ
บุคคลตามที่ระบุไวในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ 
เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็น รวมทั้งเผยแพรใหประชาชนทั่วไปทราบตลอดจนสงเสริมและจัดใหมีการ 
รับฟงความคิดเห็นจากประชาชนประกอบดวย และขณะนี้คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญไดจัดทําราง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม (ฉบับรับฟงความคิดเห็น) แลวเสร็จพรอมทั้งไดจัดทําคําชี้แจงตามที่กําหนดใน
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญดังกลาวขางตน  
 

 ดังนั้น สภานิติบัญญัติแหงชาติซึ่งเปนหนึ่งในองคกรตามที่มาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ไดกําหนดไวจึงไดจัดใหมีการสัมมนาเพ่ือเตรียม
ความพรอมในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับรางรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ของสภานิติบัญญัติแหงชาติขึ้น ระหวาง 
วันเสารที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๐ ถึง วันอาทิตยที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๐ ณ โรงแรมดุสิต รีสอรท หัวหิน 
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี  
   

  กอนที่การสัมมนาจะเริ่มตนขึ้นนายวิษณุ เครืองาม ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
การปฏิรูปการเมือง สภานิติบัญญัติแหงชาติ ไดกลาวรายงานเกี่ยวกับโครงการสัมมนาเพื่อเตรียม 
ความพรอมในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับรางรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๐ สรุปได ดังนี้ 
  
 ตามมาตรา ๒๖ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙  
ที่กําหนดใหเมื่อคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญจัดทํารางรัฐธรรมนูญเสร็จแลว ใหจัดทําคําชี้แจงวาราง

โดย   นายบรรหาร  กําลา   
        นิติกร สํานักกฎหมาย 



 

สรปุประเด็นการสัมมนา 

๖๐ 

รัฐธรรมนูญที่จัดทําขึ้นใหมนั้นมีความแตกตางกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ใน
เรื่องใดพรอมดวยเหตุผลในการแกไขไปยังสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ องคกร และบุคคลตางๆ ที่เกี่ยวของ 
เพื่อพิจารณาและเสนอความคิดเห็น สําหรับสภานิติบัญญัติแหงชาตินั้น ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติได
กําหนดหลักการในการทํางานในสวนของสภานิติบัญญัติแหงชาติ แบงออกเปน ๓ ขั้นตอน คือ 
 

 ขั้นตอนที่ ๑ สภานิติบัญญัติแหงชาติไดมีมติแตงต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญการปฏิรูป
การเมือง เพื่อติดตามการรางรัฐธรรมนูญของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ซึ่งจากการที่
คณะกรรมาธิการวิสามัญการปฏิรูปการเมืองไดดําเนินการติดตามและพิจารณารางรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาว
แลวไดมีความเห็นวา แมรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะมีขอดีในระดับหนึ่ง แตก็ควรมีการปรับปรุงแกไขใน 
บางเรื่องบางประการ จํานวน ๔ เรื่อง ดังนี้ 
  ๑.  หลักคิดและปรัชญา ตองมีความกระจางและชัดเจน มิฉะนั้นอาจจะกอใหเกิดปญหา
เกี่ยวกับการตีความที่ไมตรงกนั 
  ๒. หลักภาษาและถอยคํา ที่นําภาษาทั่วไปหรือภาษาจากแหงอื่นมาบัญญัติไวในราง
รัฐธรรมนูญ โดยที่ถอยคําดังกลาวยังไมมีการนิยามความหมายไวอยางชัดเจน ซึ่งอาจจะทําใหมีการตีความ
ที่แตกตางกันได เชน ถอยคําวา “หลักนิติธรรม” “หลักธรรมาภิบาล” “ผลประโยชนทับซอน” เปนตน จึงควร
ปรับปรุงใหใชถอยคําที่มีความหมายที่ชัดเจน เพื่อปองกันมิใหเกิดการขัดแยงหรือปญหาการตีความ 
ในภายหลัง 
  ๓. หลักการและสารัตถะ ซึ่งพบวา บางหมวดบางมาตรามีการรางอยางละเอียด แตใน
บางหมวดกลับมีการรางที่กระชับและรวบรัด โดยบัญญัติใหไปบัญญัติหลักเกณฑในรายละเอียดที่
สําคัญไวในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญแทน  
  ๔. การเรียงหมวดหมูและมาตรา พบวา บางมาตรามีการยุบรวมและบัญญัติไวเปน
อนุมาตราทําใหจํานวนมาตรานอยลงกวารัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ โดยเหลือเพียง จํานวน ๒๙๙ มาตรา 
แตการยุบรวมมาตราและกําหนดชื่อหมวดนั้น อาจทําใหเกิดปญหาในการตีความที่คลาดเคลื่อนใน
กรณีที่มีการจัดหมวดหมูและกําหนดชื่อไมตรงกับเนื้อหาหรือเจตนารมณของบทบัญญัติมาตรานั้นๆ   
 

 ขั้นตอนที่ ๒ สภานิติบัญญัติแหงชาติไดจัดการสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นจากสมาชิก
สภานิติบัญญัติแหงชาติในครั้งนี้ โดยไดแบงกลุมการสัมมนาออกเปน ๔ กลุมยอย คือ  
  กลุมที่ ๑  สิทธเิสรีภาพและการมีสวนรวมของประชาชน 
  กลุมที่ ๒  สถาบันการเมือง  
  กลุมที่ ๓  การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ  
  กลุมที่ ๔  พระราชบัญญติัประกอบรัฐธรรมนญูและเรือ่งอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับรัฐธรรมนูญฯ 
 

 ขั้นตอนที่ ๓  เมื่อสภานิติบัญญัติแหงชาติไดรับรางรัฐธรรมนูญอยางเปนทางการแลว (วันที่ ๒๖ 
เมษายน ๒๕๕๐) สภานิติบัญญัติแหงชาติจะไดพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการสามัญการปฏิรูป
การเมือง และตอจากนั้นจึงจะไดจัดใหมีการรับฟงความเห็นของสภานิติบัญญัติแหงชาติอยางเปนทาง 
การอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อรวบรวมและสรุปเปนขอพิจารณาและความคิดเห็นของสภานิติบัญญัติแหงชาติ
สําหรับสงไปยังคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวันนับแตวันที่รับรางรัฐธรรมนูญและ
เอกสารเพื่อพิจารณาความเห็นดังกลาว ตามมาตรา ๒๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ตอไป 



 

สรปุประเด็นการสัมมนา 

๖๑ 

 และหลังจากที่ ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (นายมีชัย ฤชุพันธุ) ซึ่งเปนประธานในการสัมมนา
ดังกลาวไดกลาวเปดการสัมมนาอยางเปนทางการแลว นาวาอากาศตรี ประสงค สุนศิริ ประธาน
คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญและศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย เลขานุการ
คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ไดบรรยายสรุปสาระสําคัญของรางรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... ซึ่งสรุปได ดังนี้ 
 รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... มีสาระสําคัญที่มุงจะแกไขปญหาของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ โดยดําเนินการใน ๔ แนวทางดวยกัน คือ 
 ๑.  การคุมครอง สงเสริม และการขยายสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอยางเต็มที่ 
 ๒.  การลดการผูกขาดอํานาจรัฐและขจัดการใชอํานาจอยางไมเปนธรรม 
 ๓.  การทําใหการเมืองมีความโปรงใส มีคุณธรรมและจริยธรรม 
 ๔.  การทําใหระบบตรวจสอบมีความเขมแข็งและทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

 ทั้งนี้ การดําเนนิการตามแนวทางทั้ง ๔ แนวทางดังกลาวนั้น มีมาตรการตางๆ ดังนี ้
 ๑.  การคุมครอง สงเสริม และการขยายสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอยางเต็มที่  
โดยดําเนินการดังนี้ 
 ๑.๑ เพ่ิมประเภทสิทธิและเสรีภาพใหมากขึ้นกวาเดิม มากกวารัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ สิทธิและเสรีภาพที่เพิ่มขึ้น เชน 
  ๑)  การใหสิทธิและเสรีภาพตามพันธกรณีระหวางประเทศที่ประเทศไทยรับรอง  
มีผลผูกพันเชนเดียวกับสิทธิและเสรีภาพที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๔) 
  ๒)  การคุมครองขอมูลสวนบุคคลไมใหถูกละเมิด (มาตรา ๓๕) 
  ๓)  เพิ่มสิทธิในกระบวนการยุติธรรม โดยการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให
ประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยงาย สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และเสียคาใชจายตามควร 
โดยเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการและทุพพลภาพไดรับการคุมครองในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดี
อยางเหมาะสม (มาตรา ๔๐) และที่สําคัญคือประชาชนมีสิทธิฟองศาลรัฐธรรมนูญดวยตนเองไดเปน
ครั้งแรก (มาตรา ๒๐๘) 
 ๔)  สิทธิดานแรงงานที่ไดรับหลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการ
ทํางาน รวมทั้งหลักประกันในการดํารงชีพทั้งในระหวางการทํางานและเมื่อพนภาวะการทํางาน ไดรับ
การบัญญัติไวเปนครั้งแรก (มาตรา ๔๔) 
 ๕)  ใหสิทธิประชาชน ๑๐๐,๐๐๐ คน เขาชื่อเพื่อเสนอขอแกไขรัฐธรรมนูญไดเปน
ครั้งแรก (มาตรา ๒๘๒ (๑))  เปนตน 
 ๑.๒  ทําใหการใชสิทธิและเสรีภาพงายขึ้นกวาเดิม โดยมีมาตรการตางๆ เชน 
  ๑)  สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญไดรับรองและคุมครองไว แมยังไมมีกฎหมายลูก
ตราขึ้น ประชาชนก็สามารถใชสิทธิและเสรีภาพเหลานั้นไดทันที โดยการรองขอตอศาล (มาตรา ๒๘ 
วรรคสาม)   
   ๒)  ลดจํานวนประชาชนในการเขาชื่อเสนอรางกฎหมายและถอดถอนผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง จาก ๕๐,๐๐๐ ชื่อ เหลือเพียง ๒๐,๐๐๐ ชื่อ (มาตรา ๑๖๐และมาตรา ๒๖๒ วรรคสาม)  เปนตน 



 

สรปุประเด็นการสัมมนา 

๖๒ 

 ๑.๓  ทําใหการใชสิทธิและเสรีภาพมีประสิทธิภาพและมีมาตรการคุมครองอยาง
ชัดเจน โดยการบัญญัติหลักการดังตอไปนี้ เชน 
  ๑) ตัดคําวา “ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ” ออกจากทายบทบัญญัติที่เกี่ยวกับสิทธิ
และเสรีภาพท้ังหลาย เพื่อสงสัญญาณวาสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเกิดขึ้นทันทีตามรัฐธรรมนูญ
ไมใชตามกฎหมาย 
  ๒)  กําหนดระยะเวลาในการตรากฎหมายลูกที่เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนใหชัดเจน (สวนใหญประมาณ ๑ ป) เพื่อมิใหผูมีอํานาจถวงเวลาในการตรากฎหมายลูก 
อันเปนการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชน (มาตรา ๒๙๓ และมาตรา ๒๙๘) 
  ๓)  ใหประชาชนมีสิทธิฟองศาลรัฐธรรมนูญไดโดยตรงในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิ
และเสรีภาพที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๒๐๘) 
 ๑.๔  ทําใหแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐมีความชัดเจน รอบดานและผูกพันรัฐ
มากกวาเดิม โดยการบัญญัติหลักการดังตอไปนี้ เชน 
  ๑)  มีการแยกแยะหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐใหครอบคลุมทุกดานอยาง
ชัดเจน  
  ๒)  กําหนดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐในเรื่องที่สําคัญเพิ่มขึ้น เชน รัฐตองพัฒนา
ระบบงานภาครัฐโดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ และ
สงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ 
(มาตรา ๗๗ (๔)) จัดใหมีการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (มาตรา ๘๐ (๕),(๖)) สงเสริม
และสนับสนุนใหมีการดําเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (มาตรา ๘๒) ปรับปรุงระบบการ
จัดเก็บภาษีอากรใหมีความเปนธรรม (มาตรา ๘๓ (๓)) คุมครองและรักษาผลประโยชนของเกษตรกร
ในการผลิตและการตลาดสินคาเกษตร (มาตรา ๘๓ (๙)) ฯลฯ 
  ๓) กําหนดใหรัฐบาลที่จะเขาบริหารราชการแผนดินตองแถลงนโยบายตอรัฐสภาให
สอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ โดยตองระบุใหชัดเจนวาจะดําเนินการใด ในระยะเวลาใด 
และตองจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินการ วามีปญหาและอุปสรรคอยางไรบาง เสนอตอรัฐสภา 
ปละ ๑ ครั้ง 
 ๑.๕ ใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารงานของทองถิ่นและกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ิมขึ้น เพ่ือเปนฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ระดับประเทศ  
 

  ๒.  การลดการผูกขาดอํานาจรัฐและขจัดการใชอํานาจอยางไมเปนธรรม โดยมี
มาตรการ ดังนี้ 
 ๒.๑  เสริมสรางอํานาจทางการเมืองใหแกประชาชน เพ่ือใหประชาชนเปน  
“ผูเลน”  มิใช “ผูดู” ทางการเมืองอีกตอไป ซึ่งมีมาตรการมากมาย เชน การใหประชาชนมีสวนรวม
ทางการเมืองในทุกดาน ไมวาจะเปนเรื่องการดําเนินงานตางๆ ของภาครัฐ (มาตรา ๕๕,มาตรา ๑๓๘ วรรคหา
และมาตรา ๑๘๖ วรรคสอง) การทําสนธิสัญญา (มาตรา ๑๘๖) การลงประชามติในเรื่องที่สําคัญและมีผล
ผูกพันการตัดสินใจของรัฐบาล (มาตรา ๑๖๑) และการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๒๘๒วรรคหนึ่ง) 
เปนตน 



 

สรปุประเด็นการสัมมนา 

๖๓ 

 ๒.๒  จํากัดการผูกขาดและการใชอํานาจที่ไมเปนธรรมของรัฐบาล โดยมีมาตรการ
ที่สําคัญ เชน 
  ๑)  ใหนายกรัฐมนตรีอยูไดไมเกิน ๒ สมัย หรือ ๘ ป (มาตรา ๑๖๗ วรรคสาม) 
  ๒)  การตราพระราชกําหนดของรัฐบาลจะตองถูกตรวจสอบโดยเครงครัดจากศาล
รัฐธรรมนูญ มิใชตามอําเภอใจของรัฐบาลอีกตอไป รัฐบาลจะตราพระราชกําหนดไดก็ตอเมื่อเปนกรณี
ฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได มิใชเปนกรณีที่รัฐบาลตราพระราชกําหนดเพื่อ
หลีกเลี่ยงการตรวจสอบของรัฐสภา (มาตรา๑๘๑) 
  ๓)  ใหองคกรอัยการเปนอิสระจากรัฐบาล เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
ไดอยางเต็มที่ โดยเฉพาะอยางยิ่งการดําเนินคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง (มาตรา ๒๔๖) 
   ๔)  หามควบรวมพรรคการเมืองที่มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสภาในระหวางอายุ
ของสภา เพื่อปองกันการเกิดเสียงขางมากอยางผิดปรกติในสภา (มาตรา ๙๙)  เปนตน  
 ๒.๓  ใหคนดีมีความสามารถเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และเปนอิสระจากการ
ครอบงําของพรรคการเมือง เพ่ือทําหนาที่ผูแทนประชาชนอยางเต็มที่ โดยบัญญัติอยางชัดเจนวา 
  ๑)  ปรับปรุงระบบการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหม   
  ๒)  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีอิสระจากมติพรรคการเมืองในการตั้งกระทูถามการ
อภิปราย และการลงมติในการอภิปรายไมไววางใจ (มาตรา ๑๕๘ วรรคสอง) 
  ๓)  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสามารถเสนอรางกฎหมายไดโดยไมตองขออนุญาต
จากพรรคการเมืองของตนอีกตอไป (มาตรา ๑๓๘(๒)) 
 ๒.๔  ใหสมาชิกวุฒิสภาปลอดจากอิทธิพลของพรรคการเมืองอยางแทจริง ดวยการ
กําหนดใหการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาเปนระบบสรรหาที่มาจากจังหวัดและกลุมวิชาชีพ (มาตรา ๑๐๖) 
แทนที่ระบบการเลือกต้ังซึ่งถูกแทรกแซงโดยงายจากพรรคการเมือง  
 ๒.๕ หามสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาแทรกแซงขาราชการประจํา 
โดยการกําหนดหามกาวกายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชนของตนและพรรคการเมือง ทั้งทางตรงและ
ทางออม ในการปฏิบัติราชการหรือการดําเนินงานในหนาที่ประจําการบรรจุ แตงต้ัง ยาย โอน เลื่อน
ตําแหนงหรือเงินเดือน (มาตรา ๒๕๗) 
 

 ๓.  การทําใหการเมืองมีความโปรงใส มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีการบัญญัติ 
ดังนี้ 
 ๓.๑ บัญญัติหมวดคุณธรรมและจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและ
เจาหนาที่ของรัฐไวอยางชัดเจน 
 ๓.๒  กําหนดมาตรการเพื่อไมใหมีผลประโยชนทับซอนทางการเมือง   
  ๓.๓  การแสดงทรัพยสินและหนี้สินของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีความ
เขมขนขึ้น คือ นอกจากจะตองแสดงของตน ของคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะแลว ยังขยาย
ไปถึงทรัพยสินที่อยูในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่น ไมวาทางตรงหรือทางออมดวย (มาตรา 
๒๕๐) นอกจากนี้การแสดงทรัพยสินและหนี้สินของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
จะตองเปดเผยใหแกสาธารณชน เชนเดียวกับของรัฐมนตรี (มาตรา ๒๕๒) 



 

สรปุประเด็นการสัมมนา 

๖๔ 

 ๓.๔  ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพน
จากตําแหนงในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาไดงายขึ้น 
 ๓.๕ หามประธานสภา รองประธานสภา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีดําเนินการ
ในลักษณะที่มีผลประโยชนทับซอน 
 

 ๔.  การทําใหองคกรตรวจสอบมีความอิสระ เขมแข็งและทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๔.๑  ปรับปรุงระบบการสรรหาองคกรตรวจสอบ เพ่ือใหไดคนที่มีความเปนอิสระ
อยางแทจริง โดยการกําหนดใหประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลฎีกา ประธานศาล
ปกครองสูงสุด ประธานสภาผูแทนราษฎร และผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรเปนคณะ
บุคคลสรรหาองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
 ๔.๒ ปรับปรุงอํานาจหนาที่และระบบการทํางานขององคกรตรวจสอบใหดีย่ิงขึ้น 
เชน ใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับฟองเรื่องที่ประชาชนถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพไดโดยตรง (มาตรา 
๒๐๘) ใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเปนผูพิจารณาคดีที่มีการฟองวา
นักการเมืองไมแสดงทรัพยสินหรือหนี้สิน หรือแสดงทรัพยสินหรือหนี้สินเปนเท็จดวย (มาตรา ๒๕๔ 
วรรคสอง) ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติดูแลเฉพาะผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองและขาราชการประจําระดับสูงเทานั้น เพื่อใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น (มาตรา 
๒๔๓ (๓)) ใหผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาสามารถหยิบยกเรื่องที่เกิดความเสียหายตอประชาชนโดย
สวนรวม หรือเพื่อคุมครองประโยชนสาธารณะขึ้นไดเอง โดยไมจําตองมีการรองเรียนได (มาตรา ๒๓๗ 
(๑) วรรคสอง) เปนตน 
 ๔.๓  จัดใหมีระบบการตรวจสอบการทํางานขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เชน 
การใหใบเหลือง ใบแดง ของคณะกรรมการการเลือกต้ังสามารถอุทธรณตอศาลฎีกาได สวนการ
เลือกต้ังระดับทองถิ่น สามารถอุทธรณคําสั่งคณะกรรมการการเลือกต้ังที่ศาลอุทธรณได (มาตรา 
๒๓๓) กฎ คําสั่ง หรือการกระทําอื่นใดขององคกรตามรัฐธรรมนูญอันเนื่องมาจากการใชอํานาจตาม
กฎหมาย หรือเนื่องมาจากการดําเนินกิจการทางปกครอง สามารถถูกตรวจสอบโดยศาลปกครองได 
(มาตรา ๒๑๘ วรรคหนึ่ง)  เปนตน 
 

 หลังจากนั้นสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติไดแบงกลุมการสัมมนาออกเปน ๔ กลุมยอย 
เพื่อระดมความคิดเห็น โดยสามารถสรุปประเด็นในแตละกลุมไดดังนี้* 

 
สรุปผลการประชุมกลุมยอย   

กลุมที่ ๑  สิทธิเสรีภาพและการมีสวนรวมของประชาชน 
 
 ที่ประชุมกลุมที่ ๑ ไดมีการอภิปรายและมีขอเสนอแนะตอรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช .... โดยสรุปกรอบความเห็นออกเปนดานตางๆ ซึ่งแตละดานมีประเด็นซึ่งสามารถ
สรุปได ดังนี้ 
                                                 
  *ขอมูลจาก คณะกรรมการศึกษาและติดตามการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ปฏิบัติหนาที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ. 
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๑. สิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล 
 ประเด็นที่ ๑  ความในรางมาตรา ๓๔ วรรคสาม เกี่ยวกับการเนรเทศบุคคลผูมีสัญชาติไทยออก
นอกราชอาณาจักร หรือหามมิใหบุคคลผูมีสัญชาติไทยเขามาในราชอาณาจักร จะกระทํามิไดนั้น มีประเด็นที่
จะตองพิจารณาวาการใชถอยคํา “หามมิใหบุคคลผูมีสัญชาติไทยเขามาในราชอาณาจักร” ยังขาดความ
ชัดเจนในประเด็นดานการหามผูมีสัญชาติไทยเขามาในราชอาณาจักรวาจะตองมีหลักเกณฑการหามเปน
กรณีใดบาง อาทิ เพื่อประโยชนแหงความมั่นคงของรัฐ หากมิไดบัญญัติไวจะเปนการขัดตอหลักการของ
สหประชาชาติหรือไม  
 ประเด็นที่ ๒  ตามความในรางมาตรา ๓๕ วรรคสอง เกี่ยวกับกรณีการกลาวหรือไขขาวแพรหลาย
ซึ่งขอความหรือภาพไมวาดวยวิธีใดไปยังสาธารณชนอันเปนการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลใน
ครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเปนอยูสวนตัว ตลอดจนการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยไมไดรับ
อนุญาตจากผูเปนเจาของขอมูลนั้น จะกระทํามิได เวนแตกรณีที่เปนประโยชนตอสาธารณะนั้น เมื่อพิจารณา
แลวจะเห็นไดวาความในตอนทายที่เปนขอยกเวนโดยการใชถอยคํา  “เวนแตกรณีที่เปนประโยชนตอ
สาธารณะ” ยังขาดความชัดเจนเกี่ยวการที่จะวินิจฉัยวากรณีใดบางที่จะถือไดวาเปนประโยชนตอสาธารณะ
และผูใดจะเปนผูพิจารณาวากรณีใดบางที่จะถือไดวาเปนประโยชนตอสาธารณะ 
 ประเด็นที่ ๓ บทบัญญัติเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิสวนตัวและการไขขาวเพื่อประโยชนสาธารณะ
ตามมาตรา ๓๕ ของรางรัฐธรรมนูญนี้ เมื่อพิจารณาแลวเห็นไดวายังไมมีความหมายที่ครอบคลุมเพียงพอ 
ดังนั้น จึงเห็นวาควรนําเอาความในมาตรา ๓๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
มาบัญญัติไวแทน 
 

๒. การแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน 
  ประเด็นที่ ๑  ความในรางมาตรา ๔๕ วรรคสาม ที่กําหนดใหการสั่งปดกิจการหนังสือพิมพหรือ
สื่อมวลชนอื่นเพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตรานี้ จะกระทํามิได มีความหมายไมครอบคลุมเทาที่ควร และอาจ
ไมทันตอความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดานการสื่อสารในปจจุบัน และควรเพิ่มความตอจากวรรคสามโดย
กําหนดใหมีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชน ซึ่งจะสะทอนถึงการคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชนอยางเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
 ประเด็นที่ ๒ บทบัญญัติเกี่ยวกับการรับรองเสรีภาพในการเสนอขาวตามมาตรา ๔๖ ของราง
รัฐธรรมนูญนี้ เมื่อพิจารณาแลวเห็นไดวายังไมมีความหมายที่ครอบคลุมเพียงพอ ดังนั้น จึงเห็นวาควร
นําเอาความในมาตรา ๔๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาบัญญัติไวแทน 
 ประเด็นที่  ๓  การที่รางรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๔๗ วรรคสอง บัญญัติใหมีองคกรของรัฐ 
ที่เปนอิสระเพียงองคกรเดียวทําหนาที่จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม นั้น เปนสิ่งที่ไมเหมาะสม เนื่องจากอาจกอใหเกิดปญหาในการ
ตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรซึ่งเปนเพียงองคกรเดียว และอาจกอใหเกิดความเสียหายแกรัฐได ดังนั้น 
จึงเห็นควรใหตัดถอยคํา “องคกรหนึ่ง” ในรางรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๔๗ วรรคสองออก และควรตัดถอยคํา
ในมาตรา ๒๙๕ (๑) ดวยเพื่อใหสอดคลองกัน  
  ประเด็นที่ ๔ บทบัญญัติเกี่ยวกับการปฏิรูปสื่อวิทยุและโทรทัศนตามมาตรา ๔๗ ของราง
รัฐธรรมนูญนี้ เมื่อพิจารณาแลวเห็นไดวายังไมมีความหมายที่ครอบคลุมเพียงพอ ดังนั้น จึงเห็นวาควร
นําเอาความในมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาบัญญัติไวแทน 
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 ประเด็นที่ ๕  คําวา “หนังสือพิมพ” ที่ปรากฏตามรางรัฐธรรมนูญฯ นั้น เมื่อพิจารณาแลว 
เห็นไดวาเปนถอยคําที่ไมครอบคลุมถึงสื่อสิ่งพิมพอื่น ดังนั้น ควรใหมีการแกไขถอยคําดังกลาวเปน  
“ส่ือส่ิงพิมพ” ทุกคําที่ปรากฏในรางรัฐธรรมนูญฯ ฉบับนี้ 
  ประเด็นที่ ๖  ในรางรัฐธรรมนูญมาตรา ๔๕ วรรคเจ็ดที่บัญญัติวา “การใหเงินหรือทรัพยสินอื่นเพื่อ
อุดหนุนกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนอื่นของเอกชน รัฐจะกระทํามิได” จะกอใหเกิดผลที่มีนัยสําคัญ
ตามมา ๒ ประการ คือ 
 ๑)  พรรคการเมอืงหรือนักการเมอืงสามารถดําเนินการไดหรือไมอยางไร   
 ๒)  กรณีนี้จะหมายความรวมไปถึงรัฐวิสาหกิจซึ่งเปนหนวยงานของรัฐที่จะใหโฆษณาหรือให
การสนับสนุนดวยหรือไม 
 

๓. การศึกษา 
 ประเด็นที่ ๑  รัฐควรมีนโยบายมุงเนนเพื่อการสงเสริมและสนับสนุนดานการศึกษา 
ใหชัดเจน ตลอดจนในรางรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๔๘ วรรคสองที่บัญญัติวา “ผูยากไร.....ตองไดรับการ
สนับสนุนจากรัฐ” นั้น ควรที่จะตองระบุเพิ่มเติมวา “เปนพิเศษ” เนื่องจากบุคคลที่ระบุไวในมาตรา ๔๘ 
วรรคสอง โดยปกติจะไดรับนอยกวาคนทั่วไป ดังนั้นถาไดรับการสนับสนุนจากรัฐเทากับบุคคลทั่วไป 
จะไมสามารถที่จะไดสิทธิเทาเทียมกับบุคคลทั่วไป  
 ประเด็นที่ ๒  รางรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๗๙ (๓) ควรเพิ่มความตอนทายวา “ที่จะจัดไดโดย 
ไมเก็บคาใชจาย” เนื่องจากจะเปนประโยคที่ชวยใหปญหาตางๆ ที่มีอยูลดลงไปอยางมาก และควรตัดคําวา 
“เหมาะสม” ออก เนื่องจาก คําวา “เพียงพอ” ครอบคลุมอยูแลว ตลอดจนรางรัฐธรรมนูญ ฯ มาตรา ๗๙ (๔) ใน
ดานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตลอดจนองคกรตางๆ ที่ระบุไว ควรเพิ่มคําวา “มีความพรอมที่จะ” 
ตอทายคําวา “และเอกชน” เนื่องจากการที่องคกรตางๆ เหลานั้นมีความพรอม จะนําไปสูคุณภาพตอไป  
 ประเด็นที่ ๓ รัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช ๒๕๔๐ มีบทบัญญัติที่ครอบคลุมเกี่ยวกับระบบการศึกษา
ที่คอนขางมีความสมบูรณและชัดเจน ไดแก มาตรา ๔๓ มาตรา ๘๑ และมาตรา ๒๘๙ แตรางรัฐธรรมนูญฯ 
ฉบับนี้ใหความสําคัญเกี่ยวกับดานดังกลาวคอนขางนอยและไมเปนระบบโดยปรากฏในมาตรา ๔๘ มาตรา 
๗๙ (๓) และ (๔) และมาตรา ๒๗๔ วรรคสี่ ทั้งนี้ ถาพิจารณาเห็นวาการศึกษาคือเครื่องมือสําคัญในการ
ปฏิรูปคน สรางคน นําไปสูสังคมเศรษฐกิจฐานความรู เพื่อนําไปสูการสรางชาติตอไปแลวนั้น ควรบัญญัติขึ้น
เปนหมวดใหมโดยเฉพาะวาดวยการศึกษาของชาติ เพื่อใหมีความครอบคลุมและเปนระบบโดยกําหนดไวให
ชัดเจนทั้งระดับประเทศ ระดับทองถิ่น วาจะมีกลไกการจัดการศึกษาอยางไร เพื่อใหมีความสอดคลองกัน 
ตลอดจนควรพิจารณาความพรอมของแตละทองถิ่นซึ่งมีพื้นฐานในแตละดานที่แตกตางกันดวย 
 ประเด็นที่ ๔  กรณีตามรางรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๔๙ นั้น การที่บัญญัติไวลักษณะนี้อาจกอใหเกิด
ปญหาในทางปฏิบัติตอไปในอนาคต เนื่องจากในบางหัวขอหรือบางประเด็นที่ตองการศึกษา อาจขัดตอ
หนาที่พลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ตามวรรคทายของมาตรานี้ 

ประเด็นที่ ๕  บทบัญญัติเกี่ยวกับประเด็นดานการศึกษาที่มีบัญญัติไวในหมวด ๕ แนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐ สวนที่ ๔ แนวนโยบายดานศาสนา สังคม การศึกษาและวัฒนธรรม ของรางรัฐธรรมนูญที่มี
การใชถอยคํา “รัฐตอง” โดยการใชถอยคําดังกลาวมีสภาพการบังคับหรือถือไดวาเปนหนาที่ของรัฐที่จะตอง
ดําเนินการในดานตางๆ ที่ไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ มีขอสังเกตวาที่ผานมาหากรัฐเปนผูทําละเมิด
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ตอรัฐธรรมนูญก็ยังไมมีมาตรการที่สามารถบังคับรัฐได จึงควรบัญญัติมาตรการลงโทษเกี่ยวกับกรณีที่รัฐ 
ไมดําเนินการหรือละเมิดตอรัฐธรรมนูญไวโดยชัดแจง 

ประเด็นที่ ๖ ตามความในมาตรา ๔๓ มาตรา ๘๑ และมาตรา ๒๘๙ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เปนการกําหนดเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา โดยที่ภายหลังไดมีการ
ตราพระราชบัญญัติมารองรับหลายฉบับเพื่อใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ แตปรากฏวาตามรางรัฐธรรมนูญนี้
มิไดมีบทบัญญัติที่ชัดแจงเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิรูปการศึกษา ดังนั้น จึงเห็นวาควรคงความในมาตรา 
๔๓ มาตรา ๘๑ และมาตรา ๒๘๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไว โดยการ
บัญญัติไวในรางรัฐธรรมนูญนี้ โดยอาจแกไขเพิ่มความในมาตราดังกลาวเพื่อใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
 

๔. การศาสนา  
 ประเด็นที่ ๑  หมวด ๑ บททั่วไป ของรางรัฐธรรมนูญฯ ควรบัญญัติใหมีสถาบันชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย ซึ่งเปนสถาบันหลักของชาติ แตในบททั่วไปดังกลาวมิไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
สถาบันศาสนา จึงควรมีการบัญญัติในสวนนี้ใหชัดเจน โดยบัญญัติใหมาตรา ๑ บัญญัติเกี่ยวกับสถาบัน
ชาติ มาตรา ๒ บัญญัติเกี่ยวกับสถาบันศาสนา และมาตรา ๓ บัญญัติเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย 
โดยในมาตรา ๒ ควรใชถอยคําดังนี้ 
 “มาตรา ๒ ประเทศไทยมีพระพุทธศาสนา เปนศาสนาประจําชาติ 
 ศาสนาอื่นไดแก ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต ศาสนาพราหมณและฮินดู และศาสนาซิกข เปน
ศาสนาที่ไดรับการรับรองจากรัฐ” 
  ประเด็นที่ ๒  เห็นควรกําหนดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐเกี่ยวกับดานศาสนาเพื่อใหเกิด
ความชัดเจนและเปนรูปธรรมยิ่งขึ้น โดยเพิ่มเติมหลักการวารัฐตองใหความอุปถัมภและคุมครอง การ
ปฏิบัติและการเผยแพรพระพุทธศาสนา สงเสริมการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในระบบโรงเรียน
ต้ังแตอนุบาลจนถึงอุดมศึกษา และสนับสนุนใหนําหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นมาใช
เพื่อเสริมสรางคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

๕. ผูพิการ 
 ประเด็นที่ ๑  เนื่องจากปจจุบันนี้ คําวา “ความพิการ” ไมไดมีแตความหมายในมิติทางสภาพทาง
กายหรือสุขภาพเทานั้น แตความพิการมีแนวโนมที่จะใชความหมายในมิติทางสังคมมากขึ้นเรื่อยๆ โดย
สภาพแวดลอมและสังคมไทยไมเอื้อใหคนพิการสามารถดําเนินชีวิตไดอยางอิสระเหมือนกับบุคคลอื่น อีกทั้ง
อนุสัญญาระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับคนพิการลวนใชคําวา “คนพิการ” เพื่อใหอนุสัญญาเหลานั้น 
มีผลบังคับในกรณีที่คนพิการถูกเลือกปฏิบัติ อาจจะเกิดปญหาวาความหมายคําวา “คนพิการ” หรือ  
“ความพิการ” มีความหมายกวางกวา “สภาพทางกายหรือสุขภาพ” หรือไม ซึ่งอาจจะเกิดปญหาไดวา
อนุสัญญาเหลานั้นขัดตอมาตรา ๓๐ วรรคสาม อันทําใหอนุสัญญาไมมีผลใชบังคับไดอยางเต็มที่ นอกจากนี้
การบัญญัติถอยคําวา “ความพิการ” ไมไดทําใหเกิดความเสียหายแตอยางใด เรื่องนี้เปนเรื่องที่คนพิการไดมี
การจัดสัมมนาหลายครั้ง โดยตางมีมติใหเติมถอยคําดังกลาว จึงเห็นควรแกไขเพิ่มเติมความในรางมาตรา 
๓๐ วรรคสาม ดวยการเติมคําวา “ความพิการ” ถัดไปจากคําวา “สภาพทางกายหรือสุขภาพ” 
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ประเด็นที่ ๒  เนื่องจากเมื่อพิจารณารางมาตรา ๕๓ ที่กําหนดใหคนพิการมีสิทธิเขาถึงและใช
ประโยชนไดจากสิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ ในมาตรา ๗๙ (๑) จึงจําเปนตองกําหนด
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐจัดสิ่งอํานวยความสะดวกใหแกคนพิการ ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองใหคนพิการ
ไดเขาถึงและใชประโยชนไดจากสิ่งอํานวยความสะดวกตามสิทธิในมาตรา ๕๓ จึงเห็นควรแกไข
เพิ่มเติมมาตรา ๗๙ (๑) ดวยการเพิ่มเติมถอยคําไวตอนทายสุดวา “จัดสิ่งอํานวยความสะดวกแก 
คนพิการ”  

ประเด็นที่ ๓ ในรางรัฐธรรมนูญฯมาตรา ๕๓ ที่บัญญัติให คนพิการมีสิทธิไดรับสวัสดิการ  
สิ่งอํานวยความสะดวก นั้น ถาคนพิการมิไดรับสิ่งตางๆเหลานี้จะสามารถใชสิทธิกระทําอยางไรไดบาง 
สามารถที่จะฟองรองไดหรือไม ถาปรากฏวามิไดรับสิ่งตางๆเหลานี้ ซึ่งการที่มีสิทธิแตไมสามารถที่จะ
ใชสิทธิได จะไมเกิดประโยชนแตอยางใด จึงควรที่จะบัญญัติใหชัดเจนวา คนพิการมีสิทธิที่จะเขาถึง
และใชประโยชนได จากสภาพแวดลอม ขอมูล การสื่อสาร บริการ ฯ กลาวคือ เนนในจุดที่จะตองเขาถงึ
และใชประโยชนได มิใชแค “ไดรับ” เทานั้น 
 

๖. ผูสูงอายุและผูยากไร 
ประเด็น ตามความในรางมาตรา ๗๙ ควรบัญญัติเพื่อใหครอบคลุมเกี่ยวกับการดําเนินนโยบาย

ดานสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม ซึ่งรัฐตองดําเนินการตามนโยบาย ใหครอบคลุมถึงการใหความ
ชวยเหลือ สงเคราะห และจัดสวัสดิการใหแกคนชราและคนยากไร และสงเสริมการเตรียมพรอมของผูสูงอายุ
ดวย 
 

๗. การสาธารณสุข 
 ประเด็นที่ ๑  ตามความในรางมาตรา ๖๖ วรรคสอง เมื่อพิจารณาแลวจะเห็นไดวาเปนเพียงการ 
ใหความสําคัญตอสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้น เพื่อใหทันสมัยตอเหตุการณและครอบคลุม 
มากยิ่งขึ้น ควรใหความสําคัญตอสุขภาพดวย  
 ประเด็นที่ ๒  ความในรางมาตรา ๗๙ (๒) ซึ่งบัญญัติเกี่ยวกับดานสุขภาพโดยใชคําวา “สงเสริม 
สนับสนุนและพัฒนาการสรางเสริมสุขภาพ ...” นั้น มีลักษณะของการใชคําที่มีความหมายคอนขางแคบไป 
โดยเนนในดานการพัฒนาการสรางเสริมสุขภาพเทานั้น ซึ่งในดานสุขภาพมีทั้งการสรางเสริม การปองกัน 
การรักษา ดังนั้น ควรใชคําวา “ระบบสุขภาพ” แทนคําวา “การเสริมสรางสุขภาพ” ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความ
ครอบคลุมถึงการสงเสริมและการพัฒนาระบบสุขภาพและการจัดบริการสาธารณสุข และเพื่อใหเกิดความ
สอดคลองกับความในรางมาตรา ๖๖ วรรคสอง ที่ไดเสนอเพื่อขอแกไข 
 

๘. สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ 
ประเด็น  ความในรางมาตรา ๔๓ วรรคสอง ตอนทาย ที่ใชถอยคํา  “การผูกขาดหรือขจัด

ความไมเปนธรรมในการแขงขัน” ควรแกไขถอยคํา “การแขงขัน” เปน “ทางการคา” จะมี
ความหมายที่ชัดเจนและครอบคลุมมากกวา และในการบัญญัติกฎหมายหรือการใชถอยคําควร
คํานึงถึงสภาพสิ่งแวดลอมหรือสังคมในอนาคตดวย สวนการปองกันการผูกขาดทางการคาควรมีการ
บัญญัติโดยชัดแจงวามีแนวทางในการดําเนินการอยางไร  
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๙. สิทธิชุมชน 
ประเด็นที่ ๑ ตามรางรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๖ วรรคสอง นั้น อาจสงผลกระทบตอการลงทุน 

ในประเทศไทยคอนขางมาก เนื่องจากโครงการตางๆ นั้นหมายความถึง โครงการของภาครัฐหรือเอกชน หรือ
ทั้งหมด ตลอดจนคําวา “ผลกระทบอยางรุนแรง” นั้น ตองถึงขนาดไหนหรือรุนแรงอยางไร ซึ่งถาไมชัดเจน 
จะเปนปญหาได เนื่องจากโครงการตางๆ ที่ทําในประเทศไทยทุกโครงการมีผลกระทบ เพียงแตระดับ 
มากนอยแตกตางกัน ซึ่งโดยปกติแตละโครงการจะมีมาตรการลดผลกระทบอยูแลว ดังนั้นการที่บัญญัติไวใน
ลักษณะนี้ จะกอใหเกิดปญหาในการตีความและการนําไปปฏิบัติตอไป 

ประเด็นที่ ๒  ในการดําเนินโครงการตามรางรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๖๖ ตองรับฟงความเห็นจาก
ประชาชน ผูมีสวนไดเสียและองคกรอิสระตางๆ การดําเนินการในสวนนี้ โดยปกติถาเปนโครงการภาครัฐ
ตองใชเวลาในการดําเนินการคอนขางมากในการที่จะไดรับความเห็น และสวนใหญความเห็นที่รับฟงจะโนม
เอียงไปในทางที่ไมเห็นดวย  ดังนั้น ถาหมายความรวมทั้งโครงการภาครัฐและเอกชน เทากับทุกโครงการ 
ที่จะลงทุนในประเทศไทยจะตองดําเนินการดานนี้ทั้งหมด ซึ่งจะสงผลกระทบตอการลงทุนภายในประเทศ
อยางแนนอน 
 

๑๐. การมีสวนรวมของประชาชน 
ประเด็นที่ ๑  ตามความในรางมาตรา ๒๗๖ จะเห็นไดวาเปนกรณีที่เกี่ยวกับการที่ประชาชน

ผูมีสิทธิเลือกต้ังในองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดเห็นวาสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นผูใด
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นไมสมควรดํารงตําแหนงตอไป มีสิทธิลงคะแนนเสียงถอดถอน
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นผูนั้น อันเปนการใชสิทธิตามวิถีทางประชาธิปไตย แตปรากฏ
วาที่ผานมาประชาชนยังไมมีโอกาสไดใชสิทธิในการตรวจสอบการดําเนินงานของสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาไดอยางเปนรูปธรรม จึงเห็นควรเพิ่มความเปนวรรคสี่ของรางมาตรา ๑๖๐ 
ดังนี้ 

“กรณีของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ใหนําความในมาตรา ๒๗๖  
มาใชบังคับโดยอนุโลม หากผูใชสิทธิลงคะแนนใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาพนจาก
ตําแหนง” 
 ประเด็นที่ ๒ แนวนโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชนตามความใน (๓) ของรางมาตรา ๘๖ 
ปรากฏมีถอยคํา “ไมกระทําการที่มีลักษณะเปนการแทรกแซงการดําเนินงานของสื่อมวลชนทั้งของรัฐและ
เอกชนในการเสนอขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการใชอํานาจรัฐ ...” ซึ่งกรณีเกี่ยวกับการสื่อสารมีปรากฏอยูหลายที่
ตามรัฐธรรมนูญ จึงมีประเด็นวากรณีดังกลาวมีความเหมาะสมที่จะนํามาบัญญัติในมาตรานี้อีกหรือไม  
 

๑๑. สิทธิพิทักษรัฐธรรมนญู 
 ประเด็นที่ ๑  ควรตัดความในวรรคสองแหงรางมาตรา ๖๘ ออก เนื่องจากเมื่อพิจารณาแลว
เห็นวาในกรณีที่ประเทศตกอยูในภาวะวิกฤติ เหตุการณคับขัน หรือเกิดสถานการณจําเปนอยางยิ่ง
ในทางการเมืองก็มีกฎหมายที่สามารถนํามาบังคับใชไดอยูแลว และมีประเด็นที่จะตองพิจารณาวาจะ
พิจารณาอยางไรหากเกิดกรณีวิกฤติขึ้น ผูใดจะเปนผูวินิจฉัยวาเปนการเกิดวิกฤติ และผูใดจะเปน
ผูเรียกประชุมในกรณีเกิดวิกฤติ ทั้งนี้ ความในวรรคนี้อาจแกไขโดยใหรัฐสภาเปนผูพิจารณาเกี่ยวกับ
แนวทางในการดําเนินการกรณีที่เกิดวิกฤติ 
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 ประเด็นที่ ๒  เห็นวาวิกฤตสวนใหญมักจะเกิดขึ้นกรณีมีการยุบสภา หากไมมีการยุบสภา 
โดยเปนกรณีนายกรัฐมนตรีลาออก วิกฤตก็จะไมเกิดขึ้น เพราะจะมีกลไกในการแกปญหาเอง เชน 
นายกรัฐมนตรีลาออก อาจจะมีการต้ังนายกรัฐมนตรีคนใหมขึ้น และนายกรัฐมนตรีคนใหมอาจใหมีการ
ยุบสภาและใหมีการเลือกต้ังขึ้นใหม เปนตน ดังนั้น หากตองการแกปญหานี้ควรใหศาลทั้ง ๓ ศาล
พิจารณาวาในกรณีมีวิกฤตอาจมีคําสั่งใหการยุบสภาเปนโมฆะและใหมีสภาขึ้นมาใหม และการให
ตัวแทนฝายศาลไปเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีคนใหมขึ้นมานั้นเปนไปไมได เพราะนายกรัฐมนตรีตองมา
จากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร มาจากประชาชน เมื่อไมมีสภาจะเลือกนายกรัฐมนตรีอยางไร การให
ศาลทั้ง ๓ ศาลเขามาชวยเยียวยา เพราะอํานาจนิติบัญญัติและอํานาจบริหารตกอยูในมือของพรรค
รัฐบาลเปนสวนใหญ เมื่ออํานาจนิติบัญญัติและอํานาจบริหารหาทางแกไมได อํานาจตุลาการก็ควรเขา
มาแกไขในกรณีที่ฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติหาทางออกไมได นอกจากนี้ เมื่อไมมีสภาแลวจะมี
นายกรัฐมนตรี ประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา และผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร
มารวมประชุมไดอยางไร 
 ประเด็นที่ ๓  มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่งและวรรคสองเปนคนละเรื่องกัน ควรแยกเปนคนละ
มาตรา อยางไรก็ตาม วรรคสองนั้นขึ้นอยูกับสถานการณวาวิกฤตเกิดขึ้นเพราะอะไร ถาวิกฤตเกิดจาก
นายกรัฐมนตรี แลวนายกรัฐมนตรีเรียกประชุม คงไมมีผูใดเขารวมประชุม ดังนั้น ถาจะใหคงไวก็ควร
อธิบายความหมายของคําวา “วิกฤต” ใหชัดเจน โดยองคประกอบของการแกวิกฤตจะเปลี่ยนไปตาม
ภาวะวิกฤตนั้นๆ 
 

