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คณะผูจดัทําคณะผูจดัทําวารสารจลุนิติวารสารจลุนิติ    
ท่ีปรึกษาท่ีปรึกษา   นางสุวิมล  ภูมิสิงหราช เลขาธิการวุฒิสภา 
  นายสุรพงษ  มาศะวิสุทธิ์ ท่ีปรึกษาดานกฎหมาย 
  นางมัลลิกา  ลับไพรี ท่ีปรึกษาดานกฎหมาย 
   นางนรรัตน  พิมเสน รองเลขาธิการวุฒิสภา 
  นายนัฑ  ผาสุข    ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย 
กองบรรณาธิการกองบรรณาธิการ  นางภาณุมาศ  วราหะไพฑูรย   ผูอํานวยการกลุมงานพัฒนากฎหมาย 
 นายบรรหาร  กําลา นิติกร  
 นางสาวสุทธิมาตร  จันทรแดง นิติกร  
 นางสาวสุวิมล  เจียมวงศแพทย นิติกร  
 นางสาวจุฬารัตน  ยะปะนัน นิติกร  
 นางสาวอริยพร  โพธิใส นิติกร 
บันทึกขอมูลบันทึกขอมูล--พิสูจนอักษรพิสูจนอักษร  นางรัชตา  ศักดิ์ขจรชัย เจาพนักงานธุรการ  
 นางสาวจุฬารัตน  วงษนอย เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล  
 นายสราวุธ  รักเมือง เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล  
สถานสถานท่ีท่ีติดตอติดตอ  กลุมงานพัฒนากฎหมาย  สํานักกฎหมาย 
 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 เลขท่ี ๔๙๙  อาคารสุขประพฤติ ช้ันท่ี ๑๓ ถนนประชาชื่น  เขตบางซื่อ 
 กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐    
  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๐๔ 
จดัพิมพโดยจดัพิมพโดย  กลุมงานการพิมพ  สํานักการพิมพ   
  โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๑๕๖๑ 
ออกแบบปกโดยออกแบบปกโดย  กลุมงานบรรณาธิการสิ่งพิมพและเทคโนโลยีการพิมพ   
  โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๑๕๖๓ 
 นางสาวชมพูนุช  ลาภเกิด   (ชางศิลป) 
  นายศักดิ์พันธุ  เกิดแกน    (ชางศิลป) 
 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 เลขท่ี ๔ ถนนอูทองใน  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๓๐๐ 
 

““บทความหรือขอคิดเห็นใด ๆ ท่ีปรากฏในวารสารบทความหรือขอคิดเห็นใด ๆ ท่ีปรากฏในวารสาร  ““จุลนิติจุลนิติ””  
เปนวรรณกรรมของผูเขียนโดยเฉพาะเปนวรรณกรรมของผูเขียนโดยเฉพาะ   

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  และกองบรรณาธิการ ไมจําเปนตองเห็สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  และกองบรรณาธิการ ไมจําเปนตองเห็นพองดวยนพองดวย””  



 

 
 

 วารสาร “จุลนิติ” ปที่ ๔ ฉบับที่ ๑ ประจําเดือนมกราคม - กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๐ ฉบับนี้
ทางกองบรรณาธิการไดพิจารณาถึงความสําคัญของกระบวนการและแนวทางในการจัดทํารัฐธรรมนูญ
ฉบับใหมตามที่ไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ 
ซึ่งไดกําหนดใหมี  “สภารางรัฐธรรมนูญ”  เพื่อจัดทํารางรัฐธรรมนูญอันประกอบดวยสมาชิก 
ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ งจํานวน ๑๐๐ คน และใหสภารางรัฐธรรมนูญแตงตั้ ง
คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญขึ้นคณะหนึ่ง  ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนหรือมิไดเปน
สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญที่ไดรับการคัดเลือกตามมติของสภารางรัฐธรรมนูญจํานวน ๒๕ คน  
และผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนหรือมิไดเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญจํานวน ๑๐ คน ตามคําแนะนํา 
ของประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ โดยจะตองจัดทํารางรัฐธรรมนูญและพิจารณาใหแลวเสร็จ
ภายใน ๑๘๐ วัน นับแตวันเปดประชุมสภารางรัฐธรรมนูญครั้งแรก 
 

 กองบรรณาธิการวารสาร “จุลนิติ” จึงไดทํ าการสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ 
เรื่อง “การจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม (พุทธศักราช ๒๕๕๐)” จาก รองศาสตราจารย นรนิติ  เศรษฐบุตร 
ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ และศาสตราจารย ดร. สมคิด  เลิศไพฑูรย  สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญและ
ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ  ทั้งนี้เพื่อเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ขาราชการ และผูมีหนาที่เกี่ยวของกับ 
วงงานดานนิติบัญญัติตลอดจนประชาชนผูสนใจโดยทั่วไป 
 

 นอกจากนี้  วารสาร “จุลนิติ” ยังไดเพิ่มคอลัมน “สารพันปญหากฎหมาย”  ซึ่งเปนการถาม
ตอบปญหาทางกฎหมายตาง ๆ ที่นาสนใจและเปนประโยชนตอผูอาน ในสวนของบทความทางวิชาการ
นั้น วารสาร “จุลนิติ” ไดนําเสนอบทความวิชาการดานกฎหมายที่นาสนใจและทันตอเหตุการณของ
บานเมืองในปจจุบัน อาทิ เรื่อง “สาระและประเด็นสําคัญท่ีควรบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญฉบับใหม  
(พ.ศ. ๒๕๕๐) ในสวนท่ีเก่ียวกับรัฐสภา” โดย รองศาสตราจารย มานิตย  จุมปา และเรื่อง “ขอเสนอแกไข
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญเก่ียวกับการทําสนธิสัญญา” โดย สมบูรณ  เสงี่ยมบุตร อาจารยกฎหมาย 
ระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยเกริก เปนตน 
 

 ทายสุดนี้ กองบรรณาธิการขอขอบคุณทานผูอานทุก ๆ ทานที่ไดกรุณาติดตามวารสาร  
“จุลนิติ” ทุกฉบับดวยดีเสมอมา  ซึ่งทางกองบรรณาธิการพรอมที่จะทําหนาที่คัดสรรบทความและขอมูล
ทางวิชาการดานกฎหมายที่เปนประโยชนเพื่อนําเสนอแกผูอานทุกทานตอไป 
 
 กองบรรณาธิการ 
 กุมภาพนัธ  ๒๕๕๐ 



 
 

  

พระพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
 
 
 

 “...กฎหมายทั้ งปวงจะธํารงความยุ ติธรรมและถูกตองเที่ ยงตรง หรือจะธาํรง

ความศักด์ิ สิทธิ์ และประสิทธิภาพเต็ม เป ยมอยูไดห รือไม เ พียงไร น้ัน ขึ้ นอยู กับการใช คือถาใช
ใหไดถูกวัตถุประสงคหรือ เจตนารมณของกฎหมายนั้ น ๆ จริงแลว ก็จะทรงความศักดิ์สิทธิ์
และประสิทธิภาพอันสมบูรณไวได แตถาหากนําไปใชใหผิดวัตถุป ระสงคและ เจตนารมณ 
โดยกา รพลิก แ พล ง บิด พ ริ ้ว ใหผ ัน ผ ว น ไ ป ดว ย ค ว า มหล ง ผิด ดว ย อ ค ติ ห รือ ดว ย เ จ ต น า 
อัน ไมสุจ ริต ตา ง  ๆ กฎหมายก็ เ สื ่อ ม ความศัก ดิ ์สิท ธิ ์ แ ล ะ ป ร ะ สิท ธิภ าพลงทัน ที แ ล ะกลับ
กลาย เปนพิษ เ ปนภัย แกป ระชาชนอยางใหญหลวง ผู ที ่ ตอ งการจะใชกฎหมายสรา งสรรค
ความผาสุกสงบและความเปนปกแผนกาวหนาของประชาชนและบานเมือง จึงจํา เปนอยางยิ่ ง 
ที่จะตองรักษาวัตถุประสงคอันจริงแทของกฎหมายแตละฉบับไวใหแนวแน เสมอไปอยางไม มี
ขอ แมป ระการใด ๆ พรอมทั้ ง ตอ ง รักษาอุดมคติ จรรยา ความสุจ ริต และมโนธรรมของ 
นักกฎหมายไวโดยรอบคอบ เครงครัด เสมอดวยรักษาชีวิตของตน เอง กฎหมายไทยจึงจะ
ทรงคุณคาอันสมบูรณบริ บูรณ เปนที่ เ ช่ือถือยกยองอยูโดยตลอดไดไมตองกลายเปนกฎหมาย
โบราณลาสมัย ดังที่ มี เสียงวิพากษ วิจารณ เ กิดขึ้ นในบางครั้ งบางคราว...” 

 
 

ในพิธีพระราชทานประกาศนยีบัตร 
แกผูสอบไลไดตามหลักสูตรของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา 

ณ อาคารใหม สวนอัมพร 
วันอังคาร ท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๒๐ 

 
 



 

 
     
 

 
บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ 
เร่ือง  “การจดัทํารัฐธรรมนญูฉบับใหม (พุทธศักราช ๒๕๕๐)” โดย 
 รองศาสตราจารย นรนิติ  เศรษฐบตุร 

 ประธานสภารางรัฐธรรมนญู   ๑ 
 ศาสตราจารย ดร. สมคิด  เลิศไพฑูรย 

 เลขานกุารคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ๕ 
 

สรุปมติคณะรัฐมนตรท่ีีเก่ียวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ ๑๑ 
 

สรุปผลการสัมมนาทางวิชาการ 
 เร่ือง  “ทิศทางการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม : ท่ีมาของนายกรฐัมนตร”ี 

  จัดโดย  มหาวทิยาลัยธรรมศาสตรรวมกบัสภาวิจัยแหงชาติ  ๒๕ 
 

บทความทางวชิาการ 
  สาระและประเดน็สําคัญท่ีควรบัญญัติไวในรัฐธรรมนญูฉบับใหม  
  (พุทธศักราช ๒๕๕๐) ในสวนท่ีเก่ียวกับรัฐสภา 
  โดย รศ. มานิตย  จุมปา ๓๓ 
 ขอเสนอแกไขบทบัญญัติรัฐธรรมนญูเก่ียวกับการทําสนธิสัญญา 

  โดย  สมบูรณ  เสง่ียมบุตร    ๕๕ 
 ขมขืนกระทําชําเรา  :  อดีต ปจจบัุน อนาคต 

  โดย  วัชรินทร  สังสีแกว  ๖๓ 

 ปญหาการมีสวนรวมของพรรคการเมอืงในกระบวนการสรรหา 
  ผูดํารงตําแหนงทางการเมอืง 
  โดย  สมัชญ  สมบัติพานิช   ๘๕  
 

สรุปคําพิพากษาท่ีนาสนใจ 
 คําส่ังคณะตุลาการรัฐธรรมนญูท่ี ๑/๒๕๔๙ 

 วันท่ี  ๑๒  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙  
 เร่ือง  ประธานรัฐสภาขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิฉัยตาม 
    รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ กรณีมีปญหาเกีย่วกับอํานาจหนาที่ของ 
    วุฒิสภาในการพิจารณาเลือกบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อใหดํารง   
    ตําแหนงกรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  
    (กรรมการ ป.ป.ช.) ๙๙ 
 
 
 
 



 

- ๒ - 
 

 คําส่ังกําหนดมาตรการหรอืวิธีการคุมครองเพ่ือบรรเทาทกุขช่ัวคราว 
 กอนการพิพากษาหรือยกคําขอศาลปกครองกลาง  
  คดีหมายเลขดําท่ี ๑๒๓/๒๕๕๐ วันท่ี  ๒๖  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

เร่ือง  คดีพิพาทเกีย่วกับการที่หนวยงานทางปกครองกระทําการ 
โดยไมชอบดวยกฎหมายและคดีพิพาทเกีย่วกบัการกระทําละเมิด 
ของหนวยงานทางปกครองอนัเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย 
และจากการละเลยตอหนาทีต่ามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ ๑๐๒ 

 
 

รางกฎหมายท่ีอยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎกีาท่ีนาสนใจ 
  รางพระราชบญัญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ พ.ศ. .... ๑๐๙ 

 
 

แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายทีน่าสนใจ 
 พระราชบัญญติัธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร  

  (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๙ ๑๑๗ 
 พระราชบัญญติัธนาคารอาคารสงเคราะห (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙ ๑๒๑ 

 พระราชบัญญติัทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ๑๒๕  

  พระราชกฤษฎกีาเงินประจําตําแหนงและประโยชนตอบแทนอื่น 
  ของประธานสภาและรองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติและ 
  สภารางรัฐธรรมนูญ  ผูดํารงตําแหนงในคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ   
 สมาชิกสภานติิบัญญัติแหงชาติ  สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ   
  กรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญ  กรรมาธกิาร  และผูดํารงตําแหนง 
  ในคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐   ๑๓๓    
 

สารพันปญหากฎหมาย  ๑๓๙ 
 

เกร็ดกฎหมายนารู 
 การถือครองและการใชประโยชนที่ดินในประเทศไทย ๑๔๗   
 การครอบครองปรปกษ  ๑๕๐        

 

แนะนําเว็บไซด   ๑๕๓  
 



 

บทสัมภาษณ 

๑ 

   
 
 
 
 

 

รศ. นรนิติ  เศรษฐบตุร  ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ 
 
 
 

เมื่อวันพธุท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๕๐  ณ หองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ ชั้น ๓อาคารรัฐสภา ๑   
 
 
 
จุลนิติ   :     ในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหมของสภารางรัฐธรรมนูญในครัง้น้ีมี

ประเด็นอันถือไดวาเปนปญหาและอุปสรรคที่สําคัญ  ๆในการท่ีจะนําไปสูการ
ปฏิรูปการเมืองของประเทศไทยใหดีย่ิงข้ึนในความรูสึกของทานน้ันไดมี
แนวความคิดเห็นอยางไร 

 
รศ. นรนิติฯ   :   ประเด็นที่ถือเปนปญหาของการยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมคือ 

“เราตองรางรัฐธรรมนูญใหเปนรัฐธรรมนูญประชาธิปไตย”  แตการราง
รัฐธรรมนูญใหเปนประชาธิปไตยนั้นจะตองคํานึงถึงปญหาและความขัดแยง
ทางการเมือง  เมื่อครั้ง ๒ ปที่ผานมา  อันเนื่องมาจากการที่เราไปสงเสริม
ใหรัฐบาลมีความเขมแข็ง  แตระบบการตรวจสอบการใชอํานาจหรือการ
สรางสมดุลแหงอํานาจไมดีจนทําใหเกิดปญหาขึ้น นี่คือ ประเด็นปญหาที่
คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญจะตองนําไปพิจารณาใหมากเพ่ือคิดหา
วิธีหรือกลไกมาแกไขปญหาดังกลาว  ซึ่งก็มีหลายฝายออกมาแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นตาง ๆ เชน การลดจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือ
ใหยกเลิกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ หรือเสนอวาสมาชิก
วุฒิสภาไมควรจะมาจากการเลือกตั้งแบบสมาชิกสภาผูแทนราษฎร รวมถึง
มีการแสดงความคิดเห็นวาควรมีการจํากัดระยะเวลาการดํารงตําแหนงของ
ผูทรงอํานาจหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เชน นายกรัฐมนตรีไมควร
ดํารงตําแหนงเกิน ๒ วาระหรือเกิน ๘ ป เปนตน  นี่คือประเด็นปญหาที่
รัฐธรรมนูญฉบับใหมตองทําใหสําเร็จ  ซึ่งในรายละเอียดของรัฐธรรมนูญ
จะตองมีการแกไขอยางไรบางยังไมสามารถตอบไดในขณะนี้  แตที่สามารถ
ตอบไดในขณะนี้คือรัฐธรรมนูญฉบับใหมนั้นตองมีความเปนประชาธิปไตย  
แตการเปนประชาธิปไตยในที่นี้นั้นจะตองสามารถขจัดปญหาอันเปนสาเหตุ
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอยางฉับพลันเมื่อเดือนกันยายน 
๒๕๔๙ ที่ผานมาใหได 

   



 

บทสัมภาษณ 

๒ 

     ปญหาอีกประการหนึ่งในกระบวนการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมคือ 
การที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 
๒๕๔๙ ไดกําหนดวาเมื่อสภารางรัฐธรรมนูญพิจารณาใหความเห็นชอบกับ
รางรัฐธรรมนูญแลวตองมีการเผยแพรใหประชาชนทราบและ “จัดใหมีการ
ออกเสียงประชามติ”  ที่บอกวาเปนปญหาคือเราตองทําในเรื่องที่เรายังไมมี
ประสบการณมากอน  และการทําประชามตินั้นถาทําในเรื่องเดียวหรือ
ประเด็นเดียวก็สามารถอธิบายใหประชาชนเขาใจงาย  แตการทําประชามติ
ใหคนเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับรางรัฐธรรมนูญซึ่งเปนเรื่องใหญ และก็มี
ประเด็นหลายประเด็นซึ่งอาจทําใหเกิดความขัดแยงได  และตรงนี้อาจทําให
มีการลงประชามติไมเห็นชอบกับรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมได 

 
จุลนิติ   :     อยากทราบถึงทิศทางการทํางานของสภารางรัฐธรรมนูญในการ

ดําเนินการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหมซ่ึงมีกรอบระยะเวลาซึ่งตองจัดทําให
แลวเสร็จภายใน ๑๘๐ วันนับแตวันเปดประชุมสภารางรัฐธรรมนูญคร้ังแรก 

 
 

รศ. นรนิติฯ     :   ถึงแมการดําเนินการของสภารางรัฐธรรมนูญถูกจํากัดดวยเวลา 
แตส่ิงที่สําคัญกวาน้ันคือการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมนี้ไมใชแคเพียง
คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญมาประชุมกันแลวก็ยกรางรัฐธรรมนญู
ใหเสร็จเทาน้ัน  เพราะวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙  ไดกําหนดวาตองนํารางรัฐธรรมนูญที่
คณะกรรมาธิการฯ ยกรางขึ้นน้ี  พรอมทั้งจัดทําคําชี้แจงวารางรัฐธรรมนูญ
ที่จัดทําขึ้นใหมนั้นมีความแตกตางกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ในเรื่องใดพรอมดวยเหตุผลในการแกไขไปยังสมาชิก
สภารางรัฐธรรมนูญ องคกร และบุคคลตาง ๆ เพ่ือพิจารณา และเสนอ
ความคิดเห็น  ตลอดจนเผยแพรใหประชาชนทั่วไปทราบพรอมทั้งจัดใหมี
การรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนประกอบดวย  ซึ่งการรับฟงความ
คิดเห็นจากสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ และองคกรตาง ๆ นั้นไมยาก
เพราะองคกรตาง ๆ เขาไดจัดทําขอคิดเห็นไวแลว 

    แตท่ียากคือการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนทั้งประเทศ 
ซึ่งตองดําเนินการรับฟงความคิดเห็นต้ังแตเริ่มตนเลย เพราะถาจะรอไว
ตอนคณะกรรมาธิการฯ ยกรางเสร็จแลวคอยออกไปรับฟงความคิดเห็น
เกรงวาจะไมทันกําหนดเวลา  เมื่อรับฟงความคิดเห็นมาแลวตองใหเวลา
คณะกรรมาธิการฯ ในการกรองขอมูลและความคิดเห็นแลวรวมเปน
ประเด็น แลวพิจารณาประเด็นเพ่ือหาเหตุและผล  ฉะนั้น ในการทํางาน



 

บทสัมภาษณ 

๓ 

อยางนี้ทิศทางในการทํางานมันตองทําในเชิงรุก ตองวิ่งเขาหาประชาชน 
เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการยกรางรัฐธรรมนูญใหมากที่สุด  
และทุกขั้นตอนตองมีความโปรงใส ซึ่งจะทําใหไดรัฐธรรมนูญที่เปน
ประชาธิปไตยและตรงกับความตองการของประชาชนทั้งประเทศ 

   

     สําหรับกรอบระยะเวลา ๑๘๐ วันนั้น ผมขอเรียนวาจริง ๆ แลว 
คณะกรรมาธิการฯ ตองจัดทํารางรัฐธรรมนูญระยะแรกใหเสร็จภายใน  
๑๒๐ วัน ไมใช ๑๘๐ วัน ซึ่ง ๖๐ วันที่เหลือนี้ ตองมีการดําเนินการนําราง
รัฐธรรมนูญนั้นออกเผยแพรเพ่ือรับฟงความคิดเห็นดังที่ไดกลาวมาแลว  
ซึ่งขั้นตอนนี้ตองใชระยะเวลาอยางนอย ๓๐ วัน และเมื่อไดความคิดเห็น
มาแลวคณะกรรมาธิการฯ ก็ตองนําความคิดเห็นทั้งหมดมาประมวลเพื่อ
พิจารณาและจัดทํารายงานการแกไขเพ่ิมเติมหรือไมแกไขเพ่ิมเติม และ
เสนอรางรัฐธรรมนูญตอสภารางรัฐธรรมนูญเพ่ือพิจารณาใหความ
เห็นชอบหรือไมใหความเห็นชอบอีก  ซึ่งในภาพรวมแลวตองถือวาสภาราง
รัฐธรรมนูญดําเนินการไดรวดเร็ว อยางเชน การเลือกกรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญในสัดสวนของสภารางรัฐธรรมนูญ จํานวน ๒๕ คน ก็สามารถ
ทําการเลือกไดครบภายในวันเดียว เปนตน  ทั้งนี้ เน่ืองมาจากเราตระหนัก
ถึงกรอบระยะเวลาที่มีและที่สําคัญคือตระหนักถึงความคาดหวังของ
ประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่รอคอยรัฐธรรมนูญฉบับใหม  ซึ่งความ
คาดหวังนี้ไมใชแคคาดหวังที่จะไดรัฐธรรมนูญธรรมดาเทานั้น  แต
รัฐธรรมนูญฉบับใหมตองเปนประชาธิปไตยและตองมีกลไกหรือวิธีใหม ๆ 
ที่จะสามารถแกไขปญหาความขัดแยงในทางการเมืองที่ผานมาใหได 
   

จุลนิติ   :     ในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหมในคร้ังน้ีไดมีการกําหนดแนวทาง
การประชาสัมพันธเพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญ
มากนอยเพียงใด 

 
 

รศ. นรนิติฯ     :   การประชาสัมพันธเพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการจัดทําราง
รัฐธรรมนูญครั้งนี้มีหลักอยูวาเราตองพยายามเขาไปใหถึงประชาชน 
ในทุกพ้ืนที่และในทุกภูมิภาคของประเทศใหมากที่สุด  เพราะวาประเทศไทย
ไมใชแคกรุงเทพฯ ดวยเหตุนี้การประชาสัมพันธจึงสําคัญมาก  มีบางคน 
มีความเขาใจวาเมื่อสภารางรัฐธรรมนูญเลือกกรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญไดครบแลว  สมาชิกที่เหลือก็วางไมตองทําอะไร ซึ่งตรงนี้ 
ขอเรียนเพ่ือทําความเขาใจวาไมเปนความจริง เพราะสมาชิกที่ไมไดเปน
กรรมาธิการฯ ตองจัดทีมออกไปรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและ



 

บทสัมภาษณ 

๔ 

เผยแพรประชาสัมพันธไปดวยในตัว และอีกสวนหนึ่งตองพิจารณาจัดทํา
กติกา หลักเกณฑและวิธีการในการออกเสียงประชามติดวย 

 
จุลนิติ   :     บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะเพ่ือใหการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับ

ใหมของประเทศไทยสัมฤทธ์ิผลตามเจตนารมณน้ัน ในทรรศนะของทาน 
ในฐานะที่เปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญทานมีขอสังเกตท่ีจะฝากไปยัง 
พ่ีนองประชาชนคนไทยทั้งประเทศในเรื่องใดบาง 

 

 
รศ. นรนิติฯ     :   อยากใหประชาชนทุกคนใหความสนใจและติดตามการจัดทําราง

รัฐธรรมนูญในครั้งนี้ เปนพิเศษ  และอยากเรียนใหทราบวาเนื่องจาก 
“การออกเสียงประชามติ” ของประชาชนเพื่อเห็นชอบหรือไมเห็นชอบกับ 
รางรัฐธรรมนูญครั้งนี้จะมีประเด็นจํานวนมากที่ตองพิจารณา  ซึ่งเปนการ
ยากที่จะจัดทํารางรัฐธรรมนูญ และใหคนเห็นดวยในทุกประเด็น   
ถาประเด็นใดไมใชประเด็นหลักในรัฐธรรมนูญการเห็นตางกันคงไมเปนไร  
เวนแตถาเปนประเด็นหลักใหญเทานั้น   

 

    ดังน้ัน ไมควรพยายามยกเอาประเด็นรองหรือประเด็นปลีกยอย 
มาเปนประเด็นหลักในการตัดสินใจวาเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับราง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม  ขอเพียงแตประเด็นหลักหรือโดยภาพรวมดีก็นาจะ
พอแลว  ทั้งนี้เพราะรัฐธรรมนูญก็เหมือนกฎหมายทั่วไปที่สามารถแกไขได 
เมื่อมีขอบกพรองเกิดขึ้นในการบังคับใช  แตกตางก็แตเฉพาะกระบวนการ
ในการแกไขเทานั้น  ประการสําคัญถาเราไดรัฐธรรมนูญฉบับใหมมาแลว  
การเมืองของประเทศไทยก็คงจะเขาสูภาวะปกติไดในที่สุด 
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 ศ.ดร. สมคิด  เลิศไพฑูรย  เลขานุการคณะกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญ 
 
 
 

เมื่อวันอังคารที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๐  ณ อาคารรัฐสภา ๓ 
 

 
 
 

จุลนิติ   :     ในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหมของสภารางรัฐธรรมนูญในครั้งน้ี 
มีประเด็นอันถือไดวาเปนปญหาและอุปสรรคที่สําคัญ ๆ ในการท่ีจะนําไปสู
การปฏิรูปการเมืองของประเทศไทยใหดีย่ิงข้ึนในความรูสึกของทานน้ัน 
ไดมีแนวความคิดเห็นไวอยางไร 

 

ศ.ดร. สมคิดฯ   :   ปญหาและอุปสรรคที่สําคัญจริง ๆ มีอยูหลายประเด็น แตที่เปน
ประเด็นหลักมีอยู ๒ เรื่อง คือ  

   ประเด็นแรก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ นั้นไดใหฝายบริหารมีความเขมแข็งหรือมีอํานาจมากจนเกินไป  และ 

    ประเด็นท่ีสอง  คือ กลไกการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐมีความ
ลมเหลวโดยสิ้นเชิง ทั้งนี้ เพราะฝายบริหารไปแทรกแซงองคกรอิสระ
เหลานั้น   

    เพราะฉะนั้น ๒ ประเด็นดังกลาวจึงเปน ๒ ประเด็นหลักใหญ ๆ  
ที่การยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมนี้จะตองหาทางแกไขใหได  สวนที่เหลือ 
ก็เปนประเด็นปลีกยอย  แตจริง ๆ แลวก็ไมไดยอยมาก เชน เรื่องสิทธิ
เสรีภาพ เปนตน  เพราะถามองจากมุมของประชาชนก็ถือเปนประเด็นใหญ
ไดเชนกัน  

    แตสําหรับผมนั้นคิดวาประเด็นใหญจริง ๆ ที่เปนสาเหตุในการ 
ลมลางรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๔๐ คือเรื่องสถาบันการเมือง  ดังนั้น จึงมีโจทยที่
เราจะตองหาคําตอบคือ ทําอยางไรที่จะทําใหความเขมแข็งของฝายบริหาร
ยังคงมีอยู แตสามารถถูกตรวจสอบไดงายขึ้น กับทําอยางไรใหองคกร
อิสระทั้งหลายทํางานไดอยางมีอิสระและเปนกลางอยางแทจรงิ 

   กรอบการทํางานของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญก็จะมีอยู  
๓ กรอบ คือ  

   กรอบท่ีหน่ึง  เร่ืองสิทธิเสรีภาพของประชาชน เร่ืองแนวนโยบาย
พ้ืนฐานแหงรัฐและเรื่องการกระจายอํานาจ 

   กรอบที่สอง  เร่ืองสถาบันการเมือง และ 
   กรอบที่สาม  เร่ืององคกรอิสระ 
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   ซึ่งกรอบการทํางานทั้งสามกรอบดังกลาว  เราใหน้ําหนักใกลเคียง
กัน แตเมื่อเปรียบเทียบวาเรื่องอะไรเปนเรื่องใหญ  ผมมีความเห็นวาเรื่อง
สถาบันการเมืองนาจะเปนเรื่องใหญที่มีความสําคัญที่สุด เพราะเปนเรื่องที่
คนสนใจกันมาก  ดังจะเห็นไดจากส่ือในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งคอนขางจะพูดใน
เรื่องสถาบันการเมืองอยูคอนขางมาก 
 

จุลนิติ   :     อยากทราบถึงทิศทาง บทบาทและอํานาจหนาท่ีของสภาราง
รัฐธรรมนูญกับการดําเนินการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหมโดยภาพรวม 
เปนอยางไร 

 

ศ.ดร. สมคิดฯ     :   ทิศทางการยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมก็คือตองรางรัฐธรรมนูญ
ใหดีกวาเดิมและคงไมจํากัดเฉพาะ ๒ ประเด็นใหญที่ไดกลาวไปแลวเทานั้น 
แตจะทําอยางไรใหการยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมนี้มีพัฒนาการในทางที่ดี
ขึ้น  อยางเชน ในเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชน  ผมคิดวามีหลายประเด็น
ที่เราสามารถทําใหเกิดขึ้นได เชน ในเรื่องของกฎหมายลูกที่ไมไดประกาศใช
เลยในรอบ ๙-๑๐ ป ของการใชรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๔๐ ไดแก กฎหมาย
เกี่ยวกับการทําประชาพิจารณ  กฎหมายชุมชนทองถิ่นด้ังเดิม  กฎหมาย 
วาดวยการคืนอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืน  ตลอดจนกฎหมายวาดวยการ
คุมครองผูบริโภคก็ไมไดตราขึ้นแตอยางใด  รวมถึงการกระจายอํานาจ
ใหแกทองถิ่น  ซึ่งรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๔๐ ก็เขียนไวคอนขางดีแตวามีปญหา
ในทางปฏิบัติอยางที่เราทราบดีวาทุกวันนี้การกระจายอํานาจแกทองถิ่นยัง
ไมไดทําไปอยางเต็มที่  ดังนั้น จําเปนตองไปแกไขใหมีการกระจายอํานาจ
แกทองถิ่นมากกวาเดิม 

   ในสวนขององคกรศาลนั้นคงตองมีการปรับปรุงหลายเรื่อง  
เชน ศาลรัฐธรรมนูญ เปนตน  ซึ่งอาจตองมีการปรับปรุงทั้งเรื่องของ
องคประกอบและอํานาจหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญดวย 

   การรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมน้ัน รัฐธรรมนูญฯ (ฉบับช่ัวคราว)  
พ.ศ. ๒๕๔๙  ไดกําหนดใหมีการเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๔๐ ดวยวา
มีขอดีขอเสียอยางไรบาง  ถามีการแกไขเพ่ิมเติมแตกตางไปจาก
รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๔๐ แลว ตองมีเหตุผลอธิบายไว  หลายคนแสดงความ
คิดเห็นวาไมควรที่จะเอารัฐธรรมนูญฯ ๒๕๔๐ มาเปนหลักเพราะวา
รัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวทําใหเกิดระบอบทักษิณขึ้น  หลายคนก็แสดง
ความคิดเห็นวาถาเอารัฐธรรมนูญฯ ๒๕๔๐ มาเปนตัวต้ังแลวอาจจะทําให
การเมืองไทยยอนกลับไปยังจุดเดิม  ซึ่ งผมมีความเห็นวาอยางไร 
เราก็หลีกเลี่ยงที่จะใชรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๔๐ เปนตัวต้ังไมได  แตทั้งนี้ไมได
หมายความวาเราจะจํากัดไว เฉพาะรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๔๐ เทานั้น   
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ผมหมายความวาถามีรัฐธรรมนูญฯ ที่ไดเคยประกาศใชบังคับมาแลว 
ฉบับใดฉบับหนึ่งหรือหลายฉบับที่ดีกวารัฐธรรมนูญฯ ๒๕๔๐ เราก็เอา
หลักการดี ๆ มาแกไขหรือปรับใชไดเหมือนกัน  แตถาถามวาจะใช
รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๔๐ เปนหลักหรือไม   ผมตอบไดว าเราตองยึด
รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๔๐ เปนหลักในการยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม เพราะผม
เชื่อวาคนสวนใหญยังเห็นตรงกันวารัฐธรรมนูญฯ ๒๕๔๐ นาจะเปน
รัฐธรรมนูญฉบับที่ดีที่สุดฉบับหนึ่งของประเทศไทย 

 
 

จุลนิติ   :     ทานคิดวาในเร่ืองกรอบระยะเวลาในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญให
แลวเสร็จภายใน ๑๘๐ วันนับแตวันเปดประชุมสภารางรัฐธรรมนูญคร้ังแรก
น้ันจะเปนปญหาหรืออุปสรรคตอการทํางานของสภารางรัฐธรรมนูญหรือไม 
เพียงใด 

 

ศ.ดร. สมคิดฯ   :   เกี่ยวกับกรอบระยะเวลา ๑๘๐ วันนั้นถือวานอย  แตก็ไมนอยมาก
จนเกินไป เมื่อเปรียบเทียบกับกรอบระยะเวลา ๒๔๐ วัน ในการยกราง
รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๔๐ ตอนนั้นเราก็มีความเห็นวานอย  ทั้งนี้เพราะวา
รัฐธรรมนูญที่ดีนั้นจําเปนตองใชเวลาในการรางมากพอสมควร  ตองคอย ๆ 
คิดและคอย ๆ ทําไป แตเมื่อไดกําหนดกรอบเวลาไว ๑๘๐ วัน ดังนี้แลวถาม
วานอยหรือไม  ผมก็ตองตอบวานอยแตถาถามวาพอสมควรหรือไม  ก็ขอ
ตอบวาสามารถทําใหเสร็จทันตามกรอบเวลาไดไมมีปญหาแตอยางใด   
แตถาถามตอไปอีกวาถามีเวลามากกวาน้ีจะดีไหม  ผมก็บอกวาดีกวา 
เพราะหากมีเวลามากกวานี้จะทําใหมีเวลาใครครวญและกลั่นกรอง  เรื่อง
ไหนที่ยังมีขอบกพรองอยูจะไดแกไขใหมีความละเอียดรอบคอบขึ้น 

  
จุลนิติ   :     ในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหมในคร้ังน้ีไดมีการกําหนดแนวทาง

การประชาสัมพันธเพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญ
มากนอยเพียงใด 

 

ศ.ดร. สมคิดฯ     :   ในเรื่องการประชาสัมพันธนั้นสภารางรัฐธรรมนูญไดแตงตั้ง
คณะกรรมาธิการประชาสัมพันธและเผยแพรขึ้น และนอกจากนี้แลวยังได
แตงตั้งคณะกรรมาธิการสามัญและวิสามัญ  ดังนี้ 

   ๑. คณะกรรมาธิการรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของ
ประชาชนภาคกลาง 

   ๒. คณะกรรมาธิการรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของ
ประชาชนภาคเหนือ 

   ๓. คณะกรรมาธิการรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของ
ประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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   ๔. คณะกรรมาธิการรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของ
ประชาชนภาคใต 

   ๕. คณะกรรมาธิการรับฟ งความคิดเห็นขององคกรตาม
รัฐธรรมนูญ 

   ๖. คณะกรรมาธิการวิสามัญประสานการมีสวนรวมและการ
ประชามติ 

   ๗. คณะกรรมาธิการวิสามัญประจําจังหวัด ๗๖ จังหวัด 
   ซึ่งในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยกรรมาธิการดังกลาว

นั้นเปนการประชาสัมพันธไปดวยในตัว และในขณะนี้เราก็ไดพยายาม 
ทําความเขาใจในเรื่องการยกรางรัฐธรรมนูญใหแกประชาชนเพื่อใหทราบ
มากที่สุดเทาที่จะมากได และถาหากประชาชนจะสงความคิดเห็นเก่ียวกับ
การยกรางรัฐธรรมนูญก็สามารถสงมาไดตลอดภายในกําหนด ๑๘๐ วัน   
แตถาสงมาในชวงเวลากอนท่ีคณะกรรมาธิการฯ จะทํารางท่ี ๑ เสร็จภายใน
วันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๕๐ ก็จะมีผลดีกวาเพราะวาอยูในชวงท่ีกรรมาธิการฯ
กําลังยกราง   

    แตอยางไรก็ดีภายหลังวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๐ ก็ยังสามารถสง
มาไดอีกเพราะวายังมีชวงเวลาที่คณะกรรมาธิการฯ ตองนํารางรัฐธรรมนูญ
มาแกไขปรับปรุงภายหลังจากที่ไดรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและ
องคกรตาง ๆ กอนที่จะไดเสนอรางที่ ๒ ตอสภารางรัฐธรรมนูญเพ่ือ
พิจารณาใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบภายในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๐ 

   ดังนั้ น ในความคิดเห็นของผมการประชาสัมพันธอาจจะ 
มีความสําคัญมากแตวาส่ิงท่ีมีความสําคัญกวาน้ันคือการใหประชาชน 
มีความเขาใจและมีสวนรวมในการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมน้ี  และ 
ในความเห็นสวนตัวของผมเองซึ่งไดมีสวนในการยกรางรัฐธรรมนูญ 
ทั้งรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญฉบับใหมนี้ดวยแลว  ผมเห็นวา
ประชาชนมีสวนรวมในการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมท่ีกําลังดําเนินการ 
ยกรางอยูในปจจุบันน้ีมากกวาในการรางรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๔๐ ท่ีไดถูกยกเลิก
ไปดวยซํ้า 

 
จุลนิติ   :     บทสรุปสงทาย และขอเสนอแนะเพื่อใหการจัดทํารัฐธรรมนูญ 

ฉบับใหมของประเทศไทยสัมฤทธ์ิผลตามเจตนารมณ ในทรรศนะของทาน 
ในฐานะที่เปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญทานมีขอสังเกตท่ีจะฝากไปยัง 
พ่ีนองประชาชนคนไทยทั้งประเทศในเรื่องใดบาง 

 

ศ.ดร. สมคิดฯ     :   ปจจุบันถือวาหมดยุคที่จะใหคนจํานวน ๓๕ คน หรือ ๑๐๐ คน 
ทํางานทั้งหมดแทนประชาชนทั้งประเทศ  เราหมดยุคผูแทน ทั้งผูแทน 



 

บทสัมภาษณ 

๙ 

ที่ทําหนาที่นิติบัญญัติ และผูแทนในการรางรัฐธรรมนูญแลว เพราะยุคนี้
เปนยุคที่ประชาชนตองมีสวนรวม ซึ่งผมคิดวาประชาชนไมควรติดตามและ
คอยฟงแตเพียงวาสภารางรัฐธรรมนูญยกรางรัฐธรรมนูญไปถึงไหนแลว   

    แตวาประชาชนควรมีสวนรวมโดยสงความคิดเห็นของทานมายัง
สภารางรัฐธรรมนูญหรือเขาไปแสดงความคิดเห็นไดในเว็บไซดของสภาราง
รัฐธรรมนูญ (www.parliament.go.th)  ผมอยากเห็นรัฐธรรมนูญ 
ฉบับนี้เปนรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนอยางแทจริง  ซึ่งหลายคนแสดงความ
คิดเห็นวากระบวนการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมมีขอเสียในประเด็นที่ตองมี
การออกเสียงประชามติ เพราะเห็นวาการนํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม 
ใหประชาชนออกเสียงประชามติเปนจุดหักเหที่สําคัญของรัฐธรรมนูญ 
ฉบับใหม  ซึ่งรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมอาจจะไมไดรับความเห็นชอบของ
ประชาชนก็ได  แตผมมีความเห็นตรงกันขามกับความเห็นดังกลาว  เพราะ
ผมมองวาการออกเสียงประชามตินั้นเปนขอดีของการรางรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหมนี้เพราะ”การใหประชาชนออกเสียงประชามติจะทําใหความเปนเจาของ
รัฐธรรมนูญของประชาชนมีสูงมาก” และการลงประชามติครั้งนี้นอกจาก 
จะเปนการเคลื่อนไหวครั้งใหญของประชาชนทั้งประเทศแลวยังจะทําให
ประชาชนรูจักรัฐธรรมนูญเพ่ิมมากขึ้นกวาในอดีต  และถาในการออกเสียง
ประชามติครั้งนี้มีประชาชนออกมาใชสิทธิออกเสียงในจํานวนมาก  ผมเชื่อ
วาเสียงสวนใหญของประชาชนจะเปนเสียงชี้ขาด และถาเสียงสวนมากช้ีขาด
ไปในทางท่ีเห็นดวยกับรางรัฐธรรมนูญฉบับน้ีก็จะเปนเกราะปองกันการ 
ลมลางรัฐธรรมนูญได   

    มีคนถามผมวาจะทําอยางไรใหรัฐธรรมนูญเปนรัฐธรรมนูญที่ถาวร
อยูไดนาน  ผมบอกวาผมไมใชคณะรัฐประหารจึงไมสามารถตอบคําถามได
วาในอนาคตจะมีการลมลางรัฐธรรมนูญอีกหรือไม  ผมตอบไดเพียงวาสภา
รางรัฐธรรมนูญจะพยายามทํารัฐธรรมนูญใหดีที่สุด พยายามจะแกไข
สภาพปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในการใชบังคับรัฐธรรมนูญฯ 
๒๕๔๐ ใหได  และจะทําใหดีกวารัฐธรรมนูญฯ ๒๕๔๐ ใหได การถูกยกเลิก
เร็วหรือชามีปจจัยอยูหลายปจจัย แตถารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดรับการ
สนับสนุนจากประชาชนสวนใหญของประเทศแลว ผมคิดวาคนที่จะลมลาง
รัฐธรรมนูญคงจะตองคิดหนัก 

                                  
                                                               
                               
                                   



 
 
 
 

 
 

 ปจจุบันนี้มีปญหาทางกฎหมายมากหลาย แตละคนจะตอง
ใชความรูที่ไดเรียนและความรูที่คิดเองดวย มาปฏิบัติเพื่อแกไขปญหา
ที่จะเกิดขึ้นได คือเกิดปญหานั้น ไมใชจะเขาโรงศาลเปนปญหาที่คน
เขาอยากจะปฏิบัติตนใหดีใหสามารถที่จะรักษาประเทศชาติใหมี
ความสุขความสงบแตวาปญหานี้ จะแกดวยกฎหมายก็ยากเต็มที 
เพราะกฎหมายขัดกัน โดยมากมีปญหาแลวก็บอกวาถาขัดกันหรือขัด
กับกฎหมายที่สูงกวา ก็ตองใชกฎหมายที่สูงกวา เชนที่บอกวาถาไมมี
อะไรไมมีคําตอบ ก็ใหไปหาในรัฐธรรมนูญ แตในรัฐธรรมนูญเอง 
ก็คงทราบวามีปญหาที่ขัดกันเอง รัฐธรรมนูญขัดขาตัวเอง ฉะนั้น 
จะทํายังไง ก็จะตองใหผูที่มีความรูและมีความสามารถคิดดวย  
สามัญสํานึกของตัวเองใหแกไขได 
 

 
 
 

พระราชดํารัส 
ในโอกาสใหประธานศาลฎีกานําผูพพิากษาประจํากระทรวงเฝาฯ 

เพื่อถวายสัตยปฏิญาณกอนเขารับหนาที ่
ณ ศาลาเริง วงัไกลกังวล 

วันจันทรท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๓ 
 
 



 

สรปุมติคณะรฐัมนตรี 

๑๑ 

 

 

 
 

โดย  นายบรรหาร  กําลา  
  นิติกร  กลุมงานพัฒนากฎหมาย  สํานกักฎหมาย 

  

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
วันท่ี  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๔๙

 
เรื่อง   รางพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการการประกอบธุรกิจใหบริการออก
ใบรับรองลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ 
โดยมีสาระสําคัญคือ ใหมีพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการการประกอบธุรกิจใหบริการ
ออกใบรับรองลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส และใหสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
โดยใหรับความเห็นและขอสังเกตของกระทรวง
พาณิชยในบางประเด็นไปประกอบการพิจารณาดวย 
แลวใหดําเนินการตอไป 

 

เรื่อง   รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ จํานวน ๓ ฉบับ 
  คณะรั ฐมนตรี มี ม ติ เห็ นชอบตามที่
กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังตอไปนี้  
      ๑. รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย  
เชียงใหม  พ.ศ. .... ปรับปรุงกฎหมายวาดวย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
       ๒.  รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
นเรศวร พ.ศ. .... ปรับปรุงกฎหมายวาดวย
มหาวิทยาลัยนเรศวร และ 
 
 

 
       ๓.  ร า ง พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ส ถ า บั น
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
พ.ศ. .... ปรับปรุงกฎหมายวาดวยสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
       ทั้งนี้  เพื่อประโยชนในการบริหารจัดการที่
เปนอิสระและมีความคลองตัว สามารถจัดการศึกษา
ในระดั บอุ ดมศึ กษาได อย างมี คุณภาพและ
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเคยเสนอเขาสูการ
พิจารณาของสภาผูแทนราษฎรแลว และใหเสนอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป 

    
เรื่อง   รางพระราชบัญญัติวาดวยสภากาชาด
ไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การจัดสรางเหรียญ
กาชาดสดุดี) 
  คณะรั ฐมนตรี มี ม ติ เห็ นชอบตามที่
สภากาชาดไทยเสนอ   โดยมีสาระสํ าคัญคือ  
จัดสรางเหรียญกาชาดสดุดีเพื่อพระราชทานแก 
ผูประกอบคุณงามความดีชวยเหลือ หรือสงเสริม
สนับสนุนกิจการอันเปนการอํานวยประโยชนแก
สภากาชาดไทย และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ผูทรงดํารง
ตําแหนงสภานายิกาสภากาชาดไทยที่ยาวนานที่สุด 
เนื่ องในโอกาสพระราชพิ ธีมหามงคลเฉลิ ม 
พระชนมพรรษา ๖ รอบ สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ 
พระบรมราชิ นี นาถ  ใน วันที่  ๑๒  สิ งหาคม  

 
 ๙  



 

สรุปมติคณะรฐัมนตรี 

๑๒ 

 

พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณาตอไป 

 

เรื่ อง   ร างพระราชบัญญั ติคุ มครองการ
ดําเนินงานขององคการดาวเทียมเคลื่อนที่
ระหวางประเทศ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวง
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารเสนอ  
โดยมีสาระสําคัญคือ ใหมีกฎหมายคุมครองการ
ดําเนินงานขององคการดาวเทียมเคลื่อนที่ระหวาง
ประเทศ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแลว และใหเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณาตอไป 

 

เรื่อง  รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตรารัษฎากร 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุน
ตลาดการเงิน) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ โดยมีสาระสําคัญคือ  
ลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะจากรอยละ ๓.๐ เหลือ 
รอยละ ๐.๐๑ ใหแกการประกอบกิจการธนาคาร 
กิจการธุ รกิ จเงินทุน ธุ รกิ จหลักทรัพย ธุ รกิ จ
เครดิตฟองซิเอร และการประกอบกิจการโดยปกติ
เยี่ยงธนาคารพาณิชย สําหรับรายรับจากการ
ประกอบธุรกรรมในตลาดการเงิน ตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศ
กําหนด โดยใหมีผลใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป และใหสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แลวดําเนินการตอไป 

 

เรื่อง   รางพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่
กระทรวงสาธารณสุขเสนอ โดยมีสาระสําคัญคือ  

ใหมีกฎหมายกําหนดมาตรการ ควบคุมการผลิต  
การนําเขา การขาย การโฆษณา การบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล และการบําบัดรักษา ฟนฟู
สภาพผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอลขึ้นใชบังคับและ 
สงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แลวนําเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป  
 

เรื่อง   รางพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....   และรางพระราช
กฤษฎีกาบําเหน็จบํานาญสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และรัฐมนตรี พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเกี่ยวกับรางพระราช-
บัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... และรางพระราชกฤษฎีกาบําเหน็จบํานาญ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และ
รัฐมนตรี พ.ศ. .... ของกระทรวงการคลัง เนื่องจาก
รางกฎหมายทั้งสองฉบับเปนการดําเนินการเพื่อให
เป นไปตามบทบัญญั ติของรั ฐธรรมนูญแห ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่สิ้นสุด 
ไปแลว จึงใหกระทรวงการคลังรับไปพิจารณา 
อีกครั้งหนึ่ง   
 

เรื่อง   รางพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน 
พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ โดยมีสาระสําคัญคือ รวม
กฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชยและกฎหมาย
วาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย 
และธุรกิจเครดิตฟองซิ เอร เปนกฎหมายฉบับ
เดียวกัน และปรับปรุงการกํากับดูแลธุรกิจสถาบัน
การเงินใหเหมาะสมและสอดคลองกับการพัฒนาและ
การเปลี่ยนแปลงในระบบการเงินและใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวเสนอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป    

  



 

สรุปมติคณะรฐัมนตรี 

๑๓ 

 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
วันท่ี  ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๔๙  

  
เ รื่ อ ง   ร า ง พ ร ะ ร า ช บั ญญั ติ ป ร ะ ก อ บ
รัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติหลักเกณฑการ
แตงต้ังและการดํารงตําแหนงผู พิพากษา
อาวุโส (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และรางพระราช-
บัญญั ติระเบียบขาราชการฝายตุลาการ 
ศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่
สํานักงานศาลยุติธรรมเสนอ ดังตอไปนี้ 
       ๑.  ร า งพ ร ะ ร า ชบั ญญั ติ ป ร ะ ก อบ
รัฐธรรมนูญวาดวยวิ ธีพิจารณาคดีอาญาของ 
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
โดยมีสาระสําคัญคือใหมีผูพิพากษาอาวุโสใน 
ศาลฎีกาตามกฎหมายหลักเกณฑการแตงต้ัง 
และการดํารงตําแหนงผูพิพากษาอาวุโสรวมเปน 
องคคณะผูพิพากษาในการพิจารณาพิพากษา
คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองได 
       ๒.  รางพระราชบัญญัติหลักเกณฑการ
แตงต้ังและการดํารงตําแหนงผูพิพากษาอาวุโส 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญคือ ให 
ผูพิพากษาอาวุโสซึ่งมีความเชี่ยวชาญดานกฎหมาย
และมีประสบการณในการพิจารณาพิพากษาคดี 
มาเปนเวลานานสามารถดํารงตําแหนงผูพิพากษา
อาวุโสในศาลที่ไมสูงกวาชั้นศาลที่ผูนั้นเคยดํารง
ตําแหนงกอนดํารงตําแหนงผูพิพากษาอาวุโสได  
       ๓.  รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
ฝายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมี
สาระสําคัญคือ ใหมีตําแหนงผูพิพากษาอาวุโสเพื่อ
พิจารณาพิพากษาคดีในศาลฎีกา  ศาลอุทธรณ และ
ศาลชั้นตน และใหประธานศาลฎีกามีอํานาจสั่งให 
ผูพิพากษาอาวุโสไปชวยทํางานชั่วคราวในกรณี
จําเปนเพื่อประโยชนแกราชการศาลยุติธรรม  

      ทั้ งนี้  ใหส งสํ านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลวนําเสนอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติพิจารณาเปนเรื่องดวนตอไป 
 
เรื่อง  รางพระราชบัญญัติคนขอทาน พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยเสนอ โดยมีสาระสําคัญคือ ปรับปรุงกฎหมาย
ว าด วยการควบคุ มการขอทานเพื่ อกํ าหนด
วิธีดําเนินการเกี่ยวกับคนขอทานใหชัดเจนและ
เหมาะสมยิ่งขึ้น รวมทั้งกําหนดใหบุคคลซึ่งกระทํา
การใด ๆ ใหผูอื่นกระทําการขอทานตามสถานที่ 
ตาง ๆ ไดรับโทษทางอาญา และใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  
   
เรื่ อง   ร างพระราชบัญญั ติแก ไขเพ่ิมเติม 
พระราชกํ าหนดบริษั ทบริ หารสินทรัพย  
พ.ศ. ๒๕๔๑ พ.ศ. .... 
  คณะรั ฐมนตรี มี ม ติ เห็ นชอบตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ โดยมีสาระสําคัญคือ แกไข
เพิ่มเติมพระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพย 
พ.ศ. ๒๕๔๑ เพื่อใหบริษัทบริหารสินทรัพยสามารถ
รับซื้อ รับโอน และรับจางบริหารสินทรัพยดอย
คุณภาพและสินทรัพยของสถาบันการเงินที่ถูกระงับ
การดําเนินกิจการ เลิก หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบการธนาคารพาณิชย ธุรกิจเงินทุนหรือ
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร ตลอดจนหลักประกันของ
สินทรัพยนั้น เพื่อนํามาบริหารหรือจําหนายจายโอน
ตอไป และกําหนดหลักเกณฑที่เหมาะสมในการ
กํากับดูแลและควบคุมตรวจสอบการดําเนินกิจการ
ของบริษัทบริหารสินทรัพยเพื่อใหการบริหารจัดการ
สินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงินเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งสํานักงานคณะ-



 

สรุปมติคณะรฐัมนตรี 

๑๔ 

 

กรรมการกฤษฎีกาไดตรวจพิจารณาแลว และให
เสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาเปนเรื่องดวน
ตอไป 
   
เ รื่ อ ง   ร า ง พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ เ ว น คื น
อสังหาริมทรัพย เพ่ือสรางกิจการรถไฟฟา
โครงการรถไฟฟ ามหานครสาย เฉลิ ม 
รัชมงคล ในทองที่เขตบางซื่อ เขตจตุจักร   
เขตหวยขวาง  เขตดินแดง  เขตราชเทวี  
เขตวัฒนา  เขตคลองเตย  เขตปทุมวัน  
และเขตสาทรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่
กระทรวงคมนาคมเสนอ ที่ไดปรับปรุงแกไขในสวน
ของรายชื่อเจาของหรือผูครอบครองที่ดินที่ตอง
เวนคืนและแผนที่ทายพระราชบัญญั ติเวนคืน
อสังหาริมทรัพยฯ ใหถูกตองกับขอเท็จจริงใน
ปจจุบันยิ่งขึ้น และใหสงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง แลวนําเสนอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาเปนเรื่องดวน
ตอไป 
 
เรื่อง  รางพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัย
จากรถ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวง
พาณิชยเสนอ โดยมีสาระสําคัญคือ แกไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญั ติคุ มครองผูประสบภัยจากรถ  
พ.ศ. ๒๕๓๕ บางประการ เชน บทบัญญัติเกี่ยวกับ
หลักฐานการมีประกันความเสียหายการแจงการ 
บอกเลิกกรมธรรม การใชจายเงินกองทุน การจาย
คาเสียหายเบื้องตนจากเงินกองทุน และการเรียก
คาเสียหายเบื้องตนคืน รวมทั้งปรับปรุงบทกําหนด
โทษใหเหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาไดตรวจพิจารณาแลว และใหนําเสนอสภา
นิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาเปนเรื่องดวนตอไป  
   

เรื่อง  รางพระราชบัญญัติขายตรงและตลาด
แบบตรง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สํานัก
นายกรัฐมนตรี โดยสํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคเสนอ โดยมีสาระสําคัญคือ กําหนด
ความผิดและบทกําหนดโทษสําหรับผูที่ขัดขวาง
หรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ 
ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๕  ของพระราชบัญญัติ
ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แลว และใหนําเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณาเปนเรื่องดวนตอไป 
 
เรื่อง  รางพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทํา
ดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ
ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยเสนอ โดยมีสาระสําคัญคือใหมีกฎหมาย 
วาดวยการคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรง 
ในครอบครัว ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแลว และโดยที่ ร างมาตรา ๘  
วรรคหนึ่ง ไดกําหนดใหฟองคดีตอศาลภายใน 
สี่สิบแปดชั่วโมง นับแตไดตัวผูกระทําความรุนแรง
ในครอบครัว ซึ่งอาจเปนระยะเวลาที่นอยเกินกวา 
ที่จะดําเนินการไดทัน จึงใหกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย รับไปพิจารณา
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดระยะเวลา
ดังกลาวใหเหมาะสม แลวนําเสนอคณะรัฐมนตรีอีก
ครั้งหนึ่ง ประกอบกับรางมาตรา ๑๓ ไดกําหนดให
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย จั ดให มี ระบบงานเพื่ อสนั บสนุ นการ
ดําเนินการ และการบังคับใหเปนไปตามราง
พระราชบัญญัติ จึงสมควรที่กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยจะไดพิจารณา
เตรียมการไวลวงหนา เพื่อสามารถดําเนินการ
รองรับการใชบังคับกฎหมายไดอยางทันการณ 



 

สรุปมติคณะรฐัมนตรี 

๑๕ 

 

เรื่อง  รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ จํานวน ๔ ฉบับ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติดังนี้  
       ๑.  เห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
เสนอ ดังนี้ 
            ๑.๑  รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
บูรพา พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญคือ ปรับปรุง
กฎหมายวาดวยมหาวิทยาลัยบูรพา และ 
            ๑.๒  รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย-
มหิดล พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญคือปรับปรุง
กฎหมายวาดวยมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชนในการบริหารจัดการที่ เปนอิสระและ 

มีความคลองตัวสามารถจัดการศึกษาในระดับ 
อุดมศึกษาไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น  
          ซึ่ งผ านการตรวจพิ จารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา และสภามหาวิทยาลัย 
ได ใหความเห็นชอบแลวและใหนําเสนอสภา 
นิ ติบัญญั ติแห งชาติพิ จารณาเปนเรื่ องด วน 
ตอไป  
       ๒.  อนุ มั ติ ต า มที่ รั ฐ ม นต รี ว า ก า ร
กระทรวงศึกษาธิการเสนอขอถอนรางพระราช-
บัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... และราง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
วันท่ี  ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๔๙ 

  
เรื่อง รางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
เบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ พ.ศ. .... 
  คณะรั ฐมนตรี มี ม ติ เห็ นชอบตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ โดยมีสาระสําคัญคือ กําหนด
หลักเกณฑและอัตราการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ในวันทําการและในวันหยุด ราชการ ดังนี้ วันทําการ 
(จันทร-ศุกร) ต้ังแตเวลา๑๖.๓๐-๒๐.๓๐ น. (รวม  
๔ ชั่วโมง) ไดรับอัตราคาตอบแทนชั่วโมงละ ๕๐ บาท 
รวม ๔ ชั่ วโมงเปนเงิน ๒๐๐บาทตอวัน และ
วันหยุดราชการ (เสาร, อาทิตย) และวันหยุดพิเศษ
อื่นๆ ต้ังแตเวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. (รวม ๗ ชั่วโมง) 
ไดรับอัตราคาตอบแทนชั่วโมงละ ๖๐ บาท รวม  
๗ ชั่วโมง เปนเงิน ๔๒๐ บาทตอวัน ซึ่ งคณะ-
กรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติ 
ที่เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๒ ตรวจพิจารณาแลว 
และใหดําเนินการตอไป  
 

เรื่อง รางกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ 
ระยะเวลาและอัตราการจายประโยชนทดแทน
ในกรณีชราภาพ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่
กระทรวงแรงงานเสนอ โดยมีสาระสําคัญคือ ปรับปรุง
หลักเกณฑการจายเงินบํานาญชราภาพตามมาตรา 
๗๗ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 
และที่แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อใหผูประกันตนที่มีอายุ
ครบหาสิบหาปบริบูรณ ที่ไดสงเงินสมทบไมนอย
กวาหนึ่งรอยแปดสิบเดือน มีสิทธิไดรับเงินบํานาญ 
ชราภาพเพิ่มขึ้นใหเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ  
และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แลวดําเนินการตอไป 
 
เรื่อง  รางพระราชบัญญัติของสมาชิกสภานิติ
บัญญัติแหงชาติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมา
พิจารณากอนรับหลักการ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอแนวทางปฏิบั ติ
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เ กี่ ย ว กั บ ร า งพ ร ะ ร าชบั ญญั ติ ข อ ง สม าชิ ก 
สภานิติบัญญัติแหงชาติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมา
พิจารณากอนรับหลักการ โดยใหสวนราชการ 
ตาง ๆ ถือแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ ในการเสนอ 
สภานิติบัญญัติแหงชาติเพื่อขอรับรางพระราช-
บัญญัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติมา
พิจารณากอนรับหลักการ โดยปกติใหขอเวลา
สําหรับพิจารณาอยางนอย ๒๐ วัน และเมื่อสภา 
นิติบัญญัติแหงชาติอนุมัติแลว ใหสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีสงรางพระราชบัญญัตินั้น ให
สํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิ จารณา
ดําเนินการ โดยใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เชิญผูแทนกระทรวง ทบวง กรมที่เกี่ยวของกับราง
พระราชบัญญัตินั้น มารวมพิจารณาโดยดวนใหแลว
เสร็จ และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณากอนเสนอสภา
นิติบัญญัติแหงชาติภายในกําหนดเวลาที่ขอรับมา 
และเพื่อใหการพิจารณารางพระราชบัญญัติแตละ
ฉบับมีความสอดคลองกับทิศทางนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีและกรอบของงบประมาณ ใหสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เชิญผูแทนสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และสํานักงบประมาณรวมพิจารณาดวย 
ทุกครั้ง 
 
เรื่อง  รางพระราชบัญญัติยกเลิกประกาศ
หัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข  ฉบับที่  ๘  เรื่อง  หามกักตุนสินคา  
ลงวันที่ ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙  
พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่
กระทรวงพาณิชยเสนอ โดยมีสาระสําคัญคือ ยกเลิก
ประกาศหัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
ฉบับที่  ๘ เรื่อง หามกักตุนสินคา ลงวันที่  ๒๐ 
กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ โดยหากมีการ 
ฉวยโอกาสขึ้นราคาหรือกักตุนสินคาใหใชอํานาจตาม

พระราชบัญญั ติวาดวยราคาสินคาและบริการ  
พ.ศ. ๒๕๔๒ กํากับดูแลและคุมครองผูบริโภค 
มิใหถูกเอารัดเอาเปรียบได และสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณา กอนนําเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณาตอไป  
 
เรื่อง ร างพระราชบัญญั ติ แก ไขเ พ่ิมเติ ม 
พระธรรมนูญ ศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่
สํานักงานศาลยุติธรรมเสนอ โดยมีสาระสําคัญคือ 
แกไขเพิ่มเติมบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหนงขาราชการตุลาการและดะโตะยุติธรรม และ
ใหส งสํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการประสานงาน 
สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณากอนนําเสนอ 
สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป  
 
เรื่อง  รางพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ โดยมี
สาระสําคัญคือ กําหนดวิธีการดําเนินการดานสถิติ 
และกําหนดมาตรการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่ได
จากการเก็บรวบรวมขอมูล โดยถือเปนความลับอยาง
เครงครัด รวมทั้งกําหนดโทษสําหรับผูซึ่งฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้
ใหสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน และสงให
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณา กอนนําเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณาตอไป    
 
เรื่อง  รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวล 
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... (แกไขเพ่ิมเติมภาค ๑ ลักษณะ ๕ วาดวย
พยานหลักฐาน) และรางพระราชบัญญัติแกไข
เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
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อาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แกไขเพ่ิมเติมภาค ๕ 
วาดวยพยานหลักฐาน) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวง
ยุติธรรมเสนอรางพระราชบัญญัติจํานวน ๒ ฉบับ
ดังนี้             
 ๑.  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญคือ แกไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
ในเรื่องเกี่ยวกับการมาศาลของพยาน หลักเกณฑ
การนําสืบพยาน และการรับฟงพยานหลักฐาน และ 
  ๒.  รางพระราชบัญญั ติแก ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญคือ แกไขเพิ่มเติม
บทบัญญัติเกี่ยวกับพยานหลักฐานแหงประมวล
กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา  
  ทั้งนี้ ใหสงคณะกรรมการประสานงาน 
สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนนําเสนอ 
สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป    
 
เรื่อง รางพระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการ 
พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวง
ยุติธรรมเสนอ โดยมีสาระสําคัญคือ ใหมีกฎหมาย 
วาดวยสถาบันอนุญาโตตุลาการ เพื่อใหการระงับ 
ขอพิพาทดวยวิธีอนุญาโตตุลาการเปนทางเลือกหนึ่ง
ใหคูพิพาทใชในการระงับขอพิพาททางแพงและ
พาณิ ชย แทนการระงั บข อพิ พาทในศาลเพื่ อ 
ลดปริมาณคดีที่จะขึ้นมาสูศาล ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลวและสงให
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณา กอนนําเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณาตอไป   
 
เรื่อง รางพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ  โดยมีสาระสําคัญคือ แกไข

เพิ่มเติมบทบัญญัติบางประการของพระราชบัญญัติ
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 
เพื่อใหสอดคลองกับพันธกรณีวาดวยความตกลงของ
องคการการคาโลกในเรื่องความตกลงวาดวยการ
อุดหนุนและมาตรการตอบโตในสวนที่เขาขายเปน
การอุดหนุนตองหาม และสงใหคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณากอน
นําเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป  
 
เรื่อง รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แกไขเพ่ิมเติม
มาตรา ๙ ทวิ และมาตรา ๖๑) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ
ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยมีสาระสําคัญคือ 
แกไขเพิ่มเติมใหเทศบาล  องคการบริหารสวนตําบล 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ังที่ดินที่ไดรับ
อนุญาตตามมาตรา ๙ ต้ังอยู มีอํานาจกําหนดและ
จัดเก็บคาตอบแทน และแกไขเพิ่มเติมใหอธิบดีกรม
ที่ดินหรือผูซึ่งอธิบดีกรมที่ดินมอบหมาย ซึ่งดํารง
ตําแหนงไมตํ่ากวาระดับ ๙ หรือตําแหนงที่เทียบเทา 
เปนผูมีอํานาจหนาที่ในการสั่งเพิกถอนหรือแกไข
ตามมาตรา ๖๑ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อรวมเปนราง
พระราชบัญญัติฉบับเดียว แลวสงใหคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอน
นําเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป   
 
เรื่องรางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การยกเลิก
แบบแจงการครอบครองที่ดิน) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ
ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยมีสาระสําคัญคือ 
ปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการออกโฉนดที่ดินหรือ
หนังสือรับรองการทําประโยชนใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 
และใหมีมาตรการเรงรัดผูมีหลักฐานการแจงการ
ครอบครองที่ดินมาดําเนินการเพื่อขอออกโฉนดที่ดิน 
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หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน และใหสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
อีกครั้งหนึ่ง เพื่อรวมเปนรางพระราชบัญญัติ 
ฉบับเดียว แลวสงใหคณะกรรมการประสานงาน 
สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนนําเสนอ 
สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป  

 
 
 
 

 
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

วันท่ี  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๔๙ 
  
เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกากําหนดตําแหนง
ขาราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาชีพ
เฉพาะและประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 
  คณะรั ฐมนตรี มี ม ติ เห็ นชอบตามที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ โดยมี
สาระสําคัญคือ กําหนดตําแหนงขาราชการ 
พลเรือนสามัญประเภทเชี่ ยวชาญเฉพาะใน 
สายงานตางๆ เพิ่มขึ้น ๓๐ ดาน ไดแก ดานการ
เจ าหน าที่  ด านคดีพิ เศษ  ด านคุมประพฤติ  
ดานการจัดการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
ดานจิตวิทยา ดานเดินเรื อระหว างประเทศ  
ดานทําแผนที่ภาพถาย ดานตรวจสอบภายใน  
ดานตรวจสอบศุลกากร ดานนิ ติ วิทยาศาสตร  
ดานพัฒนาการกีฬา ดานพัฒนาการทองเที่ยว  
ดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดานพัฒนาระบบ
ราชการ ดานพัฒนาสังคม ดานภูมิสถาปตยกรรม  
ดานวิชาการเงินและบัญชี ดานวิชาการที่ดิน  
ดานวิชาการทรัพยากรธรณี ดานวิชาการยุติธรรม 
ดานวิชาการวัฒนธรรม ดานวิชาการศาสนา  
ดานวิชาการศึกษาพิเศษ ดานวิชาการสงเสริม
การเกษตร ดานวิชาการสรรพากร ดานวิชาการ
สรรพสามิต ดานวิชาการอุทกวิทยา ดานวิศวกรรม
สํารวจ ดานสอบสวนคดีพิเศษ และดานอาลักษณ 
ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แลว และใหนําขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย เพื่อประกาศใช

บังคับเปนกฎหมายตอไป ทั้งนี้ หากสวนราชการใด
มีการกําหนดตําแหนงเพิ่มตามพระราชกฤษฎีกา
ดังกลาวทําใหภาระงบประมาณของเงินประจํา
ตําแหนงเพิ่มขึ้นในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  
ใหปรับแผนการใชจายภายในวงเงินงบประมาณ 
ที่ไดรับ  
 
