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กองบรรณาธิการ	 นางภาณุมาศ		วราหะไพฑูรย์			 ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนากฎหมาย
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บรรณาธิการแถลง

 การกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์	หรือ	Conflict	of	 Interest	ถือได้ว่าเป็น	
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันรูปแบบหนึ่ง	ซึ่งได้มีปรากฏให้พบเห็นมากขึ้นในยุคที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได	้
เข้าไปมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	 ประกอบกับสภาพของสังคมไทย	
เปน็สงัคมอปุถมัภแ์ละมกัจะไมจ่ำแนกแยกแยะระหวา่งผลประโยชนส์ว่นตวักบัผลประโยชนส์ว่นรวม	
จนเป็นผลทำให้บางครั้งทัศนคติของสังคมไทยได้มองว่าการกระทำในลักษณะดังกล่าวเป็นเรื่อง	
ปกติธรรมดา	 ในขณะที่นานาอารยะประเทศส่วนใหญ่ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดต่อจริยธรรม	ขัดต่อหลัก	
ธรรมาภิบาลหรือระบบการบริหารจัดการที่ดี	
	 จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวทางผู้ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหลายฉบับ	
ที่ผ่านมาต่างได้ตระหนักถึงสภาพปัญหาดังกล่าว	 รวมทั้งในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย		
พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 หรือรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน	 ดังจะพิจารณาเห็นได้จากการที่รัฐธรรมนูญ	
ฉบบัปจัจบุนัไดม้กีารเพิม่มาตรการตา่ง	ๆ 	เพือ่ใชใ้นการตรวจสอบการใชอ้ำนาจรฐัใหเ้ปน็รปูธรรมยิง่ขึน้	
โดยไดก้ำหนดคณุสมบตัแิละลกัษณะตอ้งหา้มของบคุคลทีจ่ะเขา้มาเปน็ผูใ้ชอ้ำนาจรฐัไวอ้ยา่งเขม้งวด		
โดยเฉพาะบทบญัญตัเิกีย่วกบั	“การกระทำทีเ่ปน็การขดักนัแหง่ผลประโยชน”์	และนอกจากนีย้งัได้
เพิม่บทบญัญตัเิกีย่วกบั	“จรยิธรรมของผูด้ำรงตำแหนง่ทางการเมอืงและเจา้หนา้ทีข่องรฐั”	ไวด้ว้ย	
ทั้งนี้	 โดยมีเจตนารมณ์เพื่อให้การเมืองมีความโปร่งใส	และเพื่อเป็นการป้องกันมิให้ผู้ดำรงตำแหน่ง	
ทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้อาศัยอำนาจในตำแหน่งหน้าที่กระทำการในลักษณะที่เป็นการ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือที่เรียกว่า	“ผลประโยชน์ทับซ้อน”
	 กองบรรณาธิการวารสาร	 “จุลนิติ”	 จึงได้ขอทำการสัมภาษณ์และรับฟังความคิดเห็น	
ทางวิชาการ	 ในประเด็นเรื่อง	 “ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกับการกระทำที่เป็นการขัดกัน 
แหง่ผลประโยชน”์	จาก	ศ. ดร. สมคดิ  เลศิไพฑรูย ์คณบดคีณะนติศิาสตรม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
และ รศ. ดร. นครินทร์  เมฆไตรรัตน์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งนี้		
เพื่อให้ทราบถึงแนวความคิดหรือทฤษฎีเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์	หรือ	
conflict	of	interest	ตลอดจนเพือ่ทราบถงึทรรศนะหรอืความคดิเหน็เกีย่วกบัขอบเขตในการบงัคบัใช้	
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	หมวด	๑๒	การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ	
สว่นที	่๒	การกระทำทีเ่ปน็การขดักนัแหง่ผลประโยชนข์องสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชกิวฒุสิภา		
ตลอดจนคู่สมรสและบุตร	 โดยเฉพาะมาตรา	 ๒๖๕	 และมาตรา	 ๒๖๖	 ซึ่งกำลังเป็นที่ถกเถียง	
อย่างกว้างขวางในด้านการบังคับใช้รัฐธรรมนูญอยู่ในขณะนี้
	 ในสว่นบทความทางวชิาการอืน่	ๆ 	นัน้	วารสาร	“จลุนติ”ิ	ใครข่อเสนอบทความทางวชิาการ	
ด้านกฎหมายที่น่าสนใจหลายเรื่อง	ดังนี้
	 -	สภาพปัญหาของหญิงไทยที่สมรสกับชาวต่างชาต	ิ	
 - มองกระบวนการนิติบัญญัติสหรัฐผ่านกฎหมายกู้วิกฤตการเงิน 
 - การใช้อำนาจตุลาการโดยประชาชน
 - กฎหมายภายใต้หลัก Conflict of Interest
	 สำหรับคอลัมน์อื่น	 ๆ	 นั้น	 ยังประกอบด้วยสาระและข้อมูลทางวิชาการด้านกฎหมาย	
ทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่งานดา้นนติบิญัญตัขิองวฒุสิภาอกีมากมาย	ซึง่ผูอ้า่นสามารถตดิตามและคน้หาไดใ้น	
วารสารฉบับนี้
	 สุดท้ายนี้	กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ได้กรุณาติดตามผลงานของวารสาร	
“จลุนติ”ิ	ดว้ยดเีสมอมา	ซึง่เราพรอ้มทีจ่ะทำหนา้ทีค่ดัสรรบทความและสรา้งสรรคผ์ลงานทางวชิาการ	
ด้านกฎหมายอันจะเป็นประโยชน์ต่อวงงานด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภาและสังคมโดยรวมต่อไป

      กองบรรณาธิการ	
      สิงหาคม ๒๕๕๒



พระบรมราโชวาท
พระราชทานแก่ทหารรักษาพระองค์

“...ไทยเรารักษาเอกราชและผืนแผ่นดินให้มั่นคงเป็นปึกแผ่นมาได ้

ก็เพราะเราทุกคนมีความสำนึกตระหนักในความเป็นไทย และหน้าที ่

ที่จะธำรงรักษาชาติประเทศไว้ให้เป็นอิสระมั่นคง.  ตามประวัติการณ์ที่ปรากฏมา   

คนไทยจึงมีจิตใจผูกพันปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  ไม่แยกพวกแยกเหล่า   

มีปรกติสามัคคีพร้อมเพรียงกันเสมอ.  แต่สถานการณ์บ้านเมืองเรา 

ในทุกวันนี้  เป็นที่ทราบแก่ใจของเราทุกคนอยู่แล้วว่า  ไม่น่าไว้วางใจ.  พูดได้ว่า  

หากคนไทยขาดความสำนึกในชาติ  ขาดความสามัคคี  ก็อาจประสบเคราะห์กรรม 

กันทั้งชาติ.  จึงขอให้ทหารทุกคน และชาวไทยทุกคนทุกหมู่ทุกเหล่า  

ได้พิจารณาตัดสินใจว่า  ประเทศชาติของเรานั้น  สำคัญควรที่เราจะรักษาไว้  

ให้ยั่งยืนต่อไปหรือไม่.  ถ้าเห็นว่าสำคัญ  มั่นใจ  ก็ขอให้สังวรระวังกายใจ 

ให้ตั้งมั่นอยู่ในความสัตย์สุจริต พยายามลดอคติ  และสร้างเสริมความเมตตา 

สามัคคีในกันและกัน  ไม่ว่าจะทำการสิ่งใด 

ให้ยึดเอาความมั่นคงปลอดภัยของชาติเป็นที่หมายสูงสุด...”

ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์

วันอาทิตย์ ที่  ๒  ธันวาคม  ๒๕๕๐
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บทนำบทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒

ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
    กับการกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์

๑

กองบรรณาธิการ
สำนักกฎหมาย

“การกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์” หรือ 
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หรือ “Conflict of Interest” 

คือ สถานการณ์หรือการกระทำที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการ ผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่ในองค์กรหรือหน่วยงานนั้น ๆ 
ได้มีผลประโยชน์อันเป็นเรื่องของส่วนตัว แต่ผลประโยชน์ดังกล่าว 
ได้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ 
ในตำแหนง่หนา้ทีบ่คุคลนัน้รบัผดิชอบอยู ่อนัเปน็ผลทำใหบ้คุคลนัน้ 
ขาดการตัดสินใจบนพ้ืนฐานท่ีเท่ียงธรรม เน่ืองจากการยึดผลประโยชน์ 
ส่วนตนเป็นหลัก และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม๑  

หรอือาจกลา่วโดยสรปุไดว้า่ผลประโยชนท์บัซอ้น คอื สถานการณท์ีผู่ม้ตีำแหนง่ 
และอำนาจในการตดัสนิใจ ไมใ่ชอ้ำนาจอยา่งอสิระเปน็กลางเพือ่ประโยชนข์องสว่นรวม  
เนื่องจากมีผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง๒

นอกจากถอ้ยคำดงักลา่วในเบือ้งตน้แลว้ ในปจัจบุนัยงัมถีอ้ยคำทีม่กัไดย้นิบอ่ย ๆ   
เกี่ยวกับกรณีความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
คือถ้อยคำว่า “การคอร์รัปชันเชิงนโยบาย” อันหมายถึงการกำหนดระเบียบหรือ 
นโยบายต่าง ๆ โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งหากดูโดยผิวเผินแล้วเหมือนกับว่าถูกต้อง 
ตามกฎหมาย แตถ่า้หากมกีารพจิารณาอยา่งละเอยีดรอบคอบแลว้จะเหน็ไดว้า่นโยบาย 
เหล่านั้นได้มีการซ่อนเร้นหรือมีการเอื้อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้อง ส่งผลให้ 
เกิดการผูกขาดและประชาชนไม่ได้รับประโยชน์สูงสุด๓ 

๑ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, “คู่มือการเรียนรู้และการป้องกันความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ 
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม,” ๒๕๔๗. (http://203.154.183.2/ewt/cad_design/conflict/index_c.htm) สืบค้นเมื่อวันที่ 
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๒.

๒ เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว, “ผลประโยชน์ทับซ้อนกับการปฏิรูปการเมือง”, กรุงเทพธุรกิจ วันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ,คอลัมน์หน้าต่างความคิด.
 ๓ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน,เรื่องเดียวกัน.



จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒

ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
กับการกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์

๒

การกระทำทีเ่ปน็การขดักนัแหง่ผลประโยชน ์หรอื Conflict of Interest นบัวา่ 
เป็นรูปแบบใหม่ของการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งปรากฏให้เห็นมากขึ้นในยุคที่รัฐเข้าไปมี
บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ประกอบกับรูปแบบในการแสวงหาประโยชน์ 
จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่มีความสลับซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น การกระทำที่เป็นการขัดกัน 
แห่งผลประโยชน์มีลักษณะแตกต่างจากการทุจริตคอร์รัปชันในรูปแบบเดิม กล่าวคือ  
มีลักษณะหรือรูปแบบที่หากพิจารณาในแง่ของตัวบทกฎหมายแล้วอาจจะไม่สามารถ 
เอาผิดได้ หรือกฎหมายอาจจะยังมีความล้าสมัยไม่ครอบคลุม จนทำให้เกิดช่องว่าง 
ในการแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ควรได้ ทั้งนี้ กรณีการแสวงหาผลประโยชน์ดังกล่าวนี ้
ในนานาอารยะประเทศส่วนใหญ่ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดต่อจริยธรรม ขัดต่อหลัก 
ความเป็นธรรมและระบบการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) และถือเป็น 
อีกรูปแบบหนึ่งของการทุจริตคอร์รัปชัน๔ อันเป็นมะเร็งร้ายที่บ่อนทำลายความเจริญ 

ทางเศรษฐกจิและผลประโยชนข์องประเทศ เนือ่งจาก 
ผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้มีอำนาจ 
ทางการเมืองเร่งรัดการใช้ทรัพยากรของชาติเพื่อมุ่ง
แสวงหากำไร โดยไมค่ำนงึถงึตน้ทนุและผลตอบแทน 
ทางสังคม หรือผลกระทบต่อประชาชนส่วนรวม  
อันนำมาสู่ปัญหาความยากจนและปัญหาสังคมที่ 
เพิ่มขึ้น ตลอดจนเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานของประเทศ
มีความอ่อนแอ มีโอกาสนำไปสู่วิกฤตเศรษฐกิจและ 
สังคมที่รุนแรงยิ่งขึ้นในอนาคต

เรือ่งการกระทำทีเ่ปน็การขดักนัแหง่ผลประโยชน ์หรอื Conflict of Interest 
นั้น ถือว่าเป็นจริยธรรมขั้นพื้นฐานของผู้ดำรงตำแหน่งสาธารณะ ซึ่งการกระทำผิด 
ในเรือ่งดงักลา่วอาจมคีวามรนุแรงเพยีงพอทีส่ามารถทำใหผู้ด้ำรงตำแหนง่สาธารณะที ่
ทำผิดต้องพ้นจากตำแหน่งไป๕ อย่างไรก็ตาม การกระทำท่ีเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์  
หรอื Conflict of Interest โดยตวัเองแลว้อาจจะไมไ่ดเ้ปน็เรือ่งทีม่คีวามเลวรา้ยมากนกั  
หากผู้ดำรงตำแหน่งสาธารณะเป็นผู้ที่มีจริยธรรมสูงเพียงพอ สามารถแยกแยะได้ว่า 
ตนเองอยู่ในฐานะหรือตำแหน่งใด อะไรเป็นสิ่งที่สมควรหรือไม่สมควร อะไรคือ 
ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ส่วนรวม๖ และประการสำคัญคือจะต้องกล้า 
ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง สามารถที่จะควบคุมไม่ให้ผู้ที่มีสายสัมพันธ์หรือพวกพ้องของ 
ตนเองนำเอาความสัมพันธ์ดังกล่าวไปแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้

 ๔ วิทยากร  เชียงกุล, “นโยบายของรัฐบาลด้านเศรษฐกิจ : การทับซ้อนของผลประโยชน์ทางธุรกิจ (Conflict of 
Interest),”(นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า,๒๕๔๙), บทคัดย่อสำหรับผู้บริหาร.  

๕ มิชิตา จำปาเทศ รอดสุทธิ “ผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of interest)” ประชาชาติธุรกิจ วันที่ ๑๘ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๕๑, คอลัมน์การบริหารงานและการจัดการองค์กร.
 ๖ เกียรติอนันต์  ล้วนแก้ว, เรื่องเดียวกัน.



บทนำบทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒ ๓

หากจะพิจารณาเปรียบเทียบถึงความร้ายแรงหรือระดับของการกระทำ 
ระหวา่ง “การกระทำผดิจรยิธรรม” “การกระทำทีเ่ปน็การขดักนัแหง่ผลประโยชน”์ 
และ “การทุจริตคอร์รัปชัน” ว่ามีระดับความร้ายแรงที่แตกต่างกันอย่างไรแล้ว  
อาจพิจารณาได้จากพฤติกรรมที่บ่งบอกระดับของการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับการ 
ทุจริตคอร์รัปชันตามทรรศนะของ Arnold Heidenheimer ผู้เช่ียวชาญด้านการคอร์รัปชัน 
ซึ่งได้มีการแบ่งแยกประเภทหรือระดับของการคอร์รัปชันไว้ ๓ ประเภท๗ คือ 

ประเภทที่ ๑ คอร์รัปชันสีขาว (white corruption) ได้แก่ พฤติกรรม 
ประเภททีป่ระชาชนและผูน้ำในสงัคมยอมรบัหรอืยอมทนรบั และเหน็วา่ไมค่วรลงโทษ 
ผู้กระทำความผิดเพราะถือเป็นเรื่องไม่มีความสำคัญมากนัก เนื่องจากเป็นการรับ 
ผลประโยชนโ์ดยองิอยูก่บัขนบธรรมเนยีม ประเพณ ีและวฒันธรรม อกีทัง้มไิดเ้กดิจาก 
การเรียกร้องจากผู้รับ เช่น การให้ซึ่งเป็นการแสดง “น้ำใจ” ของผู้น้อยต่อผู้บังคับ
บัญชาหรือผู้อยู่ในตำแหน่งที่ให้คุณให้โทษได้ และการให้ซึ่งเป็นการ “ตอบแทน”  
การปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติของผู้ที่อยู่ในตำแหน่งและเป็นคุณประโยชน์แก่ผู้ให้ 
โดยผู้รับมิได้เรียกร้อง  

ประเภทที่ ๒ คอร์รัปชันสีเทา (grey corruption) ได้แก่ พฤติกรรมประเภท
ที่ในหมู่ผู้นำเห็นว่าเป็นความผิด แต่ประชาชนทั่วไปไม่แน่ใจว่าจะเป็นความผิดหรือไม่  
กรณนีีเ้ปน็การใชอ้ำนาจหนา้ทีแ่สวงหาประโยชนใ์หก้บัตนเองและพวกพอ้ง ในลกัษณะ 
ที่ประชาชนสมยอมต่อการใช้อำนาจโดยมิชอบนั้น เช่น การให้ค่าน้ำร้อนน้ำชา 
การให้ค่านายหน้า หรือเงินหักส่วนลดราคาสินค้า เป็นต้น ซึ่งพฤติกรรมประเภทนี้
มีการจำแนกออกเป็นการเรียกร้องเอาประโยชน์แทนการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติหน้าที ่
เพื่อเร่งรัดงานให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น และการใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อหาผลประโยชน์ 
อย่างเต็มที่ โดยมีผลประโยชน์ได้เสียกับบริษัท ห้างร้านที่ทำธุรกิจกับส่วนราชการ 
ที่ตนเองเป็นผู้รับผิดชอบอยู่

ประเภทที่ ๓ คอร์รัปชันสีดำ (black corruption) เป็นคอร์รัปชันที่ทั้งฝ่าย 
ประชาชนและผูน้ำเหน็วา่เปน็ความผดิชดัแจง้และควรไดร้บัโทษตามกฎหมาย ซึง่ไดแ้ก ่
การใช้อำนาจหน้าที่หรือตำแหน่งเพื่อหาผลประโยชน์สำหรับตนเองหรือพวกพ้องโดย 
ไม่คำนึงว่าผิดกฎหมายหรือไม่ พฤติกรรมนี้แยกได้เป็น การใช้อำนาจหน้าที่เรียกร้อง 
เอาผลประโยชนจ์ากผูก้ระทำผดิกฎหมายหรอืผูต้อ้งการความสะดวก โดยไมค่ำนงึถงึวา่ 
ผู้ที่ตนเรียกร้องเอาประโยชน์นั้นจะกระผิดกฎหมายหรือไม่ และการทุจริตคดโกงโดย 
ไมค่ำนงึถงึความผดิตามกฎหมายเปน็การทำใหร้ฐัเสยีหาย โดยมเีจตนาฝา่ฝนืกฎหมาย 
หรือระเบียบเพื่อแสวงหาผลประโยชน์สำหรับตนเองและพวกพ้อง

 ๗ อ้างใน  ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์, “นักการเมืองไทย : จริยธรรม ผลประโยชน์ทับซ้อน การคอร์รัปชัน สภาพปัญหา 
สาเหตุ ผลกระทบ แนวทางแก้ไข,” (กรุงเทพฯ : สายธาร, ๒๕๔๙), หน้า ๑๕๓ – ๑๕๔.
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ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
กับการกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์

ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงทฤษฎีหรือแนวความคิดเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นการ 
ขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ Conflict of Interest แล้ว อาจกล่าวได้ว่าเรื่องดังกล่าว 
ได้มีวิวัฒนาการมาจากแนวความคิดที่สำคัญ ๓ ประการ๘ ดังนี้คือ 

ประการที่หนึ่ง มาจากแนวความคิดที่ว่ารากฐานของรัฐสมัยใหม่จะแยกคน 
ซึ่งเป็นผู้ปกครองออกจากรัฐที่เป็นสถาบัน ซึ่งแนวความคิดนี้ต้องการให้ผู้ปกครองรัฐ
มีสองสถานะคือ สถานะที่หนึ่งอยู่ในฐานะส่วนตัว โดยการกระทำใดที่ทำไปในฐานะ 
ส่วนตัว การกระทำนั้นไม่ผูกพันรัฐ และสถานะที่สองอยู่ในฐานะตำแหน่งหน้าที่ของ 
ผู้ปกครองรัฐ ซึ่งผู้ปกครองรัฐย่อมมีภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติแทนรัฐและใช้อำนาจรัฐ 
เหนือบุคคลทั่วไปได้

ประการที่สอง มาจากแนวความคิดเรื่องบทบาทและหน้าที่แห่งความเชื่อถือ 
และไวว้างใจของบคุคลผูด้ำรงตำแหนง่สาธารณะ กลา่วคอื เมือ่ผูด้ำรงตำแหนง่สาธารณะ 
มภีาระหนา้ทีท่ีต่อ้งรบัผดิชอบและตอ้งดำรงตนใหเ้ปน็ทีไ่วว้างใจของประชาชน ดงันัน้ 
จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีมาตรฐานจริยธรรมที่สูงกว่าบุคคลธรรมดาทั่วไป

ประการที่สาม มาจากแนวความคิดของความถูกต้องตามกฎหมายของการ 
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งแนวความคิดนี้ กฎหมายจะเป็นผู้กำหนดบทบาท 
สำคญัในการวางมาตรฐานในการควบคมุไมใ่หค้นในสงัคมแสวงหาผลประโยชนส์ว่นตวั 
มากจนเกินไป จนไปก้าวก่ายหรือละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสวงหาผลประโยชน์ 
ส่วนตัวของบุคคลอื่น 

กลา่วโดยสรปุแลว้ แนวคดิวา่ดว้ย “จรยิธรรม” “การกระทำทีเ่ปน็การขดักนั 
แห่งผลประโยชน์” และ “การคอร์รัปชัน” นั้น มีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่น  
ทั้งในเชิงที่มาของแนวคิดและการประพฤติปฏิบัติ โดยการกระทำที่ขัดต่อจริยธรรม
ย่อมอยู่ภายใต้การควบคุมของจริยธรรมและค่านิยมของคนในสังคม ส่วนการกระทำ
ในลักษณะการกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ Conflict of Interest 
เป็นพฤติกรรมที่อยู่ในช่วงรอยต่อระหว่างการกระทำที่เป็นความผิดอาญากับการ 
กระทำในลักษณะที่อาจถูกตั้งคำถามในเชิงจริยธรรมว่าการกระทำนั้นจะถูกต้องตาม 
ทำนองคลองธรรมหรือไม่ หรือเป็นเรื่องที่สมควรกระทำมากน้อยเพียงใด๙ ซึ่งได้เริ่ม 
มีการบัญญัติว่าเป็นความผิดไว้ในกฎหมายที่มีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น ส่วนการ 
คอร์รัปชันนั้นจะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของกฎหมายบ้านเมืองมาเป็นระยะเวลา 
ยาวนานพอสมควร  

๘ คริษฐา  ดาราศร, “การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมของสมาชิกรัฐสภาในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ศึกษาเฉพาะกรณี 
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ (Conflict of Interest),” (http://www.pub - law.net/), สืบค้นเม่ือวันท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๒.

๙ ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์, เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๕๕.

๔
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สำหรับประเทศไทยแล้ว อิทธิพลของแนวความคิดเกี่ยวกับการกระทำที่เป็น 
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ได้เริ่มมีปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรก 
ภายหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 
มาเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ในปีพุทธศักราช ๒๔๗๕ เป็นต้นมา และได้มีปรากฏเป็นบทบัญญัติชัดเจนครั้งแรกใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ มาตรา ๘๐ 

อย่างไรก็ตาม แม้อิทธิพลของแนวความคิดเกี่ยวกับการ 
กระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ Conflict of  
Interest จะเริม่มปีรากฏขึน้ตัง้แตป่พีทุธศกัราช ๒๔๗๕ เปน็ตน้มา 
ก็ตาม แต่สำหรับสังคมไทยแล้วยังไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเรื่อง 
ดังกล่าวเท่าที่ควร ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากหลายประการ เช่น  
การมองว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องวัฒนธรรมหรือค่านิยมของ 
ชาติตะวันตกที่มีความไม่สอดคล้องกับขนบธรรมเนียม ประเพณี 
และวฒันธรรมของสงัคมไทย ความเขา้ใจของคนในสงัคมเกีย่วกบั

เรื่องดังกล่าวอาจยังมีความไม่ชัดเจน เพราะเป็นเรื่องที่ไม่สามารถเห็นเป็นรูปธรรมได ้
เหมือนกับกรณีของการทุจริตคอร์รัปชันทั่ว ๆ ไป รวมทั้งการมีทัศนคติเกี่ยวกับ 
เรื่องดังกล่าวว่าจะต้องมีการพิสูจน์ให้เห็นว่ามีการใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ 
อย่างชัดเจนเสียก่อน เนื่องจากสังคมไทยยังให้ความสำคัญกับหลักกฎหมายมากกว่า 
หลกัความขดัแยง้กนัระหวา่งผลประโยชนส์ว่นตนและผลประโยชนส์ว่นรวม๑๐ โดยลมื 
ไปว่ากฎหมายนั้นแท้จริงแล้วเป็นเพียงกฎเกณฑ์หรือจริยธรรมขั้นต่ำของสังคมเท่านั้น

หรอือาจจะกลา่วไดว้า่ เนือ่งจากสงัคมไทยเปน็สงัคมอปุถมัภม์าแตโ่บราณกาล 
และมักจะไม่จำแนกแยกแยะระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่องของส่วนรวม หรือระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ดังนั้น ทัศนคติและพฤติกรรมของคน 
ในสังคมจึงมีการให้ความสำคัญค่อนข้างน้อยในเรื่องของพฤติกรรมหรือการกระทำที่ 
เปน็การขดักนัแหง่ผลประโยชน ์หรอื Conflict of Interest สง่ผลทำใหผู้ด้ำรงตำแหนง่ 
ทางการเมืองและข้าราชการประจำระดับสูงอาศัยอำนาจในตำแหน่งหน้าที่ของตน 
กระทำการในลกัษณะทีม่ผีลประโยชนท์บัซอ้นอยูเ่สมอ ๆ  และในขณะเดยีวกนัในระดบั 
ของประชาชนทัว่ไปทีข่าดความรูค้วามเขา้ใจและขอ้มลูขา่วสารทีแ่ทจ้รงิกลบัมองเหน็
ว่าการกระทำในลักษณะการกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ Conflict 
of Interest เป็นเรื่องปกติธรรมดาของสังคมไทย๑๑

๑๐ จิราพร  พฤกษศรี, “ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interests)” 
http://www.dld.go.th/audit/Conflict_of_Interests.doc. สืบค้นเมื่อวันท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๒.

๑๑ ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์, เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๗๑.
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ด้วยเหตุความไม่เข้าใจและวัฒนธรรมแบบอุปถัมภ์ของคนในสังคมไทยนี้เอง  
ได้ส่งผลทำให้การบังคับใช้บทบัญญัติของกฎหมายในเรื่องการกระทำที่เป็นการขัดกัน 
แหง่ผลประโยชน ์หรอื Conflict of Interest ดงักลา่ว ยงัคงมสีภาพปญัหาและอปุสรรคเกดิขึน้  
แมจ้ะมกีารบญัญตัเิรือ่งดงักลา่วไวใ้นรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย ตัง้แต ่ป ีพ.ศ. ๒๔๙๒  
ก็ตาม เนื่องจากในปัจจุบันยังมีความไม่ชัดเจนหรือมีแนวทางที่เหมาะสมในการบังคับ 
ใชก้ฎหมายเกีย่วกบักรณกีารกระทำทีเ่ปน็การขดักนัแหง่ผลประโยชนข์องสมาชกิสภาผูแ้ทน 
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ตลอดจนคู่สมรสและบุตร ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา 
๒๖๕ และมาตรา ๒๖๖ โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับการเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น 
ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ไม่ว่าโดยทางตรง 
หรอืทางออ้ม นัน้ จะมขีอบเขตในการตคีวามหรอืบงัคบัใชแ้คไ่หน เพยีงใด การเขา้เปน็หุน้สว่น 
หรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานจากรัฐที่ขัดต่อกฎหมายจะต้องเป็น 
การเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในลักษณะที่เป็นการครอบงำกิจการเท่านั้น๑๒ หรือจะต้อง 
มีการพิจารณาเกี่ยวกับประเภทของหุ้นที่เข้าถือครอง๑๓ กล่าวคือ จะต้องเป็นการเข้าเป็น 
หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นประเภทหุ้นสามัญเท่านั้นหรือไม่ ที่บทบัญญัติของกฎหมายห้ามไว้

ดังนั้น วารสารจุลนิติฉบับนี้ ทางกองบรรณาธิการวารสารจุลนิติจึงได้ขอความ 
อนเุคราะหจ์าก ศ. ดร. สมคดิ  เลศิไพฑรูย ์คณบดคีณะนติศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
และ รศ. ดร. นครินทร์  เมฆไตรรัตน์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 
ซ่ึงผู้ทรงคุณวุฒิท้ังสองท่านเคยดำรงตำแหน่งกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ สภาร่างรัฐธรรมนูญ 
อันเป็นที่มาของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เพื่อขอสัมภาษณ์
ความคิดเห็นทางวิชาการในหัวข้อเรื่อง “ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกับการกระทำที่ 
เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์” ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบถึงแนวความคิดหรือทฤษฎีเกี่ยวกับ 
การกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ conflict of interest ว่ามีความเป็นมา  
หลักการ และสาระสำคัญอย่างไร และการนำหลักการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมาบัญญัติไว ้
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้ประสบผลสำเร็จ 
ตามเจตนารมณ์มากน้อยเพียงไร ตลอดจนเพ่ือทราบถึงทรรศนะหรือความคิดเห็เก่ียวกับ 
ขอบเขตในการบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๑๒ 
การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ส่วนที่ ๒ การกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ของ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ตลอดจนคู่สมรสและบุตร โดยเฉพาะมาตรา ๒๖๕ 
และมาตรา ๒๖๖ ที่กำลังเป็นที่ถกเถียงในด้านการบังคับใช้รัฐธรรมนูญอยู่ในปัจจุบัน 

๖

๑๒ แก้วสรร  อติโพธิ, “กฎหมายห้ามนักการเมืองถือประโยชน์ทับซ้อน”, มติชนรายวัน ฉบับวันที่ ๒๕ มิถุนายน  
พ.ศ. ๒๕๕๒, หน้า ๗. 

๑๓ โปรดดู คำวินิจฉัยสั่งการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๑๔๕๔/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๒ เรื่อง สมาชิกวุฒิสภา 
กระทำการอันต้องห้ามเป็นเหตุให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย. 

ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
กับการกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์



บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒

จลุนติ ิ :  แนวความคดิหรอืทฤษฎเีกีย่วกบัการกระทำทีเ่ปน็
การขดักนัแหง่ผลประโยชน ์(Conflict of Interest) มคีวามเปน็มา 
หลักการ และสาระสำคัญอย่างไร

ศ.ดร. สมคดิฯ  :  หากจะกลา่วถงึความเปน็มาและหลกัการแลว้ 
ในฐานะที่ “ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นบุคคลสาธารณะ”  
เรากอ็ยากใหผู้ด้ำรงตำแหนง่ทางการเมอืงมกีารทำงานทีเ่ปน็อสิระ 
และเปน็กลาง หมายความวา่บคุคลดงักลา่วจะตอ้งไมม่ผีลประโยชน ์
เกี่ยวข้อง หลักการเรื่องการมีส่วนได้เสียนี้ในกฎหมายปกครอง 
ก็มีการบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๓๙ เพราะในการตดัสนิใจในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ถา้มผีลประโยชน ์
ทบัซอ้นหรอืมสีว่นไดเ้สยีแลว้ การตดัสนิใจในเรือ่งนัน้อาจจะไมถ่กูตอ้ง 
หรือเอนเอียงไปข้างใดข้างหน่ึง ส่วนได้เสียน้ันอาจจะหมายถึงส่วนได้เสีย 
ทางบวกหรือทางลบก็ตาม ซึ่งส่วนได้เสียในทางบวกหมายความว่า 
ถ้าเราชอบพอใครคนใดคนหนึ่งเราก็อาจจะลำเอียงหรือให้คนนั้น 
มากหน่อย ในขณะเดียวกันสว่นไดเ้สยีในทางลบหมายความวา่ถา้เรา 
ไม่ชอบใครคนใดคนหนึ่งเราก็อาจจะไม่ให้คนนั้นได้ในสิ่งที่ควรจะได้  
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนกับเรื่องส่วนได้ เสียก็ เป็นเรื่องที่มี  
ความใกลเ้คยีงกนั แตส่ิง่ทีเ่ราพยายามคำนงึถงึ คอื เราอยากใหไ้ปไกล 
มากกวา่มาตรฐานของคนทัว่ไป ผูด้ำรงตำแหนง่ทางการเมอืงมกัจะ
ถูกมองหรือถูกบังคับให้ประพฤติปฏิบัติตนในระดับที่ดียิ่งกว่าบุคคล 
ทัว่ไป เทยีบเทา่ไดอ้ยา่งกบับคุคลทีเ่ปน็ครหูรอือาจารย ์ความคาดหวงั 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม  ๒๕๕๒ 
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ศ.ดร. สมคิด  เลิศไพฑูรย์๑
คณบดีคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๑สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนติบัณฑิตไทย จากสำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติ 

บัณฑิตยสภา D.E.A. de droit public interne และ Doctorat en droit จาก Paris II FRANCE ประกาศนียบัตรว่าด้วย 

การปกครองท้องถิ่น จากสถาบัน II AP. ประเทศฝรั่งเศส เคยดำรงตำแหน่งกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ สภาร่างรัฐธรรมนูญ  

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

๗



จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒

ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
กับการกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์

ของสังคมก็คาดหวังว่าครูหรืออาจารย์จะต้องประพฤติปฏิบัติตนคล้าย ๆ พระสงฆ์  
ซ่ึงในทางปฏิบัติแล้วเราทำไม่ได้ถึงขนาดน้ันหรอก

สำหรับประเทศไทยแล้วเรื่องการกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์  
(Conflict of Interest) หรือเรื่องส่วนได้เสีย เราเพิ่งมาเน้นหรือให้ความสำคัญ 
อย่างจริงจังเมื่อไม่นานมานี้เอง เพราะเราเห็นว่าปัญหาของระบบการเมืองไทย 
มันหนักข้อขึ้นทุกวัน การที่จะอาศัยบทบัญญัติของกฎหมายเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อาจจะไม่เพียงพอ ความจริงแล้ว เรื่องการกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
(Conflict of Interest) ในต่างประเทศก็ไม่ได้มีการบัญญัติหรือเขียนเป็นกฎหมาย 
เพือ่ใชบ้งัคบัแตอ่ยา่งใด แตเ่รือ่งดงักลา่วของตา่งประเทศจะมลีกัษณะคลา้ย ๆ  เปน็ 
จารีตประเพณี เป็นวัฒนธรรม เป็นกติกา หรือมารยาทที่เขายึดถือปฏิบัติโดยทั่วไป  
ซึ่งมีความแตกต่างกับประเทศไทยขนาดมีการบัญญัติเป็นกฎหมายเพื่อใช้บังคับ 
และศาลได้พิพากษาหรือตัดสินแล้วยังมีการโต้แย้งว่าการกระทำของตน 
ไม่เป็นความผิดเพราะเป็นเรื่องปกติธรรมดาทั่วไป กรณีดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่า 
เรื่องการกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflict of Interest) นี้ไม่ได้ 
หยั่งรากลึกในสังคมและวัฒนธรรมการเมืองไทย เพราะความเข้าใจของคนไทยไม่ได้ 
เข้าใจหรือมองเห็นว่าการกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflict of  
Interest) จะส่งผลกระทบต่อส่วนรวมอย่างไร แต่มีความเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่สามารถ 
ทำกันได้ เป็นเรื่องปกติตามจารีตประเพณีหรือวัฒนธรรม ดังนั้น รัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องวางรากฐานเรื่องนี้ 
ไว้ในหมวด ๑๒ การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ส่วนที่ ๒ การกระทำที่เป็นการขัดกัน 
แห่งผลประโยชน์  มาตรา ๒๖๕ ถึงมาตรา ๒๖๙

จลุนติ ิ: การนำหลกัการเกีย่วกบัการกระทำทีเ่ปน็การขดักนัแหง่ผลประโยชน ์ 
(conflict of interest) ของผูด้ำรงตำแหนง่ทางการเมอืงมาบญัญตัไิวใ้นรฐัธรรมนญู 
แหง่ราชอาณาจกัรไทยนบัตัง้แตอ่ดตีเทา่ทีม่มีาจนถงึปจัจบุนันัน้ไดป้ระสบผลสำเรจ็ 
ตามเจตนารมณ์มากน้อยเพียงใด

๘



บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒

๒เรื่องการกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflict of Interest) มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 

แหง่ราชอาณาจกัรไทยครัง้แรก ในรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๔๙๒ มาตรา ๘๐ และมกีารบญัญตัไิวใ้นรฐัธรรมนญู 

แห่งราชอาณาจักรไทยอีกหลายฉบับ เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ มาตรา ๑๐๓ รัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑ มาตรา ๙๗ หรือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ มาตรา ๑๐๘  

แต่บทบัญญัติดังกล่าวยังไม่มีการนำมาใช้บังคับกับคู่สมรสและบุตรของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา และบุคคลอื่น

ซึ่งมิใช่คู่สมรสและบุตรของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภานั้น ที่ดำเนินการในลักษณะผู้ถูกใช้ ผู้ร่วมดำเนินการ หรือ

ผู้ได้รับมอบหมายจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาให้กระทำการดังกล่าวด้วย ซึ่งเป็นหลักการใหม่ตามรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๒๖๕ วรรคสาม).

ห้ามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาใช้สถานะหรือตำแหน่ง 
การเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาเข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซง 
เพ่ือประโยชน์ของตนเอง ของผู้อ่ืน หรือของพรรคการเมืองไม่ว่าโดยทางตรง 
หรือทางอ้อม

ศ.ดร. สมคดิฯ  :  เรือ่งการกระทำทีเ่ปน็การขดักนัแหง่ผลประโยชน ์(Conflict 
of Interest) นั้น มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน 
ในมาตรา ๒๖๕ มาตรา ๒๖๖ และมาตรา ๒๖๗ ซึ่งบางเรื่องเป็นเรื่องเก่าบางเรื่อง 
เป็นเรื่องใหม่ ยกตัวอย่างเช่น ในมาตรา ๒๖๕  อันนี้เป็นเรื่องเก่าที่มีการบัญญัติไว้ใน 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๑๐ ผมไม่แน่ใจว่า 
ก่อนหน้าปี ๒๕๔๐ ได้มีการบัญญัติเรื่องดังกล่าวไว้หรือไม่ แต่ผมคิดว่าน่าจะได้บัญ
ญัติไว้พอสมควร๒ บางเรื่องเป็นเรื่องใหม่ ยกตัวอย่างเช่น ในมาตรา ๒๖๖ ซึ่งเป็น 
เรื่องการห้ามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาใช้สถานะหรือตำแหน่ง 
การเปน็สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืสมาชกิวฒุสิภาเขา้ไปกา้วกา่ยหรอืแทรกแซง 
เพื่อประโยชน์ของตนเอง ของผู้อื่น หรือของพรรคการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรง 
หรอืทางออ้ม ในเรือ่งการแทรกแซงการบรรจแุตง่ตัง้ขา้ราชการ ซึง่เรือ่งนีเ้ปน็เรือ่งใหม ่
ที่บัญญัติขึ้นในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 

๙
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ผมขอเท้าความสั้น ๆ ว่า ในมาตรา ๒๖๕ ซึ่งมีการบัญญัติไว้ก่อนหน้านี้แล้ว  
แต่ในปัจจุบันยังมีปัญหาเรื่อง “การถือหุ้น” ของรัฐมนตรีหรือผู้ดำรงตำแหน่ง 
ในมาตรา ๒๖๕ (๒) ทีก่ำหนดเกีย่วกบัการไมร่บัหรอืแทรกแซงหรอืกา้วกา่ยการเขา้รบั 
สัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเข้าเป็น 
คู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจอันมีลักษณะเป็นการ
ผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทาน 
หรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เรื่องนี้ 
เปน็เรือ่งเกา่ทีม่กีารบญัญตัใินรฐัธรรมนญูมานานเพยีงแตท่ีผ่า่นมาไมค่อ่ยมกีารบงัคบัใช ้
มาตราน้ีอย่างจริงจังเท่าใดนัก ท้ังน้ีเพราะท้ังฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลก็อาจจะมีการกระทำ 
ที่ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติดังกล่าวทั้งคู่ 

มาตรา ๒๖๖ ถือเป็นเร่ืองใหม่ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ท้ังน้ี โดยเหต ุ
ท่ีในการแก้ไขปัญหาของระบบการเมืองไทยในปัจจุบันน้ันจะอาศัยหลักการตามมาตรา ๒๖๕  
เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ ดังนั้น จึงต้องเพิ่มมาตรการหรือเพิ่มน้ำหนักความสำคัญ 
เข้าไปอีก ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเป็นไข้หวัดธรรมดาคุณอาจจะกินยาลดไข้ก็หาย  
ไมต่อ้งกนิยาชนดิอืน่ แตถ่า้คณุเปน็ไขห้วดัใหญ ่๒๐๐๙ คณุกต็อ้งกนิยาโอเซลทามเิวยีร ์
(Oseltamivir) หรอื ทามฟิล ู(Tamiflu) เพิม่ไปอกีหนอ่ย ซึง่การใหย้าดงักลา่วกเ็หมอืนกบั 
การยกรา่งรฐัธรรมนญูฉบบัปจัจบุนัทีผู่ร้า่งรฐัธรรมนญูไดใ้หย้าแกป่ระเทศแกก่ารเมอืง 
ของประเทศตามความร้ายแรงของโรคที่มันเกิดขึ้น ไม่ใช่เรื่องที่ผู้ร่างรัฐธรรมนูญ 
อยากกลั่นแกล้งนักการเมืองหรือว่าไม่ชอบนักการเมืองบางคนแต่อย่างใด 

๑๐

มาตรา ๒๖๖ ถอืเปน็เรือ่งใหมข่องรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย  
ท้ังน้ี โดยเหตุท่ีในการแก้ไขปัญหาของระบบการเมืองไทยในปัจจุบันน้ัน 
จะอาศัยหลักการตามมาตรา ๒๖๕ เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ
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ถ้าถามผมว่าการนำหลักการเก่ียวกับการกระทำท่ีเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์  
(conflict of interest) ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยได้ประสบผลสำเร็จตามเจตนารมณ์มากน้อยเพียงไรนั้น ผมขอ
ตอบว่าบทบัญญัติว่าด้วยการกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ในมาตรา ๒๖๕ 
และมาตรา ๒๖๖ ได้ประสบผลสำเร็จอยู่บ้างพอสมควร ทั้งจากตัวบทบัญญัติของ 
กฎหมายเองและจากการบังคับใช้กฎหมายขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ  
บทบัญญัติของกฎหมายได้ทำให้นักการเมืองเกิดความกลัวหรือมีการระมัดระวัง 
ในการใชอ้ำนาจมากขึน้ ในทีน่ีข้อยกตวัอยา่งเพือ่ใหเ้หน็ภาพไดช้ดัเจนในกรณขีองการ 
แตง่ตัง้โยกยา้ย ซึง่ระบบการแตง่ตัง้โยกยา้ยในเมอืงไทยเปน็ระบบทีส่ภาผูแ้ทนราษฎร 
พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซ่ึงสมควรได้รับแต่งต้ังเป็นนายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี 
แตง่ตัง้รฐัมนตร ีรฐัมนตรแีตง่ตัง้ปลดักระทรวง ปลดักระทรวงแตง่ตัง้อธบิด ีและอธบิดี 
แตง่ตัง้คนในกรมของตวัเอง นีค่อืระบบการแตง่ตัง้ของเมอืงไทยเปน็อยา่งนี ้แตท่ีผ่า่นมา 
รฐัมนตรกีใ็ชอ้ำนาจในการไปแตง่ตัง้อธบิดทีัง้ทีร่ฐัมนตรไีมม่อีำนาจ นอกจากนีร้ฐัมนตรี 
บางคนยังใช้อำนาจในการไปแต่งตั้งข้าราชการในระดับที่ต่ำกว่าอธิบดีอีก เช่น แต่งตั้ง 
ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นต้น ซึ่งการใช้อำนาจแต่งตั้งในลักษณะดังกล่าวนี้เดิมทำกัน 
อย่างเปิดเผยเน่ืองจากเข้าใจว่ารัฐมนตรีมีอำนาจท่ีจะกระทำได้ แต่ในปัจจุบันน้ีไม่สามารถ 
ที่จะกระทำได้แล้ว ถ้าคุณเป็นรัฐมนตรีคุณมีอำนาจแต่งตั้งได้แค่ปลัดกระทรวงเท่านั้น  
การแต่งตั้งอธิบดีเป็นอำนาจของปลัดกระทรวงไม่ใช่อำนาจของรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
อาจจะช่วยดูหรือให้คำปรึกษาหารือกับปลัดกระทรวงได้ แต่เมื่อปลัดกระทรวง 
เขาแต่งตั้งใครแล้วรัฐมนตรีต้องว่าไปตามนั้น ไม่มีสิทธิที่จะไปบอกว่าไม่เอา ยกเว้น 
รัฐมนตรีจะปลดปลัดกระทรวงแล้วหาคนมาแทนและให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งอธิบดี 
ที่คุณต้องการ

นอกจากนี้ ในส่วนของผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายโดย 
องคก์รตามรฐัธรรมนญู เชน่ กรณขีองคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ 
แหง่ชาต ิ(ปปช.) ไดม้กีารออกประกาศคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ 
แห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ี 
ของรฐั พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยอาศยัอำนาจตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ย 
การปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดหา้มมใิหเ้จา้หนา้ทีข่องรฐัรบั 
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติซึ่งมีราคาหรือมูลค่าในการรับ 
จากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาส เกินกว่า ๓,๐๐๐ บาท ซึ่งกรณีดังกล่าวอาจจะเห็นว่าม ี
ความไมส่อดคลอ้งกบัวฒันธรรมของประเทศไทยเลย แตจ่ากการเขม้งวดในการบงัคบัใช้ 
กฎหมายขององค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ศาลรัฐธรรมนูญ หรือ ปปช. ได้ส่งผลให ้
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมีความศักดิ์สิทธิ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ ที่จะมีการบัญญัติกฎหมายเพื่อให้มีผล 
ไปเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมเน่ืองจากเร่ืองวัฒนธรรมน้ันมันเป็นเร่ืองท่ีค่อย ๆ  เป็นค่อย ๆ  ไป 
เรื่องวัฒนธรรมมันเปลี่ยนแปลงช้ามากเมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของ 
กฎหมาย ซึ่งสังคมไทยในปัจจุบันเห็นว่าการกระทำอันเป็นการขัดกันแห่ง 
ผลประโยชน์เป็นเร่ืองปกติไม่ใช่เร่ืองใหญ่ การรับเงินจากบุคคลอ่ืนถือเป็นเร่ืองธรรมดา  
แต่ว่าในต่างประเทศเขาถือว่าเป็นเร่ืองใหญ่ ยกตัวอย่างสมัยผมเรียนปริญญาเอก 
ท่ีฝร่ังเศส ผมทำวิทยานิพนธ์กับอาจารย์ อาจารย์ผมเก่งมากเร่ืองการปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ปกตอิาจารยก์บัลกูศษิยต์อ้งนดัเจอกนั ผมเจออาจารย ์๓ ครัง้ ครัง้ที ่๑ คยุกนัวา่ผมจะทำ 
วิทยานิพนธ์เอาเค้าโครงไปให้ดู ครั้งที่ ๒ อาจารย์ตรวจวิทยานิพนธ์ทั้งเล่มให้ผม  
ครัง้ที ่๓ สอบ ซึง่ปกตคินอืน่เขาจะเจอเปน็ ๑๐ ครัง้ แตผ่มเจอ ๓ ครัง้ ในระหวา่งคยุกนั 
ผมขอเลีย้งขา้วอาจารยท์า่นกไ็มย่อม อาจารยบ์อกผมวา่ คณุจะเลีย้งไดก้ต็อ้งหลงัสอบ 
วิทยานิพนธ์ผ่านไปแล้วเท่านั้น พอสอบเสร็จผมก็ขอเลี้ยงท่าน ๆ  ก็บอกเลี้ยงได้ แต่ขอ 
เป็นกาแฟแก้วเดียว จะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมแบบนี้มันฝังรากลึกในต่างประเทศ  
แต่วัฒนธรรมแบบนี้ไม่ได้ฝังรากลึกในประเทศไทย 

ดังจะเห็นได้จากบทบัญญัติมาตรา ๒๖๕ และมาตรา ๒๖๖ ที่ได้พยายาม 
วางหลักการเก่ียวกับการใช้อำนาจหน้าท่ีในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหาร กล่าวคือ  
ฝ่ายนิติบัญญัติไม่ควรทำหน้าท่ีด้านบริหารสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ทำหน้าท่ีของคุณไป 
ไม่ใช่ไปแทรกแซงการทำงานของฝ่ายบริหาร ไม่ใช่หน้าที่ของคุณที่จะต้องไปหา 
ชาวบ้าน พอชาวบ้านเรียกร้องให้ทำถนน แล้วคุณก็ทำถนน ซึ่งในชั้นการพิจารณายก
รา่งรฐัธรรมนญูของสภารา่งรฐัธรรมนญูไดม้กีารหยบิยกประเดน็เกีย่วกบัการอภปิราย 
ของสมาชกิรฐัสภาวา่บางครัง้ตอนสมาชกิรฐัสภาลกุขึน้อภปิรายในสภามกัจะแนะนำตวั 
ว่าเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ กรณีนี้ก็อาจจะผิดหลักการ 
เพราะการพดูแนะนำตวั  ในลกัษณะดงักลา่วเปน็การพดูเพือ่หาเสยีงใหต้นเอง เนือ่งจาก 
หลกัการทัว่ไปของรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทยนัน้ ถอืวา่สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 
แมจ้ะถกูเลอืกตัง้มาจากจงัหวดัใดกต็าม แตก่ม็ไิดห้มายความวา่เปน็สมาชกิสภาผูแ้ทน 
ราษฎรของจังหวัดน้ันเท่าน้ัน แต่ต้องถือว่าเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของคนท้ังประเทศ  
เพราะหลักของการปกครองประชาธิปไตยคุณคือ “ผู้แทนของปวงชนชาวไทย” ไม่ใช่
ผู้แทนของจังหวัดที่เลือกคุณเข้ามาเท่านั้น

ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ ที่จะมีการบัญญัติกฎหมายเพื่อให้มีผลไปเปลี่ยนแปลง 
วัฒนธรรมเนื่องจากเรื่องวัฒนธรรมนั้นมันเป็นเรื่องที่ค่อย ๆ เป็น ค่อย ๆ ไป  
เรื่องวัฒนธรรมมันเปลี่ยนแปลงช้ามากเมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย

๑๒
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หากจะพิจารณาในแง่ของการกระทำอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์แล้ว 
การที่คุณเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดหนึ่งแล้วคุณเรียกร้องผลประโยชน ์
เพื่อจังหวัดที่คุณได้รับการเลือกตั้ง เช่น การเรียกร้องว่าต้องเอาสนามบินไปลงใน 
พื้นที่คุณ ต้องเอามหาวิทยาลัยไปลงพื้นที่คุณ เป็นต้น กรณีการเรียกร้องดังกล่าวเป็น 
กรณทีีค่ณุทำเพือ่ผลประโยชนเ์ฉพาะตวัคณุเอง ไมใ่ชผ่ลประโยชนข์องประเทศชาต ินีค่อื 
ผลประโยชน์ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ของประเทศส่วนใหญ่กับผลประโยชน์ของจังหวัด 
ของคุณหรือพ้ืนท่ีของคุณ หรือยกตัวอย่างถ้าผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัด 
นครราชสมีา และผมเปน็รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา เวลาจดักฬีา 
ผมเอากีฬาไปลงที่จังหวัดของผมทำไมไม่ลงจังหวัดอื่น มันเป็นไปได้อย่างไร 
คือมันไม่เป็นกลางเลย ผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเวลาจัดสัมมนา 
ทีไรผมก็ไปจัดที่จังหวัดผมอย่างนี้เป็นต้น ซึ่งมันไม่ถูกต้องเมื่อพิจารณาในแง่ของ 
การกระทำอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ถึงแม้ว่าเขาเป็นผู้แทนราษฎรของ 
จังหวัดนั้นก็ตาม แต่เขาต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวมก่อน 

จุลนิติ : ในทรรศนะของท่านมีความเห็นเกี่ยวกับขอบเขตในการบังคับใช้ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๑๒ การตรวจสอบ 
การใช้อำนาจรัฐ ส่วนที่ ๒ การกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ของ 
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชกิวฒุสิภา ตลอดจนคูส่มรสและบตุร โดยเฉพาะ 
มาตรา ๒๖๕ และ มาตรา ๒๖๖ ที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบันนี้อย่างไร

ศ.ดร. สมคิดฯ : การบังคับใช้กฎหมายในเรื่องการกระทำที่เป็นการขัดกัน 
แห่งผลประโยชน์นั้น มีขอบเขตเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
น่ันแหละ กล่าวคือ ถ้ามีการบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาก็จะบรรลุวัตถุประสงค์ 
ของกฎหมายและก็ดีที่สุด เหมือนกับกรณีของคนเสื้อเหลืองกับเสื้อแดง หากมีการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็จะสามารถยุติปัญหาได้ เพราะกฎหมาย 
กับความยุติธรรมจะไปด้วยกันอยู่แล้ว คุณก็เพียงแต่บังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย  
บทบัญญัติของกฎหมาย กฎหมายว่าอย่างไรคุณก็ว่าไปตามนั้น ยกเว้นคุณจะเห็นว่า 
บทบญัญตัขิองกฎหมายมปีญัหาคณุกไ็ปปรบัปรงุแกไ้ข ถา้คณุเปลีย่นหลกักฎหมายแลว้ 
หลักกฎหมายมันก็จะเปลี่ยนไปและทำให้ระบบทั้งหลายมันเปลี่ยนไปด้วย 
ยกตัวอย่างเช่น ในเมืองไทยนานมาแล้วเราใช้หลักว่าผู้ชายเท่านั้นที่จะข่มขืนผู้หญิงได้  
ต่อมาในสมัยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ก็ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายโดยเปลี่ยน 
หลักการใหม่ว่าผู้หญิงก็สามารถข่มขืนผู้ชายได้ 

ในเร่ือง “การถือหุ้นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา” ปัจจุบัน 
มีการวิเคราะห์กันว่าเป็นหุ้นชนิดไหนและต้องถืออย่างไร ถ้าถามผมแล้ว ผมคิดว่า 
เจตนารมณ์ของเร่ืองการกระทำอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์คือไม่ต้องการ 

๑๓



จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒

ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
กับการกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์

ให้คุณมีส่วนได้เสีย ต้องการให้คุณตัดสินใจบนหลักการท่ีอิสระเป็นกลาง 
อย่างแท้จริง ถ้าเขาถือหุ้นแล้วแต่เขายังมีอิสระหรือเป็นกลาง ยกตัวอย่างเช่น บริษัท 
มีหุ้นท้ังหมดจำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ หุ้น แล้วผมเข้าถือหุ้นเพียงจำนวน ๑ หุ้น ถามว่า  
อย่างน้ีผลประโยชน์ขัดกันหรือไม่ คำตอบก็คือว่าผมไม่ได้ขัดหรอก เพราะมีหุ้นอยู่แค่ ๑ หุ้น  
ไม่รู้จะไปช่วยบริษัทเขาอย่างไร แต่ถ้าบริษัทมีหุ้นอยู่ท้ังหมดจำนวน ๑๐๐ ล้านหุ้น 
แล้วผมเข้าถือหุ้นจำนวน ๕๐ ล้านหุ้น ผมอาจจะช่วยบริษัทน้ีได้ใช่หรือไม่ คำถามใหญ่ก็คือว่า 
เวลาบัญญัติกฎหมายมันมีความยากลำบาก การท่ีจะเขียนว่า ๑ หุ้น ถือว่าไม่มีส่วนได้เสีย 
๒ หุ้น ๓ หุ้นถือว่ามีส่วนได้เสียน้ัน มันเขียนยาก ดังน้ัน จึงมีการบัญญัติไว้อย่างกว้าง ๆ  
ว่าห้ามไปถือหุ้น แต่ว่าวิธีเขียนของเขามันเขียนกว้างมากจนอาจจะทำให้กฎหมาย 
มันแข็งไปก็ได้ ฉะน้ัน การตีความกฎหมายเพ่ือทำให้กฎหมายนุ่มนวลข้ึนบนพ้ืนฐาน 
ว่าตีความตามเจตนารมณ์ของกฎหมายเป็นเทคนิคทางกฎหมายท่ีนักกฎหมายสามารถ 
ทำได้ ยกตัวอย่างเช่น นาย ก. มีนิสัยข้ีขโมยเป็นสันดานข้ึนบ้านคนไปขโมยมะม่วงหรือ 
ทุเรียนชาวบ้านมากิน กับนาย ข. ซ่ึงยากจนมากแล้วไปขโมยทุเรียนหรือขนุนของชาวบ้าน 
มากินถามว่า ๒ คนน้ี ควรจะถูกลงโทษเท่ากันหรือไม่ กฎหมายไทยบอกว่าไม่จำเป็น
ต้องลงโทษเท่ากัน เราก็มีเทคนิคหรือวิธีการ นาย ข อาจจะลงโทษแต่รอลงอาญาไว้  
ส่วนนาย ก อาจจะลงโทษเลยเพราะว่าสันดานเป็นโจร 

การตีความกฎหมายเพ่ือทำให้กฎหมายนุ่มนวลข้ึนบนพ้ืนฐานของการตีความ 
ตามเจตนารมณข์องกฎหมายนัน้เปน็เทคนคิวธิกีารทีจ่ะทำใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมาย 
บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างแท้จริง ถ้าคุณตีความแข็งตัว 
มากมนักจ็ะมปีญัหา ยกตวัอยา่งเชน่ มาตรา ๒๖๖ บญัญตัวิา่สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 
และสมาชิกวุฒิสภาต้องไม่ใช้สถานะหรือตำแหน่งการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภาเข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเอง ของผู้อื่น 
หรอืของพรรคการเมอืง ไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม ในเรือ่งการปฏบิตัริาชการหรอื
การดำเนนิงานในหนา้ทีป่ระจำของขา้ราชการ พนกังาน หรอืลกูจา้งของหนว่ยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือราชการส่วนท้องถิ่น 
จากบทบัญญัติของมาตรา ๒๖๖ ดังกล่าวนี้การตีความจะต้องกระทำโดยสุจริต  
หมายความว่าถ้าคุณเข้าไปแทรกแซงแล้วเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว 
กับผลประโยชน์ส่วนรวม ก็ถือว่าขัดมาตราน้ี แต่ถ้าคุณเข้าไปแทรกแซงแล้วไม่ขัดอะไร  

๑๔

ผมคิดว่าเจตนารมณ์ของเรื่องการกระทำอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน ์
คอืไมต่อ้งการใหค้ณุมสีว่นไดเ้สยี ตอ้งการใหค้ณุตดัสนิใจบนหลกัการทีอ่สิระเปน็กลาง 
อย่างแท้จริง



บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒ ๑๕

ก็ถือว่าไม่ขัดมาตรา ๒๖๖ หากเรายึดหลักในการตีความตามแนวทางดังกล่าวแล้ว 
ก็จะทำให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปตามเจตนารมณ์ได้ ยกตัวอย่างเช่น ผมเป็น  
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรลงพืน้ทีไ่ปเจอชาวบา้น ชาวบา้นมารอ้งเรยีนวา่นำ้ไมม่กีนิเลย  
ผมก็เลยรับเร่ืองความเดือดร้อนของราษฎรดังกล่าวมาบอกรัฐมนตรีท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ  
ถามวา่กรณดีงักลา่วเปน็การขดักบัมาตรา ๒๖๖ หรอืไม ่คำตอบของผมคอื ไมข่ดั แตถ่า้ 
ผมไปบอกรัฐมนตรีว่าบ้านผมอยู่ในซอยน้ีถนนไม่ค่อยดีช่วยสร้างถนนเข้าไปบ้านผมหน่อย 
กรณีนี้มันย่อมขัดกับมาตรา ๒๖๖ โดยชัดเจน 

หากจะกล่าวโดยสรุปแล้ว การบังคับใช้หรือตีความบทบัญญัติมาตรา ๒๖๖ 
จำเป็นต้องพิจารณาที่ “เจตนาพิเศษ” กล่าวคือ การกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำ 
เพือ่ใหต้นเองไดร้บัผลประโยชนห์รอืพวกพอ้งไดร้บัผลประโยชนห์รอืไม ่ถา้ตวัเองทำแลว้ 
ไมไ่ดร้บัผลประโยชนห์รอืพวกพอ้งไมไ่ดร้บัผลประโยชน ์กเ็ปน็เรือ่งปกตธิรรมดาทัว่ ๆ  ไป  
แต่ไม่ใช่ไปรับเร่ืองราวร้องทุกข์ของภรรยามาว่าภรรยาของตนเองเข้าบ้านยากลำบากมาก  
ช่วยมาสร้างถนนดี ๆ ให้หน่อย อันนี้มันผลประโยชน์ขัดกันโดยชัดเจน การตีความ 
กฎหมายไม่ใช่ดูตามตัวอักษรแล้วก็ว่าไปตามนั้น การตีความกฎหมายต้องว่าไปตาม 
เจตนารมณ์ แต่อย่างไรก็ตามข้อวิตกกังวลของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 
ในปัจจุบันคือ ณ วันนี้มีพวก “นิติอักษรศาสตร์” เยอะคือพวกตีความตามตัวอักษร  
จึงกลายเป็นว่าทุกวันนี้ทำอะไรก็ถูกร้องเรียนไปหมด นายกรัฐมนตรีไปรับงาช้างก็ถูก
ร้องเรียน ถือหุ้นนิดเดียวก็ถูกร้องเรียน ถวายฎีกา ก็ถูกร้องเรียน คือตอนนี้มันเล่นเกม
นิติอักษรศาสตร์กันหมด 

จลุนติ ิ: บทสรปุสง่ทา้ย และขอ้เสนอแนะทีจ่ะเปน็ประโยชน ์และขอ้คดิคำนงึ 
สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
ในการให้ความสำคัญและตระหนักในเร่ืองการกระทำท่ีเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
ในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าว

ศ.ดร. สมคดิฯ : พยายามอยา่ทำในสิง่ทีข่ดักบัผลประโยชนข์องประเทศ อยา่ทำ 
ในสิ่งที่เป็นผลประโยชน์ของตัวเอง ให้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ของส่วนรวม อยากให้ 
นักการเมืองของประเทศไทยได้ตระหนักและนึกถึงประโยค ๆ  หน่ึงของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  
กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์) พระบิดาแห่งกฎหมายไทย 
ในประโยคที่ได้ทรงกล่าวว่า “My life is service” หมายความว่า “ชีวิตของฉัน 
เกิดมาเพื่อรับใช้ประเทศชาติและประชาชน” นักการเมืองทุกคนจะต้องคำนึงถึง 
ประโยคนีเ้หมอืนพระบดิาแหง่กฎหมายไทย หมายความวา่ ถา้เราเอาประโยชนข์องเรา 
เปน็ทีต่ัง้ ประโยชนข์องญาตสินทิมติรสหายเราเปน็ทีต่ัง้ ทำอยา่งไรเราจะรวยได ้ เรว็ ๆ   
ทำอย่างไรให้ครอบครัวเราได้รับสัมปทาน คือถ้าคิดแบบน้ีมันก็ขัดกันโดยธรรมชาติอยู่แล้ว  



จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒

ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
กับการกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์

เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องแก้คือตรงความคิด ต้องพยายามคิดว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
และสมาชิกวุฒิสภาคือคนที่ถูกเลือกมาโดยประชาชนเพื่อทำงานเพื่อผลประโยชน์ 
ของประชาชน ไม่ต้องไปดูกฎหมายมากนัก ถ้าคุณคิดว่านี่เป็นประโยชน์ส่วนรวมแล้ว 
คุณทำ ผมเชื่อว่านี่ไม่ผิดกฎหมายแน่   

แต่ถ้าวัน ๆ คุณคิดว่าทำยังไงให้ตัวเองรวยขึ้น ทำยังไงถึงจะได้รับสัมปทาน 
ทำยังไงเราจะได้ ๑๐% จากโครงการที่เสนอ ทำยังไงลูกเมียเราจะเข้ามาประมูล 
ไดบ้า้ง ทำยงัไงจะตัง้ผูว้า่ราชการจงัหวดัหรอืตัง้ผูบ้ญัชาการตำรวจแหง่ชาตทิีเ่ปน็คนของ 
พวกเราเอง ถ้าไม่คิดเรื่องพวกนี้และว่าไปตามระบบ คนไหนก็ได้ที่จะได้เป็น 
ผูบ้ญัชาการตำรวจแหง่ชาตทิีด่ทีีส่ดุไมว่า่จะสอีะไรไมส่ำคญั ครอบครวัเรากเ็อาไวท้ีห่ลงั 
ถ้าคิดอย่างนี้ก็จบ ไม่ต้องไปดูเลยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหมวดว่าด้วยการ 
กระทำอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ เราค้นพบว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สังคมไทย 
ต้องการคนที่ทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแบบพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ เราไม่ต้องการ 
คนทีเ่ขา้มากอบโกยผลประโยชนท์ำสิง่ทีข่ดัแยง้กบัผลประโยชนข์องสว่นรวมเทา่นัน้เอง  
แต่แน่นอนผมว่าโดยธรรมชาติของทุกคนต้องคิดถึงเรื่องตนเอง แต่ถ้าคุณคิดแต่เรื่อง 
ตัวคุณเองคุณก็อย่ามาเล่นการเมือง คุณกอบโกยอะไรไปไม่มีใครว่าถ้าคุณทำธุรกิจ  
แตเ่มือ่ไหรก่แ็ลว้แตท่ีค่ณุมาอยูต่รงนีแ้ลว้เหมอืนเสน้แบง่วา่เรือ่งนีผ้ลประโยชนส์ว่นตน  
เร่ืองน้ีผลประโยชน์ส่วนรวม เม่ือคุณมาน่ังอยู่ตรงน้ีแล้วคุณต้องตัดเร่ืองผลประโยชน์ส่วนตัว 
ออกทั้งหมด แล้วเอาผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ประชาชนต้องการนักการเมือง 
ทีต่รงนี ้กลา่วคอื ตอ้งการนกัการเมอืงทีส่ามารถแยกแยะไดว้า่อะไรเปน็เรือ่งสว่นรวม 
หรืออะไรเป็นเรื่องส่วนตน เมื่อใดที่เขาเหล่านั้นแยกแยะไม่ออกมัน ก็จะมีปัญหา 
อย่างที่เกิดขึ้นกับนักการเมืองของไทยดังเช่นในปัจจุบัน 

๑๖



บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒ ๑๗

จลุนติ ิ:  แนวความคดิหรอืทฤษฎเีกีย่วกบัการกระทำทีเ่ปน็
การขดักนัแหง่ผลประโยชน ์(Conflict of interest) มคีวามเปน็มา 
หลักการ และสาระสำคัญอย่างไร

รศ.ดร. นครินทร์ฯ : ในโลกของการเมืองการปกครองและ 
การบริหารงานสาธารณะภายใต้ระบอบประชาธิปไตยสมัยใหม่นั้น  
ผูด้ำรงตำแหนง่ทางการเมอืงจำตอ้งทำงานเพือ่ผลประโยชนส์าธารณะ 
อย่างแท้จริงโดยไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ส่วนตน นอกจากนี้ 
บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งเช่นว่านี้ยังต้องอยู่ภายใต้แนวคิดและกลไกที ่
มุ่งแยกผลประโยชน์สาธารณะออกจากผลประโยชน์ส่วนบุคคล เช่น 
ครอบครวั ญาตพิีน่อ้ง บรษิทั หา้งรา้น หรอืองคก์รใหไ้ดโ้ดยเดด็ขาดอกี
ดว้ย โดยหลกัการของการเมอืงการปกครองสมยัใหม ่ผูด้ำรงตำแหนง่ 
ทางการเมืองไม่ควรที่จะดำรงสถานะอันมีส่วนได้ส่วนเสีย  
หรือสถานะอื่นใดอันอาจก่อให้เกิดการขัดกันกับผลประโยชน์ 
สาธารณะได ้นอกจากนีย้งัตอ้งเปดิเผย (Disclose) ขอ้มลูสว่นบคุคล 
ทีอ่าจใชเ้ปน็ขอ้พจิารณาในเรือ่งสว่นไดเ้สยีกบัรฐั เชน่ ขอ้มลูเกีย่วกบั 
การถือครองทรัพย์สิน การถือครองหุ้นหรือการเป็นกรรมการบริหาร 
ในบริษัทเอกชน ทั้งนี้ เพื่อให้องค์กรที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได ้
ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามหลักของเหตุและผล 
และเกิดความสุจริต โปร่งใสของการเข้าสู่ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ 
สาธารณะอย่างแท้จริง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒  
ณ  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.ดร. นครินทร์ เมฆไตรรัตน์์๑
คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๑ สำเรจ็การศกึษา รฐัศาสตรบณัฑติ (การเมอืงการปกครอง, เกยีรตนิยิม) จากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์อกัษรศาสตรมหาบณัฑติ 
(ประวัติศาสตร์, วิทยานิพนธ์ดีมาก) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Ph.D. (International Studies) จากบัณฑิตวิทยาลัยเอเชีย 
และแปซิฟิกศึกษา มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น เคยดำรงตำแหน่งกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ สภาร่างรัฐธรรมนูญ  
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 



จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒

ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
กับการกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์

๑๘

โดยในห้วงระยะเวลาที่ระบอบประชาธิปไตยยุคใหม่ได้ก่อกำเนิดขึ้น 
เกอืบ ๓๐๐ ปทีีผ่า่นมา หลกัการสำคญักค็อื ประชาชนผูเ้ปน็เจา้ของอำนาจอธปิไตยจำตอ้ง 
มอบความไวว้างใจใหก้ลุม่บคุคลกลุม่หนึง่เปน็ตวัแทนของตนในการใชอ้ำนาจอธปิไตย  
ดังนั้น จึงต้องมีระเบียบ หรือวิธีบางประการที่จะทำให้เกิดความมั่นใจว่า กลุ่มบุคคล 
ผู้ที่ประชาชนเลือกไปจะทำงานเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างแท้จริงโดยไม่เห็นแก่ 
ประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง เพราะมีข้อควรคำนึงประการหนึ่งว่าบรรดาผู้แทน 
ปวงชนเหล่านั้นย่อมต้องมีครอบครัว ญาติพี่น้อง พวกพ้องหรือประกอบกิจการ 
ส่วนตัวอยู่ จึงมีแนวความคิดว่า “ควรมีมาตรการให้ผู้แทนที่ประชนชนเลือกเข้าไป 
ทำงานนั้นคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะอย่างแท้จริง” ดังเช่นที่ปรากฏในประเทศ 
อังกฤษซึ่ ง เป็นดินแดนต้นกำเนิดของระบอบประชาธิปไตยแบบมีรัฐสภา 
(Parliamentary Democracy) นั้น แม้นว่านักการเมืองของเขาจะมีการศึกษาอยู่ใน 
เกณฑ์ดีกันพอสมควร ก็ได้มีการประกาศใช้กฎเกณฑ์ด้านจริยธรรมและมาตรฐาน 
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ 
โดยแท้ หรือที่เรียกว่า “Code of Conduct” ๒

จุลนิติ : หากย้อนมาพิจารณาประเทศไทยของเรา ท่านอาจารย์คิดว่า  
การนำหลกัการเกีย่วกบัการกระทำทีเ่ปน็การขดักนัแหง่ผลประโยชน ์(Conflict of  
Interest) ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้น ได้ประสบผลสำเร็จตาม 
เจตนารมณ์มากน้อยเพียงใด

๒ “The Code of Conduct” ท่ีบังคับใช้กับสมาชิกรัฐสภาอังกฤษน้ัน มีหลักการเก่ียวกับการกระทำท่ีเป็นการขัดกัน 
แห่งประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน อาทิ ในมาตรา ๗ ได้บัญญัติหลักการท่ัวไปอันเก่ียวกับหลักดังกล่าวไว้ว่า “In carrying out their 
parliamentary and public duties, Members will be expected to observe the following general principles of conduct …” 

Honesty  Holders of public off ice have a duty to declare any private interests relating to their public 
duties and to take steps to resolve any conflicts arising in a way that protects the public interest. 

นอกจากนี้ใน มาตรา ๙ ยังได้บัญญัติไว้อีกว่า  “ Members shall base their conduct on a consideration of the 
public interest, avoid conflict between personal interest and the public interest and resolve any conflict between 
the two, at once, and in favour of the public interest.”



บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒ ๑๙

รศ.ดร. นครินทร์ฯ : ในขณะนี้ถือว่ายังไม่ประสบผลสำเร็จตามเจตนารมณ์  
ในฐานะนกัรฐัศาสตรผ์มมคีวามเหน็วา่ หากตอ้งการใหก้ฎเกณฑท์างดา้นมาตรฐานทาง 
จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีผลบังคับอย่างเป็นรูปธรรม ก็ควรมี 
การบัญญัติหลักเกณฑ์ดังกล่าวขึ้นบังคับใช้ในทุกระดับ โดยเริ่มต้นตั้งแต่ระดับ 
พรรคการเมอืงซึง่เปน็สว่นยอ่ยเสยีกอ่น ถดัมาคอืกฎเกณฑใ์นระดบัรฐัสภาและจงึมาสู ่
ระดบัสงูสดุคอืรฐัธรรมนญู ซึง่ตามทีป่รากฏประเทศไทยไมไ่ดเ้ปน็ไปตามแนวคดิดงักลา่ว  
และเมื่อประกอบกับพฤติกรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไทยส่วนใหญ่ซึ่งไม่ 
ตรวจสอบซึง่กนัและกนัดว้ยแลว้ จงึตอบไดอ้ยา่งตรงไปตรงมาวา่ ผลของการนำหลกัการ 
กระทำท่ีเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์มาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ทั้ง ๒ ฉบับ ยังห่างไกลจากความสำเร็จอีกมากพอสมควร

จุลนิติ : ในทรรศนะของท่านอาจารย์มีความเห็นเก่ียวกับขอบเขตของการ 
บังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๑๒ 
การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ส่วนท่ี ๒ การกระทำท่ีเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ตลอดจนคู่สมรส และบุตร โดยเฉพาะ 
มาตรา ๒๖๕ และมาตรา ๒๖๖ ท่ีกำลังเป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบันน้ีอย่างไร

รศ.ดร. นครินทร์ฯ : รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ซึ่งบางกรณ ี
ได้มีการบัญญัติบทลงโทษไว้เป็นการเฉพาะ และบางกรณีก็ไม่ได้มีการบัญญัติบทลงโทษไว้ 
แต่เป็นเพียงการวางกรอบแนวทางการปฏิบัติต่างๆ แทน สำหรับในเรื่องการกระทำที ่
เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ตามที่ได้บัญญัติไว้ในส่วนที่ ๒ ของหมวดที่ ๑๒  
แห่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันซึ่งได้มีบัญญัติไว้ตั้งแต่มาตรา ๒๖๕ ถึงมาตรา ๒๖๙   
โดยเฉพาะในมาตรา ๒๖๕ และมาตรา ๒๖๖ นี้ ผมเข้าใจว่าสภาพปัญหาในปัจจุบัน 
เป็นที่เข้าใจได้ว่าคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศ หรือแม้กระทั่งตัวสมาชิกสภาผู้แทน 
ราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภาเอง ยังมีแนวความคิดแบบดั้งเดิมอยู่ คือการมีพฤติกรรม 
และนิสัยที่ไม่ชอบให้คนอื่นทำงานแทน ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ทำกันจนเป็นจารีต 
ประเพณีสืบต่อกันมา เช่นเดียวกับการไม่มีแนวคิดในการที่จะให้ผู้อื่นถือหุ้นแทน 
ซึ่งถือเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่ง 

 เพราะฉะนั้น เจตนารมณ์ของบทบัญญัติในมาตรา ๒๖๕ และมาตรา ๒๖๖ 
เรื่องการกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ จึงได้บัญญัติขึ้นเพื่อให้ผู้ที่จะมา
ดำรงตำแหน่งทางการเมืองควรจะต้องเป็นผู้ที่ละแล้วซึ่งการดำเนินกิจกรรมใด ๆ 
ที่ต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการห้ามมิให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
หรือสมาชิกวุฒิสภารับหรือแทรกแซงหรือก้าวก่ายการเข้ารับสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ  
หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือการเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ 
หนว่ยงานของรฐั หรอืรฐัวสิาหกจิอนัมลีกัษณะเปน็การผกูขาดตดัตอน หรอืเปน็หุน้สว่น 
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หรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะ 
ดงักลา่ว ไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม หรอืรบัเงนิหรอืประโยชนใ์ด ๆ  จากหนว่ยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเป็นพิเศษนอกเหนือไปจากที่หน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติต่อบุคคลอื่น ๆ ในธุรกิจการงานตามปกติ 
ตลอดจนเป็นเจ้าของกิจการหรือถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง 
วทิยโุทรทศัน ์หรอืโทรคมนาคม ไมว่า่ในนามของตนเองหรอืใหผู้อ้ืน่เปน็เจา้ของกจิการ 
หรือถือหุ้นแทน หรือจะดำเนินการโดยวิธีการอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่ 
สามารถเข้าไปบริหารกิจการดังกล่าวได้ในทำนองเดียวกับการเป็นเจ้าของกิจการ 
หรอืถอืหุน้ในกจิการดงักลา่ว ทัง้นี ้ในบทบญัญตัดิงักลา่วยงัไดก้ำหนดใหน้ำมาใชบ้งัคบั 
กับคู่สมรสและบุตรของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาดังกล่าวอีกด้วย  
ซึ่งหลายคนต่างมองว่าเป็นเรื่องที่ผิดธรรมชาติในการที่จะไม่ให้คู่สมรส หรือบุตรของ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาไปทำงานประกอบสัมมาอาชีพอันมีลักษณะ 
ต้องห้ามเช่นเดียวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา 

 ผมเข้าใจว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในนานาอารยประเทศ เช่น สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรในประเทศอังกฤษ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเทศญี่ปุ่น  
หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในหลายประเทศที่พัฒนาแล้ว เมื่อต้องการที่จะเข้ามา 
ดำรงตำแหน่งทางการเมือง บุคคลเหล่านั้น ก็จำเป็นต้องสละแล้วซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ 
ตามทีร่ฐัธรรมนญูของประเทศนัน้ ๆ  หา้มไวเ้ชน่กนั แตเ่ขาจะไมท่ำงานเหลา่นีเ้อง แตจ่ะ 
ใหบ้คุคลหรอืนติบิคุคลอืน่ทำงานแทน ซึง่จะมแีนวคดิตา่งจากคนไทย คอืการไมค่อ่ยม ี
ความไว้เนื้อเชื่อใจผู้อื่น ทุกอย่างต้องทำกันเองทั้งหมดอันเป็นปัญหาพัวพันกัน  

บุคคลเหล่านั้น ก็จำเป็นต้องสละแล้วซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่รัฐธรรมนูญ 
ของประเทศนั้น ๆ ห้ามไว้เช่นกัน แต่เขาจะไม่ทำงานเหล่านี้เอง แต่จะให้บุคคลหรือ 
นิติบุคคลอื่นทำงานแทน ซึ่งจะมีแนวคิดต่างจากคนไทย คือการไม่ค่อยมีความ 
ไว้เนื้อเชื่อใจผู้อื่น



บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒ ๒๑

แต่โดยความเป็นจริงแล้วในโลกสมัยใหม่ ผมมีความเห็นว่าการให้ผู้อื่นทำงานแทน 
น่าจะดีกว่าทำเอง 

 สว่นในกรณขีอง ๑๖ ส.ว. ทีค่ณะกรรมการการเลอืกตัง้ไดม้คีำวนิจิฉยัใหพ้น้จาก 
สมาชิกภาพในกรณีเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๖๕ (๒) และ (๔) ซึ่งทำให้สมาชิกภาพของสมาชิก 
วฒุสิภานัน้สิน้สดุลงตามความในมาตรา ๑๑๙ (๕) ของรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย 
ซึง่ตอ้งรอเรือ่งขึน้ไปเพือ่ใหศ้าลรฐัธรรมนญูมคีำวนิจิฉยักอ่น อนัเปน็ความซบัซอ้นของ 
ตัวบทกฎหมาย แต่โดยเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญจริง ๆ แล้ว คือ ไม่ต้องการให้ 
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดจนคู่สมรสและบุตรถือหุ้นเลย แต่ปัญหาที่เกิดขึ้น   
ก็เพราะไม่ได้มีการอธิบาย หรือสร้างความเข้าใจในบทบัญญัติเรื่องการกระทำที่ 
เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์นี้ให้ละเอียด ประกอบกับไม่อาจจะคาดการณ์ได้ว่า 
บทบัญญัติดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้อย่างจริงจังเหมือนกับความเคยชินที่มีต่อ 
รัฐธรรมนูญไทยในอดีตที่มีการปฏิบัติตามกันบ้างบางเรื่อง และไม่ปฏิบัติตามกันบ้าง 
ในอีกหลาย ๆ เรื่อง

 ทัง้นี ้เรือ่งการกระทำทีเ่ปน็การขดักนัแหง่ผลประโยชน ์นอกจากจะไดม้บีญัญตัิ 
ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว ยังได้มีการบัญญัติไว้ในกฎหมายอื่น ๆ 
อีกหลายฉบับ อาทิ ในมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 
การทจุรติแหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ เรือ่งหา้มมใิหเ้จา้หนา้ทีข่องรฐัผูใ้ดดำเนนิกจิการทีเ่ปน็ 
คู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานของรัฐ เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น 
ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทท่ีเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ รับสัมปทานหรือคงถือไว้ 
ซึ่งสัมปทาน เข้าเป็นคู่สัญญาอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนกับรัฐ ในมาตรา 
๑๕๒ และมาตรา ๑๕๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา เรื่องเจ้าพนักงานซึ่งมีหน้าที่ 
จัดการหรือดูแลกิจการใด แต่ได้เข้ามีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่น  
เนื่องด้วยกิจการนั้น ในมาตรา ๑๓ ถึงมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณา 
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เรื่องความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งทางปกครอง 
หรือในมาตรา ๑๑ (๒) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เป็นต้น

จลุนติ : ประเดน็สดุทา้ยขอใหท้า่นอาจารยใ์หข้อ้เสนอแนะทีจ่ะเปน็ประโยชน ์
และข้อคิดคำนึงสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน 
ประชาชนท่ัวไปในการให้ความสำคัญและตระหนักในเร่ืองการกระทำท่ีเป็นการขัดกัน 
แห่งผลประโยชน์ในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าว 

รศ.ดร. นครินทร์ฯ : การจะให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตระหนักถึง 
การกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์นั้น ประการแรก ต้องให้ผู้ดำรงตำแหน่ง 
ทางการเมืองยอมรับและเข้าใจสถานะของตนเองก่อนว่าตนเองเข้าไปทำงานเพื่อ 
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ผลประโยชน์สาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชน มิใช่เพื่อประโยชน์ของตนเอง 
และพวกพ้อง ประการที่สอง ต้องให้ผู้ที่จะเข้าดำรงตำแหน่งทางการเมืองตรวจสอบ 
ความพร้อมของตนเองในเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการที่จะดำรง 
ตำแหน่งทางการเมือง โดยเคร่งครัดว่าตนเองมีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตาม 
รัฐธรรมนูญหรือไม่อย่างไร ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากมรดกทางวัฒนธรรมและประเพณี 
ของไทย ที่ส่งเสริมให้คนไทยคิดแต่เพียงว่าตนเองสามารถทำงานส่วนตัวไปพร้อมกับ 
งานในหน้าที่หลักได้ในเวลาเดียวกัน แต่โลกสมัยใหม่นั้นทำไม่ได้ อาทิเช่น ถ้าคิดแบบ 
โลกโบราณการทำงานในแบบบริษัทครอบครัว คนทำบัญชีกับคนตรวจบัญชีควรจะ 
เป็นคน ๆ เดียวกัน แต่ในโลกสมัยใหม่ การทำธุรกิจในบริษัทมหาชนคนทำบัญชีกับ 
คนตรวจบัญชีเป็นคนเดียวกันไม่ได้ เพราะบริษัทมหาชนนั้นเป็นการใช้เงินของผู้อื่น 
ในการทำธุรกิจ หรือถ้าบริษัทครอบครัวมีความประสงค์จะขายที่ดินแปลงหนึ่งของ 
บริษัท ผมเข้าใจว่าคนในครอบครัวสามารถซื้อขายที่ดินจากบริษัทของครอบครัวได้  
ตา่งกบัในกรณทีีเ่ปน็บรษิทัมหาชนจะทำการซือ้ขายทีด่นิหรอืซือ้รถจากบรษิทัมหาชน 
ของตวัเองไมไ่ด ้เนือ่งดว้ยมลีกัษณะ Insider คอืลกัษณะของคนวงใน ทีจ่ะทำการซือ้ขาย 
กันเองไม่ได้ นี่เป็นกฎของโลกสมัยใหม่ 

 ในโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ต้องมี 
กฎกติกาแบบบริษัทมหาชน เช่น แบบตลาดหลักทรัพย์ การแบ่งเงินปันผลให้แบ่ง
แก่ผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้จะแบ่งให้กับผู้บริหารไม่ได้ โดยหลักแล้วผู้บริหารที่เป็น 
Executive Board จะต้องมีสัดส่วนที่กระจายให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย 
เรียกกันว่าคณะกรรมการอิสระ ซึ่งตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้มีกันทุกแห่งทั่วโลก  
(ที่ปกครองในแบบประชาธิปไตยแบบเสรี) โดยหลักแล้วจะให้ผู้ที่ถือหุ้นกลุ่มหนึ่ง
จะยึดครองบริษัทและเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายย่อยซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ไม่ได้ ฉะนั้น  
หลกั Conflict Of Interest จงึเปน็เรือ่งทีพ่ดูงา่ยแตเ่ขา้ใจยาก เพราะพฤตกิรรมของคนไทย 
เปน็พฤตกิรรมของคนทีค่ดิจากฐานของบรษิทัแบบครอบครวั วธิคีดิของบรษิทัครอบครวั 
กับบริษัทมหาชน หรือบริษัทโบราณกับบริษัทสมัยใหม่จึงแตกต่างกันด้วย ดังนั้นใน
โลกสมัยใหม่จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักความสุจริต  
และหลกัของความชอบดว้ยกฎหมาย กลา่วคอืเจา้หนา้ทีข่องรฐัในหนว่ยงานทกุประเภท  
รวมทั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะต้องดำรงตนอยู่ในฐานะที่มีความสุจริต  
มีความรับผิดรับชอบ มีความโปร่งใส เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนรวม มิใช่ทำเพื่อ 
ผลประโยชน์ส่วนตน นี่คือหลัก Conflict Of Interest ซึ่งวัฒนธรรมไทยต้องมีการ 

ดังนั้นในโลกสมัยใหม่จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ 
หลักความสุจริต และหลักของความชอบด้วยกฎหมาย



บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒ ๒๓

ปรับเปลี่ยนอีกมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัฒนธรรมและพฤติกรรมของบุคคล เพราะแม้ว่า 
หัวหน้าพรรคการเมืองจะเป็นคนดี แต่สมาชิกพรรคการเมืองอาจเป็นไปในทาง 
ตรงกนัขา้มได ้คอืหวัหนา้ด ีแตล่กูนอ้งทจุรติ หวัหนา้กไ็มอ่าจอยูไ่ด ้ดงันัน้ เมือ่ไรกต็าม 
ที่หัวหน้าเห็นว่าลูกน้องไม่ดี หัวหน้าต้องจัดการ เนื่องจากคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต 
จะตอ้งคำนงึถงึความถกูตอ้งชอบธรรมดว้ยเสมอ ไมใ่ชต่นเองซือ่สตัยส์จุรติ แตก่ลบัปลอ่ย 
ใหพ้วกพอ้ง ญาตพิีน่อ้งหรอืลกูนอ้ง โกงกนิ ทำในสิง่ทีไ่มถ่กูตอ้ง ทางแกค้อืตอ้งจดัการ 
ไม่ใช่เพิกเฉยกับการกระทำในส่ิงท่ีไม่ถูกไม่ควร และต้องทำกันในระดับขององค์กรด้วย

ดังนั้น ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงต้องละเว้นซึ่ง 
กิจกรรมใด ๆ อันต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ อันเป็นหลักของความชอบด้วยกฎหมายที่ 
เสริมเข้าไปกับหลักของความสุจริต ทั้งนี้เพื่อที่จะได้เข้ามาทำหน้าที่เป็นตัวแทนของ 
ประชาชนได้อย่างเต็มที่ เต็มภาคภูมิ โดยการใช้อำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายได้ให้ 
อำนาจ ไว้บริหารประเทศเพื่อประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของประชาชน 
ทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบกับรัฐและรัฐบาลเองก็ต้องสร้างระบบกลไก  
Firewall คอืกลไกปอ้งกนันกัการเมอืงทีไ่มส่จุรติ เพราะบางเรือ่งความชดัเจนไมไ่ดอ้ยูท่ี ่
ตัวบทกฎหมาย แต่อยู่ที่ความเข้าใจว่า เรื่องอะไรที่ทำไม่ได้ คือไม่ควรทำอย่างเด็ดขาด  
ก็ควรท่ีจะต้องมีบทลงโทษท่ีชัดเจน ท้ังน้ีก็เพ่ือให้การเมืองของประเทศเป็นประชาธิปไตย 
มีความโปร่งใส และมีการตรวจสอบได้อย่างแท้จริง 



จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒

 ศาสตราจารย์จิตติ  ติงศภัทิย์ อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา   

อดีตองคมนตรี  อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๒๔

	 การสร้างนักกฎหมายมิใช่เพียง 

สอนคนให้สอบกฎหมายได้	แต่จะต้อง 

สอนให้ผู้ที่เข้ามาศึกษามีชีวิตจิตใจ	 

เป็นนักกฎหมายเพื่อรับใช้ประชาชน 

และประเทศชาติโดยสุจริตตามคติของ									

ผู้ประกอบวิชาชีพ



สรุปมติคณะรัฐมนตร ี
ที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ

จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒                   

๒๕

นางสาวสุทธิมาตร จันทร์แดง
นิติกร สำนักกฎหมาย

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูป
 กระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ....
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม พ.ศ.  ....  
ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  (คณะกรรมการกฤษฎีกา  คณะที่  ๑)  ได้ตรวจพิจารณาแล้ว  
และให้เสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป  โดยมีสาระสำคัญ  คือ  ให้มีคณะกรรมการปฏิรูป 
กระบวนการยุติธรรม  คณะหนึ่ง  ประกอบด้วยประธานกรรมการ  และกรรมการอื่นจำนวน  ๔  คน  
ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา มีวาระการดำรงตำแหน่ง 
๖  ปี  นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง  มีหน้าที่หลักในการดำเนินการเพื่อให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการ 
ดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม  และดำเนินการให้มีการวิจัย เผยแพร่ข้อมูล 
ข่าวสาร  ความรู้  วิชาการ  และผลงานวิจัยด้านกระบวนการยุติธรรมเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการ 
กำหนดนโยบายเกีย่วกบัการปรบัปรงุและพฒันากระบวนการยตุธิรรม ทัง้นี ้ใหม้สีำนกังานคณะกรรมการ 
ปฏริปูกระบวนการยตุธิรรมเปน็หนว่ยงานของรฐัทีม่ใิชส่ว่นราชการ มฐีานะเปน็นติบิคุคลอยูภ่ายใตก้าร 
กำกับดูแลของประธานกรรมการ  รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการทั่วไปของคณะกรรมการ  รวมทั้งงานด้าน 
ธุรกิจของคณะกรรมการ  มีเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมรับผิดชอบการปฏิบัติ 
หน้าที่ของสำนักงานขึ้นตรงต่อประธานกรรมการ  และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของ 
สำนักงาน รวมทั้งเป็นผู้แทนสำนักงานในกิจการเกี่ยวกับบุคคลภายนอก โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 
คราวละ ๔ ปี

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำ 
 ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิด 
เกีย่วกบัยาเสพตดิ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ทีค่ณะรฐัมนตรชีดุกอ่นไดม้มีตอินมุตัใินหลกัการ และสำนกังาน 



สรุปมติคณะรัฐมนตร ี
ที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ

จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒๒๖

คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้วตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ  และให้เสนอสภาผู้แทน 
ราษฎรพจิารณาตอ่ไป โดยมสีาระสำคญัเปน็การแกไ้ขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัมิาตรการในการปราบปราม 
ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ ดังต่อไปนี้
  (๑)  ปรับปรุงบทกำหนดโทษกรณีความผิดฐานสมคบกันกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  
และกรณีผู้ใดไม่มาให้ถ้อยคำ  ไม่ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ  หรือไม่ส่งบัญชีเอกสารหรือหลักฐาน 
หรือขัดขวางหรือไม่ให้ความสะดวก  ตลอดจนปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ทรัพย์สินและพนักงานเจ้าหน้าที่
  (๒)  กำหนดหลักเกณฑ์ในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นทรัพย์สิน 
ที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดก่อนหรือหลังที่คณะกรรมการหรือเลขาธิการ 
มีคำสั่งตรวจสอบทรัพย์สินหรือก่อนที่คณะกรรมการหรือเลขาธิการมีคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
  (๔)  ปรบัปรงุระยะเวลาในการยืน่คำรอ้งเพือ่ขอใหศ้าลสัง่ใหท้รพัยส์นิทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการกระทำ 
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตกเป็นของกองทุนและระยะเวลาในการยื่นคำร้องเพิ่มเติม  รวมทั้งกำหนด 
ให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อไต่สวนทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับ 
ยาเสพติดในกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยหลบหนีหรือถึงแก่ความตาย  และให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็น
ของกองทุน 
  (๕)  กำหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอใหศ้าลสัง่อนญุาตใหน้ำทรพัยส์นิออกขายทอดตลาด 
หรือไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการไปพลางก่อน  ก่อนที่ทรัพย์สินจะตกเป็นของกองทุน  และการ 
ประเมินราคาทรัพย์สินค่าเสียหายหรือค่าเสื่อมสภาพของทรัพย์สิน โดยให้ทรัพย์สินของกองทุนรวมถึง
ทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนด้วย 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒
 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... 
 และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
 แพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ  พ.ศ.  ....  และร่าง 
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....  รวม  ๒  ฉบับ 
ทีส่ำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาแลว้ ตามทีก่ระทรวงการคลงัเสนอ และใหส้ำนกังาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  โดยให้รับข้อสังเกตของกระทรวงการคลังเสนอ 
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงยุติธรรม และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาด้วย  
แลว้สง่ใหค้ณะกรรมการประสานงานดา้นนติบิญัญตัพิจิารณา กอ่นเสนอสภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณาตอ่ไป 



สรุปมติคณะรัฐมนตร ี
ที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ

จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒

  ๑) ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... มีสาระสำคัญ ดังนี้
    (๑)  กำหนดความหมายของสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ  ประเภทของผู้ให้หลักประกัน 
และผู้รับหลักประกัน  ชนิดของหลักประกัน  โดยการทำสัญญาหลักประกันทางธุรกิจนั้นต้องทำเป็น 
หนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานทะเบียน  ตลอดจนให้จัดตั้งสำนักงานทะเบียนหลักประกัน 
ทางธุรกิจขึ้นในกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กำหนดหน้าที่ของสำนักงาน  และหน้าที่ของเจ้าพนักงาน  
โดยให้ผู้ให้หลักประกันมีสิทธิครอบครอง ใช้สอย แลกเปลี่ยน จำหน่าย จ่ายโอน จำนองหรือได้ดอกผล 
ของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน  ใช้ไปสิ้นไปในกรณีที่ครอบครองเพื่อการใช้สิ้นเปลือง  และกำหนดให้ 
ผู้ให้หลักประกันต้องจัดทำบัญชีทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน  รวมทั้งต้องยอมให้ผู้รับหลักประกันหรือ 
ตัวแทนเข้าตรวจดูทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันและบัญชีทรัพย์สินด้วย โดยผู้รับหลักประกันมีสิทธิ 
ที่จะได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันก่อนเจ้าหนี้สามัญและมีสิทธิเหนือทรัพย์สินที่รวม 
เข้ากันตามส่วนของค่าแห่งทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันของตนในเวลาที่ทรัพย์สินรวมเข้ากัน
    ทั้งนี้  ได้กำหนดวิธีการบังคับหลักประกัน  เหตุที่ห้ามมิให้ผู้รับประกันบังคับหลักประกัน 
วิธีปฏิบัติในการจำหน่ายทรัพย์สิน  คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกัน อายุ 
ใบอนญุาตและวธิกีารขอตอ่ใบอนญุาต กระบวนการบงัคบัหลกัประกนัทีเ่ปน็กจิการ กระบวนการคดัคา้น 
ผู้บังคับหลักประกัน  รวมทั้งได้กำหนดหลักเกณฑ์ความระงับสิ้นไปของสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ 
และโทษสำหรับผู้ให้หลักประกันและผู้รับหลักประกันที่กระทำผิดด้วย
  ๒) รา่งพระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย ์(ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....  
โดยมีสาระสำคัญ  คือ  ให้เจ้าหนี้มีสิทธิได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินของลูกหนี้จนสิ้นเชิง  และให้ 
หลักประกันทางธุรกิจเหนือสิทธิเรียกร้องตกเป็นของผู้รับโอนเมื่อมีการโอนสิทธิเรียกร้องนั้นไป 
เช่นเดียวกับกรณีของสิทธิจำนอง  จำนำ  หรือค้ำประกัน  โดยให้ผู้จำนองหลุดพ้นจากการชำระหนี้ 
ตามสัญญาจำนอง หากเจ้าหนี้บังคับจำนองแล้วได้ไม่ครบตามจำนวนหนี้ที่มีการนำทรัพย์สินไปจำนอง
เป็นประกัน 

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
 และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. .... 
 และร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการทำงาน พ.ศ.  ....  และร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....  รวม  ๒  ฉบับ  
ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วและให้ส่งคณะกรรมการประสานงานด้าน 
นิติบัญญัติพิจารณา ก่อนนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป
  ๑) รา่งพระราชบญัญตัคิวามปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทำงาน พ.ศ. ....  
มีสาระสำคัญ ดังนี้ 
    (๑)  กำหนดให้นายจ้างจัดและดูแลสถานประกอบกิจการให้มีสภาพการทำงานและ 
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ  รวมทั้งส่งเสริม  สนับสนุน  การปฏิบัติงานของลูกจ้าง  
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มิให้รับอันตราย  และกำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่ซึ่งยินยอมให้บุคคลใดมาทำงาน 
หรือทำประโยชน์ในสถานที่นั้น  ซึ่งไม่อยู่ในฐานะเป็นนายจ้างมีหน้าที่จัดและดูแลสถานประกอบ 
กิจการให้มีสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะด้วย 
ตลอดจนได้กำหนดให้บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีความประสงค์จะให้บริการตรวจวัด  ตรวจสอบ ทดสอบ 
รบัรอง ประเมนิความเสีย่ง รวมทัง้จดัฝกึอบรมหรอืใหค้ำปรกึษาเพือ่สง่เสรมิความปลอดภยั อาชวีอนามยั 
และสภาพแวดลอ้มในการทำงานตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอืไดร้บัอนญุาต ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไข 
ที่กำหนดในกฎกระทรวง
    (๒)  กำหนดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการ 
ทำงานประกอบด้วยปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกรรมการ มีกรรมการโดยตำแหน่ง กรรมการ 
ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างฝ่ายละ  ๗  คน  และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง  
จำนวน ๕ คนเปน็กรรมการ ซึง่มอีำนาจหนา้ทีเ่สนอความเหน็เกีย่วกบันโยบาย แผนงาน หรอืมาตรการ 
ความปลอดภยั และใหพ้นกังานตรวจความปลอดภยัมอีำนาจเขา้ไปในสถานประกอบกจิการ ตรวจสอบ 
บนัทกึภาพ ใชเ้ครือ่งมอืในการตรวจวดัเกบ็ตวัอยา่งวสัดแุละสอบถามขอ้เทจ็จรงิหรอืสอบสวนเรือ่งใด ๆ  
รวมทั้งให้ส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
    (๓)  ให้จัดตั้งกองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทำงานขึ้น 
ในกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน เพือ่เปน็ทนุใชจ้า่ยในการดำเนนิการดา้นความปลอดภยั และใหม้ ี
“คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทำงาน”  
มอีธบิดกีรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานเปน็ประธานกรรมการ กรรมการโดยตำแหนง่ โดยมกีรรมการ 
จากผูแ้ทนของฝา่ยนายจา้งและลกูจา้งฝา่ยละ ๕ คน มอีำนาจหนา้ทีก่ำกบัการจดัการและบรหิารกองทนุ 
  ๒) รา่งพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... มสีาระสำคญั คอื ไดย้กเลกิหมวด ๘  
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทำงานตั้งแต่มาตรา  ๑๐๐  ถึงมาตรา  ๑๐๗ 
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และแก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษของนายจ้าง 
ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

  เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. ....
  คณะรฐัมนตรเีหน็ชอบรา่งพระราชบญัญตัวิตัถทุีอ่อกฤทธิต์อ่จติและประสาท พ.ศ. .... ทีส่ำนกังาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการ 
ประสานงานด้านนิติบัญญัติพิจารณาก่อนนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป  โดยมีสาระสำคัญ 
คือ  ได้ยกเลิกพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
และกำหนดไม่ให้พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแก่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  รวมทั้ง 
ได้กำหนดบทนิยาม  เช่น  วัตถุออกฤทธิ์  วัตถุตำรับ  วัตถุตำรับยกเว้น  ฉลาก  การบำบัดรักษา 
และหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น โดยการกำหนดให้วัตถุออกฤทธิ์แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท และให้ควบคุม 
วัตถุออกฤทธิ์ไว้ดังนี้ 
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    ประเภท ๑ กำหนดห้ามมีการผลิต ขาย นำเข้าหรือส่งออก  เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตเฉพาะ 
ในกรณีจำเป็น 
    ประเภท ๒ กำหนดห้ามมีการผลิต  นำเข้าหรือส่งออก  เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตเฉพาะกรณี 
จำเป็นหรือเป็นผู้ได้รับมอบหมาย  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการหรือเป็นการผลิตเพื่อส่งออก 
ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ที่รัฐมนตรีประกาศระบุชื่อ 
    ประเภท ๓ หรือประเภท ๔ กำหนดห้ามมีการผลิต ขาย นำเข้า หรือส่งออก เว้นแต่ได้รับ 
ใบอนุญาตและผู้ขออนุญาตต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด 
    ทั้งนี้  ยังได้กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  
วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  องค์ประชุม และอำนาจ 
หนา้ทีค่ณะกรรมการ รวมถงึไดก้ำหนดบทเฉพาะกาลเพือ่รองรบัคำขอ การดำเนนิกจิการของผูร้บัอนญุาต 
คณะกรรมการ  และกฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ ์
ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ ไว้ด้วย

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒
 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. .... 
  คณะรฐัมนตรเีหน็ชอบรา่งพระราชบญัญตักิองทนุสงเคราะหเ์กษตรกร พ.ศ. .... ซึง่คณะรฐัมนตรี 
ชดุกอ่น ไดม้มีตอินมุตัหิลกัการ และสำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาแลว้ ตามทีก่ระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์เสนอ  และให้นำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป  โดยมีสาระสำคัญ  
ดังต่อไปนี้
  (๑)  ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร  พ.ศ.  ๒๕๑๗  และกำหนดให้มี 
กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรอยู่ในสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรียกว่า “กองทุน 
สงเคราะห์เกษตรกร”  โดยให้รัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอำนาจประกาศกำหนดชนิดหรือ 
ประเภทของผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหารที่ผู้ส่งออกหรือผู้นำเข้า ต้องเสีย 
ค่าธรรมเนียมการส่งออกหรือค่าธรรมเนียมการนำเข้า  รวมทั้งได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการ 
เรียกเก็บและชำระค่าธรรมเนียมการส่งออกหรือการนำเข้า
  (๒)  กำหนดให้มี  “คณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร”  ประกอบด้วย  ผู้แทนของส่วนราชการ 
ภาคเอกชน  และผู้แทนเกษตรกร  มีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน กรรมการ 
โดยตำแหน่งและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่เกิน ๑๙ คน มีอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติจัดสรรเงิน
กองทุนในวงเงินไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท แต่ในกรณีที่เกินวงเงินจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 
  (๓)  กำหนดกิจการที่จะต้องใช้จ่ายเงินจากกองทุน  หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือ 
การผลิตผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหารแก่เกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน  โดยให้ 
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ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินจากกองทุนแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
เกษตรและสหกรณ ์รวมทัง้ ใหส้ำนกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณจ์ดัทำงบการเงนิของกองทนุ
เพื่อส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายใน ๙๐ วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
  (๔)  กำหนดบทลงโทษแก่ผู้ส่งออกหรือผู้นำเข้ารายใดไม่เสียค่าธรรมเนียมการส่งออกหรือ 
ค่าธรรมเนียมการนำเข้า หรือกระทำด้วยประการใด ๆ เพื่อให้ตนเสียค่าธรรมเนียมน้อยกว่าที่ต้องเสีย 
มีโทษจำคุกและโทษปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยให้นำเงินค่าปรับดังกล่าวส่งเข้ากองทุน
 
  เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และ 
 ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการ 
 ศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง 
 ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ประธานกรรมการและกรรมการ 
 ป้องกันและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาต ิและประธานกรรมการ 
 และกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
  คณะรฐัมนตรเีหน็ชอบรา่งพระราชบญัญตัเิงนิเดอืน เงนิประจำตำแหนง่ และประโยชนต์อบแทนอืน่ 
ของประธานศาลรัฐธรรมนูญ  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง  
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา  ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
แหง่ชาต ิและประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ตามทีค่ณะกรรมการ 
พิจารณาเงินเดือนแห่งชาติเสนอ ๔ ข้อ โดยมีสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้
  ๑)  ได้กำหนดค่าตอบแทนของประธานผู้ตรวจการแผ่นดินให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 
วันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๔๕  โดยการกำหนดให้ตำแหน่งประธานกรรมการตรวจการแผ่นดินจัดอยู่ใน     
กลุ่มที่  ๓  ซึ่งได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดียวกับประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  (เงินเดือน 
๖๑,๐๐๐ บาท/เดือน  เงินประจำตำแหน่ง  ๔๑,๕๐๐ บาท/เดือน)  สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการ 
แผ่นดินปัจจุบัน ให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งในอัตราเดียวกับประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ไปก่อนจนกว่าจะครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือพ้นจากตำแหน่งจึงให้ผู้ตรวจการแผ่นดินที่จะ 
ดำรงตำแหน่งตามวาระใหม่ได้รับในอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินใหม่ 
  ๒)  การปรบัอตัราเงนิเดอืนผูด้ำรงตำแหนง่ในศาลรฐัธรรมนญูและองคก์รอสิระตามรฐัธรรมนญู
ใหส้อดคลอ้งกบัการปรบัเงนิเดอืนภาครฐัในระยะทีผ่า่นมา เหน็ควรพจิารณาปรบัอตัราเงนิเดอืนเพิม่ขึน้
ร้อยละ ๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ และเพิ่มขึ้นร้อยละ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐  เพื่อให ้
สอดคล้องกับการปรับอัตราเงินดือนของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐอื่น  ตามบัญชีอัตราเงินเดือน 
และเงินประจำตำแหน่ง
  ๓)  การปรับปรุงอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ 
ตามรัฐธรรมนูญให้ได้รับเท่ากันทุกองค์กรตามข้อเสนอขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญบางแห่ง  
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๔๕  ได้กำหนดหลักการพิจารณาค่าตอบแทนของ 

๓๐ ๓๑
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ประธานกรรมการและกรรมการองค์กรต่าง ๆ  โดยการยึดโยงตำแหน่งสูงสุดขององค์กรอิสระตาม 
รัฐธรรมนูญ  และใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาค่างานทั่วไปและค่างานเฉพาะ  ซึ่งจำแนกกลุ่มตามผล 
การประเมินค่างานตามเกณฑ์ไว้ต่างกัน  ค่าตอบแทนจึงต่างกัน  จึงมิอาจกำหนดอัตราเงินเดือนและ 
เงินประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรต่าง ๆ ให้เท่ากันได้
  ๔)  เพิ่มเติมบทบัญญัติให้มีการปรับอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งที่มีการปรับเพิ่ม 
เป็นร้อยละเท่ากันทุกอัตราให้กระทำได้โดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาเช่นเดียวกับที่มีการกำหนด 
ในการปรับเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญและข้าราชการตุลาการ  เห็นควรเพิ่มบทบัญญัติ 
ใหม้กีารปรบัอตัราเงนิเดอืนและเงนิประจำตำแหนง่ทีม่กีารปรบัเพิม่เปน็รอ้ยละเทา่กนัทกุอตัรา โดยการ 
ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาให้สอดคล้องกับการปรับเงินเดือนตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงิน 
ประจำตำแหน่ง  และเห็นควรแก้ไขร่างพระราชบัญญัติฯ  ดังกล่าว  โดยใช้คำว่า  “ผู้ตรวจการแผ่นดิน” 
แทน “ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา” เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
   ทั้งนี้  ให้ส่งพระราชบัญญัติดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้ง 
โดยดว่น โดยใหร้บัความเหน็ของคณะกรรมการพจิารณาเงนิเดอืนแหง่ชาตไิปประกอบการพจิารณาดว้ย 
และให้กำหนดอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของประธานผู้ตรวจการแผ่นดินในอัตราเดียว 
กับประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญอื่น  ตลอดจนแก้ไขอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง 
ของผู้ตรวจการแผ่นดินให้สอดคล้องกับองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญอื่นด้วย  แล้วส่งให้คณะกรรมการ 
ประสานงานด้านนิติบัญญัติพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒
 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณา 
 ความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญา 
ในศาลแขวง  (ฉบับที่   ..)  พ.ศ.  ....  ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว 
ตามที่สำนักงานศาลยุติธรรมเสนอ  และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานด้านนิติบัญญัติพิจารณา  
ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป  โดยมีสาระสำคัญ  คือ  ได้กำหนดให้ผู้ต้องหาที่เข้ามอบตัว 
ตอ่พนกังานสอบสวนโดยไมม่กีารจบั ใหพ้นกังานสอบสวนสัง่ใหผู้ต้อ้งหาดงักลา่วไปพบพนกังานอยัการ 
เพื่อให้พนักงานอัยการยื่นฟ้องผู้ต้องหาต่อศาลได้  แต่ในกรณีที่ผู้ต้องหาไม่ถูกควบคุมตัวและพนักงาน 
สอบสวนสั่งให้ผู้ต้องหาไปศาลเพื่อออกหมายขังให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการยื่นคำร้อง 
ขอผัดฟ้องพร้อมกับการขอให้ศาลออกหมายขัง  แต่ถ้าผู้ต้องหาซึ่งมิได้ถูกควบคุมตัวและได้ให้การ 
รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาแล้วก็ให้พนักงานสอบสวนสั่งให้ผู้ต้องหาไปพบพนักงานอัยการ  เพื่อให้ 
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พนกังานอยัการยืน่ฟอ้งตอ่ศาลโดยไมต่อ้งทำการสอบสวนได้ หากผูต้อ้งหาไมไ่ปพบ ใหพ้นกังานสอบสวน 
มีอำนาจจับผู้ต้องหาได้โดยไม่ต้องมีหมายจับ
  ทัง้นี ้ไดก้ำหนดใหป้ระธานศาลฎกีาและอยัการสงูสดุมอีำนาจออกขอ้บงัคบั และใหน้ายกรฐัมนตร ี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจออกกฎกระทรวงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที ่
ของตนได้ 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒
 เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  .... 
ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้ 
คณะกรรมการประสานงานด้านนิติบัญญัติพิจารณา  ก่อนนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป  
โดยมีสาระสำคัญ  คือ  กำหนดให้การตรวจพิจารณาวีดิทัศน์ของคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์ 
และวีดิทัศน์ในกรณีที่วีดิทัศน์มีลักษณะเป็นเกมการเล่น  ให้กำหนดว่า  เกมการเล่นดังกล่าวจัดอยู่ใน 
ประเภทใด  ทั้งนี้  เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับผู้เล่นแต่ละวัย  และกำหนดให้วีดิทัศน์ที่มีลักษณะ 
เป็นเกมการเล่นที่ได้รับอนุญาต  นอกจากจะมีเครื่องหมายแสดงการอนุญาตแล้วต้องแจ้งประเภทของ 
วีดิทัศน์ที่มีลักษณะเป็นเกมการเล่นด้วย เพื่อให้ผู้บริโภคพิจารณาให้เหมาะสม และห้ามผู้ได้รับอนุญาต 
ยินยอมหรือปล่อยปละละเลย หรือนำวีดิทัศน์ที่กำหนดประเภทการห้ามผู้เล่น ออกให้เช่า แลกเปลี่ยน
หรือจำหน่าย และได้กำหนดโทษแก่ผู้ได้รับอนุญาตที่ฝ่าฝืนด้วย

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๒
 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....  ตามที่ 
กระทรวงแรงงานเสนอและให้ส่งคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  โดยมีสาระสำคัญ 
ดังนี้
  (๑)  แก้ไขบทนิยามคำว่า  ลูกจ้าง  ทุพพลภาพ  และภัยพิบัติ  ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น และให้ 
พระราชบัญญัตินี้ คุ้มครองไปถึงลูกจ้างชั่วคราวทุกประเภทของส่วนราชการและลูกจ้างทั้งหมด
  (๒)  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง  อำนาจแต่งตั้ง 

๓๒ ๓๓
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ที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันสังคม  คณะกรรมการการแพทย์  ตลอดจนได้แก้ไขระยะเวลาการยื่น 
คำขอรบัประโยชนท์ดแทน ขัน้ตอนการขอรบัประโยชนท์ดแทน และแกไ้ขวธิกีารคำนวณคา่จา้งรายวนั
ในการจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้
  (๓)  กำหนดให้ผู้ประกันตนหรือคู่สมรสของผู้ประกันตนมีหน้าที่ เลือกสถานพยาบาล 
เพื่อเข้ารับบริการทางการแพทย์และกำหนดสิทธิหากมีเหตุจำเป็นกรณีไม่อาจเข้ารับบริการ 
ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลได้  และในกรณีที่ผู้ประกันตนใดจงใจทำให้ตนเองหรือยอมให้ผู้อื่น 
กระทำถึงแก่ความตายย่อมไม่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน  แต่การประสบอันตรายหรือทุพพลภาพ 
ทีม่ใิชจ่ากการทำงานในชว่งเวลาเดยีวกนัใหม้สีทิธไิดร้บัเงนิทดแทนการขาดรายไดป้ระเภทเดยีว แตท่ัง้นี ้
ให้การได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมไม่เป็นการตัดสิทธิหรือประโยชน์ 
ตามกฎหมายอื่น
  (๔)  แก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร  หลักเกณฑ์และ 
อตัราการไดร้บัเงนิทดแทนการขาดรายไดก้รณทีพุพลภาพและกรณถีงึแกค่วามตาย และใหผู้ป้ระกนัตน 
ซึ่งเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังหรือทุพพลภาพ  หรือผู้ประกันตนซึ่งรับบำนาญชราภาพมีสิทธิได้รับ 
ประโยชน์ทดแทนในกรณีตาย  ตลอดจนได้กำหนดมาตรการลงโทษทางอาญาแก่นายจ้างซึ่งไม่ยื่น 
แบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ 

  เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร 
 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร  
(ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....  ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว  และให้ส่งสำนักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา  ๓  ตรี  
แห่งพระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จการศึกษาวิชาการทหาร  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๓๓ 
และความในมาตรา  ๑๐  แห่งพระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จการศึกษาวิชาการทหาร  
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๑๓  ตามความเห็นของกระทรวงกลาโหม  แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน 
ดา้นนติบิญัญตัพิจิารณา กอ่นเสนอสภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณาตอ่ไป โดยมสีาระสำคญั คอื ไดก้ำหนดให ้
ผู้สำเร็จวิชาการทหารจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ 
และโรงเรียนแผนที่  ตามหลักสูตรที่สภาการศึกษาวิชาการทหารฯ  กำหนด  ได้รับปริญญาในสาขาที่มี 
การสอนนี้โดยได้แบ่งปริญญาออกเป็น  ๓  ชั้น  คือ  ปริญญาเอก  ปริญญาโท  และปริญญาตรี  รวมทั้ง 
ได้กำหนดอักษรย่อของสาขาวิชาที่มีการสอนในสถาบันการศึกษานั้น 
  ทั้งนี้  กำหนดให้เพิ่มเติมตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำของสถาบันการศึกษา  และ
ให้สภาการศึกษาวิชาการทหารออกข้อบังคับของสภาการศึกษาวิชาการทหารเพื่อกำหนดคุณสมบัติ 
หลกัเกณฑ ์และวธิกีารแตง่ตัง้และถอดถอนคณาจารยป์ระจำ ศาสตราจารยพ์เิศษ รองศาสตราจารยพ์เิศษ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  และอาจารย์พิเศษได้  โดยให้ผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวมีสิทธิใช้ตำแหน่ง 
ทางวิชาการดังกล่าวเป็นคำนำหน้านาม  เพื่อแสดงวิทยฐานะได้ตลอดไป  รวมทั้งได้แก้ไขเพิ่มเติม 

๓๒ ๓๓



สรุปมติคณะรัฐมนตร ี
ที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ

จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒

บทกำหนดโทษแกผู่ใ้ชป้รญิญา อกัษรยอ่ปรญิญา ประกาศนยีบตัรบณัฑติชัน้สงู ประกาศนยีบตัรบณัฑติ 
หรือประกาศนียบัตร โดยไม่มีสิทธิที่จะใช้ด้วย

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๒
 เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ....
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  .... 
ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
  ๑)  กำหนดบทนิยามที่สำคัญ  เช่น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รูปแบบพิเศษ  ผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่นสามัญ เป็นต้น
  ๒)  ให้มีคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น  เรียกโดยย่อว่า  “ก.ถ.”  ประกอบด้วยรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการ  กรรมการโดยตำแหน่งจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
จำนวน ๗ คน ผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนข้าราชการส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิ 
จำนวนเท่ากัน  ๘  คน  โดยให้เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็น 
เลขานุการ  และมีสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น  เรียกโดยย่อว่า  “สำนักงาน  ก.ถ.” 
เป็นส่วนราชการระดับกรม  สังกัดกระทรวงมหาดไทย  โดยมีเลขาธิการ  ก.ถ.  เป็นผู้บังคับบัญชา 
ข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงาน  ก.ถ.  และให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนด  รวมทั้งให้มี 
คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น  เรียกโดยย่อว่า  “ก.พ.ถ.” 
ประกอบด้วยกรรมการจำนวน ๗  คน  ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง  โดยให้เลขาธิการ  ก.ถ. 
เป็นเลขานุการ โดยการคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือก ก.พ.ถ. ตามที่กฎหมายกำหนด
  ๓)  ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ผูไ้ดร้บัแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่สายงานใด ระดบัใดจะไดร้บัเงนิเดอืน 
ในอนัดบัใดใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐานที ่ก.ถ. กำหนด โดยกำหนดใหง้บประมาณรายจา่ยประเภทเงนิเดอืน 
และค่าจ้างของข้าราชการส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องไม่สูงกว่า 
ร้อยละ ๔๐ ของเงินรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว โดยไม่รวมเงินกู้ เงินอุดหนุนและเงินอื่น
  ๔)  กำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลข้าราชการส่วนท้องถิ่นในเรื่องที่เกี่ยวกับการ
บรรจุและการแต่งตั้ง  การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ  
คณุธรรมและจรยิธรรม วนิยัและการรกัษาวนิยั การดำเนนิการทางวนิยั การออกจากราชการ การอทุธรณ ์
การร้องทุกข์  และให้การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามมาตรฐานที่  ก.ถ.  โดยกำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้บังคับบัญชา 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  และมีอำนาจในการ 

๓๔ ๓๕



สรุปมติคณะรัฐมนตร ี
ที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ

จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒๓๔ ๓๕

กำกับดูแลและกำหนดนโยบายและเป้าหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในสถานศึกษาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ทั้งนี้ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง และการบริหารงานบุคคลในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษด้วย 



จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒

	 	ถ้าปราศจากความบริสุทธิ์ยุติธรรมแล้ว	 

ความรู้ความสามารถอันเลอเลิศ 

ก็หาประโยชน์อันใดมิได้แก่ประชาชน

ศาสตราจารย์สัญญา  ธรรมศักดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี  อดีตประธานศาลฎีกา  

อดีตประธานองคมนตรี  อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๓๖



บทความทางวิชาการ

จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒ ๓๗

ผู้เขียน 
ดร. ธนกร วรปรัชญากูล*  

	 การตามหาบดิาชาวญีปุ่น่ของเดก็ชาย	เคอโิงะ	ซาโต	รวมทัง้เดก็คนอืน่	ๆ 	ทีต่ามหาบดิาชาวตา่งชาต	ิ
ที่ปรากฏเป็นข่าวตามสื่อต่าง	ๆ 	 นานนับสัปดาห์	 อาจจะมองว่าเป็นเรื่องปัญหาการหย่าร้าง ครอบครัว 
ขาดความอบอุ่น		โดยบิดาชาวต่างชาติทอดทิ้งบุตรให้อยู่กับมารดาคนไทย	ซึ่งปัจจุบันมีเด็กไทยถูกบิดา 
ชาวต่างชาติทอดทิ้งเช่นนี้มากขึ้นเรื่อย	ๆ 	 อย่างไรก็ตาม	 เรื่องนี้ถือเป็นเพียงส่วนหนึ่งของปัญหาของ 
หญิงไทยที่สมรสกับชาวต่างชาติ	ซึ่งมีปัญหาเกิดขึ้นมากมาย	และมีความแตกต่าง	ยุ่งยาก	และซับซ้อน
มากกว่าปัญหาจากการสมรสระหว่างคนไทยด้วยกันเอง
	 เป็นที่ทราบกันดีว่า	 ปัจจุบันมีหญิงไทยแต่งงานอยู่กินกับชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก จากการสำรวจ
ของคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 พบว่าระหว่างปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๖ -	 พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 
มีหญิงไทยเฉพาะในภาคอีสานโดยยังไม่ได้นับรวมหญิงไทยในภาคอื่น	ๆ  แต่งงานกับชาวต่างชาติ	
เป็นจำนวนถึงประมาณ	๒๐,๐๐๐	คน	โดยจังหวัดขอนแก่น	อุดรธานี	หนองคาย	มหาสารคาม ชัยภูมิ	 
เป็นจังหวัดในภาคอีสานอันดับต้น	ๆ 	ที่มีจำนวนหญิงไทยแต่งงานกับชาวต่างชาติมากที่สุด	
	 คนไทยโดยทั่วไปจะมีทัศนคติต่อการที่หญิงไทยไปสมรสกับชาวต่างชาติที่มาจากประเทศ 
ที่พัฒนาแล้วในทางที่ดีว่า	 จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่สุขสบายขึ้น	 ทัศนคตินี้ประกอบกับปัญหาความ 
ยากจน	 ข้อจำกัดทางรายได้	 ทางการศึกษา	 และสถานภาพทางสังคมที่เป็นอยู่ของหญิงไทย	 ได้สร้าง 
ค่านิยมและแรงจูงใจให้หญิงไทยในชนบทจำนวนมากหวังว่า	 การแต่งงานกับสามีต่างชาติจะช่วย 

 *น.บ.	(ธรรมศาสตร์)	น.บ.ท.	D.S.U.	(PANTHÉON-ASSAS	(PARIS	II))	สาขากฎหมายแพ่ง,	D.E.A.	สาขากฎหมาย 
เอกชน,	DOCTORAT	EN	DROIT	PRIVÉ	(NOUVEAU	RÉGIME)	(ROBERT	SCHUMAN	(STRASBOURG	III))	(เกียรตินิยมดีมาก) 
สาขากฎหมายเอกชน,	อัยการประจำกรม	สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ	สำนักงานอัยการ 
สูงสุด.