๑๒. แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 
ประเด็นที่ ๑  ตามรางมาตรา ๘๑ นั้น เนื่องจากที่ผานมาความสัมพันธระหวางประเทศมักจะ

เปนความสําคัญเฉพาะระดับรัฐแตยังขาดความสัมพันธระหวางประชาชน สวนวรรคสองของรางมาตรา
ดังกลาวจะมุงเนนเพียงการคา การลงทุน และการทองเที่ยวกับนานาประเทศเปนหลัก ทั้งนี้ ควร
สงเสริมการรวมมือในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบาน และความรวมมือใน
การอพยพเขาเพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรในการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมและการอพยพ
เขา  
 ประเด็นที่ ๒  ตามความในรางมาตรา ๘๒ สวนที่ ๗ แนวนโยบายดานเศรษฐกิจไดบัญญัติให
รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีการดําเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หากพิจารณา
ถอยคํา “แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เปนการใชภาษาที่คอนขางเขาใจไดยากสําหรับประชาชน
โดยทั่วไป ดังนั้น ควรใชถอยคําที่มีความหมายที่ครอบคลุมและทําใหประชาชนมีความเขาใจไดงาย
กวาถอยคําดังกลาว เชน สงเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การประกอบอาชีพอยางพอเพียง เปนตน 
 ประเด็นที่ ๓ ความในรางมาตรา ๘๔ แนวนโยบายดานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม เมื่อพิจารณาแลวจะเห็นไดวาความในมาตราดังกลาวมุงเนนเกี่ยวกับการใชประโยชนดาน
ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมมากกวาการอนุรักษและรักษาที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม ดังนั้น ควรเพิ่มความเกี่ยวกับการอนุรักษและรักษาที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมไวในรัฐธรรมนูญดวย 
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สรุปผลการประชุมกลุมยอย  
กลุมที่ ๒  สถาบันการเมือง 

 
 ที่ประชุมกลุมที่ ๒ ไดดําเนินการพิจารณาและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับรางรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... ในสวนที่เกี่ยวของกับสถาบันการเมือง โดยที่ประชุมไดแสดงความ
คิดเห็น สรุปไดดังนี้  
 
 

๑. หมวด ๖ รัฐสภา  
 สวนที่ ๑ บททั่วไป 
 ๑. เกี่ยวกับหลักการในมาตรา ๘๗ วรรคสาม ที่บัญญัติวา “บุคคลจะเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในขณะเดียวกันมิได”   
 มีความเห็นวา ควรนําไปบัญญัติไวในสวนที่เกี่ยวของกับคุณสมบัติและลักษณะตองหามของ
บุคคลผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และคุณสมบัติของผูมีสิทธิไดรับการเสนอ
ชื่อเพื่อเขารับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา จะมีความเหมาะสมมากกวา ทั้งนี้ เนื่องจาก หลักการใน
มาตรา ๘๗ นี้ เปนเรื่ององคประกอบของรัฐสภาและการประชุมรวมกันหรือแยกกันของรัฐสภา 
 ๒. ควรนําหลักการในมาตรา ๑๓๓ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๓๗ ในเรื่องเกี่ยวกับอํานาจใน
การตราพระราชบัญญัติของพระมหากษัตริย ซึ่งจะตราขึ้นเปนกฎหมายได ก็แตโดยคําแนะนําและ
ยินยอมของรัฐสภามาบัญญัติไวในสวนที่ ๑ บททั่วไป นาจะเปนการถูกตองและสอดคลองกับหลักการ
ในมาตรา ๓ ในเรื่องอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย ซึ่งพระมหากษัตริยผูทรงเปนประมุขทรง
ใชอํานาจนั้น ทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล 
 

           สวนที่ ๒  สภาผูแทนราษฎร 
 

 สําหรับประเด็นในสวนที่เกี่ยวของกับในเรื่อง “ที่มาของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร”  
ตามรางรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๙๒  ที่ประชุมมีความเห็น จําแนกไดเปนดังนี้ 
 ๑.  กรณีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู แทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกต้ัง  จํานวน  
๓๒๐ คน มีความเห็นเปน ๒ แนวทาง ดังนี้ 
  ความเห็นที่ ๑  มีความเห็นวา ตามมาตรา ๙๒ (๑) ควรมีการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ลงคะแนนเลือกตั้งไวในรัฐธรรมนูญใหชัดเจนแทนที่จะนําไปกําหนดรายละเอียดไวในกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา ทั้งนี้โดยเหตุที่เปน
หลักการสําคัญในการวางระบบการเลือกตั้ง และควรกําหนดรายละเอียดในการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง 
โดยกําหนดใหชัดเจนวา ในแตละเขตเลือกตั้งนั้น “ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ๑ คน สามารถที่จะออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งผูสมัครรับเลือกตั้งไดจํานวน ๓ คน แบบเรียงเบอรหรือเทาจํานวนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรที่มีไดในเขตเลือกตั้งนั้น”  
  ความเห็นที่ ๒  มีความเห็นวา ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซึ่งมาจาก 
การเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ัง ตามมาตรา ๙๒ (๑) นั้น ควรใชหลักการดังเชนรัฐธรรมนูญ  
ป ๒๕๔๐ โดยกําหนดให “ประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ัง ๑ คน สามารถที่จะออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ัง
ผูสมัครรับเลือกต้ังไดเขตละ ๑ คน เทานั้น” ทั้งนี้ โดยเหตุที่เปนระบบการเลือกต้ังที่มีความเสมอภาค
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และพรรคการเมืองตางๆ สามารถที่จะหาเสียงไดอยางเต็มที่ มีการแขงขันที่เปนธรรม ตลอดจน
สามารถที่จะเขาถึงประชาชนไดอยางใกลชิดและทั่วถึงในพื้นที่เขตเลือกต้ัง 
 

  ๒.  กรณีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน จํานวน ๘๐ คน  มีความเห็นเปน  
๒ แนวทาง ดังนี้ 
  ความเห็นที่ ๑  มีความเห็นดวยกับหลักการกําหนดใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบ
สัดสวนตามมาตรา ๙๒ (๒) แตมีขอสังเกตเกี่ยวกับปญหาการแบงเขตเลือกต้ังทั้งประเทศออกเปน  
๔ เขตเลือกต้ังนั้น โดยรายละเอียดจะตองกระทําเชนใด เพื่อที่จะทําใหการแบงเขตเลือกต้ังในแตละ
พื้นที่มีความชัดเจนและมีความเสมอภาค รวมทั้งการจัดทําบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองจะตองจัดทํา
ขึ้น ตลอดจนหลักเกณฑและวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังก็ยังขาดความชัดเจนอันอาจทําใหเกิด
ปญหาไดในทางปฏิบัติ ซึ่งสิ่งตางๆ ดังกลาวนี้ ถือไดวาเปนหลักการสําคัญที่จะตองทําการบัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญ มิใชใหไปกําหนดไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา ดังเชนหลักการที่กําหนดไวในราง
รัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๙๒ (๒) ซึ่งไมถูกตอง 
  ความเห็นที่ ๒  มีความเห็นวา ควรใชวิธีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
แบบบัญชีรายชื่อ (PARTY LIST) มากกวาที่จะเปนแบบสัดสวน ทั้งนี้ โดยใหประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ัง
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกต้ังที่พรรคการเมืองจัดทําขึ้น 
โดยใหเลือกบัญชีรายชื่อใดบัญชีรายชื่อหนึ่งเพียงบัญชีเดียว และใหถือเขตประเทศเปนเขตเลือกต้ัง 
ดังเชนหลักการในรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ แตใหลดจํานวนคะแนนเสียงรวมทั้งประเทศจากไมนอยกวา
รอยละ ๕ เปนไมนอยกวารอยละ ๓ หรือรอยละ ๒ แทน 
 

 ๓.  กรณีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตามรางรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๙๒ หรือ
ที่มาของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้น เห็นควรกําหนดใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบง
เขตเลือกต้ังแตเพียงประเภทเดียวเทานั้น ทั้งนี้ โดยไมจําเปนตองมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบ
สัดสวน 
  ทั้งนี้ โดยมีความเห็นวา ไมเห็นดวยกับหลักการที่จะใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบ
สัดสวน ตามมาตรา ๙๒ (๒) ทั้งนี้ โดยเหตุผลสําคัญ คือ เมื่อมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขต
เลือกต้ังตามพื้นที่แลวก็ไมมีความจําเปนที่จะตองมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนโดยแบงเขต
ตามพื้นที่ตามภาคตางๆ รวม ๔ เขต หรือ ๔ ภาค อีก อันเทากับมีที่มาที่ไมแตกตางกัน ดังนั้น จึงเห็น
ควรตัดหลักการเกี่ยวกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนตามมาตรา ๙๒ (๒) ออกทั้งหมด ให
เหลือเพียงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกต้ัง ตามมาตรา ๙๒ (๑) เทานั้น 
 

 สวนที่ ๓  วุฒิสภา 
 สําหรับประเด็นในสวนที่เกี่ยวของกับเรื่อง “ที่มาของสมาชิกวุฒิสภา”  ตามรางรัฐธรรมนูญฯ 
มาตรา ๑๐๘  
 ที่ประชุมมีความเห็น จําแนกไดเปน ๓ แนวทาง ดังนี้ 
 ความเห็นที่ ๑  มีความเห็นดวยกับหลักการเกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภาตามราง
รัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๑๐๘ (๑) และ (๒)  
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 ทั้งนี้ โดยใหสรรหาสมาชิกวุฒิสภาโดยวิธีการ ดังนี้ 
 (๑)  ใหสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมจากผูสมัครเขารับการสรรหาในแตละจังหวัด ๆ ละ ๑ คน 
 (๒) ใหสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมจากผูไดรับการเสนอชื่อจากองคกรตางๆ ในภาควิชาการ 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาชีพและภาคอื่นที่เปนประโยชนในการปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่ของสมาชิก
วุฒิสภา เพื่อใหไดบุคคลที่สมควรเปนสมาชิกวุฒิสภาตามจํานวนที่เหลืออยูจนครบจํานวนสมาชิก
วุฒิสภาที่จะพึงมี 
 สําหรับหลักการในสวนของมาตรา ๑๐๘ (๒) นี้ มีขอพิจารณาวา การเสนอชื่อจากองคกรตางๆ นั้น 
จะกําหนดอยางไร รวมท้ัง คําวา “ภาคอื่นที่เปนประโยชนในการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ของวุฒิสภา” นั้น  
มีความหมายกวางขวาง มากนอยเพียงใด ซึ่งหลักเกณฑและวิธีการสรรหาในกรณีเชนนี้ถือไดวาเปน
หลักการสําคัญอันสมควรที่จะไดบัญญัติไวโดยชัดเจนในบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ซึ่งไมสมควรที่จะนําไป
บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการสรรหา
สมาชิกวุฒิสภาในภายหลัง ซึ่งอาจทําใหเจตนารมณอันเกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภาเปลี่ยนแปลงไปได 
 ความเห็นที่ ๒  มีความเห็นวา สมาชิกวุฒิสภาควรมีที่มาโดยมาจากการสรรหาจาก 
ผูไดรับการเสนอชื่อจากองคกรตางๆ ตามมาตรา ๑๐๘ (๒) แตเพียงประเภทเดียวเทานั้น   ทั้งนี้  
โดยไมจําเปนตองมีสมาชิกวุฒิสภาประเภทที่ไดรับการสรรหาจากจังหวัดๆ ละ ๑ คน ตามมาตรา 
๑๐๘ (๑)  
 นอกจากนี้ ในสวนของวิธีการสรรหานั้น ควรกําหนดใหองคกรตางๆ อันประกอบดวย ภาควิชาการ 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาชีพ และภาคอื่นๆ ไดดําเนินการสรรหาและทําการเลือกกันเอง โดย 
ไมจําเปนตองใหผานคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา ๑๐๗ อีก แตทั้งนี้ รางรัฐธรรมนูญ
จะตองกําหนดหลักเกณฑ วิธีการสรรหา สัดสวนและจํานวนของบุคคลผูที่สมควรเปนสมาชิกวุฒิสภาของ 
แตละองคกรไวใหปรากฏอยางชัดเจนในรัฐธรรมนูญดวย  
 ความเห็นที่ ๓  เห็นควรกําหนดที่มาของสมาชิกวุฒิสภาโดยมาจากการเลือกต้ังของ
ประชาชน ทั้งนี้ ใหกําหนดคุณสมบัติของบุคคลผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกวุฒิสภาให
สูงขึ้นรวมทั้งมีเขตพื้นที่กวางขึ้น หรือ มากกวาหลักการตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่ไดเคยบัญญัติไว 
 ทั้งนี้ โดยมีเหตุผล ดังนี้ 
 (๑)  เพื่อใหความเปนผูแทนปวงชนชาวไทยตามบทบัญญัติรฐัธรรมนญูมีความสมบูรณ 
 (๒)  เพื่อใหมีความยึดโยงกับประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังโดยตรง 
 (๓)  เพื่อใหมีความสอดคลองกับหลักการอันเกี่ยวกับบทบาทอํานาจหนาที่ของวุฒิสภา ตามที่
ปรากฏในรางรัฐธรรมนูญฯ โดยเฉพาะในดานการแตงต้ังผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระและการ 
ถอดถอนจากตําแหนง เปนตน 
 (๔) การใหมีการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาโดยผานคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา 
๑๐๗ อาจมีปญหาในดานตางๆ เกิดขึ้นได เชน การแทรกแซงทางการเมือง ผลประโยชนทับซอน และการให
คุณใหโทษระหวางคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภากับบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อเกิดขึ้นได ทั้งนี้ เมื่อได
พิจารณาถึงที่มาของประธานองคกรตามรัฐธรรมนูญในหมวด ๑๑ ที่สมาชิกวุฒิสภาจะตองเปนผูมีหนาที่
พิจารณาและใหความเห็นชอบในการแตงต้ัง เปนตน 
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 ประเด็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของบุคคลผูมีสิทธิไดรับการเสนอชื่อเพ่ือเขารับการสรรหา
เปนสมาชิกวุฒิสภา ตามรางรัฐธรรมนูญฯ  มาตรา ๑๑๐ (๒) 
 สําหรับประเด็นเกี่ยวกับอายุของผูมีสิทธิไดรับการเสนอชื่อเพื่อเขารับการสรรหาเปนสมาชิก
วุฒิสภา ตามรางรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๑๑๐ (๒) ที่กําหนดไววา “มีอายุไมตํ่ากวา ๔๐ ปบริบูรณใน 
วันสมัครหรือวันที่ไดรับการเสนอชื่อ” นั้น เห็นควรแกไขเปนวา “มีอายุไมตํ่ากวา ๓๕ ปบริบูรณใน 
วันสมัครหรือวันที่ไดรับการเสนอชื่อ” ทั้งนี้ เพื่อใหสอดคลองกับคุณสมบัติของบุคคลผูที่ดํารงตําแหนง
รัฐมนตรีตามมาตรา ๑๗๐ (๒) นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงภาระหนาที่และความรับผิดชอบแลว 
ถือไดวามีความใกลเคียงกัน 
 

 สวนที่ ๖  การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
  เกี่ยวกับหลักการในมาตรา ๑๓๔ (๒) และมาตรา ๑๓๘ (๓) ในสวนของการเสนอราง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและรางพระราชบัญญัติ ที่กําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา 
หรือองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  ซึ่งเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดองคกรและกฎหมายที่องคกรนั้น
เปนผูรักษาการเปนผูมีสิทธิเสนอรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติ 
แลวแตกรณี ไดดวยนั้น เห็นควรใหตัดมาตรา ๑๓๔ (๒) และมาตรา ๑๓๘ (๓) ออกทั้งหมด และเห็น
ควรแกไขประเด็นในมาตรา ๑๖๔ วรรคเกา ที่เกี่ยวของเชื่อมโยงกับกระบวนการดังกลาว และเห็น
ควรนําหลักการเกี่ยวกับการเสนอรางพระราชบัญญัติและรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตาม
รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ มาใช โดยใหคงอํานาจของคณะรัฐมนตรีในการเสนอรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญไวตามเดิม ทั้งนี้ เนื่องจากฝายบริหารตองรับผิดชอบการบริหารประเทศใน
ภาพรวม ซึ่งตองเกี่ยวของกับงบประมาณรายจายของแผนดิน และการประสานงานในดานตางๆ อีก
ทั้ง หลักการเสนอรางกฎหมายตามรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ไมเปนไปตามหลักการแบงแยกอํานาจ
ระหวางฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติตามหลักการในระบอบประชาธิปไตย  
 

 สวนที่ ๙  การควบคุมการบริหารราชการแผนดิน 
 ๑.  เกี่ยวกับหลักการตามรางรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๑๕๔ ที่กําหนดใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จํานวนไมนอยกวา ๑ ใน ๔ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร มีสิทธิเขาชื่อเสนอ
ญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรีนั้น เห็นควรกําหนดจํานวน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูมีสิทธิเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจ
นายกรัฐมนตรีเทากับจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูมีสิทธิเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปราย
ทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคล กลาวคือ จํานวนไมนอย กวา ๑ใน ๕ ตาม
รางรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๑๕๕  
 และเห็นสมควรใหตัดขอความ “ซึ่งเปนบุคคลตามมาตรา ๑๖๗ วรรคสอง” ออก ทั้งนี้ 
เนื่องจากเปนเรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัติของบุคคลผูที่จะดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีอยูแลว จึงไมจําเปน
ที่จะตองมาบัญญัติไวในมาตรา ๑๕๔ นี้อีก 
 ๒.  เกี่ยวกับหลักการตามรางรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๑๕๗ ที่กําหนดใหสมาชิกวุฒิสภาจํานวน 
ไมนอยกวาสามในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา มีสิทธิเขาชื่อขอเปดอภิปรายทั่วไป
ในวุฒิสภาเพื่อใหคณะรัฐมนตรีแถลงขอเท็จจริงหรือชี้แจงปญหาสําคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน
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โดยไมมีการลงมตินั้น เห็นควรแกไขจํานวนสมาชิกที่มีสิทธิเขาชื่อขอเปดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา
เปน “จํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา”  
 ๓. เห็นควรคงหลักการไวตามรางรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๑๕๕ กลาวคือ กําหนดจํานวน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวา ๑ ใน ๔ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภา
ผูแทนราษฎรเปนผูมีสิทธิเสนอญัตติ 
 

หมวด ๙  คณะรัฐมนตรี 
 ๑. เกี่ยวกับหลักการตามรางรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๑๖๗ วรรคสี่ ที่กําหนดวา “นายกรัฐมนตรี
จะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระหรือเกินกวาแปดปมิไดสุดแตระยะเวลาในการดํารงตําแหนงกรณีใด
จะยาวกวากัน” นั้น ที่ประชุมมีความเห็นวา การดํารงตําแหนงของนายกรัฐมนตรีไมมีวาระ แตการ
ดํารงตําแหนงของนายกรัฐมนตรีนั้น ขึ้นอยูกับวาระหรือเทอมของสภาผูแทนราษฎรเปนสําคัญ 
ดังนั้น หากมีการกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของนายกรัฐมนตรีไวจะไมสอดคลองกับหลักการตาม
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ  
 ๒.  เกี่ยวกับถอยคํา คําวา “สนธิสัญญา” ตามรางรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๖ นั้น ที่ประชุม 
มีความเห็นวา เปนถอยคําที่มีความหมายแคบเกินไป สมควรแกไขเปน “หนังสือสัญญา” เชนเดียวกับ 
ที่รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ใช ทั้งนี้ เนื่องจากถอยคํานี้เปนถอยคําที่มีความหมายที่ครอบคลุมและ 
มีความหมายกวางกวา  
 นอกจากนี้  ตามมาตรา ๑๘๖ วรรคสอง คําวา “หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทย 
มีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามสนธิสัญญาหรือกฎหมาย” เปนหลักการที่เพิ่มขึ้นใหม  
ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับกอนๆ ในอดีตไมเคยบัญญัติไว 
 ที่ประชุมมีความเห็นวา หลักการที่ไดเพิ่มขึ้นมาใหมนี้ ควรจะไดมีการพิจารณาทบทวนดวย
ความละเอียดรอบคอบเชนเดียวกับคําวา “สนธิสัญญา” วามีความหมายกวางขวางมากนอยเพียงใด 
ทั้งนี้ เพื่อมิใหเกิดปญหาการตีความใหผิดไปจากเจตนารมณของรัฐธรรมนูญในภายหลัง 
 

ประเด็นอื่นๆ  
   เกี่ยวกับหลักการที่กําหนดใหองคกรอัยการเปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญเพื่อทําหนาที่
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐไดอยางเต็มที่ โดยเฉพาะอยางยิ่งการดําเนินคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง ตามรางรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๖ นั้น เห็นวา การบัญญัติหลักการดังกลาวไมสอดคลองกับ
หลักการบริหารราชการแผนดิน ดวยโครงสรางของอัยการเปนหนวยงานของฝายบริหาร การที่
รัฐธรรมนูญบัญญัติเชนนี้ จะทําใหองคกรอัยการมีอํานาจหนาที่มากเกินไป 

 
สรุปผลการประชุมกลุมยอย  

กลุมที่  ๓  การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 
 
หมวด ๑๑  องคกรตามรัฐธรรมนูญ 
 ที่ประชุมกลุมที่ ๓ ไดกําหนดกรอบการพิจารณาเปน  ๓  ประเด็น  คอื 
  ๑. การสรรหากรรมการในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนญู 



 

สรปุประเด็นการสัมมนา 

๗๖ 

  ๒. อํานาจหนาที่ขององคกรตามรัฐธรรมนญูโดยรวม 
 ๓. อํานาจหนาที่ขององคกรตามรัฐธรรมนญูแตละองคกร 
 

ประเด็นที่  ๑  การสรรหากรรมการในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
  ๑.   เนื่องจากการไดมาซึ่งกรรมการในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  มาจากการใหความเห็นชอบ
ของวุฒิสภา  ในขณะที่ที่มาของวุฒิสภากําหนดใหมาจากการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา ซึ่ง
องคประกอบสวนหนึ่งของคณะกรรมการสรรหาดังกลาวก็มาจากประธานองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  จึงทํา
ใหเกิดปญหาการขัดกันของผลประโยชน  โดยวุฒิสภามีทั้งอํานาจในการใหความเห็นชอบบุคคลใหดํารง
ตําแหนงและมีอํานาจในการถอดถอนกรรมการในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญออกจากตําแหนงดวย  ซึ่งมี
ขอสังเกตวา  อํานาจในการถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนงควรเปนของที่ประชุมรวมกันของรัฐสภา
มากกวาที่จะเปนอํานาจของวุฒิสภาที่มาจากการสรรหา  นอกจากนี้  ศาลและองคกรตามรัฐธรรมนูญยังไมมี
จุดยึดโยงกับประชาชน ซึ่งตางจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐  
 ๒.  อํานาจของคณะกรรมการสรรหากรรมการในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีมากขึ้นจากเดิม  
โดยเมื่อคณะกรรมการสรรหาไดเสนอชื่อบุคคลใดใหเปนกรรมการในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญแลว  
วุฒิสภามีเพียงอํานาจใหความเห็นชอบหรือไมเทานั้น ซึ่งหากวุฒิสภาไมใหความเห็นชอบคณะกรรมการ 
สรรหาสามารถใชมติเอกฉันทในการยืนยันตอวุฒิสภา เพื่อใหบุคคลที่ถูกเสนอชื่อไดรับการแตงต้ังเปน
กรรมการในองคกรนั้น ๆ ได 
 ๓.  กรณีตามขอ ๒  มีปญหาวา  หากคณะกรรมการสรรหามีมติยืนยันดวยคะแนนเสียงไมเปน 
เอกฉันทผลจะเปนประการใด  เนื่องจากรางรัฐธรรมนูญกําหนดแตเพียงวาหากคณะกรรมการสรรหาเห็นดวย
กับมติของวุฒิสภาที่ไมเห็นดวยไมวาทั้งหมดหรือบางสวนก็ใหเริ่มกระบวนการสรรหาใหม  แตหาก 
ไมเห็นดวยกับมติของวุฒิสภาและยืนยันดวยคะแนนเอกฉันทของคณะกรรมการสรรหา ประธานวุฒิสภาตอง
นําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแตงต้ัง แตมิไดกําหนดกรณีที่คณะกรรมการสรรหาไมเห็นดวยกับมติของ
วุฒิสภา  แตไมสามารถยืนยันดวยคะแนนเอกฉันทวาจะดําเนินการอยางใด 
 ๔.  ประเด็นคุณสมบัติของผูที่จะมาเปนกรรมการในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญมีขอสังเกตวา  
ควรมีการแกไขใหผูที่เคยดํารงตําแหนงในองคกรอิสระองคกรใดองคกรหนึ่งมาแลวไมสามารถดํารงตําแหนง
ในองคกรอิสระองคกรอื่นไดอีก  รวมทั้งตองไมสามารถไปเปนเจาหนาที่ของรัฐไดอีก 
 

ประเด็นที่  ๒  อํานาจหนาที่ขององคกรอิสระโดยรวม 
 ๑.  กรณีตามมาตรา ๖๘ วรรคสอง  มีปญหาตองพิจารณาหลายประการ  กลาวคือ  ผูใดจะเปน
ผูเรียกประชุมในกรณีดังกลาว ผูใดจะเปนผูวินิจฉัยวาประเทศตกอยูในภาวะวิกฤติ  เหตุการณคับขัน หรือ
เกิดสถานการณจําเปนอยางยิ่งในทางการเมือง และบุคคลที่เปนตนเหตุแหงปญหาจะสามารถเขารวมประชุม
ไดหรือไม  มติหรือความเห็นของการประชุมดังกลาวจะมีผลผูกพันมากนอยเพียงใด  และกรณีมีผูไมมา
ประชุมจะมีการประชุมไดหรือไม 
 โดยที่ประชุมมีขอเสนอวา  หากพิจารณาเห็นสมควรใหมีบทบัญญัติดังกลาวก็จะตองบัญญัติให
ชัดเจน  โดยบัญญัติไวเปนสวนหรือหมวดตางหาก เพราะความในมาตรา ๖๘  วรรคหนึ่ง และวรรคสอง  เปน
คนละเรื่องกัน  อีกทั้งควรระบุถอยคําใหมีความชัดเจนในประเด็นปญหาขางตน  นอกจากนี้ ที่ประชุมมี
ขอพิจารณาวา  ควรกําหนดใหผูบัญชาการเหลาทัพรวมเปนองคประกอบในการประชุมดวยหรือไม  
เนื่องจากเปนผูมีสวนสําคัญในเรื่องดังกลาว 



 

สรปุประเด็นการสัมมนา 

๗๗ 

 ๒.  การเพิ่มอํานาจใหศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยพระราชกําหนดตามมาตรา ๑๘๑ ซึ่งเดิม
กําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยแตเพียงวา พระราชกําหนดไมเปนไปตามมาตรา ๑๘๐ 
วรรคหนึ่ง ซึ่งเปนเงื่อนไขเกี่ยวกับกรณีเพื่อประโยชนในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ   
ความปลอดภัยสาธารณะ  ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะเทานั้น 
แตตามมาตรา ๑๘๑ ของรางรัฐธรรมนูญไดกําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจในการวินิจฉัยถึงกรณีตาม
มาตรา ๑๘๐ วรรคสอง ซึ่งเปนเงื่อนไขเกี่ยวกับกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนเรงดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได
ดวย  ทั้งที่กรณีความจําเปนดังกลาวควรเปนกรณีที่คณะรัฐมนตรีซึ่งเปนผูที่ทราบถึงสถานการณจะเปน 
ผูพิจารณาเทานั้น   
 ๓.   การกําหนดใหศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทเพิ่มขึ้นในกรณีขององคกร
อิสระตามรัฐธรรมนูญ  อันเนื่องมาจากการใชอํานาจทางปกครองตามกฎหมาย  หรือเนื่องมาจากการดําเนิน
กิจกรรมทางปกครองขององคกรตามรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๑๘ ซึ่งที่ประชุมเห็นวาไมควรนํากรณีดังกลาว
มาบัญญัติรวมไวในวรรคเดียวกัน  แตควรแยกเปนอีกวรรคหนึ่งเพื่อใหเกิดความชัดเจนวา  การใชอํานาจ
ทางปกครองภายในองคกรตามรัฐธรรมนูญ  เชน  การบริหารงานบุคคล  การบริหารจัดการภายในองคกร  
เปนตน  ใหศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษา 
 

ประเด็นที่ ๓   อํานาจหนาที่ขององคกรตามรัฐธรรมนูญแตละองคกร มีรายละเอียดดังนี้ 
  สวนที่ ๑  องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
 ๑.  คณะกรรมการการเลือกต้ัง 
 ๑)  มีการต้ังขอสังเกตถึงความเหมาะสมของการกําหนดกระบวนการสรรหากรรมการการ
เลือกตั้งตามมาตรา ๒๒๖ ที่กําหนดองคประกอบของคณะกรรมการสรรหาซึ่งมีประธานศาลฎีการวมอยูดวย 
ตามมาตรา ๒๒๖ (๑)  และใน (๒)  มาจากการสรรหาโดยที่ประชุมใหญศาลฎีกา ซึ่งจะเห็นไดวาการสรรหา 
มาจากศาลฎีกาทั้ง ๒ กรณี  ทําใหประธานศาลฎีกาสามารถทําหนาที่สรรหากรรมการการเลือกตั้งไดทั้ง  
๕ คน 
 ๒)  กรณีที่กําหนดใหคณะรัฐมนตรีที่พนจากตําแหนงตองอยูในตําแหนง เพื่อปฏิบัติหนาที่
ตอไปตามมาตรา ๑๗๗  จนกวาคณะรัฐมนตรีที่ต้ังขึ้นใหมจะเขารับหนาที่กรณีที่อายุสภาสิ้นสุดลง หรือมีการ
ยุบสภาโดยกําหนดเงื่อนไข  ใน (๔) วาคณะรัฐมนตรีที่รักษาการตองไมใชทรัพยากรของรัฐ หรือบุคลากร 
ของรัฐ  เพื่อกระทําการใดซึ่งจะมีผลตอการเลือกตั้ง  และไมกระทําการอันเปนการฝาฝนขอหามตามระเบียบ 
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด  ประเด็นดังกลาวที่ประชุมเห็นวา ควรแกไขจากที่ใหคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งกําหนดระเบียบเปนการกําหนดไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแทน 
 ๒.   ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 
 ๑)   ที่ประชุมเห็นดวยกับการกําหนดใหมีประธานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา  แตในการ 
ทําหนาที่ควรใหผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาแตละคนสามารถทํางานเปนอิสระโดยไมตองอยูในรูป
คณะกรรมการไวเชนเดิม 
    ๒)  ที่ประชุมเห็นดวยกับการกําหนดใหผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา มีอํานาจหนาที่ในการ
ดําเนินการเกี่ยวกับจริยธรรม  เนื่องจากกอใหเกิดผลดีตอประชาชนในการสงเรื่องรองเรียน แตที่ประชุมฯ 
เห็นวา  มีการบัญญัติใหมีองคกรตาง ๆ  ดูแลเรื่องจริยธรรมคอนขางมากเกินไป เชน ผูตรวจการแผนดินของ



 

สรปุประเด็นการสัมมนา 

๗๘ 

รัฐสภา ตามมาตรา  ๒๓๗ (๒) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติตามมาตรา ๒๔๔   
สภาพัฒนาการเมืองที่มีความเปนอิสระ ตามมาตรา ๗๗ (๙)  
 ๓)   มีขอสังเกตเกี่ยวกับการกําหนดคุณสมบัติและวิธีการสรรหาผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา  
วา ควรกําหนดใหสอดคลองกับอํานาจหนาที่  โดยเห็นวา จะตองเปนไปเพื่อใหไดมาซึ่งบุคคลที่เปนที่
นาเชื่อถือ  และไดรับการยอมรับเชนเดียวกับคุณสมบัติของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาในตางประเทศ   
โดยคณะกรรมการสรรหาตองดําเนินการสรรหามากกวาการเปดรับสมัคร เพราะนอกจากผูตรวจการแผนดิน
ของรัฐสภาจะมีหนาที่ของตนเองแลว  ในรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมยังไดกําหนดใหมีหนาที่ในการสรรหา
สมาชิกผูดํารงตําแหนงอื่นดวย  
 ๓.  คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
   ๑)  เห็นดวยกับการกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติใหมีความกระชับมากขึ้น โดยเฉพาะการกําหนดใหทําหนาที่ไตสวนและวินิจฉัยเจาหนาที่ของรัฐ
ต้ังแตผูบริหารระดับสูงหรือขาราชการพลเรือนซึ่งดํารงตําแหนงต้ังแตผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาขึ้นไปที่
ร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่...ฯลฯ ............ ตามมาตรา ๒๔๓ (๓) สวนวาระการดํารง
ตําแหนงที่กําหนดไว ๙ ป นั้น นาจะมีความเหมาะสมแลว  
  ๒)   การกําหนดจํานวนประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวาสองหมื่นคน  ใหมีสิทธิเขาชื่อ
รองขอตอประธานวุฒิสภาวา   กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติผูใดกระทําการขาดความ
เที่ยงธรรมฯ  เพื่อใหวุฒิสภามีมติใหพนจากตําแหนงนั้น  มีขอเสนอวา ควรกําหนดจํานวนประชาชนไวเพียง
หาพันคนจะเหมาะสมกวา 
 ๔.  คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
  มีขอสังเกตขอความที่บัญญัติในมาตรา ๒๔๕ วรรคเจ็ด ตอนทาย ยังไมสมบูรณ ควร
กําหนดใหคดีที่พิพาทเกี่ยวกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินในการดําเนินการที่เกี่ยวกับ
วินัยทางการเงิน  การคลัง และงบประมาณเปนคดีที่อยูในอํานาจของ “ศาลปกครองสูงสุด”  แทนที่จะเปน 
ศาลปกครอง 
 

 สวนที่ ๒  องคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญ 
 ๑.  องคกรอัยการ   
  ไมเห็นดวยในการกําหนดใหองคกรอัยการเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ และกําหนดใหพนักงาน
อัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดี  เนื่องจากเห็นวาการเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลกระทบหลายดาน โดย
เห็นวาการกําหนดการทําหนาที่ของอัยการไวเชนเดิมนาจะมีความเหมาะสมกวา  ทั้งนี้ โดยมีขอสังเกต  ดังนี้  
   ๑)   องคกรอัยการจะไมสามารถปฏิบัติหนาที่ในฐานะทนายของแผนดินได รวมทั้งไมสามารถ  
พิจารณาตรวจรางสัญญาตาง ๆ  ตามภารกิจหนาที่ปจจุบัน   
   ๒) หากองคกรอัยการเกิดขอขัดแยงกับคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติแลว  องคกรอัยการสามารถสงขอขัดแยงดังกลาวเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาไดโดยตรงใน
ฐานะเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๑๐ 
   ๓)  รัฐธรรมนูญไมควรเปลี่ยนแปลงเรื่องที่ยังไมมีการพิจารณาถึงขอดี ขอเสียจากสังคมอยาง
รอบดานและยังไมตกผลึกเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่ยังมิไดมีการพิจารณาอยางรอบคอบ อาจเกิดผลเสีย
มากกวาผลดี  
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   ๔)   หากเห็นวามีความจําเปนตองมีองคกรที่มีความเปนอิสระเพื่อมาทําหนาที่ในการพิจารณา
ตรวจสอบคดีที่มีความสําคัญ  เชน การตรวจสอบกรณีสนามบินสุวรรณภูมิแลว  ควรนํารูปแบบของผูไตสวน
อิสระ (Independent  Counsel)  เชนเดียวกับของตางประเทศมาปรับใชนาจะมีความเหมาะสมกวา  โดย 
ผูไตสวนอิสระอาจจะมาจากการแตงต้ังของที่ประชุมใหญศาลฎีกา  ซึ่งจะไมมีอํานาจในการวินิจฉัยคดีไดเอง
แตมีหนาที่เพียงไตสวนคดีตาง ๆ เทานั้น  
 ๒.  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
  ที่ประชุมมีการพิจารณาอํานาจที่เพิ่มมากขึ้นของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ในเรื่อง
การบัญญัติใหสามารถสงความเห็นใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาหากมีการรองเรียนวากฎหมายใดกระทบตอ
สิทธิมนุษยชนและมีปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๔๘ (๒) รวมทั้งยังสามารถสงความเห็น
ตอศาลปกครองกรณีมีการรองเรียนเกี่ยวกับคดีปกครองที่กระทบตอสิทธิมนุษยชนและมีปญหาความชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ตามมาตรา ๒๔๘ (๓)โดยมิไดมีขอขัดของแตประการใด   
 ๓.  สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 ที่ประชุมไมเห็นดวยในการกําหนดใหสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนองคกร
ตามรัฐธรรมนูญ  โดยเห็นวา ควรกําหนดบทบัญญัติดังกลาวไวในหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามที่
บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เนื่องจากสภาที่ปรึกษาฯ เปนสภาที่มี
อํานาจเพียงการใหคําแนะนําตาง ๆ  ที่จะเปนประโยชนตอฝายบริหาร  ในอนาคตหากมีการบัญญัติใหสภา 
ที่ปรึกษาฯ เปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ มีขอสังเกตวาอาจสงผลตอการบริหารราชการแผนดิน กลาวคือ 
 ๑)   สภาที่ปรึกษาฯ อาจมีการเรียกรองอํานาจหนาที่อื่น ๆ มากขึ้น อาทิ  การพิจารณาราง
พระราชบัญญัติดานเศรษฐกิจทุกฉบับอาจจะมีการกําหนดใหสภาที่ปรึกษาฯ ตองใหความเห็นชอบกอนสง
เขาสูการพิจารณาของรัฐสภาหรือฝายนิติบัญญัติ    
 ๒)   อาจมีกลุมบุคคลหรือองคกรตาง ๆ  เรียกรองใหมีการกําหนดใหตนเองเปนองคกรตาม
รัฐธรรมนูญดวย  เชน  สภาผูนําชุมชน เปนตน  
 

หมวด ๑๒  การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 
 สวนที่ ๑  การตรวจสอบทรพัยสิน 
 ที่ประชุมกลุมยอยเห็นดวยกับบทบัญญัติมาตรา ๒๕๒  ที่กําหนดใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภาตองเปดเผยบัญชีทรัพยสินและหนี้สินใหสาธารณชนทราบ  นอกจากนั้น ที่ประชุม                 
กลุมยอยมีความเห็นวา  ควรจะบัญญัติใหครอบคลุมถึงขาราชการการเมือง ผูบริหารทองถิ่น และสมาชิก
สภาทองถิ่นดวย 
 

 สวนที่ ๒  การกระทําที่เปนการขัดกนัแหงผลประโยชน 
 ๑.   ตามมาตรา ๒๕๖ (๒)  กําหนดแตเพียงวา สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตอง 
ไมรับ หรือแทรกแซง หรือกาวกายการเขารับสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานดังกลาวอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือเปนหุนสวน
หรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่ไดรับสัมปทานหรือเปนคูสัญญาดังกลาว ไมวาโดยทางตรงหรือ
ทางออม ซึ่งประเด็นปญหา คือ กรณีผูที่ไดรับสัมปทานหรือเปนคูสัญญาในลักษณะผูกขาดตัดตอนอยูกอน
แลว จะไมอยูภายใตบังคับมาตรา ๒๕๖ ดังกลาว จึงมีขอพิจารณาวา สมควรกําหนดบทบัญญัติดังกลาว 
ใหมีความครอบคลุมถึงกรณีนี้ดวย 
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 ๒.  มาตรา ๒๕๖ (๔) ประกอบมาตรา ๔๗ วรรคหา  มีขอพิจารณาวาการหามสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา รวมทั้งผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเปนหุนสวนหรือผูถือหุนฯ ในกิจการเกี่ยวกับ
สื่อสารมวลชนหรือเขาเปนคูสัญญากับกิจการดังกลาว  อาจสงผลในทางปฏิบัติโดยเฉพาะในสวนของสมาชิก
วุฒิสภา ซึ่งอาจมาจากการสรรหาทําใหไมสามารถเตรียมตัวไดลวงหนา  เนื่องจากบทบัญญัติดังกลาว
ตีความไววา  แมการมีหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชนเพียงหนึ่งหุน  
ก็ไมสามารถกระทําได  รวมทั้งกรณีดังกลาวยังมีผลบังคับถึงคูสมรสและบุตร  รวมถึงบุคคลอื่นซึ่งไมใช 
คูสมรสและบุตรที่ดําเนินการในลักษณะผูถูกใช  ผูรวมดําเนินการ หรือผูไดรับมอบหมายใหกระทําการตาม
มาตรานี้ดวย 
 นอกจากนี้ ตามมาตรา ๒๕๖ (๔)  ดังกลาวยังหามการเขาเปนคูสัญญากับหางหุนสวนหรือบริษัทที่
ดําเนินกิจการกับสื่อมวลชนดวย ซึ่งจะทําใหเกิดปญหาอยางมาก โดยเฉพาะในภาคเอกชน เพราะตามมาตรา 
๒๕๖ วรรคสาม  ไดบัญญัติใหมีผลบังคับถึงคูสมรสและบุตร  รวมถึงบุคคลอื่นซึ่งไมใชคูสมรสและบุตร 
ที่ดําเนินการในลักษณะผูถูกใช  ผูรวมดําเนินการ หรือผูไดรับมอบหมายใหกระทําการตามมาตรานี้ดวย  
เชน กรณีหากมีบุตรของสมาชิกวุฒิสภาเปนนักเขียนในหนังสือพิมพ ก็จะตองถูกบังคับโดยมาตรานี้ ซึ่งเห็น
วาควรนําหลักเรื่องการโอนหุนใหนิติบุคคลซึ่งจัดการทรัพยสินเพื่อประโยชนของบุคคลอื่นตามที่กําหนดไว
ในมาตรา ๒๖๐  มาปรับใช และเห็นวา ควรตัดบทบัญญัติที่หามสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
เขาเปนคูสัญญากับหางหุนสวนหรือบริษัทที่ดําเนินกิจการกับสื่อมวลชนออก   
 ๓.   การกําหนดหามสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา  ใชสถานะหรือตําแหนงเขาไป
กาวกายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชนของตนเอง  ผูอื่น หรือของพรรคการเมือง ไมวาโดยทางตรง 
หรือทางออม ในการแตงต้ังโยกยายขาราชการตามมาตรา ๒๕๗ ซึ่งมาตรา ๒๕๙ บัญญัติใหไปใชกับ
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีดวยนั้น  ทําใหมีประเด็นตองพิจารณาวา อาจจะทําใหเกิดปญหาแกคณะรัฐมนตรี
ในการใชบังคับบทบัญญัติดังกลาว  กรณีที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาแตงต้ังโยกยายขาราชการ 
 ๔.   ควรกําหนดใหมีกฎหมายที่หามผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ไมวาจะเปนนายกรัฐมนตรี  
รัฐมนตรี  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา  กระทําการใด ๆ ที่เปนการขัดกับการดํารงตําแหนง
ของบุคคลดังกลาว  โดยเห็นควรใหนํามาบัญญัติไวเปนมาตรา ๒๖๐/๑    
 

  สวนที่  ๓   การถอดถอนจากตําแหนง 
 ๑.   การที่รางรัฐธรรมนูญบัญญัติใหวุฒิสภาซึ่งมาจากการสรรหาที่ไมมีความเชื่อมโยงกับประชาชน
มาถอดถอนบุคคลที่ประชาชนเลือก เชน นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  เปนตน  นาจะ
เปนการบัญญัติที่ผิดตอหลักการ  ซึ่งหากจะใหวุฒิสภามีหนาที่ดังกลาว  ควรกําหนดใหเปนอํานาจของ 
ที่ประชุมรวมกันระหวางสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา   
  ๒.  มีขอสังเกตวา  รางรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๖๑  ไดเพิ่มเติมเหตุในการถอดถอนจากเดิม ที่กําหนด
ไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐ จาก ๔ เหตุ เปน ๕ เหตุ โดยบัญญัติเพิ่มเติม
ในกรณีการกระทําที่เปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอยางรายแรงไวดวย      
 

  สวนที่  ๔  การดําเนินคดีอาญาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
  ๑.  รางรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๙  ไดบัญญัติใหในการดําเนินคดีอาญาผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง  ผูตองคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ  สามารถยื่นอุทธรณตอที่ประชุมใหญ 
ศาลฎีกาภายใน ๓๐ วันนับแตวันมีคําพิพากษาของศาลฎีกาดังกลาว  ซึ่งเดิมบัญญัติใหคําพิพากษา



 

สรปุประเด็นการสัมมนา 

๘๑ 

ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ เปนที่สุด โดยบัญญัติเหตุในการอุทธรณเฉพาะในกรณีมีพยานหลักฐาน
ใหมซึ่งอาจทําใหขอเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปในขอสาระสําคัญ  และเปนไปตามระเบียบที่ที่ประชุมใหญ
ศาลฎีกากําหนด  ซึ่งหากพิจารณาเปรียบเทียบกับกรณีของศาลรัฐธรรมนูญ นั้น รัฐธรรมนูญฯ  
ป ๒๕๔๐ ไดกําหนดใหวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญใหเปนไปตามที่ศาลรัฐธรรมนูญกําหนด   
แตในรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมกําหนดใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธี
พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
  ๒.  องคคณะผูพิพากษาในแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในศาลฎีกา ตาม
มาตรา ๒๑๔ วรรคสี่ กําหนดใหประกอบดวยผูพิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหนงไมตํ่ากวา 
ผูพิพากษาศาลฎีกา จํานวน ๙ คน เปนองคคณะ ซึ่งมีปญหาวาผูพิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาจะ
สามารถมาเปนองคคณะในแผนกคดีอาญาไดหรือไม เนื่องจากขณะนี้สภานิติบัญญัติแหงชาติอยูใน
ระหวางดําเนินการพิจารณาแกไขเพิ่มเติมรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณา
คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  ซึ่งในรางแกไขฉบับดังกลาวกําหนดใหผูพิพากษาอาวุโส
เปนองคคณะได   
 