เรื่อง  ร างกฎกระทรวงว าด วยสิ ทธิ การจั ด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของบุคคล รูปแบบศูนย 
การเรียน พ.ศ. .... และรางกฎกระทรวงวาดวยสิทธิ
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององคกรวิชาชีพ 
รูปแบบศูนยการเรียน พ.ศ. .... 
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่
กระทรวงศึกษาธิการเสนอรางกฎกระทรวง จํานวน 
๒ ฉบับ ดังนี้  
       ๑.  รางกฎกระทรวงวาดวยสิทธิการจัด
การศึกษาขั้ นพื้ นฐานของบุคคลรูปแบบศูนย 
การเรียน พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญคือ กําหนดให
บุคคลมีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานรูปแบบ
ศูนยการเรียน และ 
       ๒.  รางกฎกระทรวงวาดวยสิทธิการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานขององคกรวิชาชีพ รูปแบบศูนย
การเรียน พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญคือ กําหนดให
องคกรวิชาชีพมีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รูปแบบศูนยการเรียน  



 

สรุปมติคณะรฐัมนตรี 

๑๙ 

 

       ทั้ งนี้  ใหส งสํ านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยในเรื่องการลดหยอน 
หรือยกเวนภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรให
เปนไปตามขอสังเกตของกระทรวงการคลัง รวมทั้ง
ใหรับขอสังเกตของหนวยงานที่ เกี่ยวของเพื่อ
ประกอบในการพิจารณาดวย แลวดําเนินการตอไป  
 
เรื่อง  รางพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแหงชาติ 
พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่
กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ โดยมีสาระสําคัญคือ กําหนด
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยในการอนุรักษหรือ
ฟนฟูจารีตประเพณีภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะ หรือ
วัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นและของชาติ และหนาที่
ของชนชาวไทยที่จะสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติ
และภูมิปญญาทองถิ่น โดยรัฐมีหนาที่สงเสริม 
ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะ และวัฒนธรรมแหงชาติ  
และโดยที่รางพระราชบัญญัติดังกลาวเกี่ยวของกับ 
รางพระราชบัญญั ติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ 
ไมเหมาะสมกับกาลปจจุบัน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่เสนอ
โดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ ซึ่งคณะรัฐมนตรี
ไดขอรับมาพิจารณากอนรับหลักการ และอยูระหวาง
การพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและ
สวนราชการที่เกี่ยวของ จึงใหสงรางพระราชบัญญัติ
ตามที่ กระทรวงวัฒนธรรมเสนอใหสํ านั กงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน 
และประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติของ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติดังกลาวตอไป ทั้งนี้ 
ใหพิจารณาความเหมาะสมของจํานวนกรรมการตาม
รางมาตรา ๖ ดวย  
 
เรื่อง  รางพระราชบัญญัติยา พ.ศ. .... และราง
พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่
กระทรวงสาธารณสุขเสนอรางพระราชบัญญัติ 
จํานวน ๒ ฉบับ ดังนี้ 

         ๑.  รางพระราชบัญญัติยา พ.ศ. .... โดยมี 
สาระสําคัญคือ กําหนดมาตรการใหความคุมครอง
ความปลอดภัยแกผูใชยาสนับสนุนใหเกิดการเขาถึงยา 
หลักเกณฑ วิธีการในการผลิตยา การขายยา การ
ติดตามความปลอดภัยของยา การควบคุมการโฆษณา
เผยแพรขอมูลยาที่ถูกตอง ตลอดจนขจัดอุปสรรค 
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยา และสงเสริม 
การใชวัตถุดิบที่เปน ทรัพยากรในประเทศและ 
ภูมิปญญาไทย รวมทั้งปรับปรุงอัตราโทษ และ 
         ๒.  รางพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย  
พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญคือ ปรับปรุงแกไขในประเด็น
ที่เปนจุดออนของกฎหมายเดิม และเพิ่มเติมมาตรการ
ใหม ที่เปนการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการกํากับ
ดูแลเครื่องมือแพทยใหสามารถปรับใชกับสถานการณ
ปจจุบัน ไดอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ และ
โดยที่คณะรัฐมนตรีไดขอรับรางพระราชบัญญัติยา 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติเครื่องมือ
แพทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่เสนอโดยสมาชิกสภา 
นิติบัญญัติแหงชาติ มาพิจารณากอนรับหลักการ  
และอยูระหวางการพิจารณารวมกันของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาและสวนราชการที่เกี่ยวของ 
จึงใหสงรางพระราชบัญญัติที่กระทรวงสาธารณสุข
เสนอใหสํานักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาเปนเรื่องดวน และประกอบการพิจารณา
รางพระราชบัญญัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติ 
แหงชาติดังกลาวตอไป  
 
เรื่อง  รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (วิธีการขังหรือจําคุก และการปฏิบัติตอ
ผูตองขังที่เปนหญิงมีครรภ) 
 คณะรั ฐมนตรี มี ม ติ เห็ นชอบตามที่
กระทรวงยุ ติธรรมเสนอ โดยมีสาระสําคัญคือ 
ปรับปรุงวิธีการขังและจําคุก และปรับปรุงการทุเลา
การบังคับโทษจําคุก และโทษประหารชีวิตแกหญิง
มีครรภ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแลว และโดยที่เปนเรื่องเกี่ยวกับการ



 

สรุปมติคณะรฐัมนตรี 

๒๐ 

 

คุมครองสิทธิมนุษยชน จึงใหขอความเห็นจาก
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
และสํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา พรอม
ทั้งสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แหงชาติพิจารณา กอนนําเสนอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติตอไป    
 
เรื่อง   รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการจัดการเงินของกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรั ฐมนตรี มี ม ติ เห็ นชอบตามที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ โดยมี
สาระสําคัญคือ ปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการใน
การนําเงินของกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
ไปลงทุนหาผลประโยชนโดยเพิ่มสัดสวนการลงทุน
ในหุน หุนกูแปลงสภาพเปนหุนสามัญหรือใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนเพิ่มสัดสวนการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ตลอดจนเพิ่มสัดสวนการลงทุนใน
ตางประเทศ เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการลงทุน
และเกิดผลประโยชนสูงสุดแกสมาชิกของกองทุน 
ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดตรวจ
พิจารณาแลว และใหดําเนินการตอไปได 
  
เรื่อง  รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัด
การศึกษา พ.ศ. .... 
 คณะรั ฐมนตรี มี ม ติ ตามที่ กระทรวง 
ศึกษาธิการเสนอดังนี้  
         ๑.  อนุมัติใหถอนรางกฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหาร 
และการจัดการศึกษา พ.ศ. .... ที่อยูระหวางการตรวจ
พิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
  
 
 

        ๒.  อนุมั ติหลักการร างกฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการ
บริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. .... ที่ไดปรับปรุง
แกไขใหม โดยมีสาระสําคัญคือ กําหนดหลักเกณฑ
และวิ ธี การกระจายอํ านาจการบริ หารและ 
การจัดการศึกษา ทั้งดานวิชาการงบประมาณ  
การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป 
ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
โดยตรงและใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไป  
 
เรื่อง   รางพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและ
อํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  
พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (โอนภารกิจเกี่ยวกับ
โครงการโขง ชี มูล ของกรมพัฒนาและสงเสริม
พลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดลอม ใหแกกรมชลประทาน กระทรวง
เกษตรและสหกรณ) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ เสนอ โดยมีสาระสําคัญคือ  
โอนภารกิจโครงการโขง ชี มูล เฉพาะในสวนที่ 
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ตกลงรวมกันกับกรมทรัพยากรน้ํา กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน มาเปนของ 
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว 
และใหนําขึ้นทูลเกลาฯ ถวายเพื่อประกาศใชบังคับ 
เปนกฎหมายตอไป   
  
 
 
 

 



 

สรุปมติคณะรฐัมนตรี 

๒๑ 

 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
วันท่ี  ๙  มกราคม  ๒๕๕๐

 
เรื่อง  ร างพระราชบัญญั ติบํ าเหน็จบํานาญ
ขาราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... และรางพระราช-
บัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  
(ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
  คณะรั ฐมนตรี มี ม ติ เห็ นชอบตามที่
กระทรวงการคลังเสนอรางพระราชบัญญัติ จํานวน  
๒ ฉบับ ดังนี้        
 ๑.  รางพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญคือ 
แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญั ติบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ เพื่อใหผูรับบํานาญสามารถ
นําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเปนหลักทรัพยในการ
ประกันการกูเงินได  
  ๒.  รางพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมี
สาระสําคัญคือ แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อใหผูรับ
บํานาญสามารถนําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเปน
หลักทรัพยในการประกันการกูเงินได และใหสง
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
พิจารณา โดยคณะรัฐมนตรีมีขอสังเกตวา ราง
พระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับ แมจะมีขอดีในดานการ
บรรเทาความเดือดรอนของผูรับบํานาญ แตก็อาจทํา
ใหผูรับบํานาญไปกอหนี้ในลักษณะที่ไมเหมาะสม 
หรือไมสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมาย 
วาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการได แลวเสนอ 
สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป    
    
เรื่อง  รางพระราชบัญญั ติสถาบันพระบรม- 
ราชชนก พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวง
สาธารณสุขเสนอ โดยมีสาระสําคัญ คือ จัดต้ังสถาบัน
พระบรมราชชนกเปนสถาบันอุดมศึกษา มีฐานะเปน

นิติบุคคลและเปนหนวยงานในกํากับของรัฐและใหสง
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป  
 
เรื่อง  รางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนตางดาว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่
กระทรวงพาณิชยเสนอ โดยมีสาระสําคัญคือ ปรับปรุง
แกไขบทนิยามคนตางดาวเพื่อใหครอบคลุมถึงเรื่อง
สิทธิในการออกเสียง เพิ่มบทกําหนดโทษเกี่ยวกับ
ความผิดกรณีฝาฝนประกอบธุรกิจสงวนใหสูงขึ้น และ
แกไขปรับปรุงบัญชีทายพระราชบัญญัติเพื่อมิใหเกิด
ความซ้ําซอนในการกํากับดูแล และใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับ
ขอสังเกตของคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับบทบัญญัติตาม
รางมาตรา ๙  วรรคสอง  จะมีปญหาเกี่ยวกับหลักความ
รับผิดทางอาญา (Criminal liability) หรือหลักการ 
ไมเลือกปฏิบัติ (Non-discrimination) หรือไม อยางไร 
และการปรับปรุงบัญชีสามทายพระราชบัญญัติ ตาม
รางมาตรา ๑๐ โดยใหยกเลิก (๑๘) การนําเที่ยว 
เนื่องจากมีกฎหมายเฉพาะกํากับดูแลอยูแลวนั้น 
จะตองไมกระทบตอการประกอบธุรกิจการนําเที่ยว 
ของคนไทยที่มีอยูเดิม รวมทั้งองคประกอบของ
คณะกรรมการประกอบธุ รกิ จของคนต างด าว 
ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๓ ซึ่งมีหนาที่พิจารณาใหความ
เห็นชอบการยกเวนการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 
ควรปรับปรุงใหมีความกะทัดรัด เพื่อประโยชนในการ
ทําหนาที่ไดอยางคลองตัวยิ่งขึ้นไปพิจารณาดวย และ
ใหสงคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แหงชาติพิจารณากอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณาตอไป  
 



 

สรุปมติคณะรฐัมนตรี 

๒๒ 

 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
วันท่ี  ๑๖  มกราคม  ๒๕๕๐

 
เรื่อง  รางพระราชกฤษฎีกาคาตอบแทนกรรมการ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรั ฐมนตรี มี ม ติ เห็ นชอบตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยมีสาระสําคัญคือปรับปรุง
อัตราคาตอบแทนของคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น คณะกรรมการกลาง
ขาราชการ องคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการกลาง
พนักงานสวนตําบล ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว และใหนําขึ้นทูลเกลาฯ 
ถวาย เพื่อประกาศใชบังคับเปนกฎหมายตอไป 
 
เรื่อง รางกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขในการยกเวนภาษีและการคืนภาษี
สุราสําหรับสุราที่สงออกไปนอกราชอาณาจักร 
พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่
กระทรวงการคลั งเสนอร าง โดยมีสาระสํ าคัญ 
คือ ปรับปรุง วิธีการและเงื่อนไขในการยกเวนภาษี  
และการคื นภาษี สุ ราสํ าหรั บสุ ราที่ ส งออกไป  
นอกราชอาณาจักรให เปนไปโดยถูกตอง รัดกุม  
มีประสิทธิภาพสอดคลองกับการพัฒนาพิธีการสงออก 
โดยการนําระบบ e-Customs มาใชในการควบคุมการ

นําเขาและการสงออกของกรมศุลกากร และใหสง 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลว
ดําเนินการตอไปได  
 
เรื่อง รางพระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับ
การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลของ 
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือเจาหนาที่ของ
รัฐกับผลประโยชนสวนรวม พ.ศ. .... 
  คณะรั ฐมนตรี มี ม ติ อนุ มั ติ ต ามมติ 
คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี  
คณะที่ ๒ ที่มีมติอนุมัติหลักการตามที่รัฐมนตรีประจํา 
สํานักนายกรัฐมนตรี (รองศาสตราจารย ธีรภัทร   
เสรีรังสรรค) เสนอ โดยมีสาระสําคัญคือ ใหมีกฎหมาย
วาดวยความผิดเกี่ยวกับการขัดกัน ระหวางประโยชน
สวนบุคคลของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือ
เจาหนาที่ของรัฐกับผลประโยชนสวนรวมและใหสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดย
ใหรับประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ 
ในบางประเด็น และความเห็นของสวนราชการ 
ที่เกี่ยวของไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณา กอนนําเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณาตอไป 

 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
วันท่ี  ๒๓  มกราคม  ๒๕๕๐

 
เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเงินประจํา
ตําแหนง เงินคาเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่น
ของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาเขต
ของกรุงเทพมหานคร และกรรมการของสภา
กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยมีสาระสําคัญคือ 
ปรับปรุงอัตราเบี้ยประชุมกรรมการและอนุกรรมการ 
เลขานุการและผูชวยเลขานุการ ในคณะกรรมการที่ 
สภากรุงเทพมหานครตั้งขึ้น และใหสงสํานักงาน



 

สรุปมติคณะรฐัมนตรี 

๒๓ 

 

คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการ
ตอไป  
 
เรื่อง รางพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและ
มัคคุเทศก พ.ศ. .... 
  คณะรั ฐมนตรี มี ม ติ อนุ มั ติ ต ามมติ
คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี  
คณะที่ ๑ ที่มีมติเห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬาเสนอ โดยมีสาระสําคัญคือ 
ปรับปรุงกฎหมายวาดวยธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก 
โดยใหตัดความในหมวด ๕ เรื่องกองทุนคุมครองธุรกิจ
นําเที่ยวออก และสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวของอีกครั้งหนึ่ง
โดยดวน และรับประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการ
กลั่นกรองฯ เกี่ยวกับความเหมาะสมที่จะใหรัฐมีสวน
เขาไปชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับนักทองเที่ยว 
เพราะความเสียหายเกิดจากผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว
เปนผูกระทํา จึงเปนเรื่องของภาคธุรกิจเอกชนที่ควร
จะตองรับผิดชอบสวนคํานิยามคําวา "ธุรกิจนําเที่ยว"  
บัญญัติใหรวมถึงบริการอื่นใดอาจเปนการเปดกวาง
เกินไป ควรระบุกิจการธุรกิจนําเที่ยววาควรจะ
ครอบคลุมถึงกิจการประเภทใดบางใหชัดเจนไป
ประกอบการพิจารณาดวย แลวใหสงคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอน
นําเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป   
 
เรื่อง  รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝาย
ตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุง
อัตราเงินเดือนของขาราชการตุลาการและ

ดะโตะยุติธรรม) รางพระราชบัญญัติเงินเดือนและ
เงินประจําตําแหนงขาราชการอัยการ (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... (ปรับปรุงอัตราเงินเดือนของขาราชการ
อัยการ) และรางพระราชบัญญัติจัดต้ังศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 
  คณะรั ฐมนตรี มี ม ติ อนุ มั ติ ต ามมติ
คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี  
คณะที่ ๑ ที่มีมติอนุมัติหลักการตามที่สํานักงาน 
ศาลยุติธรรม สํานักงานอัยการสูงสุดและสํานักงาน 
ศาลปกครอง เสนอรางพระราชบัญญัติจํานวน  ๓ ฉบับ 
ดังนี้ 
 ๑.  รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
ฝายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   
 ๒.  รางพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงิน
ประจําตําแหนงขาราชการอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
และ 
 ๓.  รางพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 โดยมีสาระสําคัญคือ ปรับอัตราเงินเดือน
ข าราชการฝ ายตุ ลาการศาลยุ ติ ธรรมและ
ดะโตะยุติธรรม ขาราชการอัยการ และตุลาการ  
ศาลปกครอง โดยปรับเพิ่มรอยละ ๓ จากฐานเดิม และ
เพิ่มขึ้นอีกรอยละ ๕ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวนําเสนอคณะรัฐมนตรี
ตอไป  
 

 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
วันท่ี  ๖  กุมภาพันธ  ๒๕๕๐

 
เรื่อง  ร างพระราชบัญญั ติการขนสงทางบก  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติรถยนต 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กําหนดอัตราภาษีประจําป 
สําหรับรถที่ใชพลังงานไฟฟา พลังงานทดแทน  
 

 
พลังงานที่อนุรักษส่ิงแวดลอม พลังงานอยาง
ประหยัดและกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง) 
  คณะรั ฐมนตรี มี ม ติ อนุ มั ติ ต ามมติ
คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี  
คณะที่ ๑ ที่มีมติอนุมัติหลักการตามที่กระทรวง



 

สรุปมติคณะรฐัมนตรี 

๒๔ 

 

คมนาคมเสนอรางพระราชบัญญัติจํานวน ๒ ฉบับ 
ดังนี้  
 ๑.  รางพระราชบัญญัติการขนสงทางบก 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญคือ กําหนดใหมี
อัตราภาษีประจําปสําหรับรถที่ใชพลังงานไฟฟา 
พลังงานทดแทน พลังงานท่ีอนุรักษสิ่งแวดลอม
พลังงานอยางประหยัด และรถท่ีใชกาซธรรมชาติเปน
เชื้อเพลิง และ 
 ๒.  รางพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญคือ กําหนดใหมีอัตราภาษี
ประจําปสําหรับรถที่ใชพลังงานไฟฟาหรือพลังงาน 
อื่นใด  
 และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการประสานงาน
สภานิ ติบัญญั ติแหงชาติพิจารณากอนนําเสนอ 
สภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป    
 
เรื่อง  รางพระราชบัญญัติมาตรการปกปองจาก
การนําเขาสินคาที่เพ่ิมขึ้น พ.ศ. .... 
  คณะรั ฐมนตรี มี ม ติ อนุ มั ติ ต ามมติ
คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี  
คณะที่ ๑ ที่มีมติอนุมัติหลักการตามที่กระทรวง
พาณิชยเสนอ โดยมีสาระสําคัญคือ ใหมีกฎหมาย 
วาดวยมาตรการปกปองจากการนําเขาสินคาที่เพิ่มขึ้น 
และสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา  
 
เรื่อง  รางพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย
เพ่ือสรางทางพิเศษสายบางนา - อาจณรงค  
ในท องที่ เขตพระโขนง  และเขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่
กระทรวงคมนาคมเสนอ โดยมีสาระสําคัญคือ เวนคืน
อสังหาริมทรัพยเพื่อสรางทางพิเศษสายบางนา- 
อาจณรงค ในทองที่เขตพระโขนง และเขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร และใหสงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณากอน

เสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป และ 
ใหกระทรวงคมนาคมถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๖ เกี่ยวกับการเสนอ 
รางพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยภายใน
กําหนดเวลาโดยเครงครัดตอไป 
 
เรื่อง  รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยมีสาระสําคัญคือ แกไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ เพื่อรองรับการนําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจดทะเบียนสิทธิ 
และนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยในสํานักงานที่ดินจังหวัด
และสํานักงานที่ดินสาขา และใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา
ตอไป   
 
เรื่อง  ร างพระราชบัญญั ติการสาธารณสุข  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวง
สาธารณสุขเสนอรางพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่คางการพิจารณาของรัฐสภา เพื่อ
ดําเนินการตอไป เนื่องจากเปนเรื่องที่มีความจําเปน
และเปนประโยชนตอการจัดการเรื่องสิ่งปฏิกูลมูลฝอย
ของประเทศ ซึ่งจะเปนประโยชนตอองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใหมีอํานาจในการเก็บคาธรรมเนียม  
การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และเปนประโยชนตอ
การสาธารณะโดยสวนรวม เนื่องจากไดมีการกําหนด
อัตราโทษเพิ่มขึ้นสําหรับผูฝาฝน และใหสง
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา
ตอไป  



 

สรุปสัมมนาทางวิชาการ 

๒๕ 

 

 
 
 

 
  
 

   

  

  
 
   

 
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๐  
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ หองประชุมศรีบูรพา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ทาพระจันทร  สถาบัน
สั ญญา ธ ร ร ม ศั ก ดิ์  เ พื่ อ ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ร วมกับสภาวิจัย
แหงชาติ  สาขานิติศาสตร  ไดจัดสัมมนาทาง
วิชาการเรื่อง “ทิศทางการรางรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหม : ที่มาของนายกรัฐมนตรี”  เพื่อระดมความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นปญหาทางกฎหมาย 
ที่เกี่ยวกับการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมจากภาค
ราชการ  ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาค 
วิชาการ ซึ่งการจัดสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็น
คร้ังนี้เปนครั้งที่ ๑ ในจํานวนทั้งหมด ๓ คร้ัง ซึ่งอีก 
๒ คร้ังจะมีการจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่  ๑๕ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๐ และวันพฤหัสบดีที่ ๑ มีนาคม 
๒๕๕๐ ตามลําดับ ณ สถานที่ และเวลาเดียวกันนี้  
ทั้งนี้ เพื่อจะไดรวบรวมประเด็นปญหาตาง ๆ  
ตลอดจนแนวทางในการแกไขปญหาและรวบรวม
เพื่อจัดทําเปนบทความเพื่อประกอบการประชุม
นิติศาสตรแหงชาติ คร้ังที่ ๖  ซึ่งกําหนดใหมีการ

ประชุมระหวางวันที่ ๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๕๐   
ณ ศูนยการประชุมอิมแพ็ค  เมืองทองธานี  อําเภอ
ปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี ตอไป 
 ในการสัมมนาครั้งนี้มีวิทยากรผูเขารวม
แสดงความคิดเห็น  ดังนี้ 
 ๑. ศาสตร าจ า รย พิ เ ศษ  จรัญ  
ภักดีธนากุล  กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ 
 ๒. ศ า ส ต ร า จ า ร ย  นั น ท วั ฒ น  
บรมานันท  อาจารยประจําคณะนิติศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ๓. รศ .ดร .  บรรเจิด   สิงคะเนติ  
อ า จ า ร ย ป ร ะ จํ า ค ณ ะ นิ ติ ศ า ส ต ร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 ๔. ดร.ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล  
ร อ ง อ ธิ ก า ร บ ดี ฝ า ย ก า ร นั ก ศึ ก ษ า  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 โดยมี รศ. ประสิทธิ์  ปวาวฒันพานชิ 
อ า จ า ร ย ป ร ะ จํ า ค ณ ะ นิ ติ ศ า ส ต ร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  เปนผูดําเนินรายการ 

 

โดย   นายบรรหาร  กําลา   
        นิติกร   สํานักกฎหมาย 



 

สรุปสัมมนาทางวิชาการ 

๒๖ 

 

 ศ า ส ต ร า จ า ร ย พิ เ ศ ษ  จ รั ญ   
ภักดีธนากุล ไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ที่มาของนายกรัฐมนตรีในรัฐธรรมนูญฉบับใหม 
แ ล ะ ป ญ ห า ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใ น ก า ร บั ง คั บ ใ ช
รัฐธรรมนูญฯ  ๒๕๔๐  โดยเฉพาะปญหาที่
เกิดขึ้นจากการมีฝายบริหารที่เขมแข็งจนเกินไป
และกลไกในการตรวจสอบฝายบริหารในทาง
การเมือง   ตลอดจนความจํา เปนที่ตองมี
วุฒิสภาในรัฐธรรมนูญฉบับใหม ซึ่งสรุปไดดังนี้  
 โ ด ย ส ว น ตั ว นั้ น มี ค ว า ม เ ห็ น ว า
นายกรัฐมนตรีตองมาจากการเลือกตั้ง แตไมใช
มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
เ หมื อ น กั บ ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง ป ร ะ ธ า น า ธิ บ ดี 
นายกรัฐมนตรีตองมาจากสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร และตองไมใชสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อดวย 
นายกรัฐมนตรีควรมาจากสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง เพราะอยากให
นายกรัฐมนตรีมาจากฐานการ เลือกของ
ประชาชนและมีความเห็นวาเมื่อไดรับแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีแลวไมจําเปนตอง
พนจากสมาชิกภาพการเปน ส.ส.  ทั้งนี้เพราะ
จะไดไมตองจัดใหมีการเลือกตั้งซอมในเขต 
นั้น ๆ ใหม และนายกรัฐมนตรีไมควรดํารง
ตําแหนงเกิน ๒ วาระติดตอกัน 
 ปญหาหลักที่เกิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญฯ 
๒๕๔๐  คือ  การไดฝ ายบริหารที่ เ ข มแข็ ง 
มากเกินไปอันสงผลใหเกิดปญหาตามมาหลาย
ประการ ไดแก 
 ประการแรก   ทํ า ใ ห ร ะบบกา ร
ตรวจสอบการใชอํานาจทํางานไดยากมาก

ในทางการเมืองเพราะฝายนิติบัญญัติเปนฝาย
เดียวกับฝายบริหาร 
 ประการที่สอง  ทําใหฝายบริหารเขา
ไปแทรกแซงการทํางานขององคกรอิสระตาง ๆ 
 ประการที่สาม  ทําใหฝายการเมือง 
ใชอํานาจโดยขาดจริยธรรม 
 และจากปญหาดังกลาวจึงมีความเห็น
วาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มีสิทธิ
เขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อ 
ลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรีนั้นไมควรใช
สัดสวน  ๒  ใน  ๕  ทั้ งนี้ เพราะเปนสัดสวนที่ 
สูงเกินไปจนทําใหฝายคานไมมีสิทธิขอเปด
อภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรีได ดังที่
เกิดขึ้นมาแลวในอดีต  ซึ่งประเด็นนี้ควรมีการ
แกไขเพื่อใหเกิดดุลยภาพที่ฝายบริหารตอง 
ไม เ ขมแข็ งจน เกิน ไปและตอง ไม อ อนแอ
จนเกินไปดวย 
 ในสวนของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภาจะมีจํานวนเทาใดนั้น
ขณะนี้ยังไมสามารถสรุปได แตโดยความเห็น
สวนตัวนั้นมีความเห็นวาสมาชิกวุฒิสภายังควร
มีอยู ต อ ไปเพราะยั งมีประโยชนอยู หลาย
ประการ กลาวคือ 
 ๑. การทําหนาที่กลั่นกรองกฎหมาย 
 ๒. การทําหนาที่ถวงดุลอํานาจของ
ฝายบริหารและสภาผูแทนราษฎร 
 ๓. เปนองคกรทําหนาที่ในการคัดกรอง
คนเขาสูองคกรอิสระตาง ๆ ไดดีกวาองคกรอื่น  
 แตทั้ งนี้ตองอยูภายใต เงื่อนไขที่ วา
สมาชิกวุฒิสภาตองเปนอิสระจากฝายบริหาร
และไมควรมาจากการเลือกตั้ง แตไมหมายความ
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วาตองมาจากการแตงตั้งของนายกรัฐมนตรี  
ซึ่งนาจะมาจากทุกภาคสวนของสาขาอาชีพ  
จากองคกรภาคประชาสังคม หรือจากประชาชน 
ในพื้นที่ใหมากที่สุด ซึ่งอาจตองผานองคกรสําหรับ
การกลั่นกรองอีกขั้นตอนหนึ่งกอน 
 ศ า ส ต ร า จ า ร ย นั น ท วั ฒ น   
บรมานันท  ไดแสดงความคิดเห็นไว ๒ ประเด็น 
ดังนี้ 
 ประเ ด็นที่  ๑   เกี่ ยวกั บที่ มาของ
นายกรัฐมนตรี เห็นวาควรมาจากการเลือกตั้ง 
 ประเด็นที่ ๒ เกี่ยวกับกระบวนการใน
การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับใหม โดยมี
ความเห็นวารัฐธรรมนูญฉบับใหมนาจะเปนฉบับที่
ไมถาวรโดยมีสาเหตุ ๒ ประการ ดังนี้ 
 ประการแรก   ทางด านรู ปแบบ   
  เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับใหมที่กําลัง
จัดทําอยูนี้ถึงแมประชาชนจะมีสวนรวมมากขึ้น 
ก็ตาม  แตไมมีอะไรเปนหลักประกันไดวาจะไมมี
ประชาชนกลุมใดกลุมหนึ่งหรือพรรคการเมืองใด
พรรคการเมืองหนึ่งที่เสียประโยชนจากการราง
รัฐธรรมนูญครั้ งนี้มาเรียกรองใหมีการแกไข
เพิ่มเติมหรือปฏิรูปการเมืองอีกรอบในภายหลัง  
เพราะหากเปรียบเทียบกับประวัติศาสตรที่ผานมา  
โดยเฉพาะจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๓๔ ซึ่งมีการปฏิวัติและคิดวา 
จะเปนการปฏิวัติคร้ังสุดทายแตทายที่สุดก็ยังมี
การปฏิบัติเกิดขึ้นจนได 
 ประการที่สอง  ทางดานเนื้อหา   
  เนื่ องจากระยะเวลาในการจั ดทํ า
รัฐธรรมนูญฉบับใหมมีจํากัด  ดังนั้นจึงเปนการ
ยากที่จะทําใหดีและสมบูรณโดยไมมีขอบกพรอง 

ประกอบกับการที่ไมมีการศึกษาและรวบรวม
ประเด็ นปญหาที่ เกิ ดขึ้ นกั บการบั งคั บใช
รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๔๐ เอาไวเปนการลวงหนา  
และขณะนี้เรายังไมทราบวาปญหาที่แทจริงของ
รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๔๐ คืออะไร  ดังนั้นในอนาคต
รัฐธรรมนูญฉบับใหมคงมีการแกไขเพิ่มเติมอีก
อยางแนนอน 
 ดังนั้น  รัฐธรรมนูญฉบับใหมจึงตอง
กําหนดใหมีกระบวนการหรือวิธีในการแกไข
เพิ่มเติมไว  โดยตองกําหนดใหมีกระบวนการใน
การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได ๒ ชองทาง คือ 
กรณีการแกไขเพิ่มเติมเล็กนอย  และกรณีการ
แกไขเพิ่มเติมมากที่กระทบโครงสรางทั้งหมดหรือ
การจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหมทั้งฉบับ และควร 
มีการจัดต้ังหนวยงานหนึ่งขึ้นมาเปนการ
เ ฉพ า ะ เพื่ อ ใ ห เ ป น หน ว ย ง านกล า ง 
ประกอบดวยนักวิชาการที่มีคุณภาพสูง มีหนาที่
รวบรวมและศึกษาประเด็นปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
จากขอบกพรองของการบังคับใชรัฐธรรมนูญแลว
เสนอความเห็นไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของกับการ
บังคับใชนั้น  พรอมทั้งมีหนาที่ศึกษาและวิเคราะห
ปญหาที่ เกิดขึ้นเพื่อเสนอทางออกเอาไวดวย  
ประการสําคัญคือ “หนวยงานกลาง”  นี้ตองมี
อํานาจและหนาที่ในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ไดดวย 
 โดยในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 
ทั้ง  ๒  ชองทางดังกลาว อาจแยกพิจารณาได  
ดังนี้ 
 ๑. กรณีการแกไขเพิ่มเติมเล็กนอย 
  ๑.๑ การแกไขเพิ่มเติมเล็กนอย
ในภาวะปกติ (มีรัฐสภา) ยังคงเปนไปตามรูปแบบ
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และกระบวนการเดิมโดยการเสนอเปนญัตติของ
คณะรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร แต
รัฐธรรมนูญฉบับใหมควรกําหนดให “หนวยงาน
กลาง”  ที่ไดจัดตั้งขึ้นมาดังกลาวสามารถเสนอ 
ขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในประเด็นที่ไดมี
การศึกษามาโดยละเอียดรอบคอบแลวได  ซึ่ง 
ในการเสนอนี้อาจกําหนดใหมีหนวยงานอีก
หนวยงานหนึ่งทําหนาที่กลั่นกรองกอนเสนอ 
  ๑.๒ การแกไขเพิ่มเติมเล็กนอย
ในภาวะไมปกติ (ไมมีรัฐสภา)  รัฐธรรมนูญฉบับ
ใหมตองบัญญัติใหชัดเจนวา  ถากรณีมีความ
จําเปนที่จะตองแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในขณะที่
ไมมีรัฐสภาจะตองผานขั้นตอนหรือวิธีการใดบาง 
ที่ สํ าคัญตองมีการเสนอแก ไขเพิ่ มเติมโดย 
“หนวยงานกลาง”  ซึ่งตองผานการกลั่นกรองจาก
หนวยงานอีกหนวยงานหนึ่ง และอาจมีการจัดตั้ง
เปนสภาพิ เศษขึ้ นมาเพื่ อแก ไขรัฐธรรมนูญ
โดยเฉพาะ 
 ๒. กรณีการแกไขเพิ่มเติมมากซึ่ง
กระทบโครงสรางทั้งหมดหรือการจัดทํา
รัฐธรรมนูญฉบับใหมทั้งฉบบั 
 รัฐธรรมนูญฉบับใหมควรบัญญัติไวให
ชัดเจนวาในกรณีที่มีความจําเปนตองมีการแกไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในอนาคต  ใหมีการจัดตั้งสภา
รางรัฐธรรมนูญขึ้นมา  โดยกําหนดวิธีการหรือ
กระบวนการตาง ๆ ไวใหชัดเจนเปนการลวงหนา  
ซึ่งอาจจะมีรูปแบบคลายกับสภารางรัฐธรรมนูญ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๕๓๙  ซึ่งแกไข
เพิ่ ม เติ มในหมวด  ๑๒  ว าด วยการจั ดทํ า
รัฐธรรมนูญฉบับใหมก็ได 

 ในการเสนอญัตติเพื่อขอใหมีการแกไข
เพิ่ มเติมรัฐธรรมนูญทั้ งฉบับ นอกจากฝาย
การเมืองที่ เสนอไดแลวควรมีการกําหนดให 
“หนวยงานกลาง” หรือประชาชนผูมีสิทธิออกเสียง
เลือกตั้งมีอํานาจในการเสนอขอใหแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญทั้งฉบับไดดวย 
 นอกจากนี้รัฐธรรมนูญฉบับใหมควรมีการ
กําหนดใหทรัพยากรธรรมชาติเปนสมบัติของชาติ
ไมสามารถที่จะโอนกรรมสิทธิ์หรือใหสัมปทานหรือ
จะมีการทําขอตกลงเพื่อใหตกอยูในภาระผูกพัน 
ใด ๆ ไมได  ตลอดจนการทําสัญญาที่รัฐทํากับ 
รัฐอ่ืนหรือกับบริษัทเอกชนอื่นหรือกับองคกร
ระหวางประเทศอื่นที่เปนสัญญาเกี่ยวกับประโยชน
สาธารณะตองผานความเห็นชอบของรัฐสภา และ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมควรดํารงตําแหนงเกิน 
๒ วาระติดตอกันดวย 
 รศ.ดร. บรรเจิด  สิงคะเนติ  ไดแสดง
ความคิดเห็น โดยสรุปเปนประเด็น  ดังนี้ 
 ๑. ภาพรวมของรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหม แยกพิจารณาเปน ๒ ประเด็น คือ ในเชิง
เนื้อหาและในเชิงรูปแบบ 
  ๑.๑ ในเชิงเนื้อหา   
  ในการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมคร้ังนี้
มีประเด็นปญหาที่ตองหาคําตอบอยู ๒ ประการ 
คือ เราจะหลุดพนจากระบบเผด็จการทางรัฐสภา
โดยพรรคการเมืองแบบทุนนิยมไดอยางไร และเรา
จะสรางเขมแข็งใหกับการเมืองภาคประชาชนได
อยางไร 
  ๑) เราจะหลุดพนจากระบบ
เผด็จการทางรัฐสภาโดยพรรคการเมืองแบบ
ทุนนิยมไดอยางไร 
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  ในประเด็นปญหาขอนี้จําเปนตอง
แกปญหาพรรคการเมืองของประเทศไทย ซึ่งมี
ประเด็นปญหาที่ตองมีการแกไข เชน ประเด็นวา
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองสังกัดพรรคการเมือง
หรือไม   พรรคการเมืองสามารถมีมติ ขับไล
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรออกจากพรรคไดหรือไม 
หรือการทําหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ตองอยูภายใตมติของพรรคการเมืองหรือไม  
  ดังนั้น  เร่ืองพรรคการเมืองจึงเปน
ปจจัยขั้นพื้นฐานสําคัญที่ตองคํานึงถึงในการราง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม เราจะทําอยางไรใหพรรค
การเมืองเปนพรรคการเมืองที่มีประชาธิปไตย
ภายในพรรค เพราะเผด็จการทางรัฐสภาโดย 
ทุนนิยมมักจะอาศัยพรรคการเมืองเปนเครื่องมือ  
ตราบใดที่โครงสรางภายในของพรรคการเมือง 
ไมเปนประชาธิปไตย พรรคการเมืองก็ไมตางไป
จากบริษัทในทางเอกชน  แตทั้งนี้เราไมสามารถ
เขี ยนกฎหมายเพื่ อใหพรรคการเมื องเป น
ประชาธิปไตยและเขมแข็งได   เพราะพรรค
การเมืองตองอาศัยพัฒนาการในการสรางตรงนี้
ข้ึนมาเอง 
  ในเรื่องกลไกการควบคุมตรวจสอบ
การใช อํานาจของฝายบริหารโดยรัฐสภานั้น  
ควรกําหนดเงื่ อนไขในการขอเปดอภิปราย 
ไมไววางใจนายกรัฐมนตรีไว ๒ เงื่อนไข คือ 
  เงื่อนไขที่ ๑  โดยสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรจํานวนไมนอยกวา ๑ ใน ๕ ของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร 
  เงื่อนไขที่ ๒  โดยสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรจํานวนไมนอยกวา ๔ ใน ๕ ของจํานวน
สมาชิกฝายคานทั้งหมดเทาที่มีอยูในขณะนั้น 

  ๒) เราจะสรางความเขมแข็ง
ใหกับการเมืองภาคประชาชนไดอยางไร 
  ประเด็นปญหานี้เกิดขึ้นเพราะความ
ไมไววางใจในระบบผูแทนโดยพรรคการเมือง  
ดังนั้นจึงตองอาศัยระบอบประชาธิปไตยทางตรง
ใหมากขึ้นกวาเดิมเพื่อเปนการถวงดุลกับระบอบ
ประชาธิปไตยโดยผูแทนอีกทางหนึ่ง  ส่ิงที่สามารถ
ปฏิบัติใหเปนรูปธรรมในตอนนี้ได เชน การลด
จํานวนเงินงบประมาณที่ไปอุดหนุนพรรคการเมือง
ลงแลวเอามาใหกับภาคประชาชนเพื่อใชในการ
ดําเนินการตรวจสอบภาคการเมือง หรือการให
ประชาชนเปนผูเสียหายโดยตรงมีสิทธิรองเรียน
เพื่อดําเนินคดีกับฝายการเมืองตอหนวยงานของ
รัฐได เปนตน 
  นอกจากนี้รัฐธรรมนูญฉบับใหมควร
วางรากฐานใหกับประชาชนในระดับรากหญา เชน 
สงเสริมใหประชาชนไดมีความรูความเขาใจใน
เจตนารมณและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญมากขึ้นให
เขารู สึกวาสามารถสัมผัสไดจริงๆ  และจะทํา
อยางไรใหชุมชนเขมแข็งและเขามามีสวนรวม 
ในการปกปองทรัพยากรของตน เปนตน 
  ๑.๒  ในเชิงรูปแบบ  มีขอพิจารณา 
๒ ประการ คือ 
  ๑) ประเด็นใดที่ไมจําเปนควรตัด
ออกและไมควรใสไวในรัฐธรรมนูญ เชน องคกร
อิสระควรบัญญัติเฉพาะในสวนที่เปนสาระสําคัญ
จริง ๆ เทานั้น ไมควรบัญญัติรายละเอียดไวใน
รัฐธรรมนูญควรไปบัญญัติไวในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ 
  ๒) ในหมวดวาดวยสิทธิเสรีภาพ
ของชนชาวไทยนั้น บทบัญญัติแตละมาตราของ
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รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๔๐ สวนใหญจะมีถอยคําวา 
“ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ”  เห็นวาควรตัด
ถอยคําในลักษณะดังกลาวทิ้งใหหมดเพราะการ
บัญญัติไวเชนนั้นทําใหสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ถูกปฏิเสธและไมไดรับความคุมครองเพราะมีการ
ตีความวาเมื่อยังไมมีกฎหมายบัญญัติในเรื่อง 
นั้น ๆ ไวจึงไมไดรับความคุมครอง ทั้ง ๆ ที่ความ
จริงแลว รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๔๐ มีมาตรา ๒๗  
ที่ บัญญั ติ ไว ชั ดเจนว า  สิทธิ และเสรีภาพที่
รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวโดยชัดแจง โดยปริยาย หรือ
โดยคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญยอมไดรับ
ความคุมครองและผูกพันรัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  
ศาล และองคกรอื่นของรัฐโดยตรงในการตรา
กฎหมาย การใชบังคับกฎหมายและการตีความ
กฎหมายทั้งปวง 
 

 ๒. ที่มาของนายกรัฐมนตรี 
  รัฐธรรมนูญฉบับใหมไมจําเปนตอง
บัญญัติเร่ืองที่มาของนายกรัฐมนตรีวาตองมีที่มา
อยางไรเพราะการจะไดใครมาเปนนายกรัฐมนตรี
นั้ นมันเปนจารีตประเพณีของการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยโดยระบบรัฐสภาและ
พัฒนาการที่จะไปสอดคลองกับพัฒนาการของ
ระบบพรรคการเมืองที่พรรคการเมืองที่มีคะแนน
เสียงขางมากในสภายอมไดเปนผูนําของฝาย
บริหาร  และการไมบัญญัติไวดังกลาวมีผลดี ๓ 
ประการ คือ 
 ประการแรก  ทําใหเกิดการถวงดุลใน
ระบบสังคมวิทยาการเมือง 
 ประการที่สอง  ในกรณีที่บานเมือง 
เกิดปญหาวิกฤตเกี่ยวกับภาวะผูนํา การแกไข

เหตุการณก็ไมจําเปนตองลมลางรัฐธรรมนูญ 
ทั้งฉบับ 
 ประการที่สาม  เปนการเพิ่มอํานาจการ
ตอรองทางการเมืองใหกับภาคประชาชน เพราะวา
หากผูนําของพรรคการเมืองไมไดรับการยอมรับ
จากสังคมอาจจะมีการกดดันใหไมยอมรับผูนํานั้น
ได 
 ดร. ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล  ได
แสดงความคิดเห็นโดยตั้งขอสังเกตเพื่อใหสภาราง
รัฐธรรมนูญพิจารณา ดังนี้ 
 ปญหาที่ เกิดขึ้นในขณะนี้ รัฐธรรมนูญ
ฉบับใหมตองไปแกไขนั้นมันซอนกันอยู ๒ ชั้น คือ 
ปญหาการบังคับใชรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๔๐ กอน
เหตุการณยึดอํานาจ และปญหาที่เกิดขึ้นสืบเนื่อง
จากการยึดอํานาจเมื่อคืนวันที่ ๑๙ กันยายน 
๒๕๔๙ ฉะนั้น สภารางรัฐธรรมนูญจะมีการ
พิจารณาเฉพาะประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นจากการ
บังคับใช รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๔๐  อยางเดียว 
ไมเพียงพอ  ตองคํานึงถึงและตระหนักวาขณะนี้
คือชวงเปลี่ยนผานทางการเมือง จะทําอยางไร
ประ เทศไทยจึ งจะกลั บ สู ภาวะปกติ เป น
ประชาธิปไตยโดยไมมีเหตุการณความรุนแรง
เกิดขึ้น 
 ดังนั้น  จึงเห็นวาทิศทางในการราง
รัฐธรรมนูญฉบับใหมของสภารางรัฐธรรมนูญนั้น
ตองพยายามแกไขและเยียวยาความเสียหาย
รายแรงที่ เกิดขึ้นจากการยึดอํานาจซึ่งไมเปน
ประชาธิปไตย  และที่ เกิดขึ้นจากการยกเลิก
รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๔๐ อันเปรียบเสมือนการทําลาย
เจตนารมณของประชาชนทิ้งไปดวย เพราะวา
รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๔๐  นั้น ประชาชนไดมีโอกาส 
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เขามามีสวนรวมในการจัดทํามากที่สุดฉบับหนึ่ง
ในประวัติศาสตรของการรางรัฐธรรมนูญไทย   
 ซึ่งในการแกไขเยียวยานั้นทําได โดย
วิธีการที่ใหสภารางรัฐธรรมนูญนํารัฐธรรมนูญฯ 
ฉบับป ๒๕๔๐ กลับมาทั้งฉบับแลวแกไขเพิ่มเติม
เฉพาะประเด็นในสวนที่มีปญหาเทานั้น  การทํา
เชนนี้เทากับการนําเอาเจตนารมณทางการเมือง
ของประชาชนกลับคืนมา และจะสงผลดีตอการ
รางรัฐธรรมนูญฉบับใหมในทิศทางที่จะมีการ
พัฒนาไปในทางที่ดีข้ึนกวาเดิม ทําใหการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนกระทําไดงายมากขึ้น
เพราะเปรียบเสมือนวาขณะนี้ประชาชนมีราง
รัฐธรรมนูญฯ อยูในมือแลว และรางรัฐธรรมนูญ
ดังกลาวไดผานการบังคับใชมาแลว และประชาชน
ตางรับรู รับทราบหรือเห็นแลววามีขอดีขอเสีย
อยางไรบาง 
 กรณี ดั งกล าวจะเหมือนกับในอดีต 
ที่มีการนํารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม 
พุทธศักราช ๒๔๗๕  มาแกไขเพิ่มเติมในป ๒๔๙๕
เปนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุ ทธศั กราช  ๒๔๗๕   แก ไข เพิ่ ม เ ติ ม 
พุทธศักราช ๒๔๙๕  และถาในปจจุบันก็จะเปน
รั ฐ ธรรมนู ญแห ง ร าชอาณาจั ก ร ไทย 
พุ ท ธศั ก ร า ช  ๒๕๔๐  แก ไ ข เพิ่ ม เ ติ ม 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ นั่นเอง  
 สวนประเด็นเรื่องที่มาของนายกรัฐมนตรี
นั้น ถามองในทางวิชาการแลวมีความเห็น
สอดคลองกับความคิดเห็นของ รศ.ดร. บรรเจิดฯ  
กลาวคือ ไมจําเปนตองบัญญัติถึงที่มาของ
นายกรัฐมนตรีไวในรัฐธรรมนูญฉบับใหม  แตถา
มองสถานการณทางการเมืองในปจจุบันซึ่งไมเปน

ปกติและสังคมตางมีความเปนหวงวาจะมีการ 
สืบทอดอํานาจทางการเมืองของคณะมนตรี 
ความมั่นคงแหงชาติ หรือของบุคคลภายในคณะ
มนตรีความมั่นคงแหงชาติแลวมีความเห็นวา
จํ าเป นที่ จะต องมี การบัญญั ติถึ งที่ มาของ
นายกรัฐมนตรีวาตองมาจากการเลือกตั้งหรือ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเทานั้น เพราะถาหาก 
ไมบัญญัติไวเชนนี้อาจเปนการเปดชองใหมีการ
สืบทอดอํานาจทางการเมืองได 
 ในประเด็นดังกลาวนี้  รศ.ดร. บรรเจิดฯ  
ไดมีขอสังเกตเพิ่มเติมวาการที่ รัฐธรรมนูญ 
ฉบับใหม ไมจําเปนตองบัญญั ติถึ งที่มาของ
นายกรัฐมนตรีไวนั้นไมเกี่ยวของกับการเปดชองให
มีการสืบทอดอํานาจทางการเมืองแตประการใด  
เพราะประเด็นนี้เปนประเด็นทางวิชาการที่ถกเถียง
กันมายาวนานแลว แตทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อเปนการ 
ตัดปญหาวาอาจมีการสืบทอดอํานาจทาง
การเมืองได  จึงเสนอวิธีการในการปองกันการ 
สืบทอดอํานาจทางการเมืองวารัฐธรรมนูญฉบับ
ใหมควรบัญญัติไวในบทเฉพาะกาลวาในวาระ
เร่ิมแรกนายกรัฐมนตรีตองมาจากการเลือกตั้งหรือ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเทานั้นและใหเปนที่
ปรากฏโดยชัดเจน 
                                                  
   



 
 
 
 

 

 จุดประสงคใหญของนิติศาสตร ก็คือการอํานวยความ
ยุติธรรมถูกตองอยางเสมอหนาแกประชาชน ใหทุกคนไดอยูรวมกัน
โดยสงบสุข เสมอภาค และเปนระเบียบเรียบรอย เพื่อจุดประสงคนี้
จําเปนตองอาศัยปจจัยอันเปนหลักใหญสองสถาน คือ ตัวบทกฎหมาย
ที่ดีสถานหนึ่ง การปฏิบัติที่ดีอีกสถานหนึ่ง จึงจะสัมฤทธิ์ผล ดังนั้น 
การบัญญัติกฎหมายควรจะตองเปนไปเพื่อความเปนอยูดีของทวยชน
โดยตรง และควรจะใหอํานวยความยุติธรรมถูกตองแกทวยชน 
ไดอยางทั่วถึงแทจริง ทั้งการใชกฎหมายนั้นเลาก็ควรจะตองมุงปฏิบัติ
ใหไดผลตรงตามวัตถุประสงคดังกลาวดวยเชนกัน โดยผูใชกฎหมาย
จะตองไมติดในตัวบทอยางเหนียวแนนจนเกินไป หากแตจะตอง
ถือเอาเหตุเอาผลตามเปนจริงของกรณีแตละกรณีเปนสําคัญ 
 

 
 
 

พระราชดํารัส 
ในโอกาสที่เสดจ็พระราชดําเนนิทรงเปนองคประธานในการเปดการประชุมใหญ 

ของสมาคมนักกฎหมายแหงภาคพื้นเอเชียและแปซิฟกตะวันตก ครั้งที่ ๗ 
ณ โรงแรมดุสิตธานี 

วันเสารท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๒๔ 
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โดย รองศาสตราจารยมานติย  จมุปา 

คณะนติิศาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

 
 ในบทความนี้  ผูเขียนจะนําเสนอเนื้อหา

ตามลําดับดังตอไปน้ี∗ 
 ๑.  สภาผูแทนราษฎร 
  ๑.๑ การกําหนดใหผูสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตองสังกัดพรรค
การเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งไมนอยกวา ๙๐ วัน 
  ๑.๒  เงื่ อนไขร อยละ  ๕  ของผู มา
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใน
ระบบบัญชีรายชื่อ  

 ๑.๓  ระบบการลงคะแนนเลือกตั้งแบบ
แบงเขตเลือกตั้ง  

 ๑.๔  คุณสมบัติปริญญาตรี สําหรับ
ผูสมัครรับเลือกตั้ง  
 ๒.  วุฒิสภา  
  ๒.๑  จํานวนของสมาชิกวุฒิสภา   
  ๒.๒  คุณสมบัติของสมาชิกวุฒิสภา  

                                          
∗บทความนี้นํามาจากสวนหนึ่งของหนังสือของ

ผูเขียน ชื่อ “คําอธิบายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย (พ.ศ. ๒๕๔๐) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ พรอม
ขอเสนอสําหรับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
(พ.ศ. ๒๕๕๐)” กรุงเทพฯ: สํานักพิมพนิติธรรม,  
พ.ศ.๒๕๔๙. 

  ๒.๓  วาระในการดํารงตําแหนงของ
สมาชิกวุฒิสภา  
  ๒.๔  เขตเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา  
  ๒.๕  การหาเสี ยงของผู สมั คร รั บ
เลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา  
  ๒.๖  ขอเสนอปฏิรูปวุฒิสภา (ยกเครื่อง
ใหม)  
   ๒.๖.๑ วุฒิสภาที่มาจากระบบ
การแตงตั้ง  
   ๒.๖.๒ วุฒิสภาที่มาจากระบบ
ผสม  
   ๒.๖.๓ วุฒิสภาที่มาจากระบบ
การเลือกตั้งโดยมีคณะกรรมการสรรหา  
 ๓.  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  
 ๔.  คณะกรรมการการเลือกตั้ง  
  ๔.๑ คณะกรรมการสรรหากรรมการ
การเลือกตั้ง  
  ๔.๒ อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง  
 ในเบื้องตนผูเขียนมีความเห็นวา ประเทศ
ไทยในสวนเกี่ยวกับรัฐสภายังคงจําเปนที่จะคงระบบ
สองสภาอยูตอไป  
 ประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ
สามารถปรับปรุงไดโดยการแกไขปรับปรุงวิธีการ
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ทํางานของรัฐสภา โดยไมจําตองแกไขรัฐธรรมนูญ
เปนการใหญในสวนนี้ โดยงานวิจัยที่นาจะนํามา
ประกอบในการปรับปรุงกระบวนการนิติบัญญัติของ
ประเทศไทยให เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คือ 
งานวิจัยของสถาบันพระปกเกลา เร่ือง “การปรับปรุง
กระบวนการริเร่ิม การนําเสนอ การพิจารณา และการ
อนุมัติกฎหมายไทย” พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 ในส ว นอื่ น  ๆ  ที่ เ ป นหลั กกา ร ใหญ
นอกเหนือจากที่จะไดพิจารณาในลําดับตอไป ผูเขียน
เห็ นควรคงหลั กการที่ มี อยู ใ น รั ฐ ธ ร รมนู ญ  
(พ.ศ. ๒๕๔๐) ไว แตส่ิงที่ควรจะไดมีการแกไข คือ  
ส่ิงที่เปนปญหาใหญของระบบการเมืองในระบอบ  
๙ ปที่ใชรัฐธรรมนูญฯ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ซึ่งปญหานี้ก็คือ 
ความเปนอิสระขององคกรอิสระตาง ๆ ที่ทําหนาที่
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ ซึ่งจักรกลที่สําคัญ คือ 
วุฒิสภา เพราะเปนผูใหความเห็นชอบบุคคลเขาไปสู
ตําแหนงในองคกรอิสระ ดังนั้น หากมีการปรับปรุงให
วุฒิสภามีความเปนอิสระอยางแทจริง เชื่อไดในระดับ
หนึ่งวา เมื่อที่มาของวุฒิสภาซึ่งเปนตนธารแหงระบบ
ตรวจสอบมีความเปนอสิระ ผูดํารงตําแหนงตาง ๆ ใน
องคกรอิสระยอมมีความอิสระ และพรอมในการ
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐอยางมีประสิทธิภาพ 
 สําหรับผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา และ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน นั้น เห็นควรคงองคกร
ทั้งสองนี้ไวในรัฐธรรมนูญ โดยมีหลักการทํานอง
เดียวกับรัฐธรรมนูญฯ (พ.ศ. ๒๕๔๐) 
 
๑. สภาผูแทนราษฎร 
 
 ในสวนเกี่ ยวกับสภาผู แทนราษฎรนั้ น 
ผู เ ขี ย น เ ห็ น ว า  ค ว ร ค ง หลั ก ก า ร ไ ด ม า ซึ่ ง
สมาชิ กสภาผู แทนราษฎรไว ดั งที่ ปรากฏใน
รัฐธรรมนูญฯ (พ.ศ.๒๕๔๐) คือ สภาผูแทนราษฎร มี

จํานวน ๕๐๐ คน โดย ๑๐๐ คนมาจากระบบบัญชี
รายชื่อ อีก ๔๐๐ คนมาจากระบบแบงเขตเลือกตั้ง 
 อย า ง ไ รก็ ดี  ในส วนที่ เ กี่ ย วกั บสภา
ผู แทนราษฎรนี้  มีประเด็นยอย ๆ ที่ ได รับการ
วิพากษวิจารณวาสมควรแกไข เชน 
 ๑.๑ การกําหนดใหผูสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองสังกัดพรรค
การเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งไมนอยกวา  
๙๐ วัน 
 มีหลายฝายเสนอใหยกเลิก เพราะทําให
ผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมสามารถลงสมัคร
รับเลือกตั้งไดโดยอิสระเหมือนแตกอน อีกทั้งเมื่อ
สังกัดพรรคการเมือง สงผลใหตองปฏิบัติตาม
นโยบายหรือมติของพรรคการเมือง ทําใหไมอาจ
สามารถแสดงความคิดเห็นโดยอิสระได 
 ตัวอยางขอเสนอเกี่ยวกับเงื่อนไข ๙๐ วัน 
เชน 
 (๑) การกําหนดเงื่อนไข ๙๐ วัน เปนเงื่อนไข
ที่ยาวเกินไป ทําใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมไดทํา
หนาที่ผูแทนปวงชนชาวไทยอยางแทจริงหากเกิด
ความขัดแยงกับพรรคการเมืองตนสังกัด การลด
เงื่อนไขลงเหลือ ๖๐ วัน จะทําใหบรรเทาปญหา
ดังกลาวได อีกทั้งยังเปนการรักษาเสถียรภาพและ
ความมั่นคงของพรรคการเมืองไดในขณะเดียวกัน๑ 
  (๒) ไมควรบังคับใหผูสมัครรับเลือกตั้งตอง
สกัดพรรคการเมือง ทั้งนี้ การสังกัดพรรคการเมืองของ
ผูสมัครรับเลือกตั้งไมนอยกวา ๙๐ วัน ทําใหผูที่มี
ความสามารถ มีความตั้งใจ ไมอาจสมัครไดเนื่องจาก

                                          
๑สมคิด  เลิศไพฑูรย และมรุต  วันทนากร, 

รายงานการวิจัย เรื่อง ขอบกพรองและแนวทาง
แกไขรัฐธรรมนูญ ฉบับปจจุบัน. สถาบันสัญญา  
ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 
๒๕๔๘. หนา ๒๑๔. 



 

บทความทางวิชาการ 

๓๕ 

ตองสังกัดพรรคการเมือง และตองไดรับเลือกจาก
พรรคนั้นใหเปนผูสมัครกอน หากมิไดรับเลือกให 
ลงสมัครจะยายพรรคการเมืองก็ไมได เนื่องจาก
ระยะเวลากอนถึงวันสมัครไมถึง ๙๐ วัน ซึ่งขัดกับ
หลักเสรีประชาธิปไตยของประเทศประชาธิปไตย ซึ่ง
ในทางปฏิบัติไมนาจะมีผูสมัครอิสระมากนัก ดังนั้น 
ควรยกเลิกขอหามดังกลาว หรือใหใชบังคับเฉพาะ 
แตกรณีผูที่ เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอยูแลว
เท านั้ น  ไม ให ใชบั งคับกับผู สมัครใหม  ซึ่ งถ า
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ไมประสงคจะลงสมัคร 
ในพรรคการเมืองเดิม แตระยะเวลาเหลือไมถึง ๙๐ วัน  
ก็ ต องลงสมั ครอิ สระ   ส วนหลั งจากได เป น
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแลวจะขอสังกัดพรรคใด 
ก็เปนเรื่องที่อาจทําไดหลังจากนั้น๒ 
  (๓) ยกเลิกการบังคับใหสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรสังกัดพรรคการเมือง และหลักเกณฑเร่ือง  
๙๐ วัน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรควรสังกัดพรรค
การเมือง แตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมจําเปนตอง
สังกัดพรรคการเมือง เพราะประชาชนเจาของอํานาจ
อธิปไตยยอมเปนผูตัดสินใจเองไดวา อยากไดผูแทนที่
สังกัดพรรคหรือไมสังกัดพรรค๓ 

                                          
๒คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาและรับฟง

ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบของการใช
รัฐธรรมนูญ วุฒิสภา, รายงานการพิจารณาและรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบของ
การใชรัฐธรรมนูญ, ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๙, หนา ๑๒๘. 

๓ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล, การคุมครอง  
ส.ส. ในฐานะผูแทนปวงชนไมใหตกอยูภายใตอาณัติ
ของพรรคการเมือง, เอกสารประกอบการ 
สัมมนาวิชาการประจําป  ครั้งที่  ๑ คณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ.๒๕๔๘, หนา ๒๙. 

ในประเด็นนี้ ผูเขียนเห็นควรคงหลักการนี้ไว 
เพื่อเปนการสงเสริมความเขมแข็งของระบบพรรค
การเมือง  
 ๑.๒ เ ง่ื อน ไขร อยละ  ๕  ของผู ม า
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรในระบบบัญชีรายชื่อ 
 การกําหนดใหพรรคการเมืองใดได รับ
คะแนนเสียงไมถึงรอยละ ๕ ในระบบบัญชีรายชื่อ
ไมไดรับที่นั่งในสภาผูแทนราษฎร มีผูเห็นวาเปน
เงื่อนไขที่กอใหเกิดปญหาตาง ๆ ที่สําคัญ คือ ทําให
พรรคการเมืองขนาดเล็ก ไดรับการสนับสนุนจาก
ประชาชนนอย ไมสามารถมีที่นั่งของตนในสภา
ผูแทนราษฎรในระบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง
ไดเลย จึงมีผูเสนอการแกไขในเรื่องนี้ไว เชน 
 ๑)  ใหยกเลิกการกําหนดเงื่อนไขรอยละ ๕ 
 ๒)  เสนอวา หากยกเลิกเงื่อนไขดังกลาว  
จะทํ า ให เ กิ ดพ ร รคการ เมื อ ง ขนาด เล็ ก ใน 
สภาผูแทนราษฎรเปนจํานวนมาก เกิดลักษณะ “เบี้ย
หัวแตก” ไมมีพรรคการเมืองใดสามารถครองเสียง 
ขางมากในสภาผูแทนราษฎรได  และกระทบตอ
เสถียรภาพของรัฐบาล จึงเห็นวาใหปรับลดเงื่อนไข
จํานวนรอยละของคะแนนเสียงลงจากรอยละ ๕ เหลือ
เพียงรอยละ ๓ เทานั้น๔  

                                          
๔สมคิด  เลิศไพฑูรย และมรุต  วันทนากร, 

รายงานการวิจัย เรื่อง ขอบกพรองและแนวทาง
แกไขรัฐธรรมนูญ ฉบับปจจุบัน. สถาบันสัญญา  
ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 
๒๕๔๘. หนา ๑๙๗. และการวิสามัญเพื่อศึกษาและรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบของการใช
รัฐธรรมนูญ วุฒิสภา, รายงานการพิจารณาและรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบของ
การใชรัฐธรรมนูญ, ๑๐ มิถุนายน  ๒๕๔๙, หนา ๑๐. 

 
 



 

บทความทางวิชาการ 

๓๖ 

 ผูเขียนเห็นวา ในประเด็นนี้ เมื่อพิจารณา
ที่มาของการกําหนดอัตรารอยละ ๕ ไว เพื่อใหเกิด
ความเขมแข็งของระบบพรรคการเมือง และกําหนด
ทิศทางใหพรรคการเมืองตองพัฒนาตัวเองใหไดรับ
ความนิยม อีกทั้งปองกันไมใหมีพรรคขนาดเล็กใน
สภามากจนเกินไป ซึ่งจะทําใหระบบพรรคการเมือง
เปนพรรคการเมืองขนาดใหญที่มีที่นั่งในสภาจะสงผล
ใหการเลือกตั้งประชาชนสามารถเลือกนโยบายของ
พรรคการเมืองที่ชื่นชอบ เพื่อใหพรรคการเมืองนํา
นโยบายนั้นไปบริหารประเทศ ดังนี้แลวการเลือกตั้ง 
จึงไมไดหมายถึงแตการเลือกตัวบุคคล แตเปนการที่
ประชาชนตัดสินใจเลือกนโยบายในการบริหาร
ประเทศ การคงหลักการรอยละ ๕ ไวจึงเปนเรื่อง 
ที่เหมาะสม และไมควรลดลงดวย เพราะหากลดลง 
ก็จะทําใหมีพรรคขนาดเล็กเขามามีที่นั่งในสภาจาก
การเลือกตั้งระบบบัญชีรายไดไดอยูดี  
 ๑.๓ ระบบการลงคะแนนเลือกตั้งแบบ
แบงเขตเลือกตั้ง 
 ระบบการเลือกตั้งที่มีการเลือกตั้งแบบแบง
เขต และใชการลงคะแนนแบบเสียงขางมาก มีผูเห็น
วาเปนระบบที่เปนจุดออน คือ ผูที่ชนะแลวไดเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมจําเปนตองไดรับคะแนน 
เสียงเกินครึ่งหนึ่ง ขอเพียงไดคะแนนเสียงมากที่สุดใน
เขตเลือกตั้งนั้นก็ไดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแลว 
ดังนั้น หากประสงคจะใหระบบการเลือกตั้งเปนไป
ตามเจตนารมณของประชาชนมากที่สุด ตองใชระบบ
การเลือกตั้งเสียงขางมากแบบสมบูรณ คือ ผูที่จะ
ไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตอง
ไดคะแนนเสียงเกินครึ่งหนึ่งของคะแนนที่มาเลือกตั้ง
ในเขตนั้น ๆ หากในการเลือกตั้งรอบแรกไมมีผูสมัคร
คนใดไดคะแนนเกินครึ่งหนึ่ง จะตองเอาผูสมัครที่ได
คะแนนลําดับที่ ๑ และ ๒ มาทําการเลือกตั้งรอบ ๒ 
ซึ่งคนที่ไดที่ ๒ ในรอบแรกก็อาจจะไดเปนที่ ๒ ก็ได 

เพราะคะแนนที่ลงใหกับคนที่ไดที่ ๓ ที่ ๔ หรือที่ ๕ ใน
รอบแรก ตองมาลงคะแนนในรอบสองใหม และแมจะ
มีหลายเขตเลือกตั้งที่ตองเลือกตั้งรอบ ๒ แตจะตรง
กับเจตนารมณของประชาชนมากกวา เพราะในทาง
วิชาการนั้น ผลการเลือกตั้งตองสะทอนเจตนารมณ
ของประชาชนใหไดใกลเคียงมากที่สุด จึงจะเปน
ระบบการเลือกตั้งที่ดี๕ 
 ผูเขียนเห็นดวยกับขอเสนอนี้ เพราะเมื่อได
เสนอใหเลิกกําหนดการเลือกตั้งเปนหนาที่เสียแลว  
ก็ควรที่จะใหผูสมัครรับเลือกตั้งอยางนอยไดรับการ
เลือกจากผูที่มาเลือกตั้งดวยเสียงขางมากเกินกวา 
กึ่งหนึ่ง โดยเสียงขางมากเกินกวากึ่งหนึ่งในที่นี้ไมใช
เสียงเกินกึ่งหนึ่งของผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง
นั้น ตัวอยางเชน ในเขตเลือกตั้งหนึ่ง มีผูมี สิทธิ
เลือกตั้ง ๑๐๐,๐๐๐ คน หากมีผูมาใชสิทธิเพียง  
๕๐ ,๐๐๐  คน   ผู สมัครรายใดไดคะแนนเสียง  
๒๕ ,๐๐๑  ขึ้ นไป   ผู สมั ครรายนั้ นก็ จะได รั บ 
การเลือกตั้ ง โดยมิพักตองไดคะแนนเสียงถึ ง  
๕๐,๐๐๑ คน  อีกทั้งการกําหนดไวเชนนี้ จะทําใหมี
การเลือกตั้งเพียง ๒ รอบ ไมมีรอบที่ ๓ เพราะในรอบที่
สองมีผูสมัครที่ไดเขาสูสนามเลือกตั้งเพียง ๒ ราย 
เทานั้น โดยสภาพยอมตองมีรายใดรายหนึ่งที่ได
คะแนนเสียงมากกวาอยูแลว และคะแนนเสียงที่
มากกวายอมเกินกวากึ่งหนึ่งของผูมาลงคะแนน 
 มีขอสังเกตวา การกําหนดตามขอเสนอ
ขางตน ตางไปจากระบบที่กําหนดใหผูสมัครรับ
เลือกตั้งตองไดคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของผูมี
สิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น หากไดไมถึงก็ตอง

                                          
๕ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล, “หลากหลาย

มุมมอง ยกรางรัฐธรรมนูญใหม ยุบทิ้งสภาสูง ลดดาน
ปารตี้ลิสต ๕%”. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ ปที่ ๕๗ 
ฉบับที่ ๑๙๕๓๐, หนา ๓. 