สภาพปัญหา
ของหญิงไทยที่สมรสกับชาวต่างชาติ
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ยกฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของตน	 ประกอบกับค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพในประเทศไทยที่ถูก 
กว่ามาก	 ความเป็นมิตรต่อชาวต่างชาติของคนไทย	 และนิสัยของหญิงไทยที่เป็นมิตร	 สุภาพอ่อนโยน 
รู้จักการเอาใจสามีมากกว่าหญิงชาวตะวันตก	 ทำให้ชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวยุโรปตะวันตก 
ทีเ่กษยีณอายแุลว้จำนวนมากสนใจทีจ่ะไดห้ญงิไทยไวเ้ปน็ภรรยาเพือ่ชว่ยดแูลตนเองในบัน้ปลายของชวีติ	 
		 หญิงไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติส่วนหนึ่งประสบความสำเร็จในชีวิตสมรสตามที่ตั้งหวังไว้	 
แต่ก็มีหญิงไทยจำนวนมากที่ประสบปัญหาหลายอย่างตามมา	 เนื่องจากหญิงไทยจำนวนมากแต่งงาน
กับชาวต่างชาติโดยที่ไม่มีการเตรียมความพร้อมด้านวัฒนธรรม	ภาษา	ไม่มีความรู้	ความเข้าใจในเรื่อง
สิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายจากการสมรส	 ประกอบกับข้อจำกัดด้านพื้นฐานการศึกษาของหญิงไทย 
ในชนบทที่ส่วนใหญ่มีการศึกษาเพียงแค่พออ่านออกเขียนได้เท่านั้น	บางรายอ่าน	เขียนหนังสือไม่ได้ก็มี	
ทำใหห้ญงิไทยจำนวนมากประสบความยากลำบากเมือ่มปีญัหากบัสามตีา่งชาต	ิโดยเฉพาะทีเ่ปน็ปญัหา 
เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
	 นอกจากนีย้งัมปีญัหาความแตกตา่งและขดัแยง้ทางวฒันธรรม	ปญัหาจากบทบญัญตัขิองกฎหมาย 
และพฤติกรรมของสามีต่างชาติ	 และปัญหาส่วนหนึ่งเกิดขึ้นมาจากหญิงไทยเอง	 ด้วยมีหญิงไทย 
จำนวนหนึง่แตง่งานกบัสามตีา่งชาตเิพราะหวงัเพยีงอยากใหส้ามมีาชว่ยกอบกูช้วีติความเปน็อยูข่องตน 
ให้ดีขึ้น	 โดยมุ่งไปที่ทรัพย์สินเงินทองของสามีต่างชาติเป็นสำคัญ	 ไม่ได้ตั้งเป้าหมายถึงการใช้ชีวิต 
ครอบครัวที่อบอุ่นร่วมกัน
	 ตลอดการทำงานหลายปีที่ผ่านมาของสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชน 
ระหวา่งประเทศ		สำนกังานอยัการสงูสดุ	ซึง่มหีนา้ทีส่ว่นหนึง่ในการคุม้ครองสทิธแิละใหค้วามชว่ยเหลอื 
ทางกฎหมายแก่หญิงไทยที่สมรสกับสามีต่างชาติ	 ทั้งที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยและที่อาศัยอยู่ 
ในต่างประเทศ	 ได้รับเรื่องร้องเรียนจากหญิงไทยจำนวนมากว่า	ถูกสามีต่างชาติทำร้ายร่างกาย	กดขี่ 
ข่มเหงทารุณทั้งร่างกายและจิตใจ	ไม่อุปการะเลี้ยงดูตนเองและบุตร		
	 หญิงไทยจำนวนมากเมื่อถูกสามีต่างชาติกดขี่ข่มเหงรังแก	มีปัญหาในครอบครัว	หรือมีข้อพิพาท 
เป็นคดีความกับสามีแล้ว	มักจะเสียเปรียบสามีต่างชาติ	เนื่องจากขาดความรู้	ความเข้าใจเรื่องกฎหมาย	
และไมม่เีงนิเพยีงพอทีจ่ะวา่จา้งทนายความสูค้ดี	และปญัหายิง่ทวคีวามรนุแรงขึน้	ถา้เกดิปญัหาขอ้พพิาท 
กับสามีในต่างประเทศ	 ซึ่งหญิงไทยจะประสบความยากลำบากมากในการแสวงหาความช่วยเหลือ	 
ด้วยปัญหาข้อจำกัดทางทุนทรัพย์ในการต่อสู้คดี	 การขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย	 และการขาด 
ทักษะในการติดต่อสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ
	 ดว้ยความไมรู่ก้ฎหมายทำใหห้ญงิไทยจำนวนมากอยูก่นิกบัสามตีา่งชาตโิดยไมไ่ดจ้ดทะเบยีนสมรส	
ซึง่ทำใหไ้มส่ามารถใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมายในฐานะคูส่มรสได้	สำหรบัหญงิไทยทีจ่ดทะเบยีนสมรส 
กบัชาวตา่งชาต	ิกม็จีำนวนมากทีไ่มท่ราบถงึสทิธแิละหนา้ที	่และประโยชนท์ีต่นไดร้บัความคุม้ครองตาม 
กฎหมายภายหลังจากการจดทะเบียนสมรส	ดังนั้น	จึงพบบ่อยครั้งว่า	หญิงไทยจำนวนมากไม่ทราบว่า 
ตนเองมีสิทธิในทรัพย์สินหลังจากการสมรสอย่างไร	 กรณีมีปัญหาในครอบครัวกับสามี	 เช่น	 ถูกสามี 
ทำรา้ยรา่งกาย	สามทีอดทิง้ไมเ่ลีย้งด	ูสามไีมใ่หก้ารอปุการะเลีย้งดบูตุร	แยง่อำนาจปกครองบตุรกบัสาม	ี
ตนเองจะได้รับความคุ้มครองและมีสิทธิเรียกร้องหรือฟ้องร้องตามกฎหมายอย่างไร	
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และยิ่งสามีต่างชาติไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับหญิงไทยและเดินทางกลับไปประเทศของตนเองแล้ว	 
ก็ทำให้ปัญหาเด็กขาดบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายเกิดขึ้น	หญิงไทยจะไปตามตัวสามีให้มาจดทะเบียน 
รับรองบุตร	 หรือให้มาจดทะเบียนสมรสกับตนตามกฎหมายก็ไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้เสมอไป	 เพราะ 
บ่อยครั้งที่ไม่ทราบว่าจะติดต่อกับสามีได้อย่างไร	
	 และมีกรณีที่เกิดขึ้นเสมอที่สามีต่างชาติจงใจทิ้งร้างภรรยาคนไทยโดยเดินทางกลับประเทศ 
ของตนและไมก่ลบัมาประเทศไทยอกี	ทำใหห้ญงิไทยไมส่ามารถทำนติกิรรมบางอยา่งทีก่ฎหมายกำหนด 
ว่าจะทำได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากคู่สมรส	เช่น	นิติกรรมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์	
	 หากหญิงไทยประสงค์จะฟ้องหย่าสามีต่างชาติซึ่งเดินทางกลับไปประเทศของตนโดยถาวร	 
และต้องมีการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องไปยังภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานของสามีต่างชาติ 
นอกราชอาณาจักร	ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง	มาตรา	๘๓	ทวิ	และ	๘๓	จัตวา	แล้ว	 
ก็ยิ่งทำให้ต้องใช้เวลาในการดำเนินคดีมากขึ้น	ทั้งนี้	ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง	 
มาตรา	๘๓	สัตต	กำหนดว่า	ถ้าไม่มีข้อตกลงระหว่างประเทศกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น	การส่งหมายเรียก 
และคำฟ้องไปยังจำเลยที่อยู่นอกราชอาณาจักร	 ให้ดำเนินการผ่านกระทรวงยุติธรรมและกระทรวง 
การต่างประเทศ	
	 ปัจจุบัน	 ประเทศไทยมีข้อตกลงระหว่างประเทศในเรื่องการส่งคำคู่ความและเอกสาร	 และ 
การสบืพยานหลักฐานในคดีแพ่งและพาณชิย์	กบัประเทศตา่ง	ๆ 	ดังนี้	“ความตกลงว่าดว้ยความร่วมมอื 
ทางศาลระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐอินโดนีเซีย	 พ.ศ.	 ๒๕๒๒”	“ความตกลงว่าด้วย 
ความชว่ยเหลอืกนัทางการศาลในคดแีพง่และพาณชิยก์บัความรว่มมอืในดา้นอนญุาโตตลุาการระหวา่ง 
ร า ชอ าณาจั ก ร ไทยและส า ธ า รณรั ฐ 
ประชาชนจีน	 พ.ศ.	 ๒๕๓๗”	 “ความตกลง 
ว่าด้วยความช่วยเหลือกันทางการศาลในคดี 
แพ่งและพาณิชย์กับความร่วมมือในด้าน 
อนญุาโตตลุาการระหวา่งราชอาณาจกัรไทย 
และประเทศออสเตรเลีย	 พ.ศ.	 ๒๕๔๐”	 
และ	“ความตกลง	วา่ดว้ยความชว่ยเหลอืกนั 
ทางการศาลในคดีแพ่งและพาณิชย์ระหว่าง
ราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรสเปน	 
พ.ศ.	 ๒๕๔๑”	ซึ่งตามความตกลงดังกล่าว	 กำหนดให้การขอและการให้ความช่วยเหลือกันทางศาล	 
จะต้องดำเนินการโดยผ่านหน่วยงานกลางของประเทศภาคีคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย	 โดยที่ประเทศภาคี 
คูส่ญัญาแตล่ะฝา่ยยนิยอมใหห้นว่ยงานกลางของประเทศภาคคีูส่ญัญาอกีฝา่ยหนึง่	สามารถสง่คำรอ้งขอ 
ในการสง่เอกสารในคด	ีหรอืหนงัสอืรอ้งขอใหม้กีารสบืพยานหลกัฐาน	ไปยงัหนว่ยงานกลางทีป่ระเทศภาค ี
คู่สัญญานั้นกำหนดให้เป็นผู้รับคำร้องขอหรือหนังสือร้องขอได้โดยตรง	โดยไม่ต้องใช้วิธีการทางการทูต	
แต่จะตอ้งปฏิบตัติามวธิีการที่กำหนดไว้ในความตกลงดังกลา่ว	สำหรบัหนว่ยงานกลางของประเทศไทย	
คือ	สำนักงานศาลยุติธรรม

๓๙



สภาพปัญหาของหญิงไทยที่สมรสกับชาวต่างชาติ

จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒๔๐ ๔๑

 ๑ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยลักษณะทางแพ่งในการลักพาเด็กข้ามชาต	ิ(Convention 
on	the	Civil	Aspects	of	 International	Child	Abduction)	เมื่อวันที่	๑๔	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๔๕	 
และอนุสัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับประเทศไทยเมื่อวันที	่๑	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๔๕	ขณะนี้ประเทศไทย 
อยู่ระหว่างการจัดทำกฎหมายภายในประเทศเพื่ออนุวัติการให้เป็นไปตามอนุสัญญาดังกล่าว.

	 นอกจากนี	้ยงัมปีญัหาการถอืกรรมสทิธิใ์นทีด่นิของหญงิไทยทีส่มรสกบัชาวตา่งชาตซิึง่ตามประมวล 
กฎหมายที่ดินห้ามมิให้ชาวต่างชาติถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดิน	เว้นแต่มีกรณียกเว้นตามกฎหมาย	ทำให้ 
กรมที่ดินวางแนวทางปฏิบัติให้หญิงไทยและสามีต่างชาติต้องยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกันต่อ 
พนกังานเจา้หนา้ทีใ่นวนัจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรมวา่	เงนิทีน่ำมาซือ้ทีด่นิเปน็สนิสว่นตวัของหญงิไทย 
แต่เพียงฝ่ายเดียว	 ซึ่งบางครั้งหญิงไทยด้วยความไม่รู้กฎหมายก็ปกปิด ไม่แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ว่า 
ตนสมรสกับชาวต่างชาติ	ทำให้การได้มาซ่ึงที่ดินในระหว่างสมรสต้องด้วยข้อสันนิษฐานของกฎหมายว่าที่ดิน 
เปน็สนิสมรส	ตามมาตรา	๑๔๗๔	แหง่ประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย	์เมือ่ทีด่นิดงักลา่วเปน็สนิสมรส	 
คนต่างด้าวย่อมมีส่วนเป็นเจ้าของร่วมด้วย	 จึงอาจถือได้ว่าหญิงไทยถือที่ดินแทนคนต่างด้าวตาม 
มาตรา	๙๖		แห่ง	ประมวลกฎหมายที่ดิน	และหญิงไทยอาจมีความผิดตามมาตรา	๑๑๓	แห่งประมวล 
กฎหมายที่ดิน	และอาจถือด้วยว่าหญิงไทยกระทำความผิดฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน	 
และแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่ จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการ	 
ตามมาตรา	๑๓๗	และ	๒๖๗	แห่งประมวลกฎหมายอาญาด้วย
	 ปัญหาที่สามีชาวต่างชาติพาบุตรหนีออกไปนอกประเทศโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมจาก 
ภรรยาคนไทยกเ็ปน็ปญัหาทีเ่กดิขึน้บอ่ยครัง้	หญงิไทยเมือ่ประสบปญัหานีก้ม็กัจะไมท่ราบวา่มหีนทางใด 
ถึงจะได้ตัวบุตรกลับคืนมา	 ซึ่งถ้าประเทศที่สามีพาบุตรหนีไปอาศัยอยู่เป็นภาคีสมาชิกของอนุสัญญา 
ว่าด้วยลักษณะทางแพ่งในการลักพาเด็กข้ามชาติ (Convention on the Civil Aspects of	 
International	Child	Abduction)	แล้ว	ก็ยังพอมีหนทางที่จะติดตามตัวเด็กกลับคืนมาได้	แม้จะต้อง 
ใช้เวลาและมีขั้นตอนในการดำเนินการ	 โดยจะมีการดำเนินการผ่านผู้ประสานงานกลางของแต่ละ 
ประเทศเพื่อให้มีการส่งตัวเด็กคืนต่อไป	
	 ทั้งนี้	 ตามข้อ	 ๓	 ของ	 อนุสัญญาว่าด้วยลักษณะทางแพ่งในการลักพาเด็กข้ามชาติ	 กำหนดว่า	 
การกระทำทีจ่ะเปน็การลกัพาเดก็ขา้มชาต	ิจะตอ้งเปน็กรณทีีเ่ปน็การละเมดิสทิธใินการปกครองบตุร 
ตามกฎหมายของประเทศที่เด็กนั้นมีภูมิลำเนาอยู่ในขณะที่มีการนำเอาตัวเด็กไปหรือกักขัง 
เด็กไว้	 	 และในขณะที่มีการนำเอาตัวเด็กไปหรือกักขังเด็กจะต้องมีการใช้สิทธิปกครองบุตร 
อย่างแท้จริง	 ไม่ว่าจะโดยลำพังหรือร่วมกัน	 นอกจากนี้	 ตามข้อ	 ๔	 ของอนุสัญญาว่าด้วย 
ลักษณะทางแพ่งในการลักพาเด็กข้ามชาติกำหนดว่า	 อนุสัญญาฉบับนี้จะยุติการบังคับใช้เมื่อ
เด็กมีอายุครบ	๑๖	ปี๑  
	 ปัญหาเรื่องคำพิพากษาศาลไทยในเรื่องทางแพ่งและพาณิชย์ไม่สามารถ 
ใช้บังคับในต่างประเทศ	 จะเกิดขึ้นเมื่อหญิงไทยชนะคดีที่ตนฟ้องสามีชาวต่างชาติ 
ต่อศาลไทย เพื่อเรียกร้องสิทธิตามกฎหมาย เช่น การฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู	
การฟอ้งเรยีกคา่เลีย้งดบูตุร	และสามหีลบหนอีอกไปนอกประเทศ	ทำใหค้ำพพิากษา 
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ศาลไทยไม่สามารถใช้บังคับกับสามีและทรัพย์สินของสามีต่างชาติในประเทศที่สามีไปอาศัยอยู่ได้	 
เนื่องจากประเทศไทยไม่ได้เป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการยอมรับและการบังคับตาม 
คำพิพากษาของศาลต่างประเทศในเรื่องทางแพ่งและพาณิชย์	 (Convention	 on	 the	 Recognition	
and	Enforcement	of	Foreign	Judgments	in	Civil	and	Commercial	Matters)	กับประเทศใด
ในเมื่อมีจำนวนหญิงไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้นเรื่อย	ๆ  การดำเนินการในเชิงป้องกัน 
ปัญหาที่จะเกิดขึ้น	 ย่อมน่าจะดีกว่าการแก้ไขปัญหาในภายหลัง	 การเผยแพร่	 อบรม	 ให้ความรู้ทาง 
กฎหมายเพือ่ใหห้ญงิไทยทราบถงึสทิธิ	หนา้ที	่ของตนตามกฎหมาย	การใหค้วามรูด้า้นภาษา	วฒันธรรม	
ชวีติความเปน็อยู	่และการสรา้งทศันคตแิละคา่นยิมในการใชช้วีติสมรสทีถ่กูตอ้งแกห่ญงิไทย	เพือ่เตรยีม 
ความพรอ้มและสรา้งทศันคตทิีถ่กูตอ้งของการใชช้วีติสมรส	กอ่นทีจ่ะใชช้วีติคูก่บัสามตีา่งชาติ	ยอ่มจะด ี
กว่าการปล่อยให้หญิงไทยต้องไปเผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วอาจหาทางออกไม่ได้
	 การพฒันาระบบการใหบ้รกิารปรกึษาปญัหากฎหมายและใหค้วามรูท้างกฎหมายผา่นอนิเทอรเ์นต็ 
ทางเวบ็ไซต	์www.humanrights.ago.go.th	เปน็หนทางหนึง่ทีส่ำนกังานอยัการพเิศษฝา่ยคุม้ครองสทิธ ิ
ประชาชนระหว่างประเทศ	 ใช้ในการให้คำปรึกษาและให้ความรู้ทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและ 
ประโยชนข์องหญงิไทยทีส่มรสกบัชาวตา่งชาตทิีไ่ดผ้ลเปน็รปูธรรมชดัเจน รวมทัง้การจดัโครงการอยัการ 
อาสาเคลื่อนที่ที่ผ่านมาหลายครั้ง	 ไปตามจังหวัดต่าง	ๆ  และในต่างประเทศที่มีคนไทยที่สมรสกับ 
ชาวตา่งชาตอิยูอ่าศยัเปน็จำนวนมาก	กท็ำใหไ้ดพ้บกบัสภาพปญัหาทีเ่กดิขึน้แทจ้รงิและสามารถเยยีวยา 
ความเดือดร้อน	 และให้ความคุ้มครองสิทธิแก่หญิงไทยอย่างได้ผล	 แม้จะยังไม่ครอบคลุมจำนวนและ 
พื้นที่ทั้งหมดของหญิงไทยที่ประสบปัญหา
	 การตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมสำหรับหญิงไทยที่จะสมรสกับชาวต่างชาต	ิ และศูนย์ให้ความรู้	
คำปรึกษา	 และความช่วยเหลือแก่คนไทยที่มีคู่สมรสเป็นคนต่างชาติตามจังหวัดต่าง	ๆ  รวมทั้งใน 
ตา่งประเทศทีม่คีนไทยแตง่งานกบัชาวตา่งชาตอิยูเ่ปน็จำนวนมาก และการสง่เสรมิใหค้นไทยทีม่คีูส่มรส 

เป็นต่างชาติได้รวมกลุ่มกัน	 เพื่อสร้างเครือข่ายให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 น่าจะเป็นเรื่องที่รัฐบาลควรให้ความสนใจ	 
โดยเฉพาะเมื่อหญิงไทยที่ไปอาศัยอยู่กับสามีชาวต่างชาติในต่างประเทศนำเงิน 
เข้าประเทศในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก ผ่านเงินที่ส่งมาให้บิดามารดา ญาติพี่น้อง 
ในประเทศไทย และรัฐธรรมนูญปี	 ๒๕๕๐	 มาตรา	 ๘๒	 ได้กำหนดให้รัฐต้องให้ 
ความคุ้มครองดูแลผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ	 รวมทั้ ง 
นายอภสิทิธิ ์เวชชาชวีะ นายกรฐัมนตร ีไดแ้ถลงนโยบายของรฐับาลตอ่รฐัสภาวา่ 
รัฐจะให้ความคุ้มครอง ส่งเสริมสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ	 
และสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนไทยในต่างประเทศ	
		 	 นอกจากนี	้รฐับาลควรกำหนดใหม้หีนว่ยงานกลางทีท่ำหนา้ทีป่ระสานงาน 
การคุ้มครองสิทธิของคนไทยที่มีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติของหน่วยงานต่าง	ๆ 	
ของรัฐด้วย เพื่อให้การทำหน้าที่คุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของหญิงไทย 
ที่สมรสกับชาวต่างชาติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 และเกิดประสิทธิภาพ	
ความร่วมมือระหว่างกันยิ่งขึ้น

๔๐ ๔๑
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	 ที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากการสมรสระหว่างหญิงไทย 
และชาวต่างชาติ	 นอกจากนี้	 ยังอาจมีปัญหาความขัดแย้งทางวัฒนธรรมระหว่างสามีชาวต่างชาติ	 
และชุมชนไทยในพื้นที่ที่ชาวต่างชาติไปอาศัยอยู่	 ที่อาจกระทบกระเทือนถึงวัฒนธรรมไทยอันดีงาม 
ในชุมชนได้ และปัญหาของบรรดาเด็กลูกครึ่งที่เติบโตมาท่ามกลางวัฒนธรรมสองขั้วที่มีความ 
แตกต่างกัน ที่อาจสร้างปัญหาในการดำรงชีวิตแก่เด็ก	 ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมน่าจะมีนโยบายและ 
บทบาทในการเข้าไปดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหาทางวัฒนธรรมนี้	 โดยเฉพาะเมื่อจำนวนหญิงไทย 
ที่สมรสกับชาวต่างชาติมีมากขึ้นเรื่อย	ๆ 	  
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ผู้เขียน 
ดร. ธนกร วรปรัชญากูล*

	 กระบวนการนิติบัญญัติสหรัฐมีลักษณะเฉพาะที่น่าสนใจหลายอย่าง	 และมีความแตกต่าง
จากกระบวนการนิติบัญญัติของไทยในหลายเรื่อง	ที่เห็นได้ชัดเจนและเป็นข่าวโด่งดังทั่วโลก	คือ	
ในสมัยรัฐบาลประธานาธิบดีจอร์จ	ดับเบิลยู	บุช	ได้มีการเสนอร่างกฎหมายฟื้นฟูระบบสถาบันการเงิน	 
มูลค่า	 ๗๐๐,๐๐๐	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 ต่อสภาผู้แทนราษฎร	 แต่สภาผู้แทนราษฎรไม่ให้ความเห็นชอบ 
รา่งกฎหมายฟืน้ฟรูะบบสถาบนัการเงนิดงักลา่ว	ทำใหร้า่งกฎหมายเปน็อนัตกไป	หลงัจากนัน้เพยีงไมก่ีว่นั 
มีการเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภา	 ผลปรากฏว่า	วุฒิสภามีมติเห็นชอบ 
ร่างกฎหมาย	 จึงได้เสนอร่างกฎหมายกลับเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้ง	ในครั้งนี้	 
สภาผู้แทนราษฎรได้ให้ความเห็นชอบร่างกฎหมาย	 และได้ส่งร่างกฎหมายให้ประธานาธิบดีลงนาม 
เพื่อบังคับใช้เป็นกฎหมาย
	 ทั้งนี้	 เนื่องจากการเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาสหรัฐ	 (Congress)	 จะเริ่มต้นเสนอที่วุฒิสภา	 
(Senate)	หรอืทีส่ภาผูแ้ทนราษฎร	(House	of	Representatives)	กไ็ด	้โดยทัง้สองสภามสีถานะเทา่กนั	
ไม่มีลำดับศักดิ์ก่อนหลังในการพิจารณาร่างกฎหมาย	 ซึ่งแตกต่างจากประเทศไทยและประเทศอื่น	 
ที่จะต้องเสนอร่างกฎหมายให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อน	 เมื่อร่างกฎหมายได้รับความเห็นชอบ 
จากสภาผู้แทนราษฎรแล้ว	จึงจะเสนอร่างกฎหมายให้วุฒิสภาพิจารณาเป็นลำดับถัดไป	

 *น.บ.	(ธรรมศาสตร์)	น.บ.ท.	D.S.U.	(PANTHÉON-ASSAS	(PARIS	II))	สาขากฎหมายแพ่ง,	D.E.A.	สาขากฎหมาย 
เอกชน,	DOCTORAT	EN	DROIT	PRIVÉ	(NOUVEAU	RÉGIME)	(ROBERT	SCHUMAN	(STRASBOURG	III))	(เกียรตินิยมดีมาก) 
สาขากฎหมายเอกชน,	อัยการประจำกรม	สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศสำนักงานอัยการสูงสุด.

มองกระบวนการนิติบัญญัติสหรัฐ
ผ่านกฎหมายกู้วิกฤตการเงิน 
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	 ในประเทศสหรัฐอเมริกา	 ร่างกฎหมายจะใช้บังคับได้ต้องผ่านการพิจารณาและได้รับความ 
เห็นชอบจากทั้งสองสภา	 กล่าวคือ	 ร่างกฎหมายใดที่เริ่มต้นเสนอที่วุฒิสภา	 เมื่อได้รับความเห็นชอบ 
จากวุฒิสภาแล้ว	วุฒิสภาจะส่งร่างกฎหมายให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	เมื่อสภาผู้แทนราษฎร 
ให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายแล้ว	 จะส่งร่างกฎหมายให้ประธานาธิบดีลงนาม	 เพื่อให้มีผลบังคับใช้ 
เป็นกฎหมาย	ส่วนกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายที่เริ่มต้นเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร	ก็จะผ่าน 
การพิจารณาในลักษณะเดียวกับร่างกฎหมายที่เริ่มต้นเสนอต่อวุฒิสภา
	 นอกจากนี้	 รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาได้วางหลักการแบ่งแยกอำนาจไว้ค่อนข้างเด็ดขาด 
โดยมาตรา	 ๑	 และมาตรา	 ๘	 (๑๘)	 ของหมวดที่	 ๑	 แห่งรัฐธรรมนูญสหรัฐ	 ได้กำหนดให้อำนาจ 
ในการออกกฎหมายทั้งหมดเป็นอำนาจของรัฐสภา	 ซึ่งประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 
เพียงฝ่ายเดียว	ดังนั้น	ฝ่ายบริหาร	คือ	ประธานาธิบดี	คณะรัฐมนตรี	และหน่วยงานของรัฐ	จึงไม่มี 
อำนาจออกกฎหมายได้เอง	 บทบัญญัติดังกล่าวมีลักษณะที่แตกต่างไปจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยที่กำหนดให้ฝ่ายบริหารสามารถออกกฎหมายได้ในกรณีที่จำเป็นเร่งด่วน	 
คอื	พระราชกำหนด	และมอีำนาจออกกฎหมายลำดบัรองตา่ง	ๆ 	ได	้เชน่	พระราชกฤษฎกีา	กฎกระทรวง	
ประกาศกระทรวง	 เป็นต้น	 ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงไม่มีแนวความคิดเรื่องฝ่ายนิติบัญญัติสามารถ 
มอบอำนาจให้ฝ่ายบริหารออกกฎหมายลำดับรองดังเช่นประเทศฝรั่งเศส	และประเทศอื่น	ๆ 	
ในภาคพื้นยุโรป
	 อย่างไรก็ตาม	 แม้ว่าประธานาธิบดี	 คณะรัฐมนตรี	 และหน่วยงานของรัฐ	จะไม่สามารถออก 
กฎหมายไดเ้อง	แตป่ระธานาธบิด	ีคณะรฐัมนตร	ีและหนว่ยงานของรฐั	สามารถเสนอรา่งกฎหมาย	โดยการ 
ร้องขอต่อรัฐสภาให้นำร่างกฎหมายของตนเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาได	้ ในกรณีที่ประธานาธิบดี 
มีความจำเป็นต้องให้รัฐสภาพิจารณาออกกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องใด	หรือเพื่อเสนอขออนุมัติ 
งบประมาณ	ประธานาธบิดจีะสง่สารไปยงัรฐัสภา	(Executive	Communication)	ผา่นประธานวฒุสิภา	
(President	of	the	Senate)	หรือประธานสภาผู้แทนราษฎร	(Speaker	of	the	House	of	 
Representatives)	เพื่อให้พิจารณาออกกฎหมายให้	 ดังจะเห็นได้จากการเสนอร่างกฎหมายฟื้นฟู 
ระบบสถาบนัการเงนิ	หรอืรา่งกฎหมายขออนมุตังิบประมาณของรฐับาลประธานาธบิดจีอรจ์	ดบัเบลิย	ูบชุ	 
เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา
	 ในประเทศสหรัฐอเมริกา	ร่างกฎหมายที่รัฐสภา
สหรัฐให้ความเห็นชอบ	 และส่งไปให้ประธานาธิบดี 
ลงนามเพื่อให้มีผลบังคับใช้ เป็นกฎหมายนั้น  
รัฐธรรมนูญสหรัฐให้อำนาจแก่ประธานาธิบดีที่จะ 
ปฏิเสธไม่ลงนามในร่างกฎหมายท่ีรัฐสภาส่งไปได้	 
เรียกว่า	 การใช้สิทธิ  “Veto”  ซึ่ ง เป็นกรณีที่  
ประธานาธิบดี ส่งคืนร่างกฎหมายที่ไม่เห็นชอบด้วย 
กลับไปให้รัฐสภาพิจารณาทบทวนอีกครั้ง โดยคืน 
ร่างกฎหมายพร้อมด้วยคำคัดค้าน	 (objections)	 
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กลับไปยังสภาที่เสนอร่างกฎหมาย	 หากสภาที่เป็นผู้เสนอร่างกฎหมายยังคงมีความเห็นยืนยัน 
ตามร่างเดิมด้วยมติสองในสาม	 สภาแห่งนั้นจะส่งร่างกฎหมายพร้อมด้วยคำคัดค้านของประธานาธิบดี 
ไปให้อีกสภาหนึ่งพิจารณา	 หากสภาแห่งที่สองมีความเห็นยืนยันตามร่างเดิมด้วยมติสองในสาม	 
ร่างกฎหมายจะมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายโดยไม่ต้องส่งให้ประธานาธิบดีลงนามประกาศใช้	
 รั ฐ ส ภ า ส า ม า ร ถ ล ง ม ติ ใ น ก รณี ที่  
ประธ านาธิ บดี ใช้ สิ ท ธิ 	 Ve to 	 ไ ด้ เ พี ย ง	 
“ เห็ นด้ วย” 	 กั บ 	 “ ไม่ เห็ นด้ วย” เท่ านั้ น	 
(yeas	 and	 nays : 	 yeas	 คือ เห็นด้วย 
กับร่างกฎหมาย	 nays	คือการไม่เห็นด้วยกับ 
ร่างกฎหมาย)	 แต่ถ้าหากการลงมติได้รับ 
คะแนนเสียงไม่ถึงสองในสามร่างกฎหมาย 
ก็เป็นอันตกไป
	 นอกจากนี้	 ร่างกฎหมายอาจใช้บังคับเป็นกฎหมายได้	 โดยประธานาธิบดีไม่ต้องลงนาม	หาก 
ประธานาธิบดีได้รับร่างกฎหมาย	 แล้วไม่ส่งกลับคืนมาให้รัฐสภาพิจารณาทบทวนภายในสิบวันทำการ 
นับแต่วันที่ประธานาธิบดีได้รับร่างกฎหมายนั้นไว้	
	 การร่างกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกานั้น	 มีหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ	 ความรู้และ 
ประสบการณ์ในการร่างกฎหมาย	 ทำหน้าที่ช่วยยกร่างกฎหมายให้แก่สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 
คือ	 สำนักงานที่ปรึกษาการร่างกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎร	 (Office	 of	 Legislative	 Counsel	
U.S.	House	of	Representatives)	และสำนักงานที่ปรึกษาการร่างกฎหมายของวุฒิสภา	(Office	of	 
Legislative	Counsel	United	States	Senate)	โดยสำนักงานที่ปรึกษาการร่างกฎหมายทั้งสองแห่ง 
จะต้องมีความเป็นกลาง	 และให้ความช่วยเหลือในการร่างกฎหมาย	 ทั้งแก่สมาชิกพรรคการเมือง 
ฝา่ยรฐับาลและฝา่ยคา้น	นอกจากนี	้ยงัทำหนา้ทีช่ว่ยตรวจพจิารณารา่งกฎหมาย	ทีอ่ยูร่ะหวา่งการพจิารณา 
ของคณะกรรมาธิการคณะต่าง	ๆ 	ของรัฐสภา	อีกด้วย			
	 ในกรณีมีปัญหาที่จำเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยก่อนการร่างกฎหมาย	 เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน 
ที่ปรึกษาการร่างกฎหมายทั้งสองแห่ง	สามารถขอให้สำนักบริการวิจัยของรัฐสภา	(Congressional	
Research	 Service)	ช่วยรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม	หรือศึกษาวิจัย	เพื่อประกอบการยกร่างกฎหมายได้	
นอกจากนี้	 สำนักบริการวิจัยของรัฐสภายังทำหน้าที่ศึกษาวิจัยร่างกฎหมายที่อยู่ในการพิจารณาของ 
คณะกรรมาธิการของรัฐสภาด้วย
	 การมีหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญและศักยภาพสูงในการร่างกฎหมาย	ทำหน้าที่ดูแลเรื่อง 
การยกร่างกฎหมายโดยเฉพาะของสหรัฐอเมริกาดังกล่าวนี้	 เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก	เพราะทำให้ 
กระบวนการรา่งกฎหมายมคีวามรวดเรว็	มีประสทิธิภาพ	และเปน็การสรา้งความต่อเนื่องในการพัฒนา
ความเชี่ยวชาญด้านการร่างกฎหมายด้วย	
	 ประเทศออสเตรเลยีเปน็อกีประเทศหนึง่	ทีม่หีนว่ยงานเฉพาะทำหนา้ทีย่กรา่งกฎหมายทีน่า่สนใจ	 
เช่น	O.P.C.	 (Office	 of	 Parliamentary	 Counsel)	 ทำหน้าที่ยกร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ 
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ของเครือรัฐออสเตรเลีย,	 O.L.D.P.	 (Office	 of	 Legislative	 Drafting	 and	 Publishing)	 ทำหน้าที่ 
ยกร่างกฎหมายลำดับรองของเครือรัฐออสเตรเลีย,	O.C.P.C.	(Office	of	the	Chief	Parliamentary	 
Counsel)	 ทำหน้าที่ยกร่างกฎหมายทั้งระดับพระราชบัญญัติและกฎหมายลำดับรองของมลรัฐ 
วิกตอเรีย	 โดยเจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่ในหน่วยงานยกร่างกฎหมายเหล่านี้	 ล้วนมีความเชี่ยวชาญและ 
ประสบการณ์ในการยกร่างกฎหมายสูงมาก
	 สำหรับกระบวนการร่างกฎหมายของประเทศไทยได้รับอิทธิพลมาจากประเทศฝรั่งเศส	 
ในประเทศฝรั่งเศสนั้นหน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องจะเป็นผู้ยกร่างกฎหมาย	 โดยมีสภาที่ปรึกษา 
แห่งรัฐ	 (Conseil	 d’État)	 ทำหน้าที่ตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย	 นอกจากนี้	 สภาที่ปรึกษาแห่งรัฐ 
ยังทำหน้าที่ให้คำปรึกษากฎหมายแก่รัฐบาล	 และเป็นองค์กรวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาททางปกครอง	 
โดยมสีถานะเชน่เดยีวกบัศาลปกครองสงูสดุดว้ย	(La	juridiction	suprême	de	l’ordre	administratif) 
		 ในประเทศไทย	 หน่วยงานของรัฐที่เป็นเจ้าของเรื่องจะเป็นผู้ยกร่างกฎหมายเอง	 โดยไม่มี 
หน่วยงานเฉพาะทำหน้าที่ยกร่างกฎหมาย	 เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการของร่างกฎหมายแล้ว	 
จะส่งร่างกฎหมายไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อตรวจพิจารณาก่อนที่จะเสนอเข้าสู่ 
การพิจารณาของรัฐสภา	 ซึ่งปัญหาส่วนหนึ่งของกระบวนการร่างกฎหมายของไทย	 คือ	 เจ้าหน้าที่ 
หนว่ยงานของรฐัผูย้กรา่งกฎหมายบางสว่นขาดประสบการณแ์ละความเชีย่วชาญในการยกรา่งกฎหมาย 
และการศึกษาวิจัยกฎหมาย	 ทำให้ในชั้นตรวจพิจารณาร่างกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการ 
กฤษฎีกา	 ต้องมีการแก้ไขร่างกฎหมาย	 ทั้งในเรื่องรูปแบบและโครงสร้างของกฎหมายที่ไม่มีความ 
สัมพันธ์สอดคล้องกัน	ตลอดจนถึงการแก้ไขเนื้อหาของกฎหมายอย่างมาก	และทำให้ต้องใช้เวลาในการ
ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายนานกว่าที่ควรจะเป็น
	 การจะนำระบบของประเทศออสเตรเลียมาใช้โดยให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เป็นผู้ยกร่างกฎหมายเองนั้น	 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งมีจำนวนบุคคลากรไม่มาก	 คงไม่ 
สามารถรบัภาระในการยกรา่งกฎหมายทัง้หมดของประเทศได้	การฝกึอบรมเจา้หนา้ทีข่องหนว่ยงานรฐั
ผู้ทำหน้าที่ยกร่างกฎหมายให้มีทักษะความชำนาญในการร่างกฎหมายจึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็น	
	 นอกจากนี้	 การเพิ่มเงินค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่ยกร่างกฎหมายของหน่วยงาน 
ของรัฐก็เป็นเรื่องที่น่าจะต้องคำนึงถึง	 เพราะการสร้างความเชี่ยวชาญในการยกร่างกฎหมายเป็น 
เรื่องที่ต้องใช้เวลาในการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะอย่างต่อเนื่อง	 การให้ค่าตอบแทน 
ที่เหมาะสมจะทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่ยกร่างกฎหมายไม่ย้ายไปทำงานในตำแหน่งอื่นซึ่งมี 
ค่าตอบแทนที่สูงกว่าซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความต่อเนื่องของการพัฒนาความเชี่ยวชาญ 
ในการยกร่างกฎหมายด้วย	

๔๖



การใช้อำนาจตุลาการโดยประชาชน

จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒๔๘

การพิจารณาพิพากษาคดีแยกเป็นอิสระออกจากการแทรกแซงของสหพันธรัฐ	 ภายใต้แนวคิดดังกล่าว 
การรวมตัวของแต่ละรัฐจึงเป็นแบบหลวม	ๆ 	เรียกว่ากึ่งอิสระ	(Semi-Independence)	โดยสหพันธรัฐ 
จะจำกัดไม่แทรกแซงในเรื่องที่เป็นภารกิจของรัฐในแต่ละท้องถิ่น	 แต่ละรัฐยังคงไว้ซึ่งอำนาจในการ 
ตรากฎหมายและการตัดสินคดี	 โดยศาลในระดับมลรัฐจะไม่รับพิจารณาพิพากษาในประเด็นหรือ 
เรือ่งทีเ่กีย่วกบัการละเมดิกฎหมายของสหพนัธรฐั	(Federal	Law)	ในขณะเดยีวกนั	ศาลระดบัสหพนัธรฐั 
ก็จะไม่รับพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายของแต่ละมลรัฐ	 (State	 Law)	 เว้นเสียแต่จะเป็นประเด็น 
ที่มีการขัดแย้งระหว่างกฎหมายของ	Federal	Law	กับ	State	Law	ข้อพิพาทขัดแย้งระหว่างรัฐต่าง	ๆ 	
ข้อพิพาทในเรื่องเกี่ยวกับสนธิสัญญาระหว่างประเทศ	 (Treaties)	 และกรณีที่มีการละเมิดต่อ 
หลักการใด	ๆ	ที่รัฐธรรมนูญให้การรับรองไว้
	 ในบทความนีผู้เ้ขยีนจงึกลา่วถงึการใชแ้ละการตรวจสอบอำนาจตลุาการโดยประชาชนทัง้ในระบบ 
ศาลสหพันธรัฐและระบบศาลมลรัฐ	 ตั้งแต่	 การเข้าสู่ตำแหน่ง	 การพิจารณาและพิพากษาลงโทษโดย 
คณะลูกขุน	และรวมถึงการให้ประชาชนเข้าร่วมเป็นองค์คณะหรือระบบผู้พิพากษาสมทบ

การเข้าสู่ตำแหน่ง 
	 การเข้าสู่ตำแหน่งของผู้ทำหน้าที่ตุลาการในประเทศสหรัฐอเมริกาอาจแบ่งได้เป็น	 ๒	 ระดับคือ	
ระดับสหพันธรัฐและระดับมลรัฐ	
  ๑. ระดับสหพันธรัฐ (Federal) 
	 	 ระบบศาลในระดบัสหพนัธรฐัแบง่เปน็	๓	ชัน้ศาล	คอื	ศาลชัน้ตน้	(The	U.S.	District	Court)	
ศาลอุทธรณ์	(The	U.S.	Court	of	Appeals)	และ	ศาลฎีกา	(The	U.S.	Supreme	Court)	ประธาน						
ศาลฎีกาผู้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าของผู้พิพากษาทั้งปวงจะได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดีของ 
ประเทศสหรัฐอเมริกาและผ่านการรับรองโดยวุฒิสภา	 (The	 Senate)	 โดยมีหลักการเหตุผลว่า	 
ประธานาธบิดเีปน็ผูแ้ทนจากประชาชนผา่นการรบัรองและมอบอำนาจความไวว้างใจใหท้ำการคดัเลอืก 
บุคคลเข้าสู่ตำแหน่งประธานศาลฎีกา	 โดยประธานาธิบดีย่อมมีความรับผิดชอบทางการเมืองโดยตรง 
ตอ่ประชาชนตา่งจากประเทศไทยทีป่ระธานศาลฎกีาเขา้สูต่ำแหนง่โดยไมผ่า่นการรบัรูห้รอืตรวจสอบใด	ๆ 	 
จากประชาชนเลย	 นอกจากนี้ประธานาธิบดียังมีอำนาจแต่งตั้งผู้พิพากษาศาลฎีกาทั้ง	 ๙	 คนอีกด้วย	 
การแตง่ตัง้ผูพ้พิากษาศาลฎกีาโดยประธานาธบิดซีึง่เปน็บคุคลทีม่าจากการรบัรองจากประชาชน	จะทำให	้	
ผู้พิพากษามีจิตสำนึกว่าเป็นผู้รับใช้และให้บริการแก่ประชาชนแทนที่จะคิดว่าตนเป็นเจ้านายของ 
ประชาชน	 ผู้พิพากษาศาลฎีกาทั้ง	 ๙	 คนที่ได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดีนี้จะได้รับการประกัน		 
ความเป็นอิสระโดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตลอดชีวิต	 ส่วนผู้พิพากษาที่ทำหน้าที่ในศาลอุทธรณ์ 
และศาลชั้นต้นในศาลระดับสหพันธรัฐล้วนเข้าสู่ตำแหน่งโดยการแต่งตั้งของประธานาธิบดีและ 
ผ่านการเห็นชอบจากวุฒิสภา	และมีการรับประกันความเป็นอิสระด้วยการดำรงตำแหน่งตลอดชีวิต 
เช่นเดียวกัน๒  

 ๒Schmalleger,	Frank.,	๒๐๐๖,	Criminal Justice,	๖th	edition,	Pearson	Prentice	Hall,	p.	๒๓๘.
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	 หัวใจสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย	 คือ	 ประชาชนจะต้องเป็นเจ้าของอำนาจ 
อธิปไตยอย่างแท้จริง	 กล่าวคือ	 จะต้องเป็นการปกครองที่ถูกออกแบบให้ประชาชนมีช่องทางในการ 
ใช้และตรวจสอบอำนาจอธิปไตยทั้งสาม	 คือ	 อำนาจนิติบัญญัติ	 บริหาร	 และตุลาการได้ด้วยตนเอง	 
ประเทศประชาธิปไตยอย่างสหรัฐอเมริกาได้ออกแบบการใช้และตรวจสอบอำนาจตุลาการโดย 
ประชาชนไว้น่าสนใจอย่างยิ่ง	
	 เนื่องจากกระบวนการยุติธรรมในประเทศสหรัฐอเมริกามีลักษณะและรูปแบบเฉพาะ	
กล่าวคือเป็นระบบ	 Dual	 Sovereignty	 ซึ่งมีการแยกอำนาจในการดำเนินคดีระหว่างรัฐบาลกลาง 
หรือสหพันธรัฐ	 (Federal	 System)	 และมลรัฐ	 (State	 System)	 ออกจากกัน	 ที่เรียกว่าเป็นระบบ	 
Dual	Sovereignty	เนื่องจากทั้งรัฐบาลกลางและมลรัฐ	มีอำนาจในการพิจารณาจำเลยในการกระทำ 
เดียวกัน	หากการกระทำนั้นเป็นความผิดตามกฎหมายของรัฐบาลกลางและกฎหมายของแต่ละมลรัฐ	
	 ระบบศาลในประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีลักษณะเป็นระบบ	 Dual-Court	 System	 คือ	
ศาลระดับสหพันธรัฐ	 (Federal	 Court)	 และศาลระดับมลรัฐ	 (State	 Court)	 การจัดระบบศาล 
ในประเทศสหรัฐอเมริกานี้มีที่มาตั้งแต่สมัยประเทศต่าง	ๆ	 (รัฐต่าง	ๆ)	 รวมตัวและร่วมกันจัดตั้ง 
ประเทศสหรัฐอเมริกา	 ด้วยความต้องการที่จะคงไว้ซึ่งอำนาจในการตรากฎหมายและอำนาจ 

ผู้เขียน 
น้ำแท้ มีบุญสล้าง๑ 

การใช้อำนาจตุลาการ
โดยประชาชน

  อัยการประจำกรม	สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสถาบันกฎหมายอาญา	สำนักงานวิชาการ
		 -	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
		 -	นิติศาสตรมหาบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
		 -	เนติบัณฑิตไทย
		 -	รัฐศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
		 -	M.A.	(Criminal	Justice),	West	Texas	A&M	University,	U.S.A.	

