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  วารสาร “จุลนิติ” ปท่ี ๔ ฉบับที่ ๒ ประจําเดือน มีนาคม – เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ฉบับนี้ ทางกองบรรณาธิการไดพิจารณาถึงความสําคัญในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหมของ
คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ สภารางรัฐธรรมนูญ ซ่ึงไดกําหนดกรอบแนวทางในการจัดทําราง
รัฐธรรมนูญ ออกเปน ๓ กรอบ ไดแก  
 กรอบที่ ๑  วาดวยสิทธิเสรีภาพ การมีสวนรวมของประชาชนและการกระจายอํานาจ 
 กรอบที่ ๒ วาดวยสถาบันการเมือง 
 กรอบที่ ๓  วาดวยองคกรตรวจสอบอิสระและศาล 
 ดังนั้น  จึงได จัดทํ าสรุปประเด็นและความเห็นในการจัดทํ ารัฐธรรมนูญฉบับใหม ข้ึน  
โดยเริ่มตั้งแตข้ันตอนการดําเนินการพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ท้ังนี้ เฉพาะ 
ในชั้นที่มีการเสนอรายงานการพิจารณาตามกรอบและแนวทางตามที่ไดรับมอบหมายตอคณะกรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญเปนหลัก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูอานไดทราบถึงความเปนมาของรางรัฐธรรมนูญในแตละประเด็น 
วามีเหตุผลและความเปนมาอยางไร  และในเบื้องตนนั้นทางคณะกรรมาธิการยกรางฯ เห็นดวยหรือไมดวยเหตุผล 
ประการใด? อันจะเปนประโยชนตอการศึกษาและคนควาเจตนารมณของรัฐธรรมนูญฉบับใหมตอไปในอนาคต   
 นอกจากนี้ ในสวนของบทความทางวิชาการนั้น วารสาร “จุลนิติ” ไดนําเสนอบทความทาง
วิชาการดานกฎหมายที่นาสนใจและทันตอเหตุการณของบานเมืองในปจจุบันรวม ๒ เรื่องที่จะมี
บทบาทหรือมีสวนเกี่ยวของกับการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม ดังนี้ 
  ระบบเลอืกตัง้ทีเ่หมาะสม : เลอืกผูชนะ หรอืเลือกผูแทน? โดย ผูชวยศาสตราจารย 
ดร. กิตติศักดิ์  ปรกติ 
  ศาสนาประจําชาติกับรัฐธรรมนูญ โดย ชนาทร  จิตติเดโช 
 ในสวนของเนื้อหาอื่น ๆ นั้น ยังประกอบดวยแงมุมทางวิชาการดานกฎหมายที่เปน
ประโยชนตองานดานนิติบัญญัติของสภานิติบัญญัติแหงชาติอีกมากมาย อาทิเชน สรุปมติ
คณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ สรุปผลการสัมมนาทางวิชาการ สรุปคําพิพากษา 
ท่ีนาสนใจ แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ สารพันปญหากฎหมาย เกร็ดกฎหมายนารู 
และแนะนําเว็บไซด 
  ทายที่สุดนี้ กองบรรณาธิการขอขอบคุณทานผูอานทุก ๆ ทานที่ไดติดตามวารสาร “จุลนิติ” 
เสมอมา และกองบรรณาธิการพรอมที่จะทําหนาที่คัดสรรบทความและขอมูลทางวิชาการดานกฎหมาย
ท่ีเปนประโยชนเพื่อนําเสนอแกผูอานทุกทานตอไป 

  กองบรรณาธิการ 
  เมษายน ๒๕๕๐ 
  



 

 
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว 

 
 

 งานของแผนดินน้ัน เปนงานสวนรวม มีผล
เก่ียวเน่ืองถึงความเจริญข้ึน หรือเส่ือมลงของบานเมืองและ           
สุขทุกขของประชาชนทุกคน. ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของ
แผนดิน จึงตองสํานึกตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู และ
ต้ังใจพยายามปฏิบัติหนาท่ีโดยเต็มกําลังความสามารถ ดวย
ความเขมแข็งสุจริต และดวยปญญารูคิดพิจารณา วาส่ิงใดเปน
ความเจริญ ส่ิงใดเปนความเสื่อม อะไรเปนส่ิงท่ีตองทํา อะไรเปน
ส่ิงท่ีตองละเวนและจํากัด อยางชัดเจน ถูก ตรง. 
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พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 
วันท่ี ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

 
 
 



 

 

 
    

 
สรุปประเดน็และความเหน็ในการจัดทํารัฐธรรมนญูฉบับใหม  
ของคณะกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนญู สภารางรัฐธรรมนญู 
โดย  กองบรรณาธกิาร ๑ 
 

ประกาศสภารางรัฐธรรมนญู เร่ือง หลักเกณฑและวธีิการ 
วาดวยการเผยแพรรางรัฐธรรมนญู และการออกเสยีงประชามต ิ
พ.ศ. ๒๕๕๐   ๔๑ 
 

สรุปมติคณะรฐัมนตรท่ีีเก่ียวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ ๕๙ 
 

สรุปผลการสมัมนาทางวิชาการ 

»  เร่ือง  “ทิศทางการรางรัฐธรรมนญูฉบับใหม : ท่ีมา บทบาท 
  และอาํนาจหนาท่ีของ ส.ว.”  ๗๑ 
 

บทความทางวชิาการ 

 » ระบบเลอืกต้ังท่ีเหมาะสม : เลือกผูชนะ หรือเลอืกผูแทน ? 
  โดย กิตติศักด์ิ  ปรกติ  ๗๗ 

» ศาสนาประจาํชาติกับรัฐธรรมนญู  
  โดย ชนาทร  จิตติเดโช ๙๑ 

» หญิงขมขืนชาย หญิงขมขืนหญิง หรือชายขมขืนชาย  
  จะมคีวามผดิฐานขมขืนไดจริงหรือ ?  
  โดย ดิเรก  จันทรอินทร    ๑๐๕ 
 

สรุปคําพิพากษาท่ีนาสนใจ 

» คําพิพากษาศาลปกครองสงูสุด คดีหมายเลขแดงที ่อ. ๓๔๙/๒๕๔๙ 
 วันท่ี  ๘  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙  
 เร่ือง  คดีพิพาทเกี่ยวกับการฟองขอใหเพิกถอนคําชีข้าด 
  ของคณะอนญุาโตตุลาการ (อุทธรณคาํพิพากษา)  ๑๑๑ 

 
 
 
 



 

» คําส่ังกําหนดมาตรการหรอืวิธีการเพ่ือบรรเทาทกุขช่ัวคราว 
 กอนการพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดาํท่ี  
  ๔๓๑, ๔๓๗/๒๕๕๐ วันท่ี  ๗  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
   เร่ือง  คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครอง  
  หรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาทีต่ามที่กฎหมายกําหนดให 
  ตองปฏิบัติ ๑๒๐ 
 

แนะนาํกฎหมายใหมและกฎหมายทีน่าสนใจ 

» พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ๒)  
  พ.ศ. ๒๕๕๐  ๑๒๓ 

» พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ 
  ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ๑๒๔ 
» พระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน  
  พ.ศ. ๒๕๔๙   ๑๒๕ 

» พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้ง 
  คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐   ๑๒๗ 
 

สารพันปญหากฎหมาย 

» ขอควรรูเกี่ยวกับศาลปกครอง  ๑๓๓ 
 

เกร็ดกฎหมายนารู 

» ขยายวาระการดํารงตําแหนงกํานนั ผูใหญบาน  
  ตองกําหนดอํานาจหนาที่ใหชัดเจน  ๑๔๑  
» ประกันคุมครองผูประสบภัยจากรถใครไดใครเสีย ๑๔๔ 

» ยินดีตอนรับภาษีทรัพยสนิ เครื่องมือกระจายรายได  
  ระวังวาระซอนเรน-หมกเม็ด    ๑๔๗   

» สธ. ระวังพลาด  ๑๕๑        
 

แนะนาํเว็บไซด   ๑๕๓ 
 



 

สรปุประเด็นและความเหน็ในการจัดทํารฐัธรรมนูญฉบับใหม 

๑ 

      
      โดย  กองบรรณาธกิารวารสารจลุนิติ 

 
บทนํา 
 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ไดบัญญัติใหมี 
“สภารางรัฐธรรมนูญ” ประกอบดวยสมาชิกซึ่งพระมหากษัตริยทรงโปรดเกลาฯ แตงตั้งจาก “สมาชิก
สมัชชาแหงชาติ” จํานวน ๑๐๐ คน  เพื่อทําหนาที่ในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญ โดยตองดําเนินการ
จัดทํารางรัฐธรรมนูญและพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับแตวันเปดประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ 
และในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญน้ี มาตรา ๒๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยยังไดกําหนดให 
สภารางรัฐธรรมนูญแตงตั้ง “คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ”  ขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวย
ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงเปนหรือมิไดเปนสภารางรัฐธรรมนูญที่ไดรับการคัดเลือกตามมติของสภาจํานวน ๒๕ คน 
และผูทรงคุณวุฒิซ่ึงเปนหรือมิไดเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ จํานวน ๑๐ คน ตามคําแนะนําของ
ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ รวมเปนคณะกรรมาธิการจํานวนทั้งหมด ๓๕ คน  โดยใหมีอํานาจ
หนาที่ในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญและยกรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเฉพาะที่จําเปนเพ่ือการ
เลือกตั้งดวย 
 ในคราวประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๐ วันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๐  
ที่ประชุมไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ จํานวน ๓๕ คน ตามบทบัญญัติ 
ของรัฐธรรมนูญ  และตอมาคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญไดประชุมกันเองเพ่ือเลือกประธาน   
รองประธาน เลขานุการ  ตลอดจนตําแหนงอ่ืนในคณะกรรมาธิการฯ ดังตอไปน้ี 
 ๑. นาวาอากาศตร ีประสงค  สุนศริิ ประธานคณะกรรมาธิการ 
 ๒. นายอัครวิทย  สุมาวงศ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หน่ึง 
 ๓. นายจรัญ  ภักดีธนากุล รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง 
 ๔. ศาสตราจารย (พิเศษ) วิชา  มหาคุณ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม 
 ๕. นายชูชัย  ศุภวงศ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี ่
 ๖. ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑรูย เลขานุการคณะกรรมาธิการ 
 ๗. นายอัชพร  จารุจินดา รองเลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่หน่ึง 
 ๘. นางกาญจนารัตน  ลีวิโรจน รองเลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่สอง 
 ๙. นายคมสัน  โพธิ์คง รองเลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่สาม 
  ๑๐. ผูชวยศาสตราจารยธิติพันธุ  เชื้อบุญชัย รองเลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่สี ่
 ๑๑. นายธงทอง  จันทรางศ ุ โฆษกคณะกรรมาธิการ 
 ๑๒. นายพิสิฐ  ลี้อาธรรม โฆษกคณะกรรมาธิการ 
                                                 
หมายถึง กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญในสวนที่ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติเปนผูเสนอ. 
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๒ 

 ๑๓. นายไพบูลย  วราหะไพฑูรย โฆษกคณะกรรมาธิการ 
 ๑๔. นายปกรณ  ปรียากร โฆษกคณะกรรมาธิการ 
 ๑๕. ศาสตราจารยเกริกเกียรติ  พิพัฒนเสรีธรรม กรรมาธิการ 
 ๑๖. ศาสตราจารยไชยยศ  เหมะรชัตะ กรรมาธิการ 
 ๑๗. นายเดชอุดม  ไกรฤทธิ ์ กรรมาธิการ 
 ๑๘. นายวิจิตร  สุระกุล กรรมาธิการ 
 ๑๙. นายธนพิชญ  มูลพฤกษ กรรมาธิการ 
 ๒๐. รองศาสตราจารยนครินทร  เมฆไตรรตัน กรรมาธิการ 
 ๒๑. นายนุรักษ  มาประณีต กรรมาธิการ  
 ๒๒. นายประพันธ  นัยโกวิท กรรมาธิการ  
 ๒๓. นางสาวพวงเพชร  สารคุณ กรรมาธิการ 
 ๒๔. นายไพโรจน  พรหมสาสน กรรมาธิการ  
  ๒๕. นายมนตรี  ศรเีอ่ียมสะอาด กรรมาธิการ  
 ๒๖. นายมานิจ  สุขสมจิตร กรรมาธิการ 
 ๒๗. นายวิจิตร  วชิยัสาร กรรมาธิการ 
 ๒๘. นายวิทยา  งานทว ี กรรมาธิการ  
 ๒๙. รองศาสตราจารยวุฒิสาร  ตันไชย กรรมาธิการ  
 ๓๐. รองศาสตราจารยศรีราชา  เจริญพานิช กรรมาธิการ 
 ๓๑. นางสดศรี  สัตยธรรม กรรมาธิการ 
 ๓๒. นายสนั่น  อินทรประเสรฐิ กรรมาธิการ 
 ๓๓. นายสุพจน  ไขมุกต กรรมาธิการ 
 ๓๔. นางอังคณา  นีละไพจิตร กรรมาธิการ 
 ๓๕. พลเอก อัฏฐพร  เจริญพานิช กรรมาธิการ 
 

 โดยในการดําเนินการจัดทํารางรัฐธรรมนูญของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญน้ันได
กําหนดกรอบแนวทางในการดําเนินการเพื่อพิจารณาศึกษาและยกรางรัฐธรรมนูญออกเปน ๓ กรอบ ไดแก 
 กรอบที่ ๑  วาดวยสิทธิเสรีภาพ การมีสวนรวมของประชาชน และการกระจายอํานาจ 
 กรอบที่ ๒  วาดวยสถาบันการเมือง 
 กรอบที่ ๓  วาดวยองคกรตรวจสอบอิสระและศาล 
 ทั้งน้ี ในการดําเนินการเพื่อพิจารณาศึกษาและยกรางรัฐธรรมนูญทั้ง ๓ กรอบดังกลาว
คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น จํานวน ๓ คณะ เพ่ือรับผิดชอบในการ
ดําเนินการ ซ่ึงคณะอนุกรรมาธิการทั้ง ๓ คณะดังกลาวประกอบดวยประธาน รองประธาน และ                  
อนุกรรมาธิการดังตอไปน้ี 
                                                 

   หมายถึง กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญในสวนที่ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติเปนผูเสนอ อนึ่ง 
ที่ประชุมสภารางรัฐธรรมนูญมีมติต้ังนายวิจิตร  สุระกุล เปนกรรมาธิการแทนนายธนบูลย  จิรานุวัฒน ซึ่งพน
จากการเปนกรรมาธิการเนื่องจากขอลาออกจากการเปนกรรมาธิการตามมาตรา ๘ ของพระราชกฤษฎีกา             
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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๓ 

  คณะอนุกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญกรอบที่ ๑ วาดวยสิทธิเสรีภาพ การมี
สวนรวมของประชาชน และการกระจายอํานาจ   
 ๑. นายชูชัย  ศุภวงศ ประธานอนุกรรมาธิการ 
 ๒. นายธงทอง  จันทรางศุ  อนุกรรมาธิการ 
 ๓. นายมานิจ  สุขสมจิตร อนุกรรมาธิการ 
 ๔. รองศาสตราจารยวุฒิสาร  ตันไชย อนุกรรมาธิการ 
 ๕. นายเดชอุดม  ไกรฤทธิ ์ อนุกรรมาธิการ 
 ๖. นายปกรณ  ปรียากร อนุกรรมาธิการ 
 ๗. นายวิทยา  งานทว ี อนุกรรมาธิการ 
 ๘. นายสุพจน  ไขมุกด  อนุกรรมาธิการ 
 ๙. พลเอก อัฏฐพร  เจริญพานิช อนุกรรมาธิการ 
 ๑๐. นางอังคณา  นีละไพจิตร อนุกรรมาธิการ 
 ๑๑. นายเอกบุญ  วงศสวัสดิกลุ อนุกรรมาธิการ 
 ๑๒. นายปกรณ  นิลประพันธ อนุกรรมาธิการ 
 ๑๓. นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล อนุกรรมาธิการ 
 ๑๔. นางสาวสุนทรยีา  เหมือนพะวงศ อนุกรรมาธกิาร 
 ๑๕. นายกิตตศิักดิ์  ปรกต ิ อนุกรรมาธิการ 
 ๑๖. นางรัชฎาภรณ  แกวสนิท อนุกรรมาธิการ 
 ๑๗. นางสาวจันทจิรา  เอ่ียมมยุรา อนุกรรมาธิการ 
 ๑๘. นายสมชัย  ฤชพัุนธุ อนุกรรมาธิการ 
 ๑๙. นายสุนทร  จันทรรังสี อนุกรรมาธิการ 
 ๒๐. นายโสภณ  ตะติโชติพันธุ อนุกรรมาธิการ 
 

 โดยคณะอนุกรรมาธิการมีกรอบในการพิจารณา ดังน้ี 
 ๑. สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 
 ๒. หนาที่ของชนชาวไทย 
 ๓. แนวนโยบายพืน้ฐานแหงรัฐ 
 ๔. การกระจายอํานาจ 
 
  คณะอนุกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญกรอบที่ ๒  วาดวยสถาบันการเมือง   
 ๑. นายจรัญ  ภักดีธนากุล ประธานอนุกรรมาธิการ 
 ๒. รองศาสตราจารยนครินทร  เมฆไตรรตัน เลขานุการอนุกรรมาธิการ 
 ๓. นายธนาวัฒน  สังขทอง ผูชวยเลขานุการอนุกรรมาธิการ 
 ๔. นายยศศักดิ์  โกไศยกานนท ผูชวยเลขานุการอนุกรรมาธิการ 
 ๕. นายไพโรจน  พรหมสาสน อนุกรรมาธิการ 
 ๖. นายประพันธ  นัยโกวิท อนุกรรมาธิการ 
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๔ 

 ๗. นายพิสิฐ  ลี้อาธรรม อนุกรรมาธิการ 
 ๘. ศาสตราจารยเกริกเกียรติ  พิพัฒนเสรีธรรม อนุกรรมาธิการ 
 ๙. นางสาวพวงเพชร  สารคุณ อนุกรรมาธิการ 
 ๑๐. รองศาสตราจารยรุจิรา  เตชางกูร อนุกรรมาธิการ 
 ๑๑. รองศาสตราจารยบรรเจิด  สิงคะเนต ิ อนุกรรมาธิการ 
 

 โดยคณะอนุกรรมาธิการมีกรอบในการพิจารณา ดังน้ี 
 ๑. รัฐสภา 
 ๒. คณะรัฐมนตรี 
 ๓. ความสัมพันธระหวางขาราชการกับนักการเมือง 
 ๔. คุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการและนักการเมือง 
 
  คณะอนุกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญกรอบที่ ๓  วาดวยองคกรตรวจสอบ
อิสระและศาล   
 ๑. ศาสตราจารย (พิเศษ) วิชา  มหาคุณ ประธานอนุกรรมาธิการ 
 ๒. นายนุรักษ  มาประณีต  รองประธานอนุกรรมาธิการ คนที่หน่ึง 
 ๓. รองศาสตราจารยศรีราชา  เจริญพานิช รองประธานอนุกรรมาธิการ คนที่สอง 
 ๔. นายวรรณชัย  บุญบํารุง เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๕. รองศาสตราจารยอุดม  รัฐอมฤต ผูชวยเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๖. นายไพบูลย  วราหะไพฑูรย โฆษกคณะอนกุรรมาธิการ 
 ๗. นายคมสัน  โพธิ์คง อนุกรรมาธิการ 
 ๘. ผูชวยศาสจราจารยธิติพันธุ  เชื้อบุญชัย อนุกรรมาธิการ 
 ๙. นายธนพิชญ  มูลพฤกษ อนุกรรมาธิการ 
 ๑๐. นางกาญจนารัตน  ลีวิโรจน อนุกรรมาธิการ 
 ๑๑. นางสดศรี  สัตยธรรม อนุกรรมาธิการ 
 ๑๒. นายมนตรี  ศรเีอ่ียมสะอาด อนุกรรมาธิการ 
 ๑๓. นายชาญณรงค  ปราณีจิต อนุกรรมาธิการ 
 ๑๔. นายสูบุญ  วุฒิวงศ อนุกรรมาธิการ 
 ๑๕. นายอนุรักษ  สงาอารียกูล อนุกรรมาธิการ 
 ๑๖. นายฤทัย  หงสศิริ อนุกรรมาธิการ 
 ๑๗. นายสมชาติ  ธญัญาวินิชกลุ อนุกรรมาธิการ 
 

 โดยคณะอนุกรรมาธิการมีกรอบในการพิจารณา ดังน้ี 
 ๑. ศาล 
 ๒. การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 
 ๓. การตรวจเงินแผนดิน 
 ๔. ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 
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๕ 

 อน่ึง  นอกจากคณะอนุกรรมการทั้ง ๓ คณะที่คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญไดแตงตั้ง
ขึ้นมาเพื่อทําหนาที่ในการดําเนินการเพื่อพิจารณาศึกษาและยกรางรัฐธรรมนูญตามกรอบที่ไดกําหนดไว
ดังกลาวแลว  คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญยังไดแตงตั้ งคณะอนุกรรมการติดตามผล 
และประสานงานการรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของประชาชนขึ้น  ซ่ึงประกอบดวย ประธาน  
รองประธาน และอนุกรรมาธิการ ดังน้ี 
 ๑. นายไพโรจน  พรหมสาสน ประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๒. รองศาสตราจารยวุฒิสาร  ตันไชย รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๓. นายชยาวธุ  จันทร   อนุกรรมาธิการและเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๔. นายดุษฎี  สุวฒัวิทยากร อนุกรรมาธิการและผูชวยเลขานุการ 
    คณะอนุกรรมาธิการ 
 ๕. นายกฤษณะ  จวงสินธุ อนุกรรมาธิการและผูชวยเลขานุการ  
    คณะอนุกรรมาธิการ 
 ๖. นางกรรณิการ  บรรเทิงจิตร อนุกรรมาธิการ 
 ๗. นายไพศาล  ปราการรัตน อนุกรรมาธิการ 
 ๘. นายวิจัย  อัมราลิขิต อนุกรรมาธิการ 
 ๙. นายนพดล  แกวสุพัฒน  อนุกรรมาธิการ 
 ๑๐. นายอัครพงศ  พยัคฆันตร  อนุกรรมาธิการ 
 ๑๑. นายคณัศ  พันธรักษราชเดช อนุกรรมาธิการ 
 

 โดยใหคณะอนุกรรมาธิการมีอํานาจหนาที่ ดังน้ี 
 ๑. ติดตามและประสานงานการรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของประชาชนกับ
คณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการที่เกี่ยวของทุกคณะ  โดยเฉพาะคณะกรรมาธิการวิสามัญการมี
สวนรวมและการประชามติ  คณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของประชาชน
ประจําจังหวัด  คณะกรรมาธิการรับฟงความคิดเห็นขององคกรตามรัฐธรรมนูญ  และคณะกรรมาธิการ
วิสามัญวิชาการตรวจรางรัฐธรรมนูญและรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
 ๒. รายงานสรุปผลการติดตามประสานการรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของ
ประชาชน ใหคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญทราบทุกระยะตามความเหมาะสมเพื่อประกอบการ
พิจารณา 
 ๓. ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญมอบหมาย 
 
ประเด็นเก่ียวกับหลักการและความเห็นในดานตาง ๆ ของคณะอนุกรรมาธิการฯ และ
คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ 
 
 

 ในสวนที่เปนประเด็นเกี่ยวกับหลักการและความเห็นในดานตาง ๆ ดังกลาวนี้ ในที่น้ีจะขอ
สรุปความเห็นพรอมดวยเหตุผลประกอบความเห็นในแตละประเด็นโดยจะเริ่มตั้งแตในชั้นการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมาธิการฯ และคณะกรรมาธิการฯ  ซ่ึงเปนขั้นตอนกอนที่คณะกรรมาธิการฯ จะไดดําเนินการ
จัดทํารางรัฐธรรมนูญ (รางที่ ๑) แลวเสร็จภายในวันที่ ๑๙  เมษายน  ๒๕๕๐ 
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๖ 

 ดังน้ัน ประเด็นและความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  หรือของคณะกรรมาธิการฯ ดังกลาว 
จึงอาจจะยังไมเปนที่ยุติวารางรัฐธรรมนูญ (รางที่ ๑) จะมีบทบัญญัติหรือประเด็นตามที่คณะอนุ
กรรมาธิการฯ หรือคณะกรรมาธิการฯ เสนอหรือไม สาเหตุที่กองบรรณาธิการไดจัดทําสรุปประเด็นและ
ความเห็นพรอมทั้งเหตุผลประกอบความเห็นดังกลาวก็ดวยมีวัตถุประสงคที่จะใหผูอานไดทราบถึงความ
เปนมาของบทบัญญัติในรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมในแตละประเด็นวามีความเปนมาอยางไร เพราะเหตุใด
คณะอนุกรรมาธิการฯ จึงไดเสนอความเห็นดังกลาวและคณะกรรมาธิการฯ เห็นดวยหรือไม  ในกรณี 
ที่ไมเห็นดวยนั้นคณะกรรมาธิการฯ มีความเห็นเปนประการใดและดวยเหตุผลใด  อันจะเปนประโยชนตอ
การศึกษาและคนควาเจตนารมณของรัฐธรรมนูญในภายภาคหนา 
 ซ่ึงในการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการฯ ในแตละกรอบนั้นมีการเสนอและพิจารณา
ประเด็นตาง ๆ  ดังตอไปน้ี 

 

  กรอบที่ ๑  วาดวยสิทธิเสรีภาพ การมีสวนรวมของประชาชน และการกระจายอํานาจ 
 

 (ขอมูล ณ วันที่ ๙  มีนาคม  ๒๕๕๐) 
 ประเด็นการพิจารณา 
 ๑.  การคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
  ๑.๑ ใหสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่รัฐธรรมนูญรับรองแลวมีผลบังคับ 
   ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  เห็นวา  
   ๑)  ควรตัดคําวา “ทั้งน้ี ตามที่กฎหมายบัญญัติ”  ในหมวดวาดวยสิทธิและเสรีภาพ
ของชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ ออกทั้งหมด โดยระบุสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพใหชัดเจนขึ้น
เพ่ือใหสามารถบังคับตามสิทธิดังกลาวไดอยางแทจริง โดยเฉพาะกรณีที่มีการกําหนดวา “ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ” เน่ืองจากปญหาที่ผานมายังไมมีการออกกฎหมายบัญญัติรับรอง และเห็นควรใหศาล
ตีความเพื่อประกันสิทธิประชาชนไดเปนการชั่วคราวจนกวาจะมีกฎหมายเฉพาะในเรื่องนั้น 
   ๒) แมไมมีการบัญญัติกฎหมายไวโดยเฉพาะ หรือในกรณีที่บทบัญญัติแหง
กฎหมายที่ใชบังคับแกกรณีน้ัน ๆ  ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญเปนเหตุใหจะไมมีกฎหมายใชบังคับ ใหศาล
รัฐธรรมนูญหรือศาลที่มีเขตอํานาจวางหลักเกณฑชั่วคราวเพื่อคุมครองสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานตาม
รัฐธรรมนูญน้ีไวจนกวาฝายนิติบัญญัติจะไดตราบทกฎหมายเฉพาะในเรื่องน้ันขึ้นโดยศาลตองตีความ
รับรองสิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองแลว 
   ๓) ควรกําหนดระยะเวลาในบทเฉพาะกาลในรัฐธรรมนูญใหรัฐตองออกกฎหมาย
ตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด 
   ๔) ในกรณีที่มีการกระทําของรัฐที่ขัดตอสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของประชาชน
ตามรัฐธรรมนูญใหผูถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพดังกลาวสามารถฟองรองตอศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม  
ศาลปกครอง หรือศาลสิทธิมนุษยชน ตามเขตอํานาจไดแลวแตกรณี  ทั้งนี้ เพ่ือกําหนดกระบวนการและ
องคกรที่รับผิดชอบคดีที่มีการกระทําขัดตอสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานใหชัดเจน 
   ๕) ควรใหสิทธิและเสรีภาพตามพันธกรณีระหวางประเทศที่ประเทศไทยรับรองและ
มีผลผูกพันเชนเดียวกับสิทธิและเสรีภาพที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ เพราะที่ผานมาพันธกรณีระหวาง
ประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเปนภาคีมักไมผูกพันองคกรตาง ๆ ของรัฐภายในประเทศ 
และบางครั้งมีการบัญญัติกฎหมายที่ขัดหรือแยงกับพันธกรณีดังกลาวซึ่งถือเปนมาตรฐานสากลขั้นต่ํา 
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๗ 

   ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  เห็นดวย โดยมีความเห็นเพ่ิมเติมใน 
ขอ ๑) , ๒) , ๔) และ ๕) ดังน้ี 
   ๑) เห็นควรใหระบุสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพ ตลอดจนขอจํากัดใหชัดเจนใน
รัฐธรรมนูญโดยควรกําหนดรายละเอียดตาง ๆ  ไวในกฎหมาย 
   ๒) กรณีที่ศาลตองตีความรับรองสิทธิและเสรีภาพใหแกไขดวยคําวา “แมไมมีการ
บัญญัติ”  เปน  “แมไมมีการบัญญัติไวเปนกฎหมาย” 
   ๓) กรณีใหประชาชนนําคดีที่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพเพื่อเสนอตอศาลนั้น เห็นควร
ใหตัดคําวา “หรือศาลสิทธิมนุษยชน” ออก และ 
 ๕) เห็นควรใหบัญญัติโดยใชถอยคําตามมาตรา ๓ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ เปนความวา  “ภายใตบังคับบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญน้ี ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาค บรรดาที่ชนชาวไทยเคยไดรับ
ความคุมครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขและตามพันธกรณีแหงประเทศที่ประเทศไทยมีอยูแลว ยอมไดรับการคุมครองตามรัฐธรรมนูญน้ี” 
  ๑.๒ มาตรา ๔ สิทธิของคนไทยและบุคคลที่อยูในเขตอํานาจรัฐไทย 
   ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  เห็นวาควรบันทึกในเจตนารมณวา 
คนไทยและบุคคลที่อยูในเขตอํานาจรัฐไทยยอมไดรับความคุมครองในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ความ 
เสมอภาค สิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใหครอบคลุมถึงบุคคลไรรัฐ ไรสัญชาติ และคนตางดาวใน
ประเทศไทยใหไดรับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานและสอดคลองกับพันธกรณีระหวางประเทศ
ดานสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเปนภาคี 
   ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  เห็นดวย และใหคงไวตามมาตรา ๔ แหง
รัฐธรรมนูญฯ ป ๒๕๔๐ สวนการบันทึกในเจตนารมณ คณะกรรมาธิการจะพิจารณาในภายหลัง 
  ๑.๓ สิทธิและเสรีภาพของสื่อ 
   ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ :  เห็นวา    
   ๑) ควรเพิ่มการคุมครองเสรีภาพสื่อใหกวางขวางชัดเจนขึ้น เชน หามปดกิจการ
หนังสือพิมพ หามทําการพิมพและหามสื่อสารดวยวิธีอ่ืน ๆ ไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวนโดยตรงหรือ
โดยการแทรกแซงดวยวิธีการใด ๆ  
   ๒) หามนักการเมืองเปนเจาของกิจการหรือถือหุนในสื่อ  
 ๓) หามรัฐหรือเอกชนควบรวมกิจการหรือผูกขาดสื่อ แทรกแซง หรือมีอิทธิพลทาง
หน่ึงทางใดกับสื่อไมวาทางตรงหรือทางออมที่จะกระทบตอการเสนอขาวสารที่เปนกลางตอสาธารณะ 
 ๔) ควรนํามาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
เรื่ององคกรอิสระที่ทําหนาที่จัดสรรคลื่นความถี่ไปอยูในหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ โดยใหกําหนด
สภาพบังคับ  ทั้งน้ีเพ่ือใหเกิดหลักประกันที่ดีแกสื่อเพ่ือสังคมที่ไมสามารถแขงขันทางการตลาดได 
   ๕) มาตรา ๔๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ควรมี
สภาพบังคับอยางจริงจัง และควรมีมาตรการบังคับในกรณีที่รัฐบาลมีการแทรกแซงสื่อ เพ่ือคุมครอง 
ผูประกอบวชิาชีพสื่อมวลชนใหมีความเปนอิสระและมีหลักประกันในการปฏิบัติหนาที่เพ่ิมมากขึ้น 
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๘ 

 ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  เห็นดวย โดยความเห็นในขอ ๓) ไดมอบ
ใหคณะอนุกรรมาธิการฯ กรอบที่ ๑ ไปพิจารณาในรายละเอียด และมีความเห็นเพ่ิมเติมในขอ ๔) โดยเห็น
ควรกําหนดใหมีองคกรที่ทําหนาที่จัดสรรคลื่นความถี่เพียงองคกรเดียว (รวม กทช. และ กสช. เขาดวยกัน) 
 ๑.๔ การศึกษา 
   ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ :  เห็นวา   
   ๑) ควรใหมีการศึกษาภาคบังคับ ๑๒ ป โดยไมเก็บคาใชจายและรัฐตองจัดสรร
งบประมาณใหอยางเพียงพอ 
   ๒) ควรพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาใหเทาเทียมกัน 
   ๓) ควรสงเสริมการศึกษาภาคเอกชนและการศึกษาทางเลือกของประชาชน 
   ๔) การมีสวนรวมของชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น สถาบันการศึกษาในการ
จัดการศึกษา 
   ๕) ควรสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิตและสามารถนําประสบการณ 
มาเทียบวุฒิการศึกษาได ทั้งน้ี เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนสามารถพัฒนาการเรียนรูของตนเองไดโดยรัฐ
ใหการรับรองมาตรฐาน เน่ืองจากปญหาปจจุบันนี้รัฐยังไมยอมรับการศึกษาจากบางประเทศ เชน ประเทศ
มุสลิม และการกําหนดใหมีการเทียบคุณวุฒิของการเรียนรูดวยตนเองและประสบการณอยางเปนการ
ทั่วไป รวมทั้งเปนการสนับสนุนใหมีการศึกษาตลอดชีวิตและเพิ่มสิทธิใหแกผูไมมีโอกาสไดรับการศึกษา
ตามระบบดวย 
   ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  เห็นดวย และมีความเห็นเพ่ิมเติมในขอ ๑) 
และ ๔) ดังน้ี 
   ๑) ในเรื่องการใหมีการศึกษาภาคบังคับ ๑๒ ป เห็นควรแกไขคําวา “ภาคบังคับ” 
เปน “ขั้นพ้ืนฐาน” เชนเดียวกับมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐  
  ๒) ในเร่ืองการมีสวนรวมของชุมชน ควรกําหนดใหเปนสิทธิขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และสถาบันการศึกษาในการจัดการศึกษา โดยฝายเลขานุการจะไปพิจารณาเพิ่มประเด็น
เกี่ยวกับการที่รัฐตองใหการสนับสนุนดานการศึกษาแกผูยากไร ผูดอยโอกาส ผูอยูในสภาวะยากลําบาก 
ฯลฯ 
  ๑.๕ ประกันความเปนอิสระของขาราชการ พนักงานหรือลูกจางที่เก่ียวกับสื่อ 
   ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  เห็นวา 
   ๑) ควรมีการคุมครองกรณีปฏิบัติหนาที่หรือการเสนอขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติ
หนาที่ของหนวยงานหรือเจาหนาที่ของรัฐโดยสุจริต 
   ๒) ควรตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่และจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
   ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  เห็นดวย  
  ๑.๖ เสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม สหภาพ ฯลฯ ของขาราชการ  พนักงาน
ของรัฐ และองคกรอิสระ 
   ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  เห็นวาควรเพิ่มความคุมครองเสรีภาพ
ในการรวมกลุมกันเปนสมาคม  สหภาพของขาราชการ  พนักงานของรัฐ และองคกรอิสระโดยไมขัดหรือ
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๙ 

แยงตอประโยชนสาธารณะ กฎหมายหรือขอกําหนดที่มีผลบังคับใหตองมีการจดทะเบียน หรือการ
อนุญาตจากรัฐจักตองไมยุงยากเกินไปจนเปนผลจํากัดเสรีภาพในการรวมตัวของกลุมบุคคล  ทั้งนี้ เพ่ือ
การคุมครองเสรีภาพในการรวมกลุมใหกวางขวางและเทาเทียมกันมากขึ้น 
   ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  เห็นดวย  
  ๑.๗ คุมครองสถาบันครอบครัว 

   ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  เห็นวา   
   ๑) เน่ืองจากสถาบันครอบครัวเปนหนวยพ้ืนฐานที่สําคัญที่ควรไดรับการคุมครอง
จากรัฐและสังคมทุกภาคสวน การแทรกแซงจะกระทําไมได  เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายเฉพาะเพื่อสงวนและรักษาไวซ่ึงครอบครัวหรือเพ่ือประโยชนสูงสุดของเด็กและเยาวชน 
ในครอบครัวน้ัน   
   ๒) ควรเพิ่มสิทธิเด็กตามหลักอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กที่ประเทศไทยเปนภาคี ดังน้ี 
    (๑) สิทธิในการอยูรอด สิทธิในการไดรับการพัฒนาดานรางกายและจิตใจได
เต็มตามศักยภาพ ในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม มีสิทธิที่จะไดรับการเลี้ยงดูและการศึกษาอบรมจากรัฐ 
และสิทธิไดใบแจงการเกิด  ทั้งน้ี เพ่ือการคุมครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานใหแกเด็กและเยาวชนตามหลักการของ
อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กที่ประเทศไทยเปนภาคีโดยเฉพาะเรื่องการใหมีสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมสําหรับ
เด็ก รวมทั้งสิทธิไดรับเอกสารแจงการเกิด 
    (๒) ใหรัฐดูแลและจัดใหมีสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานที่จําเปนและเพียงพอสําหรับ
การดําเนินชีวิตและการไดรับการศึกษาที่เหมาะสมสําหรับเด็กชายขอบ เด็กเรรอน และเด็กที่ไรสัญชาติ 
หรือไรรัฐ  ทั้งน้ี เพ่ือคุมครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานของเด็กชายขอบ เด็กเรรอน และเด็กที่ไรสัญชาติ หรือไรรัฐ 
    (๓) คุมครองสิทธิของเด็กนอกสมรส ไมถูกตัดสิทธิตาง ๆ  ตามกฎหมาย 
    (๔) ใหสตรีมีสิทธิไดรับความคุมครองโดยรัฐจากการใชความรุนแรงจากการ
ทารุณกรรมจากภยันตรายตาง ๆ  ทั้งน้ี เพ่ือเพ่ิมความคุมครองแกเด็กหรือเยาวชนและเพ่ิมความคุมครอง
สตรี 
    ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  เห็นดวย  
  ๑.๘ คุมครองผูพิการหรือผูสูงอายุ   
   ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ :  เห็นวา 
   ๑) ควรใหผูพิการและผูสูงอายุเปนผูทรงสิทธิมิใชเปนเพียงผูรับการสงเคราะหและ
รัฐตองสนับสนุนใหมีการดํารงชีวิตที่เพียงพอโดยแยกเปนสิทธิของผูพิการและสิทธิของผูสูงอายุ ดังน้ี 
    (๑)  สิทธิของผูพิการ เห็นควรกําหนดสิทธิของผูพิการใหเทาเทียมกับบุคคล
ทั่วไปและรัฐมีหนาที่สนับสนุนใหผูพิการมีโอกาสและเขาถึงสิทธิดังกลาวโดยไมเลือกปฏิบัติรวมถึงการ
ไดรับสิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะหรือความชวยเหลืออ่ืนอันเปนความจําเปนขั้นพ้ืนฐานจาก
รัฐ  ทั้งน้ี เพ่ือเปนการประกันสิทธิมากกวาการสงเคราะหตามหลักการของอนุสัญญาวาดวยการคุมครอง
สิทธิของผูพิการขององคการสหประชาชาติ 
     (๒) สิทธิของผูสูงอายุ  เห็นควรกําหนดสิทธิของผูสูงอายุใหไดรับสวัสดิการ 
ขั้นพ้ืนฐานที่จําเปนตามสภาพ สิทธิในการดําเนินชีวิตอยางอิสระ การสนับสนุนใหมีสวนรวมในกิจการ
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๑๐ 

สาธารณะในฐานะสมาชิกของสังคมโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ  โดยเฉพาะเรื่องการประกันสิทธิมากกวาการ
สงเคราะหตามมาตราเดิม และเพิ่มเติมมิติเร่ืองคุณภาพชีวิตดวย 
   ๒) ควรสงเสริมใหมีการออมเพื่อการชราภาพ โดยใหรัฐจัดใหมีระบบการออมเพื่อ
การยังชีพในวัยสูงอายุ และหากมีรายไดไมเพียงพอใหมีสิทธิไดรับความชวยเหลือจากรัฐ  ทั้งนี้ เพ่ือใหรัฐ
จัดใหมีระบบการออมเพื่อบําเหน็จบํานาญแกประชาชนในยามสูงอายุ 
    ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  เห็นดวย  
  ๑.๙ คุมครองผูใหขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอรัฐ 
    ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  เห็นวาควรบัญญัติเรื่องนี้ไวใน
รัฐธรรมนูญ 
    ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  เห็นดวย  
         ๑.๑๐ คุมครองคนยากจน 
    ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  เห็นควรใหรัฐมีหนาที่จัดสวัสดิการและ
สงเคราะหคนยากจนและใหรายงานตอรัฐสภาทุกป 
    ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  เห็นดวย แตใหตัดคําวา “และใหรายงาน
ตอรัฐสภาทุกป” ออก 
  ๑.๑๑ สิทธิของบุคคลที่เขาสูกระบวนการยุติธรรม 
    ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  เห็นวา 
   ๑) ควรเพิ่มสิทธิของบุคคลในกระบวนการยุติธรรม เชน สิทธิของผูเสียหายควร
เพ่ิมสิทธิในการทราบสถานะของคดีในแตละชวง และการระงับการดําเนินคดีอาญาจักตองแจงและรับฟง
ความเห็นของผูเสียหายกอน  ทั้งน้ี เพ่ือเพ่ิมความคุมครองและการมีสวนรวมของผูเสียหายในคดีอาญา 
   ๒) เพ่ิมสิทธิของเด็กหรือเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาใหชัดเจน โดย
กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กตองเคารพศักดิ์ศรีและคํานึงถึงความออนเยาวของเด็กและเยาวชน โดย
คํานึงถึงประโยชนสูงสุดของเด็ก การลิดรอนเสรีภาพตองเปนไปตามสัดสวนที่ เหมาะสม และ 
มีวัตถุประสงคเพ่ือการฟนฟูเด็ก เยาวชน เพ่ือใหสามารถกลับคืนสูครอบครัว ชุมชน หรือสังคมไดอยาง
ปกติ และในการจับเด็กหรือเยาวชนนั้นตองนําตัวไปศาลภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับแตเวลาที่ผูถูกจับถูกนํา
ตัวไปถึงที่ทําการของพนักงานสอบสวนเพราะสิทธิของเด็กอาจถูกกระทบมากกวาผูใหญ 
    ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  เห็นดวยทั้ง ๒ กรณี และมอบหมายให
คณะอนุกรรมาธิการฯ กรอบที่ ๓ ไปพิจารณาในรายละเอียด 
 

 

 ๒.  การมีสวนรวมทางการเมืองและการปกครองของประชาชน 
  ๒.๑ การมีสวนรวมในการออกเสียงประชามติ 
   ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  เห็นวา 
   ๑)  การออกเสียงประชามติควรถือเปนขอยุติ ไมใชเปนการใหคําปรึกษา เพราะ
การออกเสียงประชามติเปนการใชอํานาจอธิปไตยของประชาชนโดยตรงมีได ๓ กรณี ไดแก เห็นชอบ 
ไมเห็นชอบ และงดออกเสียง มติจึงมีความชัดเจน ดังน้ัน เม่ือประชาชนมีมติอยางไรแลวควรถือเปนยุติ 
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๑๑ 

   ๒) เพ่ิมบทบัญญัติในการออกเสียงประชามติในระดับของการปกครองสวนทองถิ่น
เพ่ือใหประชาชนในทองถิ่นมีสิทธิในการออกเสียงลงมติในกิจการที่อยูในอํานาจและหนาที่ของทองถิ่น 
ทั้งนี้ เพ่ือใหสอดคลองกับหลักประชาธิปไตยโดยทางตรง หลักการของประชาธิปไตยทางตรงจะใชไดผลดี
ในระดับทองถิ่นซ่ึงมีขนาดเล็กยิ่งกวาในระดับประเทศ 
     ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :   
   ไมเห็นดวย  โดยเห็นวาควรกําหนดใหสามารถทําประชามติไดทั้ง ๒ แบบ 
กลาวคือ ทั้งแบบที่เปนการใหคําปรึกษาและแบบใหมีผลเปนขอยุติ โดยควรกําหนดใหครอบคลุมถึงการ
ทําประชามติในการแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดวย และเห็นดวยในการนําเรื่องการออกเสียง
ประชามติไปใชกับการปกครองสวนทองถิ่นดวย ทั้งน้ี โดยใหฝายเลขานุการรับไปพิจารณา 
  ๒.๒ การถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
   ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  เห็นวา 
   ๑) ควรกําหนดจํานวนประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งที่จะเขาชื่อถอดถอนผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองระดับชาตินอยกวา ๕๐,๐๐๐ ชื่อ แตจะเปนจํานวนเทาใดนั้นควรพิจารณาประกอบ
กับมาตราวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย 
   ๒) ในระดับทองถิ่นควรลดลงตามสัดสวนจํานวนประชากรผูมีสิทธเิลือกตั้ง 
   ๓) ใหประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งสามารถยื่นคํารองตอศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ 
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองไดดวยตนเอง โดยไมตองเสนอผานรัฐสภา 
   ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  เห็นวา 
   ควรใหลดจํานวนประชาชนที่มีสิทธิเขาชื่อถอดถอนจากจํานวน ๕๐,๐๐๐ ชื่อ เหลือ
จํานวน ๒๐,๐๐๐ ชื่อ และใหมีการแกไขคําวา “ผูมีสิทธิเลือกตั้ง” เปน “ผูออกเสียงเลือกตั้งในคราวสุดทาย” 
นอกจากนี้ ยังเห็นควรตัดความในขอ ๓) ที่กําหนดใหประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งสามารถยื่นคํารองตอศาล
ไดเองโดยไมตองเสนอผานรัฐสภาออกทั้งหมด โดยระดับชาติใหใชเฉพาะวิธีการ Impeachment สวนใน
ระดับทองถิ่นใหใชไดทั้งวิธีการ Recall และ Impeachment  
  ๒.๓ การมีสวนรวมในทางนิติบัญญัติ 
   ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  เห็นวา 
   ๑)  ควรลดจํานวนผูเขาชื่อเสนอกฎหมายจาก ๕๐,๐๐๐ ชื่อ เปน ๒๐,๐๐๐ ชื่อ 
เพ่ือใหสิทธิน้ีสามารถมีผลบังคับใชไดจริง 
   ๒)  ในกรณีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นควรลดจํานวนผูเขาชื่อเสนอกฎหมาย
จาก “กึ่งหนึ่ง” เหลือ “หน่ึงในสี่” ของจํานวนประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในทองถิ่นน้ัน ทั้งนี้ เพ่ือใหสภา
ทองถิ่นพิจารณาออกขอบัญญัติอันอยูในอํานาจและหนาที่ของทองถิ่นได 
     ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  เห็นดวยในการลดจํานวนผูเขาชื่อเสนอ
กฎหมายและเห็นควรกําหนดใหสภามีหนาที่ในการพิจารณารวมทั้งใหมีผูแทนของผูเขาชื่อเสนอกฎหมาย
เขาไปรวมพิจารณาดวย 
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  ๒.๔ การมีสวนรวมของประชาชนเกี่ยวกับการรับทราบขอมูลขาวสารของ
ราชการ 
   ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  เห็นวา 
   ๑) ควรขยายสิทธิในกรณีที่รัฐและทองถิ่นจะทําแผนพัฒนาและกําหนดนโยบาย
สาธารณะเนื่องจากการใชอํานาจของเจาหนาที่ของรัฐในการวางแผนพัฒนา (Plan – making) และการ
กําหนดนโยบายสาธารณะ (Public  Policy – making) ดานตาง ๆ  ยอมมีผลกระทบอยางกวางขวางตอวิถี
ชีวิตของประชาชนในทุกดาน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการดํารงชีวิต อีกทั้งรัฐเปนผูทํา
หนาที่จัดสรรทรัพยากรของชาติใหแกฝายตาง ๆ ซ่ึงสงผลใหมีผูไดประโยชนและเสียประโยชนโดยตรง 
อยูเสมอ สมควรจะมีการรับรองและคุมครองสิทธิของประชาชนในการมีสวนรวมกับรัฐและทองถิ่นในการใช
อํานาจกําหนดนโยบายและแผนดังกลาวใหชัดเจนในรัฐธรรมนูญฉบับใหมอันเปนการสอดคลองกับแนวคิด
ปรัชญาการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และสนับสนุนใหระบอบประชาธิปไตยโดยทางผูแทน 
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นดวย 
   ๒) ควรใหมีการปองกันขอมูลสวนบุคคล โดยสิทธิของบุคคลที่จะไดรับขอมูลและ 
คําชี้แจงอยางเพียงพอตลอดจนเหตุผลจากหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวน
ทองถิ่น และไดรับโอกาสในการชี้แจงใหขอมูลแสดงหลักฐานหรือใหเหตุผลอยางเพียงพอแกหนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น กอนการตัดสินใจ การออกคําสั่งและการดําเนินการ
ของหนวยดังกลาว ยอมไดรับการคุมครอง  
   ๓) ควรเพิ่มสิทธิของประชาชนในการติดตามการดําเนินงานของภาครัฐดวย 
     ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  เห็นดวย  
  ๒.๕ ใหรัฐสภามีสวนรวมในการใชอํานาจของรัฐภายนอกรัฐ 
   ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  เห็นวาเพื่อใหการทําสัญญาที่ผูกพัน
งบประมาณแผนดินกรณีสําคัญ ๆ ที่กระทบตอกฎหมายภายใน  หรือลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน เชน ความตกลงเขตการคาเสรี เปนตน 
    ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  เห็นดวย โดยใหแกไขเพิ่มเติมในมาตรา 
๒๒๔ แหงรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ และใหเพ่ิมประเด็นการใหประชาชนสามารถทราบขอมูลและการมีสวนรวม
ในการแสดงขอคิดเห็น 
  ๒.๖  กลไกสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน 
   ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  เห็นวา 
   ๑)  ควรใหการสนับสนุน และสงเสริมใหมีพ้ืนที่/เวทีสาธารณะ/สภาชาวบาน 
ปราชญพ้ืนบานระดับพ้ืนที่/จังหวัด 
   ๒)  จัดใหมีกลไกสงเสริมสนับสนุนการเมืองภาคพลเมือง โดยจัดตั้งกองทุน
การเมืองภาคพลเมืองเพ่ือ 
     - ใหประชาชนจดัทํานโยบายกฎหมาย ขอบัญญัติทองถิ่น 
     -  จัดเวทีนโยบายสาธารณะ 
     -  จัดสภาชาวบาน 
     - กิจกรรมสรางความเขมแข็งของการเมืองภาคพลเมือง เปนตน 
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   ๓) ใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมโดยตรงในการตรวจสอบภาครัฐ เชน ใหมี
กฎหมายวาดวยการมีสวนรวมของประชาชน 
    ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  เห็นดวย  
  ๒.๗ สิทธิชุมชน  สิทธิชุมชนทองถิ่น  และชุมชนทองถิ่นด้ังเดิม 
   ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  เห็นวาควรใหสิทธิดังกลาวมีการรับรอง
และบังคับใชดังน้ี 
    ๑) คุมครองสิทธิในการมีสวนรวม 
    ๒) รับรองใหประชาชนมีสิทธิฟองหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ตองปฏิบัติตาม
กฎหมาย 
    ๓) คุมครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความสมบูรณยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยรับรองใหชุมชนทองถิ่นด้ังเดิมซ่ึงครอบคลุมถึงชนพื้นเมือง 
(indigenous people) ชนกลุมนอย (minorities) และชุมชนทองถิ่น (local communities)  ซ่ึงรวมตัวกันอาศัย
อยูในเขตพื้นที่ใดพื้นที่หน่ึงและดํารงชีพตลอดจนมีวิถีชีวิตพ้ืนบานโดยอาศัยฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่มีอยูในชุมชน เชน ปาชายเลน ผืนปา แมนํ้า ทะเล ฯลฯ  เปนปจจัยสําคัญ และใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่นโดยอาศัยภูมิปญญาทองถิ่นไดอยางสมดุลยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ ชุมชน
จึงเปนหนวยทางเศรษฐกิจที่ดําเนินตามวิถีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางแทจริงในทางสังคม ชุมชนที่
เขมแข็งและพึ่งพาตนเองไดซ่ึงจะเปนรากฐานในการรับรองวิกฤตการณตาง ๆ  ของประเทศไดอยางมั่นคง 
และควรมีอํานาจตัดสินใจรวมกับรัฐและทองถิ่นในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนอันเปนรากฐานในการดํารงชีพและดํารงรักษาวิถีชีวิตของชุมชนไดเต็มที่ 
    ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  เห็นดวย แตใหตัดคาํวา “ชนพ้ืนเมือง” ออก 
 
 

 ๓.   การกระจายอํานาจแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   มีประเด็นในการพิจารณา ดังน้ี 
  ๓.๑ การกระจายอํานาจแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  เห็นวา 
   ๑) ควรกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นมากขึ้น เพ่ือใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีความเปนอิสระในการบริหารงานบุคคลเพิ่มมากขึ้นเพราะที่ผานมาในสวนของ
พนักงานทองถิ่นเองไมมีโอกาสไดเขามาบริหารงานบุคคลเลย 
   ๒) ควรกระจายอํานาจในดานการคลัง การบริหารบุคคลและกิจการสาธารณะ โดย
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความเปนอิสระในระบบการเงินการคลังทองถิ่นที่สอดคลองตอการ
จัดบริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองประโยชนแกประชาชนในพื้นที่ โดยลดการกํากับดูแลจากรัฐ ใน
ขณะเดียวกันก็พัฒนากลไกในการตรวจสอบประเมินผลจากภาคประชาชนใหมีความเขมแข็งมากยิ่งขึ้น 
   ๓) ใหจังหวัดที่มีความพรอมสามารถปกครองตนเองไดโดยผานการลงประชามติ
ของประชาชนในพื้นที่รวมตัดสินใจกับรัฐบาลกลาง โดยกําหนดมาตรการกลไกหรือขั้นตอนใหชัดเจนเพื่อ
สนับสนุนใหเกิดการจัดตั้งจังหวัดที่มีเขตความสามารถและเหมาะสมเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รูปแบบพิเศษใหเกิดขึ้นไดอยางเปนรูปธรรม โดยอาจกําหนดเปนแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รูปแบบพิเศษ 
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   ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  เห็นด วย แต ในกรณีข อ ๓) 
คณะกรรมาธิการเห็นควรใหแกไขคําวา “รัฐบาลกลาง” เปน “รัฐบาล”  โดยยังคงราชการสวนภูมิภาคไว และ
โดยฝายเลขานุการรับไปพิจารณากําหนดเรื่องความเชื่อมโยงระหวางราชการสวนกลาง สวนภูมิภาคและ
สวนทองถิ่นใหชัดเจน  
  ๓.๒ การกระจายอํานาจไปสูกลุมจังหวัดบนฐานวัฒนธรรม 
   ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  เห็นควรใหมีการกระจายอํานาจไปสู
กลุมจังหวัดบนฐานวัฒนธรรม 
    ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  ไมเห็นดวย  
  ๓.๓ อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีผลในทางปฏิบัติ ใหมี
อํานาจในการจัดการศึกษา การบํารุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น รวมทั้ง
ทรัพยากรสิ่งแวดลอม 
   ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  เห็นวาควรใหเปนไปตามกฎหมาย
บัญญัติโดยตองกําหนดในบทเฉพาะกาล ถึงชวงระยะเวลาในการจัดทํากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
ใหแลวเสร็จ 
    ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  เห็นดวย โดยใหตัดคําวา “ประกอบ
รัฐธรรมนูญ” ออก 
  ๓.๔ การกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของผูบริหารทองถิ่น 
   ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  เห็นวาไมควรกําหนดเรื่องนี้ไวใน
รัฐธรรมนูญ 
    ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  เห็นดวยวาไมควรบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
โดยใหไปกําหนดไวในกฎหมายสวนทองถิ่นน้ัน ๆ   
  ๓.๕ คุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง 
   ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  เห็นวาตองทบทวนบทบัญญัติเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้งเปนผูบริหารทองถิ่นเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน   
   
    ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  เห็นดวย โดยกําหนดเฉพาะเรื่องผลประโยชน
ทับซอน 
  ๓.๖ การมีสวนรวมของประชาชน 
   ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  ใหเพ่ิมเติมเรื่องการมีสวนรวมของ
ประชาชน 
    ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  เห็นดวย  
  ๓.๗ การบริหารงานบุคคลทองถิ่น 
   ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  เห็นวา 
   ๑) ควรมีองคกรกลางบริหารงานบุคคลทองถิ่นที่เปนกลางและเปนเอกภาพเพื่อ 
ลดการแทรกแซงจากรัฐ 
   ๒) เห็นควรเปลี่ยนชื่อเรียก “เจาหนาที่ทองถิ่น” เปน “ขาราชการสวนทองถิ่น” 
    ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  เห็นดวย  
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๑๕ 

  ๓.๘ การกํากับดูแลองคการปกครองสวนทองถิ่น 
   ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  เห็นวา 
    ๑) ควรมีระบบกลไกที่เปนอิสระในการติดตาม กํากับ ตรวจสอบและประเมินผล 
ที่เปนกลางและเปนเอกภาพ 
    ๒) ควรมีมาตรฐานกลางที่ชัดเจนในการติดตาม กํากับ ตรวจสอบ ประเมินผล 
    ๓) ควรมีการกําหนดความสัมพันธสวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถิ่น 
    ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  เห็นดวย และเห็นควรใหเพ่ิมประเด็นวา 
“มีกลไกติดตาม ตรวจสอบ โดยประชาชนคูขนานกับรัฐ” 
 
 

 ๔.   หนาที่ชนชาวไทย 
  ๔.๑ หนาที่ของชนชาวไทย 
   ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  เห็นวา 
   ๑) ใหเพ่ิมเติมหนาที่ของชนชาวไทยเฉพาะที่จําเปน เชน การลงประชามติ หนาที่
ของสถาบันครอบครัว หนาที่ในการเสียภาษีอากร รวมทั้งภาษีมรดก และภาษีที่ดิน 
   ๒) เรื่องสิทธิเลือกตั้งควรเปนหนาที่หรือสิทธิ 
   ๓) คนตางชาติที่อยูในประเทศไทยควรมีหนาที่กําหนดไวอยางชัดเจน 
   ๔) ขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี รวมถึงเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม 
    ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  คณะกรรมาธิการฯ มีความเห็น ดังน้ี 
   ๑) เห็นดวยในความขอ ๑) แตใหตัดความวา “หนาที่ของสถาบันครอบครัวและ
หนาที่ในการเสียภาษีอากร รวมทั้งภาษีมรดกและภาษีที่ดิน” ออก 
   ๒) เห็นควรใหกําหนดเร่ืองสิทธิเลือกตั้งเปนหนาที่โดยระบุเร่ืองการไดสิทธิและ
เสียสิทธิไวดวย 
   ๓) เห็นควรใหตัดความในขอ ๓) ออกทั้งหมด 
   ๔) เห็นดวย และเห็นควรใหเพ่ิมประเด็นวา “สิทธิของคนไทยในตางประเทศ 
หลักเกณฑและวิธีการออกเสียงเลือกตั้งใหเปนไปตามกฎหมาย” 
 
 

 ๕. แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 
  ๕.๑ ชื่อหมวด 
   ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  เห็นวาควรเปลี่ยนชื่อหมวดจากชื่อเดิม
เปน “หนาที่ของรัฐ” หรือ “แนวนโยบายแหงรัฐ” 
    ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  ไมเห็นดวย โดยเห็นสมควรใหคงชื่อหมวด
ไวเหมือนเดิม 
  ๕.๒ แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐที่สําคัญตองมีสภาพบังคับ 
   ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  เห็นวาเพื่อใหแนวนโยบายที่สําคัญ 
และสงผลกระทบโดยตรงตอสวนรวม มีหลักประกัน  มีผลใชบังคับ เชน การมีสวนรวมของประชาชน  
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๑๖ 

การกระจายอํานาจ กระบวนการยุติธรรม สิ่งแวดลอมและผังเมือง เด็ก เยาวชนและครอบครัว การศึกษา
และวิจัย การสาธารณสุข เสรีภาพของสื่อ 
    ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  เห็นควรเพิ่มเติมเรื่องงบประมาณ การเงิน  
การคลัง แผนการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  ผังเมือง การใชที่ดิน (Land Used Policy) ฯลฯ  โดย
มอบหมายใหคณะอนุกรรมาธิการฯ กรอบที่ ๑ รับไปพิจารณา 
  ๕.๓ กําหนดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐเพิ่มเติม 
   ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  เห็นวา 
   ๑) เพ่ิมเติมแนวนโยบายเกี่ยวกับฝายนิติบัญญัติ ฝายตุลาการ และองคกร
ตรวจสอบ 
   ๒) รัฐพึงปฏิรูประบบการจัดเก็บภาษีอากรใหเปนธรรม และใหเพียงพอที่จะ
ดําเนินตามนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 
   ๓) ควรกําหนดเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือกําหนดทิศทางในการดําเนิน
นโยบายเศรษฐกิจของรัฐ 
   ๔) ใหสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมีหนาที่เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการให
ความเห็นในการตรากฎหมายที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบตอประชาชนในระยะยาว 
   ๕) ควรสงเสริมเรื่องวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมและมีกฎหมาย
เกี่ยวกับเรื่องน้ี 
   ๖) ใหมีการจัดทําแผนบริหารราชการแผนดินและแผนนิติบัญญัติ 
   ๗) รัฐพึงสนับสนุนใหประชาชนรูรักสามัคคี 
   ๘) ใหมีองคกรดูแลการปฏิรูปกฎหมายและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐ 
   ๙) ควรมีการกําหนดแนวคิดเรื่องความเขมแข็งของพลเมือง 
            ๑๐) แยกเรื่องศิลปวัฒนธรรมออกจากการศึกษา 
    ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  เห็นดวย  
 

กรอบที่ ๒  วาดวยสถาบันการเมือง 
 

 (ขอมูล ณ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๐)  
 ประเด็นการพิจารณา 
 ๑. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
  ๑.๑ จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
   ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  สภาผูแทนราษฎรประกอบดวย สมาชิก
จํานวน ๔๐๐ คน ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งเชนเดิม  
   ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  เห็นดวย และหากจะมี ส.ส. ระบบสัดสวน
ใหมี ส.ส. ระบบสัดสวน จํานวน ๘๐ คน 
  ๑.๒ ประเภทของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
   ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  เห็นควรใหมี ส.ส. แบบแบงเขตเลือกตั้ง
ประเภทเดียวเทานั้น เพราะเห็นวาแบบบัญชีรายชื่อเปนการใหอํานาจหัวหนาพรรคการเมืองและคณะกรรมการ
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๑๗ 