หมวด  ๑๓  จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมอืงและเจาหนาที่ของรัฐ 
  ควรมีกฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมโดยเฉพาะ  โดยกําหนดบทบัญญัติตาง ๆ  ให
ครอบคลุมบุคคลที่ถูกควบคุมทางจริยธรรมแตละประเภทเปนกฎหมายกลางหนึ่งฉบับ  และอาจจะดําเนินการ
ออกกฎหมายเพื่อใหสอดคลองกับอํานาจหนาที่ของแตละองคกร  ทั้งนี้ โดยเห็นวาสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ซึ่งไมมีสวนไดเสียใด ๆ  ควรจะไดดําเนินการออกกฎหมายดังกลาว  เนื่องจากหากใหนักการเมืองหรือ
องคกรอิสระ  เชน  ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา  ซึ่งถือเปนผูมีสวนไดเสียในการออกกฎหมายดังกลาว 
เสียเองอาจจะทําใหมาตรฐานทางจริยธรรมที่กําหนดไวในกฎหมายดังกลาวนั้นตํ่ากวาที่ควรจะเปน 
 

  จากนั้น  ที่ประชุมเห็นสมควรพิจารณาถงึบทเฉพาะกาล และบทบัญญัติอื่น ๆ เพ่ิมเติม   
ดังนี้  
  ๑.   มาตรา ๒๘๔  ที่กําหนดใหสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา  สภาผูแทนราษฎร และ
วุฒิสภาตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้จนกวาจะมีการประชุมรัฐสภาเปนครั้งแรกตามมาตรา ๑๒๒  โดย
มาตรา ๒๘๗  กําหนดวา  ใหดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและดําเนินการสรรหาสมาชิก
วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแตวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตาม
มาตรา ๒๘๖  มีผลใชบังคับ โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว  คณะกรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน ๔๕  วัน นับแตวันที่จัดทํารางรัฐธรรมนูญแลวเสร็จ  และสภา
นิติบัญญัติแหงชาติตองพิจารณาใหเสร็จภายใน ๔๕ วัน  นับแตวันที่ไดรับรางดังกลาว    
  ประเด็นที่ตองพิจารณา คือ ประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
แตงต้ังสมาชิกวุฒิสภา  ตามมาตรา ๑๐๗  วรรคทาย ดังนั้น หากยังไมมีประธานสภาผูแทนราษฎร 
ก็ยังไมสามารถแตงต้ังสมาชิกวุฒิสภาได และการกําหนดวาภายในสามสิบวันนับแตวันเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหมีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อใหสมาชิกไดมาประชุมเปนครั้งแรก ตามมาตรา 
๑๒๒  วรรคหนึ่ง นั้น จะดําเนินการอยางไร  หากยังไมมีสมาชิกวุฒิสภา  จะใหสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แหงชาติในฐานะสมาชิกวุฒิสภากับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขารวมในรัฐพิธีเปดประชุมครั้งแรกตามมาตรา  



 

สรปุประเด็นการสัมมนา 

๘๒ 

๑๒๓  วรรคสอง  เพื่อใหประกอบเปนรัฐสภาไดหรือไม  อยางไร เพราะมาตรา ๒๘๔  กําหนดใหสภา 
นิติบัญญัติแหงชาติทําหนาที่จนกวาจะมีการประชุมรัฐสภาเปนครั้งแรกตามมาตรา  ๑๒๒    
  ๒.   ควรกําหนดใหผูดํารงตําแหนงกรรมการการเลือกต้ัง  และคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ตามมาตรา ๒๘๙  ซึ่งมาจากการแตงต้ังโดยอํานาจพิเศษของคณะปฏิรูป 
การปกครองฯ  ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในขณะนี้ ดํารงตําแหนงตอไปไดเพียงกึ่งหนึ่งของวาระตามที่กําหนดไว
สําหรับตําแหนงดังกลาว  สวนองคกรอื่นที่มีที่มาตามบทบัญญัติของกฎหมายอยูแลวก็ใหดํารงตําแหนงได
ตอไปจนกวาจะครบวาระตามที่รางรัฐธรรมนูญกําหนด ทั้งนี้  โดยมีขอสังเกตวา  การกําหนดวาระการดํารง
ตําแหนงของกรรมการในองคกรตาง ๆ  ควรกําหนดไวใหเทากัน 
  ๓.  มาตรา ๒๙๒ วรรคสาม ที่บัญญัติเกี่ยวกับระยะเวลาในการพิจารณารางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญจํานวน ๔  ฉบับ  ของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภานั้น ยังไมครอบคลุมกรณีที่มีการ
แกไขรางโดยวุฒิสภา  แลวตองมีการต้ังคณะกรรมาธิการรวมกันเพื่อพิจารณา  วาจะกําหนดใหทั้งสองสภา
พิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาเทาใด  เพื่อใหมีผลใชบังคับไดจริง 
  ๔.  มาตรา  ๒๙๔  ที่กําหนดใหจัดทําประมวลจริยธรรมใหแลวเสร็จภายใน ๑ ป นับแต 
วันประกาศใชรัฐธรรมนูญนั้น  เห็นวา  ควรจัดทําเปนพระราชบัญญัติดังไดกลาวแลว  ทั้งนี้ สภานิติบัญญัติ
แหงชาติจะเปนผูดําเนินการซึ่งอาจทําลวงหนาไวกอนที่รัฐธรรมนูญจะประกาศใชได 

 
สรุปผลการประชุมกลุมยอย  

กลุมที่ ๔   พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และเรื่องอื่นๆ ทีเ่กีย่วกับรัฐธรรมนูญ 
 
 ที่ประชุมกลุมที่ ๔ ไดพิจารณาประเด็นขางตนตามลําดับมาตราที่เกี่ยวของ  ดังนี ้
  ๑.  มาตรา ๙๒(๑)  มีการพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นเขตเลือกต้ัง โดยสามารถจําแนกความ
คิดเห็นออกเปน ๒ ฝาย ดังนี้ 
  ความเห็นที่หนึ่ง  เห็นวาควรใชเขตเลือกตั้งแบบเขตเดียวเบอรเดียว เพราะจะทําใหผูสมัครที่
ไมมีทุนทรัพยมากเขามาเปนผูแทนปวงชนได  อีกทั้งยังทําใหผูสมัครสามารถเขาถึงประชาชนไดโดยงาย  
นอกจากนี้การเลือกแบบเขตเดียวเรียงเบอรจะทําใหพรรคการเมืองที่มีขนาดใหญไดเปรียบในการเลือกตั้ง 
  ความเห็นที่สอง  เห็นวาควรใชเขตเลือกตั้งแบบเขตเดียวเรียงเบอร เพราะเปนการสงเสริม
ระบบพรรคการเมือง   ในขณะที่การใชเขตเลือกตั้งแบบเขตเดียวเบอรเดียว จะงายตอการซื้อสิทธิขายเสียง  
อีกทั้งยังเปนการไมสนับสนุนระบบพรรคการเมือง 
 

 ๒.  มาตรา ๙๒( ๒)  มีการพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นการแบงเขตเลือกต้ังแบบสัดสวน
ออกเปนสี่เขตเลือกต้ัง โดยสามารถจําแนกความคิดเห็นออกเปน ๒ ฝาย ดังนี้ 
  ความเห็นที่หนึ่ง  เห็นวาใหใชประเทศเปนเขตเลือกต้ัง ทั้งนี้หากมีการแบงเปนสี่เขต
เลือกต้ังอาจจะกอใหเกิดปญหาภาคนิยมอันขัดตอหลักสมานฉันท ประกอบกับหลักการในเรื่องแบงเปน
สี่เขตยังไมมีความชัดเจนวาจะตองดําเนินการอยางใด  อีกทั้งอาจขัดตอบทบัญญัติของรางรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๑ ที่บัญญัติวา  ประเทศไทยเปนราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบงแยกมิได  



 

สรปุประเด็นการสัมมนา 

๘๓ 

   ความเห็นที่สอง  เห็นดวยกับการใชหลักการแบงสมาชิกแบบบัญชีรายชื่อใหมาจาก 
สี่ภาค  โดยใหพรรคการเมืองแตละพรรคจัดทําบัญชีผูสมัครรับเลือกตั้งแยกเปนรายภาคเพื่อใหไดรับการ
เลือกตั้ง  ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความหลากหลายของผูแทน 
 

 ๓. มาตรา ๙๒ วรรคทาย  มีประเด็นการพิจารณา  ดังนี้ 
  ๑)  ควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเลือกต้ังไวใหชัดเจนในรัฐธรรมนูญ  เพื่อประโยชน    
ในการลงประชามติของประชาชน  เพราะหากนําไปกําหนดไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ   
อาจทําใหการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเลือกต้ังไมตรงตามเจตนารมณได     
  ๒)  ควรเพิ่มหลักการสําคัญของการเลือกต้ัง โดยใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ          
 

            ๔.  มาตรา  ๒๘๗ วรรคสี่   
  ที่ประชุมมีการต้ังขอสังเกตเก่ียวกับมาตรา ๒๘๗ วรรคสี่วา  กรณีที่คณะกรรมการสรรหา
ยังมิไดกําหนดหลักเกณฑการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาโดยวิธีการใด  จึงไมเปนการสมควรที่จะตัดสิทธิ
ของผูเคยเปนสมาชิกวุฒิสภาซึ่งไดรับเลือกต้ังตามรัฐธรรมนูญป  ๒๕๔๐ 
 

 ๕.  มาตรา  ๒๘๙  วรรคสอง  
  มีการพิจารณาประเด็นการดํารงตําแหนงในองคกรอิสระตาง ๆ โดยสามารถจําแนก
ความคิดเห็นเปน  ๓  แนวทาง  ดังนี้   
   แนวทางที่หนึ่ง เห็นวาควรใหดํารงตําแหนงตอไปจนครบตามวาระ    
   แนวทางที่สอง เห็นวาควรใหดํารงตําแหนงครึ่งวาระ  เพราะรัฐธรรมนูญบัญญัติใหมีการ
ตราพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญภายในหนึ่งป  ดังนั้นการใหคงอยูตอไปอีกครึ่งวาระจึงเปนการ
เหมาะสม 
  แนวทางที่สาม ใหหมดวาระการดํารงตําแหนง  แตไมตัดสิทธิที่จะไดรับการสรรหาใหดํารง
ตําแหนงอีกครัง้  
 

 ๖. มาตรา ๒๙๒ วรรคหา  มีการพิจารณาในประเด็นดังตอไปนี ้
  ประเด็นที่หนึ่ง  คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินจะสามารถปรับปรุงพระราชบัญญัติ
ประกอบฯ ไดทันภายในกําหนดเวลาหนึ่งปหรือไม  
   ความเห็นของที่ประชุม 
  ๑)  พิจารณาจากมาตรา ๒๘๙ ประกอบมาตรา ๒๙๑ จะเห็นไดวาเมื่อมีการประกาศใช
รัฐธรรมนูญแลว  คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินจะเปนองคกรอิสระองคกรแรกที่ตองพนจากตําแหนงไป
ตามรัฐธรรมนูญ  ดังนั้นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน  จึงจะเปนฉบับ
แรกๆ  ที่จะตองไดรับการปรับปรุงแกไข  ซึ่งนาจะดําเนินการไดทันภายในกําหนดหนึ่งป 
  ๒)  หากพิจารณาความในตอนทายของวรรคสอง  จะเห็นวามีบทบัญญัติใหกรณีที่ยังไมมี 
ผูดํารงตําแหนงผูรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ ดังกลาว ระยะเวลาหนึ่งปจะนับต้ังแต
วันที่มีการแตงต้ังผูดํารงตําแหนงนั้น  ดังนั้นระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่แตงต้ังผูดํารงตําแหนงเปน 
ผูรักษาการจึงอาจจะเปนหนึ่งปครึ่งหรือสองปก็ได  ประกอบกับถาพิจารณาจากบทบัญญัติในมาตรา ๒๙๑   
ที่บัญญัติใหมีการสรรหาคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินภายในเกาสิบวันนับแตวันที่มีการแตงต้ัง
ประธานสภาผูแทนราษฎรและผูนําฝายคาน  จึงนาจะสามารถดําเนินการในเรื่องดังกลาวไดเสร็จทันเวลา 
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 นอกจากนี้  ที่ประชุมยังมีความเห็นวาอาจจะตองไปปรับปรุงมาตรา ๒๙๑ วรรคหนึ่ง โดยระบุ
ใหมีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดใหมีการสรรหาคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินโดยเร็ว  ก็นาจะเพียงพอ
แลว 
 ประเด็นที่สอง  ควรตัดความในตอนทายของมาตรา ๒๙๒ วรรคสอง ที่ระบุวา “...ในกรณีที่ยัง
ไมมีผูดํารงตําแหนงที่เปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ ดังกลาว  ระยะเวลาหนึ่งป
ใหเริ่มนับต้ังแตวันที่มีการแตงต้ังผูดํารงตําแหนงนั้น” ออก เนื่องจากตามเจตนารมณของรางรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ประสงคจะใหมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญภายในหนึ่งปเทานั้น   ทั้งนี้เพราะหากยังไมมี
ผูรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯระยะเวลาหนึ่งปก็จะยังไมเริ่มนับจนกวาจะมีการ
แตงต้ังผูดํารงตําแหนง จึงอาจทําใหการดําเนินการปรับปรุงพระราชบัญญัติประกอบไมแลวเสร็จภายใน 
หนึ่งป 
 ขอสังเกต  หากตองการใหมีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินโดยเร็ว  แตติดขัดในเรื่อง
องคประกอบของคณะกรรมการสรรหาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ  ดังนั้นจะกําหนดให
องคประกอบของคณะกรรมการสรรหามาจากองคกรอื่นที่ไมใชประธานสภาผูแทนราษฎรไดหรือไม 
 

 ๗.  มาตรา ๒๙๓ (๑)  มีการพิจารณาในประเด็นดังตอไปนี้ 
  ประเด็นที่หนึ่ง  เรื่องการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ความเห็นของที่ประชุม 

 กระบวนการยุติธรรมทางอาญานั้นมีปญหาอยูในชั้นการสอบสวนของเจาหนาที่ตํารวจ  ทั้งนี้  
เมื่อเจาหนาที่ตํารวจจับบุคคลใดมาแลว  บุคคลเหลานั้นจะกลายเปนผูตองหาทันที  โดยที่ยังไมไดผานการ
พิจารณาของศาล  ซึ่งเปนการเนิ่นชากวาตัวผูตองหาจะไดรับการพิจารณาจากศาล จึงเห็นควรปรับปรุงให
ศาลพิจารณาเสียกอนในชั้นแรก หากศาลไตสวนไดความอยางใดแลวจึงใหดําเนินการตามขั้นตอนของ
กระบวนการยุติธรรมตอไป   

 ขอสังเกต  เรื่องผูรับผิดชอบ  กรณีการจัดทํากฎหมายไมแลวเสร็จภายในกําหนด ๑ ป   
ที่ประชุมเห็นวา  เนื่องจากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญในอดีตที่ผานมาไมเคยมีการกําหนดบทลงโทษไววาผูใด  
ไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญแลวจะมีโทษสถานใด  ดังนั้นนาจะมีการกําหนดบทลงโทษไวในราง
รัฐธรรมนูญใหชัดเจนวา ใหผูมีหนาที่รับผิดชอบตองพนจากตําแหนงดวย 

 ประเด็นที่สอง  การจัดต้ังกองทุนพัฒนาการเมืองภาคประชาชน ตามมาตรา  ๘๖ (๕)  
ที่ประชุมเห็นวา  การใชคําวา “ภาคพลเมือง”  แทน  “ภาคประชาชน”  นั้น กอใหเกิดความสับสนวาคําทั้งสอง
มีความหมายเหมือนหรือตางกันอยางไร  ดังนั้นจึงควรกําหนดคําจํากัดความไวใหชัดเจน 
 

 ๘.  มาตรา ๒๙๕ (๑) ที่ประชุมมีการแสดงความคิดเห็นโดยสามารถจําแนกออกเปน ๒ ฝาย ดังนี้ 
 ความเห็นฝายที่หนึ่ง  เห็นชอบใหมีองคกรของรัฐที่เปนอิสระซึ่งทําหนาที่จัดสรรคลื่นความถี่
และกํากับดูแล  การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมเพียงองคกร
เดียว 
  ความเห็นฝายที่สอง  ไมเห็นชอบใหมีองคกรที่ทําหนาที่ดังกลาวขางตนเพียงองคกรเดียว  
เพราะอาจกอใหเกิดปญหาในทางกฎหมายที่วาดวยองคประกอบของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศนแหงชาติ (กสช.) กับคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.)  ตลอดจนปญหา
เกี่ยวกับอํานาจหนาที่และการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ซึ่งเกี่ยวของกับองคกรทั้งสอง 
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 ๙.  มาตรา ๒๙๕(๔) 
   ขอสังเกต  เกี่ยวกับมาตรา  ๒๙๕ (๔)  การที่มิใหนําบทบัญญัติตามมาตรา ๑๘๖ (๓)  มาใช
บังคับกับการจัดทําสนธิสัญญาที่อยูในระหวางการดําเนินการกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้  จะทําใหเกิด
กรณีที่มีการอาศัยชองวางของกฎหมาย  โดยไมนําขอตกลงที่กําลังดําเนินการอยูแตยังไมแลวเสร็จนั้น 
มาชี้แจงตอรัฐสภาอันเปนการไมสอดคลองกับมาตรา ๑๘๖ (๓)  จึงอาจตองแกไขมาตรา ๒๙๕ (๔)   
 

 ๑๐.  มาตรา  ๒๙๘ 
   ที่ประชุมมีการพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นการกําหนดระยะเวลาการจัดทําและปรับปรุงกฎหมาย
วาดวยการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปน ๒ ปนั้น   
มีกําหนดระยะเวลาไมเทากับการกําหนดระยะเวลาในการปรับปรุงกฎหมายอื่นที่ใหจัดทําใหแลวเสร็จภายใน
หนึ่งป  และมีความเห็น ดังนี้ 
  ๑)  เห็นดวยกับการกําหนดระยะเวลาดังกลาว  เนื่องจากเห็นวาการปรับปรุงกฎหมายทองถิ่น      
มีขั้นตอนที่ยุงยาก  ทั้งนี้เพราะกฎหมายการปกครองสวนทองถิ่นเปนกฎหมายที่เกี่ยวพันกับกฎหมาย
สวนกลาง  จึงตองใชเวลาในการจัดทํา  อีกทั้งมีกฎหมายที่ตองจัดทําและปรับปรุง ตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้
เปนจํานวนมาก 
  ๒)  เห็นควรกําหนดระยะเวลาเปนหนึ่งปเทานั้น  แตใหขยายระยะเวลาไดโดยอาจกําหนดเปน
เงื่อนไข  ทั้งนี้เพื่อใหทองถิ่นเรงรัดการจัดทําและปรับปรุงกฎหมาย   

 ๓)  เห็นควรจะกําหนดระยะเวลาหนึ่งปเทากัน  เพราะในทองถิ่นมีองคกรที่มีหนาที่จัดทําแผน
อยูแลว 

 ๔)  เห็นควรกําหนดระยะเวลาเปนสองปทั้งหมด 
 

  ๑๑.  มาตรา  ๒๙๙  มีการพิจารณาในประเด็นดังตอไปนี้ 
 ประเด็นที่หนึ่ง  เกี่ยวกับบทบัญญัตินิรโทษกรรม  หากมีเหตุการณใดๆ ที่ทําใหรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้  ไมสามารถใชบังคับไดภายในหาปถึงสิบปตอจากนี้  ซึ่งการกระทําบางอยางยังไมขาดอายุความ  
จําเปนตองมีการระบุบทบัญญัตินิรโทษกรรมดังกลาวไวในรัฐธรรมนูญฉบับตอไปอีกหรือไม  ซึ่งที่ประชุม
เห็นวาไมจําเปน  เนื่องจากการกระทําตาง ๆ ที่เปนความผิดนั้น  ใหถือวาเปนการกระทําที่ไมผิด  อีกตอไป
ตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้แลว  จึงไมตองบัญญัติบทนิรโทษกรรมดังกลาวนี้ในรัฐธรรมนูญฉบับตอไปอีก 
 ประเด็นที่สอง  สามารถที่จะออกพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการนิรโทษกรรมใหกับ
คณะกรรมการ คตส. หรือไม  และถาหากมีการออกพระราชบัญญัติดังกลาวแลวจําเปนตองมีบทบัญญัติ
มาตรานี้อยูอีกหรือไม  ซึ่งที่ประชุมเห็นวาการออกพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการนิรโทษกรรมสามารถกระทํา
ได  ซึ่งถาหากมีการออกพระราชบัญญัติดังกลาวแลวก็มีความจําเปนตองมีบทบัญญัติมาตรานี้อยูเพื่อรองรับ
พระราชบัญญัติดังกลาว 
 

☺☺☺☺ 
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ภาคผนวก 
รายชื่อสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาตทิีเ่ขารวมการประชุมกลุมยอยในแตละกลุม 

 
 

 
กลุมท่ี ๑  

สิทธิเสรีภาพและการมีสวนรวมของประชาชน 
 

๑. นายกระหยิ่ม ศานตตระกูล 
๒. วาที่รอยเอก จิตร ศิรธรานนท 
๓. รอยตํารวจโท ฉัตรชัย บุญยะอนันต 
๔. พลอากาศเอก ณรงคศักดิ์ สังขพงศ 
๕. นายตวง อันทะไชย 
๖. นางเตือนใจ ดีเทศน 
๗. นางบัญญัติ ทัศนียะเวช 
๘. พลโท บันเทิง พูนขํา 
๙. พลตํารวจเอก บุญศรี หุนสวัสดิ์ 
๑๐. นางประทุมพร วัชรเสถียร 
๑๑. นายประพันธ คูณมี 
๑๒. นายประภัทร ศรลัมพ 
๑๓. พลเอก ปรีชา เปรมาสวัสดิ์ 
๑๔. พลเอก ปานเทพ ภูวนารถนุรักษ 
๑๕. รอยตํารวจเอก ปุระชัย เปยมสมบูรณ 
๑๖. นายพงษศักดิ์ อังกสิทธิ์ 
๑๗. นายพรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล 
๑๘. นางมุกดา อินตะสาร 
๑๙. นายวรเดช อมรวรพิพัฒน 
๒๐. พลอากาศโท วัลลภ มีสมศัพท 
๒๑. พลเรือเอก วิชัย ยุวนางกูร 
๒๒. นายวิทย รายนานนท 
๒๓. นายวินัย สะมะอุน 
๒๔. พลเอก ไวพจน ศรีนวล 
๒๕. นายสมชาย แสวงการ 
๒๖. นายสังศิต พิริยะรังสรรค 
๒๗. นางสุนันทา สมบุญธรรม 
๒๘. นายสุวัฒน อนใจกลา 
๒๙. พลอากาศเอก อดิเรก จํารสัฤทธิรงค 
๓๐. นายอนุสรณ แสงนิ่มนวล 
๓๑. นายอําพล จินดาวัฒนะ 
๓๒. นายอิสมาแอล อาลี 

 
กลุมท่ี ๒ 

สถาบันการเมือง 
 

๑. นายกระจาง จารุพฤกษพันธ 
๒. นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา 
๓. นายกิตติ ล้ิมชัยกิจ 
๔. นายโคทม อารียา 
๕. พลโท เจริญศักดิ์ เที่ยงธรรม 
๖. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม 
๗. นายชัยอนันต สมุทวณิช 
๘. พลอากาศเอก ชาลี จันทรเรือง 
๙. นายณรงค โชควัฒนา 
๑๐. นายณรงคชัย อัครเศรณี 
๑๑. นายทวี สุรฤทธิกุล 
๑๒. นายทศพร ศิริสัมพันธ 
๑๓. พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี 
๑๔. นายธีรพจน จรูญศรี 
๑๕. นายประมนต สุธีวงศ 
๑๖. พลเรือเอก ประเสริฐ บุญทรง 
๑๗. นางมาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ 
๑๘. นายวรัชย ชวพงศ 
๑๙. นายวิทย รายนานนท 
๒๐. นายแวมะฮาดี แวดาโอะ 
๒๑. พลเอก สมชาย อุบลเดชประชารักษ 
๒๒. นายสุจิต บุญบงการ 
๒๓. นายสุมนต สกลไชย 
๒๔. พลเอก อาทร โลหิตกุล 
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การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 
 
๑. นายกงกฤช หิรัญกิจ 
๒. นายกําธร อุดมฤทธิรุจ 
๓. หมอมราชวงศกําลูนเทพ เทวกุล 
๔. นายกําแหง ภริตานนท 
๕. นายคํานูณ สิทธิสมาน 
๖. นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช 
๗. นายชลิต แกวจินดา 
๘. นางเตือนใจ ดีเทศน 
๙. นายทรงพล ทิมาศาสตร 
๑๐. นายทศพร ศิริสัมพันธ 
๑๑. พลเอก ธวัช จารุกลัส 
๑๒. นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ 
๑๓. นายบุญสม ศิริบํารุงสุข 
๑๔. พลเรือเอก ประเจตน ศิริเดช 
๑๕. ทานผูหญิงปรียา เกษมสันต ณ อยุธยา 
๑๖. นายพูลศักดิ์ อยูประเสริฐ 
๑๗. พลเอก เพ่ิมศักดิ์ พวงสาโรจน 
๑๘. นายภิรมย สิมะเสถียร 
๑๙. นายวันชัย ศิริชนะ 
๒๐. นายวิทย รายนานนท 
๒๑. พลเรือเอก วีรพล วรานนท 
๒๒. นายวีระชัย ตันติกุล 
๒๓. นายสมชาย สกุลสุรรัตน 
๒๔. พลตํารวจเอก สุนทร ซายขวัญ 
๒๕. นายสุภัค ศิวะรักษ 
๒๖. นายสุรชัย ภูประเสริฐ 
๒๗. พลเอก สุรินทร พิกุลทอง 
๒๘. นายอดิศักดิ์ ศรีสรรพกิจ 
๒๙. นายอภิชาติ จิระพันธุ 
๓๐. นายอัศวิน คงสิริ 
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  
และเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับรัฐธรรมนูญ 

 
๑. นายกีรติ บุญเจือ 
๒. นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ 
๓. นายดํารง สุมาลยศักดิ์ 
๔. รอยตํารวจเอก นิติภูมิ นวรัตน 
๕. นายปรีชา บัววิรัตนเลิศ 
๖. นายไพศาล พืชมงคล 
๗. นายภราเดช พยัฆวิเชียร 
๘. นายภูมิศักดิ์ หงสหยก 
๙. นายวิทย รายนานนท 
๑๐. นายวิทยา เวชชาชีวะ 
๑๑. พลเอก ไวพจน ศรีนวล 
๑๒. นายสมพล พันธมณี 
๑๓. นายสมโภชน กาญจนาภรณ 
๑๔. นายสุพัทธ พูผกา 
๑๕. นายสุวรรณ หันไชยุงวา 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “ความสามัคคี  เปนคุณธรรมสําคัญประการหนึ่ ง  
ซ่ึงหมูชนอยูรวมกันจําเปนตองมี ตองถนอมรักษา และตอง
นํามาใชอยูสมํ่าเสมอ ถาแตละฝายเขามารวมกันทํางาน 
ดวยความตั้งใจดี  ดวยความสามัคคี  ความรูความสามารถ 
และดวยความคิดท่ีสรางสรรค  งานก็สําเร็จสมบูรณงดงาม  
ตามประสงคทุกอยาง...” 
 
 
 
 
 
 

พระราชดํารัส ในการเสด็จออกมหาสมาคม 

งานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ 
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 รางรัฐธรรมนูญฉบับใดๆ จะมีเน้ือหาสาระอยางใดยอมเปนผลมาจากองคกรและกระบวนการ
จัดทํารัฐธรรมนูญเปนสําคัญ ดังน้ัน ในสวนนี้จะนําเสนอ* 
 (๑) องคกรและกระบวนการการจัดทํารางรัฐธรรมนูญ 
 (๒) ภาพรวมและผลกระทบของรางรัฐธรรมนูญ 
 
๑. องคกรและกระบวนการจัดทํารัฐธรรมนูญ 
 

 ๑.๑  กระบวนการจัดทําในภาพรวม 
  กระบวนการจัดทํารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยที่เร่ิมตนในตนป ๒๕๕๐ 
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ น้ัน แมวาสภาราง
รัฐธรรมนูญ และคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญจะไดพยายามอยางยิ่งที่จะใหเกิดการมี 
สวนรวมของประชาชน และองคกรตาง ๆ ทุกระดับอยางกวางขวาง ตลอดจนการเปดเผยขั้นตอน
การทํางานของทั้งสภารางรัฐธรรมนูญและคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญอยางไมเคยมีมากอน 
โดยใหสื่อมวลชนเขารับฟงการประชุมไดทุกครั้ง ซ่ึงนับเปนความใจกวางและขอดีอยางยิ่งของ
กระบวนการจัดทํารัฐธรรมนูญแตสถานการณทางการเมืองอันเกิดจากความขัดแยงทางความคิดและ
ความไมไววางใจกันภายในประเทศ ไดสงผลทําใหภาพที่ปรากฏในสาธารณชนไมไดสะทอนขอดี
ดังกลาวเหมือนเม่ือครั้งการจัดทํารัฐธรรมนูญ ป พ.ศ.  ๒๕๔๐  
  ในทางตรงกันขาม สื่อมวลชนและกลุมการเมืองตาง ๆ ที่ขัดแยงกันกลับตั้งขอ
ระแวงสงสัยในความอิสระและความเปนกลางของสภารางรัฐธรรมนูญและคณะกรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญ ทั้ง ๆ ที่ขอเท็จจริงอันสนับสนุนความระแวงดังกลาวไมปรากฏ นับเปนขอจํากัดประการ

                                                 
  

*ขอมูลจากรายงานความเห็นเกี่ยวกับรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ... ของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญการปฏิรูปการเมือง สภานิติบัญญัติแหงชาติที่ไดเสนอตอคณะกรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญ สภารางรัฐธรรมนูญ ตามมติของที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติในคราวประชุมสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๐ เปนพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ตามมาตรา ๒๖ ของ  
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ จัดทําโดย สํานักกรรมาธิการ ๑ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหนาที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ. 
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แรกของการรางรัฐธรรมนูญฉบับน้ี ขอจํากัดดังกลาวมิไดเกิดจากสภารางรัฐธรรมนูญหรือ
คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญแตดวยกระบวนการไดมาซึ ่งสภารางรัฐธรรมนูญและ
คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ น้ันเองที่เปนปฐมเหตใุหเกิดความระแวงตาง ๆ ตามมา 
 

 ๑.๒ องคประกอบคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ 
  การที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ 
กําหนดใหคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญประกอบดวยบุคคล ๒ กลุม ไดสรางความระแวงให
เกิดขึ้นในกระบวนการจัดทํารางรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ตัวบุคคลที่ เขามาประกอบเปน
คณะกรรมาธิการยกรางเองก็มีสวนทําใหไดรางรัฐธรรมนูญปรากฏดังที่เปนอยู อาทิ กรรมาธิการ
สวนหนึ่งมาจากผูพิพากษา ตุลาการ หรืออดีตผูพิพากษา ตุลาการ กรรมาธิการสวนหนึ่งมาจาก
องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญเดิม กรรมาธิการอีกสวนหนึ่งมาจากขาราชการ โดยไมมีผู มี
ประสบการณทางการเมืองและการบริหารราชการแผนดินอยางเดนชัด องคประกอบเชนนี้ยอม
สงผลตอสาระของกฎเกณฑในรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับองคกรนั้น ๆ ที่แตละคนสังกัดอยู 
ไมมากก็นอย ภาพสะทอนของ “ตุลาการภิวัตน” ก็ดี การเปลี่ยนสถานะขององคกรอัยการก็ดี การ
ขยายอํานาจศาลปกครองใหชัดขึ้นก็ดี การพยายามขยายแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐลงไปถึง
รายละเอียดในวิธีการซึ่งควรเปนการตัดสินใจทางการเมืองของรัฐบาลก็ดี ลวนเปนผลมาจาก
องคประกอบของกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญทั้งสิ้น 
 

 ๑.๓ วิธีการทํางานของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ 
  ในการจัดทํารัฐธรรมนูญ ป พ.ศ. ๒๕๔๐ คณะกรรมาธิการยกรางในเวลานั้นได
จัดทํากรอบความคิดเบื้องตนเพ่ือการยกรางรัฐธรรมนูญเปน ๓ กรอบ คือ กรอบความคิดที่ ๑ 
เรื่องสิทธิ เสรีภาพ และสวนรวมของพลเมือง กรอบที่ ๒ เร่ืองการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ และ
กรอบที่ ๓ เรื่องสถาบันการเมือง ซ่ึงเปนเสมือนการยกรางแบบแปลนบานไปใหประชาชนเจาของ
บานใหความคิดเห็นกอนจะนํากลับมายกรางรัฐธรรมนูญรายมาตรา ทําใหประชาชนไดรับทราบ
เจตนารมณและเห็นภาพรวมของระบบการเมืองใหมตั้งแตตน 
  แตในการจัดทํารัฐธรรมนูญครั้งนี้ คณะกรรมาธิการยกรางกลับเลือกใชวิธีกําหนด
ประเด็นรวม ๓๖ ประเด็นไปถามความเห็น เขาทํานองนําตนไมแตละตนไปใหเจาของสวนเลือก 
โดยไมไดมีแบบสวนไปให เม่ือรับฟงความเห็นแตละประเด็นรวมกันแลวนํามายกราง จึงไดสวน 
ไมเบญจพรรณในรางรัฐธรรมนูญดังที่ปรากฏอยู 
  อน่ึง การที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ 
กําหนดใหคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญตองแสดงคําชี้แจงวารางรัฐธรรมนูญที่จัดทําขึ้น  
มีความแตกตางจากรัฐธรรมนูญ ป พ.ศ. ๒๕๔๐ ในเรื่องใดบาง รวมทั้งเหตุผล ก็เปนขอจํากัด 
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ที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่ทําใหความคิดของคณะกรรมาธิการยกรางไมมีความเปนอิสระเต็มที่
อยางที่เคยมีในการรางรัฐธรรมนูญ ป พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 
 ๑.๔  ความฝงใจในปญหาที่เกิดจากการใชรัฐธรรมนูญ ป พ.ศ. ๒๕๔๐ 
  ในระหวางการใชบังคับรัฐธรรมนูญ ป พ.ศ. ๒๕๔๐ เกิดปญหาขึ้นหลายประการ 
อาทิ ความไมเปนอิสระของสมาชิกวุฒิสภาบางสวน ซ่ึงเกี่ยวพันกับความไมไววางใจในความเปน
อิสระขององคกรอิสระที่วุฒิสภามีมติเลือก รวมตลอดถึงการที่พรรคการเมืองเพียงพรรคเดียว
สามารถจัดตั้งรัฐบาลที่เขมแข็งและอยูไดตลอดอายุสภาผูแทนราษฎร ๔ ป โดยนายกรัฐมนตรี 
ไมถูกอภิปรายไมไววางใจเลย รวมทั้งปญหาทุจริตทั้งหลายที่กลาวหากันและการแทรกแซง
สื่อมวลชน ปญหาเหลานี้เปนสวนหนึ่งของเหตุที่ทําใหเกิดการรัฐประหาร ซ่ึงรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ก็ไดนํามาอางไวในคําปรารภ ดังน้ัน 
คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญจึงมีความฝงใจที่จะตองแกปญหาเหลานี้ใหได ซ่ึงเปนสิ่งที่
ถูกตองและสอดคลองกับความคาดหวังของสังคม แตปญหาอยูตรงที่การหาสาเหตุที่แทจริงของ
ปญหาที่เกิดขึ้นและการหาทางแกวาจะตรงกับสาเหตุน้ัน ๆ หรือไม โดยตองจําแนกแยกแยะให
ชัดเจนวา ปญหานั้นเกิดขึ้นจากโครงสรางหรือกระบวนการในรัฐธรรมนูญ หรือเกิดจากวัฒนธรรม
การเมือง (political culture) หรือเกิดจากลักษณะพิเศษของตัวผูนํา เพราะถาเรื่องน้ันสาเหตุอยูที่
ตัวบุคคล หรือวัฒนธรรมการเมือง การแกไขที่ตัวบทของรัฐธรรมนูญซ่ึงกําหนดโครงสรางทาง
การเมืองและกระบวนการทางการเมืองก็ไมใชการแกปญหาที่สาเหตุ แตอาจเปนการแกไขปญหา
ที่กลับไปสรางปญหาในตัวเองได 
  อยางไรก็ตาม มีหลายจุดในรางรัฐธรรมนูญที่ไดแกไขปญหาที่ผานมาที่ตรงจุดแลว 
เชน การลดจํานวน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่เขาชื่อกันไมไววางใจนายกรัฐมนตรีลงใหเหลือ
ใกลเคียงกับการไมไววางใจรัฐมนตรี การเพิ่มหมวดผลประโยชนขัดแยงกัน และจริยธรรมลงไวใน
รัฐธรรมนูญ รวมถึงการลดจํานวนผูเขาชื่อเสนอรางกฎหมายหรือถอดถอนจาก ๕๐,๐๐๐ คน เหลือ 
๒๐,๐๐๐ คน เปนตน ซ่ึงนับวาเปนการแกปญหาที่ตรงจุด แตการทําใหพรรคการเมืองออนแอลงดวย
การเปลี่ยนระบบการเลือกตั้งก็ดี การดึงองคกรตุลาการเขามาเกี่ยวของกับการเมืองโดยใหสรรหา
วุฒิสภาก็ดี ยังมีประเด็นที่ตองพิจารณาอยูวาแกปญหาไดตรงตามสาเหตุหรือไม 
 
๒. ภาพรวมและผลกระทบของรางรัฐธรรมนูญ 
 

 รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับนี้ใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ เปนตนแบบตามเสียงเรียกรองของคนกลุมตาง ๆ พรอมกับไดแกไขหรือ
เพ่ิมเติมหลักการและรายละเอียดใหม ๆ เขามา ซ่ึงในหลายกรณีก็เปนสิ่งที่ควรไดรับการสนับสนุน 
แตหลายกรณีอาจกอปญหาแบบเดิม ๆ หรือสรางปญหาใหมใหเกิดขึ้นได ดังน้ี 
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 ๒.๑  บุคคลมีสิทธิ เสรีภาพ และสวนรวมเพิม่ข้ึน 
  รางรัฐธรรมนูญไดเพ่ิมเติมสิทธิ เสรีภาพ และการมีสวนรวมของพลเมืองในทาง
การเมืองมากขึ้นอยางเห็นไดชัดในหลาย ๆ เรื่อง อาทิ การคุมครองขอมูลสวนบุคคล (มาตรา ๓๕) 
การเพิ่มสิทธิในกระบวนการยุติธรรม (มาตรา ๔๐) การฟองคดีตอศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือใหวินิจฉัย
วากฎหมายขัดรัฐธรรมนูญได เม่ือไมมีชองทางอื่นใหดําเนินการได (มาตรา ๒๐๘) การหาม
แทรกแซงสื่อ (มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖) การรับรองสิทธิของผูจรจัดไมมีที่อยูอาศัย (มาตรา 
๕๔) การลดจํานวนผูเสนอรางกฎหมายและคํารองขอถอดถอนเหลือ ๒๐,๐๐๐ คน (มาตรา ๑๖๐ 
และมาตรา ๒๖๒ วรรคทาย) การใหประชาชน ๑๐๐,๐๐๐ คน เขาชื่อกันเสนอแกรัฐธรรมนูญได 
(มาตรา ๒๘๒ (๑))  
  อยางไรก็ตาม บทบัญญัติในสวนที่เพ่ิมขึ้นน้ีจะมีผลจริงจังเพียงใดยอมขึ้นกับ
ปจจัย ๒ ประการ คือ ประชาชนตองเขมแข็งและมีลักษณะเปน “พลเมือง” คือ รูสิทธิ และปฏิบัติ
หนาที่ของตน ประการหนึ่ง และรัฐตองพรอมที่จะคุมครองใหสิทธิ เสรีภาพนั้นเปนจริงอีกประการ
หน่ึง 
  สําหรับในประเด็นหลังนี้ คณะกรรมาธิการยกรางไดนําเอาประสบการณในอดีต 
ที่รัฐมักละเลยไมดําเนินการใหประชาชนสมดังสิทธิ โดยไมมีการเสนอกฎหมายที่กําหนดสาระและ 
รายละเอียดของสิทธิปลอยใหเวลาลวงเลยมาเกือบ ๑๐ ป อาทิ องคกรอิสระดานสิ่งแวดลอมตาม
มาตรา ๕๖ วรรคสองของรัฐธรรมนูญ ป พ.ศ. ๒๕๔๐ ก็ดี องคกรอิสระดานคุมครองผูบริโภคตาม
มาตรา ๕๗ วรรคสองก็ดี กฎหมายที่กําหนดการเวนคืนอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืนแตไมได 
ใชประโยชนตามที่เวนคืนตามมาตรา ๔๙ วรรคทายก็ดี ยังไมมีการตราขึ้นใหเกิดผลไดจริง 
แมแตนอย 
 ดังน้ัน ในรางรัฐธรรมนูญจึงกําหนดให 
 (๑)  แมไมมีกฎหมายลูกกําหนดรายละเอียดก็สามารถใชสิทธิเสรีภาพได ในกรณีที่
รัฐธรรมนูญไมไดกําหนดไววาตองมีกฎหมายลูกมารองรับ 
 (๒)  ในกรณีที่รัฐธรรมนูญกําหนดใหมีกฎหมายลูกมารองรับเพ่ือขยายรายละเอียด 
ก็กําหนดเวลาในการตรากฎหมายลูกไว ๑ ปบาง ๒ ปบาง (มาตรา ๒๙๓ และมาตรา ๒๙๘) 
 (๓)  กําหนดใหมีคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ทําหนาที่ศึกษาและเสนอแนะการ
จัดทํากฎหมายที่จําเปนตองตราขึ้นเพ่ืออนุวัตรการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๒๙๗) 
 อยางไรก็ดีการใหสิทธิเกินเลยถึงขั้นกําหนดไวในมาตรา ๒๘ วรรคสามใหบุคคล
ฟองศาลเพื่อบังคับรัฐใหปฏิบัติตามบทบัญญัติในหมวดสิทธิเสรีภาพไดโดยตรง แมจะเปน
ความหวังดีของผูราง แตผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการบริหารราชการแผนดินก็หลีกหนีไมพน 
โดยเฉพาะเมื่อเง่ือนไขการฟองคดีงายมากอยางในศาลปกครองซึ่ง “ผูมีสวนไดเสีย” อันหมายถึง 
ผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย หรืออาจไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายอาจฟองรัฐโดย
ไมตองใชทนายความและไมตองเสียคาขึ้นศาลโดยเราอาจเห็นคนขอทานซึ่งไมมีที่อยูอาศัยฟองรัฐ
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เปนรายชั่วโมง และรัฐก็ตองหาทนายความมาแกตางใหรัฐเองทุกคดี (เพราะตอไปน้ีอัยการจะเปน
อิสระแลว จึงไมอาจแกตางใหรัฐไดอีกตอไป) แมรัฐธรรมนูญ ป พ.ศ. ๒๕๔๐ ยังไมรับรองถึงขั้นนี้ 
กลุมตาง ๆ ก็ยื่นฟองรัฐในทุกเรื่องตอศาลปกครองอยูแลว 
 โดยสรุป  หากรางรัฐธรรมนูญฉบับน้ีใชบังคับโดยไมมีการแกไข บุคคลแตละคน 
จะเขมแข็งและมีเครื่องมือทางกฎหมายที่จะควบคุมรัฐ และรักษาประโยชนสวนตัวของแตละคน 
ไดอยางเต็มที่ อยางไมเคยมีมากอน 
 