 

บทความทางวิชาการ 

๓๗ 

เลือกใหม  ระบบนี้ทํ าใหการเลือกตั้ งอาจตอง
ดําเนินการหลายรอบ จนกวาจะไดคะแนนเสียงเกิน 
กึ่ งหนึ่ งของผูมี สิทธิ เลือกตั้ งในเขตเลือกตั้ งนั้น 
บางครั้งในระบบนี้จึงมักจะตองมีการจํากัดรอบของ
การเลือกตั้ง โดยกําหนดไวเพียง ๒ รอบ โดยในรอบ
แรกใชระบบการเลือกตั้งเสียงขางมากเกินกวากึ่งหนึ่ง
ของผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น แตหากไมมี
ใครไดเสียงเกินกวากึ่งหนึ่ง ใหมีการเลือกตั้งรอบ ๒ 
โดยผูสมัครทุกคนเขาสูสนามเลือกตั้งดังเดิม แตใน
รอบ ๒ นี้จะใชระบบเสียงขางมากธรรมดา 
 ๑.๔ คุณสมบัติปริญญาตรีสํ าหรับ
ผูสมัครรับเลือกตั้ง 
 รัฐธรรมนูญฯ (พ.ศ. ๒๕๔๐) กําหนดให
ผูสมัครรับเลือกตั้งตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวา
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา ไดมีการศึกษาและมี
ขอเสนอแนะที่แตกตางกันออกไป เชน 
 (๑) เสนอใหยกเลิกการกําหนดคุณสมบัติ
ดานการศึกษา๖ เพราะเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพใน
การสมัครรับเลือกตั้ง อีกทั้งเปนการตัดสิทธิหรือ
ลิดรอนสิทธิทางการเมืองของคนสวนใหญของ
ประเทศ เปนการสรางความไมเทาเทียมกันในโอกาส
ทางการเมืองที่ โดยคนสวนนอยในสังคมเทานั้น 
ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี๗ 

                                          
๖คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาและรับฟง

ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบของการใช
รัฐธรรมนูญ วุฒิสภา, รายงานการพิจารณาและรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบของ
การใชรัฐธรรมนูญ, ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๙, หนา ๑๐. 

๗ไพโรจน  พลเพชร และคณะ, รายการ
ศึกษาวิจัย เรื่อง สิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความ 
เปนมนุษย, สถาบันพระปกเกลา พ.ศ.๒๕๔๖. หนา 
๓๓๘–๓๓๙. 

 (๒)  เสนอใหกําหนดระดับการศึกษาไว
เพียงการศึกษาภาคบังคับ เพราะเปนเงื่อนไขที่
ประชาชนสวนใหญเขาถึงได อีกทั้งยังเปนหนาที่ของ
รัฐที่จะตองจัดการศึกษาใหเพียงพอดวย ทั้งนี้ การ
กําหนดคุณสมบัติดานการศึกษาของผูสมัครรับ
เลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้นเปนส่ิงที่ดี 
เพราะตองการใหไดผูแทนที่มีความรูความสามารถ 
แตการกําหนดไวสูงถึงปริญญาตรีหรือเทียบเทาทําให
คนสวนใหญของสังคมไมมีโอกาสเปนผูแทนของ
ประชาชน เพราะคนสวนใหญยังไมสําเร็จปริญญาตรี 
การกําหนดคุณสมบัติสูงถึงปริญญาตรีจึงเปนการขัด
ตอหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่
ตองการใหคนสวนใหญในสังคมมีสวนรวมในการ
ปกครองมากที่สุด๘ 
 ผูเขียนเองเห็นวา ควรยกเลิกการกําหนด
ระดั บการศึ กษาเป นคุณสมบั ติ ของผู สมั คร 
รับเลือกตั้ง เพราะวัตถุประสงคของการบัญญัติ 
ไวในรัฐธรรมนูญฯ (พ.ศ. ๒๕๔๐) เพื่อใหไดคุณภาพ
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สูงขึ้น แตวัตถุประสงค
นี้ผานการเลือกตั้งทั่วไป ๒ ครั้ง ยังไมอาจพิสูจน
คุณภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดอยางแจงชัด 
อีกทั้งระดับการศึกษาไมไดเปนเคร่ืองชี้วัดที่แนนอน
เสมอไปวา ผูที่มีการศึกษาระดับสูงจะเปนผูที่มี 
“คุณธรรม” มี “จิตวิญญาณแหงการรับใชประชาชน” 
มี “ความเสียสละสวนตัว เพื่อประโยชนสวนรวม”  
มี “มีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ตั้ง” มี “ความเที่ยง
ธรรม” ฯลฯ   ดังนั้น ควรเปดโอกาสอยางกวางให

                                          
๘สมคิด  เลิศไพฑูรย และมรุต  วันทนากร, 

รายงานการวิจัย เรื่อง ขอบกพรองและแนวทาง
แกไขรัฐธรรมนูญ ฉบับปจจุบัน. สถาบันสัญญา  
ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 
๒๕๔๘. หนา ๑๙๘. 
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๓๘ 

บุคคลทุกคนมีโอกาสได รับเลือกเปนผูแทน สวน
ประชาชนจะเลือกผูมีคุณสมบัติดานศึกษาเชนใด  
ก็เปนผูแทนของคนที่เลือกได 
 
๒. วุฒิสภา 
 ในสวนที่ เกี่ ยวกับขอเสนอวุฒิสภานี้มี
ขอเสนอในการแกไขรัฐธรรมนูญฯ (พ.ศ. ๒๕๔๐) 
หลากหลายประเด็น เชน 
 ๒.๑ จํานวนของสมาชิกวุฒิสภา 
 ในสวนของจํานวนวุฒิสภาที่รัฐธรรมนูญฯ 
(พ.ศ. ๒๕๔๐) กําหนดไว ๒๐๐ คน มีผูเสนอใหแกไข
โดยเสนอใหลดจํานวนสมาชิกวุฒิสภาลงจาก  
๒๐๐ คน  ใหเหลือเพียง ๑๐๐ คน ทั้งนี้เพราะจํานวน 
๒๐๐ คน ที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญฯ (พ.ศ. ๒๕๔๐) 
เป นการนํ า เอาจํ านวนสมาชิ กวุฒิ สภาตาม
รัฐธรรมนูญฉบับกอนมาใช ทั้งที่แตเดิมนั้นวุฒิสภา
มาจากการแตงตั้ง การมีวุฒิสภามากเกินไปทําให
ระบบการเลือกตั้งไมสามารถสงผลที่ดีตอวุฒิสภา 
แมแตสหรัฐเมริกาซึ่งมีประชากรกวา ๒๐๐ ลานคน  
ก็มีจํานวนสมาชิกวุฒิสภาเพียง ๑๐๐ คน๙ 
 ๒.๒ คุณสมบัติของสมาชิกวุฒิสภา 
 ในสวนเกี่ยวกับคุณสมบัติของวุฒิสมาชิก 
ที่หามไมใหสังกัดพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญฯ 
(พ.ศ.๒๕๔๐) นั้น มีผูเสนอใหแกไขใหผูสมัครสมาชิก
วุฒิสภาอาจเปนสมาชิกพรรคการเมืองหรือไมก็ได 
เพราะการกําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
ตามเขตพื้นที่ โดยไมตองการใหเกี่ยวของกับพรรค
การเมืองนั้น ยอมเปนการขัดตอธรรมชาติของการ

                                          
๙บุญศรี  มีวงศอุโฆษ, ปญหาและแนวทาง

การปรับปรุงการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา, เอกสาร
ประกอบการสัมมนาวิชาการประจําป ครั้งที่ ๑ คณะ
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, พ.ศ. ๒๕๔๙.  
หนา ๒๓. 

เลือกตั้ง ทั้งนี้ อาจมีการกําหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมให
ตองเคยมีประสบการณในการเปนผูบริหารทองถิ่น 
เพื่อสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น๑๐ 
 ๒.๓ วาระในการดํารงตําแหนงของ
สมาชิกวุฒิสภา 
 วาระการดํารงตําแหนงของสมาชิกวุฒิสภา
ตามรัฐธรรมนูญฯ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ไดมีการกําหนด
วาระไว ๖ ป ไดมีขอเสนอใหแกไขในประเด็นนี้ โดย
ขอใหยึดอายุการดํารงตําแหนงจาก ๖ ป เปน ๘ ป แต
การครบวาระจะไมพรอมกัน คือ จะมีการเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภาเปนจํานวนครึ่งหนึ่งของทุก ๆ ๔ ป 
เพื่อใหวุฒิสภามีความตอเนื่อง และการที่กําหนด 
ใหเลือกตั้งทุก ๆ ๔ ป เพื่อใหสามารถดําเนินการไป
พรอม ๆ กับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
ซึ่งเปนการประหยัดงบประมาณแผนดินดวย๑๑  
 แตอยางไรก็ตาม บางการศึกษาวิจัยก็เห็น
วาไมควรแกไข ควรคงไวที่ ๖ ป และใหเปนไดเพียง
วาระเดียว เพราะทําใหวุฒิสภาเปนสภาที่คํานึงถึง
ประโยชนของประเทศชาติเปนหลัก และไมคํานึงถึง
การหาเสียงเลือกตั้งสมัยหนา๑๒ 

                                          
๑๐บุญศรี  มีวงศอุโฆษ, ปญหาและแนวทาง

การปรับปรุงการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา, เอกสาร
ประกอบการสัมมนาวิชาการประจําป ครั้งที่ ๑ คณะ
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, พ.ศ. ๒๕๔๙.  
หนา ๒๒ - ๒๓. 

๑๑บุญศรี  มีวงศอุโฆษ, ปญหาและแนวทาง
การปรับปรุงการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา, เอกสาร
ประกอบการสัมมนาวิชาการประจําป ครั้งที่ ๑ คณะ
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, พ.ศ. ๒๕๔๙.  
หนา ๒๓. 

๑๒สมคิด  เลิศไพฑูรย และมรุต  วันทนากร, 
รายงานการวิจัย เรื่อง ขอบกพรองและแนวทาง
แกไขรัฐธรรมนูญ ฉบับปจจุบัน. สถาบันสัญญา  
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๓๙ 

 ๒.๔ เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาวุฒิสภา 
 รัฐธรรมนูญฯ (พ.ศ. ๒๕๔๐) กําหนดเขต
จังหวัดเปนเขตเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ไมมีการ
แบงเปนเขตยอย เมื่อจะมีการเลือกตั้งซอมจึงทําใหมี
ปญหาวาตองเลือกตั้งทั้งจังหวัดทําให ส้ินเปล้ือง
งบประมาณ จึงมีขอเสนอใหมีการแกไข เชน 
 (๑)  ระบบการเลือกตั้งวุฒิสภาที่ใชจังหวัด
เปนเขตเลือกตั้ง โดยประชาชนหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง  
ทําใหจังหวัดใหญ ๆ ที่มีสมาชิกวุฒิสภาไดหลายคน 
คะแนนจะไปกระจุกตัวอยูที่คนไดรับเลือกตั้งในลําดับ
ตน  ๆ ส วนคนลํ าดับท าย  ๆ จะได รับเลือกตั้ ง 
ดวยคะแนนที่นอยลงไปเรื่อย ๆ จนอาจเกิดปญหา
ความชอบธรรมได ปญหาความเสมอก็ยังคงมีเพราะ
แมจะมีเสียงเทากัน แตจํานวนสมาชิกวุฒิสภาของ 
แตละจังหวัดไมเทากัน ดังนั้น ควรใชระบบเขตเดียว
คนเดี ยว  โดยใช จั งหวั ดเป นฐานในการแบ ง  
การคํานวณจํานวนสมาชิกวุฒิสภาของแตละจังหวัด
ใหใชวิธีเดิม เมื่อไดจํานวนแลว ก็ใหแบงเขตเลือกตั้ง
ตามจํานวนสมาชิกวุฒิสภาของเขตนั้น ซึ่งเปนระบบ
เดียวกันกับการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร๑๓ 
 (๒) เสนอใหแก ไข โดยกําหนดใหการ
เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาใหจังหวัดหนึ่งมีเขตเลือกตั้ง
อยางนอย ๒ เขต หากจังหวัดใดมีสมาชิกวุฒิสภา 
ไมถึงสองคนใหใชเขตจังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง ทั้งนี้ 

                                                          
ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 
๒๕๔๘. หนา ๒๐๐. 

๑๓คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาและ 
รับฟงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบของ
การใชรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา, รายงานการพิจารณาและ 
รับฟงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบ
ของการใชรัฐธรรมนูญ, ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๙,  
หนา ๑๒๙. 

การคํานวณเกณฑจํานวนสมาชิกวุฒิสภาที่แตละ
จังหวัดจะพึงมีใหคํานวณตามวิธีการทํานองเดียวกับ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง๑๔ 
 ๒.๕ การหาเสียงของผูสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกวุฒิสภา 
 รัฐธรรมนูญฯ (พ.ศ. ๒๕๔๐) กําหนดหาม
ไม ให ผู สมัครรับเลือกตั้ งเปนสมาชิกวุฒิสภา  
หาเสียงทํานองเดียวกับผูสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แตกําหนดใหผูสมัครรับ
เลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภากระทําได เพียงการ
แนะนําตนเอง เพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปอยางขาว
สะอาด ปราศจากการครอบงําทางการเมือง บาง
การศึกษาวิจัยเห็นวา การกําหนดไวดังกลาวมาแลว
นั้นเปนส่ิงที่เหมาะสม๑๕ แตบางการศึกษาก็เสนอวา 
การจํากัดใหการหาเสียงของผูสมัครสมาชิกวุฒิสภา
กระทําไดแตเพียงการแนะนําตัวเทานั้น เปนขอจํากัด
ที่ขัดตอธรรมชาติของการเลือกตั้ง ที่ตองมีการรณรงค
หาเสียงเลือกตั้ง ดังนั้น ควรใหผูสมัครสมาชิกวุฒิสภา
มีเสรีภาพมากขึ้น หรือกําหนดแนวทางในการปฏิบัติ
ในการดําเนินการแนะนําตัวใหชัดเจน อีกทั้งควรให
ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาสามารถ
แนะนําตนเองและหาเสียงเลือกตั้งไดโดยไมตองรอให
รัฐดําเนินการให เนื่องจากการเลือกตั้งตองมีการ

                                          
๑๔สมคิด  เลิศไพฑูรย และมรุต  วันทนากร, 

รายงานการวิจัย เรื่อง ขอบกพรองและแนวทาง
แกไขรัฐธรรมนูญ ฉบับปจจุบัน. สถาบันสัญญา  
ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 
๒๕๔๘. หนา ๒๐๑. 

๑๕สมคิด  เลิศไพฑูรย และมรุต  วันทนากร, 
รายงานการวิจัย เรื่อง ขอบกพรองและแนวทาง
แกไขรัฐธรรมนูญ ฉบับปจจุบัน. สถาบันสัญญา  
ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 
๒๕๔๘. หนา ๑๙๙. 
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แขงขัน หากหามการหาเสียงจะขัดกับธรรมชาติของ
การเลือกตั้ง๑๖ 
 ๒.๖ ขอเสนอปฏิรูปวุฒิสภา (ยกเครื่อง
ใหม) 
 ดวยเหตุที่วุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชนโดยตรงตามรัฐธรรมนูญฯ (พ.ศ. ๒๕๔๐)  
ไมอาจสนองตอบเจตนารมณของรัฐธรรมนูญในฐานะ
ที่ใหเปนสภาตรวจสอบการใชอํานาจรัฐไดอยางเต็มที่ 
อีกทั้งยังปฏิบัติหนาที่อันกอใหเกิดความเคลือบแคลง
สงสัยในความเปนกลางในทางการเมือง ผูเขียนจึง
มิไดแสดงความเห็นในประเด็นที่มีการเสนอเกี่ยวกับ
วุฒิสภาตามที่กลาวมาในขอ ๒.๑ – ๒.๕ ทั้งนี้เพราะ
ผูเขียนเห็นวาจําเปนตองปฏิรูปวุฒิสภาแบบยกเครื่อง 
ดังนั้น ผูเขียนใครขอเสนอทางเลือกในการกําหนด
รัฐธรรมนูญหมวดวุฒิสภาเสียใหม โดยมีรูปแบบท่ี
เสนอใหพิจารณา ๓ รูปแบบ ทั้งนี้ การนําเสนอจะ
เสนอหลักการที่สําคัญ โดยยังมิไดลงในรายละเอียด 
ดังนี้ 
  ๒.๖.๑ วุฒิสภาที่มาจากระบบการ
แตงตั้ง 
  ขอเสนอใหกลับไปใชระบบการแตงตั้ง
วุฒิสมาชิก โดยปรับแตงวิธีการแตงตั้ ง เพื่อให
วุฒิสภาเปนสภาผูทรงคุณวุฒิ และคอยกลั่นกรองราง
กฎหมาย โดยสาระสําคัญของรูปแบบนี้ (รูปแบบนี้
นํามาจากรางรัฐธรรมนูญที่มีการศึกษาวิจัยไวกอนมี
การยกรางรัฐธรรมนูญฯ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ซึ่งหลายสวน

                                          
๑๖คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาและรับ

ฟงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบของ 
การใชรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา, รายงานการพิจารณาและ
รับฟงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบ
ของการใชรัฐธรรมนูญ, ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๙,  
หนา ๑๓๐. 

 

ในรางรัฐธรรมนูญนี้ไดเปนตนแบบของรัฐธรรมนูญฯ 
(พ.ศ. ๒๕๔๐) แตในสวนที่เกี่ยวกับวุฒิสภาไมไดรับ
การนําไปใช) คือ 
  (๑) องค ประกอบของสมาชิ ก
วุฒิสภา 
   วุฒิสภาประกอบดวยสมาชิกจาก 
๒  ประเภท  คือ 
   ๑. สมาชิกวุฒิสภาผูทรงคุณวุฒิ 
โดยสมาชิกประเภทนี้พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจาก
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับเลือกจากสมัชชาผูทรงคุณวุฒิ  
จํานวน ๒๐๐ คน  
   ๒. สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภ าผู ดํ า ร ง
ตําแหนงในการบริหารราชการแผนดิน  โดยสมาชิก
ประเภทนี้พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจากผูดํารง
ตําแหนงในการบริหารราชการแผน ซึ่งไดแกตําแหนง
ดังตอไปน้ี 
   ๑)  ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
ปลัดกระทรวง และปลัดทบวง 
    ๒)  ผู บัญชาการทหารสู งสุ ด  
ผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ และ 
ผูบัญชาการทหารอากาศ 
   ทั้ งนี้  สมาชิกภาพของสมาชิก
วุฒิสภาผูดํารงตําแหนงในการบริหารราชการแผนดิน 
เร่ิมตนเมื่อไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในการบริหาร
ราชการแผนดิน และสิ้นสุดเมื่อพนจากตําแหนง
ดังกลาว 
  (๒) คุณสมบัติและลักษณะตองหาม
ของสมาชิกวุฒิสภาผูทรงคุณวุฒิ 
  คุณสมบัติที่สําคัญของสมาชิกวุฒิสภา
ผูทรงคุณวุฒิ ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามดังนี้ 
  ๑.  มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
  ๒.  มีอายุไมต่ําวา ๓๕ ปบริบูรณ 
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  ๓.  ไมเปนสมาชิก เจาหนาที่  หรือ 
ที่ปรึกษาของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง 
  ๔.  ไมเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น 
  (๓) สมัชชาผูทรงคุณวุฒิ 
  ๑. กําหนดใหมีสมัชชาผูทรงคุณวุฒิ
ประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามเหมือนกับสมาชิกวุฒิสภา (ตามขอ (๒) 
ขางตน) และมีจํานวนตามขอ (๒) (ขางลาง) มีหนาที่
ประชุมรวมกันและออกเสียงลงคะแนนเลือกใน
ระหวางสมาชิกสมัชชาผูทรงคุณวุฒิดวยกันเอง 
เพื่อใหไดสมาชิกวุฒิสภาจํานวน ๒๐๐ คน 
  ๒. สมาชิกสมัชชาผูทรงคุณวุฒิตาม 
ขอ ๑) มีจํานวนและที่มาจากการเสนอรายชื่อ
ดังตอไปน้ี 
   ๑) นายกรัฐมนตรีเสนอจํานวน 
๒๐๐ คน 
   ๒) ผูนําฝายคานในสภาผูแทน 
ราษฎรเสนอจํานวน ๑๐๐ คน 
   ๓) ที่ประชุมรวมกันของสมาชิก
สภาทองถิ่นทั้งหมดที่มีอยูในจังหวัดเสนอจํานวน
จังหวัดละ ๒๐ คน 
   ๔)  ที่ประชุมรวมกันของสมาชิก
สภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขตทุกเขตใน
กรุงเทพมหานครเสนอจํานวน ๒๐ คน 
   ๕)  นิติบุคคลที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
แตมิ ใชหน วยราชการ หนวยงานของรั ฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรทางศาสนา ทั้งนี้ ตามที่
ประธานรัฐสภา (ประธานสภาผูแทนราษฎร) กําหนด 
เสนอจํานวนนิติบุคคลละ ๒๐ คน ตัวอยางนิติบุคคล
ในกรณีนี้ เชน สภาวิชาชีพทั้งหลาย (สภาทนายความ 
แพทยสภา ฯลฯ) เปนตน 

  ทั้ งนี้  หลักเกณฑและวิธีการจัดทํา
บัญชีรายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับผูซึ่งถูกเสนอชื่อ 
ใหเปนไปตามที่ประธานรัฐสภากําหนด  
  อน่ึง ประธานรัฐสภาตองจัดใหมีการ
ประชุมสมัชชาผูทรงคุณวุฒิขึ้นภายใน ๑๕ วัน นับแต
วันที่ ได รับบัญชีรายชื่อครบถวน เพื่อใหสมาชิก
สมั ชชาผู ทรงคุณวุฒิ เ ลื อกสมาชิ กวุฒิ สภา
ผูทรงคุณวุฒิ 
  ๓.  สมาชิ กสมั ชชาผู ทรงคุณวุฒิ 
คนหนึ่ งมี สิทธิลงคะแนนเลือกสมาชิกสมัชชา
ผูทรงคุณวุฒิดวยกันเองไดไมเกิน ๓ คน ทั้งนี้ สมาชิก
สมัชชาผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับเลือกดวยคะแนนสูงสุด
ลําดับที่หนึ่งถึงลําดับที่สองรอย จะไดเปนผูไดรับ
เลือกเปนสมาชิกวุฒิสภาผูทรงคุณวุฒิ 
  ในกรณีที่มีผูไดคะแนนเทากันอันเปน
เหตุใหมีจํานวนเกิน ๒๐๐ คน ประธานรัฐสภาตองจัด
ใหมีการลงคะแนนใหมเฉพาะผูไดรับคะแนนเทากัน 
เพื่อให ไดสมาชิกวุฒิสภาผูทรงคุณวุฒิจํานวน  
๒๐๐ คน ถายังมีคะแนนเทากันอีก ใหประธานรัฐสภา
จับสลากวาผูใดเปนผูไดรับเลือก 
  หลักเกณฑและวิธีการในการเลือก
สมาชิกวุฒิสภาผูทรงคุณวุฒิ  ให เปนไปตามที่
ประธานรัฐสภากําหนด 
  อน่ึง ประธานรัฐสภาจะเปนผูลงนาม 
รับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งสมาชิกวุฒิสภา
ผูทรงคุณวุฒิและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  ขอสังเกต การกําหนดวิธีการไดมา 
ซึ่ งสมาชิกวุฒิสภาผูทรงคุณวุฒิ โดยใชสมัชชา
ผู ท ร งคุ ณวุ ฒิ นี้  ช วยแก ป ญหาการแต งตั้ ง 
สมาชิกวุฒิสภาในรัฐธรรมนูญฉบับกอน ๆ ที่ให
นายกรัฐมนตรีเปนผูแตงตั้ง สมาชิกวุฒิสภาในอดีต 
ที่มีการแตงตั้งจึงเปนสภาที่คอยค้ําจุนนายกรัฐมนตรี 
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  (๔) วาระการดํารงตําแหนงของ
สมาชิกวุฒิสภาผูทรงคุณวุฒิ 
  สมาชิ กภาพของสมาชิ กวุฒิสภา
ผูทรงคุณวุฒิมีกําหนด ๖ ป นับแตวันเลือก 
  (๕)  ขอหามของสมาชิกวุฒิสภา 
  สมาชิกวุฒิสภาตอง 
  ๑. ไมรับสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือคงถือไวซึ่ง
สัมปทานนั้น หรือเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ อันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัด
ตอน ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 
  ๒. ไมรับเงินหรือผลประโยชนใด ๆ จาก
หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เปน
พิเศษนอกเหนือไปจากที่หนวยราชการ หนวยงานของ
รัฐ หรือรัฐวิสาหกิจนั้น ปฏิบัติกับบุคคลอื่นในธุรกิจ
การงานตามปกติ 
  (๖) การสิ้ นสุดสมาชิกภาพของ
สมาชิกวุฒิสภาผูทรงคุณวุฒิ 
  สมาชิ กภาพของสมาชิ กวุฒิสภา
ผูทรงคุณวุฒิส้ินสุดลง เมื่อ 
  ๑.  ถึงคราวออกตามวาระ 
  ๒.  ตาย 
  ๓.  ลาออก 
  ๔.  เสียสัญชาติไทย 
  ๕.  เป นสมาชิ ก  เจ าหน าที่  หรื อ 
ที่ปรึกษาของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง 
  ๖.  เป นสมาชิ กสภาท องถิ่ นหรื อ
ผูบริหารทองถิ่น 
  ๗.  กระทํ าการอั นต องห ามตาม
ลักษณะตองหาม 
  ๘.  รัฐสภาถอดถอนออกจากตําแหนง 

  ๙.  ขาดประชุมตลอดสมัยประชุม 
ที่มีกําหนดเวลาไมนอยกวา ๑๒๐ วัน โดยไมไดรับ
อนุญาตจากประธานวุฒิสภา 
  ๑๐. ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด
ใหจําคุก (แมศาลจะใหรอลงอาญา) เวนแต 
ในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท หรือความผิด 
ลหุโทษ 
  (๗) กรณีตําแหนงสมาชิกวุฒิสภา
ผูทรงคุณวุฒิวางลง 
  ภายใน ๓ ป นับแตวันที่มีการเลือก
สมาชิกวุฒิสภาผูทรงคุณวุฒิ ถาตําแหนงสมาชิก
วุฒิสภาผูทรงคุณวุฒิวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึง
คราวออกตามวาระ ใหสมาชิกสมัชชาผูทรงคุณวุฒิซึ่ง
ไดรับคะแนนในลําดับถัดไป เปนสมาชิกผูทรงคุณวุฒิ
แทน ทั้งนี้ สมาชิกผูทรงคุณวุฒิซึ่งเขามาแทนนั้น  
จะมีวาระอยูในตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลา 
ที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 
  (๘) การพ นจากตํ าแหน งของ
สมาชิกวุฒิสภาใน ๓ ปแรก 
  ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบ ๓ ปนับแต
วันที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งสมาชิกวุฒิสภา
ผูทรงคุณวุฒิเปนครั้งแรก ใหสมาชิกวุฒิผูทรงคุณวุฒิ
จํานวนกึ่งหนึ่งของสมาชิกวุฒิสภาผูทรงคุณวุฒิ
ทั้งหมดพนจากตําแหนงโดยวิธีจับสลาก และใหถือวา
การพนจากตําแหนงนี้เปนการพนจากตําแหนงตาม
วาระ  และจะมีการดําเนินการจัดใหมีสมัชชา
ผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหมอีกครั้ง เพื่อใหไดมาซึ่งวุฒิสภา
ผูทรงคุณวุฒิขึ้นแทนตําแหนงที่วาง ทั้งนี้ สมาชิก
วุฒิสภาผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ 
อาจไดรับเลือกใหเปนสมาชิกวุฒิสภาผูทรงคุณวุฒิ
อีกได 
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  ขอสังเกต การกําหนดไวเชนนี้จะทํา
ใหมีความตอเนื่องของวุฒิสภา ไมตองเริ่มตนนับหนึ่ง
ใหม เหมือนกับกรณีใหสมาชิกภาพของสมาชิก
วุฒิสภาสิ้นสุดลงพรอมกัน   
  (๙)  อํานาจหนาที่ของวุฒิสภา 
  วุฒิ สภาจะมี อํ านาจหน าที่ ห ลั ก
ดังตอไปน้ี 
  ๑.  เปนสภากลั่นกรองกฎหมาย 
  ๒.  ควบคุมการบริหารราชการแผนดิน 
โดยมีอํานาจตั้งกระทูถามรัฐมนตรีเกี่ยวกับงานใน
หนาที่  
  ขอสังเกต อํานาจหนาที่เดิมของ
วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฯ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ซึ่งเปนสภา
เลือกตั้งนั้น วุฒิสภาแตงตั้งไมควรมีอํานาจนั้นอยู 
ไดแก 
  ๑. อํานาจหนาที่ ในการใหความ
เห็นชอบผู ดํ ารงตํ าแหน งในองคกรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญนั้น ดวยเหตุที่วุฒิสภาในรูปแบบนี้มาจาก
การแตงตั้ ง โดยลําพังวุฒิสภาเองจึงไมสมควร
กําหนดใหมีอํานาจในการใหความเห็นชอบผูดํารง
ตําแหนงในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ แตอํานาจ
ในการใหความเห็นชอบผูดํารงตําแหนงในองคกร
อิสระจะเปนอํานาจของรัฐสภา (สภาผูแทนราษฎร 
และวุฒิสภา) วุฒิสภาจึงมีสวนในการใหความ
เห็นชอบผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระไดในฐานะ
เปนสวนหนึ่งของรัฐสภา 
  ๒. อํานาจในการถอดถอนผูดํารง
ตําแหนง ดวยเหตุที่วุฒิสภารูปแบบนี้มาจากการ
แตงตั้ง จึงไมควรมีอํานาจในการถอดถอนผูดํารง
ตําแหนง แตจะมีสวนในการเขาชื่อเสนอตอรัฐสภาให
ดําเนินการถอดถอนผูดํารงตําแหนงได (อํานาจในการ
ถอดถอนจะเปนของรัฐสภา) 
 

  ๒.๖.๒ วุฒิสภาที่มาจากระบบผสม 
  ขอเสนอรูปแบบวุฒิสภาแบบที่สองน้ี
เปนรูปแบบผสมระหวางการแตงตั้งและการเลือกตั้ง 
ทั้งนี้ (ตนแบบไดนํามาจากรางรัฐธรรมนูญที่ผานการ
พิจารณาของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ  
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๐ ซึ่งเปนรางที่ถูกแทนที่
โดยระบบวุฒิสภาเลือกตั้ งตามรั ฐธรรมนูญฯ  
(พ.ศ. ๒๕๔๐))  โดยมีเนื้อหาสาระดังนี้ 
  (๑) องค ประกอบของสมาชิ ก
วุฒิสภา 
  วุฒิสภาประกอบดวยสมาชิก ซึ่งมี
องคประกอบดังตอไปน้ี 
  (๑) สมาชิกซึ่งพระมหากษัตริย 
ทรงแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๓ ใน ๔ ของ
สมาชิกวุฒิสภาประเภทเลือกตั้ง โดยผูทรงคุณวุฒิ
ประกอบดวย 
   ๑)  ผู มี ประสบการณ ในการ
บริหารราชการแผนดิน วิชาการ หรือวิชาชีพกฎหมาย  
ซึ่งไดรับเลือกจากคณะกรรมการสรรหา 
   ๒)  ผูมีประสบการณในสาขา
อาชีพดานอื่นนอกจากกรณี ๑) ซึ่งไดรับการเสนอชื่อ
จากองคการเอกชนที่คณะกรรมการสรรหากําหนด 
และไดรับเลือกจากคณะกรรมการสรรหา 

   ทั้งนี้ ผูทรงคุณวุฒิตาม ๑) และ ๒) 
ใหมีจํานวนเทากัน 
  (๒)  สมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้งมีจํานวน
ตามสัดสวนของจํานวนประชากร โดยจํานวนสมาชิก
วุฒิสภาที่แตละจังหวัดจะพึงมีใหคํานวณตามเกณฑ
ราษฎรแตละจังหวัดตามหลักเกณฑการทะเบียน
ราษฎรที่ประกาศในปสุดทายกอนปที่มีการเลือกตั้ง  
๑ ลานคนตอสมาชิกวุฒิสภา ๑ คน จังหวัดใด 
มีราษฎรไมถึง ๑ ลานคน ใหมีสมาชิกวุฒิสภา 
ในจังหวัดนั้นไดหนึ่งคน จังหวัดใดมีราษฎรเกิน  
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๑ ลานคน ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในจังหวัด
นั้นเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนตอจํานวนราษฎรทุก ๑ ลานคน 
เศษของ ๑ ลานคนถาถึง ๕ แสนคน หรือกวานั้น 
ใหนับเปน ๑ ลานคน 
  (๒) คุ ณสมบั ติ  และลั กษณะ
ตองหามของสมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการแตงตั้ง
จากผูมีประสบการณในการบริหารราชการ
แผนดิน วิชาการ หรือวิชาชีพ 
  สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการแตงตั้ง
จากผูมีประสบการณในการบริหารราชการแผนดิน 
วิชาการ หรือวิชาชีพ ตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามดังตอไปน้ี 
  (๑)  มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
  (๒)  มีอายุไมต่ํากวา ๔๐ ปบริบูรณ 
ในวันที่คณะกรรมการสรรหามีมติเลือก 
  (๓) เคยเป นข าราชการตุ ลาการ
ตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลฎีกา หรือ
เทียบเทาขึ้นไป ขาราชการอัยการตําแหนงรองอัยการ
สูงสุดหรือเทียบเทาขึ้นไป ขาราชการฝายพลเรือนหรือ
ฝายทหารตําแหนงอธิบดีหรือเทียบเทาขึ้นไป หรือเคย
ดํารงตําแหนงประธานศาลปกครองสูงสุด อธิการบดี
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ หรือนายกสภาทนายความ 
  (๔)  ไมเปนสมาชิก เจาหนาที่  หรือ 
ที่ปรึกษาของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง 
  (๕)  ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนง
หรือเงินเดือนประจํา 
  (๖)  ไมเปนสมาชิกสภาทองถิ่น หรือ
ผูบริหารทองถิ่น 
  (๗)  ไมเปนพนักงานหรือลูกจางของ
หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการ
สวนทองถิ่น 
  (๘) ไมเปนกรรมการการเลือกตั้ง 
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา กรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  หรือ
กรรมการตรวจเงินแผนดิน 
  (๓) คณะกรรมการสรรผูทรงคุณวุฒิ
เปนสมาชิกวุฒิสภา 
  คณะกรรมการสรรหาผูทรงคุณวุฒิ
ประกอบดวย อดีตประธานสภาผูแทนราษฎรและอดีต
ประธานวุฒิสภาซึ่งมิไดดํารงตําแหนงทางการเมืองใน
ขณะที่มีกรณีตองเลือกสมาชิกวุฒิสภาผูทรงคุณวุฒิ 
ในกรณีไมมีบุคคลดังกลาวขางตนหรือบุคคลดังกลาว
ขางตนไมสามารถหรือไมยินยอมทําหนาที่กรรมการ
สรรหาไมวาดวยกรณีใด ใหอดีตรองประธานสภา
ผูแทนราษฎรและอดีตรองประธานวุฒิสภาซึ่งมิได
ดํารงตําแหนงทางการเมืองในขณะที่มีกรณีตองเลือก
สมาชิกวุฒิสภาผูทรงคุณวุฒิ ทําหนาที่เปนกรรมการ
สรรหา อน่ึง เมื่อมีกรณีที่ตองเลือกสมาชิกวุฒิสภา
ผูทรงคุณวุฒิ  เปนหน าที่ ของประธานรั ฐสภา 
(ประธานสภาผู แทนราษฎร) ประกาศรายชื่ อ
คณะกรรมการสรรหาที่ประกอบดวยบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติดังกลาวมาแลวใหประชาชน 
  (๔) กระบวนการในการสรรหา
ผูทรงคุณวุฒิเปนสมาชิกวุฒิสภา 
  กา ร เ ลื อ กสมาชิ ก วุ ฒิ สภ าจ าก
ผูทรงคุณวุฒิ จะดําเนินการดังตอไปน้ี 
  (๑) การเลือกสมาชิกวุฒิสภาจาก
ผูทรงคุณวุฒิผูมีประสบการณในการบริหารราชการ
แผนดิน วิชาการ หรือวิชาชีพกฎหมาย คณะกรรมการ
สรรหาจะเสนอชื่อบุคคลตอประธานรัฐสภา แลว
ประธานรัฐสภาจะนําความกราบบังคมทูลเพื่อ 
ทรงแตงตั้งตอไป และประธานรัฐสภาจะเปนผูลงนาม
รับสนองพระบรมราชโองการ 
  (๒) การเลือกสมาชิกวุฒิสภาจาก
ผูทรงคุณวุฒิผูมีประสบการณในสาขาอาชีพดานอื่น
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นอกจากขอ (๑) ขางตน คณะกรรมการสรรหาจะ
ดําเนินการดังตอไปน้ี 
   ๑)  กําหนดรายชื่อองคการเอกชน
ตาง ๆ ที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกเปนสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งตองเปนองคการที่มี
กฎหมายจัดตั้ งหรือมีกฎหมายรองรับและไมมี
วัตถุประสงคหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน 
จํานวนไมนอยกวา ๑๐๐ องคการ แลวแจงใหองคการ
ดังกลาวทราบ 
   ๒)  องคการตาม ๑) จะพิจารณา
เสนอชื่อบุคคลซึ่งเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามองคการละ ๒ คน ตอคณะกรรมการสรรหา 
ทั้งนี้ ภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่องคการนั้นไดรับแจง 
   ๓)  เมื่อไดรับรายชื่อตาม ๒) แลว 
คณะกรรมการสรรหาจะเลือกบุคคลจากรายชื่อ
ดังกลาว เสนอตอประธานรัฐสภา แลวประธานรัฐสภา
จะนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแตงตั้งตอไป  
และประธานรัฐสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรม 
ราชโองการ 
  (๕)  การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 
  จังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
ไดไมเกิน ๑ คน ใหถือเขตจังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง และ
จังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไดเกิน ๑ คน 
ใหแบงเขตจังหวัดออกเปนเขตเลือกตั้ง โดยจัดให 
แตละเขตเลือกตั้งมีจํานวนสมาชิกวุฒิสภาเขตละ  
๑ คน 
  จั งหวัดใดมีการแบ งเขตเลื อกตั้ ง
มากกวา ๑ เขต ตองแบงพื้นที่ของเขตเลือกตั้งแตละ
เขตใหติดตอกัน และตองใหจํานวนราษฎรแตละเขต
ใกลเคียงกัน 
  ในเขตเลือกตั้งแตละเขตใหผูมีสิทธิ
เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เลือกตั้งผูสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นได ๑ คน 

ทั้งนี้   การเลือกตั้งใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนน 
โดยตรงและลับ 
  สํ าหรั บคุ ณสมบั ติ และลั กษณะ
ตองหามของผูมี สิทธิ เลือกตั้ งสมาชิกวุฒิสภา 
เปนไปในทํานองเดียวกันกับผูมี สิทธิ เลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
  หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งสมาชิก
วุฒิสภาใหเปนไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภา 
  (๖)  คุณสมบัติ และบุคคลตองหาม
มิให ใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้ งเปนสมาชิก
วุฒิสภา 
  บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี เปนผูมี
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา 
 (๑)  มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
 (๒)  มีอายุไมต่ํากวา ๔๐ ปบริบูรณใน
วันเลือกตั้ง 
 (๓)  สําเร็จการศึกษาไมต่ํ ากวาชั้น
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
 บุคคลผูมี ลักษณะดังตอไปน้ี  เปน
บุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
 (๑) เป นสมาชิ ก  เจ าหน าที่ ห รื อ 
ที่ปรึกษาของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง 
 (๒)  เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
 (๗)  ขอหามของสมาชิกวุฒิสภา 
 สมาชิกวุฒิสภาตอง 
 (๑)  ไมดํารงตําแหนงหรือหนาที่ใดใน
หนวยราชการ หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือ
ตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น หรือ
พนักงานทองถิ่น 
  (๒) ไม รับสัมปทานจากรัฐ หนวย
ราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือคงไว
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๔๖ 

ซึ่งสัมปทาน หรือเปนคู สัญญากับรัฐ หนวยงาน
ราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ อันมี
ลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไมวาโดย
ทางตรงหรือทางออม 
  (๓)  ไมรับเงินหรือประโยชนใด ๆ จาก
หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เปน
พิเศษนอกเหนือไปจากที่หนวยราชการ หนวยงานของ
รัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลอื่น ๆ  ในธุรกิจ
การงานตามปกติ 
  ขอ (๑) ถึง (๓) ขางตนไมใชบังคับใน
กรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรรับเบี้ยหวัด บําเหน็จ 
บํานาญ หรือเงินปพระบรมวงศานุวงศ หรือเงินอื่นใด
ในลักษณะเดียวกัน และมิใหใชบังคับในกรณีที่
สมาชิกวุฒิสภารับหรือดํารงตําแหนงกรรมาธิการของ
รัฐสภา สภาผูแทนราษฎร หรือวุฒิสภา หรือกรรมการ
ที่ ได รับแต งตั้ งในฐานะเปนผู ทรงคุณวุฒิตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย 
  (๔)  สมาชิกวุฒิสภาตองไมกระทําการ
อยางหนึ่งอยางใดโดยการใชสถานะหรือตําแหนงการ
เปนสมาชิกวุฒิสภาเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงการ
บรรจุ แตงตั้ง ยาย โอน เล่ือนตําแหนง และการเลื่อน
ขั้นเงินเดือนของขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือน
ประจํา พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ 
รัฐวิ สาหกิจ  หรือราชการส วนทองถิ่ น  เวนแต
ขาราชการการเมือง 
  (๘) การสนับสนุนการเลือกตั้ ง
สมาชิกวุฒิสภาโดยรัฐ 
  เพื่อใหการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
เปนไปดวยความสุจริตและเที่ยงธรรม ใหรัฐสนับสนุน
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในเรื่องดังตอไปน้ี 
  (๑) จัดที่ปดประกาศและแผนปาย
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

  (๒)  พิมพและจัดสงเอกสารเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งไปใหผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 
  (๓)  จัดหาสถานที่หาเสียงเลือกตั้ ง
ใหแกผูสมัครรับเลือกตั้ง 
  (๔) จัดสรรเวลาออกอากาศทางวิทยุ 
กระจายเสียงและวิทยุ โทรทัศน ใหแก ผู สมัคร 
รับเลือกตั้ง 
  (๕) กิ จการอื่ นที่ คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประกาศกําหนด 
  หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีดําเนินการ
ขางตน ใหเปนไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภาซึ่งตองใหโอกาสโดยเทาเทียมกัน 
  อน่ึง การดําเนินการสนับสนุนการ
เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาขางตน ผูสมัครรับเลือกตั้ง 
พรรคการเมือง หรือบุคคลอื่นนอกจากรัฐจะกระทํา
มิได 
  (๙) วาระการดํารงตําแหนงของ
สมาชิกวุฒิสภา 
  สมาชิกวุฒิสภามีกําหนดวาระ ๖ ป 
นับแตวันที่มีสมาชิกวุฒิสภาครบ 
  (๑๐) การสิ้นสุดสมาชิกภาพของ
สมาชิกวุฒิสภา 
  สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาส้ินสุด
ลง เมื่อ 
  (๑)  ถึงคราวออกตามอายุของวุฒิสภา 
  (๒)  ตาย 
  (๓)  ลาออก 
  (๔)  ขาดคุณสมบัติตามที่กําหนด 
  (๕)  มีลักษณะตองหามตามที่กําหนด 
  (๖)  กระทําการตองหามตามที่กําหนด 
  (๗) ได รับแตงตั้ งเปนรัฐมนตรีหรือ
ขาราชการการเมืองอื่น 
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๔๗ 

  (๘)  รัฐสภามีมติใหถอดถอนออกจาก
ตําแหนง หรือศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยใหพนจาก
สมาชิกสภาพ 
  (๙)  ขาดประชุมตลอดสมัยประชุมที่มี
กําหนดเวลาไมนอยกวา ๑๒๐ วัน โดยไมได รับ
อนุญาตจากประธานวุฒิสภา 
  (๑๐)  ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด
ใหจําคุก (แมจะมีการรอลงอาญา) เวนแตในความผิด
อันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (๑๑)  อํานาจหนาที่ของวุฒิสภา 
  วุฒิ สภาจะมี อํ านาจหน าที่ ห ลั ก
ดังตอไปน้ี 
  (๑)  เปนสภากลั่นกรองกฎหมาย 
  (๒)  ควบคุมการบริหารราชการแผนดิน 
โดยมีอํานาจตั้งกระทูถามรัฐมนตรีเกี่ยวกับงานใน
หนาที่  
  ขอสังเกต อํานาจหนาที่เดิมของ
วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฯ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ซึ่งเปนสภา
เลือกตั้งนั้น วุฒิสภาในรูปแบบผสมไมควรมีอํานาจ
นั้นอยู ไดแก 
  (๑) อํานาจหนาที่ ในการใหความ
เห็นชอบผู ดํ ารงตํ าแหน งในองคกรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญนั้น ดวยเหตุที่วุฒิสภาในรูปแบบนี้มาจาก
การแตงตั้ ง โดยลําพังวุฒิสภาเองจึงไมสมควร
กําหนดใหมีอํานาจในการใหความเห็นชอบผูดํารง
ตําแหนงในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ แตอํานาจ
ในการใหความเห็นชอบผูดํารงตําแหนงในองคกร
อิสระจะเปนอํานาจของรัฐสภา (สภาผูแทนราษฎร 
และวุฒิสภา) วุฒิสภาจึงมีสวนในการใหความ
เห็นชอบผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระไดในฐานะ
เปนสวนหนึ่งของรัฐสภา 
  (๒)  อํานาจในการถอดถอดผูดํารง
ตําแหนง ดวยเหตุที่วุฒิสภารูปแบบนี้มาจากการ

รูปแบบผสม จึงไมควรมีอํานาจในการถอดถอน 
ผูดํารงตําแหนง แตจะมีสวนในการเขาชื่อเสนอตอ
รัฐสภาใหดําเนินการถอดถอนผูดํารงตําแหนงได 
(อํานาจในการถอดถอนจะเปนของรัฐสภา) 
  ๒.๖.๓ วุฒิสภาท่ีมาจากระบบการ
เลือกตั้งโดยมีคณะกรรมการสรรหา 
  รูปแบบวุฒิสภาที่มาจากรูปแบบ ๒.๖.๑ 
คือ การแตงตั้ง และรูปแบบ ๒.๖.๒ คือ รูปแบบผสม
ระหวางแตงตั้งและเลือกตั้ง ทําใหอํานาจของวุฒิสภาที่
เคยมีอยูตามรัฐธรรมนูญฯ (พ.ศ. ๒๕๔๐) เปล่ียนแปลง
ไปในสาระสําคัญ โดยเฉพาะอํานาจในฐานะเปนสภา
ตรวจสอบ ที่มีอํานาจใหความเห็นชอบบุคคลเขาสู
ตําแหนงในองคกรอิสระ และถอดถอนบุคคลออก 
จากตําแหนง ผูเขียนจึงเห็นวา อํานาจในฐานะสภา
ตรวจสอบนี้เปนอํานาจที่สําคัญ จึงควรจะคงอํานาจไว 
แตวุฒิสภาที่จะมีอํานาจนี้ตองไมเปนสภาแตงตั้ง 
เพราะไมใชผูแทนของปวงชนอยางแทจริง อยางไรก็ดี 
การเลือกตั้งวุฒิสภาแบบที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญฯ 
(พ.ศ. ๒๕๔๐) ก็ทําใหการใชอํานาจในฐานะสภา
ตรวจสอบมีปญหา เพราะมีปญหาดานความ 
เปนกลางทางการเมือง 
  ผู เขี ยนจึ งเห็นว ารัฐสภาไทย  ควร
ประกอบดวยสภาผูแทนราษฎร ๕๐๐ คน เหมือนดัง
รัฐธรรมนูญฯ (พ.ศ. ๒๕๔๐) แตในสวนของวุฒิสภา
นั้น ควรประกอบดวยสมาชิกจํานวนเพียง ๑๐๐ คน 
เพราะวุฒิสภาจะเปนสภาผูทรงคุณวุฒิที่คอย
กล่ันกรองกฎหมาย และตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 
ในฐานะเปนสภาตรวจสอบ จึงไมจําเปนตองมีจํานวน
มาก โดยตองมีการกําหนดวิธีการไดมาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภาเสียใหม 
  วิธีการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาที่จะให
มีอํ านาจเหมือนดั งวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฯ  
(พ.ศ. ๒๕๔๐) เห็นวาตองมีความเชื่อมโยงกับ
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๔๘ 

ประชาชนผู เปนเจาของอํานาจอธิปไตย แตการ
เชื่อมโยงนี้จะกําหนดใหมีวิธีการไดมาดังนี้ 
  (๑ ) องค ประกอบของสมาชิ ก
วุฒิสภา 
  วุฒิสภาประกอบดวยสมาชิกจํานวน 
๑๐๐ คน ที่มาจากการเลือกตั้ งโดยประชาชน  
ตามวิธีการที่กําหนดไว 
  (๒) คุณสมบัติและลักษณะตองหาม
ของสมาชิกวุฒิสภา 
  คุณสมบัติที่สําคัญของสมาชิกวุฒิสภา
ผูทรงคุณวุฒิ ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามดังนี้ 
  (๑)  มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
  (๒)  มีอายุไมต่ําวา ๔๐ ปบริบูรณ 
  (๓)  ไมเปนสมาชิก เจาหนาที่ หรือที่
ปรึกษาของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง 
  (๔)  ไมเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น 
  (๓) ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ร ร ห า 
ผูเหมาะสมเปนสมาชิกวุฒิสภา 
  คณะกรรมการสรรหาประกอบดวย 
อดีตประธานสภาผูแทนราษฎรและอดีตประธาน
วุฒิสภาซึ่งมิไดดํารงตําแหนงทางการเมืองในขณะที่มี
กรณีตองเลือกสมาชิกวุฒิสภา ในกรณีไมมีบุคคล
ดังกลาวขางตนหรือบุคคลดังกลาวขางตนไมสามารถ
หรือไมยินยอมทําหนาที่กรรมการสรรหาไมวาดวย
กรณีใด ใหอดีตรองประธานสภาผูแทนราษฎรและ
อดีตรองประธานวุฒิสภาซึ่งมิไดดํารงตําแหนงทาง
การเมืองในขณะที่มีกรณีตองเลือกสมาชิกวุฒิสภา 
ทําหนาที่ เปนกรรมการสรรหา อนึ่ ง เมื่อมีกรณี 
ที่ตองเลือกสมาชิกวุฒิสภา เปนหนาที่ของประธาน
รัฐสภา (ประธานสภาผูแทนราษฎร)ประกาศรายชื่อ
คณะกรรมการสรรหาที่ประกอบดวยบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติดังกลาวมาแลวใหประชาชน 

  ขอสังเกต การกําหนดวิธีการไดมาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภาโดยใชคณะกรรมการสรรหานี้ จะเปน
การกลั่นกรองในเบื้องตนวาบุคคลเหลานั้นเปน
ผูทรงคุณวุฒิ 
  สํ า ห รั บ วิ ธี ก า ร ส ร ร ห า นั้ น  ใ ห
คณะกรรมการสรรหา สรรหาผูมีคุณสมบัติ เปน
สมาชิกวุฒิสภาจํานวน ๒๐๐ คน  โดยจัดทําเปน
บัญชีรายชื่อเรียงตัวอักษร 
  (๔)  วิธีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 
  (๑) กําหนดใหประชาชนที่มี สิทธิ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภา 
  (๒)  ใหนําบัญชีรายชื่อผูเหมาะสมเปน
สมาชิกวุฒิสภาจํานวน ๒๐๐ คนที่เรียงตามหมายเลข
ตามตัวอักษร มาใหผูมีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนน 
  (๓) การเลือกตั้งใหใชเขตประเทศ 
เปนเขตเลือกตั้ ง (ทํานองเดียวกับการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในระบบบัญชีรายชื่อ) 
  (๔)  การลงคะแนนเสียงใหใชหนวย
เลือกตั้งอนุโลมตามการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร 
  (๕)  ผูมีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิลงคะแนน
เลือกผูเหมาะเปนสมาชิกวุฒิสภาเพียง ๑ หมายเลข 
  (๖)  รายชื่อผูเหมาะสมที่จะไดรับเลือก
เปนสมาชิกวุฒิสภาที่ ได รับคะแนนเสียงสูงสุด
เรียงลําดับลงมา ๑๐๐ คนแรก จะไดเปนสมาชิก
วุฒิสภา 
  (๕) การสนับสนุนการเลือกตั้ ง
วุฒิสภาโดยรัฐ 
  เพื่อใหการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
เปนไปดวยความสุจริตและเที่ยงธรรม ใหรัฐสนับสนุน
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในเรื่องดังตอไปน้ี 
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  (๑) จัดที่ปดประกาศและแผนปาย
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
  (๒)  พิมพและจัดสงเอกสารเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งไปใหผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 
  (๓)  จัดหาสถานที่หาเสียงเลือกตั้ ง
ใหแกผูสมัครรับเลือกตั้ง 
  (๔) จั ดสรรเวลาออกอากาศทาง
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนใหแกผูสมัคร 
รับเลือกตั้ง 
  (๕)  กิจการอื่นที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประกาศกําหนด 
  หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีดําเนินการ
ขางตน ใหเปนไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภาซึ่งตองใหโอกาสโดยเทาเทียมกัน 
  อนึ่ ง การดําเนินการสนับสนุนการ
เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาขางตน ผูสมัครรับเลือกตั้ง 
พรรคการเมือง หรือบุคคลอื่นนอกจากรัฐจะกระทํา
มิได 
  (๖) วาระการดํารงตําแหนงของ
สมาชิกวุฒิสภาผูทรงคุณวุฒิ 
  สมาชิ กภาพของสมาชิ กวุฒิ สภา
ผูทรงคุณวุฒิมีกําหนด ๖ ป นับแตวันเลือก 
  (๗)  ขอหามของสมาชิกวุฒิสภา 
  สมาชิกวุฒิสภาตอง 
  ๑. ไม รับสัมปทานจากรัฐ หนวย
ราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ 
คงถือไวซึ่งสัมปทานนั้น หรือเปนคู สัญญากับรัฐ  
หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ อันมีลักษณะเปนการ
ผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 
  ๒.  ไมรับเงินหรือผลประโยชนใด ๆ 
จากหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
เปนพิเศษนอกเหนือไปจากที่หนวยราชการ หนวยงาน

ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจนั้น ปฏิบัติกับบุคคลอื่นใน
ธุรกิจการงานตามปกติ 
  (๘) การสิ้ นสุดสมาชิกภาพของ
สมาชิกวุฒิสภาผูทรงคุณวุฒิ 
  สมาชิ กภาพของสมาชิ กวุฒิสภา
ผูทรงคุณวุฒิส้ินสุดลง เมื่อ 
  ๑.  ถึงคราวออกตามวาระ 
  ๒.  ตาย 
  ๓.  ลาออก 
  ๔.  เสียสัญชาติไทย 
  ๕. เป นสมาชิ ก  เจ าหน าที่  หรื อ 
ที่ปรึกษาของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง 
  ๖. เป นสมาชิ กสภาท องถิ่ นหรื อ
ผูบริหารทองถิ่น 
  ๗.  กระทํ าการอั นต องห ามตาม
ลักษณะตองหาม 
  ๘.  วุฒิสภาถอดถอนออกจากตําแหนง 
  ๙.  ขาดประชุมตลอดสมัยประชุม 
ที่มีกําหนดเวลาไมนอยกวา ๑๒๐ วัน โดยไมไดรับ
อนุญาตจากประธานวุฒิสภา 
  ๑๐.  ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด
ใหจําคุก (แมศาลจะใหรอลงอาญา) เวนแตใน
ความผิดอันไดกระทําโดยประมาท หรือความผิด 
ลหุโทษ 
  (๙) กรณีตําแหนงสมาชิกวุฒิสภา
ผูทรงคุณวุฒิวางลง 
  ภายใน ๓ ป นับแตวันที่มีการเลือก
สมาชิกวุฒิสภา  ถ าตํ าแหน งสมาชิ กวุฒิสภา
ผูทรงคุณวุฒิวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราว
ออกตามวาระ ใหผูเหมาะสมที่จะไดรับเลือกเปน
สมาชิกวุฒิสภาซึ่งไดรับคะแนนในลําดับถัดไปตาม
บัญชีรายชื่อ เปนสมาชิกวุฒิสภาแทน ทั้งนี้ สมาชิก
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วุฒิสภาซึ่งเขามาแทนนั้น จะมีวาระอยูในตําแหนงได
เพียงเทากําหนดเวลาที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 
  (๑๐) การพนจากตํ าแหน งของ
สมาชิกวุฒิสภาใน ๓ ปแรก 
  ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบ ๓ ปนับแตมี
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรก ใหสมาชิก
วุฒิสภาจํานวนกึ่งหนึ่งของสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมด
พนจากตําแหนงโดยวิธีจับสลาก และใหถือวาการพน
จากตําแหนงนี้เปนการพนจากตําแหนงตามวาระ 
และจะมีการดํ าเนินการจัดใหมีบัญชี รายชื่ อ 
ผูเหมาะสมจะเปนวุฒิสภาอีกครั้ง เพื่อจัดการเลือกตั้ง
ใหไดมาซึ่ งวุฒิสภาขึ้นแทนตําแหนงที่วาง ทั้งนี้ 
สมาชิกวุฒิสภาซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ อาจ
ไดรับเลือกใหเปนสมาชิกวุฒิสภาอีกได 
  ขอสังเกต การกําหนดไวเชนนี้จะทํา
ใหมีความตอเนื่องของวุฒิสภา ไมตองเริ่มตนนับหนึ่ง
ใหม เหมือนกับกรณีใหสมาชิกภาพของสมาชิก
วุฒิสภาสิ้นสุดลงพรอมกัน   
  (๑๑) อํานาจหนาที่ของวุฒิสภา 
  วุฒิ สภาจะมี อํ านาจหน าที่ ห ลั ก
ดังตอไปน้ี 
  (๑)  เปนสภากลั่นกรองกฎหมาย 
  (๒)  ควบคุมการบริหารราชการแผนดิน 
โดยมีอํานาจตั้งกระทูถามรัฐมนตรีเกี่ยวกับงาน 
ในหนาที่  
  (๓) อํานาจหนาที่ ในการใหความ
เห็นชอบผู ดํ ารงตํ าแหน งในองคกรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญนั้น ดวยเหตุที่วุฒิสภาในรูปแบบนี้มาจาก
การเลือกตั้ง สมควรกําหนดใหมีอํานาจในการให
ความเห็นชอบผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ 

  (๔) อํานาจในการถอดถอดผูดํารง
ตําแหนง ดวยเหตุที่วุฒิสภารูปแบบนี้มาจากเลือกตั้ง
จึงควรมีอํานาจในการถอดถอนผูดํารงตําแหนง  
  ขอสังเกต หากมีการใชรูปแบบ
วุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งโดยมีคณะกรรมการ 
สรรหานี้ จะทําใหแกไขปญหาอันเปนตนเหตุแหง
ความไมเปนกลางของระบบตรวจสอบการใชอํานาจ
รัฐ เพราะหากสามารถทําใหวุฒิสภาในฐานะองคกร
ตนธารแหงระบบตรวจสอบ มีความเปนอิสระ ไมถูก
ครอบงําแลว การที่วุฒิสภาจะใหความเห็นชอบบุคคล
เขาสูองคกรอิสระเพื่อตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ ก็จะ
ลดทอนปญหาการถูกครอบงํา อันจะสงเสริมใหระบบ
ตรวจสอบอํานาจรัฐมีความเขมแข็ง มีประสิทธิภาพ
อยางแทจริง 
  หากระบบตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 
มีประสิทธิภาพอยางแทจริง ยอมจะเปนสวนสําคัญ
ในการปองกันการรัฐประหาร เพราะเหตุแหงการ
รัฐประหารที่ปรากฏมักเปนเรื่องการทุจริตคอรัปชั่น
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง และระบบตรวจสอบ
ปกติไมสามารถดําเนินการได ผูกระทําการรัฐประหาร
จึงมักจะ “จําเปนและจําใจ” ตองรัฐประหาร ในฐานะ
ที่เปนทางเลือกสุดทาย กลาวอีกนัยหนึ่ง หากระบบ
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐมีประสิทธิภาพแลว เหตุผล
ในการรัฐประหารในเรื่องการทุจริตคอรัปชั่นที่ดูมี
น้ําหนัก ก็จะไมมีอยู ทําใหการรัฐประหารไมอาจหา
เหตุผลที่พอสร างความชอบทําใหกระทําการ
รัฐประหารไดอีกตอไป 
  อีกทั้ง หากวุฒิสภามีความเปนกลาง
อยางแทจริง ขอกังวลใจเกี่ยวกับกระบวนการสรรหา 
ผูดํารงตําแหนงในองคกรตาง ๆ ที่เกิดปญหาก็จะ
บรรเทาลง เพราะวุฒิสภาในฐานะองคกรที่ใหความ
เห็นชอบยอมสามารถควบคุมกระบวนการสรรหาให
เปนไปโดยความสุจริตและเที่ยงธรรมได 
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๓. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
 รัฐธรรมนูญฯ (พ.ศ. ๒๕๔๙) กําหนดให
คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญดําเนินการยกราง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเฉพาะที่จําเปน
เพื่อประโยชนในการจัดใหมีการเลือกตั้งใหแลวเสร็จ
ภายใน ๔๕ วันนับแตวันที่จัดทํารางรัฐธรรมนูญแลว
เสร็จ เพื่อเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติดําเนินการ
ตอไป ซึ่งสภานิติบัญญัติแหงชาติตองพิจารณาให
แลวเสร็จภายใน ๔๕ วันนับแตวันที่ไดรับรางจาก
คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ  (มาตรา ๓๐)  
 การที่รัฐธรรมนูญฯ (พ.ศ. ๒๕๔๙) กําหนด
ไวดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นวาในรัฐธรรมนูญฯ 
(พ.ศ. ๒๕๕๐) จะยังคงมีพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญอยู โดยจะมีสวนหนึ่งดําเนินการภายใต
รัฐธรรมนูญฯ (พ.ศ. ๒๕๔๐) เพื่อประโยชนในการ
จัดการเลือกตั้ง ทั้งนี้ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่
นาจะไดมีการดําเนินการตราขึ้นเพื่อประโยชนในการ
จัดการเลือกตั้งไดแก 
 (๑)  กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง 
 (๒)  กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 (๓)  กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภา 
 หลังจากมีรัฐธรรมนูญฯ (พ.ศ. ๒๕๕๐) ก็จะ
มีการพิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ฉบับอื่น ๆ  
 อย างไรก็ดี  ผู เขี ยนเห็นว าด วยเหตุที่
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเปนกฎหมายที่
เกี่ยวกับกฎเกณฑการปกครองประเทศที่แยกมา
บัญญัติรายละเอียดออกไปจากรัฐธรรมนูญ เพื่อทํา
ใหรัฐธรรมนูญคงบัญญัติแตหลักการ จํานวนมาตรา

และเนื้อหาในรัฐธรรมนูญจะไดไมยาวจนเกินไป จึง
สมควรที่จะกําหนดรูปแบบของกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ไวใหแตกตางจากกระบวนการตรากฏหมายทั่วไป 
เพราะถื อว ากฎหมายประกอบรั ฐธรรมนูญมี
ความสําคัญมากกวาพระราชบัญญัติทั่วไป โดยขอ
เสนอใหมีการบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญใหนําราง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ รัฐสภา
พิจารณาใหความเห็นชอบแลว สงศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาความชอบดวยรัฐธรรมนูญกอนนําขึ้นทูล
เกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย
หรือกอนประกาศในราชกิจจานุเบกษา แลวแตกรณี 
 นอกจากนี้ หลักการที่ เกี่ยวกับกฎหมาย
ประกอบรั ฐธรรมนูญที่ มี อยู ใน รั ฐธรรมนูญฯ  
(พ.ศ. ๒๕๔๐) ควรคงหลักการดังกลาวไว อันไดแก 
การกําหนดเนื้อหาสาระสําคัญของกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญแตละเรื่องไวในรัฐธรรมนูญในบทเฉพาะ
กาล สวนหลักการในรัฐธรรมนูญฯ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ใน
สวนที่เกี่ยวกับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ หากได
มีการกําหนดใหตองนํารางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญสงใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบ
ดวยกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญกอนประกาศใช  
ก็หมดความจําเปนที่จะคงหลักการอื่นไว 
 
๔.  คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 ในสวนที่เกี่ยวกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ที่รัฐธรรมนูญฯ (พ.ศ. ๒๕๔๐) มีขอเสนอที่ไดเสนอให
ไวหลากหลายขอเสนอ เชน 
 ๔.๑ คณะกรรมการสรรหากรรมการการ
เลือกตั้ง 
 องคประกอบคณะกรรมการสรรหากรรมการ
การเลือกตั้ง รัฐธรรมนูญฯ (พ.ศ. ๒๕๔๐) กําหนดให
คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งจํานวน 
๑๐ คน ประกอบดวยประธานศาลรัฐธรรมนูญ 



 

บทความทางวิชาการ 

๕๒ 

ประธานศาลปกครองสู งสุ ด  อธิ การบดี ของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เปนนิติบุคคลทุกแหง 
ซึ่งเลือกกันเองใหเหลือ ๔ คน ผูแทนพรรคการเมือง 
ทุกพรรคที่มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคการเมือง
ละ ๒ คน ซึ่งเลือกกันเองใหเหลือ ๔ คน ไดรับการ
วิพากษวิจารณถึงปญหาดานองคประกอบวาไมมี
ความเหมาะสม จึงไดมีขอเสนอใหเปล่ียนแปลง
องคประกอบของคณะกรรมการสรรหา เชน 
 (๑) เสนอใหกรรมการสรรหาในสวนของ
พรรคการเมืองประกอบดวยผูแทนจากพรรคการเมือง
ทั้งฝายรัฐบาลและฝายคาน จํานวนฝายละ ๒ คน 
เนื่องจากในการปกครองระบอบประชาธิปไตยแมเปน
การปกครองโดยยึดหลักเสียงขางมากแตก็ตองรับฟง
เสียงขางนอยดวย หรือมิฉะนั้น ก็ใหตัดตัวแทนของ
พรรคการเมืองออกจากคณะกรรมการสรรหา เพื่อจะ
ไดไมตองยุงเกี่ยวกับฝายการเมืองตั้งแตตน๑๗  
 (๒)  ปรับปรุงโดยการลดสัดสวนใหตัวแทน
แตละฝายมีความสมดุลกัน เพื่อมิใหมีกรรมการ 
ฝายใดฝายหนึ่งมากจนเกินไป และสมารถครอบงํา
เสียงสวนใหญของคณะกรรมการสรรหาได โดยลด
สัดสวนของอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาลงใหเหลือ
เพียง๒ คน เพื่อตองการใหมีสัดสวนใกลเคียงตอ
ตัวแทนของฝายอื่น อีกทั้งควรลดสัดสวนของผูแทน
พรรคการเมืองลงใหเหลือเพียง ๒ คน โดยที่ เปน
ตัวแทนของฝายคาน ๑ คน และอีก ๑ คนเปนตัวแทน
ของฝายรัฐบาล โดยเหตุที่ ไมควรตัดตัวแทนของ 
พรรคการเมืองออก เพราะคณะกรรมการการเลือกตั้ง

                                          
๑๗คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาและ 

รับฟงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบ 
ของการใชรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา, รายงานการพิจารณา
และรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
ผลกระทบของการใชรัฐธรรมนูญ, ๑๐ มิถุนายน 
๒๕๔๙,  หนา ๑๓๔. 

เปนองคกรอิสระ จําเปนตองมีความยึดโยงกับ
ประชาชนดวย ประชาชนไมไดเลือกคณะกรรมการ
โดยตรง การคงใหมีสัดสวนของพรรคการเมืองไวใน
คณะกรรมการสรรหา จึงเปนความจําเปนที่ทําใหเกิด
การยึดโยงระหวางคณะกรรมการการเลือกตั้งกับ
ประชาชน อนึ่ง เหตุผลท่ีเสนอใหลดสัดสวนของผูแทน
พรรคการเมืองเหลือเพียง ๒ คน โดยเปนฝายรัฐบาล 
๑ คน และฝายคาน ๑ คน เพราะตองการใหเกิดความ
เปนธรรมในการสรรหาโดยมีตัวแทนจากทั้งสองฝาย๑๘ 
 สําหรับผูเขียนเห็นวา สัดสวนของผูแทน
พรรคการเมืองนั้นควรคงไว เพราะเปนผูที่มีสวน
เกี่ยวของโดยตรงในการเลือกตั้ง จึงควรใหมีสวนรวม
ในกระบวนการสรรหา แตควรยกเลิกการใหประมุข
ของศาล ไมวาศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง เขามา
เปนกรรมการสรรหา เพราะไมเหมาะสม  เนื่องจาก 
การดํารงตําแหนงประมุขศาลนั้น หากใหมามีสวน 
ในกรรมการสรรหา เพื่อเสนอชื่อใหวุฒิสภาเปน 
ผูพิจารณา จะเปนการลดฐานะของประมุขศาล 
ในฐานะเปนหนึ่งในสามขององคกรหลักที่ใชอํานาจ
อธิ ปไตย  อี กทั้ งควรยกเลิ กให อธิ การบดี ใน
มหาวิทยาลัยของรัฐเขามาเกี่ยวของ เพราะไมเปน 
ผูที่รูเร่ืองในทางการเมืองอยางแทจริง  
 โดยผู เขียนขอเสนอองคประกอบของ
คณะกรรมการสรรหา และการสรรหากรรมการการ
เลือกตั้ง (โดยมีพื้นฐานวา สมาชิกวุฒิสภาไดรับ
เลือกตั้งเขามาโดยมีคณะกรรมการสรรหา ซึ่งเปน
หลักประกันวาวุฒิสภามีความเปนกลางในทาง
การเมือง)  ดังนี้ 

                                          
๑๘สมคิด  เลิศไพฑูรย และมรุต  วันทนากร, 

รายงานการวิจัย เรื่อง ขอบกพรองและแนวทาง
แกไขรัฐธรรมนูญ ฉบับปจจุบัน. สถาบันสัญญา  
ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 
๒๕๔๘. หนา ๒๐๗. 