บริหารพรรคการเมืองมากเกินไปในการคัดเลือกบุคคลในบัญชีรายชื่อ รวมทั้งการคัดบุคคลเขามาในบัญชี
รายชื่อมักจะเปนการตอบแทนผูสนับสนุนทางการเงินแกพรรคการเมือง  โดยการเลือกตั้งนั้นสําหรับเขต
พ้ืนที่ใหญใหมีจํานวนสมาชิกได ๓ คน ผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงสามารถลงคะแนนเลือกได ๓ เสียง  
แตอยางไรก็ตาม ถาหากจะยังคงใหมี ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อแลวควรลดสัดสวนของบัญชีรายชื่อที่จะไดรับ
เลือกตั้งลง จาก ๕% ลงเหลือ  ๒% 
   ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  มอบหมายใหฝายเลขานุการรับไปพิจารณา 
ยกรางเพื่อใหที่ประชุมพิจารณาเปน ๒ แบบ คือ 
   ๑)  การเลือกตั้งแบบแบงเขตเพียงอยางเดียว และ 
   ๒) การเลือกตั้งแบบแบงเขตและแบบระบบสัดสวน โดยปรับแบบระบบสดัสวนใหมี
หลายบัญชีและลดสัดสวนของบัญชีรายชื่อที่จะไดรับเลือกตั้งจาก ๕% เหลือ  ๒% 
  ๑.๓ คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
  ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  ไมจํากัดวุฒิการศึกษาเพื่อใหโอกาส
บุคคลในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่มีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ แตไมมีวุฒิ
การศึกษาไดมีโอกาสสมัครรับเลือกตั้ง ผูสมัครตองแสดงบัญชีทรัพยสินและหน้ีสินกอนสมัครรับเลือกตั้ง 
และตองไมเคยตองคําพิพากษาใหจําคุกโดยไดพนโทษมายังไมถึง ๕ ปในวันเลือกตั้ง เวนแตความผิดที่
ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  เห็นดวย โดยใหเพ่ิมเรื่องการแสดงรายการ
เสียภาษี (ถามี) และใหเพ่ิมเติมกรณีถูกถอดถอนออกจากตําแหนงและการทุจริตตอหนาที่แมจะพนโทษ
มาเปนระยะเวลาเกิน ๕ ปแลว ก็ยังคงตองหาม 
   ๑.๔ การพนจากตําแหนง 
  ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  เม่ือตองคําพิพากษาใหลงโทษจําคุก 
แมจะเปนเพียงการรอลงอาญาใหจําคุกก็ควรใหพนจากตําแหนง 
   ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  เห็นดวย โดยใหเพ่ิมความวา  “เวนแต
ความผิดนั้นกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท” 
  ๑.๕ การสังกัดพรรคการเมือง 
  ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  ควรแยกพิจารณาเปน ๒ กรณี คือ  
   ๑) กรณีการเลือกตั้งปกติ ตองสังกัดพรรคการเมืองกอนวันรับสมัครเลือกตั้ง 
ไมนอยกวา ๙๐ วัน  
  ๒) กรณีมีการยุบสภา  ตองสังกัดพรรคการเมืองกอนวันรับสมัครเลือกตั้งไมนอย
กวา ๓๐ วัน 
   ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :   เห็นดวย โดยมอบหมายใหฝายเลขานุการ
รับไปพิจารณาในกรณีมีการยุบสภาจะใหมีการเลือกตั้งใหมเร็วกวากี่วันและไมชากวากี่วัน 
   ๑.๖ การควบรวมพรรคการเมือง 
   ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  หามมิใหมีการรวบรวมพรรคการเมือง
ในระหวางอายุของสภา 
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๑๘ 

   ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  เห็นดวย โดยใหเพ่ิมความวา “เฉพาะพรรค
ที่มี ส.ส. ในสภา” 
  ๑.๗ การกําหนดเขตเลือกตั้ง 
  ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  มีความเห็นแบงออกเปน ๒ แนวทาง คือ 
  แนวทางที่ ๑  แบงเขตการเลือกตั้งเปนเขตใหญมีผูแทนไดเขตละ ๓ คน โดยผูมี
สิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงได ๓ เสียง 
  แนวทางที่ ๒  แบงเขตการเลือกตั้งเปนเขตใหญมีผูแทนไดเขตละ ๓ คน โดยผูมี
สิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงได ๑ เสียง 
  ทั้งน้ี  โดยมีเหตุผลวาการกําหนดเขตเลือกตั้งใหใหญขึ้นสามารถปองกันปญหา
การซ้ือสิทธิขายเสียงรวมทั้งปญหาการทุมเงินและแขงขันกันทางการเมืองสูง โดยเฉพาะทําใหพรรค
การเมืองใหญไดเปรียบพรรคการเมืองเล็ก ๆ ซ่ึงการกําหนดเขตเลือกตั้งใหญขึ้นจะทําใหพรรคการเมือง
เล็ก ๆ   มีโอกาสและความเปนธรรมในการเลือกตั้งยิ่งขึ้น 
   ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :   เห็นดวยกับแนวทางที่ ๑ แตไมเห็นดวย
กับแนวทางที่ ๒ 
  ๑.๘ วิธีการนับคะแนน 
  ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  คณะอนุกรรมาธิการฯ มีความเห็นให
การนับคะแนนอาจทําได ๓ วิธี คือ 
  ๑) นับที่หนวยเลือกตั้ง 
  ๒) นับที่เขตเลือกตั้ง 
  ๓) นับคะแนนแบบผสมผสาน 
  อน่ึง  ในเบื้องตนคณะอนุกรรมาธิการฯ ไดเสนอความเห็นใหการนับคะแนนอาจทํา
ได ๒ วิธี คือ การนับที่หนวยเลือกตั้งและการนับคะแนนแบบผสมผสาน โดยมีเหตุผลวาในการนับคะแนน
การเลือกตั้งครั้งที่ผานมาไดเห็นถึงสภาพปญหาของการรวมนับคะแนนเลือกตั้งที่เขตเลือกตั้งวามีอยู
มากมายหลายประการ  โดยเฉพาะการทุจริตในระหวางขนสงหีบบัตรเลือกตั้ง  และการนับคะแนนลาชา 
เปนตน  คงมีขอดีเพียงวาทําใหผูสมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมืองไมมีโอกาสรูวาผูมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนใหผูใด จึงพิจารณาเห็นสมควรกลับไปใชการนับคะแนนที่หนวยเลือกตั้ง  ซ่ึงลดปญหาการทุจริต
ในระหวางขนสงหีบบัตรเลือกตั้ง และการนับคะแนนทําใหรวดเร็วขึ้น เพียงนํายอดคะแนนมารวมที่เขต
เลือกตั้งเทานั้น แตในการนับที่หนวยเลือกตั้งนั้นมีขอเสียที่วาอาจกอใหเกิดการซื้อสิทธิขายเสียงในพื้นที่
ตาง ๆ  รวมทั้งการที่หัวคะแนนสามารถควบคุมลูกทีมไดในหนวยเลือกตั้งนั้น ๆ   
   ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :   เห็นควรกําหนดใหนับคะแนนที่หนวย
เลือกตั้ง และอาจมีขอยกเวนตามที่ กกต. กําหนด 
  ๑.๙ ขอจํากัดของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
  ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  คณะอนุกรรมาธิการมีความเห็น ดังน้ี 
  ๑) ในการหามรับสัมปทานหรือเปนคูสัญญากับรัฐ นอกจากหามสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรแลว ควรใหขยายความถึงคูสมรสและบุตรของบุคคลนั้นดวย 
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๑๙ 

  ๒) นอกจากหามสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนหุนสวนหรือเปนผูถือหุนแลวควร
ขยายความใหรวมถึงการใชอิทธิพลในการครอบงําและความเปนตัวแทนของบุคคลนั้นดวย 
  ๓) ไมควรใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขาไปดํารงตําแหนงใด ๆ ในหรือกาวกาย
หรือแทรกแซงการปฏิบัติงานของหนวยงานราชการตาง ๆ โดยอาศัยขอยกเวน เชน การดํารงตําแหนง 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยอาศัยขอยกเวนกรณีกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เปนตน 
  ๔) กําหนดกลไกในการตรวจสอบและองคกรที่เขามาดูแลตรวจสอบเพื่อให
มาตรการตามหลักการนั้นเปนไปอยางเปนธรรมและมีประสิทธิภาพ 
  ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :   เห็นดวยโดยมอบหมายใหฝายเลขานุการ
รับไปพิจารณาในรายละเอียดเรื่องการถือหุนในสื่อเพ่ือใหมีความสอดคลองกัน 
   ๑.๑๐ ความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
  ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  คณะอนุกรรมการมีความเห็นดังน้ี 
  ๑) ควรใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตั้งแต ๒๐ คนขึ้นไป สามารถเสนอกฎหมายได
โดยไมตองมีมติของพรรค 
  ๒) ควรใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีอิสระมากขึ้นในการปฏิบัติหนาที่ โดย
สามารถอภิปรายไมไววางใจและลงมติไดอยางเสร ี
   ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  เห็นดวย  
 

  นอกจากนี้แลวยังมีประเด็นที่เกี่ยวของกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งคณะอนุ
กรรมาธิการฯ และคณะกรรมาธิการฯ มีความเห็นสอดคลองกัน  ดังน้ี 
  ๑) ใหอํานาจนายกรัฐมนตรีในการยุบสภาผูแทนราษฎรได 
  ๒) ควรใหมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับคาใชจายในการดําเนินงานของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
  ๓) ใหอํานาจองคกรอิสระแตละองคกรสามารถเสนอกฎหมายที่เกี่ยวของกับองคกร
น้ัน ๆ  เองได 
  ๔) ควรกําหนดใหการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญกระทําได
ยากกวาการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ แตตองกระทําไดงายกวาการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
  ๕) ระบบการใชจายงบประมาณของรัฐสภา องคกรอิสระ และศาลควรแยกเปน
อิสระจากฝายบริหาร 
  ๖) ใหมีการปดประกาศบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สินของสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 
  ๗) ควรมีการกําหนดหมวดวาดวยการเงินไวในรัฐธรรมนูญอยางชัดเจน 
 

 ๒. วุฒิสภา 
  ๒.๑ จํานวน 
   ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  วุฒิสภามีจํานวนสมาชิกไมเกินกึ่งหนึ่ง
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 



 

สรปุประเด็นและความเหน็ในการจัดทํารฐัธรรมนูญฉบับใหม 

๒๐ 

  ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  วุฒิสภาควรมีจํานวนสมาชิกไมเกิน  
๒๐๐ คน  โดยมอบหมายใหฝายเลขานุการดําเนินการยกรางเพ่ือใหที่ประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณา
โดยกําหนดจํานวนไวที่ ๑๖๐ คน 
  ๒.๒ อํานาจหนาที ่
   ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  เห็นควรใหวุฒิสภามีอํานาจหนาที่ใน
การพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย การตรวจสอบถวงดุลอํานาจฝายบริหาร การกลั่นกรองบุคคลเขาสู
ตําแหนงในองคกรอิสระ และควรใหมีอํานาจถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองดวย 
  ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  เห็นดวย  
  ๒.๓ กระบวนการไดมา 
   ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  คณะอนุกรรมาธิการฯ มีความเห็น
แตกตางกันแยกออกไดเปน ๓ วิธี ดังน้ี 
   วิธีที่หนึ่ง  การสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้ง  โดยใหมีคณะกรรมการสรรหาชุดหนึ่ง 
เพ่ือดําเนินการสรรหาบุคคลในชั้นตนตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนด แลวเสนอให
คณะกรรมการอีกชุดหนึ่ง ซ่ึงจะประกอบดวยบุคคลที่ เคยดํารงตําแหนงทางฝายบริหาร (อดีต
นายกรัฐมนตรี) ฝายนิติบัญญัติ (อดีตประธานรัฐสภา) และฝายตุลาการ (อดีตประธานศาลฎีกาหรืออดีต
ประธานศาลปกครองสูงสุด) ทําหนาที่ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลจากรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหา
เสนอ และสมาชิกวุฒิสภาที่ไดมาโดยกระบวนการตามวิธีน้ีไมควรมีอํานาจในการถอดถอนผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองออกจากตําแหนง เพราะไมไดมีที่มาจากเสียงของประชาชน 
   วิธีที่สอง  การเลือกตั้งโดยออม โดยพิจารณาแนวทางในลักษณะทํานองเดียวกับ
การเลือกตั้งของประเทศสหรัฐอเมริกากรณีการเลือกตั้งโดยคณะผูเลือกตั้ง (electoral votes)  โดยกําหนด
เขตเลือกตั้งใหใหญขึ้น  และในกรณีที่สมาชิกวุฒิสภาไดมาโดยกระบวนการตามวิธีน้ีอาจกําหนดใหมี
อํานาจในการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองออกจากตําแหนงดวย เพราะเปนการไดมาจากเสียง
ของประชาชนรูปแบบหนึ่ง 
   วิธีที่สาม  ควรใหมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาโดยตรง และไมควรสังกัดพรรค
การเมืองแตสามารถหาเสียงได 
  ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  เห็นควรใหใชระบบการสรรหาบุคคลเพื่อ
แตงตั้งตามวิธีที่หน่ึง โดยมอบหมายใหคณะอนุกรรมาธิการฯ ไปศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติม  
  ๒.๔ คุณสมบัติและลักษณะตองหามของสมาชิกวุฒิสภา 
   ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  สมาชิกวุฒิสภาตองมีอายุไมต่ํากวา 
๔๐ ปบริบูรณในวันเลือกตั้ง และตองมีคุณสมบัติสูงกวาสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ตลอดจนตองไมเคย
เปนผูดํารงตําแหนงทางบริหารของพรรคการเมืองไมนอยกวา ๒ ป จนถึงวันรับสมัคร 
  ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  เห็นดวย  แตใหแกไขถอยคําจากคําวา  
“ไมเคยเปนผูดํารงตําแหนงทางบริหารของพรรคการเมือง...”  เปนคําวา  “ไมเคยดํารงตําแหนงใดในพรรค
การเมือง” 
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๒๑ 

  ๒.๕ วาระการดํารงตําแหนง 
   ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  อายุของวุฒิสภามีกําหนดคราวละ ๖ ป
นับแตวันเลือกตั้ง เม่ือครบวาระกึ่งหน่ึงใหคัดออกจํานวนกึ่งหน่ึงและสรรหาแตงตั้งหรือเลือกตั้งโดยออม 
เขามาแทนตําแหนงที่วาง  ทั้งนี้ เปนการปองกันเพ่ือมิใหมีการรวมตัวสรางอิทธิพลในองคกรเพื่อจะ
ชวยเหลือหรือเอ้ือประโยชนแกรัฐบาลหรือสภาผูแทนราษฎรโดยมิชอบ 
  ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  เห็นดวย  
 

 ๓. การควบคุมการเลือกตั้ง 
  ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  สมควรปรับปรุงการจัดระบบการควบคุมการ
เลือกตั้งใหเปนไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น ดังน้ี 
  ๑) กําหนดไวในรัฐธรรมนูญใหเปนนโยบายพื้นฐานของรัฐในเรื่องของการเลือกตั้งตอง
สุจริตและเที่ยงธรรม  รวมทั้งสงเสริมการศึกษาแกประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้งในระบบการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยเพิ่มเติมในหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแหง
รัฐ วา “รัฐตองสงเสริมและใหการศึกษาแกประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขรวมทั้งสงเสริมใหประชาชนไดใชสิทธิเลือกตั้ง” 
  ๒) กําหนดมาตรการและการควบคุมการใชจายเงินของพรรคการเมืองและผูสมัครรับ
เลือกตั้ง ไมวาบัญชีคาใชจายในการหาเสียง การไดรับการสนับสนุนทางการเงินจากบุคคลภายนอกและ
การเบิกจายเงินจากสถาบันการเมือง รวมทั้งควรใหมีการเปดเผยบัญชีทางการเงินตอสาธารณะและ
สามารถที่จะทําการตรวจสอบได 
  ๓) กําหนดบทลงโทษแกพรรคการเมืองในกรณีที่ผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค
การเมืองทําการซื้อเสียง หรือทุจริตการเลือกตั้งใหสันนิษฐานวาพรรคการเมือง หัวหนาพรรคการเมืองและ
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง รูเห็นหรือใหการสนับสนุนเพ่ือใหเกิดความรับผิดชอบรวมกันและการ
ดูแลผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง 
  ๔) ใหอํานาจ กกต. ในการกําหนดหลักการหรือขอกําหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณที่
นักการเมือง ผูสมัครรับการเลือกตั้ง พรรคการเมือง ส.ส. และ ส.ว. ตองปฏิบัติหรือหามมิใหกระทําเพื่อให
การเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และปองกันปญหาวาการดําเนินการในเรื่งใดสามารถทําได
หรือไม 
  ๕) การกําหนดมิใหพรรคการเมืองครอบงําสื่อที่จะเอื้อประโยชนแกพรรคการเมือง 
ของตน เชน การหามเขาเปนผูบริหารหรือกรรมการ หรือผูมีอํานาจบริหารจัดการ รวมทั้งการเขาครอบงํา
หรือกาวกายการทําหนาที่ของสื่อ เปนตน 
  ๖) เสนอมาตรการที่จะตองนําไปกําหนดไวในกฎหมายเลือกตั้ง และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของเพ่ือแกไขปญหาการทุจริตและไมเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง 
  ๗) ในกรณีที่ใหเอกชนชวยเหลือในการโฆษณาหาเสียงใหกับพรรคการเมืองใหถือเปน
คาใชจายในการหาเสียงเลือกตั้งดวยเพื่อใหมีการแขงขันอยางเทาเทียมกัน 
  ๘) ควรมีการกําหนดบทลงโทษในทางอาญากับผูซ้ือเสียงตั้งแตขั้นตระเตรียมการ 
ซ้ือเสียงและใหกรรมการบริหารพรรคตองรวมรับผิดดวย 
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๒๒ 

  ๙) ควรใหมีกฎหมายปราบปรามการฟอกเงินเอาผิดกับผูซ้ือสิทธิขายเสียงโดยใหเปน
ความผิดมูลฐาน ซ่ึงคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินเขาไปตรวจสอบได และให
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินเปนองคกรอิสระ 
  ๑๐) ควรกําหนดใหการขายเสียงเปนความผิด 
 ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  เห็นดวยกับความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ 
ในทุกประเด็น เวนแตในประเด็นการกําหนดใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินเปน
องคกรอิสระ  โดยคณะกรรมาธิการฯ มีความเห็นวาไมควรมีการบัญญัติเกี่ยวกับประเด็นเรื่องดังกลาวไว
ในรัฐธรรมนูญฯ แตควรบัญญัติไวในกฎหมายแทน โดยมีหลักการวา ป.ป.ง. ตองไมอยูภายใตการครอบงํา
ของรัฐบาลในทางการเมือง 
 

 ๔. คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
  ๔.๑ กระบวนการสรรหา 
   ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  ยังหลักการเดิมแตปรับเปลี่ยนจากการ
สรรหาเพื่อเสนอรายชื่อบุคคลและใหวุฒิสภาพิจารณาคัดเลือกมาเปนการสรรหาใหไดตามจํานวนที่จะพึงมี
แลวเสนอใหวุฒิสภาใหความเห็นชอบเพ่ือกราบบังคมทูลทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง ซ่ึงวิธีการใน
การสรรหาใหดําเนินการ ดังน้ี 
   ๑) ใหมีคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง จํานวน ๗ คน ทําหนาที่สรรหา
ผูซ่ึงสมควรเปนกรรมการการเลือกตั้ง จํานวน ๓ คน เสนอตอวุฒิสภาเพื่อใหความเห็นชอบ โดยมติในการ
เสนอชื่อดังกลาวตองมีคะแนนไมนอยกวา ๒ ใน ๓ ของจํานวนคณะกรรมการสรรหาทั้งหมดเทาที่มีอยู 
   ๒) ใหที่ประชุมใหญศาลฎีกาสรรหาผูสมควรเปนกรรมการการเลือกตั้งจํานวน  
๒ คน เสนอตอวุฒิสภาเพื่อใหความเห็นชอบ 
   ๓) ในกรณีไมสามารถสรรหาไดหรือไมมีคณะกรรมการสรรหาใหที่ประชุมใหญ 
ศาลฎีกาเปนผูเสนอรายชื่อผูสมควรเปนกรรมการการเลือกตั้งจํานวน ๕ คน ตอวุฒิสภาเพื่อใหความ
เห็นชอบ 
   อน่ึง  อนุกรรมาธิการฯ บางทานไดเสนอความเห็นวาไมควรใหมีตัวแทนจาก
องคกรอิสระเขาไปมีสวนรวมในการสรรหาองคกรอิสระดวยกัน 
   ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  เห็นดวย แตสมควรใหลดจํานวน
คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งจากจํานวน ๗ คน ลงเหลือ ๕ คน ตามที่คณะอนุกรรมาธิการยก
รางรัฐธรรมนูญกรอบที่ ๓ วาดวยองคกรตรวจสอบอิสระและศาลเสนอ และใหแกไขมติในการเสนอชื่อจาก  
“ไมนอยกวา ๒ ใน ๓”  เปน “ใชคะแนนเสียงขางมาก” 
  ๔.๒ อํานาจหนาที่ 
   ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  ควรใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมี
อํานาจหนาที่วินิจฉัยชี้ขาดในเบื้องตนเทานั้น และผูที่ไดรับผลกระทบจากคําวินิจฉัยดังกลาวสามารถ 
ยื่นคํารองอุทธรณตอศาลได โดยวิธีพิจารณาและการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นให 
ที่ประชุมใหญศาลฎีกาเปนผูกําหนด   
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๒๓ 

   ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  เห็นดวย ซ่ึงการอุทธรณคําวินิจฉัยชี้ขาด
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งใหอุทธรณตอศาลฎีกา แตไมจําเปนตองเปนศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง 
หรืออาจมีศาลเลือกตั้งที่ผสมกันระหวางผูพิพากษาศาลฎีกากับตุลาการศาลปกครองสูงสุด และวิธี
พิจารณาและการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นใหเพ่ิมความวา “โดยใชระบบไตสวนและ
มีการกําหนดเวลาที่ชัดเจนใหมีความรวดเร็ว” 
 

 ๕. คณะรัฐมนตรี 
  ๕.๑ นายกรัฐมนตรี 
   ๑) ที่มา 
    ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  นายกรัฐมนตรีควรมาจากสมาชิก  
สภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งหรือแบบบัญชีรายชื่อ และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งไดรับแตงตั้ง
เปนนายกรัฐมนตรีใหคงไวซ่ึงสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร    
     ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  เห็นดวย โดยใหแกไขคําวา “ควรมา
จากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร” เปน “ตองมาจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร” และเปลี่ยนคําวา “แบบบัญชี
รายชื่อ” เปน “แบบระบบสัดสวน” 
   ๒) วาระการดํารงตําแหนง 
    ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  ใหดํารงตําแหนงไมเกิน ๒ วาระ
ติดตอกัน   
    ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  เห็นดวย  โดยใหบัญญัติเปน “ดํารง
ตําแหนงไดไมเกิน ๘ ปติดตอกัน”    
   ๓) การเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรี 
    ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  คณะอนุกรรมาธิการฯ มีความเห็น 
ดังน้ี 
    (๑) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวา ๑ ใน ๔ ของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎรมีสิทธิเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติ 
ไมไววางใจนายกรัฐมนตรี   
    (๒) เม่ือบริหารราชการแผนดินเกิน ๑ ป ใหสามารถเปดอภิปรายไมไววางใจ
นายกรัฐมนตรีได 
    ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  เห็นดวย โดยใหแกไขเปน “สมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวา ๑ ใน ๔ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร 
มีสิทธิเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรี  และในกรณีที่มี
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมถึง ๑ ใน ๔ เม่ือบริหารราชการแผนดินเกิน ๑ ป ใหสามารถเปดอภิปราย
ไมไววางใจนายกรัฐมนตรีได” 
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๒๔ 

  ๕.๒ รัฐมนตร ี
   ๑) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ไดรับแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงรัฐมนตรี 
    ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  เม่ือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดรับ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีก็ยังใหคงไวซ่ึงสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรในขณะเดียวกัน โดยมีเหตุผล ดังน้ี 
    (๑) เพ่ือมิใหสิ้นเปลืองงบประมาณสําหรับการเลือกตั้งซอมแทนตําแหนง 
ที่วางลง เน่ืองจากในเบื้องตนคณะอนุกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญกรอบที่ ๒ เห็นสมควรยกเลิก ส.ส. 
แบบบัญชีรายชื่อ 
    (๒) เพ่ือเปดโอกาสใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ไดรับการเลือกตั้งจาก
ประชาชนสามารถปฏิบัติหนาที่ดานบริหารได  รวมทั้งปองกันการถูกครอบงําจากนายกรัฐมนตรีในการ
แสดงความคิดเห็นหรือลงมติในเรื่องตาง ๆ เพราะไมตองกังวลวาเม่ือพนจากตําแหนงแลวจะสิ้นสุดจาก
การเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
    อยางไรก็ดี  คณะอนุกรรมาธิการฯ เห็นดวยวารัฐมนตรีอาจไมจําเปนตองมา
จากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรก็ได เพ่ือเปดโอกาสใหรัฐบาลอาจนําผูมีความรูความสามารถในระดับตาง  ๆ
เขามาชวยในการบริหารประเทศ 
     ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  เห็นดวย โดยใหเพ่ิมความวา “แตไมมี
สิทธิออกเสียงในเรื่องที่ตนเองมีสวนไดเสีย”  
   ๒) คุณสมบัติของรัฐมนตรี 
    ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :   
    (๑) ผูที่จะดํารงตําแหนงรัฐมนตรีตองไมเคยตองคําพิพากษาใหจําคุกโดยได
พนโทษมายังไมถึง ๕ ป กอนไดรับการแตงตั้ง เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือกระทํา
โดยลหุโทษ 
    (๒) ผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีควรพนจากตําแหนงเม่ือตองโทษจําคุกไมวาจะ
ถึงที่สุดหรือไม    
    ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  เห็นดวย โดยใน (๑) ใหแกไขคําวา 
“หรือกระทําโดยลหุโทษ” เปน “หรือลหุโทษ” และใน (๒) ใหแกไขเปน “ควรพนจากตําแหนงเม่ือตองโทษ
จําคุกไมวาจะรอการลงโทษและไมวาจะถึงที่สุดหรือไม  เวนแตความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือลหุ
โทษ” 
   ๓) การเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจรัฐมนตรี 
    ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  คณะอนุกรรมาธิการฯ มีความเห็น 
ดังน้ี 
    (๑) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวา ๑ ใน ๕ ของสมาชิกทั้งหมด
เทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎรมีสิทธิเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจ
รัฐมนตรีเปนรายบุคคล 
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๒๕ 

    (๒) กรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรฝายคานมีจํานวนสมาชิกไมถึงเกณฑที่จะ
เขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีเม่ือครบครึ่งวาระของสมัยประชุม
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ฝายคานทั้งหมดรวมทั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทานอ่ืนที่มิไดเปนฝายรัฐบาล
สามารถเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีได 
    (๓) รัฐมนตรีผูถูกอภิปรายหรือตั้งกระทูถามจะตองมาชี้แจงและตอบกระทูถาม
ในที่ประชุมสภาดวยตนเอง  
    ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  เห็นดวย โดย (๑) ใหแกไขคําวา “ครบ
ครึ่งวาระ” เปน “ครบหนึ่งป”  และใน (๓) ใหเพ่ิมความวา “หากไมมาชี้แจงเกิน ๓ ครั้ง โดยไมมีเหตุอันควร
ใหถือวาเปนเหตุแหงการอภิปรายไมไววางใจ”   
   ๔) ขอจํากัดของรัฐมนตรี 
    ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  คณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่พน
จากตําแหนงโดยการยุบสภาผูแทนราษฎรจะใชอํานาจแตงตั้งหรือยายขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือ
เงินเดือนประจําหรือพนักงานของหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือใหบุคคลดังกลาวพนจากตําแหนง
มิไดเวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
     ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  เห็นสมควรใหยกเลิกเพราะไดมีการ
บัญญัติใหมี “คณะผูบริหารราชการแผนดิน” แลว  
  ๕.๓ ไมควรใหรัฐบาลที่พนจากตําแหนงรักษาการ 
   ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  เม่ือรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนง
แลว ไมควรใหคณะรัฐมนตรีชุดนั้นอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้น
ใหมจะเขารับหนาที่       
    ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  เห็นดวย โดยใหประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
ประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดเปนผูเลือก “คณะผูบริหารราชการแผนดิน”  ซ่ึงจะตองเปน
ผูมีความรูความเชี่ยวชาญในการบริหารราชการแผนดิน 
 

   นอกจากนี้แลวยังมีประเด็นอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวของกับคณะรัฐมนตรีที่คณะอนุ
กรรมาธิการฯ ไดเสนอความเห็น แตคณะกรรมาธิการฯ ไมเห็นดวย ซ่ึงมีประเด็นดังตอไปน้ี 
   ๑. ควรใหมีการกําหนดกรอบในการพิจารณาหรือการประชุมของคณะรัฐมนตรี 
ใหชัดเจน 
   ๒. ควรกําหนดขอบเขตการบริหารราชการแผนดินใหชัดเจน และเรื่องใดที่ไมได
แถลงไวตอรัฐสภาฝายบริหารจะดําเนินการไมได และควรมีมาตรการใหฝายบริหารรับผิดชอบในนโยบาย
ที่ไดแถลงตอรัฐสภา  
   ๓. เรื่องการเปลี่ยนแปลงโครงสรางรัฐอันเปนการรวมอํานาจเขาสูสวนกลางควรจะ
มีมาตรการยับยั้ง 
   ๔. ควรกําหนดจํานวนคณะรัฐมนตรีใหนอยกวาจํานวนที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
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๒๖ 

 ๖. พรรคการเมือง 
  ในประเด็นที่เกี่ยวของกับพรรคการเมือง คณะอนุกรรมาธิการฯ และคณะกรรมาธิการฯ 
ไดเสนอความเห็นในหลายประเด็นมีทั้งที่มีความเห็นสอดคลองกันและไมสอดคลองกัน  โดยขอแยก
ออกเปน ๓ กรณี คือ ประเด็นที่คณะอนุกรรมาธิการฯ และคณะกรรมาธิการฯ มีความเห็นสอดคลองกัน
กรณีหน่ึง  ประเด็นที่คณะกรรมาธิการฯ ไมเห็นดวยกับคณะอนุกรรมาธิการฯ  กรณีหน่ึง และประเด็นที่
คณะกรรมาธิการฯ ไดขอเสนอเพิ่มเติมอีกกรณีหน่ึง ดังน้ี 
  ๑) ประเด็นที่คณะอนุกรรมาธิการฯ และคณะกรรมาธิการฯ มีความเห็น
สอดคลองกัน 
   (๑) พรรคการเมืองตองเปดเผยรายชื่อบุคคลที่บริจาคเงินใหแกพรรคการเมือง
ตั้งแต ๑๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป 
    (๒) บุคคลใดจะบริจาคเงินสนับสนุนใหแกพรรคการเมืองเกินพรรคละ ๒ ลานบาท
ตอปมิได 
    อน่ึง  ในประเด็นนี้คณะกรรมาธิการฯ เห็นสมควรแกไขคําวา “๒ ลานบาท” 
เปน “๑๐ ลานบาท” 
   (๓) บุคคลใดจะสมัครเปนสมาชิกพรรคการเมืองเกินหนึ่งพรรคไมได 
   (๔) หากจะบริจาคเงินใหพรรคการเมืองในนามนิติบุคคลจะตองไดรับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมใหญของผูถือหุนดวย 
    (๕) หามมิใหมีการควบรวมพรรคการเมืองในระหวางอายุของสภาผูแทนราษฎร 
   (๖) ควรใหมีการเปดเผยขอมูลคาใชจายในการดําเนินงานของพรรคการเมือง 
  ๒) ประเด็นที่กรรมาธิการฯ ไมเห็นดวยกับคณะอนุกรรมาธิการฯ 
   (๑) ไมควรใหเงินสนับสนุนแกพรรคการเมืองที่ไมไดสงสมาชิกภายในพรรค 
ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
   (๒) ควรกําหนดรูปแบบระบบพรรคการเมืองที่เหมาะสมกับการเมืองไทย 
  ๓) ประเด็นที่คณะกรรมาธิการฯ ไดขอเสนอเพิ่มเติม 
   (๑) ใหมีการยุบพรรคการเมืองโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งไดในบางกรณี เชน 
กรณีพรรคการเมืองขอยุบตัวเอง 
   (๒) ใหมีการตรวจสอบการใชจายเงินของพรรคการเมืองใหเขมงวดขึ้น 
   (๓) ในกรณีการบริจาคเงินใหแกพรรคการเมืองใหสามารถนําไปหักลดหยอนภาษีได 
   (๔) ใหมีการเปดเผยเงินที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภารับมาโดย
ไมใชรายไดจากอาชีพของตน  
 

 ๗. คุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการและนักการเมือง 
  ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  คณะอนุกรรมาธิการฯ ไดเสนอความเห็น 
ดังน้ี 
  ๑) รัฐตองจัดใหมีแผนพัฒนาการเมือง จัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ และพนักงานหรือลูกจางอ่ืนของรัฐ เพ่ือปองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบและเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ 
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๒๗ 

  ๒) ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการและพนักงานหรือลูกจางอ่ืนของรัฐจะตอง
ไมกระทําการใดอันเปนการฝาฝนหรือขัดตอมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งความซื่อสัตย
สุจริตและศีลธรรมอันดีของประชาชน 
  ๓) การพิจารณาสรรหาหรือแตงตั้งบุคคลเขาสูตําแหนงตาง ๆ  จะตองนํามาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูดํารงตําแหนงน้ันมาประกอบการพิจารณาดวย 
  ๔) การฝาฝนหรือกระทําผิดตอมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมถือเปนความผิด
ทางวินัยขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางอ่ืนของรัฐ 
  ๕) มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งกระบวนการพิจารณาและองคกร
วินิจฉัยชี้ขาดใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว  ทั้งนี้ องคกรวินิจฉัยชี้ขาดจะตองมิใชองคกรที่ผูฝาฝน
หรือกระทําผิดเปนสมาชิกหรือสังกัดอยู  
  ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  เห็นดวยตามที่คณะอนุกรรมาธิการกรอบที่ ๒ 
เสนอ โดยใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปนหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบ 
เรื่องน้ี และขอใหมีบทลงโทษการฝาฝนที่ชัดเจน เชน เปนเหตุแหงการถอดถอนออกจากตําแหนง เปนตน  
และใหครอบคลุมถึงระดับทองถิ่นดวย โดยใหฝายเลขานุการรับไปพิจารณาวาเรื่องใดควรจะบัญญัติ 
ในรัฐธรรมนูญ กฎหมายหรือขอบังคับอ่ืน ๆ    
 

 ๘. ความสัมพันธระหวางนักการเมืองกับขาราชการ 
  ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  คณะอนุกรรมาธิการฯ มีความเห็น ดังน้ี 
  ๑) หามมิใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและรัฐมนตรีเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงการ
ปฏิบัติหนาที่ตามปกติของขาราชการประจํา เวนแตเปนการกระทําตามอํานาจหนาที่ในการบริหารราชการ
ตามนโยบายที่ไดแถลงตอรัฐสภาหรือปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัติ 
  ๒) คณะรัฐมนตรีตองรวมรับผิดชอบตอมติใด ๆ ที่ผานความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี 
  ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  เห็นดวย โดยมอบหมายใหคณะอนุกรรมาธิการ
ยกรางรัฐธรรมนูญ กรอบที่ ๒ รับไปพิจารณาในรายละเอียดโดยใหพิจารณาประเด็นเรื่ององคกรที่ 
ทําหนาที่ดูแลเรื่องน้ี เชน ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา หรือคณะกรรมการพิทักษคุณธรรมตามกฎหมาย 
ก.พ. 
 
 

  กรอบที่ ๓  วาดวยองคกรตรวจสอบอิสระและศาล 
 

(ขอมูล ณ วันที่  ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๐) 
 

  ประเด็นการพิจารณา 
 ๑. ศาลรัฐธรรมนูญ 
  ๑.๑ องคประกอบของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  
   ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  เห็นวา องคประกอบของตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญควรเปนจํานวน ๙ คน ประกอบดวย 
   ๑) ผูพิพากษาในศาลฎีกา ๓ คน 
   ๒) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ๒ คน 
   ๓) ตุลาการในศาลทหารสูงสุด ๑ คน  
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๒๘ 

   ๔) ผูทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร ซ่ึงจะตองมีความรู ความเชี่ยวชาญทางดาน
นิติศาสตรอยางแทจริง ๒ คน 
   ๕) ผูทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร หรือรัฐประศาสนศาสตร หรือสาขาอื่น ซ่ึงจะตองมี
ความรู ความเชี่ยวชาญทางดานนิติศาสตรหรือการบริหารราชการแผนดินอยางแทจริง ๑ คน 
   ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  เห็นดวย ในจํานวนผูพิพากษาในศาลฎีกา
และตุลาการในศาลปกครองสูงสุด แตใหตัดองคประกอบในสวนตุลาการในศาลทหารสูงสุดออก และเห็น
ควรใหผูทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร รวมถึงตุลาการในศาลทหารสูงสุดดวย  สวนผูทรงคุณวุฒิสาขา
รัฐศาสตร หรือรัฐประศาสนศาสตร ใหแกไขคําวา “หรือสาขาอื่น” เปน “หรือสังคมศาสตรอ่ืน” และใหแกไข
คําวา “๑ คน” เปน “๒ คน” 
  ๑.๒ อํานาจหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญ 
   ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  เห็นควรใหคงอํานาจหนาที่ของศาล
รัฐธรรมนูญในการควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย ไดแก การควบคุมความชอบดวย
รัฐธรรมนูญของรางกฎหมายกอนใชบังคับ (มาตรา ๒๖๒ และมาตรา ๑๗๗) การควบคุมความชอบดวย
รัฐธรรมนูญของรางขอบังคับการประชุมของฝายนิติบัญญัติ (มาตรา ๒๖๓) การควบคุมตรวจสอบการ
พิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย (มาตรา ๑๘๐) การควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญของ
กฎหมายภายหลังใชบังคับ ผานทางศาลตามมาตรา ๒๖๔ และผานทางผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาตาม
มาตรา ๑๙๘ (หรือผานทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ) การควบคุมเง่ือนไขในการตราพระราช
กําหนด (มาตรา ๒๑๙) และการวินิจฉัยชี้ขาดปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ขององคกรตาง ๆ ตาม
รัฐธรรมนูญ (มาตรา ๒๖๖) ไวดังเดิม 
   สวนอํานาจหนาที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดกรณีผูดํารงตําแหนงทางการเมืองจงใจ 
ไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบ หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบดวยขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ 
(มาตรา ๒๙๕) เห็นควรใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเสนอเร่ืองดังกลาวตอ
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด ทั้งนี้ เน่ืองจากเปนกรณี 
หามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมืองใด ๆ  เปนเวลา ๕ ป และผูดํารงตําแหนงทางการเมืองดังกลาวยังตอง
รับโทษทางอาญาดวย  และใหศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเปนผูมีอํานาจหนาที่วินิจฉัยคุณสมบัติตองหาม
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา  การสิ้นสุดความเปนรัฐมนตรี (มาตรา ๙๖ และมาตรา 
๒๑๖)  
   ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  เห็นดวย  แตในกรณีอํานาจหนาที่ในการ
วินิจฉัยคุณสมบัติ หรือลักษณะตองหามของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา การสิ้นสุดความ
เปนรัฐมนตรีเห็นควรใหศาลฎีกาเปนผูวินิจฉัย โดยไมจําเปนตองเปนศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง 
  ๑.๓ วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ  
   ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  เห็นควรใหกําหนดวิธีพิจารณาคดีของ 
ศาลรัฐธรรมนูญเปนพระราชบัญญัติวาดวยศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ และใหตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจในการออกขอกําหนดเกี่ยวกับการพิจารณาคดีไดเพ่ือใหการพิจารณาคดีของ 
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ทั้งน้ี การกําหนดอํานาจในการออกขอกําหนด
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เกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใหเปนไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ 
วาดวยศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ  นอกจากนี้ ยังเห็นควรกําหนดบทบัญญัติเร่ือง 
การละเมิดอํานาจศาลรัฐธรรมนูญไวดวย 
   ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  เห็นดวย  สวนเรื่องการออกขอกําหนด
เกี่ยวกับการพิจารณาคดี ควรเปนขอกําหนดที่เกี่ยวกับรายละเอียดเพ่ิมเติมจากพระราชบัญญัติ 
  ๑.๔ องคประกอบของคณะกรรมการสรรหาผูทรงคุณวุฒิ 
   ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  เห็นควรใหมีคณะกรรมการสรรหา 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคณะหนึ่ง จํานวน ๕ คน ประกอบดวย 
   ๑. ประธานศาลฎีกา 
   ๒. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
   ๓. ประธานศาลปกครองสูงสุด 
   ๔. ประธานสภาผูแทนราษฎร 
   ๕. ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร 
   ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  เห็นควรใหฝายเลขานุการรับไปพิจารณา
รวมกับคณะอนุกรรมาธิการ กรอบที่ ๓ ในประเด็นเรื่อง ควรใหประธานศาลรัฐธรรมนูญเปนกรรมการ 
สรรหาหรือไม  และในกรณีที่องคประกอบของคณะกรรมการสรรหาไมครบหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 
  ๑.๕ การดํารงตําแหนงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  
   ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  ควรกําหนดใหปฏิบัติหนาที่ถาวร โดย
เปดโอกาสใหสามารถกลับไปรับตําแหนงเดิมได เม่ือครบวาระ 
   ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  เห็นดวยกับการปฏิบัติหนาที่ถาวร แตไม
เห็นดวยกับการใหกลับไปรับตําแหนงเดิมไดเม่ือครบวาระ 
 

 ๒. ศาลปกครอง 
  ๒.๑ อํานาจหนาที่ 
   ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  เห็นควรแกไขอํานาจหนาที่ของศาล
ปกครองใหครอบคลุมถึงการตรวจสอบการใชอํานาจทางปกครองขององคกรอิสระได 
   ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  เห็นดวย 
  ๒.๒ ความเปนอิสระของศาล 
   ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  ควรมีบทบัญญัติรับรองความเปนอิสระ
ของศาลปกครองเพื่อใหมีหลักการเชนเดียวกับศาลยุติธรรม 
   ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  เห็นดวย 
 

 ๓. ศาลยุติธรรม 
  ๓.๑ องคประกอบของคณะกรรมการตุลาการ (ก.ต.) 
   ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :   ใหผูพิพากษาในแตละชั้นศาลเลือก
กรรมการผูทรงคุณวุฒิในสวนของชั้นศาลตน ทํานองเดียวกับศาลปกครอง โดยมีจํานวนผูทรงคุณวุฒิ
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ลดหลั่นตามชั้นศาล ไดแก ศาลฎีกา จํานวน ๖ ทาน ศาลอุทธรณ จํานวน ๔ ทาน และศาลชั้นตน จํานวน 
๒ ทาน เพ่ือปองกันปญหากรณีผูเลือกไมมีขอมูลเกี่ยวกับตัวผูมีสิทธิไดรับเลือก และการปกครองดูแล 
ผูพิพากษาที่มีอาวุโสนอยกับผูพิพากษาที่มีอาวุโสมาก 
   ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  เห็นดวย โดยใหฝายเลขานุการรับไป
พิจารณารวมกับคณะอนุกรรมาธิการกรอบที่ ๓ ในประเด็นเรื่อง การสรางหลักประกันความเปนอิสระและ
เที่ยงธรรมในกระบวนการยุติธรรม 
  ๓.๒ อํานาจศาลฎีกา 
   ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  เห็นวาควรกําหนดใหศาลฎีกาพิจารณา
พิพากษาเฉพาะคดีที่มีปญหาขอกฎหมายที่เปนสาระสําคัญแหงคดี หรือคดีที่มีความสําคัญซ่ึงที่ประชุม
ใหญศาลฎีกาเห็นสมควรพิจารณาพิพากษาเทานั้น เชน คดีที่มีอัตราโทษจําคุกตลอดชีวิตหรือประหาร
ชีวิต เปนตน โดยอาจกําหนดใหที่ประชุมใหญของศาลฎีกาเปนผูกลั่นกรองคดีกอนซึ่งที่ประชุมใหญอาจ
ออกระเบียบในการกลั่นกรองคดีได 
   ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  เห็นดวย 
  ๓.๓ การคุมขังตัวบุคคลในคดีอาญาที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
   ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  เห็นควรใหศาลยุติธรรมมีอํานาจในการ
คุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยกําหนดใหประชาชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน หรือผูตรวจการ
แผนดินของรัฐสภามีสิทธิในการรองตอศาลไดโดยตรง และใหศาลดําเนินกระบวนพิจารณาโดยเร็ว  โดยใช
ระบบไตสวน แทนระบบกลาวหา เพ่ือความรวดเร็วในการพิจารณาคดี ในกรณีที่มีการคุมขังตัวบุคคลใน
คดีอาญาที่ไมชอบดวยกฎหมาย รวมทั้งการดําเนินการโดยไมชอบดวยกฎหมายของเจาหนาที่ตาม  
ป.วิอาญา กรณีที่มีการจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนอื่นใด และใหถือวาเปนคดีที่มีความสําคัญอันดับ
แรกเหนือคดีอ่ืนทั้งหมด 
   ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  เห็นดวย 
  ๓.๔ การจายคาทดแทนแกผูตองหาในคดีอาญา 
   ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  เห็นควรใหแกไขมาตรา ๒๔๕ และ
มาตรา ๒๔๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ โดยเพิ่มกรณีการจายคาทดแทน
แกผูตองหาในคดีอาญา 
   ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  ไมเห็นดวย 
  ๓.๕ บทบัญญัติที่มีความซ้ําซอนกับบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา และพระธรรมนูญศาลยุติธรรม 
   ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  ควรตัดบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินคดีอาญาที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
ออกแลวนํามาบัญญัติเปนหลักการกวาง ๆ ในลักษณะเปนการประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน เชน 
ศาลมีหนาที่คุมครองสิทธิของประชาชน การจํากัดสิทธิใด ๆ  ใหกระทําโดยศาลเทานั้น  รวมทั้งกําหนดให
ศาลเปนผูตรวจสอบการใชอํานาจดวย (due process of law) โดยอาจจะนําไปกําหนดไวในหมวดสิทธิและ
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เสรีภาพของชนชาวไทย  สวนเร่ืองศาลยุติธรรมจะมีเฉพาะเรื่องตัวองคกรอํานาจขององคกร ความเปน
อิสระขององคกร และการตรวจสอบการใชอํานาจขององคกร 
   ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  เห็นดวย 
  ๓.๖ การเขาถึงกระบวนการยุติธรรม (access to justice) 
   ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  ใหมีบทบัญญัติที่ประชาชนสามารถ
เขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยงาย  และใหสิทธิแกประชาชนตามจํานวนที่กําหนดในการฟองศาล
รัฐธรรมนูญไดโดยตรง  ในกรณีที่องคกรของรัฐละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ หรือ
ในกรณีที่ประชาชนเห็นวาบทบัญญัติของกฎหมายที่ออกโดยองคกรที่ใชอํานาจนิติบัญญัติขัดหรือแยง 
ตอรัฐธรรมนูญ 
   ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  เห็นดวย 
  ๓.๗ การปฏิเสธความยุติธรรม 
   ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  เห็นวาศาลจะตองไมปฏิเสธความ
ยุติธรรม  ดังน้ัน ในรัฐธรรมนูญจะตองกําหนดชองทางเพื่อใหศาลใดศาลหนึ่งรับพิจารณาคดีของประชาชน 
และควรกําหนดใหรัฐจัดใหมีการใหความชวยเหลือทางกฎหมาย (legal aid)  สําหรับประชาชนที่ยากจนที่
แยกจากสํานักงานอัยการสูงสุดหรือสภาทนายความ 
   ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  เห็นดวย 
  ๓.๘ ศาลเลือกตั้งหรือแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา 
   ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  เห็นควรใหมีศาลเลือกตั้งหรือแผนกคดี
เลือกตั้งในศาลฎีกาเพ่ือทําหนาที่วินิจฉัยคดีเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง  สวนคดีเลือกตั้งในระดับทองถิ่น 
ใหศาลจังหวัดเปนผูพิจารณาพิพากษา 
   ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  เห็นดวย และควรมีการตราระเบียบวาดวย
การพิจารณาแบบไตสวนและรวดเร็ว 
 

 ๔. ศาลทหาร 
  ๔.๑ องคกร 
   ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  เห็นควรใหคงองคกรไว 
   ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  เห็นดวย 
  ๔.๒ อํานาจหนาที่ 
   ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  ใหศาลทหารมีอํานาจพิจารณาคดีอาญา
และคดีอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ 
   ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  เห็นดวย  โดยใหฝายเลขานุการรับไป
พิจารณาในเรื่องอํานาจหนาที่ ซ่ึงจะตองกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ใหเหมาะสมและสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๘๙ 
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๓๒ 

 ๕. ขอสังเกตอ่ืน ๆ   
  ๕.๑ ระยะเวลาการดํารงตําแหนงของผูพิพากษาและตุลาการ 
   ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  เห็นควรกําหนดใหผูพิพากษาและ 
ตุลาการดํารงตําแหนงไดจนถึงอายุครบ ๗๐ ปบริบูรณ และผูพิพากษาอาวุโสในศาลใดใหทําหนาที่ในศาล
น้ัน 
   ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  เห็นดวย แตใหแกไขเปน “ผูพิพากษา
อาวุโสในศาลใดใหทําหนาที่ไดไมเกินศาลนั้น”  และใหนําไปกําหนดไวในกฎหมายตอไป 
  ๕.๒ ที่มาของประธานศาลฎีกา 
   ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  เห็นควรใหคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ
ศาลฎีกาตามวิธีการที่กฎหมายกําหนด 
   ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  ไมเห็นดวย 
  ๕.๓ อํานาจของหนวยงานอิสระในการเสนอกฎหมาย 
   ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :   ใหศาลและองคกรอิสระสามารถเสนอ 
กฎหมายตอรัฐสภาได 
   ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  เห็นดวย  โดยใหเสนอไดเฉพาะกฎหมาย 
ที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับองคกรของตนเองเทานั้น 
  ๕.๔ เงินเดือน เงินประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทนอื่น 
   ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  เห็นควรเพิ่มขาราชการอัยการในมาตรา 
๒๕๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เพ่ือความสะดวกในการปรับอัตรา
เงินเดือน เงินประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทนอื่น และเพื่อเปนหลักประกันความเปนอิสระ ในการ
ปฏิบัติหนาที่ของผูพิพากษาและตุลาการ  นอกจากนี้ควรกําหนดใหบัญชีเงินเดือนของฝายบริหาร ฝาย
นิติบัญญัติ และฝายตุลาการเปนบัญชีเดียวกัน 
   ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  เห็นดวยในหลักการ แตไมเห็นดวยกับ 
การที่จะบัญญัติไวในมาตรา ๒๕๓ และไมเห็นดวยในการกําหนดใหบัญชีเงินเดือนของฝายบริหาร ฝาย
นิติบัญญัติ และฝายตุลาการเปนบัญชีเดียวกัน 
  ๕.๕ ความเปนอิสระของอัยการ 
   ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  กําหนดใหสํานักงานอัยการสูงสุดเปน
องคกรอิสระ โดยใหรัฐสภาเลือกอัยการสูงสุด 
   ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  เห็นดวย  แตใหบัญญัติเปนหลักประกันใน
เรื่องความเปนอิสระในการดําเนินคดีทั้งปวงที่อยูในอํานาจของอัยการ  และใหแกไขเปน “ใหรัฐสภาให
ความเห็นชอบในการแตงตั้งอัยการสูงสุด” 
  ๕.๖ องคกรอิสระเพื่อการตรวจสอบและปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
   ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  เห็นควรกําหนดใหมีคณะกรรมการ
อิสระเพื่อการตรวจสอบและปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตั้งแตในชั้นพนักงานสอบสวน พนักงาน
อัยการ ศาล ราชทัณฑ รวมทั้งทนายความ ประกอบดวยตัวแทนจากองคกรภาคเอกชน และผูทรงคุณวุฒิ 
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๓๓ 

   ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  เห็นดวย  โดยฝายเลขานุการรับไป
พิจารณารวมกับคณะอนุกรรมาธิการกรอบที่ ๓ ในรายละเอียดขององคประกอบ 
  ๕.๗ หลักพื้นฐานของกระบวนการพิจารณา 
   ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  เห็นวาคูความในกระบวนการพิจารณา
ควรมีสิทธิตามหลักฟงความสองฝาย การพิจารณาโดยเปดเผย ผูพิพากษาหรือตุลาการตองเปนกลาง 
   ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  เห็นดวย  โดยฝายเลขานุการรับไป
พิจารณาการใชภาษา 
 

 ๖. คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
  ๖.๑ กระบวนการสรรหา  
    ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  ควรปรับปรุงกระบวนการสรรหา 
เน่ืองจากปจจุบันคณะกรรมการสรรหาประกอบดวยตัวแทนพรรคการเมืองซึ่งเปนผูที่จะตองถูกตรวจสอบ
ทําใหไมสามารถสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมที่จะไปตรวจสอบไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยควรใช
รูปแบบเดียวกับศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ และคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
   ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  เห็นควรใหแกไขเปน “ใชรูปแบบการ 
สรรหาเชนเดียวกับศาลรัฐธรรมนูญและคณะกรรมการ ป.ป.ช.”  
  ๖.๒ อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการฯ  
    ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  เห็นควรใหไมมีการแยกการทํางาน 
และอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกับผูวาการตรวจเงินแผนดินอยางชัดเจน เพราะจะทําใหเกิดปญหาใน
การปฏิบัติหนาที่ทําใหคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกาวลวงในการบริหารและการปฏิบัติหนาที่ของ
ผูวาการตรวจเงินแผนดิน  และกําหนดใหคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินมีลักษณะเปนศาลปกครอง
ชํานาญการเฉพาะดานเชนเดียวกับศาลบัญชีของประเทศฝรั่งเศส  หากคูกรณีไมพอใจก็สามารถอุทธรณ
ตอศาลปกครองสูงสุดแผนกคดีตรวจเงินแผนดินซ่ึงมีวิธีพิจารณาคดีโดยเฉพาะ  นอกจากนี้ ยังกําหนด
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและผูวาการตรวจเงินแผนดินใหชัดเจนและเปนอิสระ 
ตอกัน  กลาวคือ ใหผูวาการตรวจเงินแผนดินไมอยูใตระบบการบังคับบัญชาของคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินโดยตรง แตอยูในลักษณะของการกํากับดูแลและถวงดุลการใชอํานาจเพื่อใหมีการคานอํานาจ 
ซ่ึงกันและกัน 
   ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  เห็นดวย  โดยแกไขเรื่องการกําหนดให
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินมีลักษณะเปนศาลปกครองชํานาญการเฉพาะดานเปน “คดีวินัย
งบประมาณและการคลัง ใหขึ้นศาลปกครอง โดยคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินอาจตั้งกรรมการวินิจฉัย
ขอพิพาทของตนเองได” 
 

 ๗. ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 
  ๗.๑ จํานวนผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 
   ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :   ใหเพ่ิมจํานวนผูตรวจการแผนดินของ
รัฐสภาจากเดิม ๓ คน เปน ๕ คน โดยกําหนดใหมีตําแหนงประธานดวย 
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๓๔ 

   ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  เห็นดวย   
  ๗.๒ การสรรหาผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 
   ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  ควรปรับปรุงกระบวนการสรรหาใหเปน
เชนเดียวกับกระบวนการสรรหาคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
   ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  เห็นดวย   
  ๗.๓ อํานาจหนาที่ของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 
   ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :   ควรกําหนดใหผูตรวจการแผนดินของ
รัฐสภาสามารถหยิบยกเรื่องใดเรื่องหน่ึงที่เปนปญหาความเดือดรอนของประชาชนหรือเปนปญหาที่มีตอ
สาธารณะขึ้นพิจารณาไดทันทีโดยไมตองมีการรองเรียนจากประชาชนดังเชนในปจจุบัน  และใหเพ่ิม
อํานาจผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาในการตรวจสอบองคกรอิสระอ่ืน 
   ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  เห็นดวย  โดยใหเพ่ิมความวา “และศาล 
โดยใหจํากัดการตรวจสอบไดในบางกรณี”  ไวในสวนการเพิ่มอํานาจผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา โดยให
ฝายเลขานุการรับไปพิจารณารายละเอียด 
  ๗.๔ รายงานของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 
   ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  เห็นวานอกจากตองเสนอตอสภา
ผูแทนราษฎรและวุฒิสภาแลว ควรกําหนดใหมีการเผยแพรรายงานตอสาธารณะดวย 
   ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  เห็นดวย   
 

 ๘. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
  ๘.๑ องคกร 
   ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  เห็นควรใหคงองคกรไวตอไป 
   ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  เห็นดวย 
  ๘.๒ อํานาจหนาที่ 
   ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  เห็นควรใหปรับอํานาจหนาที่ใหชัดเจนขึ้น 
   ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  เห็นดวย โดยจะกําหนดรายละเอียด
เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ไวในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
 

 ๙. คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
  ๙.๑ กระบวนการสรรหา 
   ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  ใหมีกระบวนการสรรหาเชนเดียวกับ
ศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินของรัฐสภาและผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 
   ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  เห็นดวย 
  ๙.๒ คุณสมบัติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
   ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  เห็นควรกําหนดคุณสมบัติของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยนํามาบัญญัติไวในหมวดของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดังน้ี 
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   “มาตรา ๒๕๖ (๓) เคยเปนรัฐมนตรี กรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดินของ
รัฐสภา กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ หรือกรรมการตรวจเงินแผนดิน หรือเคยรับราชการไมต่ํากวา
ตําแหนงรองอธิบดี หรือดํารงตําแหนงไมต่ํากวาขาราชการพลเรือนระดับ ๙ หรือดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
รองศาสตราจารย หรือประกอบวิชาชีพอิสระที่มีองคกรวิชาชีพตามกฎหมายรับรองมาเปนเวลาพอสมควร 
เชน ผูตรวจสอบบัญชี ผูประกอบวิชาชีพแพทย เปนตน  และองคกรวิชาชีพน้ัน ๆ  ใหการรับรองและเสนอ
ชื่อเขาสูกระบวนการสรรหา” 
   ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  เห็นดวย 
  ๙.๓ วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
   ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  ใหดํารงตําแหนงไดวาระเดียว ๙ ป 
เหมือนปจจุบัน 
   ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  เห็นดวย 
  ๙.๔ อํานาจหนาที ่
   ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  ควรเพิ่มเติมความในมาตรา ๓๐๑ (๓) 
โดยใหไตสวนหรือวินิจฉัยเจาหนาที่ของรัฐที่รํ่ารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ หรือ
กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ ในกรณีเปนขาราชการ ระดับ ๙ ขึ้นไปหรือเทียบเทา 
   ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  เห็นดวย และเห็นวาในกรณีขาราชการ 
ต่ํากวาระดับ ๙ กระทําผิดรวมกับขาราชการระดับ ๙ ขึ้นไป หรือนักการเมือง ก็ให ป.ป.ช. สามารถ
ดําเนินการได 
  ๙.๕ การควบคุมตรวจสอบ ป.ป.ช. และองคกรอิสระอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ 
   ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  เห็นควรใหประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ไมนอยกวา ๒๐,๐๐๐ คน เขาชื่อรองตอวุฒิสภาได และใหการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และ
องคกรอิสระอ่ืนตามรัฐธรรมนูญเปนการปฏิบัติหนาที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา 
   ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  เห็นดวย 
 

 ๑๐. การแสดงบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สิน 
  ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  เห็นควรกําหนดให 
  ๑) สามีภรรยาและบุตรของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพยสินและหนี้สิน 
  ๒) เม่ือไดรับบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบแลว การลง
ลายมือชื่อกํากับในบัญชี ไมจําตองลงลายมือชื่อกํากับทุกหนา 
  ๓) ใหผูมีสวนไดเสียสามารถรองขอใหเปดเผยบัญชีของผูดํารงตําแหนงอ่ืนที่มิใช
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีได ในกรณีที่เปนประโยชนตอการพิจารณาพิพากษาคดีหรือการวินิจฉัยชี้ขาด 
  ๔) ใหแสดงรายการภาษีเงินไดตอ ป.ป.ช. ดวย 
  ๕) กรณีบุคคลใดไมยื่นบัญชี ผูน้ันตองหามมิใหเปนสมาชิกพรรคการเมือง และสมัคร
รับเลือกตั้งในตําแหนงทางการเมืองเพ่ิมเติม 
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  ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  เห็นดวย โดยกําหนดใหกรณีสามีภรรยาและ
บุตรของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสินนั้นใหครอบคลุมการถือ
แทนหรือนิติกรรมอําพรางทุกประเภท 
 

 ๑๑. การถอดถอนจากตําแหนง 
  ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  เห็นควรใหการเขียนรายงานของ ป.ป.ช. 
เปนลักษณะของการไตสวนและตองระบุมติใหชัดเจนวากระบวนการจะดําเนินตอไปอยางไร และใน
รายงานตองระบุใหชัดเจนวา “มีพยานหลักฐานที่ควรเชื่อไดวา”  นอกจากนั้น ควรกําหนดแยกเรื่องการ
ถอดถอดจากตําแหนงและเรื่องการดําเนินคดีอาญาออกจากกันใหชัดเจนโดยถาเปนการถอดถอนทั่วไป  
ใหรัฐสภาเปนผูพิจารณา แตการถอดถอนที่เกิดจากการกระทําความผิดอาญา ใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองพิจารณา 
  ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  เห็นดวย 
 

 ๑๒. การดําเนินคดีอาญากับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
  ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  เห็นวาการดําเนินคดีอาญากับผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองใหรวมถึงผูให ขอให หรือรับวาจะใหทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดแกบุคคล
ดังกลาว เพ่ือจูงใจใหกระทําการไมกระทําการหรือประวิงการกระทําอันมิชอบดวยหนาที่ดวย และ
กําหนดใหผูตองคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สามารถ
อุทธรณตอที่ประชุมใหญศาลฎีกาได 
  ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  เห็นดวย  โดยใหฝายเลขานุการรับไปพิจารณา
ถอยคํา เชน คําวา “ตัวการ”  “ผูใช”  “ผูสนับสนุน”  และกําหนดใหมีเง่ือนไขในการอุทธรณบางประการ เชน 
ตองมีพยานหลักฐานใหมเพ่ิมเติม 
 