 ๒.๒  รัฐบาลจะขาดเสถียรภาพ และประสบปญหาในการบริหารราชการแผนดิน 
   การบริหารราชการแผนดินที่ดีนั้นรัฐบาลตองมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพ 
ภายใตระบบการตรวจสอบที่เปนอิสระและมีประสิทธิภาพสูงพอ ๆ กัน 
  แตรางรัฐธรรมนูญฉบับน้ีจะทําใหรัฐบาลประสบปญหาในการบริหารราชการ
แผนดินดวยเหตุผล ๓ เหตุ คือ 
  (๑) การเปลี่ยนแปลงระบบเลือกตั้ง จะทําใหไดรัฐบาลผสมหลายพรรคซึ่งอาจทําให
รัฐบาลขาดเสถียรภาพ 
  (๒)  การกําหนดรายละเอียดของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ รวมทั้งแผนการบริหาร
ราชการแผนดินที่สอดคลองกันทําใหรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งขาดความเปนอิสระโดย
รายละเอียดของการตัดสินใจทางการเมืองที่ผูรางรัฐธรรมนูญกําหนดไวแลว ซ่ึงทําใหรัฐบาลขาด
ความเปนอิสระในการกําหนดนโยบาย 
  (๓) ความเขมแข็งของระบบตรวจสอบขององคกรอิสระทั้งหลาย รวมทั้งการควบคุม
รัฐโดยบุคคลโดยผานกลไกทางสิทธิเสรีภาพของบุคคลแตละคน ทําใหรัฐบาลบริหารงานไดคอนขาง 
ลําบาก 
 ๒.๒.๑ การเปลี่ยนแปลงระบบเลือกตัง้ จะทําใหไดรัฐบาลผสมหลายพรรค 
 รางรัฐธรรมนูญไดลดจํานวน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จาก ๕๐๐ คน เหลือ ๔๐๐ 
คน และปรับเปลี่ยนระบบเลือกตั้งจากระบบแบงเขต (first past the post) และระบบบัญชีรายชื่อ
ทั้งประเทศ ไปสูระบบรวมเขต ๆ ละ ๓ คนบาง ๒ คนบาง ๑ คนบาง ตามจํานวนประชากรที่แตละ
จังหวัดมีอยู และระบบบัญชีรายชื่อ ๔ บัญชีระดับภาค โดยไมไดกําหนดหลักการสําคัญของการ
เลือกตั้ง เชน การเลือกตั้งตองเปนการเลือกตั้งแบบเสมอหนาเทาเทียม (universal suffrage) การ
เลือกตั้งตองเปนการเลือกตั้งโดยตรง อิสระ และลับ (direct, free and secret vote) ซ่ึงรัฐธรรมนูญ
ของตางประเทศสวนใหญไดกําหนดเอาไว รวมทั้งไมไดกําหนดวิธีเลือกตั้งไวใหชัดเจนดังจะ
กลาวถึงตอไปในสวนที่ ๒ 
 ระบบการเลือกตั้งแบบรวมเขตที่กําหนดในรางรัฐธรรมนูญน้ีก็คือ ระบบเลือกตั้งที่ใช
ในรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๒๑ และ ๒๕๓๔ ซ่ึงสงผลใหเขตเลือกตั้งใหญขึ้นกวาเขตเลือกตั้งในป 
๒๕๔๐  ทําใหผู ส มัครรับเลือกตั้ งที่ มีฐานะดีได เปรียบ  และยังสงผลตอพฤติกรรมของ 
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ผูมีสิทธิเลือกตั้งดวย เพราะการใหความสําคัญกับการแขงขันในเชิง “นโยบาย” ที่พรรคการเมือง
ทั้งหลายตองนําเสนอตอผูมีสิทธิเลือกตั้งใหเลือกตั้งในระบบเขตเดียวมี ส.ส. ไดคนเดียวจะลดลง 
ผูเลือกตั้งมีสิทธิเลือกผูสมัครที่ตนชอบ แตนโยบายไมดี ผูสมัครที่ใชเงินซื้อเสียง และผูสมัครที่มี
นโยบายดี ทําให “พฤติกรรมการลงคะแนน” ขึ้นอยูกับความสัมพันธระหวางผูสมัครและความชอบ
ของผูเลือกตั้งแตละคน ซ่ึงผลสุดทายเราจะไดเห็นวาในเขตเลือกตั้งแบบ ๓ คน หรือ ๒ คนนั้น เรา
จะไดสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตางพรรคกัน ระบบการเลือกตั้งแบบนี้เปนระบบที่สวนกระแสโลก 
เพราะนอกจากจะสงผลใหความสําคัญของพรรคการเมืองและนโยบายพรรคการเมืองลดลงอยาง 
มากแลว ยังสรางระบบพรรคการเมืองหลายพรรคโดยธรรมชาติ ทําใหการจัดตั้งรัฐบาลมีแนวโนม
อยางมากที่จะเปนรัฐบาลผสมเหมือนกอนป ๒๕๔๐ ที่เม่ือเกิดความขัดแยงในพรรครวมรัฐบาล 
รัฐบาลก็จะลมภายใน ๑ ป หรือปเศษ ๆ ดวยเหตุน้ีประเทศทั้งหลายที่ปฏิรูปการเมือง เชน 
ประเทศญี่ปุน จึงเลิกระบบนี้ 
 ความเปนรัฐบาลผสมหลายพรรคจะทําใหโอกาสความขัดแยงในรัฐบาล 
มีสูงมาก และเม่ือเกิดความขัดแยงขึ้น รัฐบาลก็จะอายุสั้นจนทําอะไรไมไดเปนกอบเปนกํา หรือไม
ก็จะเกิดการ “จัดสรร” ผลประโยชนระหวางพรรคจนลงตัวดังปรากฏมาแลวในชวงป ๒๕๓๒ ถึง 
๒๕๓๔ ซ่ึงก็จะทําใหเกิดปญหาเรื่องการไมไดรับความเชื่อม่ันในความสุจริตของรัฐบาล 
 ไมวาจะเปนกรณีแรก หรือกรณีหลัง รัฐบาลที่เกิดจากระบบเลือกตั้งแบบนี้ 
มีแนวโนมจะเปนรัฐบาลผสมที่ไรเสถียรภาพสูง 
 

 ๒.๒.๒ การกําหนดรายละเอียดและวิธีการดําเนินไวในแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐ  
 รายละเอียดและวิธีการดําเนินการที่มีการกําหนดไวจํานวนมากในแนวนโยบาย
พ้ืนฐานแหงรัฐ ประมาณ ๖๐ เรื่องน้ัน นอกจากจะมีปญหาเรื่องความชอบธรรมที่ผูรางรัฐธรรมนูญ
จะไปผูกมัดอนาคตของอนุชนรุนหลังใหตองปฏิบัติตามที่ผูรางรัฐธรรมนูญตองการ ทั้ง ๆ ที่สภาพ
เศรษฐกิจ สังคมเปลี่ยนแปลงไปมากแลว ยังสรางปญหาใหพรรคการเมืองที่เสนอตัวเขารับการ
เลือกตั้งดวยวา เปนเพียงผูลอกแนวนโยบายพื้นฐานที่เปนรายละเอียดเหลานี้ไปเสนอตอ
ประชาชน ซ่ึงถาเปนเชนนี้ก็จะทําใหแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐมีสภาพเปนแนวนโยบายของ
รัฐบาลไปโดยปริยาย  
 นอกจากนั้น เ ม่ือได เปนรัฐบาลแลว การตองทํานโยบายใหสอดคลองกับ
รายละเอียดมากเชนน้ีระยะเวลา ๑๕ วันนับแตวันที่คณะรัฐมนตรีเขาทํารับหนาที่ที่กําหนดไวใน
มาตรา ๑๗๒ ก็คงไมเพียงพอ ที่สําคัญ ก็คือ แมรัฐธรรมนูญไมไดกําหนดใหมีการฟองรัฐไดใน          
หมวดนี้ แตเน่ืองจากมีความเชื่อมโยงของหมวดนี้กับหมวดสิทธิเสรีภาพ เชน มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙                 
กับมาตรา ๗๙ ก็ยอมทําใหเกิดการฟองรองโดยใชฐานสิทธิเสรีภาพอยูในหลายมาตรา ขยายดวย
แนวนโยบายพื้นฐานที่ละเอียดเกินกวาการเปนแนวนโยบายพื้นฐานเพื่อใหชนะคดีได 
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 ๒.๒.๓ การสรางความเขมแข็งใหองคกรตรวจสอบ 
 รางรัฐธรรมนูญน้ีสรางความเขมแข็งใหองคกรตรวจสอบขึ้นมาอยางไมเคยมีมากอน 
โดยเฉพาะใหองคกรดังกลาวสามารถเสนอรางกฎหมาย รางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ และ 
คําแปรญัตติในงบประมาณรายจายประจําปไดเอง พรอมทั้งขยายอํานาจองคกรตรวจสอบทั้งหลาย 
อาทิ ใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติรองตอศาลรัฐธรรมนูญ หรือใหผูตรวจการแผนดิน
ของรัฐสภาไตสวนเรื่องการละเมิดจริยธรรมได หากเปนการละเมิดรายแรงก็เปนเหตุใหถอดถอนไดแลว 
ก็เปนที่แนนอนวา ทุกนโยบาย ทุกการตัดสินใจของรัฐบาลและระบบราชการที่มีผูเสียประโยชน
จะตองถูกรองเรียน หรือฟองรอง สภาวะเชนนี้ หากมีมากจนเกินสมควรจะทําใหรัฐบาล ขาราชการ และ
เจาหนาที่ของรัฐไมกลาตัดสินใจทําเรื่องใดๆ ที่อาจทําใหบุคคลเสียประโยชนได การ “บริหาร
ระเบียบและกฎหมาย” ก็จะเกิดขึ้น และเปนอุปสรรคตอการพัฒนาของประเทศในทายที่สุด 
 

 ๒.๓  ความชอบธรรมของหลักรับผิดรับชอบ (Accountability) ในรัฐธรรมนูญ 
 รางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ใหความสําคัญกับการรักษาความเปนอิสระและเปนกลาง
ขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ จึงปรับเปลี่ยนระบบการสรรหาองคกรดังกลาวโดยกําหนดให
ประธาน ๓ ศาล ประธานสภาผูแทนราษฎร และผู นําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรเปน
คณะกรรมการสรรหา(ยกเวนคณะกรรมการการเลือกตั้งซ่ึงใหศาลฎีการวมสรรหาดวย) ซ่ึงเปนที่
เขาใจได เพราะศาลไดรับความเชื่อถือในความเปนกลางและเปนธรรม 
 แตเม่ือรางรัฐธรรมนูญไปไกลถึงขนาดใหประธานศาลรัฐธรรมนูญ ผูพิพากษา 
ศาลฎีกา และตุลาการศาลปกครองที่ไดรับเลือกจากที่ประชุมใหญศาลฎีกาและศาลปกครองสูงสุด
แหงละ ๑ คน รวมกับประธานองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญอีก ๔ คน คือ ประธานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ประธานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ประธานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และประธานคณะกรรมการการตรวจเงินแผนดิน รวมกันสรรหา
สมาชิกวุฒิสภา (มาตรา ๑๐๗) รวมทั้งเปนสวนสําคัญในที่ประชุมรวมเพื่อแกวิกฤตของชาติตาม
มาตรา ๖๘ ดวย ทําใหเกิดความวิตกกังวลขึ้นทั่วไปวาองคกรดังกลาวมีความเชื่อมโยงกับประชาชน 
หรือผูแทนประชาชนเพียงใด และองคกรดังกลาวจะรับผิดและรับชอบ (Accountable) ตอใคร และ
ทายที่สุด การเมืองซ่ึงตลอดระยะเวลาที่ผานมาเคยอยูหางไกลจากศาล จะตองเขาไป “สรางพันธมิตร” 
กับศาลเพื่อประโยชนทางการเมืองของพรรคการเมืองหรือไม คําถามและความกังวลใจเหลานี้
ตองการตําตอบที่ม่ันคงและเชื่อได 

 ยิ่งกวานั้น เม่ือพิจารณาโดยรวมแลว อํานาจของศาลทั้งหลายก็เพ่ิมขึ้น (ยกเวน
ศาลรัฐธรรมนูญ) อาทิ ศาลปกครองก็จะมีอํานาจควบคุมการใชอํานาจทางปกครองหรือการดําเนิน
กิจกรรมทางปกครองขององคกรตามรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๒๑๘) ศาลฎีกาก็จะมีอํานาจรับอุทธรณ
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งกอนประกาศผลการเลือกตั้งและหลังประกาศผล 
(มาตรา ๒๓๓) ศาลอุทธรณรับอุทธรณคําวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้ง
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ทองถิ่น ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองก็มีอํานาจพิจารณาคดีแสดง
บัญชีทรัพยสินและหนี้เปนเท็จ (มาตรา ๒๕๔) โดยที่อํานาจวินิจฉัยวาคดีใดอยูในเขตอํานาจ
ศาลหรือองคกรอื่นในกรณีที่ขัดแยงกันซึ่งเคยอยูในอํานาจศาลรัฐธรรมนูญ (ตามมาตรา ๒๖๖ 
ของรัฐธรรมนูญป พ.ศ. ๒๕๔๐) กลับไมอยูในอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญอีกตอไป เพราะราง
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๐ กําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจวินิจฉัยความขัดแยงเรื่องอํานาจ
หนาที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ ที่มิใชศาล นอกจากนั้น 
คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดเขตอํานาจหนาที่ระหวางศาล (มาตรา ๑๙๕) ก็หามีอํานาจนี้ไม ซ่ึง
ผลของการนี้ก็คือ เม่ือเกิดขอขัดแยงระหวางอํานาจขององคกรตามรัฐธรรมนูญกับศาล ศาลก็จะ
เปนผูชี้ขาด ซ่ึงก็จะทําใหดุลภาพระหวางศาลอันเปนองคกรในรัฐธรรมนูญเชนกันกับองคกรอ่ืน
ตามรัฐธรรมนูญตองเสียไป 
 ทายที่สุด  ความชอบธรรมของการกําหนดใหองคกรอัยการเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญดวย 
ทั้งที่องคกรดังกลาวไมใชศาลแตเปนระบบราชการประจํา จะทําใหเกิดคําถามทั้งในทางทฤษฎีและ
ทางปฏิบัติขึ้นไดวา องคกรอัยการรับผิดรับชอบตอใคร? และถาองคกรอัยการเปนอิสระและเปน
องคกรตามรัฐธรรมนูญแลว หนาที่สําคัญ ๒ ประการของพนักงานอัยการตามกฎหมายวาดวย
พนักงานอัยการ อันไดแกการเปนทนายใหแผนดิน และสวนราชการ และหนวยงานทั้งหลายของรัฐ 
รวมทั้งการเปนที่ปรึกษากฎหมายในการตรวจรางสัญญา และตอบขอหารือตาง ๆ จะเปนหนาที่
ของบุคคลใด เพราะเมื่อเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญที่มีอิสระแลว หนาที่ ๒ ประการของพนักงาน
อัยการก็จะเปนหนาที่ที่ขัดแยงกับความเปนองคกรอัยการอิสระ (Conflict of role) ทันที และ
อัยการก็จะทําหนาที่ดังกลาวไมได นอกจากนี้ไดจะตองมีการเรงรีบแกไขกฎหมายวาดวยพนักงานอัยการ
ทันที เพ่ือไมใหกฎหมายดังกลาวขัดรัฐธรรมนูญ  มาตรา ๒๔๖ 
 โดยสรุป หากมีการปรับแกประเด็นตาง ๆ ใหเหมาะสม ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
ดังปรากฏในรายงานภาพรวมสวนนี้ก็จะหมดไป และทําใหรางรัฐธรรมนูญฉบับน้ีมีความกาวหนา
ยิ่งขึ้น 

 
หลักการอันเปนสาระสําคญั 

 
๑.  สิทธิ เสรภีาพ และการมีสวนรวมของประชาชน 
 

 ๑.๑  บททั่วไป 
  (๑) การบัญญัติคําวา “หลักนิติธรรม” ไวในรางรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง 
เปนสิ่งที่ไมควรบัญญัติ เพราะเปนหลักทางวิชาการของประเทศอังกฤษที่นักวิชาการไทยได
อิทธิพลมา ตรงกับหลัก Rule of Law ในหนังสือ Introduction to study of the law of the 
Constitution ของ A.V. Dicey ซ่ึงหมายถึง การที่รัฐตองอยูภายใตกฎหมายเดียวกับที่ใชกับ
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ประชาชนและสิทธิเสรีภาพของบุคคลไดรับการคุมครองโดยศาลยุติธรรม อันเปนการปฏิเสธหลัก
กฎหมายมหาชนและระบบศาลหลายศาล (ระบบศาลคู) จริงอยูแมวาตอมาคํานี้จะนําไปใชใน
ความหมายทั่วไปที่ไมจําเพาะเจาะจงเชนในแบบของอังกฤษแตก็ยังอาจมีปญหาได เพราะใน
สหรัฐอเมริกาคําที่ใชในรัฐธรรมนูญอเมริกาที่แสดงหลักใกลเคียงกันใชคําวา “Due Process of 
Law” (ศุภนิติกระบวน) ซ่ึงปรากฏอยูในการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญครั้งที่ ๑ ถึงครั้งที่ ๑๐ 
ยิ่งกวานั้นในทวีปยุโรปซ่ึงใชระบบศาลคู เชน ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน ฯลฯ ก็ใชคําวา “นิติรัฐ” 
(Legal State) ซ่ึงหมายถึงการปกครองโดยกฎหมาย รัฐและเจาหนาที่ของรัฐไมอาจใชอํานาจเกิน
กวาที่กฎหมายกําหนดไวได แตกฎหมายนั้นอาจหมายถึงกฎหมายมหาชนที่แยกออกจากกฎหมาย
เอกชนได และศาลที่จะใหความคุมครองก็คือศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และศาลยุติธรรม  
   เม่ือคําแตละคํามีความหมายทางวิชาการคลายกัน แตไมเหมือนกันทีเดียว 
และยังมีมิติของการยอมรับกฎหมายมหาชน รวมถึงศาลอื่นที่รวมถึงศาลยุติธรรมอยูดวย  
การบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญเชนนี้ จึงเสี่ยงตอปญหาการตีความซึ่งจะเกิดความไมลงรอยกันของ 
ผูตีความ สุดแตจะยึดถือคติใด ดังน้ัน จึงเห็นสมควรใหตัดขอความในมาตรา ๓ วรรคสองนี้ออก
ทั้งหมด 
   อน่ึง แมไมมีบทบัญญัติน้ีอยู สาระสําคัญของรัฐธรรมนูญทั้งฉบับก็แสดงอยูใน
ตัววาการปกครองเปนไปตามหลักนิติธรรม หรือหลักนิติรัฐ หรือหลักศุภนิติกระบวนอยูแลว  
  (๒) มาตรา ๔ ที่กําหนดในเรื่องประเพณีการปกครองไทยในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และพันธกรณีระหวางประเทศที่ประเทศไทยมีอยู  
   ควรตัดเรื่องประเพณีการปกครองไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขออก เพราะประเพณีการปกครองรับรองไวแลวในมาตรา ๗ การ
บัญญัติซํ้าไวในมาตรา ๔ จึงเปนความซ้ําซอนกันโดยไมจําเปน 
   สําหรับพันธกรณีระหวางประเทศควรตัดออก เพราะขัดกับหลักซึ่งประเทศ
ไทยยึดถือมาชานานในทํานองเดียวกับประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกายึดถือ คือ หลักที่วากฎหมาย
ระหวางประเทศไมวาจะเปนสนธิสัญญา จารีตประเพณีระหวางประเทศ หรือหลักกฎหมายทั่วไป ให
ใชบังคับในระหวางประเทศเทานั้น หากจะตองใชบังคับภายในประเทศ รัฐสภาก็ตองตรากฎหมายภายใน
ของประเทศออกมารองรับ จึงจะมีผลใชบังคับในระบบกฎหมายไทย ระบบนี้ทางวิชาการเรียกวา “ระบบ
ทวินิยม” (Dualism) แตตามรางรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ กลับใหพันธกรณีที่เกิดขึ้นไมวาจาก
สนธิสัญญา จารีตประเพณี หลักกฎหมายทั่วไประหวางประเทศ ที่รับรองและคุมครอง ศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลมีผลใชบังคับไดโดยตรงในระบบ
กฎหมายไทย โดยไมตองออกพระราชบัญญัติอีก จะทําใหเกิดปญหาดังน้ี 
   ๑)  ในกรณีที่พันธกรณีดังกลาวขัดตอรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น ตองถือวา
พันธกรณีระหวางประเทศมีศักดิ์สูงกวารัฐธรรมนูญและกฎหมาย จึงทําใหรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายไทยสิ้นผล ดวยเหตุน้ี ถาจะคงมาตรานี้ไว ตองมีบทบัญญัติในทํานองเดียวกับรัฐธรรมนูญ
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๙๘  

ฝรั่งเศส มาตรา ๕๔ ซ่ึงกําหนดใหการใหสัตยาบันสนธิสัญญาที่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญโดยคํารอง
ของประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี หรือประธานสภาใดสภาหนึ่ง หรือ ส.ส. หรือ ส.ว. จํานวน  
๖๐ คน รองขอ วินิจฉัยวาสนธิสัญญานั้นขัดรัฐธรรมนูญ รัฐบาลจะใหสัตยาบันสนธิสัญญานั้นไมได 
จนกวาจะแกไขรัฐธรรมนูญใหสอดคลองกับสนธิสัญญาเสียกอน 
   ๒)  การใหพันธกรณีมีผลโดยตรงในระบบกฎหมายไทยทําใหศาลไทย ไมวา 
ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง หรือศาลยุติธรรม มีอํานาจตีความสนธิสัญญาหรือจารีตประเพณี
ระหวางประเทศ หรือหลักกฎหมายทั่วไประหวางประเทศไดโดยตรง ซ่ึงหากตีความผิดไปจากที่มี
การตีความโดยองคการระหวางประเทศที่มีอํานาจ ก็จะกอความรับผิด (International responsibility)  
ใหเกิดขึ้นได ในตางประเทศ เชน ฝรั่งเศส หรือเยอรมัน ซ่ึงใชระบบเอกนิยม จึงมีทางปฏิบัติวา 
ศาลจะหารือกระทรวงการตางประเทศของประเทศนั้น ๆ กอนเสมอ เพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาความ 
รับผิดระหวางประเทศดังกลาว ดังนั้น ถาจะคงบทบัญญัติน้ีไว ก็จะตองมีบทบัญญัติรองรับการให
ศาลหารือกระทรวงการตางประเทศกอนการวินิจฉัยดวย 
   ๓)  การรองรับพันธกรณีดังกลาวมีความเสี่ยงสูง เพราะสนธิสัญญาหรืออนุสัญญา 
ที่ประเทศไทยเปนภาคีอยู ๕ ฉบับ ใหความคุมครองสิทธิมนุษยชน (Human Right) ของมนุษย 
ทุกคน ไมเลือกสัญชาติ ในขณะที่รางรัฐธรรมนูญฉบับน้ี หมวด ๓ คุมครองเฉพาะสิทธิเสรีภาพ
ของชนชาวไทย ซ่ึงเปนการแยงกับอนุสัญญาหรือกติกาทั้ง ๕ ฉบับโดยตรง  ดังน้ัน ถาจะ 
คงมาตรานี้ไวเชนเดิม ตองเปลี่ยนถอยคําตอนตนของมาตรา ๔ เปนวา “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคของชนชาวไทย ทั้งที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญน้ีตามประเพณี 
การปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และตาม
พันธกรณีระหวางประเทศที่ประเทศไทยมีอยูยอมไดรับความคุมครอง” 
   ๔) การรับรองพันธกรณีตามรางมาตรา ๔ น้ี จะเปนการเสี่ยงตอการเปดชอง
ใหองคกรตาง ๆ ของตางประเทศเขามามีบทบาทและแทรกแซงประเทศไทยมากยิ่งขึ้น โดยการ
กลาวอางวาประเทศไทยไมปฏิบัติตามพันธกรณีระหวางประเทศ 
  (๓)  รางรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๓ บัญญัติหลักการสําคัญวา “อํานาจอธิปไตยเปน
ของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขทรงใชอํานาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี 
และศาล ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญน้ี” ซ่ึงเปนการรองรับพระราชอํานาจและหลักการ
แบงแยกการใชอํานาจอธิปไตยอันเปนหลักการสําคัญของรัฐธรรมนูญประชาธิปไตย ดวยเหตุน้ี บทบัญญัติ
เกี่ยวกับรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล จึงตองเชื่อมโยงกับพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยในบททั่วไป 
วาดวยเรื่องนั้น ๆ  เสมอ เชน ในหมวด ๙ คณะรัฐมนตรี มาตรา ๑๖๗ วรรคหนึ่ง ซ่ึงเปนมาตราแรกของ
หมวดคณะรัฐมนตรี บัญญัติวา “พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งและรัฐมนตรี
อ่ืนอีกไมเกินสามสิบหาคนประกอบเปน คณะรัฐมนตรี มีหนาที่บริหารราชการแผนดินตามหลัก 
ความรับผิดชอบรวมกัน” และมาตรา ๑๙๓ วรรคหนึ่ง ซ่ึงมาตราแรกของหมวดศาล บัญญัติวา  
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๙๙  

“การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเปนอํานาจของศาล ซ่ึงตองดําเนินการใหเปนไปโดยยุติธรรมตาม
รัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย”  
  ดังนั้น รัฐธรรมนูญถาวร ๘ ฉบับที่ผานมาจึงบัญญัติรองรับพระราชอํานาจนิติบัญญัติไว
ในหมวดทั่วไปของรัฐสภา เชน ตามมาตรา ๙๒ ของรัฐธรรมนูญ ป พ.ศ. ๒๕๔๐ วางหลักการ
แบงแยกอํานาจในเรื่องรัฐสภาวา “รางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะตราขึ้น
เปนกฎหมายไดก็แตโดยคําแนะนําและความยินยอมของรัฐสภา” มาตรา ๙๓ กลาวถึง             
พระราชอํานาจพระมหากษัตริยในการลงพระปรมาภิไธย มาตรา ๙๔ บัญญัติถึงพระราชอํานาจ 
ในการยับยั้งรางพระราชบัญญัติ อันเปนการสอดคลองกับหลักการแบงแยกอํานาจในมาตรา ๓ แต
ในรางรัฐธรรมนูญฉบับน้ี ในหมวด ๖ รัฐสภา สวนที่ ๑ บททั่วไป ตั้งแตมาตรา ๘๗ ถึงมาตรา ๙๐             
กลับไมไดบัญญัติหลักการสําคัญอันรองรับหลักเรื่องพระมหากษัตริยและรัฐสภา (King in 
Parliament) เปนองคกรรวมในการตรากฎหมายไวในหมวดทั่วไปซึ่งเปนหลัก กลับนําไปบัญญัติไวใน
มาตรา ๑๓๓ มาตรา ๑๓๗ มาตรา ๑๔๖ และมาตรา ๑๔๗ ซ่ึงเปนกระบวนการตรากฎหมาย 
(Legislative Process) ไมสอดคลองกับปรัชญาและหลักคิดรากฐานของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยแบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ดังน้ันจึงสมควรนําหลักการใน
มาตรา ๑๓๓ มาตรา ๑๓๗ มาตรา ๑๔๖ และมาตรา ๑๔๗ มาบัญญัติเปนมาตรา ๘๙ มาตรา ๙๐ 
และมาตรา ๙๑ ในลักษณะเดียวกันกับที่เคยเปนมาในรัฐธรรมนูญถาวรทั้ง ๘ ฉบับที่ผานมา 
  (๔)  ตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ผูเสนอกฎหมายจะ
ประกอบดวยคณะรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา สวนองคกรอ่ืน 
เชน ศาล ไมมีอํานาจเสนอกฎหมาย สําหรับในระบบประธานาธิบดี ผูเสนอกฎหมาย คือ สมาชิกรัฐสภา
เทานั้น ประธานาธิบดี ศาล และองคกรอ่ืน ไมมีอํานาจเสนอกฎหมาย หลักการนี้เปนหลักการ
สําคัญในระบบรัฐสภาและระบบประธานาธิบดี ก็เพ่ือใหเกิดการดุลและคานกัน (Check and 
Balance) การที่รางรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๔ (๒) มาตรา ๑๓๘ (๓) และมาตรา ๑๖๔ วรรคทาย 
กําหนดใหศาล หรือองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ตลอดจนองคกรอ่ืนเชนรัฐสภา เสนอราง
กฎหมายหรือรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ หรือคําแปรญัตติในรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปไดโดยตรง ยอมเปนการทําลายหลักการดุลและคานของอํานาจอันเปนหัวใจของระบอบ
ประชาธิปไตยทั้งยังสรางปญหาในทางปฏิบัติใหเกิดขึ้นในการบริหารประเทศ เชน การที่
คณะรัฐมนตรีไมใชผูเสนอกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ทําใหคณะรัฐมนตรีไมตองมีความ
รับผิดชอบในเรื่องดังกลาว ในขณะที่ศาลและองคกรอิสระเองก็ไมตองรับผิดชอบทางการเมืองตอ
สภาและประชาชนซึ่งเปนการกระทบตอหลักความรับผิดรับชอบ (Accountability) ทางการเมืองอยาง
รุนแรง และสรางปญหาในการบริหารงานได เชน ศาลเสนอกฎหมายจัดตั้งศาลเขาสภาโดยตรง ในขณะ 
ที่รัฐบาลตองรับผิดชอบเรื่องงบประมาณ อัยการ และเจาพนักงานบังคับคดี ยังอาจไมมีความพรอม  
ก็จะเกิดความลักลั่นขึ้นไดในทายที่สุด ดังน้ัน จึงสมควรตัดมาตรา ๑๓๔ (๒) มาตรา ๑๓๘ (๓) 
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๑๐๐  

และมาตรา ๑๖๔ วรรคทาย ออกจากรางรัฐธรรมนูญ เพ่ือกลับไปสูหลักสากลที่ยึดถือกันทั่วโลก
ทุกประเทศ 
 
 ๑.๒ พระมหากษัตริย 
  โดยภาพรวมเห็นดวยกับหลกัการที่อยูในรางรัฐธรรมนูญ 
 

 ๑.๓ สิทธิและเสรภีาพของชนชาวไทย 
  แมรางรัฐธรรมนูญฉบับน้ีจะมีการเพิ่มสิทธิเสรีภาพใหมากขึ้นกวาเดิม กําหนดใหการ
ใชสิทธิและเสรีภาพงายขึ้นกวาเดิมอีกทั้งกําหนดมาตรการทําใหการใชสิทธิเสรีภาพมีประสิทธิภาพ
และมีมาตรการคุมครองอยางชัดเจน ตลอดจนมีการจัดแบงหมวดหมูสิทธิเสรีภาพออกเปนสวนตางๆ 
แตเม่ือประมวลในสาระแลว พบวายังคงมีปญหาดังตอไปน้ี 
  (๑)  การกําหนดใหบุคคลยอมสามารถใชสิทธิทางศาลเพื่อบังคับใหรัฐตองปฏิบัติ
ตามบทบัญญัติในหมวดสิทธิเสรีภาพไดโดยตรง ตามรางรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๘ วรรคสาม จะเปนการ
สรางภาระใหแกรัฐเกินความจําเปน โดยหากรัฐไมสามารถดําเนินการในเรื่องสิทธิเสรีภาพไดเพราะติดขัด
ดวยปญหาตาง ๆ  แมไดทําไปดวยความสามารถอยางเต็มที่ ประชาชนจะฟองรัฐ จนทําใหรัฐไมสามารถทํางาน 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเปนเหตุใหมีคดีขึ้นสูศาลเปนจํานวนมากโดยไมจําเปน ดังนั้น จึงควรตัด
มาตรา ๒๘ วรรคสาม ออก 
  (๒) การระบุบทมาตราในรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ไวในกฎหมาย กฎ ระเบียบตาง ๆ  
  ตามรางรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ ไดตัดขอความเดิมของรัฐธรรมนูญ ป พ.ศ.๒๕๕๐ 
ในวรรคสองที่กําหนดใหการตรากฎหมายใดที่มีบทจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จะตองมี
การระบุมาตราในรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายนั้นไวดวย 
  ผลของการไมมีบทบัญญัติที่กําหนดใหระบุบทมาตราในรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจใน
การจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนไวในกฎหมายที่มีเน้ือหาเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
แมจะเปนการสรางความสะดวกใหแกเจาหนาที่ของรัฐในการตรากฎหมาย กฎ ระเบียบตางๆ แต
เปนการไมคุมครองประชาชนในการที่จะใชสิทธิตรวจสอบการใชอํานาจรัฐในการตรากฎเกณฑ 
วากฎเกณฑที่ตราขึ้นน้ันสอดคลองหรือขัดแยงกับรัฐธรรมนูญหรือไม 
  ดังนั้น จึงควรนําเอาความในวรรคสองของมาตรา ๒๙ แหงรัฐธรรมนูญ ป พ.ศ.
๒๕๔๐ กลับคืนมาไวในรางรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ วรรคสอง เพ่ือคุมครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนอันสามารถตรวจสอบการใชอํานาจรัฐในการตรากฎเกณฑได 
  (๓)  การจัดหมวดหมูสิทธิและเสรีภาพในรางรัฐธรรมนูญในหมวดสิทธิและเสรีภาพของ 
ชนชาวไทยนั้น แมจะเปนความประสงคดีที่จะใหเกิดความสะดวกในการอานรัฐธรรมนูญ แตการจัด
หมวดหมูดังกลาวก็สรางปญหาที่สําคัญในการตีความบทบัญญัติในเรื่องสิทธิเสรีภาพ เพราะโดยหลักแลว
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สิทธิและเสรีภาพที่ไดบัญญัติไวในแตละมาตราของรัฐธรรมนูญน้ันจะมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันอยู  
การจัดหมวดหมูโดยการกําหนดใหบทบัญญัติมาตราใดอยูในสวนใด ยอมทําใหการตีความ
บทบัญญัติในมาตรานั้นถูกจํากัดโดยชื่อของสวนที่กําหนดไว อันอาจทําใหประชาชนไมไดรับสิทธิ
เสรีภาพอยางเต็มที่ 
 

 ๑.๔  หนาที่ของชนชาวไทย 
  โดยภาพรวมเห็นดวยกับหลกัการที่อยูในรางรัฐธรรมนูญ 
 

 ๑.๕  แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 
  แมรางรัฐธรรมนูญจะไดกําหนดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐไวเปนจํานวนมากที่
ปรากฏอยูในรัฐธรรมนูญฉบับกอนหนานี้ แตปญหาที่สําคัญ คือ แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 
(Fundamental Principle of State) ซ่ึงมีขึ้นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญของประเทศอินเดีย และ
ประเทศเยอรมัน  ตอมารัฐธรรมนูญไทย ป พ.ศ. ๒๔๙๒ ไดนํามาบัญญัติไวเปนครั้งแรกใน 
“แนวนโยบายแหงรัฐ” รัฐธรรมนูญไทยฉบับตอมาก็มีแนวโนมที่จะขยายขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่ง
รัฐธรรมนูญ ป พ.ศ. ๒๕๓๔ ก็ไดบัญญัติเร่ืองนันทนาการ ไวในแนวนโยบายแหงรัฐ เม่ือครั้งราง
รัฐธรรมนูญ ป พ.ศ. ๒๕๔๐ น้ัน ก็มีแนวโนมที่จะเพ่ิมแนวนโยบายแหงรัฐขึ้นอีก แตในทายที่สุด
คณะกรรมาธิการยกรางในขณะนั้นได พิจารณาแลวเห็นวา ควรบัญญัติเฉพาะสิ่งที่เปนพื้นฐาน 
(Fundamental) ของรัฐที่ตองดําเนินการเทานั้น  สวนวิธีการและรายละเอียดในการดําเนินการให
เปนการตัดสินใจทางการเมืองของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนที่จะปรับใหเขากับ 
ยุคสมัยและพื้นที่ อีกประการหนึ่ง คําถามเชิงทฤษฎีเกิดขึ้นวา ผูรางรัฐธรรมนูญในปจจุบัน 
มีความชอบธรรมใดที่จะกําหนดวิธีการและรายละเอียดซึ่งเปนการตัดสินใจทางการเมืองเอาไว
ในตัวรัฐธรรมนูญเพ่ือผูกพันอนุชนรุนหลัง เพราะรัฐธรรมนูญเปนรัฐธรรมนูญถาวรซ่ึงตองใชตลอดไป 
และไมควรแกไขบอย เหตุน้ี คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ป พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงเปลี่ยนชื่อหมวดเปน 
“แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ” และกําหนดไวเฉพาะในหลักการที่สําคัญเทานั้นลงไว ทําให
บทบัญญัติในหมวดนี้ ซ่ึงเคยมีความยาวถึง ๓๔ มาตรา ลดลงเหลือเพียง ๑๘ มาตรา และ
กําหนดใหมีกลไกในการติดตามโดยมีสภาที ่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปน 
ผู กํากับ ตลอดจนใหคณะรัฐมนตรีแถลงการณดําเนินการตามหมวดนี้ทุกป ดังน้ันการที่ราง
รัฐธรรมนูญน้ีขยายรายละเอียดลงไปถึงวิธีการและรายละเอียดของการดําเนินการ แมจะไมเพ่ิมมาตรา
ก็ขัดกับหลักการดังกลาว เห็นควรใหมีการปรับแกใหเหมือนเชนที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  
ป พ.ศ.๒๕๔๐ 
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๒. โครงสรางทางการเมือง 
 

 ๒.๑ สภาผูแทนราษฎร 
  (๑) สภาผูแทนราษฎรเปนสภาที่ทําหนาที่เปนผูแทนของประชาชนในการใชอํานาจ
นิติบัญญัติตรากฎหมายขึ้นใชบังคับ วิธีการไดมาหรือวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรโดยทั่วไป
รัฐธรรมนูญของนานาประเทศจะมีการบัญญัติถึงวิธีการเลือกตั้งไวในรัฐธรรมนูญในรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่งใน ๒ รูปแบบ กลาวคือ รูปแบบแรก กําหนดแตหลักการสําคัญในการเลือกตั้ง เชน  
การเลือกตั้งตองเปนการเลือกตั้งแบบเสมอหนาเทาเทียม (Universal suffrage) การเลือกตั้งตอง
เปนการเลือกตั้งโดยตรง อิสระ และลับ (direct, free and secret vote) เปนตน สวนรายละเอียดอื่นนั้นให
กําหนดไวในกฎหมายลูก ตัวอยางเชน ประเทศฝรั่งเศส เปนตน รูปแบบที่สอง กําหนดหลักการสําคัญใน
การเลือกตั้งและรายละเอียดที่สําคัญของการเลือกตั้งไวในรัฐธรรมนูญ เชน กําหนดเร่ืองเขต
เลือกตั้ง วิธีการเลือกตั้ง คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เปนตน ตัวอยางเชน รัฐธรรมนูญไทยในอดีต 
เปนตน 
   สําหรับวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่กําหนดไวในรางรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๙๒ น้ี มีลักษณะกําหนดไวครึ่ง ๆ กลาง ๆ จะบัญญัติหลักการเลือกตั้งก็ไมเชิง จะกําหนด
รายละเอียดที่สําคัญของการเลือกตั้งก็ไมใช เชน ไมมีการกําหนดวาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบ
แบงเขตเลือกตั้งนั้น เม่ือมีการแบงเขตแลวมีวิธีการใหประชาชนลงคะแนนเลือกตั้งอยางไร ประชาชนจะ
เลือกไดทั้ง ๓ หมายเลข หรือเลือกไดเพียงหมายเลขเดียว สวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรแบบสัดสวนนั้นก็ไมมีความชัดเจนวาการแบงเปนสี่เขตเลือกตั้งน้ัน จะใชวิธีการในการคํานวณคะแนน
อยางใด จะใชแบบบัญชีรายชื่อที่เคยมีอยูในรัฐธรรมนูญ ป พ.ศ.๒๕๔๐ หรือจะใชการคํานวณแบบอ่ืน 
ดังน้ัน จึงเห็นไดวาการกําหนดไวเชนนี้เปนการโยนรายละเอียดที่เปนหลักสําคัญใหกําหนดไว
ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง การกําหนดไวเชนน้ีจะกอใหเกิดปญหาที่สําคัญ คือ 
   ๑)  การไมกําหนดรายละเอียดของหลักการที่สําคัญเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไวในรัฐธรรมนูญ อาจทําใหการจัดทํากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเสร็จ
ไมทันการเลือกตั้งหรือเสร็จใกลการเลือกตั้งเพราะตองใชเวลาในการยกราง ซ่ึงจะทําใหการ
เตรียมพรอมเก่ียวกับการเลือกตั้งเกิดปญหาในการดําเนินการได 
   ๒) เ มื ่อไมมีการกําหนดรายละเอียดของหลักการสําคัญเกี ่ยวกับการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไวในรัฐธรรมนูญ อันหมายความวาหลักการดังกลาวจะกําหนดไวใน
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง ซ่ึงเปนกฎหมายที่สามารถแกไขเพ่ิมเติมไดงายกวา
รัฐธรรมนูญ ดังน้ัน จึงอาจเปนชองทางใหมีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
เกี่ยวกับการเลือกตั้งกอใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบกันระหวางผูสมัครรับเลือกตั้งในการเลือก
ตั้งแตละครั้งได 
   ดังน้ัน จึงควรจะตองมีการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งไวใหชัดเจนใน
รัฐธรรมนูญ อยางนอยใน ๓ เร่ือง ดังตอไปนี้ คือ เขตเลือกตั้ง วิธีการลงคะแนน คุณสมบัติและ
ลักษณะตองหามของผูสมัคร 
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  (๒)  การกําหนดวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตใหเปนระบบ
รวมเขต เขตละ ๓ คน หรือ ๒ คน หรือ ๑ คน บาง ตามรางรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๒ (๒) จะมีผล
ทําใหเขตเลือกตั้งใหญขึ้นกวาการเลือกตั้งภายใตรัฐธรรมนูญ ป พ.ศ. ๒๕๔๐ สงผลกระทบใหผูมี
ฐานะดีไดเปรียบในการเลือกตั้ง อีกทั้งพฤติกรรมของผูเลือกตั้งจะเปลี่ยนเปนเลือกตัวบุคคลมากกวาพรรค
การเมือง อันนําไปสูความออนแอของพรรคการเมืองซ่ึงเปนสถาบันทางการเมืองอันเปนรากฐานของระบอบ
ประชาธิปไตยที่รัฐธรรมนูญไทยในอดีตพยายามสรางใหมีความเขมแข็ง ความออนแอของพรรคการเมือง  
จะนําไปสูการมีพรรคการเมืองในระบบผสมในรัฐบาล รัฐบาลอาจจะมีปญหาดานเสถียรภาพ สงผลตอไปถึง
ประสิทธิภาพในการบริหารงานของรัฐบาลได ดังน้ัน ควรแกไขใหใชระบบการเลือกตั้งแบบแบงเขต
เลือกตั้ง เขตเดียวคนเดียว  
 

 ๒.๒ วุฒิสภา 
  ในฐานะที่วุฒิสภาเปนสภาที่สองในระบบสองสภา อํานาจหนาที่ของวุฒิสภาโดย
พ้ืนฐานที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญนานาประเทศจะมีลักษณะรวมกัน คือ วุฒิสภามีสวนในการ
พิจารณารางกฎหมาย แตอํานาจหนาที่อ่ืนของวุฒิสภามีความแตกตางกันไปตามแตละประเทศ 
อยางไรกดี็เม่ือประมวลอํานาจหนาที่ของวุฒิสภาในรัฐธรรมนูญนานาประเทศแลว สามารถสรุปถึง
อํานาจหนาที่ของวุฒิสภาที่สําคัญ คือ 
  (๑)  วุฒิสภามีอํานาจหนาที่ในทางนิติบัญญัติ รัฐธรรมนูญของแตละประเทศ
มักจะกําหนดใหวุฒิสภามีอํานาจในการพิจารณารางกฎหมายในฐานะสภาที่สองตอจากการ
พิจารณาของสภาผูแทนราษฎร สวนอํานาจในทางนิติบัญญัติของวุฒิสภาจะเทากับสภาผูแทนราษฎร
หรือไม          
   ในรัฐธรรมนูญแตละประเทศมีความแตกตางกันบางประเทศใหวุฒิสภาสามารถเสนอราง
กฎหมายได แตอยางไรก็ตามสวนใหญเม่ือวุฒิสภามีความเห็นตอรางกฎหมายตางไปจากสภา
ผูแทนราษฎร รัฐธรรมนูญ   ของนานาประเทศมักจะกําหนดใหสภาผูแทนราษฎรเปนผูชี้ขาดใน
ทายที่สุด 
  (๒) วุฒิสภามีอํานาจในการควบคุมฝายบริหาร ประเทศที่ใชระบบรัฐสภามักจะ
ใหอํานาจแกวุฒิสภาในการตั้งกระทูถามถึงการทํางานของรัฐบาลได แตจะไมใหอํานาจในการอภิปราย         
ไมไววางใจรัฐบาลแกวุฒิสภา โดยอํานาจนี้จะเปนของสภาผูแทนราษฎร สวนประเทศที่ใชระบบ
ประธานาธิบดีดังเชนสหรัฐอเมริกาจะใหอํานาจวุฒิสภาในการควบคุมฝายบริหารผานกระบวนการถอดถอน
ฝายบริหารออกจากตําแหนง (Impeachment) อีกทั้งวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกายังมีอํานาจในการ
ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งบุคคลเขาสูตําแหนงในระดับสูงดวย 
  ในทางหลักการตั้งองคกร อํานาจขององคกรที่จะจัดตั้งจะเปนตัวกําหนดที่มาของ
บุคคลที่อยูในองคกรนั้น ดังน้ัน อํานาจหนาที่ของวุฒิสภาจะเปนเครื่องชี้ที่มาของวุฒิสภา กลาวคือ 
หากกําหนดอํานาจหนาที่ของวุฒิสภาใหเปนเพียงสภากลั่นกรองกฎหมาย วุฒิสภายอมมีที่มาจาก
แหลงใดก็ไดแลวแตจะเห็นถึงความเหมาะสมแตหากจะใหวุฒิสภามีอํานาจมากกกวาสภา
กลั่นกรอง เชน การแตงตั้งผูดํารงตําแหนงตาง ๆ การถอดถอนผูดํารงตําแหนงตาง ๆ เปนตน 



 
 

บทความทางวิชาการ 

๑๐๔  

วุฒิสภาควรจะตองมีที่มาจากประชาชนตามหลักการในระบอบประชาธิปไตย เพราะการแตงตั้ง
หรือถอดถอนผูดํารงตําแหนงตาง ๆ น้ัน จําเปนตองเช่ือมโยงที่มาของวุฒิสภากับประชาชน
โดยตรง วุฒิสภาที่มาจากการแตงตั้งไมควรใชอํานาจนี้ 
  อยางไรก็ดี การที่รางรัฐธรรมนูญกําหนดที่มาของวุฒิสภาใหมาจากการสรรหาเพื่อ
แตงตั้ง  (มาตรา ๑๐๖ มาตรา ๑๐๗ และมาตรา ๑๐๘) โดยใหมีอํานาจทั้งการกลั่นกรองกฎหมาย
และการถอดถอนผูดํารงตําแหนงตาง ๆ น้ัน จะเปนการขัดตอหลักการในระบอบประชาธิปไตย 
กลาวคือ เม่ือวุฒิสภาไมมีสวนเชื่อมโยงกับประชาชน จะมีอํานาจในการถอดถอนผูดํารงตําแหนง 
ที่มีที่มาเชื่อมโยงกับประชาชนดังเชน ส.ส. ไดอยางไร ดังน้ัน จึงควรแกไขรางรัฐธรรมนูญใน
แนวทางใดแนวทางหนึ่งดังตอไปน้ี เพ่ือใหสอดคลองกับหลักการในระบอบประชาธิปไตย คือ 
  แนวทางที่หนึ่ง  กําหนดอํานาจหนาที่ของวุฒิสภาใหเปนเพียงสภากลั่นกรองกฎหมาย 
ไมใชสภาตรวจสอบที่มีอํานาจในการถอดถอนผูดํารงตําแหนงตาง ๆ ดังน้ัน ที่มาของวุฒิสภาจะ
มาจากการสรรหาเพื่อแตงตั้ง หรือเลือกตั้ง ก็ได 
  แนวทางที่สอง  กําหนดอํานาจหนาที่ของวุฒิสภาใหเปนทั้งสภากลั่นกรองกฎหมาย
และสภาตรวจสอบที่มีอํานาจในการถอดถอนผูดํารงตําแหนงตาง ๆ ที่มาของวุฒิสภาจะตองมีที่มา
ที่เชื่อมโยงกับประชาชน จึงตองมีการเลือกตั้ง แตเพ่ือใหไดผูทรงคุณวุฒิที่เปนตัวแทนของภาคสวนตาง ๆ  
ในสังคม อาจกําหนดใหมีการสรรหาบุคคลผูที่เหมาะสมจะเปนวุฒิสภาจํานวน ๒ เทาของจํานวน
วุฒิสภาที่จะมี แลวนํารายชื่อทั้งหมดใหประชาชนเลือกตั้งทั้งประเทศ 
 