 

บทความทางวิชาการ 

๕๓ 

 (๑) ให มี คณะกร รมกา รส ร รหา  ซึ่ ง
ประกอบดวยผูแทนพรรคการเมืองทุกพรรคที่มี
สมาชิกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคละ ๑ คน 
ทําหนาที่พิจารณาสรรหาผูมีคุณสมบัติที่กําหนดไว 
ซึ่งสมควรเปนกรรมการการเลือกตั้ง จํานวน ๕ หาคน 
เสนอตอประธานวุฒิสภา โดยตองเสนอพรอมความ
ยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อนั้น มติในการเสนอชื่อ
ดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการสรรหาทั้งหมด 
 (๒) ใหที่ประชุมใหญศาลฎีกาพิจารณา 
สรรหาผูสมควรเปนกรรมการการเลือกตั้งจํานวน  
๕ คน เสนอตอประธานวุฒิสภา โดยตองเสนอพรอม
ความยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อนั้น 
 (๓)  การเสนอชื่อตาม (๑) และ (๒) ให
กระทําภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีเหตุใหตองมี
การเลือกบุคคลใหดํารงตําแหนงดังกลาว  ในกรณีที่
คณะกรรมการสรรหาตาม (๑) ไมอาจเสนอชื่อได
ภายในเวลาที่กําหนด หรือไมอาจเสนอชื่อไดครบ
จํานวนภายในเวลาที่กําหนด ใหที่ประชุมใหญ 
ศาลฎีกาพิจารณาเสนอชื่อแทนจนครบจํานวนภายใน 
๑๕ วันนับแตวันที่ครบกําหนดตองเสนอชื่อตาม (๑) 
 ๔.๒ อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง 
 ดวยเหตุที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ ง 
ตามรัฐธรรมนูญฯ (พ.ศ. ๒๕๔๐) มีอํานาจเบ็ดเสร็จ  
โดยมีอํานาจทั้งการออกกฎเกณฑ (เสมือนอํานาจ 
นิติบัญญัติ) อํานาจบริหารจัดการเลือกตั้ง  
(เสมือนอํานาจบริหาร)  และอํานาจในการวินิจฉัย 
ชี้ขาดขอพิพาท  (เสมือนอํานาจตุลาการ ) จึงมีผูเสนอ
ข อ เสนอให การปรั บป รุ งอํ านาจหน าที่ ของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งไว เชน 
 (๑)  แกไขอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ใหมีอํานาจเพียงการออกกฎระเบียบและ

หลักเกณฑเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และตรวจสอบ 
สืบสวน สอบสวน และการวินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งเทานั้น สวนเรื่องการจัดการเลือกตั้งควร
กําหนดใหเปนหนาที่ของกระทรวง ทบวง กรม ในฝาย
บริหารใหมีอํานาจในการจัดการดังกลาว และให
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจจัดการเลือกตั้ง
เองเมื่อมีเหตุจําเปนเทานั้น๑๙ 
 (๒)  ไมควรมีการแก ไขเพิ่มเติมอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่กําหนดไว 
ในรัฐธรรมนูญฯ (พ.ศ. ๒๕๔๐) แตอาจจะตองมีการ
แกไขในกฎหมายวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
โดยใหลดอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ในการให “ใบแดง” หรือ เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งลง และ
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีแตเฉพาะอํานาจ 
ในการให “ใบเหลือง” หรือการสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม
เทานั้น เพราะคณะกรรมการการเลือกตั้ งตาม
รัฐธรรมนูญฯ (พ.ศ. ๒๕๔๐) มีอํานาจทั้งในการ 
ออกกฎระเบียบบริหารจัดการเลือกตั้ง สืบสวน 
สอบสวนและวินิจฉัยคดีเลือกตั้งเพียงองคกรเดียว  
ซึ่งเปนการขัดตอหลักการแบงอํานาจ และการ
ตรวจสอบถวงดุล๒๐ 
 (๓)  ใหคงอํานาจคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ไวครบถวนทั้งควบคุม จัดการเลือกตั้ง ออกกติกา ตรา
ระเบียบปฏิบัติไดเอง และที่สําคัญอํานาจวินิจฉัย 

                                          
๑๙ถวิลวดี  บุรีกุล และคณะ, รายงานการวิจัย 

เรื่อง บทเรียนจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรเพื่อปรับปรุงระบบเลือกตั้งใหดีขึ้น. สถาบัน
พระปกเกลา พ.ศ. ๒๕๔๔. 

๒๐สมคิด  เลิศไพฑูรย และมรุต  วันทนากร, 
รายงานการวิจัย เรื่อง ขอบกพรองและแนวทาง
แกไขรัฐธรรมนูญ ฉบับปจจุบัน. สถาบันสัญญา  
ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 
๒๕๔๘. หนา ๒๐๙. 



 

บทความทางวิชาการ 

๕๔ 

ชี้ขาดโดยเฉพาะในการสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม 
(ใบเหลือง) และอํานาจในการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
(ใบแดง) หากมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาการเลือกตั้ง
มิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม โดยใหคงอํานาจ
นี้ไวในรัฐธรรมนูญ๒๑ 
 (๔)  เสนอใหมีการจัดตั้ง “ศาลเลือกตั้ง” 
เพื่อพิจารณาคดีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยไมให
อํานาจในการวินิจฉัยตัดสินขอพิพาทเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งอยูที่คณะกรรมการการเลือกตั้งอีกตอไป 
 
 ผู เ ขี ย น เห็ น ว า  ควรคงอํ านาจของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ งตามรัฐธรรมนูญฯ  
(พ.ศ. ๒๕๔๐) ไว เพื่อใหสามารถจัดการเลือกตั้ง 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ แตมีสวนที่จะปรับปรุง คือ  
 (๑) ในสวนที่เกี่ยวกับการโตแยงคําส่ังหรือ 
การวินิจฉัยขอพิพาทตาง ๆ ของคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ควรกําหนดไวในรัฐธรรมนูญใหชัดเจนวา 
สามารถนําคดีขึ้นไปสูศาลได เพื่อใหศาลตรวจสอบ
การใชอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยศาล
ที่จะรับฟองในเรื่องนี้ ควรเปนศาลยุติธรรม เพราะเปน
ศาลที่มีอยูทุกจังหวัด ทําใหการฟองคดีสะดวก อน่ึง 
เพื่ อความรวดเร็ วในการจัดการเลือกตั้ ง อาจ
จําเปนตองกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาคดีของ
ศาลยุติธรรมไวดวย เชน ภายใน ๑๕ วัน ตอง
พิจารณาวินิจฉัยใหแลวเสร็จ เปนตน 
 (๒)  ในสวนขอบเขตอํานาจในการจัดการ
เลือกตั้ งของคณะกรรมการการเลือกตั้ ง ที่ตาม
รัฐธรรมนูญฯ (พ.ศ. ๒๕๔๐) กําหนดไวในทั้งในการ
จัดการเลือกตั้งระดับชาติและระดับทองถิ่น ทําให

                                          
๒๑ปริญญา  นาคฉัตรีย, การจัดการเลือกตั้ง 

ส.ส. และ ส.ว. ปญหาและแนวทางแกไข. (กรุงเทพฯ : 
โรงพิมพศาลาแดง จํากัด, ๒๕๔๗), หนา ๒๔๕. 

ภาระงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งเกิดขึ้น
ตลอดเวลา จนไมมีระยะเวลาเพียงพอที่จะพัฒนาการ
ทํางาน จึงควรที่จะกําหนดอํานาจแต เพียงการ
เลือกตั้งระดับชาติ และการออกเสียงแสดงประชามติ
เทานั้น สวนการเลือกตั้งระดับทองถิ่นใหกําหนดไวใน
กฎหมายระดับพระราชบัญญัติวาจะใหเปนอํานาจ
ขององคกรใด เชน อาจเปนของคณะกรรมการการ
เลือกตั้ งประจําจั งหวัด ภายใตการกํากับของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได  โดยใหอํานาจในการ
จัดการการเลือกตั้งของทองถิ่นเปนของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดในการดําเนินการ และ
วินิจฉัยชี้ขาดปญหา คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
มีอํานาจในการออกกฎเกณฑเพื่อใหเปนไปในทํานอง
เดียวกันทั้งประเทศ 
 

 



 

บทความทางวิชาการ 

๕๕  

โดย สมบูรณ  เสงีย่มบุตร 
อาจารยกฎหมายระหวางประเทศ  
มหาวิทยาลัยเกริก 
  
 

 

 โดยที่ในขณะนี้กําลังดําเนินการยกราง

รัฐธรรมนูญฉบับใหม และโดยที่บทบัญญัติ

รัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการทําสนธิสัญญาที่ผาน

มา ยังมีปญหาในการใชอยูบาง หากมีการแกไข

บางเล็กนอยก็อาจจะทําใหใชไดราบร่ืนขึ้น 
 รัฐธรรมนูญฉบับตาง ๆ  ต้ังแตเปลี่ยนแปลง
การปกครองเปนระบอบประชาธิปไตยเปนตน
มาจนถึงปจจุบันมีบทบัญญัติเกี่ยวกับอํานาจ
การทําสนธิสัญญาเหมือนกัน คือพระมหากษัตริย
ทรงใชพระราชอํานาจในการทําหนังสือสัญญา
ทางคณะรัฐมนตรี หลักการนี้ยังควรยึดถือตอไป
เพราะการติดตอกับตางประเทศเปนงานที่อยูใน
ความรับผิดชอบของฝายบริหาร ประเทศตาง ๆ 
ทั่วโลกก็ใชหลักการนี้เชนกัน 
 บทบัญญัติรัฐธรรมนูญใหมเกี่ยวกับการ
ทําสนธิสัญญา ขอเสนอดังนี้ “พระมหากษัตริย
ทรงไวซึ่งพระราชอํานาจ ในการทําหนังสือสัญญา
กับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศ 
 หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลง
อาณาเขตไทย หรือเขตทางทะเลไทย หรือมีบท
กระทบกระเทือนตอการใชอํานาจนิติบัญญัติ  
หรืออํานาจตุลาการ ตองไดรับความเห็นชอบ
ของรัฐสภา 
 
 

 
 
 
 

 หนังสือสัญญาใดจะตองออกพระราช-
บัญญัติเพ่ือใหการเปนไปตามสัญญา ตองออก
พระราชบัญญัติกอนที่หนังสือสัญญานั้นจะมี 
ผลบังคับใช” 
 บทบัญญั ติข างตนนี้ ได เสนอแก ไข
บทบัญญัติที่เคยใชกันมา ๔ ประเด็น ซึ่งมีปญหา
ในการใช คือ เร่ืองเกี่ยวกับหนังสือสัญญาที่มี 
บทเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจแหงรัฐตองได รับ 
ความเห็นชอบของรัฐสภา หนังสือสัญญาที่
จะตองออกพระราชบัญญัติเพ่ือใหการเปนไปตาม
สัญญา ตองได รับความเห็นชอบของรัฐสภา  
การใชคําวา “หนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญา
สงบศึก และสัญญาอื่น ๆ”  และหนังสือสัญญาใด
กระทบกระเทือนตอการใชอํานาจนิติบัญญัติ 
หรืออํานาจตุลาการซึ่งเปนปญหาใหม 
 
๑. ป ญ ห า เ กี่ ย ว กั บ ห นั ง สื อ ที่ มี บ ท
เปลี่ยนแปลงเขตอํานาจแหงรัฐตองไดรับ
ความเห็นชอบของรัฐสภา 
 รั ฐธรรมนูญฉบับที่ เ พ่ิ งถู กยกเลิก  ได
บัญญัติใหสนธิสัญญาที่มีขอบทเปล่ียนแปลง
เขตอํานาจแหงรัฐ ตองไดรับความเห็นชอบของ
รัฐสภา 



 

บทความทางวิชาการ 

๕๖  

 คําวา “เขตอํานาจแหงรัฐ” เปนคําใหม
ที่ไดนํามาใชแทนคําวา “เขตอธิปไตยแหงชาติ” 
ซึ่งเคยใชอยูในรัฐธรรมนูญฉบับกอน ๆ การที่มี
คําวาเขตอธิปไตยแหงชาติในรัฐธรรมนูญ  
ก็เนื่องจากกฎหมายทะเลไดยอมใหรัฐชายฝง 
อางสิทธิอธิปไตยเหนือเขตทางทะเล อยางเชน 
เขตไหลทวีป และเขตเศรษฐกิจจําเพาะ เปนตน 
 สิทธิอธิปไตยของรั ฐชายฝ ง เหนือ 
เ ขตไหล ทวี ปและ เขต เศรษฐกิ จจํ า เพาะ  
ก็มีเฉพาะสิทธิในการแสวงหาประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีชี วิตและไมมีชี วิต
อยางเชน การขุดเจาะน้ํามันหรือกาซ การขุด
เจาะแรธาตุตาง ๆ การประมง รวมทั้งการผลิต
พลังงานจากน้ํา กระแสน้ําและลมในเขตไหล
ทวีปหรือในเขตเศรษฐกิจจําเพาะแลวแตกรณี 
 สิทธิอธิปไตยที่ รัฐชายฝงมีเหนือเขต
ไหลทวีปกับเขตเศรษฐกิจจําเพาะนั้น ยังนอย
กวาสิทธิของรัฐที่มีเหนืออาณาเขต เพราะรัฐมี
อํานาจอธิปไตย (sovereignty) เหนืออาณาเขต 
คือ ดินแดนบนบกและทะเลอาณาเขต รวมทั้ง
นานน้ําภายใน ซึ่งรัฐสามารถบังคับใชกฎหมาย
ทุกอยางเหนือบริเวณเหลานี้ ไมจํากัดเพียงแต
เ ร่ืองการแสวงหาประโยชนทางเศรษฐกิจ  
ฉะนั้น ในแงกฎหมาย เขตไหลทวีปหรือในเขต
เศรษฐกิจจําเพาะแลวแตกรณี 
 คําวา สิทธิอธิปไตย ภาษาอังกฤษใช 
คําวา “sovereign rights” และในรัฐธรรมนูญ
เราก็เคยใชคําวา “เขตอธิปไตยแหงชาติ” มากอน
ในการทําสนธิสัญญาเกี่ยวกับการแบงเขตไหล
ทวีปหรือเขตเศรษฐกิจจําเพาะหรือแบงเขตทาง
ทะเลทุกฉบับ ก็ไดเสนอขอความเห็นชอบจาก
รัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ 

 สําหรับคําวา “เขตอํานาจแหงรัฐ” ซึ่ง
ไดนํามาใชแทนที่คําวาเขตอธิปไตยแหงชาตินั้น 
ก็ไมพบวาการเปลี่ยนใชคําใหมมีจุดประสงค 
ใหมีความหมายแตกตางจากคําเดิมจึงเขาใจ
วา  เขตอํานาจแหงรัฐ  คงจะมีความหมาย
เชนเดียวกับคําวาเขตอธิปไตยแหงชาติในกรณี
ที่ รัฐสภาได ใหความเห็นชอบความตกลง
ระหวางไทยกับเวียดนามวาดวยการแบงเขต
ทะเลระหวางประเทศทั้งสองในอาวไทยเมื่อ
วันที่  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๔๐  ก็ เปนไปตาม
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่วา สนธิสัญญาที่มีการ
เปลี่ยนแปลงเขตอํานาจแหงรัฐ ตองไดรับความ
เห็นชอบของรัฐสภา 
 อยางไรก็ดี ศาลรัฐธรรมนูญไดใชคําวา 
เขตอํานาจแหงรัฐ ในความหมายที่กวางขวางมาก 
คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓๓/๒๕๔๓ เร่ือง
อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ 
ศาลรัฐธรรมนูญไดตัดสินวา อนุสัญญาวาดวย
ความหลากหลายทางชีวภาพเปนหนังสือ
สัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจแหงรัฐ ซึง่
ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา คําวินิจฉัย
สวนที่สําคัญสรุปไดวา รัฐภาคีตองเอื้ออํานวย
ให รั ฐภาคี อ่ืน ได เข าถึ งและใชประ โยชน
ทรัพยากรพันธุกรรมของตนไดดวย เทากับเปน
การเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจแหงรัฐในการใช
ทรัพยากรพันธุกรรมของตน ซึ่งเดิมมีอํานาจ
อธิปไตยอยางสมบูรณ 
 การที่ ศาลรั ฐธรรมนูญวินิ จ ฉัยว า            
การเอื้อ อํานวยให รัฐ อ่ืนเขาถึงทรัพยากร
พันธุกรรม เปนการเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจแหง
รัฐนั้น จึงเปนการใหความหมายของคําวา เขต
อํานาจแหงรัฐ ตามความหมายของภาษาอยาง



 

บทความทางวิชาการ 

๕๗  

กวางขวางที่สุด มิใชจํากัดความหมายอยูเฉพาะ
ในทางภูมิศาสตรดังที่เคยใชกันมา 
 ศ า ล รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ มิ ไ ด อ ธิ บ า ย
ความหมายของคําวา เขตอํานาจแหงรัฐ และ
มิไดอธิบายวา การกระทําในลักษณะใดถือวา
เปนการเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจแหงรัฐ การ
เปลี่ยนแปลงตองถึงขั้นที่จะเปลี่ยนแปลงอํานาจ
ตามกฎหมายหรือไม หรือตองออกกฎหมายให
เปลี่ยนแปลงอํานาจหรือไม หรือเปล่ียนแปลง
อํานาจตามที่กําหนดไวในระเบียบหรือนโยบาย
หรือในทางปฏิบัติเทานั้น ก็จะถือวาเปนการ
เปลี่ยนแปลงเขตอํานาจแหงรัฐ 
 ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญสรุปวา  เมื่อ
เจาหนาที่ของรัฐตองเอื้ออํานวยความสะดวก 
ก็เปนการเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจแหงรัฐ และ
ศาลก็มิไดกําหนดใหเห็นวา ตองเอื้ออํานวย
ความสะดวกเพียงใด  จึงจะถือวาเปนการ
เปลี่ยนแปลงเขตอํานาจแหงรัฐ 
 การเอื้ออํานวยความสะดวกควรจะเปน
การปฏิบัติหนาที่ตามปกติของเจาหนาที่ก็ได  
ถาเจาหนาที่ของรัฐ ไมเอื้ออํานวยความสะดวก 
ควรจะถือเปนกรณีผิดปกติ นอกจากจะเปน
กรณีที่ไมเอื้ออํานวยความสะดวกตามนโยบาย
เทานั้น 
 การตีความเชนนี้แสดงใหเห็นวา ศาล
รัฐธรรมนูญไดมองขามหรือไมไดใหความสนใจ
แกคําวา “เขต” ซึ่งนําหนาคําวาอํานาจแหงรัฐ 
และเปนคําที่มีความหมายทางดานภูมิศาสตร
ดวย 
 โดยที่สนธิสัญญาทุกฉบับก็มีการสราง
ขอผูกพันไมมากก็นอยซึ่งจะตองตามมาดวย
การเอื้ออํานวยความสะดวกไมมากก็นอย  

จึงเทากับวา สนธิสัญญาเกือบทุกฉบับมีการ
เปลี่ยนแปลงเขตอํานาจแหงรัฐ และตองขอ
ความเห็นชอบจากรัฐสภา 
 การตีความ ซึ่งทําใหสนธิสัญญาเกือบ
ทุกฉบับ ตองขอความเห็นชอบจากรัฐสภา
เช นนี้  อาจจะมองข าม เจตนารมณ ของ
รัฐธรรมนูญที่มอบอํานาจหนาที่ ในการทํา
สนธิสัญญาใหกับรัฐบาลหรือฝายบริหาร และ
ใหรัฐสภาใหความเห็นชอบเฉพาะสนธิสัญญา
ที่มีความสําคัญมาก อยางเชน อาณาเขต  เปนตน  
 โดยที่ รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายไทย 
เมื่อไดรับการตีความโดยศาลรัฐธรรมนูญเชนนี้ 
ก็ตองมาพิจารณาทบทวน คําวา เขตอํานาจ
แหงรัฐ วาเปนคําที่ เหมาะสมหรือไมเพราะ
สามารถตีความหมายกวางขวาง  ทําให
สนธิสัญญาเกือบทุกฉบับตองขอความเห็นชอบ
จากรัฐสภา 
 เพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาการตีความหรือ
การใชคําวา  เขตอํานาจแหงรัฐในอนาคต  
เราควรจะใชคําวา “เขตทางทะเล” แทนคําวา 
“เขตอํานาจแหงรัฐ” ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม 
เพ่ือใหเขาใจไดงายและเกิดความชัดเจนวา
เฉพาะสนธิ สัญญาที่ มี ความสํ าคัญมาก
อยางเชน  เขตทางทะเล  จึงตองขอความ
เห็นชอบจากรัฐสภา 
 
๒.  ปญหาเกี่ยวกับหนังสือสัญญาที่จะตอง
ออกพระราชบัญญัติ เพื่อใหการเปนไป
ตามสัญญา ตองไดรับความเห็นชอบของ
รัฐสภา 
 ในปจจุบันนี้ สนธิสัญญาที่ตองออก
พระราชบัญญัติ เพ่ือใหการเปนไปตามสัญญา
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นั้น จะตองเสนอขอความเห็นชอบตอรัฐสภา
กอน เมื่อรัฐสภาใหความเห็นชอบแลว จึงเสนอ
รางกฎหมายที่จะรองรับสนธิสัญญาตอรัฐสภา 
เพ่ือออกกฎหมายอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งทําใหตอง
เสนอเรื่องเขาสูสภา ๒ คร้ัง ตองใชเวลามาก 
สนธิสัญญาบางฉบับใชเวลา ๒-๓ ป จึงจะผาน
ขั้นตอนเหลานี้ 
 สนธิ สัญญาที่จะตองออกกฎหมาย
รองรับ คือ สนธิสัญญาที่กระทบกระเทือนตอ
สิทธิเสรีภาพของประชาชน หรือสนธิสัญญา 
ที่มีขอบทที่ขัดกับกฎหมาย  สนธิสัญญาทั้ง  
๒ ประเภทนี้จึงตองมีการออกกฎหมายรองรับ 
ถาหากไมมีกฎหมายรองรับ สนธิสัญญาที่ทํา
โดยฝายบริหารก็ยอมไมสามารถที่จะบังคับใช
ในสวนที่กระทบกระเทือนตอสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน เพราะการควบคุมสิทธิเสรีภาพของ
บุคคล ยอมจะตองมีอํานาจตามกฎหมาย และ
สนธิสัญญาสวนที่ขัดตอกฎหมายก็จะขัดกับ
กฎหมายตอไป เพราะกฎหมายตองแกดวย
กฎหมาย  ถาหากรัฐบาลทําสนธิ สัญญาที่
จะตองมีกฎหมายรองรับแตไมดําเนินการออก
กฎหมายรองรับกอนการใหสนธิสัญญามีผล
บังคับใช ก็ไมสามารถปฏิบัติตามขอผูกพันใน
สนธิสัญญา และอาจเกิดการละเมิดขอผูกพัน
ระหวางประเทศไดเพ่ือเปนการประหยัดเวลา 
เราควรจะตัดขั้นตอนการเสนอสนธิสัญญาที่
ตองออกกฎหมายรองรับตอรัฐสภา เพ่ือขอ
ความเห็นชอบ เราควรดําเนินการออกกฎหมาย
รองรับสนธิสัญญา เมื่อรัฐสภาออกกฎหมาย
รองรับแลว  รัฐบาลก็สามารถให สัตยาบัน 
เพ่ือใหสนธิสัญญามีผลบังคับใช  

 อนึ่ง  ในคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ     
ที่ ๓๓/๒๕๔๓ เร่ืองอนุสัญญาวาดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพ ศาลรัฐธรรมนูญได
สรุปในตอนทายวา “อนุสัญญามาตรา ๑๕ 
วรรคเจ็ด มาตรา ๑๖ วรรคสาม และวรรคสี่ 
และมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง กําหนดใหรัฐภาคี
ดํา เนินมาตรการทางนิ ติ บัญญั ติ . . . เท าที่
เหมาะสม  เ พ่ือวัตถุประสงค . . .ยอมตอง
หมายความวา ถาประเทศไทยเขาเปนภาคี
อนุสัญญาฯ ที่มีบทบัญญัติใหดําเนินมาตรการ
ทางนิติบัญญัติดังกลาว...       ยอมจะตองออก
กฎหมายหรือพยายามออกกฎหมายมาใช
บังคับ” 
 อนุ สัญญามาตรา  ๑๕  วรรค เจ็ ด 
มาตรา ๑๖ วรรคสาม และส่ี และมาตรา ๑๙ 
วรรคหนึ่ง ที่ศาลรัฐธรรมนูญไดอางถึงนั้น ได
บัญญัติไวในลักษณะเดียวกันวา “แตละภาคี
จักตองดําเนินมาตรการทางกฎหมาย  การ
บริหาร หรือนโยบาย เทาที่เหมาะสม...” วิธีการ
เขียนสนธิสัญญาในลักษณะเชนนี้ ก็เพ่ือใหรัฐ
ภาคีแตละรัฐเลือกวา  จะใชมาตรการทาง
กฎหมาย  หรือมาตรการทางบริหาร  หรือ
นโยบาย ตามความเหมาะสมกับระบอบการ
ปกครองของแตละภาคี มิใชวาจะตองออก
กฎหมายหรือพยายามออกกฎหมาย 
 ศาลรัฐธรรมนูญไดสรุปวา ถาประเทศ
ไทยเขาเปนภาคี  ก็ตองออกกฎหมายหรือ
พยายามออกกฎหมายมาใชบังคับ ทั้งๆ  ที่
หนวยงานเจาของเรื่อง ไดชี้แจงวา มีกฎหมาย
ไทยเพียงพอตอการคุมครองและอนุ รักษ
ทรัพยากรชีวภาพตามพันธกรณีของอนุสัญญา 
ไดแก พ.ร.บ. ปาไม พ.ศ. ๒๔๘๔ แกไขเพิ่มเติม
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ถึ ง  พ .ศ .  ๒๕๓๒  พ . ร .บ .  ก า ร ป ร ะ ม ง  
พ .ศ .  ๒๔๙๐  พ . ร .บ .  อุ ท ย านแห ง ช าติ  
พ .ศ .  ๒๕๐๔  พ .ร .บ .  ป าสงวนแห งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๐๗   พ.ร.บ. กักพืช  พ.ศ. ๒๕๐๗ 
แกไขเพิ่มเติม โดย พ.ร.บ. กักพืช (ฉบับที่ ๒)  
พ . ศ .  ๒๕๓๗  พ . ร .บ .  บํ า รุ ง พั น ธุ สั ต ว  
พ.ศ. ๒๕๐๙ พ.ร.บ. พันธุ พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ 
แกไขเพิ่มเติม โดย พ.ร.บ. พันธุพืช (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
แกไขเพิ่มเติม โดย พ.ร.บ. สิทธิบัตร (ฉบับที่ ๒) 
พ .ศ .  ๒๕๓๕  พ .ร .บ .  การส งออกไปนอก 
และนํา เข ามาในราชอาณาจักรซึ่ งสินค า  
พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ร.บ. พัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ พ.ร.บ. สงวนและ
คุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. สงเสริม
และ รักษาคุณภาพสิ่ ง แวดล อมแห งชา ติ  
พ.ศ. ๒๕๓๕ และ พ.ร.บ. สวนปา พ.ศ. ๒๕๓๕  
 อีกประการหนึ่ง ในการพิจารณาเขา
เปนภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลาย
ทางชี วภาพ  ไมมี หน วยงานใด เสนอร า ง
กฎหมายที่จะตองใชรองรับอนุสัญญานี้ 
 สําหรับ  ความเห็นของศาลที่วา  ถา
ประเทศไทยเขาเปนภาคีอนุสัญญา ยอมจะตอง
พยายามออกกฎหมายมาใชบังคับนั้น อาจ
กอใหเกิดปญหาแกผูปฏิบัติในอนาคต เพราะ
เทาที่ผานมา เจาหนาที่ผูปฏิบัติจะตองตัดสินวา 
จะตองออกกฎหมายหรือไมตองออกกฎหมาย
รองรับสนธิสัญญา ถาตองออกกฎหมายก็ตอง
ยกรางกฎหมายขึ้นมา ถาไมตองออกกฎหมาย 
ก็ไมมีการยกรางกฎหมาย เจาหนาที่คงจะไมรู
วาจะปฏิ บั ติอยางใดในการพยายามออก
กฎหมายตามความเห็นของศาล 

 เปนที่นาสังเกตวา วรรควินิจฉัยของ
ศาลไดเขียนไววา “ดวยเหตุผลดังกลาว ศาล
รัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา อนุสัญญาวาดวย
ความหลากหลายทางชีวภาพเปนหนังสือ
สัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจแหงรัฐ 
ซึ่งตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๔ วรรคสอง”  ก็ไมมี
เร่ืองเกี่ยวกับการออกกฎหมายหรือพยายาม
ออกกฎหมายอยูในวรรควินิจฉัยนี้ ตามที่ศาล
ไดสรุปความเห็นนี้ไวในวรรคกอน 
 ตามปญหาที่กลาวมาขางตน เราควร
แยกสนธิสัญญาที่จะตองออกพระราชบัญญัติ
เ พ่ือใหการ เปน ไปตามสัญญา  ออกจาก
สนธิสัญญาที่เปลี่ยนแปลงเขตแดนหรือเขตทาง
ทะเล ซึ่งตองขอความเห็นชอบจากรัฐสภา 
สําหรับสนธิสัญญาที่ตองออกกฎหมายรองรับ 
ไมควรขอความเห็นชอบจากรัฐสภา แตให
ดําเนินการออกกฎหมายรองรับเพียงขั้นตอน
เดียว เมื่อมีการทําสนธิสัญญาที่จะตองออก
พระราชบัญญัติเพ่ือใหการเปนไปตามสัญญา 
รั ฐ บ าล เ สนอ ร า ง กฎหมายที่ จ ะ ร อ ง รั บ
สนธิ สัญญาต อสภา ได เ ลย  ซึ่ ง เ ป น ก า ร
ประหยัดเวลาและลดขั้นตอน โดยไดผลในทาง
ปฏิบัติเหมือนกัน 
 ในกรณีที่ไมสามารถรางกฎหมายที่จะ
รองรับสนธิสัญญา ก็แสดงวาสนธิสัญญานั้น 
ไมตองออกกฎหมายรองรับ (นอกจากจะออก
กฎหมายรองรับที่ เกินกว าขอ ผูก พันของ
สนธิสัญญา) เพราะการออกกฎหมายรองรับ
สนธิสัญญาก็ตองเสนอรางกฎหมายตอรัฐสภา
เทานั้น ถาไมมีรางกฎหมายก็ไมมีประเด็นที่
จะตองเสนอเรื่องตอรัฐสภา ที่สําคัญ คือเรา
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สามารถแกปญหาที่ศาลรัฐธรรมนูญไดสรางไว
เกี่ยวกับกรณีที่ “จะตองพยายามออกกฎหมาย”  
 ถ าสภาออกกฎหมายที่ จะรองรับ
สนธิสัญญาให รัฐบาลก็สามารถดําเนินการให
สัตยาบันสนธิสัญญานั้นตอไป ถาหากสภา 
ไม ออกกฎหมายที่ จะรอง รับสนธิ สัญญา  
ก็เทากับสภาไมเห็นดวยกับสนธิสัญญาฉบับนั้น 
รัฐบาลก็ไมสามารถใหสัตยาบันสนธิสัญญา
ฉบับนั้น  
 เราจึงควรใชขอบท “หนังสือสัญญาใด
จะตองออกพระราชบัญญัติเพ่ือใหการเปน 
ไปตามสัญญา ตองออกพระราชบัญญัติกอน 
ที่หนั งสือ สัญญานั้นจะมีผลบังคับใช ” ใน
รัฐธรรมนูญฉบับใหม 
 
๓. หนังสอืสัญญาสันติภาพและสัญญาสงบศึก 
 รัฐธรรมนูญฉบับตาง ๆ ที่เคยใช ได
บัญญัติวา “พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราช
อํานาจในการทําหนังสือสัญญาสันติภาพ 
สัญญาสงบศึก และสัญญาอื่น  ๆ กับนานา
ประเทศ หรือกับองคการระหวางประเทศ” 
 ถาหากใชคําวาหนังสือสัญญาเพียง 
คําเดียว ก็คลุมถึงหนังสือสัญญาสันติภาพและ
สัญญาสงบศึก  จึงไมจํ า เปนตองเขียนชื่ อ
สนธิสัญญา ๒ ประเภทนี้ไวตางหาก เพราะ
รัฐธรรมนูญก็ไมไดกําหนดวิธีการทําสนธสัิญญา 
๒ ประเภทนี้แตกตางไปจากสนธิสัญญาอื่น ๆ 
เราจึงอาจตัดคําวา “หนังสือสัญญาสันติภาพ” 
“สัญญาสงบศึก” และ  “สัญญาอื่น  ๆ” ออก
เพ่ือใหเหลือเพียงหนังสือสัญญาคําเดียว ก็จะ
คลุมถึงสนธิสัญญาทุกประเภท 

๔.  สนธิสัญญาที่กระทบกระเทือนตอการ
ใชอํานาจนิติบัญญัติหรืออํานาจตุลาการ 
ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา 
 สนธิสัญญาที่ทําในยุคปจจุบันเริ่มมี 
ขอบทที่กระทบกระเทือนตอการใช อํานาจ  
นิ ติ บัญญั ติ  และโดยที่สนธิ สัญญาทําโดย
รัฐบาลหรือฝายบริหาร จึงควรจะขอความ
เห็นชอบของรัฐสภา 
 ค ว า ม ต ก ล ง ก า ร ค า เ ส รี ไ ท ย  – 
ออสเตรเลีย ขอ ๘๐๙ วรรค ๒ ไดบัญญัติ ดังนี้  
 “ในสาขาซึ่งไดมีการยอมรับขอผูกพัน
การเขาสูตลาด มาตรการซึ่งภาคีจะไมคงไว
หรือนํามาใช ไมวาจะเปนไปตามการแบงเขต
ภูมิภาค หรือตามดินแดนทั้งหมด นอกจากจะ
ไดระบุไว เปนอยางอื่นในภาคผนวก  ๘  จะ
หมายถึง 
 (เอ) ขอจํากัดในจํานวนผูใหบริการ 
.................. 
 (บี)  ขอจํากัดในมูลคารวมทั้งหมดของ 
ธุรกรรมทางการคาบริการ.................. 
 (ซี)  ขอจํากัดในจํานวนทั้งหมดของ
การประกอบการบริการ.................. 
 (ดี)  ขอจํากัดในจํานวนทั้งหมดของ
บุคคลธรรมดาที่อาจถูกวาจางในสาขาบริการใด 
โดยเฉพาะ.................. 
 (อี) มาตรการซึ่งจํากัดหรือกําหนด
ประเภทเฉพาะขององคกรทางกฎหมายหรือ
การรวมลงทุน ซึ่งผูใหบริการอาจใหบริการ โดย
อาศัยองคกรทางกฎหมายหรือการรวมลงทุน
นั้น 
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 (เอฟ) ข อจํ ากั ด ในการ เข า ร วมทุ น
ตางประเทศในรูปแบบของการจํากัดอัตราสวน
สูงสุดของการถือหุนตางดาวหรือมูลคารวม
ทั้งหมดของการลงทุนจากตางประเทศของแตละ
บุคคลหรือโดยการรวมทุน” 
 มาตรการซึ่ งภาคี จะ ไม คง ไว ห รื อ
นํามาใชในที่นี้ จะหมายถึงระเบียบกฎหมาย ถา
หากมีกฎหมายอยู ก็ตองยกเลิกกฎหมาย 
ในกรณีที่เปดตลาดธุรกิจบริการนั้น  อยางเชน 
หากมีการเปดเสรีธุรกิจบริการโทรศัพท ก็ตอง
ยกเลิกกฎหมายที่เกี่ยวกับองคการที่ผูกขาด 
การใหบริการทางโทรศัพท รวมทั้งตองไมออก
กฎหมายใหมที่จะจํากัดจํานวนบริษัทที่จะ
ใหบริการโทรศัพท จํากัดมูลคารวมของธุรกิจ
โทรศัพท จํากัดจํานวนการบริการทางโทรศัพท 
จํากัดจํานวนคนที่จะทํางานในธุรกิจโทรศัพท 
กําหนดใหผูใหบริการโทรศัพทใหบริการผาน
บริษัทบางประเภท กําหนดอัตราสวนการถือหุน
ตางดาวในบริษัทที่ใหบริการโทรศัพท หรือ
กําหนดยอดจํานวนหุนของผูถือหุนตางดาว 
แตละคน ฯลฯ  
 โดยที่อํานาจในการออกกฎหมายเปน
อํานาจของฝายนิ ติ บัญญั ติ  สนธิ สัญญาที่
บัญญั ติ ใหยกเลิกกฎหมายหรือห ามออก
กฎหมาย จึงกระทบกระเทือนตอการใชอํานาจ
ของฝายนิติบัญญัติ และโดยที่สนธิสัญญาทํา
โดยรัฐบาลหรือฝายบริหาร  จึงเปนเรื่องที่ 
ฝายบริหารไปกาวกายอํานาจหนาที่ของฝาย 
นิติบัญญัติ 
 เพ่ือแกปญหาเกี่ยวกับการกาวกาย
อํานาจหนาที่ เราควรเสนอสนธิสัญญาที่มี
บทบัญญัติใหยกเลิกกฎหมายหรือหามออก

กฎหมายตอรัฐสภา เพ่ือขอความเห็นชอบ เมื่อ
รัฐสภาใหความเห็นชอบแลว  ก็ เทากับวา 
รัฐสภายินยอมใหฝายบริหารสรางขอผูกพัน
ระหวางประเทศที่หามออกกฎหมายหรือให
ยกเลิกกฎหมายได 
 ความจริง บทบัญญัติสนธิสัญญาที่
หามออกกฎหมาย หรือใหยกเลิกกฎหมายนี้
อาจหลีกเลี่ยงได เพราะเราสามารถยกราง
สนธิสัญญาใหเกิดขอผูกพันระหวางประเทศใน
ลักษณะเดียวกันได  โดยไมตองบัญญัติให
ยกเลิกกฎหมาย หรือหามออกกฎหมาย เรา
เพียงแตรางขอบทไปในทํานองวาภาคีแตละ
ฝาย จะไมควบคุมหรือหามในเรื่องใดบาง หรือ
อนุญาตใหทําอะไรไดบาง ก็จะไดผลเหมือนกัน
โดยไมเกิดการกาวกายอํานาจกัน 
 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับอํานาจการทํา
สนธิสัญญา จะชวยแกปญหาเกี่ยวกับขั้นตอน
การออกกฎหมายรองรับสนธิสัญญา  หรือ
ปญหาเกี่ยวกับการเสนอสนธิสัญญาขอความ
เห็นชอบตอรัฐสภาไดบาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 นายกฯ ไดกลาวถึงกิจการตาง ๆ เชนเรื่องที่ไดกลาว 
เมื่อปที่แลว เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง คําวาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ไมมี 
ในตํารา ไมเคยมีระบบเศรษฐกิจพอเพียง มีอยางอื่นแตไมใชคํานี้ ปที่
แลวพูดวา เศรษฐกิจพอเพียง เพราะหาคําอื่นไมได และไดพูดอยาง
หนึ่งวา เศรษฐกิจพอเพียงนี้ใหปฏิบัติเพียงครึ่งเดียว คือไมตองทั้งหมด 
หรือแมจะเศษหนึ่งสวนสี่ก็พอ ในคราวนั้น เมื่อปที่แลวนึกวาเขาใจกัน 
แตเมื่อไมนาน เดือนที่แลว มีผูที่ควรจะรู เพราะวาไดปฏิบัติเกี่ยวกับ
การพัฒนามาชานานแลว มาบอกวาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ดีมาก แลวก็
เขาใจวาปฏิบัติเพียงเศษหนึ่งสวนสี่ก็พอนั้น หมายความวา ถาทําได
เศษหนึ่งสวนสี่ของประเทศก็พอ ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง
และทําไดเพียงเศษหนึ่งสวนสี่ก็พอนั้น ไมไดแปลวาเศษหนึ่งสวนสี่
ของพื้นที่ แตเศษหนึ่งสวนสี่ของการกระทํา 
 
 

 
พระราชดํารัส 

พระราชทานแกคณะบุคคลตาง ๆ ท่ีเขาเฝาฯ ถวายชัยมงคล 
เนื่องในโอกาสในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาฯ พระราชวังดสิุต 
วันศุกร ท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑ 
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นายวัชรินทร  สังสีแกว∗ 

  

๑.  บทนํา : กฎหมายในอดีต                                                        
 

                ตามกฎหมายตราสามดวงในพระไอยการลักษณะผัวเมีย๑  แบงเมียออกเปน 
สามประเภทคือ 
          (๑) เมียกลางเมือง ไดแกหญิงอันบิดามารดากุมมือใหเปนเมียชาย ไดชื่อวาเปนเมียกลาง
เมือง โดยทั่วไปเรียกเมียหลวงมีไดเพียงคนเดียว 
         (๒) เมียกลางนอก ไดแก กรณีชายขอหญิงมาเลี้ยงเปนอนุภรรยา หลั่นเมียหลวง 
ลงมาไดชื่อวาเมียกลางนอก โดยทั่วไปเรียกเมียนอยหรืออนุภรรยา มีไดโดยไมจํากัดจํานวน 
         (๓) เมียกลางทาษี ไดแก หญิงใดมีทุกขยาก ชายชวยไถไดมาเห็นหมดหนาเลี้ยงเปนเมีย
ไดชื่อวาเมียกลางทาษี โดยทั่วไปเรียกทาษภรรยา มีไดไมจํากัดจํานวน นอกจากนี้ ยังมีภรรยาอีก  
๒ ประเภท ตามพระไอยการลักษณะมรดกขอ ๕ คือ ภรรยาอันทรงพระกรุณาพระราชทานใหและภรรยา
อันทูลขอพระราชทาน 
 จะเห็นไดวาตามกฎหมายและประเพณีโบราณของไทยอนุญาตใหชายมีภรรยาไดหลายคน 
แตไมยินยอมใหหญิงมีสามีไดมากกวาหนึ่งคน การที่ชายมีภรรยาไดหลายคน กฎหมายจึงไดจัดลําดับ
ชั้นของภรรยา โดยเมียพระราชทานเปนใหญกวาเมียหลวง เมียหลวงเปนใหญกวาเมียนอย เมียนอยเปน
ใหญกวาเมียทาษี  ทั้งนี้ ก็เพื่อกําหนดเบี้ยปรับชายชู เชน กรณีชายชูทําชูกับเมียกลางเมือง (เมียหลวง) 
จะถูกปรับเต็มตามพระราชกฤษฎีกา ถาทําชูกับเมียกลางนอก (อนุภรรยา)  จะถูกปรับหาสวนยกเสีย
สวนหนึ่งเอาสี่สวน ถาทําชูกับเมียกลางทาษีใหปรับหาสวน ยกเสียสองสวนเอาสามสวน  นอกจากนี้ 
ก็เปนการกําหนดสวนแบงมรดกเมื่อผัวตาย ซึ่งเรียกวาการแบงมรดกภาคภรรยา และการเปนสามีภรรยา
นับแตใชกฎหมายตราสามดวงมาเปนเวลาเกือบ ๖๐๐ ป ก็ไมจําตองจดทะเบียนสมรสกันแตอยางใด 
การจดทะเบียนคงใชเฉพาะการจดทะเบียนสัตวเทานั้นเชน ชาง มา วัว ควาย เปนตน สวนการลงโทษ
หญิง ก็จะลงโทษดวยวิธีประจานโดย “ใหเอาเฉลว** ปะหนา ทัดดอกฉะบาแดงสองหู รอยดอก 

                                                           

  ∗ศ.บ. น.บ.(มสธ.) นบท. นักศึกษาบัณฑิตศึกษาคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
   **เฉลว คือ ตอกสานเปนรูปดาว.  
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ฉะบาแดงใสศีรษะ  ใสคอ  ใหนายฉะมองตีฆองประจาน ๓ วัน”  หากสามีไมอยากใหเมียถูกประจาน
ดังกลาวก็สามารถนําเงินมาเสียคาปรับแทนได 
 
๒. ความผิดเกี่ยวกับเพศในพระไอยการลักษณผัวเมีย 
 

 นอกจากแบงเมียออกเปน ๓ ประเภท๑ แลว พระไอยการลักษณผัวเมียยังกําหนดความผิด
ในขณะอยูกินเปนสามี – ภรรยากันอีกหลายประการ เชน 
 (๑) ขอหาเปนชูไมถึงชําเราหรือผิดเมียทาน 
 (๒) ขอหาทําชูหรือเมียมีชู 
 (๓)  ผัวปองกันเกียรติยศและชื่อเสียง 
              (๔) ขอหาขมขืน 
 (๕) ขมขืนกระทําชําเราเด็ก 
 (๖) นายเงินขมขืนทาส 
  (๗) หมิ่นประมาทวามีชู 
ความผิดเกี่ยวกับเพศในกฎหมายตราสามดวง ไมถือวาเปนความผิดทางอาญา คงถือเปนความผิด
ในทางแพงเทานั้น  การเปนชูเปนกรณีที่ชายชูและหญิงสมัครใจมีเพศสัมพันธกัน สวนการขมขืนเปน
กรณีที่หญิงไมยินยอม โทษชายชูหรือโทษผิดเมีย มีเฉพาะโทษปรับไหม แตคาปรับจะแพงมาก ถึงขนาด
หากไมมีเงินเสียคาปรับจะตองไปเปนทาสสามีของหญิงที่ตนทําชูหรือขมขืนกระทําชําเรา  สวนโทษ
ขอหาขมขืนกระทําชําเราก็จะมีโทษปรับเปนสองเทาของโทษผิดเมีย นอกจากนี้หากทําชูกับหญิงชาววัง 
หรือทํากับหญิงในวังทั้งชายและหญิงจะมีโทษหนักและแยกอยูในหมวดกฎมณเฑียรบาล เชน  
        มาตรา ๑๒๐  ผูใดทําชูดวยแมพระสนม ใหฆาผูนั้นเสีย ๓ วัน จึ่งใหตาย สวนหญิง
นั้นฆาเสียดวย 
 สวนการขมขืนกระทําชําเราก็มีลักษณะเชนเดียวกับการทําชูกลาวคือ เปนกรณีหญิง 
ไมยินยอมใหทําชําเรา จึงมีโทษสูงกวาการทําชู และในกรณีหญิงชาววังเปนชูเมียกัน (หญิงตอหญิง) ซึ่ง
นิยมเรียกวา “เลนเพื่อน” ก็จะมีโทษเฆี่ยนสูงถึง ๕๐ ที แลวสักคอประจานรอบพระราชวัง ซึ่งถือวามีโทษ
สูงกวาฐานขมขืนเด็กเสียอีก 
 

๓.  กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗ 
 

      ในสมัยรัชการที่ ๕ พระองคดําริที่จะจัดระบบกฎหมายและศาลไทย โดยไดใหคําอธิบาย
และเปรียบเปรยวา๒  “ระบบกฎหมายและการศาลไทยในขณะนั้นมีสภาพเหมือน เรือกําปนที่ถูกเพรียง

                                                           
  ๑เรื่องกฎหมายตราสามดวง, กรมศิลปากรจัดพิมพเผยแพร, พ.ศ. ๒๕๒๑, น. ๒๗๖.  
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และปลวกกินผุโทรมทั้งลํา แตกอนมานั้นเมื่อร่ัวแหงใดก็เขาไมดามอุดยาแตเฉพาะตรงรอยรั่วนั้น ที่อ่ืน 
ก็โทรมลงอีก คร้ันนานเขาก็ชํารุดหนักลงทั้งลํา เปนเวลาสมควรที่ตองตั้งกงขึ้นกระดานใหมเปนมั่นคง
สืบไป” จึงไดตรากฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗ ขึ้น ซึ่งถือเปนกฎหมายอาญาฉบับแรกของไทย และ
ถือเปนเหตุในการขอยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตกับตางประเทศดวย 
         ในสวนความผิดเกี่ยวกับเพศอยูในหมวด ๖ วาดวยความผิดขัดตอศีลธรรมอันดี (Offence 
against morality) โดยมีบัญญัติไวในมาตรา ๒๔๐ – ๒๔๘ แบงเปน ๒ สวนคือ สวนที่ ๑ วาดวย 
ความผิดอันขัดตอศีลธรรมสาธารณะ และสวนที่ ๒ วาดวยขมขืนกระทําชําเราและลามกอนาจาร โดยมี 
ผูแปลเปนภาษาไทย ดังนี้คือ 
 

หมวดที่   ๑ ความผิดฐานกระทําอนาจารอันเกี่ยวแกสาธารณชน 
 มาตรา ๒๔๑  ผูใดยุยงเสี้ยมสอนเด็กอายุตํ่ากวาสิบสองขวบใหกระทําชําเราก็ดี หรือ 
ใหกระทําอนาจารดวยผูอ่ืนก็ดี หรือมันเปนธุระหาเด็กอายุตํ่ากวาสิบสองขวบ ใหผูอ่ืนกระทําชําเราหรือ
ทําอนาจารก็ดี ทานวามันมีความผิด ตองระวางโทษจําคุกไมเกินกวาสองป แลใหปรับไมเกินกวา 
พันบาทดวยอีกโสดหนึ่ง 
 มาตรา ๒๔๒  ผูใดทําชําเราผิดธรรมดามนุษย ดวยชายก็ดี หญิงก็ดี หรือทําชําเราดวย 
สัตวเดียรฉานก็ดี ทานวามันมีความผิด ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามเดือนขึ้นไปจนถึงสามป แลให
ปรับต้ังแตหาสิบบาทขึ้นไปจนถึงหารอยบาทอีกโสดหนึ่งดวย 
 
หมวด  ๒   ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา 
 มาตรา ๒๔๓  ผูใดบังอาจใชอํานาจดวยกําลังกาย หรือดวยวาจา ขูเข็ญกระทําชําเราขืนใจ
หญิง ซึ่งมิใชภรรยาของมันเอง ทานวาผูนั้น ขมขืนกระทําชําเราตองระวางโทษ จําคุกตั้งแตหนึ่งปข้ึนไป
จนถึงสิบป แลใหปรับต้ังแตหาสิบบาทขึ้นไปจนถึงหารอยบาทดวยอีกโสดหนึ่ง 
 ผูใดใชอุบายหลอกลวงทําชําเราขืนใจหญิงซึ่งมิใชภรรยาของมันเองทานวามันขมขืน
กระทําชําเรามีความผิด ตองระวางโทษดุจกันที่วามานั้น 
 ถาแลในการกระทําผิดเชนวามาในมาตรานี้ หญิงที่ถูกขมขืนชําเรานั้นมีบาดเจ็บสาหัส 
ทานวามันผูกระทําผิด ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปข้ึนไปจนถึงสิบป แลใหปรับต้ังแตหาสิบบาท 
ข้ึนไปจนถงึพันบาทอีกโสดหนึ่งดวย 
 ถาแลหญิงนั้นถึงตาย ทานวามันผูขมขืนนั้น ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบสองป จนถึง 
ยี่สิบป แลใหปรับต้ังแตรอยบาทขึ้นไปถึงสองพันบาท ดวยอีกโสดหนึ่ง 

                                                                                                                                                                                     
  ๒สมชาย  ปรีชาศิลปะกุล, ความยอกยอนในประวัติศาสตรของบิดาแหงกฎหมายไทย, บริษัท สํานักพิมพวิญูชน 
จํากัด, กรกฎาคม ๒๕๔๖, น. ๒๔. 
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 มาตรา ๒๔๔  กระทําชําเราเด็กอายุตํ่ากวา ๑๒ ป___ 
 มาตรา ๒๔๗  ความผิดอยางใดใดที่วามาในมาตรา ๒๔๓, ๒๔๔, ๒๔๕ และ ๒๔๖ นั้น  
ถาผูกระทําเปนบิดา มารดา หรือปู ยา ตา ยาย ก็ดี ครูบาอาจารยที่รับเลี้ยงผูถูกทํารายไวก็ดี เจาหนาที่ 
ผูมีตําแหนงหนาที่ปกครองรักษาผูถูกกระทํารายไวก็ดี ทานวาตองระวางโทษของมันผูกระทําผิด  
หนักกวาที่บัญญัติไวในสี่มาตราที่วามานั้นหนึ่งในสามสวน 
 มาตรา ๒๔๘ การฟองเอาโทษแกผูกระทําผิดกฎหมายหมวดนี้นั้น ถาคดีเปน 
ขอกลาวหาวาใชอํานาจดวยกําลัง เพื่อขูเข็ญทําชําเราหญิงดังวาไวในตอนตน แหงมาตรา ๒๔๓  
ก็ดี หรือวาคดีมีขอหาวาใชอุบายหลอกลวงทําชําเราขืนใจหญิง ดังวาไวในตอน ๒ แหงมาตรา ๒๔๓ นั้น
ก็ดี หรือวาคดีเปนขอหาวาบังอาจกระทําอนาจารแกบุคคลอายุสิบสองขวบขึ้นไป ดังวาไวในมาตรา 
๒๔๖ นั้นก็ดี ทานใหพิจารณาดูฐานที่เกิดกอน ถาเหตุมิไดเกิดตอหนาธารกํานัลไซ ทานใหถือวาตอผูที่
ถูกกระทํารายมารองทุกข จึงใหเจาพนักงานเอาคดีนั้นขึ้นวากลาวตามกระบิลเมือง 
 จากกฎหมายลักษณะอาญา  รศ. ๑๒๗ (ค.ศ. ๑๙๐๘) ในความผิดเกี่ยวกับเพศดังกลาว  
อยูในหมวดความวาดวยความผิดอันขัดตอศีลธรรม (Offences against morality) ซึ่งคลายกับกฎหมาย
เยอรมัน ในป ๑๙๖๒ ซึ่งอยูในหมวดเดียวกัน (Crime against morality) และมีขอความใกลเคียงกัน เชน 
กฎหมาย ลักษณะอาญา มาตรา ๒๔๒ หามการกระทําชําเราผิดธรรมชาติตอชาย หญิง หรือ สัตว เปน
ความผิด ซึ่งคลายกับประมวลกฎหมายอาญาเยอรมันมาตรา ๒๑๖  สวนความผิดขอหาขมขืนกระทํา
ชําเราตามกฎหมายลักษณะอาญา มาตรา ๒๔๓ ขมขืน โดยใชกําลังกาย วาจา ขูเข็ญ หญิง ซึ่งมิใช
ภรรยาของมันเอง ก็ตรงกับมาตรา ๒๐๔ ประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน ป ๑๙๖๒ ทุกประการ แตจาก
ขอเท็จจริงดังกลาวจะเห็นวากฎหมายลักษณะอาญาของไทยในความผิดเกี่ยวกับเพศดังกลาว บัญญัติ
ไวทัดเทียมกับกฎหมายเยอรมัน กฎหมายอังกฤษ อยางไรก็ตาม เมื่อไทยปรับปรุงกฎหมายเปนประมวล
กฎหมายอาญาฉบับปจจุบันไดยกเลิกความผิดในสวนกระทําชําเราผิดธรรมชาติออกไป โดย
คณะอนุกรรมการตรวจพิจารณาแกไขประมวลกฎหมายอาญาเห็นวากฎหมายของประเทศอื่น เชน 
อิตาลี ฝร่ังเศสไมมี การฟองตามมาตรานี้กอใหเกิดความอับอายมากหลาย และกรณีจะเปนความผิด
ตามมาตรานี้ก็มีนอย๓  ทําใหไมมีกฎหมายลงโทษการกระทําชําเราผิดมนุษยอีกนับแต 
ป ๒๔๙๙ 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๓รายงานการประชุมอนุกรรมการตรวจพิจารณาแกไขประมวลกฎหมายอาญา ครั้งที่ ๒๕๕/๔๐๘/๒๔๘๔  

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๔๘๔, สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, ๒๔๘๖ (อัดสําเนา) น. ๑๔๐. 
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๔.  ประมวลกฎหมายอาญาฉบับปจจุบัน    

 

       ในป  พ.ศ. ๒๔๙๙   ประเทศไทยไดปรับปรุงกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗  
อีกครั้งเปนประมวลกฎหมายอาญาฉบับปจจุบันที่ประกาศใช และใหมีผลบังคับต้ังแต ๑ มกราคม 
๒๕๐๐ ในสวนความผิดเกี่ยวกับเพศอยูในลักษณะ  ๙  มี ๑๒ มาตรา  ตอมาในป ๒๕๑๔ คณะปฏิวัติ 
ไดออกประกาศ ฉบับที่ ๑๑  เพิ่มมาตรา ๒๗๗ ทวิ,  ๒๗๗  ตรี  และไดมีพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมอีก 
๓ คร้ัง ในป พ.ศ. ๒๕๒๕, ๒๕๓๐ และ ๒๕๔๐  โดยมาตราหลัก คือมาตรา ๒๗๖ ยังคงวางหลักเชน
กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗  มาตรา ๒๔๓  ที่ไดใหความหมายของการขมขืนกระทําชําเราวา 
“ผูใดใชอํานาจดวยกําลังกาย หรือดวยวาจา ขูเข็ญกระทําชําเราขืนใจหญิงซึ่งมิใชภรรยาของมันเอง….” 
  (Whoever by violence or by any threat has sexual intercourse with any woman 
against her will,she not being his wife…)๔ มาเปนมาตรา ๒๗๖ ที่วา “ผูใดขมขืนกระทําชําเราหญิงอื่น
ซึ่งมิใชภริยาของตน….” (Whoever has sexual intercourse with a woman who is not wife, against 
her will….) ซึ่งเปนการเปลี่ยนการใชถอยคําใหสละสลวยขึ้น เลิกใชคําวา “เมีย หรือ ภรรยา”  มาใชคําวา 
“ภริยา” แทน แตเมื่อพิจารณาตัวบทภาษาอังกฤษแลวความหมายเหมือนเดิมทุกประการ 
 

๕.  ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราตามประมวลกฎหมายอาญาฉบับปจจุบันของ 
     ไทย 
 จากบทบัญญัติประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๗๖ ความวา “ผูใดขมขืนกระทําชําเรา
หญิงอื่นซึ่งมิใชภริยาของตน โดยขูเข็ญดวยประการใด ๆ โดยใชกําลังประทุษรายโดยหญิงอยูในภาวะ 
ที่ไมสามารถขัดขืนได หรือทําใหหญิงเขาใจผิดวาตนเปนบุคคลอื่น ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตส่ีปถึง
ยี่สิบป และปรับต้ังแตแปดพันบาทถึงสี่หมื่นบาท 
 ถาการกระทําผิดตามวรรคแรกไดกระทําโดยมีหรือใชอาวุธปน หรือวัตถุระเบิด หรือ 
โดยรวมกระทําผิดดวยกันอันมีลักษณะเปนการโทรมหญิง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบหาปและ
ปรับต้ังแตสามหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือจําคุกตลอดชีวิต” 
 จากมาตรา ๒๗๖ วรรคแรก  สามารถแยกองคประกอบไดดังนี้คือ 
 ๑. ผูใด 
 ๒. ขมขืนกระทําชําเรา 
 ๓. หญิงซึ่งมิใชภรรยาของตน 
 ๔. โดยวิธีการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

                                                           
  ๔The Siam Penal Code for The Kingdom of Siam (Draft Version) R.S. 127 (1908), The A.P. Mission 
Press, B.E. 2470, p’ 64.  
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    ๔.๑ โดยขูเข็ญดวยประการใด ๆ 
    ๔.๒ โดยใชกําลังประทุษราย 
    ๔.๓ โดยหญิงอยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได 
    ๔.๔ โดยทําใหหญิงเขาใจผิดวาตนเปนบุคคลอื่น 
   ๕. โดยเจตนา 
  ซึ่งแยกพิจารณาไดดังนี้คือ 
             “ผูใด” ตามความหมายมาตรานี้มีผูใหความเห็นไว ๓ แนวกลาวคือ 
 ๑. แนวที่เห็นวา ผูใด เปนใคร ก็ไดเพราะตัวบทไมไดกําหนดไว 
  - ศ.ดร.หยุด แสงอุทัย๕  เห็นวา เมื่อไมไดกําหนดความหมายไว และตัวบทมิไดระบุวา 
“ชายใด”หญิงจึงไมขาดคุณสมบัติเปนตัวการ ผูใดจึงหมายความไดทั้งชายและหญิง กลาวคือ ไมวาชาย
หรือหญิงก็สามารถทําความผิดฐานนี้ได 
                  ๒.  แนวที่เห็นวา “ผูใด” มีความหมาย “เฉพาะชาย” เทานั้น 
   - ศ. จิตติ   ติงศภัทิย๖  เห็นวา โดยสภาพผูลงมือกระทํามีไดแตชาย การกระทํา
ระหวางหญิงตอหญิง หรือชายตอชายจึงไมเปนความผิดตามมาตรานี้ แตก็ไมไดหมายความวาเปน
ความผิดไดเฉพาะชาย หากมีผูรวมกระทําผิดผูอ่ืนก็เปนตัวการดวยได 
   - ศ. ธานินทร  กรัยวิเชียร๗  เห็นวา ถอยคําในมาตรา ๒๗๖ ที่วา… กระทําชําเราหญิง 
ซึ่งมิใชภรรยาของตน …ถอยคํานี้ชัดเจนวาผูใดนี้เฉพาะผูกระทําชําเราตองเปนชายเทานั้น สวนหญิง 
ไมสามารถลงมือขมขืนเองได ซึ่งเปนไปตามลักษณะทางกายภาพของหญิง 
  - อาจารยสุปน  พูลพัฒน๘  เห็นวา “โดยหลักแลวหญิงในฐานะสวนตัวไมสามารถ
กระทําชําเราไดเลย และชายจะเปนผูเสียหายเพราะถูกหญิงกระทําชําเราไมไดดุจกัน” 
                   ๓. แนวที่เห็นวา “ผูใด” เปนชายเทานัน้ หญิงเปนไดแคเพียงผูสนับสนุน 
  - ศ. ไพจิตร  ปุญญพันธ  เห็นวาหญิงโดยสภาพไมอาจขมขืนผูอ่ืนได จึงเปนไดเพียง
ผูสนับสนุนเทานั้น 
  - ศ. ไพจิตร  ปุญญพันธ  เห็นวาหญิงโดยสภาพไมอาจขมขืนผูอ่ืนได จึงเปนไดเพียง
ผูสนับสนุนเทานั้น 

                                                           
  ๕หยุด  แสงอุทัย, บุคคลที่ไมสามารถเปนตัวการไดในทางอาญา, บทบัณฑิตย, เลม ๒๐ ตอน ๔, น. ๗๘๓. 
  ๖จิตติ  ติงศภัทย, กฎหมายอาญาภาค ๒ ตอน ๑, จัดพิมพโดยสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา, 
๒๕๔๓, น. ๗๑๘. 
  ๗ธานินทร  กรัยวิเชียร, ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา, วารสารนิติศาสตร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, เลม ๒ 
ตอน ๔, น. ๗๐-๗๑. 
  ๘สุปน  พูลพัฒน, คําอธิบายกฎหมายอาญาเรียงมาตรา, นิติบรรณาคาร พิมพครั้งที่ ๑๖, ๒๕๒๑, น. ๑๒๐.  
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  จากปญหาดังกลาว ศาลฎีกาไดมีคําพิพากษาโดยที่ประชุมใหญตามคําพิพากษาฎีกา  
ที่ ๘๐๕/๒๔๙๐ วา ผูที่ชวยจับแขนขาหญิงใหชายอื่นกระทําชําเรานั้นถือวาเปนตัวการในความผิดฐาน
ขมขืนกระทําชําเราดวย ซึ่งเปนคําวินิจฉัยในขณะใชกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗ มาตรา ๒๔๓  
ที่บัญญัติวา “ผูใดบังอาจใชอํานาจดวยกําลังกายหรือดวยวาจาขูเข็ญ กระทําชําเราขืนใจหญิง  
ซึ่งมิใชภรรยาของมันเอง ทานวาผูนั้นกระทําชําเรา…”  ตอมาเมื่อใชประมวลกฎหมายอาญาฉบับ
ปจจุบัน   เมื่อ ๑ มกราคม ๒๕๐๐  ศาลฎีกากไ็ดวินิจฉัยตามแนวเดิมนี้โดยตลอด (ฎีกาที่ ๒๕๐/๒๕๑๐,  
๕๙/๒๕๒๔) โดยใหเหตุผลวา แมโดยสภาพของการกระทําชําเราจะมีไดแตชายเทานั้น แตหญิงก็เปน
ตัวการรวมดวยได 
 ขมขืนกระทําชําเรา หมายถึง กระทําชําเราโดยหญิงไมสมัครใจหรือใชกําลังบังคับหญิง 
ซึ่งความผิดฐานนี้ความยินยอมถือเปนสาระสําคัญหากหญิงยินยอมยอมไมเปนความผิดเลย  
ในขณะเดียวกันแมความผิดดังกลาวจะมีโทษสูง แตถาไมเขามาตรา ๒๘๑ ก็ใหเปนความผิดอันยอม
ความไดเพราะกฎหมายดังกลาวมีคุณธรรมทางกฎหมายคือ เปนเรื่องเสรีภาพทางเพศ๙  กลาวคือ ข้ึนกับ
ความพอใจของหญิงวาตนตองการมีเพศสัมพันธ (sexual intercourse) กับใคร โดยความยินยอมตอง
เกิดกอนการกระทําชําเรา 
 การขมขืน ปจจุบันศาลฎีกาของไทยยังคงจํากัดความหมายเพียงวาเปนเฉพาะกรณีใช
อวัยวะเพศชาย  (penis)  สอดใสเขาไปในอวัยวะเพศหญิง (vagina)  เทานั้น (ฎีกาที่ ๘๔๗/๒๔๙๑) ไมวา
อวัยวะเพศชายจะลวงล้ําเขาไปเพียงใด จะสําเร็จความใครหรือไม (ฎีกาที่ ๑๑๓๓/๒๕๐๙, ฎีกาที่ 
๑๖๔๖/๒๕๓๒) ก็จะเปนความผิดสําเร็จ หากเพียงแตอวัยวะเพศชายเพียงแตถูไถอยูดานนอกอวัยวะ
เพศหญิง ไมอาจสอดใสเขาไปได ไมวาจะเปนเพราะขนาดตางกัน หรือดวยประการอื่นใด คงเปน
ความผิดเพียงพยายามกระทําชําเรา 
 นอกจากนี้ ศาลฎีกายังตีความคําวาหญิงที่จะถูกขมขืนวาตองเปนหญิงตามเพศกําเนิด
เทานั้น ชายที่แปลงเพศเปนหญิง หากถูกขมขืนก็คงมีความผิดฐานอนาจารเทานั้น (คําพิพากษาฎีกาที่  
๘๔๗/๒๔๙๑, ๑๐๔๘/๒๕๑๘) ดังนั้น จึงเห็นวาในปจจุบันการใชอวัยวะเพศชายกระทําตอ
ชองทวารหนักของชายหรือหญิง ใชอวัยวะเพศสอดใสเขาไปในชองปาก (oral or mouth) ของหญิงหรือ
ชาย (fellatio) หรือใชปากกระทําตออวัยวะเพศหญิง (cunnilingus) ซึ่งการกระทําดังกลาวผูถูกกระทํา 
ไมยินยอมหรือถูกบังคับใหกระทํา ซึ่งผูถูกกระทําขยะแขยง รังเกียจ อาจติดเชื้อโรคพอ ๆ กับกระทําตอ
อวัยวะเพศเชนกัน อันเปนการประทุษรายทางเพศ (sexual assault) แตผูกระทําคงมีความผิดเพียง
อนาจารเทานั้น และเมื่อศาลฎีกาวินิจฉัยวาตองเปนอวัยวะเพศชายสอดใสเขาไปในชองคลอดของหญิง  

                                                           
  ๙คณิต  ณ นคร, ดร.ศ, กฎหมายอาญาภาคความผิด, บริษัทสํานักพิมพวิญูชน จํากัด, มิถุนายน ๒๕๔๕,  
น. ๓๒๕.  
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คงมีปญหาตอไปวาหากกรณีหญิงแปลงเพศเปนชายจะถือวาเปนอวัยวะเพศชายหรือไมและจะมี
ความผิดขอหาขมขืนกระทําชําเราหญิงอื่นหรือไมยังคงเปนปญหาอยูในปจจุบัน 