 ๑๓. อ่ืน ๆ  
  ๑๓.๑ ความเปนอิสระในดานงบประมาณ 
    ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  เห็นควรใหองคกรอิสระและศาล 
มีอิสระในการจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ เพ่ือไมใหอยูภายใตการครอบงําของฝายบริหาร กําหนดใหจัดตั้ง
สํานักงานบริหารงบประมาณขององคกรอิสระ โดยใหขึ้นตรงตอรัฐสภาและใหองคกรอิสระสามารถ 
แปรญัตติขอเพ่ิมงบประมาณได 
    ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  เห็นดวย และเห็นควรใหองคกรอิสระ 
มีอํานาจเสนองบประมาณตรงไปยังสภาและแปรญัตติได 
  ๑๓.๒ คุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ 
    ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  เห็นวาคณะกรรมการสรรหาตอง
คํานึงถึงสภาพจิตของผูสมควรเปนผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ 
    ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  เห็นดวย 
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๓๗ 

  ๑๓.๓ รายงานขององคกรอิสระ 
    ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  เห็นควรใหเผยแพรรายงานของ
องคกรอิสระตอสาธารณะดวย 
    ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  เห็นดวย 
  ๑๓.๔ คณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ 
(คตส.) 
    ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการฯ  :  เห็นควรให คตส. เปนองคกรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ 
    ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ  :  ไมเห็นดวย 
 

   นอกจากกรอบการพิจารณาในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหมทั้ง ๓ กรอบดังกลาว
แลว  ที่ประชุมคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญไดพิจารณาแนวทางการยกรางรัฐธรรมนูญใน 
บทเฉพาะกาล และการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามที่ฝายเลขานุการไดนําเสนอ ซ่ึงที่ประชุมฯ ยัง
มิไดมีมติในเรื่องน้ีแตอยางใด โดยบทเฉพาะกาลใหมีเร่ืองดังตอไปน้ี 
 ๑. การจัดทํากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเก่ียวกับการเลือกตั้ง 
  ใหคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ดําเนินการยกรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเฉพาะที่จําเปนเพ่ือ
ประโยชนในการจัดใหมีการเลือกตั้งเพ่ือเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ 
 ๒. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสรรหาวุฒิสภา 
  ใหดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและดําเนินการสรรหาวุฒิสภา 
ตามรัฐธรรมนูญน้ีใหเสร็จสิ้นภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามขอ ๑  
มีผลใชบังคับครบถวนทุกฉบับ 
  ในกรณีที่สภานิติบัญญัติแหงชาติมิไดใหความเห็นชอบพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญตามขอ ๑ ภายในระยะเวลาที่กําหนดตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๔๙ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดระเบียบที่ จําเปนขึ้นใชบังคับแทน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ันเพ่ือใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และให
ดําเนินการเลือกตั้งภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 
  ในการเลือกตั้งทั่วไปคร้ังแรก ใหผูสมัครรับเลือกตั้งตองเปนสมาชิกพรรคการเมือง 
ไมนอยกวาสามสิบวัน 
 ๓. การรับรององคมนตรี 
  ใหคณะองคมนตรีที่มีอยูกอนรัฐธรรมนูญน้ีเปนคณะองคมนตรีตอไป 
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๓๘ 

 ๔. การใหสภานิติบัญญัติปฏิบัติหนาที่ตอไป 
  ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๔๙ ทําหนาที่รัฐสภาตามรัฐธรรมนูญน้ีจนกวาคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
 ๕. การใหสภารางรัฐธรรมนูญปฏิบัติหนาที่ตอไป 
  ใหสภารางรัฐธรรมนูญคงอยูปฏิบัติหนาที่ตอไปและสิ้นสุดลงตามระยะเวลาที่กําหนดใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ 
 ๖. การขจัดสวนไดเสียการปฏิบัติหนาที่ของกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ 
  หามมิใหกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
หรือดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาภายในสองปนับแตวันพนจากตําแหนง 
 ๗. การใหคณะรัฐมนตรีปฏิบัติหนาที่ตอไป 
  ใหคณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผนดินอยูกอนวันที่รัฐธรรมนูญน้ีใชบังคับเปน
คณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญน้ี  และใหพนจากตําแหนงเม่ือมีการประกาศผลการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แตตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม
เขารับหนาที่ 
  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีไดรับยกเวนคุณสมบัติและลักษณะตองหามตามที่กําหนดใน
รัฐธรรมนูญ 
 ๘. การใหองคกรตามรัฐธรรมนูญปฏิบัติหนาที่ตอไป 
  ใหองคกรตามรัฐธรรมนูญดังตอไปน้ี ยังคงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะสิ้นสุดวาระตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 
  (๑) คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
  (๒) คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
  (๓) ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 
  (๔) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
  (๕) สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
  ในการปฏิบัติหนาที่ใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 
ที่เกี่ยวของไปจนกวาจะมีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายใหมใชบังคับแทน  
เวนแตบทบัญญัติใดขัดแยงกับรัฐธรรมนูญใหใชรัฐธรรมนูญน้ี 
 ๙. การใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญปฏิบัติหนาที่ตอไป 
  ใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๔๙ ยังคงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญน้ี ซ่ึง
ตองไมเกินเกาสิบวันนับแตวันที่ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
  เม่ือมีการแตงตั้งศาลรัฐธรรมนูญแลว ใหบรรดาคดีหรือการใดที่คางดําเนินการใหโอนไป
อยูในอํานาจหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญ 
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 ๑๐. การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
  ใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินภายในระยะเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
 ๑๑. การจัดทําพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
  ใหองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญจัดทําพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใหเปนไปตาม
รัฐธรรมนูญน้ี และเสนอตอสภาผูแทนราษฎรภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่รัฐธรรมนูญน้ีใชบังคับ 
หรือนับแตมีการแตงตั้ง 
  ใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณาใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตไดรับราง และ
ใหวุฒิสภาพิจารณาใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันไดรับราง 
  การลงมติใหแกไขเพิ่มเติมหรือไมใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกแตละสภา 
  ในกรณีที่องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ สภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาไมดําเนินการ
ภายในเวลาที่กําหนด ใหพนจากตําแหนง 
 ๑๒. กําหนดระยะเวลาการตรากฎหมายเพื่อใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ 
  การพิจารณากําหนดกรอบระยะเวลาการตรากฎหมายเพื่อใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ 
จําเปนตองพิจารณาในภายหลังเม่ือมีความชัดเจนวาจะมีกฎหมายใดบาง และจัดความจําเปนเรงดวนเพ่ือ
กําหนดระยะเวลาที่เหมาะสม 
 

 สวนการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มี ๒ ลักษณะ คือ 
 ๑. ใหยึดตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา 
๓๑๓ และ 
 ๒. แกไขเพ่ิมเติมประเด็น ดังน้ี 
  ๒.๑ ใหประชาชนมีสิทธิริเริ่มเสนอแกไขรัฐธรรมนูญได  โดยกําหนดจํานวนไวที่  
๑๐๐,๐๐๐ คน 
  ๒.๒ ใหรัฐสภาตั้งคณะกรรมาธิการรวมกันพิจารณาแกไขรัฐธรรมนูญ 
  ๒.๓ เม่ือรัฐสภาจัดทํารางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมเสร็จแลว ใหมีการลงประชามติ 
 
บทสรุปสงทาย 
 

 การรางรัฐธรรมนูญที่ดีและเปนประชาธิปไตยนั้นตองรางขึ้นบนพื้นฐานความตองการของ
ประชาชนภายในประเทศและตองเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในกระบวนการยกรางรัฐธรรมนูญ 
ใหมากที่สุด  แตวิธีการในการมีสวนรวมของประชาชนนั้นคงเปนไปไมไดที่จะใหประชาชนทั้งประเทศมา
ประชุมกันและทําหนาที่ยกรางรัฐธรรมนูญ  ดังน้ัน วิธีการในการมีสวนรวมของประชาชนกับการราง
รัฐธรรมนูญฉบับใหมที่อยูระหวางการจัดทําของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญในขณะนี้  ประชาชน
สามารถมีสวนรวมไดโดยวิธีการแสดงความคิดเห็นไปยังคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญหรือ
คณะกรรมาธิการรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของประชาชนชุดตาง ๆ ของสภารางรัฐธรรมนูญ 
ที่ไดมีการแบงออกตามภาคและตามจังหวัดตาง ๆ  ซ่ึงก็เปนหนาที่ของคณะกรรมาธิการยกราง
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รัฐธรรมนูญ สภารางรัฐธรรมนูญที่จะตองรวบรวมประเด็นความคิดเห็นและนําเสียงสะทอนความตองการ
ของประชาชนมากลั่นกรองและบัญญัติไวในรางรัฐธรรมนูญ  ใหสมกับเปนองคกรที่อาสาเขามาทําหนาที่
เปนตัวแทนของประชาชนทั้งประเทศ  ทั้งน้ี โดยมิใชเพียงเขามาทําหนาที่เพ่ือสนองหรือเปนตัวแทน 
ของกลุมบุคคลใดบุคคลหนึ่งเทานั้น  มิฉะนั้นแลวประชาชนผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตยก็มีสิทธิ 
โดยชอบธรรมที่จะไมเห็นชอบ ใหใชรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมในการออกเสียงประชามติได 
  

 
 
เอกสารอางอิง 
 

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, สรุปความเห็นกรอบที่ ๑ วาดวยสิทธิเสรีภาพ  การมีสวนรวม 
  ของประชาชน  และการกระจายอํานาจ  ของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ  
  สภารางรัฐธรรมนูญ, มีนาคม ๒๕๕๐, (เอกสารโรเนียว). 
 ,สรุปความเห็นกรอบที่  ๒ วาดวยสถาบันการเมือง  ของคณะกรรมาธิการ 
  ยกรางรัฐธรรมนูญ สภารางรัฐธรรมนูญ, มีนาคม ๒๕๕๐, (เอกสารโรเนียว). 
 ,สรุปความเห็นกรอบที่ ๓ วาดวยองคกรตรวจสอบอิสระและศาล  ของคณะกรรมาธิการ 
  ยกรางรัฐธรรมนูญ สภารางรัฐธรรมนูญ, มีนาคม ๒๕๕๐, (เอกสารโรเนียว). 
 ,รายงานการพิจารณาคณะอนุกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ กรอบที่ ๑ วาดวย 
  สิทธิเสรีภาพ การมีสวนรวมของประชาชน  และการกระจายอํานาจ, เอกสารประกอบ 
  การสัมมนาคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ระหวางวันที่ ๕-๑๐ มีนาคม ๒๕๕๐  
  ณ โรงแรมสปริงฟลด อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี. 
 , รายงานการพิจารณาคณะอนุกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ กรอบที่ ๒ วาดวย 
  สถาบันการเมือง, เอกสารประกอบการสัมมนาคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ  
  ระหวางวันที่ ๕-๑๐ มีนาคม ๒๕๕๐  ณ โรงแรมสปริงฟลด  อําเภอชะอํา  จังหวัด
 เพชรบุรี. 
 , รายงานการพิจารณาคณะอนุกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ กรอบที่ ๓ วาดวย 
  องคกรตรวจสอบอิสระและศาล, เอกสารประกอบการสัมมนาคณะกรรมาธิการยกราง 
  รัฐธรรมนูญ ระหวางวันที่ ๕-๑๐ มีนาคม ๒๕๕๐ ณ โรงแรมสปริงฟลด อําเภอชะอํา  
  จังหวัดเพชรบุรี. 
 
 
 
 
 





































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถาเรารูสาเหตุแหงการทาํลายรัฐธรรมนูญ 
เราก็จะรูวิธีรักษารัฐธรรมนูญไดดวย 

 
 

อรสิโตเติ้ล 
(ไพโรจน อยูมณเฑยีร, คมวาทะทางการเมอืง , ๒๕๓๙) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สรปุมติคณะรฐัมนตรี 

๕๙ 

 

 

 
 

โดย  นายบรรหาร  กําลา  
  นิติกร  กลุมงานพัฒนากฎหมาย  สํานกักฎหมาย 

  

สรุปผลการประชมุคณะรฐัมนตร ี
วันท่ี  ๒๓  กุมภาพันธ  ๒๕๕๐

 
เร่ือง  รางพระราชบัญญัติการชวยเหลือกูภัยทะเล 
พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรี มีมติ เห็นชอบตามที่
กระทรวงคมนาคมเสนอ  ซ่ึ งสํ านั กงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว โดย
มีสาระสําคัญคือ ใหมีกฎหมายพิเศษที่วางหลัก
เกี่ยวกับเร่ืองการชวยเหลือกูภัยทางทะเลเพื่อ
กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ใน
การชวยเหลือกูภัยและหลักเกณฑเกี่ยวกับสิทธิ
ในการไดรับเงินตอบแทนของผูชวยเหลือกูภัย 
และใหสงคณะกรรมการประสานงานสภานิติ
บัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติ
บัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป  
   

เร่ือง รางพระราชบัญญัติวาดวยการมอบหมายให
เจาหนาท่ีไปรวมชันสูตรพลิกศพตาม มาตรา ๑๔๘ (๓) 
(๔) และ (๕) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรี มีมติ เห็นชอบตามที่
กระทรวงยุติธรรมเสนอ ซ่ึงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาไดตรวจพิจารณาแลว 
โดยมีสาระสําคัญคือ ขยายระยะเวลาการใช
บังคับมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติแกไข
เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ 

 
อาญา (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๒ ออกไปอีก
จนถึงวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ และใหนํา
ความในมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติแกไข
เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๒ มาใชบังคับ
โดยอนุโลมในกรณีที่ตองชันสูตรพลิกศพตาม
มาตรา ๑๔๘ (๕) แหงประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา และใหสงคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา 
กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา
ตอไป 
 
เร่ือง ร า งพระราชบั ญญั ติ แก ไ ข เ พ่ิ ม เ ติ ม 
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรี มีมติอนุ มัติหลักการ
ตามที่สํานักงานศาลยุติธรรมเสนอ มีสาระสําคัญ
คือ แกไขเพ่ิมเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม 
โดยใหคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
พิจารณากําหนดจํานวนรองประธานศาลฎีกา 
รองประธานศาลอุทธรณประจําศาลอุทธรณ และ
รองประธานศาลอุทธรณภาคประจําศาลอุทธรณ
ภาค ตามจํานวนที่คณะกรรมการบริหารศาล
ยุติธรรมกําหนดตามความจําเปน และใหสง

 
 ๙  



 

สรุปมติคณะรฐัมนตรี 

๖๐ 

 

สํ านั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา โดยใหรวมรางพระราชบัญญัติฉบับน้ี
กั บ ร า งพร ะ ร าชบั ญ ญั ติ แก ไ ข เพิ่ ม เ ติ ม 
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ซ่ึงมีสาระสําคัญคือกําหนดใหมีรองประธานศาล
ฎีกาไดตามที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
กําหนด ซ่ึงคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ
แลว และอยูระหวางการตรวจพิจารณาของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใหเปนราง
พระราชบัญญัติฉบับเดียว แลวใหเสนอ
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แหงชาติพิจารณากอนเสนอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติพิจารณาตอไป  
 

เร่ือง  รางพระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. .... 
  คณะรั ฐมนตรี มี มติ เห็ นชอบตามที่
กระทรวงคมนาคมเสนอ ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว โดยมีสาระสําคัญคือ 
กําหนดหามมิใหผูควบคุมเรือ หรือเจาของเรือไทย 
หรือผูควบคุม หรือเจาของสิ่งกอสรางในทะเลทั้งที่
ติดตรึงอยูกับที่หรือที่ลอยนํ้าไดปลอยทิ้งสารที่เปน
อันตราย หรือสิ่งใด ๆ  ที่มีสารที่เปนอันตรายปนอยู
ลงสูทะเล และกําหนดโทษผูกระทําการฝาฝน และ
ใหสงคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ พิจารณากอนเสนอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติพิจารณาตอไป  
 

เร่ือง รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข  
พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่
กระทรวงสาธารณสุขเสนอ โดยมีสาระสําคัญคือ ให
มีกฎหมายวาดวยวิชาชีพการสาธารณสุข เพ่ือ
กําหนดคุณภาพและมาตรฐานในการปฏิบัติหนาที่
ของบุคลากรสาธารณสุขใหมีความเหมาะสม และ
สอดคลองกับการปฏิบัติงานจริง มีการควบคุม

คุณภาพมาตรฐาน ตลอดจนปองกันการแสวงหา
ผลประโยชนโดยมิชอบอันจะกอประโยชนใหเกิด 
สุขภาวะของประชาชนผูรับบริการ และใหสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
ตอไป 

 

เร่ือง  รางพระราชบัญญัติศูนยอํานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. .... 
  คณะรั ฐมนตรี มี มติ เห็ นชอบตามที่
สํานักงาน ก.พ. เสนอ ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว โดยมีสาระสําคัญคือ 
ใหมีศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต
ขึ้นในกระทรวงมหาดไทยเปนสวนราชการเฉพาะกิจ
และมีฐานะเชนเดียวกับกลุมภารกิจ ตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และใหสง
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณากอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณาเปนเรื่องดวนตอไป    
 

เร่ือง  รางพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เสนอ โดยมีสาระสําคัญคือ แกไขกฎหมาย 
วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสใหสามารถ
รองรั บ เอกสารอิ เล็ กทรอนิ กส ที่ ทํ า เป น
อิเล็กทรอนิกสมาตั้งแตตนใหสมบูรณยิ่งขึ้น และ
เพ่ือใหสามารถรองรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส 
ที่แปลงจากเอกสารกระดาษซึ่งอาจมีฐานะเปน
เพียงสําเนาเอกสารใหมีฐานะทางกฎหมาย 
เทาเทียมกับเอกสารอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงมีฐานะ
เปนตนฉบับ รวมทั้งสิ่งพิมพออกใหสามารถใช
แสดงในฐานะตนฉบับ และเพ่ือขจัดขอขัดของ 
อ่ืน ๆ อันไมเอ้ือตอการทําธุรกรรม และใหสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
เปนเรื่องดวน โดยรวมรางพระราชบัญญัติฉบับน้ี 



 

สรุปมติคณะรฐัมนตรี 

๖๑ 

 

และรางพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซ่ึงมี
สาระสําคัญคือ จัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการ 
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ที่คณะรัฐมนตรีไดมี
มติอนุมัติหลักการและสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาไดตรวจพิจารณาเสร็จแลวใหเปน 
ร างพระราชบัญญัติ ฉบับเดียวแล วส งให
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติพิจารณาตอไป 
 
เร่ือง  รางพระราชบัญญัตินํ้าบาดาล (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. .... และรางกฎกระทรวงกําหนดประเภทการใช 
นํ้าบาดาล พ.ศ. .... 
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเสนอ
รางพระราชบัญญัติและรางกฎกระทรวง ดังตอไปน้ี 
           ๑. ร างพระราชบัญญัติ นํ้ าบาดาล  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญคือ กําหนดให

ผูทําความเสียหายตอการแพรกระจายของมลพิษ 
มีหนาที่ตองรับผิดชอบชดใชคาสินไหมทดแทน 
หรือคาเสียหายอันเกิดจากการนั้น รวมทั้งคาใชจาย
ทั้งหมดที่ทางราชการตองรับภาระจายจริงในการ
ขจัดมลพิษ หรือฟนฟูทรัพยากรน้ําบาดาล  
            ๒.  รางกฎกระทรวงกําหนดประเภทการ
ใชนํ้าบาดาล พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญคือ กําหนด
ประเภทการใชนํ้าบาดาล เปน ๓ ประเภท ไดแก
ประเภทอุปโภคบริโภค ประเภทธุรกิจ และประเภท
เกษตรกรรม เพ่ือใหการใชนํ้าบาดาลแตละประเภท
ปฏิบัติไดอยางถูกตอง  
 และให ส งสํ านั กงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวใหสงคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณากอน
เสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป 
สําหรับรางกฎกระทรวงฯ ใหดําเนินการตอไปได   
 

  

สรุปผลการประชมุคณะรฐัมนตรี 
วันท่ี  ๒๐  กุมภาพันธ  ๒๕๕๐๕๐  

  

เร่ือง  รางพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่
กระทรวงยุติธรรมเสนอ โดยมีสาระสําคัญ 
คือ แกไขความในมาตรา ๑๓๐ (๔) แหง
พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
ใหสอดคลองตามความในมาตรา ๑๗๙ แหง
พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
ในสวนคาธรรมเนียมในการรวบรวมทรัพยสินที่
ไดมีการแกไขโดยพระราชบัญญัติลมละลาย 
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๗ และมีผลบังคับใชไป
กอนหนา และสงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา 

กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา
ตอไป  
 
เร่ือง รางพระราชบัญญัติกองทุนสงเสริมศิลปะ 
รวมสมัย พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่
กระทรวงวัฒนธรรมเสนอรางพระราชบัญญัติ
กองทุนสงเสริมศิลปะรวมสมัย พ.ศ. .... โดยมี
สาระสําคัญคือ กําหนดใหมีการสงเสริมสนับสนุน
ศิลปนรวมสมัยและเอกชนอยางตอเนื่อง เพ่ือให
สามารถสรางสรรคผลงานที่ดีมีคุณภาพ ทั้งเปนการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย สรางความยั่งยืนทาง
วัฒนธรรมและสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ และใหสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 



 

สรุปมติคณะรฐัมนตรี 

๖๒ 

 

โดยใหปรับปรุงวงเงินที่ผู อํานวยการมีอํานาจ
พิจารณาอนุมัติโครงการตามรางมาตรา ๙ ใหสูงขึ้น
เปนไมเกินสองแสนบาทเพื่อประโยชนในการ
บริหารงานที่คลองตัวยิ่งขึ้น แลวสงคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอน
เสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป   
   
เร่ือง รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
วาด วยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
  คณะรั ฐมนตรี มี มติ เห็ นชอบตามที่
กระทรวงยุติธรรมเสนอ ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว โดยมีสาระสําคัญคือ 
ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับอํานาจและวิธีการ
ดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. เพ่ือใหการปราบปรามการทุจริตกรณี 
มีการกลาวหาวาผู ดํารงตําแหนงทางการเมือง
กระทําผิดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และใหเสนอ
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
และสภานิติบัญญัติแหงชาติ พิจารณาเปนเรื่อง
ดวนตอไป  
   

สรุปผลการประชมุคณะรฐัมนตรี 
วันท่ี  ๒๗  กุมภาพันธ  ๒๕๕๐ 

  
เร่ือง รางพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย ใน
ทองท่ีตําบลในเมือง อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัด
สุรินทร พ.ศ. .... 
  คณะรั ฐมนตรี มี มติ เห็ นชอบตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยมีสาระสําคัญคือ 
เวนคืนอสังหาริมทรัพยในทองที่ตําบลในเมือง 
อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร เพ่ือสรางและ
ขยายถนน สาย ง ๑ ตามโครงการผังเมืองรวมเมือง
สุรินทร แตโดยที่มีการแกไขแผนที่และบัญชีรายชื่อ
เจ าของหรือผู ครอบครองที่ ต องเวนคืนท าย
พระราชบัญญัติดังกลาวจึงเห็นควรใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แหงชาติพิจารณา กอนนําเสนอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติพิจารณาตอไป  
 
เร่ือง พระราชบัญญัติสงเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี พ.ศ. .... 
  คณะรั ฐมนตรี มี มติ เห็ นชอบตามที่
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเสนอราง

พระราชบัญญัติสงเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี พ.ศ. .... ที่ปรับปรุงแกไขตามมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ 
แลว โดยมีสาระสําคัญคือ ใหมีกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือ
รองรับการจัดตั้งสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ทําหนาที่สงเสริมและควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้ง
คุมครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน และสงคณะกรรมการประสานงานสภานิติ
บัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติ
บัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป   
 
เร่ือง รางพระราชบญัญัติแกไขเพ่ิมเติมพระราชกาํหนด
ปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวง
สาธารณสุขเสนอ ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาไดตรวจพิจารณาแลว โดยมีสาระสําคัญคือ 



 

สรุปมติคณะรฐัมนตรี 

๖๓ 

 

ปรับปรุงพระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย 
พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยยกเลิกบทบัญญัติในสวนที่
เกี่ยวกับการบังคับรักษาเพื่อใหผูติดสารระเหยเขาสู
กระบวนการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ
รางกายและจิตใจ ตามกฎหมายวาดวยการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด และหามขายสารระเหย
ใหแกผูซ่ึงมีอายุต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ  รวมทั้ง
ใหอํานาจรัฐมนตรีวางระเบียบเกี่ยวกับการรับเขา
บําบัดรักษา การบําบัดรักษา และการดูแลผูติดสาร
ระเหยในสถานพยาบาล และกําหนดแบบบัตร
ประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ตลอดจนปรับปรุง 
บทกําหนดโทษใหเหมาะสมยิ่งขึ้น และใหสง
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณาตอไป  
 
เร่ือง รางพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ โดยมีสาระสําคัญคือ กําหนด
โครงสรางองคกรกํากับดูแลตลาดทุน รวมทั้งที่มา
และองคประกอบของคณะกรรมการ กําหนด
บทบัญญัติเกี่ยวกับการกํากับดูแลการเสนอขาย
หลักทรัพย บริษัทหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยและ
ศูนยซ้ือขายหลักทรัพย การเขาถือหลักทรัพยเพ่ือ
ครอบงํากิจการ การใหความชวยเหลือแกหนวยงาน
กํากับดูแลในตางประเทศ การจายเงินสินบนและเงิน
รางวัล การอุทธรณ และบทกําหนดโทษและสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปน
เร่ืองดวน และเม่ือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาเสร็จแลว ใหเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณากอนสงใหคณะกรรมการประสานงานสภา
นิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา และเสนอสภานิติ
บัญญัติแหงชาติพิจารณาตามลําดับตอไป  
 

เร่ือง รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการราง
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ยุติธรรมไดพิจารณาทบทวนและแกไขเพิ่มเติม
รวมกับรัฐมนตรีและผูเกี่ยวของตามความเห็นของ
คณะรัฐมนตรี ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๑๙ 
ธันวาคม ๒๕๔๙ แลว โดยมีสาระสําคัญ คือ แกไข
เพ่ิมเติมใหทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด
ครอบคลุมถึงทรัพยสินที่มีไวเพ่ือใชหรือไดใช หรือ
สนับสนุนการกระทําความผิดมูลฐาน กําหนดให 
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองผูใดเขารวมเปนตัวการ 
ผูใช ผูโฆษณาหรือผูสนับสนุนในการกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัติ น้ีตองระวางโทษ
เชนเดียวกับผูกระทําผิดนั้น รวมทั้งแกไขเพิ่มเติม
องคประกอบและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และแกไข
เพ่ิมเติมใหคณะกรรมการแตงตั้งกรรมการธุรกรรม
จํานวนสี่คนจากบุคคลที่คณะกรรมการตุลาการ 
ศาลยุติธรรมคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และ
คณะกรรมการอัยการเสนอชื่องานละสองคนสงให
คณะกรรมการคัดเลือกเหลือหนวยงานละหนึ่งคน
เปนกรรมการธุรกรรม มีวาระสามป และใหสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีก
ครั้งหน่ึง แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภา
นิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติ
บัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป  
 
เร่ือง รางพระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ โดยมีสาระสําคัญคือ ยกเลิก
อํานาจหนาที่ของทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตรา เพ่ิมประเภทของสินทรัพยที่จะประกอบขึ้น



 

สรุปมติคณะรฐัมนตรี 

๖๔ 

 

เปนทุนสํารองเงินตรา เพ่ิมการดํารงสินทรัพยใน
บัญชีทุนสํารองเงินตราหนุนหลังธนบัตรออกใช 
เปลี่ยนวิธีการคํานวณมูลคาสินทรัพยที่เปนทุน
สํารองเงินตรา รวมทั้งเพ่ิมอํานาจหนาที่ของธนาคาร
แหงประเทศไทย และใหสงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับขอสังเกตของ
คณะรัฐมนตรีไปพิจารณาดวยวา กฎหมายวาดวย
เงินตราเปนกฎหมายที่เกี่ยวกับเสถียรภาพทาง
การเงินของประเทศ การแกไขจึงควรพิจารณาดวย

ความละเอียดรอบคอบและระมัดระวัง แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณาตอไป  
 
 
 
 

 
สรุปผลการประชมุคณะรฐัมนตรี 

วันท่ี  ๖  มีนาคม  ๒๕๕๐ 
  
เร่ือง รางพระราชบัญญัติวิธีดําเนินการคุมความ
ประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. .... 
  คณะรั ฐมนตรี มี มติ เห็ นชอบตามที่
กระทรวงยุติธรรมเสนอ ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาไดตรวจพิจารณาแลว โดยมีสาระสําคัญ
คือ แกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติวิธีดําเนินการ
ควบคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา 
พ.ศ. ๒๕๒๒ เพ่ือใหศาลเยาวชนและครอบครัว
สามารถนํากฎหมายวาดวยวิธีดําเนินการคุมความ
ประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญามาใชกับ
ผูกระทําความผิดซึ่งมีอายุตั้งแตสิบแปดปบริบูรณ
ขึ้นไปในวันที่การกระทําความผิดไดเกิดขึ้น และสง
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณาตอไป  
 
เร่ือง รางพระราชบัญญัติเคร่ืองแบบนักเรียน  
พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่
กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยมีสาระสําคัญคือ 
ปรับปรุงกฎหมายวาดวยเครื่องแบบนักเรียน โดย

กําหนดใหลักษณะ ชนิดและประเภทของเครื่องแบบ
ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ กําหนด
โทษผูแตงเครื่องแบบนักเรียนโดยไมมีสิทธิที่จะ
แตง และกําหนดใหระเบียบ ประกาศ คําสั่ง ที่ออก
โดยอาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ
เครื่องแบบนักเรียน พุทธศักราช ๒๔๘๒ ใชบังคับ
ตอไปไดจนกวาจะมีการดําเนินการแกไขปรับปรุง 
และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แลวสงคณะกรรมการประสานงานสภานิติ
บัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติ
บัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป  
 
เร่ือง รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝาย 
ตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....            
(การแตงต้ังผูพิพากษาศาลชั้นตน) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่
สํานักงานศาลยุติธรรมเสนอรางระเบียบขาราชการ
ฝายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมี
สาระสําคัญคือ แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม  
พ.ศ. ๒๕๔๓ ใหสามารถแตงตั้งผูพิพากษาศาล



 

สรุปมติคณะรฐัมนตรี 

๖๕ 

 

ชั้นตนจากขาราชการตุลาการที่ ดํารงตําแหนง 
ผูพิพากษาประจําศาลมาแลวไมนอยกวาหนึ่งป 
และตองผานการประเมินผลตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่ ก.ต. กําหนดเพ่ือคุมครองสิทธิในการ
เขาถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชน และ
รองรับการพิจารณาพิพากษาคดีครบองคคณะ
ตลอดจนการจัดอัตรากําลังของศาลยุติธรรมที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และใหสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
รวมกับรางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝาย
ตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จํานวน  
๒ ฉบับ มีสาระสําคัญคือ ใหมีตําแหนงผูพิพากษา
อาวุ โสพิ จารณาพิพากษาคดี ในศาลชั้ นตน  
ศาลอุทธรณ และศาลฎีกา และปรับปรุงอัตรา
เงินเดือนขาราชการตุลาการและดะโตะยุติธรรม  
ที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติหลักการ และ 
อยู ระหวางการตรวจพิจารณาของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เพ่ือใหเปนราง
พระราชบัญญัติฉบับเดียว แลวสงคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอน
เสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป 
 

เร่ือง รางพระราชบญัญัติปาชุมชน พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเสนอ 
โดยมีสาระสําคัญคือ ใหมีกฎหมายวาดวยปาชุมชน 
เพ่ือสงเสริมใหราษฎรไดมีสวนรวมกับรัฐในการ
อนุรักษ และฟนฟู และพัฒนาสภาวะแวดลอม  
โดยใหราษฎรรวมตัวกันเพ่ือจัดการดูแลรักษา 
และใชทรัพยากรปาดวยตนเองอยางยั่งยืน และ 
ใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาเปนเรื่องดวน โดยใหเพ่ิมผูแทน
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและอธิบดี 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเขารวมเปน
คณะกรรมการนโยบายปาชุมชนตามรางมาตรา ๗ 
ดวย แลวสงคณะกรรมการประสานงานสภานิติ
บัญญัติแหงพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติพิจารณาตอไป  
 
 
 
 
 

สรุปผลการประชมุคณะรฐัมนตรี 
วันท่ี  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๕๐

 
เร่ือง รางพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 
  คณะรั ฐมนตรี มี มติ อนุ มั ติ ตามมติ
คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
คณะที่ ๒ ที่มีมติอนุมัติหลักการตามที่กระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอรางพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญคือแกไข
เพ่ิมเติมบทบัญญัติบางประการของพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย พ.ศ . ๒๕๓๕ เชน ยกเลิก

คาธรรมเนียมรายปเพ่ิมองคประกอบและอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการวัตถุอันตราย วาระอยูใน
ตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิกําหนดอายุใบ
รับแจงการดําเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ การ
ตออายุใบรับแจง กําหนดอายุใบสําคัญการขึ้น
ทะเบียนวัตถุอันตราย และการตออายุใบสําคัญการ
ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย กําหนดใหผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะตามมาตรา๒๐(๒) ต องได รั บโทษ
เชนเดียวกับผูประกอบการ รวมทั้งกําหนดให 



 

สรุปมติคณะรฐัมนตรี 

๖๖ 

 

ผูกลาวหาเปนผูมีภาระตองพิสูจนความผิดทาง
อาญาของผูถูกกลาวหา กําหนดระยะเวลาการเสีย
คาปรับใหชัดเจนยิ่งขึ้น และปรับปรุงคาธรรมเนียม
ทายพระราชบัญญัติวัตถุอันราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ให
สอดคลองกับสภาวการณในปจจุบัน เปนตน โดย
ใหรับประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการกลั่นกรอง 
ฯ เกี่ยวกับการกําหนดอายุของใบสําคัญการขึ้น
ทะเบียนวัตถุอันตรายและการตออายุใบสําคัญ 
การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายใหเหมาะสม และ 
ไมสรางภาระใหแกประชาชน สําหรับการกําหนด
หนาที่ของคณะกรรมการวัตถุอันตรายควรเปนไป 
ในดานการสรางความเขาใจและสงเสริมการมี 
สวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการวัตถุ
อันตราย และปรับปรุงอัตราโทษที่จะลงแก 
ผูไมปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย และ
ใหแกไของคประกอบของคณะกรรมการวัตถุ
อันตรายจาก "เลขาธิการสํานักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม" เปน "อธิบดี
กรมควบคุมมลพิษ" เพราะเกี่ยวของโดยตรง 
กับเรื่องวัตถุอันตราย ไปพิจารณาดวย แลวสง
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณาตอไป 
    
เร่ือง  การจดัต้ังศาลช้ันตน 
  คณะรั ฐมนตรี มี มติ เห็ นชอบตามที่
สํานักงานศาลยุติธรรมเสนอรางพระราชบัญญัติ
เกี่ยวกับการจัดตั้งศาลชั้นตน รวม ๔ ฉบับ ไดแก  
            ๑.  รางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัด
ที่อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน พ.ศ. ....  
            ๒. รางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัด
ที่อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา พ.ศ. ....  
            ๓.  รางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัด
ที่อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ พ.ศ. ....        

  ๔.  รางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัด
ที่อําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ. ....  

โดยมีสาระสําคัญคือ จัดตั้งศาลจังหวัดที่
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน อําเภอเชียงคํา 
จังหวัดพะเยา อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ 
และอําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานีและใหสง
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณาตอไป  
  และโดยที่สํานักงานศาลยุติธรรมเสนอ
เพ่ิมเติมหลักการในรางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
จังหวัดที่อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. .... 
เพ่ือใหคดีที่ เกิดขึ้นในเขตทองที่ อําเภอพิมาย 
อําเภอชุมพวง อําเภอหวยแถลง กิ่งอําเภอ 
ลําทะเมนชัย และก่ิงอําเภอเมืองยาง ซ่ึงคาง
พิจารณาอยูในศาลแขวงนครราชสีมาในวันเปด 
ทําการศาลจังหวัดพิมายไปพิจารณาพิพากษาใน
ศาลจังหวัดพิมาย จึงใหสงรางพระราชบัญญัติ
ดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาอีกครั้งหนึ่งเปนเรื่องดวน เพ่ือเพ่ิมเติม
หลักการดังกลาว แลวสงใหคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอน
เสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป    
 
เร่ือง รางพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่
กระทรวงพลังงานเสนอรางพระราชบัญญัติ  จํานวน 
๒ ฉบับ ไดแก  
           ๑. รางพระราชบัญญัติการสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมี
สาระสําคัญคือ ปรับปรุงแกไขกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการอนุรักษพลังงาน โดยขยายขอบเขต 
ใหมีการอนุรักษพลังงานเพิ่มเติมครอบคลุมถึง



 

สรุปมติคณะรฐัมนตรี 

๖๗ 

 

เครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในภาคคมนาคมขนสง ที่
อยูอาศัยและการเกษตร และปรับเปลี่ยนโครงสราง
การอนุรักษพลังงานไมใหเปนภาระตอผูที่ตอง
ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งปรับปรุงขั้นตอนการ
ออกกฎ ระเบียบใหรวดเร็วยิ่งขึ้น เพ่ือใหทันตอ
สภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคม และ 
           ๒.  รางพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการพลังงาน พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญคือ จัดตั้ง
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานเพื่อกํากับดูแล
กิจการพลังงาน มีหนาที่ปองกันการใชอํานาจการ
ผูกขาดโดยมิชอบ ใหการคุมครองผูใชพลังงาน และ
ผูไดรับผลกระทบจากการประกอบกิจการพลังงาน 
และใหมีสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการ
พลังงาน เปนหนวยงานของรัฐ มีฐานะเปน 
นิติบุคคล ทําหนาที่ เปนสํานักเลขานุการของ
คณะกรรมการ  
           และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภา
นิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป 
 
เร่ือง ร างพระราชบัญญั ติควบคุมเคร่ื องด่ืม
แอลกอฮอล พ.ศ. .... 
  คณะรั ฐมนตรี มี มติ เห็ นชอบตามที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ  โดยมี
สาระสําคัญคือ ใหมีกฎหมายวาดวยการควบคุม
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล  ทั้งน้ี สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาไดแกไขเพ่ิมเติมคํานิยามคําวา "เครื่องด่ืม 
แอลกอฮอล" ใหหมายความวา สุราตามกฎหมาย 
วาดวยสุรา ทั้งนี้ ไมรวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ตอจิต
และประสาท ยาเสพติดใหโทษ ตามกฎหมายวาดวย
การนั้น" เพ่ือใหสอดคลองและเชื่อมโยงกับกฎหมาย
วาดวยสุรา และใหสงคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณากอนเสนอสภานิติ
บัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป และใหกระทรวง

สาธารณสุขรับขอสังเกตของกระทรวงการคลังที่ให
ตัดคําวา "ลดราคา" ตามรางมาตรา ๒๙ (๓) ออก 
เพ่ือไม ให เปนการจํากัดการแขงขันในตลาด 
ประกอบกับบทบัญญัติดังกลาวยังไม มีความ
ชัดเจนวาราคาที่เหมาะสมคือราคาใด เน่ืองจาก
ตนทุนในการผลิตสินคายอมมีการผันแปรตาม
กลไกของตลาด ราคาสินคายอมมีความจําเปนตอง
เปลี่ยนแปลงดวย      
  สวนขอความตามรางมาตรา ๓๐(๖) ที่ให
อํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขในการ
ประกาศกําหนดสถานที่ที่หามมิใหผูใดบริโภค
เครื่องด่ืมแอลกอฮอลอาจเปนการละเมิดสิทธิ
เสรีภาพสวนบุคคล จึงควรใหมีการตราเปนพระราช
กฤษฎีกาแทนประกาศของรัฐมนตรี นอกจากนี้ ตาม
รางมาตรา ๓๑ ซ่ึงกําหนดหามมิใหมีการโฆษณา
เครื่องด่ืมแอลกอฮอลหรือแสดงชื่อเครื่องหมายของ
เครื่องด่ืมแอลกอฮอลในหลายหลากรูปแบบ และ 
รางมาตรา ๓๓ ซ่ึงหามมิใหผูใดโฆษณาสินคาที่ใช
เครื่ องหมายของเครื่ องด่ืมแอลกอฮอล เปน
เครื่องหมายสินคา อาจเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพ
ในการประกอบธุรกิจ จึงควรศึกษาตนทุนและ
ประโยชนทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคมที่จะได 
รับจากขอหามเหลานี้โดยละเอียด กอนที่จะมี
ขอกําหนดดังกลาวไปพิจารณาดวย  
 
เร่ือง รางพระราชบัญญัติวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 
พ.ศ. .... 
  คณะรั ฐมนตรี มี มติ เห็ นชอบตามที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอและไดตรวจ
พิจารณาแลว โดยมีสาระสําคัญคือ ใหมีกฎหมาย 
วาดวยวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนทั้งน้ี สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาไดแกไขเพ่ิมเติมนิยาม 
คําวา "วิชาชีพการสาธารณสุข" เปน "วิชาชีพ
สาธารณสุขชุมชน" โดยใหความหมายของคํานิยาม
ดังกลาวมีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพ่ือไมใหกระทบกับ



 

สรุปมติคณะรฐัมนตรี 

๖๘ 

 

วิชาชีพในการประกอบโรคศิลปะตามกฎหมาย 
วาดวยการประกอบโรคศิลปะ หรือการประกอบ
วิชาชีพทางการแพทยและสาธารณสุขอ่ืนตาม
กฎหมายวาดวยการนั้น ๆ  และปรับปรุงแกไขใน
ประเด็นขอสังเกตของคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ
ประเภทและจํานวนของสมาชิกสภาสาธารณสุข
ชุมชน โดยกําหนดใหสภาสาธารณสุขชุมชน
ประกอบดวยสมาชิกสองประเภท คือ สมาชิกสามัญ 
และสมาชิกกิตติมศักดิ์ และแกไขวุฒิการศึกษาของ
สมาชิกสามัญโดยตองเปนผู ได รับปริญญา 
อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงดาน
สาธารณสุข ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรใน
วิชาชีพสาธารณสุขชุมชนจากสถาบันการศึกษาที่
สภาสาธารณสุขชุมชนรับรองเทานั้น รวมทั้งไดตัด
ที่มาของคณะกรรมการโดยตําแหนง ซ่ึงเปน
ผูบริหารสถาบันการศึกษาที่มาจาก "เครือขาย
สถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตรและสาขาวชิาที่
เกี่ยวของ" ออก โดยกําหนดใหมีกรรมการซึ่งมาจาก
สถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตดานสาธารณสุข
โดยเฉพาะเทานั้น และสงคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณากอนเสนอสภา
นิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป   
 
 

เร่ือง รางพระราชบัญญัติวาด วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
  คณะรั ฐมนตรี มี มติ เห็ นชอบตามที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอและไดตรวจ
พิจารณาแลว โดยมีสาระสําคัญคือ แกไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังน้ี  
            ๑.  กํ า ห น ด เ รื่ อ ง ต ร า ป ร ะ ทั บ
อิเล็กทรอนิกส โดยใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับ
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสมาใชบังคับโดยอนุโลม  
            ๒. กําหนดใหสิ่งพิมพออกของขอมูล
อิเล็กทรอนิกสสามารถรับฟงเปนพยานหลักฐาน

และเม่ือมีการรับรองสิ่งพิมพน้ันแลวอาจใชแทน
ตนฉบับได  
            ๓.  แก ไขเพิ่มเติมองคประกอบของ
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส   
  ๔ .  เ พ่ิ มเติ มบทบั ญญั ติ เกี่ ยวกั บ
หลั กเกณฑ ในการกํ าหนดเบี้ ยประชุ มของ
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ และ  
            ๕. แกไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหนวยงาน
ธุรการของคณะกรรมการ โดยจัดตั้งสํานักงาน
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ทําหนาที่
เปนหนวยงานธุรการของคณะกรรมการแทนศูนย
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ  
          และสงคณะกรรมการประสานงานสภานิติ
บัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติ
บัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป  
 
 

 เร่ือง รางพระราชบญัญัติคุมครองผูถูกกระทําดวย
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติตามที่กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเสนอ ดังน้ี     
  ๑.  รับทราบผลการพิจารณาดําเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๑๒ ธนัวาคม ๒๕๔๙ 
เกี่ยวกับการกําหนดระยะเวลาฟองคดีตามราง
พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความ
รุนแรงในครอบครัว พ.ศ. .... ซ่ึงกําหนดระยะเวลา
ฟองคดีตอศาลภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแตไดตัว
ผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว โดยเห็นวา
ระยะเวลาฟองคดีตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว
เหมาะสมแลวไมแตกตางกับพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง 
พ.ศ. ๒๔๙๙ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๗ วรรคหนึ่ง ซ่ึงกําหนดการ
ฟองคดีแกบุคคลทั่วไปมีระยะเวลาสี่สิบแปดชั่วโมง 
เชนกัน รวมทั้งไดแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อ
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ดําเนินการเตรียมการบังคับใชรางพระราชบัญญัติ
ดังกลาวแลว   
  ๒.  เห็นชอบรางพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. .... 
โดยมีสาระสําคัญคือ ใหมีกฎหมายวาดวยการ
คุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว 
เพ่ือใหสามารถกําหนดรูปแบบ วิธีการ และขั้นตอน
ที่ มีลักษณะแตกตางจากการดําเนินคดีอาญา
โดยทั่วไป โดยใหผูกระทําความผิดมีโอกาสกลับตัว 
 

และยับยั้งการกระทําผิดซ้ํา สามารถรักษา
ความสัมพันธอันดีในครอบครัวไวได และเพื่อให
เด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว มีสิทธิไดรับ
ความคุมครองโดยรัฐจากการใชความรุนแรงและการ
ปฏิบัติอันไมเปนธรรม  
          และใหสงคณะกรรมการประสานงานสภานิติ
บัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติ
บัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป    
 
 

สรุปผลการประชมุคณะรฐัมนตรี 
วันท่ี  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๐

 
เร่ือง รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ความผิดฐาน
ปลอมหนังสือเดินทาง) 
 คณะรั ฐมนตรี มี มติ เห็ นชอบตามที่
กระทรวงยุติธรรมเสนอ โดยมีสาระสําคัญคือ ขยาย
ขอบเขตของการกระทําความผิดเกี่ยวกับหนังสือ
เดินทาง และกําหนดอัตราโทษใหเหมาะสมกับ
ความผิด และใหสงสํานักงานคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา  
กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป 
และใหกระทรวงยุติ ธรรมรับข อสั งเกตของ
คณะรัฐมนตรีไปพิจารณาดวยวา ในปจจุบันมีการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับการปลอมเอกสารอื่น
นอกจากหนังสือเดินทางเพิ่มมากขึ้น จึงสมควร 
ที่จะดําเนินการเพื่อปรับปรุงโทษกรณีดังกลาว 
ใหเหมาะสมยิ่งขึ้นในโอกาสตอไปดวย   
 
เร่ือง รางพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย พ.ศ. .... 
  คณะรั ฐมนตรี มี มติ เห็ นชอบตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอ  ซ่ึ งสํ านั กงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว โดยมี
สาระสําคัญคือ ใหนํากฎหมายวาดวยการปองกัน
ภัยฝายพลเรือนและกฎหมายวาดวยการปองกัน
และระงับอัคคีภัย มาบัญญัติไวรวมกัน และใหสง
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณากอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณาตอไป และใหกระทรวงมหาดไทยรับ
ขอสังเกตของคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาดําเนินการ 
ดังน้ี การจัดทําแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตามรางพระราชบัญญัติน้ี ควรใหความสําคัญใน
การประสานความรวมมือกับองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น องคกรชุมชน และองคกรภาค
ประชาชนดวย และโดยที่งานปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจะเกี่ยวของกับงานที่หนวยงานอื่น
รับผิดชอบอยูดวย เชน ศูนยเตือนภัยพิบัติ
แหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ  
เปนตน จึงใหกระทรวงมหาดไทยประสานงานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของดังกลาว เพ่ือเชื่อมโยงและ
รวบรวมขอมูลอันจะเปนประโยชนตอการตัดสินใจ
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และติดตามการปฏิบัติงานของนายกรัฐมนตรีไวที่
สภาความมั่นคงแหงชาติดวย   
 
เร่ือง รางพระราชบญัญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่
กระทรวงแรงงานเสนอ ซ่ึงปรับปรุงตามความเห็น
ของหนวยงานที่เกี่ยวของแลว โดยมีสาระสําคัญคือ 
แกไขพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
เพ่ือใหมีการกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ํา อัตรา
คาจางขั้นต่ําพื้นฐาน และอัตราคาจางตามสาขา
อาชีพของลูกจาง และใหสงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอน
เสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป  
 
เร่ือง รางพระราชบัญญัติการทางพิเศษแหงประเทศ
ไทย พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ
ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ซ่ึงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว โดยมี
สาระสําคัญคือ ปรับปรุงกฎหมายวาดวยการทาง
พิเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) ในสวนของอํานาจ
หนาที่ของ กทพ. ใหสามารถดําเนินกิจการในอันที่
จะใหบริการเพื่ออํานวยความสะดวกในการจราจร
ไดมากยิ่งขึ้น รวมทั้งกําหนดมาตรการเพื่อความ

ปลอดภั ยเกี่ ยวกั บการใช ทางพิ เศษ ทั้ งน้ี 
คณะรัฐมนตรีมีขอสังเกตเกี่ยวกับมาตรการปองกัน
อันตรายจากการติดหรือตั้งปายโฆษณาตามราง
มาตรา ๓๘ และบทเฉพาะกาลตามรางมาตรา ๗๑ วา
ควรมีการวางแนวทางปฏิบัติใหชัดเจน และ
พิจารณาวามาตรการดังกลาวและระยะเวลาตาม 
บทเฉพาะกาลมีความเหมาะสมหรือไม เพียงใด โดย
ให กทพ. ประชุมหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
โดยมอบใหรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
(นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล) เปนประธาน หากเห็นวา
มาตรการดังกลาวมีความเหมาะสมและมีแนวทาง
การปฏิบัติที่ชัดเจนแลวใหสงคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอน
เสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป และ
ใหกระทรวงมหาดไทยรับขอสังเกตเกี่ยวกับปาย
โฆษณาที่ไมอยูภายใตบังคับรางพระราชบัญญัติ ฯ 
ซ่ึงมีจํานวนมาก ไมเปนระเบียบ หรือมีลักษณะ 
ไมเหมาะสมดวยประการอื่น เชน นาจะเปนอันตราย 
กระทบตอวัฒนธรรมอันดีของประชาชน หรือใช
ภาษาไมเหมาะสม เปนตน ไปพิจารณาดําเนินการ 
โดยประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตอไป  
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  เม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๐ 
เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมศรีบูรพา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร สถาบัน
สั ญญาธ ร รมศั กดิ์  เ พ่ื อป ร ะช าธิ ป ไตย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  รวมกับสภาวิ จัย
แหงชาติ สาขานิติศาสตร ได จัดสัมมนาทาง
วิชาการ เรื่อง “ทิศทางการรางรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหม : ที่มา บทบาทและอํานาจหนาที่ของ ส.ว.” 
ซ่ึงเปนการจัดสัมมนาเพื่อรับฟงความคิดเห็น 

ครั้งที่ ๓ ในจํานวนทั้งหมด ๓ ครั้ง∗  ทั้งน้ี เพ่ือจะ
ไดรวบรวมประเด็นปญหาตาง ๆ  รวมทั้งขอคิดเห็น
จากการสั มมนาจั ดทํ าเป นบทความเพื่ อ
ประกอบการประชุมนิติศาสตรแหงชาติ ครั้งที่ ๖ 
โดยกําหนดจัดใหมีการประชุมขึ้นระหวางวันที่ 
๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๕๐ ณ ศูนยการประชุม 
อิมแพ็ค เมืองทองธานี อําเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี  
 
 

                                                            
  ∗ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ เรื่อง 
“ทิศทางการร างรั ฐธรรมนูญฉบับใหม  : ที่มาของ
นายกรัฐมนตรี”, ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ 
๒๕๕๐ เรื่อง “ทิศทางการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม : พรรค
การเมือง” ซึ่งจัดขึ้น ณ สถานที่และเวลาเดียวกันนี้. 

 
 ในการสั มมนาครั้ ง น้ี ได มี วิ ทยากร
ผูเขารวมแสดงความคิดเห็น ดังน้ี 
 ๑. ศ.ดร.ลิขิต  ธีระเวคิน อาจารยพิเศษ 
คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 ๒. ดร.ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล รอง
อธิการบดีฝายการนักศึกษา มหาวิทยาลัย-
ธรรมศาสตร 
 ๓. นายอุดร  ตันติสุนทร อดีตสมาชิก
วุฒิสภา 
 ๔. นายโสภณ  สุภาพงศ อดีตสมาชิก
วุฒิสภา 
 ๕. นางมาลีรัตน  แกวกา อดีตสมาชิก
วุฒิสภา 
 ๖. นายสมหมาย   ปาริ จฉั ตต  
กรรมการผู จัดการใหญบริษัท มติชน จํากัด 
(มหาชน) และสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
 ดําเนินรายการโดยอาจารยณรงคเดช   
สรุ โฆษิต ผู ช วยอธิ การบดี  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และอาจารยประจําคณะนิติศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ในการสัมมนาทางวิชาการครั้งนี้ทาง  
ผูดําเนินรายการไดกําหนดประเด็นหลักสําหรับ 
ใหวิทยากรแตละคนแสดงความคิดเห็นรวม 
๓ ประเด็น ดังน้ี 

 
โดย   นายบรรหาร  กําลา   
        นิติกร   สํานักกฎหมาย 



 

สรุปสัมมนาทางวิชาการ 

๗๒ 

 

 ประเด็นที่หน่ึง  มีความจําเปนหรือไม 
ที่จะตองมีวุฒิสภา 
 ประเด็นที่สอง  หากมีความจําเปนที่
จะตองมีวุฒิสภาแลว วุฒิสภาควรจะมีที่มาอยางไร 
 ประเด็นที่สาม  ดานบทบาท อํานาจและ
หนาที่ของวุฒิสภาควรจะมีมากนอยเพียงใด 
 ทั้งน้ี  วิทยากรแตละคนไดแสดงความ
คิดเห็นในแตละประเด็น สรุปไดดังน้ี 
 

 ศ.ดร.ลิขิต  ธีระเวคิน  มีความเห็นวา
รัฐธรรมนูญฉบับใหมยังมีความจําเปนที่จะตอง
มีวุฒิสภาเพราะวายังมีประโยชนอยูมาก โดย 
เห็นวาวุฒิสภาควรมีอํานาจและหนาที่คลาย
กับวุฒิสภาชุดที่มาจากการเลือกตั้งตาม
รั ฐธรรมนู ญแห งราชอาณาจั กรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ กลาวคือ ใหวุ ฒิสภา 
มีอํานาจและหนาที่ที่สําคัญ ๆ  รวม ๓ ดาน ดังน้ี 
 ๑. ดานการควบคุมการบริหารราชการ
แผนดิน เชน การขอเปดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา
เพ่ือใหคณะรัฐมนตรีแถลงขอเท็จจริงหรือชี้แจง
ปญหาสําคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน
โดยไมมีการลงมติ หรือการตั้งกระทูถาม เปนตน 
 ๒. ดานนิติบัญญัติ ไดแก การกลั่นกรอง
กฎหมายที่สภาผูแทนราษฎรไดพิจารณาและให
ความเห็นชอบแลวอีกชั้นหนึ่ง ทั้งน้ีเพ่ือความ
รอบคอบ  แตไม เห็นดวยกับการทําหนาที่
กลั่นกรองกฎหมายของวุฒิสภาชุดที่มาจากการ
เลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ ที่มีการไปแกไข
หลักการรางกฎหมายที่สภาผูแทนราษฎรเห็นชอบ
แลวมากจนเกินไปหรือเกินกวาการทําหนาที่
กลั่นกรองกฎหมาย เพราะการกระทําดังกลาว
เปรียบเสมือนเปนการที่วุฒิสภาเสนอกฎหมายเอง  
โดยที่รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ ไมไดใหอํานาจไว 

 ๓. ดานการพิจารณาเลือก แตงตั้ง ให
คําแนะนําหรือใหความเห็นชอบใหบุคคลดํารง
ตําแหนงในองคกรตามรัฐธรรมนูญ และการ 
ถอดถอนบุคคลดังกลาวออกจากตําแหนง 
 และโดยที่วุฒิสภามีอํานาจและหนาที่
มากเชนน้ี  ที่มาของวุ ฒิสภาจะตองมีจุด 
เชื่อมโยงกับประชาชนผูเปนเจาของอํานาจ
อธิปไตย แตไมเห็นดวยที่ใหวุฒิสภาจะมา
จากการเลือกตั้งทั้งหมด เพราะอาจถูกฝาย
การเมืองแทรกแซงหรือครอบงําไดโดยงาย   
ทําใหขาดความเปนอิสระ และวิธีการดังกลาวยังมี
ขอคัดคานซึ่งอาจตั้งเปนประเด็นคําถาม ดังน้ี 
 (๑) เ ม่ื อวุ ฒิ สภามี อํ านาจมากจะมี
หลักประกันอะไรวาสมาชิกวุฒิสภาจะเปนกลาง
ทางการเมือง 
 (๒) จะมีอะไรเปนหลักประกันหรือไมวา
สมาชิกวุฒิสภาจะไมสังกัดพรรคการเมืองอยาง 
ไมเปนทางการหรืออาศัยฐานของพรรคการเมือง
ในการเลือกตั้ง 
 (๓) จะมีอะไรเปนหลักประกันหรือไมวา
สมาชิกวุฒิสภาจะไมใชเงินซื้อเสียงเหมือนกับการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
 (๔) การเลือกตั้งโดยหามหาเสียง จะทํา
ใหประชาชนทราบเจตนารมณทางการเมืองของ
ผูสมัครไดอยางไร 
 ดังน้ัน  วิธีการที่จะทําใหไดมาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภาที่มาจากประชาชนและเปนการปองกันการ
แทรกแซงจากฝายการเมือง สมาชิกวุฒิสภาจึงควร
มีที่มาจากกลุมบุคคล ๓ ประเภท และใหมี
จํานวน ๒๐๐ คน  ดังนี้ 
 ประเภทที่ ๑  มาจากการเลือกตั้งของ 
ประชาชนในแตละจังหวัด จังหวัดละ ๑ คน 
จํานวน ๗๖ คน 
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 ประเภทที่ ๒  มาจากกลุมสาขาอาชีพ
ตาง ๆ  เลือกกันเอง จํานวน ๑๐๐ คน 
 ประเภทที่ ๓  มาจากการแตงตั้ง โดย
แตงตั้งจากบุคคลท่ีเคยสรางคุณประโยชน
ให กับสังคมและประเทศชาติและเปนที่
ยอมรับจากสังคม จํานวน ๒๔ คน  สวนใครจะ
เปนคนแตงตั้งน้ันเปนอีกประเด็นหนึ่ง 
 ซ่ึงแนวทางที่เสนอนี้เห็นวาเปนวิธีที่จะ
ทําใหวุฒิสภามีความเปนอิสระและถูกครอบงํา
จากฝายการเมืองไดยากมากขึ้น และแนวทาง
ดังกลาวนี้สามารถตอบสนองทั้งการเลือกตั้ง 
อันเปนวิถีทางของประชาธิปไตย ทั้งการพัฒนา
กลุมอาชีพและประชาสังคม  รวมทั้งการใหโอกาส
ที่ประเทศชาติจะไดใชประโยชนจากคนดีและ 
คนเกงดวย 
 

 นายอุดร  ตันติสุนทร  มีความคิดเห็น
วาปจจุบันยังมีความจําเปนที่จะตองมีวุฒิสภา
เพราะวายังมีประโยชนอยูมาก เชน ดานการ
กลั่นกรองกฎหมายเพราะจากประสบการณที่เคย
เปนสมาชิกวุฒิสภาชุดที่มาจากการเลือกตั้งตาม
รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ น้ัน ไดพบวาการพิจารณาราง
กฎหมายของสภาผูแทนราษฎรยังมีขอบกพรอง
อยูมาก จึงจําเปนตองมีวุฒิสภาเพื่อทําหนาที่
กลั่นกรองอีกครั้งหน่ึงและเห็นวาวุฒิสภาควร
จะตองมีนักวิชาการมาชวยทําหนาที่ในสวนนี้ดวย 
 ดังน้ัน จึงเห็นวาวุฒิสภาควรมีจํานวน 
๒๐๐ คน เทาเดิม และมีที่มาจากกลุมบุคคล
โดยแบงเปน  ๓ ประเภท ดังน้ี 
 ประเภทที่ ๑  มาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชนจังหวัด ละ ๑ คน 
 ประเภทที่ ๒  มาจากกลุมสาขาอาชีพ
ตาง ๆ  เลือกกันเอง 
  ประเภทที่ ๓  มาจากนักวิชาการ 
 