๑
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  ๒. ระดับมลรัฐ (States)
		 	 เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกาประกอบด้วย	 ๕๐	 มลรัฐที่มีการจัดการระบบศาลแตกต่าง 
กันไป	 ในที่นี้จึงขอยกรูปแบบที่กล่าวได้ว่าเป็นรูปแบบการจัดระบบศาลของมลรัฐโดยส่วนใหญ่	
ศาลในระดบัมลรฐัอาจแบง่เปน็	๓	ชัน้ศาล	คอื	ศาลชัน้ตน้	(Trial	Court	หรอื	Lower	Court)	ศาลอทุธรณ	์
(The	 Court	 of	 Appeals)	 และศาลสูงสุดแห่งรัฐ	 (The	 State	 Supreme	 Court)	 ผู้พิพากษา 
ที่ทำหน้าที่ในระดับมลรัฐจะเข้าสู่ตำแหน่งโดยผ่านการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน	ประชาชนผู้เป็น 
เจ้าของอำนาจอธิปไตยจะต้องใช้วิจารญาณในการตัดสินใจเลือกผู้สมัครจากความรู้ความสามารถ 
ทางกฎหมาย	ประวัติการทำงาน	คุณงามความดีในอดีตจนถึงปัจจุบัน	ความซื่อสัตย์สุจริต	โดยผู้สมัคร 
สามารถออกประกาศทางสื่อทั้งทางหนังสือพิมพ์	 วิทยุ	 โทรทัศน์	 เพื่อแนะนำประวัติของตน 
แก่ประชาชนทั่วไปได้	 หากผู้พิพากษาในระดับมลรัฐคนใดจะต้องออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ 
ไม่ว่าด้วยเหตุใด	ๆ 	 ก็ตามผู้ว่าการรัฐจะเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลเข้ามาทำหน้าที่แทนจนกว่าจะหมดวาระนั้น
และจะมีการเลือกตั้งครั้งใหม่	 ในศาลชั้นต้น	
(Trial	Court	หรือ	Lower	Court)	ของศาล 
ระดับมลรัฐเป็นศาลที่จะมีการพิจารณา	 
( T r i a l ) แ ล ะ มี ก า ร จั ด ก า ร ม า ก ม า ย 
หลายรูปแบบ	ในที่นี้ผู้เขียนขอยกตัวอย่าง 
โดยการจำแนกออกเปน็	๒	ระดบั	คอืศาลทีม่ ี
อำนาจพิจารณาคดีทั่วไป	(Trial	 courts	 
of	 general	 jurisdiction)	และศาลที่มี 
อำนาจพิจารณาคดีจำกัด	 (Trial	 courts	 
of	limited)

ศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีทั่วไป (Trial courts of general jurisdiction) 
	 การปกครองในระดับท้องถิ่นหรือ	 County	 นี้	 คือการปกครองที่รวมเอาเมืองต่างๆ	เข้าไว้ 
ด้วยกัน	 ในระดับท้องถิ่นนี้ผู้พิพากษาจะมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนและมีวาระ 
การดำรงตำแหน่ง	๔	ปี	ผู้สมัครจะต้องผ่านการศึกษาอบรมทางด้านกฎหมาย	มีอำนาจในการพิจารณา 
พิพากษาอรรถคดีที่เกิดขึ้นในเขตอำนาจศาล	(District	Court)	 เว้นแต่จะเป็นคดีที่เป็นอำนาจ 
ของรฐับาลกลาง	(Federal)	เชน่	คดทีีเ่กีย่วกบัการเงนิ	คดกีารคา้ระหวา่งประเทศ	และคดกีารกอ่การรา้ย	
เป็นต้น	แม้จะเข้าสู่ตำแหน่งจากกระบวนการเลือกตั้ง	ผู้พิพากษาเหล่านี้จะมีความเป็นมืออาชีพสูงมาก 
กลา่วคอื	จะรูจ้กัถอดหวัโขนแยกแยะบทบาทหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบออกจากความสมัพนัธก์บัประชาชน	 
โดยจะสนทนาและวางตวัสบาย	ๆ 	เปน็กนัเองกบัคูค่วามทกุฝา่ยรวมถงึกบัประชาชนทัว่ไป	แตจ่ะจรงิจงั 
ตรงไปตรงมา	ไม่มีอคติเอนเอียงใด	ๆ 	เมื่อยามต้องปฏิบัติหน้าที่

๔๙
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ศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีจำกัด (Trial courts of limited)
	 ในแต่ละท้องถิ่นหรือ	County	จะมีเมืองต่าง	ๆ 	ซึ่งเมืองเหล่านี้จะมีรูปแบบการปกครองคล้ายกับ 
เทศบาลเมืองในประเทศไทย	 (Municipality)	 คดีเล็ก	ๆ 	น้อย	ๆ 	ที่เกิดขึ้นในเขตเมืองเหล่านี้	 เช่น	 
คดีจราจรจะถูกพิจารณาตัดสินโดยผู้พิพากษา	Magistrate	หรือ	Justice	of	the	Peace	โดยไม่ต้องมี 
คณะลูกขุน	ผู้พิพากษาเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องจบการศึกษาหรือมีคุณวุฒิทางด้านกฎหมายและจะเข้าสู่ 
ตำแหน่งจากการทำสัญญาว่าจ้างจากผู้นำท้องถิ่นหรือ	Mayor	 หรือนายกเทศมนตรี	 ผู้เข้าสู่ตำแหน่ง 
จากการเลอืกตัง้โดยตรงจากประชาชน	เชน่นี	้Mayor	จะมคีวามรบัผดิชอบโดยตรงตอ่ประชาชนในการ 
บริหารจัดการทั้งปวง	หากพบว่าผู้พิพากษาคนใดทำงานไม่เหมาะสมหรือมีความบกพร่องใด	ๆ 	ในการ 
ปฏิบัติหน้าที่	ก็สามารถยกเลิกสัญญาจ้างเมื่อใดก็ได้	 ผู้พิพากษาในระดับนี้แม้จะมีฐานะเป็นลูกจ้าง 
ของฝ่ายบริหาร	 แต่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจังไม่มีการละเว้นใดๆ	ต่อบุคลากรฝ่ายบริหาร	ที่สำคัญ 
บุคลากรฝ่ายบริหารเองยังมีละอายไม่กล้าที่จะกระทำการใด	ๆ 	ที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบแม้แต่เรื่องเล็ก	ๆ 	
น้อย	ๆ 	และมีความระมัดระวังไม่ใช้อิทธิพลใด	ๆ 	กดดันผู้พิพากษาเหล่านี้ในการปฏิบัติหน้าที่เลย

ผู้พิพากษาสมทบ (Lay judge) 
	 ระบบผู้พิพากษาสมทบเป็นระบบที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมใช้อำนาจตุลาการ 
โดยตรง	โดยผูพ้พิากษาสมทบไมจ่ำตอ้งผา่นการศกึษาอบรมอยา่งนกักฎหมาย	จากแนวคดิทีว่า่คดหีลาย		ๆ 	
ประเภท	 ผู้พิพากษาที่เป็นกฎหมายจะมีข้อจำกัดความรู	้ ความสามารถ	 ประสบการณ์ที่จำเป็นแก่การ 
พิจารณาคดี	นอกเหนือไปจากความรู้ทางกฎหมาย	ผู้พิพากษาสมทบที่เป็นบุคคลภายนอกและมีความ 
เชี่ยวชาญในบางสาขาจะสามารถใช้ความรู้ความสามารถช่วยเหลือในทางคดีได้เป็นอย่างดี	 มิใช่ 
เป็นเพียงผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ศาลเท่านั้นแต่จะมีอำนาจในการพิจารณาคดีและออกเสียง	
(Vote)	ได้เช่นเดียวกับผู้พิพากษาธรรมดา	โดยผู้พิพากษาสมทบจะมีอำนาจตัดสินใจรวมกับผู้พิพากษา 
ในข้อเท็จจริงในสถานการณ์แห่งคดีรวมถึงการปรับใช้กฎหมายด้วย๓	การใช้ระบบผู้พิพากษาสมทบ 
ในต่างประเทศมาจากแนวคิดที่ว่า	 อำนาจประชาธิปไตยเป็นของประชาชน	 การใช้อำนาจตุลาการ 
โดยประชาชนจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะแสดงออกถึงลักษณะสำคัญอย่างยิ่งของการปกครอง 
ระบบประชาธิปไตย๔	อย่างไรก็ตามการใช้ระบบผู้พิพากษาสมทบก็ถูกวิจารณ์ว่าคดีบางประเภท 
มีความซับซ้อนเกินกว่าคนธรรมดาที่ไม่ใช่นักกฎหมายจะเข้าใจการดำเนินคดีได้	แต่ในเรื่องนี้	 
Dr.	 Eberhard	 Siegismund	 ให้ความเห็นว่าการนำเสนอข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในการพิจารณา 
คดีจะต้องถูกกระทำในลักษณะที่แม้แต่บุคคลที่ไม่ใช่นักกฎหมายจะสามารถเข้าใจได้ด้วย๕	 

๕๐ ๕๑

 ๓Report	 Proceedings	 of	 Thailand	 –	 UNAFEI,	 Joint	 Seminar	 on	 “Community	 and	 Victim	 Involvement 
in	Criminal	Justice	Administration”	December	๑๓	–	๑๖,	๑๙๙๙,	Bangkok,	Thailand.
  ๔Adler,	S.,	๑๙๙๕,	The	Jury,	Bantam	Doubleday	Dell	Publishing	Group,	NY,	p.๔.
 ๕Dr.	Eberhard	Siegismund,	“The	Function	of	Honorary	Judge	in	Criminal	Proceedings	in	Germany”,	Inter-
national	Training	Course,	held	from	April	to	Jury	๑๙๙๙.
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	 ประเทศประชาธิปไตยหลาย	ๆ 	 ประเทศได้พยายามเพิ่มบทบาทและความสำคัญของผู้พิพากษา 
สมทบ	ระบบผูพ้พิากษาสมทบถกูมองวา่มคีวามสำคญัเปน็อยา่งยิง่ในสภาพสงัคมทีม่คีวามเคลอืบแคลง 
สงสัย	 ทั้งขาดความเชื่อมั่นในความเป็นกลางของฝ่ายตุลาการ	 ในทางกลับกันในประเทศด้อยพัฒนา 
ที่มีความพยายามจะครอบงำการเมืองการปกครองอย่าว่าแต่การใช้อำนาจตุลาการโดยประชาชน	 
เพียงแค่การตรวจสอบการใช้อำนาจไม่ว่าในรูปแบบใด	ๆ 	ยังไม่อาจยอมรับให้กระทำได้

คณะลูกขุน (Jury)
	 ระบบการพิจารณาโดยลูกขุนมีวิวัฒนาการมาจากประเทศอังกฤษเป็นเวลาหลายร้อยปีก่อน	 
การปฏิวัติอเมริกา	 มีหลายเหตุผลที่ทำให้ประเทศสหรัฐอเมริกามีความไว้วางใจต่อการใช้ระบบ 
ลูกขุนในการพิจารณาคดี	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 เหตุผลที่ว่าการที่จะตัดสินลงโทษบุคคลใดจะต้อง 
ได้รับเสียงเป็นเอกฉันท์จากคณะลูกขุนเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ระบบลูกขุนมีความน่าเชื่อถือยิ่งกว่า 
ผู้พิพากษานายเดียวมาก	หากลูกขุนแม้แต่เพียงคนหนึ่งคนใดหรือหลายคน	จากจำนวนทั้งสิ้น	๑๒	คน	
ไม่เชื่อว่าจำเลยเป็นผู้กระทำความผิด	 เรียกว่า	 Hung	 Jury	 จำเลยจะถูกปล่อยพ้นจากการดำเนินคดี 
ทันที	 นอกจากนี้ยังเชื่อว่าไม่มีระบบใด	ๆ 	 ที่ดีพอจะตรวจสอบอคติความเอนเอียงของผู้พิพากษาได้	 
ต่างจากระบบการตรวจสอบความเอนเอียงของคณะลูกขุน	ซึ่งหากพบว่ามีอคติหรือความเอนเอียงใด	ๆ  
เกิดขึ้นจะเป็นสาเหตุให้ลูกขุนคนนั้นขาดคุณสมบัติจากการเป็นคณะลูกขุนได้อย่างง่ายดาย	ที่สำคัญ 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการใช้อำนาจตุลาการทำหน้าที่เป็นลูกขุนถือเป็นสัญลักษณ์และ 
ลักษณะสำคัญที่แสดงออกถึงความเป็นประเทศประชาธิปไตย
	 ในสหรัฐอเมริกา	 คดีมากกว่าร้อยละ	๙๐	จะสามารถยุติได้โดยกระบวนการ	 Plea	bargaining	 
ในชั้นอัยการโดยไม่ต้องมีการพิจารณาสืบพยาน	 (Trial)	 ส่วนคดีที่จะต้องเข้าสู่การพิจารณาในศาล				 
ร้อยละ	 ๙๐	 จะได้รับการพิจารณาจากศาลในระดับท้องถิ่น	 ซึ่งมลรัฐโดยส่วนใหญ่ของประเทศ 
สหรัฐอเมริกาข้อเท็จจริงในทางคดีจะได้รับการพิจารณาโดยคณะลูกขุน	(Jury)	ซึ่งเป็นประชาชนทั่วไป	
ในบางรัฐ	 เช่น	 เท็กซัส	 จำเลยมีสิทธิที่จะเลือกว่าจะรับการพิจารณาโดยผู้พิพากษานายเดียวหรือ 
โดยคณะลูกขุนก็ได้	
	 การคัดเลือกคณะลูกขุนจะทำโดยการคัดเลือกจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่ว	ๆ 	 ไป 
จากแนวคิดที่ว่า	 เมื่อสามารถมีวิจารญาณใช้สิทธิทางการเมืองเลือกผู้แทนในการบริหาร	ปกครอง 
ประเทศได้ก็ย่อมมีดุลยพินิจที่ดีเพียงพอที่จะรับฟังข้อเท็จจริงในการพิจารณาคดีที่เกิดขึ้นในชุมชน 
ของตนได้	 ประชาชนจะถูกสุ่มตัวอย่าง	คัดเลือกในทุก	ๆ 	คราวที่มีการพิจารณาคดี	 (Trial)	ประชาชน 
ประมาณ	๕๐	คน	จะถูกเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกจากอัยการและทนายของจำเลย	อัยการและทนาย 
จะมีโอกาสในการคัดทิ้งบุคคลที่ตนเห็นว่ามีอคติเอนเอียงและอาจจะส่งผลร้ายต่อคดีของตน 
หากได้รับการคัดเลือกโดยสามารถคัดออกได้ฝ่ายละ	๑๐	คน	ในคดีที่มีโทษอุกฉกรรจ์	โดย	๑๒	คนแรก 
ตามลำดับที่ไม่ถูกคัดออกจะได้รับการคัดเลือกเป็นลูกขุนในการพิจารณาคดี	 ผู้พิพากษาที่มาจาก 
การเลือกตั้งจะทำหน้าที่เหมือนผู้คุมกติกา	 แต่การพิจารณาพิพากษาว่าจำเลยคนใดมีความผิดหรือไม่	 
(Verdict)	 เป็นหน้าที่ของลูกขุน	 (Jurors)	 ในขั้นตอนการพิจารณาคดี	 ผู้พิพากษาเพียงแต่พิจารณา 

๕๐ ๕๑



การใช้อำนาจตุลาการโดยประชาชน

จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒๕๒ ๖๕

และให้คำแนะนำแก่คณะลูกขุนในข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและพิจารณาว่า	 พยานหลักฐานใดรับฟังได้ 
หรือรับฟังไม่ได้	 เหนือจากนี้ผู้พิพากษายังมีหน้าที่พิจารณาเพียงว่าข้อเท็จจริงใดสมควรเข้าสู่การรับรู้ 
ของคณะลูกขุนหรือไม่	 หากโดยตนเองหรือคู่ความร้องขอว่าข้อเท็จจริงใดไม่เกี่ยวกับคดีและอาจทำให้ 
ลูกขุนเกิดอคติความเอนเอียงหรือทัศนคติที่ไม่ดีแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผู้พิพากษาอาจจะแจ้งให้คณะลูกขุน 
ออกจากห้องพิจารณาเพื่อทำการหารือเป็นการลับกับคู่ความก็ได	้ ความเป็นกลางของลูกขุนจะเป็นสิ่ง 
ทีถ่กูใหค้วามสำคญัอยา่งยิง่	ในคด	ีทีผู่ท้ีเ่คยทำหนา้ทีเ่ปน็	Grand	Jury	ในการออกคำฟอ้ง	(Indictment)	
ในคดีเดียวกันนี้จะถูกตัดสิทธิมิให้เข้าเป็นคณะลูกขุน	
	 นอกจากนี้ในคดีที่ได้รับความสนใจและเผยแพร่ข่าวอย่างแพร่หลายจากสื่อมวลชน	 ลูกขุนจะถูก 
จำกัดการรับรู้จากการวิพากษ์วิจารณ์ของสื่อมวลชนเพื่อป้องกันอคติความเอนเอียงในการพิจารณาคดี	 
โดยลูกขุนจะได้รับการจัดที่พักอาศัยในที่ปลอดภัยแยกต่างหากจากครอบครัวในระหว่างการ 
พิจารณาคดีเพื่อให้มั่นใจว่าการรับรู้ในทางคดีที่จะใช้ในการตัดสินนั้นมาจากพยานหลักฐานที่ได้มาจาก
การพจิารณาในศาลเทา่นัน้	อยา่งไรกต็ามแมจ้ะมคีวามเชือ่วา่ลกูขนุอาจจะไดร้บัอทิธพิลจากขอ้เทจ็จรงิ 
ทีไ่มเ่กีย่วกบัคดี	แตก่ไ็มม่หีลกัฐานใด	ๆ 	ทีแ่สดงวา่ลกูขนุมคีวามหวัน่ไหวตอ่ขอ้เทจ็จรงิเหลา่นัน้มากกวา่			 
ผู้พิพากษาทั่วไป๖ 
	 เมื่อลูกขุนได้ร่วมกันพิจารณา	 (Jury	 Deliberation)	 และมีคำพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดแล้ว	
(Verdict)	คณะลกูขนุจะรว่มกนัพจิารณาโทษทีจ่ะลงแกจ่ำเลย	หากไมส่ามารถหาขอ้ยตุเิปน็เอกฉนัทไ์ด	้ 
คณะลูกขุนชุดใหม่จะถูกคัดเลือกเข้ามาทำหน้าที่เฉพาะแต่ส่วนการกำหนดโทษที่จะลงแก่จำเลย	
	 ประเทศประชาธิปไตยอย่างสหรัฐอเมริกาเคารพและเชื่อมั่นในหลักการอำนาจอธิปไตยเป็นของ 
ประชาชนเป็นอย่างยิ่ง	 จึงเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้อำนาจตุลาการอย่างเป็น 
รูปธรรมในหลากหลายมิติและวิธีการ	 ตั้งแต่การแต่งตั้งผู้พิพากษาศาลฎีกาและผู้พิพากษาทั่วไป 
ในศาลระดับสหพันธรัฐโดยประธานาธิบดีผู้มาจากการเลือกตั้งของประชาชน	 การเลือกตั้งตุลาการ 
โดยตรงจากประชาชนในศาลต่าง	ๆ 	ในระดับมลรัฐ	การทำสัญญาจ้างตุลาการในเทศบาลเมืองโดย 
ฝา่ยบรหิาร	ผูม้าจากการเลอืกตัง้ของประชาชน	รวมถงึการรว่มพจิารณาและพพิากษากำหนดการลงโทษ 
โดยคณะลูกขุนที่เป็นประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วไป	 และการเข้าร่วมเป็นองค์คณะในฐานะ 
ผู้พิพากษาสมทบของประชาชน	กล่าวได้ว่าการมีส่วนร่วมและใช้อำนาจตุลาการโดยตรงของประชาชน 
เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในการตรวจสอบและควบคุมความเป็นกลาง	 ทั้งเป็นสัญลักษณ์และหลักการ 
สำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย	(Democratic	symbolism)	ที่เคารพในหลักการอำนาจ 
อธิปไตยเป็นของประชาชน	

 ๖Sheldon	 Goldman	 and	 Austin	 Sarat,	 American	 Court	 Systems,	 ๒nd	 Edition๑๙๘๙,	 Longman	 Inc., 
White	Plains,	N.Y.
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ผู้เขียน 
นางสาวเพลินตา  ตันรังสรรค์  นิติกร สำนักกฎหมาย 

 “Conflict of Interest” เป็นภาษาต่างประเทศซึ่งเป็นถ้อยคำที่ได้มีการกล่าวถึงอย่าง 
กว้างขวางในรอบหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับ 
ปญัหาการทจุรติคอรปัชัน่ของผูด้ำรงตำแหนง่ทางการเมอืง หรอืผูด้ำรงตำแหนง่ระดบัสงูในองคก์รตา่ง ๆ   
ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมทั้งได้สร้างความเสียหายให้กับ 
ประชาชนโดยส่วนรวมด้วย บรรดานักวิชาการและผู้คนในสังคมไทยต่างก็ได้ให้คำจำกัดความ 
หรือความหมายของคำว่า “Conflict of Interest” ไว้แตกต่างกันออกไป โดยบ้างแปลความว่า  
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” “ผลประโยชน์ขัดกัน” “ผลประโยชน์ขัดแย้ง” หรือ “การขัดกัน 
แห่งผลประโยชน์” เป็นต้น ซึ่งถ้อยคำเหล่านี้ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการแสวงหาประโยชน์โดย 
มิชอบ อันเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) อีกด้วย
 หลัก Conflict of Interest นั้น ได้เริ่มมีปรากฏโดยการบัญญัติหลักการไว้อย่างชัดเจนใน 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐ หมวด ๑๒ การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ 
ส่วนที่ ๒ ว่าด้วย “การกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์” (รัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ ก็มี 
บัญญัติไว้บ้างเช่นกันแต่ยังไม่ชัดเจนเหมือนกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน) ซึ่งเป็นเครื่องบ่งชี้ให้เห็นว่า 
ทุกภาคส่วนของสังคมต่างได้ตระหนักถึงความสำคัญและประสงค์ที่จะแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการขัดกัน 
แห่งผลประโยชน์นั้นให้หมดสิ้นไป จากการศึกษาค้นคว้าของผู้เขียนพบว่า หลัก Conflict of Interest 
มิได้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นใหม่หรือมีปรากฏเฉพาะในทางกฎหมายมหาชนของเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้น เช่น 
ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๑๓ ที่มีหลักการห้ามมิให้ 
เจา้หนา้ทีผู่ม้สีว่นไดเ้สยีหรอือาจจะขาดความเปน็กลางทำการพจิารณาทางปกครองหรอืเปน็ผูท้ำคำสัง่ 

กฎหมายภายใต้หลัก  
 Conflffllict of Interest  
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ทางปกครอง ซึ่งสอดคล้องกับหลักความเป็นกลางของผู้พิพากษาหรือตุลาการในการพิจารณาวินิจฉัย 
ชีข้าดคด ีซึง่หากผูพ้พิากษาคนใดมผีลประโยชนไ์ดเ้สยีเกีย่วขอ้งอยูใ่นคดนีัน้ หรอืมสีถานะความสมัพนัธ ์
เกี่ยวข้องกับคู่กรณีในคดีนั้น ก็อาจจะถูกคัดค้านได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  
มาตรา ๑๑ เปน็ตน้ แตห่ลกั Conflict of Interest ยงัมปีรากฏอยูใ่นกฎหมายตา่ง ๆ  อกีหลายฉบบัดว้ยกนั 
โดยในที่นี้จะขอกล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับหลัก “Conflict of Interest” โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

๑.	 ความหมายและลักษณะของ	Conffllflict	of	Interest
 เนื่องจากยังไม่มีการให้คำจำกัดความความหมายของคำว่า “Conflict of Interest” ไว้อย่าง 
ชัดเจน ดังนั้น คำว่า “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หรือ “ผลประโยชน์ขัดกัน” จึงเป็นชื่อเรียกที่ค่อนข้าง
จะคุ้นหูที่สุดของคำว่า “Conflict of Interest” ซึ่งอาจจะเรียกเป็นคำทับศัพท์ไปเลยว่า “คอนฟลิคท์ 
ออฟ อินเทอะเรสท์” แต่อย่างไรก็ตามพบว่ามีผู้ให้คำนิยามไว้อย่างหลากหลายและแตกต่างกัน ดังนี้
 วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี  ได้ให้คำจำกัดความคำว่า “การขัดกันของผลประโยชน์”  
(อังกฤษ : conflict of interest) หมายถึง “สถานการณ์ที่บุคคล หรือหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นเอกชน 
หรือรัฐบาล อยู่ในฐานะที่จะใช้ตำแหน่งหน้าที่ทางการหรือโดยอาชีพ แสวงหาผลประโยชน์ให้กับ 
ตัวเองหรือหน่วยงานของตัวเองได้”๑ 
 ดร. วิทยากร เชียงกูล ได้ให้ความหมายของคำว่า “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง  
“ผลประโยชน์ที่ทับซ้อนกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมของผู้มีอำนาจ 
หน้าที่ที่ต้องตัดสินใจทำงานเพื่อส่วนรวม ไม่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ขององค์กรภาคธุรกิจ 
เอกชน และเจ้าหน้าที่ภาคประชาสังคม (Civil Society)”๒   
 รศ. ดร. นิยม รัฐอมฤต อดีตรองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวว่า “ผลประโยชน์ 
ทับซ้อนหรือผลประโยชน์ขัดกัน” คือ “สถานการณ์ที่บุคคล เช่น ทนายความ นักการเมือง ผู้บริหาร 
หรือผู้อำนวยการของบริษัท มีผลประโยชน์ทางวิชาชีพหรือส่วนตัวแข่งกับตำแหน่งที่ได้รับความ 
ไว้วางใจ ซึ่งการมีผลประโยชน์แข่งกันเช่นว่า ทำให้การทำหน้าที่โดยไม่ลำเอียงทำได้ยาก แม้ว่าจะไม่มี
หลักฐานการกระทำที่ไม่เหมาะสม 
 โดยการมีผลประโยชน์ทับซ้อนย่อมทำให้เกิดภาพของความไม่เหมาะสมที่อาจบ่อนทำลาย 
ความไวว้างใจในความสามารถของบคุคลทีจ่ะกระทำอยา่งเหมาะสม เชน่ ในวชิาชพีกฎหมาย ทนายความ 
หรือสำนักกฎหมายที่มีผลประโยชน์ได้เสียกับลูกความจะถูกต้องห้ามมิให้เข้ามาทำหน้าที่เป็นตัวแทน 
ของลูกความในคดี เป็นต้น

 ๑http://www.wikipedia.org
 ๒จากข้อมูลงานวิจัยด้านการเมืองการปกครองของสถาบันพระปกเกล้า เร่ือง “นโยบายของรัฐบาลด้านเศรษฐกิจ : การทับซ้อน 
ของผลประโยชน์ทางธุรกิจ (Conflict of Interest)” (http://witayakornclub.wordpress.com)
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 สำหรับผลประโยชน์ขัดกัน โดยสภาพไม่ได้หมายความว่ามีการกระทำผิดเกิดขึ้น แต่ในทาง 
ปฏิบัติเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่เกิดกรณีการขัดกันทางผลประโยชน์ขึ้น ซึ่งสภาพการณ์ที่มีผลประโยชน์ 
ทับซ้อนเช่นว่านั้นอาจเป็นปัญหาทางกฎหมายถ้าบุคคลพยายามที่จะใช้อิทธิพลโน้มน้าวการตัดสินใจ 
เพือ่ผลประโยชนส์ว่นตวั เชน่ การเปน็ผูม้อีำนาจตดัสนิใจในงานทีต่วัเองมผีลประโยชนไ์ดเ้สยี การทำงาน 
ภายนอกโดยงานนั้นมีผลประโยชน์ขัดกับงานปกติที่ทำอยู่ และการจัดซื้อจัดจ้างจากบริษัทที่เป็น 
เครือญาติหรือตัวเองเป็นเจ้าของกิจการ เป็นต้น”๓ 
 Dr. Michael McDonald นักวิชาการด้านจริยธรรม แห่งมหาวิทยาลัย British Columbia 
และผู้อำนวยการ Centre for Applied Ethics๔  ได้ให้คำนิยามของคำว่า “Conflict of Interest” 
หมายถึง “สถานการณ์ที่บุคคล เช่น เจ้าหน้าที่รัฐ ลูกจ้าง หรือ นักวิชาชีพ มีผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ 
สว่นบคุคลมากพอจนเหน็ไดว้า่กระทบตอ่การปฏบิตัหินา้ทีอ่ยา่งตรงไปตรงมา (ภาวะวสิยัหรอืเปน็กลาง) 
โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ๓ ประการ คือ 
 ประการแรก คือ ผลประโยชน์ส่วนตัว (private interest) หรือผลประโยชน์ส่วนบุคคล  
(personal interest) ซึ่งผลประโยชน์นี้อาจเป็นตัวเงินหรืออย่างอื่นก็ได้ ส่วนนี้โดยตัวมันเองแล้ว 
ไม่เสียหายอะไร เพราะใคร ๆ ก็แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนกันทั้งนั้น เช่น การหางานใหม่ที่มี 
รายได้ที่ดีกว่าเก่า เป็นต้น แต่ปัญหาจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผลประโยชน์นี้ไปแย้งกับ องค์ประกอบที่สอง 
นั่นคือ การปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้เพราะอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่เกิดจากการมีตำแหน่ง หรือการเป็นเจ้าหน้าที่ 
หรือเจ้าพนักงานตามกฎหมาย และองค์ประกอบสุดท้าย คือ เมื่อผลประโยชน์ที่ขัดแย้งนั้น 
ไปแทรกแซงการตัดสินใจ หรือการใช้วิจารณญาณในทางใดทางหนึ่ง 
 ในฐานะของนักวิชาชีพ ผู้ใช้บริการ หรือผู้จ้างวานย่อมคาดหวังในความเป็นกลางและความเป็น 
อิสระ ดังนั้น การหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น (potential) หรือเห็นได้ชัดเจนว่าต้อง 
เกิดขึ้น (apparent) หรือได้เกิดขึ้นจริง ๆ  (actual) จึงเป็นเรื่องสำคัญ
 ซึ่งความหมายของผลประโยชน์ขัดแย้งที่เห็นได้ชัดเจนว่าต้องเกิดขึ้น (apparent) คือ ในกรณี 
ที่ใครก็ตามที่มีเหตุมีผลย่อมต้องคิดว่าการวินิจฉัยตัดสินที่เกิดขึ้นแล้วน่าจะไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็น 
ส่วนผลประโยชน์ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น (potential) นั้น คือ สถานการณ์ที่อาจพัฒนาไปสู่ผลประโยชน์
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นจริง ๆ”
 สำหรับประเภทของผลประโยชน์ขัดแย้งนั้น Dr. Michael McDonald ได้อ้างถึงหนังสือ   
“The Responsible Public Servant”  ของ Ken Kernagan และ John Langford ซึ่งกล่าวถึง 
ลักษณะของผลประโยชน์ขัดแย้งไว้ ๗ ประเภท ดังต่อไปนี้๕

๕๕

 ๓กล่าวในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติและตลาดนัดคุณธรรม ครั้งที่ ๒ ในหัวข้อเรื่อง “ธรรมาภิบาลของการเมือง 
การปกครองไทย” ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๐(http://politic.isranews.org และ 
http://www.thaipoliticsgovernment.org)
 ๔http://www.michita.com/space/en/columns/peopleandorganisational/57--conflict-of-interest
 ๕จากบทความ “กสช. และ Conflict of Interest” (http://www.ethics.ubc.ca/people/mcdonald/conflict.htm) 
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 ๑) หาประโยชนใ์หต้นเอง (self–dealing) ไดแ้ก ่การใชอ้ำนาจหนา้ทีเ่พือ่ตนเอง เชน่ ขา้ราชการ 
ใช้อำนาจหน้าที่ทำให้บริษัทตัวเองได้งานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเข้าทำงาน เป็นต้น
 ๒) รับผลประโยชน ์  (accepting benefits) คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น  
เป็นเจ้าพนักงานสรรพากรแล้วรับเงินจากผู้มาเสียภาษี หรือเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อแล้วรับไม้กอล์ฟ 
เป็นของกำนัลจากร้านค้า เป็นต้น
 ๓) ใช้อิทธิพล (influence peddling) เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในตำแหน่ง 
หน้าที่เพื่อส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม 
 ๔) ใช้ทรัพย์สินของนายจ้างเพื่อประโยชน์ส่วนตน (using your employer’s property for 
private advantage) เช่น การใช้รถยนต์ หรือคอมพิวเตอร์ของราชการทำงานส่วนตัว เป็นต้น 
 ๕) ใช้ข้อมูลลับของราชการ (using confidential information) เช่น รู้ว่าราชการจะตัดถนน 
จึงรีบไปซื้อที่ดินในบริเวณดังกล่าวดักหน้าไว้ก่อน เป็นต้น
 ๖) รับงานนอก (outside employment or moonlighting) ได้แก่ การเปิดบริษัททำธุรกิจ 
ซ้อนกับบริษัทที่ตนเองทำงานอยู่ เช่น เป็นพนักงานขายแต่แอบเอาสินค้าของตัวเองมาขายแข่ง  
หรือเป็นนักบัญชีแต่รับงานส่วนตัวจนไม่มีเวลาทำงานบัญชีในหน้าที่ให้กับบริษัท เป็นต้น
 ๗) ทำงานหลังออกจากตำแหน่ง (post-employment) คือ การไปทำงานให้กับผู้อื่นหลังออก
จากที่ทำงานเดิม โดยใช้ความรู้หรืออิทธิพลจากที่เดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชน์โดยไม่เป็นธรรม เช่น 
เอาความรู้ในนโยบายและแผนของธนาคารประเทศไทยไปช่วยธนาคารเอกชนอื่น ๆ หลังจากเกษียณ 
เป็นต้น

แผนภูมิประโยชน์ขัดแย้ง	(Conflflffllflict	of	Interest)
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 จากนิยามความหมายและลักษณะของ Conflict of Interest ดังกล่าวข้างต้น ในมุมมอง 
ของนักวิชาการทั้งในประเทศและตา่งประเทศ จะพบว่า หลัก “Conflict of Interest” เปน็รากฐาน 
ของจริยธรรมโดยทั่วไป และเป็นแนวความคิดของความถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับการแสวงหา 
ผลประโยชนส์ว่นตวั โดยกฎหมายจะเปน็ผูก้ำหนดบทบาทสำคญัในการวางมาตรฐานในการควบคมุมใิห ้
คนในสังคมแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวมากเกินไปจนไปก้าวก่ายหรือละเมิดสิทธิเสรีภาพในการ 
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวของคนอื่นในสังคม และขณะเดียวกันก็ต้องป้องกันไม่ให้ผู้ดำรงตำแหน่ง 
สาธารณะใช้อำนาจที่ได้รับมอบหมายจากประชาชนในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวด้วย

๒.	 หลักการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	:	การกระทำที่เป็น	
	 การขัดกันแห่งผลประโยชน์
 หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพุทธศักราช ๒๔๗๕ เป็นต้นมา ประเทศไทย 
ก็ได้รับเอาแนวความคิดการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมาใช้ ซึ่งแนวความคิดนี้เป็นแนวความคิด 
ที่ได้แฝงทฤษฎีว่าด้วยการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์สาธารณะของผู้ดำรง 
ตำแหนง่สาธารณะไวด้ว้ย ซึง่ปรากฏครัง้แรกในรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๔๙๒  
ที่มีหลักการห้ามสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรับตำแหน่งหรือหน้าที่ใดจากรัฐโดยมี 
ประโยชน์ตอบแทน และต้องห้ามมิให้เป็นผู้จัดการ กรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทนหรือลูกจ้างของ 
หา้งหุน้สว่นหรอืบรษิทัทีร่ฐัหรอืหนว่ยราชการของรฐัเปน็ ผูล้งทนุหรอืถอืหุน้ รวมถงึการหา้มรบัสมัปทาน 
หรือเป็นคู่สัญญากับรัฐอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยทางอ้อม และ 
สมาชิกรัฐสภาต้องไม่รับเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ จากรัฐหรือหน่วยราชการของรัฐเป็นพิเศษด้วย 
เป็นต้น 
 หลัก “การขัดกันแห่งผลประโยชน์” ดังกล่าว ก็ยังคงปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญไทยฉบับต่อ ๆ มา 
อีกหลายฉบับ โดยจะบัญญัติไว้ในหมวดว่าด้วยรัฐสภาเป็นหลักจนมาถึงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน คือ  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ นั้นได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการป้องกัน 
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนของสมาชิกรัฐสภา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีไว้ โดยได้มีการ 

๕๖ ๕๗

 ๖รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒
 มาตรา ๘๐ “สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทน 
 (๑) ต้องไม่รับตำแหน่ง หรือหน้าที่ใดจากรัฐ หน่วยราชการของรัฐ หรือหน่วยงานใด ๆ ที่อยู่ในบังคับบัญชาของรัฐ โดยมี 
ประโยชน์ตอบแทน หรือดำรงอยู่ซ่ึงตำแหน่งหน้าท่ีเช่นว่าน้ัน ท้ังน้ี นอกจากตำแหน่งรัฐมนตรีหรือข้าราชการการเมืองอ่ืน หรือตำแหน่ง 
ที่รัฐมนตรต้ีองดำรงโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือตำแหน่งท่ีรัฐสภา วุฒิสภาหรือสภาผู้แทนเป็นผู้แต่งตั้ง หรือตำแหน่งหรือหน้าที่ 
เป็นผู้สอนในมหาวิทยาลัย หรือสถานศึกษาชั้นอุดมศึกษาอื่น 
 (๒) ต้องไม่เป็นผู้จัดการ กรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน หรือลูกจ้างของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ที่รัฐหรือหน่วยราชการ 
ของรัฐเป็นผู้ลงทุนหรือถือหุ้นมากกว่าร้อยละห้าสิบของทุนหรือจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 
 (๓) ต้องไม่รับสัมปทานจากรัฐหรือหน่วยราชการของรัฐ หรือคงถือไว้ซ่ึงสัมปทานน้ัน หรือเป็นคู่สัญญากับรัฐ หรือหน่วยราชการ 
ของรัฐอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยทางอ้อม 
 (๔) ต้องไม่รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ จากรัฐหรือหน่วยราชการของรัฐเป็นพิเศษ นอกเหนือไปจากที่รัฐ หรือหน่วยราชการ 
ของรัฐปฏิบัติกับบุคคลอื่น ๆ ในธุระกิจการงานตามปรกติและนอกจากเงินหรือประโยชน์ที่พึงได้รับในฐานะเป็นสมาชิกวุฒิสภา 
หรือสมาชิกสภาผู้แทน หรือในฐานะที่ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ดำรงได้โดยไม่ต้องห้ามตามมาตรานี้...”
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แบ่งหมวดว่าด้วยการกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ไว้เป็นการเฉพาะ กล่าวคือ หมวด ๑๒ 
การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ส่วนที่ ๒ การกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ทั้งนี้ เพื่อให้
ง่ายแก่การพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นปัญหาการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ 
สาธารณะ โดยเริ่มตั้งแต่มาตรา ๒๖๕ ถึง มาตรา ๒๖๙  ดังต่อไปนี้
 มาตรา ๒๖๕ บัญญัติว่า “สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต้อง
 (๑) ไม่ดำรงตำแหน่งหรือหน้าที่ใดในหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
หรือตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 (๒) ไมร่บัหรอืแทรกแซงหรอืกา้วกา่ยการเขา้รบัสมัปทานจากรฐั หนว่ยราชการ หนว่ยงานของรฐั 
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจอันมี 
ลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทที่รับสัมปทาน
หรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
 (๓) ไมร่บัเงนิหรอืประโยชนใ์ด ๆ จากหนว่ยราชการ หนว่ยงานของรฐั หรอืรฐัวสิาหกจิ เปน็พเิศษ 
นอกเหนือไปจากที่หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติต่อบุคคลอื่น ๆ ในธุรกิจ 
การงานตามปกติ
 (๔) ไม่กระทำการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๔๘
 บทบัญญัติมาตรานี้มิให้ใช้บังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับ 
เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ เงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันและมิให้ใช้ 
บังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับหรือดำรงตำแหน่งกรรมาธิการของ 
รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา หรือกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งในการบริหารราชการแผ่นดิน
 ให้นำ ความใน (๒) (๓) และ (๔) มาใช้บังคับกับคู่สมรสและบุตรของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
หรือสมาชิกวุฒิสภา และบุคคลอื่นซึ่งมิใช่คู่สมรสและบุตรของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ  

สมาชิกวุฒิสภานั้น ที่ดำเนินการในลักษณะผู้ถูกใช้ ผู้ร่วมดำเนินการหรือผู้ได้รับมอบหมายจาก  

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาให้กระทำการตามมาตรานี้ด้วย”
 บทบัญญัติในมาตรา ๒๖๕ ดังกล่าวข้างต้นมีเจตนารมณ์เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหาย 
แกร่ฐั หรอืการแสวงหาประโยชนโ์ดยมชิอบในระหวา่งการปฏบิตัหินา้ทีข่องสมาชกิรฐัสภา คูส่มรส บตุร  
และบุคคลอื่นซึ่งมิใช่คู่สมรสและบุตรที่ดำเนินการในลักษณะผู้ถูกใช้ ผู้ร่วมดำเนินการ หรือผู้ได้รับ 
มอบหมายให้กระทำการ
 อนึ่ง การได้หรือการเสียประโยชน์ฝ่ายหนึ่ง ย่อมได้แก่ การเสียหรือการได้ประโยชน์อีกฝ่ายหนึ่ง  
เช่นนี้เรียกว่า “ผลประโยชน์ขัดกัน” ซึ่งจะก่อให้เกิดสถานการณ์ขาดจริยธรรม ยากต่อการตัดสินใจ 
ทำให้ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์สาธารณะ เมื่อผู้ดำรงตำแหน่ง 
คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตัวของตนมากกว่าประโยชน์สาธารณะ การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว 
กับการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่จึงขัดกันในลักษณะที่ผลประโยชน์ส่วนตนได้มาจากการเสียไป 
ซึ่งประโยชน์สาธารณะ๗ 
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 มาตรา ๒๖๖ บัญญัติว่า “สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต้องไม่ใช้สถานะหรือ 
ตำแหนง่การเปน็สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืสมาชกิวฒุสิภาเขา้ไปกา้วกา่ยหรอืแทรกแซงเพือ่ประโยชน ์
ของตนเอง ของผู้อื่น หรือของพรรคการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในเรื่อง ดังต่อไปนี้
 (๑) การปฏบิตัริาชการหรอืการดำเนนิงานในหนา้ทีป่ระจำของขา้ราชการ พนกังาน หรอืลกูจา้ง 
ของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่หรือราชการส่วนท้องถิ่น
 (๒) การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง และเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ ซึ่งมี 
ตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำและมิใช่ข้าราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือ
 (๓) การให้ข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำและมิใช่ข้าราชการการเมือง พนักงาน  
หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือราชการ 
ส่วนท้องถิ่น พ้นจากตำแหน่ง”
 เจตนารมณต์ามบทบญัญตัใินมาตรา ๒๖๖ คอื ปอ้งกนัมใิหส้มาชกิรฐัสภากา้วกา่ยหรอืแทรกแซง 
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานของรัฐ
 มาตรา ๒๖๗ บัญญัติว่า “ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๒๖๕ มาใช้บังคับกับนายกรัฐมนตรีและ 
รัฐมนตรีด้วย เว้นแต่เป็นการดำรงตำแหน่งหรือดำเนินการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และจะดำรง 
ตำแหนง่ใดในหา้งหุน้สว่น บรษิทั หรอืองคก์ารทีด่ำเนนิธรุกจิโดยมุง่หาผลกำไรหรอืรายไดม้าแบง่ปนักนั  
หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใดก็มิได้ด้วย”
 เจตนารมณ์ของมาตรา ๒๖๗ ประสงค์ให้นำหลักการห้ามการดำรงตำแหน่งอื่นใดตาม 
มาตรา ๒๖๕ มาใช้กับผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีด้วย เพื่อป้องกันการใช้อำนาจหน้าที่
แสวงหาประโยชน์ส่วนตน
 มาตรา ๒๖๘ บญัญตัวิา่ “นายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรจีะกระทำการใดทีบ่ญัญตัไิวใ้นมาตรา ๒๖๖ 
มิได้ เว้นแต่เป็นการกระทำตามอำนาจหน้าที่ในการบริหารราชการตามนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภา 
หรือตามที่กฎหมายบัญญัติ”
 มาตรา ๒๖๘ มีเจตนารมณ์เพื่อเป็นหลักประกันแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐจากการถูกแทรกแซงทาง 
การเมือง เว้นแต่เป็นการกระทำตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น
 มาตรา ๒๖๙ บัญญัติว่า “นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต้องไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นใน 
ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท หรือไม่คงไว้ซึ่งความเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทต่อไป  
ทั้งนี้ ตามจำนวนที่กฎหมายบัญญัติ ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้ใดประสงค์จะได้รับ 
ประโยชน์จากกรณีดังกล่าวต่อไป ให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้นั้นแจ้งให้ประธานกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทจุรติแหง่ชาตทิราบภายในสามสบิวนันบัแตว่นัทีไ่ดร้บัแตง่ตัง้ และใหน้ายกรฐัมนตรี 
หรอืรฐัมนตรผีูน้ัน้โอนหุน้ในหา้งหุน้สว่นหรอืบรษิทัดงักลา่วใหน้ติบิคุคลซึง่จดัการทรพัยส์นิเพือ่ประโยชน์ 
ของผู้อื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

 ๗คณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ์ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุม สภาร่างรัฐธรรมนูญ, เจตนารมณ์
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐, หน้า ๒๕๖ – ๒๕๗.



กฎหมายภายใต้หลัก  Conflict of Interest 

จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒

 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะกระทำการใดอันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารหรือจัดการใด ๆ  
เกี่ยวกับหุ้นหรือกิจการของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทตามวรรคหนึ่ง มิได้
 บทบญัญตัมิาตรานีใ้หน้ำมาใชบ้งัคบักบัคูส่มรสและบตุรทีย่งัไมบ่รรลนุติภิาวะของนายกรฐัมนตรี
และรัฐมนตรีด้วย และให้นำบทบัญญัติมาตรา ๒๕๙ วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม”
 บทบัญญัติในมาตรา ๒๖๙ ดังกล่าวนี้ มีเจตนารมณ์เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติหน้าที่ของ
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีให้เป็นไปโดยสุจริตและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสำคัญ
 จากการศึกษาเจตนารมณ์ของการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
นั้นได้พบว่าหลักการเรื่องผลประโยชน์ขัดกัน (Conflict of Interest) เป็นหลักการคงเดิมตามรัฐธรรม
นูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
เช่น การขยายบังคับบุคคลซึ่งเดิมบังคับใช้เฉพาะสมาชิกรัฐสภา (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภา) เท่านั้น ก็ได้เพิ่มเติมให้บังคับใช้ถึงคู่สมรส บุตร และบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจากสมาชิก 
รัฐสภาด้วย ตลอดจนคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีด้วย

๓.	 หลักการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง	
	 พ.ศ.	๒๕๓๙	:	หลักความเป็นกลางไม่มีส่วนได้เสีย
 ในการปฏิบัติหน้าที่หรือการทำคำสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง 
ปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๓๙  ก็มีหลักการในทำนองเดียวกันกับหลัก Conflict of Interest ที่ได้กำหนดให้ 
เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาทำคำสั่งทางปกครองจะต้องมีความเป็นกลางไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ตน 
เป็นผู้พิจารณา โดยกฎหมายได้บัญญัติห้ามเจ้าหน้าที่ทำคำสั่งทางปกครอง ในกรณีที่ตนมีส่วนได้เสีย 
ในเรื่องนั้น และจัดกระบวนการให้คู่กรณีได้มีโอกาสโต้แย้งความไม่เป็นกลางของเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่ง 
ทางปกครอง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนก่อนที่จะทำคำสั่งทางปกครองหรือภายหลังที่ได้มีคำสั่ง 
ทางปกครองแล้วก็ตาม โดยมีรายละเอียดดังนี้
 มาตรา ๑๓ บัญญัติว่า “เจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้จะทำการพิจารณาทางปกครองไม่ได้
 (๑) เป็นคู่กรณีเอง
 (๒) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี
 (๓) เป็นญาติของคู่กรณี คือ เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด ๆ
 หรือเป็นพี่น้องหรือลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงภายในสามชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงาน 
นับได้เพียงสองชั้น
 (๔) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทนของคู่กรณี
 (๕) เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี
 (๖) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง”
 มาตรา ๑๔ บัญญัติว่า “เมื่อมีกรณีตามมาตรา ๑๓ หรือคู่กรณีคัดค้านว่าเจ้าหน้าที่ผู้ใดเป็น 
บุคคลตามมาตรา ๑๓ ให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นหยุดการพิจารณาเรื่องไว้ก่อน และแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา 
เหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งทราบ เพื่อที่ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวจะได้มีคำสั่งต่อไป

๖๐ ๖๑



บทความทางวิชาการ

จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒

 การยื่นคำคัดค้าน การพิจารณาคำคัดค้าน และการสั่งให้เจ้าหน้าที่อื่นเข้าปฏิบัติหน้าที่แทน 
ผู้ที่ถูกคัดค้านให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง”
 มาตรา ๑๕ บญัญตัวิา่ “เมือ่มกีรณตีามมาตรา ๑๓ หรอืคูก่รณคีดัคา้นวา่กรรมการในคณะกรรมการ 
ที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครองคณะใดมีลักษณะดังกล่าว ให้ประธานกรรมการเรียกประชุม 
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาเหตุคัดค้านนั้น ในการประชุมดังกล่าวกรรมการผู้ถูกคัดค้านเมื่อได้ 
ชี้แจงข้อเท็จจริงและตอบข้อซักถามแล้วต้องออกจากที่ประชุม
 ถ้าคณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครองคณะใดมีผู้ถูกคัดค้านในระหว่างที่กรรมการ 
ผู้ถูกคัดค้านต้องออกจากที่ประชุมให้ถือว่าคณะกรรมการคณะนั้นประกอบด้วยกรรมการทุกคน 
ที่ไม่ถูกคัดค้าน
 ถ้าที่ประชุมมีมติให้กรรมการผู้ถูกคัดค้านปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 
สองในสามของกรรมการทีไ่มถ่กูคดัคา้น กใ็หก้รรมการผูน้ัน้ปฏบิตัหินา้ทีต่อ่ไปได ้มตดิงักลา่วใหก้ระทำ
โดยวิธีลงคะแนนลับและให้เป็นที่สุด
 การยื่นคำคัดค้านและการพิจารณาคำคัดค้านให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด 
ในกฎกระทรวง”
 มาตรา ๑๖ บัญญัติว่า “ในกรณีมีเหตุอื่นใดนอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓ เกี่ยวกับ 
เจ้าหน้าที่หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครองซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจ 
ทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง เจ้าหน้าที่หรือกรรมการผู้นั้นจะกระทำการพิจารณา 
ทางปกครองในเรื่องนั้นไม่ได้...”

๔.	 หลักการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง	:	
	 หลักความเป็นกลางของผู้พิพากษาหรือตุลาการ
 โดยที่เหตุแห่งการคัดค้านผู้พิพากษา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๑ 
ซึ่งบัญญัติว่า “เมื่อคดีถึงศาล ผู้พิพากษาคนหนึ่งคนใดในศาลนั้นอาจถูกคัดค้านได้ในเหตุใดเหตุหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้
 (๑) ถ้าผู้พิพากษานั้นมีผลประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องอยู่ในคดีนั้น
 (๒) ถา้เปน็ญาตเิกีย่วขอ้งกบัคูค่วามฝา่ยใดฝา่ยหนึง่  คอืวา่เปน็บพุการ ี หรอืผูส้บืสนัดานไมว่า่ชัน้ใด ๆ   
หรือเป็นพี่น้อง หรือลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงภายในสามชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้ 
เพียงสองชั้น
 (๓) ถ้าเป็นผู้ที่ได้ถูกอ้างเป็นพยานโดยที่ได้รู้ได้เห็นเหตุการณ์หรือโดยเป็นผู้เชี่ยวชาญ มีความรู ้
เป็นพิเศษเกี่ยวข้องกับคดีนั้น
 (๔) ถ้าได้เป็นหรือเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้แทนหรือได้เป็นทนายความของคู่ความฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งมาแล้ว
 (๕) ถ้าได้เป็นผู้พิพากษาน่ังพิจารณาคดีเดียวกันน้ันในศาลอ่ืนมาแล้วหรือเป็นอนุญาโตตุลาการมาแล้ว

๖๐ ๖๑



กฎหมายภายใต้หลัก  Conflict of Interest 

จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒

 (๖) ถ้ามีคดีอีกเรื่องหนึ่งอยู่ในระหว่างพิจารณาซึ่งผู้พิพากษานั้นเองหรือภริยา หรือญาติทาง 
สืบสายโลหิตตรงขึ้นไปหรือตรงลงมาของผู้พิพากษานั้นฝ่ายหนึ่งพิพาทกับคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
หรือภริยาหรือญาติทางสืบสายโลหิตตรงขึ้นไปหรือตรงลงมาของคู่ความฝ่ายนั้นอีกฝ่ายหนึ่ง
 (๗) ถ้าผู้พิพากษานั้นเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้หรือเป็นนายจ้างของคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง”
 จากบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าหลักการในมาตรา ๑๑ ก็มีที่มาจากหลัก Conflict 
of Interest โดยบุคคลที่จะทำการตัดสินชี้ขาดคดี หากปรากฏว่ามีผลประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้อง 
อยู่ในคดีนั้น หรือมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับคู่ความในคดี ก็จะต้องมีการงดเว้นไม่เข้าร่วมในการ 
พิจารณาวินิจฉัยคดีนั้น เพื่อป้องกันการลำเอียงจากการมีผลประโยชน์ได้เสียนั่นเอง  
 นอกจากหลักผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) จะปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย และกฎหมายมหาชนต่าง ๆ แล้ว หลักผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of  
Interest) ก็ยังปรากฏอยู่ในกฎหมายเอกชน ซึ่งในบางครั้งหากมิได้พิจารณาถึงเจตนารมณ์ที่แท้จริง 
ที่อยู่เบื้องหลังหรือพิจารณาเพียงผิวเผินแล้วก็อาจจะไม่ได้สังเกตว่าหลักกฎหมายดังกล่าวก็มีที่มาจาก 
หลัก Conflict of Interest เช่นกัน ดังปรากฏในหลักการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
ในมาตราต่าง ๆ ดังนี้

๕.	 หลักการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	:	
	 หลัก	Conffllflict	of	Interest
 ประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย ์เปน็กฎหมายทีก่ำหนดหนา้ทีแ่ละความรบัผดิระหวา่งเอกชน 
กบัเอกชนดว้ยกนัเอง ซึง่นติสิมัพนัธร์ะหวา่งเอกชนหรอืบคุคลในสงัคมดว้ยกนัเองนี ้กย็อ่มมผีลประโยชน์ 
ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ของบุคคลอื่น ซึ่งในการทำหน้าที่หรือกระทำการ 
บางอย่างอาจจะเกิดการทับซ้อนหรือขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์หรือสิทธิ 
เสรีภาพของผู้อื่นได้ ตัวอย่างเช่น  
 ในวงการธุรกิจก็มีผลประโยชน์ทับซ้อนให้เห็นในอุตสาหกรรมด้านการแพทย์ของประเทศ 
สหรฐัอเมรกิาซึง่กำลงัถกูตรวจสอบเกีย่วกบัผลประโยชนท์บัซอ้นมากยิง่ขึน้ โดยนกัวจิยัของสหรฐัอเมรกิา 
และออสเตรเลียร่วมกันเปิดเผยบทสรุปของรายงานผลการศึกษาที่ชี้ว่าแพทย์เกือบทุกคน 
มีความใกล้ชิดกับบริษัทผลิตยา โดยแพทย์ถึงร้อยละ ๒๕ ยอมรับว่าได้รับเงินโดยตรงจากบริษัท 
ผลติยา ในขณะทีแ่พทยฝ์กึหดัรอ้ยละ ๙๔ สารภาพวา่มคีวามสมัพนัธอ์ยา่งหนึง่อยา่งใดกบัอตุสาหกรรมยา 
แมว้า่สว่นใหญจ่ะหมายถงึการเลีย้งอาหารหรอืการใหต้วัอยา่งยากต็าม แตก่อ่นหนา้นีผ้ลการศกึษาอืน่ ๆ   
ก็พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทยาและแพทย์มีผลต่อการสั่งยาของแพทย์ นั่นแปลว่ายาที่เราใช ้
อาจจะแพงกว่าที่จำเป็นได้ ถ้าแพทย์พยายามสั่งยาจากบริษัทที่ตนมีความสัมพันธ์แทนยาที่ใช้ได้ 
เหมอืนกนัแตถ่กูกวา่๘ หรอืในธรุกจิใหญห่ลายทีร่ะบเุรือ่ง conflict of interest ไวช้ดัเจนในกฎระเบยีบ 
ขององค์กร บางที่แสดงตัวอย่างให้ชัดเจนเลยว่าแบบใดเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น บริษัทอีริคสัน 

๖๒ ๖๓



บทความทางวิชาการ

จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒

ระบตุวัอยา่งวา่ พนกังานไมค่วรใชโ้อกาสทางธรุกจิทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งการทำงานเพือ่ตนเอง ถา้พบวา่ 
จะเป็นผลเสียต่อตัวองค์กร พนักงานไม่ควรใช้สินทรัพย์หรือข้อมูลของบริษัท หรือตำแหน่งหน้าที่ 
ในบริษัทเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง อีกตัวอย่างของบริษัทอีริคสันคือ การว่าจ้าง นอกเหนือจาก 
การเป็นพนักงานบริษัทอีริคสันไม่ว่าจะได้ค่าจ้างหรือไม่ ต้องไม่มีผลกระทบต่อผลการทำงานในบริษัท 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเวลาหรือความสนใจในงาน๙  เป็นต้น
 จากตัวอย่างข้างต้นจะพบว่าหลักผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ก็มีในทาง 
กฎหมายเอกชนเชน่กนั  ซึง่ในประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิยข์องไทยกไ็ดม้กีารกำหนดในกฎหมาย
บางเรื่องเพื่อแก้ปัญหาการขัดกันแห่งผลประโยชน์ไว้เช่นกัน อาทิเช่น

 ๕.๑ ผู้แทนของนิติบุคคลมีประโยชน์ได้เสียขัดกับนิติบุคคล
  มาตรา ๗๔  บัญญัติว่า “ถ้าประโยชน์ได้เสียของนิติบุคคลขัดกับประโยชน์ได้เสียของ 
ผู้แทนของนิติบุคคลในการอันใด ผู้แทนของนิติบุคคลนั้นจะเป็นผู้แทนในการอันนั้นไม่ได้”
  กรณีผู้แทนของนิติบุคคลมีประโยชน์ได้เสียขัดกับนิติบุคคล เป็นกรณีที่เกิดผลประโยชน์ 
ทับซ้อนหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวของผู้แทนนิติบุคคล (private interest) 
กับผลประโยชน์ของนิติบุคคล ซึ่งเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นผู้แทนนิติบุคคล จะมีผลต่อ 
การตัดสินใจ การใช้วิจารณญาณในทางใดทางหนึ่งในฐานะผู้แทนนิติบุคคล ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยง 
ผลประโยชน์ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น กฎหมายจึงกำหนดให้ผู้แทนของนิติบุคคลจะเป็นผู้แทน  

ในการอันนั้นไม่ได้  
  ด้วยเหตุนี้  จึงเห็นได้ว่า มาตรา ๗๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็มี   
หลัก  Conflict of Interest อยู่เบื้องหลัง

 ๕.๒ ส่วนได้เสียของกรรมการหรือสมาชิกของสมาคมขัดกับสมาคม
  มาตรา ๙๙ บญัญตัวิา่ “ในกรณทีีจ่ะมมีตใินเรือ่งใด ถา้สว่นไดเ้สยีของกรรมการหรอืสมาชกิ 
ของสมาคมผู้ใดขัดกับประโยชน์ได้เสียของสมาคม กรรมการหรือสมาชิกของสมาคมผู้นั้นจะออกเสียง 
ลงคะแนนในเรื่องนั้นไม่ได้”
  มาตรา ๙๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติห้ามชัดเจนมิให้กรรมการหรือ 
สมาชกิของสมาคมผูม้สีว่นไดเ้สยีขดักบัประโยชนไ์ดเ้สยีของสมาคมออกเสยีงลงมตใินเรือ่งนัน้ ๆ  ซึง่เปน็ 
หลักการสำคัญในการจัดการนิติบุคคล กล่าวคือ หากประโยชน์ได้เสียของนิติบุคคลขัดกับประโยชน์ 
ไดเ้สยีของผูแ้ทนนติบิคุคลในการอนัใด ผูแ้ทนของนติบิคุคลนัน้จะเปน็ผูแ้ทนในการอนันัน้ไมไ่ด ้โดยเหตผุล 
ของหลักการนี้เป็นเหตุผลทำนองเดียวกันกับหลักเรื่องตัวการตัวแทน ตามมาตรา ๘๐๕ ที่ห้ามตัวแทน 
ทำนิติกรรมกับตัวเองในนามของตนเอง หรือในฐานที่เป็นตัวแทนของบุคคลภายนอก รวมทั้งมี 
ความคลา้ยคลงึกบับทบญัญตัแิหง่รฐัธรรมนญู มาตรา ๑๗๗ เรือ่งขอ้หา้มในการออกเสยีงลงคะแนนของ 
รัฐมนตรี ที่มีเจตนารมณ์เพื่อยืนยันหลักความรับผิดชอบของรัฐมนตรีต่อรัฐสภา และกำหนดหลักการ 

 ๘http://www.komchadluek.net
 ๙http://www.ericsson.com
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ซึง่เปน็จรยิธรรมของนกัการเมอืงทีจ่ะไมป่ฏบิตัหินา้ทีเ่ปน็ผูต้รวจสอบและผูถ้กูตรวจสอบในขณะเดยีวกนั   
เพราะมีส่วนได้เสียทับซ้อนกันอยู่ในการปฏิบัติหน้าที่นั่นเอง

 ๕.๓ ส่วนได้เสียในการขายทอดตลาด 
  มาตรา ๕๑๑ บญัญตัวิา่ “ทา่นหา้มมใิหผู้ท้อดตลาดเขา้สูร้าคา หรอืใชใ้หผู้ห้นึง่ผูใ้ดเขา้สูร้าคา  
ในการทอดตลาดซึ่งตนเป็นผู้อำนวยการเอง ”
  มาตรา ๕๑๒ บัญญัติว่า “ท่านห้ามมิให้ผู้ขายเข้าสู้ราคาเอง หรือใช้ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าสู้ราคา  
เวน้แตจ่ะไดแ้ถลงไวโ้ดยเฉพาะในคำโฆษณาบอกการทอดตลาดนัน้ วา่ผูข้ายถอืสทิธทิีจ่ะเขา้สูร้าคาดว้ย” 
  จากบทบัญญัติในมาตรา ๕๑๑ และมาตรา ๕๑๒ ดังกล่าวข้างต้น กำหนดให้การขาย 
ทอดตลาดนัน้ ตอ้งหา้มมใิหผู้ข้ายทอดตลาดเขา้สูร้าคาหรอืเสนอทีจ่ะซือ้ เนือ่งจากผลประโยชนร์ะหวา่ง 
ผู้ขายกับผู้ซื้อจะขัดกัน (Conflict of Interest) เนื่องจากผู้ขายย่อมประสงค์จะขายได้ในราคาสูง ๆ  
ในขณะที่ผู้ซื้อก็ย่อมประสงค์จะซื้อได้ในราคาต่ำ ๆ ดังนั้น หากผู้ขายทอดตลาดเข้าซื้อเสียเองแล้ว 
ก็อาจทำให้ราคาที่ขายไม่เป็นไปตามหลักการที่ควรจะเป็น ซึ่งผิดหลักของการขายทอดตลาด

 ๕.๔ ส่วนได้เสียของกรรมการและผู้แทนในบริษัทจำกัด 
  มาตรา ๑๑๖๘ บัญญัติว่า “.... อนึ่ง ท่านห้ามมิให้ผู้เป็นกรรมการประกอบการค้าขายใด ๆ 
อันมีสภาพเป็นอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับการค้าขายของบริษัทนั้น ไม่ว่าทำเพื่อประโยชน์ 
ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่นหรือ ไปเข้าหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างค้าขายอื่นซึ่งประกอบกิจการ 
มีสภาพเป็นอย่างเดียวกันและแข่งขันกับกิจการของบริษัทโดยมิได้รับความยินยอมของที่ประชุมใหญ ่
ของผู้ถือหุ้น
  บทบัญญัติที่กล่าวมาข้างบนนี้ให้ใช้บังคับตลอดถึงบุคคลซึ่งเป็นผู้แทนของกรรมการด้วย”
  จากมาตรา ๑๑๖๘ จะพบวา่หลกัการหา้มกรรมการประกอบการคา้แขง่กบับรษิทัเปน็หลกัการ 
ที่สะท้อนให้เห็นว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายก็เพื่อป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนนั่นเอง

 ๕.๕ ประโยชน์ของผู้ใช้อำนาจปกครองขัดกับประโยชน์ของผู้เยาว์
  มาตรา ๑๕๗๕ บญัญตัวิา่ “ถา้ในกจิการใด ประโยชนข์องผูใ้ชอ้ำนาจปกครองหรอืประโยชน์ 
ของคู่สมรสหรือบุตร ของผู้ใช้อำนาจปกครองขัดกับประโยชน์ของผู้เยาว์ ผู้ใช้อำนาจปกครองต้องได้รับ
อนุญาตจากศาลก่อนจึงจะทำกิจการนั้นได้มิฉะนั้นเป็นโมฆะ”
  มาตรา ๑๕๗๖ บัญญัติว่า “ประโยชน์ของผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือของคู่สมรสหรือบุตร 
ของผูใ้ชอ้ำนาจปกครอง ตามมาตรา ๑๕๗๕ ใหห้มายความรวมถงึประโยชนใ์นกจิการดงัตอ่ไปนีด้ว้ย คอื 
  (๑) ประโยชน์ในกิจการที่กระทำกับห้างหุ้นส่วนสามัญที่บุคคลดังกล่าวนั้นเป็นหุ้นส่วน
  (๒) ประโยชนใ์นกจิการทีก่ระทำกบัหา้งหุน้สว่นจำกดัทีบ่คุคลดงักลา่วนัน้เปน็หุน้สว่นจำพวก 
ไม่จำกัดความรับผิด”
  จากกรณผีูใ้ชอ้ำนาจปกครองหรอืคูส่มรสของผูใ้ชอ้ำนาจปกครอง มปีระโยชนข์ดักบัประโยชน ์
ของผูเ้ยาว ์ซึง่แมจ้ะเปน็บคุคลในครอบครวักต็าม กย็อ่มมปีญัหาผลประโยชนท์บัซอ้นหรอืขดัแยง้กนัได ้
เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวกฎหมายจึงกำหนดให้ศาลเป็นผู้อนุญาตก่อนการทำกิจการนั้น ๆ
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 จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายต่าง ๆ ตามที่ผู้เขียนได้กล่าวอ้างดังกล่าวข้างต้น 
จะพบว่ามีหลัก Conflict of Interest อยู่เบื้องหลัง โดยหลักกฎหมายในบางมาตราก็อาจจะพิจารณา 
เหน็ไดโ้ดยชดัเจนเมือ่เทยีบเคยีงกบับทบญัญตัใินกฎหมายอืน่ ๆ ทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั โดยพจิารณา 
จากเจตนารมณ์หรือคำพิพากษาของศาลเป็นแบบในการเปรียบเทียบ แต่ในบางกรณีหรือบางมาตรา  
โดยเฉพาะตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย์ เชน่ มาตรา ๑๖๐๕ กรณทีายาทยกัย้ายทรพัย์มรดก 
และมาตรา ๑๗๒๒ และมาตรา ๑๗๒๔ เกี่ยวกับการจัดการมรดก๑๐  นั้น มีข้อสังเกตว่าจะเป็นหลักการ 
ในเรื่อง Conflict of Interest ด้วยหรือไม่ 
 อย่างไรก็ตาม แม้จะมิได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรว่าเป็นเรื่อง Conflict of 
Interest หรือไม่ก็ตาม แต่หลักกฎหมายต่าง ๆ ก็ล้วนแต่มีเจตนารมณ์เพื่อให้คนในสังคมได้อยู่ร่วมกัน 
อย่างปกติสุขบนพื้นฐานของความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ซึ่งหากผู้ใดอาศัยฐานะที่ตนเป็นผู้มีอำนาจ 
ในการตัดสินใจตักตวงผลประโยชน์เพ่ือตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบหรือกระทำการอันเป็นเอารัดเอาเปรียบ 
ผู้อื่นแล้ว ก็ย่อมเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักทั่วไปของกฎหมายนั่นเอง  
 

 ๑๐มาตรา ๑๖๐๕ บัญญัติว่า “ทายาทคนใดยักย้ายหรือปิดบังทรัพย์มรดกเท่าส่วนที่ตนจะได้หรือมากกว่านั้นโดยฉ้อฉล  
หรือรู้อยู่ว่าตนทำให้เสื่อมประโยชน์ของทายาทคนอื่น ทายาทคนนั้นต้องถูกจำกัดมิให้ได้มรดกเลย แต่ถ้าได้ยักย้ายหรือปิดบังทรัพย์ 
มรดกน้อยกว่าส่วนที่ตนจะได้ ทายาทคนนั้นต้องถูกกำจัดมิให้ได้มรดกเฉพาะส่วนที่ได้ยักย้ายหรือปิดบังไว้นั้น
  มาตรานี้ มิให้ใช้บังคับแก่ผู้รับพินัยกรรม ซึ่งผู้ตายได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้เฉพาะสิ่งเฉพาะอย่างในอันที่จะได้รับ 
ทรัพย์สินนั้น”
  มาตรา ๑๗๒๒ บัญญัติว่า “ผู้จัดการมรดกจะทำนิติกรรมใด ๆ ซึ่งตนมีส่วนได้เสียเป็นปฏิปักษ์ต่อกองมรดกหาได้ไม่ 
เว้นแต่พินัยกรรมจะได้อนุญาตไว้ หรือได้รับอนุญาตจากศาล”
  มาตรา ๑๗๒๔ บัญญัติว่า “ทายาทย่อมมีความผูกพันต่อบุคคลภายนอกในกิจการทั้งหลายอันผู้จัดการมรดกได้ทำไป  
ภายในขอบอำนาจในฐานะที่เป็นผู้จัดการมรดก
  ถ้าผู้จัดการมรดกเข้าทำนิติกรรมกับบุคคลภายนอก โดยเห็นแก่ทรัพย์สินอย่างใด ๆ หรือประโยชน์อย่างอื่นใด อันบุคคล 
ภายนอกได้ให้หรือได้ให้คำมั่นว่าจะให้เป็นลาภส่วนตัว ทายาทหาต้องผูกพันไม่ เว้นแต่ทายาทจะได้ยินยอมด้วย”. 