๓. การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 
 

 (๑)  รางรัฐธรรมนูญน้ี ไดพยายามสรางความเปนอิสระใหแกองคกรตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 
โดยกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการสรรหาองคกรอิสระใหปลอดจากการครอบงําทางการเมือง 
โดยกําหนดใหใชระบบสรรหาที่มีประธาน ๓ ศาล ประธานสภาผูแทนราษฎร แลผูนําฝายคานใน
สภาผูแทนราษฎร เปนคณะกรรมการสรรหา (ยกเวนคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซ่ึงใหศาลฎีกา
รวมสรรหาดวย) โดยมีการกําหนดใหคณะกรรมการสรรหาดังกลาว สรรหาบุคคลที่เหมาะสมเขาสู
ตําแหนงในจํานวนพอดีกับจํานวนที่รัฐธรรมนูญกําหนด เพ่ือใหวุฒิสภาพิจารณาเพียงเพ่ือใหความ
เห็นชอบหรือไมเห็นชอบ (วุฒิสภาไมมีอํานาจในการเลือก) หากไมเห็นชอบ ก็ตองดําเนินการ 
สรรหาเสนอรายชื่อขึ้นไปใหวุฒิสภาพิจารณาตอไป 
  แตอยางไรก็ตาม ความพยายามนี้จะมีคําถามที่ยากแกการใหคําตอบที่ชัดเจน น่ันคือ 
องคประกอบคณะกรรมการสรรหาดังกลาวขางตนนั้น มีความเชื่อมโยงกับประชาชนหรือผูแทน
ประชาชนเพียงใด 
 (๒)  ภายใตหลักการแบงแยกองคกรใชอํานาจอธิปไตย (Check and Balance) องคกร 
แตละองคกรที่ใชอํานาจ จะตองมีการกําหนดใหมีการดุลและคานอํานาจอยางสมดุล หากมีการ
กําหนดใหองคกรใชอํานาจอธิปไตยองคกรใดองคกรหนึ่งมีอํานาจมาก ยอมจะทําใหเกิดการเสีย
สมดุล และเปนผลรายแกองคกรนั้นในภายหลัง 



 
 

บทความทางวิชาการ 

๑๐๕  

  รางรัฐธรรมนูญฉบับน้ี ไดใหอํานาจแกองคกรตุลาการในการตรวจสอบการใชอํานาจ
รัฐมากกวารัฐธรรมนูญฉบับใด เชน ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีอํานาจ
พิจารณาคดีแสดงบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน นอกเหนือไปจากอํานาจในการพิจารณาคดีอาญาผูดํารง
ตําแหนงระดับสูง (มาตรา ๒๕๔) ศาลปกครองมีอํานาจควบคุมการใชอํานาจทางปกครองหรือ 
การดําเนินกิจกรรมทางปกครองขององคกรตามรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๒๐๘) เปนตน นอกจากนั้น  
การดุลอํานาจของอํานาจตุลาการก็เสียสมดุล โดยตามรางรัฐธรรมนูญ หากมีขอขัดแยงระหวางอํานาจ
ขององคกรตามรัฐธรรมนูญกับศาล ศาลก็จะเปนผูชี้ขาด (มาตรา ๑๙๕) (เดิมตามรัฐธรรมนูญ  
ป พ.ศ. ๒๕๔๐ มีการสรางดุลอํานาจโดยการใหศาลรัฐธรรมนูญ เปนผูชี้ขาด)  
  ดังนั้น เพ่ือเปนการรักษาไวซ่ึงหลักการดุลและคานอํานาจ ควรไดมีการทบทวน
อํานาจที่ใหแกองคกรตุลาการ และการดุลอํานาจขององคกรตุลาการใหอยูในจุดสมดุล 
 (๓)  องคกรตามรัฐธรรมนูญที่จะมีการบัญญัติสถานะไวเปนพิเศษในรัฐธรรมนูญ โดยหลัก
จะตองเปนองคกรที่มีอํานาจหนาที่ที่สําคัญเกี่ยวเน่ืองกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ แตการที่ราง
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดมีการกําหนดใหองคกรอัยการเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ (มาตรา 
๒๔๖) ทั้งที่โดยสภาพของอัยการเปนระบบขาราชการประจํา แมจะดูเสมือนหนึ่งการเปนองคกร
อัยการที่เปนอิสระจะทําใหมีหลักประกันในการทํางาน แตโดยสภาพความเปนจริงแลว  ในการปฏิบัติ
หนาที่อัยการในสวนที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมนั้น พนักงานอัยการมีอิสระอยูแลว  โดยไมถูกแทรกแซง 
การกําหนดใหองคกรอัยการเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ ยากที่จะหาเหตุผลที่มีนํ้าหนักสนับสนุน 
อีกทั้งการรับรองไวดังกลาวจะสรางปญหาตามมาอีกหลายประการ เชน 
  ๑)  เม่ืออัยการเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญที่มีอิสระแลว หนาที่ของอัยการที่มีอยู คือ 
การเปนทนายใหแผนดิน และสวนราชการ ตลอดจนหนวยงานทั้งหลายของรัฐ รวมทั้งการเปนที่
ปรึกษากฎหมายในการตรวจรางสัญญา และตอบขอหารือตาง ๆ อัยการยอมไมสามารถจะทําได
อีกตอไป เพราะขัดตอความเปนอิสระ รัฐจําเปนตองตั้งหนวยงานใหมขึ้นมาเพื่อทําหนาที่ดังกลาว 
  ๒)  เม่ืออัยการเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญที่มีอิสระแลว หากมีการดําเนินการตาม
กระบวนการที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว เชนเม่ือคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ ไตสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับการถอดถอนผูดํารงตําแหนงเสร็จแลวใหสงเรื่องใหอัยการ
เพื่อดําเนินการฟองคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง (มาตรา 
๒๖๓ วรรคสี่) หากอัยการไมเห็นดวย อัยการมีสิทธิที่จะสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยได เพราะอางไดวาเปนกรณีที่มีความขัดแยงเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ระหวางองคกรตาม
รัฐธรรมนูญ (มาตรา ๒๑๐) ซ่ึงจะทําใหเกิดปญหาเปนอยางมาก 
  ดังน้ัน จึงเห็นควรแกไขโดยตัดบทบัญญัตมิาตรา ๒๔๖ ออก 

 
 



 
 
 
 
 
 
 “...คนดีทําใหคนอ่ืนดีได  หมายความวา  คนดีทําใหเกิด
ความดีในสังคม คนอ่ืนก็ดีไปดวย. ความเลวนั้นจะทําใหคนดี 
เปนคนเลวก็ยาก แตเปนไปได . ถาคนดีเขมแข็งในความดี  
จะทําใหคนเลวมาทําใหคนดีเปนคนเลยยาก . สําคัญอยู ท่ี 
ความเขมแข็งของคนดี...” 
 

 
 
 
 
 
 

คัดตัดตอนจากพระราชดํารัสพระราชทาน 
แกคณะบุคคลตาง ๆ ท่ีเขาเฝาฯ ถวายชัยมงคล  

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ณ ศาลาดสิุดาลัย สวนจติรลดา พระราชวังดุสิต  

เม่ือวันพธุท่ี ๔  ธันวาคม  ๒๕๓๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              

สรปุคําพิพากษาท่ีนาสนใจ 

๑๐๗ 

                 โดย  นางสาวสุวมิล  เจียมวงศแพทย
                       นิติกร  สํานักกฎหมาย 

เร่ือง   คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทางปกครองหรอืเจาหนาท่ีของรัฐกระทาํการ
         โดยไมชอบดวยกฎหมาย (คํารองอทุธรณคําส่ังกําหนดวิธีการช่ัวคราว 
  กอนการพิพากษา) 

                 นางสาวพิชญสินี  ฆารพูล ท่ี ๑      ผูฟองคดี 
 นางสาวชชันิดา  เหมือนทองจนี ท่ี ๒ 
 นางสาวนรศิรา  จารุพิทักษ ท่ี ๓ 
 นายวรัญู  กิจกสิวัฒน ท่ี ๔ 
 นางสาวจดิาภา  สุวรรณคดี ท่ี ๕ 
 นายเฉลมิวุฒิ  ขุมเงิน ท่ี ๖ 
 นายเฉลมิพล  ชลมาตร ท่ี ๗ 
 นางสาวปยนุช  ไตรยวงค ท่ี ๘ 
 นางสาวพุทธิพร  เทียมสินสังวร ท่ี ๙ 
 นางสาวปยานุช  แสงสวุรรณ ท่ี ๑๐ 
 นางสาวศิริเพียงแข  สวัสด์ิวงศชัย ท่ี ๑๑ 
 นายไกร  ไขแสง ท่ี ๑๒ 
 นางสาวภาริดา  คําผุย ท่ี ๑๓ 
 นางสาวอาภาภรณ  อดทน ท่ี ๑๔ 
 นางสาวสิริกัญญา  ภูสีเขียว ท่ี ๑๕ 
 นายจริพจน  สินวิวัฒนกุล ท่ี ๑๖ 
 นางสาวสุธาวดี  ศรีสําราญ ท่ี ๑๗ 
 นางสาวสิกิตตร ี เกิดมงคล ท่ี ๑๘ 
 นายบรรพต  กล่ินประทมุ ท่ี ๑๙ 
 นายธงสรวง  ศรีธัญรัตน ท่ี ๒๐ 
 นายอับดุลการา  อับดุลสะตาร ท่ี ๒๑ 
 นางสาวปรยีาณัฐ  ภูหงษ ท่ี ๒๒ 
 นางสาวอัศนีย  อ่ิมพงษศักด์ิ ท่ี ๒๓ 
 นางสาวญาดา  มูลพิจิตร ท่ี ๒๔ 
 นางสาวจฑุามาศ  สีสาร ท่ี ๒๕ 

 

ระหวาง สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา    ผูมีสวนไดเสีย  

 

 สถาบันทดสอบทางการศกึษาแหงชาติ (องคการมหาชน) (สทศ.) ท่ี ๑ 
 คณะกรรมการบรหิารสถาบนัทดสอบทางการศกึษาแหงชาติ 
 (องคการมหาชน) ท่ี ๒ 
 ท่ีประชมุอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ท่ี ๓ 
 รัฐมนตรวีาการกระทรวงศกึษาธิการ ท่ี ๔ ผูถูกฟองคดี    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

คําส่ังศาลปกครองสูงสุด คําส่ังคํารองท่ี ๒๔๒/๒๕๕๐ 
วันท่ี  ๒๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
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๑๐๘ 

๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป 
 
 คดีน้ีขอเท็จจริงรับฟงไดวา ผูฟองคดี
ทั้งยี่สิบหาคนกลาวอางวาไดรับความเดือดรอน
เสียหายจากการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดมีมติให
ใชคะแนนผลการสอบแบบทดสอบทางศึกษา
แหงชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National 
Educational Test) หรือที่เรียกวา O-NET     
ใ น ก า ร ส อ บ คั ด เ ลื อ ก เ ข า ศึ ก ษ า ใ น
สถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิต
นักศึกษา (ADMISSIONS) โดยใหใชคะแนน 
O-NET ในปที่ นั กเรี ยนจบการศึ กษาชั้ น
มั ธยมศึ กษาป ที่  ๖  ครั้ ง เ ดี ย ว เท านั้ น  
ซ่ึงตอมาผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยผูถูกฟองคดี 
ที่ ๒ ไดมีมติในคราวประชุมคณะกรรมการ 
บริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ 
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๙ เม่ือวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน 
๒๕๔๙ ใหดําเนินการตามมติของผูถูกฟองคดี
ที่ ๓ โดยนับตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๙ เปนตน
ไปใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดําเนินการจัดทดสอบ
วัดความรูทางศึกษาแหงชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ใหแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ 
หรือเทียบเทา ไดเพียงคนละครั้งเทานั้น ทั้งน้ี 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการผูถูกฟอง
คดีที่ ๔ ไดใหความเห็นชอบดวยอันเปนการ
เลือกปฏิบัติ ไม เปนธรรมแกผูฟองคดีทั้ ง 
ยี่สิบหาคน เน่ืองจากไมสามารถนําคะแนน  
O-NET ไปใชสอบ ADMISSIONS ในคณะที่ใช 
O-NET เพียงอยางเดียวได และเปนการตัด
โอกาสในการแกไขการสอบที่ผิดพลาดในป
การศึ กษาที่ ผ านมา  หรือจํ ากั ดสิ ทธิ ใน
การศึกษาขั้นสูงขึ้นไป ขัดตอปฏิญญาสากล 
วาดวยสิทธิมนุษยชน ขอ ๒๖ อนุสัญญา 
วาดวยสิทธิเด็ก ขอ ๒๘ และขัดตอพันธกรณี
ระหวางประเทศตามมาตรา ๓ ของรัฐธรรมนูญ
แห งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่ วคราว) 

พุทธศักราช ๒๕๔๙ อีกดวย ผูฟองคดีจึงไดนําคดี
มาฟองตอศาล 
 ขอใหศาลพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่ง 
ดังนี้ 
 ๑. เพิกถอนมติของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่กําหนดใหดําเนินการจัด
ทดสอบวัดความรูทางศึกษาแหงชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) แกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ หรือ
เทียบเทา ไดเพียงคนละครั้งดังกลาว 
 ๒. ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ รับสมัครผูฟองคดีเขาทดสอบวัดความรูทาง
ศึกษาแหงชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจําป
การศึกษา ๒๕๔๙ 
 ๓. ใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ รับพิจารณา
คะแนนการทดสอบวัดความรูทางศึกษาแหงชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ที่สอบในครั้งที่ ๒ เพ่ือนําไป
คัดเลือกเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยดวย 
 ๔. ไตสวนฉุกเฉินและกําหนดวิธีการ
ชั่วคราวกอนการพิพากษา โดยใหผูฟองคดี
สามารถสมัครสอบวัดความรูทางศึกษาแหงชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๐ 
ไดกอนวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ 
 ศาลปกครองชั้นตนเห็นวา ขอเท็จจริงใน
คดี น้ีผู ถู กฟองคดีที่  ๓ มีมติ ในการประชุม 
ครั้งที่ ๕/๒๕๔๙ เม่ือวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๙ ให
ใชคะแนน O-NET ครั้งแรกเพียงครั้งเดียว 
มาใชในการคัดเลือกเขามหาวิทยาลัยในระบบ 
ADMISSIONS เน่ืองจากหากนําผลการสอบ  
O-NET ซ่ึ งมิ ใชการสอบครั้ งแรกมาใช  จะมี
ผลกระทบตอการไดเปรียบเสียเปรียบแกนักเรียน
ที่สอบเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยรุนใหม และเปน
ปญหาสืบเนื่องไปอีก  นอกจากนี้ O-NET เปนการ
วัดผลสัมฤทธิ์ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จึงควร
นํามาใชเพียงครั้งเดียว  กรณีศาลเห็นสมควรจะ
มีคําสั่งคุมครองชั่วคราวกอนการพิพากษา
หามมิใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดี 
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ที่ ๒ ใชหลักเกณฑการนําคะแนนการสอบ  
O-NET คร้ังแรกเพียงครั้งเดียวตามมติของ
ผู ถูกฟองคดีที่  ๓ มาใชในการคัดเลือก
บุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาตาม
ระบบ ADMISSIONS จะตองไดความวา 
การกระทําของผู ถูกฟองคดีที่  ๓ ตาม 
คําฟองมีมูลและหากใหการกระทําตามมติ
ดังกลาวมีผลใชบังคับ จะเกิดผลกระทบกับ
เสรีภาพในการเลือกที่จะศึกษาในสาขา
คณะที่ ผูฟองคดีมีความประสงคอยาง
แทจริง และอาจจะกระทบตอสิทธิในการ
แขงขันกันอยางเปนธรรม 
 เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๓ ยืนยันวามติของ
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไมมีผลบังคับตามกฎหมาย 
สถาบันใดซึ่งเปนสมาชิกจะปฏิบัติตามมติ
ดังกลาวนี้ก็ได กรณีจึงยังไมมีความชัดเจนวา 
การใชผลคะแนน O-NET ครั้ งแรกเพียง 
ครั้งเดียวจะบรรลุวัตถุประสงคของผูถูกฟองคดี 
ที่ ๓ และการใหความคุมครองชั่วคราวกอนการ
พิพากษาแกผูฟองคดี โดยมิใหใชมติของผูถูก
ฟองคดีที่ ๓ ดังกลาวกับผูฟองคดีไมนาจะ
กอใหเกิดปญหาอุปสรรคแกการบริหารงานของ
รัฐ และความรับผิดชอบของหนวยงานทาง
ปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ ทั้งน้ี ตามนัย
มาตรา  ๖๖  แห งพระราชบัญญัติ จั ดตั้ ง 
ศาลปกครองและวิธี พิจารณาคดีปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับขอ ๗๑ ขอ ๗๕ และ
ขอ ๗๗ แหงระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงมีคําสั่งคุมครอง
ชั่วคราวกอนการพิพากษาโดยหามสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ มิใหนํามติของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ครั้งที่  
๕/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๙ กรณีให
นําผลคะแนน O-NET ครั้งแรกครั้งเดียวมาใช
ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอใน

ระดับอุดมศึกษาในระบบ ADMISSIONS ทั้งน้ี 
ใหผลการคุมครองมีผลบังคับใชตอไปจนกวาศาล
จะมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเปนอยางอ่ืน 
 สํ า นั ก ง านคณะกรรมการกา ร
อุดมศึกษา ผูมีสวนได เสียและผู ถูกฟอง 
คดีที่  ๒  ยื่ นคําร องอุทธรณ คํ าสั่ งในคดี 
หมายเลขดําที่ ๕๖๔/๒๕๔๙ ของศาลปกครอง
ชั้นตน (ศาลปกครองขอนแกน) ขอใหศาล
ปกครองสูงสุดไดโปรดมีคําสั่ง ดังนี้ 
 ๑. เพิกถอนคําสั่ งของศาลปกครอง
ขอนแกนที่สั่งคุมครองชั่วคราวมิใหนําผลคะแนน 
O-NET เพียงครั้งแรกครั้งเดียวมาใชในการ
พิ จารณาคั ด เลื อกบุ คคลเข าศึ กษาต อ ใน
ระดับอุดมศึกษาในระบบ ADMISSIONS 
 ๒. เพ่ือคุมครองประโยชนสาธารณะอัน
เกิดจากผลของคําสั่งคุมครองชั่วคราวของศาล
ปกครองชั้นตน อันจะสงผลเสียหายอยางรายแรง
ตอการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของ
ประเทศ ขอใหศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งระงับ
คําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่สั่งทุเลาการบังคับ
ตามมติของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไวเปนการชั่วคราว
กอนการวินิจฉัยอุทธรณตามความในขอ ๗๓ 
วรรคแรก และขอ ๑๑๕ แหงระเบียบของที่ประชุม
ใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 ๓. เพ่ือปองกันความเสียหายรายแรง 
อันจะเกิดแกประโยชนสาธารณะดังจะไดกราบ
เรียนใหทราบตอไป ผูรองใครขอใหศาลปกครอง
สูงสุดได พิจารณาและอานคําสั่ งตามคํารอง
อุทธรณน้ีเอง โดยมิตองสงคําสั่งใหศาลปกครอง
ชั้นตนเปนผูอานโดยอาศัยอํานาจตามขอ ๑๑๔  
แห งระเบียบของที่ ประชุมใหญตุ ลาการใน 
ศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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๒.  ประเด็นพิจารณาเบื้องตน 
 
 คดี มีประเ ด็นที่ จะต องพิ จารณา
เบื้องตน ดังนี้ 
 ประเด็นที่หนึ่ง  ศาลปกครองสูงสุดมี
อํานาจรับคํารองอุทธรณไวพิจารณาหรือไม  
 พิเคราะหแลวเห็นวา ผูถูกฟองคดี 
ที่  ๒ และสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) เปนผูมีสวนไดเสียในผล
ของคํ าสั่ งคุ มครองชั่ วคราวกอนการ
พิพากษาของศาลปกครองชั้นตน  จึงมีสิทธิ
อุทธรณคําสั่งคุมครองชั่วคราวกอนการ
พิพากษาของศาลปกครองชั้นตนซ่ึงมีคําสั่ง
เม่ือวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๐ ผูถูกฟองคดี 
ที่  ๒  และสํ านั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาไดรับแจงคําสั่งของศาลปกครอง
ชั้นตนทางไปรษณียลงทะเบียนเม่ือวันที่ ๑๒ 
เมษายน ๒๕๕๐ และไดยื่นคํารองอุทธรณ
คําสั่งของศาลปกครองชั้นตนตอศาลปกครอง
ชั้นตนที่มีคําสั่งเม่ือวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๐ 
จึ งเปนการยื่ นคํ าร องอุทธรณคํ าสั่ งของ 
ศาลปกครองชั้นตนภายในกําหนดสามสิบวัน
นับแตวันที่ผูอุทธรณทั้งสองไดรับแจงคําสั่ง
ศาลตามที่ระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการใน
ศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ กําหนด นอกจากนั้น คํา
รองอุทธรณคําสั่งของผูอุทธรณทั้งสองยังมี
รายการครบถวนตามขอ ๑๐๑ แหงระเบียบของ
ที่ประชุมใหญฉบับเดียวกัน คํารองอุทธรณ
คําสั่งคุมครองชั่วคราวกอนการพิพากษา
ของผูอุทธรณทั้งสองจึงเปนคํารองอุทธรณ
ที่ศาลปกครองสูงสุดรับไวพิจารณาได 
 ประเด็นที่สอง  ศาลปกครองสูงสุดมี
อํานาจรับคําขอของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ขอใหศาลปกครอง
สูงสุดมีคําสั่งระงับคําสั่งของศาลปกครอง

ชั้นตนดังกลาวไวเปนการชั่วคราวกอนการวินิจฉัย
อุทธรณไวพิจารณาไดหรือไม 
 พิเคราะหแลวเห็นวา ผูฟองคดีทั้งยี่สิบหา
คนมีความประสงคอันแทจริงที่จะใหศาลปกครอง
พิพากษาหรือมีคําสั่งใหผูฟองคดีทั้งยี่สิบหาคน 
มีสิทธินําผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ครั้งที่สองไปใชสมัครรับการ
คัดเลือกเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาในระบบ
กลางการรับนิสิตนักศึกษาได และใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นําผลคะแนน
ทดสอบทางการศึกษาแห งชาติขั้ นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ครั้งที่สองของผูฟองคดีทั้งยี่สิบหาคนมา
ใชในการพิจารณาคัดเลือกผูฟองคดีทั้งยี่สิบหาคน
เ ข า ศึ ก ษ า ต อ ใ น ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า ใ น
สถาบันอุดมศึกษาแหงใดแหงหนึ่งที่เขารวมรับ
นิสิตนักศึกษาในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา 
(ADMISSIONS) เป นสํ าคั ญ   คํ าขอให ศ าล
ปกครองกําหนดคําบังคับประการอื่นเปนไปเพียง
เพ่ือใหความประสงคดังกลาวบรรลุผลเทานั้น   
โดยศาลปกครองจําตองพิพากษาหรือมีคําสั่งให
เพิกถอนมติของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ในการประชุม
ครั้งที่ ๕/๒๕๔๙ เม่ือวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๙ ที่
ใหผลคะแนนสอบตามแบบทดสอบทางการศึกษา
แหงชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ครั้งแรกครั้งเดียวมา
ใชในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิต
นักศึกษา (ADMISSIONS) ในปการศึกษา ๒๕๕๐ 
หรือขอกําหนดของสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ ที่นํา
มติ ของผู ถู กฟ องคดี ที่  ๓  ไปกํ าหนดเป น
หลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเขา
ศึ กษาต อในระดับอุดมศึกษาให สํ านั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซ่ึงมีหนาที่
คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาใน
ระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา (ADMISSIONS) 
แทนสถาบันอุดมศึกษาเหลานั้นถือปฏิบัติเสียกอน  
กรณีจึงถือไดวาคําฟองคดีน้ีเปนการฟองเพ่ือ
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ขอใหศาลปกครองเพิกถอนมติของผูถูก
ฟองคดีที่ ๓ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๔๙ 
เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๙  และเพิกถอน
ขอกําหนดของสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ ที่
เขารวมรับนิสิตนักศึกษาในระบบกลางการ
รับนิสิตนักศึกษา (ADMISSIONS) ที่นํามติ
ของผู ถูกฟองคดีที่  ๓  ไปกํ าหนดเปน
หลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกบุคคล
เขาศึกษาตอในระบบอุดมศึกษาในระบบ
กลางการรับนิสิตนักศึกษาใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาถือปฏิบัติ 
โดยปริยาย 
 แมมติของผูถูกฟองคดีที่ ๓ มิไดมี
สภาพเปนกฎหรือคําสั่งทางปกครอง เน่ืองจาก
ไมมีบทบัญญัติแหงกฎหมายใดใหอํานาจผูถูก
ฟองคดีที่ ๓ ออกกฎหรือคําสั่งทางปกครองมา
ใชบังคับในเรื่องตาง ๆ ได แตขอกําหนดของ
สถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ ที่เขารวมรับ
นิสิตนักศึกษาในระบบกลางการรับนิสิต
นักศึกษา (ADMISSIONS) ที่นํามติของผูถูก
ฟองคดีที่  ๓ ไปกําหนดเปนหลักเกณฑ 
ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา
ตอในระดับอุดมศึกษาใหสํ านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งมี
หนาที่ คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษาในระบบกลางการรับ 
นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษ า  (ADMISSIONS) แ ทน
สถาบันอุดมศึกษาเหลาน้ันถือปฏิบัติยอม
มีสภาพเปนคําสั่งทางปกครอง  เน่ืองจาก
สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงมี อํานาจ 
ต า ม ก ฎ ห ม า ย ว า ด ว ย ก า ร จั ด ตั้ ง
สถาบันอุดมศึกษาแหงน้ัน ๆ ในอันที่จะ
กํ าหนดหลั กเกณฑ ในการพิ จารณา
คั ด เลื อกบุ คคล เข าศึ กษาในระดั บ 
อุดมศึกษาไดตามที่เห็นสมควร และเม่ือได

พิจารณาคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่หาม
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
และผูถูกฟองคดีที่ ๒ มิใหนํามติของผูถูกฟองคดี
ที่ ๓ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๔๙ เม่ือวันที่ ๑๔ 
ตุลาคม ๒๕๔๙ กรณีใหนําผลคะแนนสอบตาม
แบบทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ครั้งแรกครั้งเดียวมาใชในการพิจารณา
คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาใน
ระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา (ADMISSIONS) 
ในปการศึกษา ๒๕๕๐ มาใชบังคับ ทั้งน้ี จนกวา
ศาลจะมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเปนอยางอ่ืนแลว
เห็นไดวา คําสั่งของศาลปกครองชั้นตนมีผลเปน
การชะลอหรื อระงับการบั งคับตามผลของ
ขอกําหนดของสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ ซ่ึงได
วินิจฉัยแลววามีสภาพเปนคําสั่งทางปกครอง
ทั่วไปไวเปนการชั่วคราวโดยปริยาย  ดังน้ัน แม
ตามรูปแบบแลวคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน
ดังกลาวจะเปนคําสั่งกําหนดมาตรการหรือ
วิธีการคุมครองอยางใด ๆ เพื่อบรรเทาทุกข
ชั่วคราวกอนการพิพากษาใหแกผูฟองคดี แต
ตามเนื้อหาแลวคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน
ดังกลาวเปนคําสั่งทุเลาการบังคับตามคําสั่ง
ทางปกครอง ตามนัยขอ ๖๙ วรรคสอง แหง
ระเบี ยบของที่ ประชุ มใหญตุ ลาการใน 
ศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดี
ป ก ค ร อ ง  พ .ศ .  ๒๕๔๓   สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งไดใช
สิทธิอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน
ดังกลาวตอศาลปกครองสูงสุด จึงมีสิทธิที่จะ
ขอใหศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งระงับคําสั่ง
ของศาลปกครองชั้นตนดังกลาวไวเปนการ
ชั่วคราวกอนการวินิจฉัยอุทธรณและศาล
ปกครองสูงสุดมีอํานาจรับคําขอดังกลาวไว
พิจารณาได 
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๓.  ประเด็นพิจารณาวินิจฉัย 
 มีประเด็นที่ศาลปกครองสูงสุด ตอง
พิจารณาตอไปวา สมควรมีคําสั่งระงับคําสั่ง
ของศาลปกครองชั้นตนไวเปนการชั่วคราวกอน
การวินิจฉัยอุทธรณหรือไม 
 พิเคราะหแลวเห็นวา ตามขอ ๑๑๕ 
แหงระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการใน 
ศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ศาลปกครองสูงสุด 
มีอํานาจสั่งระงับคําสั่งทุเลาการบังคับตามกฎ
หรือคําสั่งทางปกครองของศาลปกครองชั้นตน
ไวเปนการชั่วคราวจนกวาศาลปกครองสูงสุด 
จะมีคําวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งทุเลาการบังคับ
ตามกฎหรือคําสั่งทางปกครองของศาลปกครอง
ชั้นตนนั้นได  ถาศาลปกครองสูงสุดเห็นวา
คําสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทาง
ปกครองของศาลปกครองชั้นตนนั้นทําใหหรือ
จะทําใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอ
ประโยชนสาธารณะหรือตอสิทธิของผูอุทธรณ 
 ดังที่ไดวินิจฉัยมาแลววาคําสั่งของ 
ศาลปกครองชั้ นต นที่ ห า มสํ านั ก ง าน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และผูถูก
ฟองคดีที่ ๒ มิใหนํามติของผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๔๙ เม่ือวันที่ ๑๔ 
ตุลาคม ๒๕๔๙ กรณีใหนําผลคะแนนสอบตาม
แบบทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ครั้ งแรกครั้ ง เ ดี ยวมาใช ในการ
พิจารณาคัดเลือกบุคคลเข าศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิต
นักศึกษา (ADMISSIONS) ในปการศึกษา 
๒๕๕๐ มาใชบังคับ  ทั้งนี้ จนกวาศาลจะมี 
คําพิพากษาหรือคําสั่ งเปนอยางอ่ืน เปน 
คําสั่งที่มีผลเปนการชะลอหรือระงับการ
บั ง คั บตามผลของข อ กํ าหนดของ
สถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ ที่เขารวมรับ
นิสิตนักศึกษาในระบบกลางการรับนิสิต 

นักศึกษา (ADMISSIONS) ที่นํามติของผูถูกฟอง
คดีที่ ๓ ไปกําหนดเปนหลักเกณฑในการพิจารณา
คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษา  
ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ซ่ึ ง มี หน าที่ คั ด เ ลื อกบุ คคล เข าศึ กษา ใน
ระดับอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิต
นั ก ศึ ก ษ า  (ADMISSIONS) แ ท น ส ถ า บั น 
อุดมศึกษาเหลานั้นถือปฏิบัติไวเปนการชั่วคราว
โดยปริยาย โดยคําสั่งดังกลาวศาลปกครอง
ชั้นตนมิไดระบุวาสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) สมควรใชหลักเกณฑใด
ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิต
นักศึกษา (ADMISSIONS) สําหรับปการศึกษา 
๒๕๕๐ แทนหลักเกณฑที่ไดสั่งใหชะลอหรือ
ระงับการบังคับไว ทั้งยังไมมีอํานาจกําหนด
หลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเขา
ศึกษาในระดับอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิต
นักศึกษา (ADMISSIONS) อันเปนการกาวลวง
ดุลพินิจของสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ ได  คําสั่ง
ของศาลปกครองชั้นตนดังกลาวจึงเปนเหตุให
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ไมอาจดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขา
ศึกษาในระดับอุดมศึกษาในถาบันอุดมศึกษา
ตาง ๆ ในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา 
(ADMISSIONS) และประกาศผลการคัดเลือก
ได ตามวั นที่ กํ าหนดไว  คื อ  วั นที่  ๑๕ 
พ ฤ ษ ภ า ค ม  ๒ ๕ ๕ ๐  เ ป น เ ห ตุ ใ ห
สถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ ไมอาจจัดการเรียน
การสอนสําหรับปการศึกษา ๒๕๕๐ ตาม
แผนการจัดการศึกษาที่กําหนดไวได   
 กรณีจึ งเห็นได ว าคํ าสั่ งของศาล
ปกครองชั้นตนดังกลาวนาจะทําใหเกิดความ
เสียหายอยางรายแรงตอประโยชนสาธารณะ
จนยากแกการเยียวยาแกไขในภายหลัง 
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สมควรที่ศาลปกครองสูงสุดจะสั่งระงับ
คําสั่งของศาลปกครองชั้นตนดังกลาวไว
เปนการชั่วคราวกอนการวินิจฉัยอุทธรณ 
 
๔.  ผลคําพิพากษาของศาลปกครอง 
 จึงมีคําสั่งใหระงับคําสั่งคุมครอง
ชั่ วคราวก อนการพิพากษาของศาล
ปกค ร อ ง ชั้ น ต น ที่ ห า ม สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และผูถูก
ฟองคดีที่ ๒ มิใหนํามติของผูถูกฟองคดี 
ที่ ๓ คร้ังที่ ๕/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม 
๒๕๔๙  กรณี ให นํ าผลคะแนน  O-NET  
คร้ังแรกคร้ังเดียวมาใชในการพิจารณา
คั ด เ ลื อ ก บุ ค ค ล เ ข า ศึ ก ษ า ต อ ใ น
ระดับอุดมศึกษาในระบบ ADMISSIONS มา
ใชบังคับ ทั้งน้ี  ใหผลการคุมครองมีผล
บังคับตอไปจนกวาศาลจะมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งเปนอยางอ่ืน ไวเปนการชั่วคราว
จนกวาศาลปกครองสูงสุดจะมีคําสั่งคํารอง
อุทธรณคําสั่งคุมครองชั่วคราวกอนการ
พิพากษาของศาลปกครองชั้นตน 
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เร่ือง  คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐกระทาํการโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
  (คํารองอทุธรณคําส่ังไมรับคําฟองไวพิจารณา) 

                มูลนิธิขาวขวัญ ท่ี ๑      ผูฟองคดี 
 มูลนิธิเขาถึงเอดส ท่ี ๒ 
 มูลนิธิชีววิถี ท่ี ๓ 
 มูลนิธิเพ่ือผูบริโภค ท่ี ๔ 
 เภสัชกรหญิง สําลี  ใจดี ท่ี ๕ 
  ระหวาง  
                 กระทรวงการตางประเทศ ท่ี ๑             
  รัฐมนตรวีาการกระทรวงการตางประเทศ ท่ี ๒ 
 รองปลัดกระทรวงการตางประเทศ (นายพิศาล  มาณวพัฒน) ท่ี ๓  
 คณะรัฐมนตร ีท่ี ๔  
 นายกรัฐมนตร ีท่ี ๕ ผูถูกฟองคดี          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.  ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป 
 

 คดีน้ีขอเท็จจริงรับฟงไดวา ผูฟองคดี
ทั้งหากลาวอางวา ผูถูกฟองคดีทั้งหาดําเนินการ
เขาทําความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย-ญ่ีปุน 
โดยมิชอบดวยกฎหมาย โดยมิไดดําเนินการ
ประชาพิจารณใหถูกตองตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็น 
ของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ไมดําเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาลที่แถลงตอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติเม่ือวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ รวมทั้ง
ตอมาไดมีมติใหนําเรื่องความตกลงหุนสวน
เศรษฐกิจไทย-ญ่ีปุน เขาสูการพิจารณาของสภา
นิติบัญญัติแหงชาติ และมีมติเห็นชอบใหผูถูก
ฟองคดีที่ ๕ และผูที่เกี่ยวของไปลงนามความ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย-ญ่ีปุน ระหวาง ๒-๔ 
เมษายน ๒๕๕๐  คําฟองของผูฟองคดีทั้งหา 
มีวัตถุประสงคใหศาลเพิกถอนกระบวนการเขา
ทําความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุน  ซึ่ง
เปนการใชอํานาจอธิปไตยในทางกิจการระหวาง
ประเทศของผู ถูกฟองคดีที่  ๔ ในฐานะฝาย
บริหาร  อันมิใชเปนการใชอํานาจทางปกครอง 
ที่ จะอยู ในอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือ 
มีคําสั่งของศาลปกครองตามมาตรา ๙ แหง
พ ร ะ ร าชบั ญญั ติ จั ด ตั้ ง ศ าลปกครอ ง 
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒  สวนที่ 
ผู ฟ องคดี ทั้ งห ามี คํ าขอให ศาลมี คํ าสั่ งหรื อ 
คําพิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๔ และผูถูกฟองคดี 

 
 

คําส่ังศาลปกครองสงูสุด  คําส่ังคํารองท่ี ๑๙๓/๒๕๕๐ 
วันท่ี  ๓๐  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
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ที่ ๕ ดําเนินการสอบสวนผูถูกฟองคดีที่ ๒ และ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ และบุคคลอื่นที่รวมกันกระทํา
การโดยไมชอบดวยกฎหมาย กรณีดําเนิน
กระบวนการเกี่ ยวกับความตกลงหุ นส วน
เศรษฐกิจไทย-ญ่ีปุนน้ัน  คําขอดังกลาวมิใช 
คําขอที่ศาลจะออกบังคับใหไดตามมาตรา ๗๒ 
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ศาลปกครอง
ชั้นตนจึงมีคําสั่งไมรับคําฟองน้ีไวพิจารณา 
และใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ เม่ือ
ศาลไมอาจรับคําฟองคดี น้ีไว พิจารณาแลว 
ก็ไมจําตองพิจารณาคําขอของผูฟองคดีทั้งหาที่
ขอใหศาลมีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการ
คุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการ
พิพากษาอีกตอไป 
 ตอมาผูฟองคดีทั้งหายื่นคํารอง
อุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่ 
ไมรับคําฟองไวพิจารณาในคดีหมายเลขดํา
ที่ ๖๒๘/๒๕๕๐ หมายเลขแดงที่ ๕๐๔/๒๕๕๐ 
ความวา ผูฟองคดีทั้งหามิไดมุงประสงคที่จะ
คัดคานนโยบายดานตางประเทศของผูถูกฟอง
คดี แตตองการโตแยงคัดคานการทําประชา
พิจารณเร่ืองความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย-
ญ่ีปุน  เน่ืองจากไมดําเนินการตามขั้นตอนที่
กําหนดไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การ รั บฟ งความคิ ดเ ห็ นของประชาชน  
พ.ศ. ๒๕๔๘  เมื่อการจัดทําประชาพิจารณ
ของผูถูกฟองคดีทั้งหาเปนการกระทําทาง
ปกครอง หาใชเปนการใชอํานาจของฝาย
บริหาร คดีน้ีจึงอยูในอํานาจพิจารณาของ
ศ าลปกครอ งต ามมาตร า  ๙  แห ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และเม่ือ
พิจารณากระบวนการทําความตกลงหุนสวน
เศรษฐกิจไทย-ญ่ีปุน  หากดําเนินการไมครบถวน
ตามขั้นตอนหรือดําเนินการขั้นตอนใดไมถูกตอง
ตามกฎหมายก็ไมอาจดําเนินการขั้นตอนสุดทาย

คือการลงนามได  เมื่อการจัดทําประชาพิจารณ
ของผูถูกฟองคดีทั้งหาไดดําเนินการโดยไมชอบ
ดวยกฎหมาย ยอมสงผลใหมติของผูถูกฟองคดี
ที่ ๔ ที่ไดดําเนินการนําเรื่องดังกลาวเขาสูการ
พิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ และที่ให
ผูถูกฟองคดีที่ ๕ ลงนามในความตกลงหุนสวน
เศรษฐกิจไทย-ญี่ปุนตอไปได  จึงเปนการกระทํา
ทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายดวย  อีกทั้ง
เม่ือปรากฏขอเท็จจริงของการกระทําที่ไมชอบดวย
กฎหมายทั้งมีผูรองเรียนระบุชื่อหนวยงานทาง
ปกครองและเจาหนาที่ของรัฐ  รวมทั้งพฤติการณ
แหงการกระทําดังกลาวไวชัดเจน ผูถูกฟองคดีที่ ๔ 
และผูถูกฟองคดีที่ ๕ ยอมมีอํานาจในการสอบสวน 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ และบุคคล
อ่ืนที่รวมกันกระทําโดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอให
ศาลปกครองสูงสุดกลับคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน 
เปนใหรับคําฟองคดีน้ีไวพิจารณา  นอกจากนี้ 
ผูฟองคดีทั้งหาเห็นวาเมื่อการลงนามดังกลาว
จะกอใหเกิดความเดือดรอนเสียหายที่ยากแก
การเยียวยาแกไข ทั้งการไมไดลงนามก็ไม
กอใหเกิดปญหาใด ๆ  ในการแขงขันทางการคา
กับตางประเทศ ผูฟองคดีทั้งหาจึงมีคําขอให
ศาลมี คําสั่ งกําหนดมาตรการหรือวิ ธีการ
คุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการ
พิพากษาระงับการลงนามความตกลงหุนสวน
เศรษฐกิจไทย-ญี่ปุนไวเปนการชั่วคราวจนกวา
การพิจารณาคดีจะเสร็จสิ้น 
 
๒.  ประเด็นพิจารณา 
 

 ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะหมาตรา ๙  
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และ 
มาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติเดียวกันแลว เห็นวา 
ศาลปกครองยอมมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี
พิพาทระหวางหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่
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ของรัฐกับเอกชน หรือระหวางหนวยงานทาง
ปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐดวยกัน  ซ่ึงเปน 
ขอพิพาทอันเนื่องมาจากการที่หนวยงานทาง
ปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐใชอํานาจตาม
กฎหมายซึ่งเปนอํานาจทางปกครองออกกฎ 
คําสั่ง หรือการกระทําอ่ืนใด หรือเนื่องมาจากการ
ที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ
ละเลยตอหนาที่ทางปกครองตามที่กฎหมาย
กําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาว
ลาชาเกินสมควร หรือเปนขอพิพาทเกี่ยวกับ
สัญญาทางปกครอง แตศาลปกครองหามีอํานาจ
พิจารณาพิพากษาคดีพิพาทระหวางองคกรตาม
รัฐธรรมนูญกับเอกชนหรือระหวางองคกรตาม
รัฐธรรมนูญดวยกัน  ซ่ึ งเปนขอพิพาทอัน
เน่ืองมาจากการที่องคกรตามรัฐธรรมนูญใช
อํานาจตามรัฐธรรมนูญกระทําการตาง ๆ หรือ
เน่ืองมาจากการที่องคกรตามรัฐธรรมนูญละเลย
ตอหนาที่ตามที่ รัฐธรรมนูญกําหนดใหตอง
ปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ ดังกลาวลาชาเกิน
สมควรไม 
 ค ดี น้ี ผู ฟ อ ง ค ดี ทั้ ง ห า ฟ อ ง ว า 
กระบวนการดําเนินการเพื่อลงนามความตกลง
หุนสวนเศรษฐกิจไทย-ญ่ีปุน ขั้นตอนตาง ๆ ที่ 
ผูถูกฟองคดีทั้งหาไดกระทํามาแลว อันไดแก 
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
ผลกระทบของความตกลงดังกลาวในดานตาง  ๆ
มติของผูถูกฟองคดีที่ ๔ ที่ใหเสนอรางความ 
ตกลงดังกลาวตอสภานิติบัญญัติแหงชาติเพ่ือให
มีการเปดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมของสภา 
นิติบัญญัติแหงชาติโดยไมลงมติตามมาตรา ๑๒ 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ และมติของผูฟอง
คดีที่  ๔ เม่ือวันที่  ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๐ ที่
เห็นชอบใหผูถูกฟองคดีที่ ๕ และผูแทนการ
เจรจารวมตลอดถึงคณะบุคคลที่เกี่ยวของกับการ
ลงนามความตกลงดังกลาวดําเนินการลงนาม

ระหวางวันที่ ๒-๔ เมษายน ๒๕๕๐ เปนไปโดย 
ไมชอบดวยกฎหมาย  โดยมีคําขอใหศาลปกครอง
พิพากษาหรือมีคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งหาจัดใหมี
การเริ่มตนรับฟงความคิดเห็นของประชาชนกรณี
ความตกลงดังกลาวตามกระบวนการของกฎหมาย
อยางเครงครัด และใหการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๙ เปนโมฆะ  
ใหมติของผูถูกฟองคดีที่ ๔ ที่ใหเสนอรางความ 
ตกลงดังกลาวตอสภานิติบัญญัติแหงชาติเพ่ือใหมี
การอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมของสภานิติบัญญัติ
แหงชาติโดยไมลงมติเปนโมฆะ ใหมติของผูถูกฟอง
คดีที่ ๔ เม่ือวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๐ ที่เห็นชอบให
ผูถูกฟองคดีที่ ๕ และผูแทนการเจรจารวมตลอดถึง
คณะบุคคลทีเกี่ยวของกับการลงนามความตกลง
ดังกลาวดําเนินการลงนามระหวางวันที่  ๒-๔ 
เมษายน ๒๕๕๐ เปนโมฆะและใหระงับการลงนาม
ดังกลาว และใหผูถูกฟองคดีที่ ๔ และผูถูกฟองคดี 
ที่ ๕ ดําเนินการสอบสวนผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูก
ฟองคดีที่ ๓ และบุคคลอื่นที่รวมกันกระทําโดย 
ไมชอบดวยกฎหมายเกี่ยวกับความตกลงดังกลาว  
แตเมื่อไดพิจารณาคําฟองโดยตลอดแลวเห็นได
วาผูฟองคดีทั้งหามีความประสงคอันแทจริง 
ที่จะใหศาลปกครองพิจารณาหรือมีคําสั่งวา มติ
ของผูถูกฟองคดีที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม 
๒๕๕๐  ที่เห็นชอบใหผู ถูกฟองคดีที่  ๕ และ
ผูแทนการเจรจารวมตลอดถึงคณะบุคคลที่
เก่ียวของกับการลงนามความตกลงหุนสวน
เศรษฐกิจไทย-ญี่ปุนดําเนินการลงนามระหวาง
วันที่ ๒-๔ เมษายน ๒๕๕๐ เปนโมฆะ และให
ระงับการลงนามความตกลงดังกลาว เพื่อจะได
เริ่มตนกระบวนเกี่ยวกับความตกลงดังกลาว
ใหม เปนสําคัญ คําขอใหศาลปกครองกําหนด 
คําบังคับประการอื่นเปนไปเพียงเพื่อใหความ
ประสงคดังกลาวบรรลุผลเทานั้น  โดยที่ในการมี
มติเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๐ เห็นชอบให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๕ และผูแทนการเจรจารวมตลอด