 ดร.ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล มี
ความเห็นวา การพิจารณาประเด็นวามีความ
จําเปนจะตองมีวุฒิสภาหรือไมน้ัน ไมควรจํากัด
กรอบความคิดวาจําเปนจะตองมีวุฒิสภาเทานั้น 
เพราะถาพิจารณาเปรียบเทียบกับตางประเทศที่มี
วุฒิสภาแลว  สวนใหญบทบาทและอํานาจหนาที่
ของวุฒิสภาจะสอดคลองกับรูปแบบการปกครอง
ภายในประเทศ เชน สหรัฐอเมริกาและสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนี เปนตน  ประเทศดังกลาวมี
วุฒิสภาเพราะมีความจําเปนตองสรางความสมดุล
ระหวางผลประโยชนของสหพันธรัฐกับมลรัฐ แต
ประเทศไทยเปนรัฐเด่ียวไมใชสหพันธรัฐจึงนา
พิจารณาวามีความจําเปนหรือไมที่จะตองมี
วุฒิสภา   
  อีกทั้ งเม่ือศึกษาถึ งพัฒนาการของ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของ
ประเทศไทยพบวา ๑๔ ปแรกนับตั้งแตประเทศ
ไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนการปกครองระบบ
ประชาธิปไตย  ในระยะเร่ิมตนน้ันประเทศไทย 
ก็ ไม มีวุ ฒิสภาและถ าพิจารณาเหตุผลของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๔๘๙ ที่ไดบัญญัติใหมี “พฤฒสภา” ขึ้นเปน
ครั้งแรก ก็โดยตองการใหเปนสภาพี่เลี้ยงเทานั้น  
ดวยเหตุผลวาประเทศไทยเพิ่งเริ่มตนใหมีการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย  ซ่ึงขณะนั้น
ประชาชนยังไม มีความรูความเขาใจในการ
ปกครองระบบใหม ประกอบกับสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรที่ผานการเลือกตั้งเขามาก็ยังขาดความรู
ความเขาใจดวยเชนกัน  จึงมีความจําเปนตองมี
สภาซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิมาเปนสภา 
พ่ีเลี้ยง แตถามวาในปจจุบันนี้ประเทศไทย  เรายัง
ตองการสภาพี่เลี้ยงอยูหรือไม  สมาชิกสภาผูแทน
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ราษฎรยังขาดความรูความเขาใจจนตองมีสภา 
พ่ีเลี้ยงคอยชวยเหลืออยูอีกหรือไม 
 สําหรับในสวนประเด็นเรื่องที่มาของ
สมาชิกวุฒิสภานั้นจะตองมีความสอดคลอง 
กับบทบาทและอํานาจหนาที่ดวย  ที่ผานมา
รัฐธรรมนูญของไทยทุกฉบับจะบัญญัติไววา 
“สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรยอม
เปนผูแทนปวงชนชาวไทย...”  ซ่ึงในประเด็นนี้ 
มีความเห็นวาสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการแตงตั้ง
ไมวาจะเปนการแตงตั้งโดยตรงหรือโดยออมนั้น
หาใชเปนผูแทนปวงชนชาวไทยไม  แตที่เปน
เพราะวาตัวหนังสือเขียนใหเปนเทานั้น  ดังนั้น  
ในประเด็นที่มาของสมาชิกวุฒิสภานั้นเห็นวาถา
จะใหวุฒิสภามีอํานาจมากดังเชนรัฐธรรมนูญ 
๒๕๔๐ แลว สมาชิกวุฒิสภาจะมีที่มาโดยมา
จากการแตงตั้งไมไดโดยเด็ดขาด เพราะ 
อํานาจและที่มาจะตองไดสัดสวนกัน การให
อํานาจมากแตที่มาไมเปนประชาธิปไตยเห็นวา 
ไมมีความชอบธรรม  
  กลาวโดยสรุปคือ สมาชิกวุ ฒิสภา
จะตองมาจากการเลือกตั้งโดยตรงเทาน้ัน  แต
ถาจะใหมีสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการแตงตั้ง
ไมวาการแตงตั้งโดยตรงหรือโดยออมเห็นวา
ไมมีวุฒิสภาเลยจะดีกวา และอีกประการหนึ่ง 
ถาหากมีวุฒิสภาแลวไมสามารถแกปญหาสภา 
ผัวเมียหรือสภาเครือญาติไดก็ไมจําเปนตองมี
วุฒิสภาเชนเดียวกัน 
 สวนที่มาของสมาชิกวุฒิสภาที่ตองมา
จากการเลือกตั้งโดยตรงนี้ วิธีการที่จะแกไขปญหา
สภาผัวเมียหรือสภาเครือญาติไดน้ันมีวิธีการเดียว 
คือ ตองลดจํานวนสมาชิกวุฒิสภาลงใหเหลือ
เพียง ๑๐๐ คน เพราะเม่ือจํานวนนอยลงฐานใน
การเลือกตั้งก็สูงขึ้น  ทั้งนี้ โดยไมตองหามสังกัด
พรรคการเมืองหรือหามหาเสียง แตใหมี “ศาล

ฎีกาแผนกคดีการเลือกตั้ง”  เขามาเปนองคกร
วินิจฉัยกรณีมีการรองเรียนวาการเลือกตั้งไมได
เปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 
 นอกจากนี้การตรวจสอบการทํางานของ
สมาชิกวุฒิสภานั้นยังคงใหเปนอํานาจหนาที่ของ
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองดังเชนรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ แตชองทางที่
จะนําคดีขึ้นไปสูการพิจารณาของศาลดังกลาวควร
เปดใหกวางมากขึ้นกวาเดิม 
 นายสมหมาย  ปาริจฉัตต  มีความเห็น
วาปจจุบันยังคงมีความจําเปนที่จะตองมี
วุฒิสภาตอไป สวนที่มาของวุฒิสภานั้นไมวาจะ
มาจากการเลือกตั้งโดยตรงหรือจากการสรรหาทาง
ออมหรือวิธีการใดก็ตาม  ความเปนอิสระในการ
ทําหนาที่ของสมาชิกวุฒิสภามีความสําคัญมาก 
จะทําอยางไรใหสมาชิกวุฒิสภามีความเปนอิสระ
จากฝายการเมืองและสามารถทําหนาที่ในฐานะ
ผูแทนปวงชนชาวไทยอยางแทจริง  ซ่ึงการมีที่มา
จากการเลือกตั้งโดยตรงในอดีตก็เกิดปญหาความ
ไมเปนอิสระดังที่ทราบกันดี   
 ดังนั้น ที่มาของสมาชิกวุฒิสภานาจะ
ใชระบบผสม กลาวคือ สวนหนึ่งมาจากการ
เลือกตั้งโดยใชเขตจังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง  
โดยผูสมัครจะสังกัดพรรคการเมืองหรือไมก็ได  
และอีกสวนหนึ่งมาจากกลุมสาขาอาชีพตาม
ขอเสนอของ ศ.ดร.ลิขิตฯ  และในประเด็นบทบาท
อํานาจและหนาที่ของวุฒิสภานั้นเห็นวาควร 
ใหมีบทบาท  อํานาจและหนาที่เหมือนกับ
สมาชิกวุฒิสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งตาม
รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ 
 

 นายโสภณ  สุภาพงศ มีความเห็นวา  
ปจจุบันไมควรมีวุฒิสภาอีกตอไป โดยให
เหตุผลวาในชั้นการพิจารณายกรางรัฐธรรมนูญ 
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๒๕๔๐ น้ัน เจตนารมณที่ใหมีสมาชิกวุฒิสภาที่มา
จากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน และไมให
สังกัดพรรคการเมือง ตลอดจนการหามหาเสียงคือ
ตองการไดคนที่เปนกลางทางการเมืองและมี
ความรูความสามารถเพื่อเขามาทําหนาที่ถวงดุล 
ตรวจสอบการทํางานของสภาผูแทนราษฎรและ
รัฐบาล  ซ่ึงเปนสภาการเมืองและตรวจสอบอํานาจ
บริหาร  แตทายที่สุดกลับไดแตนักการเมืองเขา
มาทั้งน้ัน ประกอบกับรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ ไดให
อํานาจฝายบริหารมากเกินไปจนเปนผลทําใหมี
การแทรกแซงการทํางานของวุฒิสภาจนระบบ 
การตรวจสอบทั้งหลายลมเหลวเกือบทั้งหมด 
 ดังน้ัน  วิธีการแกไขปญหาในขณะนี้จึง
ไมใชแคการปฏิรูปการเมืองเทานั้น จะตองมีการ
ปฏิรูปประชาธิปไตยดวย  ดังนั้นการแยกอํานาจ
อธิปไตยออกเปน ๓ อํานาจ ไดแก  อํานาจ 
นิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ 
ไมเพียงพอ ตองใหมีอํานาจที่ ๔ คือ “อํานาจ
ตรวจสอบ” ขึ้นมาอีกอํานาจหนึ่ งที่ มีความ
เขมแข็งเทากับอํานาจบริหาร 
 โดยอํานาจตรวจสอบนี้จะประกอบดวย  
หลักการ ๒ สวน คือ 
 สวนแรก  เรียกวา  “คณะอภิบาล
สูงสุด” จํานวน ๒๑ คน มีที่มาจากศาลจํานวน  
๑๑ คน และมาจากผูทรงคุณวุฒิจํานวน ๑๐ คน 
ซ่ึงพระมหากษัตริยทรงโปรดเกลาฯ แตงตั้ง โดย
ใหมีหนาที่ในการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง 
ในองคกรอิสระตาง ๆ   
 สวนที่สอง  เรียกวา “สภาตรวจสอบ” 
ซ่ึงจะมาแทนวุฒิสภาที่ถูกยกเลิกไป โดยใหมี
หนาที่ในการสรรหาบุคคลที่สมควรดํารงตําแหนง
ในองคกรอิสระตาง ๆ แลวเสนอชื่อจํานวน ๒ เทา 
เพ่ือใหคณะอภิบาลสูงสุดเปนผู เลือกใหเหลือ  
๑ เทา และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตอไป ซ่ึงสภา

ตรวจสอบน้ีมีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชน แตมาจากคนละฐานกับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซ่ึงมีอยู ๒ ฐาน ดังน้ี 
 ฐานที่ ๑  มาจากฐานอายุ กลาวคือ  
เอาอายุระหวาง ๔๐-๗๐ ป มาแบงออกเปนชวง 
ชวงละ ๕ ป ซ่ึงจะแบงไดเปน ๖ ชวง แลวทําการ
เลือกตั้งตามชวงอายุของแตละคน จํานวนชวงละ  
๒๐ คน รวมเปนจํานวน ๑๒๐ คน เชน คนที่มีชวง
อายุระหวาง ๔๐-๔๕ ป ทั่วประเทศใหทําการเลือก
กันเองจํานวน ๒๐ คน เปนตน ทั้งนี้จะไมมีการ
กําหนดวาบุคคลเหลานี้เปนผูแทนปวงชนชาวไทย 
 ฐานที่ ๒  ม า จ า ก ฐ า น เ สี ย ภ า ษี 
กลาวคือ ใครเสียภาษีปที่แลวสามารถลงสมัครและ
สามารถใชสิทธิเลือกตั้งได แตที่มาจากฐานการ
เสียภาษีดังกลาวนี้อาจเปนการซอนกับฐาน
การเมืองได 
 ดังน้ัน  จึงมีความเห็นวาการใชฐานอายุ
ดังกลาวในเบื้องตนจะทําใหหลุดจากฐานการเมือง
โดยเด็ดขาด และนอกจากนี้ในการตรวจสอบ
ฝายบริหารควรจะมีศาลเพิ่มข้ึนมาอีก ๔ ศาล 
คือ ศาลสิทธิมนุษยชน ศาลสิ่งแวดลอม ศาล
เลือกตั้ง และศาลจราจร  ทั้งนี้ เพ่ือเพ่ิมความ 
มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบฝายบริหาร 
 

 นางมาลีรัตน   แกวกา  มีความเห็นวา 
ถาหากจะมีวุฒิสภาแลว ตองมีที่มาโดยมา
จากการเลือกตั้งโดยตรงเทาน้ัน ถาหากจะมี
วุฒิสภาที่มาจากการแตงตั้งไมวาแตงตั้ง
ทางตรงหรือทางออมแลว ไมเห็นดวยที่จะให
มีวุฒิสภา และเห็นวาที่มา บทบาท อํานาจและ
หนาที่ของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ น้ัน  
มีความเหมาะสมดีแลว และการที่มีวุฒิสภาที่มา
จากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนนั้นมีความ
เหมาะสมที่สุด  ทั้งน้ีเพราะมีขอดีคือเปนหลักการ
สากลของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
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และความเปนอิสระยอมมีมากกวาวุฒิสภาที่มา
จากการแตงตั้ง  และประการสําคัญการมีวุฒิสภา
มาจากการเลือกตั้งยอมเปนการเปดโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมในทางการเมืองมากขึ้น แต
ขอดีของวุฒิสภาที่มาจากการแตงตั้งมีอยูเพียง
ประการเดียวคือ ความเปนเอกภาพในการทํา
หนาที่เพ่ือตอบสนองตอบุคคลที่เลือกหรือแตงตั้ง
ตนเขามาเทานั้น   
  อยางไรก็ดี วุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงดังกลาวอาจจะมีขอเสียอยูบาง  ทั้งนี้
เพราะโดยเหตุที่มีสมาชิกบางสวนกลายไปเปน
ฐานของพรรคการเมืองและตกอยูภายใตอาณัติ
ของฝายการเมืองจนทําใหสูญเสียความเปนกลาง
และความเปนอิสระไป 
 หากกลาวโดยสรุปแลว มีความเห็นวา ใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทยนั้นยังมี
ความจําเปนตองมีวุฒิสภาและตองมีที่มาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเทานั้น  และการ
เลือกตั้งดังกลาวผูที่ได รับเลือกตั้งจะตองได
คะแนนเสียงตั้ งแต จํานวนรอยละ ๓๐ ของ
ประชาชนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้นขึ้นไปดวย  
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     กิตติศักด์ิ ปรกติ∗ 

 
 
๑. ขอความเบื้องตน 
 

 ในการรางรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดมีผูเสนอใหเลิกระบบเลือกตั้งผูแทนเขตแบบผสม
บัญชีรายชื่อ ที่ใชอยูตามรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซ่ึงกําหนดใหเลือกผูแทนเขตเขตละหนึ่งคน
จํานวน ๔๐๐ คน และเลือกผูแทนแบบบัญชีรายชื่ออีก ๑๐๐ คน และเสนอใหวางระบบการ
เลือกตั้งเสียใหม  
 ระบบการเลือกตั้งแบบใหมน้ี ยังไมแนวาจะจัดใหมีขึ้นอยางไร แตที่ดูเหมือนจะเห็น
ตรงกันก็คือ จะใหมีจํานวนผูแทนลดลง โดยฝายหนึ่งสนับสนุนใหเลิกระบบเลือกตั้งแบบบัญชี
รายชื่อ กลับไปใชระบบเลือกตั้งผูแทนเขตขนาดใหญ เขตละ ๓-๖ คน และมีจํานวนผูแทนเขต
รวมกันไมเกิน ๔๐๐ คน โดยใหเหตุผลวาเพื่อลดการซื้อสิทธิขายเสียงในการเลือกตั้ง และเพื่อเปด
โอกาสใหผูชนะลําดับทาย ๆ ในเขตใหญซ่ึงมักเปนผูแทนเสียงขางนอยไดมีโอกาสมีที่น่ังในสภา
มากขึ้น   
 สวนอีกฝายหนึ่งเสนอใหคงระบบบัญชีรายชื่อไว แตใหเรียกวาระบบสัดสวน โดยให
เหตุผลวาระบบเลือกตั้งแบบสัดสวนเปนระบบที่สะทอนคะแนนเสียงของประชาชนที่ออกเสียง
เลือกตั้งอยางแทจริง และทําใหคะแนนที่มีผูออกเสียงเลือกผูที่ไมไดชนะคะแนนสูงสุดในเขต 
ไมตองสูญเปลาไป เพราะยังมีคาคะแนนนับตามหลักสัดสวนในระดับประเทศ เปนการคุมครอง
เสียงขางนอยใหไดมีผูแทนในสภา ในกรณีเชนนี้เขตเลือกตั้งแบบสัดสวนจะเหลือเพียงเขตเดียว 
และทําใหการซื้อเสียงลดลงไดเชนกัน 
 เพ่ือประกอบการพิจารณาวาระบบเลือกตั้งแบบใดจึงจะเหมาะสมกับประเทศไทยเรา 
ผูเขียนใครขอเสนอขอมูลเบื้องตนและทดลองเสนอขอคิดเกี่ยวกับระบบเลือกตั้งดังตอไปน้ี 
  

                                                  

  ∗อาจารยประจําคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, อนุกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ กรอบที่ ๑ วาดวย 
สิทธิเสรีภาพการมีสวนรวมของประชาชนและการกระจายอํานาจ, เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงขึ้นจากเอกสารที่ใชประกอบ 
การอภิปรายในการประชุมเรื่อง “ประสบการณดานรัฐธรรมนูญของประเทศไทยกับประเทศเยอรมันนี” จัดโดยสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา รวมกับมูลนิธิคอนราด อาเดนาว ที่โรงแรมสยามซิต้ี เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๐. 
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๒.  ระบบเลอืกตั้งผูแทนเสียงขางมาก กับเลือกตัง้ผูแทนตามสัดสวนคะแนน 
 

 ระบบการเลือกตั้งมีระบบแตกตางกันหลายระบบ แตก็อาจแยกออกเปนระบบใหญ ๆ ได
สองระบบคือระบบผูแทนฝายขางมากของแตละเขต (Plurality or Majority System) กับระบบ
ผูแทนตามสัดสวนของทุกเขต (Proportional Representation)  
 

  ๒.๑ ระบบเลอืกผูแทนเสยีงขางมาก 
 ในระบบเลือกผูแทนเสียงขางมากนั้น ผูแทนราษฎรตองเปนผูชนะเลือกตั้งที่ไดรับคะแนน
เลือกตั้งสูงสุดในเขตเลือกตั้งแตละเขต ซ่ึงอาจมีผูแทนคนเดียวหรือหลายคนก็ได ผูที่ไดรับคะแนน
รองลงมาเปนฝายแพ และผูออกเสียงลงคะแนนที่เลือกฝายที่แพการเลือกตั้งยอมไมมีผูแทน และ
คะแนนเสียงของผูที่เลือกฝายที่แพจะไมมีสวนกําหนดเจตจํานงทางการเมืองของประเทศเลย  
 ระบบเลือกผูแทนเสียงขางมากนี้มีขึ้นในประเทศกลุมแองโกลอเมริกัน และประเทศที่เคย
เปนอาณานิคมเปนสวนใหญ เชนบังคลาเทศ อินเดีย ปากีสถาน กานา เอธิโอเปย เคนยา อูกันดา
มาเลเซีย สิงคโปร ฯลฯ เปนการเลือกตั้งชนิดที่ประชาชนเขาใจไดงาย และเปนระบบที่เปนคุณแก
พรรคการเมืองฝายที่มีผูแทนที่ชนะคะแนนเสียงขางมากในแตละเขตรวมกันเปนจํานวนมากที่สุด
ใหไดมีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลแบบพรรคเดียวไดงาย เพราะผูแทนที่ชนะคะแนนในแตละเขต 
ไมจําเปนตองชนะคะแนนเสียงขางมากแบบเด็ดขาด หรือเกินกึ่งหน่ึงของผูมาออกเสียงลงคะแนน 
ในระบบนี้หากผูใดชนะคะแนนสูงสุดในเขตใดก็ไดชื่อวาเปนผูแทนของเขตนั้น และดังนั้นพรรค
การเมืองที่ มีผูแทนซึ่งชนะการเลือกตั้งในแตละเขตรวมกันเกินกวากึ่ งหนึ่งของจํานวน
ผูแทนราษฎรทั้งหมด ไมจําเปนตองไดคะแนนสนับสนุนจากผูออกเสียงเลือกตั้งเกินกวากึ่งหน่ึง
ดวย ดังนั้นหากในการเลือกตั้งนั้นมีพรรคคูแขงที่มีคะแนนใกลเคียงกันสามพรรค พรรคที่ชนะ
คะแนนเสียงรวมกันในอัตราราวหนึ่งในสามของผูมาออกเสียง ก็อาจมีที่น่ังในสภาถึงหรือเกินกวา
กึ่งหน่ึงได และเปนเหตุใหจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวไดโดยไมตองตั้งรัฐบาลผสม ทั้งยังเปนระบบที่
สนับสนุนใหเกิดพรรคใหญสองพรรคไดงาย ในขณะที่พรรคเล็กอ่ืน ๆ จะมีฐานะเปนเพียงตัว
ประกอบและเติบโตไดยาก 
 ตัวอยางในทํานองนี้เคยเกิดขึ้นในหลายประเทศ เชนในอังกฤษนั้น ในการเลือกตั้ง 
ที่ผานมาเมื่อ ๒ ปกอน ปรากฏวา พรรค Labour ของนายกรัฐมนตรีโทนี่ แบลรไดรับการเลือกตั้ง
ดวยสัดสวนคะแนนเพียง ๓๕% แตกลับมีที่น่ังในสภาไดถึง ๕๕ % ในขณะที่พรรคอนุรักษนิยม
ไดรับการเลือกตั้งดวยสัดสวนคะแนนนอยกวากันเพียง ๓% แตกลับไดรับที่น่ังในสภาเพียง ๓๒% 
หรือไดที่น่ังในสภาทิ้งหางกันเกินกวา ๒๐% เปนตน๑ และในแคนาดาก็ไดผลทํานองเดียวกัน 

                                                  

  ๑อยางไรก็ดี กรณีทํานองกลับกันก็เคยเกิดขึ้นในคราวเลือกตั้งเมื่อ ค.ศ. ๑๙๗๔ หรือเมื่อ ๓๐ ปกอนโนน  
ในคราวนั้นพรรคแรงงานไดคะแนนเสียงคิดเปนสัดสวน ๓๗.๒% ซึ่งนับวานอยกวาพรรคอนุรักษนิยมซึ่งไดคะแนนเปน 
สัดสวนถึง ๓๗.๙% แตโดยที่พรรคแรงงานชนะในเขตเลือกตั้งมากกวา จึงไดที่นั่งในสภาไป ๓๐๑ ที่นั่ง ในขณะท่ีพรรค 
อนุรักษนิยมซึ่งไดคะแนนเปนสัดสวนมากกวา แตกลับไดที่นั่งในสภาเพียง ๒๙๗ ที่นั่งเทานั้น. 
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กลาวคือ การเลือกตั้งในมลรัฐออนตาริโอเม่ือ ค.ศ. ๒๐๐๓ น้ัน ปรากฏวาพรรคเสรีนิยมซ่ึงไดรับ
เลือกตั้งดวยสัดสวนคะแนนเพียง ๔๗% ไดชนะการเลือกตั้งเกือบทุกเขต ทําใหมีเสียงในสภาถึง 
๗๐% ในขณะที่พรรคอนุรักษซ่ึงไดรับความนิยมเปนคะแนนถึง ๓๕% มีเสียงในสภาเพียง ๒๓% 
สวนพรรครองลงไปที่ไดรับคะแนนนิยมถึง ๑๕% กลับไดรับที่น่ังในสภาเพียง ๗% เปนตน 
 นอกจากปญหาที่ผลการเลือกตั้งอาจตางจากสัดสวนความนิยมของประชาชนแลว ปญหา
ที่สําคัญของระบบเลือกผูแทนเสียงขางมากก็คือไมคอยจูงใจใหผูออกเสียงเลือกผูสมัครที่เปน
ตัวเก็งหรือตัวบวยมาใชสิทธิออกเสียง  นอกจากนี้ยังอาจเกิดกรณีการใชเทคนิคการลงคะแนนมา
ชวยเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งไดงายดวย เพราะในระบบที่ผูไดคะแนนเสียงขางมากเปนผูชนะน้ี 
กลาวกันวา “การเลือกผูสมัครรายอื่นนอกจากคูแขงของผูที่คาดวาจะชนะก็คือการเลือกผูที่คาดวา
จะชนะนั่นเอง” ตัวอยางเชนในเขตที่มีผูแทนเพียงคนเดียว ที่เก็งไดวาหมายเลขหนึ่งจะชนะ และ
หมายเลขสองอาจเปนคูแขงที่สําคัญของหมายเลขหนึ่งน้ัน การสนับสนุนใหมีผูเลือกหมายเลขสาม
ซ่ึงคาดไดวาไมมีทางชนะมากขึ้น ก็คือการเพิ่มโอกาสใหหมายเลขหนึ่งชนะ และการตัดทางชนะ
การเลือกตั้งของหมายเลขสองนั่นเอง ดังเชนที่พวกรีพับลิกันกลาวกันวา เม่ือคราวแขงขันเลือก
ประธานาธิบดีอเมริกันเม่ือ ค.ศ. ๑๙๙๖ น้ัน ที่ Clinton ชนะ Bush ได ก็เพราะผูออกเสียงที่นิยม
พรรครีพับลิกันจํานวนหนึ่งแบงคะแนนไปให Perot ซ่ึงมีนโยบายอนุรักษทํานองเดียวกับ Bush 
น่ันเอง และในทางกลับกัน พวกเดโมแครตก็อางวา คราวที่ Gore แพ Bush เม่ือ ค.ศ. ๒๐๐๐ น้ัน 
ก็เปนเพราะผูนิยมเดโมแครตจํานวนหนึ่งไปเทคะแนนเลือก Ralph Nader แหงพรรคกรีน  
 นอกจากนั้น สื่อมวลชนยอมจะมีอิทธิพลอยางยิ่งในระบบเลือกผูแทนเสียงขางมาก 
เน่ืองจากผูออกเสียงลงคะแนนจะมีพฤติกรรมการลงคะแนนตามกระแสความนิยมที่แพรในสื่อสาร
มวลชน เพราะไมตองการใหคะแนนเสียงของตนสูญเปลาในการเลือกผูแพน่ันเอง แมในหมูคนที่
ไมเชื่อตามกระแสสื่อมวลชนก็จะตองยอมรับวาผูออกเสียงรายอ่ืนที่ไมไดติดตามการเมืองอยาง
ใกลชิดมักจะคลอยตามกระแสสื่อมวลชน ดวยเหตุน้ีใครที่ดึงดูดความสนใจของสื่อมวลชนไดมาก 
ก็จะมีโอกาสเปนตัวเก็งไดมากดวย ในขณะเดียวกันผูสมัครหนาใหม คุณสมบัติสูง แตไดรับความ
สนใจจากสื่อมวลชนนอย อาจเสียโอกาสที่จะไดรับเลือกไปได หากผูออกเสียงเกิดเชื่อวาจะไมได
รับเลือกตั้ง ผูที่เคยตั้งใจจะเลือกก็อาจเปลี่ยนใจไดงาย และทําใหไมมีโอกาสทําหนาที่เปนผูแทน 
ในที่สุด 
 ปญหาตาง ๆ อันเกิดจากระบบการเลือกตั้งผูแทนเสียงขางมากนี้ ทําใหปจจุบันมีการ
รณรงคในประเทศตาง ๆ ที่ใชระบบน้ีใหหันมาใชระบบเลือกตั้งแบบสัดสวนแทน โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในอังกฤษและอเมริกาไดมีการรณรงคอยางจริงจัง และมีขอมูลแพรหลายในระบบขอมูล
สารสนเทศนานาชาติจํานวนมาก แมในอังกฤษเอง ก็ปรากฏวาการเลือกตั้งในสกอตแลนด และ 
ในเวลส ก็ปรับไปเปนแบบสัดสวนแลว และการเลือกตั้งผูแทนของอังกฤษในสหภาพยุโรป 
ในปจจุบันก็ไดเปลี่ยนไปเปนแบบสัดสวนไปเรียบรอยแลว ในประเทศที่เคยอยูในเครือจักรภพที่ได
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หันไปใชระบบการเลือกตั้งแบบสัดสวนแลวก็ไดแก นิวซีแลนด และออสเตรเลีย และคาดวา
แคนาดาก็จะตามไปในไมชา 
 

  ๒.๒  ระบบเลือกผูแทนตามหลักสัดสวน 
 สวนในระบบเลือกผูแทนตามหลักสัดสวนนั้น ผูแทนราษฎรไดแกผูแทนของพรรคหรือ
กลุมการเมืองที่สงผูสมัครเขารับการเลือกตั้งตามสัดสวนคะแนนมากนอยที่ผูออกเสียงเลือกตั้ง 
ทั้งประเทศไดลงคะแนนใหไว พรรคที่ไดรับคะแนนเสียงสนับสนุนรวมกันไมถึงกึ่งหน่ึงของผูออก
เสียงลงคะแนนยอมไมมีทางมีที่น่ังในสภาผูแทนราษฎรเกินสัดสวนคะแนนที่ตนไดรับ การจัดตั้ง
รัฐบาลพรรคเดียวจะมีไดก็เฉพาะในกรณีที่พรรคนั้นไดคะแนนเสียงในการเลือกตั้งเกินกวากึ่งหน่ึง
ของจํานวนผูออกเสียงทั้งหมดเทานั้น   
 ระบบเลือกตั้งแบบสัดสวนนี้มีขึ้นเพ่ือวางหลักประกันใหการปกครองเปนไปโดยสะทอน
ความตองการของประชาชนไดมากที่สุดตามสัดสวนความนิยมของประชาชน และคุมครองใหฝาย
เสียงขางนอยไดมีผูแทนของตนตามสัดสวน ระบบน้ีเอ้ือเฟอตอการมีผูแทนเปนผูหญิง หรือเปน
ผูแทนของคนสวนนอย และเปดโอกาสใหมีสมัครที่ไมมีทุนมากมีโอกาสไดรับเลือก และมี 
แรงดึงดูดใหประชาชนมาออกเสียงลงคะแนนมากกวาระบบเลือกผูแทนเสียงขางมาก แตใน
ขณะเดียวกันก็ทําใหการจัดตั้งรัฐบาลผสมเกิดขึ้นไดงาย เพราะโอกาสที่พรรคใดพรรคหนึ่งเพียง
พรรคเดียวจะมีที่น่ังในสภาเกินกึ่งหน่ึงน้ันเกิดขึ้นไดนอยกวาการเลือกตั้งแบบเสียงขางมาก 
 ในระบบเลือกผูแทนตามสัดสวนนั้นอาจมีหลักเกณฑแตกตางกันไปไดหลายแบบ 
โดยทั่วไปจะใชวิธีใหผูออกเสียงเลือกตั้งลงคะแนนเลือกผูสมัครที่ตนประสงคจะเลือกเปนผูแทน 
โดยนําคะแนนนิยมของผูสมัครนั้นไปคิดรวมกันกับผูสมัครพรรคเดียวกันเปนคะแนนรวมของ
พรรค แลวนําคะแนนรวมทั้งประเทศของแตละพรรคมาคิดเปนสัดสวนคะแนน เพ่ือจัดสรรที่น่ังใน
สภาตามสัดสวนคะแนนของแตละพรรค หรือจะใชวิธีเลือกพรรคโดยตรงจากบัญชีรายชื่อก็ได โดย
นําคะแนนที่ไดมาคิดตามสัดสวน เชนพรรคที่หน่ึงไดรับคะแนนนิยมจากผูสมัครรับเลือกตั้งรวมกัน 
๔๐% ก็จะมีที่น่ังในสภารวมกัน ๔๐% สวนพรรคที่สองไดรับคะแนนนิยมรวมกัน ๒๐% ก็จะไดรับ
จัดสรรที่น่ังในสภา ๒๐% และพรรคอื่น ๆ ก็จะไดรับการจัดสรรที่น่ังเปนสัดสวนในทํานองเดียวกัน
ตามลําดับไป วิธีน้ีเปนวิธีที่นิยมใชกันในระบบเลือกตั้งแบบสัดสวนสวนใหญ โดยมีตนเคามาจาก
การเลือกตั้งของฟนแลนด และเนเธอรแลนด และเปนที่นิยมกันในกลุมประเทศภาคพื้นยุโรป 
 เม่ือแตละพรรครูวาตนมีสัดสวนที่น่ังจํานวนเทาใดแลว ขั้นตอไปก็เปนการจัดสรรที่น่ังแก
ผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค ซ่ึงก็มีเกณฑแตกตางกันไปเชนกัน เชนบางประเทศคิดตามสัดสวน
คะแนนที่ผูสมัครไดรับ โดยใหผูที่ไดรับคะแนนนิยมมากที่สุดมีสิทธิดีกวา บางประเทศก็ใหจัดสรร 
ที่น่ังตามบัญชีรายชื่อ โดยใหผูอยูในลําดับตนของบัญชีรายชื่อผูสมัครของพรรคมีสิทธิไดรับจัดสรร
ที่น่ังตามสัดสวนของพรรคกอน โดยวิธีน้ีผูสมัครของพรรคซึ่งไมไดรับคะแนนสูงสุดในเขตของตัว 
ก็ยังอาจจะมีโอกาสเขาไปนั่งในสภาไดตามหลักสัดสวน บัญชีรายชื่อของพรรคนี้ตองประกาศให 
ผูออกเสียงเลือกตั้งรับรูลวงหนากอนการเลือกตั้ง และจะเปลี่ยนแปลงหลังเลือกตั้งแลวไมได 
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 นอกจากระบบสัดสวนตามวิธีขางตนแลว ยังมีวิธีที่เปนที่นิยมกันอีกแบบหนึ่ง คือระบบ
การโอนคะแนนของผูไดรับเลือกสวนที่เกินคาเฉลี่ยที่ผูสมัครที่ไดรับเลือกตั้งควรไดรับไปยังผูที่
ไดรับความนิยมในลําดับถัดไป ดังที่ใชอยูในไอรแลนด สกอตแลนด ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด
เปนตน ตามวิธีน้ีผูออกเสียงเลือกตั้งมักมีสิทธิลงคะแนนเลือกหลายคะแนน และจะตองเลือก
ผูสมัครรับเลือกตั้งโดยจัดลําดับตามความนิยมกอนหลังเอาไว นอกจากนี้จะมีการกําหนดสัดสวน
คะแนนที่ผูแทนควรไดรับ๒ ผูที่ไดคะแนนถึงระดับน้ีก็จะไดรับการจัดสรรที่น่ังไปกอน สวนคะแนน
ที่เกินมาก็จะนําไปคิดจัดสรรใหแกผูที่ไดรับคะแนนนิยมลําดับรองลงไป 
 อยางไรก็ดี ระบบการเลือกผูแทนตามสัดสวนนี้ไดรับการวิจารณวา ทําใหคะแนนเสียงของ
ประชาชนกระจายไปตามพรรค ทําใหเกิดพรรคที่ไดผูแทนเสียงขางมาก และจัดตั้งรัฐบาลแบบ
พรรคเดียวไดยาก การดําเนินนโยบายของรัฐบาลตองใชความสามารถในการประนีประนอม 
อยางสูง และในกรณีที่ตกลงกันไมได ก็อาจทําใหรัฐบาลไรเสถียรภาพไดงาย ดังตัวอยางเชน กรณี
ของเยอรมันยุคกอนสงครามโลก ซ่ึงใชระบบการเลือกตั้งแบบสัดสวนทําใหเกิดพรรคเล็กจํานวน
มากในสภา๓ หรือในอิตาลีซ่ึงรัฐบาลแตละรัฐบาลมีอายุสั้นมาก มีการยุบสภาและเลือกตั้งใหม
บอยครั้ง และอาจเกิดกรณีที่พรรคหัวรุนแรงมีโอกาสมีที่น่ังในสภาและเขารวมรัฐบาลไดงาย 
นอกจากนี้ในบางกรณีที่พรรคขนาดใหญไมอยูในฐานะที่จะรวมรัฐบาลกัน ก็อาจทําใหพรรคขนาด
เล็กฉวยโอกาสกดดันพรรคขนาดใหญที่เปนตัวตั้งตัวตีในการจัดตั้งรัฐบาลไดมาก และทําใหพรรค
เล็กมีนํ้าหนักทางการเมืองมากเกินไป ดังเชนกรณีของพรรคเสรีประชาธิปไตยของเยอรมันซึ่งมี
คะแนนเฉลี่ยประมาณ ๑๒ % กลายเปนตัวแปรในการจัดตั้งรัฐบาลที่ขาดเสียไมได ไมวาพรรค
ใหญฝายใดจะชนะการเลือกตั้ง เพราะตองอาศัยพรรคเล็กเขารวมเปนรัฐบาล ทําใหพรรคเสรี
ประชาธิปไตยไดเปนรัฐบาลยาวนานถึงรวม ๕๐ ป ในระยะเกือบ ๖๐ ปที่มีการจัดตั้งรัฐบาล
เยอรมันหลังสงครามโลกครั้งที่สองเปนตนมา๔  
 
 

                                                  

  ๒โดยทั่วไปมักคิดจากจํานวนผูออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด หารดวยจํานวนที่นั่งในสภาบวกหนึ่ง แลว
นําผลลัพธมาบวกดวยหน่ึงอีกครั้ง หรือ Quota = [Votes/ (seats+๑) + ๑]. 
  ๓เหตุนี้เองที่ทําใหตองมีการตรารัฐธรรมนูญหลังสงครามโลกเสียใหม โดยใหคงการเลือกตั้งแบบ
สัดสวนไว แตกําหนดใหมีเพดานคะแนนขั้นต่ํา ๕% และวางระบบใหการลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรี 
จะกระทําไดก็ตอเมื่อเปนการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหมไปพรอมกัน ดังที่เรียกกันวาเปน constructive 
non-confidence vote. 
  ๔ตัวอยางที่นาสนใจไดแก กรณีที่หัวหนาพรรคเสรีประชาธิปไตย ซึ่งเปนพรรคชนชั้นกลางของเยอรมัน 
คือนาย Genscher ไดชื่อวาเปนรัฐมนตรีวาการตางประเทศที่ดํารงตําแหนงนานที่สุดของโลก (รองลงไปคือ 
นายโกรมิโกแหงรัสเซีย) เพราะพรรคของตนเขารวมรัฐบาลตลอดมา และหัวหนาพรรคซึ่งมีความสามารถดาน
นโยบายตางประเทศไดรับตําแหนงรัฐมนตรีตางประเทศมาตลอด ทั้ง ๆ ที่ทานผูนี้ไมเคยชนะการเลือกตั้งในเขต
ที่ตนลงสมัครเลย. 
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๓.  การผสมระบบเลือกตัง้แบบตาง ๆ  
 

 ในทางปฏิบัติมักมีการผสมผสานสองระบบนี้เขาดวยกัน  อยางไรก็ดี หากวิเคราะหระบบ
การเลือกตั้งในระบบผสมเหลานี้ตามหลักวิชาแลว เราก็จะพบวาระบบการเลือกตั้งน้ัน ๆ เดินตาม
หลักการของระบบใดในสองระบบนี้เปนหลัก  
 หากจะนําเอาระบบการเลือกตั้งแบบตาง ๆ ที่มีใชในทางปฏิบัติในประเทศตาง ๆ มา
แยกแยะดู โดยพิจารณาวาระบบนั้น ๆ ถือหลักเสียงขางมาก กับหลักสัดสวนเปนเกณฑ เรา 
ก็พอจะจัดหมวดหมูระบบตาง ๆ ออกเปน ๑๐ ระบบใหญ ๆ เพ่ือทําความเขาใจโดยเทียบไดจาก
ตารางเปรียบเทียบตามลําดับดังตอไปน้ี๕ 
 

ระบบเลือกผูแทนเสียงขางมาก ระบบเลือกผูแทนตามสัดสวนคะแนนเสียง 

ระบบเสียงขางมาก แบบเขตเดียว คนเดียว 
โดยทั่วไปใชในประเทศที่ไดรับอิทธิพลจากระบบ
การเมืองขององักฤษและอเมริกัน ตัวอยางเชน 
อังกฤษ มาเลเซีย สิงคโปร 

ระบบเลือกผูแทนตามสัดสวนในเขตขนาดใหญ
หลายเขต แตละเขตมีผูแทนหลายสิบคน เชน 
ในเนเธอรแลนด 

ระบบเสียงขางมากเด็ดขาด แบบเขตเดียวคนเดียว 
โดยนําผูชนะสองคนแรกมาเลือกอีกครั้ง 
ตัวอยางเชน ระบบเลือกต้ังของฝรัง่เศส 

ระบบเลือกผูแทนตามสัดสวน โดยมีระบบเลือก
ผูแทนรวมและผูแทนเขต แยกจากกันชัดเจน  
เชนในรัสเซีย โครเอเชีย ลิธัวเนีย 

ระบบเสียงขางมาก แบบกําหนดใหมีผูแทน 
ชนสวนนอยโดยเฉพาะ ตัวอยางเชนการเลือกตั้ง 
ในบางมลรัฐของเยอรมัน  

ระบบผูแทนตามสัดสวนแบบผสมผูแทนเขต  
กับผูแทนพรรคทั้งประเทศ โดยเลือกคะแนนเดียว 
เชนในฟนแลนด หรือเลอืกสองคะแนน แยกเลือก
พรรคกับเลอืกคน เชนในเยอรมน ี

ระบบเสียงขางมาก แบบเขตเลือกต้ังขนาดใหญ
โดยมีผูแทนหลายคน (Block vote) ตัวอยางเชน
ไทย กอน รธน.๔๐ 

ระบบผูแทนเขตแบบผูชนะโอนคะแนนสวนเกิน
สัดสวนของตนใหผูไดรับเลือกในอันดับถัดไป 
(Single Transferable Vote)เชนในออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด 

ระบบเสียงขางมากแบบผูแทนเขต โดยมีบญัชี
รายชื่อแซม ตัวอยางเชนในญี่ปุน และไทย  
ตาม รธน. ๔๐ 

ระบบผูแทนแบบสัดสวนเต็มรูปทั้งประเทศ  
(บัญชีรายชื่อ) เชนในเนเธอรแลนด และประเทศ
ยุโรปตะวันตกสวนใหญ 

 

                                                  

  ๕โปรดเทียบ Dieter Nohlen, Wahlrecht und Parteiensystem [Electoral Law and the Party 
System], ๓rd ed., Opladen ๒๐๐๐, p.๑๘๐. 
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๔.  ตัวอยางระบบเลือกตัง้ของเยอรมนั 
  

 ๔.๑ ความเขาใจผิด ๆ เก่ียวกับการเลอืกตั้งของเยอรมัน 
 กอนสงครามโลกครั้งที่สองระบบเลือกตั้งของเยอรมันเปนแบบสัดสวน ซ่ึงสงผลทําใหเกิด
พรรคเล็กพรรคนอยจํานวนมาก และรัฐบาลไมม่ันคง ขณะเดียวกันความสัมพันธระหวาง
ผูแทนราษฎรกับเขตเลือกตั้งก็ไมแนบแนน ดังนั้นจึงไดมีการปฏิรูปการเมืองในเยอรมันโดยมุงให
เกิดรัฐบาลที่ม่ันคง และจัดใหมีเพดานขั้นต่ํา (threshold) สําหรับพรรคที่ชนะการเลือกตั้ง และ
พัฒนาระบบการเลือกตั้งแบบสัดสวนโดยคํานึงถึงผูชนะการเลือกตั้งในแตละเขตขึ้น หรือที่เรียก
กันวา personified proportional representation และอาจนับไดวาเปนระบบเลือกตั้งที่เปนตนแบบ
ที่ไดรับความสนใจอยางยิ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งในระบบที่เกิดการแบงแยกทางการเมืองเปนขั้ว 
เปนฝายที่ขัดแยงกันชัดเจน  
 มีคนจํานวนมากอธิบายวาระบบการเลือกตั้งแบบของเยอรมันนั้นเปนแบบผูแทนเขต
ครึ่งหนึ่ง และผูแทนตามบัญชีรายชื่ออีกครึ่งหนึ่ง ซ่ึงเปนความเขาใจที่ผิด เพราะแทจริงแลวระบบ
การเลือกตั้งของเยอรมันเปนแบบสัดสวนเปนดานหลัก แตเปนระบบสัดสวนที่คํานึงถึงการเลือก
บุคคลดวยเทานั้น เหตุที่มักมีผูเขาใจผิดเชนนี้ก็เปนเพราะกฎหมายเลือกตั้งเยอรมันกําหนดไววา
ใหกําหนดเขตเลือกตั้งเปนจํานวนครึ่งหน่ึงของจํานวนที่น่ังในสภา แลวใหพรรคแตละพรรคสง
ผูสมัครรับเลือกตั้งไดสองแบบ คือผูสมัครเขารับเลือกตั้งในแตละเขตเลือกตั้ง  และผูสมัครแบบ
บัญชีรายชื่อของพรรค และในการเลือกตั้งก็ใหผูลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมีสิทธิลงคะแนน  
๒ คะแนน โดยคะแนนหนึ่งเลือกผูแทนเขต อีกคะแนนหนึ่งใหเลือกพรรคที่สงบัญชีรายชื่อผูสมัคร
เขารับเลือกตั้งในการเลือกตั้งคราวนั้น ดวยเหตุน้ีจึงมีผูดวนสรุปเอาวาสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของเยอรมันมาจากเขตเลือกตั้งครึ่งหน่ึง และมาจากบัญชีรายชื่ออีกครึ่งหนึ่ง ซ่ึงไมถูกตอง เพราะ
อันที่จริงแลวการคิดคํานวณคะแนนเพื่อจัดสรรที่น่ังใหแกแตละพรรคนั้น กฎหมายกําหนดใหคิด
จากคะแนนที่เลือกพรรค และจัดสรรที่น่ังใหแตละพรรคตามสัดสวนคะแนนที่ไดรับ กลาวคือใหนํา
ที่น่ังทั้งหมด (ไมใชครึ่งหนึ่ง) มาจัดสรรตามหลักสัดสวน และดวยเหตุน้ีเราจึงเรียกวาการเลือกตั้ง
ของเยอรมันเปนการเลือกตั้งแบบสัดสวนเปนหลัก ไมใชการเลือกผูแทนเขตเปนหลัก  
 ขอดีของเยอรมันที่แตกตางจากระบบสัดสวนทั่วไปก็คือ ระบบการเลือกตั้งของเยอรมัน
คํานึงถึงเสียงของประชาชนในแตละเขตเลือกตั้งที่ไดลงคะแนนเลือกผูแทนของตนประกอบดวย 
ดังน้ันผูที่ไดคะแนนสูงสุดและเปนผูชนะการเลือกตั้งดวยเสียงขางมากในเขตนั้นยอมไดสิทธิเขาไป
น่ังในสภาตามสัดสวนของพรรคกอน หลังจากนั้นหากยังมีที่น่ังวางตามหลักสัดสวน ผูสมัครใน
บัญชีรายชื่อ หรือผูสมัครซึ่งไมไดชนะในเขตที่ตนสมัครแตมีชื่ออยูในบัญชีในระดับตน จึงจะมีสิทธิ
ไดรับการจัดสรรที่น่ังตามโควตาในระบบสัดสวนของพรรคเปนลําดับถัดมา 
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  ๔.๒  การแปรคะแนนเลือกตั้งเปนจํานวนที่น่ังในสภาผูแทนราษฎรของเยอรมัน 
 การแปรคะแนนเลือกตั้งเปนจํานวนที่น่ังของผูแทนในสภาฯ น้ันมีหลายวิธี ซ่ึงเปนเรื่องที่
นักคณิตศาสตรคิดคนและเสนอไวหลายทาง แตสําหรับวิธีการของเยอรมันนั้นเปนวิธีการที่ได
แกไขใหมจากระบบเดิมที่เรียกวาระบบ d’Hondt ซ่ึงใชมาตั้งแตหลังสงครามโลกจนกระทั่งมีการ
แกไขใหมเม่ือ ค.ศ. ๑๙๘๕ วิธีการแบบใหมน้ีเรียกวาระบบ Hare-Niemayer ซ่ึงเปนชื่อที่เรียกเพื่อ
เปนเกียรติแกนักกฎหมายอังกฤษและนักคณิตศาสตรเยอรมันที่วางแนวคิดเรื่องนี้ โดยถือวาเปน
ระบบที่เปนคุณแกพรรคเล็กเสมอกับพรรคใหญ ตางจากระบบ d’Hondt ซ่ึงถูกวิจารณวาเปนคุณ
แกพรรคใหญยิ่งกวาพรรคเล็ก 
 ตามวิธีการของ Hare-Niemayer น้ี การจัดสรรที่น่ังในสภาจะทําโดยถือวาคะแนนรวมที่มี
ผูออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดนับเปน ๑๐๐% ดังน้ันเม่ือจะคํานวณวาพรรคแตละพรรคที่สงผูสมัคร
เขารับเลือกตั้งควรจะมีที่น่ังในสภาเทาใด ก็จะนําเอาคะแนนที่ผูออกเสียงลงคะแนนเลือกพรรค 
น้ัน ๆ มาคิดตามหลักบัญญัติไตรยางค คือนําคะแนนที่ไดมาหารดวยจํานวนคะแนนเสียงที่มี 
ผูมาออกเสียงทั้งหมด แลวคูณดวยจํานวนที่น่ังทั้งหมดในสภา ก็จะไดจํานวนที่น่ังในสภาสําหรับ
พรรคนั้น ๆ ในการเลือกตั้งคราวนั้น ดังจะเห็นไดจากสมการตอไปน้ี 
 
 ที่น่ังในสภาของพรรค  = จํานวนคะแนนเสียงที่ได x จํานวนที่น่ังทั้งหมดในสภา 
 
 
 ตัวอยางเชน ถาเยอรมันมีจํานวนที่น่ังในสภาทั้งสิ้น ๕๐๐ (กอนการรวมประเทศ) หรือ 
๖๐๐ ที่น่ัง (หลังรวมกับเยอรมันตะวันออก) ก็ใหเอาคะแนนเสียงที่พรรคไดรับในการเลือกตั้ง 
ครั้งน้ันมาคูณดวย ๕๐๐ หรือ ๖๐๐ แลวแตกรณี แลวหารดวยจํานวนผูมาออกเสียงทั้งหมดในการ
เลือกตั้งคราวนั้น 
 โดยที่กฎหมายเลือกตั้งกําหนดเพดานขั้นต่ําไววาพรรคการเมืองที่ไดคะแนนไมถึง ๕% 
จะไมนํามาคิดคํานวณที่น่ังในสภา ดังนั้นพรรคการเมืองที่ไดคะแนนนอยกวา ๕% ก็จะถูกคัด
ออกไป 
 ผลลัพธที่ไดจากการคํานวณในชั้นนี้โดยทั่วไปจะมีทศนิยมหลายตําแหนง เชน ๑๘๒.๖๗  
หรือ ๙๒.๘๒ เปนตน  
 ในการจัดสรรที่น่ังตามวิธี Hare-Niemeyer น้ันในลําดับแรกใหจัดตามจํานวนเต็มเสียกอน 
ตามตัวอยางขางตน พรรคแรกจะไดที่น่ัง ๑๘๒ ที่น่ัง และพรรคหลังจะไดที่น่ัง ๙๒ ที่น่ัง ถาแบง
ตามจํานวนเต็มแลวยังมีที่น่ังวางอยูก็ใหนํามาจัดแบงตามลําดับคาสูงต่ําของจํานวนเศษหลัง 
จุดทศนิยม ซ่ึงจากตัวอยางขางตน ถายังมีที่น่ังเหลืออยูเพียง ๑ ที่น่ัง จะไดผลวาพรรคแรกไมได
เพ่ิม สวนพรรคหลังจะไดเพ่ิมอีก ๑ ที่น่ังเปน ๙๓ ที่น่ัง เพราะพรรคหลังมีเศษหลังจุดทศนิยมสูง
กวาพรรคแรก  สวนในกรณีที่ จํานวนเศษหลังจุดทศนิยมมีจํานวนเทากัน ดังน้ีกฎหมาย 
ก็กําหนดใหประธานกรรมการเลือกตั้งตัดสินดวยวิธีจับสลาก 
 

จํานวนคะแนนที่มีผูออกเสียงทั้งหมด 
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การจัดสรรทีน่ั่งในการเลอืกตั้งสมาชกิสภาผูแทนราษฎรของเยอรมัน 

มลรัฐที่มีเขตเลือกตั้ง ๕๐ เขต จะมีผูแทนราษฎรรวมกันเปนสองเทาของจํานวนเขตเลือกตั้ง คือจํานวน ๑๐๐ คน จํานวนผูแทนของแตละพรรคจะไดรับการ
จัดสรรตามหลักสัดสวนจากคะแนนที่สองที่ผูลงคะแนนลงใหพรรค แตโดยรวมแลวจะไดผลวาผูแทน ๕๐ คนจะมาจากผูที่ชนะการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง 
แตละเขตโดยตรง สวนผูแทนราษฎรอีก ๕๐ คนจะมาจากบัญชีรายชื่อของพรรคตามระบบสัดสวน 

พรรคตาง ๆ จะมีที่นั่งในสภาตามสัดสวนคะแนนที่ตนไดรับ สวนที่นั่งที่ไดมา
จากการชนะเลือกตั้งผูแทนในแตละเขตจะนํามาหักออกเพื่อจัดสรรใหแกผูชนะ
ในแตละเขตของแตละพรรคเสียกอน 

ในกรณีที่จํานวนผูสมัครของพรรคใดไดรับเลือกจากเขตมาโดยตรงมากกวา
จํานวนที่นั่งตามหลักสัดสวนของพรรคนั้น ผูไดรับเลือกเปนผูแทนเขตยังคงมี
สิทธิไดที่นั่งในสภา แมจะเกินสัดสวนของพรรคก็ตาม ที่นั่งชนิดนี้เรียกวา  
“ที่นั่งเสริม” (Ueberhangsmandate) และพรรคอื่น ๆ ก็จะไดรับชดเชยดวย
เปนสัดสวนลดหลั่นกันไป แตตองไมเกินจํานวนที่นั่งเสริมของผูไดรับเลือก
โดยตรง 

พรรค ที่นั่งที่พรรค 
มีสิทธิไดตาม
หลักสัดสวน 

ที่นั่งที่ไดจาก
การชนะใน 
แตละเขต 

ที่นั่งที่จัดสรร
แกบัญชี
รายชื่อ 

จํานวนที่นั่ง 
ที่ไดรับ
ทั้งสิ้น 

จํานวนที่นั่งที่ได
จากเขตโดยตรง 

จํานวนที่พึงได
ตามหลัก
สัดสวน 

จํานวนที่พึงได
จากบัญชีรายชื่อ 

จํานวนที่นั่ง 
ที่ไดรับทั้งสิน้ 

A ๔๖ ๓๐ ๔๖-๓๐=๑๖ ๔๖ ๔๘ ๔๖ ๐ ๔๘∗ 

B ๔๔ ๒๐ ๔๔-๒๐=๒๔ ๔๔ ๒ ๔๔ ๔๒ ๔๔ 

C ๑๐ ๐ ๑๐-๐=๑๐ ๑๐ ๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

                                                  

  ∗พรรค A ไดรับที่นั่งเสริมพิเศษจํานวน ๒ ที่นั่ง. 
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  แผนภาพนี้ไมเพียงแตแสดงใหเห็นวิธีการคํานวณโดยการหักจํานวนที่น่ังที่ไดรับจาก
การชนะคะแนนเสียงขางมากในเขตเลือกตั้งออกจากที่น่ังที่พรรคพึงไดตามหลักสัดสวนเทานั้น 
แตยังแสดงใหเห็นลักษณะพิเศษของการเลือกตั้งของเยอรมันอีกดวย กลาวคือถาจํานวนผูแทน
เขตของพรรคที่ไดรับเลือกมาจากคะแนนเสียงที่เลือกผูแทนเขตมีจํานวนลนเกินจากจํานวน
สัดสวนที่พรรคนั้นพึงจะไดรับตามหลักสัดสวน พรรคนั้น ๆ ก็ยังมีสิทธิที่จะไดรับที่น่ังสวนที่เกิน
น้ันไว ในกรณีเชนนี้ จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งสภาจะมีจํานวนเพ่ิมขึ้นเปนกรณีพิเศษ
เปนการชั่วคราวสําหรับสมัยเลือกตั้งน้ัน ๆ ซ่ึงเยอรมันเรียกวา “Ueberhangsmandate” และเรา
อาจจะเรียกวาที่น่ังเสริมพิเศษก็คงได วิธีการจัดสรรที่น่ังแบบนี้เปนไปตามหลักที่วาการตัดสิทธิ
ของผูที่ไดรับเลือกตั้งเปนผูแทนจากเขตเลือกตั้งโดยตรงจะกระทํามิได อยางไรก็ดี กรณีมีที่น่ัง
เสริมชั่วคราวนี้เกิดขึ้นนอยครั้ง และมีจํานวนนอยมากดวย 
 

 กรณีที่เกิดมีที่น่ังเสริมพิเศษ หรือ Ueberhangsmandate น้ีอาจเกิดขึ้นไดหลายทาง
ดวยกัน แตสาเหตุสําคัญอยางหน่ึงก็คือกรณีที่อัตราการออกเสียงลงคะแนนของผูมีสิทธิออก
เสียงในทองที่มลรัฐใดมลรัฐหน่ึงมีปริมาณนอยกวาระดับเฉลี่ยของทั้งประเทศ หรือในกรณี 
ที่พรรคใดพรรคหนึ่งไดคะแนนเสียงนําพรรคอื่น ๆ โดยเฉือนคะแนนหางกันเพียงเล็กนอยใน 
ทุก ๆ เขตเลือกตั้ง เปนเหตุใหชนะคะแนนเขตหลายเขต และอีกพรรคหนึ่งสูญเสียคะแนนของ
ตัวในเขตเหลานั้นไปมากกวาระดับเฉลี่ย 
 
๕.  ขอเสนอแนะสงทาย 
 

 การเลือกตั้งแบบของเยอรมันนี้ นับวาเปนระบบสัดสวน เพราะถือคะแนนที่เลือกพรรค
เปนคะแนนชี้ขาดวาจํานวนผูแทนราษฎรสังกัดพรรคนั้น ๆ รวมทั้งหมดเทาใดตามสัดสวน
คะแนนรวมทั้งประเทศที่พรรคนั้นไดรับ ในแงน้ีหากจะเปรียบเทียบกับระบบการเลือกตั้งตาม
รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ ซ่ึงมีการเลือกผูแทนเขตจํานวน ๔๐๐ คน และเลือกผูแทนในระบบบัญชี
รายชื่อของพรรคโดยคิดคะแนนตามสัดสวนอีก ๑๐๐ คนแลว เราก็จะเห็นไดวา ขณะที่เยอรมัน
ถือหลักนับคะแนนในระบบสัดสวนทั้ง ๑๐๐% แตในระบบของไทยเรานั้นมีผูแทนในระบบ
สัดสวนเพียงหนึ่งในหา หรือเพียง ๒๐% เทานั้น ดวยเหตุน้ีคะแนนที่ผูออกเสียงลงคะแนนเลือก
ผูแทนในเขตเลือกตั้งจึงมีคาคะแนนนับทางการเมืองเฉพาะคะแนนที่เลือกผูชนะการเลือกตั้งใน
แตละเขตเทานั้น คะแนนของผูที่เลือกผูสมัครที่ไดคะแนนรองลงไปยอมไมมีคาในทางการเมือง
อีกเลย ดวยเหตุน้ีคะแนนอยางนอย ๔๙% ของผูที่เลือกผูสมัครที่ไดคะแนนเปนอันดับสองและ
สามในแตละเขต หรือรวมแลวอยางนอยราว ๓๙ % ของคะแนนทั้งหมดจึงเปนคะแนนที่สูญเปลา 
และไมมีคาการนับในทางการเมืองเลย ทําใหเสียงของผูออกเสียงลงคะแนนที่เปนฝายขางนอย
จํานวนหนึ่งเปนเสียงที่ไมมีผูแทนเปนปากเปนเสียงใหเลย และทําใหฝายขางนอยกลายเปน 
ฝายที่ไมมีสิทธิมีเสียงไปเพราะระบบเลือกตั้ง ซ่ึงหากไมหาทางใหสามารถแสดงออกมาโดยมีการ
รับฟงตามสมควร เสียงที่ไมมีใครไดยินเหลานี้อาจจะกลายเปนความสิ้นหวังเพราะไมมีปากไมมี
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เสียง และอาจแปรไปเปนความไมพอใจจนกลายเปนความรุนแรงไปไดโดยไมจําเปน ควรที่เรา
จะหาทางแกเสียแตเวลานี้ ทางหนึ่งที่จะแกไดก็คือการนําเอาระบบการเลือกตั้งแบบสัดสวนมาใช
ในประเทศไทย ซ่ึงในแงน้ีระบบการเลือกตั้งของเยอรมันก็พอจะเปนแบบอยางที่ดีได หรือหากจะ
ใหวิธีเลือกโดยไมแบงคะแนนเปน ๒ คะแนน คะแนนหนึ่งเลือกผูแทนเขต อีกคะแนนหนึ่งเลือก
ผูแทนพรรคแบบเยอรมัน ก็อาจจะลองใชวิธีลงคะแนนเพียงคะแนนเดียวเลือกทั้งผูสมัครในเขต
และเลือกพรรคไปในขณะเดียวกัน ดังที่ใชอยูในฟนแลนดมาเปนแบบอยาง โดยนําเอาความคิด
เรื่องการจัดสรรที่น่ังตามหลักสัดสวนตามแบบที่ใชอยูในประเทศสวนใหญในยุโรป โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในเยอรมันมาปรับใชได  
 ในกรณีเชนนี้เราอาจแบงเขตเลือกตั้งออกเปนจํานวนครึ่งหน่ึงของจํานวนที่น่ังในสภา 
เชนในกรณีที่มีที่น่ัง ๔๐๐ ที่น่ัง ก็จัดใหมีเขตเลือกตั้งเพียง ๒๐๐ เขต ในแตละเขตใหพรรค
การเมืองแตละพรรคมีสิทธิสงผูสมัครเขารับเลือกตั้งไดไมเกิน ๒ คน คือพรรคจะเลือกสงเพียง
คนเดียวหรือไมสงเลยก็ได ขึ้นอยูกับการคาดผลคะแนนของแตละพรรคในเขตนั้น ๆ โดย
ประชาชนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนผูสมัครคนใดคนหนึ่งของพรรคใดพรรคหนึ่งไดเพียงคะแนน
เดียว และคะแนนเสียงของผูสมัครแตละคนที่ไดรับจะนําไปคิดรวมกันเปนคะแนนรวมของพรรค
ที่ผูสมัครนั้นสังกัด เพ่ือนํามาใชในการคํานวณจํานวนที่น่ังในสภาตามหลักสัดสวน เชนพรรค 
ที่หน่ึงไดคะแนนจากผูสมัครของพรรครวมทั้งหมด ๓๕ % ควรมีสิทธิมีที่น่ังในสภา ๑๔๐ คน แต
ไดชนะการเลือกตั้งมาแลวถึง ๑๐๐ เขต ก็ไดที่น่ังในสภาจากผูชนะในเขต ๑๐๐ ที่น่ัง และไดที่น่ัง
ที่พรรคสามารถจัดสรรใหแกผูสมัครของพรรคที่ไมชนะโดยตรงในเขตเลือกตั้งอีก ๔๐ ที่น่ัง ซ่ึง
อาจคิดตามสัดสวนคะแนนที่ผูสมัครในเขตน้ันไดรับตอจํานวนผูมาลงคะแนนในอัตราสูงที่สุด 
เม่ือเทียบกับสัดสวนคะแนนของผูสมัครในเขตอื่น และลดหลั่นลงไปตามลําดับ ดังน้ีเปนตน  
หรือพรรคที่สองไดคะแนนรวม ๓๐ % แตชนะในเขตเลือกตั้งเพียง ๒๐ เขต ดังน้ีก็มีสิทธิมีที่น่ัง
ในสภาถึง ๑๒๐ ที่น่ัง  ดังน้ันพรรคจึงอาจจัดสรรใหแกผูสมัครที่ไมชนะการเลือกตั้งของพรรคถึง 
๘๐ คน ตามลําดับสัดสวนคะแนน เปนตน 
 ในกรณีเชนน้ีบัตรเลือกตั้งก็อาจจะมีลักษณะสังเขปตามตัวอยางดังน้ี 

 

บั ต ร เ ลื อ ก ตั้ ง ส ม า ชิ ก ส ภ า ผู แ ท น ร า ษ ฎ ร  

หลักเกณฑการลงคะแนน 
๑.  ใหทานลงคะแนนไดเพียงคะแนนเดียวเทานั้น 
๒.  โปรดกาเครื่องหมายกากะบาดหนาชือ่ผูสมัครใตชื่อพรรคการเมืองที่ทานตองการเลือกเพียงครั้งเดียวเทานั้น 

ประชาธิปตย มหาชน ชาติไทย ปลดหนี้ ไทยรักไทย 

 เอก  หน่ึง  เสือ  กุง  สี 

 โท  สอง  สิงห  หอย  สา 
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 โดยที่ระบบนี้ไมมีการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ เพราะผูที่พรรคจะจัดสรรที่น่ังใหตอง
เปนผูที่ลงสมัครในสนามเลือกตั้งใดสนามหนึ่ง และไดรับคะแนนนิยมในเขตเลือกตั้งนั้นเปน
สัดสวนสูงกวาผูสมัครในเขตอ่ืน จึงทําใหความสัมพันธระหวางผูสมัครกับผูออกเสียงมีความ
ใกลชิดกันกวาในระบบบัญชีรายชื่อ ในขณะเดียวกันผูที่แพเลือกตั้งในเขตก็ยังไมเสียโอกาสที่จะ
ไดรับการจัดสรรที่น่ังในสภา หากไดคะแนนจากผูออกเสียงในเขตของตัวพอสมควร และคะแนน
ของผูสมัครพรรคเดียวกันในเขตเดียวกันก็ไมตัดกัน แตจะมีสวนดึงผูสมัครที่ไดคะแนนนอยกวา
ใหไดคะแนนสัดสวนสูงขึ้นเม่ือเทียบกับเขตอ่ืน ทําใหเกิดความสามัคคีในหมูผูสมัครสูงขึ้น และ
โดยที่เปนเขตขนาดไมใหญนัก โอกาสที่พรรคเล็กจะมีโอกาสไดคะแนนรวมกันพอที่จะไดที่น่ัง 
ในสภาก็ยังคงมีเหมือนเดิม สวนปญหาวาโอกาสการจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวจะเกิดไดยากและ
จําเปนตองจัดตั้ งรัฐบาลผสมนั้น นาจะพิจารณาวาเปนคุณลักษณะของสังคมไทยที่ มี
ความสามารถในการประนีประนอมยิ่งกวาจะใชวิธีเด็ดขาดที่มักจะมีแนวโนมนําไปสูความขัดแยง
โดยไมจําเปน ทั้งน้ีควรคํานึงไวดวยวา การลงมติไมไววางใจรัฐบาลควรจะผูกไวกับการลงมติ
เลือกนายกรัฐมนตรีคนใหมดวย เพ่ือไมใหการลงมติไมไววางใจทํากันโดยไมสามารถจัดตั้ง
รัฐบาลชุดใหมได และกลายเปนชองวางทางการเมืองโดยไมจําเปน 
 สุดทายผูเขียนใครขอย้ําถึงบทบาทสําคัญของการเลือกตั้งที่ดีวาตองมีอยูดวยกัน 
อยางนอย ๓ ประการก็คือ 
 ๑. ระบบการเลือกตั้ งที่ ดีตองสามารถสะทอนความตองการและผลประโยชน 
อันแตกตางหลากหลายของประชาชนที่อยูรวมกันทั้งประเทศใหเห็นประจักษไดอยางมีลําดับ
เหมาะสม สอดคลองกับความเปนจริงในสังคมผานทางผูแทนราษฎร (Representativeness) 
การเลือกตั้งที่ถูกบิดเบือนหรือไมสามารถสะทอนความตองการของประชาชนใหเปนที่ยอมรับได
อยางเต็มภาคภูมิยอมจะกอใหเกิดความคลางแคลงตอความชอบธรรมในการปกครอง และ
นําไปสูภาวะขาดความไววางใจ และความไมม่ันคงทางการเมือง หรือความแตกแยก จนเกิด
ขัดแยงรุนแรงในที่สุด 
 ๒. ระบบการเลือกที่ดีตองสามารถหลอมรวมใหเกิดบูรณาการทางสังคม กลาวคือ 
ระบบการเลือกตั้งตองไมเพียงแตจะเปนเคร่ืองชี้ตัวผูชนะการเลือกตั้งเทานั้น แตยังจะตอง
สามารถชวยใหเกิดการรวมตัวกันในหมูผูไดรับเลือกตั้งใหเกิดเปนฝายเสียงขางมากที่เปน
ปกแผนเพียงพอแกการสามารถจัดตั้งรัฐบาลได และเกิดฝายเสียงขางนอยที่ไมกระจัดกระจาย
หรือแตกเปนเสี่ยง ๆ แตสามารถรวมกันเปนกลุมกอนมีศักยภาพในการถวงดุลและคานอํานาจ
ฝายเสียงขางมากไดดวย (Party Building) 
 ๓. ระบบการเลือกตั้งที่ดีตองเอ้ืออํานวยใหเกิดฝายเสียงขางมากที่มีขนาดเพียงพอและ
มีหลักประกันในการจัดตั้งรัฐบาล และสามารถกําหนดเจตจํานงทางการเมืองของประเทศได
อยางมีประสิทธิภาพ (Governability) ขณะเดียวกันก็เปนหลักประกันใหฝายขางนอยมีตัวแทน
ของตนเพียงพอแกการถวงดุลและคานอํานาจของรัฐบาล 
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 เม่ือไดพิจารณาคุณลักษณะขางตนแลว ก็จะเห็นไดวาการเลือกตั้งแบบสัดสวน โดยมี
เพดานคะแนนขั้นต่ํา เพ่ือใหผูแทนที่เขาสภามีความเปนกลุมเปนกอนพอสมควรนั้น สามารถ
ตอบสนองคุณลักษณะพึงประสงคขางตนไดทุกประการ ในขณะที่ระบบเลือกตั้งแบบเสียง 
ขางมากจะมีขอดอยตรงที่ไมสามารถสะทอนความตองการและผลประโยชนของประชาชน 
ไดอยางเหมาะสมสอดคลองกับความเปนจริง  
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  ขาพเจารูสึกวา มีความจาํเปนที่จะตองซอม 
ความเขาใจถึงหลักประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ  
ซึ่งคณะราษฎรไดขอพระราชทานมาจาก 
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาฯ วาระบอบ 
ประชาธิปไตยนั้น เราหมายถึงประชาธิปไตย  
อันมีระเบียบตามกฎหมายและศีลธรรม 
และความซื่อสัตยสุจริต ไมใชประชาธิปไตย 
อันไมมีระเบียบหรือประชาธิปไตยที่ไรศีลธรรม 

 
ปรดี ี พนมยงค 

(คาํคม คารม ประชาธปิไตย , สาํนกัพมิพวญิ�ชูน , ๒๕๓๕) 
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ชนาทร จิตติเดโช* 

 

 
ก า ร บั ญ ญั ติ ใ น รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ ว า 

“พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ” กําลัง
เปนประเด็นที่พระสงฆและฆราวาสบางกลุมได
เรียกรองใหมีในรัฐธรรมนูญฉบับที่กําลังรางอยู 
จนนําไปสูการถกเถียงกันในสังคมอยางกวางขวาง
วาการบัญญัติใหพระพุทธศาสนาเปนศาสนา
ประจําชาติในรัฐธรรมนูญน้ันเปนสิ่งที่เหมาะสม
หรือไม 

การบัญญัติรัฐธรรมนูญน้ันถือกําเนิดขึ้น
ในประเทศตะวันตกที่ปกครองในระบอบเสรี
ประชาธิปไตย การบัญญัติรัฐธรรมนูญจึงเปนสิ่งที่
ประเทศเราเรียนรูและรับเอาอิทธิพลของประเทศ
ตะวันตก ดังน้ัน เราจึงไมอาจหลีกเลี่ยงได 
ที่จะพูดถึงเหตุผลในการบัญญัติเร่ืองศาสนาไวใน
รัฐธรรมนูญของประเทศตะวันตก 

ประเทศในตะวันตกนั้นเปนดินแดนที่
เรียนรูเกี่ยวกับความขัดแยงระหวางศาสนาหรือ
ระหวางนิกายในศาสนามายาวนานซึ่งเปนเหตุผล
สําคัญที่ทําใหมีการบัญญัติเร่ืองศาสนาไวใน
รัฐธรรมนูญ 

                                                           
*น.บ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, น.บ.ท.,น.ม. 