 
 หญิงซ่ึงมิใชภริยาของตน 
 ภริยา หมายถึง ภริยาที่ชอบดวยกฎหมายเทานั้น สวนชายผูกระทําไมจําเปนตองเปนสามี 
จะเปนใครก็ได สวนผูอ่ืนที่รวมกระทําในลักษณะเปนตัวการกับสามี เชน ชวยบังคับขูเข็ญ จับแขนขา 
ไมผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา แตอาจผิดในความผิดตอเสรีภาพหรือทํารายรางกายได ในทางตรงกัน
ขามหากสามียินยอมใหผูอ่ืนกระทําชําเราภริยาของตน โดยสามีชวยจับแขนขา ทั้งสามีและพวกมี
ความผิดฐานรวมกันขมขืนได อยางไรก็ตาม เมื่อกฎหมายบัญญัติวา “หญิงซึ่งมิใชภริยาของตน” ดังนี้ 
จะตีความหมายไปไดวา หากสามีขมขืนภริยาตนแลวก็จะไมเปนความผิด เมื่อภริยาไปรองทุกขในทาง
ปฏิบัติเจาพนักงานตํารวจมักไมรับแจงความรองทุกข เพราะเห็นวากฎหมายบัญญัติไวชัดเจนแลว จึง
ทําใหมองเห็นวาสามีขมขืนภริยาไมเปนความผิดใด ๆ เวนแตจะเปนการใชกําลังทํารายรางกายจึงเปน
ความผิดในหมวดความผิดตอชีวิตรางกาย หรือในหมวดเสรีภาพ จึงไดมีกลุมสิทธิสตรีและนักกฎหมาย
พยายามแกไขกฎหมายในสวนนี้ ใหสามีมีความผิดขอหาขมขืนภรรยาได เชน กรณีสามีปวยเปน
โรคติดตออยางรายแรง แยกกันอยูตามคําสั่งศาล อยูระหวางฟองรองเพื่อหยา เพราะถึงแมประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๔๖๑ สามีภริยาจําตองอยูดวยกันฉันทสามีภริยา ก็มิได
หมายความวาสามีจะใชอํานาจบังคับกระทําชําเรากับภรรยาไดทุกกรณี แมจะเปนความผิดตอเสรีภาพ
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๐๙ แลวก็ตาม จึงมีผูตองการเพิ่มเติมขอความในมาตรา ๒๗๖ 
เพื่อใหสามารถคุมครองสิทธิเสรีภาพในทางเพศแกภรรยามากขึ้น 
 
 โดยขูเข็ญดวยประการใด ๆ 
 โดยขูเข็ญ โดยใชกําลังประทุษราย โดยหญิงอยูในภาวะที่ไมอาจขัดขืนได โดยหญิงเขาใจ
ผิดวาตนเปนบุคคลอื่น เหลานี้เปนวิธีการกระทําทั้งสิ้น 
 ขูเข็ญ หมายความวา ทําใหกลัววาจะไดรับภยันตรายในอนาคตซึ่งอาจเปนการกระทําตอ
หญิงนั้นเองหรือตอผูอ่ืนที่หญิงเกี่ยวของอยูดวย เชน บิดา บุตร เปนตน 
 ใชกําลังประทุษราย หมายความวา ใชกําลังกระทําตอกายหรือจิตใจของบุคคล ไมวา 
จะเปนแรงทางกายภาพ หรือดวยวิธีอ่ืนใด รวมถึงการกระทําใด ๆ ซึ่งเปนเหตุใหบุคคลอยูในภาวะ 
ที่ไมสามารถขัดขืนไดไมวาใชยา สะกดจิต หรือวิธีอ่ืนที่คลายคลึงกัน 
 โดยหญิงอยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได หมายถึง หญิงไมสามารถขัดขืนไดโดยสภาพ
ของหญิงเอง อาทิ หญิงเปนเด็ก ปวยเจ็บ รวมถึงหญิงถูกกระทําจนไมสามารถขัดขืนได อาทิ ถูกมัด  
ถูกวางยา 
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 โดยหญิงเขาใจผิดวาตนเปนบุคคลอ่ืน เชน ขณะหญิงกําลังหลับ ผูกระทําเขาไปกระทํา
ชําเรา 
 อยางไรก็ตาม หลังจากที่ประเทศไทยไดใชประมวลกฎหมายอาญาฉบับปจจุบันความผิด
ขอหากระทําชําเราผิดธรรมดามนุษยดวยชายก็ดี หญิงก็ดี หรือทําชําเราดวยสัตวเดียรฉานก็ดี… ตาม
กฎหมายลักษณะอาญา รศ. ๑๒๗ มาตรา ๒๔๒ ตลอดจนตามกฎหมายตราสามดวง ไดถูกยกเลิกไป  
ศาลฎีกาของไทยยังคงตัดสินในความผิดขอหากระทําชําเราอยางเครงครัดตามตัวบท และวางหลักไว
อยางชัดเจนวา การกระทําชําเราตองเปนการใชอวัยวะเพศชายสอดใสเขาไปในอวัยวะเพศหญิงเทานั้น 
ตามที่ไดกลาวมาแลว ซึ่งตางจากกฎหมายและคําพิพากษาของศาลในประเทศเยอรมัน ฝร่ังเศส อังกฤษ 
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ไดมีการตัดสินวา การกระทําชําเราไมวาจะใชอวัยวะเพศหรือ 
วัตถุอ่ืนใดลวงล้ําเขาไปในชองคลอดหรือทวารหนักหากผูถูกกระทําไมยินยอม ถือเปนการกระทําชําเรา
ทั้งสิ้น จึงเห็นวาศาลฎีกาในขณะที่ใชกฎหมายลักษณะอาญาไดพัฒนาหลักกฎหมายจนปจจุบัน 
ศาลตางประเทศตัดสินตาม แมจะโดยบังเอิญหรือไมก็ตาม และไดพัฒนาแกไขกฎหมายจะสามารถ
คุมครองปจเจกบุคคลไดเต็มตามการพัฒนาฐานเศรษฐกิจสังคม แตศาลฎีกาในปจจุบันของไทยยังคง 
ไมเปลี่ยนแนวใด ๆ เลย  โดยสาเหตุสวนหนึ่งอาจเปนเพราะไทยยังไมไดแกกฎหมายใหทันสมัยทันกับ
นานาอารยประเทศ สถาบันกฎหมายอาญาสํานักงานอัยการสูงสุด รวมกับองคการทุนเพื่อเด็กแหง
สหประชาชาติ (UNICEF) ไดเห็นปญหาดังกลาวจึงไดจัดสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง “มาตรการใหมทาง
กฎหมาย : รูปธรรมในการคุมครองเด็กที่เปนเหยื่ออาชญากรรมทางเพศ” โดยไดเสนอแนวทางในการ
แกปญหา ๓ ประการ คือ 
  ๑.  ใหคํานิยามของการกระทําชําเราใหมีความหมายขยายออกไปจากเดิม 
   โดยขอเพิ่มความหมายการกระทําชําเรา ในมาตรา ๑(๑๔) เปน “การกระทําชําเรา
หมายความรวมถึง ทําการสวมหรือใสอวัยวะเพศเขาไปในอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผูอ่ืน หรือใชปาก
กระทําแกอวัยวะเพศของผูอ่ืน หรือใชอวัยวะเพศกระทําแกปากของผูอ่ืน เพื่อสนองความใครของตนหรือ
บุคคลที่สาม ทั้งนี้ไมวาจะทํากับบุคคลเพศเดียวกันหรือคนละเพศ 
 ๒. ขยายขอบเขตฐานความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราและกระทําชําเราใหรวมถึงกระทํา
แกชาย หรือเด็กชายดวย 
  ๓.  ขยายความผิดใหผูผลิตวัตถุลามกที่มีเสียงหรือภาพของเด็กไดรับโทษหนักขึ้น รวมถึง 
ผูมีไวในครอบครอง วัตถุดังกลาว ก็มีความผิดดวย โดยไดเสนอเปนรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม 
ประมวลกฎหมายอาญา แตยังคงไมเปลี่ยนแปลงเปนวา ผูใดขมขืนผูอ่ืน เพราะเกรงวาสามีจะมีความผิด
ขอหาขมขืนภริยาดวย โดยเกรงวาจะกระทบสถาบันครอบครัว   
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๖.   ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราตามกฏหมายสหราชอาณาจักร 
 

  สหราชอาณาจักรไดมีการออกกฎหมายความผิดเกี่ยวกับเพศฉบับลาสุด ป ๒๕๔๖  
มีผลใชบังคับเมื่อ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ชื่อ Sexual Offence Act ๒๐๐๓ โดยไดขยายความ
คุมครองออกไปจากกฎหมายเดิม โดย 
 มาตรา ๑  ไดใหความหมายของการขมขืนไววา๑๐ 
 S.๑ “RAPE” 
  (๑) A person (A) commits an offence if- 
   (a) he intentionally penetrates the vagina, anus or mouth of another person  
     (B) with his penis. 
   (b) B does not consent to the penetration, and  
   (c) A does not reasonably believe that B consents 
  จาก Sexual offence Act ๒๐๐๓(SOA-๒๐๐๓) ซึ่งเปนฉบับปจจุบันไดเปลี่ยนแปลง 
องคประกอบภายนอกของการกระทําผิดจากเดิม มาตรา ๑๔๒ Criminal Justice and Public Order  
Act ๑๙๙๔ ที่กําหนดใหเฉพาะชายทําการขมขืนกระทําชําเราหญิงหรือชายอื่น ไมวาโดยทางชองคลอด 
(Vaginal) หรือทวารหนัก (anal) โดยผูนั้นไมยินยอม แตใน SOA–๒๐๐๓ กําหนดผูกระทําเปนวา “ผูใด” 
เทานั้น ผูกระทําจึงไมจํากัดเฉพาะชายอีกตอไป ทั้งไดขยายคุมครองการใชอวัยวะเพศชายกระทําตอ 
ชองปาก (Oral rape) ทวารหนักไมจํากัดเฉพาะชองคลอดอีกตอไป ซึ่งในสวนการใชเครื่องมือหรือวัสดุ
อ่ืนใดกระทําตออวัยวะดังกลาวยังคงเปนความผิดทั้งสิ้น (sexual  assault) และไดกําหนดความผิดใหม 
เชน  การกระทําที่เปนการเบี่ยงเบนทางเพศ เชนอวดอวัยวะเพศ (Exposure),  แอบถายภาพ ถ้ํามอง หรือ
ใชทีวีวงจรปด (Voyeurism), ตลอดจนมีเพศสัมพันธกับสัตว (Intercourse with an animal) เปนความผิด 
อยางไรก็ตาม ใน SOA – ๒๐๐๓ ยังคงองคประกอบสําคัญเดิมไวคือ ตองเปนการกระทําโดยใชอวัยวะ
เพศชาย  กระทําโดยไมชอบดวยกฎหมาย (unlawful) และเปนการกระทําโดยผูอ่ืนไมยินยอม (consent) 
นอกจากนี้ การประทุษรายทางเพศ ( sexual assault) ยังใหความหมายเพิ่มเติมของการขมขืนกระทํา
ชําเราเพิ่มเติมไวในมาตรา ๒ ทั้งไดใหความหมายของความยินยอมไวในมาตรา ๗๔ และความหมายของ 
ชองคลอด (vagina) รวมถึงตัวอวัยวะเพศดานนอก (vulva) ดวยคือ  
 S. ๒  assault 
  Assault by penetration 
  (๑) A person (A) commits an offence if 

                                                           
  ๑๐Sexual Offence Act 2004<http://www.Legislation.hmso.gov.uk/acts/act2003/30042-b.htm> 
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   (a) he intentionally penetrates the vagina or anus of another person (B) 
with a  part  of  his  body  or  anything else, 
   (b) the penetration is sexual, 
   (c) B does not consent to the penetration, and 
   (d) A does not reasonably believe that B Consents. 
 S. ๗๔   “Consent” 
  For the purposes of this part a person consents if he agrees by choice, and has 
the freedom and capacity to make that choice 
 S. ๗๙  Part ๑ : general interpretation 
  (a)  Vagina includes vulva 
   จึงเห็นไดวา ความผิดขอหาขมขืนกระทําชําเราตาม SOA – ๒๐๐๓ มีความหมายถึง
ผูใดขมขืนผูอ่ืนโดยการใชอวัยวะเพศ, ลวงล้ําหรือสอดใส (penetration)  เขาไปใน Vagina, anus, oral 
(mouth) ของผูอ่ืน หรือบังคับใหผูอ่ืนกระทําตอตนโดยผูอ่ืนไมยินยอม สวนความผิดขอหาประทุษราย
ทางเพศ(Sexual Assult) เปนการใชวัสดุอ่ืนใดลวงล้ําหรือสอดใส (penetration) เขาไปใน Vagina, anus, 
oral (mouth) หรืออวัยวะอื่นใดโดยบุคคลอื่นนั้นไมยินยอมก็จะเปนความผิดทั้งสิ้น   
 
๗.   ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราตามกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

 จาก Model Penal Code ๑๙๖๒๑๑  มาตรา ๒๑๓.๐ ไดใหคําจํากัดความของการขมขืน
กระทําชําเราใหรวมถึงการขมขืนทางชองคลอดหรือทางทวารหนัก โดยการลวงล้ําของอวัยวะเพศหรือ
เพียงถูไถ โดยไมจําเปนตองหลั่งน้ําอสุจิ 
 มาตรา ๒๑๓.๑  ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราและความผิดที่เกี่ยวของ 
 (๑) การขมขืน ชาย จะกระทําผิดขอหาขมขืนกระทําชําเราหญิงอื่นซึ่งมิใชภรรยาของตน
เมื่อ 
  (a) โดยใชกําลังบังคับ, หรือขูจะทําอันตรายแกชีวิต, ทําอันตรายแกรางกาย ใหไดรับ
บาดเจ็บสาหัส หรือลักพาตัวผูหนึ่งผูใด หรือ 
  (b) โดยทําใหไมสามารถชวยตนเองได หรือในภาวะไมอาจขัดขืนได หรือโดยใชยา
เครื่องมึนเมาหรือโดยวิธีอ่ืนใดทําใหอยูในภาวะไมสามารถตอสูขัดขืนได หรือ 
  (c) โดยทําตอหญิงที่ไมสามารถควบคุมตัวเองได (unconscious) 
  (d) ทําตอเด็กหญิงอายุนอยกวา ๑๐ ป 

                                                           
  ๑๑Model Penal Code Official Draft and Explanatory note, The American Law Institute 1985, p. 131. 
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 จะเห็นวา ใน Model Penal Code (MPC) ดังกลาวไมไดมีขอหามที่สามีขมขืนกระทําชําเรา
ภรรยาจะเปนความผิด และจาก MPC สามารถแยกองคประกอบความผิดขอหาขมขืนกระทําชําเราได  
๒ องคประกอบ คือ 
 (๑) เปนการกระทําชําเราที่ผิดกฎหมาย (Unlawful sexual intercourse) 
 (๒) กระทําโดยใชกําลัง (force) ทําใหกลัว (fear) หรือโดยใชกลอุบาย (trick)  
 
การกระทําชําเราที่ผิดกฎหมาย 
 จาก MPC จะเห็นวาชายไมอาจถูกกระทําชําเราได และศาลรัฐมิซิแกนเห็นวา โดยสภาพ
ธรรมชาติทางเพศของมนุษย การขมขืนไมควรจํากัดอยูเฉพาะชาย จึงไมใชคําวา “ขมขืนกระทําชําเรา” 
แตใชคําวา “ผูกระทํา” แทน สวนความหมายของการขมขืนยังคงเปนการลวงล้ํา (penetration) ของ
อวัยวะเพศชาย เขาไปในชองคลองของหญิง โดยไมจําตองมีการหลั่งน้ําอสุจิ (ejaculation or emission)  
แตอยางใดตาม MPC ในป ๑๙๘๖ ศาลในคดี State V.Stevens, ๕๑๐๔.๒d ๑๐๗๐ (Me) ศาลได
พิพากษาวาหญิงก็สามารถขมขืนกระทําชําเราชายได โดยกฎหมายของมลรัฐเวอรมอนท เรียกวา 
มาตรการคุมครองผูถูกกระทําชําเรา (rape shield law)  
 
การกระทําโดยใชกําลังทําใหกลัวหรือใชอุบายลอลวง (Committed by use of force, fear,  
or trick) 
 การกระทําอาชญากรรมดังกลาวมักเกิดจากความไมยินยอมและมีการตอสูขัดขืนก็จะมี
การใชกําลังหรือทําใหกลัว จนบางครั้งผูถูกกระทําถึงกับช็อคทั้งการกระทําดังกลาวมักมีประจักษพยาน 
นอยมาก ทั้งผูถูกกระทําก็แจงความรองทุกขนอยมากดวยกลัวในเรื่องความสัมพันธในครอบครัวและ
อาจเปนปญหากับสามีเมื่อไปแจงความหลังวันเกิดเหตุ เจาหนาที่ตํารวจก็ไมสามารถหารองรอยใด ๆ ได 
โดยเฉพาะหากเจาพนักงานตํารวจเปนชายจะทําใหไดขอมูลนอยกวาเจาพนักงานตํารวจที่เปนหญิงมาก 
ภาระการพิสูจนในศาลปจจุบันโจทกจึงพิสูจนเพียงวามีการกระทําความผิดเกิดขึ้น การกระทําดังกลาว
โดยผูเสียหายไมยินยอมหรือขัดกับเจตนารมณ   โดยมีพฤติกรรมตาม MPC มาตรา ๒๑๓.๑ สวนการใช
อุบายลอลวงก็โดยหลอกผูถูกกระทําวาจะเปนการรักษาโรค เชื่ออุบายใดๆ ก็ได จนทําใหผูถูกกระทํา
หลงเชื่อและยินยอมใหกระทําชําเรา 
 ดังที่ไดกลาวมาแลววา MPC ไมไดกําหนดขอหาสามีขมขืนกระทําชําเราภรรยาเปน
ความผิด ในกรณีสามีมิไดขมขืนเองเชนเปนผูชวยเหลือ สนับสนุนหรือจัดหาภรรยาใหผูอ่ืนกระทําชําเรา
สามียอมมีความผิดได รวมถึงใหภรรยาถูกขมขืนโดยหญิงอื่นก็ตาม 
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 กรณีหญิงสามารถกระทําความผิดขอหาขมขืนกระทําชําเรา เชน จําเลยเปนหญิงใชอาวุธ
อ่ืนบังคับหญิงอื่นใหใชปากกระทําตออวัยวะเพศชาย (fellatio) ของสามีจําเลย โดยถือวาเปนตัวการ 
ชั้นที่ ๑ (first degree) 
 (คดี State v.Thomas ป ๑๙๘๑) ซึ่งศาลสูงมลรัฐเทนเนสซี ใหเหตุผลวาจําเลยไมจําตอง
เปนผูลงมือกระทําผิดดวยตนเอง  นอกจาก MPC จะบัญญัติเร่ืองการขมขืนกระทําชําเราแลว MPC  
ยังไดบัญญัติในมาตรา ๒๑๓.๒ ใหการชําเราที่ผิดปกติ (Deviate Sexual Intercourse) เปนความผิดดวย 
มีชื่อเรียกเฉพาะวา Sodomy ทั้งคําจํากัดความของการขมขืน รวมถึงการชําเราทางทวารหนักดวย  
(per anum) ตอมาสหรัฐอเมริกาไดปรับปรุงกฎหมายในมลรัฐตางๆทั้ง ๕๐ มลรัฐ และ District of 
Columbia  และศาลไดพิพากษาใหขยายฐานความผิดออกไปจนเปนหลักกฎหมายโดยความผิดขอหา
ขมขืนกระทําชําเราเปนกรณีที่ ผูใดขมขืนผูอ่ืนทั้งสิ้น โดยการลวงล้ํา (penetration) รวมถึงการใชล้ิน  
หรือวัสดุอ่ืนใดดวย (Sexual penetration includes sexual (vagina) intercourse cunnilingus, fellatio, 
or anal intercourse  และตามประมวลกฎหมายสหรัฐ (US CODE COLLECTION)๑๒ ไดใหความหมาย
ของการขมขืนกระทําชําเราในมาตรา  ๒๒๔๖ 
                  (๒)  the term “sexual act” means- 
  (A) contact between the penis and the vulva or the penis and the anus,and for  
   purposes of this subparagraph contact involving the penis occurs upon  
   penetration, however slight; 
  (B)  contact between the mouth and the penis,the mouth and the vulva, or the  
   mouth and  the anus ;   
  (C) the penetration,however sligth,of the anal  or genital opening of another by  
   a hand or finger or by any object,with an intent to abuse, humiliate, harass,  
   degrade ,or arouse or gratify the sexual desire of any person; or 
  (D) the intentional touching,not through the clothing,of the genitalia of another  
   person who has not attained the age of 16 years with an intent to abuse,  
   humiliate, harass, degrade, or arouse or gratify the sexual desire of any person;      
  จะเห็นวาความหมายของการกระทําทางเพศไดขยายขอบเขตออกไปเปนอันมาก 
ซึ่งนับต้ังแตป ๑๙๙๕  เปนตนมาทุกมลรัฐไดนําไปเปนแบบในการรางกฎหมายดังกลาว ในปจจุบัน
ความผิดขอหาขมขืนกระทําชําเราของสหรัฐอเมริกาไดครอบคลุมการกระทําทุกอยางโดย เปนการที่ 

                                                           
  ๑๒<http://www4.law.cornell.edu/uscode/18/2246.html>  
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ผูใดขมขืนผูอ่ืนเชนเดียวกับนานาประเทศ และหากนําหลักกฎหมายเดิมมาเปรียบเทียบกับกฎหมาย
ปจจุบันจะพบดังตารางดังตอไปนี้ 

              
ตารางเปรียบเทียบความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราตามกฎหมายเกาและกฎหมายใหมของ

สหรัฐอเมริกา๑๓  
 

กฎหมายเกา กฎหมายที่รัฐสวนใหญใชในระยะ ๓๐ ป ที่ผานมา 
(๑)   จํากัดเฉพาะหญิงเทานั้นจึงจะเปน 
        ผูเสียหายหรือตกเปนเหยื่อได 

(๑) บุคคลทุกเพศ (ชายหรือหญิง) สามารถเปนผูเสียหาย (เหยื่อ) ได 

(๒)  จํากัดเฉพาะชายเทานั้นจึงจะเปน 
        ผูกระทําความผิดได 

(๒) บุคคลทุกเพศ (ชายหรือหญิง) สามารถเปนผูกระทําผิดได  
       (คดี State v.Stevans, ๕๑๐ A๒d ๑๐๗๐ (Me) ศาลพิพากษาวา 
       หญิงที่เปนผูใหญสามารถขมขืนกระทําชําเราเด็กชายอายุ ๑๓ ปได) 

(๓)  สามีไมมีความผิดขอหาขมขืน 
        ภรรยา (อาจผิดขอหาทําราย 
        รางกายหรือประทุษราย) 

(๓) ในหลายมลรัฐกําหนดความผิดใหสามีผิดขอหาขมขืนภรรยาได 

(๔)  การขมขืนกระทําชําเรา  
       มีความหมายเพียงวาเปนการ 
       สอดใสอวัยวะเพศชาย (penis)  
       เขาไปในชองคลอดของหญิง  
       (vagina) โดยหญิงไมยินยอม 
       เทานั้น 

(๔)  การมีเพศสัมพันธไดขยายคําจํากัดความออกไป ไมเพียงรวมเพศทาง 
       ชองคลอดเทานั้น การใชล้ินกับอวัยวะเพศหญิง (cunnilingus) การใช 
       ล้ินกับอวัยวะเพศชาย (fellatio) การรวมเพศทางทวารหนัก (anus)  
       หรือการใชเครื่องมือวัสดุอื่น ๆ สวนใดสวนหนึ่งของรางกายกระทํา 
       ตออวัยวะเพศหรือทวารหนักก็เปนความผิด โดยไมจําตองมีการหลั่ง 
       ใด ๆ (Section ๙๔๐.๒๒๕ (๕) (c) of the Wisconsin Criminal code 

  
๘.  ความผิดขอหาขมขืนกระทําชําเราตามกฎหมายสาธารณรัฐฝรั่งเศส 
 ตามประมวลกฎหมายอาญาสาธารณรัฐฝร่ังเศส๑๔ (Code Penal) ค.ศ. ๑๙๘๕   
มาตรา ๓๓๒  และประมวลกฎหมายอาญาฉบับปจจุบัน  ค.ศ. ๑๙๙๔  ประกาศใชป ค.ศ. ๑๙๙๕   
ในมาตรา ๒๒๒ – ๒๓ บัญญัติวา  

                                                           
   ๑๓Thomas J.Gardner, Terry M. Anderson, “Criminal Law” 8 th Edition, Tomson Wadsworth 2003,  
p. 402.  
  ๑๔http://www.adminet.com/code/CPENALLL-222-23.htm และ The Frence Penal Code, 
Sweet&Maxwell Limited London 1995, p.90. 
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Article 222-23 

 

      “Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la 
personne  d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. 
        Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.” 

      การขมขืนกระทําชําเรา (Viol) คือ การกระทําทุกอยาง (tout acte) ที่มีการลวงล้ําหรือการ 
สอดใส ไมวาโดยวิธีธรรมชาติ หรือวิธีอ่ืนใด (qu’il soit) ตอบุคคลอื่น โดยใชกําลังประทุษราย  
(par violence) โดยการบังคับขูเข็ญ (Contrainte) หรือดวยวิธีอ่ืนใด ประกอบกัน (Constituer) 
 การกระทําทุกอยาง จึงไมจํากัดวาตองเปนเฉพาะอวัยวะเพศชายเทานั้นที่ลวงล้ําเขาไปใน
อวัยวะเพศหญิง แตรวมถึงการใชวัสดุอ่ืนใดสอดใสเขาไปก็เปนความผิดและการลวงล้ํา หรือการสอดใส
ก็ไมจํากัดวาจะตองเปนเฉพาะอวัยวะเพศหญิงเทานั้น การลวงล้ําหรือการสอดใสวัสดุอ่ืนใดทาง 
ทวารหนักทางปาก ฯลฯ หากผูถูกกระทําไมยินยอม โดยถูกบังคับขูเข็ญก็เปนความผิดดวย  

 
๙.   ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราตามกฎหมายสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน 
 
 สหพันธรัฐสาธารณรัฐเยอรมัน ไดแกไขประมวลกฎหมายอาญาใหมและประกาศใชต้ังแต
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๒ (Stand : ๑ Januar ๑๙๙๙)๑๕ สวนความผิดในทางเพศอยูในหมวดที่ ๑๓ วา
ดวยความผิดตอการกําหนดความสัมพันธทางเพศดวยตนเอง (Drcizehnter Abschnitt. Straf taten 
gegen die sexuelle selbstbestimmung) ต้ังแตมาตรา ๑๗๔ – ๑๘๔ โดยบทบัญญัติที่ใหความหมาย
ของการขมขืนกระทําชําเรา (Vergewaltigung) อยูในมาตรา ๑๗๗ ดังนี้ 
 

๑๗๗.  Sexuelle Nötigung; Vergewaltigung. (๑) Wer eine andere Person 
  1.  mit Gewalt, 
  2.  durch Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben oder 
  3.  unter Ausnutzung einer Lage, in der das Opfer der Einwirkung des Täters schutzlos 
ausgeliefert ist, nötigt, sexuelle Handlungen des Täters oder eines Dritten an sich zu dulden oder an dem Täter 
oder einem Dritten vorzunehmen, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft. 
(๒) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren. Ein besonders schwerer 
Fall liegt in der Regel vor, wenn 

 

                                                           
  ๑๕http://www.bib.uni-mannheim.de/bereiche/jura/gesetze/stgb-bt2.htm และ Thomas Fischer, 
Strafgesetzbuch und Nebengesetze, Verlag C.H. Beck München 2001, p.1042-4043. 
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มาตรา ๑๗๗ การบังคับในทางเพศ (Sexuelle Nötigung) ; การขมขืนกระทําชําเรา 
(Vergewaltigung) 
 (๑) บุคคลใดบังคับบุคคลอื่น 
  ๑. โดยใชกําลังประทุษราย หรือ 
  ๒. โดยขูเข็ญวาในทันใดนั้นจะทําอันตรายแกชีวิต หรือรางกาย 
  ๓. โดยอาศัยโอกาสที่ผูเสียหายไมอาจขัดขืนได โดยทําใหผูเสียหายตองยอมรับตอ
การลวงละเมิดทางเพศของตน หรือของบุคคลที่สามหรือใหตองรวมกระทําการดังกลาวกับตนหรือกับ
บุคคลที่สาม ตองระวางโทษจําคุก 
 จะเห็นวา จากประมวลกฎหมายอาญาสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน (StGB) มาตรา ๑๗๗ 
ดังกลาวการจะเปนการกระทําความผิดขอหาขมขืนกระทําชําเรา ตองเปนผูใดขมขืนกระทําชําเรา
ผูอ่ืน ผูใดซึ่งไมจํากัดวาบุคคลอื่นจะมีเพศใด โดยการใชกําลังประทุษรายหรือเปนเพียงการขูเข็ญจะทํา
อันตรายแกชีวิตรางกาย รวมถึงบังคับใหกระทําทางเพศตอบุคคลอื่นโดยผูเสียหายไมยินยอมก็ยอมเปน
ความผิดทั้งสิ้น นอกจากนี้บุคคลแปลงเพศก็ไดรับความคุมครองในทางเพศเชนกับบุคคลทั่วไป ซึ่ง
กฎหมายเยอรมันกอนหนานี้บัญญัติเหมือนของไทยคือ ผูใดขมขืนกระทําชําเราหญิงอื่นที่มิใชภริยาของ
ตน (Anybody who compels a woman to have extramarital sexual intercourse with him by force or 
threat of present  danger to life or limp…)   

 
๑๐.  กฎหมายขมขืนกระทําชําเราของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. 
       ลาว) 
 

 ในหมวดที่ ๖ วาดวยการกระทําผิดตอสายผัวเมีย ครอบครัวและฮีดครองประเพณี๑๖ 
 มาตรา ๑๑๗ (ใหม) การทําผิดสะจาน (เปนชู) 
 บุคคลผูใดที่มีเมียหรือผัว หากไดเสพสมกับผูอ่ืนจะถูกลงโทษตัดสินสารภาพแตสามเดือน 
หาหนึ่งป หรือดัดสาง โดยไมตัดสินสารภาพ และจะถูกปรับ ผูทําผิดสะจานก็จะถูกลงโทษในสถาน
เดียวกัน 
                 ดัดสาง เปนการลงโทษอยางหนึ่ง โดยการกักบริเวณใหจําเลยอยูเฉพาะในบานหรือที่พัก
ของตนเอง สามารถประกอบอาชีพไดตามปกติ แตตองสงรายไดที่ไดจากการประกอบอาชีพดังกลาวเขา
รัฐรอยละหาของรายไดที่ไดรับในแตละเดือน 
 
 

                                                           
  ๑๖กมโคดสะนาเผยแผกดหมาย, กดหมายและนิติกําในคงเขตปกครองและยุติทํา, พิมพครั้งที่ ๑, ๒๐๐๒, น. ๑๒๖. 
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 มาตรา ๑๑๙ (ใหม) การขมขืนทําชําเรา 
 บุคคลผูใดหากไดใชกําลัง ใชอาวุธนาบบู, ใชยาสลบ, ใชส่ิงมึนเมาหรือ ใชวิธีอ่ืน ๆ ที่ทําให
ผูหญิงตกอยูในสภาพไมสามารถชวยเหลือตนเองได เพื่อทําชําเราดวยการขืนใจของผูหญิงที่ไมใช 
เมียของตน จะถูกลงโทษตัดสินสารภาพ แตสามปหาหาปและจะถูกปรับไหม  แต ๑,๐๐๐,๐๐๐ กีบ  
หา ๕,๐๐๐,๐๐๐ กีบ 
 ในกรณีที่ผูกระทําผิด หากไดขมขืนทําชําเราเด็กผูหญิงที่มีอายุแตสิบหาป หาสิบแปดปที่
อยูในความคุมครองดูแลของตนหรือในการปนปวของตนจะถูกลงโทษตัดอิสรภาพ แตหาปหาสิบปและ
ถูกปรับ___ 
 ในกรณีที่ผูกระทําผิด หากไดขมขืนทําชําเรา ดวยวิธีเปลี่ยนเวียนกัน ขมขืนทําชําเราเด็ก
อายุตํ่ากวาสิบหาป ไดทํารายรางกายผูใหญในเวลาที่ขมขืน หรือทําใหผูหญิงพิการตลอดชีวิต หรือ
เสียชีวิต จะถูกลงโทษ___ 
 ในกรณีที่ผูกระทําผิด หากไดขมขืนทําชําเราแลว ไดฆาผูหญิงนั้นดวย จะถูกลงโทษตัดสิน
สารภาพ แตสิบหาปหาชาว (ยี่สิบ) ป และถูกปรับ___ 
 ความพยายามกอการกระทําผิดก็จะถูกลงโทษ 
 ขอหากระทําชําเรา ประมวลกฎหมายอาญาของ สปป. ลาว มีบัญญัติไวคลาย ๆ มาตรา 
๒๗๖ ของไทย คือของไทยบัญญัติวา ผูใดขมขืนกระทําชําเราหญิงอื่นซึ่งมิใชภรรยาของตน โดยขูเข็ญ
ดวยประการใด ๆ โดยใชกําลังประทุษรายโดยทําใหหญิงอยูในสภาพที่ไมสามารถตอสูหรือขัดขืนได หรือ
ทําใหหญิงเขาใจผิดวาตนเปนบุคคลอื่น และลักษณะการกระทําที่เปนการใชอวัยวะเพศชายสอดใส 
ในชองคลอดหญิงเทานั้น 
 นอกจากนี้ การรวมกันกระทําผิดทางเพศในบางกรณี เชน พระภิกษุ, สามเณร กระทําชําเรา
หญิงหรือชาย และหญิงหรือชายที่สมัครใจกระทําชําเรากับพระภิกษุสามเณรก็มีความผิดดวย 
 การทําผิดในลักษณะเปนผูรวมกระทําอีก กรณีหนึ่งคือ กรณีการกระทําชําเราของญาติ
ใกลชิด (Incest) ซึ่งมีบัญญัติอยูในกฎหมายของอังกฤษ สหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส, เยอรมัน แตในกรณี
ดังกลาวประมวลกฎหมายอาญาของไทยคงเอาผิดเฉพาะผูกระทําเทานั้น อันเหตุเพิ่มโทษเฉพาะตัวตาม
มาตรา ๒๘๕ 
 ดังนี้ เมื่อกฎหมายของ สปป. ลาว มีขอหา ภิกษุสามเณรทํากับชายหรือหญิง และการรวม
ประเวณีกับญาติใกลชิดในลักษณะเอาผิดกับผูกระทําผิดทั้งสองฝาย (necessary participator) การนํา
ตัวผูกระทําผิดยอมยากลําบาก แตเมื่อ สปป. ลาว ใชระบบการไตสวนหาความจริงเชนเดียวกับ
สาธารณรัฐฝร่ังเศส, สหพันธรัฐสาธารณรัฐเยอรมัน พนักงานอัยการมีอํานาจในการสอบสวนคนหา
ความจริง ในฐานะเปนหัวหนาพนักงานสอบสวน การออกหมายจับ หมายคน หมายขัง เปนอํานาจของ
พนักงานอัยการ การที่ผูกระทําผิดทั้งสองฝายจึงสามารถนําคดีมาฟองศาลได 



 

บทความทางวิชาการ 

๘๐ 

 หากนํากฎหมายของแตละประเทศนํามาเปรียบเทียบกันก็จะเห็นความแตกตาง ดังนี้ 
 

ตารางเปรียบเทียบการกระทําผิดขอหาขมขืนกระทําชําเราในแตละประเทศ 

 
ประเทศ

องคประกอบ
ความผิด 

 
ไทย 

สปป. 
ลาว 

อังกฤษ 
(UK) 

สหรัฐ 
อเมริกา 

(US) 

 
ฝรั่งเศส 

 
เยอรมัน 

 
หมายเหต ุ

ผูกระทํา 
(actor) 

ผูใด ผูใด ผูใด ผูใด ผูใด ผูใด ทุกประเทศไมจํากัดผูกระทํา
จะเปนใครแตศาลฎีกา 
ของไทยตัดสินวาผูกระทํา  
(ผูลงมือ) เปนชายเทานั้น  
สวนหญิงคงเปนไดเพียง
ตัวการรวม ฏ.๒๕๐/๒๕๑๐  
(ประชุมใหญ) 

ผูถูกกระทํา 
(victim) 

ตองเปน
หญิง
เทานั้น 

ตองเปน
หญิง
เทานั้น 

ผูอื่น ผูอื่น ผูอื่น ผูอื่น ศาลฎีกาไทยถือวาผูถูก 
กระทําตองเปนหญิงเทานั้น  
ไมรวมถึงบุคคลแปลงเพศ 
ถือวายังเปนชาย 
(ฎ.๑๕๗/๒๕๒๔)  
สวนอังกฤษและเยอรมัน 
ขยายความถึงบังคับให 
กระทําตอบุคคลอื่นหรือ 
ใหกระทําตอบุคคลที่สาม 

อวัยวะที่ใช  
(organ) 

อวัยวะ 
เพศชาย 
(penis) 
เทานั้น 

อวัยวะ
เพศชาย 
(penis) 
เทานั้น 

อวัยวะ 
เพศชาย  
(penis)  

อวัยวะ 
เพศชาย 
อวัยวะ 
อื่นใด 
หรือวัสดุ 
อื่นใด 

อวัยวะเพศ
ชาย 
อวัยวะ 
อื่นใด 
หรือวัสดุ 
อื่นใด 

อวัยวะ 
เพศชาย  
อวัยวะ 
อื่นใด 
หรือวัสดุ 
อื่นใด 

ไทย ลาว ตองเปนการใช
อวัยวะเพศชายสอดใส 
เขาไปเทานั้น  สวนประเทศ
อื่นไมจํากัดวาจะใช 
อวัยวะเพศ, อวัยวะอื่น เชน 
นิ้ว หรือใชวัสดุอื่น  
ก็เปนความผิดทั้งส้ิน 

กระทําตอ 
หรือสอดใส 
เขาไปใน 
(penetration) 

ชอง
คลอด 
(vagina) 
ของหญิง
เทานั้น 

ชอง
คลอด
ของหญิง
เทานั้น 

ชองคลอด  
(vagina)  
ทวารหนัก  
(anus)  
ชองปาก  

ชองคลอด 
(vagina)  
ทวารหนัก  
(anus)  
ชองปาก  

ไมจํากัด 
วาเปน
อวัยวะใด 
ที่ผูเสียหาย 
ไมยินยอม 

ไมจํากัดวา 
สอดใส 
เขาไปใน 
อวัยวะใด 
ที่ผูเสียหาย 

ศาลฎีกาไทยวางหลักวา  
ตองเปนการใชอวัยวะ 
เพศชายสอดใสเขาไปใน 
ชองคลอดของหญิงเทานั้น 
 หากเปนการใชอวัยวะ 
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ประเทศ
องคประกอบ
ความผิด 

 
ไทย 

สปป. 
ลาว 

อังกฤษ 
(UK) 

สหรัฐ 
อเมริกา 

(US) 

 
ฝรั่งเศส 

 
เยอรมัน 

 
หมายเหต ุ

(oral)  
หรือบังคับ 
ใหทําตอ 
บุคคลที่สาม  
โดยชองคลอด 
อวัยวะเพศ 
(vulva) 

(oral) หรือ 
บังคับใหทํา 
ตอบุคคล 
ที่สาม โดย 
ชองคลอด
รวมถึง 
อวัยวะเพศ  
(vulva) 

ไมยินยอม 
หรือบังคับ 
ใหทําตอ 
บุคคล 
ที่สาม 

เพศชายสอดใส  เขาทางปาก 
หรือชองทวารหนัก 
จะคิดเปนขอหาอนาจาร 
 (ฎ.๑๐๔๘/๒๕๑๘) 

วิธีกระทํา By fear 
By force 
By trick 

By fear 
By force 
By trick 

By fear 
By force 
By trick 

By fear 
By force 
By trick 

By fear 
By force 
By trick 

By fear 
By force 
By trick 

สปป. ลาวถือวาพระภิกษุ,
สามเณรกระทําชําเรา 
หญิงเปนความผิดทั้งพระภิกษุ,
สามเณรและหญิง  
แมจะยินยอมทั้งสองฝาย  
ทุกประเทศหากยินยอม 
จะไมเปนความผิด 

 

๑๑.  บทสรุป       
 

      จะเห็นวากฎหมายในความผิดขอหาขมขืนกระทําชําเราของประเทศไทยใกลเคียงกับ
กฎหมายของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสวนประเทศอื่นๆที่เปรียบเทียบในความผิด
เกี่ยวกับเพศโดยเฉพาะขอหาขมขืนกระทําชําเรา ทุกประเทศจะบัญญัติวา ผูใดขมขืนกระทําชําเรา
ผูอ่ืน ทั้งสิ้น คงมีแตประเทศในแถบทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใตเชนไทย  สปป. ลาว  เขมร เมียนมาร  
เวียดนาม  ที่ความผิดขอหาขมขืนกระทําชําเราตองเปนการที่ชายใชอวัยวะเพศชายสอดใสเขาไปใน 
ชองคลอดของหญิงเทานั้นและประเทศที่ไดชื่อวาพัฒนาแลวในทวีปเอเชียเชนญี่ปุน เกาหลีใต สิงคโปร 
แมจะเปนการบัญญัติวาผูใดขมขืนหญิงอื่น แตก็มีมาตราที่ระบุใหการขมขืนทางทวารหนัก ทางปาก 
เปนความผิดดวย  นอกจากนี้ประเทศในยุโรปทุกประเทศ สหรัฐอเมริกา คานาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด 
ตางก็แกไขกฎหมายของตนใหกาวทันสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปแลว แมประเทศสหราชอาณาจักร 
ก็ไดออกกฎหมายวาดวยความผิดเกี่ยวกับเพศป ค.ศ. ๒๐๐๓ ใหเปน ผูใดขมขืนกระทําชําเราทาง 
ชองคลอด ทวารหนัก ทางปากเปนความผิด และไดขยายความคุมครองบุคคลทุกเพศ ใหไดรับการ
คุมครอง ทั้งไดขยายความคุมครองไปถึงกรณีการแอบถายภาพ  การสงขอความภาพลามก  การเปดเผย 
อวัยวะเพศตอที่สาธารณะใหเปนความผิดดวย  หากพิจารณาการพัฒนากฎหมายในเรื่องนี้ของ 
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แตละประเทศแลว  สหราชอาณาจักร  สหรัฐอเมริกา  ฝร่ังเศส  เยอรมัน  จะมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย 
ทุก ๑๐-๑๕ ป  ประเทศที่พัฒนาไปชาในบรรดาประเทศชั้นนําทั้งหลายคือ สหราชอาณาจักรโดยอาจ
เนื่องจากระบบกฎหมายที่แตกตางจากประเทศในภาคพื้นยุโรป  แตทายสุดประเทศสหราชอาณาจักร 
ก็ออกกฎหมายตามประเทศในภาคพื้นยุโรป โดยสหราชอาณาจักร  ในระหวางการพัฒนาจะมีผูไมเห็น
ดวยในการแกกฎหมายใหสามีขมขืนภริยาได หรือการขมขืนตองเปนการใชอวัยวะเพศชายสอดใสเขาไป
ในชองคลอดของหญิงเทานั้น   โดยเฉพาะ Sir. Matthew  Hale ที่เห็นวาชายแปลงเพศไมอาจเปนหญิงได
เพราะขาดโครโมโซม อวัยวะเพศ ฮอรโมนเพศ (คดี Corbett v. Corbett) แตเห็นวาการกระทําชําเราชาย
แปลงเพศ (artificial vagina) เปนการขมขืนกระทําชําเราได ซึ่งแนวคิดดังกลาวมีอิทธิพลอยูหลายป
จากนั้นก็คอยๆปรับเปนการใชอวัยวะเพศชายสอดใสเขาไปทางทวารหนักของหญิงหรือชายอื่น จน
สุดทายในป ค.ศ. ๒๐๐๓  อังกฤษไดออกกฎหมายความผิดเกี่ยวกับเพศ (SOA-๒๐๐๓) ดังกลาว แตยัง
จํากัดอยูวาตองเปนการใชอวัยวะเพศชายสอดใสเขาไปทางชองคลอด ทวารหนัก ทางปาก สวนการใช
วัสดุอ่ืน หรือกระทําตอสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย บัญญัติเปนความผิดขอหาประทุษรายทางเพศ 
(sexual assault)  แทน  ซึ่งความผิดดังกลาวเคยมีอยูดังกลาวมีอยูในกฎหมายลักษณะอาญาของไทย
มาแลวทั้งสิ้น แตตอนหลังไทยตัดความผิดเหลานี้ออกโดยเห็นวาเปนเรื่องนาอับอาย หรือใหเปนเพียง
ความผิดลหุโทษเชนการเปดเผยรางกายตอที่สาธารณะ ในขณะที่อังกฤษกําหนดใหเปดเผยรางกาย  
การแอบถายทีวีวงจรปดมีโทษจําคุกถึง ๖ เดือน  สวนพัฒนาการกฎหมายความผิดขอหาขมขืนกระทํา
ชําเรา นับแตไทยบัญญัติกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗ มาจนบัดนี้เปนเวลาเกือบ ๑๐๐ ปแลว 
(พ.ศ. ๒๔๔๑ - ๒๕๔๗) ไทยยังไมไดเปลี่ยนแปลงหลักกฎหมายดังกลาวแตอยางใด  และความผิดขอหา
ขมขืนกระทําชําเรายังใหเปนความผิดที่ยอมความไดคือความผิดขอหาขมขืนกระทําชําเราที่ไมไดเกิดขึ้น
ตอหนาธารกํานัล ไมทําใหหญิงไดรับอันตรายสาหัส เปนความผิดอันยอมความไดตามมาตรา ๒๘๑ 
ตางจากความผิดขอหาลักทรัพยที่แมทรัพยจะมีราคาเพียง ๕-๑๐ บาท ก็เปนความผิดอาญาแผนดิน 
ไมสามารถยอมความไดเลย และก็ไมมีกฎหมายในนานาประเทศที่บัญญัติใหความผิดขอหาขมขืน
กระทําชําเราเปนความผิดอันยอมความไดจึงเห็นวากฎหมายไทยมุงคุมครองทรัพยมากกวาตัวบุคคล  
ซึ่งอาจเปนเพราะแนวคิดและปรัชญาทางกฎหมายของไทยแตเดิมที่ใหชายมีภริยาไดหลายคน เมื่อหญิง
แตงงานถือเปนสมบัติของสามี  การกระทําผิดขอหาขมขืนกระทําชําเรา ชายจะถูกลงโทษปรับไหม
ในทางแพงเทานั้น แตหญิงจะถูกลงโทษประจานรอบเมืองซึ่งทําใหอับอายจนแทบอยูในสังคมไมได และ
หากหญิงเปนชูก็จะถูกขับออกจากบานทรัพยสินก็ตกเปนของสามีเดิมทั้งหมด หญิงคงไดเฉพาะเสื้อผา
ติดตัวไปชุดเดียวเทานั้น ถึงกับมีผูกลาววา “หญิงเปนควาย ชายเปนคน” ทําใหนึกถึงพระราชดํารัสของ
ลนเกลารัชกาลที่ ๕ ที่ทรงอธิบายและเปรียบเปรยวา “ระบบกฎหมายและการศาลไทยในขณะนั้นมี
สภาพเหมือน เรือกําปนที่ถูกเพรียงและปลวกกินผุโทรมทั้งลํา แตกอนมานั้นเมื่อร่ัวแหงใดก็เขาไมดาม
อุดยาแตเฉพาะตรงรอยรั่วนั้น ที่อ่ืนก็โทรมลงอีก คร้ันนานเขาก็ชํารุดหนักลงทั้งลํา เปนเวลาสมควรที่
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ตองตั้งกงขึ้นกระดานใหมเปนมั่นคงสืบไป”   ในความผิดเกี่ยวกับเพศโดยเฉพาะขอหาการขมขืนกระทํา
ชําเราก็เชนกัน  ไดมีการอุดยารอยรั่วมาแลวถึง ๔ คร้ังนับแตป ๒๕๑๔ ถึง ๒๕๔๐ แตโครงเรือคือ มาตรา
แมบทวาดวยการขมขืนกระทําชําเรา (มาตรา ๒๗๖)  ก็ผุโทรมลงไปมากแลว  จึงถึงเวลาที่จะตั้งกงและ
ข้ึนกระดานใหมเสียที มิเชนนั้นแลว กฎหมายของไทยก็ไมสามารถคุมครองปญเจกบุคคลไดเทาทันกับ
กฎหมายของนานาชาติที่พัฒนาควบคูไปกับเทคโนโลยี  
 

 



 

 
 
 มีคําพูดที่พูดถึงนักกฎหมายอยูอยางหนึ่งวา “คนที่ทํางานกับ
กฎหมายมาก  ๆ  มักจะติ ดอยู กั บตั วบทกฎหมาย ” คํ าพู ดอย า งนี้ 
ดูจะไมใชคําชม หากเปนคําติติงนักกฎหมายบางคน ที่ถือแตตัวกฎหมาย 
เปนหลักการในการธํารงรักษาความยุติธรรม ซึ่งดูจะเปนการคับแคบ
เกินไป และอาจทําใหรักษาความยุติธรรมไวไดไมเต็มที่ ผูทําหนาที่พิทักษ
ความยุติธรรมหรือความเปนธรรมจึงควรระมัดระวังใหมาก คือควรจะได 
ทําความเขาใจใหแนชัดวากฎหมายนั้นไมใชตัวความยุติธรรม  เปนแตเพียง
เครื่องมืออยางหนึ่งสําหรับใชในการรักษาและอํานวยความยุติธรรมเทานั้น 
การใชกฎหมายจึงตองมุงหมายใชเพื่อรักษาความยุติธรรม ไมใชเพื่อรักษา 
ตัวบทกฎหมายเอง และการรักษาความยุติธรรมในแผนดินก็มิไดมีวงแคบอยู
เพียงแคขอบเขตของกฎหมาย หากตองขยายไปใหถึงศีลธรรมจรรยา
ตลอดจนเหตุและผลตามเปนจริงดวย ทานทั้งหลายชอบที่จะตั้งความคิด
จิตใจไวใหถูกตองเปนอิสระทั้งเพียรพยายามที่จะฝกหัดตนใหเปนคนกลา 
หมายถึงกลาที่จะทําตามความถูกตองเปนธรรม ไมยอมตัวใหติดอยูกับ
ความคิดและแบบวิธีอันคับแคบ เพื่อชวยกันตอสูปองกันมิใหความสุจริต
ยุติธรรมตองถูกขมขี่ใหเศราหมอง และกําจัดสิ่งที่ เรียกวาชองโหวใน
กฎหมาย ใหลดนอยหมดสิ้นไป การใชกฎหมายของเราก็จะบรรลุถึง
จุดหมายอันสูงสงที่มุงประสงคไดในที่สุด 
 
 

 
พระบรมราโชวาท 

ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแกผูสอบไลไดวิชาความรูช้ันเนติบัณฑิต 
สมัยที่ ๓๓ ปการศึกษา ๒๕๒๓ 

ณ อาคารใหม สวนอัมพร 
วันพฤหัสบด ีท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๒๔ 



 

บทความทางวิชาการ 

๘๕ 

โดย  สมัชญ  สมบัติพานิช* 
 

 
 

 องคกรตามรัฐธรรมนูญเปนองคกรซึ่ งถูกจัดตั้ งเปนครั้ งแรกตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหมีองคกรซึ่งทําหนาที่เปนตัวแทน
ของประชาชนในการตรวจสอบอํานาจรัฐ๑ ในดานตาง ๆ  เชน การตรวจสอบการทุจริต การกระทําที่ขัด
ตอบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ การละเมิดสิทธิมนุษยชน ฯลฯ ทั้งนี้องคกรตามรัฐธรรมนูญจะเปน
หลักประกันใหแกประชาชนวาการตรวจสอบรัฐบาลจะสามารถกระทําไดอยางอิสระและมี
ประสิทธิภาพเนื่องจากมีโครงสรางแยกขาดจากอํานาจรัฐอยางชัดเจน๒ ดวยเหตุน้ีกระบวนการสรรหา
ผูดํารงตําแหนงในองคกรตามรัฐธรรมนูญแตละองคกรจึงมีความจําเปนตองอาศัยหลักการที่สําคัญ
ประการหนึ่งคือ บุคคลซึ่งดํารงตําแหนงในองคกรนั้นจะตองมีความเปนอิสระ ไมสามารถถูก
แทรกแซงไดโดยงาย    

                                                 
  *น.บ. (ธรรมศาสตร), น.ม. (ธรรมศาสตร), นิติกร  สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการ 
สภาผูแทนราษฎร, คณะกรรมการศึกษาแนวทางการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ สํานักงานเลขาธิการ 
สภาผูแทนราษฎร. 
  ๑ไดแกนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา รวมไปถึงผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองอ่ืน ๆ.  
  ๒เนื่องจากลําพังการแบงแยกอํานาจซึ่งไดแก อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร อํานาจตุลาการ ซ่ึง
แมจะทําหนาที่ถวงดุลซึ่งกันและกัน แตก็เปนเพียงการแบงแยกอํานาจรัฐเทานั้น ซึ่งหากระบบถวงดุลดังกลาว
ไมสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ จะทําใหประชาชนในฐานะที่เปนผูถูกปกครองไมมีเครื่องมือ 
อันใดในการจัดการปญหาดังกลาว หรือหากกลาวอีกนัยหนึ่ง องคกรตามรัฐธรรมนูญดังกลาวมีไวเพื่อ
คุมครองและรับรองสิทธิ เสรีภาพ ของประชาชนโดยตรงนั่นเอง ดู เชาวนะ ไตรมาศ. องคกรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญใหม : คนไทยใชประโยชนอยางไร,” วารสารศาลรัฐธรรมนูญ. ๔ : ๑๐ (มกราคม-เมษายน 
๒๕๔๕) : ๙๕. 



 

บทความทางวิชาการ 

๘๖ 

 ตลอดระยะเวลาการบังคับใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ พบวา 
องคกรตามรัฐธรรมนูญที่ควรจะมีความเปนกลางและและสามารถตรวจสอบอํานาจรัฐไดอยางมี
ประสิทธิภาพนั้นกลับออนแอ ไมสามารถดําเนินงานไดตามความคาดหวังจากประชาชนและ
เจตนารมณรัฐธรรมนูญ กอใหเกิดกระแสการวิพากษวิจารณจากนักวิชาการ นักการเมืองถึงการ
แทรกแซงการทํางานขององคกรตามรัฐธรรมนูญ และประเด็นที่มีการกลาวถึงมากที่สุดนั้นไดแก
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่วาดวยกระบวนการสรรหาผูดํารงตําแหนงในองคกรตามรัฐธรรมนูญซึ่งเปด
โอกาสแกผูแทนพรรคการเมืองใหเขามามีสวนรวมได จึงมีการเรียกรองแกไขบทบัญญัติดังกลาวโดย
ตัดผูแทนพรรคการเมืองมิใหเขามาเปนกรรมการสรรหาผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระอีกตอไป 
บทความนี้จึงมีวัตถุประสงคในการศึกษา เพื่อวิเคราะหปญหาบทบาทพรรคการเมืองในกระบวนการ
สรรหาผูดํารงตําแหนงในองคกรตามรัฐธรรมนูญ ดังนี้ 
 
๑. แนวความคิดในการจัดตั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญกอนการประกาศใชรัฐธรรมนูญ 
    แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐   
 

 ถึงแมวาองคกรตามรัฐธรรมนูญจะเพิ่งถูกรับรองอยูในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ก็ตาม ทวาในชวงระยะเวลากอนหนานั้นไดมีแนวความคิดในการจัดใหมีองคกร
กลางเพื่อที่จะดําเนินการใหมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมมาบางแลว โดยเฉพาะการจัดใหมีองคกรกลางที่
ทําหนาที่ดูแลการเลือกตั้งแทนกระทรวงมหาดไทยในป ๒๕๑๙๓ และในระหวางป พ.ศ. ๒๕๓๕-
๒๕๓๗๔   เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยซึ่งเปนองคกรฝายบริหารนั้นไมไดรับความไววางใจจาก
ประชาชนในการจัดการเลือกตั้ง๕ เพียงแตการดําเนินการขององคกรดังกลาวยังไมประสบความสําเร็จ

                                                 
   ๓อาภัสรา จินตนะพัฒน, “รูปแบบและฐานะขององคกรที่ทําหนาที่ควบคุมดูแลการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎร,” (วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๘) หนา ๖๖. 
  ๔ประชา ธิปไตย “องคกรกลางกับการเลือกตั้ง : ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหนาที่,” รัฐสภาสาร. 
๔๔, ๗ (กรกฎาคม ๒๕๓๙) : ๑๒. 
  ๕สีดา สอนศรี.  รายงานวิจัยเร่ือง “บทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้งของประเทศไทย”. 
พิมพครั้งที่ ๑ (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, กุมภาพันธ ๒๕๔๖). หนา ๒-๓. และโปรดดู สมคิด  
เลิศไพฑูรย. กฎหมายรัฐธรรมนูญ : หลักการใหมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐. (กรงุเทพ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๘). หนา ๒๑๐. 



 

บทความทางวิชาการ 

๘๗ 

เทาที่ควร๖  โดยเฉพาะปญหาการอยูภายใตการบังคับบัญชาจากนายกรัฐมนตรีซ่ึงเปนประมุขฝาย
บริหาร๗  
  กรณีการตรวจสอบการทุจริตก็เชนเดียวกัน ในป พ.ศ. ๒๕๑๗-๒๕๑๘ ไดมีการจัดต้ัง
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ   เนื่องจากรัฐบาลไมสามารถแกไขปญหา
การทุจริตคอรรัปช่ันซึ่งมีมายาวนานลงได โดยองคประกอบของกรรมการฯ น้ีเริ่มแสดงใหเห็นถึงความ
พยายามที่จะใหการดําเนินการมีความเปนกลาง โดยเฉพาะการกําหนดใหกรรมการฯ ตองไมเปน  
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง   อยางไรก็ตาม คณะกรรมการฯ ดังกลาวก็ประสบปญหาความเปน
อิสระและไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพเทาที่ควรเนื่องจากยังคงเปนการดําเนินการ
ที่อยูภายใตการบังคับบัญชาจากสํานักนายกรัฐมนตรี๘   

นอกเหนือไปจากความพยายามในการจัดตั้งองคกรกลางแลว ยังไดมีการศึกษาแนวทางการ
ไดมาซึ่งผูดํารงตําแหนงในองคกรโดยเฉพาะองคกรซึ่งมีหนาที่จัดการเลือกตั้ง และปรากฏความ
คิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของพรรคการเมืองวาสมควรมีความเกี่ยวของกับองคกรกลางมากนอย
เพียงใด ซึ่งมีทั้งฝายที่เห็นวาพรรคการเมืองควรมีบทบาทในองคกรกลาง และฝายที่เห็นวาพรรค
การเมืองควรแยกขาดจากองคกรกลาง โดยแตละฝายไดใหเหตุผลดังนี้ 
 ๑.๑  ฝายที่เห็นวาพรรคการเมืองควรมีบทบาทในองคกรกลาง ไดใหเหตุผลวา การบัญญัติ
หาม มิใหสมาชิกพรรคการเมืองเขามามีบทบาทในการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งจะเปนการ
สรางภาพลักษณที่ไมดีใหแกนักการเมือง และไมเปนการสนับสนุนใหคนสังกัดพรรคการเมืองอันเปน
การไมสอดคลองตอเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ และยังไมสามารถทําใหไดคณะกรรมการ 
การเลือกต้ังที่บริสุทธิ์และยุติธรรมได อยางไรก็ตามหากสมาชิกพรรคการเมืองเขามาดํารงตําแหนง
เปนคณะกรรมการการเลือกตั้งแลวจะตองลาออกจากพรรคการเมือง๙ 

                                                 
  ๖ดวยสาเหตุหลาย ๆ ประการ อาทิ การไมมีอํานาจหนาที่ตรวจจับการทุจริตเลือกตั้งเนื่องจาก 
ไมมีกฎหมายใดใหอํานาจดังกลาว หรือลักษณะขององคกรที่ไมถาวรและดําเนินการไมตอเนื่อง ดู อุมาสีว 
สอาดเอี่ยม “บทบาทองคกรกลางในการดูแลการเลือกตั้ง : ความสําเร็จหรือลมเหลว,” รัฐสภาสาร. ๔๐, ๘ 
(สิงหาคม ๒๕๓๒) : ๒๙, ๕๐. 
  ๗ประชา ธิปไตย. อางแลว เชิงอรรถที่ ๔ หนา ๑๒. 
  ๘สุรพล นิติไกรพจน. คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) กับ
การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐตามรัฐธรรมนูญ. (กรุงเทพฯ : วิญูชน, ๒๕๔๗). หนา ๓๑-๔๒. 
  ๙พรศักดิ์ ผองแผว, ธีรภัทร เสรีรังสรรค. รายงานการวิจัย เร่ือง คณะกรรมการการเลือกตั้ง. 
พิมพครั้งที่ ๑. (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, กรกฎาคม ๒๕๓๙). หนา ๑๓๗. 



 

บทความทางวิชาการ 

๘๘ 

 ๑.๒  ฝายที่เห็นวาพรรคการเมืองควรแยกขาดจากองคกรกลาง ไดใหเหตุผลวา ตองการให
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกอบดวยบุคคลที่ไมเกี่ยวของหรือไมมีผลประโยชนทางการเมือง ซ่ึงจะ
ทําใหการดําเนินการไมถูกครอบงําจากฝายบริหารหรืออํานาจทางการเมือง และเปนการปองกันมิให
เกิดความลําเอยีงอันจะนําไปสูการเลือกตั้งที่เอ้ือประโยชนตอพรรคการเมืองดังที่เคยเปนมาในอดีต๑๐  
 เมื่อไดพิจารณาขอเท็จจริงประกอบกับความเห็นตาง ๆ อันเกี่ยวกับบทบาทของพรรค
การเมืองในองคกรกลางในชวงระยะเวลากอนป พ.ศ. ๒๕๔๐  พอที่จะสรุปไดวา ไดเริ่มมีแนวความคิด
จัดตั้งองคกรกลางเพื่อดําเนินการแทนฝายบริหาร เพียงแตแนวความคิดดังกลาวยังไมสามารถ
บรรลุผลไดอยางชัดเจนเทาใดนัก  เนื่องจากโครงสรางองคกรในลักษณะที่อยูภายใตการบังคับบัญชา
จากอํานาจรัฐ แมวาการดําเนินการของอํานาจรัฐโดยเฉพาะการจัดการเลือกตั้งหรือการตรวจสอบ
การทุจริตยังปราศจากอิสระและไมเปนที่ยอมรับจากประชาชนในขณะนั้นก็ตาม   
 
๒. องคกรตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ – บทบาทพรรค 
    การเมืองในฐานะผูมีสวนไดเสีย  
 

 แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดต้ังองคกรกลางไดประสบผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรมภายหลัง
จากการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซ่ึงไดมีบทบัญญัติรับรอง
อยูหลายองคกรดวยกัน อาทิ คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตแหงชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ผูตรวจการ
แผนดินของรัฐสภา ศาลรัฐธรรมนูญ  

อยางไรก็ตาม กระบวนการสรรหาผูดํารงตําแหนงในองคกรตามรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัติใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ กําหนดใหพรรคการเมืองที่มีสมาชิกพรรค
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีสวนรวมในกระบวนการสรรหาผูดํารงตําแหนงในองคกรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยมีเหตุผลที่สําคัญคือ การรักษาผลประโยชนของแตละพรรคการเมืองในฐานะที่เปน 
ผูมีสวนไดเสียในการตรวจสอบขององคกรตามรัฐธรรมนูญนั้นจะสามารถทําใหไดผูซึ่งมีความเปน
กลางไดอยางแทจริง ตัวอยางเชน กระบวนการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งตามมาตรา ๑๓๘  
ซ่ึงบัญญัติวา  
 
 

                                                 
  ๑๐เพิ่งอาง หนา ๑๓๖-๑๓๗. 



 

บทความทางวิชาการ 

๘๙ 

 “ใหมีคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งจํานวนสิบคน ซ่ึงประกอบดวยประธานศาล
รัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เปนนิติบุคคล 
ทุกแหงซึ่งเลือกกันเองใหเหลือส่ีคน ผูแทนพรรคการเมืองทุกพรรคที่มีสมาชิกเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร พรรคละหนึ่งคน ซ่ึงเลือกกันเองใหเหลือส่ีคน ทําหนาที่พิจารณาสรรหาผูมีคุณสมบัติตาม
มาตรา ๑๓๗ ซ่ึงสมควรเปนกรรมการการเลือกตั้ง จํานวนหาคน เสนอตอประธานวุฒิสภา โดยตอง
เสนอพรอมความยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อนั้น มติในการเสนอชื่อดังกลาวตองมีคะแนนเสียง 
ไมนอยกวาสามในสี่ของจาํนวนกรรมการสรรหาทั้งหมดเทาที่มีอยู”๑๑ 
 ชั้นพิจารณายกรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ในมาตรา
ดังกลาวขางตน นายพงษเทพ  เทพกาญจนา ผูเสนอใหกําหนดหลักเกณฑดังกลาวไดอธิบายไว 
ดังนี้๑๒ 
 “...ทีนี้ก็มีคนสงสัยเหมือนกันนะครับวา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จะสามารถเสนอชื่อหรือ
วาเลือกคณะกรรมการการเลือกตั้งไดอยางบริสุทธิ์ยุติธรรมหรือไม จริง ๆ แลวพรรคการเมืองทุกพรรค
ในสภาผูแทนราษฎรเองนั้น ก็คงจะตองรักษาผลประโยชนของตัวเอง คือ พูดงาย ๆ วา พยายามที่จะ
ไมใหคนที่เอ้ือประโยชนแกพรรคอื่น หรือไมเปนกลางเขามาเปนคณะกรรมการการเลือกตั้ง มันจะมี
ระบบตรงนี้ท่ีมันเกิดขึ้น...เหตุตรงนี้ผมคิดวาน้ําหนักถึงแมจะอยูที่สภาผูแทนราษฎร แตเมื่อเขาเปน
คนที่ถูกคุมโดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยวุฒิสมาชิกไมถูกคลุม แลวแตละคนแตละพรรคตอง
รักษาผลประโยชนของตัวเองแลว มันก็คงจะมีเหตุผลที่พอจะพิจารณาขอเสนออันหลังดวยครับ” 
 ในการพิจารณาขอเสนอดังกลาว กรรมาธิการฝายเสียงขางนอยซึ่งไมเห็นดวยไดโตแยงวา 
กระบวนการเลือกตั้งที่ผานมานั้นมีการทุจริตมาโดยตลอด และไมสามารถพิสูจนความผิด 
ไดอยางชัดเจน ซ่ึงเปนอุปสรรคตอการปฏิรูปการเมืองมาโดยตลอด ดังนั้นองคกรอิสระจึงไมควรที่จะ
มีจุดเชื่อมโยงไปถึงพรรคการเมือง๑๓   

                                                 
  ๑๑นอกจากนี้ดู พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ 
มาตรา ๖ ซ่ึงบัญญัติวา “คณะกรรมการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ไดแก คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งซึ่งมีองคประกอบ คุณสมบัติและลักษณะตองหาม วิธีการสรรหาและการเลือกตั้ง วาระการดํารง
ตําแหนงและการพนจากตําแหนงใหเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ”.  
  ๑๒คณะกรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญ, รายงานคณะกรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญฯ สภาราง
รัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๑๘ วันอังคารที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๐. (คําอภิปรายของนายพงษเทพ   เทพกาญจนา). 
  ๑๓คณะกรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญ, รายงานคณะกรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญฯ สภาราง
รัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๑๘ วันอังคารที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๐. (คําอภิปรายของนายบุญเลิศ   คชายุทธเดช). 