              

สรปุคําพิพากษาท่ีนาสนใจ 

๑๑๗ 

ถึงคณะบุคคลที่เก่ียวของกับการลงนาม
ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุน 
ดําเนินการลงนามระหวางวันที่ ๒-๔ เมษายน 
๒๕๕๐ น้ัน เปนกรณีที่ผูถูกฟองคดีที่ ๔ ใช
อํานาจทางบริหารของรัฐตามรัฐธรรมนูญ
กระทําการในความสัมพันธระหวางประเทศ
มิใชกรณีที่ผูถูกฟองคดีที่ ๔ ใชอํานาจทาง
บริหารของรัฐตามพระราชบัญญัติหรือ
กฎหมายอื่ นที่ มี ผลใช บั งคั บดั ง เช น
พระราชบัญญัติ ออกกฎ คําสั่ง หรือกระทํา
การอ่ืนใดเพื่อใหการดําเนินกิจการทาง
ปกครองตามที่กฎหมายดังกลาวกําหนด
บรรลุผล  คดีน้ีจึงมิใชคดีพิพาทที่อยู ใน
อํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ที่
ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งไมรับคําฟองคดี
น้ีไวพิจารณาและใหจําหนายคดีออกจาก 
สารบบความนั้น ชอบแลว ศาลปกครอง
สูงสุดเห็นพองดวย 
 
 

๔.  ผลคําพิพากษาของศาลปกครอง 
 จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาล
ปกครองชั้นตน และเม่ือมีคําสั่งเชนน้ีแลวจึงไม
จําตองพิจารณาคําขอใหศาลกําหนดมาตรการ
หรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราว
กอนพิพากษาในกรณีฉุกเฉินอีกตอไป 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
     

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “...ความคิดน้ันเปนแมบทใหญของคําพูดและการกระทํา 
เพราะกิจท่ีจะทําคําท่ีจะพูดทุกอยางลวนสําเร็จจากความคิด  
การคิดกอนพูดและคิดกอนทําจึงชวยใหบุคคลสามารถยับย้ัง 
คําพูดท่ีไมสมควร หยุดย้ังการกระทําท่ีไมถูกตอง พูดและทํา 
แตส่ิงท่ีจะสัมฤทธ์ิผลเปนประโยชนและเปนความเจริญ...” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 คัดตัดตอนจากพระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรแกนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

ณ จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย  
วันพฤหัสบดีท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๐ 
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    หลักการและเหตผุล 

โดยที่คําส่ังของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๓๗ 
ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว 
บทบัญญัติบางประการไมสอดคลองและเหมาะสมกับสภาวการณใน
ปจจุบัน สมควรปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการอนุญาต และมาตรการ
ในการควบคุมและตรวจสอบโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน รวมทั้ง
ปรับปรุงบทกําหนดโทษและอัตราคาธรรมเนียมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 

สาระสาํคญัโดยสรปุ 
๑. ใหยกเลิก 

 (๑) คําส่ังของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๓๗ ลง
วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ 
 (๒) พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมคําส่ังของคณะปฏิรูปการ
ปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๓๗ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ พ.ศ. 
๒๕๒๒ 
 (๓) พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมคําส่ังของคณะปฏิรูปการ
ปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๓๗ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๒๕ 
 

๒. บทนิยาม 
 “โรงงาน” หมายความวา โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
ซึ่ ง ไ ด รั บ ใบอนุญาตประกอบกิ จการ โ ร ง ง านผลิ ตอาวุ ธตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
  “ผลิต” หมายความวา ทํา ประกอบ ซอมแซม หรือเปล่ียน
ลักษณะ 
  
 

โดย  นางสาวสทุธมิาตร  จนัทรแดง
นิติกร   กลุมงานพฒันากฎหมาย

พระราชบญัญัติโรงงานผลิต
อาวุธของเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
          ๏  ใหไว ณ  วันท่ี  ๒๒  
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
      ๏ ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
วันท่ี ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เลม ๑๒๔ 
ตอนที่ ๒๓ ก หนา  ๑ 
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๑๒๐ 

“อาวุธ” หมายความวา 
 (๑) อาวุธปน หรืออาวุธอยางอ่ืนซึ่งใชสงกระสุนปน โดยวิธี
ระเบิด หรือกําลังดันของกาซหรืออัดลม หรือเครื่องกลไกอยางใด ๆ ซึ่ง
ตองอาศัยอํานาจของพลังงาน รวมทั้งสวนประกอบของสิ่งนั้นดวย 
 (๒) กระสุนปน และหมายความรวมถึงกระสุนโดด กระสุน
ปราย กระสุนแตก ลูกระเบิดตอรปโด ทุนระเบิดและจรวด ทั้งชนิดที่มี
หรือไมมีกรด กาซ เชื้อเพลิง เชื้อโรค ไอพิษ หมอกหรือควัน หรือ
กระสุน ลูกระเบิด ตอรป โด ทุนระเบิดและจรวด ที่ มีคุณสมบัติ
คลายคลึงกัน หรือเครื่อง หรือส่ิงสําหรับอัดหรือทําหรือใชประกอบ
กระสุนปน รวมทั้งสวนประกอบของสิ่งนั้นดวย 
 (๓) วัตถุที่สามารถสงกําลังดันอยางแรงตอส่ิงหอมลอมโดย
ฉับพลันในเม่ือระเบิดขึ้นโดยมีส่ิงเหมาะมาทําใหเกิดกําลังดัน หรือโดย
การสลายตัวของวัตถุระเบิดนั้นทําใหมีแรงทําลายหรือแรงประหาร 
และหมายความรวมถึงเชื้อปะทุหรือวัตถุอ่ืนใดอันมีสภาพคลายคลึงกัน 
ซึ่งใชหรือทําขึ้นเพื่อใหเกิดการระเบิด รวมทั้งสวนประกอบของสิ่งนั้น
ดวย หรือ 
 (๔)  ส่ิงอ่ืนใดที่มีอํานาจในการประหาร ทําลาย หรือทําให
หมดสมรรถภาพในทํานองเดียวกันกับอาวุธตาม (๑) (๒) หรือ (๓) 
รวมทั้งสวนประกอบของสิ่งนั้นดวย 
 “สวนประกอบ” หมายความวา สวนตาง ๆ ของอาวุธ และ
หมายความรวมถึงอุปกรณอ่ืนใดซึ่งเมื่อนํามาประกอบกับอาวุธดังกลาว
แลว ทําใหอาวุธนั้นมีประสิทธิภาพหรือเกิดประโยชนแกการใชเพิ่มขึ้น 
หรือทํา ใหคุณลักษณะเปลี่ ยนแปลงไป  ทั้ งนี้  ตามที่ กํ าหนดใน
กฎกระทรวง 
 “พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง 
ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 “รัฐมนตรี” หมายความวา  รัฐมนตรี ผู รั กษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 

๓. บทท่ัวไป 
 ๓.๑  พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแกการผลิตอาวุธโดยสวน
ราชการของกระทรวงกลาโหมและสํานักงานตํารวจแหงชาติ แตให
รัฐมนตรีมีอํานาจอนุญาตใหบุคคลใดผลิตอาวุธสําหรับสวนราชการของ
กระทรวงกลาโหม สํานักงานตํารวจแหงชาติ หรือสวนราชการอื่นหรือ
รัฐวิสาหกิจที่ไดรับยกเวนไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวย 
อาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธ
ปนในการมีและใชตามที่กฎหมายกําหนด (มาตรา ๗) 
 ๓.๒ นอกจากที่บัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ การกระทํา
ซึ่งไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ใหการกระทํานั้นไดรับยกเวน 
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๑๒๑ 

ไมตองขออนุญาตและปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยอาวุธปน เครื่อง
กระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปนและ
กฎหมายวาดวยการควบคุมยุทธภัณฑ (มาตรา ๘) 
 

 ๔. วาดวยการขอและการออกใบอนุญาต 
 ๔.๑ หลักเกณฑการย่ืนคําขอรับใบอนุญาต กฎหมายกําหนด 
ใหบุคคลใดประสงคจะประกอบกิจการโรงงานผลิตอาวุธ ใหยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม โดยบุคคลที่จะมีสิทธิ
ขอรับใบอนุญาตตองเปนบุคคลดังตอไปนี้ 
 (๑)  เปนผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมาย
วาดวยโรงงาน 
 (๒) เปนบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในรูปบริษัทจํากัดตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยหรือบริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายวาดวย
บริษัทมหาชนจํากัด 
 (๓) ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 
 ๔.๒  เง่ือนไขการออกใบอนุญาต ในการออกใบอนุญาต 
กฎหมายกําหนดใหรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขไวในใบอนุญาตให
ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติในเรื่องดังตอไปนี้ 
 (๑)  ชนิด ปริมาณ และคุณภาพของอาวุธที่ผูรับใบอนุญาตจะตอง
ผลิต 
 (๒) การขาย  หรือจําหนายอาวุธใหแกหนวยงานตาม 
มาตรา ๗ 
 (๓) การรับขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการตาม 
มาตรา ๖ เขาฝกอบรมการปฏิบัติงานในโรงงานผลิตอาวุธของผูรับ
ใบอนุญาต 
 (๔) การกําหนดชนิด คุณภาพ อัตราสวน และแหลงกําเนิด
ของวัตถุหรืออาวุธที่ใชในการผลิตอาวุธ 
 (๕) สถานที่เก็บวัตถุหรืออาวุธที่ใชในการผลิตอาวุธหรืออาวุธ
ที่ผลิตขึ้น 
 (๖) มาตรการในการรักษาความลับในการผลิตอาวุธ 
 (๗) มาตรการในการรักษาความปลอดภัยในการผลิตอาวุธ 
 (๘) การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุนของผูถือหุนซึ่ง
เปนคนต างด าวตามกฎหมายว าด วยการประกอบธุ รกิ จของ 
คนตางดาวหรือผูถือหุนซึ่งมีจํานวนหุนมากที่ สุดตามลําดับลงมา 
หาอันดับของผูรับใบอนุญาต หรือการรายงานการดําเนินการใด ๆ ตาม
เง่ือนไขที่กําหนดในใบอนุญาต 



 

แนะนํากฎหมายใหมท่ีนาสนใจ 

๑๒๒ 

 (๙) มาตรการอื่นใดเพื่อประโยชนในการตรวจสอบอาวุธที่
ผลิตขึ้นหรือเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการควบคุมการผลิตอาวุธตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 (๑๐) เง่ือนไขอื่นใดที่จําเปนเกี่ยวกับการผลิตอาวุธ 
 ๔.๓  ประเภทของใบอนุญาต กฎหมายกําหนดใหใบอนุญาต 
มี ๔ ประเภท คือ 
 (๑) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานทําอาวุธ 
 (๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานประกอบอาวุธ 
 (๓) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานซอมแซมอาวุธ 
 (๔) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเปลี่ยนลักษณะอาวุธ 
 ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานทําอาวุธใหถือวาไดรับ
อนุญาตประกอบกิจการโรงงานประกอบ ซอมแซม และเปลี่ยนลักษณะ
อาวุธ และใหถือวาผูรับใบอนุญาตไดรับอนุญาตใหมีไวในครอบครองซึ่ง
อาวุธที่ไดรับใบอนุญาตใหทํา ประกอบ ซอมแซม หรือเปลี่ยนลักษณะ 
แลวแตกรณี (มาตรา ๑๑) 
 ๔.๔  อายุการใชงานใบอนุญาต กฎหมายกําหนดใหใบอนุญาต
ทั้ง ๔ ประเภทใชไดตามระยะเวลาที่รัฐมนตรีกําหนดไวในใบอนุญาต 
แตมิใหกําหนดเกิน ๑๐ ปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต แตหากมีกรณี
ดังตอไปนี้ 
 (๑) มีการเลิกประกอบกิจการ 
 (๒) มีการยายโรงงานผลิตอาวุธ ไปจากที่ ซึ่ งระบุ ไว ใน
ใบอนุญาต 
 (๓) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายวาดวย
โรงงานสิ้นอายุ 
 กฎหมายใหถือวาใบอนุญาตนั้นส้ินอายุในวันที่รัฐมนตรี
อนุญาตใหเลิกประกอบกิจการ หรือวันที่ออกใบอนุญาตใหม หรือวันที่
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานสิ้นอายุ
แลวแตกรณี (มาตรา ๑๓) 
 ๔.๔ การตออายุใบอนุญาต กฎหมายกําหนดใหผูรับใบอนุญาต
ย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาตตอรัฐมนตรีกอนวันท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ โดย
ใหถือวาผูยื่นคําขออยูในฐานะผูรับใบอนุญาตจนกวารัฐมนตรีจะมีคําส่ัง
ไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต (มาตรา ๑๔) 
 ๔.๕ การแสดงใบอนญุาตและการขอรบัใบแทนใบอนญุาต ผูรบั
ใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวในท่ีเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถาน
ท่ีตั้งของโรงงานที่ไดระบุไวในใบอนุญาต ทั้งนี้ ในกรณีที่ใบอนุญาต 
สูญหายหรือชํารุดเสียหายในสาระสําคัญ กฎหมายกําหนดใหผูรับ
ใบอนุญาตขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ทราบถึง
การสูญหายหรือชํารุดเสียหาย (มาตรา ๑๕,๑๖) 



 

แนะนํากฎหมายใหมท่ีนาสนใจ 

๑๒๓ 

 ๔.๖  การควบกิจการ กฎหมายกําหนดใหผูรับใบอนุญาต 
จะควบกิจการโรงงานกับกิจการอื่นมิได เวนแตจะควบกับกิจการท่ีไดรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตอาวุธดวยกัน โดยในการ 
ควบกิจการดังกลาวเขากันนั้น ใหกระทําไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบ
จากรัฐมนตรี 
 เม่ือไดจดทะเบียนควบกิจการเขากันตามกฎหมายแลว กิจการ
ใหมที่ควบเขากันตองขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๙ ภายในระยะเวลาที่
รัฐมนตรีกําหนด แตตองไมเกิน ๓ เดือนนับแตวันท่ีจดทะเบียนกิจการ
ใหมท่ีควบเขากันน้ัน ในระหวางขอรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการไป
พลางไดตามใบอนุญาตเดิม หากไมขอรับใบอนุญาตในกําหนดดังกลาว
หรือควบกิจการเขากันโดยฝาฝนกรณีขางตน ใหถือวาใบอนุญาตเดิมที่
ออกใหกอนควบเขากันนั้นเปนอันส้ินอายุ (มาตรา ๑๘) 
 ๔.๗  การแตงตั้งกรรมการหรือผูจัดการหรือผูมีอํานาจจัดการ
โรงงานของผูรับใบอนุญาต กฎหมายกําหนดใหการแตงตั้งบุคคล
ดังกลาวจะกระทําไดตอเม่ือบุคคลน้ันไมมีลักษณะตองหามตามท่ี
กําหนดในกฎกระทรวงและไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี และ 
ถาหากปรากฏในภายหลังวาบุคคลดังกลาวมีลักษณะตองหามตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง ใหรัฐมนตรีมีอํานาจเพิกถอนความเห็นชอบที่ได
ใหไวแลวไดและใหผูรับใบอนุญาตเสนอชื่อบุคคลอื่นแทนเพื่อขอความ
เห็นชอบจากรัฐมนตรีภายในระยะเวลาที่รัฐมนตรีกําหนด (มาตรา ๑๙) 
 ๔.๘ การเลิกประกอบกิจการ  ผูรับใบอนุญาตผูใดประสงค 
จะเลิกประกอบกิจการใหยื่นขออนุญาตเลิกประกอบกิจการตอรัฐมนตรี 
ในการอนุญาตนี้รัฐมนตรีจะกําหนดเงื่อนไขอื่นใดที่จําเปนไวลวงหนา
กอนการอนุญาตก็ได (มาตรา ๒๐) 
 

 ๕. หมวด ๓ วาดวยการดําเนินการผลิตอาวุธ 
   ๕.๑ ขั้นตอนการขออนุญาตการผลิตอาวุธ  เม่ือตั้งโรงงาน 
เสร็จแลว กอนเปดดําเนินการผลิตอาวุธ ผูรับใบอนุญาตตองแจงเปน
หนังสือใหรัฐมนตรีหรือผู ซ่ึงรัฐมนตรีมอบหมายทราบลวงหนา 
ไมนอยกวา ๑๕ วัน เพ่ือใหพนักงานเจาหนาท่ีไปตรวจสอบโรงงานกอน 
ถาเห็นวาผูรับใบอนุญาตยังปฏิบัติไมถูกตองใหพนักงานเจาหนาที่ส่ังให
ผูรับใบอนุญาตแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนดและถา
ระยะเวลาดังกลาวไมเพียงพอใหผูรับใบอนุญาตขอขยายระยะเวลาตอ
รัฐมนตรีหรือผูซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายได และเมื่อเห็นวาผูรับใบอนุญาต
ปฏิบัติถูกตองแลวใหรัฐมนตรีผูซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายอนุญาตเปน
หนังสือใหดําเนินการผลิตอาวุธได (มาตรา ๒๑) 
 ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตประสงคจะยายโรงงานผลิตอาวุธไป
จากที่ซึ่งระบุไวในใบอนุญาตตองดําเนินการขอรับใบอนุญาตใหม  



 

แนะนํากฎหมายใหมท่ีนาสนใจ 

๑๒๔ 

  ๕.๒ ขอหามของผูรับใบอนุญาต  ในการดําเนินการผลิตอาวุธ
นั้นกฎหมายไดกําหนดขอหามมิใหผูรับใบอนุญาตดําเนินการในกรณี
ดังตอไปนี้ 
 (๑)  หามมิใหผูรับใบอนุญาตผลิตอาวุธอ่ืนใดนอกจากที่ไดระบุ
ไวในใบอนุญาต 
 (๒) หามมิใหผูรับใบอนุญาตเปลี่ยนแปลง หรือใชโรงงานหรือ
ส วนหนึ่ งส วนใดของโรงงานให ผิดไปจากที่ ได รับอนุญาตตาม
พระราชบัญญัตินี้ เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากรัฐมนตรีหรือ
ผูซึ่งรัฐมนตรีมอบหมาย 
   (๓)  หามมิใหผูรับใบอนุญาตใชวัตถุหรืออาวุธที่ไดส่ังหรือ
นําเขามาในราชอาณาจักรตามมาตรา ๒๕ ใหผิดไปจากที่ไดรับอนุญาต 
           (๔)  หามมิใหผูรับใบอนุญาตขนยายวัตถุหรืออาวุธที่ใชในการ
ผลิตอาวุธหรืออาวุธที่ผลิตขึ้นออกจากโรงงานหรือสถานที่เก็บ เวนแต
ไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากรัฐมนตรีหรือผูซึ่งรัฐมนตรีมอบหมาย 
            (๕)  หามมิใหผูรับใบอนุญาตขายหรือจําหนายดวยประการ
ใดซึ่งอาวุธที่ผลิตขึ้น เวนแตขายหรือจําหนายใหแกหนวยงานตาม
มาตรา ๗ หรือไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีใหขายหรือจําหนายแกบุคคล
อ่ืน ไมวาโดยการสงออกไปนอกราชอาณาจักร หรือขายหรือจําหนายใน
ราชอาณาจักร 
 ๕.๓ ขอปฏิบัติของผูรับใบอนุญาต 
 (๑) ผูรับใบอนุญาตตองแจงเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่
ทราบเวลาทําการของโรงงาน และหามมิใหเปล่ียนแปลงเวลาทําการ 
เวนแตไดแจงเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่ไดทราบลวงหนาและ
ไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่กอน 
 (๒)  ผูรับใบอนุญาตตองเก็บวัตถุหรืออาวุธที่ใชในการผลิต
อาวุธหรืออาวุธที่ผลิตขึ้นไวภายในโรงงานหรือสถานที่เก็บตามเงื่อนไข 
ที่รัฐมนตรีกําหนดในใบอนุญาต แตในกรณีที่วัตถุหรืออาวุธดังกลาว  
มีกฎหมายใดกําหนดวิธีการเก็บไวโดยเฉพาะ ผูรับใบอนุญาตตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้นดวย 
 (๓) ผูรับใบอนุญาตตองจัดใหมีบัญชีเกี่ยวกับชนิด ปริมาณ 
และการรับจายประจําวันของวัตถุหรืออาวุธที่ใชในการผลิตอาวุธหรือ
อาวุธที่ผลิตขึ้น รวมทั้งวัตถุหรือาวุธดังกลาวที่เสียหาย ใชไมได หรือ
ไมไดใช และตองสงรายงานที่มีรายการถูกตองตรงกับชนิดและปริมาณ
ของวัตถุหรืออาวุธดังกลาวที่เก็บไวภายในโรงงานหรือสถานที่เก็บนั้น
และสําเนาบัญชีดังกลาวตอพนักงานเจาหนาที่ 



 

แนะนํากฎหมายใหมท่ีนาสนใจ 

๑๒๕ 

 (๔)  ผูรับใบอนุญาตตองสํารองวัตถุหรืออาวุธที่ใชในการผลิต
อาวุธตามชนิดและปริมาณที่รัฐมนตรีกําหนดไวในโรงงานหรือสถานที่
เก็บตามมาตรา ๒๘ 
   ๕.๔  การส่ังและนําเขาวัตถุหรืออาวุธมาในราชอาณาจักร  
ผูรับใบอนุญาตซึ่งประสงคจะสั่งหรือนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งวัตถุ
หรืออาวุธใดเพื่อใชในการผลิตอาวุธ หรือเปนตัวอยางหรือเพื่อวิจัย
เก่ียวกับการผลิตอาวุธตองไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรี และตองปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง โดย 
ผูไดรับอนุญาตดังกลาวจะไดรับยกเวนไมตองขอรับอนุญาต และปฏิบัติ
ตามกฎหมายอื่นในสวนที่เก่ียวกับการขออนุญาตสั่งหรือนําวัตถุหรือ
อาวุธนั้นเขามาในราชอาณาจักรและการมีกรรมสิทธิ์ หรือมีไวใน
ครอบครองซึ่งวัตถุหรืออาวุธดังกลาว แตในเวลาขนยายผูไดรับอนุญาต
ตองนําหนังสืออนุญาตการขนยายกํากับไปพรอมกับการขนยายดวย 
(มาตรา ๒๕) 
 ๕.๕ การผลิตสวนประกอบของอาวุธสําหรับสวนราชการของ
กระทรวงกลาโหมหรือสํานักงานตํารวจแหงชาติ  กฎหมายกําหนด 
ใหกระทําไดตอเม่ือมีความจําเปนเพื่อประโยชนแกทางราชการ โดยที่
สวนราชการของกระทรวงกลาโหมหรือสํานักงานตํารวจแหงชาติจะให
ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
อยูแลวผลิตเฉพาะสวนประกอบของอาวุธสําหรับสวนราชการของ
กระทรวงกลาโหมหรือสํานักงานตํารวจแหงชาติก็ได เม่ือปรากฏวาผูรับ
ใบอนุญาตไมสามารถผลิตสวนประกอบของอาวุธนั้นไดไมวาดวยเหตุใด 
ในกรณีนี้ ใหสวนราชการเสนอตอรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความ
เห็นชอบกอน และไดรับความเห็นชอบแลวใหผูรับใบอนุญาตยื่น 
คําขอรับอนุญาตจากรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุญาตเปนการเฉพาะคราว
เม่ือไดรับอนุญาตแลวจึงจะผลิตสวนประกอบของอาวุธสําหรับสวน
ราชการของกระทรวงกลาโหมหรือสํานักงานตํารวจแหงชาติ (มาตรา ๓๓) 
   ๕.๖  การผลิตอาวุธเพ่ือขายหรือจําหนายแกบุคคลอื่น  
เพื่อประโยชนแกการผลิตอาวุธสําหรับหนวยงานตามมาตรา ๗ ถา
กรณีมีความจําเปนเพื่อใหผูรับใบอนุญาตสามารถดําเนินการผลิตอาวุธ
ไปไดโดยสม่ําเสมอ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจอนุญาตใหผูรับใบอนุญาต
ดังกลาวผลิตอาวุธไวเพื่อขายหรือจําหนายแกบุคคลอื่นนอกจากหนวยงาน
ตามมาตรา ๗ เปนการเฉพาะคราวไดเม่ือผูรับใบอนุญาตนั้นรองขอ 
(มาตรา ๓๔) 
 

 ๖. หมวด ๔ วาดวยการควบคุม 
 เพื่อประโยชนในการควบคุมการดําเนินการผลิตอาวุธของผูรับ
ใบอนุญาตใหรัฐมนตรีมีอํานาจวางระเบียบการจัดใหเจาหนาที่ของ 



 

แนะนํากฎหมายใหมท่ีนาสนใจ 

๑๒๖ 

สวนราชการของกระทรวงกลาโหมอยูประจําโรงงานของผูรับใบอนุญาต 
เพื่ อตรวจสอบการปฏิบั ติ ของผู รั บ ใบอนุญาตให เป น ไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ ซึ่งในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวนั้นกฎหมายกําหนด 
ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ ดังตอไปนี้ 
 (๑)  เขาไปตรวจสถานที่ทําการ โรงงาน หรือสถานที่เก็บวัตถุ
หรืออาวุธที่ใชในการผลิตอาวุธหรืออาวุธที่ผลิตขึ้นของผูรับใบอนุญาต 
 (๒) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ เกี่ยวกับการไดมาหรือ
จําหนายวัตถุหรืออาวุธที่ใชในการผลิตอาวุธที่ผลิตขึ้น  
 (๓) ตรวจสอบบัญชีและเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ 
 (๔) ออกคําส่ังเปนหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา หรือให
สงเอกสารหลักฐาน หรือส่ิงอ่ืนใดมาเพื่อประกอบการพิจารณา 
   ทั้งนี้ ในขณะปฏิบัติหนาที่ดังกลาวเจาหนาที่หรือพนักงาน
เจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวเม่ือผูซึ่งเกี่ยวของรองขอ (มาตรา ๓๕, 
๓๖ และมาตรา ๓๗) 
   ๖.๑  อํานาจในการสั่งใหหยุดประกอบกิจการ  เม่ือปรากฏวา
ผูรับใบอนุญาตฝาฝนไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในใบอนุญาต 
หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือ
ประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติ กฎหมายกําหนดใหรัฐมนตรีหรือ 
ผูซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายมีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ
ใหถูกตองหรือจัดการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยจะ
ส่ังใหหยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางสวนไวกอนก็ได ในกรณีที่ส่ัง
ใหหยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางสวนไวกอน ถาผูรับใบอนุญาต
ไดปฏิบัติใหถูกตองหรือจัดการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาที่
กําหนดแลว ก็ใหรัฐมนตรีหรือผูซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายสั่งใหประกอบ
กิจการตอไปได (มาตรา ๓๙) 
 ๖.๒ อํานาจในการสัง่พักใชหรอืเพิกถอนใบอนญุาต เม่ือปรากฏ
วาผูรับใบอนุญาตขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ๔.๑ 
กฎหมายกําหนดใหรัฐมนตรีมีอํานาจส่ังพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต
ได แตเม่ือปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไดจัดการแกไขใหถูกตองแลว
รัฐมนตรีก็มีอํานาจส่ังเพิกถอนคําส่ังพักใชใบอนุญาตไดรวมทั้งในกรณี
ดังตอไปนี้ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตไดดวย 
 (๑)  ผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือจัดการแกไขใหถูกตองตาม
คําส่ังของรัฐมนตรี หรือผูซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายตามขอ ๔.๑  
 (๒)  ผูรับใบอนุญาตไมสามารถจะปฏิบัติใหถูกตองตาม
เง่ือนไขที่กําหนดไวในอนุญาตหรือตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ไดอีกตอไป 
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๑๒๗ 

 (๓) เม่ือปรากฏวาการฝาฝนหรือไมปฏิบัติของผูรับใบอนุญาต
ตามขอ ๔.๑ เปนการกระทบกระเทือนอยางรายแรงตอความมั่นคง
หรือความปลอดภัยของประเทศ 
 (๔)  ผูรับใบอนุญาตซึ่งถูกพักใชใบอนุญาตตามมาตรา ๔๐ ได
ทําการฝาฝนประกอบกิจการตามใบอนุญาตตอไป 
  ๖.๓ การเขาควบคุมหรือดําเนินการแทนผูรับใบอนุญาต ใน
กรณีที่การประกอบกิจการของผูรับใบอนุญาตประสบปญหาดังตอไปนี้ 
  (๑)  มีความจําเปนตองหยุดดําเนินการผลิต 
  (๒)  ไมอาจดําเนินการผลิตตอไปได  
  (๓)  ดําเนินการผลิตในลักษณะที่ลดปริมาณการผลิตซึ่งอาวุธ
ที่ไดรับอนุญาตใหผลิต  
   ซึ่งถาการกระทําดังกลาวน้ันเปนเหตุใหทางราชการไดรับความ
เสียหายอยางรายแรง หรือเปนการกระทบกระเทือนตอความมั่นคง
หรือความปลอดภัยของประเทศ กฎหมายกําหนดใหรัฐมนตรีดวย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจส่ังใหสวนราชการของ
กระทรวงกลาโหมเขาดําเนินการผลิตอาวุธในโรงงานของผูรับ
ใบอนุญาตนั้นได ทั้งนี้ จนกวาพฤติการณอันเปนเหตุใหผูรับใบอนุญาต
นั้นตองหยุดดําเนินการผลิต หรือไมอาจดําเนินการผลิต หรือลด
ปริมาณการผลิตนั้นจะสิ้นสุดลง (มาตรา ๔๒) 
   เม่ือสวนราชการของกระทรวงกลาโหมเขาควบคุมหรือ
ดําเนินการแทนผูรับอนุญาตแลว กฎหมายกําหนดใหอาวุธที่ผลิต 
ขึ้ น สํ าห รั บ ส ว น ร า ชกา รขอ งกร ะทรว งกลา โหมตก เป น ขอ ง
กระทรวงกลาโหม และใหผูรับใบอนุญาตมีสิทธิที่จะไดรับคาตอบแทน
การใชโรงงานตามระยะเวลาที่เขาควบคุมหรือดําเนินการแทนและ 
คาชดใชราคาอาวุธตามราคาที่คณะกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งขึ้น 
เพื่อทําหนาที่กําหนดคาทดแทนการใชโรงงานและราคาอาวุธที่จะชดใช
ใหแกผูรับใบอนุญาตกําหนด (มาตรา ๔๓ และมาตรา๔๔) 
   ๖.๔  การอุทธรณคาทดแทน ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตไมพอใจ
คาทดแทนตามที่คณะกรรมการกําหนดขึ้น ใหอุทธรณตอรัฐมนตรีได
ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับแจงราคาที่คณะกรรมการกําหนด ทั้งนี้ 
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีนั้นใหเปนที่สุด (มาตรา ๔๕) 
 ๖.๕  การขายหรือจําหนายวัตถุหรืออาวุธท่ีใชในการผลิตอาวุธ
หรืออาวุธท่ีผลิตขึ้น กฎหมายกําหนดใหผูรับอนุญาตตองจัดการขาย
หรือจําหนายวัตถุหรืออาวุธที่ใชในการผลิตอาวุธหรืออาวุธที่ผลิตขึ้น
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่รัฐมนตรีกําหนด เม่ือเกิดกรณี
ดังตอไปนี้ 
 (๑)  ผูรับใบอนุญาตถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
 (๒)  ใบอนุญาตของผูรับใบอนุญาตสิ้นอายุ 
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 (๓)  ผูรับใบอนุญาตไมไดตออายุใบอนุญาต 
 ทั้งนี้ ระยะเวลาที่รัฐมนตรีจะกําหนดใหขายหรือจําหนายนั้น 
จะกําหนดใหมีการขยายระยะเวลาไวดวยก็ได แตมิใหขยายระยะเวลา
เกินหนึ่งครั้ง และถาพนระยะเวลาที่รัฐมนตรีกําหนดดังกลาวแลวยัง
ขายหรือจําหนายไมหมดใหวัตถุหรืออาวุธที่ใชในการผลิตอาวุธหรือ
อาวุธที่ผลิตขึ้นตกเปนของรัฐและใหผูรับใบอนุญาตสงมอบวัตถุหรือ
อาวุธใหกระทรวงกลาโหมเพื่อจัดการตามที่เห็นสมควร แตในกรณีที่มี
เศษวัตถุที่เกิดจากการผลิตอาวุธ หรือมีวัตถุหรืออาวุธที่เสียหายหรือใช
ไมได ผูรับใบอนุญาตตองดําเนินการกําจัดหรือทําลายใหหมดไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่รัฐมนตรีกําหนด 
 ในระหวางที่ดําเนินการตามขั้นตอนดังกลาวนั้นใหถือวาผูรับ
ใบอนุญาตตาม (๑), (๒) หรือ (๓) ยังคงเปนผูรับใบอนุญาตเพื่อการ
ดําเนินการขายหรือจําหนายวัตถุหรืออาวุธที่ใชในการผลิตอาวุธหรือ
อาวุธที่ผลิตขึ้น  หรือกําจัดหรือทําลายเศษวัตถุที่เกิดจากการผลิตอาวุธ
หรือมีวัตถุหรืออาวุธที่เสียหายหรือใชไมได แลวแตกรณี 
   ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ใหพนักงาน
เจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา ๔๖ 
และมาตรา๔๗) 
  

 ๗. หมวด ๕  บทกําหนดโทษ 
 (๑) ผู รั บ ใ บ อ นุ ญ า ต ผู ใ ด ฝ า ฝ น ห รื อ ไ ม ป ฏิ บั ติ ต า ม
พระราชบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติไว 
   (๒)  ผูใดตอสูหรือขัดขวางเจาหนาที่หรือพนักงานเจาหนาที่ 
ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ ตองระวางโทษจําคุกไม
เกิน ๑ ปหรือปรับไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๕๗) 
 (๓) ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับอนุญาตตามมาตรา ๓๓ 
ซึ่งเปนนิติบุคคลกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ กรรมการ
ผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของ 
นิติบุคคลนั้น ตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย 
เวนแตจะพิ สูจน ไดวาตนมิได มีสวนในการกระทําความผิดของ 
นิติบุคคลนั้น (มาตรา ๖๐) 
 (๔) บรรดาวัตถุหรืออาวุธที่ใชในการผลิตอาวุธหรืออาวุธ 
ที่ผลิตขึ้นซึ่งไดผลิตสั่งนําเขามาในหรือสงออกไปนอกราชอาณาจักร  
มีกรรมสิทธิ์ มีไวในครอบครอง ขาย หรือจําหนายโดยฝาฝนหรือไม
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ใหริบเสียทั้งส้ินไมวาจะมีผูถูกลงโทษตาม
คําพิพากษาหรือไม และใหสงมอบใหกระทรวงกลาโหมเพื่อจัดการ
ตามที่เห็นสมควร (มาตรา ๖๑) 



 

แนะนํากฎหมายใหมท่ีนาสนใจ 

๑๒๙ 

 (๕)  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถาน
เดียวหรือความผิดตามมาตรา ๕๘ ใหคณะกรรมการเปรียบเทียบที่
รัฐมนตรีแตงตั้งมีอํานาจเปรียบเทียบได และเมื่อผูกระทําความผิดได
ชําระคาปรับตามที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
เปรียบเทียบกําหนดแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา (มาตรา ๖๒) 
 

 บทเฉพาะกาล 
 คําขออนุญาตใด ๆ ตามคําส่ังของคณะปฏิรูปการปกครอง
แผนดิน ฉบับที่ ๓๗ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ที่ไดยื่นไวกอน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ ใชบั งคับใหถือวา เปนคําขออนุญาตตาม
พระราชบัญ ญัติ นี้ โ ดยอนุ โ ลมและ ให ดํ า เ นิ น ก า รต อ ไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ รวมทั้ง ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตที่ออกใหตาม
คําส่ังของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดินดังกลาว ใหถือวาเปน
ใบอนุญาต หรือหนังสืออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ และใหใชตอไป
จนกวาจะสิ้นอายุหรือถูกเพิกถอน แลวแตกรณี 
 บทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําส่ังใด
อางถึงคําส่ังหรือขอบังคับในคําส่ังของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน 
ดังกลาว ใหถือวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ หรือ
คําส่ังนั้นอางถึงพระราชบัญญัตินี้หรืออางถึงบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติ
นี้ในบทมาตราที่มีนัยเชนเดียวกัน แลวแตกรณี 
 ใหบรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือคําส่ังซึ่งไดออก
โดยอาศัยอํานาจตามคําส่ังของคณะปฏิรูปการปกครองดังกลาว และ
ยังคงใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับยังคงใชบังคับได
ตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ 
จนกวาจะไดมีกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือคําส่ังที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับแทน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ
 ๏ ใหใชบังคับต้ังแต วันถัด
จาก วันประกาศในราชกิ จจา
นุเบกษาเปนตนไป 
  



 

แนะนํากฎหมายใหมท่ีนาสนใจ 

๑๓๐ 

 
 
   
 
หลักการและเหตุผล 
 โ ดยที่ ป ร ะ เพณี การปกครองประ เทศ ไทย ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หามมิใหกระทํา
การทรมาน  ทารุณกรรม หรือลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือ 
ไรมนุษยธรรม แตทัณฑทางวินัยบางประการที่จะลงแกผูตองขังตาม
มาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติเรือนจําทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ มี
ลักษณะเปนการกระทําการทรมาน ทารุณกรรม หรือลงโทษดวยวิธีการ
โหดรายหรือไรมนุษยธรรม สมควรแกไขบทบัญญัติดังกลาวให
สอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
 

สาระสําคัญในสวนท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติม 
 เนื่องดวยความในมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติเรือนจํา
ทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ มีลักษณะเปนการกระทําทรมาน ทารุณ
กรรม หรือลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรม ดังนั้นเพื่อให
สอดคลองกับประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของ
ประเทศไทย จึงไดมีการแกไขเพิ่มเติมในกรณีดังตอไปนี้ 
 ๑. ความในมาตรา ๑๐ ไดมีการแกไขเพ่ิมเติมในสวนของการ
ลงทัณฑทางวินัยแกผูตองขัง ซึ่งกําหนดใหผูบังคับบัญชาเรือนจําหรือ 
เจาพนักงานเรือนจํามีอํานาจที่จะสั่งลงทัณฑทางวินัยแกผูตองขังนั้นได 
ดังนี้ 
 (๑) ภาคทัณฑ 
  (๒) งดหรือลดสิทธิตาง ๆ โดยมีกําหนดเวลา 
 (๓) ขังเดี่ยวไมเกิน ๓ เดือน 
 ๒. ความในมาตรา ๒๒ ในสวนที่กฎหมายใหนําบทบัญญัติใน
ภาค ๗ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาวาดวยอภัยโทษ 
เปล่ียนโทษหนักเปนเบาและการลดโทษนั้น มาใชบังคับแกผูตองคํา
พิพากษาของศาลทหารโดยอนุโลมนั้น ไดมีการแกไขเพ่ิมเติมโดย
กําหนดให อํานาจหนา ท่ีของรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 
 ผูบัญชาการเรือนจํา และพัศดี ตามที่กําหนดไวในประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาเปนอํานาจหนาท่ีของรัฐมนตรี ผูบังคับบัญชา
เรือนจํา และเจาพนักงานเรือนจําตามพระราชบัญญัติน้ี แลวแตกรณี 
 
 

พระราชบญัญัติเรือนจาํทหาร 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
           ๏  ใหไว ณ  วันท่ี  ๒๒ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๕๐ 
      ๏ ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
วันท่ี ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เลม ๑๒๔ 
ตอนที่ ๒๓ ก หนา  ๑๘ 

 



 

แนะนํากฎหมายใหมท่ีนาสนใจ 

๑๓๑ 

 ๓. ความในมาตรา ๒๓ ไดมีการแกไขเพ่ิมเติมในเรื่องโทษที่จะ
ลงแกบุคคลซึ่งเขาไปในเรือนจําโดยมิไดรับอนุญาต หรือรับจากหรือ
มอบแกผูตองขังนําเขามาหรือออกไปจากเรือนจําซึ่งเงินหรือส่ิงของ
ตองหามโดยทางใด ๆ อันเปนการงฝาฝนขอบังคับของเรือนจํา ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือ 
ทั้งจําทั้งปรับ 
 

 
 
 
 
 
 
 
หลักการและเหตผุล     
 โดยที่ในปจจุบันปรากฏวามีผูประสบภัยจากรถบางประเภทที่
ยังไมไดรับการคุมครองตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจาก
รถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ทําใหผูประสบภัยไมไดรับการชดใชคาเสียหาย
เบื้องตนที่แนนอนและทันทวงที  นอกจากนี้ ยังมีบทบัญญัติบาง
ประการที่ไมเหมาะสมและสอดคลองกับสภาวการณทางเศรษฐกิจและ
สังคมในปจจุบัน เชน บทบัญญัติเกี่ยวกับหลักฐานการมีประกันความ
เสียหาย การแจงการบอกเลิกกรมธรรม การใชจายเงินกองทุน การ
จายคาเสียหายเบื้องตนจากเงินกองทุนและการเรียกคาเสียหาย
เบื้องตนคืน สมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในเรื่องดังกลาว รวมทั้ง
ปรับปรุงบทกําหนดโทษใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 

สาระสําคัญในสวนท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติม 
 ๑. ใหยกเลิกบทนิยามคําวา “รถ” และ “เสียหายเบ้ืองตน” 

เดิม และใหใชความตอไปนี้แทน 

  “รถ” หมายความวา รถตามกฎหมายวาดวยรถยนต รถ

ตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก รถยนตทหารตามกฎหมายวา

ดวยรถยนตทหาร และหมายความรวมถึงรถอ่ืนตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง 

  “คาเสียหายเบ้ืองตน” หมายความวา คารักษาพยาบาล 

คาใชจายอันจําเปนเก่ียวกับการรักษาพยาบาล คาปลงศพ คาใชจาย

เก่ียวกับการจัดการศพ รวมทั้งคาเสียหายและคาใชจายที่จําเปนอยาง

อ่ืนเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของประสบภัยในเบื้องตน  ทั้งนี้ ตาม

หมายเหต ุ
 ๏ ใหใชบังคับต้ังแต วันถัด
จาก วันประกาศในราชกิ จจา
นุเบกษาเปนตนไป 
  

พระราชบญัญัติคุมครอง 
ผูประสบภยัจากรถ (ฉบับท่ี ๔) 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 
           ๏  ใหไว ณ  วันท่ี  ๓๑   มีนาคม   
พ.ศ. ๒๕๕๐ 
      ๏ ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
วันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๕๐ เลม ๑๒๔ 
ตอนที่ ๑๙ ก หนา  ๔ 

 



 

แนะนํากฎหมายใหมท่ีนาสนใจ 

๑๓๒ 

รายการและจํานวนเงินที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๒๐ 

วรรคสอง  

 ๒. ใหยกเลิกบทนิยามคําวา “เครื่องหมาย” ในมาตรา ๔  

และยกเลิกมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ 

พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัย

จากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครอง

ผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 ๓. ความในมาตรา ๑๐ วรรคสอง เปนหลักการท่ีไดบัญญัตขิึน้

ใหม โดยกําหนดใหบริษัทรายงานการรับประกันความเสียหายในกรณีที่

บริษัทไดรับประกันความเสียหายสําหรับผูประสบภัยตามมาตรา ๗ 

หรือมาตรา ๙ แลวแตกรณี โดยใหบริษัทรายงานตอนายทะเบียนตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่นายทะเบียนประกาศกําหนด 

 ๔. ความในมาตรา ๑๒, ๑๓ และมาตรา ๑๙ ไดมีการแกไข

เพ่ิมเติม ดังนี้ 

  ๔.๑ การเก็บรักษาหลักฐานการมีประกันความเสียหาย 

โดยกฎหมายกําหนดใหเจาของรถหรือผูใชรถตองเก็บรักษาหลักฐาน

แสดงการมีประกันความเสียหายตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙ ไวให

พรอมที่จะแสดงตอเจาพนักงานไดทุกเวลาที่ใชรถ เวนแตในกรณีที่รถ

คันดังกลาวไดดําเนินการจดทะเบียนหรือชําระภาษีประจําปสําหรับรถ

แลว จึงไมจําเปนตองเก็บรักษาหลักฐานการมีประกันความเสียหายไว 

  โดยในการรับจดทะเบียนหรือการรับชําระภาษีรถยนต

ประจําปตามกฎหมายวาดวยรถยนตและกฎหมายวาดวยการขนสง

ทางบก กฎหมายกําหนดใหนายทะเบียนตามกฎหมายดังกลาวมี

อํานาจหนาที่ในการตรวจสอบรถวาไดมีการทําประกันความเสียหาย

ตามมาตรา ๗ แลวหรือไม ซึ่งเม่ือนายทะเบียนตรวจสอบรถแลว

ปรากฏวา 

  (๑) รถไดมีการประกันความเสียหายตามมาตรา ๗ แลว 

กฎหมายกําหนดใหนายทะเบียนรับจดทะเบียนรถยนตและรับชําระ

ภาษีรถยนตประจําปไดหรือตามอัตราที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

  (๒) ไมปรากฏวารถมีประกันความเสียหายตามมาตรา ๗ 

กฎหมายกําหนดใหนายทะเบียนจัดใหมีการทําประกันความเสียหาย โดย 

ใหนายทะเบียนมีสิทธิเรียกคาตอบแทนไดไมเกินรอยละ ๕ และให 



 