(กฎหมายมหาชน)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  นิติกร ๕  
สํานักกฎหมาย  สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ปญหาความขัดแย งทางศาสนาใน
ตะวันตกสามารถยอนไปถึงสมัยกลางของยุโรป 
(Middle Ages) ในชวงคริสตศตวรรษที่ ๖-๑๕  
ซ่ึงเปนยุคที่ศาสนจักรโรมันคาทอลิกโดยมี
สันตะปาปา (Pope) แหงกรุงโรมเปนศูนยกลาง
อํานาจ มีอํานาจอันยิ่งใหญครอบคลุมทั่วทวีป
ยุโรป โดยที่ศาสนจักรไดอางวาตองมีอํานาจเหนือ
อาณาจักรเพื่อจะนําพาสังคมมนุษยไปสูคุณธรรม 

แตความจริงที่เกิดขึ้นหาไดเปนเชนน้ัน
ไม อํานาจอันยิ่งใหญของศาสนจักรโรมันคาทอลิก
ไดครอบงํ าปดกั้ นการแสวงหาความรู ใหม 
ของมนุษย และนําไปสูการเบียดเบียน “พวกนอก
ศาสนา” และกอใหเกิดสงครามศาสนา ตลอดจน
กอใหเกิดการเสื่อมศีลธรรมและการฉอฉลของ
คณะสงฆ  ดังนั้น รัฐเทวาธิปไตย (Theocracy) ใน
สมัยกลางจึงเปนอันตรายตอเสรีภาพของราษฎร 
และเปนอันตรายตอศาสนาเอง เพราะสิ่งที่เปน
ใหญสูงสุดหาใชพระธรรมคําสอนของพระศาสดา
ไมแตกลับเปนกลุมนักบวชหรือผูคลั่งอํานาจ 
ซ่ึงกดขี่บีฑาเอารัดเอาเปรียบประชาชนในนาม 
ของพระเจา 

ในที่สุดจึงเกิดการกระดางกระเดื่องของ
ประชาชนไมยอมรับความชอบธรรมในอํานาจการ
ปกครองของพระสันตะปาปาที่กรุงโรมอีกตอไป 
จนเกิดกระบวนการที่เรียกวาการปฏิรูปศาสนา 
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(Reformation) และมีการตั้งนิกายขึ้นใหมเรียกวา
นิกาย “โปรเตสแตนท” (Protestant) อันเปนการ
ประกาศคัดคานและเลิกนับถืออํานาจศาสนจักร
และสันตะปาปาอยางเปนทางการ และหันมา 
นับถือพระเจาและคัมภีรไบเบ้ิลโดยไมผาน 
ศาสนจักร จนกระทั่งนําไปสูการลมสลายของ 
ศาสนจักรโรมันคาทอลิก ทําใหศาสนาคริสต 
แตกออกเปนหลายนิกายในราวคริสตศตวรรษ 
ที่ ๑๖ 

ขณะเดียวกันก็มีอิทธิพลทางความคิดของ
นักปรั ชญาการเมื องของยุ โรปหลายท าน  
เชน ดังเต (Dante) และมารซิลิโอ แหงพาดัว 
(Marsilio of Padua) ในคริสตศตวรรษที่ ๑๔,  
มาคิอาเวลลี่ (Machiavelli) และฌอง โบแดง (Jean 
Bodin) ในคริสตศตวรรษที่ ๑๖ ที่ไดเสนอวา 
อํานาจอธิปไตยตองเปนของกษัตริย ไมใชเปน 
ของพระสันตะปาปา และขอเท็จจริงทางสังคม 
ที่ เกิดขึ้นก็คือเม่ือศาสนจักรโรมันคาทอลิก 
ลมสลายลง ทวีปยุ โรปซ่ึ งเคยเปนอันหน่ึ ง 
อั นเดี ยวกั นภายใต อํ านาจของศาสนจั กร
โรมันคาทอลิ กที่ อํ านาจอธิปไตยเปนของ
สั นต ะปาปาก็ ไ ด แ ตกออก เป น รั ฐ ช าติ 
(Nation-State) โดยที่มีกษัตริยคอยๆ รวมอํานาจ
เขาสูศูนยกลางจนมี อํานาจเด็ดขาดเปนรัฐ
สมบูรณาญาสิทธิราชย (Absolute Monarchy)  
ที่ อํ านาจอธิปไตยเปนของกษัตริย ในที่ สุ ด  
ซ่ึงเกิดขึ้นในชวงคริสตศตวรรษที่ ๑๖-๑๗ 

แตกระนั้นปญหาทางศาสนาในยุโรป 
ก็ยั งไมจบลงเพราะผูปกครองในรัฐระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยตางตองการใหลัทธิความ
เชื่อศาสนานิกายที่ตนนับถือเปนกฎเกณฑที่ใช
บังคับแกประชาชนในฐานะที่เปนกฎเกณฑสากล
ที่ถูกตองในฐานะ “ศาสนาประจําชาติ” ซ่ึงกษัตริย
สมบูรณาญาสิทธิราชยมักจะใชอํานาจในการ
แทรกแซงความเชื่อทางศาสนาของประชาชนใน

ประเทศ ทําใหเกิดความวุนวายอันมีสาเหตุมาจาก
ความขัดแยงทางศาสนาขึ้นบอยคร้ัง จนนําไปสู
การเขนฆา เกิดเปนสงครามระหวางศาสนา
(นิกาย) จนทําใหมีการอพยพหนีออกจากประเทศ 
ดังเชนชาวอเมริกันสวนหนึ่งไดอพยพมาจากยุโรป
ก็ดวยสาเหตุจากความขัดแยงทางศาสนา 

หลั งจากต องต อสู กั บอํ านาจของ 
ศาสนจักรแลวสังคมตะวันตกตองตอสูกับอํานาจ
เด็ดขาดของกษัตริยสมบูรณาญาสิทธิราชย 
อีกครั้งเพ่ือสิทธิและเสรีภาพของตนซึ่งรวมถึง
เสรีภาพในการนับถือศาสนาดวย  โดยที่ความคิด
ของนักปรัชญาการเมืองเสรี นิยม (Liberalism) 
ในชวงคริสตศตวรรษที่ ๑๗-๑๘ อยางเชน  
จอหน ล็อค (John Lock) และ รุสโซ (Jean Jacques 
Rousseau) ไดมีอิทธิพลอยางสูงตอการนําประเทศ
ตะวันตกกาวไปสูการเปนรัฐเสรีประชาธิปไตย 
ที่ไดแยกรัฐและศาสนาออกจากกัน หรือเรียกวา  
“รัฐฆราวาส” (Secular State)  

การเปนรัฐฆราวาสนั้น รัฐจะไมเขาไป 
ยุงเกี่ยวในเรื่องของศาสนา เพราะถือวาศาสนาเปน
เรื่องของปจเจกบุคคล รัฐจะใหเสรีภาพในการ 
นับถือศาสนาแกประชาชนทุกคน ตราบเทาที่การ
นับถือศาสนานั้นไมละเมิดสิทธิเสรีภาพของ 
บุคคลอื่น และความสงบเรียบรอยของสังคม  ดังที่ 
จอหน ล็อค เคยกลาวไววา 

“ประชาชนตั้ งรัฐบาลขึ้นมาเพื่อที่จะ
เสริมสรางและรักษาสิทธิทางธรรมชาติ ชีวิต 
เสรีภาพ และทรัพยสินของเขาไว แตรัฐบาลไมได
ถูกตั้งขึ้นเพ่ือดูแลใหวิญญาณของประชาชนเมื่อ
สิ้นชีวิตไปแลวไดไปพบกับพระเจาบนสรวงสวรรค 
ถึงแมวาการทําใหวิญญาณรอดพนไปสูสุคติ 
จะเปนเรื่องที่ดี  แตน้ันไมใชหนาที่ที่แทจริงของ
รัฐบาล  การรักษาโรคภัยไขเจ็บเปนภารกิจ 
ที่ดี แตไมใชภารกิจของคนที่ไมไดจบมาทาง
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แพทย การชวยใหวิญญาณรอดพนจึงไมใชกิจ
ของรัฐบาลแตเปนภารกิจของฝายศาสนา”๑ 
 ปจจุบันรัฐเสรีประชาธิปไตยในตะวันตก 
เชน สหรัฐอเมริกา ยุโรปตะวันตก จึงมีบทบัญญัติ
ในรัฐธรรมนูญที่แยกรัฐและศาสนาออกจากกัน
อยางชัดเจน 
  ประเทศสหรัฐอเมริกานั้น แนวความคิด
ดังกลาวไดสะทอนใหเห็นในบทแกไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญบทแรก (First Amendment) ในป  
ค.ศ. ๑๗๙๑ โดยบทบัญญัติดังกลาวมีใจความวา  
“สภานิติบัญญัติจะไมออกกฎหมายทําการ
สถาปนาศาสนาใดศาสนาหนึ่งขึ้นโดยเฉพาะ หรือ
หามการปฏิบัติศาสนกิจโดยเสรี” 
  สหรัฐอเมริกาจึงเปนประเทศที่ยึดหลัก
ของการแยกรัฐออกจากศาสนาโดยหามสถาปนา
ศาสนาประจําชาติ ดังที่ โทมัส เจฟเฟอรสัน 
(Thomas Jefferson) เคยกลาวไววา "ศาสนานั้น
เปนของมนุษยกับพระเจาเทานั้น องคอธิปตย
หรือฝายการเมืองตองไมมาเกี่ยวของดวย" 
  ซ่ึงตอมาในภายหลังไดมีการตีความโดย
ศาลแหงสหรัฐวา “ทั้งมลรัฐและรัฐบาลกลาง 
ไมสามารถสถาปนาศาสนาได ไมมีใครที่จะออก
กฎหมายชวยศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ชวยศาสนา 
ทุกศาสนา หรือใหสิทธิพิเศษศาสนาหนึ่งศาสนาใด
มากกวาศาสนาอื่น ไมมีใครที่จะสามารถบังคับ
หรือจูงใจบุคคลใหไปโบสถหรือไมไปโบสถโดยไม
เต็มใจได หรือบังคับใหเขามีความเชื่อหรือไมเชื่อ
ในศาสนาได”๒ 

                                                           
๑มอริซ  แครนสตัน  (Maurice Cranston)  

ส. ศิวรักษ (แปล), “บทสนทนาทางการเมืองเรื่องความมี 
ใจกวาง” ใน  ปรัชญาการเมือง (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ
สมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย, ๒๕๑๕), หนา  
๒๕–๕๐. 

๒คดี Everson V. Board of Education, ๓๓๐, 
U.S.๑, ๑๖(๑๙๔๗)  

  ในประเทศฝรั่งเศสแนวความคิดดังกลาว
ไดปรากฏในคําประกาศสิทธิมนุษยชนและ
พลเมือง ค.ศ. ๑๗๘๙  มาตรา ๑๐ ซ่ึงบัญญัติวา 
“บุคคลยอมไมตองหวั่นเกรงตอการแสดงความ
คิดเห็นของตน แมจะเปนเรื่องทางศาสนาก็ตาม 
ถาการแสดงออกนั้นไมกระทบกระเทือนความสงบ
เรียบรอยที่กําหนดโดยรัฐบัญญัติ” 
  ตอมารัฐธรรมนูญสาธารณรัฐฝรั่งเศส 
ค.ศ. ๑๙๕๘ มาตรา ๑ บัญญัติวา “ฝรั่งเศสเปน
สาธารณรัฐที่มิอาจแบงแยกได เปนกลางทาง
ศาสนา เปนประชาธิปไตย และเปนของสังคม 
สาธารณรัฐรับรองความเสมอภาคตามกฎหมาย
ของพลเมืองโดยไมแบงแยกแหลงกําเนิด เชื้อชาติ 
หรือศาสนา สาธารณรัฐเคารพตอความเชื่อของ 
ทุกนิกาย โครงสรางของสาธารณรัฐเปนการ
กระจายอํานาจทางปกครอง” 
  และได มี กฎหมายฉบั บลงวั นที่  ๙ 
ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๐๕ บัญญัติถึงการแยก 
ศาสนจักรออกจากอาณาจักรโดยเด็ดขาดวา 
“สาธารณรัฐไมรับรอง ไมสนับสนุนทางการเงิน 
และไมอุดหนุนใด  ๆแกทุก  ๆลัทธิ”  
  ประเทศสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศสจึงเปน
ประเทศที่แยกรัฐกับศาสนาออกจากกันอยาง
เด็ดขาด ทําใหรัฐตองเปนกลางทางศาสนา รัฐ 
ไมสามารถเขาไปมีสวนในการจัดการหรือการ
ดําเนินการของศาสนจักร ตลอดจนการใหเงิน
สนับสนุนในกิจกรรมใด ๆ ของศาสนา และรับรอง
เสรีภาพในการนับถือศาสนาของประชาชน แตการ
เปนรัฐฆราวาสที่แยกรัฐกับศาสนาออกจากกันนั้น
ไมไดหมายความวาจะทําใหประชาชนไรศาสนา
หรือศีลธรรม แตเปนวิธีการขจัดความขัดแยงทาง
ศาสนาเทานั้น 
  สําหรับประเทศไทยซึ่งไดรับอิทธิพล 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยและการบัญญัติ
รั ฐธรรมนูญมาจากประเทศตะวั นตกนั้ น 



 

บทความทางวิชาการ 

๙๔ 

รัฐธรรมนูญไดรับรองเสรีภาพในการนับถือศาสนา
มาตลอด แตก็บัญญัติใหพระมหากษัตริยทรงเปน
พุทธมามกะและทรงเปนอัครศาสนูปถัมภก และ
ในทางปฏิบัติรัฐก็ใหการอุปถัมภศาสนามาตลอด 
ซ่ึงการที่รัฐใหการอุปถัมภศาสนานี้เองที่ถือไดวา
ประเทศไทยไมไดแยกรัฐออกจากศาสนาอยาง
เด็ดขาดเหมือนรัฐเสรีประชาธิปไตยในตะวันตก 
  อยางไรก็ตามรัฐธรรมนูญทุกฉบับไมเคย
มีการบัญญัติใหศาสนาหนึ่งศาสนาใดเปนศาสนา
ประจําชาติมากอนเลย แตคนไทยก็เขาใจวา
ประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจํา
ชาติมาตลอด จึงมีกระแสเรียกรองใหมีการบัญญัติ
รับรองใหพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ
ในรัฐธรรมนูญ ซ่ึงปรากฏชัดเจนตั้งแตสมัยราง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ แตก็ไมประสบความสําเร็จ และตอมาก็ได
เกิดกระแสเรียกรองอีกครั้งหน่ึงเม่ือมีการราง
รัฐธรรมนูญฉบับใหมในปจจุบัน 
  ปญหาก็คือประเทศไทยเราจะบัญญัติ 
“รัฐธรรมนูญแบบไทยๆ” โดยบัญญัติให 
“พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจํ าชาติ ”  
จะเหมาะสมหรือไม เพราะประเทศไทยไมเคยมี
ความขัดแย งทางศาสนาเหมือนประเทศ
ตะวันตก สภาพสังคมไทยก็ตางจากฝรั่ง หรือ
ดังที่มีผูกลาวอางอยูเสมอวา “ฝรั่งกินขนมปง 
คนไทยกินขาว” เราจึงไมตองตามฝรั่ง 
  เหตุผลของฝายที่ เรียกรองให มีการ
บัญญัติรัฐธรรมนูญรับรองใหพระพุทธศาสนาเปน
ศาสนาประจําชาติมีหลากหลาย แตก็พอที่จะสรุป
เปนประเด็นที่สําคัญไดดังน้ี 
  ๑. พระพุทธศาสนาเปนศาสนาที่อยู 
คูกับชาติไทยมาตั้งแตอดีตและเปนรากฐานที่
สําคัญของวัฒนธรรมไทย 
  ๒. พระพุทธศาสนาเปนศาสนาของ
ประชากรสวนใหญของประเทศไทย 

  ๓. การบัญญัติใหพระพุทธศาสนาเปน
ศาสนาประจําชาติจะทําใหพระพุทธศาสนาไดรับ
การคุมครองจากรัฐมากยิ่งขึ้น 
  ๔. การบัญญัติใหพระพุทธศาสนาเปน
ศาสนาประจําชาติจะทําใหพระพุทธศาสนาไดรับ
การอุปถัมภจากรัฐมากยิ่งขึ้น 
  ๕. การบัญญัติใหพระพุทธศาสนาเปน
ศาสนาประจําชาติเปนการสืบทอดพระพุทธศาสนา
ใหอยูคูกับสังคมไทยตลอดไป 
  ๖. การบัญญัติใหพระพุทธศาสนาเปน
ศาสนาประจําชาติไมไดลิดรอนสิทธิเสรีภาพของ
ศาสนาอื่นจึงไมกอใหเกิดความขัดแยงในชาติ 
  ผู เขี ยนเปนฝ ายที่ ไม เห็นด วยที่ จะ 
ให มี การบัญญัติ ในรั ฐธรรมนูญรับรองให
พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ โดยขอให
เหตุผลโตแยงในแตละประเด็นดังตอไปน้ี 

 

  ๑. พระพุทธศาสนาเปนศาสนาที่อยู 
คูกับชาติไทยมาตั้งแตอดีตและเปนรากฐาน 
ที่สําคัญของวัฒนธรรมไทย 
 

  ฝายที่เรียกรองใหรัฐธรรมนูญบัญญัติ
รับรองใหพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ
ไดใหเหตุผลวาสังคมไทยเปนสังคมพุทธมาแต
โบราณ พระมหากษัตริยตั้งแตโบราณกาลจนถึง
ปจจุบันทรงเปนพุทธมามกะ และใหการอุปถัมถ
พระพุทธศาสนา โดยอางพระราชปรารภ พระราช
ปณิธาน พระราชนิพนธ ของพระมหากษัตริย
หลายพระองคที่แสดงใหเห็นวาพระพุทธศาสนา
เปนศาสนาประจําชาติ๓ การที่พระพุทธศาสนา 
อยู คู กั บสั งคมไทยมาตั้ งแต โบราณนี้ เอง 
ที่ทําใหนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาบางทาน
ไดกลาวสรุปวา “ประวัติศาสตรของประเทศไทย

                                                           
๓ขอเท็จจริงดังกลาวมีผูกลาวรายละเอียดไว

จํานวนมากแลว จึงไมจําเปนตองกลาวในที่นี้อีก. 



 

บทความทางวิชาการ 

๙๕ 

เป นประวั ติ ศาสตร ของชนชาติ ที่ นั บถื อ
พระพุทธศาสนา” ๔ และ “พระพุทธศาสนาเปน
อันหนึ่งอันเดียวกับความเปนไทย”๕ บางทาน
ถึงกับสรุปวา “สถาบันกษัตริยและสถาบันสงฆ
พรอมดวยชาวพุทธเทานั้นเปนผูกอตั้งประเทศ
ไทย”,“ชาวพุทธเปนผูกอตั้งประเทศไทยฉะนั้น
ประเทศไทยจึงเปนของชาวพุทธ”๖ และ “ศาสนา
อ่ืนไมมีสวนในการสรางชาติสรางแผนดิน”๗ 
  ประเด็นดังกลาวเราไมอาจปฏิเสธไดวา
พระพุทธศาสนาเปนศาสนาที่อยูคูกับชาติไทยมา
ตั้ งแต อดีต และเปนรากฐานที่ สํ าคัญของ
วัฒนธรรมไทย และรัฐไทยในอดีตก็ เคยใช
พระพุทธศาสนาเปนอุดมการณทางการเมือง และ
มีหลักฐานคือพระราชปรารภ พระราชปณิธาน 
พระราชนิพนธ  ของพระมหากษัตริยหลาย
พระองคที่แสดงใหเห็นวาพระพุทธศาสนาเปน
ศาสนาประจําชาติ แตขอสรุปในทํานองที่วา 
“พระพุทธศาสนาเปนอันหนึ่งอันเดียวกับความ
เปนไทย”ก็ดี หรือ“ประเทศไทยเปนของชาวพุทธ”
ก็ดี เปนการสรุปที่เกินเลยไป เพราะประวัติศาสตร
ก็ไดชี้ใหเห็นวามีคนที่นับถือศาสนาอื่นที่มีสวน
รวมในการสรางความเปนชาติไทยดวยเชนกัน 
ดังน้ัน จึงไมควรผูกมัดชาติไทยและความเปนไทย
ไวกับพระพุทธศาสนาเพียงศาสนาเดียวเทานั้น 

                                                           
๔พระธรรมปฎก ( ป.อ. ปยุตโต ), ความสําคัญ

ของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจําชาติ 
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ บริษัท สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๔๓), 
หนา ๑,๔๘. 

๕เรื่องเดียวกัน, หนา ๖๘. 
๖ดุสิต โสภิตชา, ทําไมรัฐธรรมนูญไมบัญญัติ

รับรองใหพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ 
(อุบลราชธานี : บริษัท โรงพิมพทองกมล จํากัด, ๒๕๔๕), 
หนา (๓). 

๗เรื่องเดียวกัน, หนา ๕๕๘. 

  สิ่ งสํ าคั ญที่ ต องเข าใจก็ คื อแม ว า
ศูนยกลางอํานาจรัฐไทยในอดีตจะมีความสัมพันธ
กับพระพุทธศาสนาก็ตาม แตรัฐไทยในอดีตหาได
มีอํานาจเบ็ดเสร็จเหนือพ้ืนที่ที่เปนประเทศไทย 
ในปจจุบันทั้งหมดไม เม่ือรัฐไทยไดขยายอํานาจ
เปนรัฐชาติดังในปจจุบันก็ไดรวบรวมเอาดินแดน
ที่ไมใชเปนของชนชาติไทยและชาวพุทธไวดวย 
ดังที่เห็นไดชัดเจนคือหัวเมืองมลายูซ่ึงเปนถิ่นที่
อยูของชาวมลายูที่นับถือศาสนาอิสลามมาแตเดิม
ก็ไดถูกรวบรวมเขามาเปนจังหวัดชายแดนภาคใต
ในปจจุบัน หรือดินแดนชายขอบซึ่งเปนถิ่นที่อยู
ของชนเผาตางๆที่เปนชนกลุมนอยก็ไมไดนับถือ
พระพุทธศาสนา แตนับถือผี (Animism) ดังนั้น 
หากเราจะผูกมัด “ความเปนไทย” ไวกับการนับถือ
พระพุทธศาสนาก็เทากับกีดกันคนที่นับถือศาสนา
อ่ืนออกจาก “ความเปนไทย” 
  นอกจากนั้ นการที่ มี ผู เ รี ยกร องให
รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองใหพระพุทธศาสนาเปน
ศาสนาประจําชาติก็เพราะเห็นวาพระพุทธศาสนา
เปนหนึ่ งในสามสถาบันหลักของสั งคมไทย 
มาตั้งแตอดีต คือ “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย” 
  อันที่ จริ งแล ว สถาบัน“ชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย” ที่สังคมไทยยึดถือวาเปน 
สถาบันหลักของสังคมไทยนั้นเกิดจากการที่
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (รัชกาล 
ที่ ๖) นําเอาคําขวัญของประเทศอังกฤษ คือ  
“ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย” (God, King and 
Country) มาอธิบายสถาบันหลักของสังคมไทย  
คําขวัญน้ีไดทําใหสามสถาบันกลายเปนอุดมการณ
ของรัฐไทย ทั้งในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย และ
สืบมาจนถึงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
ในป พ.ศ. ๒๔๗๕๘ 
                                                           

๘นิธิ เอียวศรีวงศ, “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย”, 
มติชนสุดสัปดาห  ปที่ ๒๔ ฉบับที่ ๑๒๕๗ วันที่ ๑๗ 
กันยายน ๒๕๔๗, หนา ๓๓. 



 

บทความทางวิชาการ 

๙๖ 

  ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชยมีหลักฐาน
ปรากฏชัดเจนวา “ศาสนา” ที่จะไปดวยกันไดกับ
อุดมการณ “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย” น้ัน
หมายถึง พระพุทธศาสนา ดังน้ัน “ศาสนา” ในที่น้ี
จึงหมายถึง “พระพุทธศาสนา” เทานั้น ไมรวมถึง
ศาสนาอื่นซ่ึงมีประชาชนนับถือ๙ แตตอมาหลังการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองในป พ.ศ. ๒๔๗๕ เรามี
รัฐธรรมนูญทําหนาที่กําหนดโครงสรางสถาบันทาง
การเมือง ซ่ึง “ชาติ และพระมหากษัตริย”  ไดรับ
การรับรองใหเปนสถาบันที่อยูภายใตรัฐธรรมนูญ 
แต “ศาสนา” ไมไดรับการรับรองเปน “สถาบัน” 
ภายใตรัฐธรรมนูญแตอยางใด อาจจะดวยเหตุผล
วา “ศาสนา” ไมไดเปน “สถาบันทางการเมือง” 
ที่ใชอํานาจรัฐ ดังน้ันเรื่องศาสนาจึงเปนเรื่องที่
รัฐธรรมนูญไดเปดพื้นที่ใหเปนเรื่องสวนบุคคล 
ที่จะกําหนดเอาเอง  
  แตไมวาเปนเพราะเหตุใดก็ตาม การที่
ศาสนาไมไดรับรองใหเปน “สถาบัน” ในรัฐธรรมนูญ 
แตในวัฒนธรรมไทยกลับยังยึดถือสามสถาบัน
ดังกลาวเปนอุดมการณของรัฐอยูน้ันไดกอใหเกิด
ปญหาขึ้นมาวา คําวา “ศาสนา” ที่สังคมไทย 
ยังยึดถือวาเปนหนึ่งใน “สถาบัน” ทั้งสามอยูน้ัน 
ยังคงหมายถึงพระพุทธศาสนาเพียงศาสนาเดียว 
หรือหมายถึงทุกศาสนาที่มีคนไทยนับถือ  ดังน้ัน 
คําวา “ศาสนา” ในอุดมการณ “ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย” จึงกลายเปนคําที่คลุมเครือ แมจะ
มีผูพยายามใหนิยามใหมวาหมายถึงทุกศาสนาที่
คนไทยนับถือ แตก็มีผูที่เห็นวานี่คือการบังอาจ
แกไขพระบรมราชโองการของรัชกาลที่ ๖ ซ่ึงถือวา
เปนกฎหมาย๑๐ ในความเปนจริงแลวสังคมไทย 

                                                           
๙เรื่องเดียวกัน, หนาเดียวกัน. 
๑๐เสถียรพงษ วรรณปก, “พระพุทธศาสนาใน

ฐานะศาสนาประจําชาติไทย” หนังสือพิมพมติชน
รายวัน วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๘, หนา ๖. 

ยังเชื่อวาพระพุทธศาสนาเปนหนึ่งในสามสถาบัน
หลักของสังคมมาตลอด 
  ดวยเหตุ น้ี เอง จึ งมี นักวิชาการทาง
พระพุทธศาสนาหลายทานเห็นวาในความเปนจริง
หรือทางพฤติ นัยเรายอมรับกันมาตลอดว า
พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ เพียงแต
ไมไดมีการบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญเทานั้น  ดังนั้น 
ในเม่ือรัฐธรรมนูญไดเขียนเรื่องอ่ืนไวรอยเรื่อง 
พันเรื่องได ทําไมถึงเขียนคําวา “พระพุทธศาสนา
เปนศาสนาประจําชาติ” ไมได?๑๑  ซ่ึงเปนการ 
เขียนเพ่ือจะใหเปนไปตาม “ความเปนจริง” ทาง
ประวัติศาสตรของชาติ๑๒ หรือดังที่บางทานเห็นวา
การเขียนรัฐธรรมนูญเปนการนําเอาขนบธรรมเนียม 
จารีตประเพณี วัฒนธรรมของชาติที่สืบสานกันมา
แลวแตอดีตมาลงไวเปนลายลักษณอักษรเทานั้น๑๓ 
  แตความเห็นดังกลาวอาจลืมไปวา การ
เขียนรัฐธรรมนูญน้ันเปนเขียนกติกาสูงสุดของ
สังคมที่กําหนดโครงสรางองคกรที่ใชอํานาจรัฐ 
กําหนดหนาที่ของรัฐ สิทธิเสรีภาพและหนาที่ของ
ประชาชน เปนเรื่องของการกําหนดกติกาที่จะใช
กับเหตุการณ ในอนาคต รั ฐธรรมนูญไม ใช 
“จดหมายเหตุ” ที่ใชบันทึก “ความเปนจริง” ทาง
ประวัติศาสตร (ถึงแมจะเปนความจริง)  ดังนั้น 
หากการเขียนรัฐธรรมนูญเร่ืองใดไมกอใหเกิด
ประโยชนในอนาคตแลวก็ไมจําเปนตองเขียน 
ลงไปไมวาจะสั้นหรือยาว  ในเม่ือเราสามารถเขียน
รัฐธรรมนูญซ่ึงเปนกติกาสูงสุดของสังคมไดเอง 
เราก็สามารถที่จะกําหนดสถาบันหลักของสังคมได 
เพราะเปนการเขียนรัฐธรรมนูญในระบอบ
ประชาธิปไตย หากเราไมยอมรับความจริงขอน้ี 

                                                           
๑๑ดุสิต โสภิตชา, อางแลว, หนา (๕). 
๑๒เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๔๙. 
๑๓พระ เทพดิ ลก  (ระแบบ  ฐิ ตญาโณ ) , 

พระพุทธศาสนากับรัฐธรรมนูญ  (กรุงเทพฯ : บริษัท  
แปดสิบเจ็ด (๒๕๔๕) จํากัด, ๒๕๕๐), หนา ๖. 
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๙๗ 

เราก็ไมควรที่จะเขียนรัฐธรรมนูญ แตควรกลับไปใช
การปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย หาก
เราเขียนรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยเราก็มี
สิทธิที่จะกําหนดให “ศาสนา” ไมเปน “สถาบันทาง
การเมือง” แตใหเปนเสรีภาพของประชาชนที่จะ
เลือกได เราไมจําเปนที่จะตองยึดติดกับอดีต 
แตอยางใด  
  นอกจากนั้นแลว แมวาเราจะไมบัญญัติ
รับรองใหพระพุทธศาสนาใหเปนศาสนาประจํา
ชาติลงในรัฐธรรมนูญ ก็ไมไดหมายความวาเรา
ปฏิเสธความสําคัญของพระพุทธศาสนาที่มีตอ
ชาติไทยในอดีตแตอยางใด และสําหรับในอนาคต
น้ันตราบใดที่คนไทยยังนับถือพระพุทธศาสนา 
พระพุทธศาสนาก็ยังมีความสําคัญในวัฒนธรรม
ไทย ดังที่ศาสตราจารย ดร.นิธิ  เอียวศรีวงศ  
ไดกลาวไววา “ถึงจะเขียนหรือไมเขียนไวใน
รัฐธรรมนูญวาพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ 
พุทธศาสนาก็เปนศาสนาประจําชาติไทยอยาง
ปฏิเสธไมได และตราไวอยางเปดเผยชัดเจนใน
รัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมอยูแลว”๑๔ 

 

 ๒. พระพุทธศาสนาเปนศาสนาของ
ประชากรสวนใหญของประเทศไทย 
 

  เหตุผลสําคัญอันหน่ึงที่มีผูเรียกรองให
บัญญัติรัฐธรรมนูญรับรองพระพุทธศาสนาเปน
ศาสนาประจําชาติก็เพราะเห็นวาพระพุทธศาสนา
เปนศาสนาที่คนไทยนับถือมากที่สุด และมีผูเห็น
วาการบัญญัติใหพระพุทธศาสนาซึ่งเปนศาสนา
ของเสียงขางมากเปนศาสนาประจําชาติเปน 
การสอดคลองกับหลักการปกครองระบอบ

                                                           
๑๔นิธิ เอียวศรีวงศ, “รัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรม

ไทย” ใน ชาติไทย,เมืองไทย,แบบเรียนและอนุสาวรีย 
(กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๓๘), หนา ๑๕๑. 

ประชาธิปไตยซึ่งเปนการปกครองโดยเสียงขาง
มาก๑๕ 
  แตความคิดดังกลาวอาจจะลืมไปวาการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยเปนการปกครอง 
โดยเสียงขางมากก็จริง แตยังตองรักษาสิทธิ
เสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของเสียงขางนอยดวย เราไม
สามารถอางเสียงขางมากไปลิดรอนสิทธิเสรีภาพ
ขั้นพ้ืนฐานของเสียงขางนอยได คนที่ นับถือ
ศาสนาซึ่ งเปนเสี ยงข างน อยน้ันยั งมีสิทธิ 
ขั้นพ้ืนฐานที่ไดรับการปฏิบัติจากรัฐเทาเทียมกับ
คนที่นับถือศาสนาของเสียงขางมาก การบัญญัติ
รัฐธรรมนูญใหรับรองพระพุทธศาสนาเปนศาสนา
ประจําชาติดวยเหตุผลวาเปนศาสนาของเสียง 
สวนใหญโดยคาดหวังวาจะไดรับการดูแลจากรัฐ
ดีกวาศาสนาของเสียงขางนอยจึงไมสอดคลองกับ
หลักการประชาธิปไตยแตอยางใด 
  นอกจากนั้น สําหรับเรื่องการนับถือ
ศาสนายังมีปญหาวาศาสนาของเสียงขางมาก
หมายถึงอะไร? จะใชหลักเกณฑใดตัดสิน? หาก
เราถือเอาวาการเปนชาวพุทธนั้นถือตามที่ปรากฏ
ในบัตรประจําตัวประชาชน เราก็ไมอาจปฏิเสธ 
ไดวาพระพุทธศาสนาคือศาสนาของเสียงขางมาก 
แตหากพิจารณาเนื้อหาสาระจริงๆแลวปญหาวา
ปจจุบันคนไทยเปนชาวพุทธที่แทหรือไม? หรือ
เปนชาวพุทธแคในบัตรประจําตัวประชาชน  
จริงๆ แลวนับถือทั้งผี ทั้งไสย ทั้งพราหมณ  
ทั้งพุทธ ผสมกัน ก็เปนประเด็นปญหาที่ถกเถียง
กันได อีกมากมายซึ่ งไม จํ าเป นต องกล าว
รายละเอียดไว ณ ที่น้ี 
  แตปญหาดังกลาวไมสําคัญเทากับการ
ที่เรามีหลักรัฐธรรมนูญที่สําคัญซ่ึงใชมาตลอดคือ
การใหเสรีภาพแกประชาชนที่จะนับถือศาสนาใด 

                                                           
๑๕ดุ สิต โสภิตชา, อางแลว, หนา ๑๓๘ : 

พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ), อางแลว, หนา ๓๑. 



 

บทความทางวิชาการ 
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ก็ ไ ด แ ล ะ จ ะ ไ ม ถู ก เ ลื อ กปฏิ บั ติ โ ด ย รั ฐ 
อันเนื่องมาจากเหตุที่ถือศาสนาแตกตางจาก
บุคคลอ่ืน๑๖ ซ่ึงผูที่เสนอใหรัฐธรรมนูญบัญญัติ
รับรองใหพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ
ก็ไมไดปฏิ เสธหลักการดังกลาว และยังคง
ตองการใหคงหลักการดังกลาวไว ซ่ึงหลักการ
ดังกลาวทําใหคนไทยมีสิทธิที่จะเปลี่ยนการ 
นับถือศาสนาไปนับถือศาสนาใดก็ได  ดังน้ัน 
หากศาสนาประจําชาติหมายถึงศาสนาที่มีคนใน
ชาตินับถือมากที่สุด ถาสมมติวาในอนาคต 
มีคนไทยหันไปนับถือศาสนาอื่ นมากกว า
พระพุทธศาสนา เราจะถือวาพระพุทธศาสนายัง
เปนศาสนาประจําชาติอยูอีกหรือไม? หรือเรา
จะตองแกไขรัฐธรรมนูญบัญญัติใหศาสนาอื่น
เปนศาสนาประจําชาติ? (ถึงแมวาความเปนจริง
จะมีโอกาสขึ้นไดนอยมากก็ตาม แตการเขียน
รัฐธรรมนูญตองเขียนเผื่อเหตุการณในอนาคต 
ไมใชเขียนเรื่องในอดีต) 
  ดวยเหตุ น้ีเองที่ เปนเหตุผลวาทําไม
ประเทศเสรีประชาธิปไตยที่รับรองเสรีภาพในการ
นับถือศาสนาจึงไมมีการบัญญัติในรัฐธรรมนูญให
ศาสนาใดศาสนาหนึ่งเปนศาสนาประจําชาติ น่ันก็

                                                           
๑๖เชน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๔๐ บัญญัติวา 
“มาตรา ๓๘  บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณใน

การถือศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทาง
ศาสนา และยอมมีเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนบัญญัติ
หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน เมื่อไมเปน
ปฏิปกษตอหนาที่ของพลเมืองและไมเปนการขัดตอความ
สงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

ในการใชเสรีภาพดังกลาวตามวรรคหนึ่ง บุคคล
ยอมไดรับความคุมครองมิใหรัฐกระทําการใด ๆ  อันเปน
การรอนสิทธิหรือเสียประโยชนอันควรมีควรไดเพราะเหตุ
ที่ถือศาสนา นิกายของศาสนา ลัทธินิยมในทางศาสนา 
หรือปฏิบัติตามศาสนบัญญัติหรือปฏิบัติพิธีกรรมตาม
ความเชื่อถือ แตกตางจากบุคคลอื่น”. 

เพราะการบัญญัติใหมีศาสนาประจําชาติกับการ
ใหเสรีภาพในการนับถือศาสนาเปนตรรกะที่
ขัดแยงกันเอง ดังน้ัน หากศาสนาประจําชาติ
หมายถึงศาสนาที่ มีคนในชาตินับถือมากที่สุด  
เราก็ ไม สามารถบั ญญั ติ รั ฐธรรมนู ญให
พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติพรอมกับ 
การบัญญัติใหประชาชนมีเสรีภาพในการนับถือ
ศาสนาได เวนเสียแตวาเราจะบัญญัติหามไมให
ประชาชนเปลี่ยนการนับถือศาสนาเทานั้นจึงจะไป
ดวยกันไดกับการบัญญัติใหพระพุทธศาสนาเปน
ศาสนาประจําชาติ แตในปจจุบันเราก็คงไมอาจทํา
เชนน้ันได 
  แนนอนวาชาวพุทธไมตองการใหคนไทย
ที่นับถือพระพุทธศาสนาเปลี่ยนไปนับถือศาสนา
อ่ืน แตหากเกิดเปนเชนนั้นจริงก็ตองทําใจยอมรับ 
ถึงแมวาไมอาจทําใจยอมรับไดและไมอยากให
เปน เราก็ไมอาจไปกีดกันเขาได เพราะการนับถือ
ศาสนาเปนเรื่องภายในจิตใจที่ไมอาจมีใครไป
บังคับได (หากจะบังคับไดก็เปนเรื่องของการ
แสดงออกและการปฏิบัติตามหลักศาสนาและ
ความเชื่อเทานั้น) 
 

  ๓. การบัญญัติใหพระพุทธศาสนา
เปนศาสนาประจําชาติจะทําใหพระพุทธศาสนา
ไดรับการคุมครองจากรัฐมากยิ่งข้ึน 
  
 ฝายที่เห็นควรบัญญัติใหพระพุทธศาสนา
เป นศาสนาประจํ าชาติ ในรั ฐ ธ รรมนู ญ  
มักจะเกิดจากความกลัววาหากไมบัญญัติให
พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ ศาสนาอื่น 
ก็จะเขามาเผยแผในประเทศไทยมากขึ้น ประเทศไทย
ก็จะกลายเปน“ตลาดเสรีทางศาสนา”๑๗ ทําให
“สงครามแยงชิงมวลชนทางศาสนา” ทวีความ

                                                           
๑๗ดุสิต โสภิตชา, อางแลว, หนา ๒๓๑. 



 

บทความทางวิชาการ 

๙๙ 

รุนแรง๑๘ ทําใหพระพุทธศาสนา“สูญเสียมวลชน” 
ซ่ึงการสูญเสียศาสนิกชนเปนเรื่อง “ศักดิ์ศรี”๑๙ 
และเปนการ“เปดประตูใหวัฒนธรรมตางชาติ 
เขามาครอบงําแผนดินไทย”๒๐ และเห็นวา “ถา
พระพุทธศาสนาอยูไมได ประเทศไทยก็จะไมมี”๒๑  
  ความคิดเห็นในทํานองดังกลาวหากเรา
พิเคราะหใหดีแลวยอมเห็นไดวาไดตั้งอยูบนฐาน
คิดที่วา “ประเทศไทยเปนของชาวพุทธ” น่ันเอง 
ซ่ึงความจริงแลวเรื่องของศาสนาเปนเรื่องของ
จิตใจภายในเปนเรื่องของความเชื่อความศรัทธา 
ไมใชเร่ืองของ “ศักดิ์ศรี” และไมควรเปนเรื่องของ
การแขงขัน “แยงชิงมวลชน”กัน หรือแขงขันกัน 
หาสมาชิกเหมือนกับการตลาดแบบ“ขายตรง” 
(แมวาความจริงจะมีบางศาสนาไดกระทําการ
ดังกลาว) เพราะจะไมมีประโยชนอันใดหากศาสนา
ใดมีสมาชิกเปนจํานวนมากแตเปนสมาชิกที่ไมได
ปฏิบัติตนดํารงอยูในหลักธรรมคําสอนของศาสนา
นั้น 
  สําหรับการที่ศาสนาอื่นไดเขามาเผยแผ
ในประเทศไทยโดยใชวิธีการที่ไมถูกตองเหมาะสม 
เชน การโจมตีพระพุทธศาสนา การบิดเบือน 
คําสอนของพระพุทธศาสนา หรือการลอกเลียน
พิธีกรรมและประเพณีของพระพุทธศาสนานั้น  
เราตองใชกฎหมายอื่น (ไมใชรัฐธรรมนูญ) 
คุมครองพระพุทธศาสนา (แตศาสนาอื่นก็มีสิทธิที่
จะไดรับการคุมครองดวยเชนกัน) ในบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญน้ันกําหนดใหรัฐมีหนาที่คุมครอง
พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น๒๒ ก็เพียงพอแลว 

                                                           
๑๘เรื่องเดียวกัน, หนา ๓๗๘. 
๑๙เรื่องเดียวกัน, หนา ๓๓๙. 
๒๐เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๓๓. 
๒๑เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๐๔. 
๒๒เชน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๔๐ บัญญัติวา 

สวนจะคุมครองอยางไรควรจะกําหนดในกฎหมาย
อ่ืน และปญหาวากฎหมายที่ มีอยู ในปจจุบัน
สามารถใหความคุมครองเพียงพอหรือไมเปนเรื่อง
ตองพิจารณากันอีกตางหาก 
  ดังนั้น จึงไมสามารถอธิบายไดวา หาก
รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองใหพระพุทธศาสนาเปน
ศาสนาประจําชาติแลวจะสามารถปองกันไมให
ศาสนาอื่นเขามาครอบงําสังคมไทยและปองกัน
ไมใหคนไทยหันไปนับถือศาสนาอื่นไดอยางไร 
และก็ไมสามารถอธิบายไดวาจะสามารถปองกัน
ศาสนาอื่นทําลายพระพุทธศาสนาไดอยางไร
เชนกัน 
  สําหรับผูเขียนเห็นวาวิธีการที่ดีที่สุดใน
การปกปองพระพุทธศาสนาจากการกระทําของ
ศาสนาอื่นนาจะเปนวิธีการใชปญญาอธิบายตอบ
โตเพ่ือสรางความเขาใจที่ถูกตองในหลักธรรม 
คําสอนของพระพุทธศาสนา แตก็ไมปฏิเสธที่จะใช
วิธีการทางกฎหมายดวย 

 

  ๔.  การบัญญัติใหพระพุทธศาสนา
เปนศาสนาประจําชาติจะทําใหพระพุทธศาสนา
ไดรับการอุปถัมภจากรัฐมากยิ่งข้ึน 
 

  เน่ืองจากประเทศไทยไมไดมีการแยกรัฐ
กับศาสนาออกจากกันอยางเด็ดขาดแบบประเทศ
ตะวันตก เพราะรั ฐไทยได ใหการอุปถัมภ
พระพุทธศาสนาเปนพิเศษมาตั้งแตอดีต แต
รัฐธรรมนูญฉบับกอน ๆ ก็ไมไดบัญญัติใหรัฐ 
มีหนาที่อุปถัมภพระพุทธศาสนาแตอยางใด การ
บัญญัติให รัฐมีหนาที่ ดังกลาวเพิ่งปรากฏใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
                                                                                 

“มาตรา ๗๓ รัฐตองใหความอุปถัมภและ
คุมครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น สงเสริมความ
เขาใจอันดีและความสมานฉันทระหวางศาสนิกชนของทุก
ศาสนา รวมทั้งสนับสนุนการนําหลักธรรมของศาสนามาใช
เพ่ือเสริมสรางคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต”. 



 

บทความทางวิชาการ 

๑๐๐ 

๒๕๔๐ มาตรา ๗๓ เปนครั้งแรก แตเม่ือ
รัฐธรรมนูญบัญญัติ ให รั ฐมีหน าที่ อุปถัมภ
พระพุทธศาสนาแลว ก็ตองบัญญัติใหรัฐมีหนาที่
อุปถัมภศาสนาอื่นดวย เพ่ือไมใหเปนการเลือก
ปฏิบัติดวยเหตุแหงความแตกตางทางศาสนา 
  การที่ ใ นอดี ต รั ฐ ให การอุ ปถั มภ
พระพุทธศาสนาเปนพิเศษ แตรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ได
บัญญัติวารัฐตองอุปถัมภศาสนาอื่นดวยนี้เอง 
จึงทําให มีผู เห็นวาเปนการ “ลดศักดิ์ศรีของ
พระพุทธศาสนาลงใหเทากับศาสนาอื่น” หรือ 
“เปนการยกระดับศาสนาอื่นๆ ใหมีศักดิ์ศรีเทากับ
พระพุทธศาสนา”๒๓ ผูที่เห็นดังกลาวจึงเสนอให
รัฐธรรมนูญบัญญัติใหพระพุทธศาสนาเปนศาสนา
ประจําชาติ เพ่ือใหรัฐตองอุปถัมภพระพุทธศาสนา
มากกวาศาสนาอื่นเปนพิเศษเหมือนที่เปนมา
ตั้งแตอดีต  โดยกลัววาหากรัฐธรรมนูญไมได
บัญญัติใหพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ 
จะทําใหรัฐไมสามารถอุปถัมภพระพุทธศาสนา
มากกวาศาสนาอื่นเปนพิเศษได เพราะ
รัฐธรรมนูญไมไดใหอํานาจไว หากกระทําเชนนั้น
จะเปนการขัดตอรัฐธรรมนูญ๒๔ 
  ประเด็นดังกลาวผู เขียนเห็นวา การที่
พระพุทธศาสนาจะไดรับการอุปถัมภจากรัฐมาก
เพียงใดและมากกวาศาสนาอื่นหรือไมน้ัน ไมได
ขึ้ นกับว าได มีการบัญญัติ ในรั ฐธรรมนูญให
พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติหรือไม  
การใหการอุปถัมภศาสนารัฐสามารถพิจารณา 
ตามสัดสวนของแตละศาสนาวามีศาสนิกชน 
มากนอยเพียงใดได เม่ือพระพุทธศาสนาเปน 
ศาสนาของคนสวนใหญรัฐก็สามารถใหการอุปถัมภ

                                                           
๒๓ดุ สิต โสภิตชา, อางแลว, หนา ๒๓๐ : 

พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ), อางแลว, หนา ๒. 
๒๔ดุสิต โสภิตชา, อางแลว, หนา ๒๕๓. 

มากกวาศาสนาอื่นได โดยไมเปนการเลือกปฏิบัติ
ที่ขัดตอรัฐธรรมนูญแตอยางใด 
  แตอยางไรก็ตามผูเขียนมีขอสงสัยวา 
การที่พระพุทธศาสนาไดรับการอุปถัมภจากรัฐ
มากขึ้นน้ัน จะเปนประโยชนตอการเผยแผ 
พระธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา และสงผลให
พระพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองและมีบทบาทตอ
สังคมมากขึ้นจริงหรือ? 
  ความเปนจริงในอดีตของพระพุทธศาสนา
น้ัน นอกเหนือจากไดรับการอุปถัมภจากรัฐแลว 
พระพุทธศาสนายังไดรับการอุปถัมภจากสังคม
(ชาวพุทธ) ดวย โดยพระสงฆไดรับปจจัย ๔ จาก
สังคม ขณะเดียวกันพระพุทธศาสนาหรือพระสงฆ
ก็เปนที่ พ่ึงทางจิตใจและเปนแหลงความรูทาง
ธรรมของสังคม การที่พระสงฆกับสังคมพึ่งพา
อาศัยซ่ึงกันและกันทําใหสามารถตรวจสอบซึ่งกัน
และกันได เพราะเมื่อสังคมอุปถัมภปจจัย ๔ แก
พระสงฆ สังคมยอมตรวจสอบวาพระสงฆปฏิบัติ
ตนถูกตองตามหลักพระพุทธศาสนาหรือไม  และ
เม่ือพระสงฆพ่ึงพาสังคมก็ยอมทําใหพ่ึงพารัฐนอย 
เม่ือพ่ึงพารัฐนอยโอกาสที่จะถูกครอบงําโดยรัฐ 
ก็ยอมนอยเชนกัน พระสงฆจึงเปนอิสระจากรัฐ
ระดับหน่ึงซ่ึงทําใหพระสงฆกลาที่จะตรวจสอบรัฐ
ไดดวยเพราะไมตองพ่ึงพารัฐเพียงฝายเดียว 
ดังน้ัน “พระพุทธศาสนา” “รัฐ” และ “สังคม (ชาว
พุทธ)” จึงเปนความสัมพันธสามเสาที่สมดุล 
ในอดีต  
  แตในทางตรงกันขาม หากใหพระพุทธ-
ศาสนาไดรับการอุปถัมภจากรัฐมากขึ้นเทาใด  
รัฐก็สามารถที่จะครอบงําพระพุทธศาสนาหรือ
พระสงฆมากขึ้นเทานั้น ซ่ึงจะทําใหพระพุทธศาสนา
กลายเปนสวนหนึ่งของรัฐหรือกลายเปนเครื่องมือ
ของรัฐ และทําใหคณะสงฆกลายเปนสวนหนึ่ง 
ของระบบราชการ (ซ่ึงปจจุบันก็เปนอยูแลว)   
ไมสามารถที่จะตรวจสอบรัฐได ขณะเดียวกันเม่ือ



 

บทความทางวิชาการ 

๑๐๑ 

พระสงฆได รับการอุปถัมภจากรัฐมากเกินไป 
พระสงฆก็จะใหความสําคัญกับการชวยเหลือ
อุปถัมภสังคมนอย และไมสนใจการตรวจสอบจาก
สังคม เพราะพระสงฆไมตองพ่ึงพาสังคมแตอยูได
ดวยการอุปถัมภจากรัฐ 
  ดังน้ัน โดยสวนตัวแลวผู เขียนเห็นวา 
พระพุทธศาสนาควรพึ่งรัฐใหนอยลงและควรสัมพันธ
กับสังคม (ชาวพุทธ) มากขึ้น พระพุทธศาสนาจึงควร
แยกออกจากรัฐมากขึ้น ไมใชดวยเหตุผลเพ่ือให
เหมือนกับประเทศตะวันตก แตดวยเหตุผลเพื่อให
พระพุทธศาสนามีบทบาทตอสังคมมากขึ้น (ซ่ึงยอม
สงผลดีตอรัฐดวย) และความเจริญรุงเรืองของ
พระพุทธศาสนาเอง  แตการบัญญัติในรัฐธรรมนูญ
ใหพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติโดยหวังวา
จะไดรับการอุปถัมภจากรัฐมากขึ้นนั้น  มีแตจะทํา
ใหพระพุทธศาสนามีโอกาสถูกครอบงําจากรัฐ 
มากยิ่งขึ้น ซ่ึงไมสงผลดีตอพระพุทธศาสนาและ
สังคมแตอยางใด 

 

 ๕.  การบัญญัติใหพระพุทธศาสนา
เปนศาสนาประจําชาติ เปนการสืบทอด
พระพุทธศาสนาใหอยู คู กั บสั งคมไทย
ตลอดไป 
 

  ฝายที่เรียกรองใหรัฐธรรมนูญบัญญัติ
รับรองใหพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ
ได ให เหตุผลอีกประการหนึ่ งว า “จะทํ าให
พระพุทธศาสนามีความมั่นคงพัฒนาสถาพรอยูใน
ประเทศไทยตลอดไป”๒๕ 
  ความจริงแลวการบัญญัติใหศาสนาพุทธ
เปนศาสนาประจําชาติลงในรัฐธรรมนูญน้ันเปน
เพียงทําใหคําวา “พระพุทธศาสนา” ปรากฏเปน
ลายลักษณอักษรเทานั้น ซ่ึงไมมีประโยชนอันใด
หากสังคมไทยไมไดดําเนินชีวิตตามวิถีแหง

                                                           
๒๕เรื่องเดียวกัน, หนา ๖๘๗-๖๘๘. 

พระพุทธศาสนาอีกตอไป การมีตัวหนังสือยืนยัน
วาพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติไมได
เปนหลักประกันวาพระพุทธศาสนาจะอยูคูกับ
สังคมไทยตลอดไปแตอยางใด 
  ส วนที่ มี ผู เ ห็ นว าเ ม่ื อรั ฐธรรมนูญ 
ไมบัญญัติรับรองใหพระพุทธศาสนาเปนศาสนา
ประจําชาติก็เทากับไมอนุญาตใหพระพุทธศาสนา
มี“ที่ยืน”ในแผนดินไทย๒๖ น้ัน เราจะเห็นไดวาใน
อดีตรัฐธรรมนูญทุกฉบับก็ไมเคยบัญญัติรับรอง
ใหพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ แตก็ 
ไมปรากฏวาพระพุทธศาสนาไดสูญหายไปจาก
สังคมไทยแตอยางใด  
  ดังนั้น พระพุทธศาสนาจะมี  “ที่ยืน”  
ในแผนดินไทยหรือไมน้ัน ไมไดขึ้นอยูกับการที่
รัฐธรรมนูญบัญญัติใหพระพุทธศาสนาเปนศาสนา
ประจําชาติหรือไม แตขึ้นอยูกับวาคนไทยนับถือ
พระพุทธศาสนาและไดดําเนินชีวิตตามวิถีแหง
พระพุทธศาสนาหรือไม 
 

  ๖. การบัญญัติใหพระพุทธศาสนา
เปนศาสนาประจําชาติไมไดลิดรอนสิทธิ
เสรีภาพของศาสนาอื่นจึงไมกอใหเกิดความ
ขัดแยงในชาติ 
  
 ฝายที่ตองการใหรัฐธรรมนูญบัญญัติ
รับรองใหพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ
เห็นวา การบัญญัติใหพระพุทธศาสนาเปนศาสนา
ประจําชาติไมไดลิดรอนสิทธิเสรีภาพของศาสนา
อ่ืนเพราะคนที่นับถือศาสนาอื่นยังมีสิทธิเสรีภาพ
ในการนับถือศาสนาของตนตอไป๒๗ และใน

                                                           
๒๖เสถียรพงษ วรรณปก, “พระพุทธศาสนาใน

ฐานะศาสนาประจําชาติไทย (๒)” หนังสือพิมพมติชน
รายวัน วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๘, หนา ๖. 