 

บทความทางวิชาการ 

๙๐ 

 นอกเหนือจากคณะกรรมการการเลือกตั้งแลว รัฐธรรมนูญฯ ยังไดกําหนดหลักเกณฑ
เดียวกันนี้ในกระบวนการสรรหาองคกรอิสระอ่ืน ไดแก กระบวนการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ๑๔ 
กระบวนการสรรหาคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ๑๕ และใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยองคกรอิสระตาง ๆ ไดแก คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ๑๖ ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา๑๗ และคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน๑๘ 
 ภายหลังจากการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐  
ก็ไดมีการจัดตั้งองคกรอิสระตาง ๆ โดยพรรคการเมืองไดมีสวนรวมในกระบวนการสรรหา 
มาโดยตลอด สงผลใหการดําเนินการขององคกรอิสระเหลานี้กลับไมประสบผลสําเร็จดังที่คาดหวัง
เทาใดนัก โดยเฉพาะการดําเนินการที่มีความเปนกลางและความสุจริตยุติธรรม 
 
๓. ปญหาการแทรกแซงองคกรตามรัฐธรรมนูญจากฝายการเมือง และพระราชบัญญัติแกไข 
    รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๘ 
 

 การดําเนินการขององคกรตามรัฐธรรมนูญตลอดระยะเวลาหลายปที่ผานมานั้น                       
ถูกวิพากษวิจารณอยางหนักถึงการกระทําที่สอไปในทางทุจริต และขอสงสัยถึงความไมเปนกลาง 
โดยเฉพาะองคกรที่มีบทบาทสําคัญซึ่งไดแก คณะกรรมการการเลือกตั้ง๑๙ คณะกรรมการปองกันและ

                                                 
  ๑๔มาตรา ๒๕๗. 
  ๑๕มาตรา ๒๙๗. 
  ๑๖พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๘. 
  ๑๗พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖. 
  ๑๘พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๘. 
   ๑๙ดู คณิน บุญสุวรรณ. “ชี้ กกต. “ลมละลายทางรัฐธรรมนูญ”” (http://www.kaninboonsuwan.com/ 
099_comment9_192.htm) ๖ มกราคม ๒๕๕๐. คณิน บุญสุวรรณ. “ชี้ กกต. กําลังผลักประเทศเขาสูมุมอับ”  
(http://www.kaninboonsuwan.com/099_comment9_197.htm) (๖ มกราคม ๒๕๕๐). คณิน บุญสุวรรณ.  
“การเลือกตั้งทั่วไป  เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙  ไมชอบดวยเจตนารมณของรัฐธรรมนูญและไมตองดวย
หลักการประชาธิปไตย” (http://www.kaninboonsuwan.com/099_comment9_183.htm) (๖ มกราคม ๒๕๕๐). 
“เหตุผลศาลฎีกาไมรวมสังฆกรรมสรรหา กกต,” ไทยโพสต, (๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๙) หนา ๔. โดยเฉพาะการจัดการ
เลือกตั้งในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ ในลักษณะที่ขัดตอรัฐธรรมนูญและยังเอื้อประโยชนตอพรรคการเมืองบางพรรค 
ทําใหกรรมการการเลือกตั้งมีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๔ และ ๔๒ ประกอบดวยประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๘๓ ลงโทษจําคุกกรรมการ 
การเลือกตั้งที่ดํารงตําแหนงในขณะที่ศาลมีคําพิพากษาคนละ ๔ ป และใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งกําหนดคนละ ๑๐ ป 



 

บทความทางวิชาการ 

๙๑ 

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ๒๐ และศาลรัฐธรรมนูญ๒๑ จึงเริ่มมีการแสดงความเห็นวาปญหา
ดังกลาวเกิดจากบทบัญญัติอันเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาซึ่งเปดโอกาสใหพรรคการเมืองเขามา
แทรกแซงการทํางานขององคกรตามรัฐธรรมนูญ สมควรแกไขบทบัญญัติดังกลาวโดยการตัดมิให

                                                                                                                                                    
กรรมการการเลือกตั้งชุดนี้จึงหมดวาระทันทีตามมาตรา ๑๔๑ (๓) ประกอบมาตรา ๑๐๙ (๔) ในรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐  ดู คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๙/๒๕๔๙ และคําพิพากษาศาลอาญา
หมายเลขแดงที่ อ. ๒๓๔๓/๒๕๔๙. 
  ๒๐ดู ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีมติเปนเอกฉันท วินิจฉัยคํารองที่ประธาน
วุฒิสภายื่นคํารองกลาวหาคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) กระทําการทุจริตตอ
ตําแหนงหนาที่ในการออกระเบียบคาตอบแทนพิเศษใหกับประธาน ป.ป.ช. และคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมูลความผิด
จริงตามขอกลาวหา ในประมวลกฎหมายอาญา ม.๑๕๗ ประกอบกับพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 
การปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒๕  ดู "สุวัฒน - วัฒนา" เตรียมเฮ "คดีคลองดาน" หมดอายุ ๒,๐๐๐ 
คดีทุจริตจอคิวหลุด - อดีตปปช. หันหนาเขาวัด.” ผูจัดการรายสัปดาห (๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๘) , ที่ผานมาจะเห็น
ไดวา วิธีการไดมาซึ่งบุคคลที่เขามาทํางานในองคกรอิสระ เชน คณะกรรมการ ปปช. นั้นมีขอครหาเกิดขึ้น
มากมาย และเมื่อกลไกการสรรหาซึ่งเปนกระบวนการเริ่มตนและสําคัญที่สุดในการตรวจสอบทางการเมือง 
มีปญหา ยอมกอใหเกิดระบบเผด็จการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใน นันทวัฒน  บรมานันท.  “ปญหาการสรรหา 
ปปช.!/ปญหาถูกลอกหนังสือ!!” [ออนไลน] แหลงที่มา: www.pub-law.net  (๑๐ มกราคม ๒๕๕๐) ถึงแมวาปญหา
การดําเนินงานของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาตินี้จะมิใชปญหาความอิสระและ 
เปนกลางโดยตรง แตก็เปนปญหาการทุจริตที่มีความเกี่ยวโยงกับบุคคลทางการเมืองอยูไมนอยเชนกัน. 
  ๒๑ดู กรณีคดีซุกหุน ที่มี พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร ตกเปนผูถูกกลาวหา ดู คณิต ณ นคร. “การบิดเบือน 
หรือหักดิบกฎหมาย (1).” มติชนรายสัปดาห ปที่ ๒๖ ฉบับที่ ๑๓๖๖ (๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๙) : ๓๘ , คณิต ณ นคร. 
“การบิดเบือนหรือหักดิบกฎหมาย (จบ),” มติชนรายสัปดาห ปที่ ๒๖ ฉบับที่ ๑๓๖๗ (๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๙) : ๔๐ 
และดู  “เหตุการณสําคัญสงผลรัฐบาลสะเทือน : คดีซุกหุน.” [ออนไลน] แหลงที่มา: 
http://www.komchadluek.net/e2548/reference/index.php? sub=06&pag=07 (๑๐ มกราคม ๒๕๕๐) : กรณี  
นายวสันต สรอยพิสุทธ์ิ ประธานศาลอุทธรณภาค ๗ ซ่ึงมาเปนพยานโจทกในคดีที่พนักงานอัยการ ไดเปนโจทก 
ยื่นฟอง น.ต. ประสงค สุนศิริ คอลัมนิสต นสพ.แนวหนากับพวกรวม ๕ คนเปนจําเลยในขอหาดูหมิ่นศาลรัฐธรรมนูญ  
แฉกลางศาลวา นายจุมพล ณ สงขลา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เคยมาขอคําปรึกษากับนายวสันต ในการหาทางออก
ในประเด็นขอ กม.วา พ.ต.ท.ทักษิณ ไมมีความผิดในคดีซุกหุน โดยนายจุมพลไมยอมวินิจฉัยในประเด็นขอเท็จจริง
วา พ.ต.ท. ทักษิณ จงใจปกปดบัญชีทรัพยสินหรือไมเพราะรูสึกขัดกับความรูสึกของตนเอง และดู ครป.ตอก “แมว” 
ไมสงางาม-ติดสินบนลม “ซุกหุน”” ผูจัดการออนไลน วันที่  ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๗ [ออนไลน] แหลงที่มา : 
http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID= 9470000067005 (๑๐ มกราคม ๒๕๕๐) : กรณี
พาดพิงวามีการวิ่งล็อบบ้ีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ขอ ๑ เสียงชวยนายกรัฐมนตรีในคดีซุกหุน เพื่ออุมนายกฯ  
พนความผิดจากคดีซุกหุน โดยมีการใหความเห็นวา คําวินิจฉัยขางมากในคดีซุกหุนเปนคําวินิจฉัยที่ถูกกดดัน
แทรกแซงจากอํานาจทางการเมือง. 



 

บทความทางวิชาการ 

๙๒ 

ผูแทนพรรคการเมืองเขามาเปนคณะกรรมการสรรหาผูดํารงตําแหนงองคกรตามรัฐธรรมนูญอีก 
ตอไป๒๒ ขณะที่ในบางความเห็นเสนอใหกําหนดใหมีตัวแทนพรรคการเมืองที่เทากันเพื่อสรางความ
สมดุลในการทัดทานอํานาจของแตละฝาย๒๓รวมไปถึงความเห็นที่วากระบวนการสรรหาไมเกี่ยวของ
กับความอิสระของผูดํารงตําแหนงในองคกรแตอยางใด๒๔ 
  ในป พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดมีการสรรหาคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ขึ้นแทนคณะกรรมการชุดเกาซึ่งหมดวาระลง แตกระบวนการสรรหาดังกลาวไมสามารถกระทําได
เนื่องจากในขณะนั้นมีพรรคการเมืองที่ประกอบดวยสมาชิกพรรคเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพียง 
ส่ีพรรค ไมสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙๗   
ที่กําหนดใหคณะกรรมการสรรหาที่มาจากผูแทนพรรคการเมืองมีจํานวนทั้งสิ้นหาคน จึงมีความ
จําเปนที่จะตองทําการแกไขบทบัญญัติดังกลาว เพ่ือใหกระบวนการสรรหาคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติสามารถกระทําไดโดยเร็ว  
 ในการพิจารณาแกไขมาตรานี้  ประเด็นการมีสวนรวมของตัวแทนพรรคการเมือง 
ในกระบวนการสรรหาไดถูกหยิบยกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง โดยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรค 
ฝายคานไดเสนอรางพระราชบัญญัติแกไขรัฐธรรมนูญฯ ใหตัดตัวแทนพรรคการเมืองออกจากการเปน
คณะกรรมการสรรหา และเพ่ิมตัวแทนจากองคกรตามรัฐธรรมนูญอ่ืน ไดแก สมาชิกสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติใหกระทําหนาที่ดังกลาวแทน  และ
ใหใชหลักเกณฑดังกลาวครอบคลุมไปถึงกระบวนการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งตาม 
มาตรา ๑๓๘ และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๕๗ ดวย โดยมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 
  

                                                 
  ๒๒ดู อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ. “๕ ปหลังการใชรัฐธรรมนูญ ถึงเวลาแกไขแลวหรือยัง,” วารสารกฎหมายธุรกิจ
บัณฑิตย. ๒, ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๔๕) : ๖๓. และดู “องคกรอิสระกับการปฏิบัติภารกิจตามเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญ,” [สัมภาษณ รศ.ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย] จุลนิติ. ๒, ๑ (มกราคม-กุมภาพันธ ๒๕๔๘) : ๙-๑๐. และดู 
บรรเจิด  สิงคะเนติ, “การปฏิรูปการเมือง : ศึกษากรณีของสถาบันการเมืองและองคกรตามรัฐธรรมนูญ,” เอกสาร
ประกอบการสัมมนาวิชาการประจําป คร้ังท่ี ๒ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. (๖ พฤศจิกายน 
๒๕๔๙) : ๔๕-๔๖.  
   ๒๓โดยความเห็นดังกลาวมุงเนนไปที่ปญหาการกําหนดจํานวนของผูแทนพรรคการเมืองที่จะดํารง
ตําแหนงเปนคณะกรรมการสรรหาเพื่อมิใหมีการบล็อกโหวตไดมากกวาการตัดตัวแทนพรรคการเมืองออกจาก
กระบวนการสรรหา ดู ‘จรัล’ ชําแหละการเมืองยุคเผด็จการเฉพาะกิจ. ไทยโพสต (๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙). 
  ๒๔บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. “องคกรอิสระกับผลปฏิรูปการเมือง,” วารสารศาลรัฐธรรมนูญ. ๖, ๑๘ (กันยายน-
ธันวาคม ๒๕๔๗) : ๒๓. 
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๙๓ 

 ๑.  แกไขปญหาความไมอิสระขององคกรตามรัฐธรรมนูญ และทําใหการตรวจสอบ 
ฝายบริหารมีความเขมแข็งมากขึ้น๒๕  
  ๒.  กระบวนการสรรหาผูแทนพรรคการเมืองเพ่ือเขาไปดํารงตําแหนงเปนคณะกรรมการ 
สรรหานั้นประสบปญหาความไมโปรงใสมาโดยตลอด ไมวาจะเปนกระบวนการสรรหาคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ในป พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือกระบวนการสรรหาคณะกรรมการ
การเลือกตั้งและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ในป พ.ศ. ๒๕๔๔  พรรคประชาธิปตยซ่ึงเปนพรรคที่มี
คะแนนเสียงมากเปนอันดับสองกลับไมไดรับเลือกใหเขาไปดํารงตําแหนงเปนคณะกรรมการสรรหา 
ในขณะที่บางพรรคการเมืองที่มีสมาชิกไมเกินสิบคนกลับไดรับเลือก๒๖  
  ๓.  ผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชนพบวา ประชาชนตองการใหตัดภาคการเมืองออก
จากกระบวนการสรรหาผูดํารงตําแหนงในองคกรตามรัฐธรรมนูญ๒๗  

ในขณะที่คณะรัฐมนตรีไดเสนอรางพระราชบัญญัติแกไขรัฐธรรมนูญฯ กําหนดใหผูแทนจาก
พรรคการเมืองยังคงเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการสรรหา แตลดจํานวนลงใหเหลือเพียงผูนําเสียง  
ขางมากในสภาผูแทนราษฎรที่มิไดเปนผูนําพรรคฝายคานและผูนําพรรคฝายคาน  โดยเปนการแกไข
เฉพาะกระบวนการสรรหาคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเทานั้น ซึ่งได
อธิบายเหตุผลดังนี้ 
 ๑.  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ นับวาเปนรัฐธรรมนูญฉบับ
ประชาชน การตัดมิใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งเปนผูแทนของประชาชนเขาไปมีสวนรวมใน
กระบวนการสรรหาจึงถือวาเปนการทําใหประชาชนไมมีสวนรวมในกระบวนการดังกลาวดวย๒๘ 
นอกจากนี้สมาชิกวุฒิสภาก็ยังสามารถมีบทบาทในกระบวนการสรรหาผูดํารงตําแหนงในองคกรตาม
รัฐธรรมนูญในฐานะผูแทนของประชาชนเชนเดียวกัน๒๙ 

                                                 
  ๒๕โปรดดู สํานักรายงานการประชุมและชวเลข สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, รายงานการประชุม
รวมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๘. (คําอภิปรายของนายอภิสิทธิ์  
เวชชาชีวะ,  นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ, นายสุวโรช พะลัง, นายพีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค). 
  ๒๖เพิ่งอาง (คําอภิปรายของนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล, นายนิพิฏฐ  อินทรสมบัติ) อยางไรก็ตาม 
เหตุผลดังกลาวถูกโตแยงวาคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่เปนผูแทนพรรคการเมืองนั้นก็ลวนมาจากพรรคการเมืองฝายบริหารทั้งสิ้น (คําอภิปราย
ของนายจําลอง ครุฑขุนทด).  
  ๒๗เพิ่งอาง (คําอภิปรายของนายสุวโรช  พะลัง). 
  ๒๘เพิ่งอาง (คําอภปิรายของนางทัศนียา รัตนเศรษฐ, นายพินิจ จันทรสุรินทร).  
  ๒๙เพิ่งอาง (คําอภปิรายของนายวัฒนา เซงไพเราะ, นายสุทิน คลงัแสง). 



 

บทความทางวิชาการ 

๙๔ 

 ๒.  การที่ผูแทนพรรคการเมืองเขามามีสวนรวมในกระบวนการสรรหาไมสงผลกระทบตอ
ความเปนกลางหรือความอิสระใด ๆ ของผูดํารงตําแหนงในองคกรตามรัฐธรรมนูญทั้งสิ้น เนื่องจาก
บุคคลที่ผูแทนพรรคการเมืองไดเสนอชื่อนั้นจะตองไดรับการลงมติจากคณะกรรมการสรรหาจากฝาย
ตุลาการและฝายวิชาการอีกจํานวนไมนอยกวาสามในสี่ของคณะกรรมการสรรหาทั้งหมด๓๐ และ
ภายหลังจากการลงมติรับรองจากคณะกรรมการสรรหาแลว ผูที่ถูกเสนอชื่อยังจะตองไดรับการ
คัดเลือกจากวุฒิสภาอีกขั้นตอนหนึ่งจึงจะสามารถดํารงตําแหนงได๓๑  

ในที่ สุด ที่ประชุมไดมีมติรับหลักการเฉพาะรางพระราชบัญญัติแกไขรัฐธรรมนูญฯ                 
ที่คณะรัฐมนตรีเปนผู เสนอ ตอมารางพระราชบัญญัติดังกลาวก็ได รับการเห็นชอบในวาระ 
ที่เหลือ และประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘๓๒  

อยางไรก็ตาม เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ไดเกิดการรัฐประหารโดยคณะปฏิรูปการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  และมีการประกาศยกเลิก
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐๓๓  และประกาศใชรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ซ่ึงในขณะนี้อยูระหวางการพิจารณายกราง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม๓๔  ซ่ึงประเด็นการแกไขกระบวนการสรรหาผูดํารงตําแหนงในองคกรตาม
รัฐธรรมนูญจะเปนประเด็นสําคัญในการพิจารณายกรางรัฐธรรมนูญฯ เชนเดียวกัน  
 
 
 
 
 
 

                                                 
  ๓๐เพิ่งอาง (คําอภปิรายของนายสรุสิทธิ์ นิติวุฒิวรรักษ).  
  ๓๑เพิ่งอาง (คําอภปิรายของนายวีระ มุสิกพงศ). 
  ๓๒อยางไรก็ตาม ในการประชุมช้ันคณะกรรมาธิการ ไดมีการเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญบางประการ 
โดยกําหนดใหคณะกรรมการสรรหาฝายการเมืองประกอบดวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคการเมืองที่
สมาชิกสังกัดดํารงตําแหนงรัฐมนตรีซ่ึงเลือกกันเองใหเหลือ ๑ คน และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สมาชิกใน
สังกัดมิไดดํารงตําแหนงรัฐมนตรี ซึ่งเลือกกันเองใหเหลือ ๑ คน โดยการแกไขดังกลาวยังคงใหมีผูแทนจาก
ฝายการเมืองจํานวน ๒ คน ซ่ึงมาจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรครัฐบาลและพรรคฝายคานฝายละ ๑ คน
เชนเดิม ดูรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) มาตรา ๓.  
  ๓๓ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
ฉบับที่ ๓.  
  ๓๔โดยที่สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญจะตองทําการยกรางรัฐธรรมนูญใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอย
แปดสิบวัน ดูรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๒๙. 
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๔. ความเห็นของผูเขียน 
 

 ๑.  หลักเกณฑการทําหนาที่เปนคณะกรรมการสรรหาผูดํารงตําแหนงในองคกรตาม
รัฐธรรมนูญของผูแทนพรรคการเมืองนั้นเกิดจากหลักการมีสวนไดเสียของพรรคการเมืองอันเกิดจาก
การตรวจสอบของแตละองคกร  โดยแตละพรรคการเมืองจะมีโอกาสตอสูมิใหตางฝายมีโอกาสเสนอ 
ผูที่สามารถรักษาผลประโยชนใหแกพรรคตนขึ้นดํารงตําแหนงในองคกรตามรัฐธรรมนูญได และทํา
ใหไดมาซึ่งบุคคลที่มีความเปนกลาง มิใชเปนการทําหนาที่ในฐานะผูแทนของประชาชนแตอยางใด
ทั้งสิ้น  สําหรับขอโตแยงวาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสมควรเปนคณะกรรมการสรรหาเนื่องจากเปน
ผูแทนของประชาชนเชนเดียวกับสมาชิกวุฒิสภานั้น ผูเขียนเห็นวากรณีดังกลาวไมสามารถนํามา
พิจารณาเทียบเคียงได เพราะวุฒิสภานั้นโดยหลักการเปนเพียงสภากลั่นกรองและตรวจสอบผูดํารง
ตําแหนง   ทางการเมืองและขาราชการระดับสูงอ่ืน ๆ  มิไดมีหนาที่ดําเนินกิจการดูแลผลประโยชน
ของประเทศชาติโดยตรงในลักษณะเดียวกับฝายบริหาร๓๕  อีกทั้งบทบาทของวุฒิสภาในกระบวนการ
สรรหาเปนการเลือกบุคคลที่ถูกเสนอชื่อขึ้นมาเพียงเทานั้น ไมมีอํานาจในการเสนอบุคคลขึ้นเอง 
แตอยางใด๓๖ 

                                                 
  ๓๕นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๒๖ ยังกําหนดมิใหผูสมัคร 
รับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาตองไมสังกัดพรรคการเมือง เปนหรือเคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและพนจาก
การเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนระยะเวลาไมเกินหนึ่งป ซึ่งทําใหสมาชิกวุฒิสภาแยกขาดจากสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรอยางสิ้นเชิง หรือในมาตรา ๑๒๗ ที่กําหนดหามสมาชิกวุฒิสภาเปนรัฐมนตรีหรือขาราชการการเมืองอื่น 
โดยเหตุผลประการเดียวกัน . 
  ๓๖ถึงแมจะมีขอครหาวา สมาชิกวุฒิสภาเองก็ประสบปญหาความไมเปนกลางทางการเมือง
เชนเดียวกัน อาทิ ดู สภาสูงฉาว แฉ ๖๐ ส.ว. รับเงินรัฐบาล จี้ กมธ. ตรวจสอบ [ออนไลน] แหลงที่มา : 
http://manager. co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9490000018414 (๑๐ มกราคม ๒๕๕๐)  และ
ดู ใครซื้อเสียง-ซื้อตัว เสียงโวยจากผูทรงเกียรติ รัฐบาลยึด “วุฒิสภา” ? [ออนไลน] แหลงที่มา : 
http://www.natichon.co.th/weekly/weekly.php?srctag=MDQwMzAMDg0 NQ==&srcday=MjAwNi8 x
Mi8wOA ==&search=no (๑๐ มกราคม  ๒๕๕๐) และดู ส.ว.-วุฒิสภากับ ๓ ปที่เหลือ อยาทําสิ่งที่  
“ไรวุฒิภาวะ” [ออนไลน] แหลงที่มา http://www.matichon.co.th/weekly/weekly.php? Srctag 
=MDQxNTIxMDM0Ng==&srcday=MjAwNi8xMi8wOA==&search=no (๑๐  มกราคม  ๒๕๕๐ )  แต
วิธีการแกไขปญหาดังกลาวอยูที่กระบวนการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ไมเกี่ยวกับการแกไขบทบัญญัติมิให
สมาชิกวุฒิสภาเกี่ยวของกับกระบวนการสรรหาผูดํารงตําแหนงในองคกรตามรัฐธรรมนูญแตอยางใด. 
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 ๒.  หลักการมีสวนไดเสียของพรรคการเมืองอันเปนวัตถุประสงคในการกําหนดให 
แตละพรรคการเมืองเขามาดํารงตําแหนงเปนคณะกรรมการสรรหานั้น  มีขอจํากัดอยู 
หลายประการ ไดแก 
 ๒.๑  ผูดํารงตําแหนงที่มาจากการเสนอชื่อจากฝายการเมืองนั้นจะไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ดวยความเปนกลางไดอยางสม่ําเสมอ เนื่องจากบุคคลดังกลาวยอมมีความสัมพันธกับ 
พรรคการเมืองที่เสนอชื่อตนขึ้นมาโดยธรรมชาติ ไมวาจะเปนความสัมพันธทางดานผลประโยชน
รวมกันทางการเมือง หรือผลประโยชนสวนบุคคล และอาจรวมไปถึงความสัมพันธในลักษณะเครือ
ญาติกับบุคคลในพรรค เปนตน ซ่ึงปจจัยเหลานี้ยอมสงผลกระทบตอการดําเนินการในองคกรตาม
รัฐธรรมนูญ๓๗  
 ๒.๒  การกําหนดจํานวนคณะกรรมการสรรหาผู ดํารงตําแหนงในองคกรตาม
รัฐธรรมนูญที่มาจากฝายการเมืองใหมีจํานวนแนนอนนั้นเปนสิ่งที่กระทําไดยากยิ่งในทางปฏิบัติ 
เนื่องจากจํานวนพรรคการเมืองนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามอุดมการณหรือผลประโยชนทางการเมือง 
การกําหนดในลักษณะดังกลาวจะสงผลใหพรรคการเมืองที่มีสวนไดเสียบางพรรคไมสามารถเปน
คณะกรรมการสรรหาไดเลยในกรณีที่มีจํานวนพรรคการเมืองมากกวาจํานวนผูแทนพรรคการเมือง
ตามที่บทบัญญัติกําหนด และยังกอใหเกิดการรวมกลุมผลประโยชนระหวางพรรคการเมืองเพื่อ 
ชิงโควตาเปนคณะกรรมการสรรหา อาศัยเสียงขางมากทําการบล็อกโหวต และทําใหพรรคฝายคาน 
ไมมีโอกาสเขารวมเปนคณะกรรมการสรรหา๓๘  ดังที่เคยปรากฏมาแลวทั้งกระบวนการสรรหา
คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ  
 ๒.๓  บทบัญญัติรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญกําหนดที่มา
ของคณะกรรมการสรรหาใหแก เฉพาะพรรคการเมืองที่มีสมาชิกพรรคดํารงตําแหนงเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพียงเทานั้น ซ่ึงในทางความเปนจริงพรรคการเมืองที่มีสวนไดเสียกับการ
ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ  ขององคกรตามรัฐธรรมนูญนั้นไมจําเปนตองอยูในเงื่อนไขดังกลาวเสมอไป เชน 
การจัดใหมีการเลือกตั้งโดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ซ่ึงในกรณีนี้พรรคการเมืองทุกพรรคเปนผูมี
สวนไดเสียตอการจัดคูหา การนับคะแนน การประกาศผล รวมไปถึงการวินิจฉัยของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง หรือในกรณีที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติตรวจสอบ 

                                                 
  ๓๗เชน  กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งไดดําเนินการจัดการเลือกตั้งในลักษณะที่เอื้อประโยชนใหแก 
พรรคการเมืองบางพรรค เปนตน ดู คําพิพากษาศาลอาญาหมายเลขแดงที่ อ. ๒๓๔๓/๒๕๔๙. 
  ๓๘บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. อางแลว เชิงอรรถที่ ๒๔. หนา ๑๙. 
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ฝายบริหารที่เพิ่งจะไดรับเลือกใหเขามาปฏิบัติหนาที่แทนฝายบริหารชุดที่เปนคณะกรรมการสรรหา
ซ่ึงอาจประกอบดวย  พรรคการเมืองที่แตกตางกัน  เปนตน ยอมเปนการแสดงใหเห็นวาหลักเกณฑ
ดังกลาวไมสามารถใชครอบคลุมกับพรรคการเมืองที่มีสวนไดเสียทุกพรรคไดอยางแทจริง 
 ๓.  สําหรับขอโตแยงวาบุคคลที่ถูกเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาฝายการเมืองจะตองมี
มติรับรองจากคณะกรรมการสรรหาทั้งหมดไมนอยกวาสามในสี่จึงจะสามารถสงใหวุฒิสภาพิจารณา
รับรอง ทําใหการแทรกแซงสามารถทําไดโดยยากนั้น อันที่จริงแลวขอโตแยงดังกลาวสมเหตุผลและ
สามารถรับฟงได อยางไรก็ตาม มติของคณะกรรมการสรรหาเพื่อรับรองรายชื่อผูซ่ึงถูกเสนอชื่อนั้นยัง
สามารถใชประโยชนกรณีกีดกันผูซ่ึงถูกเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาฝายตุลาการและฝาย
วิชาการไดอีกดวย๓๙ กลาวคือ รายชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงในองคกรตามรัฐธรรมนูญที่มาจาก
คณะกรรมการสรรหาฝายตุลาการและฝายวิชาการจะตองไดรับการตรวจสอบจากคณะกรรมการ 
สรรหาฝายการเมืองเสียกอนวาหากบุคคลดังกลาวเขาไปดํารงตําแหนงแลว จะดําเนินการในลักษณะ
ที่ขัดตอผลประโยชนตนหรือไม  
 ๔. หากพิจารณาเปรียบเทียบองคกรตามรัฐธรรมนูญกับวุฒิสภาและพรรคฝายคาน 
ในลักษณะที่เปนองคกรตรวจสอบแลว ทั้งวุฒิสภาและพรรคฝายคานตางมีลักษณะที่แยกขาดจาก
ฝายบริหารอยางสิ้นเชิง๔๐  ซ่ึงเปนไปโดยหลักการของกระบวนการตรวจสอบที่บุคคลฝายตรวจสอบ
และบุคคลที่ถูกตรวจสอบจะเปนคนละบุคคลกัน  แตในกรณีกระบวนการสรรหาผูดํารงตําแหนง
องคกรตามรัฐธรรมนูญกลับใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งเปนผูถูกตรวจสอบสามารถเขามามี 
สวนรวมได ซ่ึงเปนลักษณะการบัญญัติที่ไมสมเหตุผลเปนอยางยิ่ง     
 ๕.  ผูเขียนยังไมเห็นวาจะมีเหตุผลประการใดที่มีความจําเปนตองกําหนดใหพรรคการเมือง
เขามาดํารงตําแหนงเปนคณะกรรมการสรรหาผูดํารงตําแหนงในองคกรตามรัฐธรรมนูญ ทั้งที่

                                                 
  ๓๙โปรดดู องคกรอิสระกับการปฏิบัติภารกิจตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ. จุลนิติ. ๒,๑ (มกราคม-
กุมภาพันธ ๒๕๔๘) : ๖. และดู การประเมินผลและทบทวนประสิทธิภาพของกระบวนการสรรหาผูดํารงตําแหนงใน
องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ. จุลนิติ. ๒, ๕ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๔๘) : ๔-๕. และดู วัชรา ไชยสาร. “๕ ป” แหงการ
บังคับใชรัฐธรรมนูญ กับการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ. รัฐสภาสาร ๕๑,๑ (มกราคม ๒๕๔๖) : ๗๘. และดู สามารถ  
รัตนประทีปพร และคณะนักศึกษาสถาบันพระปกเกลา. “ระบบการสรรหาขององคกรอิสระตามเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญ (ตอนที่ ๒),” บทบัณฑิตย. ๖๐, ๒ (๒๕๔๗) : ๔๕.  
  ๔๐เชน การกําหนดใหผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาตองไมสังกัดพรรคการเมือง เปนหรือเคยเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนระยะเวลาไมเกินหนึ่งปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง ตามมาตรา ๑๒๖ การกําหนดหาม
สมาชิกวุฒิสภาจะเปนรัฐมนตรีหรือขาราชการการเมืองอื่น ตามมาตรา ๑๒๗  การกําหนดหามนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในขณะเดียวกันตามมาตรา ๒๐๔ การกําหนดใหผูนํา 
ฝายคานมาจากหัวหนาพรรคการเมืองที่มีสมาชิกพรรคซึ่งมิไดดํารงตําแหนงรัฐมนตรี ตามมาตรา ๑๒๐. 



 

บทความทางวิชาการ 

๙๘ 

แนวความคิดจัดตั้งองคกรกลางนั้นเกิดจากการดําเนินการของรัฐบาลที่ไมเปนกลาง ขาดความ
โปรงใสและความยุติธรรม การกําหนดใหพรรคการเมืองมีสวนรวมในกระบวนการสรรหาผูดํารง
ตําแหนงในองคกรตามรัฐธรรมนูญจึงเปนการทําใหรัฐบาลสามารถมีสวนรวมไดโดยปริยายนั่นเอง     
 ดวยเหตุผลประการดังกลาว ผู เขียนจึงเห็นวาสมควรแกไขตัดมิใหพรรคการเมือง 
มีโอกาสในกระบวนการสรรหาผูดํารงตําแหนงในองคกรตามรัฐธรรมนูญ อยางไรก็ตาม การตัดมิให
พรรคการเมืองมีสวนรวมในกระบวนการสรรหาอาจทําใหพิจารณาไดวากระบวนการสรรหาผูดํารง
ตําแหนงในองคกรตามรัฐธรรมนูญขาดความเชื่อมโยงกับภาคประชาชน ผูเขียนเห็นวาการสรางความ
เชื่อมโยงกับภาคประชาชนในกระบวนการสรรหาดังกลาวสามารถกระทําไดหลายประการ อาทิ  
การกําหนดใหมีผูแทนจากองคกรภาคเอกชน หรือการกําหนดบทบาทพรรคการเมืองในลักษณะที่ 
ไมกอใหเกิดผลโดยตรงในกระบวนการสรรหา เชน การตรวจสอบความสัมพันธระหวางบุคคลที่ถูก
เสนอชื่อใหสมควรดํารงตําแหนงในองคกรตามรัฐธรรมนูญและพรรคการเมือง โดยแตละพรรค
การเมืองจะนําขอมูลดังกลาวเสนอตอคณะกรรมการสรรหาและสมาชิกวุฒิสภาเพื่อใชพิจารณา
ประกอบในการลงมติแตงตั้ง ซ่ึงเปนการทาํหนาที่ในฐานะที่เปนตัวแทนประชาชนไดอยางแทจริง  
 
 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ กําหนดใหมีองคกรกลางในการ
ปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบการดําเนินการของฝายบริหารเพื่อแกไขปญหาการดําเนินการตรวจสอบใน
อดีตซึ่งขาดความเปนกลางและยุติธรรม โดยองคกรกลางเหลานี้จะมีโครงสรางที่เปนอิสระจากอํานาจ
รัฐ อยางไรก็ตาม กระบวนการสรรหาผูดํารงตําแหนงในองคกรที่เปดโอกาสใหมีผูแทนจากพรรค
การเมืองเขารวมเปนคณะกรรมการสรรหานั้นกลับสงผลกระทบตอความเปนกลางและอิสระในการ
ดําเนินการขององคกรเอง ผูเขียนเห็นวาในเมื่อองคกรตามรัฐธรรมนูญถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือตรวจสอบในลักษณะที่ปราศจากการแทรกแซงจากฝายการเมืองแลว ก็ไมควรใหพรรคการเมือง
ซ่ึงมีสวนไดเสียเขามามีสวนรวมในกระบวนการสรรหา สําหรับปญหาที่วาการตัดโอกาสมิใหพรรค
การเมืองเขามามีสวนรวมในกระบวนการสรรหานั้นจะทําใหขาดความเชื่อมโยงกับภาคประชาชนนั้น 
ผูเขียนเห็นวาสามารถแกไขปญหาดังกลาวไดโดยการกําหนดใหมีผูแทนภาคประชาชนมีบทบาท 
ในกระบวนการสรรหา หรือกําหนดใหพรรคการเมืองมีบทบาทในลักษณะที่ไมกอใหเกิดผลโดยตรง 
ในกระบวนการสรรหาได เชนการตรวจสอบความสัมพันธระหวางบุคคลซึ่งถูกเสนอชื่อใหดํารง
ตําแหนงและพรรคการเมือง ซึ่งกอใหเกิดประโยชนตอกระบวนการสรรหาและทําใหไดบุคคลที่มีความ
เปนกลาง อันจะกอใหการดําเนินการขององคกรตามรัฐธรรมนูญมีประสิทธิภาพ และปราศจากการ
แทรกแซงจากอํานาจรัฐไดในอนาคต   

        



              

สรปุคําพิพากษาท่ีนาสนใจ 

๙๙ 

                 โดย  นางสาวสุวมิล  เจียมวงศแพทย 
                       นิติกร  สํานักกฎหมาย 

เร่ือง  ประธานรัฐสภาขอใหศาลรัฐธรรมนญูพิจารณาวินิจฉัยตาม 
         รัฐธรรมนญู มาตรา ๒๖๖ กรณีมีปญหาเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของ 
         วุฒิสภาในการพิจารณาเลอืกบุคคลผูไดรับการเสนอชือ่ใหดํารง   
         ตําแหนงกรรมการปองกันและปราบปรามการทจุริตแหงชาติ  
         (กรรมการ ป.ป.ช.) 

                 
ระหวาง       ประธานรัฐสภา                            ผูรอง 
                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.  ความเปนมาและขอเท็จจริงโดยสรุป 
 

 เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๙  ศาล
รัฐธรรมนูญไดรับคํารองของประธานรัฐสภา ซึ่ง
ประธานวุฒิสภาไดมีหนังสือถึงประธาน
รัฐสภาเพื่อขอใหเสนอเรื่องพรอมความเห็น
ตอศาลรัฐธรรมนูญ กรณีปญหาเกี่ยวกับ
อํานาจหนาที่ของวุฒิสภาในการพิจารณา
เลือกบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อใหดํารง
ตําแหนงกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งประธานรัฐสภา
ไดพิจารณาแลวเห็นวา การที่คณะกรรมาธิการ
สามัญเพื่อทําหนาที่ตรวจสอบประวัติและความ 
ประพฤติของบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อใหดํารง 
ตําแหนงกรรมการ ป.ป.ช. ตามรัฐธรรมนูญ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรา ๑๓๕ ไดทําการตรวจสอบประวัติผูไดรับการ
เสนอชื่อเปนกรรมการ ป.ป.ช. แลวรายงานตอ
วุฒิสภาวามีผูไดรับการเสนอชื่อจํานวน ๕ คน มี
ปญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติการเปนอธิบดีหรือ
เทียบเทา และวุฒิสภาเห็นดวยกับขอสังเกตของ
คณะกรรมาธิการสามัญฯ ถือไดวาวุฒิสภามีปญหา
ในการปฏิบัติหนาที่ของวุฒิสภาวาจะสามารถเลือก
กรรมการ ป.ป.ช. จากรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหา
กรรมการ ป.ป.ช. เสนอไดมากนอยแคไหนเพียงใด 
ทั้ ง ยั ง เ ป น ป ญห า ข อ โ ต แ ย ง ร ะ ห ว า ง
คณะกรรมการสรรหาฯ ที่เห็นวาบุคคลที่มี
ปญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติในการเปนกรรมการ 

 
 

คําส่ังคณะตุลาการรัฐธรรมนญูท่ี ๑/๒๕๔๙ 
วันท่ี  ๑๒  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 



              

สรปุคําพิพากษาท่ีนาสนใจ 

๑๐๐ 

ป.ป.ช. จํานวน ๕ คน คือ นายสันติ  บางออ 
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสั งคมแห งชาติ   นางสัจจา   
ศศะนาวิน  รองผู วาการตรวจเงินแผนดิน   
นางอารี รั ตน   วัฒนสิน   รองเลขาธิ การ
คณะก ร รมก า ร ก า ร ศึ กษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น   
พลตํ ารวจโท  วั นชั ย   ศรีนวลนั ด  ผู ช วย 
ผู บั ญชาการตํ า รวจแห ง ชาติ  และรอง
ศาสตราจารยดิลก  บุญเรืองรอด อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มีคุณสมบัติ
ที่จะเปนกรรมการ ป.ป.ช. ได แตวุฒิสภา
เห็นวา บุคคลทั้งหาดังกลาว เปนกรรมการ 
ป.ป.ช. ไมได จนทําใหวุฒิสภาไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ตอไปได จึงถือไดวาขณะนี้ได
เกิดปญหาขอโตแยงเกี่ยวกับอํานาจหนาที่
ขององคกรตามรัฐธรรมนูญแลว ประธาน
รัฐสภาจึงจําเปน ตองสงเรื่องมายังศาล
รัฐธรรมนูญเพื่อใหพิจารณาวินิจฉัยตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ ตอไป โดยมีคํา
ขอใหพิจารณาวินิจฉัยวา จากความขัดแยง
ระหวางคณะกรรมการสรรหาฯ กับวุฒิสภา
เกี่ยวกับคุณสมบัติของผูไดรับการเสนอชื่อเปน
กรรมการ ป.ป.ช. นั้น  บุคคลผูไดรับการสรรหา
จํานวน ๕ คน ดังกลาวมีคุณสมบัติที่จะเปน
กรรมการ ป.ป.ช. ไดหรือไม 
 ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันทให
รับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย 
 ตอมาเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙  
มี ก า รประกาศใช รั ฐ ธ ร รมนู ญแห ง
ราชอาณาจั กรไทย  (ฉบั บชั่ วคราว ) 
พุทธศักราช ๒๕๔๙ คดี จึงไดโอนมาอยูใน
อํานาจของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับ

ชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๕  
วรรคสี่ 
 
๒.  ประเด็นพิจารณาเบื้องตน 
 

 พิจารณาคํารองของประธานรัฐสภาที่
ขอใหพิจารณาวินิจฉัยคุณสมบัติของผูไดรับการ
เสนอชื่อเปนกรรมการ ป.ป.ช. จํานวน ๕ คน คือ
นายสันติ  บางออ รองเลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  นางสัจจา  
ศศะนาวิ น  รอง ผู ว าการตรวจเงิ นแผ นดิ น  
นางอารีรัตน  วัฒนสิน รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พลตํารวจโท วันชัย  ศรีนวล
นัด  ผู ช วยผู บัญชาการตํ ารวจแห งชาติ  และ 
รองศาสตราจารยดิลก  บุญเรืองรอด อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในประเด็นที่วา 
บุคคลทั้ งห ามีคุณสมบั ติ เปนอธิบดีหรือ
เทียบเทาหรือไม  อันเปนปญหาที่เกี่ยวกับการ
สรรหากรรมการ ป.ป.ช. ที่ตองบังคับตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การป องกั นและปราบปรามการทุ จริ ต  
พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๑ วาดวยคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ มาตรา ๙ ที่
กําหนดให “ผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการตองมี
คุณสมบัติดังตอไปนี้ (๑) ... (๓) ... รับราชการหรือ
เคยรับราชการในตําแหนงไมตํ่ากวา ... อธิบดีหรือ
เทียบเทา ...”  เมื่อปรากฏวาในระหวางการ
พิจารณา มีประกาศคณะปฏิรูปการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข ฉบับที่ ๑๙ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน 
๒๕๔๙ ขอ ๑ ใหพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผลใชบังคับตอไป 
โดยใหงดการบังคับใชบทบัญญัติที่เกี่ยวกับ
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การสรรหา และขอ ๓ แตงต้ังคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
วาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ชุดใหมรวม ๙ คน แลว 
 ดังนั้น  ปญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติ
ของบุคคลทั้งหาซ่ึงเปนผูไดรับการเสนอชื่อ
เปนกรรมการ ป.ป.ช. ดังกลาวตามคํารอง 
จึงไมเปนประโยชนแกคดีที่คณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยอีกตอไป เพราะถึง
อยางไรบุคคลทั้งหาดังกลาวก็ไมอาจเขาดํารง
ตําแหนงเปนกรรมการ ป.ป.ช. ตามบทบัญญัติ
เกี่ ยวกับการสรรหาตามพระราชบัญญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 
๓.  คําสั่งของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ 
 

 โดยเหตุผลดังกลาวขางตน  คณะ 
ตุลาการรัฐธรรมนูญจึงมีคําสั่งใหจําหนาย 
คํ าร อง  ตามขอกํ าหนดคณะตุลาการ
รั ฐธรรมนูญว าด วยองค คณะในการ
พิจารณาพิพากษาวิธีพิจารณา และการทํา 
คําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๖ วรรคหนึ่ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              

สรปุคําพิพากษาท่ีนาสนใจ 

๑๐๒ 

เร่ือง  คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทางปกครองกระทาํการโดยไมชอบ 
         ดวยกฎหมายและคดพิีพาทเก่ียวกับการกระทาํละเมดิของหนวยงาน 
       ทางปกครองอนัเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมายและจาก 
      การละเลยตอหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ 

                  บริษัท ทรู มูฟ จํากัด                      ผูฟองคดี 
 
  ระหวาง  
                 
                  บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)            ผูถูกฟองคดี           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.  ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป 
 

 คดีนี้ผูฟองคดีฟองวา ผูฟองคดีเปน 
นิ ติ บุ ค ค ลป ร ะ เ ภ ทบ ริ ษั ท จํ า กั ด มี
วัตถุประสงคประกอบกิจการสื่ อสาร
โทรคมนาคมทุกชนิดผูถูกฟองคดี เปน 
นิติบุคคลประเภทบริษัทมหาชนจํากัดเดิม
ชื่ อบริษัท ทศท .  คอรปอเรชั่น จํ ากัด 
(มหาชน)  มีวัตถุประสงคประกอบกิจการ 
ใหบริการสื่อสารโทรคมนาคมทุกชนิด 
ทุกประเภททั้งภายในประเทศและระหวาง
ประเทศ  ผูถูกฟองคดีแปรรูปและรับโอนกิจการ 
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดทั้งหมดมาจาก
องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย  เมื่อวันที่ ๓๑ 
กรกฎาคม ๒๕๔๕  โดยมีกระทรวงการคลัง 
เปนผูถือหุนทั้งหมด  ผูถูกฟองคดีจึงมีสถานะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปนหนวยงานทางปกครอง  ผูถูกฟองคดีขณะใชชื่อ
ว า  ทศท .  ได รั บโอนสิทธิ และหน าที่ มาจาก
กรมไปรษณียโทรเลขวาดวยการดําเนินงานโทรศัพท
จึงมีฐานะเปนทั้งผูกํากับดูแลการประกอบกิจการ
โทรศัพทและเปนผูมีสิทธิแตผูเดียวในการประกอบ
กิจการโทรศัพทพื้นฐาน  ตอมา ไดมีการตรา
พระราชบัญญัติการสื่อสารแหงประเทศไทย  
พ.ศ. ๒๕๑๙ จัดต้ังการสื่อสารแหงประเทศไทย 
(กสท.) ขึ้น  เพื่อดําเนินการกิจการไปรษณียและ
โทรคมนาคม  ดังนั้น เดิมคงมีแต ทศท. และ 
กสท. เทานั้น ที่มีสิทธิตามกฎหมายในการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคมโทรศัพทพื้นฐาน
และโทรศพัทเคลื่อนที่  

 
 

คําส่ังกําหนดมาตรการหรอืวิธีการคุมครองเพ่ือบรรเทาทกุขช่ัวคราว 
กอนการพิพากษาหรือยกคําขอ 

 ศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดําท่ี ๑๒๓/๒๕๕๐ 
วันท่ี  ๒๖  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 



              

สรปุคําพิพากษาท่ีนาสนใจ 

๑๐๓ 

ตอมาวันที่  ๒๐ มิถุนายน  ๒๕๓๙ 
กสท. ไดทําสัญญาใหผูฟองคดีดําเนินการ
ใหบริการวิทยุโทรคมนาคมระบบเซลลูลา
และไดทําขอตกลงกับ ทศท. โดย ทศท. 
ยอมใหโครงขายวิทยุโทรคมนาคมระบบ
เซลลูลาที่ผูฟองคดีทํากับ กสท. ดําเนินการ
เชื่อมตอเขากับโครงขายโทรคมนาคมของ 
ทศท.  โดยกําหนดใหผูฟองคดีและ กสท. ชําระ
คาตอบแทนการเชื่อมโครงขายโทรคมนาคม
ใหแก ทศท. ในอัตราที่กําหนด ทําใหผูใชบริการ
ของผูฟองคดีและผูใชบริการของ ทศท. สามารถ
ติดตอส่ือสารถึงกันไดผานจุดเชื่อมโยงโครงขาย
โทรคมนาคมของ ทศท. และผูฟองคดี 
 ตอมา ไดมีการตราพระราชบัญญัติ
องคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศนและ 
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ จัดต้ัง
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
(กทช.) เพื่อทําหนาที่จัดสรรคลื่นความถี่ 
เลขหมายโทรคมนาคม  การเชื่ อมตอ
โครงขายโทรคมนาคม ควบคุมกํากับดูแล
การประกอบกิจการโทรคมนาคม และ
กําหนดใหการประกอบกิจการโทรคมนาคม
ของ  ทศท .  รวมทั้ ง ผู ที่ ได รั บอนุญาต 
สัมปทานหรือสัญญาจาก ทศท. และ กสท. 
ใหอยูในการกํากับดูแลของ กทช. ตอมาไดมี
การตราพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔  โ ด ย กํ า ห น ด ใ ห 
ผูประสงคประกอบกิจการโทรคมนาคมสามารถ
ขอใบอนุญาตประกอบกิจการจาก กทช. ตาม
เงื่อนไขที่ กทช. กําหนด 
 ผู ฟ องคดี เป นผู ประกอบกิ จการ
โ ท รคมนาคมอยู ก อ นก า รป ร ะกาศ ใ ช

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงไดรับความคุมครองตามมาตรา ๗๙ 
และมาตรา ๘๐ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว 
ที่บัญญัติวา ในการประกอบกิจการโทรคมนาคม
ของ กสท. หรือ ทศท. ถาไดใหอนุญาต ใหสัมปทาน 
หรือให สัญญาแก ผู ใดเปนผูประกอบกิจการ
โทรคมนาคมอยูกอนวันที่พระราชบัญญัติดังกลาว
ใชบังคับ ใหผูได รับใบอนุญาต สัมปทาน หรือ
สัญญานั้น ยังมีสิทธิประกอบกิจการโทรคมนาคม
ตามขอบเขตและสิทธิที่มีอยูเดิมจนกวาการอนุญาต 
สัมปทาน หรือสัญญาดังกลาวจะสิ้นสุดลง และตอง
อยูภายใตหลักเกณฑตามพระราชบัญญัติดังกลาว
และเงื่อนไขที่ กทช. กําหนด บนพื้นฐานของการ
แขงขันโดยเสรีและเปนธรรม และใหถือวาผูนั้นมี
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดเชนเดียวกับผู รับ
ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติดังกลาว  ดังนั้น  
ผูฟองคดีในฐานะคูสัญญากับ กสท. จึงยังคงมีสิทธิ
ตามกฎหมายที่จะประกอบกิจการโทรคมนาคม
ดังเดิม และมี สิทธิ เท าเทียมกับผูถูกฟองคดี  
กสท. ตลอดจนผู รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมรายอื่น 
 ต อมาวั นที่  ๒๐  ตุ ลาคม  ๒๕๔๙   
ผู ฟ อ งคดี ได รั บการจั ดสรร เลขหมาย
โทรคมนาคมสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่จาก 
กทช. เพิ่มจํานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ เลขหมาย และ 
ผูฟองคดีไดชําระคาธรรมเนียมเลขหมาย
โทรคมนาคมดังกลาว ในอัตรา ๒๔ บาทตอ 
เลขหมายตอป หรือ ๒ บาทตอเลขหมายตอเดือน 
ตามประกาศ กทช. เร่ือง หลักเกณฑเพิ่มเติมในการ
จัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมชั่วคราว (ฉบับที่ ๒) 
และการเปลี่ยนแปลงเลขหมายโทรคมนาคมสําหรับ
บริการโทรศัพทเคลื่อนที่จาก ๙ หลัก เปน ๑๐ หลัก 
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๑๐๔ 

เมื่ อวั นที่  ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๔๙  ผู ฟ องคดี 
ไดปฏิบัติตามขอ ๗ ของประกาศ กทช. เร่ือง 
หลักเกณฑในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม
ชั่ ว ค ราว  ลงวั นที่  ๒  สิ งหาคม  ๒๕๔๘  
ที่ กํ าหนดให ผู รับใบอนุญาตที่มี โครงข าย
โทรคมนาคมมีหนาที่ตองแจงผูรับใบอนุญาต
รายอื่นใหทราบถึงเลขหมายโทรคมนาคมที่ 
ไดรับการจัดสรรจาก กทช. และผูรับใบอนุญาต 
ทุกรายมีหนาที่ตองดําเนินการใหเลขหมาย
โทรคมนาคมของผู รับใบอนุญาตอื่นสามารถ
ติดตอกันไดในทุกโครงขาย  ซ่ึงผูฟองคดี 
ไ ด มี ห นั ง สื อ แ จ ง ข อ มู ล เ ล ขหม า ย
โทรคมนาคมสําหรับบริการโทรศัพท 
เคลื่อนที่จํานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ เลขหมาย  
ที่ผูฟองคดีไดรับอนุมัติจัดสรรจาก กทช. 
ใหแกผูถูกฟองคดีทราบ เพื่อใหผูถูกฟอง
คดีใชขอมูลเหลานี้ในการจัดทํา Office Data 
และ Translator ตามหนาที่ของผูถูกฟอง  
คดีในขอ ๘ ของประกาศดังกลาว 
 ผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือแจงผูฟอง
คดีวา ผูฟองคดีจะตองทําหนังสือยืนยัน 
การจายคาเชื่อมโยงโครงขาย (Access 
Charge) ตามขอตกลงกอน ผูถูกฟองคดี 
จึงจะจัดทํา Office Data และเปด Translator 
สําหรับเลขหมายโทรคมนาคมจํานวน  
๑,๕๐๐,๐๐๐ เลขหมาย ที่ผูฟองคดีไดรับ
อนุมัติและจัดสรรใหมจาก กทช.  ซึ่งเงื่อนไข
ดังกลาวไมใช เงื่อนไขที่กฎหมายตลอดจน
ประกาศของ กทช. กําหนดไวแตอยางใด   
การกระทําของผูถูกฟองคดีจึงเปนการจงใจ 
ไมปฏิบัติตามกฎหมาย ทําใหผูฟองคดี 
ไมสามารถใหบริการสาธารณะไดจนกวาจะ
ชําระคาเชื่อมโยงโครงขายใหแกผูถูกฟอง
คดี  อันเปนคาตอบแทนที่นอกเหนือไปจาก

คาตอบแทนที่เปนธรรมตามมาตรา ๒๕ แหง
พระร าช บัญญั ติ ก า รประกอบกิ จกา ร
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔  นอกจากนี้ตาม
ประกาศ กทช. วาดวยการใชและเชื่อมตอโครงขาย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน 
๒๕๔๙ ขอ ๔๖ กําหนดวา การผิดนัดชําระหนี้
คาตอบแทนการใชหรือเชื่อมตอไมถือเปนเหตุให
ระงับหรือลดคุณภาพการใหบริการ  ดังนั้น ไมวาจะ
มีขอพิพาทเกี่ยวกับการชําระคาตอบแทนในการ
เชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมระหวางผูฟองคดีกับ
ผูถูกฟองคดีหรือไม   ผูถูกฟองคดีก็ ไมมี สิทธิ
ขัดขวางมิใหมีการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม
หรือขัดขวางการใชเลขหมายโทรคมนาคมที่ไดรับ
การจัดสรรจาก กทช.  การกระทําของผูถูกฟองคดี
จึงเปนการฝาฝนตอบทบัญญัติของกฎหมาย 
ประกาศ และคําสั่งของ กทช.  ตลอดจนเงื่อนไขใน
การออกใบอนุญาตใหแกผูถูกฟองคดี กอใหเกิด
ความเสียหายแกผูฟองคดีและประชาชนผูมีสิทธิ
ไดรับการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่และโทรศัพท
พื้นฐาน ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหายทั้งใน
ดานธุรกิจ การเงิน ชื่อเสียง  ตลอดจนทางทํามาหา
ไดของผูฟองคดี 
 ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ ง 
ดังนี้ 
 ๑. ใหผูถูกฟองคดีปฏิบัติหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติประกอบกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกาศ และคําสั่ งของ  กทช.  
ที่เกี่ยวของ โดยดําเนินการจัดทํา Office Data 
และการเปด Translator และเชื่อมตอโครงขาย
โทรคมนาคมของผูถูกฟองคดีกับโครงขาย
โทรคมนาคมของผูฟองคดี เพื่อใหเลขหมาย
โทรคมนาคมใหมจํานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ เลข
หมาย ที่ผูฟองคดีไดรับอนุมัติและจัดสรรจาก 
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กทช.  และเลขหมายโทรคมนาคมของผูถูกฟอง
คดีสามารถติดตอส่ือสารระหวางกันไดอยาง
สมบูรณ 
 ๒. หามมิใหผูถูกฟองคดีเรียกเก็บ
คาตอบแทนภายใตขอตกลงเชื่อมโยง
โครงขายแตใหเรียกเก็บเฉพาะคาเชื่อมตอ
โครงขายโทรคมนาคมในอัตราที่ผูถูกฟอง
คดีกําหนดและไดรับอนุมัติจาก กทช. ซึ่งใช
กับผูประกอบกิจการโทรคมนาคมทุกราย และให
คงไวซึ่งการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมตอไป 
 ๓. ใ ห ผู ถู ก ฟ อ ง ค ดี ช ด ใ ช
คาเสียหายแกผูฟองคดี ดังนี้ 
  ๓.๑ คาธรรมเนียมเลขหมายที่ 
ผูฟองคดีไดชําระใหแก กทช. เปนรายเดือน 
เดือนละ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท สําหรับเลขหมาย
โทรคมนาคม จํานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ เลขหมาย  
ที่ ผูฟองคดีได รับอนุมัติและจัดสรรใหมจาก 
กทช. ต้ังแตเดือนตุลาคม ๒๕๔๙  ซึ่งเปนเวลา
เร่ิมเปดใชบริการเลขหมายโทรคมนาคมใหม
ดังกลาว จนถึงเดือนมกราคม ๒๕๕๐ รวม  
๔ เดือน เปนเงินจํานวน ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
และคาธรรมเนียมเลขหมายตามอัตราดังกลาว
นับแต เดือนกุมภาพันธ  ๒๕๕๐ เปนตนไป  
จนกวาผูถูกฟองคดีจะดําเนินการใหเพื่อให 
เลขหมายใหมดังกลาวทั้งหมดเปดใชงานได
อยางสมบูรณ 
  ๓.๒ คาเสียโอกาสจากการที่
ประชาชนไมมาขอรับบริการจากผูฟองคดี 
ในสวนของเลขหมายใหม โดยคํานวณจาก
รายรับเฉล่ียต อเลขหมายต อวั นเปนเงิ น  
๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท นับจากวันฟองเปนตนไป

จนกวาผูถูกฟองคดีจะดําเนินการใหเลขหมายใหม
ดังกลาวเปดใชงานไดอยางสมบูรณ 
  ๓.๓  คาเสียหายตอชื่อเสียงและ
คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธเพื่อให
ประชาชนผูใชบริการเกิดความเชื่อมั่นใน
บริการของผูฟองคดีเปนเงิน ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓.๔ ใ ห ผู ถู ก ฟ อ ง ค ดี ช ด ใ ช
คาธรรมเนียมศาลแทนผูฟองคดี 
 ผู ฟ องคดีมี คํ าขอให ศาลกํ าหนด
มาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกข
ชั่วคราวกอนการพิพากษา  โดยอางวาขณะนี้ 
ผูฟองคดีไดจําหนายเลขหมายโทรคมนาคมที่ 
ผูฟองคดีไดรับการอนุมัติและจัดสรรใหมจาก 
กทช. จํานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ เลขหมาย ใหแก
ประชาชนแลวจํานวน ๔๕,๓๒๓ เลขหมาย และ
ผูฟองคดีไดรับการรองเรียนจากผูใชบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่ตามเลขหมายโทรคมนาคม
ดังกลาววา ไมสามารถติดตอสื่อสารกับ
ผู ใชบริการโทรศัพทพื้นฐานในโครงขาย
โทรคมนาคมของผูถูกฟองคดีได สงผลใหมี
ความเสียหายแก ผูฟองคดีและประชาชน
ผูใชบริการมากขึ้น  นอกจากนี้ภายหลังจากที่ 
ศาลปกครองมีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการ
คุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา
ในคดีหมายเลขดํา ที่ ๘๘/๒๕๕๐ ผูถูกฟองคดีได
ดําเนินการจัดทํา Office Data และ Translator และ
เชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมของบริษัท โทเทิ่ล 
แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) กับโครงขาย
โทรคมนาคมของผูถูกฟองคดีเพื่อใหผูใชบริการของ
ทั้งสองโครงขายติดตอส่ือสารกันไดอยางสมบูรณ  
กรณียอมสงผลกระทบตอผูฟองคดีเปนอยางมาก 
เพราะจะมีเพียงผูใชบริการในโครงขายของผูฟองคดี 
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เทานั้นที่ไมสามารถติดตอส่ือสารกับผูใชบริการ
ในโครงขายโทรคมนาคมของผูถูกฟองคดี  
ในขณะที่ ผู ใช บ ริการของผู ประกอบการ 
ในโครงขายอื่น เชน บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส 
คอมมูนิ เคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัท  
แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 
สามารถติดตอส่ือสารกับผูใชบริการในโครงขาย
ของผูถูกฟองคดีได ยอมเปนเหตุใหผูใชบริการ
หันไปเลือกใชบริการของผูประกอบการรายอื่น
แทน อันจะทําใหเกิดความเสียหายและเกิดผล
กระทบตอการประกอบกิจการของผูฟองคดี
อยางรายแรง 
 
 

๒.  ประเด็นพิจารณา 
 

 พิเคราะหแลวเห็นวา  คดีนี้ผูฟองคดี
ฟองวา ผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหาย
จากการที่ ผูถูกฟองคดีไมเชื่อมตอโครงขาย
โทรคมนาคมของผูฟองคดีกับโครงขายของผูถูก
ฟองคดี ซึ่งเปนการละเลยตอหนาที่และฝาฝน
ตอกฎหมายอันเปนการละเมิดตอผูฟองคดี และ
ผูฟองคดีไดมีคําขอใหศาลกําหนดมาตรการหรือ
วิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการ
พิพากษา  โดยให ผูถูกฟองคดี ดําเนินการ
เชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมในระหวางการ
พิจารณาคดีของศาล อันเปนคําขอใหศาลมี
คําสั่งใด ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดรอนเสียหายที่
ผูฟองคดีจะไดรับตอไปเนื่องจากการกระทําของ
ผูถูกฟองคดี  ซึ่งศาลมีอํานาจสั่งไดในกรณีที่
เห็นสมควร หรือคูกรณีรองขอตามมาตรา ๖๖ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ กับขอ ๗๕ 
และขอ ๗๗ ของระเบียบของที่ประชุมใหญ 

ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกอบกับมาตรา ๒๕๔ 
และมาตรา ๒๕๕ แหงประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง 
 เมื่อขอเท็จจริงรับฟงไดวา เลขหมาย
โทรศัพทที่ผูฟองคดีไดรับจัดสรรจาก กทช. จํานวน 
๑,๕๐๐,๐๐๐ เลขหมาย ไดสงลงระบบจําหนาย 
ทั้งหมดแลว และมีประชาชนซื้อและเปดใชบริการ
แลวจํานวนประมาณ ๕๐,๐๐๐ เลขหมาย  ดังนั้น 
การที่ศาลจะวินิจฉัยวาการไมเชื่อมตอโครงขาย
โทรคมนาคมของผูถูกฟองคดีเปนการกระทําที่ผูถูก
ฟองคดีมีสิทธิดําเนินการไดตามขอตกลงที่ผูฟอง
คดีมีตอผูถูกฟองคดีหรือไม  และเปนการละเลยตอ
หนาที่หรือฝาฝนตอกฎหมายและประกาศของ กทช. 
อันเปนการละเมิดตอผูฟองคดีหรือไม เปนเนื้อหา
ของคดีที่ศาลจะตองพิจารณาตอไป  และถึงแมวา
ขอพิพาทในคดีนี้ เปนขอพิพาทระหว าง 
ผูประกอบกิจการโทรคมนาคม ไมใชขอพิพาท
กับประชาชนผูใชบริการของผูฟองคดี  แต 
การที่ ผู ถู กฟองคดี ไม เชื่ อมตอโครงข าย
โทรคมนาคมเพื่อให ผูใชบริการเลขหมาย
โทรศัพทที่ผูฟองคดีไดรับการจัดสรรจาก กทช. 
สามารถติดตอกับเลขหมายโทรคมนาคมของ 
ผูถูกฟองคดีตามขอตกลงและแนวทางปฏิบัติ 
ที่มีอยูเดิมยอมกระทบตอการติดตอสื่อสาร
ของประชาชนที่ผูฟองคดีใหบริการไปแลว  
หากตอมาศาลเห็นวาการกระทําดังกลาว ผูถูก
ฟองคดีไมมีสิทธิดําเนินการตามขอตกลงหรือ
เปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายแลว  
ความเสียหายของประชาชนที่ถูกกระทบไป
แลวยอมยากแกการเยียวยาแกไขในภายหลัง  
และถึงแมศาลจะมีคําพิพากษาคดีนี้อยางไร   
ผูถูกฟองคดียอมมีสิทธิ เรียกคาเชื่อมตอ
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โครงขายโทรคมนาคมที่ดําเนินการไปแลว
ไดในภายหลัง  อีกทั้งการที่ศาลจะมีคําสั่ง
บรรเทาทุกขตามคําขอของผูฟองคดี 
ไมเปนปญหาอุปสรรคแกการบริหารงาน
ของรัฐแตอยางใด  กลับทําใหการบริการ
สาธารณะตอประชาชนในดานการติดตอ 
สื่อสารสามารถดําเนินการตอไปได 
 สวนที่ผูถูกฟองคดีชี้แจงวา หากศาล 
มีคําสั่งบรรเทาทุกขชั่วคราวก็ขอใหมีคําสั่ง
เฉพาะหมายเลขที่ไดจําหนายใหประชาชนไปใน
วันที่มีคําสั่งนั้น  เห็นวา เลขหมายโทรศัพท
จํานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ เลขหมาย ที่ผูฟองคดี
ไดรับอนุมัติและจัดสรรจาก กทช. และไดชําระ
คาเลขหมายใหกับ กทช. ในอัตราเดือนละ  
๒ บาทตอเลขหมาย นับแตเดือนตุลาคม ๒๕๔๙ 
ไปแลว จึงถือวาผูฟองคดีไดรับความเสียหาย
หากไมสามารถจําหนายใหกับประชาชนได 
ขออางของผูถูกฟองคดีจึงไมอาจรับฟงได 
 

๓.  ผลคําสั่งของศาลปกครอง 
 

 จึงมีคําสั่งกําหนดมาตรการเพื่อ
บรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาโดย
ให ผู ถู กฟ องคดี ดํ า เนิ นการเชื่ อมต อ
โครงขายโทรคมนาคมเพื่อใหผูใชเลขหมาย
โทรศัพทที่ผูฟองคดีไดรับการจัดสรรจาก 
กทช . จํานวน ๑,๕๐๐ ,๐๐๐ เลขหมาย 
สามารถติดตอกับเลขหมายโทรคมนาคม
ของผูถูกฟองคดีได จนกวาคดีจะถึงที่สุด
หรือจนกวาศาลจะมีคําสั่งเปนอยางอ่ืน 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 “เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและ
ปฏิบัติของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน 
จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไป
ในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อใหกาวทันตอ
โลกยุคโลกาภิวัตน “ความพอเพียง” หมายถึง ความพอประมาณ 

ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดี
พอสมควร ตอการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง 
ทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ 
และความระมัดระวังอยางยิ่ง ในการนําวิชาการตาง ๆ มาใชในการ
วางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะตอง
เสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ 
นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม ความ
ซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความ
อดทน ความเพียร มีสติปญญา และความรอบคอบ เพื่อใหสมดุล 
และพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง  
ทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอก 
ไดเปนอยางดี” 
 
 

“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
พระราชทานแนวปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” 

แกสํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
เมื่อวันที ่๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ 



 

รางกฎหมายทีอ่ยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาทีน่าสนใจ 

๑๐๙ 

 
 

 
 
 
 
 
 

รางพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. .... 
 

ก. ประวัติ ความเปนมา และสถานะของรางพระราชบญัญัติ ณ ปจจุบัน∗ 
 

 กระทรวงมหาดไทยไดเสนอรางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล 

สวนทองถิ่น พ.ศ. .... โดยการปรับปรุงหลักการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมจากการที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล

สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงมีอิสระใน

การบริหารงานบุคคล  โดยมีองคกรกลางการบริหารงานบุคคลระดับทองถิ่นรวม ๒๒๘ 

องคกร  แตละองคกรมีมาตรฐานการบริหารงานบุคคลตางกัน  การถายโอนหรือยาย

บุคลากรระหวางกันไมอาจที่จะกระทําได ทําใหเกิดปญหาความเจริญกาวหนา และ

การแกไขปญหาการปฏิบัติหนาที่อันมิชอบของบุคลากรไมอาจกระทําได  จึงสมควร

ปรับปรุงการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยคํานึงถึงความ 

มีอิสระขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยอาศัยหลักการสรางเอกภาพองคกรใหเปน 

๒ ระดับ คือ  คณะกรรมการพนักงานสวนทองถิ่น (ก.ถ.)  เปนองคกรกลางกําหนด

มาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นและคณะอนุกรรมการพนักงานสวนทองถิ่น

จังหวัด (อ.ก.ถ. จังหวัด) กับคณะอนุกรรมการพนักงานสวนทองถิ่นขนาดใหญ (อ.ก.ถ. 

ทองถิ่น) ทําหนาที่บริหารงานบุคคลองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่อยูในเขตรับผิดชอบ  

และใหคณะกรรมการพนักงานสวนทองถิ่นมีอํานาจโอนยายพนักงานสวนทองถิ่น

                                                            
∗ ขอมูล ณ วันที่  ๑  กุมภาพันธ  ๒๕๕๐. 

โดย  นางสาวจฬุารัตน  ยะปะนนั 
นิติกร กลุมงานพัฒนากฎหมาย สํานกักฎหมาย



 

รางกฎหมายทีอ่ยูระหวางการพจิารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาท่ีนาสนใจ 

๑๑๐  

ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันได  สําหรับการบริหารงานบุคคลของ

ขาราชการกรุงเทพมหานครใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร 

 คณะรัฐมนตรีไดมีมติรับหลักการเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๘  เห็นชอบใน

หลักการ  ปจจุบันรางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ....  

อยูในระหวางการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา  คณะพิเศษซึ่งได

พิจารณาเสร็จส้ินในวาระที่ ๒ และเห็นควรนํารางพระราชบัญญัติดังกลาวเปดรับฟง

ความคิดเห็น เพื่อประกอบการตรวจพิจารณารางในวาระที่ ๓ หรือวาระสุดทายตอไป 
 

 

    
ข. หลักการของรางพระราชบญัญัติระเบียบบริหารงานบคุคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. .... 