แนะนํากฎหมายใหมท่ีนาสนใจ 

๑๓๓ 

เจาของรถไดรับสวนลดรอยละ ๗ จากคาตอบแทนที่นายทะเบียนนั้น

ไดรับจากบริษัทในอัตรารอยละ ๑๒ หรือตามอัตราที่รัฐมนตรีประกาศ 

  ทั้งนี้  เงินคาตอบแทนรอยละ ๕ ที่นายทะเบียนไดรับนั้น 

ไมตองนําสงกระทรวงการคลังเปนรายไดของแผนดิน และสามารถ

นําไปใชจายตามระเบียบที่กระทรวงการคลังไดใหความเห็นชอบ 

  ๔.๒  การแจงการบอกเลิกกรมธรรม ในกรณีที่บริษัทหรือ

เจาของรถบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยกอนครบกําหนดการคุมครอง

ไมวาดวยเหตุใด บริษัทตองแจงการบอกเลิกนั้นใหนายทะเบียนทราบ 

ซึ่งการแจงการบอกเลิกดังกลาว ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่

นายทะเบียนประกาศกําหนด 

 ๕. ความในมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๖ ไดมีการแกไข

เพ่ิมเติม ดังนี้ 

  ๕.๑ การจายคาเสียหายเบ้ืองตนจากเงินกองทุน โดย

กฎหมายกําหนดใหความเสียหายที่เกิดแกผูประสบภัยจากรถในกรณี

ดังตอไปนี้ใหจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยจากเงินกองทุน 

  (๑) รถนั้นมิไดจัดใหมีการประกันความเสียหายตาม

มาตรา ๗ หรือมาตรา ๙ และเจาของรถไมจายคาเสียหายเบื้องตน

ใหแกผูประสบภัย หรือจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยไม

ครบจํานวน 

  (๒) รถนั้นมิไดอยูในความครอบครองของเจาของรถใน

ขณะที่เกิดเหตุเพราะถูกยักยอก ฉอโกง กรรโชก ลักทรัพย รีดเอาทรัพย 

ชิงทรัพย หรือปลนทรัพย และไดมีการรองทุกขตอพนักงานสอบสวน 

  (๓) รถนั้นไมมีผูแสดงตนเปนเจาของรถและมิไดจัดใหมี

การประกันความเสียหายตามมาตรา ๗ หรือมาตรา ๙ 

  (๔) รถนั้นมีผูขับหลบหนีไปหรือไมอาจทราบไดวาความ

เสียหายเกิดจากรถคันใด 

  (๕) บริษัทไมจายคาเสียหายเบื้องตนตามมาตรา ๒๐ 

ใหแกผูประสบภัย หรือจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยไม

ครบจํานวน หรือ 

  (๖) รถตามมาตรา ๘ ที่มิไดจัดใหมีการประกันความ

เสียหายตามมาตรา ๗ 

  ทั้งนี้ เม่ือมีกรณีดังกลาวเกิดขึ้นและผูประสบภัยไมอาจ

ขอรับคาเสียหายเบื้องตนจากเจาของรถที่มิไดจัดใหมีการประกันความ



 

แนะนํากฎหมายใหมท่ีนาสนใจ 

๑๓๔ 

เสียหายหรือบริษัทได กฎหมายกําหนดใหสํานักงานกองทุนทดแทน

ผูประสบภัยจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยจากกองทุนเม่ือ

ผูประสบภัยไดนําหลักฐานสําเนาบันทึกประจําวันของพนักงานสอบสวน

มาแสดงพรอมกับยื่นคําขอ (มาตรา ๓๕) 

  ๕.๒ การเรียกคาเสียหายเบ้ืองตนคืน ในกรณีที่เจาของรถ

หรือบริษัทไมจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยหรือจาย

คาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยไมครบจํานวนตามมาตรา ๒๓ 

(๑) หรือ (๕) แลวแตกรณีหรือกรณีที่เกิดความเสียหายแกผูประสบภัย

เพราะเหตุตามมาตรา ๒๓ (๓) หรือ (๔) เม่ือสํานักงานกองทุนทดแทน

ผูประสบภัยไดจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยตามมาตรา 

๒๕ แลวใหนายทะเบียนเรียกเงินตามจํานวนที่ไดจายไปคืนจากเจาของ

รถหรือบริษัทแลวแตกรณี  รวมทั้งเงินเพิ่มในอัตรารอยละ ๒๐ ของ

จํานวนคาเสียหายเบื้องตนที่จายจากกองทุนสงเขาสมทบกองทุนอีก

ตางหาก เวนแตในกรณีดังตอไปนี้ นายทะเบียนอาจงดหรือลดเงินเพิ่ม

ลงได 

  (๑) กรณีที่มีความเสียหายเกิดแกผูประสบภัยเพราะเหตุ

ตามมาตรา ๒๓ (๔) และเจาของรถหรือบริษัทไมทราบถึงเหตุนั้นโดย

สุจริต 

  (๒) เจาของรถที่กรมธรรมหมดอายุแตยังไมเกิน ๓๐ วัน

โดยเจาของรถไมมีเจตนาหลีกเล่ียงการทําประกันภัย  

  (๓) ในกรณีอ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  

 ๖. ความในวรรคสองของมาตรา ๓๔ ไดมีการแกไขเพ่ิมเติม

ในเรื่องการใชจายเงินกองทุน โดยกําหนดใหสํานักงานกองทุนทดแทน

ผูประสบภัยอาจจัดสรรเงินกองทุนไมเกินรอยละ ๓๕ ของดอกผลของ

เงินกองทุนตอปเพื่อเปนคาใชจายในการบริหารงานและคาใชจายอ่ืน

ของสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัย 

 ๗. ความในมาตรา ๓๘, ๔๐, ๔๑, ๔๔ และมาตรา ๔๕ ไดมี

การแกไขปรับปรุงบทกําหนดโทษ ดังนี้ 

  (๑) บริษัทใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๐, ๑๐ ทวิ หรือ

มาตรา ๓๖ ตองระวางโทษปรับตั้งแต ๕๐,๐๐๐ ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

  (๒) เจาของรถหรือผูใชรถผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๒ 

หรือบริษัทใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๓ ตองระวางโทษปรับไมเกิน  

๑,๐๐๐ บาท 



 

แนะนํากฎหมายใหมท่ีนาสนใจ 

๑๓๕ 

  (๓) บริษัทใดไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนประกาศที่ออกตาม

ความในมาตรา ๑๔ วรรคสอง ตองระวางโทษปรับตั้งแต ๑๐,๐๐๐ ถึง 

๕๐,๐๐๐บาท 

  (๔) บริษัทใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออก

ตามมาตรา ๒๐ หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๕ หรือเจาของรถหรือ

บริษัทใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๖ ตองระวางโทษปรับตั้งแต ๑๐,๐๐๐

ถึง ๕๐,๐๐๐ บาท 

  (๕) ผู ใดยื่นคําขอรับชดใชคาเ สียหายเบื้องตนหรือ 

คาสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัตินี้โดยทุจริต หรือแสดงหลักฐาน

อันเปนเท็จเพื่อขอรับคาเสียหายเบื้องตนหรือคาสินไหมทดแทนตาม

พระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๕ ปหรือปรับไมเกิน  

๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

  สิทธิเรียกรองคาเสียหายเบื้องตนหรือคาสินไหมทดแทน

ที่มีอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหคงมีอยูตอไป  ทั้งนี้ ภายใต

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไขและระยะเวลาที่ใชบังคับอยูในขณะนั้น 

  บรรดากฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๑๓ แหง

พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ และยังใช

บังคับอยูในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๐ ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไม

ขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจาก

รถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะไดมี

ประกาศที่ออกตามมาตรา  ๑๓  แหงพระราชบัญญัติคุมครอง

ผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้

ใชบังคับ 

  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ
 ๏ ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน
ตนไป 
  



 

แนะนํากฎหมายใหมท่ีนาสนใจ 

๑๓๖ 

 
 
  
 
 
 
หลักการและเหตผุล     
 เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ ไดกําหนดใหขาราชการซึ่งมีตําแหนงหนาที่
ประจําอยูในตางประเทศ มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตรเฉพาะกรณีที่บุตรศึกษาอยูในประเทศเดียวกัน แตโดยที่ในบาง
ประเทศไมมีสถานศึกษาที่ไดมาตรฐาน หรือประเทศหรือเมืองที่
ขาราชการมีตําแหนงหนาที่ประจํามีภาวะความเปนอยูไมปกติ ทําให
ขาราชการดังกลาวจําเปนตองสงบุตรไปศึกษาในสถานศึกษานอก
ประเทศที่ขาราชการมีตําแหนงหนาที่ประจําอยูโดยไมมีสิทธิไดรับเงิน
สวัสดิการ ดังนั้น สมควรกําหนดใหขาราชการซึ่งมีตําแหนงหนาที่
ประจําอยูในตางประเทศมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตรในกรณีดังกลาวเพื่อลดภาระคาใชจายของขาราชการ และจูงใจ
ใหขาราชการไปปฏิบัติงานประจําในประเทศหรือเมืองนั้น 
 

สาระสําคัญในสวนท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติม 
 เนื่องดวยความในมาตรา ๘ ทวิเดิม ไดบัญญัติใหสิทธิเฉพาะ
แกขาราชการซึ่งมีตําแหนงหนาที่ประจําอยูในตางประเทศและมีบุตรที่
ศึกษาในสถานศึกษาในประเทศที่ขาราชการผูนั้นมีตําแหนงหนาที่
ประจําอยูเทานั้น จึงมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตร ดังนั้น กฎหมายจึงไดมีการแกไขเพ่ิมเติมความในมาตรา ๘ ทวิ 
ดังนี้ 
 ภายใตบังคับมาตรา ๗ มาตรา ๗ ทวิ และมาตรา ๗ ตรี 
ขาราชการซึ่งมีตําแหนงหนาที่ประจําอยูในตางประเทศมีสิทธิไดรับเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรดังตอไปนี้ 
 (๑)  บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาในประเทศที่ขาราชการผูนั้น 
มีตําแหนงหนาที่ประจําอยู 
 (๒)  บุตรท่ีศึกษาในสถานศึกษานอกประเทศที่ขาราชการผูน้ัน
มีตําแหนงหนาท่ีประจําอยูอันเน่ืองมาจากประเทศซึ่งขาราชการมี
ตําแหนงหนาท่ีประจําอยูไมมีสถานศึกษาท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน
การศึกษาจากสถานบันรับรองมาตรฐานสากล หรือเปนประเทศหรือ
เมืองท่ีมีภาวะความเปนอยูไมปกติ ท้ังน้ี ตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 
  

  

พระราชกฤษฎกีาเงินสวัสดิการ
เก่ียวกับการศึกษาของบตุร 
(ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
           ๏  ใหไว ณ  วันท่ี  ๓๑   มีนาคม  พ.ศ. 
๒๕๕๐ 
      ๏ ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
วันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๕๐ เลม ๑๒๔ 
ตอนที่ ๑๙ ก หนา  ๑๑ 

 

หมายเหต ุ
       ๏ อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา ๑๖ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย(ฉบับช่ัวคราว)
พุทธศักราช ๒๕๔๙ และมาตรา ๓(๖)
แห งพระราชบัญญั ติการกําหนด
หลักเกณฑเก่ียวกับการจายเงินบาง
ประเภทตามงบประมาณรายจาย 

พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงทรงพระกรุณาโปรด
เกลา ฯ ใหตราหระราชกฤษฎีกาข้ึนไว 
       ๏ ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เปนตนไป 
  



 

สารพันปญหากฎหมาย 

๑๓๗ 

       โดย  นางสาวอริยพร  โพธิใส 
นิติกร  สํานักกฎหมาย 

 
 โดยที่ปจจุบันนี้จะพบวาขาราชการไดมีการกระทําความผิดเกี่ยวกับวินัยของขาราชการอยู
เปนจํานวนมาก และหนวยงานตนสังกัดไดดําเนินการสอบสวนเกี่ยวกับการกระทาํความผดิของผูน้ันแลว  
แตยังคงมีปญหาวาจะลงโทษผูกระทําความผิดนั้นไดหรือไม เพียงใด จึงไดมีการหารือกับสํานักงาน 
ก.พ. เกี่ยวกับระเบียบการลงโทษทางวินัยแกขาราชการผูกระทําความผิดดังกลาว  
 ดังน้ัน  คอลัมน “สารพันปญหากฎหมาย” ประจําวารสารจุลนิติฉบับน้ีจึงใครขอนําเสนอ
ปญหาขอหารือของหนวยงานราชการตาง ๆ ที่ไดหารือไปยังทางสํานักงาน ก.พ.  ในประเด็นตาง ๆ  
ที่นาสนใจ ดังน้ี 
   

ปญหาการพิจารณาโทษขาราชการ ? 
 

 กรมราชทัณฑไดหารือปญหาการพิจารณาลงโทษขาราชการที่เกี่ยวกับการขาดราชการและ
การเลื่อนขั้นเงินเดือนวา ในกรณีที่ผูบังคับบัญชามีคําสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญมาอยูเวร
รักษาการณในวันหยุดราชการโดยมีสิทธิไดรับเงินคาอาหารทําการลวงเวลา  แตขาราชการ 
ผูน้ันไมมาปฏิบัติหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร  จะถือวาขาราชการผูน้ันขาดราชการ
อันมีผลใหไมไดรับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนประจําปตามกฎ ก.พ. วาดวยการเลื่อนข้ัน
เงินเดือนหรือไม  
 ก.พ. ไดพิจารณาแลวเห็นวา โดยที่มาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติวา  “วันเวลาทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการ
ประจําป และการลาหยุดราชการของขาราชการพลเรือนใหเปนไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด”  ดังนั้น 
การที่จะถือวาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดขาดราชการ จึงตองเปนกรณีที่ขาราชการผูน้ันไมมาทํางาน
ในวันทําการตามปกติตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด  สําหรับเรื่องที่กรมราชทัณฑหารือน้ี  เปนกรณีที่
ขาราชการไมมาอยูเวรรักษาการณในวันหยุดราชการตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา มิใชกรณีไมมาทํางาน
ในวันทําการตามปกติที่คณะรัฐมนตรีกําหนด  จึงไมถือวาขาราชการดังกลาวขาดราชการ  สวนเรื่องการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปซ่ึงผูบังคับบัญชาจะพิจารณาสั่งเลื่อนใหได หรือไม  ก็ตองเปนไปตาม
หลักเกณฑที่กําหนดในกฎ ก.พ. วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือน 

                                                 
  ขอมูลจากหนังสือตอบขอหารือเกี่ยวกับวินัยขาราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๑๘ และ ๒๕๓๕, สํานักงาน ก.พ. (พิมพครั้งที่ ๑) ๒๕๔๓. 
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๑๓๘ 

 สําหรับปญหาที่วา ในกรณีที่เปนวันทําการตามปกติ ขาราชการจะตองละทิ้งหนาที่ราชการ
ไปอยางนอยเปนเวลาเทาใดจึงจะถือวาเปนการขาดราชการ น้ัน  ก.พ. พิจารณาแลวเห็นวา  โดยที่ 
ขอ ๑๐ ของระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดใหขาราชการลาหยุด
ราชการครึ่งวันได  โดยการลาครึ่งวันในตอนเชาหรือตอนบายใหนับเปนการลาครึ่งวันตาม
ประเภทของการลานั้น ๆ  ดังน้ัน ขาราชการจะตองไมมาทํางานในวันทําการตามปกติตั้งแต 
ครึ่งวันข้ึนไปโดยไมยื่นใบลา  หรือยื่นใบลาแลวแตผูบังคับบัญชาไมอนุญาตใหลา จึงจะถือวา
ขาราชการผูน้ันขาดราชการ 
   

 ปญหาการดําเนินการทางวินัย : กรณีเปลี่ยนโทษภาคทัณฑเปนลดขั้น
เงินเดือน ? 
 

 กรมการปกครองหารือปญหาการดําเนินการทางวินัยแกนาย ก. ปลัดอําเภอ (เจาพนักงาน
ปกครอง ๖) อําเภอพนม จังหวัดสุราษฎรธานี  ซ่ึงถูกผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานีสั่งลงโทษ
ภาคทัณฑ  แตอธิบดีกรมการปกครองพิจารณาเห็นวาพฤติการณของขาราชการผูน้ีเปน
ความผิดวินัยอยางรายแรงฐานทุจริตตอหนาที่ราชการและประพฤติชั่วอยางรายแรง  จึงไดสงเรื่องให 
อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทยพิจารณาตามมาตรา ๑๐๙ วรรคสี่  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  และไดสั่ งแตงตั้ งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวนตามมติ อ.ก.พ. 
กระทรวงมหาดไทย ผลการสอบสวนพิจารณา อธิบดีกรมการปกครองเห็นควรเพิ่มโทษนาย ก.  
จากภาคทัณฑเปนลดข้ันเงินเดือน ๑ ข้ัน  แตโดยที่เรื่องน้ี  ผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานีไดสั่ง
ลงโทษภาคทัณฑนาย ก. แลว  อธิบดีกรมการปกครองจึงไมมีอํานาจสั่งเพ่ิมโทษขาราชการผูน้ีไดอีก  
กรมการปกครองจึงไดสงเรื่องให อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทยพิจารณาตามมาตรา ๑๐๙ วรรคสี่ แหง
พระราชบัญญัติฉบับดังกลาว แตไดรับแจงจากกระทรวงมหาดไทยวากรณีน้ีเปนกรณีที่จะตองรายงาน
การดําเนินการทางวินัยตอ ก.พ. เพ่ือพิจารณาตามระเบียบ ก.พ. วาดวยการรายงานเกี่ยวกับการ
ดําเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๓๕ ขอ ๙ (๒) ง.  
กรมการปกครองจึงหารือวา กรณีดังกลาวจะถือวาเปนกรณีที่อธิบดีมีความเห็นขัดแยงกับ
ความเห็นของผูวาราชการจังหวัดในเรื่องโทษ  ตามนัยมาตรา ๑๐๙ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือไม  การที่จะสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือนขาราชการผูน้ี  
กรมการปกครองจะตองดําเนินการอยางไร  และจะตองรายงานผลการดําเนินการทางวินัยให ก.พ. 
พิจารณาตามระเบียบ ก.พ. ขางตน ขอใด 
 สํานักงาน ก.พ. ขอเรียนวา ปญหาทํานองเดียวกันนี้ ก.พ. ไดเคยพิจารณามีมติไววา กรณี
ที่อธิบดีมีความเห็นขัดแยงกับความเห็นของผูวาราชการจังหวัด และไดสงเรื่องให อ.ก.พ. กระทรวง
พิจารณาตามมาตรา ๑๐๙ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ แลว  
เม่ือ อ.ก.พ. กระทรวงมีมติใหแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๑๐๒ แหงพระราชบัญญัติฉบับ
ดังกลาวกระบวนการดําเนินการทางวินัยยอมถือเปนการเริ่มตนใหม  อธิบดีในฐานะผูสั่งแตงตั้ง
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คณะกรรมการสอบสวนจึงเปนผูมีอํานาจพิจารณาสํานวนการสอบสวนและดําเนินการตามมาตรา ๑๐๓ 
หรือมาตรา ๑๐๔ แหงพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวขางตน  แลวแตกรณี  ซ่ึงหากอธิบดีมีความเห็น
แตกตางไปจากโทษเดิมก็จะไมถือเปนกรณีที่อธิบดีมีความเห็นขัดแยงกับความเห็นของผูวาราชการ
จังหวัดอีกแตอยางใด  เน่ืองจากกระบวนการดําเนินการทางวินัยไดผานขั้นตอนของการมีความเห็น
ขัดแยงไปแลว  ดังนั้น กรณีที่หารือน้ีหากอธิบดีกรมการปกครองเห็นควรเพิ่มโทษเปน 
ลดข้ันเงินเดือนนาย ก. ๑ ข้ัน  ก็ยอมอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๐๓ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ สั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือนขาราชการผูน้ีได  โดยถือเปนการ
เปลี่ยนแปลงโทษเดิมและการรายงานการดําเนินการทางวินัยตอไปนั้นเปนกรณีที่จะตอง
รายงานตอ ก.พ. เพื่อพิจารณาตามขอ ๙ (๒) ง. ของระเบียบ ก.พ. วาดวยการรายงานเกี่ยวกับการ
ดําเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ประกอบกับหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๙.๒/ว ๒๕ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๓๕ 
 

 ปญหาขาราชการขอลาออกจากราชการ ? 
 

 จังหวัดตราดหารือปญหาการขอลาออกจากราชการ  โดยแจงขอเท็จจริงไป
ประกอบการพิจารณาดวยวา 
  นางสาว ก. พยาบาลวิชาชีพ ๔ โรงพยาบาลตราด ไดยื่นหนังสือขอลาออกจาก
ราชการเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๓๗ โดยขอลาออกตั้งแตวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๓๘ ผูอํานวยการ
โรงพยาบาลตราดไดสงหนังสือขอลาออกจากราชการดังกลาว  พรอมทั้งเสนอความเห็นวาควร
ยับยั้งการอนุญาตใหลาออกตอผูวาราชการจังหวัดตราดเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๗ ซ่ึงผูวา
ราชการจังหวัดตราดไดสั่งการใหยับยั้งการอนุญาตใหลาออกเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๓๗ และ
ใหแจงใหนางสาว ก. ทราบกอนวันขอลาออกดวย แตผูอํานวยการโรงพยาบาลตราดไดแจงคําสั่ง
ยับยั้งการอนุญาตใหลาออกใหผูขอลาออกทราบเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๓๘ ระหวางนั้น
ปรากฏวานางสาว ก. ไดขอลากิจและไมมาปฏิบัติราชการระหวางวันที่ ๒๖-๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๗ 
และวันที่ ๓-๖ มกราคม ๒๕๓๘ จังหวัดตราดจึงหารือวา กรณีที่ผูมีอํานาจอนุญาตการลาออก
จากราชการไดยับยั้งการอนุญาตใหลาออกกอนวันที่ขอลาออกมีผล แตไมสามารถแจง
การยับยั้งดังกลาวไดทันกอนวันที่ขอลาออกมีผล  เพราะเจาตัวไมอยูปฏิบัติหนาที่น้ัน  
จะถือวาการลาออกจากราชการของนางสาว ก. มีผลตั้งแตวันที่ขอลาออกแลวหรือไม 
หากการขอลาออกยังไมมีผล การกระทําของผูน้ีจะเปนผิดวินัยฐานละทิ้งหนาที่ราชการ
ติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวาสิบหาวันโดยไมมีเหตุผลอันสมควรหรือไม หากมี
เหตุผลอันสมควร จังหวัดตราดจะออกคําสั่งอนุญาตใหลาออกจากราชการตั้งแตเม่ือใด  และ
จะตองจายเงินเดือนใหกับผูน้ีจนถึงเม่ือใด 
 ก.พ. ไดพิจารณาเรื่องน้ีแลวมีความเห็นวา โดยที่มาตรา ๑๑๓ วรรคสอง แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดบัญญัติใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตาม
มาตรา ๕๒ ยับยั้งการอนุญาตใหลาออกไวเปนเวลาไมเกินเกาสิบวันนับแตวันขอลาออก แต
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จะตองแจงการยับยั้งการอนุญาตใหลาออกพรอมทั้งเหตุผลใหผูขอลาออกทราบ ซ่ึงระเบียบ ก.พ. 
วาดวยการลาออกจากราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๓๖ ขอ ๕ (๒) ไดกําหนด
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการยับยั้งการอนุญาตใหลาออกไววา ใหผูมีอํานาจอนุญาตการลาออกมีคําสั่ง
ยับยั้งการอนุญาตใหลาออกเปนลายลักษณอักษรใหเสร็จสิ้นกอนวันขอลาออก แลวแจงคําสั่ง
ดังกลาวพรอมทั้งเหตุผลใหผูขอลาออกทราบกอนวันขอลาออก 
 สําหรับกรณีที่หารือน้ี  ผูวาราชการจังหวัดตราดไดมีคําสั่งเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม 
๒๕๓๗ ยับยั้งการอนุญาตใหลาออกเปนลายลักษณอักษรและใหนางสาว ก. ทราบกอนวัน
ขอลาออก แตผูอํานวยการโรงพยาบาลตราดเพิ่งจะมีหนังสือแจงการยับยั้งการอนุญาตให
ลาออกใหผูน้ีทราบเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๓๘ ซึ่งเปนเวลาหลังจากวันขอลาออก อัน
เปนการปฏิบัติที่ไมถูกตองตามกฎหมายและระเบียบขางตน แมขอเท็จจริงจะปรากฏวา
นางสาว ก. ไมปฏิบัติราชการในชวงเวลากอนวันขอลาออกมีผลก็ตาม แตหนาที่ในการ
แจงการยับยั้งการอนุญาตใหลาออกนี้เปนหนาที่ของผูบังคับบัญชา  ซึ่งผูบังคับบัญชา 
ไมอาจอางการไมมาปฏิบัติราชการของผูขอลาออกขึ้นเปนสาเหตุของการไมสามารถแจง
การยับยั้งการอนุญาตการลาออกใหผูขอลาออกทราบกอนวันขอลาออกได  และการแจง
การยับยั้งการอนุญาตใหลาออกใหนางสาว ก. ทราบ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๓๘ น้ี  
บุคคลดังกลาวก็มิไดมาปฏิบัติราชการเชนกัน  กรณีน้ีจึงถือวานางสาว ก. ไดออกจาก
ราชการตั้งแตวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๓๘ ซึ่งเปนวันที่ขอลาออก ทั้งน้ีเปนไปตามนัยมาตรา 
๑๑๓ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวขางตนที่บัญญัติวา ถาผูมีอํานาจสั่งบรรจุ
ตามมาตรา ๕๒ ไมไดอนุญาตใหลาออก และไมไดยับยั้งการอนุญาตใหลาออก ใหการลาออกนั้น 
มีผลตั้งแตวันที่ขอลาออก และเมื่อถือวานางสาว ก. ออกจากราชการตั้งแตวันที่ ๒ มกราคม 
๒๕๓๘ แลว จึงไมมีกรณีที่จะตองพิจารณาขอหารืออ่ืนตอไป 
 

 ปญหาการดําเนินการทางวินัย : กรณีขาราชการเกษียณอายุราชการ ? 
 

 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติหารือปญหาการดําเนินการทางวินัยแก
ขาราชการที่เกษียณอายุราชการไปแลว  โดยแจงขอเท็จจริงไปเพื่อประกอบการพิจารณาของ ก.พ. ดวยวา 
เม่ือวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๖  มีผูใชนามวา “กลุมครูจังหวัดยโสธรที่เกลียดการคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ”  
ไดรองเรียนตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสัมพันธ  ทองสมัคร)   กลาวหาขาราชการครูและ
ขาราชการอื่น ๆ ในจังหวัดยโสธรวารวมมือกับโรงพยาบาลเอกชนโกงหลวง  รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการจึงสั่งใหสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติดําเนินการสืบสวน
ขอเท็จจริง  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติจึงมีคําสั่ง ที่ ๒๐๔/๒๕๓๗ ลงวันที่ ๒๘ 
กันยายน ๒๕๓๗  แตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง ตอมาวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๓๘  
คณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงไดรายงานผลการสืบสวนขอเท็จจริงตอเลขาธิการคณะกรรมการ 
การประถมศึกษาแหงชาติ  โดยคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงมีความเห็นควรแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนเพื่อดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงแกขาราชการสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเมือง
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ยโสธร รวม ๙ ราย  เลขาธิการคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติไดพิจารณาเรื่องน้ีเม่ือวันที่ ๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๓๘ แลวเห็นวา นาย ก. ซ่ึงเปนขาราชการ ๑ ใน ๙ รายขางตน ไดออกจากราชการ
เน่ืองจากเกษียณอายุราชการแลวตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๘ จึงหารือไปยัง ก.พ. วา สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติจะแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง  ตลอดจน
สั่งลงโทษทางวินัยแกนาย ก. ไดหรือไม  และการสั่งลงโทษดังกลาวจะมีผลกระทบตอสิทธิอันจะพึงมีพึงได
จากทางราชการของนาย ก. เพียงใด  
 สํานักงาน ก.พ. ขอเรียนวา การที่คณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงไดรายงานผลการสืบสวน
ขอเท็จจริงตอเลขาธิการคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ โดยมีความเห็นวาควรแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรงแกนาย ก. ดวยนั้น  ถือไดวา นาย ก. มีกรณีถูกกลาวหา
เปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาวากระทําหรือละเวนกระทําการใดที่พึงเห็นไดวาเปนความผิดวินัย
อยางรายแรงแลว  ซึ่งแมภายหลังนาย ก. จะออกจากราชการไป เลขาธิการคณะกรรมการ 
การประถมศึกษาแหงชาติก็มีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรงแก
นาย ก. ได และหากผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏวานาย ก. กระทําผิดวินัยที่จะตองลงโทษ
ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือน กฎหมายก็ไดบัญญัติใหผูบังคับบัญชางดโทษเสีย 
ตามนัยมาตรา ๑๐๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ แตหากจะตอง
ลงโทษปลดออกหรือไลออกแลว  เลขาธิการคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติก็สามารถ
สั่งลงโทษปลดออกหรือไลออกยอนหลังไปถึงวันสิ้นปงบประมาณที่นาย ก. มีอายุครบหกสิบป
บริบูรณได  ตามนัยขอ ๖ (๗) ของระเบียบ ก.พ. วาดวยวันออกจากราชการของขาราชการ 
พลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๓๕ ทั้งน้ี สําหรับโทษปลดออกนั้น มาตรา ๑๐๔ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติใหผูถูกลงโทษมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญเสมือนวา 
ผูน้ันลาออกจากราชการ สวนโทษไลออกนั้น มาตรา ๘ (๑) แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ บัญญัติใหผูถูกลงโทษไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญปกติ 
 

 ปญหาการลงโทษลดขั้นเงินเดือน ? 

 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดหารือปญหาเกี่ยวกับอํานาจการสั่งลงโทษ 
ลดขั้นเงินเดือน วา ตามที่กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๖) วาดวยอํานาจการลงโทษภาคทัณฑ  
ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ขอ ๕ ไดกําหนดใหผูบังคับบัญชามีอํานาจสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือน 
ครั้งหนึ่งไมเกินหนึ่งขั้นนั้น  เม่ือมีขาราชการหรือลูกจางประจํากระทําความผิดทางวินัยอยางไมรายแรง   
ผูมีอํานาจสั่งลงโทษจะลงโทษลดขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นไดหรือไม 
 ก.พ. พิจารณาแลวเห็นวา ความในขอ ๕ ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๖)  ไดกําหนดให
ผูบังคับบัญชาของขาราชการพลเรือนสามัญผูกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงมีอํานาจสั่งลงโทษ 
ลดขั้นเงินเดือนครั้งหนึ่งไมเกินหนึ่งขั้น  ซ่ึงเปนการกําหนดอัตราโทษขั้นสูงของการลงโทษลดขั้นเงินเดือน 
โดยไมมีขอจํากัดวาจะลงโทษลดขั้นเงินเดือนต่ํากวาหนึ่งขั้นไมได  ดังน้ัน ตอมาเมื่อไดมีการจัดทํา
บัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือนโดยกําหนดใหมีอัตราเงินเดือนชวงละครึ่งข้ัน  การที่
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ผูบังคับบัญชาจะพิจารณาสั่งลงโทษผูกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงโดยลดขั้นเงินเดือนครึ่งข้ัน 
ก็เปนที่เห็นไดวาไมขัดหรือแยงกับความในขอ ๕ ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๖)  แตอยางใด 
ก.พ. จึงมีมติวา ผูบังคับบัญชาของขาราชการพลเรือนสามัญผูกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงมีอํานาจสั่ง
ลงโทษลดขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นได  
 

ปญหาการดําเนินการทางวินัย : กรณีสั่งลงโทษเพิ่มเวรยาม ? 

 กรมราชทัณฑหารือปญหาการดําเนินการทางวินัยกรณีนาย ก. เจาหนาที่ราชทัณฑ ๓ 
สถานกักขังกลางธัญบุรี ไดอุทธรณคําสั่งลงโทษเพิ่มเวรยาม ๑๐ วัน ตามที่กรมราชทัณฑไดมีคําสั่ง
ลงโทษกรณีบกพรองในการปฏิบัติหนาที่เวรรักษาการณดานทิศใตของแดนเกษตร เปนเหตุให
ผูตองขังหลบหนีไปได และ อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทยไดพิจารณามีมติเห็นชอบดวยแลว  โดย
การอุทธรณดังกลาว นาย ก. อางวาตนไมมีสวนกระทําผิดในเรื่องน้ี เน่ืองจากในวันเกิดเหตุ
ผูตองขังไดหลบหนีไปทางดานทิศใตของแดนเกษตร แตตนมีหนาที่รับผิดชอบดานทิศใตภายใน
ฝายปกครอง ซ่ึงเปนคนละเขตกัน กระทรวงมหาดไทยจึงแจงใหกรมราชทัณฑพิจารณาตรวจสอบ
ขอเท็จจริงตามคําอุทธรณ หากเปนความจริงก็ใหกรมราชทัณฑหารือ ก.พ. เกี่ยวกับอํานาจการ
พิจารณาของ อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทยเพื่อถือปฏิบัติตอไป ผลการตรวจสอบปรากฏขอเท็จจริง
เปนไปตามคําอุทธรณของนาย ก. ดังนั้น การลงโทษผูน้ีจึงไมถูกตองเหมาะสม กรมราชทัณฑ 
จึงหารือวา กรณีดังกลาว อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทยไดพิจารณามีมติเห็นชอบกับการลงโทษแลว 
กรมราชทัณฑจะตองดําเนินการตอไปอยางไร  และ อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทยมีอํานาจในการ
พิจารณาอยางไรหรือไม 
 สํานักงาน ก.พ. ขอเรียนวา ปญหาเกี่ยวกับการแกไขหรือเพิกถอนคําสั่งน้ัน ก.พ. 
ไดเคยพิจารณามีมติวา คําสั่งของทางราชการเมื่ออกมาแลวจะแกไขไดก็ตอเมื่อคําสั่งน้ัน
ออกมาโดยไมถูกตองตามกฎหมายหรือไมถูกตองกับขอเท็จจริง สําหรับกรณีนาย ก. น้ี  
ปรากฏวากรมราชทัณฑไดมีคําสั่งลงโทษเพิ่มเวรยาม ๑๐ วัน โดยสําคัญผิดวาผูน้ีปฏิบัติ
หนาที่เวรรักษาการณดานทิศใตของแดนเกษตรเนื่องจากหลักฐานการจัดเวรไมชัดเจน 
ดังน้ัน คําสั่งลงโทษดังกลาวจึงไมถูกตองกับขอเท็จจริงและกรมราชทัณฑสามารถเพิกถอน
คําสั่งน้ันได  หลังจากนั้น กรมราชทัณฑควรรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทยเพื่อรับทราบ 
การเพิกถอนคําสั่ง อันเปนผลใหเปนการเพิกถอนมติของ อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทยเดิมที่เคย
ตอบรับทราบไปแลวดวย 
 สําหรับปญหาที่วา อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทยจะมีอํานาจพิจารณาอุทธรณของ 
นาย ก. อยางไรหรือไม น้ัน  โดยที่การลงโทษผูน้ีเปนการลงโทษตามพระราชบัญญัติวินัย
ขาราชการกรมราชทัณฑ พุทธศักราช ๒๔๘๒ ซึ่งพระราชบัญญัติดังกลาวมิไดบัญญัติ
กระบวนการอุทธรณไว  อีกทั้งพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  
ก็ไดบัญญัติเก่ียวกับการอุทธรณไวเฉพาะกรณีที่เปนการถูกสั่งลงโทษตามพระราชบัญญัติน้ี
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๑๔๓ 

เทาน้ัน  ดังน้ัน อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทยจึงไมมีอํานาจพิจารณาอุทธรณของนาย ก.  
แตอยางใด 
  

ปญหาการดําเนินการทางวินัย : กรณีพนักงานสุขาภิบาลกระทําความผิดตอ

หนาที่แลวลาออกเพื่อบรรจุเปนขาราชการพลเรือน ? 

 กรมทางหลวงหารือปญหาการดําเนินการทางวินัยแกนาย ก. นายชางโยธา ๓ สํานัก
กอสรางทางที่ ๑ ซ่ึงคณะกรรมการ ป.ป.ป. มีมติใหกรมทางหลวงดําเนินการทางวินัย ตามนัย
มาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ กรณีเม่ือครั้งนาย ก. เปนพนักงานสุขาภิบาล ตําแหนงชางโยธา 
สุขาภิบาลนํ้าพองไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการควบคุมการกอสรางและกรรมการตรวจรับการจาง
การกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กของสุขาภิบาลน้ําพอง ไมไดควบคุมการกอสราง และ
ทําการตรวจรับการจางฐานของรางระบายน้ําโดยไมเปนไปตามแบบรูปรายการ พฤติการณมีมูล
เปนการกระทําผิดวินัยฐานประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการ
อยางรายแรง ตามมาตรา ๖๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  
พ.ศ. ๒๕๑๘ แตโดยที่นาย ก. ไดลาออกจากสุขาภิบาลน้ําพอง และไดรับการคัดเลือกบรรจุเปน
ขาราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมทางหลวงเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๓๔ แตกรณี 
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ป. มีมติชี้มูลวานาย ก. กระทําความผิดนั้น เกิดขึ้นเม่ือ พ.ศ. ๒๕๓๓ ซ่ึง 
กรมทางหลวงเห็นวากรณีน้ีไมเขาเงื่อนไขตามมาตรา ๑๑๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่จะดําเนินการทางวินัยแกนาย ก. ได  กรมทางหลวงจึงหารือวากรณี
ดังกลาวกรมทางหลวงจะดําเนินการทางวินัยแกนาย ก. ไดเพียงใดหรือไม  หรือควรดําเนินการ
ตอไปประการใด  
 ก.พ. ไดพิจารณาแลวเห็นวา โดยที่มาตรา ๑๑๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติวา “ขาราชการพลเรือนสามัญซ่ึงโอนมาจากพนักงาน
เทศบาล พนักงานสวนทองถิ่นหรือขาราชการตามมาตรา ๖๑ ผูใดมีกรณีกระทําผิดวินัยอยูกอนวัน
โอนมาบรรจุ ใหผูบังคับบัญชาของขาราชการพลเรือนสามัญผูน้ันดําเนินการทางวินัยตามหมวดนี้
โดยอนุโลม...”  และ ก.พ. (อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบขาราชการ) ไดเคย
พิจารณาวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการโอนพนักงานสวนทองถิ่นมาบรรจุเปนขาราชการพลเรือน
สามัญไววา พนักงานสุขาภิบาลมิใชพนักงานสวนทองถิ่นตามความหมายของมาตรา ๖๑ 
วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ และไมอาจโอนมา
บรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญได ดังน้ัน กรณีนาย ก. ซึ่งไดลาออกจากพนักงาน
สุขาภิบาล สุขาภิบาลนํ้าพอง เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๓๔ และไดรับคัดเลือกบรรจุเปน
ขาราชการพลเรือนสามัญ และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนายชางโยธา ๒  สํานักงานทาง
หลวงที่ ๓ (เขตการทางสกลนคร) กองบํารุง กรมทางหลวง ตั้งแตวันที่ ๓๑ กรกฎาคม 
๒๕๓๔ น้ี  จึงมิใชเปนขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งโอนมาจากพนักงานสวนทองถิ่นตาม
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มาตรา ๑๑๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับกรณี
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ป. มีมติใหกรมทางหลวงดําเนินการทางวินัยแกนาย ก. ก็เปนกรณี
กระทําความผิดที่เกิดข้ึนกอนที่ผูน้ีจะมาเปนขาราชการพลเรือนสามัญดวย  ดังน้ัน กรม
ทางหลวงจึงไมอาจดําเนินการทางวินัยแกนาย ก. ตามนัยมาตรา ๑๑๑ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ได 
 อยางไรก็ดี โดยที่เรื่องน้ีเปนปญหาที่เกิดจากการใชบังคับตามกฎหมายวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ซ่ึงอยูในอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการ ป.ป.ป. กรมทางหลวงจึงควรหารือปญหาดังกลาวไปยังสํานักงาน ป.ป.ป. เพ่ือ
พิจารณาดําเนินการตามนัยมาตรา ๒๑ จัตวา แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พ.ศ. ๒๕๑๘ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ ตอไป 
  

ปญหาการสั่งลงโทษโดยใหมีผลยอนหลังไปกอนวันออกคําสั่ง ? 

 สํานักงาน ก.ค. หารือปญหาการสั่งลงโทษโดยใหมีผลยอนหลังไปกอนวันออกคําสั่ง 
โดยไดแจงขอเท็จจริงไปเพ่ือประกอบการพิจารณาของ ก.พ. ดวยวา   
  เดิมผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานีไดดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรงแกนาย ก. 
อาจารยใหญ โรงเรียนคึมใหญวิทยา แลวเห็นสมควรลงโทษลดขั้นเงินเดือนนาย ก. ๑ ขั้น แตมิไดมี
คําสั่งลงโทษแตอยางใด  จากนั้นไดรายงานตออธิบดีกรมสามัญศึกษา ซ่ึงอธิบดีกรมสามัญศึกษา
ไดรายงานตอปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยเสนอความเห็นวาพฤติการณของนาย ก. มีมูลเปน
การกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแลวมีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงแกนาย ก. ผลการสอบสวน กรมสามัญศึกษาไดมีคําสั่ง 
ที่ ๑๗๖๕/๒๕๓๓ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๓๓  ลงโทษปลดนาย ก. ออกจากราชการตามมติ 
อ.ก.ค. กรมสามัญศึกษา นาย ก. ไดอุทธรณคําสั่งลงโทษ ก.ค. ไดพิจารณาเห็นวา การที่ 
ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานีรายงานการดําเนินการทางวินัยนาย ก. โดยที่ยังมิไดมีคําสั่ง
ลงโทษตามที่มีความเห็น เปนการไมชอบดวยขอ ๓๕ ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๒๘) 
มาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ และมีผล
ใหการดําเนินการทางวินัยในขั้นตอนตอมาไมชอบดวยกฎหมายไปดวย  กรณีน้ีผูวาราชการจังหวัด
อุบลราชธานีจะตองออกคําสั่งลงโทษนาย ก. ตามที่ไดมีความเห็นไวเสียกอนที่จะรายงานการ
ดําเนินการทางวินัย จากนั้นปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงจะอาศัยอํานาจตามมาตรา ๙๒ วรรคสาม 
แหงพระราชบัญญัติฉบับที่อางถึงขางตนแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวนนาย ก. ได  ก.ค. 
จึงมีมติใหรายงานนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาและสั่งการใหกรมสามัญศึกษาดําเนินการใหถูกตอง  
ซ่ึงรองนายกรัฐมนตรี (นายบัญญัติ  บรรทัดฐาน)  สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
พิจารณาแลวมีคําสั่งใหดําเนินการตามมติ ก.ค. แตโดยที่กรมสามัญศึกษาไดยกเลิกการมอบ
อํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนแลว  
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  กรมสามัญศึกษาจึงมีคําสั่งที่ ๓๓๓๐/๒๕๓๗ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๓๗ ลงโทษ 
ลดขั้นเงินเดือนนาย ก. ๑ ขั้น โดยใหมีผลยอนหลังไปตั้งแตเดือนพฤษภาคม ๒๕๓๑  ซ่ึงเปนวันที่
ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานีมีความเห็นเรื่องระดับโทษ  ในการนี้กรมสามัญศึกษายังมิไดสั่งให
นาย ก. กลับเขารับราชการกอน  ซ่ึง ก.ค. พิจารณาแลวมีมติใหหารือ ก.พ. วา กรณีน้ีจะสั่งลงโทษ
ลดขั้นเงินเดือนยอนหลังไดหรือไม  เพียงใด 
 ก.พ. ไดพิจารณาแลวเห็นวา ในกรณีน้ีกรมสามัญศึกษาไมอาจส่ังลงโทษลดขั้น
เงินเดือนนาย ก. โดยใหมีผลยอนหลังไปจากวันที่มีคําสั่งได เน่ืองจากไมมีเหตุที่จะใหสั่ง
ลงโทษยอนหลังได  อยางไรก็ตามโดยที่ปรากฏวาเมื่อกรมสามัญศึกษาไดรับหนังสือของ
จังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ. ๐๐๓๐/๐๔๐๔ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๓๑ ที่แจงวาจังหวัด
อุบลราชธานีไดพิจารณาเห็นวานาย ก. กระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงและควรลงโทษ 
ลดข้ันเงินเดือนนาย ก. ๑ ข้ัน น้ัน  กรมสามัญศึกษาไดพิจารณาเห็นวาพฤติการณของ 
นาย ก. มีมูลกรณีเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ประกอบกับนาย ก. ไดถูกฟอง
คดีอาญาในเร่ืองน้ีดวย กรมสามัญศึกษาจึงควรมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย
อยางรายแรงแกนาย ก. ในเร่ืองน้ีแลวดําเนินการตามกฎหมายตอไป 
 

☺☺☺ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  “...คนไมมีความสุจริต คนไมมีความม่ันคง ชอบแต 
มักงาย ไมมีวันจะสรางสรรคประโยชนสวนรวมท่ีสําคัญใดได  
ผูท่ีมีความสุจริตและความมุงม่ันเทาน้ัน จึงจะทํางานสําคัญ
ย่ิงใหญท่ีเปนคุณประโยชนแทจริงไดสําเร็จ...” 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  
ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๐ 
 

 
 
 
 



 

เกรด็กฎหมายนารู 

๑๔๗  

  

 
 
 

 

 
โดย สุธรรม  สงศิริ 

ท่ีปรึกษาสถาบันสงเสริมกิจการบานเมืองที่ดี 
และที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญปฏิรูปการเมือง 
สภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) 
หนังสือพิมพมติชนรายวัน วันอังคารที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
 
 

 
 

 
 

 เ จ ต น า ร มณ ข อ ง บ ท ค ว า ม นี้ 
ตองการจะนําเสนอขอมูลทางประวัติศาสตร
ในการยกรางรัฐธรรมนูญของทั้งสองประเทศ 
(สหรัฐอเมริกากับประเทศไทย) ดวยเหตุผล
ที่วารัฐธรรมนูญสหรัฐน้ัน  มีอายุยืนนาน 
ถึง ๒๒๐ ป สวนของประเทศไทยนั้น  
มีรัฐธรรมนูญมาแลว ๑๖ ฉบับ และฉบับ
สุดทาย ซ่ึงไดรับการยอมรับจากสวนใหญวา
เปนรัฐธรรมนูญฉบับที่สมบูรณที่สุด ก็มีอายุ
เพียง ๙ ปเทานั้น* 
  ทําไมรัฐธรรมนูญของสหรัฐจึงมี
อายุยืนนานโดยมีการแกไขทางรัฐสภามา 
๒๗ ครั้ง แตไดรับการแกไขโดยอาศัยการ
ตีความจากศาลสูงสุด (Supreme Court) ของ
สหรัฐมาประมาณ ๑๕ ครั้ง ซ่ึงนักกฎหมาย
ผูเชี่ยวชาญทางกฎหมายรัฐธรรมนูญก็ถือวา
เปนการแกไขรัฐธรรมนูญอีกวิธีหน่ึงซ่ึงไมผาน
กระบวนการทางรัฐสภา 

                                                 
  *นางสาวจุฬารัตน  ยะปะนัน นิติกร  
กลุมงานพัฒนากฎหมาย สํานักกฎหมาย รวบรวม. 