๒๗ดุสิต โสภิตชา, อางแลว, หนา ๑๔๖-๑๔๗ : 
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต), อางแลว, หนา ๙. 



 

บทความทางวิชาการ 

๑๐๒ 

ประวัติศาสตรของพระพุทธศาสนาไมเคยมีความ
ขัดแยงกับศาสนาใด ชาวพุทธไมเคยเบียดเบียน
หรือรังเกียจเดียดฉันทผูนับถือศาสนาอื่น ประเทศ
ไทยไมมีความขัดแยงระหวางศาสนาเหมือน
ประเทศตะวันตก๒๘ ดังน้ัน การบัญญัติ ให
พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติคงจะ 
ไมถึงกับทําใหเกิดความขัดแยงระหวางศาสนา
หรือเกิดความแตกแยกในชาติได 
  แตผู เขียนเห็นวาแมการบัญญัติ ให
พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติไมได
ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของผูที่ นับถือศาสนาอื่น 
ก็ตาม แตก็อาจทําใหผูที่นับถือศาสนาอื่นรูสึกวา
พระพุทธศาสนามีฐานะสูงกวาหรือมีความสําคัญ
มากกวาศาสนาอื่น อันอาจกอใหเกิดความรูสึกวา
เปนการถูกแบงแยกทางศาสนาไดซ่ึงไมใชสิ่งที่ดี
แนนอน ความรูสึกเชนนี้หากมีสาเหตุจากความ
แตกตางทางศาสนาเพียงอยางเดียวอาจจะ 
ไมกอใหเกิดความขัดแยงที่รุนแรงได แตหากมี
ปจจัยอ่ืนเขามารวมดวยเชน ความแตกตางเร่ือง
ชาติพันธุ ภาษา วัฒนธรรม และอุดมการณทาง
การเมือง ก็อาจกอใหเกิดความขัดแยงที่รุนแรงได 
ซ่ึงในเรื่องนี้ประเทศเพื่อนบานของเราคือประเทศ
พมาเคยมีประสบการณเปนอุทาหรณแกเราได 
  ในประเทศพมานั้นพระสงฆเคยออกมา
เคลื่อนไหวเรียกรองใหศาสนาพุทธเปนศาสนา
ประจําชาติโดยอางเหตุผลวาเปนการทําเพื่อสืบ
ทอดพระพุทธศาสนา นักการเมืองจึงไดใชนโยบาย
การใหศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติในการ 
หาเสียงเลือกตั้งเม่ือป ค.ศ. ๑๙๖๐ เพ่ือตองการ
คะแนนเสียงจากชาวพุทธ เม่ือชนะเลือกตั้งรัฐบาล
จึงประกาศใหศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติ

                                                           
๒๘ดุสิต โสภิตชา, อางแลว, หนา ๑๔๖,๒๘๔ : 

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต), อางแลว, หนา ๑๑ :  
พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ), อางแลว, หนา ๕๑. 

โดยการออกพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญฉบับป ค.ศ. ๑๙๔๗ ครั้งที่ ๓  
  การบัญญัติใหพระพุทธศาสนาเปนศาสนา
ประจําชาติของพมาไดกอใหเกิดผลตามมาคือ  
ชนกลุมนอยตาง  ๆและชาวพมาที่นับถือศาสนาอื่น
ที่ มีสํานึกในความเปนชาติพันธุและศาสนาที่ 
ไม เหมือนชาวพมาที่ นับถือพระพุทธศาสนา  
คนเหลานี้คิดวาการที่รัฐประกาศใหพระพุทธศาสนา
เปนศาสนาประจําชาติเปนการกระทําที่ไมคํานึงถึง
ความแตกตางทางดานชาติพันธุและศาสนาของ
ประชาชนในพมา และคิดวารัฐบาลกําลังเอา
วัฒนธรรมพมามาครอบงําตน และกลัววาชาวพุทธ
จะมีสถานะทางสังคมและสิทธิพิเศษเหนือกวา 
ผูนับถือศาสนาอื่นๆ ดังน้ัน จึงกอใหเกิดความ
ขัดแยงภายในประเทศ แมวาตอมาไดมีการแกไข
รัฐธรรมนูญครั้งที่ ๔ โดยยอมรับสิทธิในการสอน
ศาสนาทุกศาสนาอยางเสรี แตก็ไมไดชวยใหความ
ขัดแยงผอนคลายลง เพราะพระสงฆจํานวนมาก
ออกมากอความวุนวาย ปญหาจากการแกไข
รัฐธรรมนูญทั้ง ๒ ครั้ง  ประกอบกับปญหาอ่ืน ๆ
ของรัฐบาลไดทําใหรัฐบาลพมามีสถานะที่ไมม่ันคง
จนกระทั่งถูกทหารทําการปฏิวัติในป ค.ศ. ๑๙๖๒ 
  ผู เขียนเห็นวา ถึงแมประเทศไทยจะ
แตกตางจากประเทศพมาหลายประการ เชน ความ
แตกตางทางชาติพันธุ วัฒนธรรม และศาสนา  
มีไมมากเทากับประเทศพมา ดังนั้น การบัญญัติ
รัฐธรรมนูญรับรองใหพระพุทธศาสนาเปนศาสนา
ประจําชาติไทยคงจะไมกอใหเกิดความขัดแยง 
ที่ รุนแรงได แตอยางไรก็ตามการบัญญัติใน
รัฐธรรมนูญใหพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจํา
ชาติ ไทยก็ ไมก อให เกิดประโยชน ใดๆ ตอ
พระพุทธศาสนาและประเทศชาติได แนนอนวา
พระพุทธศาสนามีคุณประโยชนมหาศาลตอชาติ
ไทยที่ ไมอาจปฏิเสธได แตพระพุทธศาสนา 
ก็สามารถกอประโยชนแกมนุษยไดโดยไมจํากัด



 

บทความทางวิชาการ 

๑๐๓ 

วาเปนคนชาติไหน เร่ืองของศาสนาซึ่งเปนเรื่อง
ภายในจิตใจจึงไมผูกติดอยูกับประเทศชาติใด 
ดังน้ัน พระพุทธศาสนาจึงไมควรที่จะเปนศาสนา
ประจําชาติไทยเทานั้น แตควรที่จะเปน “ศาสนา
แหงปญญาของมวลมนุษยชาติ” 
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(แปล), “บทสนทนาทางการเมืองเร่ือง 
ความมีใจกวาง” ใน ปรัชญาการเมือง,
กรุ ง เ ทพฯ : สํ านั กพิ มพ สม าคม
สังคมศาสตรแหงประเทศไทย, ๒๕๑๕ 

  สารนิพนธ 
ตรี จตุรานน. ความเปนมาของการประกาศให

พุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ
ของพมาใน ค.ศ. ๑๙๖๑. สารนิพนธ 
ศิ ลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิ ชา
ประวั ติ ศาสตร  คณะศิ ลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. ๒๕๔๘ 

  บทความ 
นิธิ เอียวศรีวงศ. “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย”. 

มติชนสุดสัปดาห ปที่ ๒๔ ฉบับที่ 
๑๒๕๗, วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๔๗, 
หนา ๓๓. 

_________.“รัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมไทย” ใน 
ชาติไทย,เมืองไทย,แบบเรียนและ
อนุสาวรีย, หนา ๑๓๖-๑๗๑. กรุงเทพฯ : 
สํานักพิมพมติชน, ๒๕๓๘ 

เสฐียรพงษ วรรณปก, “พระพุทธศาสนาในฐานะ
ศาสนาประจําชาติไทย” หนังสือพิมพมติ
ชนรายวัน ปที่ ๒๘ ฉบับที่ ๑๐๐๑๘, 
วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘  

__________. “พระพุทธศาสนาในฐานะศาสนา
ประจําชาติไทย (๒)” หนังสอืพมิพมตชิน
รายวัน ปที่ ๒๘ ฉบับที่ ๑๐๐๒๕, วันที่ 
๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ระบบประชาธิปไตยซึ่งฝายขางมาก 
ใชอาํนาจของตนโดยไมมีขอจาํกัด  
อาจกดขี่พอ ๆ กับระบบเผด็จการทีเดียว  
ขันติธรรมตอฝายขางนอยเปนสวนสาํคัญ 
ของระบบประชาธิปไตยที่หลักแหลม  
ทวาเปนสวนที่ไมไดรับการจดจาํไวอยางพอเพียง 
 
 
 
         เบอรทรนัด  รสัเซลล 

(คาํคม คารม ประชาธปิไตย , สาํนกัพมิพวญิ�ชูน , ๒๕๓๕) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทความทางวิชาการ 

๑๐๕ 

โดย นายดิเรก  จันทรอินทร ๑ 
 

 
 
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

มาตรา ๑๘ บัญญัติวา “ผูพิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีในพระปรมาภิไธย
พระมหากษัตริยใหเปนไปโดยเที่ยงธรรมตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญน้ี” และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “การสอบสวน ไตสวนมูลฟองหรือพิจารณาใหใชภาษาไทย........” 
แตกฎหมายไมไดระบุวา  ภาษาไทยที่ใหใชน้ันจะใชภาษาของทองถิ่นใดเปนหลัก เพราะโดยขอเท็จจริง 
ในความเปนอยูของคนไทยในชีวิตประจําวันตางก็มีภาษาประจําทองถิ่นของตน  ดังน้ัน การที่จะศึกษาเรื่อง 
ภาษาไทยก็ควรจะทราบความหมายของคําวา “ภาษา” และ “ภาษาไทย” เสียกอนวามีความหมายวาอยางไร  

หนังสือตําราภาษาไทยที่เปนมาตรฐาน ซ่ึงทางราชการจัดทําขึ้นและประกาศใหใชเปนตํารา 
ที่จะใชคนควาในเรื่องนี้ ไดแก พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒  ใหคํานิยามของคําวา “ภาษา”  วา 

“ภาษา”  น.  หมายความถึง  เสียง ตัวหนังสือ หรือกริยาอาการที่สื่อความหมายได๒ 
เม่ือพิจารณาคํานิยามความหมายของคําวา “ภาษา” ดังกลาวแลว  หากไมทราบความหมายของ 

“คํา” หรือ “ถอยคํา” ที่ราชบัณฑิตไดนํามาเรียงประกอบกันเปนรูปคํา หรือรูปประโยค ก็จะยังคงไมสามารถ
ทราบความหมายของคําวา “ภาษา” ที่ชัดเจนทุกแงมุม  เพราะในคํานิยามนั้นเองก็ยังมีคําศัพทภาษาไทยที่มี
คํานิยามความหมายอีกทุกคํา  ดังน้ัน จึงจําเปนตองหาคํานิยามของถอยคําอ่ืนตอไป  คือ  ความหมายของ
คําวา 

“ถอยคํา”  น.  คําที่กลาว  
“คํา”  น.  เสียงพูด,    ลายลักษณอักษรที่เขียนหรือพิมพเพ่ือแสดงความคิด 
“พูด”  ก.  เปลงเสียงออกเปนถอยคํา 
“เสียง” น.  สิ่งที่รับรูไดดวยหู 
จากคํานิยามความหมายของคําศัพททุกคําทําใหสามารถขยายความคํานิยามของ 

คําวา  “ภาษา”  ไดวา    
“ภาษา” น.  หมายความวา   เสียง   หรือคําพูด   หรือกริยาอาการ  หรือ ลายลักษณอักษร  หรือรูป 

ที่เขียน หรือพิมพ   หรือภาพถาย ที่สามารถสื่อความหมายใหเขาใจกันได 
                                                                 
  ๑ผูอํานวยการกลุมงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ๔ สํานักกรรมาธิการ ๒ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา. 
  ๒พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ หนา ๘๒๒. 



 

บทความทางวิชาการ 

๑๐๖ 

ภาษาที่ใชเปนเครื่องสื่อความหมายเพื่อใหสามารถทําความเขาใจกันได มี ๓ ประเภทคือ 
๑.  ภาษาพูด (ภาษาปาก)   หมายความถึง ภาษาที่เปลงเสียงออกมาเปนถอยคํา หรือคําพูด  
๒. ภาษาเขียน หมายความถึง ภาษาที่ขีดใหเปนตัวหนังสือ หรือเลข เปนเสน หรือรูปตาง  ๆ

หรือที่พิมพเปนลายลักษณอักษร หรือตัวหนังสือ ภาพถาย รูปตางๆ รวมถึง ภาษาที่ใชสงโทรเลข  และ
ภาษาของคนตาบอดดวย 

๓.  ภาษาใบ หมายความถึง ภาษาที่แสดงกริยาทาทางแทนถอยคํา 
“ภาษาไทย”  จึงหมายความถึง ภาษาที่คนไทยใชในการสื่อความหมายเพื่อใหเขาใจกันได 
เม่ือทราบความหมายของคําวา “ภาษาไทย” ตามสมควรแลว มีปญหาที่จะพิจารณาวาภาษาไทย 

ที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบังคับให ศาล คูความ เจาพนักงานศาลหรือบุคคลใดที่มาศาล 
ใชน้ันไมไดกําหนดมาตรฐานของภาษาไทยที่ศาลและคูความจะตองใชในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีไว  
มีแตเพียงประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง ระเบียบการใชตัวสะกด๓เทานั้นที่ไดวางระเบียบให
สถาบันของทางราชการทุกสถาบัน  และการศึกษาเลาเรียนในโรงเรียนทุกโรงเรียนตองใชภาษาไทย ตาม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนมาตรฐานเดียวกัน  ดังน้ี   

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีฉบับดังกลาวเปนขอความที่ทางราชการ (คณะรัฐมนตรีหรือ 
รัฐบาล) แจงใหประชาชนทราบหรือวางแนวทางใหปฏิบัติ ถือไดวาคณะรัฐมนตรีซ่ึงเปนผูมีอํานาจหนาที่ 
ในการบริหารประเทศไดกําหนดใหสถาบันของทางราชการทุกสถาบัน และการศึกษาเลาเรียนในโรงเรียน 
ทุกโรงเรียนตองใชภาษาไทยตามแบบมาตรฐานที่ราชบัณฑิตยสถานไดจัดทํา และจัดพิมพไวในพจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ   

เม่ือทราบแลววาพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนหนังสือตําราที่ทาง
ราชการกําหนดใหใชเปนหลัก และเปนมาตรฐานในการใชภาษาไทย ทําใหทราบไดวาภาษาไทยที่จะใช 
ในราชการศาลนั้นจะตองใชภาษาไทย ทั้งตัวสะกด และคํานิยามความหมาย ตามที่พจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติไว ดังน้ัน รัฐสภาก็ดี คณะรัฐมนตรีก็ดี  ลวนเปนองคกรของรัฐ
ทั้งสิ้นที่จะตองใชภาษาไทย ซ่ึงเปนภาษาราชการเชนเดียวกับศาล เพราะหนวยงานของรัฐทั้งสองจะตอง 
ถือปฏิบัติตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีดังกลาวเชนเดียวกัน 

เม่ือเปนเชนน้ี งานของรัฐสภาคืองานบัญญัติกฎหมายก็ตองใชภาษาไทยที่เปนภาษาราชการ
เชนเดียวกันจะใชภาษาทองถิ่น หรือภาษาอื่นใดไมได ดังน้ันการที่เราจะอานกฎหมายใหรูเร่ือง  และตีความ
กฎหมายใหถูกตองตามความมุงหมายหรือตามเจตนารมณของกฎหมาย  เราจะตองมีความรูเร่ืองระเบียบ 
การใชตัวสะกดตามที่พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติไวหรืออาจพดูใหเขาใจงาย  ๆ
คือ ตองรูภาษาไทยที่เปนภาษาราชการ   

ดังน้ัน ตอกรณีที่คณะรัฐมนตรีไดเสนอรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยไดขอแกไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๒๗๖ และมาตรา ๒๗๗  เปนดังน้ี 

“มาตรา ๒๗๖   ผูใดขมขืนกระทําชําเราผูอ่ืนซึ่งมิใชภริยาหรือสามีของตนโดยขูเข็ญดวย
ประการใด  ๆโดยใชกําลังประทุษราย โดยผูอ่ืนน้ันอยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได หรือโดยทําใหผูอ่ืนน้ัน

                                                                 
  ๓ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๑๑๙ ตอนพิเศษ ๖๖ง วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๕ หนา ๑. 



 

บทความทางวิชาการ 

๑๐๗ 

เขาใจผิดวาตนเปนบุคคลอื่น ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสี่ปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตแปดพันบาทถึง 
สี่หม่ืนบาท 
 ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งไดกระทําโดยมีหรือใชอาวุธปนหรือวัตถุระเบิดหรือ 
โดยรวมกระทําความผิดดวยกันอันมีลักษณะเปนการโทรมหญิงหรือกระทํากับชายในลักษณะเดียวกัน  
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบหาป ถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตสามหมื่นบาทถึงสี่หม่ืนบาท หรือจําคุก 
ตลอดชีวิต 
 มาตรา ๒๗๗   ผูใดกระทําชําเราเด็กอายุยังไมเกินสิบหาปซ่ึงมิใชภริยาหรือสามีของตน 
 โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไมก็ตาม ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสี่ปถึงยี่สิบปและปรับตั้งแตแปดพันบาท 
ถึงสี่หม่ืนบาท 
 ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําแกเด็กอายุยังไมเกินสิบสามปตอง 
ระวางโทษจําคุกตั้งแตเจ็ดปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตหน่ึงหม่ืนสี่พันบาทถึงสี่หม่ืนบาทหรือจําคุกตลอดชีวิต  
 ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองไดกระทําโดยรวมกระทําความผิดดวยกัน
อันมีลักษณะเปนการโทรมเด็กหญิงหรือกระทํากับเด็กชายในลักษณะเดียวกันและเด็กนั้นไมยินยอม หรือ 
ไดกระทําโดยมีอาวุธปนหรือวัตถุระเบิด หรือโดยใชอาวุธ ตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต 
 ความผิดตามที่บัญญัติไวในวรรคหนึ่ง ถาเปนการกระทําตอเด็กซึ่งมีอายุกวาสิบสามป 
แตยังไมเกินสิบหาป โดยเด็กนั้นยินยอม และภายหลังศาลอนุญาตใหทั้งสองฝายสมรสกัน ผูกระทําผิด 
ไมตองรับโทษ ถาศาลอนุญาตใหสมรสในระหวางที่ผูกระทําผิดกําลังรับโทษในความผิดนั้นอยู ใหศาลปลอย
ผูกระทําความผิดนั้นไป” 
 จากกรณีที่คณะรัฐมนตรีไดเสนอรางพระราชบัญญัติดังกลาวตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เพ่ือ
พิจารณาและนําไปประกาศใชบังคับเปนกฎหมายนั้น ดวยความเคารพตอผูเสนอรางพระราชบัญญัติน้ี 
ผูเขียนใครขอเสนอความเห็นแยงตอองคประกอบของการกระทําความผิดตามมาตรา ๒๗๖ แหงราง
พระราชบัญญัติฉบับดังกลาว ดังน้ี 
 ๑.  เม่ือประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  เร่ือง ระเบียบการใชตัวสะกด  ไดวางระเบียบใหสถาบัน
ของทางราชการทุกสถาบันและการศึกษาเลาเรียนในโรงเรียนทุกโรงเรียนตองใชภาษาไทยตามพจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ดังน้ัน รัฐสภาซึ่งเปนองคกรของรัฐและ 
เปนสถาบันของทางราชการ จึงตองถือปฏิบัติตามพจนานุกรมฉบับน้ี 
 ๒.  เม่ือเปนเชนน้ีงานของรัฐสภา คืองานดานนิติบัญญัติ ก็ตองใชภาษาไทยที่เปนภาษา
ราชการซึ่งตองถือปฏิบัติตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒  ดังน้ัน คําที่บัญญัติไวใน
รางพระราชบัญญัติฉบับน้ีจึงตองใชภาษาไทยที่มีความหมายตามพจนานุกรมนี้ เวนแตในกรณีที่มีการ
บัญญัติบทนิยามเกี่ยวกับคํานั้นไวเปนการเฉพาะ แตในรางพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๓ ที่ใหมีการแกไข
เพ่ิมเติมความในมาตรา ๒๗๖ และมาตรา ๒๗๗ จะพบวามีคําที่มีความหมายขดักบัความหมายในพจนานกุรม 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ คือคําวา “ขมขืนกระทําชําเรา” ซ่ึงความหมายตามพจนานุกรมฯ 
หมายความวา๔ (กฎ) น. ชื่อความผิดอาญาฐานขืนใจ กระทําการรวมประเวณีกับหญิงซึ่งมิใชภรรยาของตน 

                                                                 
  ๔พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ หนา ๑๖๔. 



 

บทความทางวิชาการ 

๑๐๘ 

โดยขูเข็ญดวยประการใดๆ หรือใชกําลังประทุษรายหญิงซ่ึงอยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได หรือทําให
หญิงเขาใจผิดวาตนเปนบุคคลอื่น 
 คําวา “ชําเรา”๕(กฎ) รวมประเวณี กระทําการรวมเพศ 
 คําวา “รวมประเวณี”๖(ก) ประพฤติผิดเมียผูอ่ืน 
 เม่ือพิจารณาตามความในมาตรา ๒๗๖ ของมาตรา ๓ แหงรางพระราชบัญญัติฉบับน้ีที่ได
บัญญัติวา 

 “มาตรา ๒๗๖   ผูใดขมขืนกระทําชําเราผู อ่ืนซ่ึงมิใชภริยาหรือสามีของตนโดยขูเข็ญ 
ดวยประการใดๆ  โดยใชกําลังประทุษราย โดยผู อ่ืนนั้นอยู ในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได  หรือ 
โดยทําใหผูอ่ืนน้ันเขาใจผิดวาตนเปนบุคคลอ่ืน ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสี่ปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแต 
แปดพันบาทถึงสี่หม่ืนบาท 
 ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งไดกระทําโดยมีหรือใชอาวุธปนหรือวัตถุระเบิดหรือ 
โดยรวมกระทําความผิดดวยกันอันมีลักษณะเปนการโทรมหญิงหรือกระทํากับชายในลักษณะเดียวกัน 
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบหาป ถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตสามหมื่นบาทถึงสี่หม่ืนบาท หรือจําคุก 
ตลอดชีวิต” 
 ดังน้ันองคประกอบของการกระทําความผิดตามมาตรา ๒๗๖ แหงรางพระราชบัญญัติน้ี คือ  
 ๑.  “ผูใด” หมายความวาเปนชายหรือหญิงก็ได๗ 
 ๒.  “ขมขืนกระทําชําเรา” หมายความวา กระทําการรวมประเวณีกับหญิงซึ่งมิใชภรรยา 
ของตน โดยขูเข็ญดวยประการใด  ๆหรือใชกําลังประทุษรายหญิงซ่ึงอยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได หรือ
ทําใหหญิงเขาใจผิดวาตนเปนบุคคลอื่น 
 ความผิดฐานนี้ความยินยอมจะถือเปนสาระสําคัญหากหญิงยินยอมไมเปนความผิด     
ในขณะเดียวกันแมความผิดดังกลาวจะมีโทษสูง แตถาไมเขามาตรา ๒๘๑ ก็ใหเปนความผิดอันยอมความได 
เพราะกฎหมายดังกลาวมีคุณธรรมทางกฎหมายคือ เปนเรื่องเสรีภาพทางเพศ๘  กลาวคือ ขึ้นอยูกับความ
พอใจของหญิงวาตนตองการมีเพศสัมพันธกับใคร โดยความยินยอมตองเกิดกอนการกระทําชําเรา 
 การขมขืน ปจจุบันศาลฎีกาของไทยยังคงจํากัดความหมายเพียงวาเปนเฉพาะกรณี 
ใชอวัยวะเพศชายสอดใสเขาไปในอวัยวะเพศหญิงเทานั้น (ฎีกาที่ ๘๔๗/๒๔๙๑) ไมวาอวัยวะเพศชาย 
จะลวงล้ําเขาไปเพียงใด จะสําเร็จความใครหรือไม (ฎีกาที่ ๑๑๓๓/๒๕๐๙,ฎีกาที่ ๑๖๔๖/๒๕๓๒) ก็จะเปน
ความผิดสําเร็จ หากเพียงแตอวัยวะเพศชายเพียงถูไถอยูดานนอกอวัยวะเพศหญิง ไมอาจสอดใสเขาไปได  
ไมวาจะเปนเพราะขนาดตางกัน หรือดวยประการอื่นใดคงเปนความผิดเพียงพยายามกระทําชําเรา๙ 

                                                                 
  ๕พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ หนา ๓๖๒. 
  ๖พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ หนา ๖๖๖. 
  ๗หยุด  แสงอุทัย, บุคคลท่ีไมสามารถเปนตัวการไดในทางอาญา, บทบัณฑิตย,เลม ๒๐ ตอน ๔,น.๑๒๐. 
  ๘คณิต ณ นคร,ดร.ศ,กฎหมายอาญาภาคความผิด, บริษัทสํานักพิมพวิญูชน จํากัด,มิถุนายน ๒๕๔๕. 
  ๙วัชรินทร  สังสีแกว, “ขมขืนกระทําชําเรา : อดีต ปจจุบัน อนาคต”, จุลนิติ, สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา, ปที่ ๔ ฉ. ๑. (มกราคม-กุมภาพันธ ๒๕๕๐), น. ๖๙. 



 

บทความทางวิชาการ 

๑๐๙ 

 นอกจากนี้  ศาลฎีกายังตีความคําวาหญิงจะถูกขมขืนวาตองเปนหญิงตามเพศกําเนิดเทานั้น 
ชายที่แปลงเพศเปนหญิง หากถูกขมขืนก็คงมีความผิดฐานอนาจารเทานั้น (ฎีกาที่ ๘๗/๒๔๙๑,  
๑๐๔๘/๒๕๑๘) และศาลฎีกาวินิจฉัยวาตองเปนอวัยวะเพศชายสอดใสเขาไปในชองคลอดของหญิงเทานั้น  
 ๓. “ผูอ่ืนซึ่งมิใชภริยาหรือสามีของตน” หมายความวา ใครก็ไดไมวาจะเปนชายหรือหญิง 
ที่มิไดเปนภริยาหรือสามีของตน ซ่ึงสามีและภริยาตองเปนสามีและภริยาที่ถูกตองตามกฎหมาย 
 ๔.  โดยวิธีการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปน้ี 
  - โดยขูเข็ญดวยประการใด  ๆ
  - โดยใชกําลังประทษุราย 
  - โดยผูอ่ืนนัน้อยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได  
  - โดยทําใหผูอ่ืนนั้นเขาใจผิดวาตนเปนบคุคลอื่น 
 ๕. โดยเจตนา 
 เม่ือพิจารณาองคประกอบของคําวา “ขมขืนกระทําชําเรา” ที่มีความหมายตามพจนานกุรม ฉบบั
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงไดบัญญัติคําวา ““ขมขืนกระทําชําเรา” (กฎ) น. ชื่อความผิดอาญา 
ฐานขืนใจ กระทําการรวมประเวณีกับหญิงซึ่งมิใชภรรยาของตน โดยขูเข็ญดวยประการใด ๆ  หรือใชกําลัง
ประทุษรายหญิงซ่ึงอยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได หรือทําใหหญิงเขาใจผิดวาตนเปนบุคคลอื่น”  
ซ่ึงจะเห็นไดวาการขมขืนกระทําชําเรานั้นจะมีความหมายเฉพาะชายขมขืนกระทําชําเราหญิงเทานั้น แตเม่ือ
นํามาพิจารณารวมกับองคประกอบคําวา “ผูอ่ืนซึ่งมิใชภริยาหรือสามีของตน”  ซ่ึงมีความหมายวาใครก็ได 
ไมวาจะเปนชายหรือหญิงที่มิใชภริยาหรือสามีของตนนั้นก็หมายความวาชายขมขืนกระทําชําเราหญิง  
หญิงขมขืนกระทําชําเราชาย  ชายขมขืนกระทําชําเราชาย  หรือหญิงขมขืนกระทําชําเราหญิง  ก็จะเขา
องคประกอบความผิดตามมาตรา ๒๗๖ ของรางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวนี้  
 การที่รางพระราชบัญญัติน้ีไมไดบัญญัติบทนิยามเกี่ยวกับคําวา  “ขมขืนกระทําชําเรา”  ไว 
เปนการเฉพาะ  รวมทั้งไมไดนําความหมายตามพจนานุกรม ฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาถือปฏิบัติ   
จึงไมอาจถูกตองตามหลักภาษาไทย ซ่ึงในอนาคตอาจจะเปนปญหาตอการตีความกฎหมายในการพิจารณา
คดีของศาลที่จะตองใชภาษาไทย ตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓ 
วรรคหนึ่ง ซ่ึงไดบัญญัติวา “การสอบสวน ไตสวนมูลฟองหรือพิจารณาใหใชภาษาไทย........”  
 ดังน้ัน  การที่จะบัญญัติใหการกระทําที่หญิงขมขืนกระทําชําเราชาย ชายขมขืนกระทําชําเรา
ชาย หรือหญิงขมขืนกระทําชําเราหญิงมีความผิดนั้น ก็จะตองมีการบัญญัติบทนิยามคําวา “ขมขืนกระทํา
ชําเรา” ไวในรางพระราชบัญญัติน้ีเปนการเฉพาะ น่ีเปนประการที่หน่ึง  สวนประการที่สอง หากไมไดบัญญัติ
บทนิยามคําวา “ขมขืนกระทําชําเรา” ไวในรางพระราชบัญญัติน้ีก็จะตองมีการดําเนินการเพื่อขอแกไข
ความหมายคําวา “ขมขืนกระทําชําเรา” ในพจนานุกรม ฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหมีการกําหนด
ความหมายของถอยคําดังกลาวใหมีความสอดคลองกับความหมายตามรางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว โดย
ชี้แจงแสดงเหตุผลไปยังราชบัณฑิตยสถาน และเม่ือราชบัณฑิตยสถานเห็นชอบดวยและสั่งแกไขความหมาย
ของถอยคําดังกลาวในพจนานุกรมแลวจึงจะใชได 

 



 
 
 
 

 

 
 
คุณสมบัติรัฐบาลที่ดีสาํหรับสังคมหนึ่ง 
จะตองเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพความเปนจริง 
ทั้งในทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมของสังคมนั้น 
มิฉะนั้นแลวคงจะไมสามารถนาํรัฐนาวาโตคลื่นลม 
และเดินทางไปสู เปาหมายที่กาํหนดไวได 
ผมวาคุณสมบัติของรัฐบาลที่ดี 
โดยเฉพาะของบานเรานั้นมีอยู ๔ ประการคือ 
  เปนประชาธิปไตย 
  มีความรับผิดชอบ 
  มีความสามารถดี 
  และมีสุจริตธรรม 
  

     บญุช ู โรจนเสถยีร 
(ไพโรจน อยูมณเฑยีร, คมวาทะทางการเมอืง , ๒๕๓๙)  

 
 
 
 
 



              

สรปุคําพิพากษาท่ีนาสนใจ 

๑๑๑ 

                 โดย  นางสาวสุวมิล  เจียมวงศแพทย 
                       นิติกร  สํานักกฎหมาย 

เร่ือง  คดีพิพาทเก่ียวกับการฟองขอใหเพิกถอนคําช้ีขาด
  ของคณะอนญุาโตตลุาการ (อุทธรณคําพิพากษา) 

               สํานักงานปลดัสาํนักนายกรัฐมนตร ี    ผูรอง (ผูฟองคด)ี 
ระหวาง  
               บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน)           ผูคัดคาน (ผูถูกฟองคด)ี    
                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.  ขอเท็จจริงในคดีโดยสรปุ 
 

 คดี น้ีขอเท็จจริงรับฟงไดวา โดยที่
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันที่ ๔ สิงหาคม 
๒๕๓๕  เ ห็ นชอบตามคว าม เห็ น ขอ ง
นายกรัฐมนตรีที่จะอนุญาตใหเอกชนตั้งสถานี
วิ ทยุ โทรทั ศน ในระบบยู  เอช  เอฟ  ได  
๒ เครือขาย นายกรัฐมนตรีจึงมีคําสั่งสํานัก
นายกรัฐมนตรี ที่ ๑๕๘/๒๕๓๕ ลงวันที่ ๔ 
สิงหาคม ๒๕๓๕ แตงตั้งคณะกรรมการกํากับ
ดูแลการจัดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศนและการ
ดําเนินบริการสงวิทยุโทรทัศนระบบ ยู เอช เอฟ 
เพ่ื อทํ าหน าที่ กํ ากับดูแลการเตรี ยมการ 
และดําเนินการ  รวมทั้งเสนอแนะมาตรการตอ
สวนราชการและรัฐวิสาหกิจ เพ่ือใหการจัดตั้ง
สถานีวิทยุโทรทัศนและการดําเนินบริการสง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยุ โทรทัศนระบบ ยู  เอช เอฟ เปนไปโดย
เรียบรอย  โดยคณะกรรมการชุดนี้ประกอบดวย
ผูทรงคุณวุ ฒิต าง ๆ อันรวมถึ งนายจุลจิตต   
บุณยเกตุ  ซ่ึงภายหลังไดเขาเปนกรรมการในบริษัท
ผูคัดคานดวย  และไดออกประกาศเชิญชวนเปนการ
ทั่วไป  โดยมีหลักการรวมถึงแผนการดําเนินงานที่
ชัดเจนแสดงวา หากไดรับการคัดเลือกใหเปน
ผูประกอบการแลว บริษัทจะสามารถดําเนินงานได
อยางมีประสิทธิภาพและประชาชนจะไดรับขอมูล
ขาวสารและรายการที่ดีมีประโยชนรวมกันไมต่ํากวา
รอยละ ๗๐ ของเวลาออกอากาศ โดยระยะเวลา
ระหวาง ๑๙.๐๐ ถึง ๒๑.๓๐ นาฬิกา หรือ Prime 
Time จะตองใชสําหรับรายการประเภทนี้ โดย
คณะรัฐมนตรีลงมติ เห็นชอบในหลักการตาม

 
 

คําพิพากษาศาลปกครองสงูสุด คดีหมายเลขแดง ท่ี อ. ๓๔๙/๒๕๔๙ 
วันท่ี  ๘  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 



              

สรปุคําพิพากษาท่ีนาสนใจ 

๑๑๒ 

ขอเสนอของคณะกรรมการฯ และเสนอให
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ พิจารณาเพื่ อเสนอความเห็นตอ
คณะรัฐมนตรี ตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติ
วาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการ
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงคณะรัฐมนตรี
ไดประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2535 
ลงมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ
อนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการ
จัดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศนและดําเนินบริการสง
วิทยุโทรทัศนระบบยูเอชเอฟ  ผูรองจึงไดแตงตั้ง
คณะกรรมการดังกลาว ซ่ึงมีนายจุลจิตตเขารวม
เปนกรรมการดวย จากนั้นจึงไดออกประกาศ
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๕ 
มกราคม ๒๕๓๗ เรื่อง เชิญชวนเอกชนเขา
รวมงานและดําเนินการสถานีวิทยุโทรทัศนระบบ 
ยู เอช เอฟ ทั้งน้ี ไดกําหนดใหเอกชนผูสนใจรับ
ซองเอกสารขอเสนอในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๓๗  ซ่ึงในระหวางนั้น นายจุลจิตตไดลาออก
จากการเปนกรรมการในคณะกรรมการตาม
มาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติดังกลาวแลวเขา
เปนกรรมการในบริษัทผูคัดคานและไดมารับ
ซองเอกสารขอเสนอในวันที่กําหนดดังกลาวดวย 
 คณะกรรมการดําเนินโครงการจัดตั้ง
สถานีวิทยุโทรทัศนและดําเนินบริการสงวิทยุ
โทรทัศนระบบ ยู เอช เอฟ ไดกําหนดวิธีการ
พิจารณาเพื่อใหคะแนนและจัดลําดับผูยื่น
ขอเสนอโดยแยกเปน ๔ หัวขอใหญ คือ (๑) 
ความถูกตองของเอกสารขอเสนอ (๕ คะแนน) 
(๒) ความนาเชื่อถือของขอเสนอ (๓๐ คะแนน)  
(๓) ผลประโยชนที่รัฐจะไดรับ (๒๕ คะแนน) และ 
(๔) คุณภาพรายการและผังซึ่งแสดงสัดสวน
ความนาเชื่อถือของรายการ (๔๐ คะแนน)  
ผลปรากฏวา ขอเสนอของผู คัดคานได

คะแนนรวมอยูในลําดับที่หนึ่ง  คณะกรรมการ
จึงเห็นควรคัดเลือกผูคัดคานเขารวมงานและ
ดําเนินโครงการ และไดจัดทํารางสัญญาเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาและมีมติเห็นชอบดวย
กับการคัดเลือกดังกลาว และใหสงรางสัญญา
ใหสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณากอนลงนาม
ตอไป 
 หลังจากน้ัน  ผูคัดคานโดยนายจุลจิตต
ไดยื่นขอเสนอขอกําหนดขอสัญญาเก่ียวกับ
การใหเปดเจรจาเพื่อแกไขสัญญาได ในกรณีที่
รัฐบาลอนุญาตใหโทรทัศนระบบบอกรับสมาชิก 
(เคเบิ้ลทีวี) สามารถทําการโฆษณาได หรือกรณีที่
รัฐบาลอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการวิทยุ
โทรทัศนในพื้นฐานและหลักการที่คลายคลึงกับ
โครงการนี้ ซ่ึงสํานักงานอัยการสูงสุดไดเพิ่มเติม
ขอสัญญาดังกลาวไวในรางสัญญา แลวมี
หนังสือ ดวนที่สุด ที่ อส ๐๐๑๗/๙๐ ลงวันที่ ๒๙ 
มิถุนายน ๒๕๓๘ สงรางสัญญาที่ไดมีการแกไข
เพิ่มเติมไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
โดยสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีหนังสือ  
ลับมาก ดวนที่สุด ที่ นร ๐๒๐๓/๗๐๒๔ ลงวันที่ ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๓๘ แจงใหผูรองดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงาน
หรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ ตอไป 
ผูรองไดรับหนังสือเม่ือวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๘ 
เวลา ๑๖.๔๕ นาฬิกา ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
จึงสั่งการในหนังสือวา สงผูอํานวยการกอง
กฎหมายและระเบียบกลาง โดยกองกฎหมาย
และระเบียบกลางไดรับหนังสือ เมื่อวันที่ ๓ 
กรกฎาคม ๒๕๓๘ เวลา ๑๖ นาฬิกา ซึ่งในวัน
ดังกลาวผูรองกับผูคัดคานไดลงนามในสัญญา
เขารวมงานและดําเนินการสถานีวิทยุโทรทัศน
ระบบ ยู เอช เอฟ โดยมีสาระสําคัญใหผูคัดคาน
เปนผู เข ารวมงานและดําเนินการสถานีวิทยุ
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๑๑๓ 

โทรทัศนระบบ ยู เอช เอฟ จํานวน ๑ เครือขาย 
มีกําหนดอายุสัญญา ๓๐ ป นับแตวันลงนามใน
สัญญาเปนตนไปจนถึงวันที่ ๓ กรกฏาคม 
๒๕๖๘ โดยขอ ๑๑ ของสัญญา กําหนดให 
ผู คัดคานตองนําเสนอรายการประเภท
รายการขาว สารคดี  และสารประโยชน
รวมกันไมต่ํากวารอยละ ๗๐ ของเวลา
ออกอากาศทั้งหมด และชวงเวลาระหวาง ๑๙ 
นาฬิกา ถึง ๒๑.๓๐ นาฬิกา (Prime Time) 
จะตองใชสําหรับรายการประเภทดังกลาว 
เท านั้ น  โดยในขอ ๑๕ ของสัญญาเขา
รวมงานฯ ได กําหนดถึ งขอตกลงของ
คูสัญญา ที่จะระงับขอพิพาทหรือขอขัดแยง
อันเก่ียวเนื่องกับสัญญาดังกลาวดวยวิธีการ
อนุญาโตตุลาการ  สําหรับขอเสนอของ 
ผูคัดคานที่ขอกําหนดขอสัญญาเกี่ยวกับ
การเปดเจรจาเพื่อแกไขสัญญาน้ัน ถูก
กําหนดไวในขอ ๕ วรรคสี่  ของสัญญา
ดังกลาว 
 ตอมา ผู คัดคานไดมีหนังสือถึง 
ผูรอง ขอใหพิจารณาหามาตรการเพื่อชดเชย
ความเสียหายแกผูคัดคานตามขอ ๕ วรรคสี่ 
ของสัญญาเขารวมงานฯ โดยอางวาไดรับ
ผลกระทบตอฐานะทางการเงินอยางรุนแรง  
ซ่ึงผูรองไดเสนอขอเรียกรองของผูคัดคานให
คณะกรรมการประสานงานการดําเนินการตาม
สัญญาเขารวมงานและดําเนินการสถานีวิทยุ
โทรทัศนระบบ ยู เอช เอฟ พิจารณาแลวเห็นวา 
กรณีที่ผูคัดคานอางมานั้น ไม เปนเหตุให 
ผูคัดคานไดรับผลกระทบทางการเงินอยาง
รุนแรง 
 หลั งจากนั้ น  ผู คั ดค านได ยื่ นข อ
เรียกรองตอผูรองอีก รวมทั้งสิ้น ๖ ครั้ง สรุปวา 
ผูคัดคานไมเห็นดวยกับการพิจารณาของผูรอง

และมติของคณะกรรมการประสานงานฯ และ 
ผูคัดคานยังอางกรณีเพ่ิมเติมที่ผูคัดคานเห็นวาตน
ไดรับผลกระทบตอฐานะทางการเงินอยางรุนแรง 
และขอใหผูรองพิจารณาหามาตรการชดเชยความ
เสียหายให โดยใหปรับลดคาสัมปทานที่ผูคัดคาน
ตองชําระใหแกผูรอง  รวมทั้งขอใหผูรองพิจารณา
แกไขสัญญาเขารวมงานฯ โดยยกเลิกขอกําหนดใน
เร่ืองสัดสวนเนื้อหาสาระของรายการและขอจํากัด
เร่ืองผังรายการดวย  ทั้งน้ี หากผูรองไมกําหนด
มาตรการชดเชยความเสียหายตามขอเสนอภายใน
กําหนด ๑๕ วัน ผูคัดคานจะเสนอขอพิพาทและ
แต งตั้ งอนุญาโตตุลาการเพื่ อวิ นิ จฉัยชี้ ขาด 
ขอพิพาทตอไป 
 ผูรองจึงนําขอเรียกรองดังกลาวเสนอ
คณะกรรมการประสานงานฯ พิจารณาเมื่อวันที่ 
๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๕ และมีความเห็นยืนยันตาม
มติเดิมวา ผู คัดคานมิได รับความเสียหาย
ทางการเงินอยางรุนแรง  สวนกรณีที่ผูคัดคาน
เสนอมาใหมน้ัน ผูคัดคานมิไดชี้แจงรายละเอียดวา
เปนเหตุใหผูคัดคานไดรับผลกระทบทางการเงิน
อยางรุนแรงอยางไรบาง 
 ผู คัดคานไมยอมรับความเห็นของ 
ผูรองและมติของคณะกรรมการประสานงานฯ 
จึงไดยื่นคําเสนอขอพิพาทตอสํานักงาน
อนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม เม่ือวันที่ ๑๗ 
กันยายน ๒๕๔๕ 
 คณะอนุญาโตตุลาการได กําหนด
ประเด็นขอพิพาทและมีคําชี้ขาด ดังน้ี 
 ประเด็นที่หนึ่ง  ผูคัดคานมีสิทธิเสนอ 
ข อพิ พาทในประเด็ นค า เสี ยหายต อคณะ
อนุญาโตตุลาการหรือไม  
 วินิจฉัยวา เม่ือผูคัดคานรองขอใหผูรอง
ชดเชยความเสียหายจากการปฏิบัติผิดสัญญาเขา
รวมงานฯ  แตผูรองเพิกเฉยถือไดวามีขอพิพาท
หรือขอขัดแยงอันเก่ียวกับสัญญาเขารวมงานฯ 
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๑๑๔ 

แล ว  ผู คั ดค านจึ งมี สิ ทธิยื่ นคํ าเสนอ 
ขอพิพาทไดทุกประเด็น รวมทั้งประเด็น
ค าเสี ยหาย  ตามข อ  ๑๕  ของสัญญา 
เขารวมงานฯ 
 ประเด็นที่สอง  ผู ร องปฏิบัติผิด
สัญญาที่ทําไวกับผูคัดคานหรือไม 
 วินิจฉัยวา กรณีกองทัพบกทําสัญญา 
ตางตอบแทนใหบริษัท กรุงเทพโทรทัศน
และวิทยุ จํากัด เชาและใชเวลาออกอากาศ
ทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบก ชอง ๗ น้ัน 
เม่ือขอ ๕ วรรคสี่ ของสัญญาเขารวมงานฯ ไมมี
ขอความยกเวนสําหรับกรณีของการทําสัญญา
ใหมหรือตอสัญญาเดิมระหวางหนวยงานของรัฐ
กับผูประกอบการรายเดิม แสดงวาคูสัญญา 
มีเจตนาใหคุมครองทั้งกรณีที่หนวยงานของรัฐ
เขาทําสัญญากับผูประกอบการรายใหม และ
หนวยงานของรัฐทําสัญญาใหมหรือตออายุ
สัญญาเดิมกับผูประกอบการรายเดิมดวย  
ดังน้ัน จึงเปนกรณีที่หนวยงานของรัฐทําสัญญา
กับบุคคลอื่นใหเขาดําเนินการใหบริการสถานี
วิทยุโทรทัศนโดยมีการโฆษณา 
 กรณีสถานีวิ ทยุ โทรทั ศน แห ง
ประเทศไทย ชอง ๑๑ ทําการโฆษณาในชวง
การถายทอดสดกีฬาซีเกมส ครั้งที่ ๒๐ และ
การแขงขันกีฬาโอลิมปคฤดูรอนป ๒๐๐๐ 
และก็ยังคงออกอากาศโดยมีการโฆษณาอยาง
ตอเนื่องจนถึงปจจุบัน เปนกรณีที่หนวยงานของ
รัฐอนุญาตใหบุคคลเขาดําเนินการใหบริการ 
สงวิทยุโทรทัศนโดยมีการโฆษณา 
 กรณีกรมประชาสัมพันธทําสัญญา
เข าร วมดํ าเนินการใหบริการส งวิทยุ
โทรทัศนประเภทบอกรับเปนสมาชิกกับ
บริษัท เวิลดสตาร ทีวี (ไทยแลนด) จํากัด  

เปนกรณีที่หนวยงานของรัฐอนุญาตใหโทรทัศน
ระบบบอกรับเปนสมาชิกทําการโฆษณาได 
 กรณี อ.ส.ม.ท. กับยูบีซี แมวา อ.ส.ม.ท. 
ยังมิไดอนุญาตให ยูบีซี โฆษณาไดโดยตรง แตตาม
พฤติการณที่ยูบีซีไดทําการโฆษณาโดยที่ อ.ส.ม.ท. 
ไมอาจควบคุมใหยูบีซีระงับการโฆษณาไดโดย
เด็ดขาด ถือไดวาหนวยงานของรัฐอนุญาตให
โทรทัศนระบบบอกรับเปนสมาชิกทําการโฆษณาได
โดยปริยาย 
 จากขอเท็จจริงดังกลาว เปนเหตุให 
ผูคัดคานขายโฆษณาไดนอยลงตองขาดทุน 
ทุกป ถือไดวาผูคัดคานไดรับผลกระทบตอ
ฐานะทางการเงินอยางรุนแรงเขาเงื่อนไขตาม
ขอ  ๕  วรรคสี่  ของสัญญาเข าร วมงานฯ  
ผูคัดคานไดรองขอใหผูรองพิจารณาชดเชย
ความเสียหายแลว แตผูรองไมรับพิจารณา  
ผูรองจึงปฏิบัติผิดสัญญา 
 ประเด็นที่สาม  หากผูรองปฏิบัติผิด
สัญญา ผูคัดคานได รับความเสียหายหรือไม 
เพียงใด  
 วินิจฉัยวา เม่ือผูคัดคานไดรับผลกระทบ
ตอฐานะทางการเงินอยางรุนแรงตามที่ไดวินิจฉัย
มาแลวในประเด็นที่สอง ผูคัดคานก็ยอมไดรับความ
เสียหายจากการที่ผูรองปฏิบัติผิดสัญญา 
 ประเด็นที่สี่  คณะอนุญาโตตุลาการ
วิ นิ จฉั ยให ผู ร องชดเชยความเสี ยหายให 
แกผูคัดคาน ดังนี้  
 คําขอประการที่หน่ึงที่ ใหผูรองชดเชย 
ความเสียหายที่เกิดขึ้นระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึง 
พ.ศ. ๒๕๔๔ จํานวน ๑,๗๓๐ ลานบาท วินิจฉัยให 
ผูรองชดเชยความเสียหายใหแกผูคัดคานเปนเงิน
จํานวน ๒๐ ลานบาท เฉพาะกรณีกรมประชาสัมพันธ
ยอมใหสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย  
ชอง ๑๑ มีการโฆษณา  สวนคําขอประการที่สอง 
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และคําขอประการที่สาม วินิจฉัยใหปรับลด
ผลประโยชนตอบแทนตามขอ ๕ วรรคหนึ่ง 
ของสัญญาเขารวมงานฯ และในสวนจํานวนเงิน
รับประกันผลประโยชนขั้นต่ําใหลดลงจากเดิม
เหลือเทากับจํานวนคาเชาอัตราสูงสุดที่บริษัท 
กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ จํากัด ชําระใหแก
กองทัพบก คือ ปละ ๒๓๐ ลานบาท  และใหปรับ
ลดเงินผลประโยชนตอบแทนเปนอัตรารอยละ
จากเดิมลงเหลือเทากับอัตราสูงสุดที่บริษัท 
ยูไนเต็ด บรอดคาสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด 
(มหาชน) ชําระใหแก อ.ส.ม.ท. คือ อัตรารอยละ 
๖.๕ ของรายไดกอนหักคาใชจายและภาษีอากร
ใด ๆ  ทั้งน้ี นับแตวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๕ 
เปนตนไปจนสิ้นสุดสัญญา และผูรองตองคืนเงิน
คาผลประโยชนตอบแทนขั้นต่ําที่ผูคัดคานได
ชําระโดยมีเง่ือนไขระหวางพิจารณาขอพิพาทนี้
เม่ือวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๖ จํานวน ๘๐๐ 
ลานบาท ใหแกผูคัดคานจํานวน ๕๗๐ ลานบาท 
 สวนการกําหนดเง่ือนไขตามขอ ๑๑ 
ของสัญญาเขารวมงานฯ น้ัน ใหชดเชยความ
เสียหายโดยใหผูคัดคานสามารถออกอากาศ 
ในชวงเวลา Prime Time คือ ชวงเวลาระหวาง 
๑๙.๐๐ นาฬิกา ถึง ๒๑.๓๐ นาฬิกา ไดโดย 
ไมตองถูกจํากัดเฉพาะรายการขาว สารคดี และ
สารประโยชนเทานั้น และใหปรับสัดสวนการ
เสนอรายการขาว สารคดี และสารประโยชนจาก
เดิมไมนอยกวารอยละ ๗๐ ของเวลาออกอากาศ
ทั้งหมด เปนไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของเวลา
ออกอากาศทั้งหมด ทั้งน้ี ภายใตขอบังคับของ
กฎระเบียบที่ทางราชการออกใชบังคับแกสถานี
วิทยุโทรทัศนโดยทั่วไป 
 ผูรองเห็นวา คําชี้ขาดดังกลาว 
ไมชอบดวยกฎหมาย จึงฟองคดีตอศาล
ขอใหเพิกถอนคําชี้ขาดท้ังหมดของคณะ
อนุญาโตตุลาการ 

๒.  ประเด็นพิจารณา 
 

 คดีมีประเด็นที่ตองวิ นิจฉัยในชั้น
อุทธรณในประเด็นหลักเพียงประเด็นเดียววา
คําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ สถาบัน
อนุญาโตตุลาการ สํานักระงับขอพิพาท 
สํานักงานศาลยุติธรรม ขอพิพาทหมายเลขดํา
ที่  ๒๙ /๒๕๔๕ ขอพิพาทหมายเลขแดงที่  
๔/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๗  เปน 
คําชี้ ขาดที่ศาลปกครองเพิกถอนไดตาม 
มาตรา ๔๐ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติ
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ หรือไม 
 เ ม่ื อ พิ จ า รณาคํ า ชี้ ข า ดข อ งคณะ
อนุญาโตตุลาการแลว  สามารถแยกพิจารณาได 
เปน ๒ ประเด็นยอย ดังน้ี 
 ประเด็นยอยที่หนึ่ง  มีกรณีปรากฏตอ
ศาลวาการยอมรับหรือการบังคับตามคําชี้ขาดของ
คณะอนุญาโตตุลาการที่วินิจฉัยในประเด็นที่สอง
ของคํ าชี้ ขาดว า ผู ร องปฏิบัติผิ ดสัญญาเข า
รวมงานฯ ขอ ๕ วรรคสี่  เปนการขัดตอความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตาม
มาตรา ๔๐ วรรคสาม (๒) (ข) แหงพระราชบัญญัติ
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ หรือไม 
 พิจารณาแลวเห็นวา เม่ือการดําเนินการ
ตามสัญญาเขารวมงานฯ เปนการที่ รัฐมอบให
เอกชนลงทุนโดยวิธีการใหสัมปทานแกผูคัดคาน 
ซ่ึ งการลงทุ นมี วงเ งิ นหรื อทรัพย สิ นตั้ งแต 
หน่ึงพันลานบาทขึ้นไป  จึงตองอยูภายใตบังคับ
พระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงาน
หรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
อํานาจในการตัดสินตั้งแตขั้นตอนของการใหความ
เห็นชอบในหลักการของโครงการและในขั้นตอนของ
การใหความเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนที่จะเขา
รวมงานหรือดําเนินการนั้น  กฎหมายกําหนดให
เปนอํานาจของคณะรัฐมนตรีซ่ึงเปนองคกรสูงสุด
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ของฝายบริหารที่จะตองเปนผูใชอํานาจที่สําคัญ
น้ีแทนรัฐ 
 ซึ่งขอเท็จจริงในคดี น้ีปรากฏวา  
ไดมี การรายงานผลการคัดเลื อกต อ
คณะรัฐมนตรี โดยคณะกรรมการตามมาตรา 
๑๓ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชน
เขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดพิจารณาขอเสนอของเอกชน
แลวใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดขึ้น ผล
ปรากฏวาผูคัดคานมีคะแนนรวมเปนลําดับที่
หน่ึง คณะกรรมการจึงเห็นควรคัดเลือกผูคัดคาน
เขารวมงานและดําเนินการโครงการดังกลาว 
พรอมทั้งไดจัดทํารางสัญญาเขารวมงานและ
ดําเนินการสถานีวิทยุโทรทัศนระบบ ยู เอช เอฟ 
เสนอมาเพ่ือพิจารณาดวย ซึ่งคณะรัฐมนตรีใน
คราวประชุมเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๓๘ ได
พิจารณารายงานผลการคัดเลือกแลว มีมติ
เห็นชอบตามนั้น และใหสงรางสัญญาเขา
รวมงานและดําเนินการสถานีโทรทัศนระบบ  
ยู  เอช เอฟ ใหสํานักงานอัยการสูงสุด
พิจารณากอนลงนามตอไป  แตกอนที่จะมี
การลงนามในสัญญา ผูคัดคานไดรองขอให
เพิ่มเติมขอสัญญา จนกระทั่งสํานักงาน
อัยการสูงสุดไดเพิ่มเติมเปนขอ ๕ วรรคสี่ 
ของสัญญาเขารวมงานฯ ซ่ึงระบุวา หลังจาก
วันทําสัญญานี้ หากผูรองหรือหนวยงานของรัฐ
ใหสัมปทานอนุญาตหรือทําสัญญาใด ๆ กับ
บุคคลอ่ืนเขาดําเนินกิจการใหบริการสงวิทยุ
โทรทัศนโดยมีการโฆษณาหรืออนุญาตให
โทรทัศนระบบบอกรับเปนสมาชิกทําการ
โฆษณาได และเปนเหตุใหผูคัดคานได รับ
ผลกระทบตอฐานะทางการเงินของผูคัดคาน
อยางรุนแรง เม่ือผูคัดคานรองขอ ผูรองจะ
พิจารณาและเจรจากับผูคัดคานโดยเร็วเพ่ือหา
มาตรการชดเชยความเสียหายที่ผูคัดคานไดรับ

จึงเปนขอสัญญาที่แตกตางไปจากหลักการที่
คณะรัฐมนตรี ได ใหความเห็นไวแล วใน
สาระสําคัญ  และเปนการขอเพิ่มเติมขอสัญญา
ภายหลังจากที่ไดรับคัดเลือก อันไมเปนธรรม
แกเอกชนรายอื่น ทั้ งยังเปนการกําหนดให 
ผูรองซ่ึงเปนเพียงหนวยงานเจาของโครงการที่
ไดรับมอบหมายใหเปนคูสัญญาแทนรัฐ ตองผูกพัน
ตนและรับผิดชอบแทนหนวยงานอื่นของรัฐในอันที่
จะไมใหสัมปทานอนุญาตหรือทําสัญญาใด ๆ กับ
บุคคลอ่ืน  อันเปนการเกินอํานาจของผูรองซึ่งเปน
เพียงหนวยงานเจาของโครงการที่ไมมีอํานาจเหนือ
หนวยงานอื่นของรัฐ  ซึ่งหากจะใหขอสัญญา
ดังกลาวมีผลผูกพันหนวยงานอื่นของรัฐดวย   
ก็จะตองใหคณะรัฐมนตรีซึ่งเปนองคกรสูงสุด
ของฝายบริหารที่มีอํานาจเหนือหนวยงานอื่น
ของรั ฐเปนผูพิ จารณาใหความเห็นชอบ
เสียกอน 
 ดังน้ัน  เมื่อการเพิ่มเติมขอ ๕ วรรคสี่ 
เขาไวในสัญญาเขารวมงานฯ โดยมิไดรับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง จึงขัด
ตอมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการ
ใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕  สัญญาเขารวมงานฯ ขอ ๕ 
วรรคสี่ จึงไมมีผลผูกพันรัฐตามกฎหมาย สวน
สัญญาเขารวมงานฯ ในขออ่ืน ๆ ซึ่งเปนไปตาม
หลักการที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหความเห็นชอบไว
แลวยอมมีผลผูกพันรัฐไดตามกฎหมาย 
 สวนที่ผูคัดคานอุทธรณวา การปฏิบัติ
ตามขั้นตอนตามพระราชบัญญัติวาดวยการให
เอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนเรื่องกระบวนการภายในของสวน
ราชการ  ผูคัดคานเปนบุคคลภายนอกผูกระทํา
การโดยสุจริต  ยอมไดรับความคุมครองใน
ความเชื่อโดยสุจริตจากการดําเนินการของรัฐ
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๑๑๗ 

ตามนัยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๕๑ น้ัน  เห็น
วาพระราชบัญญัติดังกลาวใชบังคับกับการทํา
คําสั่งทางปกครอง มิไดใชบังคับกับการทํา
สัญญาทางปกครอง ซ่ึงแมแตในกรณีการทํา
คําสั่งทางปกครอง มาตรา ๕๑ วรรคสาม (๓) แหง
พระราชบัญญัติดังกลาวก็ยังบัญญัติไวดวยวา 
ถาผูรับคําสั่งทางปกครองไดรูถึงความไมชอบ
ดวยกฎหมายของคําสั่งทางปกครองในขณะไดรับ
คําสั่งทางปกครองหรือการไมรูน้ันเปนไปโดย
ประมาทเลินเลออยางรายแรง ผูน้ันจะอางความ
เชื่อโดยสุจริตไมได  ซึ่งในคดีน้ี ผูคัดคานยอม
ทราบจากประกาศเชิญชวนเอกชนเขา
รวมงานหรือดําเนินการในโครงการนี้มา
ตั้งแตตนแลววาเปนโครงการที่จะตอง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวาดวยการให
เอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเปนกฎหมายที่มีการ
ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษาเ พ่ื อให
ประชาชนไดรับทราบ มิใชเปนเพียงระเบียบ
ภายในของผูรองที่บุคคลภายนอกไมอาจ
ลวงรูได  ดังนั้น ผูคัดคานจึงไมอาจอางไดวา 
ผูคัดคานไดลงนามในสัญญาเขารวมงานฯ ไป
โดยไมรูวามีบทกฎหมายดังกลาวและไมรูวา 
รางสัญญาเขารวมงานฯ ที่ไดมีการเพิ่มเติม 
วรรคสี่ของขอ ๕ ตามขอเสนอของผูคัดคาน มิได
มีการนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา
กอนลงนาม อีกทั้งยังปรากฏขอเท็จจริงวา  
นายจุลจิตต ประธานกรรมการบริหารของ 
ผูคัดคานในขณะนั้น เคยเปนกรรมการใน
คณะกรรมการดําเนินโครงการจัดตั้งสถานี
วิทยุโทรทัศนระบบ ยู เอช เอฟ ตามคําสั่งของ
ผูรองที่ ๘๙/๒๕๓๖ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินโครงการ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๓๖ 

โดยนายจุลจิตต  ไดลาออกจากการเปน
ก ร ร ม ก า ร แ ล ว ไ ด เ ข า ทํ า ง า น เ ป น
กรรมการบริหารของผู คัดคานจึงยอมรู ถึง
ข้ันตอนการดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
ดังกลาวเปนอยางดี   ดังน้ัน ขออางของผู
คัดคานที่วาตนเปนบุคคลภายนอกผูกระทํา
การโดยสุจริตซึ่งยอมไดรับความคุมครองใน
ความเชื่อโดยสุจริตจากการดําเนินการของรัฐ 
จึงไมอาจรับฟงได 
 นอกจากนั้น ขอเสนอใหผลประโยชนตอบ
แทนแก รัฐของผู เสนอเขารวมงานฯ ยอมเปน
สาระสําคัญในการพิจารณาคัดเลือกใหเปนผูเขารวม
งานหรือดําเนินการสถานีวิทยุ โทรทัศนตาม
โครงการของผูรองซ่ึงผูคัดคานไดเสนอผลประโยชน 
ขั้นต่ําตลอดระยะเวลา ๓๐ ป เปนจํานวนเงิน  
๒๕,๒๐๐ ลานบาท รวมทั้งสวนแบงของรายไดกอน
หักคาใชจายและผลประโยชนตอบแทนอ่ืน  ๆ 
อันเปนการเสนอใหผลประโยชนตอบแทนแกรัฐ 
ในอัตราที่สูงกวาผูเสนอเขารวมงานอื่น ๆ  แต 
ผูคัดคานไดเสนอขอใหเพ่ิมเติม ขอ ๕ วรรคสี่ ไวใน
สัญญา อันเปนขอเสนอที่เปนประเด็นเจรจาตอรอง
เ ร่ื องผลประโยชน ของรั ฐภายหลั งจากที่
คณะรัฐมนตรีไดคัดเลือกผูคัดคานเปนผูเขารวมงาน
แลว จึงเห็นไดวาผูคัดคานไดเสนอผลประโยชน
ตอบแทนใหแกรัฐในอัตราสูงกวาผูยื่นขอเสนอ 
รายอ่ืน ๆ  โดยประสงคจะใหคณะกรรมการ
ดําเนินโครงการจัดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศนฯ 
พิจารณาคัดเลือกตนเขาเปนผูเขารวมงานฯ 
และนําเสนอตอคณะรัฐมนตรี  แลวจึงขอ
เพิ่มเติมขอสัญญาดังกลาว กรณีจึงไมอาจฟง
ไดวา ผูคัดคานสุจริต 
 สวนขออางของผูคัดคานที่วา การเพิ่มเติม
ขอ ๕ วรรคสี่ ไวในสัญญาเขารวมงานฯ ก็เพ่ือเปด
โอกาสใหคูสัญญาสามารถเจรจาหามาตรการชดเชย
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๑๑๘ 