 

หลักการ 

 ปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 

 เหตุผล 

 โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  ได

ใชบังคับมาเปนเวลาอันสมควรแลว บทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวบางสวน 

ไมเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน เชน ในสวนที่เกี่ยวกับองคกรที่ทําหนาที่ในการ

บริหารงานบุคคลมีหลายระดับและมีการแยกเปนแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ตางกันไป ทําใหไมมีเอกภาพในการบริหาร  การบริหารงานบุคคลไมเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน  การโอน (ยาย)  พนักงานสวนทองถิ่นมีข้ันตอนมากและจะตองไดรับความ

เห็นชอบทั้งฝายผูบริหารและพนักงานสวนทองถิ่นทําใหไมอาจที่จะโอน (ยาย)  ได และ

ไมเอื้อตอการหมุนเวียนพนักงานสวนทองถิ่นระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

ตลอดจนการพิจารณาโทษวินัยอยางรายแรงและการพิจารณาอุทธรณโทษวินัยอยาง

รายแรงใหมีหลักประกันในความเปนธรรมใหกับพนักงานอีกทั้งการปรับปรุงในเรื่อง

อํานาจหนาที่ในการคัดเลือก  การสอบคัดเลือก  การสอบแขงขันใหมีระบบที่จะ

กอใหเกิดความเปนธรรมไมมีการเลือกปฏิบัติกับพนักงานและบุคคลโดยทั่ว ๆ ไป  และ

ทําใหการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น โดยรวมมีความเปนธรรมและมีหลักประกัน 

ในความกาวหนาในอาชีพราชการ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 



 

รางกฎหมายทีอ่ยูระหวางการพจิารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาท่ีนาสนใจ 

๑๑๑  

ค.  สรุปสาระสําคัญ 
 ๑.   เหตุผลและความจําเปนในการเสนอขอแกไขเพิ่มเติม 
  เนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  

พ.ศ. ๒๕๔๒ ไมสอดคลองกับการดําเนินการบริหารงานขององคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นในปจจุบัน ซึ่งมีความซับซอนตามลักษณะของภารกิจและความ

รับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้น จึงไดยกเลิกพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว แลวตรากฎหมาย

วาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นฉบับใหมข้ึนใชบังคับแทนเพื่อให

สอดคลองกับการปฏิบัติงานรูปแบบใหม อํานวยการใหการโอน (ยาย) พนักงาน 

สวนทองถิ่นทุกรูปแบบมีความคลองตัวมากขึ้น ตรงกับความตองการขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นและพนักงานสวนทองถิ่น และมีมาตรฐานการบริหารงานบุคคล

ของพนักงานสวนทองถิ่นแตละประเภทมีทิศทางในการบริหารงานบุคคลที่เหมาะสม

และเปนธรรม 
 ๒.   หลักการในประเด็นสําคัญๆ ที่ควรมีอยูในรางกฎหมาย 
   ก.  บททั่วไป 
   ๒.๑  “องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายถึง กรุงเทพมหานคร 

องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล และองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น 

   “องคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญ” หมายถึง องคการบริหาร

สวนจังหวัด เทศบาลนคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่ ก.ถ. 

กําหนดใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญ  

   ๒.๒  ให รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตาม

พระราชบัญญัติ   

 
                 ข.  คณะกรรมการพนักงานสวนทองถิ่น 
   ใหมีคณะกรรมการพนักงานสวนทองถิ่น เรียกโดยยอวา “ก.ถ.” เปน

องคกรไตรภาคี  มีกรรมการจํานวน ๒๔ คนประกอบดวย รัฐมนตรีว าการ

กระทรวงมหาดไทยเปนประธาน กรรมการโดยตําแหนง ๖ คน ผูทรงคุณวุฒิ ๘ คน 

ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ๘ คน อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเปน

กรรมการและเลขานุการ 



 

รางกฎหมายทีอ่ยูระหวางการพจิารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาท่ีนาสนใจ 

๑๑๒  

   ก.ถ. มีอํานาจกําหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  

มีอํานาจในการสอบแขงขัน สอบคัดเลือก คัดเลือกตําแหนงบริหาร พิจารณาอุทธรณ

โทษวินัยอยางรายแรงและการรองทุกขเนื่องจากการถูกใหออกจากราชการ ใหความ

เห็นชอบในการแตงตั้งและพนจากตําแหนง มีมติใหโอนระหวางจังหวัด มีอํานาจแกไข

เปลี่ยนแปลงคําสั่งที่ไมเปนไปตามกฎหมายมาตรฐาน หรือมติ ก.ถ. 

   มีอํานาจสั่งระงับการดําเนินการหรือมติของ อ.ก.ถ. จังหวัดหรือ 

อ.ก.ถ. ทองถิ่นที่ขัดหรือแยงกับมาตรฐาน กรณีพนักงานสวนทองถิ่นซึ่งปฏิบัติหนาที่

ผูบริหารแลวปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติโดยมิชอบดวยกฎหมาย  ก.ถ. อาจมีมติให

พนจากหนาที่เดิมเปนการชั่วคราวได กรณี ก.ถ. เห็นวาผูบริหารทองถิ่นจงใจหรือ

ประมาทเลินเลออยางรายแรงกอใหเกิดความเสียหายตอการบริหารงาน ก.ถ. อาจมีมติ

สงเรื่องใหผูที่มีอํานาจในการกํากับดูแลดําเนินการได 

   ใหมี สํานักงาน ก.ถ. เปนสวนราชการในสังกัดกรมสงเสริม 

การปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
 
 ค.  คณะอนุกรรมการพนักงานสวนทองถิ่น 
  ๑.   ใหมีคณะอนุกรรมการพนักงานสวนทองถิ่นจังหวัด เรียกโดยยอวา 

“อ.ก.ถ.จังหวัด” ผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน หัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของ

จํานวน ๔ คน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน ๖ คน ผูทรงคุณวุฒิจํานวน  

๖ คน เปนกรรมการ หัวหนากลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเปนกรรมการและ

เลขานุการ 

  อ.ก.ถ. จังหวัดมีอํานาจหนาที่ เห็นชอบในการบรรจุแตงตั้งตามที่ ก.ถ. 

กําหนดพิจารณารายงานการดําเนินการทางวินัยและพิจารณาอุทธรณโทษวินัยอยาง

ไมรายแรง กํากับดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นปฏิบัติตามกฎหมาย  

  ใหกลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดทําหนาที่เปนสํานักงาน

เลขานุการ อ.ก.ถ. จังหวัด 

  ๒.  ใหมีคณะอนุกรรมการพนักงานสวนทองถิ่นในองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นขนาดใหญ เรียกโดยยอวา “อ.ก.ถ.ทองถิ่น” ผูบริหารทองถิ่นเปนประธาน 

ทองถิ่นจังหวัด และหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดจํานวน ๓ คน ผูทรงคุณวุฒิ

จํานวน ๔ คน สมาชิกสภาทองถิ่น ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นและพนักงาน 



 

รางกฎหมายทีอ่ยูระหวางการพจิารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาท่ีนาสนใจ 

๑๑๓  

สวนทองถิ่นจํานวน  ๓  คนเปนกรรมการ อ.ก.ถ. ทองถิ่นคัดเลือกพนักงานทองถิ่น 

หนึ่งคนเปนเลขานุการ 

  อ.ก.ถ. ทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ ใหความเห็นชอบในการบรรจุแตงตั้งและ

การเลื่อนระดับ ตามที่ ก.ถ. กําหนดใหความเห็นชอบในการโอนและใหรับโอนพนักงาน

สวนทองถิ่น 
 ง.   การบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
  พนักงานสวนทองถิ่น มี ๔ ประเภท ประกอบดวย ประเภทตําแหนงปฏิบัติ 

ประเภทตําแหนงวิชาชีพ ประเภทตําแหนงวิชาการ ประเภทตําแหนงบริหาร 

  ใหพนักงานสวนทองถิ่นมีสิทธิไดรับประโยชนตอบแทนตางๆ ไมตํ่ากวา 

ขาราชการพลเรือน กรณีขาราชการพลเรือนมีสิทธิไดรับสิทธิสวัสดิการใด ๆ เพิ่มข้ึน

จากเดิมอันเนื่องจากทางราชการกําหนดใหพนักงานสวนทองถิ่นมีสิทธิได รับ

เชนเดียวกับขาราชการพลเรือนโดยอนุโลม เวนแต ก.ถ. จะกําหนดเปนอยางอื่น 

  คาใชจายที่เปนเงินเดือนและคาจางที่ไมรวมถึง ประโยชนตอบแทนอื่น 

จะกําหนดใหเกินรอยละสี่สิบของงบประมาณรายจายประจําปไมได แตกรณีมีเหตุ 

อันควร ก.ถ.อาจมีมติใหยกเวนการดําเนินการได 

  การออกคําสั่งเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ใหเปนอํานาจ

ของผูบริหารทองถิ่นเวนแตเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญ ในตําแหนง

ปฏิบัติหรือตําแหนงอื่นที่ ก.ถ. กําหนดใหเปนอํานาจของปลัดองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นโดยความเห็นชอบของผูบริหารทองถิ่น 

 
 จ.   การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติ
ราชการ 
  กําหนดใหพนักงานสวนทองถิ่นผูใดปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผล ถือวาผูนั้นมีความชอบที่จะไดรับบําเหน็จความชอบ คําชมเชย เครื่อง

เชิดชูเกียรติยศ รางวัล การเลื่อนขั้นเงินเดือนตามควรแกกรณี ทั้งนี้กําหนดเปน

มาตรฐานเดียวกันกับ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 

 

 

 



 

รางกฎหมายทีอ่ยูระหวางการพจิารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาท่ีนาสนใจ 

๑๑๔  

 ฉ.   วินัย การรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัย การอุทธรณ และ 
รองทุกข 
  พนักงานสวนทองถิ่นตองรักษาวินัยตามมาตรฐานที่ ก.ถ.กําหนด กรณี 

มีมูลกลาวหาวากระทําผิดวินัยใหแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือทําการสอบสวน

ภายในสิบหาวัน หากไมมีบุคคลที่จะแตงตั้งเปนกรรมการใหรายงานตอผูวาราชการ

จังหวัด หรือนายอําเภอผูกํากับดูแลเพื่อจัดหาบุคคลที่จะเปนกรรมการสอบสวนให

ภายในสามสิบวัน และกําหนดใหกรรมการสอบสวนเปนเจาพนักงานตามประมวล

กฎหมายอาญา 

  การอุทธรณโทษวินัยอยางไมรายแรงใหอุทธรณตอ อ.ก.ถ. จังหวัด การ

อุทธรณวินัยอยางรายแรง ใหอุทธรณตอ ก.ถ. 

  ผูถูกสั่งใหออกจากราชการใหรองทุกขตอ ก.ถ. กรณีเกิดความคับของใจ

จากผูบังคับบัญชาใหรองทุกขตอผูบริหารทองถิ่น ถาเหตุเกิดจากผูบริหารทองถิ่นให

รองทุกขตอ อ.ก.ถ. จังหวัด 

 
 ช.   บทเฉพาะกาล 
  ใหดําเนินการใหมี ก.ถ. ใหเสร็จส้ินภายในหกเดือนนับแตพระราชบัญญัติ

นี้ใชบังคับในระหวางที่ยังไมมี ก.ถ. ให ก.ถ. เดิมทําหนาที่ไปพลางกอนเทาที่จําเปน

จนกวาจะมี ก.ถ. และใหจัดตั้งสํานักงาน ก.ถ.ภายใน ๖ เดือน ระหวางที่ไมมีสํานักงาน 

ก.ถ. ใหอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจัดตั้งสํานักงาน ก.ถ. ชั่วคราวขึ้น 

  ใหดําเนินการใหมี อ.ก.ถ. จังหวัดและ อ.ก.ถ. ทองถิ่น ภายใน ๖ เดือน  

นับแต พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ ในระหวางไมมี อ.ก.ถ. จังหวัดใหผูวาราชการ

จังหวัดคัดเลือกผูแทนสวนราชการใน ก.จ.จ. , ก.ท.จ. และ ก. อบต. จังหวัด และจัดใหมี

การคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิและผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน ก.จ.จ. , ก.ท.จ. 

และ ก. อบต. จังหวัดเพื่อเปนคณะกรรมการใน อ.ก.ถ. จังหวัดชั่วคราวจนกวาจะมี 

อ.ก.ถ. จังหวัด 

  ในวาระเริ่มแรกใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจัดใหมีการคัดเลือก

ผูแทน องคกรปกครองสวนทองถิ่นแลวใหคัดเลือกกันเองเปนกรรมการผูแทนองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ใน ก.ถ. หลังจากที่มีกรรมการผูแทนสวนราชการและผูแทน

องคกรปกครองสวนทองถิ่นแลวใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นประกาศรับสมัคร

บุคคลเพื่อเปนผูทรงคุณวุฒิใน ก.ถ. แลวใหกรรมการผูแทนสวนราชการและผูแทน



 

รางกฎหมายทีอ่ยูระหวางการพจิารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาท่ีนาสนใจ 

๑๑๕  

องคกรปกครองสวนทองถิ่นคัดเลือกใหเหลือจํานวน ๒๔ คนแลวใหทั้ง ๒๔ คนเลือก

กันเองเปนผูทรงคุณวุฒิใน ก.ถ. 

  ในวาระเริ่มแรกใหผูวาราชการจังหวัดจัดใหมีการคัดเลือกผูแทนสวน

ราชการและผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนคณะอนุกรรมการใน อ.ก.ถ. จังหวัด

แลวประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเปนผูทรงคุณวุฒิแลวใหผูแทนสวนราชการและผูแทน

องคกรปกครองสวนทองถิ่นคัดเลือกใหเหลือ ๑๘ คน แลวใหทั้ง ๑๘ คนคัดเลือกกันเอง

เพื่อเปนผูทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ถ. จังหวัด 

  ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน หนี้ สิทธิ และเงินงบประมาณ ของ

สํานักงาน ก.ถ. สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ไปเปนของกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่นนับแต พระราชบัญญัตินี้มีผลบังคับใช  
 

  ทั้งนี้  รายละเอียดปรากฏในรางฯ ซึ่งทานที่สนใจสามารถ download และ

รวมแสดงความคิดเห็นผานทางเว็บไซด หรือสงเปนหนังสือถึงสํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกาได 

 

☺☺☺☺ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          ทานผูอานวารสาร “จุลนิติ” ผูใดมีความประสงคตองการทีจ่ะแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ 
   รางพระราชบญัญัติฉบับดังกลาว สามารถเสนอความเห็นได โดยผานทางเวบ็ไซด ดังน้ี  : 

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



 
 
 
 
 

 คุณธรรมสี่ประการ 
 ประการแรก  คือ การที่ทุกคน คิด พูด ทํา ดวยความเมตตา 
มุงดี มุงเจริญตอกัน 
 ประการที่สอง คือ การที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกัน 
ประสานงานประสานประโยชนกัน ใหงานที่ทําสําเร็จผลทั้งแกตน 
แกผูอื่น และแกประเทศชาติ 
 ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติ ปฏิบัติตน อยูใน
ความสุจริต ในกฎกติกา และในระเบียบแบบแผนโดยเทาเทียม 
เสมอกัน 
 ประการที่สี่  คือ  การที่ตางคนตางพยายามทําความคิด
ความเห็นของตนใหถูกตองเที่ยงตรงและมั่นคงอยูในเหตุในผล 
 หากความคิดจิตใจและการประพฤติปฏิบัติลงรอยเดียวกัน
ในทางที่ดีที่ เจริญนี้ ยังมีพรอมมูลอยูในกาย ในใจของคนไทย  
ก็มั่นใจไดวา ประเทศชาติไทยจะดํารงมั่นคงอยูตลอดไปได 
 
 
 
 

พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั 
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ 

เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป 
 
 



 

แนะนํากฎหมายใหมท่ีนาสนใจ 
๑๑๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    หลักการและเหตผุล 
  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ 
รวมทั้งการดําเนินการอ่ืนที่เกี่ยวของของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร เพื่อใหการดําเนินกิจการของธนาคารมีความ
คลองตัวและมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น และสามารถทําหนาที่เปนสถาบัน
การเงินเพื่อการพัฒนาชนบทไมวาจะเปนการสนับสนุนทางการเงิน หรือ
การบริหารจัดการ  ใหแกบุคคลหรือนิติบุคคลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาผลิตภัณฑทางการเกษตรและการพัฒนาชนบท นอกจากนั้น
เพื่อใหมีการระดมเงินทุนในการดําเนินกิจการของธนาคาร สมควรเพิ่ม
สัดสวนการถือหุนของสถาบันการเงินและบุคคลอื่นดวย 
 
สาระสาํคญัในสวนท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเตมิ 
 ๑.  ความในมาตรา ๖ ไดมีการแกไขเพ่ิมเติมโดยกําหนดให
ธนาคารมีสํานักงานใหญในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดอ่ืน และจะตั้ง
สํา นักงานสาขาหรือตั วแทน  ณ  ท่ี อ่ื น ใดภายในหรือภายนอก
ราชอาณาจักรก็ได แตทั้งนี้ในการจะตั้งสาขาหรือตัวแทนภายนอก
ราชอาณาจักรนั้นตองไดรับอนุมัติจากรฐัมนตรีกอน 
 ๒.  ความในมาตรา  ๗  ได มีการแก ไขเ พ่ิมเติมในเรื่อง
หลักเกณฑการถือหุนของธนาคาร โดยกฎหมายไดกําหนดทุนเรือนหุน
ของธนาคารไว ๔,๐๐๐ ลานบาท แบงออกเปน ๔๐ ลานหุน โดยมีมูลคา
หุนละ ๑๐๐ บาท โดยในการขายหุนของธนาคารดังกลาวใหเปนไปตาม
ขอบังคับของธนาคารโดยใหกระทรวงการคลังถือหุนของธนาคารไม
นอยกวารอยละ ๗๕ ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

โดย  นางสาวสุทธมิาตร  จันทรแดง
นิติกร  กลุมงานพัฒนากฎหมาย

พระราชบญัญัติธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ
การเกษตร (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
           ๏  ใหไว ณ  วันท่ี  ๓  มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ๏ ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
วันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๙ เลม ๑๒๓ 
ตอนที่ ๒๕ ก หนา  ๑ 



 

แนะนํากฎหมายใหมท่ีนาสนใจ 
๑๑๘ 

  สถาบันการเงินที่มิใชเปนสถาบันการเงินของรัฐ หรือ
บุคคลอื่นที่มิใชเปนหนวยงานของรัฐ จะขายหุนในจํานวนที่นับรวมกัน
แลวเกินกวารอยละ ๕ ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดมิได 
  ทั้งนี้ บุคคลใดที่มิใชกระทรวงการคลัง สถาบันการเงิน
ของรัฐ หนวยงานของรัฐ จะถือหุนธนาคารเกินรอยละ ๕ ของจํานวน
หุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดมิได และหากมีการถือหุนเกินจํานวน
ดังกลาวแลว  บุคคลนั้นจะยกเอาการถือหุนในสวนที่เกินนั้นขึ้นยันตอ
ธนาคารมิได และหากธนาคารพบวาผูถือหุนรายใดถือหุนเกินจํานวน
ดังกลาว ใหธนาคารแจงใหผูนั้นทราบเพื่อดําเนินการจําหนายหุนที่เกิน
นั้นเสีย  
 ๓.  ไดมีการเพ่ิมความใน (๓), (๔) และความในวรรคสองของ
มาตรา ๙ ในเรื่องวัตถุประสงคของธนาคาร ดังนี้ 
  ๓.๑  ใหธนาคารดําเนินงานเปนสถาบันการเงินเพื่อการ
พัฒนาชนบท โดยใหความชวยเหลือทางการเงินหรือการบริหารจัดการ
แกบุคคล กลุมบุคคล ผูประกอบการ กองทุนหมูบานหรือชุมชน 
รวมทั้งองคกรที่จัดตั้งขึ้นในรูปแบบใดที่มีวัตถุประสงคในการสนับสนุน
การประกอบอาชีพของเกษตรกรหรือชุมชน ทั้งนี้ เพื่อสงเสริมใหมี 
การพัฒนาผลผลิตหรือผลิตภัณฑของเกษตรกรหรือชุมชนให มี
ประสิทธิภาพทั้งในดานการลงทุน การผลิต การแปรรูป และการตลาด 
หรือเพื่อสงเสริมใหชุมชนมีความเขมแข็งในดานเศรษฐกิจหรือเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต (มาตรา ๙ (๓)) 
  ๓.๒  ใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ เพื่อใช
ดํ า เนินงานภายใตขอบเขตวัตถุประสงค ในการจัดตั้ งสหกรณ 
(มาตรา๙ (๔)) 
  ทั้งนี้ โดยกําหนดในกรณีของการใหความชวยเหลือทาง
การเงินตามความในวรรคหนึ่ง (๑) (ข) (ค) และ (ง) รวมทั้งการ
ดําเนินการตามความในวรรคหนึ่ง (๒) (๓) และ (๔) ของมาตรา ๙ ให
กระทําไดเทาที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 ๔. ความใน (๑) (๒) (๑๒) (๑๔) (๑๕) และ (๑๗) ของ 
มาตรา ๑๐ ไดมีการแกไขเพ่ิมเติม รวมทั้งไดมีการเพ่ิมความใน (๖/๑) 
(๑๖/๑) และ (๑๖/๒) ของมาตรา ๑๐ ในกรณีของการกําหนดให
ธนาคารมีอํานาจกระทํากิจการในกรณีดังตอไปนี้ 
  (๑)  ใหกูเงินเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคในมาตรา ๙  
(มาตรา ๑๐ (๑)) 
  (๒)  ค้ําประกันตามที่กําหนดไวในขอบังคับของธนาคาร  
(มาตรา ๑๐ (๒)) 
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  (๓)  ใหกูเงินหรือออกหนังสือค้ําประกันใหแกผูถือตรา
สารทางการเงินซึ่ งออกโดยธนาคารหรือใหแกบุคคลใดตามที่
คณะกรรมการกําหนด โดยใชตราสารทางการเงินซึ่งออกโดยธนาคาร
เปนประกัน (มาตรา ๑๐ (๖/๑)) 
  (๔)  รับฝากเงินเพื่อสงเคราะหชีวิตของเกษตรกรและ
ครอบครั วของเกษตรกรตามที่ กํ าหนดในขอบั งคับของธนาคาร 
(มาตรา ๑๐ (๑๒)) 
  (๕) จัดตั้งบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด เพื่อ
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเกษตรกรรมหรือธุรกิจที่เปนประโยชนโดยตรง
แกกิจการของธนาคารตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรโดยไดรับความ
เห็นชอบจากรัฐมนตรี และเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ (มาตรา ๑๐ 
๑๔)) 
  (๖ )  ร วมลงทุนกับนิติบุคคลที่ มี วัตถุประสงคการ
ดํ า เนิ น ง านภาย ใต ขอบ เขตที่ กํ าหนดไว ใ นมาตรา  ๙  ตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร โดยไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี และ
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ (มาตรา ๑๐ (๑๕))  
  (๗)  ประกอบธุรกิจเงินตราตางประเทศตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด (มาตรา ๑๐ (๑๖/๑)) 
  (๘)  ใหสินเชื่อหรือบริการทางการเงินในรูปแบบอื่นที่เปน
ประเพณีปฏิบัติของธนาคารพาณิชยเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคใน
มาตรา ๙ ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด (มาตรา ๑๐ (๑๖/๒)) 
  (๙)  กระทํากิจการอยางอ่ืนบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องใน
การจัดใหสําเร็จตามวัตถุประสงคของธนาคารตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร โดยไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี (มาตรา ๑๐ (๑๗)) 
 ๕.  ไดมีการเพ่ิมความเปนมาตรา ๑๒/๑ โดยกําหนดให
ธนาคารดํารงเงินกองทุนดํารงเงินสดสํารอง และดํารงสินทรัพยสภาพ
คลองเปนอัตราสวน ดังนี้ 
  (๑) ใหธนาคารดํารงเงินกองทุนเปนอัตราสวนกับ
สินทรัพย หนี้สิน หรือภาระผูกพัน 
  (๒) ใหธนาคารดํารงเงินสดสํารองและดํารงสินทรัพย
สภาพคลองเปนอัตราสวนกับเงินฝากและเงินกูยืม 
 ๖. ความในวรรคสองของมาตรา ๑๔ ไดมีการแกไขเพ่ิมเติม 
ในสวนของกรรมการที่มาจากผูแทนในสวนตาง ๆ ในคณะกรรมการ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร  โดยกฎหมาย 
กําหนดใหกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอยางนอยตองมีผูแทน
กระทรวงการคลัง จํานวน ๑ คน ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ
จํานวน ๑ คน ผูแทนกรมสงเสริมสหกรณ จํานวน ๑ คน ผูแทน
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สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จํานวน ๑ คน ผูแทน
ธนาคารแหงประเทศไทย จํานวน ๑ คน และผูแทนสหกรณการเกษตร
ผูถือหุน จํานวน ๑ คน 
 ๖.  ไดมีการเพ่ิมความใน (๔) ของมาตรา ๑๖ ในกรณีของ 
การพนจากตําแหนงของรองประธานกรรมการและกรรมการ 
ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง โดยกฎหมายกําหนดใหพนจากตําแหนง 
เม่ือคณะรัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติ
เส่ือมเสีย หรือหยอนความสามารถ 
 ๗.  ไดมีการเพ่ิมความในมาตรา ๑๘/๑ และมาตรา ๑๘/๒  
ในเรื่องการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยกฎหมายกําหนดใหมี
คณะกรรมการบริหารคณะหนึ่ง ประกอบดวยประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการบริหารอื่นอีกไม เกิน ๓ คน และให ผูจัดการเปน
กรรมการบริหารโดยตําแหนง ทั้งนี้ โดยการแตงตั้งจากคณะกรรมการ 
และใหคณะกรรมการบริหารแตงตั้งรองผูจัดการหรือผูชวยผูจัดการคน
หนึ่งเปนเลขานุการของคณะกรรมการบริหาร 
  ใหกรรมการบริหารดังกลาว มีวาระการดํารงตําแหนง 
๒ ป และใหมีอํานาจหนาที่ปฏิบัติการใด ๆ อันเปนอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการ ตามที่คณะกรรมการกําหนด 
 ๘. ความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๓๑ ไดมีการแกไขเพ่ิมเติม
โดยกฎหมายกําหนดในเรื่องการใหกู เ งินหรือการใหสินเชื่อตาม 
มาตรา ๑๐ (๑) (๖) (๖/๑) และ (๑๖/๒) น้ัน ใหเปนไปตามขอบังคับ
ของธนาคาร 
  ทั้งนี้ กฎหมายกําหนดใหในระหวางที่ยังมิไดแตงตั้ง
กรรมการตามมาตรา ๑๔ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญัตินี้ใหคณะกรรมการซึ่งอยูในตําแหนงในวันที่ ๑๕ 
มีนาคม ๒๕๔๖ ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการไปพลางกอน 
 ให รั ฐมนตรี ว าการกระทรวงการคลั งรั กษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ
 ๏ ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุ เบกษา 
เปนตนไป 
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หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากปจจุบันพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห 
พ.ศ. ๒๔๙๖ ไดกําหนดใหจัดตั้งธนาคารอาคารสงเคราะหขึ้นโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการนําเงินไปลงทุนเกี่ยวกับการจัดใหมีอาคาร
และหรือที่ดินเทานั้น ธนาคารอาคารสงเคราะหจึงไมสามารถสนอง
ความตองการของประชาชนในการขอสินเช่ือเกี่ยวกับอุปกรณหรือส่ิง
อํานวยความสะดวกที่เกี่ยวเน่ืองเพื่อประโยชนในการอยูอาศัยได 
สมควรขยายวัตถุประสงคและอํานาจการจัดการของธนาคารเพื่อให
ธนาคารสามารถใหบริการดานสินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัยแกประชาชนได
อยางครบวงจร ประกอบกับขอบเขตการใหบริการของธนาคารมีการ
ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น สมควรปรับปรุงองคประกอบของคณะกรรมการ
 นาคารและคณะกรรมการบริหาร และวาระการดํารงตําแหนง
ของประธานกรรมการและกรรมการอื่นที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้ง เพื่อให
สอดคลองกับขอบเขตการใหบริการของธนาคารที่เพิ่มขึ้น รวมทั้ง
สมควรปรับปรุงคุณสมบัติของผูจัดการ อํานาจหนาที่ของผูจัดการ และ
การพนจากตําแหนงของผูจัดการเสียใหม ตลอดจนสมควรแกไข
เพิ่มเติมเรื่องอํานาจกระทําการของธนาคาร การจัดหาเงินทุนของ
ธนาคารและกําหนดเพิ่มใหกระทรวงการคลังค้ําประกันเงินกูของ
ธนาคารในระดับเดียวกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจอ่ืนเพื่อจํากัดการ 
กูเงินของธนาคารและภาระผูกพันของภาครัฐใหอยูในระดับที่เหมาะสม 
 
สาระสําคัญในสวนท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติม 
 ๑.  ใหยกเลิกบทนิยามคําวา “อาคาร” ในมาตรา ๓ เดิม และ
ใหใชความตอไปนี้แทน 
   “อาคาร” หมายความวา ส่ิงปลูกสรางที่ใชเปนที่อยูอาศัย
หรือที่เกี่ยวเนื่องกับการอยูอาศัยหรือเพื่อประโยชนในการอยูอาศัย 
และใหหมายความรวมถึงอุปกรณหรือส่ิงอํานวยความสะดวก 
ที่เกี่ยวเน่ืองเพื่อประโยชนในการอยูอาศัยตามที่คณะกรรมการธนาคาร
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ๒.  ความในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๑ ไดมีการแกไขเพ่ิมเติม 
โดยกําหนดใหมีธนาคารอาคารสงเคราะห เรียกโดยยอวา “ธอส” มี
ฐานะเปนนิติบุคคล โดยมีสํานักงานใหญตั้งอยูในกรุงเทพฯ และ

พระราชบญัญัติธนาคารอาคาร
สงเคราะห (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๔๙ 
           ๏  ใหไว ณ  วันท่ี  ๙  มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ๏ ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
วันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๔๙ เลม ๑๒๓ 
ตอนที่ ๔ ก หนา  ๑ 
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ธนาคารจะตั้ ง สํ านั ก งานสาขาหรื อตั วแทนขึ้ น  ณ  ที่ อ่ื น ใด ใน
ราชอาณาจักรก็ได 
  วัตถุประสงคของธนาคาร เพื่อสนับสนุนใหประชาชน 
มีอาคารและหรือที่ดินเพื่อใชเปนที่อยูอาศัย 
 ๓.  ความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๓ ไดมีการแกไขเพ่ิมเติม
ในเรื่อง องคประกอบของคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห 
กลาวคือ ใหคณะกรรมการธนาคาร ประกอบดวย (๑) ประธาน
กรรมการ (๒) ผูวาการการเคหะแหงชาติ (๓) ผูแทนกระทรวงการคลัง 
จํานวน ๑ คน (๔) กรรมการอื่นมีจํานวนไมนอยกวา ๔ คน แตไมเกิน 
๗ คน และ (๕) ใหผูจัดการเปนกรรมการโดยตําแหนง 
  ใหประธานกรรมการและกรรมการอื่นที่คณะรัฐมนตรี
แตงตั้งมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ ๓ ป และเมื่อบุคคลดังกลาวนั้น
พนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งอีกได (มาตรา ๑๕) 
  แตอยางไรก็ดี กฎหมายยังไดกําหนดใหผู มีลักษณะ
ดังตอไปนี้ ตองหามมิใหประธานกรรมการ กรรมการ หรือผูจัดการ 
(มาตรา ๑๔) 
  (๑) มีสวนไดเสียในสัญญากับธนาคารหรือในกิจการที่
กระทําใหแกธนาคาร ทั้งนี้ ไมวาโดยตรงหรือโดยทางออม เวนแตจะ
เปนเพียงผูถือหุนเพื่อประโยชนในการลงทุนโดยสุจริตในบริษัทจํากัดที่
กระทําการอันมีสวนไดเสียเชนวานั้น 
  (๒)  เปนพนักงานธนาคาร 
  (๓)  เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 
 ๔.  ความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๒๑ ไดมีการแกไขเพ่ิมเติม
โดยกําหนดใหมีคณะกรรมการบริหาร ประกอบดวย ผูจัดการและ
กรรมการอยางนอย ๒ คน แตไมเกิน ๔ คน ทั้งนี้ โดยคณะกรรมการ
บริหารดังกลาวใหมาจากการแตงตั้งจากคณะกรรมการธนาคารอาคาร
สงเคราะห 
  อํานาจหนาท่ีของผูจัดการ 
  (๑) ดําเนินกิจการของธนาคารตามที่คณะกรรมการ
ธนาคารอาคารสงเคราะหหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 
  (๒) มีอํานาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางของ
ธนาคารทุกตําแหนง 
  การพนจากตําแหนงผูจัดการ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรองตอหนาท่ีหรือ 
มีความประพฤติเส่ือมเสียหรือหยอนความสามารถ 
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  (๔) เปนผูมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๔ 
 ๕.  ความในมาตรา ๒๗ ไดมีการแกไขเพ่ิมเติม ในเรือ่งอาํนาจ
กระทําการของธนาคารอาคารสงเคราะห  เนื่ องดวยธนาคาร 
มีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนใหประชาชนมีอาคารและหรือที่ดินเพื่อใช
เปนที่อยูอาศัย กฎหมายจึงกําหนดใหธนาคารมีอํานาจกระทําการ
ดังตอไปนี้ 
  (๑)  ใหกูยืมเงินเพี่อประโยชน ดังตอไปนี้ 
   (ก) เพื่อใหผูกูซื้อที่ดินและหรือธนาคารเปนของ
ตนเอง 
   (ข) เพื่อให ผูกู ใช สําหรับสราง ขยาย และหรือ
ซอมแซมอาคารของตนเอง 
   (ค)  เพื่อใหผูกูไถถอนจํานองอันผูกพันที่ดินและหรือ
อาคารของตนเอง 
   (ง)  เพื่อใหผูกูไถถอนการขายฝากที่ดินและหรือ
อาคารของตนเอง 
   (จ)  เพ่ือใหผูกู ซ้ือ เชา สราง ขยายหรือซอมแซม
อาคารบนที่ดินท่ีมีสิทธิการเชา ท้ังน้ี ตามท่ีคณะกรรมการธนาคาร
กําหนด 
   (ฉ) เพ่ือใหผูกูใชในการลงทนุจดักิจการเคหะ 
   (ช) เพ่ือกิจการอืน่ตามวตัถุประสงคของธนาคาร 
  (๒)  รับจํานําหรือรับจํานองทรัพยสินเพื่อเปนประกันเงิน
กูยืม 
  (๓)  รับฝากเงินท่ีตองจายคืนเม่ือทวงถาม หรือเม่ือ 
ส้ินระยะเวลาอันกําหนดไว 
  (๔)  รับตั้งหรือรวมกิจการกับนิตบุิคคลอืน่เพ่ือจดัตัง้บรษัิท
บริหารสินทรัพยตามกฎหมายวาดวยบริษัทบริหารสินทรัพย 
  (๕)  ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองหรอืมีทรพัยสิทธิ
ตาง ๆ สราง ซ้ือ จัดหา ขาย จําหนาย เชา ใหเชา เชาซ้ือ ใหเชาซ้ือ ยืม 
ใหยืม รับจํานํา รับจํานอง แลกเปลี่ยน โอน รบัโอน หรอืดาํเนินการใด ๆ 
เก่ียวกับทรัพยสิน ตลอดจนรับทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคให 
  (๖)  ตั้งหรือรับเปนตัวแทน ตัวแทนคาตาง และนายหนา 
ในกิจการตามวัตถุประสงคของธนาคาร 
  (๗)  ประกอบกิจการอันพึงเปนงานธนาคารตามที่กําหนด
ในพระราชกฤษฎีกา ท้ังน้ี ใหประกอบไดตามขอกําหนดและเงื่อนไข 
ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
  (๘)  กระทํากิจการอยางอ่ืนบรรดาที่เก่ียวกับหรือเน่ืองใน
การจัดใหสําเร็จตามวัตถุประสงคของธนาคาร 
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 ๖.  ความในมาตรา ๒๗/๑ เปนหลักการท่ีไดบัญญัติขึ้นใหม 
โดยกําหนดหามมิใหธนาคารซ้ือหรือมีไวซ่ึงอสังหาริมทรัพย    เวนแต 
  (๑)  เพื่อใชเปนสถานที่สําหรับดําเนินธุรกิจ หรือสําหรับ
ผูจัดการ พนักงาน หรือลูกจางของธนาคารใชประโยชนตามสมควร 
  (๒)  เปนการไดมาจากการชําระหนี้หรือจากการประกัน
ตนเงินที่จายใหกูยืมไปหรือจากการซื้ออสังหาริมทรัพยที่จํานองไวแก
ธนาคารจากการขายทอดตลาดโดยคําส่ังศาล 
  บรรดาอสังหาริมทรัพยที่ตกเปนของธนาคารเนื่องจาก
ดําเนินการตาม (๒) ใหธนาคารจําหนายภายใน ๕ ป นับแตวันที่
อสังหาริมทรัพยนั้นตกเปนของธนาคาร เวนแตรัฐมนตรีจะอนุญาต
ขยายระยะเวลาเกินกวานั้นหรืออนุญาตใหใชเปนสถานที่สําหรับดําเนิน
ธุรกิจหรือสําหรับผูจัดการ พนักงานหรือลูกจางของธนาคารใช
ประโยชน โดยการจําหนายอสังหาริมทรัพยดังกลาว ใหกระทําโดยวิธี
ขายทอดตลาดหรือโดยวิธี อ่ืนใดตามที่คณะกรรมการธนาคาร
เห็นสมควร 
 ๗.  ความในมาตรา ๒๘ ไดมีการแกไขเพ่ิมเติมในกรณีของ 
การจัดหาเงินทุน เพ่ือเพ่ิมกําลังดําเนินการของธนาคาร โดยกําหนด 
ใหธนาคารจะออกและขายพันธบัตร หุนกู ตราสารอื่นใด หรือกูยืมเงิน
โดยวิธี อ่ืนใด แตทั้งนี้ การจะดําเนินการดังกลาวไดตองรับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกอน 
  ในกรณีที่ธนาคารขอใหกระทรวงการคลังในนามของ
รัฐบาลโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีค้ําประกันการชําระตอนเงินคืน และ
การชําระดอดเบี้ยพันธบัตร หุนกู ตราสาร หรือเงินกูยืมที่กลาวนั้นให
กระทรวงการคลังมีอํานาจค้ําประกันไดตามกฎหมายวาดวยการ
บริหารหนี้สาธารณะ 
  กฎหมายกําหนดใหบรรดาพระราชกฤษฎีกาและ
กฎกระทรวงที่ตราและออกตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคาร
สงเคราะห พ.ศ. ๒๔๙๖ ใหยังคงใชบังคับตอไปจนกวาจะมีพระราช
กฤษฎีกาและกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคาร
สงเคราะห พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
แทนและใหประธานกรรมการ กรรมการอื่น และผูจัดการซึ่งอยูใน
ตําแหนงในวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับคงอยูในตําแหนงตอไป
จนกวาจะไดมีการแตงตั้งประธานกรรมการ กรรมการ และผูจัดการ 
ตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

หมายเหต ุ
 ๏ ใหใชบังคับต้ังแต วันถัด
จาก วันประกาศในราชกิ จจา
นุเบกษาเปนตนไป 
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เหตผุลในการประกาศใช      
 เนื่องจากกฎหมายวาดวยทางหลวงได ใชบังคับมาเปน
เวลานาน บทบัญญัติตาง ๆ ที่ใชในการควบคุมดูแลรักษาทางหลวงยัง
ไมเหมาะสมและมาตรการสําหรับดําเนินการกับผูฝาฝนยังไมไดผล
เทาที่ควรและปรากฏวาไดมีการใชยานพาหนะที่มีน้ําหนักบรรทุกเกิน
กวาที่กําหนดบนทางหลวง กอใหเกิดความเสียหายแกทางหลวงและ
ความปลอดภัยแกผูขับขี่ยานพาหนะบนทางหลวง นอกจากนั้นยัง
ปรากฏวามีการใชทางหลวงเพื่อการชุมนุมประทวงยื่นขอเรียกรองจาก
ทางราชการ และโดยที่ไดมีการยกฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาลตาม
กฎหมายวาดวยการเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาลแลว
สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยทางหลวงเสียใหมเพื่อใหเหมาะสมและ
สอดคลองกับสภาวการณในปจจุบัน ยกเลิกบทบัญญัติที่ เกี่ยวกับ
สุขาภิบาลและกําหนดให ผู อํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่ งไดรับ
มอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง มีอํานาจเปรียบเทียบปรับ 
สําหรับความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวได รวมทั้งปรับปรุงบทกําหนด
โทษใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
สาระสําคัญในสวนน้ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติม 
 ๑) ใหยกเลิกบทนิยามคําวา “ทางหลวง” ในมาตรา ๔  
แหงพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน  
  “ทางหลวง” หมายความวา ทางหรือถนนซึ่งจัดไวเพื่อ
ประโยชนในการจราจรสาธารณะทางบกไมวาในระดับพื้นดิน ใตหรือ
เหนือพื้นดิน หรือใตหรือเหนืออสังหาริมทรัพยอยางอ่ืน นอกจากทาง
รถไฟและหมายความรวมถึงที่ดิน พืช พันธุไมทุกชนิด สะพาน ทอ 
หรือรางระบายน้ํา อุโมงค รองน้ํา กําแพงกันดิน เขื่อน รั้ว หลักสํารวจ 
หลักเขต หลักระยะปายจราจร เครื่องหมายจราจร เครื่องหมาย
สัญญาณ เครื่องสัญญาณไฟฟา เครื่องแสดงสัญญาณที่จอดรถ ที่พักคน
โดยสาร ที่พักริมทาง เรือหรือพาหนะสําหรับขนสงขามฟาก ทาเรือ
สําหรับขึ้นหรือลงรถ และอาคารหรือส่ิงอ่ืนอันเปนอุปกรณงานทาง
บรรดาที่มีอยูหรือที่ไดจัดไวในเขตทางหลวงเพื่อประโยชนแกงานทาง
หรือผูใชทางหลวงนั้นดวย 
 ๒)  ใหยกเลิกบทนิยามคําวา  “ทางขนาน” ในมาตรา ๔  
แหงพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ 

พระราชบัญญัติทางหลวง 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ๏ ใ ห ไ ว  ณ  วั น ท่ี  ๒ ๓ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ๏  ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
วันท่ี ๘ กันยายน ๒๕๔๙ เลม ๑๒๓ 
ตอนที่ ๙๒ ก หนา ๑ 
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 ๓)  ใหเพ่ิมบทนิยามคําวา “ยานพาหนะ” ระหวางบทนิยาม 
คําวา “ไหลทาง” และคําวา “ผูอํานวยการทางหลวง” ในมาตรา ๔  
แหงพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนี้ 
  “ยานพาหานะ” หมายความวา รถตามกฎหมายวาดวย
รถยนต รถตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก รวมทั้งเครื่องจักร 
เครื่องกล และสิ่งอ่ืนใดที่เคลื่อนที่ไปไดบนทางหลวงในลักษณะเดียวกัน 
 ๔)  ความในมาตรา ๖, ๗ ,๙ และมาตรา ๑๐ ไดมีการแกไข
เพ่ิมเติมในเรื่องของประเภททางหลวง โดยกฎหมายไดจัดแบงทางหลวง 
ออกเปน ๕ ประเภท ดังนี้ 
  (๑) ทางหลวงพิเศษ คือ ทางหลวงที่จัดหรือทําไวเพื่อให
การจราจรผานไดตลอดรวดเร็วเปนพิเศษ ตามที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนดและไดลงทะเบียนไวเปนทางหลวงพิเศษโดยกรมทางหลวง เปน
ผูดําเนินการกอสราง ขยาย บูรณะและบํารุงรักษา รวมทั้งควบคุมใหมี
การเขาออกไดเฉพาะ โดยทางเสริมที่เปนสวนหนึ่งของทางหลวงพิเศษ
ตามที่กรมทางหลวงจัดทําขึ้นไวเทานั้น (มาตรา ๗) 
  (๒) ทางหลวงแผนดิน คือ ทางหลวงสายหลักที่ เปน
โครงขายเช่ือมระหวางภาค จังหวัด อําเภอ ตลอดจนสถานที่ที่สําคัญ  
ที่กรมทางหลวงเปนผูดําเนินการกอสราง ขยาย บูรณะและบํารุงรักษา 
และไดลงทะเบียนไวเปนทางหลวงแผนดิน 
  (๓)  ทางหลวงชนบท คือ ทางหลวงที่กรมทางหลวงชนบท
เปนผูดําเนินการกอสราง ขยาย บูรณะและบํารุงรักษา และได
ลงทะเบียนไวเปนทางหลวงชนบท (มาตรา ๙)   
   (๔)  ทางหลวงทองถ่ิน คือ ทางหลวงที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการกอสราง ขยาย บูรณะและบํารุงรักษา และ
ไดลงทะเบียนไวเปนทางหลวงทองถิ่น (มาตรา ๑๐) 
   (๕) ทางหลวงสัมปทาน คือ ทางหลวงที่รัฐบาลไดให
สัมปทานตามกฎหมายวาดวยทางหลวงที่ไดรับสัมปทาน และได
ลงทะเบียนไวเปนทางหลวงสัมปทาน   
 ๕)  ไดยกเลิกความในมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติทางหลวง 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเรื่อง “ทางหลวงสุขาภิบาล” 
 ๖)   ความในมาตรา ๑๓, ๑๕, ๒๐, ๒๑ และมาตรา ๒๖ ไดมี
การแกไขเพ่ิมเติมในกรณีดังตอไปนี้ 
  ๖.๑ การลงทะเบียน ในการที่จะลงทะเบียนทางหลวง
ประเภทตาง ๆ กฎหมายกําหนดใหลงทะเบียนไว ดังตอไปนี้ 
   (๑) ทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผนดินและทางหลวง
สัมปทาน อธิบดีกรมทางหลวงเปนผูจัดใหลงทะเบียน ณ กรมทางหลวง 
และใหรัฐมนตรีประกาศทะเบียนทางหลวงในราชกิจจานุเบกษา 
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   (๒) ทางหลวงชนบท อธิบดีกรมทางหลวงชนบทเปน
ผูจัดใหลงทะเบียนไว ณ กรมทางหลวงชนบท 
   (๓)  ทางหลวงทองถิ่น ผูวาราชการจังหวัดเปนผูจัดให
ลงทะเบียนไว ณ ศาลากลางจังหวัด 
  ๖.๒ ผูอํานวยการทางหลวง ในกรณีที่รัฐมนตรียังไมได
แตงตั้งผูอํานวยการทางหลวงตามมาตรา ๑๔ ใหบุคคลดังตอไปนี้เปน
ผูอํานวยการทางหลวง 
   (๑) อธิบดีกรมทางหลวงเปนผูอํานวยการทางหลวง
พิเศษ ทางหลวงแผนดินและทางหลวงสัมปทาน 

   (๒) อธิบดีกรมทางหลวงชนบทเปนผูอํานวยการทาง
หลวงชนบท และใหมีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
    ๑) เปนเจาหนาที่กํากับ ตรวจตราและควบคุม
ทางหลวง และงานที่เกี่ยวกับทางหลวงชนบท (มาตรา ๒๐) 
    ๒) มีอํานาจกําหนดมาตรฐานและลักษณะของ
ทางหลวงและงานทาง รวมทั้งกําหนดเขตทางหลวง ที่จอดรถ ระยะ
แนวตนไมและเสาพาดสาย ตลอดจนควบคุมในทางวิชาการและอบรม
เจาหนาที่ฝายชาง เกี่ยวกับทางหลวงและงานทาง ในสวนที่เกี่ยวกับทาง
หลวงชนบทและทางหลวงทองถิ่น(มาตรา ๒๖)  
   (๓) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี 
นายกองคการบริหารสวนตําบล ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมือง
พัทยา หรือผูบริหารสูงสุดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืน ที่มีกฎหมาย
จัดตั้ง แลวแตกรณี เปนผูอํานวยการทางหลวงทองถิ่น  ทั้งนี้ กฎหมาย 
ยังกําหนดใหบุคคลดังกลาวเปนเจาหนาที่กํากับตรวจตราและควบคุม 
ทางหลวงและงานทางที่เก่ียวกับทางหลวงทองถิ่น (มาตรา ๒๑)  
 ๗)  ความในมาตรา ๓๒ ไดมีการแกไขเพ่ิมเตมิในกรณขีองทาง
ระบายนํ้า โดยกําหนดให ผู อํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่ งไดรับ
มอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง มีอํานาจทําหรือแกทางระบาย
น้ําที่ไหลผานทางหลวง หรือทําหรือแกทางระบายน้ําออกจากทางหลวง
เพื่อไปสูแหลงน้ําสาธารณะที่ใกลเคียงตามความจําเปน ตลอดจนการ
ประกาศแนวเขตโดยมีหนังสือแจงใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดินหรือ
ทรัพยสินในแนวเขตดังกลาวทราบไมนอยกวา ๙๐ วัน และการกําหนด
แนวเขตโดยมีหนังสือแจงใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดินหรือทรัพยสิน
ในแนวเขตดังกลาวทราบไมนอยกวา ๖๐ วัน 
 ๘) ความในมาตรา ๓๖ ไดมีการแกไขเพ่ิมเติม โดยกฎหมาย
กําหนดใหทรัพยสินตอไปน้ีไมอยูในขายแหงการบังคับคดี คือ วัตถุ 
เครื่องจักร เครื่องมือ และเครื่องอุปกรณสําหรับใชงานทางซึ่งเปน
กรรมสิทธิ์ของทางราชการหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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 ๙) ความเปนมาตรา ๓๙/๑ เปนหลักการท่ีไดบัญญัติขึ้นใหม 
โดยกําหนดหามมิใหผูใดระบายน้ําลงในเขตทางหลวงอันอาจกอใหเกิด
ความเสียหายแกทางหลวง เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก
ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทาง
หลวง และการอนุญาตนั้นจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดก็ได ตลอดจนให
ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทาง
หลวงมีอํานาจเพิกถอนคําส่ังอนุญาตและหากผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตาม 
ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทาง
หลวงมีอํานาจรื้อถอนหรือปดก้ันทางระบายน้ําได โดยผูนั้นจะเรียกรอง
คาเสียหายไมไดและตองเปนผูเสียคาใชจายนั้นเอง 
 ๑๐)  ความในมาตรา ๔๒ ไดมีการแกไขเพ่ิมเติม ในกรณีที่
ยานพาหนะใดๆ เครื่องยนตหรือเครื่องอุปกรณเกิดขัดของหรือชํารุดบน
ทางจราจรจนไมสามารถเคลื่อนที่ตอไปได ผูใชยานพาหนะซึ่งอยูในวิสัย
และพฤติการณที่สามารถเคลื่อนที่ยานพาหนะนั้นไดตองนํายานพาหนะ
นั้นเขาจอดบนไหลทางหรือถาไมมีไหลทางใหจอดชิดซายสุดในลักษณะ
ที่ไมกีดขวางการจราจรและถาจําเปนตองหยุดหรือจอดยานพาหนะอยู
บนทางจราจรหรือไหลทางผูใชยานพาหนะตองแสดงเครื่องหมายหรือ
สัญญาณใด ๆ ใหเพียงพอที่ผูใชยานพาหนะอื่นจะมองเห็นยานพาหนะที่
หยุดหรือจอดอยูไดโดยชัดแจงในระยะไมนอยกวา ๑๕๐ เมตร 
  ทั้งนี้ ใหผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมาย
จากผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจเคลื่อนยายยานพาหนะนั้นได  และ
กฎหมายใหนําความในมาตรา ๔๒/๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม  
 ๑๑)  ความในมาตรา ๔๒/๑ เปนหลักการท่ีไดบัญญัติขึ้นใหม 
ในกรณีของการเคลื่อนยายยานพาหนะ ดังนี้ 
   ๑.  ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจาก
ผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจเคลื่อนยายยานพาหนะที่หยุดหรือจอด
อยูในลักษณะที่อาจกอใหเกิดอันตรายแกยานพาหนะอื่นหรือผูใชทาง 
  ๒.  ในการเคลื่อนยายยานพาหนะหากเกิดความเสียหาย
ใด ๆ ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการ
ทางหลวงไมตองรับผิดชอบ เวนแตความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นโดย
ความจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง 
  ๓.  ผูขับขี่หรือเจาของยานพาหนะนั้นตองเสียคาใชจาย
ในการเคลื่อนยายยานพาหนะตลอดจนคาดูแลรักษายานพาหนะใน
ระหวางที่อยูในครอบครองของเจาหนาที่ โดยเงินไดนี้ไมตองนําสง
กระทรวงการคลัง 
 ๔.  ในกรณีที่ ผูขับขี่หรือเจาของยานพาหนะไมชําระ
คาใชจายและคาดูแลรักษายานพาหนะนั้น ผูอํานวยการทางหลวงหรือ
ผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจยึดหนวง
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ยานพาหนะนั้นไดจนกวาจะไดรับชําระคาใชจายและคาดูและรักษา
ดังกลาว 
 ๑๒) ความในมาตรา ๔๖/๑ เปนหลักการท่ีไดบัญญัติขึ้นใหม
โดยกําหนดหามมิใหผูใดชุมนุมกันในเขตทางหลวงในลักษณะที่เปนการ
กีดขวางการจราจรหรืออาจเปนอันตรายหรือเสียหายแกยานพาหนะ
หรือผูใชทางหลวง  
   อน่ึง  สําหรับหลักการในมาตรา ๔๖/๑ ดังกลาวน้ี  
ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยท่ี ๑๑/๒๕๔๙ ลงวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 
โดยวินิจฉัยวา มาตรา ๒๐ ท่ีบัญญัติใหเพ่ิมความเปนมาตรา ๔๖/๑  
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๔ จึงเปนอันตกไป 
 ๑๓) ความในมาตรา ๔๗ ไดมีการแกไขเพ่ิมเติม โดยกําหนด
หามมิใหผูใดสรางอาคารหรือส่ิงอ่ืนใดในเขตทางหลวง หรือรุกลํ้าเขาไป
ในเขตทางหลวงเวนแตจะไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง
หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง 
 ๑๔) ความในมาตรา ๔๘ ไดมีการแกไขเพ่ิมเติม ในกรณีที่ผูใด 
มีความจําเปนตองปกเสา พาดสาย วางทอ หรือกระทําการใด ๆ ในเขต
ทางหลวงจะตองไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับ
มอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงกอน 
 ๑๕) ความในมาตรา ๕๓ ไดมีการแกไขเพ่ิมเติม โดยกําหนดให
อธิบดีกรมทางหลวงมีอํานาจปดทางหลวงหรือทางอื่นใด และใหอธิบดี
กรมทางหลวงจัดใหมีทางบริการขึ้น เพื่อใชแทนทางหลวงหรือทางอื่น 
ที่มีอยูเดิมที่ถูกปดอันเนื่องมาจากทางหลวงพิเศษตัดผาน 
 ๑๖) ความในมาตรา ๕๕ ไดมีการแกไขเพ่ิมเติม โดยกําหนด
หามมิใหผูใดสรางทาง ถนน หรือส่ิงอ่ืนใดในเขตทางหลวงพิเศษเพื่อเปน
ทางเขาออก เชื่อม หรือผานทางหลวงพิเศษ 
 ๑๗) ความในมาตรา ๕๖ ไดมีการแกไขเพ่ิมเติม โดยกําหนด
หามมิใหผูใดปลูกสรางอาคารหรือส่ิงอ่ืนใดในเขตทางหลวงพิเศษหรือ
รุกลํ้าเขาไปในเขตทางหลวงพิเศษ ยกเวนกรณีจําเปนจะตองไดรับ
อนุญาตเปนหนังสือจากผูอํานวยการทางหลวงพิเศษหรือผูซึ่งไดรับ
มอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงพิเศษกอน ทั้งนี้จะตองเปนกิจการ
เพื่อประโยชนสาธารณะ 
 ๑๘)  ความในมาตรา ๖๑ ไดมีการแกไขเพ่ิมเติมในกรณีของ 
การรักษาทางหลวงโดยกําหนดใหผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หามมิใหใชยานพาหนะบนทางหลวง 
โดยที่ยานพาหนะนั้นมีน้ําหนักเกินกวาที่กฎหมายกําหนด ซึ่งอาจทําให 
ทางหลวงเสียหายและประกาศนั้นตองไดรับอนุมัติจากบุคคลดังตอไปนี้ 
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 ๑.  อธิบดีกรมทางหลวง  สํ าหรับทางหลวงพิ เศษ  
ทางหลวงแผนดิน และทางหลวงสัมปทาน 
 ๒.  อธิบดีกรมทางหลวงชนบท สําหรับทางหลวงชนบท 
 ๓.  ผูวาราชการจังหวัด สําหรับทางหลวงทองถิ่น 
 ๑๙) ความในมาตรา  ๖๓  ได มี การแก ไ ข เ พ่ิม เติม  ให
ผูอํานวยการทางหลวงโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีมีอํานาจอนุญาต
ใหใหผูซึ่งไดรับการคัดเลือกโดยวิธีการประมูลเปนผูลงทุนจัดใหมีหรือ
เขาบริหารจัดการทาเรือ เรือ หรือพาหนะสําหรับขนสงขามฟาก ที่พัก
ริมทางหรือส่ิงกอสรางอ่ืนในเขตทางหลวงที่ไดจัดสรางขึ้น จากเดิมที่
กฎหมายกําหนดไวใหเปนอํานาจของรัฐมนตรีเทานั้น 
 ๒๐) ไดมีการแกไขเพ่ิมเติมความในสวนท่ี ๓ และมาตรา ๖๘ 
ดังน้ี 
 “สวนท่ี ๓ การกําหนดแนวทางหลวงและการเวนคืน
อสังหาริมทรัพยเพ่ือสรางหรือขยายทางหลวง” 
 มาตรา ๖๘ เพื่อประโยชนในการสรางหรือการขยาย 
ทางหลวง ใหผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจาก
ผูอํานวยการทางหลวงและผูซึ่งปฏิบัติงานรวมกับบุคคลดังกลาว 
มีอํานาจเขาไปสํารวจเบื้องตนในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย ซึ่งมิใช 
ที่อยูอาศัยของบุคคลใดเปนการชั่วคราวไดเทาที่จําเปนเพื่อการนั้น  
ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก โดยผูอํานวยการทาง
หลวงตองแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดินหรือ
อสังหาริมทรัพยทราบลวงหนาไมนอยกวา ๑๕ วัน กอนวันเริ่มกระทํา
การนั้น ถาไมอาจติดตอกับเจาของหรือผูครอบครองที่ดินหรือ
อสังหาริมทรัพยได ใหประกาศใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดินหรือ
อสังหาริมทรัพยนั้นทราบลวงหนาไมนอยกวา ๓๐ วัน การประกาศให
ทําเปนหนังสือปดไว ณ ที่ซึ่งที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยนั้นตั้งอยู และ  
ณ ที่ทําการเขตหรืออําเภอ และที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ซึ่งที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยนั้นตั้งอยู ทั้งนี้ ใหแจงกําหนดวัน เวลา และ
การที่จะกระทํานั้นไวดวย 

  ในกรณีที่การปฏิบัติหนาที่ดังกลาวนั้น หากกอใหเกิด
ความเสียหายแกเจาของหรือผูครอบครองที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย
หรือผูทรงสิทธิอ่ืน ใหนําบทบัญญัติของกฎหมาย วาดวยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย ในสวนที่เกี่ยวกับการกําหนดคาทดแทนมาใชบังคับ
โดยอนุโลม 

 ๒๑) ความในมาตรา ๖๘/๑ เปนหลักการท่ีไดบัญญัติขึ้นใหม 
ในเรื่องการเวนคืนอสังหาริมทรัพยเพ่ือสรางหรือขยายทางหลวง  
โดยกําหนดวาเม่ือมีความจําเปนที่จะตองไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพย เพื่อ
สรางหรือขยายทางหลวง ถามิไดตกลงในเรื่องการโอนไวเปนอยางอ่ืน
ใหดําเนินการเวนคืนตามกฎหมาย วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
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ในกรณีที่มีการโอนอสังหาริมทรัพยที่ไดมาโดยมิไดมีการเวนคืนตาม
กฎหมาย  วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย  ให ไดรับยกเวน
คาธรรมเนียม คาอากรแสตมป รวมทั้งคาใชจายใดๆ เชนเดียวกับกรณี
ที่ไดมาโดยการเวนคืนตามกฎหมาย วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย    
  ๒๒) ความในมาตรา ๖๙, ๗๐, ๗๑, ๗๒ และมาตรา ๗๓ ไดมี
การแกไขเพ่ิมเติมในสวนของบทลงโทษทางกฎหมายแกผูที่ฝาฝนไว ใน
กรณีดังตอไปนี ้
   ๑. ผู ใ ด ไ ม ป ฏิ บั ติ ต ามกฎกร ะท ร ว งที่ อ อ กต าม 
มาตรา ๕ หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๒ ตองระวางโทษปรับไมเกิน  
๕,๐๐๐ พันบาท (มาตรา ๖๙) 

   ๒.  ผู ใด ไมป ฏิ บัติ ตามคํ า ส่ั งหรื อหนัง สือแจ งของ
ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการ 
ทางหลวงหรือเจาพนักงาน ซึ่งผูอํานวยการทางหลวงแตงตั้งใหควบคุม
ทางหลวง หรือเจาพนักงานทางหลวง แลวแตกรณี ตามมาตรา ๒๓ (๒) 
มาตรา ๓๗ วรรคสาม มาตรา ๓๘ วรรคสาม มาตรา ๓๙/๑ วรรค
สาม มาตรา ๔๗ วรรคสี่ มาตรา ๔๘ วรรคสาม มาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง
หรือวรรคสอง มาตรา ๕๕ วรรคสอง มาตรา ๕๖ วรรคหก มาตรา ๕๗ 
วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๙ วรรคสอง หรือมาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกิน ๓ เดือน หรือปรับไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
(มาตรา ๗๐) 
   ๓.  ผูใดขัดขวางการกระทําของผูอํานวยการทางหลวง
หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงหรือเจาพนักงาน 
ซึ่ ง ผู อํ านวยการทางหลวงแต งตั้ ง ให ควบ คุมทางหลวง  หรื อ 
เจาพนักงานทางหลวง แลวแตกรณี ตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง มาตรา 
๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๒ วรรคหนึ่งหรือวรรคสี่ มาตรา ๓๗ วรรคสาม 
มาตรา ๓๘ วรรคสาม มาตรา ๓๙/๑ วรรคสาม มาตรา ๔๗ วรรคสี่ 
มาตรา ๔๘ วรรคสาม มาตรา ๕๐ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง มาตรา ๕๑ 
วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๕ วรรคสอง มาตรา ๕๖ วรรคหก มาตรา ๕๗ 
วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๙ วรรคสอง มาตรา ๖๒ วรรคสอง หรือมาตรา 
๖๘ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือปรับไมเกิน  
๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๗๑) 

  ๔.  ผู ใดฝ าฝนมาตรา  ๓๗  วรรคหนึ่ ง  มาตรา  ๓๘  
วรรคหนึ่ ง  มาตรา  ๓๙  มาตรา  ๓๙/๑  วรรคหนึ่ ง  มาตรา  ๔๓  
มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๕  
วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือมาตรา ๖๕ วรรค
สาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๓ ป หรือปรับไมเกิน ๖๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๗๒) 
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   ๕.  ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน  
๖ เดือน หรือปรับไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๗๓) 
 ๒๓)  ความเปนมาตรา ๗๓/๑ ,๗๓/๒ และมาตรา ๗๓/๓  
เปนหลักการท่ีไดบัญญัติขึ้นใหมในสวนของบทลงโทษทางกฎหมาย 
แกผูที่ฝาฝนไว ดังนี้ 
 ๑. ผู ใดฝาฝนมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๖  
วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๐ หรือมาตรา ๖๔ วรรค
สอง หรือฝาฝนประกาศของผูอํานวยการทางหลวง ตามมาตรา ๔๖ 
วรรคสอง หรือมาตรา ๕๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๓ เดือน หรือ
ปรับไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๗๓/๑) 
 ๒.  ผูใดฝาฝนมาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง หรือฝาฝนประกาศ
ของผูอํานวยการทางหลวง ตามมาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง หรือประกาศ
ของเจาพนักงาน ซึ่งผูอํานวยการทางหลวงแตงตั้งใหควบคุมทางหลวง 
ตามมาตรา ๖๑ วรรคสาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือ
ปรับไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๗๓/๒) 
 ๓.  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งมีโทษปรับ
สถานเดียวใหผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจาก
ผูอํานวยการทางหลวง มีอํานาจเปรียบเทียบปรับไดและเมื่อผูตองหา 
ไดชําระคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบ ภายใน ๓๐ วันแลว ใหถือวา
คดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (มาตรา 
๗๓/๓) 
  ทั้งนี้ กฎหมายกําหนดใหทางหลวงเทศบาล และทางหลวง
ชนบทที่องคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูดําเนินการกอสราง ขยาย บูรณะ
และบํารุงรักษากอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหถือวาเปนทางหลวง
ทองถ่ินตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ
  ๏  พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ น้ี มี
บทบัญญัติบางประการเก่ียวกับ
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบ
กับม าต ร า  ๓๑  มาต ร า  ๓๕ 
มาตรา  ๔๔  มาตรา  ๔๘  และ
มาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย  บัญญั ติให
ก ร ะ ทํ า ไ ด โ ด ย อ า ศั ย ต า ม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย 
 ๏ ใหใชบังคับต้ังแต วันถัด
จาก วันประกาศในราชกิ จจา
นุเบกษาเปนตนไป 
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พระราชกฤษฎีกา 
เงินประจําตําแหนงและประโยชนตอบแทนอืน่ของประธานสภาและรองประธาน 
สภานิติบัญญัติแหงชาติและสภารางรฐัธรรมนญู  ผูดํารงตําแหนงในคณะมนตร ี

ความม่ันคงแหงชาติ  สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ  สมาชิกสภารางรฐัธรรมนญู   
กรรมาธิการยกรางรฐัธรรมนญู  กรรมาธิการ  และผูดํารงตําแหนง 

ในคณะตลุาการรัฐธรรมนญู 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
    หลักการและเหตผุล 

โดยที่มาตรา ๓๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ บัญญัติวา เงินประจําตําแหนงและ
ประโยชนตอบแทนอื่นของประธานสภาและรองประธานสภานิติบัญญัติ
แหงชาติและสภารางรัฐธรรมนูญ  ผูดํารงตําแหนงในคณะมนตรีความ
ม่ันคงแหงชาติ  สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ  สมาชิกสภาราง
รัฐธรรมนูญ  กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ และผูดํารงตําแหนงใน
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
รวมทั้งสมควรกําหนดคาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอื่นของ 
กรรมาธิการ 
 
สาระสาํคญัโดยสรปุ 
 พระราชกฤษฎีกานี้ไดกําหนดในเรื่องของเงินประจําตําแหนง
และประโยชนตอบแทนอื่นของประธานสภาและรองประธานสภานิติ
บัญญัติแหงชาติและสภารางรัฐธรรมนูญ  ผูดํารงตําแหนงในคณะ
มนตรีความมั่นคงแหงชาติ  สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ  สมาชิก
สภารางรัฐธรรมนูญ  กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ  กรรมาธิการ  
และผูดํารงตําแหนงในคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ดังนี้ 
 ๑. บัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงและเงินเพ่ิมเปนรายเดือน
ของประธานสภาและรองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติและสภาราง
รัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงในคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ สมาชิก
สภานิติบัญญัติแหงชาติ สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ และผูดํารง
ตําแหนงในคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ดังนี้ 
 
 
 
 
 

พระราชกฤษฎีกาเงินประจํา
ตําแหนงและประโยชนตอบ
แทนอ่ืนของประธานสภาและ
รองประธานสภานิติบัญญัติ
แ ห ง ช า ติ แ ล ะ ส ภ า ร า ง
รัฐธรรมนูญ  ผูดํารงตําแหนง
ในคณะมนตรีความม่ันคง
แห งชาติ   สมาชิกสภานิ ติ
บัญญัติแหงชาติ  สมาชิกสภา
รางรัฐธรรมนูญ  กรรมาธิการ
ย ก ร า ง รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ 
กรรมาธิการ  และผู ดํ ารง
ตํ าแหน งในคณะตุ ลาการ
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
           ๏  ใหไว ณ  วันท่ี  ๑๓  
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ๏ ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
วันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๕๐ เลม ๑๒๔ 
ตอนที่ ๖ ก หนา ๑ 

 



 

แนะนํากฎหมายใหมท่ีนาสนใจ 
๑๓๔ 

 
 

ตําแหนง เงินประจาํตําแหนง 
(บาท/เดือน) 

เงินเพ่ิม 
(บาท/เดือน) 

ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

๖๕,๙๒๐ 
๖๔,๘๙๐ 
๖๒,๐๐๐ 

๕๐,๐๐๐ 
๔๕,๕๐๐ 
๔๒,๓๓๐ 

ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ 
รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ 
สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 

๖๔,๘๙๐ 
๖๓,๘๖๐ 
๖๒,๐๐๐ 

๔๕,๕๐๐ 
๔๒,๕๐๐ 
๔๒,๓๓๐ 

ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ 
รองประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ 
สมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ 

๖๙,๒๒๐ 
๖๘,๑๔๐ 
๖๗,๐๖๐ 

๕๐,๐๐๐ 
๔๕,๕๐๐ 
๔๒,๕๐๐ 

ประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ 
รองประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ 
ตุลาการรัฐธรรมนูญ 