๖๔ ๖๕
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การศึกษากฎหมายที่มหาวิทยาลัย 

เป็นการศึกษาให้รู้แจ้งเห็นจริง 

ประกอบด้วยเหตุด้วยผล 

ซึ่งต้องอาศัยทฤษฎีเป็นรากฐาน  

ฉะนั้น จึงเป็นความคิดที่ผิดที่คิดว่าทฤษฎ ี

ไม่เป็นของจำเป็น เรียนไปก็เสียเวลา 

ควรศึกษาทางปฏิบัติดีกว่า  

การศึกษาในทางปฏิบัติโดยไม่รู้ถึงทฤษฎ ี

ย่อมเป็นการศึกษาที่มีอันตราย 

เพราะเป็นการศึกษาที่ไม่มีหลักสำหรับคิด

ศาสตราจารย์ ดร.หยุด  แสงอุทัย อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  อดีตอาจารย์คณะนิติศาสตร์  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๖๖
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 ๑จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันอังคาร ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา  
ณ ห้องประชุม จิตติ ติงศภัทิย์ ชั้น ๑ ตึกเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์.

 ปัจจุบันได้มีปัญหาประเด็นความสงสัยและความวิตกห่วงใยของหลาย ๆ ฝ่าย เกี่ยวกับการ 
ขอพระราชทานอภยัโทษใหแ้กผู่ต้อ้งโทษหรอืบคุคลทีไ่ดร้บัโทษทางอาญานัน้ กระบวนการและขัน้ตอน 
ที่ถูกต้องเป็นอย่างไร ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางวิชาการรวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
ต่าง ๆ ตามประเพณีที่เคยยึดถือและปฏิบัติมา ทางคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้จัด 
ใหม้กีารสมัมนาทางวชิาการ เรือ่ง “พระราชอำนาจของพระมหากษตัรยิใ์นการพระราชทานอภยัโทษ” 
ขึน้ เมือ่วนัที ่๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ทีผ่า่นมา ทัง้นี ้โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งในทกุภาคสว่น 
และประชาชนผู้มีความสนใจได้เข้าร่วมรับฟังข้อคิดเห็น และหลักการที่ถูกต้องในทางวิชาการ รวมทั้ง 
แนวทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่อดีตเท่าที่มีมาจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนเพื่อให้ประชาชน 
ทั่วไปได้นำไปคิดตรึกตรองต่อสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นบนพื้นฐานของความถูกต้อง 
แห่งหลักการ มิใช่เป็นไปตามกระแสที่เกิดขึ้นในสังคมในขณะนี้ 
       โดยการสัมมนาทางวิชาการในครั้งนี้ ทางวิทยากร 

ผู้ทรงคุณวุฒิได้ ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์รวมทั้ งได้อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมสัมมนาอย่างกว้างขวาง 

สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

   นางสาวปรียาพร  ศรีมงคล  รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ 
ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความหมาย ประเภท และขั้นตอนของ 

การพระราชทานอภัยโทษ ดังนี้   
 “การพระราชทานอภัยโทษ” หมายถึง การพระราชทาน 

พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แก่ผู้ต้องโทษที่คดีถึงที่สุด 

นางสาวเพลินตา  ตันรังสรรค์ 
นิติกร สำนักกฎหมาย

พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์
ในการพระราชทานอภัยโทษ๑
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แล้วให้ได้รับการปล่อยตัวหรือลดโทษแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพระบรมราชวินิจฉัยของ 
พระมหากษตัรยิต์ามพระราชอำนาจทีก่ำหนดไวใ้นรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐  
มาตรา ๑๙๑ ประกอบประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา ภาค ๗ อภยัโทษ เปลีย่นโทษหนกัเปน็เบา 
และลดโทษ ตั้งแต่มาตรา ๒๕๙ ถึงมาตรา ๒๖๗
    การพระราชทานอภัยโทษ หากแบ่งตามลักษณะของผู้ได้รับการอภัยโทษแล้ว อาจแบ่งได้เป็น  
๒ ประเภท คือ
 ประเภทที่ ๑ การพระราชทานอภัยโทษเป็นการทั่วไป คือ การพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้อง 
ราชทัณฑ์หรือผู้ต้องโทษ โดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามการถวายคำแนะนำของคณะรัฐมนตร ี
ต่อพระมหากษัตริย์ ตามมาตรา ๒๖๑ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในกรณีนี้ 
ทางราชการจะเป็นผู้ดำเนินการให้แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ในทุกขั้นตอน โดยที่ผู้ต้องราชทัณฑ์มิต้อง 
ดำเนินการใด ๆ ซึ่งการพระราชทานอภัยโทษเป็นการทั่วไปนี้ มักจะมีขึ้นในวโรกาสมหามงคลต่าง ๆ  
เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น เนื่องในโอกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษก หรือพระราชพิธี 
รัชมังคลาภิเษก เป็นต้น
 ประเภทที่ ๒ การพระราชทานอภัยโทษเฉพาะราย คือ การพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้อง 
ราชทัณฑ์หรือผู้ต้องโทษเป็นรายบุคคล โดยการทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ ตามการ 
ถวายคำแนะนำของรฐัมนตรวีา่การกระทรวงยตุธิรรม สว่นจะไดร้บัพระราชทานอภยัโทษหรอืไมเ่พยีงใด 
ขึ้นอยู่กับพระบรมราชวินิจฉัยขององค์พระมหากษัตริย์ โดยผู้มีสิทธิยื่นเรื่องทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอ 
พระราชทานอภัยโทษเฉพาะราย ได้แก่ ผู้ต้องโทษที่คดีถึงที่สุด หรือผู้ที่มีประโยชน์เกี่ยวข้อง อาทิเช่น 
บดิามารดา บตุร และคูส่มรส และสถานทตู (ในกรณทีีเ่ปน็นกัโทษชาวตา่งประเทศ) โดยแบง่ระยะเวลา 
ในการยื่นฎีกาทูลเกล้าฯ ขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะรายออกเป็น ๒ กรณี คือ 
  กรณีที่ ๑   หากเป็นผู้ต้องโทษกรณีทั่วไปให้ยื่นได้ทันทีที่คดีถึงที่สุด 
  กรณีที่ ๒   แต่ถ้าเป็นกรณีผู้ต้องโทษประหารชีวิต ต้องยื่นภายใน ๖๐ วัน 
      นับแต่คดีถึงที่สุด 
 สำหรับขั้นตอนการขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะรายนั้น ผู้ต้องโทษ (โทษประหารชีวิต 
จำคุก กักขัง ปรับ หรือริบทรัพย์สิน) ที่คดีถึงที่สุดแล้ว และผู้ที่มีประโยชน์เกี่ยวข้องสามารถยื่นเรื่องราว 
ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษผ่านเรือนจำ/ทัณฑสถาน หรือกระทรวงยุติธรรม หรือ 
สำนักราชเลขาธิการ หรือกระทรวงการต่างประเทศ หรือสถานทูตตามแต่กรณี หลังจากรับเรื่องแล้ว  
กรมราชทัณฑ์จะไปสอบสวนเรื่องราวยังเรือนจำ/ทัณฑสถานที่ควบคุมผู้ต้องโทษ จากนั้นจะเสนอ 
ความเห็นให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมลงนาม เพื่อนำความขึ้นกราบบังคมทูลฯ ผ่านสำนัก 
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และสำนักราชเลขาธิการ เมื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยเช่นไร ก็จะส่งผลฎีกา 
ดังกล่าวให้กรมราชทัณฑ์ทราบและดำเนินการพร้อมทั้งแจ้งผลให้ผู้ยื่นเรื่องราวทูลเกล้าฯ ทราบต่อไป 
 สำหรับกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงของกรมราชทัณฑ์ที่มีการขอพระราชทานอภัยโทษว่า ก่อนที่ 
กรมราชทัณฑ์จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขอพระราชทานอภัยโทษจะต้องพิจารณา 
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องค์ประกอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๕๙ ให้ครบถ้วนเป็นเบื้องต้น 
เสียก่อน กล่าวคือ จะต้องเป็นผู้ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้รับโทษทางอาญา หรือเป็นผู้ที่มีประโยชน ์
เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึง บิดา มารดา บุตร สามี ภรรยา หรือญาติที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดเท่านั้น ไม่รวมถึง 
ทนายความซึ่งไม่ถือว่าเป็นผู้ที่มีประโยชน์เกี่ยวข้อง (สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตีความแล้ว 
ว่าไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์แห่งเจตนารมณ์ของมาตรา ๒๕๙ จึงไม่อาจยื่นได้) เมื่อองค์ประกอบ 
ครบถ้วนแล้วกรมราชทัณฑ์ก็จะดำเนินเรื่องตามขั้นตอนต่อไป 
 ตัวอย่าง การขอพระราชทานอภัยโทษ เช่น กรณีฆ่าคนตายโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อน  
โดยร่วมกันกระทำความผิด ๒ คน คนหนึ่งเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ให้อีกคนหนึ่งนั่งซ้อนท้าย 
เพือ่ไปยงิผูอ้ืน่ ศาลมคีำพพิากษาลงโทษประหารชวีติจำเลยทัง้สอง ตอ่มาจำเลยไดท้ลูเกลา้ฯ ถวายฎกีา  
ขอ้เทจ็จรงิปรากฏวา่ผูท้ีท่ำหนา้ทีข่บัขีร่ถจกัรยานยนตม์อีายเุพยีง ๒๐ ป ีและไมเ่คยมปีระวตักิารกระทำ 
ความผิดมาก่อน แต่อีกรายที่มีหน้าที่ยิงนั้นเคยกระทำความผิดในข้อหาซ่องโจรและเสพยาเสพติด 
ดังนั้น จำเลยที่ทำหน้าที่ขับขี่รถจักรยานยนต์จึงได้รับการอภัยโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิต ส่วนอีกคน 
ที่มีประวัติการกระทำความผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ไม่ได้รับการอภัยโทษ 

 นายสัก  กอแสงเรือง  อดีตนายกสภาทนายความและโฆษกคณะกรรมการตรวจสอบ 
การกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) ได้ให้หลักการเกี่ยวกับ 
การอภัยโทษตามกฎหมายว่า การที่บุคคลจะไม่ต้องรับผิดหรือพ้นจาก 
ความผิดในทางอาญานั้นจะต้องพิจารณาว่าเป็นความผิดในทาง 
การเมอืงดว้ยหรอืไม ่เพราะหากเปน็ความผดิในทางการเมอืงแลว้ 
เช่น การปฏิวัติรัฐประหารหรือการยึดอำนาจเพื่อเปลี่ยนแปลง 
การปกครอง ก็จะนิรโทษกรรมโดยการตราเป็นพระราชกำหนด 
หรือการมีบทบัญญัติยกเว้นความผิดไว้ในรัฐธรรมนูญ เช่น 
รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๙  
ซึ่งได้บัญญัติว่า “บรรดาการใด ๆ ที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ว่าเป็น 
การชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการกระทำที่เกี่ยวเนื่องกับ 
กรณดีงักลา่วไมว่า่กอ่นหรอืหลงัวนัประกาศใชร้ฐัธรรมนญูนี ้ใหถ้อืวา่การนัน้และการกระทำนัน้ชอบดว้ย 
รัฐธรรมนูญนี้” 
 ซึ่งถือว่าเป็นการยกเว้นความผิดให้แก่คณะปฏิรูปการปกครองฯ นั่นเอง แต่ในกรณีของการ 
อภัยโทษหรือยกเว้นโทษเป็นส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะตราเป็นกฎหมายใหม ่
หรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ผ่านทางรัฐสภาซึ่งเป็นองค์กรผู้ใช้อำนาจนิติบัญญัติ เช่น การออก 
กฎหมายเพื่อยกเว้นให้การกระทำใด ๆ ไม่ถือว่าเป็นความผิดอีกต่อไป หรือยกเว้นความผิด อาทิเช่น 
ความผิดเกี่ยวกับการหลบหนีทหาร อาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืน เป็นต้น 

๖๙
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 โดยกระบวนการหรือขั้นตอนของการขอพระราชทานอภัยโทษนั้นต้องเป็นไปตามที่กฎหมาย 
กำหนด ซึ่งมีวิธีการคิดที่สำคัญสรุปได้ ๓ ประการ คือ 
 ประการที่ ๑ การที่จะอภัยให้แก่บุคคลใดได้ บุคคลนั้นจะต้องสำนึกผิดเสียก่อน เนื่องจาก 
เจตนารมณข์องการยกเวน้หรอืลดหยอ่นโทษคอื เพือ่ใหโ้อกาสผูก้ระทำผดิไดก้ลบัตวัเปน็คนด ีปญัหาคอื 
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นมีพฤติกรรมใดบ้างที่แสดงออกให้เห็นว่ามีความสำนึกผิดแล้วหรือไม่ 
 ประการท่ี ๒ คำร้องขอต้องไม่กล่าวถึงความไม่ถูกต้องหรือความไม่เป็นธรรมของคำพิพากษา 
เนือ่งจากคำพพิากษาของศาลนัน้เมือ่ถงึทีส่ดุแลว้ยอ่มเปลีย่นแปลงแกไ้ขไมไ่ด ้ดงันัน้ การขอพระราชทาน 
อภัยโทษต้องยอมรับผลคำวินิจฉัยของศาลโดยไม่โต้เถียงหรือกล่าวพาดพิงว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือ 
ไม่ชอบธรรม มิฉะนั้น ก็จะสุ่มเสี่ยงต่อความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลได้
 ประการที่ ๓ การได้รับพระราชทานอภัยโทษ บุคคลดังกล่าวต้องเป็นนักโทษชั้นดี เพราะหาก 
เป็นนักโทษชั้นเลวก็อาจจะไม่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ซึ่งความเป็นนักโทษชั้นดีหรือไม่ต้องมีการ 
รวบรวมพยานหลกัฐาน และขอ้มลูขอ้เทจ็จรงิตา่ง ๆ  ประกอบเพือ่พจิารณา เชน่ กระทำความผดิฐานใด 
ได้รับโทษมาแล้วมากน้อยเพียงใด และมีความประพฤติปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น
 พรอ้มกนันี ้ใครข่อยกตวัอยา่งคดทีีเ่กดิขึน้ทีม่กีารขอพระราชทานอภยัโทษ ซึง่ทกุตวัอยา่งลว้นเปน็ 
คดีที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วทั้งสิ้น 
    ตัวอย่างที่ ๑  นักโทษชายชาวออสเตรเลียได้ขอพระราชทายอภัยโทษผ่านทาง 
เอกอัครราชทูตออสเตรเลียในคดียาเสพติด ซึ่งศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ๑๕ ปี โดยให้ 
เหตุผลว่าตนเป็นบุตรคนเดียวซึ่งมีมารดาที่กำลังป่วย และตนได้กระทำความผิดเป็นครั้งแรก 
มีความสำนึกผิดในการกระทำแล้ว อีกทั้งตัวจำเลยเองก็มีอาการป่วยต้องรักษาตัวในออสเตรเลีย 
จึงขอพระราชทานอภัยโทษ ก็ได้รับพระราชทานอภัยโทษ 
    ตัวอย่างที่ ๒  นกัโทษหญงิ อาย ุ๖๓ ป ีกระทำความผดิคดยีาเสพตดิถกูจำคกุ 
ตลอดชีวิต และได้รับการลดโทษจากจำคุก ๕๐ ปี เหลือ ๒๕ ปี ขอพระราชทานอภัยโทษ 
ก็ได้รับพระราชทานอภัยโทษให้กึ่งหนึ่ง เหลือ ๑๒ ปี ๖ เดือน
     ตัวอย่างที่ ๓  นักโทษชายต้องโทษในข้อหาฆ่าคนตายโดยไตร่ตรอง 
ไว้ก่อนและด้วยวิธีการทารุณโหดร้าย ได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตขอพระราชทาน 
อภยัโทษแตไ่มไ่ดร้บั ทัง้นีร้ฐัมนตรวีา่การกระทรวงยตุธิรรมไดใ้หค้วามเหน็วา่ไมม่เีหตผุล 
อันสมควรให้อภัยโทษ ซึ่งก็มีพระราชกระแสให้ยกฎีกาเสีย
    ตัวอย่างที่ ๔  นายวรีะ มสุกิพงศ ์ตอ้งคดหีมิน่พระบรมเดชานภุาพ 
ถูกจำคุกที่เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ ขอทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาซึ่งได้รับการอภัยโทษ 
ปล่อยตัวไป 
 สำหรบัวตัถปุระสงคแ์ละประโยชนข์องการอภยัโทษมดีว้ยกนัหลายประการ  
ได้แก่
     (๑) ก่อให้เกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเกิด 
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แก่ผู้ต้องโทษที่ได้รับพระราชทาน 
อภัยโทษ 



สรุปสัมมนาทางวิชาการ
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    (๒) เปน็สิง่จงูใจใหค้นประพฤตดิ ีปฏบิตัติามกฎระเบยีบ ทำประโยชนใ์หก้บัสว่นรวม 
เพราะถ้าเป็นนักโทษชั้นเลวแล้วก็จะไม่ได้รับพิจารณาให้อภัยโทษ 
    (๓) สามารถแกไ้ขความรนุแรงของโทษหรอืความผดิพลาดในกระบวนการตา่ง ๆ ได ้
ดังตัวอย่างเช่น กรณีเหตุการณ์วิกฤติตุลา การที่ผู้พิพากษาต้องถูกไล่ออก ซึ่งผู้พิพากษาเหล่านั้น 
กไ็ดท้ลูเกลา้ฯ ถวายฎกีาขอพระราชทานอภยัโทษ และไดร้บัพระราชทานอภยัโทษใหก้ลบัเขา้รบัราชการ  
อันเป็นการบรรเทาโทษที่ต้องถูกให้ออกจากราชการ 
    หรือในกรณีของนักศึกษาแพทย์ทหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าที่เรียน 
จนปสีดุทา้ยแลว้ ไดน้ำโทรศพัทม์อืถอืของเพือ่นไปซอ่นเพือ่กลัน่แกลง้เลน่ จนถกูมตสิภาแพทยพ์ระมงกฎุ 
ลงความเหน็วา่เปน็ความผดิฐานลกัทรพัย ์และเปน็การกระทำทีไ่มส่มควรจงึลงโทษไลอ่อก ซึง่การไลอ่อก 
ทำใหก้ารเรยีนมาตลอดระยะเวลา ๖ ป ีตอ้งลม้เหลวหมด มารดาของนกัศกึษาแพทยผ์ูน้ีจ้งึขอพระราชทาน 
อภัยโทษ ก็ได้รับพระราชทานพระกระแสลงมาว่าให้ตัดสิทธินักศึกษาแพทย์คนนี้ไม่ให้เข้ารับปริญญา 
ในปีนี้ แต่ให้ไปทำงานเป็นแพทย์ผู้ช่วยแพทย์ประจำบ้าน และให้เข้ารับปริญญาในปีต่อไป ผลปรากฏ 
ตอ่มาวา่นกัศกึษาแพทยค์นนีไ้ดร้บัรางวลัเปน็แพทยด์เีดน่ ซึง่หากเรือ่งนีไ้มไ่ดม้กีารทลูเกลา้ฯ ถวายฎกีา 
ประเทศเราก็จะเสียแพทย์ที่ดีไปอีกหนึ่งคน 
 สำหรับตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์ในกรณีมีการอภัยโทษนั้น เมื่อมีพระราชกฤษฎีกา 
อภยัโทษกจ็ะมกีารตัง้คณะกรรมการตรวจสอบผูท้ีจ่ะไดร้บัพระราชทานอภยัโทษตามพระราชกฤษฎกีา 
โดยจะแตง่ตัง้ผูพ้พิากษาเขา้ไปเปน็คณะกรรมการ ซึง่ตรวจสอบแลว้กจ็ะสง่รายชือ่ผูท้ีไ่ดร้บัพระราชทาน 
อภยัโทษไปยงัศาลแหง่ทอ้งทีข่องเรอืนจำนัน้ ๆ  เพือ่ดำเนนิการออกหมายตอ่ไป เชน่ หากเปน็การอภยัโทษ 
ปล่อยก็จะออกหมายปล่อยตัวไป แต่ถ้าเป็นการอภัยโทษลดโทษก็จะออกหมายจำคุกฉบับใหม่ให้เหลือ 
โทษตามที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษลดลง เป็นต้น และศาลก็จะตรวจสอบการปฏิบัติตามผลของ 
การพระราชทานอภัยโทษต่อไปด้วย 
 ส่วนกรณีการทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาโดยบุคคลอื่นที่ เกิดขึ้นในขณะนี้  ถือเป็นเรื่องใหม่  
ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน อันเป็นปัญหาที่ต้องขบคิดอย่างรอบคอบว่าจะสามารถกระทำได้หรือไม่ 
ถ้าทำได้แล้ว จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ที่จะขอพระราชทานอภัยโทษ หรือจะขอ 
พระราชทานอภัยโทษโดยฝ่าฝืนต่อความประสงค์ของผู้ที่ถูกลงโทษได้หรือไม่ ปัญหาดังกล่าวเหล่านี ้
สมควรที่ทุกฝ่ายจะได้พิจารณาศึกษาข้อมูลและกฎหมายต่าง ๆ ให้ครบถ้วนเสียก่อนก่อนที่จะตัดสินใจ 
ทั้งนี้เพื่อไม่ให้การตัดสินใจเกิดความผิดพลาดหรือถูกกล่าวอ้างในภายหลังว่าไม่ทราบได้ นั่นเอง 

 นายรณกรณ์  บุญมี  อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ให้ข้อมูล 
เกี่ยวกับแนวคิดเรื่องการอภัยโทษ และความแตกต่างของการเปลี่ยนแปลงผลคำพิพากษาตาม 
กฎหมายอาญา ดังนี้ 
 การเปลี่ยนแปลงผลของคำพิพากษามี ๓ กรณี คือ
 กรณีที่ ๑ การอภัยโทษ คือ การให้อภัย โดยให้อภัยที่โทษ ซึ่งโทษในทางอาญา มี ๕ ฐาน ได้แก่ 
ประหารชีวิต จำคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพย์สิน แต่มิได้ให้อภัยที่การกระทำหรือความผิด 

๗๐ ๗๑



พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในการพระราชทานอภัยโทษ

จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒

 การอภยัโทษถอืเปน็การอภยัทานอยา่งหนึง่ของพระมหากษตัรยิ ์โดยใชอ้ำนาจทางบรหิารในการ 
ให้อภัยแก่พสกนิกรของพระองค์ โดยพิจารณาจากความประพฤติหรือพฤติกรรมของผู้กระทำความผิด 
เป็นการเฉพาะรายว่ามีแนวโน้มที่จะกลับตนเป็นคนดีได้หรือไม่ หรือมีลักษณะพิการหรือทุพพลภาพ 
ซึ่งสมควรได้รับโอกาสให้กลับคืนสู่สังคมได้เร็วขึ้น
 “อภัยโทษ” ตามภาษาฝรั่งเศสอ่านว่า Grâce (กรา (เซอ)) มีความหมายว่า การให้อภัย  
หรือความเมตตาปรานี ซึ่งศาสตราจารย์เอช เอกูต์ ผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมายของฝรั่งเศสกล่าวว่า  
“การอภัยโทษ คือ ความเมตตาปรานีอันมาจากอธิปัตย์หรือประมุขแห่งรัฐอันมีที่ประสงค์ที่จะ 
ให้ผู้ต้องคำพิพากษาให้ลงโทษนั้น ได้รับโทษทั้งหมดหรือแต่บางส่วน” ซึ่งแนวความคิดดังกล่าวนี้
ปรากฏอย่างชัดเจนในประเทศไทย ทั้งนี้ เนื่องจากประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์มาช้านาน  
ความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์กับราษฎรก็มีลักษณะพิเศษในรูปแบบพ่อปกครองลูก เช่น 
ในสมยัสโุขทยั เปน็ตน้ นอกจากนี ้รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๑  
กบ็ญัญตัไิวอ้ยา่งชดัเจนวา่ “พระมหากษตัรยิท์รงไวซ้ึง่พระราชอำนาจในการพระราชทานอภยัโทษ”  
 การอภัยโทษหากแบ่งตามผลของการได้รับอภัยโทษแล้ว แบ่งได้ ๓ ประเภท คือ 
    ๑) การอภัยโทษปล่อย ในกรณีของการอภัยโทษปล่อยนั้นจะมีผลทางกฎหมายทำให้ 
ผู้ได้รับการอภัยโทษพ้นจากการถูกบังคับตามคำพิพากษาเลย เช่น กรณีผู้ได้รับการอภัยโทษที่ต้อง 
คำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก หากได้รับการอภัยโทษปล่อยแล้ว ผลก็คือ ผู้นั้นไม่ต้องถูกบังคับตาม 
คำพิพากษาอีกต่อไป
    ๒) การอภัยโทษลดโทษ ในกรณีของการอภัยโทษลดโทษนั้นจะมีผลทางกฎหมาย 
ทำให้ผู้ได้รับการอภัยโทษที่ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ไม่ต้องถูกคำบังคับตามคำพิพากษาแต่เพียง 
บางส่วน เช่น กรณีผู้ได้รับการอภัยโทษที่ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกตลอดชีวิต หากได้รับการ 
อภัยโทษลดโทษเป็นจำคุก ๕๐ ปีแล้ว ผลก็คือ ผู้นั้นไม่ต้องถูกบังคับตามคำพิพากษาคือไม่ต้องถูกจำคุก 
ตลอดชีวิต แต่จำคุก ๕๐ ปี แทน 
    ๓) การอภัยโทษเปลี่ยนโทษ  ในกรณีของการอภัยโทษเปลี่ยนโทษนั้นจะมีผล 
ทางกฎหมายทำให้ผู้ได้รับการอภัยโทษที่ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ไม่ต้องถูกคำบังคับโทษตาม
คำพิพากษา เช่น กรณีผู้ได้รับการอภัยโทษที่ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ประหารชีวิต หากได้รับ 
การอภัยโทษเปลี่ยนโทษเป็นจำคุกตลอดชีวิตแล้ว ผลก็คือ ผู้นั้นไม่ต้องถูกบังคับตาม 
คำพิพากษาคือ ไม่ต้องถูกประหารชีวิต แต่เปลี่ยนโทษเป็นจำคุกตลอด 
ชีวิตแทน 
 กรณีที่ ๒ นิรโทษกรรม  คำว่า “นิร” หมายความว่า ปราศจาก 
และคำว่า “กรรม” หมายถึง การกระทำ ดังนั้น “นิรโทษกรรม” 
จงึหมายถงึ การกระทำทีเ่ปน็โทษนัน้ปราศจาก หมดสิน้ไป หรอืลมืไปนัน่เอง 
ซึ่งจะนำมาใช้เมื่อสังคมเกิดความวุ่นวายหรือเกิดความขัดแย้งในทาง 
การเมืองอย่างรุนแรงและมีผู้กระทำความผิดเป็นจำนวนมากหรือเกือบ 
ทั้งประเทศ ซึ่งหากจะเอาผิดแก่บุคคลทั้งหลายเหล่านั้นก็ต้องดำเนินการ 
กับทุกคนทั้งหมดจึงจำเป็นต้องนิรโทษกรรม  

๗๒ ๗๓



สรุปสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒

 การอภัยโทษกับนิรโทษกรรมมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ อภัยโทษ ต้องมีโทษแล้วถึงจะอภัยได้ 
และคำพิพากษาต้องถึงที่สุดแล้วด้วย แต่นิรโทษกรรมนั้นจะย้อนหลังไปที่การกระทำตั้งแต่เริ่มต้น  
ดังนั้น แม้จะยังไม่ได้ฟ้องศาลและคำพิพากษาจะยังไม่ถึงที่สุดก็ตาม ก็นิรโทษกรรมได้เสมอ อีกทั้ง 
การนิรโทษกรรมก็เป็นอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติอันเป็นอำนาจของผู้แทนปวงชนชาวไทย 
 กรณีที่ ๓ ล้างมลทิน หมายถึง ผู้กระทำความผิดที่ได้รับโทษเสร็จเด็ดขาดทั้งหมดไปแล้ว 
และไดร้บัการปลอ่ยตวัหรอืพน้โทษแลว้ แตอ่ยา่งไรกต็ามผูก้ระทำความผดิเหลา่นีก้ย็งัตอ้งมมีลทนิตดิตวั 
ไปตลอด ดังนั้น เมื่อรัฐได้แก้ไขเยียวยาพฤติกรรมโดยการจับกุมคุมขังแล้ว จึงควรล้างมลทินให้โดยการ 
ลบประวัติอาชญากรรมเพื่อมิให้มลทินติดตัวไปนั่นเอง 

 ดร. ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล  อาจารย์ประจำภาควิชา 
กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ให้ข้อมูล 
เกี่ ยวกับพระราชอำนาจของพระมหากษัตริ ย์ ในการ 
พระราชทานอภัยโทษตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ว่า พระราชอำนาจในการพระราชทานอภัยโทษนั้น โดยทั่วไป 
แล้วเป็นอำนาจของประมุขของประเทศ ไม่ว่าประเทศนั้น 
จะปกครองด้วยระบอบใดก็ตามเพียงแต่หลักเกณฑ์หรือกติกา 
ในการอภัยโทษอาจจะแตกต่างกันออกไป 
 ในส่วนของประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
ประมุข ซึ่งมีหลักการ “The King Can Do No Wrong” ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้บัญญัติหลักการดังกล่าวไว้ในมาตรา ๑๙๕ โดยบัญญัติว่า “บทกฎหมาย 
พระราชหัตถเลขา และพระบรมราชโองการอันเกี่ยวกับราชการแผ่นดิน ต้องมีรัฐมนตรีลงนาม 
รับสนองพระบรมราชโองการ.... ” หลักการ The King Can Do No Wrong ดังกล่าวนี้มีความหมายว่า 
พระมหากษตัรยิจ์ะทรงใชพ้ระราชอำนาจไดต้อ่เมือ่มผีูท้ลูเกลา้ทลูกระหมอ่มขึน้ไปเทา่นัน้ ซึง่ผูท้ลูเกลา้ฯ 
คือ รัฐมนตรี ดังนั้น โดยหลักการของหลัก The King Can Do No Wrong ผู้ที่ต้องรับผิดคือรัฐมนตรี 
นั่นเอง เพราะพระมหากษัตริย์ทรงอยู่เหนือการเมือง คือ อยู่เหนือความถูกผิดทางการเมือง ถ้าจะมี 
ใครที่เป็นผู้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นคนนั้นก็คือคนที่ทูลเกล้าฯ ถวายขึ้นไป 
 มาตรา ๑๙๕ วรรคหนึ่งตอนท้าย บัญญัติว่า “เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญนี้” 
หมายความว่า หากรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ว่าใครเป็นผู้ลงนามและสนองพระบรมราชโองการก็ให้เป็นไป 
ตามนัน้ เชน่ มาตรา ๑๗๑ บญัญตัใิหป้ระธานสภาผูแ้ทนราษฎรเปน็ผูล้งนามรบัสนองพระบรมราชโองการ 
แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี เป็นต้น แต่ถ้าไม่มีบัญญัติไว้ในที่ใดหรือเขียนไว้กว้าง ๆ  ว่าพระมหากษัตริย์  
ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในเรื่องใด ๆ  ก็หมายถึง นายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
และเมือ่เปน็ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการแลว้กต็อ้งเปน็ผูซ้ึง่มอีำนาจหนา้ทีใ่นการทลูเกลา้ฯ ถวายขึน้ไป  
แต่ถ้าหากว่ามีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น เช่น กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติอาจบัญญัติ 
ว่าให้รัฐมนตรีกระทรวงหนึ่งกระทรวงใดเป็นผู้สนองรับพระบรมราชโองการหรือผู้ทูลเกล้าฯ ก็ให้ 
เป็นไปตามนั้น 

๗๒ ๗๓



พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในการพระราชทานอภัยโทษ

จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒

 สำหรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอภัยโทษตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีมาตรา 
หลักที่เกี่ยวข้อง คือ 
 มาตรา ๒๕๙ บัญญัติว่า “ผู้ต้องคำพิพากษาให้รับโทษอย่างใด ๆ  หรือผู้ที่มีประโยชน์เกี่ยวข้อง  
เมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว ถ้าจะทูลเกล้าฯ ถวายเรื่องราวต่อพระมหากษัตริย์ขอรับพระราชทานอภัยโทษ  
จะยืน่ตอ่รฐัมนตรวีา่การกระทรวงยตุธิรรมกไ็ด”้ บทบญัญตัใินมาตรา ๒๕๙ นีเ้ปน็กรณกีารอภยัโทษเปน็ 
รายบุคคล (Individual Pardon) ซึ่งหากผู้ถวายเรื่องราวเป็นผู้ต้องโทษอยู่ในเรือนจำก็ให้ยื่นต่อพัศดี 
หรือผู้บัญชาการเรือนจำ และเมื่อพัศดีหรือผู้บัญชาการเรือนจำได้รับเรื่องราวแล้วก็จะส่งเรื่องไปยัง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมต่อไป (ตามหลักเกณฑ์ในมาตรา ๒๖๑๒ ) และอีกกรณีหนึ่งคือ  
มาตรา ๒๖๑ ทวิ ซึ่งบัญญัติว่า “ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นเป็นการสมควรจะถวายคำแนะนำต่อ 
พระมหากษัตริย์ขอให้พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องโทษก็ได้....” ซึ่งเป็นกรณีการอภัยโทษทั่วไป 
(General Pardon) โดยการอภัยโทษทั่วไปเป็นการให้อภัยโทษแก่ผู้ต้องโทษจำนวนมากที่เป็นการ 
แสดงออกถึงพระเมตตาคุณของพระมหากษัตริย์ที่มีต่อราษฎรของพระองค์ในวโรกาสที่สำคัญ ๆ  
ซึง่เทา่ทีไ่ดท้รงมพีระมหากรณุาธคิณุนบัตัง้แตท่รงขึน้ครองราชยใ์น พ.ศ. ๒๔๘๙ เปน็ตน้มา อาจแยกแยะ 
เหตุการณ์ วโรกาส หรือโอกาสอันเป็นที่มาของการพระราชทานอภัยโทษทั่วไปได้ ดังนี้๓ 
   ๑) เหตุการณ์ที่เกี่ยวแก่พระราชวงศ์ ทั้งนี้ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็นต้นมา ได้มีการ 
พระราชทานอภัยโทษทั่วไปในเหตุการณ์ที่เกี่ยวแก่พระราชวงศ์เป็นจำนวนมาก โดยพระราชกฤษฎีกา 
เช่น เนื่องในโอกาสแห่งพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา, เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอันเป็น 
อภิลักขิตสมัยที่สำคัญ, เนื่องในงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๔๙ และเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้น
   ๒) เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับศาสนา ทั้งนี้ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นต้นมา ได้มีการพระราชทาน 
อภัยโทษทั่วไปในเหตุการณ์ดังกล่าวคือ พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๐๐  
พระพุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองและยั่งยืนมาครบ ๒๕ ศตวรรษ
   ๓) เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมือง ทั้งนี้ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็นต้นมา ได้มีการ 
พระราชทานอภัยโทษทั่วไปในเหตุการณ์บ้านเมืองโดยพระราชกฤษฎีกา ดังนี้  เนื่องในโอกาสที่ได้มี 
พระราชพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๑๑, เนื่องในโอกาสที่ได้มีการ 
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๑๗ และในโอกาสที่สมเด็จ 
พระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารทรงผนวช เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๑ และในโอกาส 
ที่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๒๑ 

๗๔ ๗๕

 ๒มาตรา ๒๖๑ บัญญัติว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีหน้าที่ถวายเรื่องราวต่อพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งถวาย 
ความเห็นว่าควรพระราชทานอภัยโทษหรือไม่
 ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดถวายเรื่องราว ถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเห็นเป็นการสมควรจะถวายคำแนะนำต่อ 
พระมหากษัตริย์ขอให้พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องคำพิพากษานั้นก็ได้
 ๓โปรดดู “พระราชอำนาจในการพระราชทานอภัยโทษ” ของ รองศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล  
บทความวารสารวิชาการศาลปกครอง ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – เมษายน) ๒๕๕๒ หน้า ๔๑ – ๔๕.



สรุปสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒

 สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ เกี่ยวกับกรณีการเข้าชื่อ ๑,๐๐๐,๐๐๐ รายชื่อเพื่อขอ 
พระราชทานอภัยโทษให้แก่พันตำรวจโท ทักษิณ  ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีนั้น จัดได้ว่าเป็นเรื่อง 
ของการขอพระราชทานอภัยโทษเป็นรายบุคคล ตามมาตรา ๒๕๙ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญา ทัง้นีเ้พือ่ความไมส่บัสนคลาดเคลือ่นในหลกัการทีถ่กูตอ้ง จงึมปีระเดน็ทีต่อ้งทำความเขา้ใจ 
ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ตอ้งเปน็บคุคลผูม้สีทิธยิืน่ขอพระราชทานอภยัโทษ ซึง่บคุคลผูท้ีจ่ะมสีทิธยิืน่ขอพระราชทาน 
อภัยโทษต้องเป็นบุคคลประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังนี้
    (๑.๑)  ผูต้อ้งโทษตามคำพพิากษาถงึทีส่ดุ หมายถงึ ใครกต็ามทีต่อ้งคำพพิากษาถงึทีส่ดุ 
ให้รับโทษทางอาญาอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าจะขอพระราชทานอภัยโทษก็สามารถยื่นขอพระราชทาน 
อภัยโทษต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ 
    (๑.๒)  ผู้ที่มีประโยชน์เกี่ยวข้อง ได้แก่ บุพการี บุตร และคู่สมรส เท่านั้น ไม่รวมถึง 
ลูกพี่ลูกน้องและญาติในชั้นหลาน ดังนั้น การเข้าชื่อกันของผู้ที่ชื่นชอบในตัวบุคคลย่อมไม่ถือเป็น 
ผู้ที่มีประโยชน์เกี่ยวข้องที่จะมีสิทธิขอพระราชทานอภัยโทษได้แม้ว่าจะมีกี่ล้านรายชื่อก็ตาม 
เพราะฉะนั้นหากพันตำรวจโท ทักษิณ  ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จะขอพระราชทานอภัยโทษก็ต้อง
ดำเนินการด้วยตนเอง หรือจะให้บุพการีหรือบุตรดำเนินการแทนก็ได้ แต่สำหรับภริยาที่หย่ากันเฉพาะ
ในทางนิตินัยเท่านั้นยังเป็นประเด็นข้อสงสัยที่ต้องพิจารณาว่าจะยื่นได้หรือไม่ 
 (๒) ต้องมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว เนื่องจากการพระราชทานอภัยโทษกับนิรโทษกรรมมีความ 
แตกต่างกันคือ ถ้าเป็นนิรโทษกรรมคดีไม่ต้องถึงที่สุด เช่น การปฏิวัติรัฐประหาร เมื่อทหารทำการ 
ยึดอำนาจเสร็จก็จะยกเลิกรัฐธรรมนูญซึ่งมีความผิดในข้อหากบฏ ดังนั้นก็จะนิรโทษกรรมตัวเอง 
ซึ่งสามารถทำได้ในทุกขั้นตอนและเป็นอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติ แต่สำหรับการพระราชทานอภัยโทษ
ตามความในมาตรา ๑๙๑ ประกอบกบัมาตรา ๑๙๕ ของรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทยนัน้ ถอืเปน็ 
พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ภายใต้หลัก The King Can Do No Wrong คือ ต้องมีผู้ลงนาม 
รับสนองพระบรมราชโองการ โดยทั้ง ๒ มาตราดังกล่าวนี้บัญญัติอยู่ในหมวด ๙ คณะรัฐมนตรี ดังนั้น 
การอภัยโทษจึงเป็นเรื่องของฝ่ายบริหาร  
 อย่างไรก็ตาม ก็มีกรณียกเว้นที่พระราชทานอภัยโทษได้แม้คดียังไม่ถึงที่สุด ซึ่งในทางปฏิบัติ 
ที่ผ่านมาถ้าเป็นคดีอาญาก็มีเฉพาะเรื่องคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเท่านั้นที่มีการขอพระราชทาน 
อภัยโทษได้ในขณะที่คดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล 
 เมือ่พจิารณากรณขีองพนัตำรวจโททกัษณิ ชนิวตัร อดตีนายกรฐัมนตร ีพบวา่มคีดทีีม่คีำพพิากษา 
ถึงที่สุดเพียงคดีเดียวคือ คดีทุจริตการจัดซื้อที่ดินย่านรัชดาภิเษก ส่วนคดีอื่น ๆ ยังไม่ถึงที่สุดหรือต้อง 
จำหน่ายคดีออกจากสารบบความชั่วคราว เช่น คดีทุจริตโครงการออกสลากพิเศษเลขท้าย ๓ ตัว ๒ ตัว 
หรอืหวยบนดนิ อยูร่ะหวา่งการพจิารณา คดรีำ่รวยผดิปกตอิยูร่ะหวา่งการไตส่วนพยานหลกัฐาน สว่นคดี 
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (เอ็กซิมแบงก์) ให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำกับรัฐบาลพม่า  
และคดีแปลงค่าสัมปทานโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นภาษีสรรพสามิตศาลได้จำหน่ายคดีชั่วคราวเนื่องจาก 
จำเลยหลบหนีคดี เป็นต้น เพราะฉะนั้น หากจะขอพระราชทานอภัยโทษก็ทำได้เฉพาะคดีทุจริต 
การจดัซือ้ทีด่นิยา่นรชัดาภเิษกเพยีงคดเีดยีวเทา่นัน้ สว่นคดอีืน่ไมส่ามารถทีจ่ะขอพระราชทานอภยัโทษได ้ 

๗๔ ๗๕
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 (๓) ต้องยื่นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวคือ เมื่อมีสิทธิยื่นขอพระราชทาน 
อภัยโทษแล้ว ไม่ว่าผู้ต้องโทษตามคำพิพากษาถึงที่สุดหรือผู้ที่มีประโยชน์เกี่ยวข้องจะยื่นต่อเรือนจำ 
ทัณฑสถาน หรือสำนักราชเลขาธิการก็ตามสุดท้ายก็ต้องกลับมาที่กระทรวงยุติธรรม  ทั้งนี้  
ตามบทบัญญัติมาตรา ๒๖๑ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่ว่า “รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงยุติธรรมมีหน้าที่ถวายเรื่องราวต่อพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้ง 
ถวายความเห็นว่าควรพระราชทานอภัยโทษหรือไม่” จึงเป็นการ 

กำหนดใหร้ฐัมนตรวีา่การกระทรวงยตุธิรรมมหีนา้ทีถ่วายเรือ่งราว 
ต่อพระมหากษัตริย์ ซึ่งหมายความว่า ไม่ว่าจะยื่นไปที่ใครก็ตาม 
ผู้ที่จะถวายเรื่องราวการขอพระราชทานอภัยโทษก็คือรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงยุติธรรมเท่านั้น และความในมาตรา ๒๖๑ 
วรรคสองยังบัญญัติอีกว่า “ในกรณีที่ไม่มีผู้ถวายเรื่องราว  
ถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเห็นเป็นการสมควรจะ 

ถวายคำแนะนำต่อพระมหากษัตริย์ขอให้พระราชทานอภัยโทษ 
แก่ผู้ต้องคำพิพากษานั้นก็ได้” 

    สำหรบัประเดน็ทีต่อ้งพจิารณาคอืถอ้ยคำในมาตรา ๒๖๑ วรรคหนึง่ตอนทา้ย ทีบ่ญัญตัวิา่ 
“...พร้อมทั้งถวายความเห็นว่าควรพระราชทานอภัยโทษหรือไม่” ได้ก่อให้เกิดข้อสงสัยว่ารัฐมนตร ี
ว่าการกระทรวงยุติธรรมต้องส่งทุกเรื่องหรือไม่ เนื่องจากสามารถตีความได้เป็น ๒ แนวทาง คือ 
    แนวทางแรก ด้วยสาเหตุที่กฎหมายได้มีการบัญญัติไว้ว่าพร้อมทั้งถวายความเห็น 
ว่าควรพระราชทานอภัยโทษหรือไม่ ดังน้ัน ไม่ว่ารัฐมนตรีจะเห็นว่าควรหรือไม่ควรพระราชทานอภัยโทษ  
เมื่อได้รับเรื่องมาก็ต้องส่งทุกเรื่อง โดยมีความเห็นประกอบไปว่าเรื่องนี้ควรพระราชทานอภัยโทษ 
หรือไม่ควรพระราชทานอภัยโทษ และ
    แนวทางที่สอง คือ ถ้าพิจารณาตามหลัก The King Can Do No Wrong ของการ 
ปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเปน็ประมขุ รฐัมนตรวีา่การกระทรวงยตุธิรรม 
น่าจะมีอำนาจในการที่จะไม่ทูลเกล้าฯ ในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่เห็นว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์ เนื่องจาก 
ผู้ที่ต้องรับผิดชอบผลในทางการเมืองและผลในทางกฎหมายหรือทุกเรื่องที่ตามมาก็คือ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการอันเป็นหลักการสำคัญเพื่อปกป้อง 
สถาบันพระมหากษัตริย์มิให้ลงมาอยู่ในความขัดแย้งทางการเมือง 
    ดังนั้น จึงมีความเห็นว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมน่าจะมีอำนาจในการ 
ที่จะไม่ถวายการขอพระราชทานอภัยโทษได้ ถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพิจารณาแล้วเห็นว่า 
เรื่องดังกล่าวนั้นไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งแตกต่างจากกรณ ี
ที่ยื่นเรื่องราวต่อกรมราชทัณฑ์ ซึ่งกรมราชทัณฑ์จะต้องเสนอไปทุกเรื่อง ไม่มีสิทธิที่จะแยกเรื่องใดออก
หรือดองเรื่องใดไว้ เพราะสุดท้ายแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
คือคนสุดท้ายที่ตัดสินใจว่าจะทูลเกล้าฯ ถวายหรือไม่ ไม่ใช่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง

๗๖ ๗๗
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 ในช่วงสุดท้ายของการสัมมนา วิทยากรและผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้เข้าร่วม 
สัมมนาได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพระราชทานอภัยโทษ ซึ่งมีประเด็นปัญหาที่น่าสนใจ คือ  
เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมถวายความเห็นว่าสมควรพระราชทานอภัยโทษหรือไม่นั้นจะต้อง 
ผ่านการพิจารณาของคณะองคมนตรีหรือไม่ และพระมหากษัตริย์จะทรงเห็นแย้งกับความเห็นของ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้หรือไม่ 
   ต่อประเด็นดังกล่าว นายสัก  กอแสงเรือง ได้ให้ข้อมูลว่าขั้นตอนกระบวนการที่เรื่องจะมาสู่ 
พระมหากษัตริย์ได้นั้น ต้องเป็นกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนำความขึ้นกราบบังคมทูลฯ 
ผ่านสำนักราชเลขาธิการ และสำนักราชเลขาธิการซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่กองนิติการที่ดำเนินการรวบรวม 
ประมวลเรื่องเสนอต่อที่ประชุมองคมนตรีเพื่อพิจารณาถวายความเห็นหรือถวายคำแนะนำเพื่อทรงม ี
พระบรมราชวินิจฉัยต่อไป และด้วยเหตุที่การพระราชทานอภัยโทษมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ 
กระบวนการยุติธรรมหรือกฎหมาย ซึ่งเป็นประเพณีปฏิบัติที่จะทรงได้รับคำแนะนำจากองคมนตรี  
ส่วนพระบรมราชวินิจฉัยจะเป็นประการใดนั้นก็สุดแต่จะได้ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัย
 ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององคมนตรีว่า 
ตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๑๒ วรรคสอง บญัญตัวิา่ “คณะองคมนตรมีหีนา้ทีถ่วาย 
ความเหน็ตอ่พระมหากษตัรยิใ์นพระราชกรณยีกจิทัง้ปวงทีพ่ระมหากษตัรยิท์รงปรกึษาและมหีนา้ทีอ่ืน่ 
ตามทีบ่ญัญตัใินรฐัธรรมนญูนี”้ ดงันัน้ จงึเหน็วา่ไมค่วรนำการเมอืงเขา้มาเกีย่วขอ้งเพราะบทบาทหนา้ที่ 
ขององคมนตรทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการพระราชทานอภยัโทษนัน้เปน็แคเ่พยีงทีป่รกึษาเทา่นัน้ ซึง่พระราชอำนาจ 
ของพระมหากษัตริย์ย่อมเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 
 สำหรับประเด็นที่ว่าพระมหากษัตริย์จะทรงเห็นแย้งหรือผูกพันที่ต้องตัดสินพระทัยไปตาม 
คำแนะนำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหรือไม่นั้น ต้องพิจารณาในส่วนของผู้มีหน้าที่ในการ 
ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบต่อสิ่งที่ต่าง ๆ 
ที่ เกิดขึ้น รวมทั้งต้องพิจารณาด้วยว่า หากพระองค์ต้องปฏิบัติตาม 
ทุกอย่างแล้วก็ทรงไม่ต่างอะไรกับตรายาง ดังนั้น หากเห็นว่าเรื่องที่ 
ทูลเกล้าฯ ถวายได้ดำเนินการถูกต้องไม่ขัดกับบทบัญญัติในทางกฎหมาย 
หรือระเบียบวิธีปฏิบัติข้อหนึ่งข้อใดแล้ว ย่อมเป็นเป็นพระบรมราชวินิจฉัย 
ของพระองค์ เพราะสุดท้ายแล้วผู้ต้องรับผิดชอบก็คือผู้ลงนามรับสนอง 
พระบรมราชโองการ

 จากการสัมมนาในครั้งนี้พบว่า มีความคิดเห็นในเชิงหลักการของกฎหมายไปในแนวทาง 
ที่สอดคล้องต้องกันว่าการขอพระราชทานอภัยโทษเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ 
แก่ผู้ต้องโทษที่คดีถึงที่สุดแล้วเท่านั้น ซึ่งขึ้นอยู่กับพระบรมราชวินิจฉัยของพระมหากษัตริย์  
ตามพระราชอำนาจที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยประกอบกับประมวลกฎหมาย 
วธิพีจิารณาความอาญา ดงัวลหีนึง่ซึง่ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. มาตาลกัษณ ์ ออรุง่โรจน ์หวัหนา้ภาควชิา 
กฎหมายอาญา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ผู้ดำเนินรายการ ได้กล่าวในที่สัมมนาว่า  

๗๖ ๗๗



พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในการพระราชทานอภัยโทษ

จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒

“อันความกรุณาปราณี จะมีใครบังคับก็หาไม่” ทั้งนี้ยังได้ยกตัวอย่างให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อ 
ชี้ให้เห็นถึงองค์ประกอบในการขอพระราชทานอภัยโทษอย่างชัดเจนด้วย พร้อมกันนั้นยังให้ข้อมูล
เกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอน และประเภทของการอภัยโทษ ตลอดจนความแตกต่างระหว่างคำว่า 
“การอภัยโทษ” “นิรโทษกรรม” และ “ล้างมลทิน” ซึ่งเป็นถ้อยคำที่ยังคงใช้สับสนกันอยู่ 
 นอกจากนี ้ยงัไดก้ลา่วถงึสถานการณท์ีเ่กดิขึน้ในขณะนีเ้กีย่วกบักรณกีารเขา้ชือ่ลา้นรายชือ่เพือ่ขอ 
พระราชทานอภัยโทษให้แก่ พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งจัดเป็นกรณีการขอ 

พระราชทานอภัยโทษเป็นรายบุคคล ตามมาตรา ๒๕๙  
แห่ งประมวลกฎหมายวิ ธีพิ จารณาความอาญา  
ซึ่งทำให้ปัญหาความสงสัยในพระราชอำนาจของการ 
พระราชทานอภัยโทษอันเป็นประเด็นที่สังคมกำลังให้ 
ความสนใจและแสดงความคิดเห็นอย่างแพร่หลาย 
ที่อาจสับสนคลาดเคลื่อนอยู่ได้คลี่คลายลงบนพื้นฐาน 
แห่งหลักการที่ถูกต้องชัดเจนว่า การขอพระราชทาน 
อภัยโทษโดยบุคคลผู้ที่ชื่นชอบในตัวผู้กระทำความผิด 
นั้นไม่อาจทำได้ เนื่องจากไม่ใช่ผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง 

ที่จะใช้สิทธิตามกฎหมายได้ ซึ่งไม่ว่าจะเข้าชื่อกันเป็นจำนวนกี่ล้านรายชื่อก็ตามก็ไม่บังเกิดประโยชน์ 
ในทางกฎหมายแต่อย่างใด เพราะกฎหมายได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าเพียงตัวผู้ต้องคำพิพากษา 
ถงึทีส่ดุหรอืผูท้ีม่ปีระโยชนเ์กีย่วขอ้งเพยีงชือ่เดยีวกส็ามารถยืน่ทลูเกลา้ฯ ไดแ้ลว้ ประกอบกบัพฤตกิรรม 
ที่มีการกล่าวพาดพิงถึงความไม่เป็นธรรมหรือความไม่น่าเชื่อถือในกระบวนการยุติธรรมก็ถือเป็น 
ประเด็นที่ต้องนำมาพิจารณาประกอบด้วยว่าสมควรที่จะได้รับการพระราชทานอภัยโทษหรือไม่  
เพราะเป็นเครื่องแสดงเจตนาให้เห็นว่าบุคคลผู้นั้นมีความประพฤติที่สำนึกในความผิดแล้วหรือไม่  
และด้วยเหตุท่ียังคงหลบหนีคดีไม่ยอมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก็น่าจะเป็นผลร้ายต่อผู้ย่ืนเร่ืองทูลเกล้าฯ 
เองดว้ยซำ้ แมใ้นทีส่ดุจะไดร้บัการพระราชทานอภยัโทษในคดทีีม่คีำพพิากษาถงึทีส่ดุซึง่มเีพยีงคดเีดยีว 
คือ คดีที่ดินรัชดาที่ต้องโทษจำคุก ๒ ปีแล้ว๔ จะต้องได้รับพระราชทานอภัยโทษเช่นนี้ต่อไปอีกหรือไม่ 
ในอกีหลาย ๆ คดทีีก่ารพจิารณายงัไมถ่งึทีส่ดุหรอืตอ้งจำหนา่ยคดอีอกจากสารบบความชัว่คราวจงึเปน็ 
ปัญหาข้อสงสัยที่อาจตามมาได้ 
 ดังนั้น การสร้างกระแสให้ประชาชนเป็นจำนวนมากมาลงชื่อเพื่อยื่นทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา 
ขอพระราชทานอภัยโทษ จึงเป็นการก่อให้เกิดความเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยของประชาชนขึ้น ซึ่งไม่ว่า 
พระมหากษัตริย์จะทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยเป็นประการใดก็ตาม ก็ย่อมจะก่อให้เกิดความขัดแย้ง 
ในระหวา่งประชาชนหรอืกบัสถาบนัอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ดด้ว้ย แตส่ิง่ทีเ่กดิขึน้ในขณะนีก้ไ็มอ่าจทีจ่ะโทษ
ประชาชนไดแ้ตอ่ยา่งใด ดว้ยเหตทุีป่ระชาชนยอ่มมเีจตนาหรอืความเชือ่เพยีงตอ้งการทีจ่ะชว่ยเหลอืคน 
คนหนึง่เทา่นัน้โดยมไิดพ้จิารณาถงึผลกระทบทีจ่ะตามมา จงึจำเปน็อยา่งยิง่ทีต่อ้งรณรงคย์กเลกิสิง่เหลา่นี้ 
ด้วยการตระหนักและยับยั้งการกระทำของตนเองเพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อไป 

๗๘ ๙

 ๔โปรดดู คดีหมายเลขดำที่ อม. ๑/๒๕๕๐ และคดีหมายเลขแดงที่ อม. ๑/๒๕๕๐ ซึ่งศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มีคำพิพากษา เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๑.