ความเสียหายที่เกิดขึ้นแกผูคัดคาน เพ่ือใหเกิด
ความเปนธรรมแกผูคัดคานนั้น เห็นวาในการ
เสนอผลประโยชนตอบแทนใหแกรัฐในการเขา
รวมงานหรือดําเนินงานในกิจการของรัฐ ผูยื่น
ขอเสนอเขารวมงานฯ จะตองพิจารณาโดยรอบ
ดานซึ่งรวมถึงการแขงขันกับกิจการประเภท
เดียวกันหรือคลายคลึงกันทั้งที่มีอยูเดิมและที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต  แตผู คัดคานได เสนอ
ผลประโยชนตอบแทนใหแกรัฐในอัตราสูง
กวาที่ไดกําหนดไวในประกาศเชิญชวน 
เขารวมงานฯ ประมาณ ๒ เทา และสูงกวา 
ผูเสนอเขารวมงานรายอื่นประมาณ ๒ เทา  
ดั ง น้ั น  การ ท่ี ผู คั ดค านจะต องจ าย
ผลประโยชนตอบแทนใหแกรัฐในอัตรา
ตามที่ กําหนดไวในสัญญาเขารวมงานฯ  
จึ งเป นผลเน่ื องมาจากข อเสนอของ 
ผูคัดคานเอง มิใชเน่ืองมาจากการกําหนด
ของผูรอง ขอกลาวอางของผูคัดคานขอน้ี
จึงไมอาจรับฟงได 
 ที่ผูคัดคานอุทธรณวา ผูรองมิไดหยิบ
ยกประเด็นเกี่ยวกับสัญญาฯ ขอ ๕ วรรคสี่  
ขึ้นตอสูในชั้นของคณะอนุญาโตตุลาการ และ
ตองถือวาคณะอนุญาโตตุลาการไดวินิจฉัย 
ในประเด็นน้ีแลว จึงเปนที่สุด น้ัน เห็นวา 
พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
มิไดบัญญัติถึงเง่ือนไขดังที่ผูคัดคานอาง   
แต บั ญญั ติ ไว ในมาตรา  ๔๐  วรรคสาม  
ให ศาลมี อํ านาจเพิ กถอนคํ าชี้ ขาดของ 
คณะอนุญาโตตุลาการได  และแมวาขอ ๑๕  
วรรคหนึ่ง ของสัญญาเขารวมงานฯ จะกําหนดให
คําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการเปนที่สุด 
และผูกพันคูสัญญาทั้งสองฝาย ขอสัญญา
ดังกล าวก็ ย อมไม อาจขั ดต อมาตรา ๔๐  
วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติดังกลาวซึ่งเปน
บทบัญญัติที่เกี่ยวกับความสงบเรียบรอยหรือ

ศีลธรรมอันดีของประชาชนได  นอกจากนี้ สัญญา
เขารวมงานฯ มีวัตถุประสงคในการจัดทํา
บริการสาธารณะ การแกไขเพ่ิมเติมสัญญา จึง
ต อ งคํ า นึ งถึ ง ขอบ เขตอํ านาจหน าที่ 
ที่ผูรองไดรับมอบหมายมา  เมื่อผูรองมิไดมี
อํานาจตัดสินในเรื่องผลประโยชนของรัฐ แต
กฎหมายกําหนดใหคณะรัฐมนตรีเปนผูมี
อํานาจตัดสินใจแทนรัฐได การเพิ่มเติมสัญญา
เขารวมงานฯ ขอ ๕ วรรคสี่ โดยมิไดรับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีจึงสงผลกระทบตอ
ประโยชนสาธารณะและขัดตอความสงบ
เรียบรอยของประชาชนซึ่งศาลปกครองไมอาจ
ละเลยที่จะหยิบยกขึ้นวินิจฉัยได อุทธรณของ 
ผูคัดคานในประเด็นน้ีจึงฟงไมข้ึนอีกเชนกัน 
 เมื่อไดวินิจฉัยแลววา ขอ ๕ วรรคสี่ 
ของสัญญาเขารวมงานฯ ไมมีผลผูกพันรัฐตาม
กฎหมาย  คณะอนุญาโตตุลาการจึงไมอาจมี 
คํ าชี้ ขาดว า  ผู ร องปฏิบั ติ ผิ ดสัญญาเข า
รวมงานฯ ขอ ๕ วรรคสี่ ดังน้ัน จึงมีกรณีที่
ปรากฏตอศาลวาการยอมรับหรือการบังคับ
ตามคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการที่
วินิจฉัยในประเด็นที่สองของคําชี้ขาดวาผูรอง
ปฏิบัติผิดสัญญาเขารวมงานฯ ขอ ๕ วรรคสี่  
จะเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนตามมาตรา ๔๐ 
วรรคสาม  (๒)  (ข)  แห งพระราชบัญญัติ
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 ประเด็นยอยที่สอง มีกรณีที่ปรากฏตอ
ศาลวาการยอมรับหรือการบังคับตามคําชี้ขาดของ
คณะอนุญาโตตุลาการที่วินิจฉัยในประเด็นที่สี่ของ 
คําชี้ขาดใหผูรองชดเชยความเสียหายแกผูคัดคาน 
จะเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชนตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม (๒) (ข) 
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แห งพระราชบั ญญั ติ อนุญาโตตุ ลาการ  
พ.ศ. ๒๕๔๕ หรือไม 
 พิจารณาแลวเห็นวา  สัญญาเขา
รวมงานฯ น้ี เปนสัญญาที่รัฐใหสัมปทานแก
ผูคัดคานในการจัดใหมีสถานีวิทยุโทรทัศน
และดําเนินการสงวิทยุโทรทัศนอันเปน
บริการสาธารณะ โดยมีการกําหนดไวใน 
ขอ ๑๑ ของสัญญาเขารวมงานฯ วา ผูคัดคาน
ตองนําเสนอรายการประเภทขาว สารคดี และ
สารประโยชน รวมกันไมต่ํากวารอยละ ๗๐ ของ
เวลาออกอากาศทั้งหมด และระยะเวลาระหวาง 
๑๙.๐๐ นาฬิกา ถึง ๒๑.๓๐ นาฬิกา น้ัน จะตอง
ใชสําหรับรายการประเภทนี้เทานั้น ซึ่งถือวา
เปนสาระสําคัญของการจัดทําบริการ
สาธารณะและเปนวัตถุประสงคในการจัดตั้ง
สถานีวิทยุโทรทัศนน้ีข้ึนมา  คําชี้ขาดของ
คณะอนุญาโตตุลาการในสวนนี้จึงมีผลเปน
การเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญของการจัดทํา
บริการสาธารณะ ซึ่ งเปนเรื่องที่อยู ใน
ขอบเขตอํานาจและความรับผิดชอบของรัฐ 
มิใชอยูในอํานาจของคณะอนุญาโตตุลาการ
ซึ่งเปนเพียงเอกชนที่ได รับแตงตั้งจาก
คูสัญญาใหมาทําหนาที่วินิจฉัยชี้ขาดขอ
พิพาทตามสัญญาเขารวมงานฯ  ซ่ึงขอพิพาท
ตามสัญญาเขารวมงานฯ ระหวางผูรองกับ 
ผูคัดคานเปนขอพิพาทเกี่ยวกับความเสียหาย
ของผูคัดคานและการชดเชยความเสียหายใหแก
ผูคัดคาน มิใชเปนขอพิพาทเกี่ยวกับขอ ๑๑ 
ของสัญญาเขารวมงานฯ อันเปนสาระสําคัญของ
การใหสัมปทานการจัดทําบริการสาธารณะใน
เ ร่ื องน้ี แก ผู คั ดค านคํ าชี้ ขาดของคณะ
อนุญาโตตุลาการในสวนนี้จึงเปนกรณีที่
ปรากฏตอศาลวาการยอมรับหรือการบังคับ
ตามคําชี้ขาดดังกลาว จะเปนการขัดตอ

ความสงบเรี ยบร อยหรื อศี ลธรรมอันดี 
ของประชาชนตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม (๒) (ข) 
แห งพระราชบัญญั ติ อนุญาโตตุ ลาการ  
พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 
๓.  ผลคําพิพากษาของศาลปกครอง 
 

 ด ว ย เหตุ ผ ล ดั งที่ วิ นิ จฉั ย ข า งต น  
ศาลปกครองสู งสุดจึงเห็นว า คําชี้ขาดของ 
คณะอนุญาโตตุลาการในขอพิพาทหมายเลขดํา 
ที่  ๒๙ /๒๕๔๕  ข อพิ พาทหมายเลขแดงที่  
๔/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๗ เปน 
คําชี้ ขาดที่ศาลปกครองเพิกถอนไดตาม 
มาตรา ๔๐ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติ
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่ศาลปกครอง
ชั้นตนพิพากษาเพิกถอนคําชี้ขาดของคณะ
อนุญาโตตุลาการดังกลาวนั้นศาลปกครอง
สูงสุดเห็นพองดวย 
 พิพากษายืน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              

สรปุคําพิพากษาท่ีนาสนใจ 

๑๒๐ 

เร่ือง  คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทางปกครองหรอืเจาหนาท่ี  
  ของรัฐละเลยตอหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกาํหนดใหตองปฏิบัติ    

                นายจตุรงค  สุขเอียด   ท่ี ๑                    ผูฟองคด ี
 นายเหวง  โตจิราการ ท่ี ๒ 
 นายสันต  หัตถีรัตน ท่ี ๓ 
 นางประทปี  อ้ึงทรงธรรม ฮาตะ ท่ี ๔ 
ระหวาง  
                 
                   คณะรัฐมนตร ี ท่ี ๑             
  สํานักงานปลดัสาํนักนายกรัฐมนตรี ท่ี ๒ ผูถูกฟองคด ี   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.  ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป 
 

 คดีน้ีขอเท็จจริงรับฟงไดวา ผูฟองคดี
ทั้งสี่และพนักงานสถานีโทรทัศนไอทีวีในฐานะ
ประชาชนผูมีสัญชาติไทยซึ่งเปนเจาของอธิปไตย
ตามรัฐธรรมนูญ และมีความเปนเจาของคลื่น
ความถี่ที่ใชในการสงกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน
ซ่ึงเปนทรัพยากรสื่อสารของชาติเพ่ือประโยชน
สาธารณะเปนผูมีสวนไดเสียอันอาจไดรับความ
เดือดรอนเสียหายจากการละเลยตอการปฏิบัติ
หนาที่ของหนวยงานทางปกครอง รวมถึงการออก
คําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายจาก
กรณีที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีมติคณะรัฐมนตรี
โดยการนําเสนอของผูถูกฟองคดีที่ ๒ เม่ือวันที่ 
๖ มีนาคม ๒๕๕๐ เรื่อง ใหยุติการออกอากาศของ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลื่นความถี่ระบบยูเอชเอฟ ซ่ึงเดิมบริษัท ไอทีวี 
จํากัด (มหาชน) ไดรับสัมปทานจากผูถูกฟองคดี 
ที่ ๒  
 โดยผูฟองคดีทั้ งสี่ เห็นวา การอางมติ
คณะรัฐมนตรีดังกลาวเปนการดําเนินการที่ขัดตอ
มาตรา ๙ วรรคหนึ่ ง (๑) (๒) และ (๓) แห ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เน่ืองจากเปนการสราง
ขั้นตอนที่ไมจําเปนอันไดสงผลกระทบตอประชาชน
โดยรวม และการที่ผู ถูกฟองคดีที่ ๒ เสนอให 
ผู ถูกฟองคดีที่  ๑ มีมติยุติการออกอากาศ 
คลื่นความถี่ดังกลาวทันทีในวันที่ ๗ มีนาคม 
๒๕๕๐ ถือวาเปนการละเลยตอหนาที่และเปน

 
 

คําส่ังกําหนดมาตรการหรอืวิธีการเพ่ือบรรเทาทุกขช่ัวคราว 
กอนการพิพากษาศาลปกครองกลาง  
คดีหมายเลขดําท่ี ๔๓๑,๔๓๗/๒๕๕๐ 
วันท่ี  ๗  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐
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๑๒๑ 

การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบสงผลใหผูฟอง
คดีทั้งสี่และประชาชนคนไทยทุกคนไดรับ
ผลกระทบจากมติคณะรัฐมนตรีอยางมาก 
ในขณะที่ยังตองรอการตีความขอกฎหมายจาก
คณะกรรมการกฤษฎีกาในหลายประเด็น 
 ขอใหศาลมีคําพิพากษาเพิกถอน 
มติคณะรัฐมนตรีในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๐ 
เรื่อง ใหยุติการออกอากาศคลื่นความถี่ระบบ
ยูเอชเอฟของสถานีโทรทัศนไอทีวี 
 ผูฟองคดีไดยื่นคํารองขอใหศาล 
ไตสวนฉุกเฉินเพื่อมีคําสั่งกําหนดมาตรการ
คุมครองชั่วคราวกอนการพิพากษา โดยให
ค ลื่ น ค ว ามถี่ ร ะ บบยู เ อ ช เ อฟหรื อ
สถานีโทรทัศนไอทีวีดําเนินการออกอากาศ
ตอไปได  ซ่ึ งหากมีการดําเนินการยุติการ
ออกอากาศตามมติคณะรัฐมนตรีแลว  ผูฟองคดี
ทั้งสี่ในฐานะประชาชนคนไทยรวมถึงประชาชน
คนไทยทั้งประเทศจะถูกละเมิดสิทธิในการรับรู
ขาวสารและชมรายการจากสถานีโทรทัศนไอทีวี 
 
 

๒.  ประเด็นพิจารณาเบื้องตน 
 

 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖๖ 
วรรคหน่ึง บัญญัติวา ในกรณีที่ศาลปกครอง
เห็นสมควรกําหนดมาตรการหรือวิธีการใด  ๆ
เพ่ือบรรเทาทุกขใหแกคูกรณีที่เกี่ยวของเปนการ
ชั่วคราวกอนการพิพากษาคดี ไมวาจะมีคํารอง
ขอจากบุคคลดังกลาวหรือไม  ใหศาลปกครองมี
อํานาจกําหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวและ
ออกคําสั่งไปยังหนวยงานทางปกครองหรือ
เจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของใหปฏิบัติได  ทั้งนี้ 
โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบของหนวยงานทาง
ปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐและปญหาอุปสรรค

ที่อาจเกิดขึ้นแกการบริหารงานของรัฐประกอบดวย 

 เม่ื อเหตุ แห งการฟองคดี น้ี  เกิ ดจาก 
การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีหนังสือ ดวนที่สุด  
ที่ นร ๐๑๐๖/๑๒๘๙ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๐  
บอกเลิกสัญญาสัมปทานระหวางผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
กับบริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) โดยใหบริษัท  
ไอทีวี จํากัด (มหาชน) สงมอบทรัพยสินใหแกผูถูก
ฟองคดีที่ ๒ ภายใน ๖๐ วัน  อีกทั้งรัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี (คุณหญิงทิพาวดี  เมฆสวรรค)  
ไดแถลงเม่ือวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๐  มีใจความวา  
รัฐจะยึดคลื่นยูเอชเอฟที่ไดใหสัมปทานแกบริษัท
ดั งกล าวคืน และให ยุ ติ การออกอากาศของ
สถานีโทรทัศนไอทีวีชั่วคราว  คดีน้ีจึงมิใชคดี
พิ พาทเกี่ ยวกั บสัญญาร วมการงานและ
ดําเนินการสถานีวิทยุโทรทัศนระบบยูเอชเอฟ 
ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๓๘ ระหวางผูถูกฟอง
คดีที่ ๒ กับบริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน)  แต
เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ซึ่งเปนหนวยงานทางปกครองและมีหนาที่ตอง
ดําเนินการใหการจัดทําบริการวิทยุโทรทัศน
ระบบยูเอชเอฟดําเนินไปอยางตอเน่ือง ละเลย
ตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ
ต า มม าต ร า  ๙  ว ร รคหนึ่ ง  (๒ )  แห ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิ ธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒  คดีจึงมีมูลที่
ศาลจะรับไวพิจารณาตอไปได  
 
 

๓.  ประเด็นพิจารณาวินิจฉัย 
 

 คดีน้ีมีเหตุเพียงพอที่จะกําหนดมาตรการ
เพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวตามคําขอของผูฟองคดี 
ทั้งสี่หรือไม 
 พิเคราะหแลวเห็นวา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ไดรับอนุญาตใหใชคลื่นความถี่วิทยุโทรทัศนระบบ 
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ยูเอชเอฟเพ่ือจัดทําบริการวิทยุโทรทัศนอันเปน
บริการสาธารณะมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๘  ซ่ึง 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดดําเนินการใหบริษัท ไอทีวี 
จํากัด (มหาชน) เขารวมการงานตามสัญญาเขา
รวมงานและดําเนินการสถานีวิทยุโทรทัศน 
ระบบยูเอชเอฟ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๓๘   
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงมีหนาที่ตองดําเนินการ
ใหการจัดทําบริการวิทยุโทรทัศนระบบ
ยู เอชเอฟ  ซึ่ ง เป นบริ การสาธารณะ
ดําเนินการไปอยางตอเน่ือง ไมหยุดชะงัก 
 การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีหนังสือ
บอกเลิกสัญญาสัมปทานระหวางผูถูกฟอง
คดีที่ ๒ กับบริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน)  
โดยใหบริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) สงมอบ
ทรัพยสินใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๒ ภายใน ๖๐ วัน 
อีกทั้งรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
ไดแถลงเม่ือวันที่  ๖ มีนาคม ๒๕๕๐ มี
ใจความวารัฐจะยึดคลื่นยูเอชเอฟที่ไดให
สัมปทานแกบริษัทดังกลาวคืน  และใหยุติ
การออกอากาศของสถานีโทรทัศนไอทีวี
ชั่วคราว ยอมมีผลทําใหการจัดทําบริการ
วิทยุโทรทัศนระบบยูเอชเอฟตามที่ผูถูกฟอง
คดีที่  ๒  มีหน าที่ ต องควบคุ มดู แลให
ดําเนินการอยางตอเน่ืองตองหยุดชะงักลง  
และกอใหเกิดความเสียหายแกสิทธิของ 
ผูฟองคดีทั้งสี่และประชาชนทั่วไปในอันที่จะ
ได รับรูขอมูลขาวสาร อันเปนสิทธิ ข้ัน
พื้นฐานของประชาชนในการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย  และยากที่จะแกไข
เยียวยาในภายหลัง อีกทั้งหากศาลมีคําสั่ง
กําหนดมาตรการเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอน
การพิพากษาตามคําขอของผูฟองคดีทั้งสี่ ก็ไม
เปนปญหาอุปสรรคในการบริหารงานของรัฐ 
แตประการใด กลับจะทําใหการใหบริการ

สาธารณะแกประชาชนสามารถดําเนินการตอไปได
อยางตอเน่ืองโดยไมหยุดชะงัก 
 
๔.  ผลคําสั่งของศาลปกครอง 
 

 จึงมีคําสั่งกําหนดมาตรการเพื่อบรรเทา
ทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาโดยใหผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ ในฐานะผูมีหนาที่โดยตรงในการจัดใหมี
บริการสาธารณะทางดานกิจการวิทยุโทรทัศน
ระบบยูเอชเอฟดําเนินการใหบริการสาธารณะ
ดังกลาวดําเนินไปอยางตอเน่ือง  โดยจะ
ดําเนินการเองหรือจะมอบหมายใหผูอ่ืนดําเนินการ
แทนตนและในนามของตนก็ไดตามแตจะเห็นสมควร  
ทั้งน้ี จนกวาคดีจะถึงที่สุดหรือศาลจะมีคําสั่ง
เปนอยางอ่ืน 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แนะนํากฎหมายใหมท่ีนาสนใจ 
๑๒๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    หลักการและเหตผุล 
  เนื่องจากมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติขายตรงและตลาด
แบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดกําหนดใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจในการ
ปฏิบัติหนาที่แตมิไดบัญญัติไวเปนความผิดและไมมีบทกําหนดโทษ
สําหรับผูที่ขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ใน
การปฏิบัติหนาที่นั้น สมควรกําหนดความผิดและบทกําหนดโทษไว
สําหรับกรณีดังกลาวเพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
สาระสาํคญัในสวนท่ีมีการแกไขเพ่ิมเตมิ 
 ดวย ความในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติขายตรงและตลาด
แบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดกําหนดไววาเม่ือพนักงานเจาหนาที่ไดทําการ
ปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายไดกําหนดไวนั้น ใหพนักงานเจาหนาที่มี
อํานาจดังตอไปนี้ 
 (๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา แจงขอเท็จจริง หรือ
ทําคําชี้แจงเปนหนังสือ หรือใหสงบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐาน
ใดเพื่อตรวจสอบหรือประกอบการพิจารณา 
 (๒) เขาไปในสถานที่ทําการของผูประกอบธุรกิจขายตรง หรือ
ผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงในระหวางเวลาทําการของสถานที่นั้น 
เพื่อสอบถามขอเท็จจริงหรือตรวจดูเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อ
ตรวจสอบการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๓) เก็บหรือนําสินคาในปริมาณพอสมควรไปเปนตัวอยาง 
เพื่อตรวจสอบหรือวิเคราะหโดยไมตองชําระราคาสินคานั้น ทั้งนี้ การ

โดย  นางสาวสุทธมิาตร  จันทรแดง
นิติกร  กลุมงานพัฒนากฎหมาย

พระราชบญัญัติขายตรงและตลาด
แบบตรง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
           ๏  ใหไว ณ  วันท่ี  ๒๕  มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ๏ ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
วันท่ี ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ เลม ๑๒๔ 
ตอนที่ ๙ ก หนา  ๑ 

 



 

แนะนํากฎหมายใหมท่ีนาสนใจ 
๑๒๔ 

เก็บหรือนําสินคาตัวอยางไปและการใหคืนสินคาตัวอยางตามความ
ประสงคของเจาของใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศ
กําหนด 
 แตเนื่องดวยอํานาจในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่
ดังกลาวมานั้น กฎหมายมิไดบัญญัติในเรื่องโทษและความรับผิดใน
กรณีที่ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหนาที่ของ
พนักงานเจาหนาที่ไว ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของพนักงาน
เจาหนาที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กฎหมายจึงไดมีการแกไขเพ่ิมเติมความ
ในมาตรา ๔๕ โดยกําหนดความผิดและบทกําหนดโทษสําหรับผูท่ี
ขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงาน
เจาหนาท่ีดังกลาวหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ เดือน
หรือปรับไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
   
 
 
 
 
 
 
 
หลักการและเหตุผล 
 โดยที่การปฏิบัติตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใน
การถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดไวไมอาจ
ดําเนินการไดตามกําหนดระยะเวลา ทําใหการกําหนดสัดสวนรายได
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามมาตรา ๓๐ (๔) แหงพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ไมสอดคลองกับขอเท็จจริงในการถายโอนภารกิจ 
สมควรแกไขเพิ่มเติมการกําหนดสัดสวนรายไดขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใหเปนไปตามสภาพขอเท็จจริงนั้น  และยังคงเปาหมายการเพิ่ม
สัดสวนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหไดรับไมนอยกวารอย
ละสามสิบหาไวเชนเดิม 
 
สาระสําคัญในสวนท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติม 
 เพื่อใหการปฏิบัติตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นสามารถดําเนินการไดตามกําหนด
ระยะเวลาและสอดคลองกับขอเท็จจริงในการถายโอนภารกิจ กฎหมาย

หมายเหต ุ
 ๏ ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุ เบกษา 
เปนตนไป 
  

พระราชบญัญัติกําหนดแผน
และขัน้ตอนการกระจายอาํนาจ
ใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิน่ (ฉบับท่ี ๒)  
พ.ศ. ๒๕๔๙ 
           ๏  ใหไว ณ  วันท่ี  ๒๙  ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ๏ ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
วันท่ี ๘ มกราคม ๒๕๕๐ เลม ๑๒๔ 
ตอนที่ ๒ ก หนา  ๑ 

 



 

แนะนํากฎหมายใหมท่ีนาสนใจ 
๑๒๕ 

จึงไดมีการแกไขเพ่ิมเติมแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน ในกรณีของการกําหนดสัดสวนรายไดขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินตามความในมาตรา ๓๐ (๔) ดังนี้ 
 ๑.  กําหนดใหการจัดสรรภาษีและอากร  เ งินอุดหนุน  
และรายไดอ่ืนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตั้งแตปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนตนไป โดยกฎหมายกําหนดใหมีจัดสรรรายไดคิดเปน
สัดสวน ดังตอไปนี้ 
  ๑.๑ กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีรายไดคดิเปน
สัดสวนตอรายไดสุทธิของรัฐบาลไมนอยกวารอยละ ๒๕ จากเดิมที่
กฎหมายกําหนดไวไมนอยกวารอยละ ๒๐ 
  ๑.๒ กําหนดใหใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีรายได
เพิ่มขึ้นเปนสัดสวนรายไดสุทธิของรัฐบาลในอัตราไมนอยกวารอยละ 
๓๕ เชนเดิม 
  ซึ่งในการจัดสรรสัดสวนเงินอุดหนุนเงินดังกลาวตองมี
ความเปนธรรมและคํานึงถึงรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย 
 ๒. การเพิ่มสัดสวนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตอ
รายไดสุทธิของรัฐบาลตามขอ ๑ นั้น ใหเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่
เหมาะสมแกการพัฒนาใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนิน
กิจการบริการสาธารณะไดดวยตนเอง และใหเปนไปตามภารกิจที่ถาย
โอนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ถายโอนเพิ่มขึ้นภายหลัง
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนตนไป 
  ทั้งนี้ ไมวากรณีจะเปนประการใดเงินอุดหนุนที่จัดสรรให
ตองมีจํานวนไมนอยกวาเงินอุดหนุนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับ
การจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
   
  
  
   
   
  
เหตผุลในการประกาศใช      
 โดยที่ปจจุบันระบบสถาบันการเงินของประเทศมีหนวยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนหลายแหงทําหนาที่ในการแกไขปญหาสินทรัพยดอยคุณภาพ
แลว เพื่อเปนการลดภาระของภาครัฐ ในการจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพใน
ระบบสถาบันการเงินและใหสถาบันการเงินมีบทบาทในการบริหารจัดการ
สินทรัพยดอยคุณภาพโดยระบบปกติ  ซึ่งจะเปนการสงเสริมการสรางความ
เขมแข็งในระบบสถาบันการเงิน สมควรยุบเลิกบรรษัทบริหารสินทรัพย

หมายเหต ุ
 ๏ ใหใชบังคับต้ังแต วันถัด
จาก วันประกาศในราชกิ จจา
นุเบกษาเปนตนไป 
  

พระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัท
บริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ๏ ใหไว ณ วันท่ี ๒๙ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ๏  ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
วันท่ี ๘ มกราคม ๒๕๕๐ เลม ๑๒๔ 
ตอนที่ ๒ ก หนา ๔ 



 

แนะนํากฎหมายใหมท่ีนาสนใจ 
๑๒๖ 

สถาบันการเงินซึ่งกระทรวงการคลังเปนผูถือหุนทั้งหมดและกําหนดวิธี
จัดการทรัพยสินตอไป 
 
สาระสําคัญโดยสรุป 
 ๑. ใหยกเลิก 
  (๑) พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบัน
การเงิน พ.ศ. ๒๕๔๐  
  (๒) พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบัน
การเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
  โดยใหถือวาบรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงินซึ่งได
ยุบเลิกดังกลาวยังคงตั้งอยูตราบเทาเวลาที่จําเปนเพื่อการชําระบัญชี 
 ๒. กําหนดใหมีคณะกรรมการผูชําระบัญชีของบรรษัทบริหาร
สินทรัพยสถาบันการเงิน มีหนาท่ีดําเนินการชําระบัญชีกิจการของบรรษัท
บริหารสินทรัพยสถาบันการเงินโดยไมชักชา ซึ่งคณะกรรมการดังกลาว
ตองมีความเปนอิสระและเปนกลางซึ่งไมมีหรือไมเคยมีสวนไดเสียในการ
ซื้อหรือขายทรัพยสินของบรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงินมากอน
ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม (มาตรา ๔) 
  ทั้งนี้ กฎหมายใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยวาดวยการชําระบัญชีบริษัทจํากัดมาใชบังคับกับการชําระ
บัญชีของบรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงินโดยอนุโลม (มาตรา ๕) 
 ๓. เม่ือคณะกรรมการผูชําระบญัชไีดดาํเนินการชาํระบญัชเีสรจ็
ส้ินแลว ใหรายงานการชําระบัญชีตอรฐัมนตรวีาการกระทรวงการคลงัเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติภายใน ๑๔ วันนับแตวันท่ีเสร็จการชําระบัญชี และเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ แลวประกาศในราชกจิจานุเบกษาตอไป โดยใหถือ
วันท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนวันถึงท่ีสุดแหงการชําระบัญชี  
 ๔. ใหบรรดาทรัพยสินของบริษัทบริหารสินทรัพยสถาบัน
การเงินที่ยังคงเหลืออยูใหจัดโอนใหแกกระทรวงการคลังภายใน ๓๐ วัน
นับแตวันถึงที่สุดแหงการชําระบัญชี รวมทั้งใหคณะกรรมการผูชําระบัญชี
มอบสมุด บัญชี และเอกสารทั้งหมดของบรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบัน
การเงินใหแกกระทรวงการคลังภายใน ๑๔ วันนับแตวันถึงที่สุดแหงการ
ชําระบัญชีและใหกระทรวงการคลังรักษาไว ๑๐ ปนับแตวันดังกลาวและ
จัดทํารายงานการสิ้นสุดการดําเนินงานเผยแพรโดยเร็ว 
  สมุด บัญช ีเอกสาร และรายงานการชาํระบญัช ีกฎหมายได
กําหนดให เปดเผยแก ผู มีส วนได เ สียตรวจดู ได โดยไมตองเรียก
คาธรรมเนียม 
  ให รั ฐมนตรี ว า การกระทรวงการคลั ง รั กษาการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมายเหต ุ
 ๏ ใหใชบังคับต้ังแต วันถัด
จาก วันประกาศในราชกิ จจา
นุเบกษาเปนตนไป 
  



 

แนะนํากฎหมายใหมท่ีนาสนใจ 
๑๒๗ 

 
 
 
 
 
    หลักการและเหตผุล 

โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๒๕ บัญญัติวา ในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญ
ใหสภารางรัฐธรรมนูญแตงตั้งคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญขึ้น
คณะหนึ่ง ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนหรือมิไดเปนสมาชิกสภา
รางรัฐธรรมนูญที่ไดรับการคัดเลือกตามมติของสภาจํานวนยี่สิบหาคน 
และผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนหรือมิไดเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญจํานวน
สิบคนตามคําแนะนําของประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 
สาระสาํคญัโดยสรปุ 
 ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕ ไดกําหนดใหสภารางรัฐธรรมนูญ
แตงตั้งคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อทําหนาที่
รางรัฐธรรมนูญ และยกรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  
ดั งนั้ น  กฎหมายจึ ง ได กํ าหนดหลัก เกณฑและวิ ธี ก ารแต งตั้ ง
คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ โดยสรุปไดดังนี้ 
 ๑. ใหสภารางรัฐธรรมนูญแตงตั้งคณะกรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญ จํานวน ๓๕ คน ประกอบดวย 
  ๑.๑ ผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนหรือมิไดเปนสมาชิกสภาราง
รัฐธรรมนูญที่ไดรับการคัดเลือกตามมติของสภารางรัฐธรรมนูญ 
จํานวน ๒๕ คน 
  ๑.๒ ผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนหรือมิไดเปนสมาชิกสภาราง
รัฐธรรมนูญตามคําแนะนําของประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ 
จํานวน ๑๐ คน 
  โดยการแตงตั้งคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ
ดังกลาว ตองแตงตั้งใหแลวเสร็จภายใน ๒๐ วันนับแตวันเปดประชุม
สภารางรัฐธรรมนูญเปนครั้งแรก 
  คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูทรงคุณวุฒิซ่ึงจะ
ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ 
  (๑) มีสัญชาติไทยโดยกําเนิด 
  (๒) มีอายุไมต่ํากวา ๒๕ ป 

พระราชกฤษฎี กาว าด วย
หลักเกณฑและวิธีการแตงต้ัง
คณะกรรมาธิ การยกร าง
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
           ๏  ใหไว ณ  วันท่ี  ๑๐  
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ๏ ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
วันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๕๐ เลม ๑๒๔ 
ตอนที่ ๕ ก หนา ๑ 
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  (๓) ไมเปนหรือเคยเปนสมาชิกพรรคการเมือง หรือดํารง
ตําแหนงใดในพรรคการเมืองภายในเวลา ๒ ปกอนวันไดรับเลือกใหเปน
กรรมาธิการ 
  (๔) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
  (๕) ไมอยูระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
 ๒. วิธีการคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิเพ่ือแตงตั้งเปนกรรมาธิการ
ยกรางรัฐธรรมนูญ 
  ๒.๑ ขั้นตอนการคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิโดยสภาราง
รัฐธรรมนูญ จํานวน ๒๕ คน มีดังน้ี 
  กฎหมายกําหนดใหสภารางรัฐธรรมนูญดําเนินการ
คัดเลือกผูทรงคุณวุฒิดังกลาวใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วันนับแตวันเปด
ประชุมสภารางรัฐธรรมนูญเปนครั้ งแรก  โดยในการคัดเ ลือก
ผูทรงคุณวุฒิดังกลาวใหสภารางรัฐธรรมนูญดําเนินการ ดังนี้ 
  (๑) ใหคัดเลือกจากผูทรงคุณวุฒิในภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคสังคม และภาควิชาการ ภาคละ ๒ คน รวม ๘ คน 
  (๒) เม่ือดําเนินการคัดเลือกตาม (๑) แลว ใหสภาราง
รัฐธรรมนูญดําเนินการคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิสวนที่เหลืออีก จํานวน ๑๗ คน
โดยคํานึงถึงผูมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 
   ก. ผูซึ่งไดรับหรือเคยไดรับพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยประจําหรือ
ศาสตราจารยพิเศษทางรัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร หรือนิติศาสตร 
   ข. ผูซึ่งเปนหรือเคยเปนกรรมการกฤษฎีกาตาม
พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒  
   ค. ผูซึ่ ง มีประสบการณในการบริหารราชการ
แผนดินที่ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาอธิบดีหรือหัวหนาหนวยงานที่
เทียบเทา หรือเคยเปนสมาชิกรัฐสภา หรือดํารงตําแหนงหรือเคยดํารง
ตําแหนงไมต่ํากวารองอัยการสูงสุด ผูพิพากษาศาลฎีกา หรือตุลาการ
ศาลปกครองสูงสุด 
   ง. ผูซึ่งมีประสบการณในการรางรัฐธรรมนูญฉบับ
ใดฉบับหนึ่ งมาแล ว โดย เคยดํ าร งตํ าแหน ง เป นกรรมการ ใน
คณะกรรมการยกรางรัฐธรรมนูญหรือกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการ
ยกรางหรือพิจารณารางรัฐธรรมนูญ 
  ๒.๑.๑ วิธีการคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิในภาครัฐ ภาคเอกชน  
ภาคสังคม และภาควิชาการ ภาคละ ๒ คน (รวม ๘ คน) 
  ๑) สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญคนหนึ่งมีสิทธิเสนอ
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิไดมากกวา ๑ ชื่อ ซึ่งในการเสนอชื่อดังกลาวตอง
ประกอบดวย 
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   ๑.๑ ตองมีหนังสือใหความยินยอมและประวัติของ
บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อตามแบบทายพระราชกฤษฎีกานี้ 
   ๑.๒ ตองมีสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญรับรองไมนอย
กวา ๕ คน   
  ๒) ถามีการเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิมากกวาจํานวน
กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญที่สภารางรัฐธรรมนูญจะคัดเลือกไดใน
แตละภาคตาม (๑) ของขอ ๒.๑ ใหคัดเลือกโดยวิธีการออกเสียง
ลงคะแนนเปนการลับ 
  ซึ่งการออกเสียงลงคะแนนลับดังกลาวนั้น กฎหมายได
กําหนดใหสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญแตละคนมีสิทธิเลือกไดเทา
จํานวนที่สภารางรัฐธรรมนูญจะคัดเลือกไดในแตละภาคตาม (๑) ของ
ขอ ๒.๑ และใหผูไดคะแนนสูงสุดเรียงลงไปตามลําดับจนครบจํานวนผู
จะไดรับคัดเลือกในแตละภาคเปนผูไดรับคัดเลือก ในกรณีที่มีคะแนน
เสียงเทากันในลําดับใดอันจะทําใหมีผูไดรับคัดเลือกเกินจํานวนผูจะ
ไดรับคัดเลือกในแตละภาคใหลงคะแนนคัดเลือกใหมในระหวางผูที่
ไดรับคะแนนเสียงเทากัน  ถายังไดคะแนนเทากันใหใชวิธีจับสลาก 
  ๒.๑.๒ วิธีการคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิสวนท่ีเหลือจํานวน  
๑๗ คน 
  เ ม่ื อสภาร า งรั ฐธรรมนูญได ดํ า เนิ นการคั ด เลื อก
ผูทรงคุณวุฒิในแตละภาคจนมีจํานวนครบ ๘ คนแลว ก็ใหสภาราง
รัฐธรรมนูญดําเนินการคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิสวนเหลือตาม (๒) ของ 
ขอ ๒.๑ จนครบจํานวน ๒๕ คน โดยการคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิดังกลาว
กฎหมายกําหนดใหนําวิธีการคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิในแตละภาคมาใช
บังคับโดยอนุโลม 
  ทั้งนี้ เ ม่ือมีการเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิเทากับจํานวน
กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญที่สภารางรัฐธรรมนูญจะคัดเลือกไดใน
แตละภาคภาคละ ๒ คน ตาม (๑) ของขอ ๒.๑ รวมกับรายชื่อ
ผูทรงคุณวุฒิสวนที่เหลือจํานวน ๑๗ คน แลว ตาม (๒) ของขอ ๒.๑ 
เทากับจํานวนกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญที่สภารางรัฐธรรมนูญ 
จะคัดเลือกได จํานวน ๒๕ คน ใหถือวาผูไดรับการเสนอชื่อนั้นเปน 
ผูไดรับคัดเลือกเปนกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ 
  ดังนั้น เม่ือไดรายชื่อผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรบัการคดัเลอืกเปน
กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญจํานวน ๒๕ คนแลว ใหประธานสภา 
รางรัฐธรรมนูญแจงรายชื่อผูทรงคุณวุฒิดังกลาวใหประธานคณะมนตรี
ความมั่นคงแหงชาติทราบภายในวันเดียวกนัหรอืวนัถดัจากวนัทีส่ภาราง
รัฐธรรมนูญลงคะแนนคัดเลือกเสร็จส้ิน 
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  ๒.๒ การเสนอรายชือ่ผูทรงคณุวฒิุโดยประธานคณะมนตรี
ความมั่นคงแหงชาติ 
  ใหประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติเสนอรายชื่อ
ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงเปนหรือมิไดเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ จํานวน 
๑๐ คน พรอมหนังสือใหความยินยอมและประวัติของบุคคลดังกลาว
ตามแบบทายพระราชกฤษฎีกานี้ ตอประธานสภารางรัฐธรรมนูญ
ภายใน ๓ วันนับแตวันท่ีไดรับแจงรายชื่อผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๒๕ คน 
จากประธานสภารางรัฐธรรมนูญรางรัฐธรรมนูญเพ่ือเสนอสภาราง
รัฐธรรมนูญแตงตั้งเปนคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ 
  การเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิดังกลาวนั้น ใหประธาน
คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติคํานึงถึงผูมีความรูความสามารถหรือ 
มีประสบการณที่จะจัดทํารางรัฐธรรมนูญประกอบกับหลักเกณฑในการ
คัดเลือกผูทรงคุณวุฒิโดยสภารางรัฐธรรมนูญ ตาม (๑) และ (๒) ของ
ขอ ๒.๑ ดังกลาวมาขางตนดวย 
 ๓. การแตงตั้งคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ 
  เม่ือประธานสภารางรัฐธรรมนูญไดรบัรายชือ่ผูทรงคณุวฒิุ
จากประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติแลว ใหแจงท่ีประชุมสภา
รางรฐัธรรมนูญทราบ และมมีตแิตงตัง้ผูทรงคณุวฒิุซ่ึงไดรบัการคดัเลอืก
จากสภารางรัฐธรรมนูญ จํานวน ๒๕ คน และผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับแจง
จากประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติจํานวน ๑๐ คน เปน
คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญและใหทําเปนประกาศสภาราง
รัฐธรรมนูญเพ่ือลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ๔. การพนจากตําแหนงของกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ 
กฎหมายไดกําหนดใหกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญพนจากตําแหนงเมื่อ 
  (๑) สภารางรัฐธรรมนูญส้ินสุดลง 
  (๒) ตาย 
  (๓) ลาออก 
  (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓ 
วรรคสอง 
  (๕) สภารางรัฐธรรมนูญมีมติใหพนจากตําแหนงดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู 
  แตทั้งนี้ ในกรณีที่ตําแหนงกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ
วางลงเพราะเหตุอ่ืนใด นอกจากการพนจากตําแหนงเพราะสภาราง
รัฐธรรมนูญส้ินสุดลง ใหสภารางรัฐธรรมนูญแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเปน
กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญขึ้นแทนตําแหนงที่วางภายใน ๕ วันนับ 
แตวันที่ตําแหนงวางลง หรือเม่ือกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญพนจาก
ตําแหนงท้ังคณะ ใหสภารางรัฐธรรมนูญคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิและให
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ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิเพื่อ
แตงตั้งคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญขึ้นใหมใหแลวเสร็จภายใน 
๗ วันนับแตวันที่คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญพนจากตําแหนง  
โดยในการคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิดังกลาว กฎหมายกําหนดใหนํา
หลักเกณฑวิธีการคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิของสภารางรัฐธรรมนูญและ
การเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิโดยประธานคณะมนตรีความมั่นคง
แหงชาติ แลวแตกรณี มาใชบังคับในกรณีนี้โดยอนุโลม 
  ซึ่งในระหวางที่ยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญขึ้นแทนตําแหนงที่วาง ใหคณะกรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญเทาที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได เวนแตจะมีจํานวน
กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญเหลืออยูไมถึงกึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญทั้งหมด 
  ใหประธานสภารางรัฐธรรมนูญและประธานคณะมนตรี
ความมั่นคงแหงชาติรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ
 ๏ ใหใชบังคับต้ังแต วันถัด
จาก วันประกาศในราชกิ จจา
นุเบกษาเปนตนไป 
  



 

แนะนํากฎหมายใหมท่ีนาสนใจ 
๑๓๒ 

หนังสือใหความยินยอมและประวติัของบุคคลทีไ่ดรับการเสนอช่ือเปนกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ 

 
 

(โปรดกรอกดวยตวับรรจง) 
คํานําหนาช่ือ  : .............ชื่อ......................................ชื่อสกุล.............................................. 
(โปรดระบุคํานําหนาตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ) 
หมายเลขประจําตัวประชาชน            
(โปรดแนบหลักฐานสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน) 
เกิดวันที่............................. เดือน.................................. พ.ศ. ............. อายุ..................ป 
เชื้อชาติ............................. สัญชาติ............................... ศาสนา....................................... 
อาชีพ...................................................... ตําแหนง........................................................ 
สถานที่ทํางาน................................................................................................................ 
การศึกษา 

 ต่ํากวาระดับปริญญาตรี วุฒิการศึกษา...............   ระดับปริญญาตรี วุฒิการศึกษา................. 
 จากสถาบัน.....................................................  จากสถาบัน........................................ 

 ระดับปริญญาโท วุฒิการศึกษา........................   ระดับปริญญาเอก วุฒิการศึกษา................ 
 จากสถาบัน.....................................................  จากสถาบัน........................................ 

 กําลังศึกษา ระดับ.......................... ชั้นปที่............. จากสถาบัน....................................... 
สถานที่ติดตอ บานเลขที่.......................... หมูที่.................. หมูบาน..................................... 
ซอย.......................... ถนน............................. ตําบล/แขวง............................................. 
อําเภอ/เขต......................................... จังหวัด........................... รหัสไปรษณีย.................... 
โทรศัพทเคลื่อนที่................................................ E-mail................................................. 
ประสบการณที่สําคัญ....................................................................................................... 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
 ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามในการเปนกรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญตามมาตรา ๓ แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งคณะกรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
                                                            (ลงชื่อ) ............................................ 
                                                                            (............................................) 

    
 
 
   

รูป ๑ น้ิว  

ถายไวไมเกิน 

๖ เดือน 



 

สารพันปญหากฎหมาย 

๑๓๓ 

 
 

       โดย  นางสาวอรยิพร  โพธิใส 
นิติกร  สํานักกฎหมาย 

 
 
 
 

 โดยที่ปจจุบันจะพบวามีปญหาหรือคดีพิพาทที่ไปสูการพิจารณาวินิจฉัยของศาลปกครอง

เปนจํานวนมากประกอบศาลปกครองเปนองคกรที่ไดจัดตั้งขึ้นใหม บางครั้งจึงทําใหประชาชนยังเกิด

ความสับสนหรือยังไมเขาใจเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของศาลปกครองที่ดีพอ ดังน้ัน  “สารพันปญหา
กฎหมาย” ฉบับนี้ ใครขอนําเสนอขอควรรูเก่ียวกับศาลปกครอง ทั้งน้ี โดยจะเริ่มตั้งแตความเปนมาของ

การจัดตั้งศาลปกครองวาศาลปกครองคืออะไร  จําเปนหรือไมที่จะตองมีศาลปกครอง  ตลอดจน

เกร็ดความรูอื่น ๆ ที่นาสนใจเกี่ยวกับศาลปกครอง ดังน้ี 
   

ศาลปกครอง คืออะไร ? 
 

 ศาลปกครอง คือ ศาลที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา

คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒  มีอํานาจหนาที่พิจารณาพิพากษาคดีปกครอง ซึ่งเปนคดีพิพาทระหวาง

หนวยงานของรัฐ หรือเจาหนาที่ของรัฐกับเอกชน หรือคดีพิพาทระหวางหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่

ของรัฐดวยกันเอง  อันเนื่องมาจากการใชอํานาจทางปกครอง การละเวนการปฏิบัติหนาที่ การปฏิบัติ

หนาที่ลาชาเกินสมควร การกระทําละเมิด หรือความรับผิดอยางอื่นของหนวยงานทางปกครอง หรือ

เจาหนาที่ของรัฐ หรือเปนคดีพิพาทอันเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
๑ 

 

จําเปนหรือไมท่ีจะตองมีศาลปกครอง ? 
 

 เน่ืองจากการดําเนินงานของทางราชการซึ่งตองมีการติดตอสัมพันธระหวางประชาชนกับ

หนวยงานและเจาหนาที่ของรัฐน้ัน จะมีทั้งกรณีที่ประชาชนพึงพอใจในการดําเนินงานของทางราชการ

กับกรณีที่ประชาชนรูสึกวาตนไมไดรับความเปนธรรม หรือไดรับการปฏิบัติที่ไมถูกตอง หรือไมไดรับ

ความสะดวกรวดเร็วอยางที่ควรจะเปน ซึ่งกอใหเกิดหรืออาจจะกอใหเกิดความเดือดรอนเสียหายจนเปน

ขอพิพาทหรือขอโตแยงระหวางประชาชนกับทางราชการขึ้น จึงจําเปนตองมีองคกรที่มีความเปนกลาง  

มีความรอบรูและความเชี่ยวชาญในหลักกฎหมายมหาชนมาทําหนาที่ตัดสินชี้ขาดขอพิพาทดังกลาว ซึ่ง

องคกรนี้ก็คือศาลปกครองนั่นเอง และเนื่องจากคดีปกครองเปนเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ราชการ

ของหนวยงานและเจาหนาที่ของรัฐ  ดังน้ันผูที่จะเปนตุลาการในศาลปกครองจึงตองเปนผูที่มีความรู 

                                                 
  ๑

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙. 



 

สารพันปญหากฎหมาย 

๑๓๔ 

และประสบการณเกี่ยวกับการบริหารราชการเปนอยางดี ทั้งตองมีความรูอยางลึกซึ้งเกี่ยวกับกฎหมาย

มหาชนโดยเฉพาะอยางยิ่งกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
๒ 

 

เขตอํานาจของศาลปกครองเปนเชนไร ? 
 

 ศาลปกครองแบงออกเปน ๒ ชั้น คอื ศาลปกครองชั้นตนและศาลปกครองสูงสุด 
 ศาลปกครองชั้นตน ยังแบงออกเปนศาลปกครองกลางและศาลปกครองในสวนภูมิภาค 
ดังน้ี 

 (๑) ศาลปกครองกลาง  มีที่ตั้งในกรุงเทพมหานครมีเขตอํานาจครอบคลุมทองที่ 

กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ราชบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และ

จังหวัดอื่นที่ไมไดอยูในเขตอํานาจของศาลปกครองในภูมิภาคแหงใดแหงหน่ึง 
 (๒) ศาลปกครองในสวนภูมิภาค  มีจํานวน ๑๖ แหง ซึ่งเปนจังหวัดที่สําคัญ ดังน้ี 
  ๑. ศาลปกครองขอนแกน  ตั้งอยูในจังหวัดขอนแกน โดยมีเขตตลอดทองที่จังหวัด

กาฬสินธุ ขอนแกน และมหาสารคาม 
  ๒. ศาลปกครองนครราชสีมา ตั้งอยูในจังหวัดนครราชสีมา โดยมีเขตตลอดทองที่

จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดนครราชสีมา 
  ๓. ศาลปกครองบุรีรัมย  ตั้งอยูในจังหวัดบุรีรัมย โดยมีเขตตลอดทองที่จังหวัด

บุรีรัมย และจังหวัดสุรินทร 
  ๔. ศาลปกครองสกลนคร ตั้งอยูในจังหวัดสกลนคร มีเขตตลอดทองที่จังหวัด

นครพนม มุกดาหาร และสกลนคร 
  ๕. ศาลปกครองอุดรธานี ตั้งอยูในจังหวัดอุดรธานี มีเขตตลอดทองที่จังหวัดเลย 
หนองคาย หนองบัวลําภู และอุดรธานี 
  ๖. ศาลปกครองอุบลราชธานี ตั้งอยูในจังหวัดอุบลราชธานี มีเขตตลอดทองที่

จังหวัดยโสธร รอยเอ็ด ศรีสะเกษ อุบลราชธานี และอํานาจเจริญ 
  ๗. ศาลปกครองเชียงใหม ตั้งอยูในจังหวัดเชียงใหม มีเขตตลอดทองที่จังหวัด

เชียงราย เชียงใหม แมฮองสอน ลําปาง และลําพูน 
  ๘. ศาลปกครองพิษณุโลก ตั้งอยูในจังหวัดพิษณุโลก มีเขตตลอดทองที่จังหวัด

กําแพงเพชร ตาก นครสวรรค พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ และสุโขทัย 
  ๙. ศาลปกครองแพร ตั้งอยูในจังหวัดแพร มีเขตตลอดทองที่จังหวัดนาน พะเยา 

แพร และอุตรดิตถ 
  ๑๐. ศาลปกครองลพบุรี ตั้งอยูในจังหวัดลพบุรี มีเขตตลอดทองที่จังหวัดนครนายก 

พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงหบุรี และอางทอง 

                                                 
  ๒

โภคิน  พลกุล, สาระสําคัญของกฎหมายวาดวยศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง.  

(พิมพครั้งท่ี ๔) กรุงเทพฯ : ขมุทองอุตสาหกรรมและการพิมพ, ๒๕๔๗, น. ๑. 

 



 

สารพันปญหากฎหมาย 

๑๓๕ 

  ๑๑. ศาลปกครองสุพรรณบุรี ตั้งอยูในจังหวัดสุพรรณบุรี มีเขตตลอดทองที่จังหวัด
กาญจนบุรี ชัยนาท สุพรรณบุรี และอุทัยธานี 
   ๑๒. ศาลปกครองชุมพร ตั้งอยูในจังหวัดชุมพร มีเขตตลอดทองที่จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี และระนอง 
  ๑๓. ศาลปกครองนครศรีธรรมราช ตั้งอยูในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีเขตตลอด

ทองที่จังหวัดกระบี่ นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต และสุราษฎรธานี 
  ๑๔. ศาลปกครองยะลา ตั้งอยูในจังหวัดยะลา มีเขตตลอดทองที่จังหวัดนราธิวาส 

ปตตานี และยะลา 
  ๑๕. ศาลปกครองสงขลา ตั้งอยูในจังหวัดสงขลา มีเขตตลอดทองที่จังหวัดตรัง พัทลุง 

สงขลา และสตูล 
  ๑๖. ศาลปกครองระยอง ตั้งอยูในจังหวัดระยอง มีเขตตลอดทองที่จังหวัดจันทบุรี 

ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง และจังหวัดสระแกว
๓ 

 แตเน่ืองจากปจจุบันนี้ ศาลปกครองชั้นตนที่เปดทําการแลวมีเพียง ๘ ศาล ดังน้ัน คดีที่อยู

ในเขตอํานาจของศาลปกครองใดที่ยังไมไดเปดทําการจึงใหอยูในเขตอํานาจของศาลปกครองที่เปด 

ทําการแลว ดังน้ี 
 ๑. ศาลปกครองกลางซึ่งตั้งอยู ณ อาคารเอ็มไพรทาวเวอร เลขที่ ๑๙๕ ถนนสาทรใต แขวง

ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร มีเขตอํานาจเพิ่มเติมในทองที่จังหวัดกาญจนบุรี ชัยนาท 

นครนายก ประจวบคีรีขันธ พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ลพบุรี สระบุรี สิงหบุรี สุพรรณบุรี อางทอง 

และอุทัยธานี 
 ๒. ศาลปกครองเชียงใหม มีเขตอํานาจเพิ่มเติมในจังหวัดนาน พะเยา แพร และอุตรดิตถ 
 ๓. ศาลปกครองสงขลา มีเขตอํานาจเพิ่มเติมในจังหวัดนราธิวาส ปตตานี และยะลา 
 ๔. ศาลปกครองนครราชสีมา มีเขตอํานาจเพิ่มเติมในจังหวัดบุรีรัมย ยโสธร รอยเอ็ด  

ศรีสะเกษ สุรินทร อุบลราชธานี และอํานาจเจริญ 
 ๕. ศาลปกครองขอนแกน มีเขตอํานาจเพิ่มเติมในจังหวัดนครพนม มุกดาหาร เลย 

สกลนคร หนองคาย หนองบัวลําภู และอุดรธานี 
 ๖. ศาลปกครองพิษณุโลก ไมมีเขตอํานาจเพิ่มเติมในจังหวัดอื่น 
 ๗. ศาลปกครองระยอง ไมมีเขตอํานาจเพิ่มเติมในจังหวัดอื่น 
 ๘. ศาลปกครองนครศรีธรรมราช มีเขตอํานาจเพิ่มเติมในจังหวัดชุมพร และระนอง

๔
 

 

 ศาลปกครองสูงสุด  มีที่เดียวตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากมีศาลเดียวจึงไมมี

ขอจํากัดในเรื่องเขตอํานาจศาล  ดังน้ันคดีที่อยูในอํานาจของศาลปกครองสูงสุดไมวามูลคดีเกิดขึ้นที่ใด 

                                                 
  ๓

ชาญชัย  แสวงศักดิ์, คําอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง. (พิมพครั้งที่ ๔) 

กรุงเทพฯ : วิญูชน ๒๕๔๕, น. ๑๐๒-๑๐๔. 

  ๔

ขอควรรูกอนไปศาลปกครอง, สํานักงานศาลปกครอง. (พิมพครั้งท่ี ๔) กรุงเทพฯ : คุรุสภา ลาดพราว, ๒๕๔๙,  

น. ๕๔-๕๕. 



 

สารพันปญหากฎหมาย 

๑๓๖ 

หรือผูฟองคดีมีภูมิลําเนาอยูที่ใดก็สามารถฟองคดีตอศาลปกครองสูงสุดได เพียงแตตองยื่นฟองให

ถูกตองตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนดไว
๕ 

 

ตําแหนงของตุลาการในศาลปกครองเปนเชนไร ? 
 

 ผูที่ทําหนาที่ตัดสินคดีในศาลปกครองเรียกวา “ตุลาการศาลปกครอง” ซึ่งตางไปจาก 

คําเรียกผูตัดสินคดีในศาลยุติธรรม ซึ่งเรียกวา “ผูพิพากษา” ตุลาการศาลปกครองมี ๒ ประเภท คือ  

ตุลาการในศาลปกครองชั้นตนและตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
 (๑)  ตําแหนงและจํานวนตุลาการศาลปกครองชั้นตน ไดแก ตําแหนงอธิบดีศาลปกครอง

ชั้นตน  รองอธิบดีศาลปกครองชั้นตน  ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองชั้นตน  และตุลาการศาล

ปกครองชั้นตน  ซึ่งตําแหนงดังกลาวจะมีจํานวนเพียงใดนั้นเปนไปตามที่คณะกรรมการตุลาการศาล

ปกครอง (ก.ศป.) กําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา
๖
  แตในระยะ

เริ่มแรกนี้กฎหมายจํากัดจํานวนตุลาการในศาลปกครองชั้นตนวาใหมีอธิบดีศาลปกครองชั้นตนและรอง

อธิบดีศาลปกครองชั้นตนศาลละ ๑ คน (ศาลปกครองกลาง ๑ ศาลและศาลปกครองในภูมิภาค ๑๖ ศาล  

รวมเปน ๑๗ ศาล) ซึ่งเทากับวาใหมีตําแหนงอธิบดีศาลปกครองชั้นตนและรองอธิบดีศาลปกครองชั้นตน

ได ๓๔ ตําแหนง และใหมีตุลาการศาลปกครองชั้นตนอีกไมเกิน ๑๓๐ คน รวมจํานวนทั้งส้ินไมเกิน  

๑๖๔ คน
๗
  

 (๒) ตําแหนงและจํานวนตุลาการศาลปกครองสูงสุด ไดแก ตําแหนงประธานศาลปกครอง

สูงสุด รองประธานศาลปกครองสูงสุด ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองสูงสุด และตุลาการศาลปกครอง

สูงสุด  ซึ่งตําแหนงดังกลาวจะมีจํานวนเทาใดตองเปนไปตามที่ ก.ศป. กําหนด โดยไดรับความเห็นชอบ

จากสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา
๘
 แตในระยะเริ่มแรกกฎหมายจํากัดจํานวนตุลาการในศาลปกครองไว

วาใหมีไดไมเกิน ๒๓ คน
๙ 

 

ตุลาการศาลปกครองตองมีคุณสมบัติอยางไร ? 
 

 (๑) คุณสมบัติของตุลาการศาลปกครองชั้นตน 
  ผูที่จะไดรับแตงตั้งเปนตุลาการศาลปกครองชั้นตนตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ คือ  เปนผูมี
สัญชาติไทย  มีอายุไมต่ํากวา ๓๕ ป  เปนผูทรงคุณวุฒิในสาขานิติศาสตร รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร 
เศรษฐศาสตร สังคมศาสตร หรือในการบริหารราชการแผนดิน ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑที่ ก.ศป. กําหนด 

และมีคุณสมบัติอื่นอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปนี้ 

                                                 
  ๕

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๒ วรรคสอง, มาตรา ๑๑ 

(๑)-(๔). 

  ๖

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๗. 

  ๗

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙๙. 

  ๘

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒.  
  ๙

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙๘. 



 

สารพันปญหากฎหมาย 

๑๓๗ 

  - รับราชการหรือเคยรับราชการเปนพนักงานผูรับผิดชอบสํานวนหรือเลขานุการกรรมการ

รางกฎหมายในสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไมนอยกวา ๓ ป 
  - รับราชการหรือเคยรับราชการไมนอยกวา ๓ ป ในตําแหนงพนักงานคดีปกครองในระดับ

ที่ ก.ศป. กําหนด 
  - รับราชการหรือเคยรับราชการไมนอยกวา ๓ ป ในตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลแพง

หรือศาลอาญาหรือเทียบเทา หรือตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารกลาง 
  - รับราชการหรือเคยรับราชการไมนอยกวา ๓ ป ในตําแหนงอัยการจังหวัดหรือเทียบเทา 
  - รับราชการหรือเคยรับราชการไมนอยกวา ๓ ป ในตําแหนงไมต่ํากวาขาราชการพลเรือน

ระดับ ๘ หรือตําแหนงอื่นในหนวยงานของรัฐที่เทียบเทา ทั้งน้ี ตามที่ ก.ศป. ประกาศกําหนด 
  - เปนหรือเคยเปนผูสอนวิชาในสาขานิติศาสตร รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร 
เศรษฐศาสตร สังคมศาสตร หรือวิชาที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินในสถาบันอุดมศึกษาและดํารง

ตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวารองศาสตราจารยหรือรองศาสตราจารยพิเศษไมนอยกวา ๓ ป 
  - สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขากฎหมายมหาชนและรับราชการในหนวยงานของ

รัฐนับแตสําเร็จการศึกษาระดับดังกลาวไมนอยกวา ๑๐ ป หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขา

กฎหมายมหาชนและรับราชการในหนวยงานของรัฐนับแตสําเร็จการศึกษาระดับดังกลาวไมนอยกวา ๖ ป 
  - เปนหรือเคยเปนผูประกอบวิชาชีพทนายความไมนอยกวา ๑๒ ป และมีประสบการณใน

คดีปกครองตามหลักเกณฑที่ ก.ศป. ประกาศกําหนด
๑๐ 

 (๒) คุณสมบัติของตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
  ผูที่จะไดรับแตงตั้งเปนตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ คือ
เปนผูมีสัญชาติไทย  มีอายุไมต่ํากวา ๔๕ ป  เปนผูทรงคุณวุฒิในสาขานิติศาสตร รัฐศาสตร  

รัฐประศาสนศาสตร เศรษฐศาสตร สังคมศาสตร หรือในการบริหารราชการแผนดิน ทั้งน้ี ตาม

หลักเกณฑที่ ก.ศป. กําหนด และมีคุณสมบัติอื่นอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปนี้ 
  - เปนหรือเคยเปนกรรมการรางกฎหมาย กรรมการวินิจฉัยรองทุกขหรือกรรมการ

กฤษฎีกา 
  - รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาตุลาการหัวหนาคณะศาล

ปกครองชั้นตน 
  - รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลฎีกาหรือ

เทียบเทาหรือตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารสูงสุด 
  - รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาอัยการพิเศษประจําเขตหรือ

เทียบเทา 
  - รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาอธิบดีหรือเทียบเทาหรือ

ตําแหนงอื่นในตําแหนงของรัฐที่เทียบเทาตามที่ ก.ศป. ประกาศกําหนด 

                                                 
  ๑๐

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๘. 