๖๔,๐๐๐ 
๖๔,๐๐๐ 
๖๒,๐๐๐ 

๕๐,๐๐๐ 
๔๕,๕๐๐ 
๔๒,๕๐๐ 

 
  โดยประธานสภาและรองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
ประธานสภาและรองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ ประธานและรองประธาน
คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ  ประธานและรองประธานคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญ เม่ือไดรับเงินประจําตําแหนงและเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนง
ดังกลาวแลว ไมอาจไดรับเงินประจําตําแหนงและเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนง
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ สมาชิกคณะ
มนตรีความมั่นคงแหงชาติ หรือตุลาการรัฐธรรมนูญ แลวแตกรณีอีก 
 ๒. คาตอบแทนของกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ 
  ใหกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญซึ่งไมได เปนผูดํารง
ตําแหนงตามบัญชีขอ ๑ ไดรับคาตอบแทนในการปฏิบัติหนาที่ เปน 
รายเดือน ในอัตราเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง จํานวน ๖๒,๐๐๐ บาท 
ตอเดือน รวมกับเงินเพิ่มของสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ จํานวน  
๔๒,๓๓๐ บาทตอเดือน รวมเปน จํานวน ๑๐๔,๓๓๐ บาทตอเดือน 
 ๓. เบ้ียประชุมของกรรมาธิการและอนุกรรมาธิการ 
  ๓.๑ เบ้ียประชุมกรรมาธิการ ใหกรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญ กรรมาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ และกรรมาธิการสภาราง
รัฐธรรมนูญ ไดรับเบี้ยประชุมเปนรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุมในอัตรา
ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท โดยมีสิทธิไดรับเบี้ยประชุมเพียงครั้งเดียวในวันหนึ่ง 
เวนแตในกรณีที่กรรมาธิการนั้นมีการประชุมในคณะกรรมาธิการคณะอื่น



 

แนะนํากฎหมายใหมท่ีนาสนใจ 
๑๓๕ 

หรือคณะอนุกรรมาธิการดวยในวันเดียวกัน ใหไดรับเบ้ียประชุมในวันน้ัน 
ไมเกิน ๒ ครั้ง 
  ๓.๒ เบ้ียประชุมอนุกรรมาธิการ  ใหอนุกรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญ อนุกรรมาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติและอนุกรรมาธิการ
สภารางรัฐธรรมนูญ ไดรับเบี้ยประชุมเปนรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุมใน
อัตราครั้งละ ๕๐๐ บาท โดยมีสิทธิไดรับเบี้ยประชุมเพียงครั้งเดียวในวันหนึ่ง  
เวนแตในกรณีที่อนุกรรมาธิการนั้นมีการประชุมในคณะอนุกรรมาธิการ
คณะอื่นดวยในวันเดียวกัน ใหไดรับเบ้ียประชุมในวันน้ันไมเกิน ๒ ครั้ง 
 ๔. คาพาหนะในการเดินทาง 
  ๑) คาพาหนะในการเดินทางของสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แหงชาติหรือสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 
   ๑.๑) สําหรับการมารายงานตัวครั้งแรก   ใหสมาชิก 
ซึ่งมีถิ่นที่อยูนอกจังหวัดอันเปนสถานที่ที่ ใช ในการรายงานตัวไดรับ 
คาพาหนะในการเดินทางจากจังหวัดอันเปนถิ่นที่อยูมายังจังหวัดอันเปน
สถานที่ที่ใชในการรายงานตัว และใหไดรับคาพาหนะในการเดินทางจาก
จังหวัดอันเปนสถานที่ที่ใชในการรายงานตัวกลับไปยังจังหวัดอันเปนถิ่น 
ที่อยู  ทั้งนี้  ใหไดรับคาพาหนะในการเดินทางเทาที่จายจริง 
   ๑.๒) สําหรับการเดินทางมาประชุม   ใหสมาชิกซึ่ งมี
ถิ่นที่อยูนอกจังหวัดอันเปนสถานที่ที่ใชในการประชุมสภา ไดรับคาพาหนะ
ในการเดินทางเฉพาะครั้งแรกจากจังหวัดอันเปนถิ่นที่อยูมายังจังหวัด 
อันเปนสถานที่ที่ใชในการประชุมสภา หรือเม่ือสมาชิกภาพของสมาชิก
ส้ินสุดลงใหไดรับคาพาหนะในการเดินทางจากจังหวัดอันเปนสถานที่ที่ใชใน
การประชุมสภากลับไปยังจังหวัดอันเปนถิ่นที่อยู  ทั้งนี้ ใหไดรับคาพาหนะ
ในการเดินทางเทาที่จายจริง 
  ๒) คาพาหนะในการเดินทางมาประชุมคณะกรรมาธิการ 
สภานิติบัญญัติแหงชาติ หรือคณะกรรมาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ 
   ใหกรรมาธิการซึ่งมิได เปนสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แหงชาติหรือสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญซึ่งมีถิ่นที่อยูนอกจังหวัดอันเปน
สถานที่ที่ใชในการประชุมกรรมาธิการไดรับคาพาหนะในการเดินทางจาก
จังหวัดอันเปนถิ่นที่อยูมายังจังหวัดอันเปนสถานที่ที่ใชในการประชุม
กรรมาธิการ และเมื่อการประชุมกรรมาธิการส้ินสุดลง ใหไดรับคาพาหนะ
ในการเดินทางจากจังหวัดอันเปนสถานที่ที่ใชในการประชุมกรรมาธิการ 
กลับไปยังจังหวัดอันเปนถิ่นที่อยู 
 ๕. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
  ๑) การเดินทางไปราชการในประเทศ  
   ใหประธานสภาและรองประธานสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ ประธานสภาและรองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ ผูดํารง



 

แนะนํากฎหมายใหมท่ีนาสนใจ 
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ตําแหนงในคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ กรรมาธิการ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ กรรมาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ และผูดํารง
ตําแหนงในคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ไดรับคาใชจายในการเดินทางในการ
ปฏิบัติหนาที่ และใหนําพระราชกฤษฎีกาวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการมาใชบังคับแกคาใชจายในการเดินทางตามมาตรานี้โดยอนุโลม  
โดยใหไดรับสิทธิในอัตราเดียวกับขาราชการผูดํารงตําแหนงระดับ ๑๑ 
  ๒) การเดินทางไปราชการตางประเทศ 
   - ใหประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ ประธานสภาราง
รัฐธรรมนูญ ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ และประธานคณะ
ตุลาการรัฐธรรมนูญ มีสิทธิไดรับคาใชจายในการเดินทางในอัตราเดียวกับ
นายกรัฐมนตรี 
   - ใหรองประธานประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ รอง
ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ รองประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ 
และรองประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ มีสิทธิไดรับคาใชจายในการ
เดินทางในอัตราเดียวกับรองนายกรัฐมนตรี 
   - ใหสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ สมาชิกสภาราง
รัฐธรรมนูญ สมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ กรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญ กรรมาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ กรรมาธิการสภาราง
รัฐธรรมนูญ และตุลาการรัฐธรรมนูญ  มีสิทธิไดรับคาใชจายในการเดินทาง
ในอัตราเดียวกับขาราชการผูดํารงตําแหนงระดับ ๑๑ 
 ๖. การจัดใบเบิกเพ่ือใชในการเดินทาง 
  ๑) ใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดใบเบิกทางโดยสาร
รถไฟ รถยนตประจําทางและเครื่องบิน ใหแกประธานสภา รองประธานสภา
และสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ เพื่อใชในการเดินทางไปปฏิบัติหนาที่
นอกจังหวัดอันเปนสถานที่ที่ใชในการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
  ๒) ใหสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร จัดใบเบิกทาง
โดยรถไฟ รถยนตประจําทาง และเครื่องบิน ใหแกประธานสภา 
รองประธานสภาและสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญและกรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญ เพื่อใชในการเดินทางไปปฏิบัติหนาที่นอกจังหวัดอันเปน
สถานที่ที่ใชในการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ 
  เม่ือจัดใหมีใบเบิกทางดังกลาวแลว ประธานสภาและ 
รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ ประธานสภาและรองประธานสภาราง
รัฐธรรมนูญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 
และกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ไมมีสิทธิไดรับคาพาหนะในการ
เดินทางไปปฏิบัติหนาที่ราชการในประเทศตามขอ ๕  อีก 
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 ๗. การเบิกเงินประจําตําแหนง เงินเพ่ิม และคาใชจายในการ
เดินทาง 
  ๑) การเบิกเงินประจําตําแหนง เงินเพิ่ม และคาใชจายใน
การเดินทางของประธานสภา  รองประธานสภาและสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ รวมทั้งเบี้ยประชุม และคาใชจายในการเดินทางของกรรมาธิการ
และอนุกรรมาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ ใหเบิกจายจากสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
  ๒) การเบิกเงินประจําตําแหนง เงินเพิ่ม และคาใชจายใน
การเดินทางของประธานสภา  รองประธานสภาและสมาชิกสภาราง
รัฐธรรมนูญ รวมทั้งคาตอบแทนในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญ เบี้ยประชุมและคาใชจายในการเดินทางของกรรมาธิการ 
ยกรางรัฐธรรมนูญ กรรมาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ อนุกรรมาธิการ 
ยกรางรัฐธรรมนูญ และอนุกรรมาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ ใหเบิกจายจาก
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
  ๓) การเบิกเงินประจําตําแหนง เงินเพิ่ม และคาใชจาย 
ในการเดินทางของประธานและรองประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ 
และสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ ใหเบิกจายจากสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม 
  ๔) การเบิกเงินประจําตําแหนง เงินเพิ่ม และคาใชจาย 
ในการเดินทางของประธานและรองประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ และ
ตุลาการรัฐธรรมนูญ ใหเบิกจายจากสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
                                       

        
 
  
 
 
 
 

หมายเหต ุ
  ๏ อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา ๑๖ และมาตรา ๓๓ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙
 ๏ ใหใช บังคับต้ังแต วันท่ี ๑ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนตนไป
  

 



   
 
 
 
 
 
 
 

 ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองตั้งใจ
ปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถ ดวยอุดมคติ ดวยความ
เขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่เปนไป 
อยางถูกตอง และเที่ยงตรงเปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา 
การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวม
ของบานเมืองและของประชาชนทุกคน 
 

 
 
 
 

พระบรมราโชวาท 
พระราชทานแกขาราชการพลเรือน เนื่องในวนัขาราชการพลเรือน 

(วันเสารท่ี ๑ เมษายน ๒๕๔๓) 
ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันที่ ๓๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๓ 
 
 
 
 
 
 



 

สารพันปญหากฎหมาย 

๑๓๙ 

       โดย  นางสาวอรยิพร  โพธิใส 
นิติกร  สํานักกฎหมาย 

 
 คอลัมน “สารพันปญหากฎหมาย” นี้ เปนคอลัมนใหมที่วารสาร “จุลนิติ” จะไดนําเสนอ
ตอทานผูอาน ในเชิงถาม-ตอบขอกฎหมายตาง ๆ ที่เปนประโยชนและนาสนใจ ซึ่งฉบับนี้จะได
นําเสนอในเรื่องการที่เจาหนาที่ของรัฐไปเปนพยานในศาลหรือไปใหถอยคําตอพนักงานสอบสวน  
การใหความคุมครองขาราชการผูใหขอมูลที่เปนประโยชนตอทางราชการ  การทําสัญญาขอรับทุน
เพื่อไปศึกษาตอ  และเรื่องการแตงตั้งขาราชการลวงหนาจะกระทําไดหรือไม ดังนี้ 

 
  การไปเปนพยานตามหมายศาล และการไปใหถอยคําตอพนักงาน
 สอบสวน 
 

การท่ีขาราชการหรือลูกจางของทางราชการไปเปนพยานตามหมายศาลจะถือเปนการไป

ปฏิบัติราชการหรือไม ? 
 กรณีที่สวนราชการหรือพนักงานอัยการเปนโจทกฟองคดีหรือสวนราชการเปนจําเลย และ
สวนราชการหรือพนักงานอัยการไดอางขาราชการหรือลูกจางของทางราชการเปนพยานในคดีนั้น 
ถือเปนการไปปฏิบัติงานเพื่อประโยชนของทางราชการโดยสวนรวมโดยตรง ใหถือเปนการไปปฏิบัติ
หนาที่ราชการ 
 กรณีบุคคลภายนอกอางขาราชการหรือลูกจางของทางราชการเปนพยานในคดี  ซึ่งมิใชเปน
กรณีที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่โดยตรง ใหผูบังคับบัญชาอนุญาตใหไปตามหมายเรียกของศาลได  
โดยไมถือเปนการไปปฏิบัติหนาที่ราชการ และไมถือเปนวันลา๑ 
  

การท่ีขาราชการหรือลูกจางของทางราชการไปใหถอยคําตอพนักงานสอบสวนจะถือเปน

การไปปฏิบัติราชการหรือไม ? 
 กรณีที่สวนราชการเปนผูเสียหายหรือผูตองหา และสวนราชการไดอางขาราชการหรือ
ลูกจางของทางราชการเปนพยาน และพนักงานสอบสวนไดเรียกบุคคลดังกลาวไปใหถอยคํา ถือเปน
การไปปฏิบัติงานเพื่อประโยชนของทางราชการโดยสวนรวมโดยตรง ใหถือเปนการไปปฏิบัติหนาที่
ราชการ 
                                                 
  ๑มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๒๖ เรื่อง การไปเปนพยานตามหมายศาล (สร ๐๒๐๑/ว ๕๖ 
ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๒๖). 



 

สารพันปญหากฎหมาย 

๑๔๐ 

 กรณีที่บุคคลภายนอกอางขาราชการหรือลูกจางของทางราชการเปนพยาน และพนักงาน
สอบสวนไดเรียกใหบุคคลดังกลาวไปใหถอยคําในคดี  ซึ่งมิใชเปนกรณีที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่
ราชการโดยตรง ใหผูบังคับบัญชาอนุญาตใหไปใหถอยคําตอพนักงานสอบสวนได โดยไมถือเปนการ
ไปปฏิบัติหนาที่ราชการและไมถือเปนวันลา๒ 
  
  หลักเกณฑการทําสัญญาของผูรับทุน และขาราชการทีไ่ปศึกษาหรือ 
  ฝกอบรมภายในประเทศ 
 

บุคคลใดบางท่ีตองทําสัญญาปฏิบัติราชการชดใชทุน เงินเดือน และเงินท่ีทางราชการจาย

ชวยเหลือกรณีท่ีไปศึกษา หรือฝกอบรมภายในประเทศ ? 
 บุคคลที่จะตองทาํสัญญาชดใชทุน เงนิเดอืนและเงนิที่ทางราชการจายชวยเหลือ ไดแก 
 ๑. ขาราชการที่ไดรับอนุญาตใหลาไปศึกษาภายในประเทศ 
 ๒. ขาราชการที่ไดรับทุนตามความตองการของสวนราชการเพื่อไปศึกษาหรือฝกอบรม
ภายในประเทศ 
 ๓. ผูที่ไดรับทุนการศึกษาภายในประเทศตามความตองการของสวนราชการ 
 ๔ .  ขาราชการที่ทางราชการสงไปฝกอบรม  หรือที่ ได รับอนุญาตใหลาไปฝกอบรม
ภายในประเทศที่มีระยะเวลาการฝกอบรมเกินกวา ๖ เดือน หรือทางราชการจะตองจายเงินเพื่อเปน
คาใชจายในการฝกอบรมเกินกวา ๒๐,๐๐๐ บาท 
   

บุคคลดังกลาวมาในขอแรกน้ีจะตองกลับมาปฏิบัติราชการเปนเวลาเทาใดจึงจะไมถือเปน 

ผูผิดสัญญา ? 
 บุคคลดังกลาวตองกลับมาปฏิบัติราชการตามที่กําหนดไวในสัญญาซึ่งไมนอยกวา
ระยะเวลาที่ใชในการศึกษา หรือฝกอบรม 
  

หากบุคคลดังกลาวมาในขอแรกน้ีผิดสัญญา จะตองชดใชเงินจํานวนเทาใด ? 
 ผูที่ไมกลับมาปฏิบัติราชการตองชดใชเงินเปนจํานวนสองเทาของเงินเดือน ทุน และเงินที่
ทางราชการจายชวยเหลือ ในกรณีที่กลับมาปฏิบัติราชการไมตรงกําหนดตามสัญญา ก็ใหลดจํานวน
เงินที่จะตองชดใชลงตามสวน 
 
 
 

                                                 
  ๒มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๓๕ เรื่อง แนวปฏิบัติกรณีขาราชการไปใหถอยคําตอพนักงาน
สอบสวน (นร ๐๒๐๑/ว ๓๐ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๓๕). 



 

สารพันปญหากฎหมาย 

๑๔๑ 

 การฝกอบรมภายในประเทศ หมายความอยางไร ? 
 การฝกอบรมภายในประเทศ หมายความวา การฝกอบรมหรือฝกงานที่สวนราชการสง
ขาราชการไปเรียน หรือรับการฝกอบรม หรืออนุญาตใหลาไปฝกอบรมไมวาจะเปนทางวิชาการ ทาง
ระเบียบขอบังคับของทางราชการหรือทางการใชเครื่องมือ เครื่องใช เพื่อนําไปใชประโยชนในการ
ปฏิบัติราชการที่สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการระหวางประเทศ หรือเอกชนจัดขึ้น๓ 
  
  หลักเกณฑการผอนผันใหนับเวลาทีข่อกลบัเขารับราชการเปนระยะเวลา   
  ปฏิบัติราชการชดใชตามสัญญาลาศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย  
  ณ ตางประเทศ และสัญญาลาศึกษาหรือฝกอบรมภายในประเทศ 
 

ผูท่ีผิดสัญญาประเภทใดบางท่ีไดรับการผอนผันใหนับเวลาท่ีขอกลับเขารบัราชการเปน

ระยะเวลาการปฏบัิติราชการชดใชทุน เงินเดือน และเงินท่ีทางราชการจายชวยเหลือ ? 
 ผูที่ไดรับการผอนผัน ไดแก  
 ๑. ผูที่ผิดสัญญาลาศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจยั ณ ตางประเทศ 
 ๒. ผูที่ผิดสัญญาลาศึกษาหรือฝกอบรมภายในประเทศ 
 

บุคคลในขอแรกน้ีจะไดรับการผอนผันฯ อยางไร ? 
 บุคคลดังกลาวจะไดรับการผอนผัน ดังนี ้
 (๑)  ผอนผันใหนับเวลาที่ขอกลับเขาราชการใหมเปนการชดใชทุนโดยไมตองชดใชเงินตาม
เงื่อนไข ดังนี้ 
   (๑.๑)  กรณีที่ไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ ผูผิดสัญญา
จะตองปฏิบัติราชการชดใชตามสัญญามาแลวเปนเวลาไมนอยกวาเวลาที่ไปศึกษา ฝกอบรม หรือ
ปฏิบัติการวิจัยในกรณีที่มีการลาศึกษาฯ หลายคราว ระยะเวลาที่ปฏิบัติราชการชดใชรวมกันแลว
ตองไมนอยกวาเวลาที่ไปศึกษาฯ ทุกคราวรวมกัน และถาเปนสาขาวิชาที่ขาดแคลน กําหนดเวลา
ปฏิบัติราชการดังกลาวใหลดเหลือกึ่งหนึ่ง 
   (๑.๒)  กรณีที่ไปศึกษาหรือฝกอบรม ภายในประเทศกําหนดเวลาปฏิบัติราชการตาม 
ขอ (๑.๑) ใหเหลือกึ่งหนึ่ง 
  (๑.๓)  ผูผิดสัญญาจะตองไดรับการบรรจุใหกลับเขารับราชการใหม ไมวาจะกลับเขา
รับราชการใหมในสังกัดเดิมหรือตางสังกัดเดิมของตน แตอยูในสังกัดกระทรวง ทบวง เดียวกันใน
เวลา ๖ เดือนนับจากวันลาออก 

                                                 
  ๓มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๓ เรื่อง การทําสัญญาของผูรับทุนและขาราชการที่ไปศึกษา หรือ
ฝกอบรม ภายในประเทศและการผอนผันใหนับเวลาการบรรจุกลับเขารับราชการเปนการชดใชทุน (นร ๐๒๐๖/ว ๑๕๗  
ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๓).  
 



 

สารพันปญหากฎหมาย 

๑๔๒ 

  ในกรณีไดรับการบรรจุใหกลับเขารับราชการใหมในสาขาวิชาที่ขาดแคลนตองไดรับการ
บรรจุกลับเขารับราชการ ภายในเวลา ๑ ป นับจากวันลาออก 
  (๒) กรณีไมอยูในเงื่อนไขตาม (๑) ผอนผันใหนับเวลาที่ขอกลับเขารับราชการใหมเปนการ
ชดใชทุน โดยตองชดใชเงินบางสวนตามเงื่อนไข ดังนี้ 
  (๒.๑) ผูผิดสัญญาเปนขาราชการรับทุนไปศึกษาฯ ซึ่งตองชดใชคืนเงินเดือน เงินทุน 
เงินที่ทางราชการจายชวยเหลือ และเบี้ยปรับจากการผิดสัญญา ใหผูผิดสัญญาชดใชคาเสียหาย 
ที่เปนเงินเดือน ใหครบถวนทั้งจํานวน ในวันทําสัญญาเพิ่มเติมกอน สําหรับเงินทุน และเงินที่ทาง
ราชการจายชวยเหลือ รวมทั้งเบี้ยปรับของเงินเดือน เบี้ยปรับของเงินทุนและเบี้ยปรับของเงินที่ทาง
ราชการจายชวยเหลือ ใหนําไปคํานวณสําหรับระยะเวลาที่ตองปฏิบัติราชการชดใชคร้ังใหม 
  (๒.๒) กรณีผูผิดสัญญาลาศึกษาฯ โดยไมไดรับเงินทุนใหชดใชคืนเงินเดือนที่ไดรับ
ระหวางลาไปศึกษา และเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือตามเงื่อนไขและหลักเกณฑเดียวกับผูลา
ศึกษาโดยไดรับทุน 
 (๓)  ผูผิดสัญญาทั้ง ๒ กรณีจะตองทําสัญญารับราชการชดใชทุนสําหรับระยะเวลาที่ยังขาด
อยูเปนเวลาไมนอยกวา ๒ เทาของระยะเวลารับราชการชดใชทุนที่ยังขาดอยูนั้นและระยะเวลา 
รับราชการชดใชทุนตามสัญญาใหมนั้นจะตองไมเกินเวลาที่ขาราชการผูนั้นครบเกษียณอายุราชการ 
 (๔) ถาปรากฏวาระหวางเวลารับราชการชดใชทุนตามสัญญาที่ไดรับการผอนผันนั้น 
ขาราชการดังกลาวไดผิดสัญญาอีก ผูผิดสัญญาจะตองชําระเงินที่ยังขาดอยู  พรอมทั้งเบี้ยปรับอีก
สองเทาของเงินที่ยังขาดอยูนั้นคืนใหแกทางราชการ ในกรณีที่ผูผิดสัญญาไดรับราชการชดใชไปบาง
แลว เงินและเบี้ยปรับที่จะตองชดใชคืนใหลดลงตามสวนของเวลาที่ผูนั้นไดรับราชการไปบางแลว 
  ใหผูที่ไดรับการผอนผันทําสัญญาตามแบบสัญญาผอนผันใหนับเวลาที่ขอกลับเขารับ
ราชการเปนระยะเวลาการรับราชการชดใชทุนตามสัญญาลาศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย
และสัญญาค้ําประกัน (หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๐๒/ว ๙๐ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๓๖) 
 (๕) ในกรณีที่ผูผิดสัญญาถูกดําเนินคดีฟองรองอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาลาศึกษาฯ 
หรือผิดสัญญารับทุน แตคดียังไมถึงที่สุดถากรณีอยูในหลักเกณฑที่จะไดรับการผอนผันตามนัย 
ขอ (๑) – (๔) ดังกลาวขางตน ก็ใหสวนราชการคูสัญญาผูเปนโจทกทําสัญญาประนีประนอม 
ยอมความไปได  แตผูผิดสัญญาผูเปนจําเลยจะตองชําระเงินคาฤชาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ 
ซึ่งทางราชการไดใชจายไปแลวในการดําเนินคดีคืนใหแกทางราชการดวย 
 (๖)  ถาปรากฏวาในระหวางผิดสัญญาจนถึงวันที่ขาราชการผูผิดสัญญาไดรับการผอนผัน 
ไดมีการบังคับชําระหนี้ตามสัญญาจากผูผิดสัญญาหรือผูค้ําประกัน หรือไดมีบุคคลภายนอกรับผิด
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ชดใชเงินอันเนื่องมาจากผิดสัญญานั้นไปแลวทั้งหมดหรือบางสวนบุคคลเหลานั้นจะเรียกรองเงินที่
ไดชําระไปแลวนั้นคืนจากทางราชการไมไดทั้งสิ้น๔ 
  
  หลักเกณฑการทําสัญญาคํ้าประกันสัญญาของขาราชการหรือผูรับทุน 
  รัฐบาลท่ีไปศึกษา ฝกอบรม และปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ รวมทั้ง 
  ขาราชการหรือผูรับทุนท่ีไปศึกษาภายในประเทศ 
 

ผูคํ้าประกัน มีใครบาง ? 
 ผูคํ้าประกัน ไดแก  
 ๑. บิดาหรือมารดาของผูที่จะไปศึกษา  โดยผูคํ้าประกันไมตองแสดงหลักทรัพยในการ 
ทําสัญญาค้ําประกัน หรือ 
 ๒. ในกรณีไมสามารถจัดหาผูคํ้าประกันตามขอ ๑ ได ผูคํ้าประกันจะตองเปนพี่หรือนองรวม
บิดาหรือมารดาเดียวกันกับผูที่จะไปศึกษา โดยผูคํ้าประกนัไมตองแสดงหลักทรัพยในการทาํสัญญา
คํ้าประกัน หรือ 
 ๓.  ในกรณีไมสามารถจัดหาผูคํ้าประกันตามขอ ๑ และ ๒ ไดใหกระทรวง ทบวง กรม ที่เปน
คูสัญญาของผูที่จะไปศึกษาต้ังคณะกรรมการขึ้นเพื่อพิจารณาตรวจสอบ หากผลการพิจารณา
ตรวจสอบปรากฏวาผูที่จะไปศึกษาไมมีบุคคลตามขอ ๑ และ ๒ ที่จะมาทําสัญญาค้ําประกัน และ 
ผูที่จะไปศึกษา มีศักยภาพสูงยิ่งในการศึกษา ก็ใหผูที่จะไปศึกษาทําสัญญาลาศึกษาโดยไมตองมี 
ผูคํ้าประกันได 
 

ขอความท่ีวา “มีศักยภาพสูงย่ิงในการศกึษา” มีความหมายครอบคลมุเพียงใด ? 
 ความเห็นกระทรวงการคลังตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๖.๖/๑๓๓๖๒ ลงวันที่ 
๑๑ เมษายน ๒๕๔๐ เห็นวาอยูในดุลยพินิจของสวนราชการที่จะพิจารณาวา บุคคลผูไดรับทุน หรือ
ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาฝกอบรมมีความเหมาะสมที่จะกลับมารับราชการชดใชทุนเปนประโยชน
ตอสวนราชการนั้นอยางสูงยิ่ง 
 

กรณีท่ีไมมีการทําสัญญาคํ้าประกัน เ น่ืองจากไมสามารถจัดหาผู คํ้าประกันได และ 
สวนราชการเห็นวา ผูท่ีจะไปศึกษามีศักยภาพสูงย่ิงในการศึกษาจึงไมตองมีผูคํ้าประกัน ทาง
ราชการตนสังกัดและคณะกรรมการจะตองรับผิดชอบในความเสียหายหรือไมเม่ือมีการผิด

สัญญาเกิดข้ึน เพราะไมมีผูคํ้าประกันรับผิดชอบอีกชั้นหน่ึง ? 

                                                 
  ๔มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๓ เรื่อง การทําสัญญาของผูรับทุนและขาราชการที่ไปศึกษา หรือ
ฝกอบรมภายในประเทศ และการผอนผันใหนับเวลาการบรรจุกลับเขารับราชการเปนการชดใชทุน (นร ๐๒๐๖/ว ๑๕๗  
ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๓). 
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 ความเห็นกระทรวงการคลังตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๖.๖/๑๓๓๖๒ ลงวันที่ 
๑๑ เมษายน ๒๕๔๐ เห็นวา หากทางราชการตนสังกัดและคณะกรรมการพิจารณาดําเนินการโดย
สุจริตแลวก็ไมจําตองรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น 
 

กรณีท่ีคณะกรรมการมีความเห็นวา ผูท่ีจะลาไปศึกษาไมมีศักยภาพสูงย่ิงในการศึกษา แตทาง

ราชการมีความตองการใหผูน้ันไปศึกษาจะทําอยางไร ? 
 ความเห็นกระทรวงการคลังตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๖.๖/๑๓๓๖๒ ลงวันที่ 
๑๑ เมษายน ๒๕๔๐ เห็นวา เมื่อคณะกรรมการที่สวนราชการซึ่งเปนคูสัญญาของผูที่จะไปศึกษา
พิจารณาเสนอความเห็นเปนประการใด สวนราชการที่แตงตั้งคณะกรรมการนั้นก็จะตองปฏิบัติไป
ตามความเห็นของคณะกรรมการที่ตนแตงตั้งจะปฏิบัติเปนอยางอื่นมิได๕ 
  
  หลักเกณฑการผอนผันการชําระหน้ีแกผูคํ้าประกัน 
 

การผอนผันการชาํระหน้ีแกผูคํ้าประกัน มีหลักเกณฑอยางไร ? 
 การผอนผนัการชําระหนี้แกผูคํ้าประกันมหีลักเกณฑ ดังนี ้
 ๑.  หากขาราชการที่ทําสัญญาไปศึกษา ฝกอบรม และปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ 
ปฏิบัติผิดสัญญาใหสวนราชการผูเปนคูสัญญาดําเนินการเรียกชดใชเงินจากผูผิดสัญญากอน หาก 
ผูผิดสัญญาไมยินยอมชดใชเงินเดือน เงินทุน และเงินอื่น ๆ ที่พึงจะตองชดใชคืนพรอมดวยเบี้ยปรับ
ตามสัญญาและดอกเบี้ยผิดนัด (ถามี)  จนครบถวนก็ใหดําเนินคดีกับผูผิดสัญญาจนคดีถึงที่สุด และ
หากผูผิดสัญญายังไมยินยอมชําระหนี้ หรือหากบังคับคดีเอากับทรัพยสินของผูผิดสัญญาแลว 
ยังไมเพียงพอชําระหนี้ ก็ใหดําเนินการฟองคดีผูผิดสัญญาเปนคดีลมละลายตอไป แลวจึงดําเนินการ
เรียกใหผูคํ้าประกันชดใชเงินเดือน เงินทุน และเงินอื่น ๆ ที่พึงจะตองชดใชคืนพรอมดวยเบี้ยปรับตาม
สัญญาและดอกเบี้ยผิดนัด (ถาม)ี แทนผูผิดสัญญา 
 ๒.  ในกรณีที่ผูคํ้าประกันเปนขาราชการและไมไดเปนบิดามารดา หรือพี่นองรวมบิดา
มารดาเดียวกันกับผูผิดสัญญา ใหสวนราชการที่ขาราชการผูนั้นอยูในสังกัดขอผอนผันกับ
กระทรวงการคลังวาสมควรที่จะพิจารณาอนุมัติใหผอนผันการชําระหนี้โดยใหงดเวนเบี้ยปรับและ
ดอกเบี้ยตามสัญญาแกผูคํ้าประกันหรือไมเพียงใด  ตลอดจนการพิจารณาใหผูคํ้าประกันสามารถ
ผอนชําระเงินเดือน เงินทุน และเงินอื่นใดซึ่งผูคํ้าประกันจะตองชดใชคืนไดหรือไม เพียงใด แลว
นําเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังพิจารณาสั่งการ ไปตามที่ตกลงกันนั้น โดยไมตอง
ดําเนินคดีแกผูคํ้าประกันกอน 

                                                 
  ๕มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๓๙ เรื่อง หลักเกณฑการทําสัญญาค้ําประกันสัญญาของ
ขาราชการที่ลาไปศึกษา ฝกอบรม และปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ ดวยทุนประเภทตาง ๆ (นร ๐๒๑๕/ว ๙๑ ลงวันที่ 
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๓๙). 
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 ๓.  หากสวนราชการผูเปนคูสัญญาเรียกใหผูคํ้าประกันชดใชหนี้แทนผูผิดสัญญาตามนัย 
ขอ ๑ แลว ผูคํ้าประกันไมสามารถชําระหนี้ได ก็ใหดําเนินคดีตามสัญญาค้ําประกันกับผูคํ้าประกัน
จนถึงที่สุด  เมื่อมีการดําเนินคดีกับผูคํ้าประกันจนถึงที่สุดถึงขั้นบังคับคดีแลวหากมีปญหาพิเศษที่ 
ผูคํ้าประกันไมสามารถชําระหนี้ได  ก็ใหผูคํ้าประกันขอผอนผันการชดใชหนี้ดังกลาวในการพิจารณา
ขอผอนผันการชดใชหนี้ของผูคํ้าประกันใหมีการรวมพิจารณาระหวางสวนราชการที่ขอผอนผันกับ
กระทรวงการคลังวาสมควรที่จะพิจารณาอนุมัติผอนผันใหงดเวนเบี้ยปรับและดอกเบี้ยตามสัญญา
แกผูคํ้าประกันหรือไม เพียงใดแลวนําเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังพิจารณาชี้ขาด การ
พิจารณาของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังใหเปนที่สุด๖ 
 
  การแตงต้ังขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 

การออกคําส่ังแตงต้ังขาราชการลวงหนา กระทําไดหรือไม ? 
 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแตงตั้งขาราชการพลเรือนใหกระทรวง ทบวง กรม ตลอดจน
คณะกรรมการขาราชการตาง ๆ ทุกประเภท ถือเปนหลักปฏิบัติในการแตงตั้งขาราชการพลเรือนและ
ขาราชการประเภทอื่น ๆ ดังนี้ 
 ๑.  การออกคําสั่งแตงตั้งขาราชการพลเรือนใหดํารงตําแหนงที่ยังไมวางในขณะที่ออกคําสั่ง 
โดยใหคําสั่งมีผลใชบังคับเมื่อตําแหนงดังกลาววางลงแลวนั้น สมควรใหกระทําไดเฉพาะกรณีที่
จําเปนตองแตงตั้งขาราชการใหไปดํารงตําแหนงในตางจังหวัด ในตางประเทศหรือเปนการแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงแทนผูที่จะตองพนจากราชการไปเพราะเกษียณอายุตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ
บํานาญ หรือกรณีอ่ืนที่มีความจําเปนเพื่อประโยชนแกราชการจริง ๆ เชน กรณีแตงตั้งลวงหนาแทน 
ผูที่ขอลาออกจากราชการสําหรับตําแหนงที่จําเปนตองมีผูปฏิบัติงานตอเนื่องกัน เปนตน  ทั้งนี้ การ
แตงตั้งลวงหนาดังกลาวใหกระทําไดกรณีที่มีเหตุผลความจําเปนแกราชการโดยใหออกคําสั่ง
ลวงหนาไดไมเกิน ๒ เดือน  หากมีความจําเปนเพื่อมิใหเกิดความเสียหายแกราชการ จําตองออก
คําสั่งลวงหนาเกินกําหนดเวลาดังกลาวก็ใหขออนุมัติตอผูบังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไปกอน 
 ๒.  ผูมีอํานาจแตงตั้งซึ่งรูอยูแลววาตนจะตองพนจากตําแหนงหนาที่ราชการไปไมวาดวย
เหตุใด ๆ ก็ตาม ไมพึงออกคําสั่งแตงตั้งขาราชการพลเรือนไวลวงหนา โดยใหคําสั่งมีผลใชบังคับเมื่อ 
ผูออกคําสั่งไดพนจากตําแหนงหนาที่นั้นไปแลว หากมีความจําเปนเพื่อมิใหเกิดความเสียหายแก
ราชการ จําตองออกคําสั่งแตงตั้งขาราชการก็ใหขออนุมัติตอผูบังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไปกอน 

                                                 
  ๖มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๐ เรื่อง หลักเกณฑการทําสัญญาค้ําประกันสัญญาของ
ขาราชการที่ลาไปศึกษา ฝกอบรมและปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศและหลักเกณฑการผอนผันการชําระหนี้แก 
ผูค้ําประกัน (นร ๐๒๐๕/ว ๑๑๑ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๐). 



 

สารพันปญหากฎหมาย 

๑๔๖ 

 ๓.  ผูมีอํานาจแตงตั้งไมอาจออกคําสั่งแตงตั้งขาราชการพลเรือนที่มีคุณสมบัติยังไมครบ
ตามที่กฎหมายกําหนดไวใหดํารงตําแหนงใด ๆ เปนการลวงหนา  โดยใหคําสั่งมีผลใชบังคับเมื่อ 
ผูไดรับแตงตั้งมีคุณสมบัติครบถวนแลวได๗ 
 

รัฐวิสาหกิจตองถือปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวดวยหรือไม ? 
 ใหรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติในการแตงตั้งผูบริหารและพนักงานตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
แตงตั้งขาราชการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๓๐ ดวย๘ 
  
  การใหความคุมครองขาราชการผูใหขอมูลท่ีเปนประโยชนตอทางราชการ 
 

ขาราชการผูใหขอมูลท่ีเปนประโยชนตอทางราชการจะไดรับความคุมครองหรอืไม ? 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการใหความคุมครองขาราชการผูใหขอมูลที่เปนประโยชน
ตอทางราชการ ดังนี้ 
 ๑.  ใหถือวาการใหขอมูล หรือการเปนพยาน หรือการสงเอกสารหลักฐานเปนการปฏิบัติ
หนาที่ราชการ 
 ๒.  ผูบังคับบัญชาจะตองไมกลั่นแกลงในทางใด ๆ ตอขาราชการผูใหขอมูลหรือใหถอยคํา
ในฐานะพยาน 
 ๓.  ผูบังคับบัญชาจะตองใหความคุมครองแกขาราชการผูใหขอมูลใหถอยคําในฐานะพยาน 
โดยมิใหถูกกลั่นแกลงหรือขมขูจากผูถูกรองเรียนหรือผูมีสวนเกี่ยวของ และขอความรวมมือหรือ
ประสานกับสํานักงานอัยการสูงสุด เพื่อเปนทนายแกตางในกรณีที่ผูใหขอมูลถูกฟองรองในคดีแพง
หรืออาญา 
 ๔. ผูบังคับบัญชาอาจพิจารณาใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษแกขาราชการผูให
ขอมูลหรือใหถอยคําในฐานะพยานที่เปนประโยชนและเปนผลดียิ่งตอทางราชการได 
 ๕.  คณะกรรมการสอบสวน หรือผูบังคับบัญชาสามารถใชดุลพินิจเพื่อกันบุคคลผูมีสวน
รวมกระทําผิดไวเปนพยาน หรือลดหยอนผอนโทษไดตามเหตุและผลของเรื่อง 
 ๖.  ขาราชการผูใหขอมูล หรือใหถอยคําในฐานะพยานสามารถรองขอความเปนธรรมตอ 
ก.พ. ไดเมื่อถูกกลั่นแกลงอันเปนผลจากการใหขอมูลหรือใหถอยคําในฐานะพยาน๙ 

                                                 
  ๗มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๓๐ เรื่อง การออกคําส่ังแตงตั้งขาราชการลวงหนา (นร ๐๒๐๒/ 
ว ๔๘ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๓๐). 
  ๘มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๓ เรื่อง การแตงตั้งขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  
(นร ๐๒๐๕/ว ๑๒๓ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๓).  
  ๙มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๔๒ เรื่อง มาตรการใหความคุมครองขาราชการผูใหขอมูล
ที่เปนประโยชนตอทางราชการ (ดวนที่สุด ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๓๑ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๒). 



 

เกรด็กฎหมายนารู 

๑๔๗  

 

การถือครองและการใชประโยชน
ที่ดินในประเทศไทย* 

 
โดย นิวัติ  เรืองพานชิ 
นายกสมาคมศษิยเกาวนศาสตร  
อดตีคณบดคีณะวนศาสตร 
หนงัสือพิมพมติชนรายวนั คอลมันกระแสทรรศน  
วันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๕๐ ปท่ี ๓๐ ฉบับท่ี ๑๐๕๔๑ 
 

 
 ประเทศไทยจัดไดวาเปนประเทศที่มี 

การใชประโยชนที่ดินที่ขาดประสิทธิภาพมากที่สุด

ประเทศหนึ่งในโลก จะเดินทางไปแหงหน 

ตําบลใด จะพบวามีที่ดินถูกทิ้งไวใหรกราง 

วางเปลา  โดยไมไดรับการใชประโยชนอยูทั่วไป * 

แตทุกตารางนิ้วมีผูจับจองถือครองเปนเจาของ

หมด ทั้งที่ถูกตองตามกฎหมายและไมถูกตองตาม

กฎหมาย เรามักจะไดยินอยูเสมอวาราษฎร 

ขาดที่ดินทํากิน ขณะเดียวกันทุกครั้งที่ผูครองบาน

ครองเมืองแสดงรายการทรัพยสินตามกฎหมาย 

แตละรายจะถือครองที่ดินนับรอยนับพันไรเปน

ประจําตลอดมา อยางดีก็หลายสิบไร ซึ่งเกิน

ปรัชญาความพอเพียงอยูดี  และถาตรวจสอบ 

ใหดีจะมีที่ดิน ทั้งที่ถูกตองตามกฎหมายและ 

ที่ไมถูกตองตามกฎหมายรวมอยูดวยไดมีความ

พยายามจากหลายฝายที่ตองการใหออกกฎหมาย 

                                                 
  *จุฬารัตน  ยะปะนัน  นิติกร  กลุมงานพัฒนา

กฎหมาย สํานักกฎหมาย รวบรวม. 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํากัดขนาดการถือครองที่ดินและการเก็บภาษี

ที่ดินแบบกาวหนาเพื่อกระจายการถือครองที่ดิน 

และเพิ่มประสิทธิภาพในการใชประโยชนที่ดิน แต

ก็ไมเคยประสบความสําเร็จ เพราะไมมีผูใดอยาก

ออกกฎหมายมาบังคับใชกับตนเอง ซึ่งเปนเรื่องที่

พอจะเขาใจได โดยเฉพาะในระบบเศรษฐกิจแบบ

ทุนนิยมหรือเสรีนิยมอยางที่ใชกันในบานเรา 

 ประเทศไทยมีเนื้อที่ทั้งประเทศประมาณ 

๓๒๐ ลานไร เปนพื้นที่ที่ปกคลุมไปดวยตนไม 

หรือปาไมอยูเพียง ๘๐ ลานไร หรือรอยละ ๒๕ 

ของพื้นที่ประเทศ และมีพื้นที่เปนปาเสื่อมสภาพ 

และถูกยึดครองโดยประชาชนทั่วไปอีกไมตํ่ากวา  

๘๐ ลานไรเชนกันรวมกันแลวประเทศไทยยังมี

เนื้อที่ปาตามกฎหมายอยูมากกวาครึ่ งหนึ่ ง 

ของเนื้อที่ประเทศหรือประมาณ ๑๖๐ ลานไร 

(พ.ศ. ๒๕๐๔ มี ๑๗๑ ลานไร)   เพราะตาม

พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ และ 

พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ กําหนดไว

อยางชัดเจนวา พื้นที่ใดหากไมมีเอกสารสิทธิตาม 



 

เกรด็กฎหมายนารู 

๑๔๘  

พ.ร.บ. ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ใหถือ

วาที่ดินนั้นยังคงเปนที่ดินปาไมอยูถึงจะไมมีตนไม

และหมดสภาพปาไปแลวก็ตาม เพราะหาก

สามารถรักษาพื้นที่เอาไวได นานวันเขาปาไมก็จะ

กลับฟนคืนสภาพตามเดิมได นับวาเปนอัจฉริยะ

ของนักกฎหมายที่นาชมเชยยิ่งที่ออกกฎหมาย 

โดยยึดพื้นที่เปนหลักมากกวายึดตนไมเปนหลัก 

เพราะตนไมถูกตัดออกเมื่อใดก็ได ถึงแมกระนั้น 

ก็ตาม ปาก็ยังถูกทําลาย พื้นที่ปาก็ถูกยึดครอง

ดังที่ปรากฏใหเห็นอยูโดยทั่วไปในขณะนี้ และเปน

การยึดครองพื้นที่อยางไมถูกตองตามกฎหมาย 

หากทานตองการทราบตัวเลขที่แนนอนก็ลองถาม

กรมที่ดินดูวา ไดออกโฉนดที่ดิน น.ส.๓ และ

เอกสารสิทธิอ่ืนๆ ตามกฎหมายไปแลวจํานวน

เทาใด เมื่อรวมกับที่ราชพัสดุและที่เฉพาะ 

พิเศษอ่ืนๆ แลวนํามาหักออกจากเนื้อที่ประเทศ  

๓๒๐ ลานไร ที่เหลือก็เปนเนื้อที่ปาไมตาม

กฎหมายนั่นเอง กรมที่ดินเองก็ไมสามารถนําที่ดิน

ปาไมไปออกเอกสารสิทธิได รัฐบาลไหนมาแตะ

เร่ืองที่ดินก็จะกลายเปนประเด็นปญหาการเมือง

ไป คงจะยังจํากันไดวารัฐบาลสมัยหนึ่งตองลมไป 

เพราะกรณี ส.ป.ก. ๔-๐๑ ทั้งที่มีเจตนาดีที่ตองการ

จะแกปญหาใหคนที่อาศัยอยู ในที่ ดินปาไม

ประมาณ ๑๐ ลานคน ถึงจะยากดีมีจนก็อยากให

ถือครองที่ดินอยางถูกตองตามกฎหมาย โดย

อาศัยกฎหมายการปฏิรูปที่ดิน แตไมไดเนนที่การ

ปฏิรูปที่ดิน เพียงตองการใหถือครองที่ดินอยาง

ถูกตองตามกฎหมายเทานั้น เปนการถายโอนที่ดิน

จากกรมปาไมให ส.ป.ก. แจกจายใหแกเกษตรกร 

ที่ยากจนแบบใหเปลารวมรายละไมเกิน ๑๐๐ ไร 

ซึ่งสวนใหญจะเกินความสามารถและศักยภาพที่

เกษตรกรจะใชที่ ดินอยางมีประสิทธิภาพได

เนื่องจากคนยากจนยอมไมมีทุน ขาดแรงงาน  

ขาดน้ํา ขาดปจจัยในการผลิตอื่นๆ ทางที่ดีที่สุด 

ที่เกษตรกรทําไดคือขายสิทธิในที่ดินนั้นอยาง 

ที่ปฏิบัติกันอยู เชื่อวาเมื่อหมดโครงการแจกที่ดิน 

ส.ป.ก. แลวราษฎรก็ยังคงขาดที่ดินทํากินอยูดี 

แตก็เห็นดวยอยางยิ่งที่ตองการใหทุกคนอยูอยาง

ถูกตองตามกฎหมาย ลองมาชวยกันคิดวิธีที่จะให

ทุกคนอยูอยางถูกตองตามกฎหมาย แทนการแจก

ที่ดิน ส.ป.ก. แบบใหเปลา หันมาใชวิธีใหเชาที่กัน

บางจะไดหรือไม เพื่อใหทุกคนรับรูและยอมรับวา

ที่ดินเปนของหลวงเชามาใชประโยชน แตถือเปน

กรรมสิทธิ์ไมได แลวอาศัยหลักการจํากัดขนาด

การถือครองที่ดินและการเก็บภาษีแบบกาวหนา

มาใช โดยไมตองออกกฎหมายใหม แตอาศัย

กฎหมายปาไมบังคับใชเฉพาะในพื้นที่ปาไม

เทานั้น  (กรณีนี้ตองคืนที่ ส.ป.ก. ใหมาเปนพื้นที่

ปาไมแกกรมปาไมดังเดิม) 

 คงจํากันไดวากรมปาไมเคยใหสัมปทาน

แกบริษัททําไมมาแลว โดยอาศัย พ.ร.บ. ปาสงวน

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ การใหสัมปทานก็เหมือน  

กับการใหเชาระยะยาว  โดยอาศัยหลักกฎหมาย

เดียวกันนี้ก็ใหผูที่อาศัยอยูในที่ดินปาไมอยาง 

ไมถูกตองตามกฎหมาย ไดเชาที่ดินอยางถูกตอง

ตามกฎหมายไดหลักคิดกวาง ๆ ก็คือขณะนี้ 

ใครอยูที่ไหนก็ใหเชาอยูที่นั้นหามโยกยายซื้อขาย

เปลี่ยนแปลงการถือครองที่ดิน ผูที่จะเชาที่ปาไม
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ตองเปนคนไทยมีสัญชาติไทย  อายุไมตํ่ากวา  

๒๐ ป ขนาดการถือครองที่ดินที่ใหเชาจะจํากัด

ตามลักษณะการใชที่ดินนั้น สําหรับคาเชาที่ดินให

เก็บคาเชาที่ดินแบบกาวหนา ตามขนาดการ 

ถือครองและลักษณะการใชประโยชนที่ดิน และ 

ใหเชาไดตลอดไปโดยไมจํากัดเวลาการเชาเพื่อ

ไมใหเกษตรกรผูยากไรที่เคยอยูฟรีมากอนตอง

เดือดรอน หากถือครองที่ดินเพียง ๑-๕ ไร เพื่อเปน

ที่อยูอาศัยและทําการเกษตรเพื่อการบริโภคเปน

หลัก อัตราคาเชาอาจจะเปน ๑-๕ บาท/ไร/ป เพียง

เพื่อใหทราบถึงสิทธิและหนาที่และยอมรับสิทธิใน

การเชาที่ดินของรัฐเทานั้น  ควรจะมีคณะกรรมการ

พิจารณาในรายละเอียดเกี่ยวกับการกําหนด 

ขนาดการถือครองในการใชที่ดินแตละประเภท 

กําหนดคาเชาตามขนาดการถือครองและประเภท

การใชประโยชน ทั้งนี้ทั้งนั้นตองยึดหลักการ

กระจายการถือครองที่ดินและใชมาตรการคาเชา

บังคับ เพื่อไมใหถือครองที่ดินเกินขนาดที่กําหนด 

การใชประโยชนที่ดินตอจากนี้ไปจําตองเนนที่

ประสิทธิภาพการผลิตใหคุมกับคาเชาหากเปนไป

ไดก็จะชวยใหทุกคนอยู ไดอยางถูกตองตาม

กฎหมายมีการใชที่ ดินอยางมีประสิทธิภาพ 

มากขึ้น สามารถจะพัฒนาที่ดินตามศักยภาพของ

ตนเอง รัฐก็จะมีรายไดจากคาเชาที่ดิน เจาหนาที่

จะไดปฏิบัติหนาที่ดวยความสบายใจ ไมตองถูก

กลาวหาวาละเวนการปฏิบัติหนาที่ เนื่องจาก 

มีผูกระทําผิดกรณีเชนนี้นับแสนนับลานราย 

และที่สําคัญจะไดไมตองเปนประเด็นกลาวหา

ทางการเมืองหรือเปนเหตุใหใชเปนเรื่องที่จะ 

เลื่อยขาเกาอี้กันอีกตอไป 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 

  
 



 

เกรด็กฎหมายนารู 

๑๕๐  

 

 
หนงัสือมติชนรายวนั คอลมันกระแสทรรศน 
วันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ปท่ี ๓๐ ฉบับท่ี ๑๐๕๕๙  
 
 
  ทุกวันนี้ ได เกิดปญหาขึ้นมากมาย  
เพราะคนไรจริยธรรมมากขึ้น ทําผิดศีลธรรม ตาม
โลกาภิวัตนที่ไมดีของอารยประเทศ ปญหาเรื่อง
ที่ดินของมูลนิธิพระพยอม วัดสวนแกว ที่กําลัง
เปนปญหาอยูนั้น ทุกอยางเกิดแตเหตุทั้งนั้น การ
ครอบครองปรปกษตามประมวลกฎหมายแพง 
และพาณิชย มาตรา ๑๓๘๒ แมกฎหมายจะมิได
บัญญัติวาตองมีความสุจริตก็ตาม แตรูปการ 
พฤติการณ  การกระทํา ประกอบแลวผูกระทําตอง
สุจริตดวย เพราะถาแยงเอาทรัพยสินของผูอ่ืน 
โดยตนรูอยูแลววาเปนทรัพยสินของผูอ่ืน ยอมผิด
ศีลธรรม จริยธรรม ถาเปนสังหาริมทรัพยก็อาจจะ
มีความผิดฐานลักทรัพย ยักยอก หรือฉอโกง 
ถาเปนอสังหาริมทรัพยก็อาจมีความผิดฐานบุกรุก 
ฉอโกง ฯลฯ ไดเชนกัน จึงตองปรับดวยเรื่อง
ทรัพยสินอันไดมาโดยการกระทําความผิดตาม
มาตรา ๑๓๘๘  มิใชมาตรา ๑๓๘๒  แตเพียงอยาง
เดียวหรือถาเปนการซื้อขายแลกเปลี่ยน หรือให 
โดยผู รับโอนรูวาผู โอนไมมี อํานาจโอนใหตน  
 

                                                 
  จุฬารัตน  ยะปะนัน นิติกร กลุมงานพัฒนา

กฎหมาย สํานักกฎหมาย รวบรวม.  

 
 
 
 
จะอางวาตนครอบครองปรปกษ เพื่อใชยันเจาของ 

ผูมิ ได รู เห็นมิ ได  (ผู เขียนขออางคํ าสอนของ 
ศาสตราจารยบัญญัติ สุชีวะ ปรมาจารยทาง
กฎหมายซึ่งไดบรรยายในคําสอนวิชาทรัพยดวย) 
 ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา ๑๓๘๒ บัญญัติวา "บุคคลใดครอบครอง
ทรัพยสินของผูอ่ืนไวโดยความสงบและโดยเปดเผย
ดวยเจตนาเปนเจาของ ถาเปนอสังหาริมทรัพย 
ไดครอบครองติดตอกันเปนเวลาสิบป ถาเปน
สังหาริมทรัพยไดครอบครองติดตอกันเปนเวลา 
หาปไซร ทานวาบุคคลนั้นไดกรรมสิทธิ์" จะเห็นวา
บทบัญญัติดังกลาวไมมีคําวาการครอบครองตอง
ครอบครองโดยสุจริต  แตถาตีความกฎหมายใหมี
ความเปนธรรมโดยใชหลักธรรมเปนที่ต้ังแลวนั้น  
ผูที่จะไดกรรมสิทธิ์จากการครอบครองตองมีความ
สุจริตเปนที่ต้ัง ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา ๕ บัญญัติวา "ในการใชสิทธิแหง
ตนก็ดี ในการชําระหนี้ก็ดี บุคคลทุกคนตองกระทํา
โดยสุจริต"  ผูที่จะมาใชสิทธิในทางศาลตองมาดวย
มือสะอาดนั้นก็หมายความวา กรรมสิทธิ์ที่ไดมานั้น
จะตองไดมาจากความสุจริต มิใชไดมาโดยไมชอบ 
มิฉะนั้นก็จะกลายเปนวา กฎหมายสนับสนุนให
บุคคลทําผิดศีลธรรม ผิดจริยธรรม เที่ยวไปบุกรุก 
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ฉอโกง ฯลฯ  ผูอ่ืน ตัวอยางเชน นายแดง เห็นวา
ที่ดินมีโฉนดของนายดําอยูใกลบานของตน และ
นายดําไมไดมาดูแลระวังที่ดิน นายแดงจึงเขาไป
ใชประโยชนในที่ดินของนายดํา โดยการปลูกบาน
เพื่ออยูอาศัย ทําสวนผลไม และกระทําโดยเปดเผย
และเจตนาเปนเจาของโดยนายดําไมรูหรือขัดขวาง
ดังกลาวจะถือวานายแดงครอบครองที่ดินโดยสงบ
จนกระทั่งเวลาไดลวงเลยไป ๑๐ กวาป นายแดง
ไดมายื่นคํารองตอศาลวาตนไดกรรมสิทธิ์โดย 
การครอบครองตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา ๑๓๘๒  ดังนี้จะเห็นวาการยื่น 
คํารองตอศาลของนายแดงดังกลาวนั้นขาดเจตนา
สุจริต เพราะการครอบครองที่ดินนั้น นายแดงได
เจตนาบุกรุกที่ ดินของนายดําซึ่งเปนความผิด
อาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๖๒ 
ซึ่งบัญญัติวา  "ผูใดเขาไปในอสังหาริมทรัพยของ
ผูอ่ืน เพื่อถือการครอบครองอสังหาริมทรัพยนั้น
ทั้งหมด หรือแตบางสวน หรือเขาไปกระทําการใดๆ 
อันเปนการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย
ของเขาโดยปกติสุข ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจํา 
ทั้งปรับ"   เมื่อนายแดงบุกรุกที่ดินของนายดํา 
อันเปนความผิดอาญา จึงตองปรับเขากับเร่ือง
ทรัพยอันไดมาโดยการกระทําความผิด ตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๘๓  
ซึ่งบัญญัติวา "ทรัพยสินอันไดมาโดยการกระทํา
ความผิดนั้น ทานวาผูกระทําผิด หรือผูรับโอน 
ไมสุจริตจะไดกรรมสิทธิ์โดยอายุความก็ตอเมื่อพน
กําหนดอายุความอาญา หรือพนเวลาที่กําหนดไว
ในมาตรากอน  ถากําหนดไหนยาวกวาทานใหใช
กําหนดนั้น" อยางไรก็ตาม ความผิดอาญาฐาน 

บุกรุกนั้นความผิดยังคงดําเนินอยูตลอด ยังถือวา
ตราบใดที่นายแดงยังครอบครองที่ดินของนายดํา
โดยไม สุจริตอยูจึงยังถือวานายแดงบุกรุกอยู
ตลอดเวลา อายุความยังไมเร่ิมนับเพราะถือวาเปน
ความผิดตอเนื่องตลอดจนกวานายแดงจะหยุดบุก
รุกที่ดินของนายดํา คือออกจากที่ดินของนายดําไป 
การที่นายแดงครอบครองที่ดินของนายดําอยูจนถึง
วันที่มายื่นคํารองแมเวลาจะผานไปนานเทาใด 
ก็ตามนายแดงยังบุกรุกอยูจนวันยื่นคํารองเมื่อมา
ยื่นคํารองในขณะที่ตนไมสุจริตเพราะการกระทําผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๖๒ โดย
ตลอดมา นายแดงยอมไมไดกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ตน
ครอบครองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๑๓๘๒  เร่ืองนี้เปรียบเทียบไดกับความผิด
ฐานละเมิดในทางแพง ซึ่งตราบใดที่ผูกระทํา
ความผิดฐานละเมิดยังคงกระทําความผิดตอเนื่อง
ไมหยุดจะเห็นวากฎหมายมุงประสงคที่จะคุมครอง
ผูสุจริต ไมมีทางที่กฎหมายจะสอนใหคนผิด
ศีลธรรม ไมมีจริยธรรม แตกลับสอนใหเปนโจร ฯลฯ 
  ในทางกลับกัน  ถานายดําไดบอกยกที่ดิน
ใหกับนายแดงดวยวาจาเทานั้นโดยไมไดทําเปน
หนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาพนักงาน 
เมื่อนายแดงเขาไปครอบครองทําประโยชน และ
ปลูกบานอยูอาศัยบนที่ดินดังกลาวโดยสงบเปดเผย 
และเจตนาเปนเจาของ เมื่อเวลาผานไปกวา ๑๐ ป 
เปนการกระทําโดยสุจริตนายแดงมายื่นคํารองขอ
ครอบครองปรปกษตอศาล นายแดงยอมได
กรรมสิทธิ์ เพราะนายแดงครอบครองทรัพยโดย
สุจริตซึ่งตรงกับคําพิพากษาฎีกาที่ ๒๒๕๑/๒๕๓๘ 
ที่วา "แมการที่บิดาโจทกยกที่พิพาทใหโจทก โดย
มิไดจดทะเบียนการใหตามกฎหมายทําใหเปน
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โมฆะก็ตาม แตเมื่อโจทกไดครอบครองที่พิพาทมา
นับต้ังแตบิดาโจทกยกที่พิพาทใหโดยความสงบ
และเปดเผยตัว ดวยเจตนาเปนเจาของติดตอกัน
เกินกวา ๑๐ ปแลว โจทกยอมไดกรรมสิทธิ์ในที่
พิพาทโดยการครอบครองปรปกษ ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา ๑๓๘๒"  ซึ่งเปน
การวินิจฉัยสอดคลองกับหลักศีลธรรมแลว
ปจจุบันที่ดินเปนอสังหาริมทรัพยที่มีเจาของและ
มีราคาแพง ไมเหมือนกับเมื่อ ๕๐-๑๐๐ ปกอน ซึ่ง
สมัยกอนนั้นที่ดินรกรางวางเปลามีมากมายที่ไมมี
ใครจับจองเปนเจาของ กฎหมายจึงใหสิทธิผูที่
ครอบครองและใชประโยชนในที่ดินไดกรรมสิทธิ์
ในที่ดินดังกลาวมาฟรี ๆ  แตปจจุบันนี้แตกตางกับ
สมัยกอนมากเพราะกวาคนคนหนึ่งจะซื้อที่ดินมา
เปนกรรมสิทธิ์ของตนนั้น ตองใชเงินมากมาย  
จึงไมควรใหบุคคลที่ไม สุจริตและฉวยโอกาส 
ในขณะที่เจาของเผอเรอกับทรัพยของตนเองแลว 
เขาครอบครองบุกรุก อางครอบครองปรปกษเพื่อ
ตองการทรัพยนั้นเปนกรรมสิทธิ์ของตน ถือเปน
การแย งการครอบครองที่มี เจตนาไม สุจริต  
มีพฤติกรรมที่ไมมีจริยธรรม ผิดศีลธรรม จึงไมควร
ที่จะไดกรรมสิทธิ์  คนไทยเปนผูมีจริยธรรม 
จึงไมควรสนับสนุนบุคคลที่ไมสุจริตมีพฤติกรรม
ผิดศีลธรรมดังเหตุผลที่กลาวขางตนประกอบ 
ทั้งผูที่นําคดีไปสูศาลตองมือสะอาด ซึ่งตาม
บัญญัติกฎหมายประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา ๕ เปนบททั่วไป บัญญัติใหผูที่มา
ศาลจึงตองมือสะอาด  (คือมีการทําการฟองหรือ
รอง ที่มีมูลฐานมาจากการกระทําที่สุจริต)  ดังนั้น 

เกี่ยวกับเร่ืองผูที่จะอางขอกรรมสิทธิ์ โดยการ
ครอบครองปรปกษทรัพยสินผูอ่ืนตอศาล ตองเปน 
ผูที่กระทําโดยสุจริตเทานั้น ไมใชการอางแยงการ
ครอบครองที่มีเจตนาไมสุจริต เชนบุกรุกฉอโกง ฯลฯ  
เปนการครอบครองทรัพย สินของผู อ่ืนโดยผิด
ศีลธรรม  (นั่นคือมีมูลคดีจากความไมสุจริต) ยอม
ไมควรที่จะไดกรรมสิทธิ์   ฉะนั้นผูอางวาครอบครอง
ปรปกษทรัพยสินของผู อ่ืนตองมาศาลดวยมือ
สะอาดจึงจะได ถาผูอางที่รองขอตอศาลขาดความ
สุจริตตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา ๕ ศาลควรยกคํารองหรือไมรับรองสิทธิ
ใหแกผูที่มาศาลดวยมือไมสะอาดนั้น  สําหรับใน
กรณีที่ศาลรับคํารองแลว การสงหมายสําเนา 
คํารองใหเจาของหรือทายาทตองใหไดรับจริง ๆ  
ไมควรประกาศหนังสือพิมพเด็ดขาด  กับควร 
ไตสวนอยางรอบคอบใหส้ินสงสัยวาที่ดินนั้นมิใช
ทรัพยสินที่ไดกระทําผิดจริยธรรมศีลธรรมมา ศาล
ตองไปเดินเผชิญสืบที่ดินใหแนชัดวามีการกระทํา
ประโยชนครอบครองจริงหรือไมบางรายขอมามาก
แตเมื่อเผชิญสืบแลว เห็นไดวาควรไดที่ดินเล็กนอย
เทานั้นก็มี เพราะศาลตองมีจิตวิญญาณที่ไม
สนับสนุนผูกระทําผิดศีลธรรม ผิดจริยธรรม อันจะ
เปนการชี้ทางสวางเพื่อนําพาใหสังคมไทยเปนสุข  
มีแตสุจริตชนดังปญหาการซื้อที่ ดินของมูลนิธิ 
วัดสวนแกวที่เกิดขึ้นยอมเปนตัวอยางแกสังคมไทย  
พึงระมัดระวังในผลการกระทําของทุกๆ ฝาย 
สังคมไทยตองพึ่งธรรมะเปนใหญ 

 
 



 

แนะนําเว็บไซด  

๑๕๓ 

แนะนําเว็แนะนําเว็บบไซดไซด  
   

 ๏  นายสราวธุ  รักเมอืงนายสราวธุ  รักเมอืง  
  กลุมงานพฒันากฎหมาย สํานักกฎหมายกลุมงานพฒันากฎหมาย สํานักกฎหมาย  
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สภารางรัฐธรรมนญูสภารางรัฐธรรมนญู  
  

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ไดกําหนดใหมี         
สภารางรัฐธรรมนูญและใหสภารางรัฐธรรมนูญแตงตั้งคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญขึ้น           
เพ่ือทําหนาที่ในการยกรางรัฐธรรมนูญ ภายในเว็บไซดจะมีสาระประกอบดวย กําหนดการประชุมของ
คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ บันทึกการประชุม ฯลฯ ตลอดจนสาระนารูเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ 
เชน กระบวนการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย                  
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ รวมรัฐธรรมนูญที่เคยประกาศใชทุกฉบับ เปนตน รวมทั้ง
ประชาชนยังสามารถรวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมได 
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กฎหมายการแพทยกฎหมายการแพทย  
  

 เว็บไซดนี้ไดรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวของกับการแพทยและกฎหมายทั่วไป อีกทั้งยังได
รวบรวมบทความทางวิชาการที่เกี่ยวกับการแพทย ซึ่งจะเกี่ยวของโดยตรงกับบุคลากรทางการแพทย
และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เชน พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พระราชบัญญัติประกันสุขภาพแหงชาติ 
ขอบังคับแพทยสภา รวมกฎหมายขอมูลขาวสารของทางราชการ เปนตน 



 

แนะนําเว็บไซด  

๑๕๔ 
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หอสมุดดํารงราชานุภาพหอสมุดดํารงราชานุภาพ  
  

 หอสมุดดํารงราชานุภาพเปนหองสมุดอนุสรณแดสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยา
ดํารงราชานุภาพ ผูทรงเปนพระบิดาแหงการปกครอง ประวัติศาสตร และนักโบราณคดีที่สําคัญยิ่ง
ของประเทศไทย  
 หอสมุดดํารงราชานุภาพมีลักษณะผสมผสานของหองสมุด หอจดหมายเหตุ และพิพิธภัณฑ 
ที่ไดรวบรวมทรัพยากรหอสมุดที่ลวนแตมีความสําคัญสําหรับประชาชนชาวไทย ไดแก หนังสือ           
พระราชนิพนธ หนังสือสวนพระองค หนังสือโบราณคดี และหนังสือประวัติศาสตร ฯลฯ ตลอดจน 
ของใชสวนพระองคและศิลปวัตถุที่หอสมุดยังคงเก็บรักษาไวใหคงสภาพเดิมจนปจจุบัน  
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ส่ิงแวดลอมของไทยส่ิงแวดลอมของไทย  
  

 ปจจุบัน “ภาวะโลกรอน” นับวาเปนปรากฏการณทางธรรมชาติใกลตัวเราสมควรที่ประชาชน           
จะไดศึกษาหาความรูและใหความสําคัญเปนอยางยิ่งเพราะปญหาของอุณหภูมิของโลกที่รอนขึ้น           
อันสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมและระบบนิเวศวิทยาในหลาย ๆ ดาน เว็บไซดนี้ไดอธิบายถึง
สาเหตุที่ทําใหเกิดภาวะโลกรอน ผลกระทบ รวมถึงวิธีแกไขสภาวะโลกรอนที่เกิดขึ้นอยางกวางขวาง  
ในปจจุบัน 
 



 

แนะนําเว็บไซด  
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สถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีสถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
  

 สถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเปนหนวยงานที่ใหบริการทางดานวิชาการ 
เพ่ือสงเสริมการพัฒนาการปฏิบัติราชการตามหลักการของการบริหารกิจการบานเมืองที่ ดี             
โดยดําเนินการใหคําปรึกษาและใหบริการเกี่ยวกับการฝกอบรมและพัฒนาใหแกหนวยงานของรัฐ 
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่น ๆ ในดานการบริหารและการจัดการเพื่อยกระดับมาตรฐาน
การทํางานของหนวยงานใหสามารถเทียบเทามาตรฐานสากลและสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพ         
ในการดําเนินงานขององคกรใหสอดคลองกับแนวทางการบริหารราชการแผนดิน 
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ประเทศไทยใสสะอาดประเทศไทยใสสะอาด  
  

 มูลนิ ธิประเทศไทยใสสะอาดกอตั้ งขึ้นโดยมีวิ สัยทัศนและพันธกิจที่แนวแน ในการ                
ปลูกจิตสํานึกใหคนไทยมีจริยธรรม คุณธรรมในการดํารงชีวิต โดยใหถือประโยชนของสวนรวม
มากกวาประโยชนสวนตน อีกทั้งใหดําเนินการประกาศเกียรติคุณใหแกบุคคลและองคกรที่มีความ          
ใสสะอาดเพื่อสรางแนวรวมในการกวาดลางการทุจริตประพฤติมิชอบใหหมดไปจากสังคมไทย 
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