  นอกจากนั้น บทความนี้ยังมี
ความมุงหมายที่จะนําเสนอใหเกิดความ
คิดเห็นในหมูประชาชน ผูใหความสนใจ
ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งกําลังรางอยูในปจจุบัน
วา ทําอยางไรรัฐธรรมนูญของเราจึงจะมี
อายุยืนยาวนานเหมือนของประเทศอื่น
เขาบาง 
  ตนเหตุของการนํามาสูการยกราง
รัฐธรรมนูญของสหรัฐน้ัน นักศึกษาทาง
ประวัติศาสตรของสหรัฐคงจําไดวาหลัง
สงครามปฏิวัติ (Revolutionary war) ของ
สหรัฐ ใน ค.ศ. ๑๗๗๖ แลว รัฐทั้ง ๑๓ รัฐ 
ซ่ึงไดมีสภาพเปนรัฐอิสระ แตผูกพันกันไว
ดวย กฎบัตรแหงการเปนสหพันธ (Aritcle of 
Confederation) และกอใหเกิดปญหาตางๆ 
ของการรวมกันอยูแบบสหพันธ ดังน้ี 
 หน้ีสินที่กองทัพปฏิวัติของอเมริกา
ไดกูยืมมาจากหลายประเทศในยุโรปน้ัน ยัง
ไมมีผูรับผิดชอบในการใชคืน แตละรัฐก็ยัง
สงวนทาทีอยูวาใครจะตองรับผิดชอบและ 
แตละรัฐจะตองรวมใชหน้ีน้ีเทาไหร 
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  รัฐอิสระทั้ง ๑๓ รัฐ ไมมีรัฐบาล
กลางที่จะประสานหรือสั่งการใหแตละรัฐ
รวมมือกันในการปองกันและตอสูกับศัตรูที่มา
จูโจม 
  แตละรัฐก็มีอิสระในระบบการเงิน
ของตัวเองโดยการเก็บภาษีเต็มพิกัด ที่ตัวเอง
ตั้งจากสินคาที่มาจากรัฐอ่ืน หรือแมจะผานไป
ก็ตาม 
  ปญหาเรื่องพรมแดนของแตละรัฐ 
ก็ยังไมเดนชัด ซ่ึงเปนประเด็นสําคัญ 
อีกอันหน่ึงถึงการมารวมประชุมกันเ พ่ือ
แกปญหาตางๆ ที่ระบุไวขางตน รวมทั้ง
ปญหาพรมแดนดวย กลาวคือพรมแดนของ 
รัฐเวอรจิเนีย และเมืองบัลติมอรของรัฐ
แมริแลนด น้ันระบุไวบนระดับแนวแมนํ้า
สู งสุดบนฝ งทางด านของรั ฐ เวอร จิ เ นีย
ต ล อ ด ไ ป จ น ถึ ง ป า ก อ า ว เ ช ส อ ะ พี ค 
(Chesapeake Bay) ซ่ึงก็ตองนับวาเปนการ
ปกปนเขตแดนที่พิสดาร และชาวประมง
เวอรจิเนียรับไมไดและไดตอสูมาตลอด แต
ทางฝายรัฐแมริแลนดก็ยังยืนยันในสิทธิของ
ดินแดนของตน จึงเปนสงครามดินแดน เร่ือง
หอย เร่ืองปู รวมทั้งสิทธิในการเดินเรือใน
แมนํ้าโพโตแมคนี้ 
  จากปญหาตางๆ  ที่ไดกลาวมานี้ทําให
สมาชิกสภาคองเกรสของทวีปอเมริกา (Continental 
Congress) ไดนัดไปประชุมกันที่เมืองแอนนา 
โปลิสในป ค.ศ. ๑๗๘๖ แตลมเหลวเพราะสมาชิกมา
ไมครบองคประชุม จึงไดนัดกันอีกครั้งใหแตละรัฐ
สงคณะผูแทนไปพบกันในวันจันทรที่สองของป 
ค.ศ. ๑๗๘๗ โดยการเสนอจากอเล็กซานเดอร  
แฮมิลตัน แหงรัฐนิวยอรกเพื่อที่จะหารือในการ
แกปญหา ซ่ึงอาจจะมีรัฐธรรมนูญของรัฐบาล
กลางที่เหมาะสมในการปกครองสหพันธ และ

ก็ใชเวลารางประมาณ ๔ เดือน จึงเสร็จ
เรียบรอยโดยผานการโตแยงและคัดคาน
อยางดุเดือด 
  แตในที่สุดก็เกิด  "การ
ป ร ะ น ีป ร ะ น อ ม ที ่ยิ ่ ง ใ หญ "   ( The 
Great Compromise) จึงทําใหมี
ร ัฐ ธ ร ร ม น ูญ ขึ ้น ม า ไ ด แ ล ะ ม ีอ า ยุ
ยาวนานถึง  ๒๒๐  ป  ในป น้ี  
  สวนของประเทศไทยนั้น สาเหตุ
ของการยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมน้ี น้ัน 
ก็เปนผลจากการปฏิวัติยึดอํานาจของคณะ
ปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ดังที่ได
ทราบกันอยูแลวน้ัน 
  แ ต ป ร ะ เ ด็ น สํ า คั ญ ที่ ผู เ ขี ย น
อยากจะยกขึ้นมาใหพิจารณากันก็คือ หัวขอ
สําคัญในการยกรางว าจะเขียนออกมา
อยางไร เพราะขณะนี้ก็จะดูเหมือนวา
ความเห็นและขอขัดแยงนั้น มีมากจนคิดวา
อาจจะใชเวลานาน กวาจะตกลงกันได 
  แตผูเขียนอยากจะยกมาทีละขอ
เพ่ือใหพิจารณาถึงปญหาของรัฐธรรมนูญ
ของประเทศไทยที่มีอายุไมยืนยาวและและมี
มาแลวถึง ๑๖ ฉบับ เพราะเหตุดังน้ี 
  ๑. เกิดเผด็จการในรัฐสภาจาก
การที่พรรครัฐบาลมี ส.ส.ถึง ๓๗๗ เสียง ซ่ึง
เปนที่มาของคําพูดวา "มี ๓๗๗ เสียงจะทํา
อะไรหรือจะเปลี่ยนอะไรก็ได" 
 ๒. เกิดการครอบงําขบวนการ
ตรวจสอบการบริหารประเทศทําใหเกิดเสียง
วิพากษวิจารณวามีการทุจริตในการบริหาร 
 ๓. เกิดการเลือกตั้งที่สังคมและ
ประชาชนคิดวาไมโปรงใส และทําใหพรรค
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ใหญที่มีเงินทุนสูงไดเปนรัฐบาลโดยมีเสียง
ขางมากในรัฐสภา 
 ๔. ประชาชนสวนใหญยังไมเขาใจ
วาการมีสวนรวมในกิจกรรมการเมืองน้ันควร
เปนอยางไรและโดยเฉพาะเขตชนบททําให
ถูกครอบงําและชักจูงโดยการใชสินจางรางวัล
ไดงาย 
 ๕. ประชาชนไมเคารพกฎกติกา
ของสังคมและกฎหมายของบานเมือง ที่จริง
กฎหมายเรื่องทุจริตฉอราษฎรบังหลวงนั้น 
มีมานานแลว รวมทั้งกฎหมายควบคุมการ
เลือกตั้งดวย แตก็มิไดใชกฎหมายใหเปน
ประโยชนและประชาชนสวนใหญก็ยังถือวา
การกินเปอรเซ็นตในการจัดซื้อน้ันเปน "เร่ือง
ปกติ" และการรับเงินจากนักการเมืองเพ่ือ
แลกกับคะแนนเสียงนั้นก็ เปนเรื่ องปกติ
เชนกัน 
  ๖. ประชาชนยังไมเขาใจวาระบอบ
ประชาธิปไตยนั้น ถาเลือกคนผิดเขาไปบริหาร
ประเทศ ก็จําตองยอมรับความผิดพลาดของ
ตนเอง และตองจําทนตอไปจนครบ ๔ ป แต
นิยมที่จะใชวิธีรวบลัด แกโดยการใชวิธี 
ลมลางรัฐบาล ฉีกรัฐธรรมนูญทิ้ง แลวมา 
ตั้งตนกันใหม และนี่ก็คือประเด็นสําคัญที่
นํามาสูการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมของ
ประเทศไทย 
 จากการเปรียบเทียบ สาเหตุของ
การยกรางรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐและ
ของประเทศไทยแลว เราอาจจะเห็นไดวา
สาเหตุของสหรัฐน้ันเกิดจากปญหาเรื่องตางๆ 
ของชาติที่เกิดใหมและยังมิไดตกลงกันใหดี
กอนวาจะอยูรวมกันตอไปอยางไร 
 

  สวนของประเทศไทยนั้น ผูเขียน
ขอระบุวาเปนเพราะ "พฤติกรรมของคน" 
รวมทั้งคานิยมที่มีอยูบางเรื่องที่เปนอุปสรรค
ตอการพัฒนาประเทศ น่ันก็คือ การขาด
คุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมในการอยู
รวมกันในทุกระดับของสังคม 
 สหรัฐมี รัฐธรรมนูญที่ มีอายุยืน 
๒๒๐ ป เพราะคนของเขาเคารพกติกาและ
รัฐธรรมนูญ  กอนที่จะรับหนาที่ ใดๆ  ใน
ภาครัฐ เขาจะตองใหคําปฏิญาณขอหน่ึง วา 
"ขาพเจาจะปองกันและรักษารัฐธรรมนูญของ
สหรัฐ" 
 สวนของไทยนั้น ถาเราจะ
พยายามยกรางรัฐธรรมนูญมาเพื่อปองกัน
พฤติกรรมอันมิชอบของคนแลว เราคง
ปองกันไมไดหมด  เพราะคนนั้นเปลี่ยน
วิธีการโกงมาโดยตลอด ถึงจะรางใหสมบูรณ
อยางไร เขียนใหดีอยางไร ถาประชาชนสวน
ใหญยังไมเขาใจในหนาที่ของตนที่มีตอรัฐ
และสังคมแลว เหตุการณของการลมลาง
รัฐบาลโดยมิชอบ ก็คงยังกลับมาเกิดอีก 
จนได เพราะ "คนยอมใหเหตุการณเกิดขึ้น
ในทุกๆ เรื่อง" 
 ผูเขียนเห็นวา การสรางคุณธรรม 
จริยธรรม และศีลธรรมในตัวประชาชนนั้น 
เปนภารกิจที่มีความสําคัญของรัฐบาลชุด
ปจจุบันนี้มาก พอ ๆ กับการรางรัฐธรรมนูญ
เพ่ือใหมีรัฐธรรมนูญฉบับใหมขึ้นมา 
 และการที่รัฐบาลไดตั้ง "สภา 
ธรรมาภิบาล" ขึ้น เพ่ือเสริมสรางการทํางาน 
ในภาครัฐใหโปรงใสและมีประสิทธิภาพและ 
ทําการขับเคลื่อนกระแสคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลในสังคมเรา ผูเขียนวาเปน
การเริ่มตนที่ดี 
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  แตสํ าหรับประชาชน  เยาวชน 
นักศึกษานั้น เราจะชวยสรางใหเขามีคุณธรรม 
จริยธรรม และศีลธรรม ไดอยางไร 
 จะพ่ึงวัดอยางเดียวก็คงไมไหว จะ
เอาครู อาจารย พอ-แม ในปจจุบันเปนแมบท
ก็คงจะผิดหวัง เราจะหาผูนําหรือองคกรที่จะ
ชวยผลักดันกันเรื่องน้ีไดหรือไม เราสํานึก
หรือยังวาความโลภนั้นเปนบอเกิดของปญหา
จริยธรรม คุณธรรม และธรรมาภิบาลในสังคม
ของเรา ซ่ึงเราก็สามารถจะแกไดโดยการนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนนโยบายของ
ครอบครัว ขององคกร และของประเทศ เรา
จึงจะหลุดพนจากวงจรอุบาทวน้ี 
 ความเห็นสุดทายของผูเขียนก็คือ  
ก็ประชาชนทุกทานนั่นแหละ ถาเขาใจหนาที่
และความรับผิดชอบของประชาชนตอการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยแลว ความ
โปรงใสก็จะเกิดขึ้นในระบบการเมือง และถา
ทานอยากจะเห็นบานเมืองและสังคมของเรา
คืนเขาสูความเปนปกติสุข ก็ตองรวมมือดวย 
โดยการทําตัวเปนตัวอยางที่ดี ลูกนองเขาก็คง
ไมกลา ลูกศิษยเขาก็คงเห็นตัวอยางที่ดี 
ลูกเตาก็จะฟงคําสั่งสอน เพราะ พอ-แม ที่ทํา
ตัวเปนตัวอยางที่ดี 
  ถาเปนเชนน้ีแลว บานเมืองก็คง
สงบสุข เราก็คงมีรัฐธรรมนูญฉบับที่จะ
ไดมานี้ เปนฉบับที่ยั่งยืนยาวนาน คูกับ
ประเทศของเราตลอดไป 
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โดย โกวิท  วงศสุรวัฒน   
คอลมันกระแสทรรศน หนังสือพิมพมติชนรายวัน  
วันพุธท่ี ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ปท่ี ๓๐ ฉบับท่ี ๑๐๖๕๑ 

 
  วิชาที่ นักศึกษากฎหมายสวนใหญ 
ไม ชอบและไม สนใจคื อวิ ชานิ ติป รัชญา 
(Philosophy of Law) เน่ืองจากเปนเรื่องที่ 
คนไทยเราทั่วไปเพียงไดยินวาเปนเรื่อง 
"ปรัชญา" ก็มักจะออกอาการปวดหัวตัวรอน
ขึ้นมาอยางกะทันหัน (ยกเวนผูที่สนใจอยาง
จริงใจในศาสนา ที่จะชอบศึกษาและไมรังเกียจ
วิชาปรัชญา ขอสังเกตนี้จากประสบการณ
สวนตัวของผู เขียนที่สอนหนังสือมากวา  
๓๕ ป) เพราะวาปรัชญานี้ดูเหมือนจะมี
ภาพพจนของคนที่เรื่องมาก คนที่ทําเรื่องเล็ก
ใหเปนเรื่องใหญและเปนคนที่สามารถทําเรื่อง
ที่ไมเปนเรื่องใหเปนเรื่องวุนวายใหญโตได
เสมอ ซ่ึงดูเหมือนจะเปนความจริงเสียดวย
กลาวคือ นักปรัชญามักจะถามอยูเสมอวา 
"อะไร คือความจริง? อะไร คือความรู? อะไร 
คือความดี? อะไร คือความงาม?"  เรื่องความ
จริง ความรู ความดี และความงามนั้น ใครๆ  
ก็รู แมแตเด็กๆ ตัวเล็กๆ ก็รูกันทั้งน้ัน แต
ปญหาใหญมีอยูวา แตละคนที่วารูน้ันรู
เหมือนกัน, รูตรงกันหรือเปลา?* 
 ตรงนี้ซิที่สําคัญ ไมตองดูอ่ืนไกลเอา
เรื่องความงามก็ได งายดี คนเราเห็นความงาม 
ที่แตกตางกันไป เชน คนไทยวาคนที่งามนั้น 

                                                 
  

*นางสาวจุฬารัตน  ยะปะนัน นิติกร 
กลุมงานพัฒนากฎหมาย สํานักกฎหมาย 
รวบรวม. 

 
 

ตองมีผิวขาว ทําเอาคนไทยตองวิ่งหนีแดด 
หนีลมและหาครีมทาใหผิ วขาวเปนงาน
มหกรรมกันเลยแตบรรดาฝรั่งตะวันตกกลับ
เห็นวาคนที่มีผิวคล้ําแบบผิวสี tan คือผิวคล้ํา
แบบสี นํ้าตาลเพราะตากแดดตากลมคือ 
ความงาม ทําใหพวกฝรั่งชอบอาบแดด 
  นอกจากนี้สําหรับเ ร่ืองความดี น้ัน 
ทานผูอานก็ลองถามๆ กันเองดูเถอะ วา
รัฐบาลของ พ.ต.ท.ทักษิณดีหรือไมดี? ซ่ึงเรื่อง
ความดีที่ใครๆก็รูอยางนี้ทําใหคนชกปากกัน
ไมรูกี่รายแลว 
  ผู เขียนบั ง เ อิญได รับการชักชวน 
จาก ดร.เชษฐ รัชดาพรรณธิกุล แหง
มหาวิทยาลัยมหิดล ใหรวมทํางานวิจัยในเรื่อง
หลักการคุมครองสิทธิของเด็กหลอดแกว  
ซ่ึงเกิดมีมากขึ้นทุกวันในประเทศไทยของเรา
ทุกวันนี้ ซ่ึงเปนธรรมดาอยูเองที่สิ่งที่เกิด 
มีมาใหมขึ้นในสังคมปญหาก็ยอมมีตามมา
เน่ืองจากเปนสิ่งที่ไมเคยมีมากอนกฎหมาย 
มักตองไลตามปญหาใหมเปนปกติเพราะ
กฎหมายก็ตองปรับไปตามปญหาสังคม 
อันเปนกฎธรรมชาติอยูแลว 
  ปญหาที่ถกเถียงอยูในทางกฎหมาย
เร่ืองเด็กหลอดแกวก็คือวาใครคือ "แม"  
ของเด็กหลอดแกว? ปญหาตรงนี้หากคิดให
ละเอียดก็เถียงกันไดไมมีสิ้นสุด กลาวคือ การ
เกิดมีเด็กเกิดขึ้นมาไดน้ัน ยอมมีองคประกอบ
อยู ๒ อยาง คือ เชื้อพันธุของพอและไขของ
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แมผสมกัน ซ่ึงหากเปนไปตามธรรมชาติก็จะ
ไมมีปญหาอะไร 
  แตในกรณีของเด็กหลอดแกวน้ีคือ  
ไดมีการผสมกันระหวางเชื้อพันธุของพอกับ 
ไขของแมขางนอกแลว จึงนําเชื้อชีวิตไปฝาก
ไวในมดลูกของผูหญิงอีกคนหนึ่ง ครั้นคลอด
เด็กหลอดแกวออกมาแลว ใครเลาที่จะมีสิทธิ
ในการเปนแม ระหวาง สตรีเจาของไข กับ 
สตรีที่อุมทองมาจนคลอด? 
  เ ม่ือพิจารณาในแงกฎหมายแลว 
ศาสตราจารยประสบสุข บุญเดช ไดกรุณาให
ความกระจางวากฎหมายไทยยึดหลักวาสตรี 
ที่ตั้งครรภเทานั้นคือมารดาของเด็ก ดังนั้น 
ปญหาทุกอยางก็จะหมดไปเมื่อยึดหลักนี้แลว 
แตปญหาที่อาจจะมีในอนาคตคือผูหญิงที่เปน
เจาของไขไดแจงตอนายทะเบียนวาตนเอง
เปนแมของเด็ก ซ่ึงในอนาคตหากพอแม 
ที่จดทะเบียนวาเปนบิดามารดาของเด็ก
หลอดแกวเนื่องจากถือวาตนเองเปนเจาของ
เชื้อพันธุและไข (มีเยอะแลวเหมือนกับการ 
จดทะเบียนสมรสซอนน่ันแหละ) น้ันเกิด
เสียชีวิตโดยไมไดทําพินัยกรรมไว ลูกที่เปน
เด็กหลอดแกวอาจจะเสียสิทธิในการรับมรดก
หากญาติพ่ีนองของผูตายสามารถพิสูจนไดวา
หญิงที่จดทะเบียนวาเปนมารดาของเด็ก
หลอดแกวน้ันไมเคยตั้งครรภเองเลย  
  ดังนั้น วิธีที่ถูกในประเทศไทย 
คือเจาของเชื้อพันธุและเจาของไขควรจะ 
จดทะเบียนรับเ ด็กหลอดแกว น้ันเปนลูก  
บุญธรรมเสียเลยก็จะตัดปญหาเรื่องนี้ไปได 
  อน่ึง ศาสตราจารยประสบสุขทานยัง
กรุณาใหปริศนาขอสอบแกผูวิจัยไปขบคิดเปน
ปริศนาธรรมที่ลึกซึ้ง ซ่ึงสามารถเอามาทําเปน
ขอสอบวิชากฎหมายในบรรพ ๕ หมวด ๔ 
ครอบครัวไดอยางวิเศษทีเดียว ขอสอบมีดังนี้

ครับ"นาย ก. แตงงานกับนาง ข. เปนเวลา  
๕ ป ตอมานาง ข. ไดขายไขของเธอใหกับชาว
นิวยอรกที่ตองการเอาไปทําเด็กหลอดแกว
เปนเงิน ๒,๕๐๐ เหรียญ  ซ่ึงเงินจํานวนนี้ 
จะถือวาเปนสินเดิมของนาง ข. หรือวาเปน
สินสมรส?" 
  เร่ืองนี้หากคนแมนกฎหมายทั่วไป
ยอมสามารถตอบไดโดยทันทีวา เงินจํานวน 
๒,๕๐๐ เหรียญน้ีตองเปนสินสมรสเนื่องจาก
เปนดอกผลจากสินสวนตัว  แตสําหรับคนที่
สนใจในเรื่องนิติปรัชญายอมตระหนักแกใจอยู
เสมอวา "มนุษยไมใชทรัพย" ศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษยน้ันตางจากสัตวเดรัจฉานก็คอื
ความเปนคน ซ่ึงคนก็คือคน คนไมใชทรัพย 
ดังน้ัน การเอาคนมาเปนทรัพยก็คือการเอาคน
มาเปนทาส จึงเปนความผิด เขาหลักกฎหมาย
ที่เรียกวา mala in se คือเปนความผิดที่จริง
แท ไมวาจะอยูที่ไหน ทําเม่ือไรก็ตองผิด แบบ
ที่เรียกวา "ชั่วบริสุทธิ์" น่ันเอง ดังนั้น การที่
เอาคนมาเปนทาสจึงเปนอาชญากรรมตอ
มนุษยชาติเลยทีเดียว ซ่ึงประเทศทุกประเทศ
ในโลกนี้ถือวามีเขตอํานาจศาล (Jurisdiction) 
สามารถที่จะนําขึ้นพิจารณาโทษไดทันที 
  ดังน้ัน ไขของผูหญิงที่เกิดมีขึ้นมาตาม
ธรรมชาติทุกเดือนน้ัน จึงไมใชสินสมรสเพราะ
เปนสิ่งที่เกิดขึ้นจากมนุษยน้ันไมถือวาเปน
ทรัพย   
  ทําวิจัยเรื่องเด็กหลอดแกวไดขอคิด
ตรงที่ "คนไมใชทรัพย" ก็คุมเหลือหลายแลว
เพราะปญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนในบานเรานี้
สวนใหญมีขึ้นก็เน่ืองจากนักกฎหมายไทยเรา
ไมคอยชอบเรียนและไมสนใจวิชานิติปรัชญา
น่ีเอง 
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โดย นายห่ิงหอย  

คอลมันกระแสทรรศน  หนังสือพิมพมติชนรายวัน  
วันอังคารที ่๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ปท่ี ๓๐ ฉบับท่ี ๑๐๖๕๐ 
 
 
 คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม 
(ก.ต. ศาลยุติธรรม) เปนองคกรบริหารงาน
บุคคลมีหนาที่แตงตั้งโยกยายและใหคุณให
โทษแกผูพิพากษาในศาลยุติธรรมทุกระดับชั้น 
ตั้งแตตําแหนงประธานศาลฎีกา ลงมาจนถึง 
ผูพิพากษาศาลชั้นตน* 
  รวมทั้งเปนองคกรที่เปนหลักประกัน
ความเปนอิสระของผูพิพากษาในการพิจารณา
พิพากษาคดีอีกดวย 
  เดิมบุคคลที่มาเปน ก.ต. ศาลยุติธรรม 
จ ะ ต อ ง เ ป น ผู พิ พ า กษา ร ะ ดั บ สู ง ตั้ ง แ ต 
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลฎีกาขึ้นไป ซ่ึง
ทานเหลานั้นไดรับราชการตุลาการมาเปน
ระยะเวลายาวนาน มีความรูความสามารถ 
และความประพฤติเปนแบบอยางที่ดีเปนที่
ประจักษแกผูพิพากษาทั้งหลาย 
  ผูพิพากษาสวนใหญจึงเลือกตั้งใหเปน 
ก.ต. ศาลยุติธรรม โดยไมตองมีการแนะนําตัว 
หรือหาเสียงเชนเดียวกับการเลือกตั้งทาง
การเมือง แตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

                                                 
  

*นางสาวจุฬารัตน  ยะปะนัน นิติกร 
กลุมงานพัฒนากฎหมาย สํานักกฎหมาย 
รวบรวม. 

ไทย พ.ศ.๒๕๔๐ ไดแกไขโครงสราง ก.ต. 
ศาลยุติธรรมดังกลาว โดยกําหนดให 
ผูพิพากษาในศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ และ
ศาลฎีกา ชั้นศาลละ ๔ คน รวม ๑๒ คน มี
สิทธิไดรับเลือกตั้งเปน ก.ต. ศาลยุติธรรม
อยางเทาเทียมกัน 
  ดังนั้น ผูพิพากษาในศาลชั้นตนและ
ศาลอุทธรณที่ประสงคจะเปน  ก .ต .ศาล
ยุติธรรม แตยังไมปรากฏเกียรติประวัติเปนที่
ประจักษวาเปนผูทรงคุณวุฒิและมีการดํารง
ตนเปนแบบอยางแกผูพิพากษาทั่วไป จึงตอง
แนะนําคุณสมบัติของตนเอง 
  รวมทั้ งมีการนําเสนอแนวคิดและ
นโยบายตอผูพิพากษาดวยวิธีการตางๆ นานา 
เปนตนวาการจัดทําเอกสารแจกจาย และ 
ปดไวตามที่ตางๆ ในบริเวณศาล บางก็ใช
โทรศัพทติดตอแมกระทั่ งการเดินทางไป
พบปะผูพิพากษาในตางจังหวัด เพ่ือขอ
คะแนน เสี ย งสนั บสนุ นจากผู พิ พ ากษา 
ศาลชั้นตน 
  เน่ืองจากผู พิพากษาในศาลชั้นตน 
ทั่วประเทศมีจํานวนมากกวาผูพิพากษาศาล
อุทธรณและศาลฎีกาหลายเทา จึงเปนคะแนน
เสียงชี้ขาดวา  ผู พิพากษาคนใดจะได รับ
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เลือกตั้งเปน ก.ต. ศาลยุติธรรม ทั้ง ๓ ชั้นศาล
หลายปที่ผานมา วัฒนธรรมองคกรของศาล
ยุติธรรมเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ก.ต. ศาล
ยุติธรรมไดเปลี่ยนไปจากเดิมที่ผูพิพากษา
สวนใหญเคยรูสึกวา การหาเสียงเลือกตั้ง ก.ต. 
ศาลยุติธรรมเปนเรื่องที่ไมนาภาคภูมิใจและ 
ไมสงางามกลับกลายเปนวา การหาเสียงใน
ลักษณะดังกลาวเริ่มจะเปนเรื่องปกติธรรมดา 
และมีแนวโนมวาจะมีการวิธีหาเสียงในรูปแบบ
ตางๆ หลากหลายและพลิกแพลงมากยิ่งขึ้น 
  ผู พิพากษาคนใดไมหาเสียงดวย
วิธีการดังกลาว ก็ยากที่จะไดรับเลือกตั้ง 
เปน ก.ต.ศาลยุติธรรม ไมวาบุคคลนั้นจะมี
คุณสมบัติเหมาะสมเพียงใดก็ตามอยางไร 
ก็ตาม ผลการสํารวจความคิดเห็นของ 
ผูพิพากษาสวนใหญ ซ่ึงปรากฏในวิทยานิพนธ
และรายงานวิจัย รวมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการและอนุกรรมการชุดตางๆ ของ
ศาลยุติธรรมสอดคลองกันวาผู พิพากษา 
สวนใหญไมเห็นดวยกับระบบการเลือกตั้ง 
ก.ต. ศาลยุติธรรม ที่มีการหาเสียงดังเชนที่
เปนอยูในปจจุบัน เพราะเห็นวาการเลือกตั้ง
ด วยวิ ธี การดั งกล าวจะก อ ให เกิ ด ระบบ
การเมืองในศาลยุติธรรม อันเปนบอเกิดของ
ระบบอุปถัมภ 
  ศาสตราจารยธานินทร กรัยวิเชียร 
องคมนตรี เคยกลาวแสดงความเห็นดวย 
ความหวงใยองคกรศาลยุติธรรม หลายครั้ง
หลายหนวา การเลือกตั้ง ก.ต. ศาลยุติธรรม 
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๔๐ เปนการนําเอาระบบการปกครอง
แบบการเมืองมาใชในศาลยุติธรรมแทนการ
ปกครองแบบวิชาชีพ ซ่ึงควรไดรับการแกไข
โดยเร็ว 

  แมกระนั้น ปญหาดังกลาวก็ยังไมได
รับการแกไขใหเบาบางลงไป เน่ืองจากตนตอ
แหงปญหาเกิดจากบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
ซ่ึงแกไขไดยาก 
  เ ม่ือเกิดการปฏิวัติยึดอํานาจจาก
รัฐบาลของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และมีการ
ตั้งคณะกรรมการยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม 
คณะกรรมาธิการยกรางฯ จึงไดพิจารณาแกไข
โครงสรางของ ก.ต. ศาลยุติธรรมเสียใหม 
  ในที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการและ
กรรมาธิการยกรางฯ ไดมีการแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นดังกลาวอยางกวางขวาง 
โดยมีหลายทานเห็นวา ควรใชระบบสรรหา
แทนระบบเลือกตั้ง และควรกําหนดให ก.ต. 
ศาลยุติธรรม มาจากผูพิพากษาศาลฎีกา
เทานั้น 
  แตในที่สุด คณะกรรมาธิการยกรางฯ
มีมติ เ ห็ นชอบให มี  ก .ต .  ศาลยุ ติ ธ ร รม 
ผูทรงคุณวุฒิมาจากผูพิพากษาในศาลชั้นตน 
๒ คน ศาลอุทธรณ ๔ คน และศาลฎีกา ๖ คน 
โดยใหผูพิพากษาแตละชั้นศาลเลือกตั้ง ก.ต. 
ศาลยุติธรรม ในชั้นศาลนั้นๆ 
  การเปลี่ยนแปลงโครงสราง ก .ต .  
ศาลยุติธรรมดังกลาว อาจทําใหเกิดขอสงสัย
วา เหตุใด ก.ต. ศาลยุติธรรมที่มาจาก 
ผูพิพากษาในศาลชั้นตนจึงมีจํานวนนอยกวา
ศาลอุทธรณและศาลฎีกา ทั้งๆ ที่ผูพิพากษา
ในศาลชั้นตนมีจํานวนมากกวาผูพิพากษาศาล
อุทธรณและศาลฎีกา 
  ผูเขียนเห็นวา การเปลี่ยนแปลง
วิธีการเลือกตั้ง และโครงสราง ก .ต . ศาล
ยุติธรรม ตามความเห็นของคณะกรรมาธิการ
ยกรางฯ ดังกลาว มีเหตุผลสนับสนุนดังน้ี 
 ๑. กา รที่ กํ า หนด ให ผู พิ พ ากษา 
ในแตละชั้นศาลเลือกตั้ง ก.ต. ศาลยุติธรรม 
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ประจําชั้นศาลนั้นๆ เหมาะสมแลว เพราะ 
ผู พิพากษาในชั้นศาลเดียวกันซึ่งมีอาวุโส
ใกลเคียงกัน ยอมทราบประวัติความเปนมา
ของบุคคลในชั้นศาลเดียวกันไดดีวา บุคคลใด
มีความเหมาะสมที่จะเปน ก.ต. ศาลยุติธรรม 
ซ่ึงจะตองเปนแบบอยางที่ดีของผูพิพากษา 
และผูพิพากษาในศาลสูงจะไดไมตองออกไป
แนะนําตัวหรือขอคะแนนเสียงจากผูพิพากษา
ศาลชั้นตนอีกตอไป 
  ๒. จากผลสํ า ร วจความคิ ด เ ห็ น 
ผูพิพากษาทั่วประเทศพบวา ผูพิพากษา 
สวนใหญประมาณรอยละ ๕๗ เห็นวา การ
เลือกตั้ง ก.ต.ศาลยุติธรรม ดวยการให 
ผูพิพากษาเลือกตั้ง ก.ต.ศาลยุติธรรมจาก 
ผูพิพากษาในชั้นศาลเดียวกัน สามารถแกไข
ปญหาการหาเสียงเลือกตั้งที่ไมเหมาะสมได 
และการเลือกตั้ง ก.ต. ศาลปกครอง ก็ใช
วิธีการเลือกตั้งแบบเดียวกันนี้ 
  ๓. ก า ร บ ริ ห า ร ง า น บุ ค ค ล ใ น
หนวยงานของรัฐและเอกชนทั่วไป ลวนแต
กําหนดใหบุคคลที่มีตําแหนงหนาที่ระดับสูงใน
หนวยงานนั้นๆ เปนผูมีอํานาจแตงตั้งโยกยาย 
ใหความดีความชอบและลงโทษบุคลากรใน
หนวยงานทั้งสิ้น 
  ไมมีหนวยงานใดใหสิทธิแกผูมีอาวุโส
น อย เป นผู ใ ช อํ านาจบริ ห า ร งานบุ คคล 
ทุกระดับชั้นไดเทาเทียมกับผูมีอาวุโสหรือ
ตําแหนงสูง 
  ปจจุบันขาราชการพลเรือนตองมี
ตําแหนงตั้งแตรองอธิบดีขึ้นไป จึงมีสิทธิไดรับ
การสรรหาเปนกรรมการขาราชการพลเรือน 
(ก.พ.ร.) และขาราชการตํารวจตองมียศตั้งแต
พลตํารวจโทขึ้นไป จึงมีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปน
กรรมการขาราชการตํารวจ (ก.ต.ร.) 

   ๔. สั ด ส ว น ข อ ง คณะก ร ร ม ก า ร 
ตุลาการศาลปกครอง (ก.ต.ป.) ก็มีที่มาจาก
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ๖ คน และมาจาก
ตุลาการศาลปกครองชั้นตนเพียง ๓ คน 
  แม แ ต ใ น ศ า ลยุ ติ ธ ร ร ม  ก อ น ใ ช
รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ห ง ร า ช อ าณ า จั ก ร ไ ท ย  
พ.ศ. ๒๕๔๐ ก็กําหนดไววา ผูพิพากษาที่มี
คุณสมบัติเปน ก.ต.ศาลยุติธรรม จะตองมี
ตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาหัวหนาคณะใน
ศาลฎีกา 
  การกําหนดใหมี ก.ต. ศาลยุติธรรม 
ที่มาจากผู พิพากษาศาลชั้ นตนและศาล
อุทธรณนอยกวา ก.ต. ศาลยุติธรรม ที่มาจาก 
ผูพิพากษาศาลฎีกา จึงมิใชการลดทอน
ความสําคัญของผูพิพากษาศาลชั้นตนและ 
ผูพิพากษาศาลอุทธรณ 
  ๕. อํานาจหนาที่ในการบริหารงาน
บุคคลในหนวยงานของรัฐ มิใชสิทธิขั้นพ้ืนฐาน
ที่บุคคลในหนวยงานทุกระดับชั้นจะตองมีสิทธิ
เทาเทียมกัน แตตองมีการกําหนดคุณสมบัติ
และวิธีการใหไดมาซึ่งบุคคลที่จะทําหนาที่
บริหารงานบุคคลในหนวยงานใหเหมาะสม 
โดยคํ านึ งถึ งประ โยชนขององค กรและ
ประชาชนเปนสําคัญ 
  ๖. ก า ร ที่  ก . ต .  ศ า ล ยุ ติ ธ ร ร ม  
สวนใหญมาจากผูพิพากษาในศาลฎีกา มิได
เปนอุปสรรคตอการบริหารงานบุคคลของ 
ศาลยุติธรรม เน่ืองจากทุกๆ ศาลมีผูพิพากษา
ที่รับผิดชอบดูแลการปฏิบัติหนาที่และรายงาน
ความดีความชอบของผูพิพากษาในแตละศาล
เปนไปตามลําดับชั้นอยูแลว 
  นอกจากนั้น ยังมีอนุ ก.ต. ศาล
ยุติธรรมที่มาจากผูพิพากษาในทุกชั้นศาล 
เ พ่ื อทํ าหน าที่ ก ลั่ นกรองข อ มูล เ พ่ื อการ
บริหารงานบุคคลอีกสวนหนึ่งดวย 
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  ๗. จากการสํารวจความคิดเห็นของ 
ผูพิพากษาทั่วประเทศ ๒,๒๑๑ คน พบวา 
ผูพิพากษาสวนใหญประมาณรอยละ ๖๑.๗๔ 
เห็นวา ความอาวุโสของผูพิพากษาที่เปน ก.ต. 
ศาลยุติธรรม ยอมมีผลตอประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหนาที่ของ ก.ต. ศาลยุติธรรม สวนที่ 
ไมเห็นดวยมีเพียงรอยละ ๒๑.๐๘ เทานั้น 
  ดังนั้น หากผูพิพากษาที่เปน ก.ต. 
ศาลยุติธรรม สวนใหญมาจากผูพิพากษาที่มี
อาวุโสมากขึ้น ก็นาจะทําให ก.ต. ศาลยุติธรรม 
เปนองคกรที่ไดรับความเชื่อถือศรัทธาจาก
บุคลากรภายในและภายนอกศาลยุติธรรม 
มากยิ่งขึ้น 
   ๘. การกําหนดใหผูที่มีอาวุโสนอยมี
อํ านาจหน าที่ แต งตั้ ง โ ยกย ายบุ คลากร 
ทุกระดับชั้น อาจทําใหผูบริหารหนวยงานซึ่งมี
หนาที่รับผิดชอบดูแลการปฏิบัติหนาที่ของ
บุคลากรในหนวยงานนั้นๆ มีความเกรงใจผูมี
อาวุโสนอยซ่ึงมีอํานาจหนาที่แตงตั้งโยกยาย
ตนได ยอมมีผลกระทบตอความนาเชื่อถือของ
การรายงานความดีความชอบของผูบริหาร
หนวยงานนั้นๆ 
  ดังน้ัน การที่คณะกรรมาธิการยกรางฯ
เห็นชอบใหมีการเปลี่ยนแปลงแกไขโครงสราง
ของ ก.ต. ศาลยุติธรรมดังกลาว จึงสอดคลอง
กับหลักการบริหารงานบุคคลในหนวยงานของ
รัฐและเอกชนโดยทั่วไป และสอดคลองกับ
โครงสราง ก.ต. ศาลปกครอง ซ่ึงเปนองคกร 
ที่ใชอํานาจตุลาการเชนเดียวกัน 
  อีกทั้ งการใหผู พิพากษาแตละชั้น 
ศาลเลือกตั้ง ก.ต. ศาลยุติธรรม จาก 
ผูพิพากษาในชั้นศาลเดียวกัน ก็นาจะเปน 
การแก ไขปญหาการหาเสียง เลื อกตั้ งที่ 
ไมเหมาะสมไดในระดบัหนึ่ง 

  แตหากกําหนดคุณสมบัติและวิธีการ
เลือกตั้ง ก.ต. ศาลยุติธรรม เพ่ิมเติมเปนวา 
"บุคคลที่มีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปน ก.ต.  
ศาลยุติธรรม จะตองเปนผูพิพากษาระดับสูง
ในแตละชั้นศาล แลวใหมีการสรรหาบุคคลที่มี
สิทธิไดรับเลือกตั้งเปน ก.ต. ศาลยุติธรรม เปน
จํานวน ๒ เทาของ ก.ต. ศาลยุติธรรม ที่จะมี
ไดในแตละชั้นศาล ตอจากนั้นจึงใหผูพิพากษา
แตละชั้นศาลเลือกตั้ง ก.ต. ศาลยุติธรรม จาก
บุคคลที่ไดรับการสรรหา"  ก็นาจะทําใหไดมา
ซ่ึง ก.ต. ศาลยุติธรรม ที่สอดคลองกับหลักการ
บริหารงานบุคคล และเปนการแกไขปญหา
การหาเสียงเลือกตั้งดวยวิธีการที่ไมเหมาะสม
ได 
  อีกทั้งจะทําใหศาลยุติธรรมมี ก.ต. 
ศาลยุติธรรม ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลมาก
ยิ่งขึ้นอีกดวย 
  อยางไรก็ตาม ขณะนี้ศาลยุติธรรมได
ตั้ งคณะกรรมการศึกษาและจัดทําความ
คิดเห็นเกี่ยวกับรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมแลว 
  ดังน้ัน หากผูใดเห็นวา ก.ต. ศาล
ยุติธรรมรูปแบบอ่ืนใดที่เหมาะสมและนาจะ
เปนประโยชนสูงสุดแกศาลยุติธรรมและ
ประชาชน ก็ชอบที่จะนําเสนอแนวคิดและ
เหตุผลสนับสนุ นการแก ไขต อสภาร า ง
รัฐธรรมนูญตอไป  
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ศูนยศึกษาประชาธิปไตยศูนยศึกษาประชาธิปไตย  
  
 เว็บไซดนี้จัดทําขึ้นเพื่อเปนการเตรียมพื้นฐานความรูดานการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
และการเลือกตั้งใหแกประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งทุกคน โดยเฉพาะกลุมเด็กและเยาวชนที่ยังขาดความรู 
ความเขาใจเกี่ยวกับหลักประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ใหเติบโตเปนพลเมืองภายใตการปกครองในรบอบ
ประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ มีจิตสํานึกเชื่อม่ันในหลักเหตุผล การเคารพกติกา และศรัทธาในหลักการของ
ประชาธิปไตยควบคูไปดวย ตลอดจนเพื่อเปนการเสริมสรางประสบการณในการเรียนรู และทําความเขาใจ
ในหลักกฎหมายที่เกี่ยวของกับสิทธิเสรีภาพ และการมีสวนรวมทางการเมืองของภาคประชาชน  



 

แนะนําเว็บไซด  

  
๑๕๘
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ศูนยพัฒนาความสามารถในการใชภาษาอังกฤษศูนยพัฒนาความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ  
   
 ศูนยพัฒนาความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรใน
สาขาวิชาชีพตาง ๆ ไดมีทักษะ ความรู ความสามารถ ทางดานภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น เพื่อประโยชนใน
การพัฒนาตนเองและประเทศ ทั้งในดานเศรษฐกิจ และสังคม อีกทั้งเพื่อใหประเทศไทยเปนศูนยกลางในดาน
การศึกษา การเงิน การลงทุน ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนําแกองคกรภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน
ทั่วไปที่มีความตองการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานโดยใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือในการ
สนับสนุน  
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ศูนยกลางแลกเปลี่ยนขาวออนไลนศูนยกลางแลกเปลี่ยนขาวออนไลน  
  

 เว็บไซดนี้เปนศูนยกลางการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารของประเทศไทย ที่ใหบริการแลกเปลี่ยน
ขาวสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสจากแหลงขาวตาง ๆ ทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชนของไทย ภายในเว็บไซด  
ไดใหบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน และเหมาะสมกับเหตุการณในปจจุบันไวอยางเปนหมวดหมู เชน 
ขาวดานเศรษฐกิจ ทิศทางการลงทุน การเมือง ซึ่งงายตอการสืบคนขอมูลเปนอยางยิ่ง 
 
 
 



 

แนะนําเว็บไซด  

  
๑๕๙
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มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพ่ือการพัฒนามูลนิธิกองทุนการศึกษาเพ่ือการพัฒนา  
 
 มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา ไดจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหเกิดสังคมแหง
การแบงปน ในการชวยเหลือเด็กยากจนและดอยโอกาสในพื้นที่ตาง ๆ ของประเทศ ใหไดรับการศึกษาอยาง
เทาเทียมกัน ตลอดจนใหเด็กเหลานี้สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองใหเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ
ของประเทศตอไปในอนาคต  

  
  
  
  
  
  

         
  
  
  
  
  
  
hhttttpp::////wwwwww..aabbaaccppoollll..ccoomm  
สํานักวิจัยเอแบคโสํานักวิจัยเอแบคโพลลพลล  
  
 สํานักวิจัยเอแบคโพลลจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบริการดานวิทยาการทางสังคม ดวยการ
เผยแพรขอมูล ความคิดเห็น สถิติตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอสาธารณชน ทั้งในดานเศรษฐกิจ การเมือง และ
สังคม เนื่องดวยในปจจุบันโครงการสํารวจความคิดเห็น ทัศนคติ และพฤติกรรมของประชาชนนั้น                  
ไดมีบทบาทสําคัญตอการพิจารณาตัดสินใจของคณะผูบริหารในองคกรตาง ๆ ดังนั้น ผูมีอํานาจตัดสินใจ          
จึงมีความจําเปนตองมีขอมูลที่เปนวิทยาศาสตร และสถิติศาสตรในการวินิจฉัยส่ังการ โดยอาศัยขอมูลจาก
ผลการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) สําหรับใชประกอบในการบริหารจัดการและเพื่อเปนการ
สนับสนุนนโยบายและรักษาไวซึ่งมาตรฐานสากลของคุณภาพในผลผลิตตาง ๆ ขององคกร  