 

สารพันปญหากฎหมาย 

๑๓๘ 

  - เปนหรือเคยเปนผูสอนวิชาในสาขานิติศาสตร รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร 

เศรษฐศาสตร สังคมศาสตร หรือวิชาที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินในสถาบันอุดมศึกษา 

และดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงศาสตราจารยหรือศาสตราจารยพิเศษ 
  - เปนหรือเคยเปนผูประกอบวิชาชีพทนายความไมนอยกวา ๒๐ ป และมี

ประสบการณในคดีปกครองตามหลักเกณฑที่ ก.ศป. ประกาศกําหนด
๑๑

 

 

องคคณะในศาลปกครองมีก่ีคน ? 
 

 ๑. ในศาลปกครองชั้นตน ตองมีตุลาการอยางนอย ๓ คน จึงจะเปนองคคณะ

พิจารณาพิพากษา 
 ๒. ในศาลปกครองสูงสุด ตองมีตุลาการอยางนอย ๕ คน จึงจะเปนองคคณะใน

การพิจารณาพิพากษา
๑๒

    
 

คดีประเภทใดบางท่ีตองฟองยังศาลปกครอง ? 
 

 คดีที่ตองฟองยังศาลปกครอง ไดแก  
 ๑. คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่ “หนวยงานทางปกครอง” หรือเจาหนาที่ของรัฐออกกฎหรือ
คําส่ังทางปกครองหรือกระทําการอื่นใดโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
 ๒. คดีพิพาทเกี่ยวกับหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่

กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร 
 ๓. คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอยางอื่นของหนวยงานทางปกครอง

หรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําส่ังทางปกครอง หรือคําส่ังอื่น 

หรือจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชา 

เกินสมควร  
 ๔. คดีพิพาทเกี่ยวกบัสัญญาทางปกครอง  
 ๖. คดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่กฎหมายกําหนดใหอยูในเขตอํานาจศาลปกครอง

๑๓
 

 

การฟองคดีปกครองตองดําเนินการอยางไร ? 
 

 การฟองคดีปกครองมีเง่ือนไขในการฟองคดี  ดังน้ี 

 ๑. ผูฟองคดีตองเปนผูมีสิทธิฟองคดี กลาวคือ จะตองเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือ

เสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากการกระทําหรืองดเวนการกระทํา

                                                 
  ๑๑

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๓. 

  ๑๒
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๔. 

  ๑๓

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙. 



 

สารพันปญหากฎหมาย 

๑๓๙ 

อยางหน่ึงอยางใดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ หรือมีขอโตแยงเกี่ยวกับสัญญาทาง

ปกครองหรือกรณีอื่นใดที่อยูในเขตอํานาจของศาลปกครอง 
๑๔ 

 ๒. ผูฟองคดีตองเปนผูมีความสามารถตามกฎหมาย กลาวคือ เปนบุคคลผูบรรลุนิติภาวะ

แลวหรือเปนผูไดรับมอบอํานาจใหฟองคดีแทน
๑๕

  

 ๓. ถาเปนกรณีที่มีกฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอน

หรือเสียหายในเรื่องใดไวโดยเฉพาะการฟองคดีปกครองในเรื่องนั้นจะทําไดตอเมื่อมีการดําเนินการตาม

ขั้นตอนและวิธีการดังกลาวและไดมีการส่ังการตามกฎหมายนั้นหรือมิไดมีการสั่งการภายในเวลา 

อันสมควรหรือภายในเวลาที่กฎหมายนั้นกําหนด
๑๖

  กลาวคือ ในกรณีที่ผูมีสิทธิฟองคดีไมเห็นดวยกับ
การกระทําในเรื่องใดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ ผูมีสิทธ์ิฟองคดีจะตองดําเนินการ

โตแยงหรือคัดคานการกระทําในเรื่องนั้นตอเจาหนาที่หรือคณะกรรมการอุทธรณในหนวยงานของรัฐนั้น

ใหเสร็จส้ินเสียกอนจึงจะนําคดีมาฟองตอศาลปกครองได 

 ๔. คําฟองตองทําเปนหนังสือและมีรายการตามที่กฎหมายกําหนดโดยทั่วไปแลวการฟอง

คดีปกครองไมมีแบบของคําฟองกําหนดไวเฉพาะแตตองทําเปนหนังสือ ใชถอยคําสุภาพ มีรายการที่

กฎหมายกําหนดไว คือ ตองระบุชื่อ ที่อยูของผูฟองคดี ผูถูกฟองคดี ขอเท็จจริงหรือพฤติการณเกี่ยวกับ

การกระทําที่เปนเหตุแหงการฟองคดี คําขอ และลายมือชื่อของผูฟองคดีโดยตองแนบพยานหลักฐานที่

เกี่ยวของไปพรอมกับคําฟอง ผูฟองคดีตองจัดทําสําเนาคําฟองและสําเนาพยานหลักฐานตามจํานวนผูถูก

ฟองคดีดวย 
 ในกรณีที่มีผูประสงคจะฟองคดีหลายคนในเหตุเดียวกันบุคคลดังกลาวจะยื่นคําฟองรวมกัน

เปนฉบับเดียว โดยมอบใหผูฟองคดีคนหนึ่งเปนตัวแทนของผูฟองคดีทุกคนก็ได ในกรณีน้ีถือวาการ

กระทําของตัวแทนผูฟองคดีในกระบวนพิจารณาผูกพันผูฟองคดีทุกคนดวย
๑๗ 

 ๕. ตองยื่นฟองตอศาลที่มีเขตอํานาจ กลาวคือ คดีอยูในเขตอํานาจของศาลปกครองใด  

ก็ตองยื่นฟองตอศาลปกครองนั้น อันไดแก ศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นหรือศาลที่ผูฟองคดีมีภูมิลําเนาอยูในเขต

ศาลนั้น
๑๘ 

 สําหรับการยื่นฟองคดีน้ันจะยื่นฟองดวยตนเองหรือมอบอํานาจใหผูอื่นยื่นฟองแทน หรือจะ

สงคําฟองทางไปรษณียลงทะเบียนก็ได
๑๙

 

 ๖. ตองยื่นฟองภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด ไดแก  
  ๑)  ถาเปนการฟองขอใหเพิกถอนกฎหรือคําส่ังทางปกครองหรือขอใหส่ังหามการ

กระทําทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายใหยื่นฟองภายใน ๙๐ วันนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการ

ฟองคดี หรือยื่นฟองภายใน ๙๐ วันนับแตวันที่ผูฟองคดีไดมีหนังสือรองขอตอหนวยงานทางปกครองหรอื

                                                 
  ๑๔

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๒. 

  ๑๕
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๒. 

  ๑๖
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๒ วรรคสอง. 

  
๑๗
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕. 

  ๑๘
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๗. 

  ๑๙
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๖. 



 

สารพันปญหากฎหมาย 

๑๔๐ 

เจาหนาที่ของรัฐเพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดและไมไดรับหนังสือชี้แจงจากหนวยงานทาง

ปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐหรือไดรับแตเปนคําชี้แจงที่ผูฟองคดีเห็นวาไมมีเหตุผล
๒๐  

  ๒)  ถาเปนคดีเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอยางอื่นของหนวยงานทาง

ปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐหรือคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตองฟองภายใน ๑ ป นับแตวันที่

รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีแตไมเกิน ๑๐ ปนับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดี
๒๑

  
  ๓)  ถาเปนการฟองคดีเกี่ยวกับการคุมครองประโยชนสาธารณะหรือสถานะของบุคคล

จะยื่นฟองเมื่อใดก็ได แตคดีปกครองที่ยื่นเมื่อพนกําหนดเวลาการฟองคดีแลว หากศาลปกครองเห็นวา

คดีที่ยื่นฟองนั้นจะเปนประโยชนแกสวนรวมหรือมีเหตุจําเปนอื่นโดยศาลเห็นเอง หรือคูกรณีมีคําขอ 

ศาลปกครองจะรับคดีน้ันไวพิจารณาก็ได
๒๒

  
 

การฟองคดีปกครองตองเสียคาธรรมเนียมศาลหรือไม ? 
 

 โดยทั่วไปแลวการฟองคดีปกครองไมตองเสียคาธรรมเนียมศาล (กรณีการฟองคดีขอใหศาล

เพิกถอนกฎหรือคําส่ังทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายหรือการฟองคดีเกี่ยวกับการละเลยตอหนาที่

หรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร) แตถาเปนการฟองคดีขอใหศาลสั่งใหใชเงินหรือสงมอบทรัพยสินอัน

สืบเนื่องจากคดีพิพาทเกี่ยวกับการทําละเมิดหรือความรับผิดอยางอื่นของหนวยงานทางปกครองหรือ

เจาหนาที่ของรัฐ หรือคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตองเสียคาธรรมเนียมศาลในอัตรารอยละ 

๒.๕ ของทุนทรัพยแตไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๒๓

 

  
 

   

    

  

   

                                                 
  ๒๐

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๙. 

  
๒๑
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑. 

  ๒๒
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๒. 

  ๒๓

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕ วรรคสี่. 



 

เกรด็กฎหมายนารู 

๑๔๑ 

 

ขยายวาระการดํารงตําแหนงกํานัน ผูใหญบานขยายวาระการดํารงตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน    
ตองกําหนดอํานาจหนาท่ีใหชัดเจนตองกําหนดอํานาจหนาท่ีใหชัดเจน**  

 

ถวิล ไพรสณฑ 
คอลัมนกระแสทรรศน 
หนังสือพิมพมติชนรายวัน  
วันที่๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ปที่ ๓๐ ฉบับที่ ๑๐๕๘๖

*
 

 
 
 กรณี  พล .อ .  สนธิ  บุญยรั ตกลิ น  
ผูบัญชาการทหารบก และประธาน คมช. มีดําริให
ขยายเวลาวาระการดํารงตําแหนงของกํานัน 
ผูใหญบานจากปจจุบัน ๕ ป เปน ๑๐ ป เฉพาะใน 
๓ จังหวัดชายแดนภาคใต และตอมานายกสมาคม
กํานัน ผูใหญบาน ไดออกมาใหการสนับสนุนและ
ขอใหขยายไปทั่วทั้งประเทศ โดย พล.อ.สนธิ อาง
ถึงความจําเปนเฉพาะใน ๓ จังหวัดชายแดน
ภาคใตวา เพ่ือใหกํานันผูใหญบานไดชวยทาง
ราชการในการคุมครองรักษาความปลอดภัย
ประชาชนที่กําลังมีปญหาจากผูกอการอยูใน
ขณะน้ี เพราะการมีการเลือกตั้งทุก  ๆ๕ ป กํานัน 
ผูใหญบาน ไมมีเวลาทํางานอยางจริงในฐานะ
เจาหนาที่ของรัฐในราชการสวนภูมิภาค เพราะ
ตองคํานึงถึงการเลือกตั้งครั้งตอไป ผูเขียนเอง
ไมไดแยงในแนวความคิดนี้เพราะจริง  ๆ แลว ก็
ไมใชความคิดใหมแตอยางใด ทั้งน้ี รัฐบาลที่แลว
ก็มีการเตรียมการจะแกไขเร่ืองน้ีตามขอเรียกรอง 

                                                 
 *

จุฬารัตน  ยะปะนัน นิติกร 
กลุมงานพัฒนากฎหมาย สํานักกฎหมาย รวบรวม. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากสมาคมกํานัน ผูใหญบานอยูแลว และ
กระทรวงมหาดไทยก็เห็นชอบดวย แตเร่ือง 
ก็เงียบหายไป เพราะรัฐบาลโดนเรื่องอ่ืนมาโหม
กระหน่ําจึงไมกลานําเรื่องนี้เขาพิจารณาในรฐัสภา 
ประกอบกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดมีการ
คัดคานวาแทนที่จะขยายวาระการดํารงตําแหนง 
ก็นาจะยกเลิกไปเสียมากกวา เพราะหลายแหง
กํานัน ผูใหญบานกับ อบต. มีปญหากันมาก 
เน่ืองจากอํานาจหนาที่ระหวาง ๒ องคกรยังมีบาง
เรื่องซํ้าซอนกันผูเขียนเองไมติดใจในเรื่องวาระ
การดํารงตําแหนงของกํานัน ผูใหญบาน แตผมมี
ขอเสนอแนะวาเม่ือจะทําเรื่องน้ีแลวก็ควรจะทํา
เร่ืองที่เกี่ยวของไปดวยกัน คือ  
 ๑. การพิ จารณายกเลิ กกํ านั น 
ผูใหญบาน ในเขตเทศบาลตําบล ตามขั้นตอน 
ที่บัญญัติไวในกฎหมายเทศบาลก็ตองดําเนินการ
ตอไป เพราะความจําเปนที่มีตําแหนงดังกลาว
แทบจะไมมีแลวในเขตชุมชนเจริญ และจะไมมีใน
อนาคตเมื่อแผนการโอนภารกิจจากสวนกลาง และ
สวนภูมิภาคไปใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เสร็จเรียบรอยตามมติของคณะรัฐมนตรี 



 

เกรด็กฎหมายนารู 

๑๔๒ 

 ๒. ในสวนพ้ืนที่ขององคการบริหาร 
สวนตําบล (อบต.) ควรจะมีอยูแตตองกําหนด
ภารกิจของกํานัน ผูใหญบาน ใหมีอํานาจเฉพาะ
ในเรื่องการรักษาความสงบเรียบรอยในฐานะ 
เจาพนักงานฝายปกครองเชนเดียวกับนายอําเภอ 
โดยถือวาเปนแขนขาของฝายปกครอง หรือจะ
บัญญัติใหหนาที่ไกลเกลี่ยคดีมโนสาเรที่เกิดขึ้น 
ก็ไดสวนอํานาจหนาที่ อ่ืน ๆ ของกํานัน 
ผูใหญบาน ที่บัญญัติไวในกฎหมายลักษณะ
ปกครองทองที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ ที่ไมเกี่ยวกับการ
ดูแลความสงบเรียบรอย ก็ใหเปนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมายไป เพ่ือไมให
ซํ้าซอนกันและถารัฐบาลมีนโยบายอื่นใดที่สั่งการ
จากสวนกลางไป เชน การแกไขปญหาความ
ยากจน เปนตน รัฐบาลก็ใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นดําเนินการไดเพราะมีเครื่องไมเครื่องมือ 
มีเจาหนาที่และขอมูลที่เปนระบบมากกวาอยูแลว 
การปฏิบัติเพ่ือสนองนโยบายจึงไมมีปญหา โดย
กฎหมายที่ เกี่ ยวข องรั ฐบาลและราชการ 
ส วนภู มิภาคก็ มี อํ านาจในการกํ ากับดูแล 
อยูแลวจึงสามารถสั่งการได  
 ๓. เรื่องสําคัญที่ตองบัญญัติไว ใน
กฎหมายก็คือ พฤติกรรมของกํานัน ผูใหญบาน
สวนหนึ่งและเปนสวนมากเทาที่ผานมาก็คือ การ
ทําตัวเปนหัวคะแนนใหกับนักการเมืองและพรรค
การเมืองที่เปนฝายรัฐบาลอยูเสมอ รวมทั้งมีขาว
วาเปนผูมีอิทธิพล บางครั้งก็หาประโยชนจาก
โครงการที่ รัฐสั่งไปไมวากรณีการแกไขความ
ยากจน หรือเม่ือประชาชนพบภัยพิบัติ เชน  
นํ้าทวม ภัยแลง หรือปญหาลําไย เปนตน 
 กํ านัน ผู ใหญบ านจะถูกข อครหา 
พาดพิงเปนตัวการ จนถูกดําเนินคดีก็มี ฉะนั้น ใน
เรื่องน้ีจําเปนตองหามาตรการควบคุมใหเขมงวด

เพ่ือมิใหเกิดขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเปน
หัวคะแนน การชี้นํา และรวมทุจริต ในการ
เลือกตั้งทุกระดับ ประเด็นเหลานี้ขอฝากผูมี
อํานาจชวยพิจารณาพรอมกับการขยายวาระไป
ดวยอีกเรื่องก็คือ ขออยาไปมองแตเพียงดาน
เดียววา อบต. มีแตการทุจริตเทานั้น ทําไม 
ไมมองวา อบต. ๖,๐๐๐ กวาแหง ที่ไมทุจริตก็มี 
และไมใช อบต.หรอกหรือที่พัฒนาทองถิ่นให
สะดวกสบาย โรงเรียนไดรับการเอาใจใสดูแล และ
ประชาชนก็ ตื่ นตั วทางการเมื องมากขึ้ น  
ถาไมมี อบต. ในชนบทก็ยังไมเห็นวาพื้นที่
เหลานั้นจะมีการพัฒนาถนนหนทางไปไดเหมือน
ปจจุบันเรื่องการทุจริตนั้นอยาไปโทษแต อบต. 
องคกรเดียวเลยเพราะในประเทศไทยมีการทุจริต
ตั้งแตรัฐบาล กระทรวง กรม กอง จังหวัด อําเภอ
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ และทุกองคกรของรัฐ  
ถาไมเชนนั้นก็คงไมตองมี คตส. มาตรวจสอบ
รัฐบาลชุด พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร กับพวกใน
เร่ืองทุ จริตเงินแสนล านบาทเหมือนที่ ได
ดําเนินการในขณะนี้เร่ืองทุจริตตองปรับปรุง
ตั้งแตองคกรสูงสุดคือรัฐบาลลงมา จนถึงทองถิ่น 
เพราะในความเปนจริงไมมีหนวยงานใดในประเทศ
ไทยที่ไมทุจริต เพราะฉะนั้น การแกไขเรื่องนี้ตอง
เร่ิมตนจากองคกรที่มีอํานาจที่สุด และมีวงเงิน
มากที่สุด และสรางความเสียหายเปนหม่ืนเปน
แสนลานบาท ถารัฐบาลไมทุจริตแลว ผมเชื่อวา
องคกรสวนลางก็สามารถปราบปรามไดงายเพราะ
ไมมีตัวอยางใหเห็นเหมือนเชนการซื้อเสียง
เลือกตั้งก็เชนกัน เพราะไมใชการเลือกตั้ง ส.ส.
กํานันและผูใหญบานที่มีการซื้อเสียงที่ทําเปน
ตัวอยางมากอนเปนสิบๆ ป หรือจึงทําใหเปน
ตัวอยางของการเลือกตั้งทองถิ่นเพราะ ส.ส.,กาํนนั 
และผูใหญบานมีการเลือกตั้งมา ๔๐-๕๐ ป  
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แตองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ิงเลือกตั้ง
โดยตรง และจริง  ๆตามหลักการประมาณ ๑๐ ป
เท านั้ นแล วจะไปตํ าหนิ องค กรปกครอง 
สวนทองถิ่นแตเพียงองคกรเดียวไดอยางไร  โดย
สรุปแลวเห็นวา ถาจะขยายวาระการดํารง
ตําแหนงของกํานัน ผูใหญบาน ออกไปอีกก็ตอง
แกไขกฎหมายใหกํานัน ผูใหญบานมีอํานาจ
หนาที่เฉพาะการดูแลความสงบเรียบรอยหรือการ
ไกลเกลี่ยคดีมโนสาเรในพ้ืนที่ที่ยังหางไกลความ
เจริญ หรือมีความเปนชนบทอยูเทานั้น สวน
หนาที่อ่ืน  ๆตองยกเลิกไป เพ่ือมิใหเกิดปญหา
ความขัดแยงกับภารกิจของทองถิ่นตองอยาลืมวา
การแกปญหาความมั่นคงในระยะยาวนั้น ตอง
แกไของคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีความ
เขมแข็ง ใหประชาชนมีสวนรวมมากขึ้น มีการ
ทุจริตคดโกงนอยลง เปนตน เม่ือองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเขมแข็ง ความมั่งคั่งของรัฐก็จะ
เขมแข็งตามไปดวยในที่สุดเพราะโดยปรัชญา
ทางการปกครองทองถิ่นก็คือ เวทีสอน
ประชาธิปไตยของประชาชนและไมมีใครรูปญหา
ทองถิ่นหรือรักทองถิ่นเทากับคนในทองถิ่น เม่ือ
เปนเชนนี้จึงตองใชคนในทองถิ่น น่ันแหละ

แกปญหาไมใชเอาคนที่อ่ืนไปแกไขปญหา ดังเชน 
การสงขาราชการที่อ่ืนไปอยูในทองถิ่นไมวาจะ
เปนผูวาราชการจังหวัด หรือนายอําเภอ หรือ
หนวยราชการประเภทอื่น ขาราชการเหลานี้จะรัก
หรือรูปญหาแลวตั้งใจแกไขมากกวาคนในทองถิ่น
หรือคําตอบก็คือเปนไปไมได เพราะมนุษยเรา
ไมไดตองการแตเพียงผูปกครองที่ดี หรือรัฐบาล
ที่ดีเทานั้น แตตองการเปนผูมีสวนรวมหรือเปน
ผูปกครองเองดวย  
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ประกันคุมครองผูประสบภัยจากรถประกันคุมครองผูประสบภัยจากรถ  
ใครไดใครเสียใครไดใครเสีย**

หนังสือพิมพมติชนรายวัน  
วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ปที่ ๓๐ ฉบับที่ ๑๐๖๐๒

*
 

 
 
 ปลนประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
มาทุกยุคทุกสมัย กี่นายกรัฐมนตรีเทาใด อธิบดี
กรมสรรพากรแลว บรรดาแมทัพนายกอง ส.ส. 
และ ส.ว. เปนรอย ศาลอุทธรณ ศาลฎีกา ตํารวจ 
ทหาร ครู ขาราชการทุกหนวย ตางมีรถยนตที่
ตองถูกรัฐบาลยุคหนึ่งบังคับใหตองประกันภัย
บุคคลที่สาม ตามพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕  ราคารถยนต 
ไมเทากัน รายไดขาราชการไมเทากัน ประชาชน
ตางมีรายไดไมเทากัน แตถูกบังคับใหตอง
ประกันภัยทุกคัน โดยเสียเบี้ยประกันภัยเทากัน 
สรางความร่ํ ารวยใหบริษัทประกันภัยและ
นายทุนมีความชอบธรรมหรือไม 
 ประชาชนผูถูกบังคับโปรดทราบ ทาน
อธิบดีกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชยโปรด
พิจารณา ตลอดทั้งทานอธิบดีศาลภาษีอากร
กลางโปรดจัดการ พ.ร.บ. คุมครองผูประสบภัย
จากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ สํานักงานคุมครองผูเอา
ประกันภัยเขต และสํานักงานประกันภัยจังหวัด 

                                                 
 *

จุฬารัตน  ยะปะนัน นิติกร 
กลุมงานพัฒนากฎหมาย สํานักกฎหมาย รวบรวม. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกจังหวัด ทานดูใบเสร็จรับเงิน ใบกํากับภาษี 
ขนสงทุกจังหวัดทราบดวย เบี้ยประกันภัย  
๗๐๐ บาท อากร ๓ บาท รวมเงิน ๗๐๓ บาท 
ภาษีมูลคาเพิ่ม ๔๙.๒๑ บาท รวมเปนเงิน 
๗๕๒.๒๑ บาท ตามประมวลกฎหมายรัษฎากร 
คาอากร ๓ บาท ไมใชหนาที่ของเจาของรถ 
ตองจาย นอกจากมีประกันภัยชั้น ๑, ๒ หรือ ๓ 
ตองเสียอากร เปนรอยบาท รวมแลวทั้งประเทศ
เปนรอยๆ ลานบาทไมนอยเลย รถยนต 
ทั้งประเทศมีจํานวนเทาใด ทานพลเอก สนธิ 
บุญยรัตกลิน นับตั้งแตป ๒๕๓๕ จนปจจุบัน  
มีหนาที่ไหนกลาออกมาแกไขบาง  
 ทานนักกฎหมาย คาอากร ๓ บาท แลว
ยังรีดไถภาษีมูลคาเพิ่มจากอากรอีก เปนภาษี
ซอนภาษี ทานอธิบดีศาลภาษีจะวิสัชนา 
วาอยางไร  
 ทานปลัดกระทรวงการคลัง และทุกทาน
ยอมมีรถตองประกันภัยภาคบังคับโปรด
พิจารณา แลวขอใหผูมีอํานาจหนาที่รีบแกไข 
ใหเปนธรรมตอชาวประชาในราชอาณาจักร 
 อีกประการ การทําประกันตาม พ.ร.บ.
คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕  
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นาจะเปนเรื่องที่ เจาของรถผูครอบครองรถ
ประสงคใหหลักประกันแกผูประสบภัยจากรถ 
ดังน้ัน ในมาตรา ๒๕ จึงบัญญัติใหบริษัทหรือ
สํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยจาย
คาเสียหายเบื้องตน ตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๓ 
มาตรา ๒๔ ใหแกผูประสบภัยใหเสร็จน้ัน 
ภายใน ๗ วัน นับแตวันที่ไดรับคํารองขอ ทั้งน้ี 
โดยไมตองรอการพิสูจนความรับผิด ฯลฯ 
 ในทางปฏิบัติ เกิดปญหามากมาย เม่ือ
เกิดเหตุผูที่ เขามาจัดการมักเปนพนักงาน 
ตํารวจกับเจาหนาที่หรือแพทยโรงพยาบาลเปน
ผูประสบเหตุแรกๆ ไมใชบริษัทผูประกันกับ
สํานักงาน การจายคาเสียหายตาง  ๆในเบื้องตน
จึงมักลาชา เสียความรูสึกแกผูประสบเหตุมาก  ๆ 
 สมควรแกไขกฎหมาย ใหเจาพนักงาน
ตํารวจหรือเจาหนาที่ โรงพยาบาลมีอํานาจ
ประสานงานโดยตรงกับบริษัทประกันหรือ
สํานักงานกองทุน หรือใหติดตอรับผิดชอบกัน
ไดโดยตรง มิใหลาชาเกิน ๗ วัน นับแตวัน
ประสบเหตุหรือวันที่เจาพนักงานตํารวจหรือ
เจาหนาที่โรงพยาบาลรับเรื่องราวหรือรับรองได 
 หากแกไขในจุดนี้ไมได ก็ขอใหแกไข
กฎหมาย  ให หน ว ย ง านตํ า ร ว จหรื อ
กระทรวงมหาดไทย หรือ กระทรวงสาธารณสุข 
หรือ กระทรวงคมนาคม หรือกระทรวงการคลัง 
เปนผูรับประกันภัย ตาม พ.ร.บ.คุมครอง
ผูประสบภัยจากรถเสียเลย เพ่ือตัดปญหาทั้งปวง 
 การทําประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุมครอง
ผูประสบภัยจากรถ เปนหลักการของผูเปน
เจาของหรือครอบครองรถเจตนาชวยเหลือ
ผูประสบภัยจากรถ ดังน้ัน กฎหมายจึงไมสนใจ 
ที่จะพิสูจนวา ใครผิดใครถูก ดังน้ัน เพ่ือตัด
ปญหาทั้งปวง ควรยกเลิกมาตรา ๓๑ เสีย 
เน่ืองจากมาตรานี้ไดใหบริษัทหรือสํานักงาน

กองทุนทดแทนผูประสบภัย เม่ือจายคาเสียหาย
แลว ยังมีสิทธิไปไลเบี้ยเอากับบุคคลที่กอใหเกิด
ความเสียหายอีก จึงเปนเรื่องไมถูกตองตาม
หลักการอยางยิ่ง  
 กรณีคุมครองผูประสบภัยจากรถ เปน
เร่ืองประกันภัยแกผูประสบภัย ผูทําประกันเปน
ผูออกทุนแบบกองทุน ดังน้ัน ผูทําประกันไมเอา
ความ ยุติเร่ืองก็ควรเปนเรื่องเฉพาะตัว บริษัท
ประกันภัยสวมสิทธิไลเบี้ยไมไดไมใชกรณี
ประกันวินาศภัยธรรมดา ซ่ึ งทําใหบริษัท
ประกันภัยสามารถสวมสิทธิของผูเอาประกันไป
ไลเบี้ยเอากับผูทําละเมิดได ซ่ึงเปนเรื่องคนละ
หลักการกัน ไมควรบัญญัติกฎหมายใหสับสน 
มองหาแตประโยชนใหบริษัทประกันเทานั้น  
 ขอใหเขาใจในหลักการและเหตุผลดวย 
ไมใชบัญญัติกฎหมายแบบศรีธนญชัยที่ มี
ประเทศนี้ นอกจากนี้ยังมีขอสังเกตเกี่ยวกับการ
ทําประกันภัยตาม พ.ร.บ.ผูประสบภัยจากรถนั้น 
ไมเปนธรรมแกเจาของรถหรือผูครอบครองอยาง
ยิ่ง ในกรณีไดมีการประกันวินาศภัยกับรถแบบ
ประกันชั้น ๑ ชั้น ๒ ชั้น ๓ แลว เหตุใดการทํา
ประกันดังกลาวมิไดรวมหรือครอบคลุมถึงการ
ประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจาก
รถดวย ทั้งๆ ที่การประกันภัยดังกลาวนั้นได
รับผิดชอบในชีวิตทรัพยสินของผูประสบภัยจาก
รถในจํานวนเงินมากกวาที่ทําประกันภัยตาม 
พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถเสียอีกหลาย
สิบหลายรอยเทา บัญญัติกฎหมายแบบ 
ศรีธนญชัยชัดๆ เลย อนิจจังหนอประเทศไทย 
ประชาชนชาวไทยเอย 
 ดังนั้น ขอใหสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ หรือกรมประกันภัย หาทางแกกฎหมาย
ในสวนนี้เสียดวย หากมีการประกันภัยรถยนต
ชั้น ๑ ชั้น ๒ หรือชั้น ๓ แลวใหมีความหมายรวม
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ไมตองไปทําประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุมครอง
ผูประสบภัยจากรถ หรืออีกนัยหน่ึงใหบริษัท
ผูประกันออกใบรับรองการทําประกันตาม พ.ร.บ.
ผูประสบภัยจากรถใหโดยอัตโนมัติดวย โดย 
ไมตองเสียเงินอีกกวา ๗๐๐ บาท ซ่ึงไมเปนธรรม
อยางยิ่ง ยกเลิกเถอะ 
 จึงขอกราบเรียน ทานนายกรัฐมนตรี 
คณะ คมช. คณะรัฐมนตรี สมาชิกสภา 
นิติบัญญัติแหงชาติ กระทรวงพาณิชย และทาน
ผูมีอํานาจทั้งปวงในราชอาณาจักร ไดโปรด
พิจารณาแกไขกฎหมายใหเปนธรรมแกปวงชน
ชาวไทยดวย และดวยความสงสัยจึงขอถือโอกาส
เรียนอธิบดีกรมสรรพากร กรมการประกันภัย 
คณะกรรมการ คตส. และคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน ฯลฯ ไดโปรดพิจารณาดําเนินการ
ตรวจสอบดูวา เงินคาอากรเปนอยางไร จึงจะถูก  
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ยินดีตอนรับภาษีทรัพยสิน เคร่ืองมือกระจายรายได  
ระวังวาระซอนเรน-หมกเม็ด*

ดิเรก ปทมสิริวัฒน  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
คอลัมน ดุลยภาพดุลยพินิจ 
หนังสือพิมพมติชนรายวัน  
วันท่ี ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ปท่ี ๓๐ ฉบับท่ี ๑๐๕๘๘* 

 
 ภาษีทรัพยสิน (property tax) เปน
ประเด็ นที่ นั กวิ ชาการเรี ยกร องมานาน 
นับสิบๆ ป นักเศรษฐศาสตรการคลังของไทย 
หลายท าน ได แก  ศาสตราจารย ไกรยุ ทธ        
ธีรตยาคีนันท (ถึงแกกรรม) ศาสตราจารย 
เกริกเกียรติ์ พิพัฒนเสรีธรรม ศาสตราจารยเมธี 
ครองแกว เปนตน ลวนเคยทํางานวิจัยและไดเคย
เสนอแนะใหหนวยราชการและรัฐบาลผลักดันภาษี
ทรัพยสินใหเปนเครื่องมือการคลังเพ่ือเปาหมาย
การกระจายรายได 
 นักเศรษฐศาสตรรุนตอมา ตัวอยางเชน 
ดร.วรากรณ สามโกเศศ  ดร.สกนธ วรัญูวัฒนา  
ก็เคยทําการวิจัยและไดประมวลขอมูลเชิงประจักษ 
(โดยรวบรวมขอมูลที่ดินเปนแปลงๆ ในพ้ืนที่
ตัวอยางหลายแหง) เพ่ือคํานวณผลลัพธที่จะเกิด
ตอรายไดภาษีของทองถิ่น ไดศึกษาอัตราภาษี
หลายอัตราที่นาพอจะยอมรับกันได (ไมสูงเกินไป)  
 

                                                 
 *จุฬารัตน  ยะปะนัน นิติกร 
กลุมงานพัฒนากฎหมาย สํานักกฎหมาย รวบรวม. 
 

 
 
 
 
 
 
สําหรับทานผูอานที่สนใจเชื่อวาทานสามารถ
ติดตามอานเอกสารวิจัยเหลานี้ไดจากหองสมุด 
ในมหาวิทยาลัยหรือในสถาบันวิจัย ขณะน้ีรัฐบาล 
ขิงแก (พลเอกสุรยุทธ  จุลานนท) กําลังเตรียมการ
นํายกราง พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสราง ซ่ึงความ
จริงฝายราชการไดยกรางคอยทามานานปแลว  
เขาสู วาระการพิจารณาของสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ ซ่ึงจะนํามาใชแทนภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
และ ภาษีบํารุงทองถิ่น ที่ใชมานานหลายสิบป  
แต ในป จจุบั นหลายฝ ายเห็นว าภาษีตั วน้ี 
มีขอบกพรอง ดอยประสิทธิภาพ มีจุดรั่วไหล  
และไมเปนธรรมภาษีโรงเรือนและที่ดินฟงแต 
ชื่อคลายกับเปนภาษีทรัพยสินแตเม่ือพิจารณา 
วิธี จัดเก็บจริงจะเห็นวาไมใชภาษีทรัพยสิน  
ซ่ึงจะขยายความในตอนตอไป 
 ภาษีทรัพยสินตัวใหมมีขอดีอยางไร 
ขอเสียอยางไร และมี "วาระซอนเรนหรือหมกเม็ด" 
หรือไม นับวาเปนประเด็นสาธารณะที่ควรคาแก
การอภิปรายอยางกวางขวางขอดีและขอดอย
ของยกราง พ.ร.บ.ภาษีใหม ภาษีทรัพยสิน 
หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากมูลคาของทรัพยสิน 
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ไดแก ที่ดิน บาน สถานประกอบการ โรงงาน ซ่ึง
เปนอสังหาริมทรัพยที่ เห็นไดอยางชัดเจน 
สามารถประเมินเปนมูลคาไดสําหรับทรัพยสิน 
ทางการเงินอ่ืน  ๆตัวอยางเชน  หุนและตราสารทาง
การเงิน ความจริงก็เปนทรัพยสิน เพียงแตวาไมใช
อสังหาริมทรัพย และการติดตามคอนขางยาก 
เน่ืองจากการถือหุนอาจจะเปลี่ยนมือไดตลอดเวลา 
มูลคาก็ไมแนนอนเพราะราคาหุนแปรผันทุกวัน
ตามภาวะของตลาดหลักทรัพย นอกจากนี้อาจจะมี
การซ้ือขายโอนหุนนอกตลาด หรือแมแตการ 
ซ้ือขายในตางประเทศฐานภาษีที่จะจัดเก็บจากตรา
สารการเงินและหุน จึงเหมาะกับภาษีอีกตัวหนึ่ง  
ที่เรียกกันวา ภาษีที่เก็บจากสวนตางของมูลคา
ตราสารการเงิน ตรงกับคําศัพทวา Capital Gain 
Tax ซ่ึงหลายประเทศจัดเก็บ-แตสําหรับของ
ประเทศไทยเรายังไมไดจัดเก็บภาษีประเภทนี้ ได
ยกเวนการเก็บภาษีการซื้อขายหุนตั้งแตเร่ิมมี
ตลาดหลักทรัพย ตามนัยของพระราชบัญญัติ
ตลาดหลักทรัพยเม่ือประมาณป พ.ศ. ๒๕๑๘ 
(ดร.ปวย  อ๊ึงภากรณ อดีตผูวาการธนาคารแหง
ประเทศไทย มีสวนสําคัญในการกอตั้งตลาด
หลักทรัพย พรอมกับไดเชิญศาสตราจารย 
รอบบินส จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐ  
มาศึกษาและเตรียมการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย) 
หลักวิชาการภาษีสนับสนุนวา ภาษีทรัพยสิน
เหมาะที่จะเปนฐานรายไดของรัฐบาลทองถิ่น 
เน่ืองจากทรัพยสินนั้นตั้งในเขตของทองถิ่น 
รวมทั้งไดรับประโยชนจากการใหบริการของ
รัฐบาลทองถิ่นทางตรงหรือทางออมในบริบทของ
ประเทศไทยจะเปนรายไดของเทศบาล องคการ
บริหารสวนตําบล (อบต.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) 
และเมืองพัทยาภาษีโรงเรือนและที่ดินนั้นฟงดู 
ผิวเผินคลายเปนภาษีทรัพยสิน เพราะวาที่ดิน 

บาน รานคา โรงงาน เปนทรัพยสิน แตเม่ือ
พิจารณาวิธีบริหารการจัดเก็บภาษีแลวจะเห็นวา 
มันไมใช วิธีการจัดเก็บภาษีเปนดังน้ี คือ อัตรา
ภาษี (๑๒.๕% เทากันทั่วประเทศ) คูณกับ  
"คารายป" ซ่ึงหมายถึงรายไดจากคาเชาของ
ทรัพยสินน้ัน หรือรายไดพึงประเมินอันเกิดจากมี
ทรัพยสินนั้น โดยนัยน้ีการจัดเก็บภาษีเชนนี้ 
จึงตั้งบนฐานรายได (income based tax) ไมใช
คํานวณจากมูลคาของทรัพยสินจุดออนของ 
วิธีการจัดเก็บแบบน้ี คือ เจาของบานและที่ดิน
ไดรับการยกเวน เพราะถือวาไมมีรายไดที่เปนตัว
เงิน แตสําหรับบานหรือที่ดิน หองพัก หองเชา 
โรงแรม รานคา สถานประกอบการ จะตองเสียภาษี
เพราะถือวามีรายไดเกิดขึ้น จริงอยู เจาของ
ทรัพยสินจะเปนผูจายภาษี แตผูรับภาระภาษีที่
แทจริงคือผูเชามากกวา โดยที่เจาของทรัพยสิน
บวกภาษีไวในคาเชา  ดังน้ัน ผูเชาทรัพยสิน 
จะเปนผูรับภาระภาษีตัวจริง ในขณะที่เจาของ
ทรัพยสินไมตองเสียภาษีซ่ึงไมสอดคลองกับ 
หลักความเปนธรรมเทาใดนัก (หมายเหตุ ผูเชา
บานและที่ดินโดยทั่วไปมีรายไดไมสูง อาจจะเปน
คนวัยหนุมสาวที่ยังโสด วัย ๓๐-๔๐ ป หรือสมรส
แลวแตวายังไมมีบุตร ยังไมมีเงินเก็บมากพอที่จะ
ซ้ือบาน แตเม่ือทํางานนานเขาเงินเดือนเพ่ิมขึ้น
ประกอบกับมีลูกเตา ก็ถึงคราวจะตองสรางบาน
และที่ดินเปนของตนเอง) ขอเสนอใหปรับเปลี่ยน
วิธีจัดเก็บแบบใหม เพ่ือใหสอดคลองกับภาษี
ทรัพยสิน หมายถึงการใชมูลคาของทรัพยสิน 
(property value) เปนฐานในการประเมินการเสีย
ภาษี ตัวอยางเชน มูลคาบานและทีดิ่น ๑ ลานบาท 
จะตองถูกประเมินภาษี สมมุติวา อัตราภาษี
ทรัพยสินอยูระหวาง ๐.๑% ถึง ๐.๓% เจาของ
ทรัพยสินรายนี้ มีหน าที่ ชํ าระภาษี ในอัตรา  
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๑,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ บาท ซ่ึงจะเปนรายไดเขาเทศบาล 
และ อบต. ในเขตพื้นที่ที่อยูอาศัยอัตราภาษี ๐.๑% 
ถึง ๐.๓% น้ีเปนอัตราคอนขางต่ํา ถาหาก
เปรียบเทียบกับอัตราภาษีทรัพยสินที่จัดเก็บใน
สหรัฐหรือในยุโรปสวนใหญอยูในชวง ๑.๒% ของ
มูลคาทรัพยสิน แตหลายฝายก็อภิปรายเห็นวา 
เรานาจะเริ่มจากอัตราต่ํากอน ซ่ึงผูเขียน 
ก็เห็นพองดวย 
 

 ระวังวาระซอนเรน "เครื่องจักร" ควรจะ
รวมในฐานภาษีหรือไม? 
 คําถามวา เครื่องจักรที่ติดกับโรงงานและ
มีมูลคาสูงน้ัน ควรจะนับรวมอยูในฐานของ
ทรัพยสินที่จะประเมินภาษีหรือไม? 
 ในทรรศนะของผูเขียนเห็นวา ใช อน่ึง 
เม่ือเราพิ จารณาจากหลักการจัดเก็บภาษี  
ที่คํานึงถึงหลักผลประโยชน (benefit principle) 
หลักความสามารถของการเสียภาษีหรือหลัก
รายได (ability to pay principle) และหลักผูสราง
มลพิษตองจาย (polluters pay principle) เครื่องจักร
ลวนเขาขายที่ไดรับผลประโยชนจากรัฐ-โรงงาน
เปนกิจการที่สรางรายได และกิจกรรมจากโรงงาน
น้ันก็มีสวนสรางมลพิษดวยเหตุน้ี เครื่องจักร 
จึงสมควรจะตองเสียภาษีเชนเดียวกับบานเรือน 
หองชุด รานคา สถานประกอบการ 
 
หมายเหตุ  – เครื่องจักรในที่ น้ีคงจะไมรวม
เครื่องยนตขนาดเล็ก เชน เครื่องสูบนํ้า เครื่องจักร
ในโรงสีขาว หมายถึง ในทางปฏิบัติคงจะตอง
กําหนดหลักเกณฑวา เครื่องจักรโดยทั่วไปตอง
ประเมินในฐานภาษีโดยยกเวนใหเครื่องจักรที่มี
มูลคานอยกวาระดับหน่ึง (เชน ๕ ลานบาทลงมา) 
หรืออาจจะกําหนดเงื่อนไขอ่ืนๆ ที่เหมาะสม อาทิ 

กําลังมานอยกวาอัตราที่กําหนด หรือวัดจาก
ปริมาตรกระบอกสูบ นํ้าหนักหรือปริมาตรของ
เครื่องจักร ในประเด็นน้ีคงจะตองขอความเห็นจาก
ผูชํานาญการดานวิศวกรรมโรงงาน ผูเขียนได
สอบถามเพื่อนจากกระทรวงการคลัง จับความได
วาในขณะนี้เครื่องจักร ไมรวมอยูในฐานภาษี 
ในราง พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสราง ซ่ึงจะเปนวาระ
การพิจารณาของสภานิติบัญญัติในเร็ววันนี้  
ถาหากเปนเชนน้ันจริงเชื่อวาจะมีประชาชนลุก
ขึ้นมาตอตานอยางแนนอน รวมทั้งองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่จะสูญเสียรายไดโดยไมจําเปน 
(ผูเขียนก็เปนอีกคนหนึ่งครับที่จะตอตาน ทั้ง  ๆที่
เห็นดวยและใจสมัครรักภาษีทรัพยสินอยูแตเดิม) 
นอกจากเหตุผลวา การยกเวนไมรวมมูลคา
เครื่องจักรในฐานภาษีทรัพยสิน จะทําใหรายได
และฐานภาษีหายไปโดยไมจําเปน และเกิด 
ความไมเปนธรรมสําหรับภาคครัวเรือน การยกเวน
จะกลายเปน "ประเด็นรอน" ทางการเมือง  
เพราะจะมองไดวา รัฐบาลนี้ตองการจะลดภาระ
ภาษีใหกับฝายโรงงาน แตในเวลาเดียวกันเพ่ิม
ภาระภาษีใหกับประชาชน แลวถาหากเราสืบคน
กันตอไปวา การยกเวนโดยไมรวมมูลคาเครื่องจักร
ครั้งน้ีใครไดผลประโยชน? 
 แนนอน เจาของทุนไดรับประโยชน ใน
จํานวนนี้สวนใหญจะเปนทุนขนาดใหญ ซ่ึงเปน
กิจการของตางชาติ หรือมีหุนของชาวตางชาติ
อยางแนนอนจะกลายเปนวาการล็อบบี้ไมรวม
มูลคาเครื่องจักรเปนการทําเพื่อประโยชนของ
นายทุนตางชาติ 
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 ข อพึ ง ระวั งและการ เตรี ยมการ
ประชาสัมพันธ 
 ในฐานะนักเรียนเศรษฐศาสตรการคลัง 
และมีความสนใจหัวขอภาษีในฐานะเครื่องมือการ
กระจายรายได ผูเขียนอยากใหภาษีทรัพยสินผาน
ความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติ เน่ืองจากเห็น
วามีคุณลักษณะที่ดีและพึงประสงค จะอยางไร 
ก็ตาม ในจุดดีก็มีจุดดอย ซ่ึงเปนสิ่งที่จะตองหยั่งรู
และเตรียมการเอาไวกอน ภาษีทรัพยสิน เปน
เครื่องมือตัวหน่ึงที่จะชวยลดความเหลื่อมล้ํา
ระหวางคนรวยและคนจน แตวาในตัวของมันเอง
อาจจะทําใหรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เหลื่อมล้ําเพิ่มขึ้น เน่ืองจากฐานทรัพยสินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตกตางกันในเขต
นาครเชน กทม. เมืองพัทยา เทศบาลนคร เขตนิคม
อุตสาหกรรมและเมืองที่มีประชากรหนาแนน จะมี
รายไดเพ่ิมขึ้นมากคอนขางแนนอน แตใน อบต.
หรือเทศบาลตําบล ที่ประชากรไมหนาแนน มีบาน 
สถานประกอบการ หรือโรงงานจํานวนไมมาก 
รายไดที่จัดเก็บก็อาจจะเพิ่มขึ้นบาง แตเพ่ิมขึ้น
นอยกวา ดังน้ันความเหลื่อมล้ําของรายไดระหวาง 
อปท.จะเพ่ิมขึ้น ดวยเหตุดังน้ีจึงเสนอวา 
คณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ตองเตรียมการสรางเครื่องมือตัวใหม 
น่ั นก็ คื อ เงินอุดหนุนเพ่ือความเสมอภาค 
(Equalization Grant) หมายถึง อปท. ที่มีฐานภาษี
และรายไดที่ทองถิ่นจัดเก็บเองไดนอย ตองใหเงิน
อุดหนุนใหมากเปนมาตรการชดเชยการเตรียมการ
และประชาสัมพันธ ไดแก  
 ก)  บทเฉพาะกาล เชน ใหเวลา ๒ -๓ ป 
จึงจะมีผลบังคับใชกฎหมาย 
 ข) ม า ต ร ก า ร เ ต รี ย ม ก า ร แ ล ะ
ประชาสัมพันธ เพราะวาประชาชน (บานเรือน) 

สวนใหญรอยละ ๘๐-๙๐ ไมเคยเสียภาษีทรัพยสิน
รัฐบาลตองออกแรงประชาสัมพันธ ติดประกาศ 
โปสเตอร เหมือนสมัยหนึ่งกอนป ๒๕๓๕ ที่รัฐบาล
จะประกาศใช ภาษีมูลคาเพิ่ม แทน ภาษีการคา 
 ได มี การ เตรี ยมการนั บสิ บป ล ว งหน า 
กรมสรรพากรยอมลงทุนประชาสัมพันธเปนมูลคา
เงินนับรอยลาน (รวมทั้งระบบคอมพิวเตอรและ
ฐานขอมูล) เม่ือถึงเวลาประกาศใชจริงก็ไมมี
ปญหาอะไรภาษีทรัพยสินก็เชนเดียวกัน เม่ือ
รัฐบาลทําจริงพรอมกับอธิบายใหประชาชนเขาใจ 
ก็เปนเรื่องยอมรับได (เชนเดียวกับการเปลี่ยน
ภาษีอ่ืนๆ เชน ภาษีมูลคาเพิ่ม) โดยบอกเลา 
เกาสิบใหประชาชนรูวาภาระภาษีน้ันไมหนักหนา
หรือโหดรายอะไร รายไดที่เกิดขึ้นนั้นก็จะเปน 
สิ่งที่อยูใกลตัวของพวกเราคือเปนรายไดของ
เทศบาลหรือ อบต.ที่เราอาศัยอยูน่ันเอง ซ่ึงจะ
คืนกลับมาเปนประโยชนตอประชาชน เกินคุม 
รวมทั้งเปนผลดีตอการกระจายรายไดขออยาง
เดียวอยามีวาระซอนเรนและหมกเม็ด 
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สธ. ระวังพลาด**

 

สราวุฒิ สิงหเอ่ียม 
คอลัมน เดินหนาชน 
หนังสือพิมพมติชนรายวัน  
วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ปที่ ๓๐ ฉบับที่ ๑๐๕๘๘

* 
 
 
 นับวาเปนครั้งแรกที่กระทรวงสาธารณสุข 
(สธ.) ประกาศบังคับใชสิทธิ (Compulsory 
Licensing) สิทธิบัตรยา ๓ ชนิด คือ อีฟาวิเรนซ 
(Efavirenz) ซ่ึงเปนยาตานไวรัสเอดส, โลพินาเวียร+
ริโทนาเวียร (Lopinavir+Ritronavir) ยาตานไวรัส
เอดสในกรณีที่ใชยาอีฟาวิเรนซแลวด้ือยา และ
โคลพิโดเกรล (Clopidogrel) ยาปองกันการแข็งตัว
ของหลอดเลือด ซ่ึงประกาศเมื่อวันที่ ๒๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๙ โดยกําหนดคาตอบแทนให
เจาของสิทธิบัตร ๐.๕% ของมูลคาการจําหนายยา 
ขณะน้ียาอีฟาวิเรนซ ชุดแรก ๑๖,๐๐๐ ขวดจาก
บริษัท แรมแบกซี จํากัด ของประเทศอินเดีย สงถึง
องคการเภสัชกรรมแลว หลังจากนั้นก็จะขายใหกับ
กระทรวงสาธารณสุขเพ่ือจัดยาใหแกผูปวยตาม
สิทธิในโครงการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (บัตร
ทอง) ผูประกันตนตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม และ
ผูปวยในระบบสวัสดิการของขาราชการและลูกจาง
ของรัฐการบังคับใชสิทธิของกระทรวงสาธารณสุข  
 

                                                 
 *

จุฬารัตน  ยะปะนัน นิติกร 
กลุมงานพัฒนากฎหมาย สํานักกฎหมาย รวบรวม. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
เปนการใชสิทธิโดยหนวยงานรัฐ (Government use) 
ตามมาตรา ๕๑ ของ พ.ร.บ.สิทธิบัตร ที่ระบุวา  
"เพ่ือประโยชนในการประกอบกิจการ อันเปน
สาธารณูปโภค ...หรือปองกันหรือบรรเทาการ 
ขาดแคลนอาหาร ยา ... กระทรวง ทบวง กรม อาจใช
สิทธิตามสิทธิบัตรอยางใดอยางหนึ่ง... ในการใช
สิทธิดังกลาว กระทรวง ทบวง กรม จะตองเสีย
คาตอบแทนแกผูทรงสิทธิบัตร... และจะตองแจงให
ผูทรงสิทธิบัตรทราบเปนหนังสือโดยไมชักชา  
ในการนี้ใหยื่นคําขอเสนอคาตอบแทนและเงื่อนไข
ในการใชสิทธิตามสิทธิบัตรตออธิบดี การกําหนด
คาตอบแทนใหเปนไปตามความตกลงระหวาง
กระทรวง ทบวง กรม ซ่ึงประสงคใชสิทธิตาม
สิทธิบัตรกับผูทรงสิทธิบัตรหรือผูไดรับอนุญาตให
ใชสิทธิของ ผูทรงสิทธิบัตร และใหนํามาตรา ๕๐ 
มาใชบังคับโดยอนุโลม" อยางไรก็ตามแมวา
กระทรวงสาธารณสุขจะมีความจําเปน (งบประมาณ
ไมเพียงพอ) และมีสิทธิที่จะประกาศบังคับใช
สิทธิบัตรยาดังกลาว แตก็อดเปนหวงในการ
ดําเนินการวาถูกตองตามขั้นตอนหรือไม 
 โดยเฉพาะในวรรคสองของมาตรา ๕๑ ที่
ระบุวา "ในการนี้ใหยื่นคําขอเสนอคาตอบแทนและ
เง่ือนไขในการใชสิทธิตามสิทธิบัตรตออธิบดี (กรม
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ทรัพยสินทางปญญา)" ทางกระทรวงสาธารณสุขได
ดําเนินการตามนี้หรือไม การจะอางวาไดมีการ
ประชุมกับหนวยงานที่เกี่ยวของหลายครั้งแลว ซ่ึง
มีผูแทนกรมทรัพยสินทางปญญาเขารวมดวย 
กอนที่จะออกประกาศใชสิทธิดังกลาว คงไมถูกตอง 
เพราะนั่นไมใชขั้นตอนตามกฎหมายการกําหนด
คาตอบแทนให ๐.๕% น้ัน ไดมีการเจรจากับเจาของ
สิทธิบัตรหรือไม  ยังไมรวมถึงกรณีที่ ให นํา 
มาตรา ๕๐ มาใชโดยอนุโลม ซ่ึงเปนการบังคับใช
สิทธิโดยสมัครใจ (Voluntary Licensing) ที่ใหคูกรณี
เจรจากันเอง หากตกลงกันไมได ก็จะตองสงเรื่องให
อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญาวินิจฉัย รวมทั้ง
กําหนดเงื่อนไขและคาตอบแทน หากกระทรวง
สาธารณสุขตีความวาการนํามาตรา ๕๐ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม หมายถึงไมตองนํามาใชเลยก็ได
ตามนั้น ก็สุมเสี่ยงไมนอย โดยเฉพาะขั้นตอนการ
ออกใบอนุญาตใหผูใชสิทธิแทน จะตองเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 
เพราะทุกครั้งที่มีการใชสิทธิจะตองบันทึกรายการ
แนบทายสิทธิบัตรนั้น  ๆรวมทั้งใหคูกรณีอุทธรณ

ตอคณะกรรมการสิทธิบัตรไดภายในหกสิบวัน 
ที่เปนหวงกระทรวงสาธารณสุข เพราะอาจถูก
บริษัทยาตางชาติฟองเอาไดวาทําผิดขั้นตอน 
เพราะขนาดการบังคับใชโดยหนวยงานรัฐในภาวะ
สงคราม หรือภาวะฉุกเฉินตามมาตรา ๕๒ แมจะให
อํานาจนายกรัฐมนตรีโดยมติ ครม.ออกคําสั่งใช
สิทธิตามสิทธิบัตรใดๆ ก็ได ก็ยังตองเสีย
คาตอบแทนที่เปนธรรมแกผูทรงสิทธิบัตร และตอง
แจงใหผูทรงสิทธิบัตรทราบโดยไมชักชาที่สําคัญ 
ก็คือ ผูทรงสิทธิบัตรมีสิทธิอุทธรณคําสั่งดังกลาว
หรือคาตอบแทนตอศาลภายในหกสิบวันนับแต
วันที่ไดรับแจงคําสั่ง ดังน้ัน หากบริษัทยายื่นฟอง
ตอศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวาง
ประเทศ วากระทรวงสาธารณสุขละเมิดสิทธิบัตร  
ก็เกรงวาจะพลาดทาเสียที ที่เรงรีบดําเนินการเพื่อ
หวังผลงาน ก็อาจจะยิ่งทําใหชักชากวาเดิม ดีไมดี
อาจตองจายคาเสียหายใหกับบริษัทยาไปอยางที่
ไมนาจะเสีย  

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 



 

แนะนําเว็บไซด  
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แนะนําเว็แนะนําเว็บบไซดไซด  
   

 ๏  นายสราวธุ  รักเมอืงนายสราวธุ  รักเมอืง  
  กลุมงานพฒันากฎหมาย สํานักกฎหมายกลุมงานพฒันากฎหมาย สํานักกฎหมาย  
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ศูนยบริการขอมูลภาครัฐเพ่ือประชาชนศูนยบริการขอมูลภาครัฐเพ่ือประชาชน  
  

 รัฐบาลมีเจตนารมณที่จะเสริมสรางสังคมใหมีความรมเย็นเปนสุขรวมกัน ทั้งนี้ เพื่อนําไปสู
เสถียรภาพและประโยชนสุขของประชาชนชาวไทย โดยใหความสําคัญกับความเปนอยูของประชาชนและ
ความสงบเรียบรอยของสังคม ดวยการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมกับภาครัฐในการเสนอเรื่องราวรองทุกข 
การแจงเบาะแสการกระทําผิดกฎหมาย การเสนอขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และคําติชมไดดวยตนเอง หรือโดย
ผานทางจดหมาย โทรศัพท โทรสาร และทางเว็บไซด อันนับเปนชองทางการใหบริการแกประชาชนที่มีความ
รวดเร็วและสามารถใหบริการไดตลอดเวลา โดยเรื่องราวที่ประชาชนเสนอนั้นจะไดรับการพิจารณาและแจงผล
ใหทราบภายในเวลาอันสมควร 
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การพัฒนาการเรียนรูการพัฒนาการเรียนรูผานส่ืออิเล็กทรอนิกสผานส่ืออิเล็กทรอนิกส  
 mini MPM ( mini Modern Public Management ) เปนโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี 
เม่ือวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ ที่ใหความสําคัญในเรื่องการพัฒนาระบบราชการ จึงไดมอบหมายใหสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จัดใหมีการฝกอบรมและใหมีการเรียนรูผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 
(e - learning) เพื่อใหขาราชการและผูสนใจทั่วไปไดศึกษาและพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ ซึ่งจะชวยลด
ชองวางของโอกาสในการเรียนรูโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งสามารถเชื่อมโยงผูศึกษา
ไมวาจะอยูในพื้นที่สวนใดก็สามารถที่จะรับรูความเปนไปของโลกไดโดยตลอด ทั้งในดานขาวสารขอมูลทาง
วิชาการ รวมทั้งมีโอกาสเขาถึงแหลงขอมูลอันเปนองคความรูสมัยใหมใหแกทาน 



 

แนะนําเว็บไซด  

๑๕๔ 
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โครงการสงเสริมการมีสวนรวมในการรางรัฐธรรมนูญและการปฏิรูปการเมือง โครงการสงเสริมการมีสวนรวมในการรางรัฐธรรมนูญและการปฏิรูปการเมือง ((สรรปสรรป.).)  
   
 เว็บไซดนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมขอมูลในการศึกษา วิเคราะห วิจัยเพื่อ
ประกอบการใหความเห็นเกี่ยวกับรางรัฐธรรมนูญและเพื่อสะทอนใหเห็นถึงประเด็นปญหาจากสังคมฐานราก               
อันจะนําไปสูการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญและสภารางรัฐธรรมนูญ  
เพื่อเปนการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการปฏิรูปการเมืองและการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม  
ตลอดจนเพื่อเปนการเตรียมความรู ความเขาใจของภาคประชาชนในเรื่องการออกเสียงประชามติวาจะให
ความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ  
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กรมสอบสวนคดีพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
  

 กรมสอบสวนคดีพิเศษกอตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการสอบสวนคดีพิเศษ เปนองคกรหนึ่งที่มี
บุคลากรที่มีความรู ความชํานาญในดานการสอบสวนคดีพิเศษ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนารูปแบบการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งเปนยุทธศาสตรในการปฏิรูประบบราชการ ทําใหประชาชนและประเทศชาติไดรับความเปน
ธรรมและประโยชนสูงสุด โดยมีอํานาจหนาที่ที่สําคัญหลายประการ เชน ปองกัน ปราบปรามและควบคุม
อาชญากรรมที่มีผลกระทบรายแรงตอเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และความสัมพันธระหวางประเทศ เปนตน 
 



 

แนะนําเว็บไซด  

๑๕๕ 
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สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  
  

          สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค เปนหนวยงานกลางในการดําเนินการคุมครองสิทธิผูบริโภค      
ซึ่งเปนศูนยกลางของขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภค โดยการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช
ในการสงเสริมการมีสวนรวมของผูบริโภคเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประโยชนสูงสุดแกผูบริโภคอยาง
โปรงใสและเปนธรรม โดยมีอํานาจหนาที่สําคัญหลายประการ เชน รับเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภคที่ไดรับ
ความเดือดรอนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทําของผูประกอบธุรกิจ ติดตามและสอดสองพฤติการณ
ของผูประกอบธุรกิจซึ่งกระทําการใด ๆ อันมีลักษณะเปนการละเมิดสิทธิของผูบริโภค เปนตน 
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เสนทางออนไลน เสนทางออนไลน   
  

  เว็บไซดนี้ถือเปนแหลงความรูบนโลกอินเตอรเนตที่ใหความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับอํานาจอธิปไตย
ของปวงชนชาวไทย ความมั่นคงแหงขาติ ตลอดจนนําเสนอบทความที่เกี่ยวกับหลักการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยและสถานการณทางดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมที่สะทอนใหเห็นถึงสภาพปญหาที่
เกิดขึ้นจริงในสังคมไทยปจจุบัน   
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