  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ

จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒ ๗๙

นางสาวจุฬารัตน์  ยะปะนัน
นิติกร สำนักกฎหมาย

 ก. ประวัติ ความเป็นมา และสถานะของร่างพระราชบัญญัติ ณ ปัจจุบัน* 
 ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... เสนอโดย นายเจริญ 
จรรย์โกมล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชาชน เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา เมื่อวันที่ 
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๑ โดยรา่งพระราชบญัญตัฉิบบันีไ้ดค้า้งมาจากการประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร ชดุที ่๒๓     
ปทีี ่๑ ครัง้ที ่๓ (สมยัสามญันติบิญัญตั)ิ วนัพธุที ่๑๓ สงิหาคม ๒๕๕๑ ซึง่ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งรอการพจิารณา 
ของสภาผู้แทนราษฎร

 ข. หลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย พ.ศ. ....

หลักการ
 ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

เหตุผล
 โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๓ และ 
มาตรา ๒๙๑ บัญญัติให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถเข้าชื่อเสนอกฎหมายเพื่อให้รัฐสภา 
พิจารณากฎหมายตามที่กำหนดในหมวด ๓ และหมวด ๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
และใหส้ทิธใินการเขา้ชือ่เสนอญตัตขิอแกไ้ขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูได ้อกีทัง้รฐัธรรมนญูฉบบัปจัจบุนัยงัได้ 
บัญญัติหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าชื่อขึ้นใหม่ จึงต้องปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 
ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

 ค. สาระสำคัญโดยสรุป
 ๑. บทนิยาม
  “ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตาม 
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

 *ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๒. 

ร่างพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....



ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....

จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒๘๐

  “ศาลากลางจังหวัด” หมายความรวมถึง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
  “ที่ว่าการอำเภอ” หมายความรวมถึง สำนักงานเขตและที่ว่าการกิ่งอำเภอ
  “สำนักงานเทศบาล” หมายความรวมถึง ศาลาว่าการเมืองพัทยา
 ๒. ผู้รักษาการตามกฎหมาย  
  ให้ประธานรัฐสภารักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอำนาจออกระเบียบหรือ 
ประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๕)  
 ๓. การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
  บุคคลผู้มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานรัฐสภาเพื่อให้รัฐสภาพิจารณากฎหมายตาม 
มาตรา ๑๖๓ และเสนอญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๙๑ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย จะต้องเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งอยู่ในวันที่เข้าชื่อเสนอกฎหมาย
  กฎหมายทีจ่ะเสนอใหร้ฐัสภาพจิารณาตอ้งจดัทำในรปูแบบรา่งพระราชบญัญตั ิซึง่ตอ้งมี 
หลกัการเกีย่วกบัเรือ่งทีบ่ญัญตัใินหมวด ๓ สทิธแิละเสรภีาพของชนชาวไทย หรอืหมวด ๕ แนวนโยบาย 
พื้นฐานแห่งรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และต้องมีบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ      
ในการเสนอกฎหมาย รวมทั้งต้องมีบทบัญญัติแบ่งเป็นมาตราที่ชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจได้ว่ามีความ
ประสงค์จะตรากฎหมายในเรื่องใด และมีหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 
นั้นอย่างไร และการเข้าชื่อเสนอกฎหมายต้องจัดทำบันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญของร่าง 
พระราชบัญญัติมาพร้อมกับร่างพระราชบัญญัตินั้นด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้กระบวนการเสนอกฎหมายของ 
ประชาชนเปน็ไปตามรปูแบบของการรา่งกฎหมายถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ ์และวตัถปุระสงคข์องประชาชน 
ผู้เสนอกฎหมายให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาในการ 
เสนอกฎหมาย และการร่างกฎหมายแก่ประชาชน (มาตรา ๖)
 ๔. วิธีการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
  วิธีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายหรือเสนอญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ กระทำโดย
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งร่วมกันเข้าชื่อเสนอกฎหมายกันเอง หรืออาจร้องขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็น 
ผู้ดำเนินการจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายก็ได้ ถ้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดร่วมลงชื่อโดยถูกต้องตาม 
พระราชบัญญัตินี้แล้ว ให้ถือว่าการเข้าชื่อนั้นมีผลสมบูรณ์และจะถอนการเข้าชื่อในภายหลังอีกไม่ได้
  ในการเขา้ชือ่เสนอกฎหมายและเสนอญตัตขิอแกไ้ขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูกนัเอง หรอืการ 
เขา้ชือ่เสนอกฎหมายและการเสนอญตัตขิอแกไ้ขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูโดยการจดัการของคณะกรรมการ
การเลอืกตัง้ ถา้ดำเนนิการโดยถกูตอ้งตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทยและตามพระราชบญัญตันิี ้
ให้ประธานรัฐสภาส่งเรื่องไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อดำเนินการต่อไป (มาตรา ๗)
 ๕. การเข้าชื่อโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
  ๕.๑  เอกสารเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
    ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งร่วมกันเข้าชื่อเสนอกฎหมายกันเองครบจำนวน                
๑๐,๐๐๐ คน ให้ยื่นเรื่องเสนอต่อประธานรัฐสภาโดยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
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    (๑) ร่างพระราชบัญญัติที่จะเสนอให้รัฐสภาพิจารณา
    (๒) แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ลายมือชื่อของผู้เข้าชื่อเสนอ 
กฎหมายและผู้แทน การเสนอกฎหมายตามที่ประธานรัฐสภากำหนด พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัว 
ประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการ
ที่มีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้ และสำเนาทะเบียนบ้านของทุกคน (มาตรา ๘)
  ๕.๒ การประกาศรายชื่อผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมาย
    เมือ่ประธานรฐัสภาไดร้บัเรือ่งการเขา้ชือ่เสนอกฎหมายและถา้การเขา้ชือ่เปน็ไป
ตามหลักเกณฑ์ในมาตรา ๘ ให้ประธานรัฐสภาจัดให้มีการปิดประกาศรายชื่อผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายไว้          
ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเทศบาล ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล 
ทีท่ำการผูใ้หญบ่า้น และเขตชมุชนหนาแนน่ ทัง้นี ้เฉพาะในเขตทอ้งทีท่ีผู่เ้ขา้ชือ่เสนอกฎหมายผูน้ัน้มชีือ่ 
อยู่ในทะเบียนบ้าน แต่ถ้ามีเหตุสงสัยว่าเอกสารตามมาตรา ๘ อาจไม่ถูกต้องหรือเป็นเอกสารปลอม  
กอ่นจะมกีารปดิประกาศรายชือ่ผูเ้ขา้ชือ่เสนอกฎหมาย ใหป้ระธานรฐัสภามอีำนาจสัง่ใหก้รมการปกครอง  
เทศบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบแทนก็ได้  
ถ้าเอกสารที่ประธานรัฐสภาสั่งให้ตรวจสอบมีจำนวนมาก เมื่อส่วนราชการดังกล่าวได้ดำเนินการ 
ตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยถูกต้องครบจำนวน ๑๐,๐๐๐ คน ประธาน 
รัฐสภาจะสั่งให้ยุติการตรวจสอบเอกสารส่วนที่เหลือก็ได้
    ในกรณีที่ผู้ใดมีชื่อเป็นผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายตามประกาศโดยมิได้ร่วมเข้าชื่อ 
เสนอกฎหมายดว้ย ใหผู้น้ัน้มสีทิธยิืน่คำรอ้งคดัคา้นตอ่ประธานรฐัสภาหรอืบคุคลทีป่ระธานรฐัสภาแตง่ตัง้
เพือ่ใหข้ดีฆา่ชือ่ตนเองออกจากบญัชรีายชือ่ผูเ้ขา้ชือ่เสนอกฎหมายไดภ้ายใน ๒๐ วนันบัแตว่นัปดิประกาศ 
เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาคัดค้านแล้ว ให้ถือว่ารายชื่อของผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายที่ไม่มีการคัดค้านเป็น 
รายชื่อที่ถูกต้องและถ้ามีจำนวนครบ ๑๐,๐๐๐ คน ให้ประธานรัฐสภาดำเนินการให้รัฐสภาพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัตินั้นต่อไป แต่ถ้ามีจำนวนไม่ครบ ๑๐,๐๐๐ คน ให้ประธานรัฐสภาแจ้งให้ผู้แทน 
การเสนอกฎหมายตามมาตรา ๘ (๒) ทราบเพื่อดำเนินการจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายเพิ่มเติม 
ใหค้รบ ๑๐,๐๐๐ คน ภายใน ๓๐ วนันบัตัง้แตว่นัทีไ่ดร้บัแจง้จากประธานรฐัสภา ถา้พน้กำหนดระยะเวลา 
ดงักลา่วมไิดเ้สนอการเขา้ชือ่เพิม่เตมิจนครบ ๑๐,๐๐๐ คน ใหป้ระธานรฐัสภาสัง่จำหนา่ยเรือ่ง (มาตรา ๙) 
 ๖. การเข้าชื่อโดยการจัดการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  ๑) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนตั้งแต่ ๑๐๐ คนขึ้นไป ประสงค์จะขอให้คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งเป็นผู้ดำเนินการจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ให้ยื่นคำขอต่อประธานกรรมการ 
การเลือกตั้งพร้อมทั้งร่างพระราชบัญญัติที่จะเสนอให้รัฐสภาพิจารณา (มาตรา ๑๐)
  ๒) เมื่อประธานกรรมการการเลือกตั้งได้รับคำขอแล้ว ให้ดำเนินการจัดส่งร่าง 
พระราชบัญญัติและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหรือผู้ที่ 
คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งในแต่ละจังหวัด เพื่อดำเนินการประกาศให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละ 
จังหวัดทราบว่ามีการเสนอกฎหมายในเรื่องใด และให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะร่วมเข้าชื่อเสนอ 
กฎหมายไปลงชื่อตามระยะเวลาและสถานที่ที่กำหนด ทั้งนี้ การกำหนดระยะเวลาเข้าชื่อต้อง 
ไม่น้อยกว่า ๙๐ วันนับแต่วันประกาศ (มาตรา ๑๑)

๘๑
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  ๓) ในระหว่างระยะเวลาที่กำหนดให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิ 
ร่วมเข้าชื่อเสนอกฎหมายในสถานที่ที่กำหนดไว้ในจังหวัดที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง โดยให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ไปแสดงตนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้ง  
พร้อมทั้งแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจำจังหวัดหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้แสดง 
ตนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยถูกต้อง ให้จัดให้ผู้นั้นกรอกข้อความและลงชื่อในแบบพิมพ์การเข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย (มาตรา ๑๒)
  ๔) ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอตามข้อ ๑) ร้องขอ คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจกำหนด 
สถานที่ในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายเพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถใช้สิทธิเข้าชื่อเสนอกฎหมายในถิ่น 
ทีบ่คุคลนัน้มทีีอ่ยูน่อกเหนอืจากการกำหนดสถานทีใ่นแตล่ะจงัหวดัได ้ในกรณเีชน่วา่นีใ้หค้ณะกรรมการ 
การเลือกตั้งมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์การขอใช้สิทธิเข้าชื่อนอกเขตจังหวัดที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง และ 
หลักเกณฑ์การตรวจสอบการเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นได้ตามสมควร (มาตรา ๑๓)
  ๕) เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการเข้าชื่อเสนอกฎหมายให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำจงัหวดัหรอืผูท้ีค่ณะกรรมการการเลอืกตัง้แตง่ตัง้รวบรวมแบบพมิพท์ีม่กีารเขา้ชือ่เสนอกฎหมาย 
ส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ที่เข้าชื่อเสนอกฎหมายทั้งหมด และให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งจัดส่งร่างพระราชบัญญัติและ 
เอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เข้าชื่อเสนอกฎหมายไปยังประธานรัฐสภา  
ถ้าประธานรัฐสภาเห็นว่าถูกต้องและมีผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายครบ ๑๐,๐๐๐ คน ให้ประธานรัฐสภา 
ดำเนนิการใหร้ฐัสภาพจิารณารา่งพระราชบญัญตันิัน้ตอ่ไป ในกรณทีีก่ารเขา้ชือ่เสนอกฎหมายมจีำนวน
ไมค่รบ ๑๐,๐๐๐ คน ใหป้ระธานกรรมการการเลอืกตัง้รายงานใหป้ระธานรฐัสภาทราบเพือ่ใหป้ระธาน
รัฐสภาสั่งจำหน่ายเรื่อง (มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕)
 ๗. การเข้าชื่อเสนอญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
  ๑) ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้จำนวนไมน่อ้ยกวา่ ๕๐,๐๐๐ คน เขา้ชือ่เสนอญตัตขิอแกไ้ขเพิม่เตมิ 
รัฐธรรมนูญให้รัฐสภาพิจารณาต้องจัดทำในรูปแบบของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม โดยต้องแบ่งเป็น
มาตราและมีบันทึกประกอบดังต่อไปนี้
   (๑) หลักการแห่งร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม
   (๒) เหตุผลในการเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม
   (๓) บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม
  หลักการแห่งร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมให้กำหนดโดยชัดแจ้ง (มาตรา ๑๖) 
  ๒) ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบ 
ประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเปน็ประมขุ หรอืเปลีย่นแปลงรปูของรฐัจะเสนอมไิด ้(มาตรา ๑๗) 
  ๓) การเข้าชื่อเสนอญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้นำความเกี่ยวกับการเข้าชื่อ 
โดยผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ในหมวด ๒ และการเขา้ชือ่โดยการจดัการของคณะกรรมการการเลอืกตัง้ในหมวด ๓  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม

๘๒ ๘๓



  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ

จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒

 ๘. บทกำหนดโทษ
  ผู้ใดกระทำการใดโดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
สามารถใช้สิทธิเข้าชื่อเสนอกฎหมายหรือเสนอญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ หรือขัดขวาง 
การดำเนินการเข้าชื่อเสนอกฎหมายหรือเสนอญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต้องระวางโทษจำคุก 
ตั้งแต่ ๑ ปีถึง ๕ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาทถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๑๙) 

 หมายเหตุ
 ปจัจบุนัรา่งพระราชบญัญตัวิา่ดว้ยการเขา้ชือ่เสนอกฎหมาย พ.ศ. .... คณะรฐัมนตรี ไดจ้ดั
ทำและเตรียมที่จะเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างรอสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง และร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....  
ซึ่งทางสถาบันพระปกเกล้าเป็นผู้จัดทำ ขณะนี้อยู่ในระหว่างรวบรวมรายชื่อประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
จำนวน ๑๐,๐๐๐ รายชื่อ 

 

๘๒ ๘๓

ทา่นผูอ้า่นวารสาร “จลุนติ”ิ ผูใ้ดมคีวามประสงคต์อ้งการทีจ่ะแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบั 
รา่งพระราชบญัญตัฉิบบัดงักลา่ว สามารถเสนอความเหน็ได ้โดยผา่นทางเวบ็ไซด ์ดงันี ้: 

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



จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒

	 การศึกษากฎหมายต้องเป็น 

การศึกษาอย่างมีทฤษฎีจึงจะสามารถ 

ให้เหตุผลทางกฎหมายได้ดี		 

และความสามารถในการให้เหตุผล 

ทางกฎหมายจะเกิดดีขึ้นได้ก็จาก 

การฟังมากและอ่านมาก		แต่ต้องเป็น 

การฟังและการอ่านโดยความคิด 

อย่างเข้าใจ		ไม่ใช่การฟังและการอ่าน 

ให้จำได้โดยไม่เข้าใจ

ศาสตราจารย์คณิต  ณ นคร อดีตอัยการสูงสุด
ศาสตราจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

และคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (ปัจจุบัน)

๘๔



  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ

จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒ ๘๕

นางสาวสุทธิมาตร  จันทร์แดง
นิติกร สำนักกฎหมาย

หลักการและเหตุผล
 โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๓๘ บัญญัติให้มี 
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยผูต้รวจการแผน่ดนิ และมาตรา ๒๔๒ 
บัญญัติให้มีผู้ตรวจการแผ่นดินและกำหนดให้คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 
ของผูต้รวจการแผน่ดนิใหเ้ปน็ไปตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ย 
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ี้

สาระสำคัญโดยสรุป
๑) ให้ยกเลิก
 (๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ของรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๒
 (๒) ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับท่ี ๑๔ ลงวันท่ี ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙

๒) บทนิยาม
 “หน่วยราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือ 
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นแต่มีฐานะเทียบเท่ากระทรวง ทบวง กรม
 “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า หน่วยงานอื่นของรัฐนอกจาก 
หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่น
 “รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๒
เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๕๐ ก หน้า ๑



จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๘๖

 “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ราชการส่วนท้องถิ่น 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
 “ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง” หมายความว่า ผู้ดำรงตำแหน่ง 
ทางการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
หรือบุคคลผู้ปฏิบัติงานในหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการส่วนท้องถิ่น และเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะ 
ปกครองท้องที่
 “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลซึ่ง 
ผูต้รวจการแผน่ดนิแตง่ตัง้ใหม้หีนา้ทีป่ฏบิตักิารตามพระราชบญัญตัปิระกอบ 
รัฐธรรมนูญนี้

๓) ผู้ตรวจการแผ่นดิน
 ๓.๑)  ผู้ตรวจการแผ่นดินตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
   ด้วยมาตรา ๒๔๒ ถึงมาตรา ๒๔๕ ของรัฐธรรมนูญ 
แหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ ไดก้ำหนดใหผู้ต้รวจการแผน่ดนิ 
เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ อันประกอบด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน 
จำนวน ๓ คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภา  
โดยพิจารณาจากผู้ซึ่งเป็นที่ยอมรับนับถือของประชาชน มีความรอบรู้และ 
มีประสบการณ์ในการบริหารราชการแผ่นดิน วิสาหกิจ หรือกิจกรรมอันเป็น
ประโยชน์ร่วมกันของสาธารณะ และมีความซื่อสัตย์ สุจริตเป็นที่ประจักษ์
   ทั้งนี้ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๖ ป ี
นบัแตว่นัทีพ่ระมหากษตัรยิท์รงแตง่ตัง้ และใหด้ำรงตำแหนง่ไดเ้พยีงวาระเดยีว 
โดยมสีำนกังานผูต้รวจการแผน่ดนิเปน็หนว่ยงานทีเ่ปน็อสิระในการบรหิาร 
งานบคุคล การงบประมาณ และการดำเนนิการอืน่ ทัง้นี ้ตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ
และให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นหน่วยธุรการในการดำเนินการ 
สรรหา การเลือก และการให้ความเห็นชอบ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
 ๓.๒) อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินตามพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ
  (๑) พิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียน 
ในกรณี
    (ก) การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัตินอกเหนือ 
อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของ 
หน่วยงาน หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น



  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ

จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒

  (ข) การปฏิบัติหรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ 
พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ 
ราชการส่วนท้องถิ่นที่ก่อให้เกิดความเสียหาย หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
หรอืรฐัวสิาหกจิ หรอืราชการสว่นทอ้งถิน่ ทีก่อ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกผู่ร้อ้งเรยีน 
หรือประชาชนโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยอำนาจ 
หน้าที่ก็ตาม
  (ค) การตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติ 
หน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและองค์กรใน 
กระบวนการยุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาล
  (ง) กรณีอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
 (๒) ดำเนนิการเกีย่วกบัจรยิธรรมของผูด้ำรงตำแหนง่ทางกาเมอืงและ 
เจา้หนา้ทีข่องรฐัตามมาตรา ๒๗๙ วรรคสาม และมาตรา ๒๘๐ ของรฐัธรรมนญู 
 (๓) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตาม 
รัฐธรรมนูญ รวมตลอดถึงข้อพิจารณาเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในกรณี 
ที่เห็นว่าจำเป็น
 (๔) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏบิตัหินา้ทีพ่รอ้มขอ้สงัเกต 
ต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ทุกปี 
 (๕) กำหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ 
หรือศาลปกครองได้เมื่อเห็นว่ามีกรณีดังต่อไปนี้
  (ก) บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วย 
รัฐธรรมนูญ ให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ และให้ 
ศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยัโดยไมช่กัชา้ ทัง้นี ้ตามพระราชบญัญตัปิระกอบ 
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
  (ข) กฎ คำสัง่ หรอืการกระทำอืน่ใดของบคุคลใดตามขอ้ (๑) (ก)  
มปีญัหาเกีย่วกบัความชอบดว้ยรฐัธรรมนญูหรอืกฎหมาย ใหเ้สนอเรือ่งพรอ้มดว้ย
ความเหน็ตอ่ศาลปกครองและใหศ้าลปกครองพจิารณาวนิจิฉยัโดยไมช่กัชา้ ทัง้นี ้
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
  ทัง้นี ้การใชอ้ำนาจหนา้ทีต่าม (๑) (ก) (ข) และ (ค) ใหผู้ต้รวจการ 
แผ่นดินดำเนินการเมื่อมีการร้องเรียน เว้นแต่เป็นกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็น
ว่าการกระทำดังกล่าวมีผลกระทบต่อความเสียหายของประชาชนส่วนรวมหรือ 
เพือ่คุม้ครองประโยชนส์าธารณะ ผูต้รวจการแผน่ดนิอาจพจิารณาและสอบสวน 
โดยไม่มีการร้องเรียนได้

๘๗



จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 ๓.๓) อำนาจหนา้ทีข่องผูต้รวจการแผน่ดนิตามพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
  (๑) ให้หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ 
ราชการส่วนท้องถิ่น มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็นในการ 
ปฏิบัติงาน หรือส่งวัตถุ เอกสาร หลักฐาน หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อประกอบการพิจารณา
  (๒) ใหห้วัหนา้หนว่ยงานหรอืเจา้หนา้ทีข่องหนว่ยงานตาม (๑) 
พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน หรือบุคคลใด มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง 
หรือมาให้ถ้อยคำหรือส่งวัตถุ เอกสาร หลักฐาน หรือพยานหลักฐานอื่น 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา
  (๓) ขอใหศ้าลสง่วตัถ ุเอกสาร หลกัฐาน หรอืพยานหลกัฐาน 
อื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา
  (๔) ตรวจสถานทีท่ีเ่กีย่วกบัเรือ่งทีม่กีารรอ้งเรยีนโดยแจง้ให้
เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่ทราบล่วงหน้าในเวลาอันควร
  (๕) ออกระเบยีบกำหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเกีย่วกบัการ
รับคำร้องเรียนไว้พิจารณาและระเบียบว่าด้วยการสอบสวนหาข้อเท็จจริง
  (๖) ออกระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อ 
ดำเนนิการเกีย่วกบัจรยิธรรมของผูด้ำรงตำแหนง่ทางการเมอืงและเจา้หนา้ที่
ของรัฐตามมาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๙ แห่งกฎหมายนี้
  (๗) ออกระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่าย  
เบีย้เลีย้งและคา่เดนิทางของพยานบคุคลและการปฏบิตัหินา้ทีข่องเจา้หนา้ที ่
  (๘) ออกระเบียบหรือปฏิบัติการอื่นใดตามกฎหมายนี้หรือ 
กฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน
  ทั้งนี้ ในการใช้อำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินดังกล่าว ต้อง 
คำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัย 
ของประชาชน หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วย และในกรณีที่ 
ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่อาจสอบสวนหาข้อเท็จจริงในเรื่องใดต่อไปได้ให้ยุติ 
เรือ่งนัน้และใหผู้ต้รวจการแผน่ดนิรายงานใหค้ณะรฐัมนตร ีสภาผูแ้ทนราษฎร 
และวุฒิสภาทราบโดยไม่ชักช้า
 ๓.๔) ความรับผิดในทางแพ่งและทางอาญา
  (๑) ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งหรือ 
ทางอาญาเนื่องจากการที่ตนได้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่โดยสุจริตตาม 
กฎหมายนี้
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  (๒) ผู้ที่ให้ถ้อยคำ หรือให้วัตถุ เอกสาร หลักฐาน หรือพยาน 
หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใดตามกฎหมายนี้แก่ผู้ตรวจการแผ่นดินหรือ 
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือผู้ที่จัดทำ 
และเผยแพร่รายงานของผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา 
หรือทางวินัย เนื่องจากการที่ตนเปิดเผยข้อมูล หรือให้วัตถุ เอกสาร หลักฐาน 
หรือพยานหลักฐานหรือจัดทำและเผยแพร่รายงานโดยสุจริต แล้วแต่กรณี
  โดยในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายนี้ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
และเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
 ๓.๕) การเปิดเผยข้อมูล
  กฎหมายได้กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดเปิดเผยข้อความ ข้อเท็จจริง  
หรอืขอ้มลูทีไ่ดม้าเนือ่งจากการปฏบิตัติามกฎหมายนี ้เวน้แตผู่ต้รวจการแผน่ดนิ 
จะมอบหมาย หรือเป็นการกระทำตามหน้าที่ราชการ หรือเพื่อประโยชน์แก่ 
การตรวจสอบหรือพิจารณาสอบสวน หรือเป็นการรายงานตามอำนาจหน้าที่ 
หรือการปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายนี้

๔) การร้องเรียน และการพิจารณาสอบสวนหาข้อเท็จจริง
 ๔.๑) การร้องเรียน
  กฎหมายกำหนดให้บุคคล คณะบุคคล มีสิทธิร้องเรียนต่อ 
ผูต้รวจการแผน่ดนิไดต้ามกฎหมายนี ้โดยการรอ้งเรยีนดงักลา่วใหท้ำเปน็หนงัสอื  
ด้วยวาจา หรือด้วยวิธีอื่นใดก็ได้ แต่ในการร้องเรียนเป็นหนังสือนั้นอย่างน้อย 
ต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
  (๑) ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน
  (๒) ระบุเหตุที่ทำให้ต้องร้องเรียนพร้อมด้วยข้อเท็จจริงหรือ 
พฤติการณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนตามสมควร
  (๓) ใช้ถ้อยคำสุภาพ
  (๔) ลงลายมือชื่อผู้ร้องเรียน
  ซึ่งการเสนอคำร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินจะนำส่งด้วย 
ตนเอง ส่งทางไปรษณีย์ มอบให้บุคคลอื่นนำส่ง หรือจะนำส่งด้วยวิธีการอื่นต่อ 
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้ แต่ทั้งนี้ การร้องเรียนตามกฎหมายนี้ย่อม 
ไม่เป็นการตัดสิทธิผู้ร้องเรียนที่จะดำเนินการตามกฎหมายอื่น
  โดยในกรณีที่คณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรหรือ 
คณะกรรมาธิการของวุฒิสภาได้สอบสวนหรือพิจารณาเรื่องใดและเห็นว่าเป็น 
เรื่องที่อยู่ ในอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินตามกฎหมายนี้ก็ ให้  
คณะกรรมาธิการดังกล่าวส่งเรื่องนั้นให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อดำเนินการก็ได้  

๘๘ ๘๙
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 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

โดยใหผู้ต้รวจการแผน่ดนิแจง้ผลการดำเนนิการเบือ้งตน้ตอ่คณะกรรมาธกิาร 
ทั้ งนี้  เมื่อผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับเรื่องดังกล่าวแล้ว แม้ภายหลัง 
คณะกรรมาธิการดังกล่าวจะพ้นจากตำแหน่งท้ังคณะย่อมไม่เป็นการ 
ตัดอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินที่จะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนั้นต่อไป
 ๔.๒) การพิจารณาสอบสวนหาข้อเท็จจริง
  ๔.๒.๑) เรือ่งรอ้งเรยีนทีไ่มใ่หร้บัหรอืยตุกิารพจิารณา เมือ่ 
ผู้ตรวจการแผ่นดินได้พิจารณาสอบสวนหาข้อเท็จจริงในเรื่องที่ร้องเรียน 
ใดแล้วและผู้ตรวจการแผ่นดินได้วินิจฉัยว่าเรื่องร้องเรียนดังกล่าวมีลักษณะ 
ดังต่อไปนี้ก็ไม่ให้รับไว้พิจารณาหรือให้ยุติการพิจารณาเรื่องดังกล่าว
   (๑) เรื่องที่เป็นนโยบายซึ่งคณะรัฐมนตรีแถลงต่อ
รัฐสภา เว้นแต่การปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวมีลักษณะตามข้อ ๓.๒) (๑) 
หรือ (๒)
   (๒) เรื่องที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาลหรือ 
เรื่องที่ศาลมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งเสร็จเด็ดขาดแล้ว
   (๓) เรื่องที่มิได้เป็นไปตามข้อ ๓.๒) (๑) หรือ (๒)
    (๔) เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลหรือ 
การลงโทษทางวินัยของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ  
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่เป็นกรณี 
ตามข้อ ๓.๒) (๒)
  ๔.๒.๒) เรือ่งรอ้งเรยีนทีอ่าจไมร่บัหรอือาจยตุกิารพจิารณา  
เมื่อผู้ตรวจการแผ่นดินได้พิจารณาสอบสวนหาข้อเท็จจริงในเรื่องใดแล้ว  
ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจไม่รับเรื่องร้องเรียนนั้นไว้พิจารณา หรืออาจยุติการ 
พิจารณาเรื่องร้องเรียนดังต่อไปนี้ได้
   (๑) เรือ่งทีเ่กีย่วกบัการทจุรติหรอืประพฤตมิชิอบ
ในวงราชการ
   (๒) เรื่องที่ผู้ร้องเรียนมิได้เป็นผู้มีส่วนได้เสีย และ
การพิจารณาจะไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม
   (๓) เรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้ยื่นเมื่อพ้นกำหนด ๒ ป ี
นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการร้องเรียน และการพิจารณาจะไม่เป็น 
ประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม
   (๔) เรื่องที่ผู้ ร้องเรียนได้รับการแก้ไขความ 
เดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมหรือได้รับการชดใช้ความเสียหายอย่าง 
เหมาะสมแล้ว และการพิจารณาต่อไปจะไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดย
ส่วนรวม
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     (๕) เรื่องที่ผู้ร้องเรียนไม่มาให้ถ้อยคำ ไม่แสดงพยาน 
หลักฐาน หรือไม่ดำเนินการตามหนังสือที่ได้รับจากผู้ตรวจการแผ่นดิน ทั้งนี้  
ภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร
     (๖) เรื่องที่ผู้ร้องเรียนตายโดยไม่มีทายาทเข้าแทนที่  
และการพิจารณาต่อไปจะไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม
     (๗) เรือ่งทีผู่ต้รวจการแผน่ดนิเคยสรปุผลการพจิารณา 
แล้ว เว้นแต่จะปรากฏพยานหลักฐานหรือข้อเท็จจริงใหม่อันอาจทำให้ผลการ 
พิจารณาเปลี่ยนแปลงไป
     เรื่องใดที่ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่รับไว้พิจารณาตาม 
ข้อ ๔.๒.๑) และเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจไม่รับพิจารณาตามข้อ ๔.๒.๒) 
ผู้ตรวจการแผ่นดินจะส่งเรื่องนั้นไปให้หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไปตามควร 
แก่กรณีก็ได้ และเรื่องใดที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมีคำวินิจฉัยโดยสั่งไม่รับไว้ 
พิจารณาหรือให้ยุติเรื่องก็ให้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบพร้อมทั้งเหตุผลที่สั่ง 
ไม่รับไว้พิจารณาหรือให้ยุติเรื่องดังกล่าว 
     ทัง้นี ้ในการพจิารณาสอบสวนเพือ่หาขอ้เทจ็จรงิในเรือ่ง 
ที่ได้รับการร้องเรียนดังกล่าว ผู้ตรวจการแผ่นดินต้องเปิดโอกาสให้ผู้ร้องเรียน 
ขา้ราชการ พนกังาน หรอืลกูจา้งของหนว่ยราชการ หนว่ยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ 
หรือราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานประกอบ 
คำชี้แจงของตนเกี่ยวกับเรื่องที่ร้องเรียนได้ตามสมควร
  ๔.๒.๓)  การจัดทำรายงานสรุปข้อเท็จจริง
     เมื่อผู้ตรวจการแผ่นดินได้พิจารณาและสอบสวนหา 
ข้อเท็จจริงในเรื่องใดเสร็จแล้ว ให้จัดทำรายงานสรุปข้อเท็จจริง พร้อมทั้งความ 
เห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขส่งให้หน่วยราชการ หน่วยงานของ 
รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบหรือพิจารณา 
ดำเนินการต่อไป โดยเรื่องใดที่ผู้ตรวจการแผ่นดินได้พิจารณาแล้วเห็นว่า 
แม้ปรากฏว่าการกระทำในเรื่องใดของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของ 
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นได้เป็นไป 
ตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีแล้ว แต่กฎหมาย  
กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น ก่อให้เกิดความ 
ไม่เป็นธรรมหรือความไม่เสมอกันในกฎหมาย หรือเป็นการเลือกปฏิบัติ 
หรอืลา้สมยั ใหผู้ต้รวจการแผน่ดนิเสนอแนะตอ่หนว่ยราชการ หนว่ยงานของรฐั 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ ส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาดำเนินการให้ 
มีการปรับปรุง หรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือมติคณะ
รัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าวต่อไป
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    ในกรณีที่หน่วยงานนั้นไม่ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ 
ดังกล่าว ในเวลาอันควร ให้ผู้ตรวจแผ่นดินเสนอเรื่องไปยังองค์กรเพื่อการ
ปฏิรูปกฎหมายตามรัฐธรรมนูญเพื่อดำเนินการต่อไป และรายงานเรื่องนั้น
เสนอต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาเพื่อทราบเป็นกรณ ี
เร่งด่วน และในกรณีที่ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นไม่ปฏิบัติตาม 
ความเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินเรื่องใดในเวลาอันควร 
ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องดังกล่าวไปยังนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือ 
ผู้ควบคุมหรือกำกับดูแลหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ 
ราชการส่วนท้องถิ่นนั้นเพื่อให้สั่งการตามควรแก่กรณี และให้รายงานผล 
การดำเนินการให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบโดยไม่ชักช้า
    เมื่อได้ดำเนินการดังกล่าวแล้ว และระยะเวลาได้ 
ลว่งเลยไปพอสมควรแลว้ ขา้ราชการ พนกังาน หรอืลกูจา้งของหนว่ยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นยังไม่ปฏิบัติตาม 
ความเหน็หรอืขอ้เสนอแนะดงักลา่วโดยไมม่เีหตอุนัควร และเรือ่งดงักลา่ว 
เป็นเรื่องสำคัญหรือเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ หรือเกี่ยวข้องกับ 
ประชาชนจำนวนมาก ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทำรายงานเรื่องนั้นเสนอต่อ 
คณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา เป็นกรณีเร่งด่วน
    ในกรณีผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าเรื่องใดมีเหตุอันควร 
สงสัยว่ามีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ หรือมีมูลความผิด 
ทางอาญา หรอืมมีลูความผดิทางวนิยั ใหผู้ต้รวจการแผน่ดนิแจง้ใหห้นว่ยงาน 
ที่มีอำนาจสอบสวนเรื่องนั้น ๆ  และผู้บังคับบัญชาของข้าราชการ พนักงาน 
หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ 
ส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
    ทัง้นี ้ใหห้นว่ยงานทีม่อีำนาจสอบสวนและผูบ้งัคบับญัชา
ดังกล่าวแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบทุก ๓ เดือน

๕) การตรวจสอบองค์กรตามรัฐธรรมนูญและองค์กรในกระบวนการยุติธรรม
 ในกรณีที่มีการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่โดย 
ไม่ชอบด้วยกฎหมายขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและองค์กรในกระบวนการ 
ยุติธรรมตามข้อ ๓.๒) (๑) (ค) ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยการร้องเรียน และการ
พิจารณาสอบสวนหาข้อเท็จจริงที่กล่าวมาข้างต้นมาใช้บังคับโดยอนุโลม
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๖) จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 ๖.๑) การดำเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทาง 
การเมอืงหรอืเจา้หนา้ทีข่องรฐั กฎหมายกำหนดใหผู้ต้รวจการแผน่ดนิมอีำนาจ 
หนา้ทีใ่นการดำเนนิการเกีย่วกบัจรยิธรรมของผูด้ำรงตำแหนง่ทางการเมอืงหรอื
เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท ดังต่อไปนี้
  (๑) เสนอแนะหรือให้คำแนะนำในการจัดทำมาตรฐานทาง 
จรยิธรรมหรอืปรบัปรงุประมวลจรยิธรรมของผูด้ำรงตำแหนง่ทางการเมอืง หรอื
เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท
  (๒) ส่งเสริมให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐมีจิตสำนึกในด้านจริยธรรม
  (๓) รายงานการกระทำที่มีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมเพื่อให ้
ผู้ที่รับผิดชอบในการบังคับการให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรม ดำเนินการ 
บังคับให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรม
  เพื่อประโยชน์แห่งการดำเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ดำรง 
ตำแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ กฎหมายจึงได้กำหนดให้หน่วย 
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และราชการส่วนท้องถิ่นส่งประมวล 
จริยธรรมที่ได้จัดทำขึ้นไปยังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินภายใน ๖๐ วันนับแต่
วันที่จัดทำประมวลจริยธรรมดังกล่าวแล้วเสร็จ
 ๖.๒) การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของ 
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ในกรณีมีการร้องเรียนว่าผู้ดำรงตำแหน่งทาง 
การเมอืงฝา่ฝนืหรอืไมป่ฏบิตัติามมาตรฐานทางจรยิธรรมตามประมวลจรยิธรรม  
ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริง โดยให้นำบทบัญญัติ 
ว่าด้วยการร้องเรียน และการพิจารณาสอบสวนหาข้อเท็จจริงมาใช้บังคับโดย
อนุโลม และเมื่อดำเนินการพิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว 
ปรากฏว่า
  (๑) ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้กระทำการฝ่าฝืนหรือ 
ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม กฎหมายกำหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
รายงานต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือสภาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี เพื่อ
ดำเนินการบังคับให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรม
  (๒) ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้กระทำความผิดร้ายแรง 
ใหผู้ต้รวจการแผน่ดนิสง่เรือ่งใหค้ณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ 
แห่งชาติพิจารณาดำเนินการโดยให้ถือเป็นเหตุที่จะถูกถอดถอนจากตำแหน่ง 
ตามรัฐธรรมนูญ
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 ๖.๓) การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
   ในกรณีที่มีการร้องเรียนว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืนหรือไม่ 
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม ให้ผู้ตรวจการ 
แผ่นดินส่งเรื่องให้ผู้ที่รับผิดชอบในการบังคับการให้เป็นไปตามประมวล 
จริยธรรม เพื่อดำเนินการบังคับให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรม แต่ในกรณี 
ที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง 
จริยธรรม มีลักษณะร้ายแรงหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการดำเนินการของ 
ผู้ที่รับผิดชอบจะไม่เป็นไปด้วยความเป็นธรรม ผู้ตรวจการแผ่นดินจะไต่สวน
และเปิดเผยผลการไต่สวนต่อสาธารณะก็ได้

๗) การติดตาม ประเมินผล และจัดทำข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตาม 
รัฐธรรมนูญ
 ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ ผู้ตรวจ 
การแผ่นดินอาจขอให้หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ 
ราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องชี้แจงและรายงานผลการดำเนินการเพื่อ 
ประกอบการพิจารณา หากพบว่าหน่วยงานใดยังไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตาม 
รฐัธรรมนญูในเรือ่งใด ใหผู้ต้รวจการแผน่ดนิจดัทำขอ้เสนอแนะในการปฏบิตัิ 
ตามรัฐธรรมนูญแล้วแจ้งให้ไปยังผู้ควบคุมหรือกำกับดูแลหน่วยราชการ 
ดังกล่าว เพื่อให้สั่งการตามควรแก่กรณี และให้รายงานผลการดำเนินการ 
ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบ และเมื่อผู้ตรวจการแผ่นดินประเมินผลการ 
ปฏบิตัติามรฐัธรรมนญูของหนว่ยราชการใดแลว้ ใหร้ายงานตอ่คณะรฐัมนตร ี
สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาเพื่อทราบ และในการประเมินผลการปฏิบัติ 
ตามรัฐธรรมนูญ หากผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่ามีข้อพิจารณาเพื่อแก้ไข 
เพิม่เตมิรฐัธรรมนญู ใหป้ระธานผูต้รวจการแผน่ดนิโดยความเหน็ชอบรว่มกนั 
ของผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และ 
วุฒิสภาเพื่อพิจารณาดำเนินการตามควรแก่กรณี

๘) การรายงานประจำปี
 ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทำรายงานประจำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี  
สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาภายในเดือนมีนาคมของทุกปี โดยให้ 
ผู้ตรวจการแผ่นดินคนใดคนหนึ่ งมาแถลงรายงานประจำปีต่อสภา 
ผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาด้วยตนเอง แต่ถ้าเป็นกรณีเร่งด่วนหรือจะเป็น 
ประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน ก็ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินรายงานให้ 
คณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาทราบเป็นกรณีเฉพาะเรื่องได้
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๙) บทกำหนดโทษ
 (๑) ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติคำสั่งของผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยไม่มี 
หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงหรือไม่มาให้ถ้อยคำหรือไม่ส่งวัตถุ เอกสาร หลักฐาน 
หรอืพยานหลกัฐานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ประกอบการพจิารณาตามมาตรา ๑๕ (๒)  
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือ 
ทั้งจำทั้งปรับ
 (๒) ผู้ใดต่อสู้หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่อันเนื่องมาจากการตรวจ 
สถานที่ที่เกี่ยวกับเรื่องที่มีการร้องเรียนตามมาตรา ๑๕ (๔) ต้องระวางโทษ 
จำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
 (๓) ผู้ใดเปิดเผยข้อความ ข้อเท็จจริง หรือข้อมูลตามมาตรา ๒๑  
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจำทั้งปรับ

๑๐) บทเฉพาะกาล
 (๑) การดำเนนิการใด ๆ  เกีย่วกบัเรือ่งรอ้งเรยีนของผูต้รวจการแผน่ดนิ 
ของรัฐสภาที่ได้ดำเนินการไปแล้วตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือที่ได้ดำเนินการแต่ยังไม่
แล้วเสร็จ ให้ถือว่าเป็นการดำเนินการตามกฎหมายนี้
 (๒) บรรดากฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใด ๆ  ที่ออก 
ตามความในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ของรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้มีผลใช้บังคับต่อไปได้จนกว่าจะมีกฎ ข้อบังคับ 
ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใด ๆ  ตามกฎหมายนี้ ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
กฎหมายนี้
 (๓) ให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่ประกาศใช้ 
กฎหมายนี้ เป็นผู้ตรวจการแผ่นดินตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายนี้และให้ 
คงดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดวาระ โดยให้เริ่มนับวาระตั้งแต่วันที่ 
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง
 ทั้งนี้ ให้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาตามพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น 
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินไปพลางก่อน จนกว่าจะได้มีกฎหมายว่าด้วย 
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินมาใช้บังคับ

๙๔ ๙๕



จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒

 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

หลักการและเหตุผล
 เนื่องจากปัจจุบันผู้ประกอบอาชญากรรมเกี่ยวกับความผิดมูลฐาน 
ได้ใช้ช่องทางจากการประกอบอาชีพบางประเภทซึ่งมิใช่การดำเนินการของ
สถาบันการเงินเป็นแหล่งในการฟอกเงิน นอกจากนี้ พระราชบัญญัติป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ 
การแสดงตนของลูกค้าของสถาบันการเงินที่ยังไม่สอดคล้องกับกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องและไม่ครอบคลุมถึงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ 
ลูกค้า เพื่อให้มีรายละเอียดของข้อมูลเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจเป็นช่องทางให้ 
ผู้ประกอบอาชญากรรมนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการฟอกเงินได้โดยง่าย 
ดังนั้น เพื่อเป็นการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมเกี่ยวกับการกระทำ 
ความผิดมูลฐานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมควรกำหนดให้ผู้ประกอบ
อาชีพบางประเภทมีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงนิและกำหนดมาตรการเกีย่วกบัการแสดงตนและ 
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าของสถาบันการเงินและ 
ผู้ประกอบอาชีพบางประเภทให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล จึงจำเป็นต้อง 

๙๖ ๙๗ 

หมายเหตุ:-

  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  เป็นต้นไป
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพ 
  ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙  ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๕  
  มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๙  และมาตรา ๖๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้ 
  โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒
เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ก หน้า ๑



  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ

จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒

ตราพระราชบัญญัตินี้
สาระสำคัญในส่วนที่ได้มีการแก้ไข
 ๑)  ได้แก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๖, วรรคหนึ่ง 
ของมาตรา ๒๐ และไดเ้พิม่ความในวรรคสองของมาตรา ๒๒ แหง่พระราชบญัญตั ิ
ปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ ในเรือ่งหนา้ทีใ่นการรายงาน 
การทำธุรกรรมต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของผู้ประกอบ 
อาชีพ โดยกำหนดให้ผู้ประกอบอาชีพดังต่อไปนี้มีหน้าที่ต้องรายงานการทำ 
ธุรกรรมต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในกรณีเป็นธุรกรรม 
ที่ใช้เงินสดมีจำนวนเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง หรือเป็นธุรกรรมที่มีเหตุ 
อนัควรสงสยั ทัง้นี ้ผูป้ระกอบอาชพีตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ตอ้งเปน็นติบิคุคล 
เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยที่มีพยานหลักฐานอันสมควรว่ามีการทำ 
ธรุกรรมทีเ่กีย่วขอ้งหรอือาจเกีย่วขอ้งกบัการกระทำความผดิมลูฐานหรอืความผดิ 
ฐานฟอกเงินกับผู้ประกอบอาชีพตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ที่มิได้เป็นนิติบุคคล 
ให้สำนักงานมีอำนาจสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ประกอบอาชีพดังกล่าวรายงานการทำ
ธุรกรรมต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
  (๑)  ผูป้ระกอบอาชพีเกีย่วกบัการดำเนนิการ การใหค้ำแนะนำ หรอื 
การเป็นที่ปรึกษาในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนย้าย 
เงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่สถาบัน 
การเงินตามมาตรา ๑๓
  (๒)  ผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่อง 
ประดับที่ประดับด้วยอัญมณีเพชรพลอย หรือทองคำ
  (๓) ผู้ประกอบอาชีพค้าหรือให้เช่าซื้อรถยนต์
  (๔)  ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขาย 
อสังหาริมทรัพย์
  (๕)  ผูป้ระกอบอาชพีคา้ของเกา่ตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุ
การขายทอดตลาดและ ค้าของเก่า
  (๖)  ผูป้ระกอบอาชพีเกีย่วกบัสนิเชือ่สว่นบคุคลภายใตก้ารกำกบั 
สำหรับผู้ประกอบธุรกิจ  ที่มิใช่สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลัง 
เกีย่วกบัการประกอบธรุกจิสนิเชือ่สว่นบคุคลภายใตก้ารกำกบัหรอืตามกฎหมาย 
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
  (๗)  ผูป้ระกอบอาชพีเกีย่วกบับตัรเงนิอเิลก็ทรอนกิสท์ีม่ใิชส่ถาบนั 
การเงินตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบัตรเงิน 
อิเล็กทรอนิกส์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
  (๘)  ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงิน 
ตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต หรือตาม

๙๖ ๙๗ 



จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒

 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
  (๙)  ผูป้ระกอบอาชพีเกีย่วกบัการชำระเงนิทางอเิลก็ทรอนกิส ์
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทาง 
อิเล็กทรอนิกส์
  ทั้งนี้  ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพดังกล่าว 
จัดให้ลูกค้าแสดงตนทุกครั้งก่อนการทำธุรกรรม และต้องกำหนดมาตรการ 
เพื่อขจัดอุปสรรคในการแสดงตนของคนพิการหรือทุพพลภาพด้วย เว้นแต่
ลูกค้าได้แสดงตนไว้ก่อนแล้ว และให้ผู้ประกอบอาชีพเก็บรักษารายละเอียด 
เกี่ยวกับการแสดงตนเป็นเวลา ๕ ปีนับแต่วันที่มีการปิดบัญชีหรือยุติความ 
สัมพันธ์กับลูกค้าด้วย
 ๒) ได้เพิ่มความเป็นมาตรา ๒๐/๑ และมาตรา ๒๒/๑ แห่ง 
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ในเรื่อง 
การตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลกูคา้ของสถาบนัการเงนิและ 
ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดำเนินการ การให้คำแนะนำ หรือการเป็น 
ที่ปรึกษาในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนย้ายเงินทุน 
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 
ตามขอ้ ๑) (๑) และสถาบนัการเงนิและผูป้ระกอบอาชพีเกีย่วกบัการชำระเงนิ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการ 
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ ๑) (๙) นั้น ต้องกำหนดนโยบาย 
การรบัลกูคา้ การบรหิารความเสีย่งทีอ่าจเกีย่วกบัการฟอกเงนิของลกูคา้และ 
ต้องดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตั้งแต่เมื่อเริ่ม 
ทำธุรกรรมครั้งแรกโดยต้องตรวจสอบเป็นระยะจนสิ้นสุดดำเนินการเมื่อ 
มีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า
 ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามข้อ ๑ (๑) และ (๙)  
เก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ 
ลูกค้าดังกล่าวเป็นเวลา ๕ ปีนับแต่วันที่มีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ ์
กับลูกค้า เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการ 
ตามกฎหมายนี้สำหรับลูกค้ารายใด ให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ 
ปราบปรามการฟอกเงินมีอำนาจแจ้งเป็นหนังสือเพื่อให้ขยายเวลาได้ แล้ว 
รายงานให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทราบ
 ๓) ได้แก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติ 
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ในเรื่องบทกำหนดโทษ 
โดยกำหนดใหผู้ใ้ดทีก่ระทำการฝา่ฝนืหรอืไมป่ฏบิตัติามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔  
มาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๐/๑ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา 

๙๘ ๙๙



  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ

จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒

๒๒/๑ มาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
และปรับอีกไม่เกินวันละ ๕,๐๐๐ บาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะ
ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

๙๘ ๙๙

หมายเหตุ:-

  พระราชบญัญตันิีใ้หใ้ชบ้งัคบัเมือ่พน้กำหนด ๑๒๐ วนันบัแตว่นัประกาศในราชกจิจานเุบกษาเปน็ตน้ไป 
  พระราชบญัญตันิีม้บีทบญัญตับิางประการเกีย่วกบัการจำกดัสทิธแิละเสรภีาพของบคุคล ซึง่มาตรา ๒๙  
  ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้ 
  กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 



จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒

ที่ใดมีสังคม ที่นั่นมีกฎหมาย 

(Ubi societas ibi jus) 

สุภาษิตกฎหมายโรมัน

๑๐๐



สรุปคำพิพากษาของศาล 
และผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ

จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒ ๑๐๑

นางสุวิมล แจ้งสว่าง
นิติกร สำนักกฎหมาย

๑. ข้อเท็จจริงในคดีโดยสรุป 
	 คดีนี้ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง	 ในคดีหมายเลขดำที่	 ๑๕๙/๒๕๕๒	 หมายเลขแดงที่	
๒๑๑/๒๕๕๒	 ของศาลปกครองชั้นต้น	(ศาลปกครองกลาง)	โดยมีข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า	ผู้ฟ้องคดี 
เปน็ขา้ราชการพลเรอืนสามญั	ระดบั	๑๑	ตำแหนง่ปลดักระทรวงมหาดไทย	ไดร้บัพระบรมราชโองการ 
โปรดเกล้าฯ	 แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที	่ ๑	 ตุลาคม	 ๒๕๕๑	ผู้ฟ้องคดี 
ไดต้ัง้ใจปฏบิตัหินา้ทีร่าชการอยา่งเตม็กำลงัความสามารถเพือ่ประโยชนต์อ่ราชการแผน่ดนิตามนโยบาย 
ของรัฐบาล	 ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีที่ผ่านมาไม่ปรากฏว่าผู้บังคับบัญชาได้ตำหนิหรือแสดง 
ความไม่พอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด	 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลใหม่เข้ามา 
บริหารราชการแผ่นดินในเดือนธันวาคม	๒๕๕๑	 รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาและชี้แจงนโยบาย 
ต่อข้าราชการเพื่อนำไปปฏิบัติผู้ฟ้องคดีได้เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงและนำนโยบายมาปฏิบัติด้วยดี	
ตอ่มาเมือ่วนัที ่๒๐ มกราคม ๒๕๕๒ ผูถ้กูฟอ้งคดทีี ่๑ ไดม้มีตเิหน็ชอบตามการเสนอของผูถ้กูฟอ้งคดี 
ที ่๒ ผูถ้กูฟอ้งคดทีี ่๓ และรฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย ในการสัง่ใหผู้ฟ้อ้งคดไีปปฏบิตัริาชการ 
ที่สำนักนายกรัฐมนตรีโดยให้ขาดจากอัตราเงินเดือนจากสังกัดเดิมและให้มีผลทันที อันเป็นข้ออ้าง 
ที่ไม่อาจเข้าใจได้ชัดเจนว่าเหตุใดจึงต้องให้ผู้ฟ้องคดีไปปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรี  

คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๓๖/๒๕๕๒ 
วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
(คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)

	 	 นายพีรพล		ไตรทศาวิทย์	 	 	 	 	 ผู้ฟ้องคดี
ระหว่าง
	 	 คณะรัฐมนตรี		 ที่	๑
	 	 นายกรัฐมนตรี		 ที่	๒	
	 	 รองนายกรัฐมนตรี	(นายสุเทพ		เทือกสุบรรณ)	ที่	๓	 ผู้ถูกฟ้องคดี



คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่	๒๓๖/๒๕๕๒	
วันที่	๒๘	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๕๒

จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒๑๐๒

ในขณะเดียวกันก็ได้ให้ความเห็นชอบการเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญในกระทรวง 
มหาดไทยขึ้นดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยแทนผู้ฟ้องคดี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่มี 
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พฤติการณ์ดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามเป็นวิธีการเพื่อให้ 
ผูฟ้อ้งคดพีน้จากตำแหนง่ปลดักระทรวงมหาดไทย เพือ่ใหม้กีารแตง่ตัง้ปลดักระทรวงมหาดไทยใหม ่
การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติตามการเสนอของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบ 
ไปดว้ย การกระทำของผูถ้กูฟอ้งคดทีี ่๒ ในฐานะหวัหนา้รฐับาล ผูถ้กูฟอ้งคดทีี ่๓ และผูถ้กูฟอ้งคดทีี ่๑  
ดังกล่าว ทำให้มติให้ผู้ฟ้องคดีไปปฏิบัติราชการท่ีสำนักนายกรัฐมนตรีและมติให้แต่งต้ังปลัด 
กระทรวงมหาดไทยคนใหม่แทนผู้ฟ้องคดีเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับ 
ความเดือดร้อนหรือเสียหาย เพราะต้องพ้นจากตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยไม่ถูกต้อง  
ไดร้บัการดถูกูจากสงัคมทีย่อ่มเขา้ใจวา่ผูฟ้อ้งคดไีมเ่หมาะสมในการดำรงตำแหนง่ดงักลา่วและสรา้ง 
ความเสื่อมเสียต่อเกียรติยศชื่อเสียงของผู้ฟ้องคดีที่สั่งสมมาตลอดชีวิตการรับราชการจนได้รับ 
การยอมรับจากวงการต่าง ๆ 	ดังนั้นเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 
ที่ดี	 ไม่ขัดต่อจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง	ถูกต้องชอบธรรมต่อการบริหารงานบุคคลที่ดี 
และชอบด้วยกฎหมาย	ผู้ฟ้องคดีจึงอาศัยสิทธิตามมาตรา ๔๘ และมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ฟ้องคดีต่อศาลปกครองโดยไม่อุทธรณ์ภายในฝ่าย 
ปกครองก่อน และขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้
	 ๑.	ให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่	๑	ในการประชุมเมื่อวันที่	๒๐	มกราคม	๒๕๕๒	รวม		๒	มติ	 
คือ	 (๑)	 มติที่เห็นชอบให้ผู้ฟ้องคดีมาปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักนายกรัฐมนตรีและพ้นจากตำแหน่งปลัด 
กระทรวงมหาดไทย	 (๒)	 มติที่เห็นชอบให้แต่งตั้งบุคคลอื่นดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย 
แทนผู้ฟ้องคดี	รวมทั้งเพิกถอนคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี	ที่	๑๗/๒๕๕๒	ลงวันที่	๒๐	มกราคม	๒๕๕๒	
ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีมาปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรี	โดยให้ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม
	 ๒.	ขอให้ทุเลาการบังคับตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่	 ๑	 ในการประชุมเมื่อวันที่	 ๒๐	 มกราคม	
๒๕๕๒	 ที่เห็นชอบให้ผู้ฟ้องคดีมาปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักนายกรัฐมนตรีและพ้นจากตำแหน่งปลัด 
กระทรวงมหาดไทย	 และเห็นชอบให้แต่งตั้งบุคคลอื่นดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยแทน 
ผูฟ้อ้งคด	ีและคำสัง่สำนกันายกรฐัมนตร	ีที	่๑๗/๒๕๕๒	ลงวนัที	่๒๐	มกราคม	๒๕๕๒	ทีส่ัง่ใหผู้ฟ้อ้งคด ี
มาปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักนายกรัฐมนตรีโดยให้ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิมโดยอ้างว่า 
ผู้ถูกฟ้องคดีที่	 ๒	 กำลังดำเนินการเสนอตามขั้นตอนเพื่อนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ	 ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยและแต่งตั้งปลัดกระทรวงมหาดไทย 
คนใหม่ซึ่งหากการดำเนินการดังกล่าวมีผลสมบูรณ์	 และต่อมาศาลพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่ง 
ดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่	๒	ก็ย่อมกระทบต่อความเหมาะสมและวิธีการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตาม 
คำพิพากษาของศาล	เนื่องจากได้มีพระบรมราชโองการทรงโปรดเกล้าฯ	 ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่ง 
ปลัดกระทรวงมหาดไทยและแต่งตั้งปลัดกระทรวงมหาดไทยไปแล้ว	 และย่อมมีผลกระทบต่อการ 
ดำเนนิการใด	ๆ 	ของปลดักระทรวงมหาดไทยทีจ่ะไดก้ระทำไปแลว้ภายหลงัไดร้บัแตง่ตัง้ดงักลา่ว	รวมทัง้ 
กระทบต่อผู้ที่รักษาราชการแทนผู้ฟ้องคดีในตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยระหว่างไปปฏิบัติ 
ราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรี
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จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒

	 ๓.	ขอให้กำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา	
โดยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่	 ๒	 หยุดหรือชะลอการดำเนินการใด	ๆ 	 เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่ง 
ปลัดกระทรวงมหาดไทยและแต่งตั้งปลัดกระทรวงมหาดไทยได้สมบูรณ์ก่อนที่ศาลจะมีคำพิพากษา	 
ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการที่ศาลจะกำหนดมาตรการนี้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติราชการแผ่นดิน	 หรือ 
การให้บริการสาธารณะของกระทรวงมหาดไทยแต่อย่างใด	 ทั้งนี้	 เพราะหากยังคงให้มีการดำเนินการ 
เสนอแต่งตั้งปลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่ต่อไป	และต่อมาศาลมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว	ก็ย่อม 
เป็นการยากต่อการที่จะเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้	ทั้งนี้	เนื่องจากตำแหน่งปลัดกระทรวง 
มหาดไทยเป็นตำแหน่งระดับกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้งหรือ	ให้พ้นจากตำแหน่ง
	 ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า	คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นคำสั่งที่ออกโดยอาศัย 
อำนาจตามพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผน่ดนิ พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยไดร้บัอนมุตัจิากผูถ้กูฟอ้ง 
คดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถือเป็นคณะบุคคลที่มีอำนาจในการบริหารประเทศมิใช่คณะกรรมการ 
ตามความในมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีของ 
ผูฟ้อ้งคดจีงึไมไ่ดร้บัการยกเวน้มใิหต้อ้งดำเนนิการอทุธรณห์รอืโตแ้ยง้คำสัง่กอ่นนำคดมีาฟอ้งตอ่ศาล 
ผูฟ้อ้งคดมีฐีานะเปน็ขา้ราชการพลเรอืน กรณจีงึตอ้งพจิารณาตามพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการ 
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑	 ซึ่งมาตรา	 ๑๒๓	 วรรคสอง	 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	 
พ.ศ.	๒๕๕๑	บัญญัติว่า	การร้องทุกข์ที่เหตุเกิดจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชา 
หรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตร	ีปลัดกระทรวง	รัฐมนตรี 
เจ้าสังกัด	หรือนายกรัฐมนตรี	 ให้ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม	กรณีของผู้ฟ้องคดี 
จึงถือได้ว่าเป็นกรณีที่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือ 
เสยีหายในเรือ่งนีไ้วโ้ดยเฉพาะตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหง่พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและ 
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒	 เมื่อผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจหน้าที่ปฏิบัติต่อ 
ผู้ฟ้องคดีโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติต่อผู้ฟ้องคดีให้ถูกต้องตามกฎหมาย	 หรือมีความคับข้องใจอันเกิด
จากการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชา	ผู้ฟ้องคดีจึงต้องดำเนินการร้องทุกข์ต่อ	ก.พ.ค.	เพื่อขอให้มีการแก้ไข 
หรือแก้ความคับข้องใจ	 ตามมาตรา	๑๒๓	 วรรคสอง	 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	 
พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 ก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาล	 เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้ลงนามรับทราบคำสั่งและไม่ได้ 
ร้องทุกข์หรืออุทธรณ์คำสั่ง การนำคดีมาฟ้องต่อศาลของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการยื่นฟ้องคดีโดยที่ 
ยังมิได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามที่ 
กฎหมายกำหนดไว้ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธินำคดีมาฟ้องต่อศาล ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อศาล 
ได้มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาแล้วจึงไม่จำต้องพิจารณาคำขออื่นต่อไป ทั้งนี้  
ตามข้อ ๗๐ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณา 
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา 
และให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ และมีคำสั่งไม่รับคำขอให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่ง 
ทางปกครองและคำขอให้กำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราว 

๑๐๓



คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่	๒๓๖/๒๕๕๒	
วันที่	๒๘	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๕๒

จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒

ของผูฟ้อ้งคด ีทัง้นี ้ไมเ่ปน็การตดัสทิธผิูฟ้อ้งคดทีีจ่ะนำคดมีาฟอ้งตอ่ศาลใหมภ่ายในกำหนดเวลาการ 
ฟ้องคดี หลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อน
หรือเสียหายตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว
 ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา	 ความว่า	 
หลักการแก้ไขเยียวยาภายในฝ่ายปกครองก่อนฟ้องคด	ี เป็นหลักการที่กำหนดให้ฝ่ายปกครองมีหน้าที ่
ตรวจสอบการออกคำสั่งของฝ่ายตน	 มีการกำหนดไว้ทั้งในลักษณะบังคับและไม่บังคับ	 ในกรณีบังคับ
นั้นผู้เสียหายจึงต้องดำเนินการขอให้ตรวจสอบและเยียวยาภายในฝ่ายปกครองก่อนจึงจะฟ้องคดีได้	 
แต่ในกรณีที่ไม่เป็นการบังคับนั้นผู้เสียหายอาจร้องขอให้แก้ไขเยียวยาภายในฝ่ายปกครองก่อน 
หรือไม่ก็ได้	 ในคดีนี้แม้ผู้ฟ้องคดีจะเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ	 อันอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการพลเรือน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 แต่การร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวหาใช่ขั้นตอน 
หรือวิธีการตรวจสอบภายในฝ่ายปกครองอันมีลักษณะบังคับไม่	การร้องทุกข์ของข้าราชการพลเรือน 
สามัญเป็นเพียงสิทธิ และเป็นกรณีที่ผู้วินิจฉัยคำร้องทุกข์จะต้องอยู่ในสายการบริหารที่มีอำนาจ 
สั่งการแก่ผู้ที่เป็นเหตุให้มีการร้องทุกข์นั้นเพื่อแก้ไขเยียวยาให้ได้ ซึ่งหลักการที่ต้องให้ผู้วินิจฉัย 
คำร้องทุกข์ต้องมีอำนาจสั่งการบังคับบัญชาผู้ที่เป็นเหตุให้มีการร้องทุกข์นี้ ได้มีการรับรองไว้ใน 
มาตรา ๔๘ และมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
ซึ่งกำหนดให้คู่กรณีอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ได้โดยตรง  
โดยไม่ต้องร้องขอให้ฝ่ายปกครองตรวจสอบภายในฝ่ายปกครองก่อนแต่อย่างใด ผู้ได้รับความ 
เสียหายจากคำสั่งของคณะกรรมการย่อมมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรง โดยไม่ต้อง 
อุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองก่อน	และหากจะพิจารณาว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่	๑	ไม่ใช่คณะกรรมการตามที่ 
ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยในคำสั่ง	 กรณีก็ย่อมเข้าใจได้ว่าไม่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการ 
สำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่	๑	ไว้โดยเฉพาะ	ผู้ฟ้องคดี 
จึงมีสิทธิที่จะฟ้องคดีนี้ได้โดยไม่ต้องดำเนินการประการใดก่อน	 ซึ่งหลักการอุทธรณ์คำสั่งภายใน 
ฝ่ายปกครองก่อนการฟ้องคดีนั้น	 ในกรณีที่กำหนดในลักษณะบังคับ	 ก็จะมีการกำหนดอายุความไว้ 
ด้วยเสมอ	แต่หากเป็นกรณีไม่บังคับก็จะไม่มีการกำหนดอายุความหรือกำหนดเวลาอุทธรณ์ไว้	จึงไม่ใช่ 
มาตรการบังคับแต่เป็นมาตรการเผื่อเลือกของผู้เสียหายที่จะดำเนินการภายในฝ่ายปกครองก่อน 
หรือจะดำเนินการโดยตรงจากศาล	และมาตรา	๔๒	วรรคสอง	ของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง 
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการเยียวยาภายในฝ่ายปกครอง 
ก่อนฟ้องคดีเฉพาะในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดในลักษณะของมาตรการบังคับเท่านั้น
 ดงันัน้ เมือ่การรอ้งทกุขข์องขา้ราชการพลเรอืนสามญัเปน็มาตรการทีไ่มใ่ชล่กัษณะการบงัคบั  
ผู้ฟ้องคดีจึงควรมีสิทธิฟ้องคดีนี้เพื่อขอให้ศาลเยียวยาได้โดยตรง ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการออกคำสั่ง 
ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในกรณีนี้เป็นการจงใจออกคำสั่งทางปกครอง 
ในฐานะฝ่ายปกครอง โดยขัดต่อกฎหมาย กระทำโดยไม่สุจริต และใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบเป็นการ 
ออกคำสั่งอื่นซึ่งมิใช่ออกคำสั่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  
และคำสั่งดังกล่าวกระทบต่อผู้ฟ้องคดีอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง ซึ่งผู้ฟ้องคดีควรมีสิทธิขอให้ศาล 

๑๐๔ ๑๐๕



สรุปคำพิพากษาของศาล 
และผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ

จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒

สั่งแก้ไขเยียวยาในเบื้องต้นโดยพลันได้	 เพราะไม่มีองค์กรอื่นที่จะใช้อำนาจหน้าที่เยียวยาความ 
เดือดร้อนหรือเสียหายในเบื้องต้นโดยพลันให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้นอกจากศาล	ขอให้ศาลปกครองสูงสุด 
พิจารณาสั่งให้ศาลปกครองชั้นต้นรับคดีนี้ไว้พิจารณาและดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไป

๒. ประเด็นพิจารณาวินิจฉัย
	 ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว	 คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยในเบื้องต้นว่าศาลมีอำนาจรับ 
คำฟ้องคดีนี้ไว้พิจารณาหรือไม่	เพราะเหตุเกี่ยวกับเงื่อนไขการฟ้องคดี
	 พิเคราะห์แล้วเห็นว่า	คดีนี้การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่	๒	ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีมาปฏิบัติราชการสำนัก 
นายกรัฐมนตรีเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม	 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา	 ๑๑	
(๔)	 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	 พ.ศ.	 ๒๕๓๔	 โดยให้ขาดจากอัตราเงินเดือน 
ทางสังกัดเดิม	 ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี	 ที่	 ๑๗/๒๕๕๒	 เรื่องให้ข้าราชการมาปฏิบัติราชการ 
สำนกันายกรฐัมนตร	ีลงวนัที	่๒๐	มกราคม	๒๕๕๒	การใชอ้ำนาจของผูถ้กูฟอ้งคดทีี	่๒	เปน็การใชอ้ำนาจ 
ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลตามมาตรา	 ๑๑	 (๔)	 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	 
พ.ศ.	 ๒๕๓๔	 โดยได้รับอนุมัติจากผู้ถูกฟ้องคดีที่	 ๑	 ดังนั้นเมื่อผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ตนไม่ได้รับความ 
เปน็ธรรมจากคำสัง่ดงักลา่วจะตอ้งดำเนนิการใชส้ทิธริอ้งทกุขเ์พือ่ขอความเปน็ธรรม โดยทีผู่ฟ้อ้งคด ี
มีฐานะเป็นข้าราชการพลเรือนจึงต้องพิจารณาตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ลักษณะ ๔ หมวด ๑๐ ว่าด้วยการร้องทุกข์ โดยในมาตรา ๑๒๓ วรรคสอง แห่ง 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติให้ร้องทุกข์ที่เกิดจากหัวหน้าส่วน 
ราชการระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นต่อนายกรัฐมนตรีหรือ 
ตอ่รฐัมนตร ีปลดักระทรวง รฐัมนตรเีจา้สงักดั หรอืนายกรฐัมนตร ีใหร้อ้งทกุขต์อ่คณะกรรมการพทิกัษ ์
ระบบคณุธรรม (ก.พ.ค.) จากบทบญัญตัดิงักลา่วจงึเปน็กรณทีีม่กีฎหมายกำหนดขัน้ตอนหรอืวธิกีาร 
สำหรบัแกไ้ขความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหายในเรือ่งนีไ้วโ้ดยเฉพาะแลว้	เมือ่ผูฟ้อ้งคด	ีเหน็วา่ผูบ้งัคบับญัชา 
ใชอ้ำนาจหนา้ทีป่ฏบิตัติอ่ผูฟ้อ้งคดโีดยไมถ่กูตอ้งหรอืไมป่ฏบิตัติอ่ผูฟ้อ้งคดใีหถ้กูตอ้งตามกฎหมาย	หรอื 
มีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชา	 ผู้ฟ้องคดีจึงต้องดำเนินการร้องทุกข์ต่อ 
คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมเพื่อขอให้มีการแก้ไขหรือแก้ความคับข้องใจ	 ตามมาตรา	 ๑๒๓	
วรรคสอง	 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 ก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาล	
เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า	 ผู้ฟ้องคดีทราบคำสั่งย้ายผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ 	 ๒๐	 มกราคม	 ๒๕๕๒	
โดยทราบมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่	 ๑	 และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่	 ๒	 จากสื่อสารมวลชนประจำทำเนียบ 
รัฐบาล	 ซึ่งวันดังกล่าวผู้ฟ้องคดีอยู่ระหว่างลาพักผ่อน	 ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้ลงนามรับทราบคำสั่งและ 
ไม่ได้ร้องทุกข์หรืออุทธรณ์คำสั่ง	การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลโดยยังมิได้ดำเนินการร้องทุกข์ 
ตามบทบญัญตัขิองกฎหมายดงักลา่วจงึเปน็การยืน่ฟอ้งคดโีดยทีย่งัมไิดด้ำเนนิการตามขัน้ตอนหรอื 
วิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกำหนดไว้ตามมาตรา ๔๒ 
วรรคสอง แหง่พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ผูฟ้อ้งคดี 
จึงไม่มีสิทธินำคดีมาฟ้องต่อศาล และศาลไม่จำต้องพิจารณาคำขออื่นของผู้ฟ้องคดีอีกต่อไป  

๑๐๔ ๑๐๕



คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่	๒๓๖/๒๕๕๒	
วันที่	๒๘	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๕๒

จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒

ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจาก 
สารบบความ และมีคำสั่งไม่รับคำขอให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองและคำขอให้กำหนด 
มาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวของผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิ 
ผู้ฟ้องคดีที่จะนำคดีมาฟ้องต่อศาลใหม่ภายในกำหนดเวลาการฟ้องคดี หลังจากที่ผู้ฟ้องคดี 
ได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามที่กฎหมาย 
กำหนดไว้แล้วนั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย
 
๓. ผลคำสั่งของศาลปกครองสูงสุด
	 จึงมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

๑๐๖ ๑๐๗



สรุปคำพิพากษาของศาล 
และผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ

จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒

 
	 ตุลาการเจ้าของสำนวนได้ตรวจพิเคราะห์คำฟ้องโดยตลอดแล้วเห็นว่าเป็นคำฟ้องที่สมบูรณ์ 
ครบถ้วน	 และเป็นคดีพิพาทระหว่างผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภากับคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งซึ่งเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญโดยกล่าวหาเกี่ยวเนื่องมาจากการดำเนินกิจการทาง 
ปกครองในภาระหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีในกรณีดำเนินกิจการในขั้นตอนก่อนที่จะนำไปสู่การมีมติ 
และมีคำวินิจฉัยสั่งการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย	 เนื่องจากมิได้ดำเนินการตามระเบียบขั้นตอน 
ที่กฎหมายบัญญัติ	 และผลของมติและคำวินิจฉัยสั่งการตามกิจการที่ดำเนินการไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
กระทบสิทธิและสถานะของผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสาม	 เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสามได้รับความเดือดร้อน 
หรือเสียหาย	
	 ทั้งนี้ การบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายของผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสาม ศาลต้องมีคำบังคับ 
เพิกถอนมติและคำวินิจฉัยสั่งการหรือห้ามการกระทำตามมติหรือคำวินิจฉัยสั่งการประกอบกับ 
มตแิละคำวนิจิฉยัสัง่การของผูถ้กูฟอ้งคดทีีข่อใหศ้าลมคีำบงัคบัดงักลา่ว ไมม่ลีกัษณะเปน็การวนิจิฉยั 
ชี้ขาดของผู้ถูกฟ้องคดีตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นการใช้อำนาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญของ 
ผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสามจึงเป็นบุคคลผู้มีสิทธินำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดตาม 
พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง	พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๑๑	(๓)	ประกอบดว้ย 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง	พ.ศ.	๒๕๕๐	มาตรา	๒๒	และ 
เป็นการยื่นฟ้องภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	พ.ศ.	๒๕๔๒
	 จึงมีคำสั่งให้รับคำฟ้องไว้พิจารณา	 และให้ส่งสำเนาคำฟ้องและสำเนาเอกสารประกอบคำฟ้อง 
ไปให้ผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อทำคำให้การยื่นต่อศาลปกครองสูงสุดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับสำเนา 
คำฟ้อง
	 อนึ่ง ถ้าคู่กรณีประสงค์จะคัดสำเนารายงานกระบวนพิจารณานี้	อนุญาตให้คัดได้

๑๐๖ ๑๐๗

รายงานกระบวนพิจารณาศาลปกครองสูงสุด 
คดีหมายเลขดำที่ ฟ. ๓๘/๒๕๕๒ 
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

	 	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณตรึงใจ		บูรณสมภพ	ที่	๑		 ผู้ฟ้องคดี
	 	 กับพวกรวม	๑๓	คน
ระหว่าง
  
		 	 คณะกรรมการการเลือกตั้ง	 	 	 	 	 ผู้ถูกฟ้องคดี



บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่องเสร็จที่	๓๙๘/๒๕๕๒

จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒

๑. ข้อเท็จจริงโดยสรุป
	 กระทรวงพลังงานได้มีหนังสือ	 ด่วนที่สุด	 ที่	 พน	 ๐๒๐๑/๕	 ลงวันที่	 ๒๔	 มีนาคม	 ๒๕๕๒	
หารือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	 ความว่า	 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้มีหนังสือขอให้ 
กระทรวงพลังงานแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาผู้รับผิดชอบความสูญเสียค่าใช้จ่ายในการแปรรูป 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 เพื่อให้การดำเนินการของกระทรวงพลังงานเป็นไป 
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่	 พ.ศ.	 ๒๕๓๙	 กระทรวง 
พลังงานจึงขอหารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว	ดังต่อไปนี้
	 ๑.	เนื่องจากในการดำเนินการแปรรูป	 กฟผ.	 ได้ดำเนินการตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๖	 เจ้าหน้าที่	 
ที่เกี่ยวข้องบางท่านปัจจุบันได้เกษียณอายุราชการไปแล้ว	 จึงขอหารือว่าในการพิจารณาถึงผู้มีอำนาจ 
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด	 ต้องพิจารณาถึงตำแหน่งของเจ้าหน้าที ่
ผู้กระทำละเมิดในขณะที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นกระทำละเมิดหรือในขณะที่ส่วนราชการจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง 
คณะกรรมการฯ	(ในขณะปัจจุบัน)
	 ๒.	หากเห็นว่าต้องพิจารณาในขณะที่กระทำละเมิด	 จะต้องถือว่าขั้นตอนใดเป็นขณะกระทำ 
ละเมดิ	ระหวา่งผูท้ีถ่กูกลา่วหาวา่กระทำละเมดิโดยมมีตทิีไ่มช่อบ	ดำเนนิกระบวนการทีไ่มช่อบหรอืวนัที ่
ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาเพิกถอนพระราชกฤษฎีกากำหนดอำนาจ	 สิทธิ	 และประโยชน์ของ 
บริษัท	 กฟผ.	 จำกัด	 (มหาชน)	 พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 และพระราชกฤษฎีกากำหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมาย 
ว่าด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	๒๕๔๘
	 ๓.	กรณีเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตถูกกล่าวหาว่ากระทำ 
ละเมิด	ผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการฯ	ได้แก่ผู้ใด
	 ๔.	กรณีผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาถูกกล่าวหาว่ากระทำละเมิดผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้ง 
คณะกรรมการฯ	ได้แก่ผู้ใด
	 โดยปรากฏข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากการชี้แจงของผู้แทนกระทรวงพลังงาน	 (สำนักงานปลัด 
กระทรวง)	 และผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินว่า	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	
ได้จดทะเบียนแปลงสภาพเป็น	 บริษัท	 กฟผ.	จำกัด	(มหาชน)	เมื่อวันที่	๒๔	มิถุนายน	๒๕๔๘	 
ตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 และมติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 ๑๗	 กุมภาพันธ์	 
๒๕๔๗	และวันที่ 	 ๑๐	พฤษภาคม	๒๕๔๘	แต่ได้มีคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดเมื่อ 
วันที่	๒๓	มีนาคม	๒๕๔๙	ให้เพิกถอนพระราชกฤษฎีกากำหนดอำนาจ	สิทธิ	และประโยชน์ของบริษัท	
กฟผ.	 จำกัด	 (มหาชน)	 พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 และพระราชกฤษฎีกากำหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายว่าด้วย 

๑๐๘ ๑๐๙

บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่องเสร็จที่ ๓๙๘/๒๕๕๒

เรื่อง ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด



สรุปคำพิพากษาของศาล 
และผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ

จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 มีผลทำให้	 กฟผ.	 ต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการ		
แปรรูปจำนวน	๓๐๓,๘๔๓,๙๐๗.๑๗	บาท	และค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท	กฟผ.	โทรคมนาคม	จำกัด	
จำนวน	๑๔,๑๐๐,๒๘๑	บาท	รวมค่าใช้จ่ายที่	กฟผ.	สูญเสียไปทั้งสิ้นเป็นจำนวน	๓๑๗,๙๔๔,๑๘๘.๑๗	 
บาท	สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาแล้ว เห็นว่า ความสูญเสียค่าใช้จ่ายในการแปรรูป 
และคา่ใชจ้า่ยในการจดัตัง้บรษิทั กฟผ. โทรคมนาคม จำกดั ตามจำนวนเงนิดงักลา่ว เกดิจากนโยบาย 
ของรัฐบาลในขณะนั้นที่ต้องการให้มีการแปรรูป กฟผ. ซึ่งมีการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
หลายประการ	 โดยสรุป	ดังนี้	(๑)	เรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้ง 
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท	 และประธานคณะกรรมการ 
จดัทำการรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชน	(๒)	เรือ่งการจดัการใหม้กีารรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชน 
ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 และ	 (๓)	 เรื่องมติ 
คณะรัฐมนตรีให้โอนทรัพย์สินของ	 กฟผ.	 คืนให้กระทรวงการคลังเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบ 
ด้วยกฎหมาย	 ด้วยเหตุผลดังกล่าว	จึงทำให้ขั้นตอนต่าง ๆ  อันเป็นสาระสำคัญก่อนการตรา 
พระราชกฤษฎีกากำหนดอำนาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท กฟผ. จำกัด (มหาชน)  
พ.ศ. ๒๕๔๘ และพระราชกฤษฎีกากำหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายว่าด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามคำพิพากษาของ 
ศาลปกครองสูงสุด ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เห็นว่า กฟผ. เป็นหน่วยงานของรัฐที่อยู่ใน 
การกำกบัดแูลของกระทรวงพลงังาน จงึขอใหก้ระทรวงพลงังานพจิารณาเรือ่งนีเ้พือ่ใชเ้ปน็แนวทาง 
ป้องกันและแก้ไขไม่ให้เกิดความสูญเสียค่าใช้จ่ายดังกล่าวอีก และพิจารณาตั้งกรรมการสอบสวน 
หาผูร้บัผดิชอบความสญูเสยีคา่ใชจ้า่ยในระหวา่งดำเนนิการแปรรปู กฟผ.	กบัปลดักระทรวงพลงังาน	
คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทและคณะกรรมการจัดทำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	 
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา	๑๖	แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ	พ.ศ.	๒๕๔๒	และระเบียบ 
คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน		พ.ศ.	๒๕๔๓	เพื่อ
ปฏิบัติภารกิจในการดำเนินการแปรรูป	กฟผ.
 
๒. ประเด็นพิจารณาวินิจฉัย
	 คณะกรรมการกฤษฎีกา	 (คณะพิเศษ)	 พิจารณาแล้วเห็นว่า	 ข้อหารือมีประเด็นที่ต้องพิจารณา 
สองประเด็น	ดังนี้
 ประเด็นที่หนึ่ง  ผู้ใดจะเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง 
ละเมิดต้องพิจารณาถึงตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดในขณะกระทำละเมิด หรือ ในขณะที่
ส่วนราชการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ นั้น
	 พิจารณาแล้วเห็นว่า	 การพิจารณาว่าผู้ใดเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 
ความรับผิดทางละเมิดต้องพิจารณาว่าผู้กระทำละเมิดเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใดในขณะ 
กระทำละเมิด แม้ว่าเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดดังกล่าวจะได้ย้ายหน่วยงานหรือเกษียณอายุราชการ 
ไปแล้วก็ตาม การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดกับเจ้าหน้าที่ 

๑๐๘ ๑๐๙



บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่องเสร็จที่	๓๙๘/๒๕๕๒

จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒

ผูก้ระทำละเมดิ ยอ่มเปน็อำนาจของหวัหนา้หนว่ยงานซึง่เจา้หนา้ทีผู่ก้ระทำละเมดิปฏบิตัหินา้ทีห่รอื 
ภารกิจให้กับหน่วยงานนั้น	 ทั้งนี้	 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ	 ๘	 แห่งระเบียบสำนัก 
นายกรัฐมนตรี	ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่	พ.ศ.	๒๕๓๙	 
 ประเด็นที่สอง  ผู้ใดจะเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง 
ละเมิดกับเจ้าหน้าที่ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำละเมิดในขณะดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
ราชภฏัสวนดสุติและผูต้รวจการแผน่ดนิของรฐัสภา นัน้ ขอ้เทจ็จรงิปรากฏวา่ ตามขอ้หารอืทีก่ลา่วถงึ 
ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต หมายความถึงนายสุขุม เฉลยทรัพย์ และ 
ตามข้อหารือที่กล่าวถึงผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา หมายความถึงนายปราโมทย์ โชติมงคล  
ซึ่งในขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการจัดทำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน นายสุขุมฯ  
ดำรงตำแหนง่อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดสุติ สว่นนายปราโมทยฯ์ ดำรงตำแหนง่เลขาธกิาร 
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา (ไม่ใช่ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา)
	 คณะกรรมการกฤษฎกีา	(คณะพเิศษ)	พจิารณาแลว้	เหน็วา่	บทบญัญตัมิาตรา ๔ แหง่พระราชบญัญตั ิ
ความรบัผดิทางละเมดิของเจา้หนา้ที ่พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกบัขอ้ ๔ แหง่ระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตร ี
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้นิยาม 
คำว่า “เจ้าหน้าที่” ให้หมายความรวมถึงผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่น ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้ง 
ในฐานะเป็นกรรมการหรือฐานะอื่นใด บรรดาซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือถูกสั่งให้ปฏิบัติงานให้แก่ 
หน่วยงานของรัฐด้วย	 เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า	ขณะกระทำการอันถูกกล่าวหาว่าละเมิดต่อ	 กฟผ.	
ในการดำเนินการเตรียมการแปรรูป	 กฟผ.	 นั้น	นายสุขุม	 	 เฉลยทรัพย์	 ซึ่งดำรงตำแหน่งอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	 และนายปราโมทย์	 	 โชติมงคล	 ซึ่งดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงาน 
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา	 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการจัดทำการรับฟังความคิดเห็นของ 
ประชาชน	โดยระบตุวับคุคลเปน็การเฉพาะ	(ผูล้งนามแตง่ตัง้	คอื	ปลดักระทรวงพลงังาน	ในฐานะประธาน 
กรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)	 และแต่งตั้งจากกรรมการ 
ในคณะกรรมการเตรยีมการจดัตัง้บรษิทัตามมาตรา	๑๖	แหง่พระราชบญัญตัทินุรฐัวสิาหกจิ	พ.ศ.	๒๕๔๒	
โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา	 ๑๙	 (๙)	 แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	ประกอบกับ 
ระเบียบคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจว่าด้วยการรับฟังความเห็นของประชาชน	พ.ศ.	 ๒๕๔๓	
บุคคลทั้งสองจึงเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่นตามนิยามของมาตรา	 ๔	 แห่งพระราชบัญญัติ 
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ	และข้อ	๔	แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี	ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ	ซึ่งมีผลทำให้การดำเนินการเกี่ยวกับการ 
จัดทำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนของบุคคลทั้งสองในฐานะกรรมการจัดทำการ 
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนอันเป็นอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยทุนรัฐวิสาหกิจเป็นการ 
ปฏิบัติภารกิจเฉพาะให้กับ กฟผ. เท่านั้น โดยที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการดำรงตำแหน่งอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตและเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาแต่อย่างใด  
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดสุติและสำนกังานผูต้รวจการแผน่ดนิของรฐัสภา	จงึไมใ่ชห่นว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
	ที่จะต้องร่วมกับ	กฟผ.	แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดในกรณีนี้	

๑๑๐ ๑๑๑



สรุปคำพิพากษาของศาล 
และผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ

จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒๑๑๐ ๑๑๑

 ดังนั้น เมื่อนายสุขุมฯ และนายปราโมทย์ฯ กระทำการในฐานะกรรมการจัดทำการรับฟัง 
ความคิดเห็นของประชาชนซึ่งถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานให้แก่ กฟผ. 
หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่ กฟผ. แล้ว ผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 
ความรับผิดทางละเมิดในกรณีนี้ จึงได้แก่ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในฐานะ 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหายตามข้อ ๘ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ 



จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒

 เอ็งกินเหล้า  เมายา  ไม่ว่าหรอก

แต่อย่าออก  นอกทางไป  ให้เสียผล

จงอย่ากิน  สินบาด  คาดสินบน

เรามันชน  ช้ันปัญญา  ตุลาการ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์  

พระบิดาแห่งกฎหมายไทย 

องค์ผู้ก่อตั้งโรงเรียนกฎหมายกระทรวงยุติธรรม

๑๑๒



คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒ ๑๑๓

๑. บทนำ
	 ในการร่างรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรของนานาอารยประเทศนั้น	 ผู้ร่างรัฐธรรมนูญย่อม 
ไม่สามารถที่จะบัญญัติเนื้อหาให้มีหลักการครอบคลุมในทุก	ๆ 	 เรื่องได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วนทั้งหมด 
โดยไม่มีช่องว่าง	ทั้งนี้เพราะหากจะนำสาระและรายละเอียดของทุกเรื่องนำไปบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
แล้วก็จะทำให้รัฐธรรมนูญฉบับนั้น	 ๆ	 มีเนื้อหาสาระที่ยืดยาวมาก	 และอาจเกิดปัญหาในการบังคับ 
ใช้ซึ่งอาจเป็นเงื่อนไขให้ต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามมา	 ดังนั้น	 การจะร่างรัฐธรรมนูญ 
ให้มีเนื้อหากระชับ	 ชัดเจน	 ไม่ฟุ่มเฟือยนั้น	 ผู้ร่างรัฐธรรมนูญจะบัญญัติเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ 
ในบางเรื่องไว้เพียงหลักการเท่านั้น	 ในส่วนของรายละเอียดจะให้อำนาจฝ่ายนิติบัญญัติสามารถ 
ที่จะตรากฎหมายขยายรายละเอียดให้สอดคล้องกับหลักการที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ	จึงเป็นที่มา 
ของกฎหมายพิเศษประเภทหนึ่งซึ่งมีความสัมพันธ์และใกล้ชิดกับรัฐธรรมนูญมากกว่ากฎหมาย 
ทั่วไป	ในที่นี้คือ	“พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ”	ซึ่งในภาษาอังกฤษเรียกกฎหมายประเภทนี้
ว่า	“Organic	Law”	หรือในภาษาฝรั่งเศสเรียกว่า	“Lois	Organigues”	
	 พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูนัน้เปน็กฎหมายทีร่ฐัธรรมนญูกำหนดใหม้ขีึน้เพือ่ชว่ยขยาย 
บทบัญญัติในเรื่องต่าง	ๆ 	ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้มีความชัดเจนและสมบูรณ์ครบถ้วนยิ่งขึ้น	 
โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นได้มีบัญญัติไว้ในสารบบกฎหมายของประเทศไทย 
เป็นครั้งแรกโดยกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๔๐	 และต่อมา 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 ยังคงหลักการให้มีพระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญ	 แต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญบางประการ	 กล่าวคือ	 ตามรัฐธรรมนูญฯ	ฉบับ
ปัจจุบันในมาตรา	 ๑๓๘	 ได้กำหนดให้มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญรวม	 ๙	 ฉบับ	 และ						
บทเฉพาะกาลมาตรา	 ๓๐๒	 ได้กำหนดให้ดำเนินการปรับปรุงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

นายอภิวัฒน์  สุดสาว
นิติกร สำนักกฎหมาย

ปัญหาทางปฏิบัติในการเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

เกี่ยวด้วยการเงิน



ปัญหาทางปฏิบัติในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวด้วยการเงิน

จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒๑๑๔

เพื่ออนุวัติการให้สอดคล้องกับหลักการที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	
๒๕๕๐	 ภายใน	 ๑	 ปี	 นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ	 (๒๔	 สิงหาคม	 ๒๕๕๐)	 หรือนับตั้งแต่วัน 
ที่มีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ	 ซึ่งปัจจุบัน 
(ข้อมูล	ณ	 	 สิงหาคม	 ๒๕๕๒)	 มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจำนวน	 ๕	 ฉบับ	 ที่ยังอยู่ใน 
ขั้นตอนการพิจารณาของฝ่ายนิติบัญญัติ	คือ	พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียง
ประชามต	ิพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยวธิพีจิารณาของศาลรฐัธรรมนญู	พระราชบญัญตั ิ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง	 พระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 และพระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
	 บทความนีจ้งึใครข่อนำเสนอเกีย่วกบักรณศีกึษาปญัหาทางปฏบิตัใินการเสนอรา่งพระราชบญัญตัิ 
ประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวด้วยการเงิน	 ทั้งนี้	 โดยมีปัญหาข้อพิจารณาว่าจะต้องส่งให้นายกรัฐมนตรี 
รับรองหรือไม่	ดังนี้

๒. ปัญหาการเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวด้วยการเงิน
	 โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 ได้บัญญัติเกี่ยวกับกระบวนการ 
ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไว้ในหมวด	 ๖	 ส่วนที่ 	 ๖	 แยกต่างหากจากการ 
ตราพระราชบัญญัติซึ่ งบัญญัติ ไว้ ในหมวด	 ๖	 ส่วนที่ 	 ๗	 แต่ ไม่ ได้บัญญัติ เรื่ องการเสนอ 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวด้วยการเงินเอาไว้ว่ามีหลักเกณฑ์การเสนออย่างไร	 
ต่างกับกรณีการเสนอร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินซึ่งบัญญัติไว้โดยชัดเจนในมาตรา	 ๑๔๒	 
วรรคสอง๑	เพียงแต่มาตรา	๑๔๐	วรรคสอง	บัญญัติให้นำบทบัญญัติในหมวด	๖	ส่วนที่	๗ การตรา 
พระราชบัญญัติ	 มาใช้บังคับกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญด้วยโดยอนุโลม	 
จึงมีปัญหาในทางปฏิบัติว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวด้วยการเงิน	 ซึ่งสมาชิก 
สภาผูแ้ทนราษฎรหรอืสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชกิวฒุสิภา	รวมทัง้ทีศ่าลรฐัธรรมนญู	ศาลฎกีา	
หรือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเป็นผู้เสนอนั้นจะต้องส่งให้นายกรัฐมนตรีรับรองด้วยหรือไม่	 
	 ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวด้วยการเงิน	 ต้องส่งให้นายกรัฐมนตรีรับรองหรือ 
ไม่นั้น	 ที่ผ่านมาได้เกิดเป็นปัญหาขึ้นแล้วในทางปฏิบัติจึงขอนำเสนอกรณีศึกษาการเสนอร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญรวม	๒	ฉบับ	คือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต	(ฉบับที่..)	พ.ศ.	.... และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... โดยขอสรุปข้อเท็จจริงของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเสนอร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับ	ตามลำดับดังต่อไปนี้๒

 ๑รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๑๔๒	วรรคสอง
	 “ในกรณีที่ร่างพระราชบัญญัติซึ่งมีผู้เสนอตาม	(๒)	(๓)	หรือ	(๔)	เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินจะเสนอได้ก็ต่อเมื่อ 
มีคำรับรองของนายกรัฐมนตรี”
 ๒วัชราพร	ยอดม่ิง,	กระบวนการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐,	วิทยานิพนธ์หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,พ.ศ.	๒๕๕๑,	หน้า	๒๕๐	–	๒๕๓.



คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒

 ๒.๑ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
(ฉบับที่..) พ.ศ. ....	 เมื่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 ได้เสนอร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 (ฉบับที่…)	พ.ศ.	 .... 
ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา	 ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว	 เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน	 จึงส่งให้ 
นายกรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อรับรองต่อไป
	 	 ในขณะเดียวกันทางคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ได้มี 
ความคิดเห็นคัดค้านในเรื่องนี้ว่า การที่ประธานสภาผู้แทน 
ราษฎรได้พิจารณาว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 (ฉบับที่..)	 พ.ศ.	 ....	 
เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 มาตรา	 ๑๔๓	 
ซึ่งจะต้องมีคำรับรองของนายกรัฐมนตรี	 หากนายกรัฐมนตรี 
ไม่พิจารณาให้คำรับรองภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่าง 
พระราชบญัญตั	ิประธานสภาผูแ้ทนราษฎรจะแจง้ใหผู้เ้สนอทราบ	
ตามนัยแห่งข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	พ.ศ.	 ๒๕๕๑	
ข้อ	 ๑๑๑๓	นั้นน่าจะขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
และข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	ด้วยเหตุผล	๒	ประการ	คือ
  ประการแรก ในการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญได้กำหนดให้นำบทบัญญัติ 
ในหมวด	 ๖	 ส่วนที่	 ๗	 การตราพระราชบัญญัติมาใช้บังคับกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญด้วยโดยอนุโลม	 จะเห็นได้ว่าการนำบทบัญญัติในหมวด	 ๖	 ส่วนที่	 ๗	 การตรา 
พระราชบัญญัติมาบังคับใช้ดังกล่าว	 รัฐธรรมนูญได้กำหนดแต่เฉพาะการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญเท่านั้น แต่ไม่สามารถอนุโลมกระบวนการตราพระราชบัญญัติในขั้นตอนปกติ	 
มาใช้บังคับกับการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญได้ทั้งหมด หากรัฐธรรมนูญมีเจตนารมณ์ 
ที่จะให้นำกระบวนการตราพระราชบัญญัติมาใช้บังคับกับกระบวนการตราพระราชบัญญัติประกอบ 
รฐัธรรมนญูทัง้หมด รฐัธรรมนญูกไ็มจ่ำเปน็ตอ้งกำหนดบทบญัญตัใินสว่นทีว่า่ดว้ยการตราพระราชบญัญตั ิ
ประกอบรัฐธรรมนูญแยกไว้ต่างหากจากการตราพระราชบัญญัติ

๑๑๕

 ๓ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	พ.ศ.	๒๕๕๑	ข้อ	๑๑๑
	 “ในกรณีที่ประธานสภาเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติที่มีผู้เสนอตามมาตรา	๑๔๒	(๒)	(๓)	และ	(๔)	ของรัฐธรรมนูญ 
เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน	ให้ประธานสภาแจ้งให้ผู้เสนอทราบ	หากผู้เสนอไม่คัดค้านความเห็นของประธานสภาภายใน
เจ็ดวันนับแต่วันส่งคำแจ้ง	ให้ถือว่าไม่มีกรณีเป็นที่สงสัยตามมาตรา	๑๔๓	ของรัฐธรรมนูญ	ก็ให้ประธานสภาส่งร่างพระราชบัญญัตินั้น
ไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้คำรับรอง
	 เมื่อนายกรัฐมนตรีได้รับร่างพระราชบัญญัติตามวรรคหนึ่งแล้ว	หากไม่พิจารณาให้คำรับรองภายในสามสิบวันนับแต่วัน 
ที่ได้รับให้ประธานสภาแจ้งเหตุขัดข้องให้ผู้เสนอทราบ
	 หากผู้เสนอแจ้งคัดค้านตามวรรคหนึ่ง	 ให้เป็นอำนาจของที่ประชุมร่วมกันของประธานสภาและประธานคณะกรรมาธิการ 
สามัญทุกคณะเป็นผู้วินิจฉัย”.



ปัญหาทางปฏิบัติในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวด้วยการเงิน

จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒๑๑๖ ๑๑๗

  ประการที่สอง	 เนื่องจากข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 ข้อ	 ๑๐๕	
ได้กำหนดให้นำความในหมวด	 ๖	 การเสนอและการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาใช้โดยอนุโลม	 
โดยกำหนดข้อยกเว้นไว้ในข้อ	 ๑๑๑	 ข้อ	 ๑๑๒	 ข้อ	 ๑๑๔	 วรรคสอง	 และข้อ	 ๑๑๕	 ซึ่งข้อ	 ๑๑๑	 
เป็นบทบัญญัติหรือข้อบังคับในเรื่องการเสนอและการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน	 
ดังนั้นเมื่อข้อ	 ๑๐๕	 ได้กำหนดข้อยกเว้นในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ไว้โดยเฉพาะแล้ว	 จึงไม่สามารถนำการเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวด้วยการเงิน 
มาใช้ได้	 ดังนั้น	การเสนอและการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น	รัฐธรรมนูญ 
และข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้บัญญัติให้การเสนอและการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญจะต้องกระทำแยกต่างหากจากการเสนอและการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ	 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งร่างกฎหมายดังกล่าวไปยังนายกรัฐมนตรี 
เพื่อให้คำรับรองนั้น	จึงไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
	 	 เมือ่ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรไดร้บัความเหน็จากคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	แลว้	ประธานสภา 
ผู้แทนราษฎรจึงได้นำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมร่วมกันของประธานสภา 
ผู้แทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการสามัญของสภาผู้แทนราษฎรทุกคณะในการประชุม 
ร่วมกันครั้งที่	 ๓/๒๕๕๑	 วันอังคารที่	 ๑๖	 กันยายน	 ๒๕๕๑	 โดยที่ประชุมมีมติให้ประธานสภา 
ผู้แทนราษฎรเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามบทบัญญัติ 
รัฐธรรมนูญมาตรา	๒๑๔	เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติต่อไป	
	 ๒.๒	ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....	 ที่เสนอ 
โดยผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน	 ซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจหน้าที่แทนประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	 

เมื่อผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินได้เสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบ 
รั ฐ ธรรมนูญว่ าด้ วยการตรวจ เ งิ นแผ่ นดิ น 	 พ .ศ . 	 . . . .	

ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา	 ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญดังกล่าวเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วย 
การเงิน	 เนื่องจากมีเนื้อหาบางมาตราเป็นการโอนงบ 
ประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน	 จึงต้องส่งให้นายกรัฐมนตรี 

พิจารณาเพื่อรับรองต่อไป
	 	 	 ต่อมาทางผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินได้มีความ 

คิดเห็นคัดค้านในเรื่องนี้ว่า	 ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญนั้น	 ต้องดำเนินการตามมาตรา	 ๑๓๙	 ของ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 ที่บัญญัติให้ประธานองค์กรอิสระ 
ตามรัฐธรรมนูญสามารถเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญได้เองโดยไม่ต้องนำบทบัญญัติ 
ในหมวดที่	 ๖	 ส่วนที่	 ๗	 เรื่องการตราพระราชบัญญัติทั่วไปมาบังคับใช้แต่อย่างใด	 ซึ่งแตกต่างกับ 
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ	 ตามมาตรา	 ๑๔๐	ที่บัญญัติให้นำบทบัญญัติ 
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หมวด	 ๖	 ส่วนที่	 ๗	 ในมาตรา	 ๑๔๖	 จนถึงมาตรา	 ๑๕๓	 เรื่องการตราพระราชบัญญัติทั่วไป 
มาบงัคบัใช	้ดงันัน้ในการเสนอรา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการตรวจเงนิแผน่ดนิ	พ.ศ.	....	 
หากให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาให้คำรับรองตามมาตรา	 ๑๔๒	 วรรคสอง	ของรัฐธรรมนูญ	อาจขัดต่อ 
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐
	 	 เมื่อประธานสภาผู้แทนราษฎรได้รับความเห็นจากผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินแล้ว	ประธาน 
สภาผู้แทนราษฎรจึงได้นำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมร่วมกันของประธาน 
สภาผู้แทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการสามัญของสภาผู้แทนราษฎรทุกคณะในการประชุม 
รว่มกนัครัง้ที	่๓/๒๕๕๑	วนัองัคารที	่๑๖	กนัยายน	๒๕๕๑	โดยทีป่ระชมุมมีตใิหป้ระธานสภาผูแ้ทนราษฎร 
เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 
มาตรา	๒๑๔	เพือ่เปน็แนวทางการปฏบิตัติอ่ไป	เชน่เดยีวกนักบัรา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	(ฉบับที่..)	พ.ศ.	....	ที่เสนอโดยคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	
	 	 ต่อมาศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที	่ ๔๐/๒๕๕๑	 ลงวันที่	 ๑๙	 พฤศจิกายน	
๒๕๕๑	 โดยวินิจฉัยว่า	 การที่ที่ประชุมร่วมกันของประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานคณะ 
กรรมาธิการสามัญของสภาผู้แทนราษฎรทุกคณะมีมติ	 ว่าการใช้อำนาจของประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ในการวนิจิฉยัวา่รา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูทัง้สองฉบบัตามคำรอ้งเปน็รา่งพระราชบญัญตัิ 
เกี่ยวด้วยการเงินต้องส่งให้นายกรัฐมนตรีรับรอง	 และความเห็นขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
มีความเห็นแตกต่างกับการวินิจฉัยของสภาผู้แทนราษฎร	 ถือเป็นข้อโต้แย้งเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ 
ระหวา่งรฐัสภากบัองคก์รตามรฐัธรรมนญู	ตามรฐัธรรมนญูมาตรา	๒๑๔๔		และใหป้ระธานสภาผูแ้ทนราษฎร 
ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยต่อไปนั้น	 ที่ประชุมร่วมกันดังกล่าวไม่ได้พิจารณาว่า 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดเป็นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวด้วย 
การเงิน	ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของที่ประชุมแต่อย่างใด	 กรณีจึงยังไม่มีการใช้อำนาจในการวินิจฉัย 
ว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตาม 
รัฐธรรมนูญมาตรา	๑๔๓	วรรคสอง	อันจะเป็นการใช้อำนาจในนามของรัฐสภาที่จะไปขัดแย้งกับ 
องค์กรตามรัฐธรรมนูญอื่นได้	 กรณีจึงยังไม่ได้มีปัญหาขัดแย้ง	 เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างรัฐสภา 
กับองค์กรตามรัฐธรรมนูญเกิดขึ้น	 คำร้องของประธานสภาผู้แทนราษฎรจึงไม่เป็นไปตามบทบัญญัติ 
ของรัฐธรรมนูญ	มาตรา	๒๑๔	ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัยได้	อาศัยเหตุผลดังที่ได้ 
วินิจฉัยไว้	ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องของผู้ร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย
	 	 ดังนั้น	 จึงมีปัญหาว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวด้วยการเงินต้องเสนอ 
ให้นายกรัฐมนตรีรับรองหรือไม่	 อันเป็นปัญหาในการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ	 ซึ่งจากการศึกษาพบว่า 
ได้มีความเห็นแบ่งเป็น	๒	ฝ่าย๕	คือ

๑๑๖ ๑๑๗

 ๔รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๒๑๔
	 “ในกรณีที่มีความขัดแย้งเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างรัฐสภา	 คณะรัฐมนตรีหรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มิใช่ศาลตั้งแต่ 
สององค์กรขึ้นไป	ให้ประธานรัฐสภา	นายกรัฐมนตรี	หรือองค์กรนั้น	เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย” 
 ๕เพิ่งอ้าง,	น.๒๕๓	-	๒๕๖
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  ความเห็นฝ่ายแรก	 มีความเห็นว่าการเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
เกีย่วดว้ยการเงนิจะเสนอไดต้อ่เมือ่มคีำรบัรองของนายกรฐัมนตรี	โดยมเีหตผุลสนบัสนนุความเหน็	ดงันี ้
	 	 ๑)	 การที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้การเสนอร่างกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงินต้องส่งให้นายก 
รัฐมนตรีรบัรองนั้น	เนือ่งจากโดยหลกัการของกฎหมายการคลังถือว่ากฎหมายใด	ๆ 	ทีเ่กี่ยวด้วยการเงิน	
ฝ่ายบริหารจะต้องรับรู้	 เพื่อให้ฝ่ายบริหารในฐานะผู้จัดเก็บรายได้	และบริหารจัดการงบประมาณ 
ได้รับทราบว่าจะต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนเท่าใด	 เพื่อการใด	 ฝ่ายบริหารจะได้วางแผนในการ 
จัดหารายได้เข้าสู่รัฐให้เพียงพอกับความต้องการในการใช้งบประมาณนั้น	ๆ 	เพื่อสนับสนุนให้การ 
ดำเนนิการตามกฎหมายทีต่ราขึน้เปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ	บรรลตุามวตัถปุระสงคใ์นการตรากฎหมาย 
และเป็นการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวินัยทางการเงินการคลัง	 ดังนั้นการให้ 
นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารรับรองเป็นการแสดงให้เห็นว่าฝ่ายบริหารได้รับทราบและ 
พร้อมในการจัดสรรงบประมาณ
	 	 ๒)	 การกำหนดให้นำบทบัญญัติในหมวด	 ๖	 ส่วนที่	 ๗	 เรื่องการตราพระราชบัญญัติมาใช้ 
กับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น	คำว่า	“การพิจารณา”	น่าจะหมายความ 
รวมถงึขัน้ตอนในการเสนอกฎหมายดว้ย	เพราะในกระบวนการตราพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู 
มิได้กำหนดบทบัญญัติในเรื่องการเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวด้วยการเงิน 
ไว้โดยเฉพาะ
  ความเห็นฝ่ายที่สอง	 มีความเห็นว่าการเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
เกี่ยวด้วยการเงินเสนอได้โดยไม่ต้องมีคำรับรองของนายกรัฐมนตรี	โดยมีเหตุผลสนับสนุนความเห็น	
ดังต่อไปนี้
	 	 ๑)	 เพื่อความเป็นอิสระในด้านงบประมาณขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ	เพราะว่า 
องค์กรอิสระบางองค์กร	 เป็นองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบฝ่ายบริหารจึงต้องสร้างมาตรการห้าม 
ฝ่ายบริหารเข้ามาก้าวก่ายหรือแทรกแซงองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ	 ดังนั้นจึงไม่ควรนำร่าง 
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูเกีย่วดว้ยการเงนิเสนอใหน้ายกรฐัมนตรรีบัรอง	เพราะจะดเูหมอืน
กับเป็นการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน
	 	 ๒)	 ในการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 ๑๔๐	 วรรคสองได้กำหนดให้ 
นำบทบัญญัติในหมวด	 ๖	 ส่วนที่	 ๗	 การตราพระราชบัญญัติมาใช้บังคับกับการพิจารณาร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญด้วยโดยอนุโลมนั้น	 หมายความว่าการให้นำบทบัญญัติ 
ในหมวด	 ๖	 ส่วนที่	 ๗	 การตราพระราชบัญญัติมาบังคับใช้	 รัฐธรรมนูญได้กำหนดให้นำแต่เฉพาะ 
ขั้นตอนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาใช้บังคับกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญ	 โดยมิได้กำหนดให้มีการนำขั้นตอนการเสนอร่างพระราชบัญญัติมาใช้บังคับกับขั้นตอน 
และวิธีการในการเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด
	 	 ๓)	ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	พ.ศ.	๒๕๕๑	ข้อ	๑๐๕	ได้กำหนดให้นำความใน 
หมวด	 ๖	 การเสนอและการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาใช้โดยอนุโลม	 โดยกำหนดข้อยกเว้นไว้ 
ในข้อ	๑๑๑	ข้อ	๑๑๒	ข้อ	๑๑๔	วรรคสอง	และข้อ	๑๑๕	ซึ่งข้อ	๑๑๑	เป็นข้อบังคับในเรื่องการเสนอ 

๑๑๘ ๑๑๙
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และการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน	 จึงเป็นการยกเว้นไม่ต้องพิจารณาว่าร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเป็นร่างกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงินหรือไม่
	 	 ๔)	 เป็นเหตุผลของเงื่อนเวลาในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ในบทเฉพาะกาล	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 มาตรา	 ๓๐๒	 
ที่กำหนดให้ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ	 ดำเนินการปรับปรุงพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญเพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญภายใน	 ๑	 ปี	 นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	(	๒๔	สิงหาคม	๒๕๕๐	)	หรือนับตั้งแต่วันที่มีการแต่งตั้ง 
ผู้ดำรงตำแหน่งรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ	 และกำหนดให้สภาผู้แทน 
ราษฎรพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน	 ๑๒๐	 วัน	 นับตั้งแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญ	 และวุฒิสภาต้องพิจารณาให้แล้ว เสร็จภายใน๙๐	 วัน	 นับตั้ งแต่วันที่ ได้รับ 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น	 ซึ่งถือว่าเป็นกำหนดเวลาที่สั้นมาก	จึงไม่ควร 
ไปเสียเวลาในการรอให้นายกรัฐมนตรีรับรองหรือไม่	 ดังนั้น	จึงไม่ควรกำหนดให้ต้องพิจารณา 
ว่าเป็นกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงินหรือไม่	 เช่นเดียวกับหลักการที่กำหนดไว้ในบทเฉพาะกาล 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๔๐	 มาตรา	 ๓๒๓	 ที่กำหนดไว้ชัดเจน 
ว่ากระบวนการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
และสมาชิกวุฒิสภา	 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง	พระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 มิต้องนำการเสนอร่างกฎหมายเกี่ยวกับ 
การเงนิมาใช	้เพือ่เปน็การประหยดัเวลาในการรา่งกฎหมาย	เพราะในรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	 
พุทธศักราช	 ๒๕๔๐	 กำหนดระยะเวลาในการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไว้เพียง	 
๒๔๐	วัน	เท่านั้น
	 	 สำหรับผู้เขียนมีความเห็นว่า	 ปัญหาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวด้วย 
การเงินจะต้องเสนอให้นายกรัฐมนตรีรับรองหรือไม่นั้น	 หากจะพิจารณาจากถ้อยคำตามที่บัญญัติไว้ 
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 มาตรา	 ๑๔๐	 วรรคสอง	 อย่างเดียว 
คงไม่เพียงพอที่จะหาคำตอบให้กับปัญหาดังกล่าวได้	 แต่ปัญหานี้จะต้องค้นหาคำตอบโดยศึกษา 
เปรียบเทียบจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๔๐	 ซึ่งได้บัญญัติเกี่ยวกับ 
กระบวนการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ	 และพระราชบัญญัติไว้รวมกัน	ทั้งในชั้น 
การเสนอรา่ง	และในชัน้การพจิารณารา่ง	โดยเฉพาะการเสนอรา่งพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนญู 
ที่เกี่ยวด้วยการเงิน	 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา	 ๑๖๙	 ว่าร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญจะเสนอได้ก็แต่โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือคณะรัฐมนตรี	 แต่ร่าง 
พระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเสนอได้ก็ต่อเมื่อมีคำรับรอง 
ของนายกรัฐมนตรี	 ในกรณีที่เป็นที่สงสัยว่าร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญใด	เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินที่จะต้องมีคำรับรองของนายกรัฐมนตรีหรือไม่	
ให้เป็นอำนาจของที่ประชุมร่วมกันของประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการสามัญ 
ของสภาผู้แทนราษฎรทุกคณะเป็นผู้วินิจฉัย	 จึงเห็นได้ว่าหลักการเสนอร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วย 

๑๑๘ ๑๑๙
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การเงินที่ต้องมีคำรับรองของนายกรัฐมนตรี	 นำมาใช้กับการเสนอร่างพระราชบัญญัติทั้งร่าง 
พระราชบัญญัติทั่วไปและร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
	 	 เมื่อพิจารณาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 มีการแบ่งแยก 
การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไว้ในหมวด	๖	 ส่วนที่	 ๖	 ส่วนพระราชบัญญัติ	บัญญัติไว้ 
ในหมวด	๖	สว่นที	่๗	ในสว่นของพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูนัน้การเสนอรา่งพระราชบญัญตัิ 
ประกอบรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ในมาตรา	 ๑๓๙	 ส่วนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ในมาตรา	๑๔๐	โดยในชั้นเสนอร่างตามมาตรา	๑๓๙	ไม่มีบทบัญญัติ 
เกี่ยวกับการเสนอร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน	 แต่ในบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการพิจารณา 
ในมาตรา	๑๔๐	วรรคสอง	ให้นำบทบัญญัติในหมวด	๖	ส่วนที่	๗	การตราพระราชบัญญัติมาใช้บังคับ 
กับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญโดยอนุโลม
  ท้ังน้ี	เม่ือพิจารณาจากรายงานการประชุมในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช	 ....	 (๒๕๕๐)	 ของสภาร่างรัฐธรรมนูญในคราวประชุม	 ครั้งที่	๓๑/๒๕๕๐	 (เป็นพิเศษ)	 
เมื่อวันที่	๒๓	มิถุนายน	๒๕๕๐๖		ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาบทบัญญัติในหมวด	๖	ส่วนที่	๖	และส่วนที่	๗	 
เกี่ยวกับการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและการตราพระราชบัญญัติ	 ปรากฏว่าไม่มี 
การอภิปรายที่เกี่ยวกับการเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ	 จากการศึกษารายงาน 
การประชุมในชั้นสภาร่างรัฐธรรมนูญแล้ว	 ไม่ปรากฏว่ามีการอภิปรายเปลี่ยนแปลงหลักการเดิมตามที ่
บัญญัติไว้ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๔๐	 มาตรา	 ๑๖๙	 ที่ว่า 
รา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูทีเ่ปน็รา่งพระราชบญัญตัเิกีย่วดว้ยการเงนิจะเสนอไดก้ต็อ่เมือ่ 
มคีำรบัรองของนายกรฐัมนตรแีตอ่ยา่งใด	ทัง้	ๆ 	ทีก่ารเปลีย่นแปลงหลกัการทีส่ำคญั	สภารา่งรฐัธรรมนญู 
จะต้องมีเหตุผล	มีการอภิปรายเพื่อให้เป็นหลักฐานไว้ในรายงานการประชุม
	 	 จากเหตผุลดงักลา่วขา้งตน้	นา่จะถอืไดว้า่การเสนอรา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู	 
หากเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน	 และผู้เสนอมิใช่คณะรัฐมนตรีต้องมีคำรับรองของ 
นายกรัฐมนตรีก่อนเสมอจึงจะเสนอให้สภาพิจารณาได้	แต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการ 
บงัคบัใชร้ฐัธรรมนญู	หากจะมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๕๐	
ในอนาคต	ควรจะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในประเด็นปัญหาดังกล่าวด้วย	 โดยขอเสนอให้มีการเพิ่มความ 
ต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา	๑๓๙	
	 	 “ในกรณีที่ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญซึ่งมีผู้เสนอตาม	 (๒)	หรือ	 (๓)	 เป็นร่าง 
พระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน	จะเสนอได้ก็ต่อเมื่อมีคำรับรองของนายกรัฐมนตรี”

๑๒๐ ๑๒๑

 ๖รายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ )  
ครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๐ (เป็นพิเศษ) เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๐ เล่มที่ ๑๑, หน้า ๒๒๖ -๒๘๙.
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๓. บทสรุป 
	 เมือ่พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูนัน้เปน็กฎหมายทีเ่ปน็กลไกสำคญัในการอนวุตัหิลกัการ 
ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญให้เป็นหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขที่สามารถนำไปบังคับใช้ได้ในทาง 
ปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้อำนาจรัฐ	 ดังนั้นองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ในการตรา	 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญควรตระหนักถึงความสำคัญและไม่ควรใช้เทคนิคในกระบวนการ 
นิติบัญญัติทำให้เกิดความล่าช้าในการพิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้งนี้เพื่อให้ 
สมดังเจตนารมณ์ที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญต่อไป	

๑๒๐ ๑๒๑



จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒

	 มหาวิทยาลัยย่อมอุปมาประดุจบ่อน้ำ	

บำบัดความกระหายของราษฎร	 

ผู้สมัครแสวงหาความรู้อันเป็นสิทธ ิ

และโอกาสที่เขาควรมีควรได ้

ตามหลักแห่งเสรีภาพในการศึกษา

ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี  พนมยงค์ หรือหลวงประดิษฐ์มนูธรรม รัฐบุรุษอาวุโส
อดีตนายกรัฐมนตรี  อดีตผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในรัชกาลที่ ๘ 

ผู้ประศาสน์การมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง หรือ ม.ธ.ก.
บุคคลสำคัญของโลก ปี ค.ศ. ๒๐๐๐ – ๒๐๐๑ (ตามคำยกย่องของยูเนสโก)

๑๒๒



จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒

มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal reflection

“ธุรกิจบัตรเครดิต 
กับมาตรการทางกฎหมายที่มีอยู”่

๑๒๓

นายวรชัย  แสนสีระ
นิติกร สำนักกฎหมาย

๑. บทนำ
 ปจัจบุนัการใช ้“บตัรเครดติ” หรอืทีม่กัจะเรยีกกนั 

โดยทั่วไปอย่างไม่เป็นทางการว่า “เงินพลาสติก” 
ในสังคมไทยนั้น ได้กลายเป็นเครื่องมือบริการ 
ทางการเงินที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายใน 
ชีวิตประจำวันไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนที่ 
เป็นนักธุรกิจ ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานของภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ก็ด้วยเหตุที่ 
มีความสะดวกในการใช้จ่ายและการพกพามีความปลอดภัยมากกว่าการมีเงินสดพกติดตัวเป็นจำนวน 
มาก ๆ โดยสามารถใช้ในการชำระค่าสินค้า ค่าบริการหรือหนี้อื่นแทนการชำระด้วยเงินสด รวมทั้ง 
สามารถใช้เบิกถอนเงินสดโดยที่ไม่จำต้องมีเงินในบัญชี  และด้วยการจะได้เป็นเจ้าของบัตรเครดิตนั้น 
เปน็เรือ่งงา่ยมาก เงือ่นไขการอนมุตัวิงเงนิทำไดโ้ดยสะดวกและรวดเรว็ โดยไมต่อ้งมหีลกัทรพัยค์ำ้ประกนั 
ประกอบกับการมีวิธีส่งเสริมการขายในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการแจกของกำนัลสำหรับผู้ที่ยื่นขอ 
อนุมัติ การยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี การสะสมคะแนนเพ่ือแลกกับของรางวัล การเสนอรายการ 
คนืเงนิเมือ่มยีอดใชจ้า่ยผา่นบตัร หรอืจะเปน็การมอบสว่นลดในการซือ้สนิคา้ตามหา้งรา้นตา่ง ๆ  สิง่เหลา่นี ้
ล้วนแต่เป็นเหตุผลที่ทำให้มีจำนวนการใช้บัตรเครดิตหมุนเวียนในระบบการเงินเป็นเพิ่มมากขึ้น 

 จากการขยายตัวของการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตดังกล่าว แม้จะมีส่วนกระตุ้นและช่วยให้ 
มเีงนิทนุหมนุเวยีนในระบบเศรษฐกจิเพิม่ขึน้กต็าม แตอ่กีแงม่มุหนึง่กเ็ปน็ตน้ตอของปญัหาตา่ง ๆ  ตามมา 
อกีมากมายหลายประการเชน่กนั ทัง้ปญัหาหนีท้ีไ่มก่อ่ใหเ้กดิรายได้๑ (Non Performing Loans - NPLs) 
อันเนื่องมาจากการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยจนเกินความสามารถในการที่จะชำระหนี้คืนในอนาคต ปัญหา 
การตดิตามทวงหนีท้ีไ่มเ่ปน็ธรรม ปญัหาการฟอ้งรอ้งคดบีตัรเครดติ ปญัหาการเอารดัเอาเปรยีบผูบ้รโิภค   
ซึง่เปน็ผูถ้อืบตัร ไมว่า่จะเปน็เรือ่งอตัราดอกเบีย้ คา่ปรบั หรอืคา่ธรรมเนยีมทีส่งูเกนิสว่น ตลอดจนปญัหา 
อาชญากรรมบัตรเครดิตในหลาย ๆ รูปแบบ 

๑ พิจารณาจากยอดสินเชื่อคงค้างบัตรเครดิต ณ สิ้นเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นจำนวนถึง ๑๘๑,๓๘๔.๓๘ ล้านบาท.

(ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย).



ธุรกิจบัตรเครดิต 
กับมาตรการทางกฎหมายที่มีอยู่

จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒

 ในดา้นกฎหมายนัน้ เมือ่ไดต้รวจสอบบทบญัญตัขิองกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งแลว้  
กลับไม่พบว่ามีกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบัตรเครดิตไว้ 
เป็นการเฉพาะ หากจะมีอยู่บ้างก็กระจัดกระจายอยู่ในกฎหมายหลายฉบับ ซึ่งมี 
ทั้งกฎหมายที่เป็นพระราชบัญญัติและประกาศต่าง ๆ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตาม 
พระราชบัญญัติ หรือประกาศของคณะปฏิวัติ เป็นต้น

๒. บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 ๑) ประกาศธนาคารแหง่ประเทศไทย (ธปท.) กำหนดใหธ้นาคารพาณชิย ์

ถือปฏิบัติเกี่ยวกับธุรกิจบัตรเครดิต๒

 มสีาระสำคญั คอื กำหนดมาตรการในการกำกบัดแูลธนาคารผูป้ระกอบการ 
ธุรกิจบัตรเครดิตเพื่อลดความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจบัตรเครดิต เช่น การกำหนด 
คุณสมบัติของผู้ถือบัตรเครดิต (ที่ต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า ๑๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน 
หรอืไมต่ำ่กวา่ ๑๘๐,๐๐๐ บาทตอ่ป ีหรอืมเีงนิฝากในบญัชทีีเ่พยีงพอสำหรบัการชำระเงนิ 
ตามบัตร) การกำหนดจำนวนขั้นต่ำของการผ่อนชำระหนี้ (ที่ผู้ถือบัตรต้องชำระ 
ในแต่ละเดือนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของยอดคงค้าง) และการกำหนดให้ธนาคาร 
ต้องจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงในการให้บริการบัตรเครดิตที่เหมาะสม (ด้วยการ 
จัดให้มีระบบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นขอมีบัตร เพื่อการอนุมัติและกำหนด 
วงเงินบัตรเครดิตตามระดับความสามารถในการชำระหนี้ ซึ่งต้องไม่เกิน ๕ เท่า 
ของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน)

๑๒๔

๒ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ (ราชกิจจา 

นุเบกษา เล่ม ๑๑๙ ตอนพิเศษ ๑๑๐ ง ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๓๕ ง ๒๕ มีนาคม 

๒๕๔๕), เรื่องดอกเบี้ย และค่าบริการที่ธนาคารพาณิชย์อาจเรียกได้ในการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙ 

ตอนพิเศษ ๑๑๐ ง ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕), หนังสือเวียน ที่ ธปท. สนส (๒๑) ว. ๒๕๔๑/๒๕๔๕ เรื่อง ค่าธรรมเนียมในการ 

ดำเนินงานที่เกี่ยวกับการให้บริการบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ทั้งนี้ โดยอาศัยอำนาจตาม 

พ.ร.บ.การธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้ควบคุมการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย  

เพื่อความมั่นคงของระบบธนาคารและเศรษฐกิจของประเทศ.



จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒

มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal reflection

 และกำหนดหลกัเกณฑใ์นการกำกบัดแูลธนาคารผูป้ระกอบธรุกจิบตัรเครดติ 
ไมใ่หเ้รยีกเกบ็คา่บรกิารจากผูถ้อืบตัรไดโ้ดยอสิระ เชน่ การกำหนดเพดานอตัราดอกเบีย้ 
ในระหว่างผิดนัด หรือค่าปรับในการชำระหนี้ล่าช้ากว่าที่กำหนด ตลอดจนค่าบริการ 
หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ผู้ออกบัตรจะเรียกจากผู้ถือบัตร โดยเมื่อคิดรวมกันแล้ว 
ตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ ๒๐ ตอ่ป ี(ทัง้นี ้ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมในการดำเนนิงานหรอืคา่บรกิาร 
ตามที่ ธปท.กำหนดหรืออนุญาต) รวมถึงการกำหนดเพดานอัตราค่าธรรมเนียม 
และค่าใช้จ่ายในการให้บริการเบิกถอนเงินสดผ่านบัตร ที่ผู้ออกบัตรจะเรียกเก็บจาก 
ผู้ถือบัตรได้ไม่เกินร้อยละ ๓ ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอนผ่านบัตร เป็นต้น 

 ๒) ประกาศธนาคารแหง่ประเทศไทย เรือ่ง การกำหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร 
และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต สำหรับผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต๓ 

  มีวัตถุประสงค์หลักในการออกมาตรการของรัฐเพ่ือกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจ 
บัตรเครดิตของบริษัทเอกชน ที่มิใช่ธนาคารพาณิชย์ (Non Bank) ซึ่งมีสาระสำคัญ 
ทีใ่กลเ้คยีงกบัประกาศฯ ทีใ่ชบ้งัคบักบัธนาคารพาณชิย ์แตต่า่งกนัตรงในกรณทีีป่ระกาศฯ 
ฉบับนี้ ไม่ได้กล่าวถึงมาตรการการบริหารความเสี่ยงของผู้ประกอบการบัตรเครดิต  
ในการให้บริการบัตรเครดิต รวมถึงระบบการติดตามการใช้จ่ายและการชำระหนี้ 
ของผู้ถือบัตรแต่ละราย เพื่อพิจารณาอนุมัติและกำหนดวงเงินบัตรเครดิตตามระดับ 
ความสามารถในการชำระหนี้ ดังเช่นกรณีของธนาคารพาณิชย์

  ข้อสังเกต : ประกาศฉบับนี้ยังมีประเด็นปัญหาเรื่องความไม่ชัดเจนของ 
อำนาจตามกฎหมายที่ธนาคารแห่งประเทศไทยอ้างอิง เพื่อใช้อำนาจออกมาตรการ 
ควบคุมผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่เป็น Non Bank ในเมื่ออำนาจหน้าที่ตาม  
พ.ร.บ. ธนาคารแหง่ประเทศไทยฯ หรอื พ.ร.บ. ธนาคารพาณชิยฯ์ ไดก้ำหนดใหอ้ำนาจ 
ธนาคารแห่งประเทศไทยในการเป็นธนาคารกลางของประเทศ รวมทั้งควบคุมดูแล 
กิจการของธนาคารพาณิชย์เป็นสำคัญ แต่เมื่อพิจารณาถึงธุรกิจบัตรเครดิตซึ่งเป็น 
ธุรกิจทั่วไป มิใช่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธนาคารพาณิชย์แล้ว จึงมีปัญหาว่าธนาคาร 
แห่งประเทศไทยสามารถออกกฎหมายมาบังคับใช้กับผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต 
ซึ่งมิใช่ธนาคารพาณิชย์ได้หรือไม่

 แมจ้ะมกีารอา้งองิอำนาจตามประกาศกระทรวงการคลงั เรือ่ง กจิการทีต่อ้ง 
ขออนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตามข้อ ๕ แห่งประกาศคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ ๕๘ ข้อ ๘ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ซึ่งสาระสำคัญของประกาศ 

๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙ ตอนพิเศษ ๑๑๐ ง ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ทั้งนี้ โดยอาศัยอำนาจตามข้อ ๘ 

แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ ๕ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่  

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ กำหนดให้การประกอบธุรกิจบัตรเครดิตเป็นกิจการที่ต้องขออนุญาต และกำหนดให้ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดเงื่อนไขในการดำเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต.

๑๒๕



ธุรกิจบัตรเครดิต 
กับมาตรการทางกฎหมายที่มีอยู่

จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒

ฉบับดังกล่าวส่วนหนึ่งได้ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนด 
เงื่อนไขในการดำเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต แต่ก็ยังมีข้อสงสัยในเรื่อง 
อำนาจของกระทรวงการคลงัทีจ่ะเขา้ไปควบคมุดแูลธรุกจิบตัรเครดติทีเ่ปน็ภาคเอกชน  
ซึ่งมิได้ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการธนาคารพาณิชย์แต่อย่างใด

 ๓) ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจบัตรเครดิตเป็น
ธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒, 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๔๔      

  มีสาระสำคัญในการกำหนดมาตรการควบคุมสัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจ 
บัตรเครดิต ได้ออกสัญญาสำเร็จรูปมาใช้กับบรรดาผู้ถือบัตร ทั้งในส่วนของรูปแบบ 
และเนือ้หา เพือ่แกป้ญัหาจากการทีผู่บ้รโิภคถกูเอารดัเอาเปรยีบเนือ่งจากอำนาจในการ 
ต่อรองที่น้อยกว่า อาทิ กำหนดให้สัญญาต้องมีข้อความเป็นภาษาไทยที่สามารถเห็น 
และอา่นไดช้ดัเจน มขีนาดของตวัอกัษรไมเ่ลก็กวา่ ๒ มลิลเิมตร การเปลีย่นแปลงเงือ่นไข 
การใช้บัตรเครดิต อัตราดอกเบี้ย หรือข้อสัญญาใด ๆ เกี่ยวกับบัตรเครดิต  กำหนดให้ 
ผู้ประกอบธุรกิจต้องแจ้งให้ผู้บริโภคทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และสัญญา 
ที่ทำกับผู้บริโภค ต้องไม่มีลักษณะที่เป็นการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดที่เกิดจาก 
การผิดสัญญาของผู้ประกอบธุรกิจ เป็นต้น 

๔) พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕๕

  มีสาระสำคัญ คือ การอนุญาตให้มีการจัดตั้งบริษัทข้อมูลเครดิต (ข้อมูล
ทางด้านการเงินที่เกี่ยวกับการสินเชื่อต่าง ๆ ทั้งการกู้ยืม การเช่าซื้อ การประกันภัย 
ประกันชีวิต ตลอดจนประวัติการขอกู้ยืมเงิน การได้รับอนุมัติเงินกู้ และการชำระหนี้) 
เพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดเก็บข้อมูลเครดิต (Credit Bureau) ของลูกค้าให้กับ 
สถาบนัการเงนิหรอืผูป้ระกอบการทีส่มคัรใจเขา้เปน็สมาชกิเพือ่ประกอบการวเิคราะห ์

๑๒๖

๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนพิเศษ ๘๙ ง ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ / เล่ม ๑๑๖ ตอนพิเศษ ๑๑๒ ง ๓๐ 

ธันวาคม ๒๕๔๒ / เล่ม ๑๑๘ ตอนพิเศษ ๕๖ ง ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๔ ตามลำดับ ทั้งนี้ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๕ ทวิ 

แห่งพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑.
๕ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๑๑๔ ก ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๕.



จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒

มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal reflection

๑๒๗

และพิจารณาอนุมัติการให้สินเชื่อ การรับประกันภัย การรับประกันชีวิต และการ 
ออกบัตรเครดิต โดยมีคณะกรรมการคุ้มครองเครดิตท่ีมีผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 
เป็นประธาน ทำหน้าที่ควบคุมดูแลและกำหนดขอบเขตการจัดเก็บข้อมูล 

  ข้อสังเกต : จุดอ่อนสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ คือ ไม่มีมาตรการบังคับ 
ให้สถาบันการเงินทุกแห่งเข้าเป็นสมาชิกได้ จึงทำให้การอนุมัติหรือออกบัตรเครดิต 
ในปัจจุบัน ยังคงมีความหละหลวมอยู่มาก โดยเฉพาะกับบรรดาผู้ออกบัตรที่มิใช่ 
ธนาคารพาณิชย์ ซึ่งไม่ถูกควบคุมจาก ธปท. ในเรื่องดังกล่าว

 ๕) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๗) 
พ.ศ. ๒๕๔๗๖

  มีสาระสำคัญในการกำหนดความผิดอาญาเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์  
(ซึ่งหมายความรวมถึงบัตรเครดิตด้วย) อาทิ ความผิดฐานปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์  
ฐานทำหรือมีเครื่องมือสำหรับปลอม หรือสำหรับให้ได้ข้อมูลในการปลอม ฐานใช้ 
หรือมีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์โดยรู้ว่าเป็นของที่ทำปลอม และฐานใช้ 
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ เป็นต้น 

๓. สภาพปัญหาทางกฎหมายที่เกิดขึ้น 
 เมื่อพิจารณาถึงมาตรการของกฎหมายที่ เกี่ยวกับการกำกับดูแล 

การประกอบธุรกิจบัตรเครดิตในแต่ละฉบับดังที่ได้กล่าวมาแล้ว จะพบว่ายังมีเนื้อหา 
ที่ไม่ครอบคลุมและมาตรการบังคับใช้ที่ยังไม่เพียงพอในการที่จะแก้ไขสภาพปัญหา 
ในสภาวการณ์ปัจจุบันที่เผชิญอยู่หลายประการ อันเป็นเหตุผลสำคัญเพื่อเรียกร้อง 
และสนบัสนนุผลกัดนัใหม้กีฎหมายวา่ดว้ยการกำกบัดแูลการประกอบธรุกจิบตัรเครดติ 
เป็นการเฉพาะขึ้นในประเทศไทย โดยสามารถจำแนกสภาพปัญหา ได้ดังนี้

 ประการแรก คือ ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายในการควบคุมดูแลผู้ที่ 
เกี่ยวข้องกับธุรกิจบัตรเครดิตโดยตรง ซึ่งแม้แต่ประกาศ ธปท.ที่ใช้บังคับกับธนาคาร 
พาณิชย์หรือบริษัทเอกชนที่มิใช่ธนาคารพาณิชย์ ก็ยังมีช่องว่างในอันที่จะดำรง 
ความยตุธิรรมใหเ้กดิขึน้กบัคูส่ญัญาบตัรเครดติอยา่งครบถว้น กลา่วคอื ไมไ่ดก้ำหนดสทิธ ิ
และหน้าที่หรือหลักเกณฑ์อันพึงปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับผู้ถือบัตรและผู้รับบัตร อาทิ  
สดัสว่นความรบัผดิสำหรบัผูถ้อืบตัรในกรณอีนัเกดิจากการทีม่กีารใชบ้ตัรของบคุคลอืน่ 
โดยไม่มีอำนาจ (บัตรหายหรือถูกขโมย) ทั้งก่อนหรือหลังแจ้งให้ผู้ออกบัตรทราบ  
หรือหน้าที่ของร้านค้าผู้รับบัตรที่จะต้องตรวจสอบความถูกต้องของบัตรเครดิต 
และลายมือชื่อของผู้ถือบัตรก่อนรับบัตร เป็นต้น จะมีก็แต่เพียงมาตรการที่ใช้ 
ในการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตเท่านั้น ซึ่งก็ยัง 

๖ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษที่ ๖๕ ก ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๗.



ธุรกิจบัตรเครดิต 
กับมาตรการทางกฎหมายที่มีอยู่

จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒

ไม่ครอบคลุมถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น การจำกัดเฉพาะวงเงินที่จะให้แก่ผู้ถือบัตร 
แตล่ะรายทีต่อ้งไมเ่กนิ ๕ เทา่ของรายไดเ้ฉลีย่ตอ่เดอืน แตก่ลบัไมม่หีลกัเกณฑก์ำกบั 
วา่แตล่ะคนมบีตัรเครดติไดจ้ำนวนทัง้หมดกีใ่บ ทำใหป้จัจบุนัผูถ้อืบตัรรายหนึง่สามารถ 
มบีตัรเครดติซำ้ซอ้นจากผูอ้อกบตัรหลายราย ซึง่บางรายมจีำนวนถงึ ๑๐ ใบ ในขณะที ่
ความสามารถในการชำระหนี้คงมีเพียงเท่าเดิม 

 ประการทีส่อง คอื ทีผ่า่นมาอำนาจตามกฎหมายในการกำหนดมาตรการ 
เพื่อควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจบัตรเครดิตของ ธปท. ยังไม่มีความชัดเจน  
โดยเฉพาะอำนาจในการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่ธนาคาร 
พาณิชย์๗ (Non Bank) อันเนื่องมาจากลักษณะของธุรกิจบัตรเครดิตนั้น มิใช่ธุรกิจ 
การธนาคารพาณชิย ์ที ่ธปท.จะอาศยัอำนาจตาม พ.ร.บ.การธนาคารพาณชิย ์ฯ เขา้ไป
กำหนดมาตรการเพื่อควบคุมได้ (ดังที่ได้กล่าวไว้ในข้อสังเกต ท้ายประกาศ ธปท.เรื่อง 
การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต สำหรับ 
ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่ธนาคารพาณิชย์) ซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
ในการบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ  ท่ีกำหนดไว้สำหรับผู้ประกอบธุรกิจท่ีมิใช่ธนาคารพาณิชย์  
โดยเฉพาะมาตรการในการกำหนดเพดานอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียม  
ที่บริษัทเอกชนเหล่านี้ยังคงเก็บอัตราดอกเบี้ยจากผู้ถือบัตรที่สูงเกินกว่าอัตราเพดาน 
ที่ ธปท. กำหนดเป็นจำนวนมาก ด้วยวิธีการหลีกเลี่ยงการเรียกค่าดอกเบี้ย ไปเป็น 
ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แต่เมื่อรวมกันแล้ว บางรายสูงถึงร้อยละ ๖๐ ต่อปี 

 ประการทีส่าม คอื การทีเ่นือ้หาของประกาศ ธปท. ทีใ่ชส้ำหรบัผูป้ระกอบการ 
บัตรเครดิตซ่ึงมิใช่ธนาคารพาณิชย์  ไม่ได้มีมาตรการจัดให้มีระบบการบริหารความเส่ียง 
ในการให้บริการบัตรเครดิต ด้วยการจัดให้มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอบัตรที่ถูกต้อง 
และครบถ้วน เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติและการกำหนดวงเงินบัตรเครดิต 

  ๗ การธนาคารพาณิชย์ หมายถึง การประกอบธุรกิจรับฝากเงินที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามหรือเมื่อสิ้นระยะเวลาอัน

กำหนดไว้ และใช้ประโยชน์เงินนั้นในทางหนึ่งหรือหลายทาง เช่น ให้สินเชื่อ ซื้อขายลดตั๋วเงิน หรือตราสารเปลี่ยนมืออื่นใด 

ซื้อขายเงินปริวรรตต่างประเทศ เป็นต้น. 

๑๒๘



จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒

มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal reflection

ทีเ่หมาะสม ดงัเชน่ประกาศ ธปท. ทีใ่ชบ้งัคบักบัธนาคารพาณชิย ์ทำใหบ้รษิทัเอกชน 
ผู้ออกบัตรเหล่านี้ไม่ให้ความสำคัญต่อการสมัครเพื่อเข้าเป็นสมาชิกศูนย์ข้อมูลเครดิต  
ตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตฯ จนส่งผลให้เกิดหนี้สูญหรือหนี้  
ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มสะสมของผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตในภาพรวมทั้งระบบ

 ประการที่สี่ คือ ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจ 
บตัรเครดติเปน็ธรุกจิทีค่วบคมุสญัญา ใหอ้ำนาจแกค่ณะกรรมการวา่ดว้ยสญัญาในดา้น 
ความเกี่ยวข้องที่มีต่อธุรกิจบัตรเครดิต เฉพาะในเรื่องการควบคุมสัญญาเท่านั้น  
โดยไม่ได้กล่าวถึงอำนาจในการที่จะเข้าไปมีส่วนกำกับดูแลหรือควบคุมเพื่อมิให้ 
บรรดาผูอ้อกบตัรคดิใชว้ธิกีาร หรอืกลยทุธเ์พือ่เอาประโยชนจ์ากผูบ้รโิภคหรอืผูถ้อืบตัร 
ในทางที่ไม่ชอบด้วย ทำให้ผู้ถือบัตรซึ่งถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ออกบัตรจำนวนมาก  
จำตอ้งเขา้รอ้งเรยีนตอ่คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค ซึง่กม็ภีาระงานในการคุม้ครอง 
ผู้บริโภคหลายด้าน อันเป็นการยากที่จะดูแลปัญหาให้ได้อย่างทั่วถึง

 ประการสุดท้าย คือ กฎหมายและประกาศต่างๆ ที่มีผลใช้บังคับ 
และมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจบัตรเครดิตในปัจจุบันมีหลายฉบับ จึงส่งผลต่อ 
ความคล่องตัวและด้อยประสิทธิภาพในการบังคับใช้ และการปฏิบัติตาม กล่าวคือ  
เมื่อเกิดกรณีพิพาทหรือปัญหาข้อโต้แย้งเกิดขึ้น ก็จะมีการนำกฎหมายที่มีอยู่ 
กระจัดกระจายมาปรับใช้ บางกรณีก็ใช้วิธีการเทียบเคียงจากประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา หรือแม้แต่กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครอง 
ผู้บริโภค ทั้งที่กฎหมายแต่ละฉบับต่างมีวัตถุประสงค์ในการมุ่งบังคับใช้แตกต่างกัน 
ออกไป อาจส่งผลให้ผู้มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเกิดความสับสนและอาจเกิดความ
ผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติหน้าที่ได้ง่าย

๔. บทสรุป
 ดว้ยสภาพปญัหาทางกฎหมายตามทีก่ลา่วแลว้ขา้งตน้ ไมว่า่จะเปน็กรณขีอง 

การขาดมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมดูแลผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบัตรเครดิต 
ทุกฝ่ายโดยตรง  ความไม่ชัดเจนในอำนาจของธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่องการ 
กำกับดูแลการประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่ธนาคารพาณิชย์ การให้ความคุ้มครอง 
ผู้ถือบัตรซึ่งเป็นผู้บริโภค ตลอดจนความคล่องตัวและการด้อยประสิทธิภาพในการ
บังคับใช้กฎหมายและการปฏิบัติตามของผู้บริโภค รวมทั้งสภาพปัญหาในด้านอื่น ๆ 
ที่ปรากฏให้เห็นโดยทั่วไปในสังคม  

 ดังนั้น การตรากฎหมายขึ้นใช้บังคับเป็นการเฉพาะสำหรับธุรกิจ 
บัตรเครดิตในประเทศไทย จึงมีความจำเป็นสำหรับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
ในปัจจุบัน ตลอดจนปัญหาในด้านอื่น ๆ ที่จะตามมาในอนาคต 

๑๒๙



ธุรกิจบัตรเครดิต 
กับมาตรการทางกฎหมายที่มีอยู่
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การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

๑๓๑

นางสาวอวิการัตน์  นิยมไทย
นิติกร สำนักกฎหมาย

๑. บทนำ
 “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” เป็นเครื่องดื่มชนิดที่มีเอทิลแอลกอฮอล์ผสมอยู่  

เกิดจากกระบวนการหมักน้ำตาล เช่น จากข้าว องุ่น ข้าวโพดกับยีสต์ เมื่อบริโภค 
เข้าไปในร่างกายจะถูกดูดซึมอย่างรวดเร็วโดยลำไส้เล็กส่วนต้น มีฤทธิ์ต่อสมอง 
ก่อให้เกิดความรู้สึกกระปรี้กระเปร่า คึกคะนอง มีผลต่อการตัดสินใจ การพูด ความ 
ว่องไวในการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อช้าลงมีผลต่อการขับขี่ 
ยานพาหนะ การดูดซึมของวิตามินบีชนิดต่าง ๆ ลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิตามินบี ๑ 
ซึง่เปน็สาเหตขุองโรคสมองเสือ่ม มฤีทธิต์อ่ตบักอ่ใหเ้กดิโรคตบัอกัเสบ ไขมนัสะสมในตบั 
และโรคตบัแขง็ มฤีทธิต์อ่หลอดเลอืดและหวัใจกอ่ใหเ้กดิภาวะความดนัโลหติสงู ระดบั 
คอเลสเทอรอลและไตรกลีเซอร์ไรด์สูงขึ้นเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจขาดเลือด และยัง 
เป็นพิษโดยตรงต่อกล้ามเนื้อหัวใจอีกด้วย

 สำหรับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสังคมไทยนั้น พบว่า 
คนไทยมีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาช้านานแล้ว โดยมักดื่มในเทศกาล 
และวาระต่าง ๆ และมีความเชื่อเรื่องการดื่มสุราเพื่อสุขภาพ เช่น ยาดอง เครื่องดื่ม 
แอลกอฮอลท์ีเ่ปน็ทีน่ยิม ไดแ้ก ่เบยีร ์สรุาขาว สรุายีห่อ้ไทย และเหลา้องุน่ และเพศชาย 
มีปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าเพศหญิง โดยมีปัจจัยที่ส่งเสริม 
ให้มีการบริโภคมาจากความอยากลอง กลุ่มเพื่อน สังคมและวัฒนธรรม ความเชื่อ 
กระแสสื่อโฆษณา และความเครียด และจากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่า
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ คนไทยประมาณ ๑๐.๓ ล้านคน นิยมบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์
เปน็ประจำ ๓.๓ ลา้นคน ดืม่ทกุวนัหรอืเกอืบทกุวนั และนกัดืม่ในกลุม่เดก็และเยาวชน 
นับวันมีอัตราเพิ่มสูงขึ้น 

 เมื่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเครื่องดื่มที่ก่อให้เกิดการเสพติด เป็นสาเหตุ 
ของการเกิดโรคต่าง ๆ และเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจราจร รวมทั้งก่อให้เกิด 
ปญัหาในดา้นตา่ง ๆ  ตามมา เชน่ ปญัหาอาชญากรรม ปญัหาความรนุแรงในครอบครวั  
และปัญหาความยากจนแล้ว เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึงมิใช่สินค้าธรรมดาเหมือน 
สินค้าโดยทั่วไปจึงมีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อ 
ควบคุมเป็นการเฉพาะ

“เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” 
  สินค้าที่ต้องได้รับการควบคุม
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“เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” สินค้าที่ต้องได้รับการควบคุม

๒. มาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยกฎหมาย

๒.๑  มาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศ๑

   สำหรับในต่างประเทศส่วนใหญ่นั้นได้กำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายในการที่จะควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่สำคัญคือ การลดนักดื่ม 
หน้าใหม่ การลดปริมาณการดื่มของประชากรโดยรวมและการลดอันตรายจาก 
การดื่ม โดยใช้มาตรการในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้

   ๑) มาตรการกำหนดราคาและภาษี ได้แก ่การขึ้นภาษีสุรา 
   ๒) มาตรการการควบคุมการเข้าถึงและการหาซื้อ ได้แก่ การจำกัด 

อายุขั้นต่ำในการซื้อหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ประเทศที่ใช้มาตรการนี้ เช่น ชิลี 
เบลาลสู อยีปิต ์ยเูครน ซามวั ฮอนดลูสั หมูเ่กาะโซโลมอน และบางรฐัของสหรฐัอเมรกิา 
กำหนดอายุที่ ๒๑ ปี ไอซ์แลนด์ ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ สวีเดน กำหนดอายุที่ 
๒๐ ปี รัสเซีย อังกฤษ กำหนดอายุที่ ๑๘ ปี ฝรั่งเศส เบลเยียม อิตาลี แกมเบีย 
แทนซาเนีย กำหนดอายุที่ ๑๖ ปี การจำกัดวันและเวลาจำหน่ายเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอล์ ประเทศที่ใช้มาตรการนี้ เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ นอร์เวย์ ฟินแลนด์ 
สวีเดน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินโดนีเซีย เป็นต้น การจำกัดสถานที่จำหน่าย 
หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลกห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ในหลาย ๆ สถานที่ เช่น สถานศึกษา สถานบริการสาธารณสุข สถานที่ราชการ 
สำนกังาน ยานพาหนะขนสง่มวลชน สถานทีช่มการแขง่ขนักฬีา ถนนหรอืสวนสาธารณะ 
สถานทีจ่ดักจิกรรมบนัเทงิ ประเทศทีใ่ชม้าตรการนี ้คอื นอรเ์วย ์ออสเตรเลยี นวิซแีลนด ์
ฟลิปิปนิส ์อนิโดนเีซยี การจำกดัความหนาแนน่ของรา้นจำหนา่ย และมาตรการผกูขาด 
การขายปลีกโดยรัฐ

   ๓) มาตรการควบคุมการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย ได้แก่  
การห้ามโฆษณา ประเทศที่ห้ามการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยสิ้นเชิง เช่น 
แอลจีเรีย อียิปต์ เอริเทรีย จอร์แดน อิหร่าน อิเควทอเรียลกินี บางส่วนของอินเดีย 
และไนจีเรีย ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ การจำกัดการโฆษณา และการควบคุมเน้ือหาโฆษณา

   ๔) มาตรการปรับเปลี่ยนบริบทและสิ่งแวดล้อมในการดื่ม ได้แก่ 
การห้ามขายแก่ผู้มึนเมา การฝึกอบรมความรับผิดชอบทางกฎหมายของผู้ให้บริการ 
การบังคับใช้กฎหมาย ณ จุดขาย และการห้ามพกพาหรือดื่มในที่สาธารณะ

   ๕) มาตรการลดและป้องกันปัญหาสังคมท่ีเกิดจากการด่ืม เช่น การควบคุม 
ผู้ดื่มแล้วขับ ได้แก่ มาตรการสุ่มตรวจระดับแอลกอฮอล์จากลมหายใจในผู้ขับขี่ 

๑๓๒

  ๑ บัณฑิต  ศรไพศาล และจุฑาภรณ์  แก้วมุงคุณ, การควบคุมปัญหาแอลกอฮอล์ด้วยกฎหมาย, พิมพ์ครั้งที่ ๒ (กรุงเทพฯ : 

ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) หน้า ๑๔-๒๗.
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ยานพาหนะ การลดเกณฑ์ขั้นต่ำที่ถูกกฎหมายของปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดขณะ 
ขบัขี ่การยดึใบอนญุาตขบัขี ่การบรกิารทางสงัคมสำหรบัผูข้บัรถในขณะเมาสรุา และการ 
กำหนดเกณฑ์แอลกอฮอล์ในเลือดเท่ากับศูนย์ในเยาวชน 

   ๖) มาตรการด้านการศึกษาและการรณรงค ์ได้แก่ การให้ความรู้เรื่อง 
แอลกอฮอลใ์นสถานศกึษา การสนบัสนุนกจิกรรรมหรอืงานตา่ง ๆ  ทีป่ลอดแอลกอฮอล ์
การให้ข้อมูลข่าวสารแก่สาธารณะ และการติดฉลากคำเตือน

   ๗) มาตรการทางสังคมในชุมชน ได้แก่ การสร้างชุมชนเข้มแข็ง
   ๘) มาตรการรักษาและให้บริการช่วยเหลือโดยเร็ว ได้แก่ การให้การ 

บำบัดระยะสั้น (Brief Intervention) แก่ผู้ขับขี่ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง การให้การรักษา 
แก่ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ กลุ่มให้การช่วยเหลือกันและกัน (Self Help 
Group) การบังคับให้ผู้กระทำผิดซ้ำ ๆ เข้ารับการบำบัด

   ๙) มาตรการควบคุมการบริโภคในบริบทระหว่างประเทศ ได้แก่  
มาตรการยกเว้นสินค้าบุหรี่ สุรา ออกจากเงื่อนไขเขตการค้าเสรี และมาตรการ 
ลดอิทธิพลของกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจสุราข้ามชาติ

 ๒.๒ มาตรการทางกฎหมายของประเทศไทย
   สำหรบัมาตรการทางกฎหมายทีป่ระเทศไทยใชใ้นการควบคมุเครือ่งดืม่ 

แอลกอฮอล์นั้นได้มีหลักการในลักษณะประการต่าง ๆ โดยกระจายอยู่ในกฎหมาย 
หลาย ๆ ฉบับด้วยกัน อันประกอบไปด้วยมาตรการในเชิงป้องกันและมาตรการที่ 
ใช้ในการแก้ไขปัญหาการบริโภคและผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

   ๑)  พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓
   “สุรา” หมายความรวมถึง วัตถุทั้งหลายหรือของผสมที่มีแอลกอฮอล์ 

ซึ่งสามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับน้ำสุราหรือซึ่งดื่มกินไม่ได้ แต่เมื่อได้ผสมกับน้ำหรือ 
ของเหลวอย่างอื่นแล้ว สามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับน้ำสุรา (มาตรา ๔) ห้ามมิให ้
ผู้ใดทำสุรา มีภาชนะ หรือเครื่องกลั่นสำหรับทำสุราไว้ในครอบครอง เว้นแต่ 
จะได้รับใบอนุญาต (มาตรา ๕) ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตทำสุราปฏิบัติตามวิธีการและ 
เงื่อนไขที่กำหนดในเรื่องกรรมวิธีการทำ วัตถุดิบ ระยะเวลาและวิธีการเก็บ ชนิด 
และแรงแอลกอฮอล์ จำนวนสุราที่ให้ทำและขายในท้องที่ที่กำหนด (มาตรา ๕ ทวิ) 
หา้มมใิหผู้ใ้ดนำสรุาเกนิกวา่ ๑ ลติร เขา้มาในราชอาณาจกัร เวน้แตจ่ะไดร้บัใบอนญุาต 
(มาตรา ๖) ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตทำสุรานอกจากทำสุราสำหรับใช้ในบ้านเรือนต้อง 
เสียภาษีก่อนขนสุราออกจากโรงงาน โดยการปิดแสตมป์สุราที่ภาชนะบรรจุสุรา 
(มาตรา ๗) ให้ผู้นำสุราเข้ามาในราชอาณาจักรต้องเสียภาษีสุราโดยปิดแสตมป์สุราที่
ภาชนะบรรจสุรุา เวน้แตส่รุานัน้มปีรมิาณไมเ่กนิ ๑ ลติร และไดเ้ปดิภาชนะทีบ่รรจแุลว้ 

๑๓๓
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“เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” สินค้าที่ต้องได้รับการควบคุม

(มาตรา ๘) หา้มมใิหผู้ใ้ดทำการขนสรุาทีย่งัมไิดเ้สยีภาษโีดยถกูตอ้งออกจากโรงงานสรุา  
เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาต (มาตาม ๑๓) ห้ามมิให้ผู้ใดทำการขนสุราตั้งแต่ ๑๐ ลิตร  
ขึ้นไป เว้นแต่จะได้รับอนุญาต (มาตรา ๑๔) ให้ผู้ทำการขนสุราที่ทำในราชอาณาจักร 
เกินกว่า ๑ ลิตร แต่ไม่ถึง ๑๐ ลิตร เข้าในหรือออกนอกเขตท้องที่ที่กำหนดต้อง 
ได้รับใบอนุญาต (มาตรา ๑๕) ห้ามมิให้ผู้ใดขายสุราหรือนำสุราออกแสดงเพื่อขาย 
เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาต (มาตรา ๑๗) ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ ๓ 
(สำหรับการขายสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งเป็นจำนวนต่ำกว่า ๑๐ ลิตร) หรือประเภทที่ ๔  
(สำหรบัการขายสรุาทีท่ำในราชอาณาจกัร ครัง้หนึง่เปน็จำนวนตำ่กวา่ ๑๐ ลติร) ขายสรุา 
ได้แต่เฉพาะภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง (มาตรา ๒๐) ห้ามมิให้ผู้ได้รับ 
ใบอนญุาตขายสรุาทำการเปลีย่นแปลงสรุา โดยเอาสรุาอืน่ใด นำ้ ของเหลว หรอืวตัถอุืน่ใด 
เจอืปนลงหรอืเปลีย่นแปลงภาชนะบรรจสุรุา เวน้แตผู่ซ้ือ้ไดร้อ้งขอใหเ้ปลีย่นแปลงสรุา 
เพื่อดื่มในขณะนั้น (มาตรา ๒๓) ห้ามมิให้ผู้ใดทำหรือขายเชื้อสุรา เว้นแต่จะได้รับ 
ใบอนุญาต (มาตรา ๒๔) ห้ามมิให้ผู้ใดมีเชื้อสุราไว้ในครอบครอง เว้นแต่จะเป็นผู้ได้รับ 
ใบอนุญาต (มาตรา ๒๕)

  กฎกระทรวงการคลังกำหนดเวลาขายสุราสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาต 
ขายสุราประเภทที่ ๓ และประเภทที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๔๘ ออกตามความในมาตรา ๒๐  
และมาตรา ๔๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ กำหนดให้ผู้ได้รับ 
ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ ๓ และประเภทที่ ๔ จำหน่ายสุราได้เฉพาะภายในเวลา 
ตั้งแต่ ๑๑.๐๐ นาฬิกา ถึง ๑๔.๐๐ นาฬิกา และตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา ถึง  
๒๔.๐๐ นาฬิกา

  ๒) พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
   กำหนดใหผู้ไ้ดร้บัใบอนญุาตปฏบิตัหินา้ทีเ่ปน็ผูป้ระจำรถตอ้งไมเ่สพหรอื 

เมาสรุาหรอืของมนึเมาอยา่งอืน่ (มาตรา ๑๐๒ (๓)) ในกรณมีเีหตอุนัควรเชือ่วา่ผูไ้ดร้บั 
ใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถผู้ใด ในขณะปฏิบัติหน้าที่มีสารอยู่ในร่างกาย 
อันเกิดจากการเสพสุราหรือของมึนเมาอย่างอื่น กำหนดให้ผู้ตรวจการ (ข้าราชการ 
สังกัดกรมการขนส่งทางบกซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้มีหน้าที่ตรวจการขนส่ง) พนักงาน 
ฝ่ายปกครอง หรือตำรวจ มีอำนาจตรวจ ทดสอบ สั่งให้รับการตรวจ หรือทดสอบว่า 
ผู้นั้นมีสารนั้น ๆ อยู่ในร่างกายหรือไม่ (มาตรา ๑๐๒ ทวิ)

  ๓) พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
   หา้มมใิหผู้ข้บัขีข่บัรถในขณะเมาสรุาหรอืของเมาอยา่งอืน่ (มาตรา ๔๓ (๒))  

ในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุรา ให้ผู้ตรวจการตามกฎหมาย 
วา่ดว้ยการขนสง่ทางบกและผูต้รวจการตามกฎหมายวา่ดว้ยรถยนต ์มอีำนาจสัง่ใหผู้น้ัน้ 
หยดุรถและสัง่ใหม้กีารทดสอบ (มาตรา ๔๓ ตร)ี ในกรณทีีผู่ต้รวจการพบวา่ผูข้บัขีข่บัรถ 
ในขณะเมาสุรา ให้ผู้ตรวจการส่งตัวผู้นั้นพร้อมพยานหลักฐานในเบื้องต้นแก่พนักงาน 

๑๓๔
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สอบสวนโดยเร็ว แต่ต้องไม่เกิน ๖ ชั่วโมง นับแต่เวลาที่พบการกระทำดังกล่าวเพื่อ 
ดำเนนิคดตีอ่ไป (มาตรา ๔๓ จตัวา) ในกรณทีีเ่จา้พนกังานจราจร พนกังานสอบสวน หรอื 
พนักงานเจ้าหน้าท่ีเห็นว่าผู้ขับข่ีขับรถในขณะเมาสุรา ให้ส่ังให้มีการทดสอบผู้ขับข่ีดังกล่าว 
ว่าเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นหรือไม่ หากผู้ขับขี่ไม่ยอมให้ทดสอบให้มีอำนาจกักตัว 
ไว้ดำเนินการทดสอบได้ภายในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นแห่งกรณีเพื่อให้การทดสอบ 
เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว และเมื่อผู้นั้นยอมให้ทดสอบแล้วผลปรากฏว่าไม่ได้ขับรถในขณะ 
เมาสรุาใหป้ลอ่ยตวัไปทนัท ีการทดสอบนีใ้หเ้ปน็ไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ำหนด
ในกฎกระทรวง (มาตรา ๑๔๒) ใหผู้ท้ีฝ่า่ฝนืคำสัง่เจา้พนกังานจราจร พนกังานสอบสวน 
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่กรณีสั่งให้ผู้ขับขี่หยุดรถหรือกรณีสั่งให้มีการทดสอบความ 
สามารถในอันที่จะขับขี่หรือขับรถในขณะเมาสุรา ถ้าไม่เป็นความผิดที่กำหนดโทษ 
ไวแ้ลว้ในพระราชบญัญตันิี ้ตอ้งรบัโทษปรบัครัง้ละไมเ่กนิ ๑,๐๐๐ บาท (มาตรา ๑๕๔) 
ให้ผู้ขับขี่ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ตรวจการที่ให้มีการทดสอบการเมาสุรา  
ต้องรับโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท (มาตรา ๑๕๗/๑) ให้ผู้ที่ฝ่าฝืนขับรถในขณะ 
เมาสรุาตอ้งรบัโทษจำคกุไมเ่กนิ ๑ ป ีหรอืปรบัตัง้แต ่๕,๐๐๐ บาท ถงึ ๒๐,๐๐๐ บาท  
หรือ ทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่มีกำหนดไม่น้อยกว่า  
๖ เดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ ถ้าการกระทำดังกล่าวเป็นเหตุให้ผู้อื่น 
ไดร้บัอนัตรายแกก่ายหรอืจติใจ ตอ้งรบัโทษจำคกุตัง้แต ่๑ ป ีถงึ ๕ ป ีและปรบัตัง้แต ่
๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่มีกำหนด 
ไมน่อ้ยกวา่ ๑ ป ีหรอืเพกิถอนใบอนญุาตขบัขี ่ถา้การกระทำดงักลา่วเปน็เหตใุหผู้อ้ืน่ 
ไดร้บัอนัตรายสาหสั ตอ้งรบัโทษจำคกุตัง้แต ่๒ ป ีถงึ ๖ ป ีและปรบัตัง้แต ่๔๐,๐๐๐ บาท  
ถึง ๑๒๐,๐๐๐ บาท และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่มีกำหนดไม่น้อยกว่า ๒ ปี  
หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ และถ้าการกระทำดังกล่าวเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ 
ความตาย ต้องรับโทษจำคุกตั้งแต่ ๓ ปี ถึง ๑๐ ปี และปรับตั้งแต่ ๖๐,๐๐๐ บาท 
ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ (มาตรา ๑๖๐ ตรี) 

   กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๓๗) การทดสอบผู้ขับขี่
ว่าเมาสุราหรือไม่ ให้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่โดยใช้วิธีการ คือ 
ตรวจวัดลมหายใจ ตรวจวัดจากปัสสาวะ และตรวจวัดจากเลือด การตรวจวัดจาก 
ปัสสาวะหรือจากเลือดให้ใช้ในกรณีที่ไม่สามารถทดสอบจากการตรวจวัดลมหายใจ 
ได้เท่านั้น และกรณีที่ต้องทดสอบโดยวิธีตรวจวัดจากเลือดให้ส่งตัวผู้ขับขี่ไปยัง 
โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด และทำการเจาะเลือดภายใต้การกำกับดูแลของผู้ประกอบ 
วชิาชพีเวชกรรมตามกฎหมายวา่ดว้ยวชิาชพีเวชกรรม ถา้มปีรมิาณแอลกอฮอลใ์นเลอืด 
ดังนี้ “ให้ถือว่าเมาสุรา”

๑๓๕
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   (๑)  กรณีตรวจวัดจากเลือด เกิน ๕๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
   (๒) กรณตีรวจวดัจากลมหายใจหรอืปสัสาวะ ใหเ้ทยีบปรมิาณแอลกอฮอล ์

โดยใช้ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเป็นเกณฑ์มาตรฐานคือ
    (ก) กรณีตรวจวัดจากลมหายใจให้ใช้ค่าสัมประสิทธิ์ในการแปลงค่า 

เท่ากับ ๒,๐๐๐
    (ข) กรณีตรวจวัดจากปัสสาวะ ให้ใช้ค่าสัมประสิทธิ์ในการแปลงค่า 

เท่ากับเศษ ๑ ส่วน ๑.๓
  ๔)  พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
    “เดก็” หมายความวา่ บคุคลซึง่มอีายตุำ่กวา่ ๑๘ ปบีรบิรูณ ์แตไ่มร่วมถงึ 

ผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส (มาตรา ๔) ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น  
ไมว่า่เดก็จะยนิยอมหรอืไมห่า้มมใิหผู้ใ้ดจำหนา่ย แลกเปลีย่น หรอืใหส้รุาหรอืบหุรีแ่กเ่ดก็ 
เว้นแต่การปฏิบัติทางการแพทย์ (มาตรา ๒๖ (๑๐))

  ๕)  พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
   “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” หมายความว่า สุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา 

ทั้งนี้ ไม่รวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการนั้น (มาตรา ๓) 

   ใหม้คีณะกรรมการนโยบายเครือ่งดืม่แอลกอฮอลแ์หง่ชาต ิมอีำนาจหนา้ที ่
เชน่ กำหนดนโยบาย แผนงาน และการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอลเ์กีย่วกบัมาตรการ 
ด้านภาษี รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนการ 
บำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
(มาตรา ๕) 

   ให้มีคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีอำนาจหน้าที่ 
เช่น เสนอนโยบาย แผนงาน และการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อคณะกรรมการ  
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ ฉลาก พร้อมทั้งข้อความ 
คำเตือนสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิต หรือนำเข้า เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี 
ในการกำหนดเวลาขาย สถานทีห่า้มขาย วธิหีรอืลกัษณะการขายทีต่อ้งหา้ม สถานทีห่รอื 
บริเวณห้ามบริโภค และส่ิงอ่ืนใดท่ีใช้เป็นการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ (มาตรา ๑๐)

   ให้มีการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ขึ้นในกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มีอำนาจหน้าที่ เช่น ปฏิบัติงานธุรการ 
ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการควบคมุ ดำเนินการหรอืสนับสนุนใหม้กีารศกึษา  
วเิคราะห ์วจิยัปญัหาตา่ง ๆ  เกีย่วกบัเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์และตดิตามและประเมนิผล 
การปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้งแผนงานและมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอล์ และการบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ 
หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง แล้วรายงานให้คณะกรรมการควบคุมทราบ 

๑๓๖
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และพจิารณาเสนอคณะกรรมการ (มาตรา ๒๔) ใหผู้ผ้ลติหรอืนำเขา้จดัใหม้บีรรจภุณัฑ ์ 
ฉลาก พร้อมทั้งข้อความ คำเตือนสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิตหรือนำเข้า  
(มาตรา ๒๖) ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณ วัดหรือสถานที่ 
สำหรบัปฏบิตัพิธิกีรรมทางศาสนา สถานบรกิารสาธารณสขุของรฐั สถานพยาบาลตาม 
กฎหมายวา่ดว้ยสถานพยาบาลและรา้นขายยาตามกฎหมายวา่ดว้ยยา สถานทีร่าชการ  
ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นร้านค้าหรือสโมสร หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก  
สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตาม 
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง หรือร้านค้าในบริเวณสถานีบริการน้ำมัน 
เชือ้เพลงิ สวนสาธารณะของทางราชการทีจ่ดัไวเ้พือ่การพกัผอ่นของประชาชนโดยทัว่ไป  
และสถานที่อื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด (มาตรา ๒๗) ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอลใ์นวนั หรอืเวลาทีร่ฐัมนตรปีระกาศกำหนด ยกเวน้กรณกีารขายของผูผ้ลติ  
ผู้นำเข้า หรือตัวแทนของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าไปยังผู้ขายซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมาย 
วา่ดว้ยสรุา (มาตรา ๒๘) หา้มมใิหผู้ใ้ดขายเครือ่งดืม่แอลกอฮอลแ์ก ่บคุคลซึง่มอีายตุำ่กวา่  
๒๐ ปบีรบิรูณ ์บคุคลทีม่อีาการมนึเมาจนครองสตไิมไ่ด ้(มาตรา ๒๙) หา้มมใิหผู้ใ้ดขาย 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรือในลักษณะใช้เครื่องขายอัตโนมัติ การเร่ขาย  
การลดราคาเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการขาย ให้หรือเสนอให้สิทธิในการเข้าชม 
การแขง่ขนั การแสดง การใหบ้รกิารการชงิโชคการชงิรางวลั หรอืสทิธปิระโยชนอ์ืน่ใด 
เปน็การตอบแทนแกผู่ซ้ือ้ หรอืแกผู่น้ำหบีหอ่หรอืสลากหรอืสิง่อืน่ใดเกีย่วกบัเครือ่งดืม่ 
แอลกอฮอลม์าแลกเปลีย่นหรอืแลกซือ้ โดยแจก แถม ให ้หรอืแลกเปลีย่นกบัเครือ่งดืม่ 
แอลกอฮอล์ หรือกับสินค้าอื่น หรือการให้บริการอย่างอื่นแล้วแต่กรณี หรือแจกจ่าย 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะเป็นตัวอย่าง หรือเป็นการจูงใจสาธารณชนให้บริโภค  
รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขการขายในลักษณะที่เป็นการบังคับซื้อโดยทางตรงหรือ 
ทางอ้อม หรือโดยวิธีหรือลักษณะอื่นใดตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด (มาตรา ๓๐)  
ห้ามมิให้ผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณวัด หรือสถานที่
สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมทางศาสนา  
สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
และร้านขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคล  
สถานทีร่าชการ ยกเวน้บรเิวณทีจ่ดัไวเ้ปน็ทีพ่กัสว่นบคุคล หรอืสโมสร หรอืการจดัเลีย้ง 
ตามประเพณ ีสถานศกึษาตามกฎหมายวา่ดว้ยการศกึษาแหง่ชาต ิยกเวน้บรเิวณทีจ่ดัไว ้
เปน็ทีพ่กัสว่นบคุคลหรอืสโมสร หรอืการจดัเลีย้งตามประเพณ ีหรอืสถานศกึษาทีส่อน 
การผสมเครือ่งดืม่แอลกอฮอลแ์ละไดร้บัอนญุาตตามกฎหมายวา่ดว้ยการศกึษาแหง่ชาต ิ 
สถานบีรกิารนำ้มนัเชือ้เพลงิตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุนำ้มนัเชือ้เพลงิหรอืรา้นคา้ 
ในบริเวณสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สวนสาธารณะของทางราชการที่จัดไว้เพื่อการ 
พกัผอ่นของประชาชนโดยทัว่ไป และสถานทีอ่ืน่ทีร่ฐัมนตรปีระกาศกำหนด (มาตรา ๓๑) 

๑๓๗
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หา้มมใิหผู้ใ้ดโฆษณาเครือ่งดืม่แอลกอฮอลห์รอืแสดงชือ่หรอืเครือ่งหมายของเครือ่งดืม่
แอลกอฮอลอ์นัเปน็การอวดอา้งสรรพคณุหรอืชกัจงูใจใหผู้อ้ืน่ดืม่โดยตรงหรอืโดยออ้ม 
การโฆษณาหรอืประชาสมัพนัธใ์ด ๆ  โดยผูผ้ลติใหก้ระทำไดเ้ฉพาะการใหข้อ้มลูขา่วสาร  
และความรู้เชิงสร้างสรรค์สังคม โดยไม่มีการปรากฏภาพของสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์  
เว้นแต่เป็นการปรากฏของภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือสัญลักษณ์ 
ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นเท่านั้น ทั้งนี้ความข้อนี้มิให้ใช้บังคับกับการ 
โฆษณาที่มีต้นกำเนิดนอกราชอาณาจักร (มาตรา ๓๒)

   ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอล ์พ.ศ. ๒๕๕๒ ออกตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๒๘ แหง่พระราชบญัญตั ิ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ในวนัมาฆบชูา วนัวสิาขบชูา วนัอาสาฬหบชูาและวนัเขา้พรรษา ยกเวน้การขายในโรงแรม 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

๓. สภาพปัญหาและแนวทางพัฒนามาตรการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
 นบัแตไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัจิราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ เพิม่โทษ 

ผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุรา และพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึง่เปน็กฎหมายเฉพาะไดม้ผีลบงัคบัใชเ้มือ่วนัพฤหสับดทีี ่๑๔ กมุภาพนัธ ์
๒๕๕๑ เป็นต้นมา รัฐสามารถควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศ 
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ โดยสามารถควบคมุการโฆษณาสง่เสรมิการขาย  
จำกัดการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากเด็ก จำกัดวัน สถานที่จำหน่าย และดื่ม 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนมีบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างรุนแรง 
อยา่งไรกต็าม พบวา่การควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอลย์งัคงประสบกบัสภาพปญัหา 
อยูบ่า้ง โดยสว่นใหญเ่ปน็ปญัหาเกีย่วกบัการบงัคบัใช ้อนัเปน็ปญัหาในทางปฏบิตั ิอาท ิ
พระราชบญัญตัจิราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๔๒ กำหนดใหพ้นกังานเจา้หนา้ที ่
มีอำนาจสั่งให้มีการทดสอบผู้ขับขี่ ในกรณีที่เห็นว่าผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุรา และม ี
บทกำหนดโทษสำหรับผู้ขับข่ีท่ีฝ่าฝืนคำส่ังไว้ในมาตรา ๑๕๔ ปรับคร้ังละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท  
แต่ในทางปฏิบัติกลับพบว่าได้มีผู้ขับขี่จำนวนมากที่ฝ่าฝืนไม่ยินยอมให้มีการทดสอบ  
หรือมีการกระทำความผิดซ้ำ ๆ โดยไม่เกรงกลัวต่อบทลงโทษ หรือกรณีประกาศ 
สำนกันายกรฐัมนตรเีรือ่งกำหนดวนัหา้มขายเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึง่ออก 
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดห้ามมิให้มีการ 
ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันสำคัญทางศาสนา ยกเว้นการจำหน่ายในโรงแรม  
เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้น พบว่ามี 
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศต่างใช้ข้อยกเว้นนี้เป็นช่องทางในการ 
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันดังกล่าว เป็นต้น

๑๓๘



การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒

 สำหรบัแนวทางพฒันามาตรการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอลน์ัน้ ในปจัจบุนั 
มีแนวโน้มที่จะแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒๒ โดยกำหนด 
บทลงโทษผูข้บัขีท่ีป่ฏเิสธการทดสอบการเมาสรุา โดยใหถ้อืวา่ไดข้บัรถในขณะเมาสรุา  
หรือกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้โดยสารที่ร่วมทางมากับผู้ขับขี่ที่ขับรถในขณะเมาสุรา 
โดยให้ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนผู้กระทำความผิดเช่นเดียวกับกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น 
หรอืกรณเีมาสรุาจากรา้นอาหาร สถานบนัเทงิ เมือ่เกดิอบุตัเิหตแุละสามารถพสิจูนไ์ดว้า่ 
ผู้ก่อเหตุบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาจากสถานที่ดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ประกอบการ 
มีความผิดเท่ากับผู้ก่อเหตุ (ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูล) นอกจากนี้พบว่า 
มาตรการทางกฎหมายของตา่งประเทศสามารถนำมาเปน็ตวัอยา่งเพือ่พฒันามาตรการ 
ทางกฎหมายของประเทศไทยไดต้วัอยา่งเชน่ การจำกดัความหนาแนน่ของจดุจำหนา่ย  
การกำหนดใหเ้จา้ของสถานบรกิารทีจ่ำหนา่ยเครือ่งดืม่แอลกอฮอลม์หีนา้ทีใ่นการดแูล 
รกัษาความปลอดภยัรอบ ๆ  บรเิวณ การกำหนดบทลงโทษผูข้บัขีข่บัรถในขณะเมาสรุาที่
กระทำความผดิซำ้ โดยจำกดัใบอนญุาตประกอบอาชพีบางประเภท เชน่ ขบัรถนกัเรยีน 
ในเวลาจำกัด การจ่ายเงินบำรุงรักษาถนน และการจำกัดความเร็วในการขับรถ 
ภายหลังการกระทำความผิด เป็นต้น

๔. บทสรุป
 ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยมาตรการทางกฎหมายโดยเฉพาะ 

แต่เพียงด้านเดียวนั้นจะไม่สามารถสัมฤทธิผลได้ตามวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ 
หากแต่ต้องคำนึงถึงมาตรการอื่น ๆ ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพของ 
จารีตประเพณีและสังคมไทยควบคู่กันไปด้วย ในขณะเดียวกันก็ต้องอาศัยความ
ร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยจึงจะบังเกิดผลสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็น 
สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
กรมการขนส่งทางบก และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  
และทีส่ำคญัคอืภาคประชาชนซึง่หวงัเปน็อยา่งยิง่วา่คนไทยทกุคนจะไดต้ระหนกัถงึโทษ
และพษิภยัของเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์และชว่ยกนัรณรงค ์ปอ้งกนั และควบคมุเครือ่งดืม่
แอลกอฮอล์ให้ห่างไกลจากสังคมทั้งนี้เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีคุณภาพต่อไป 

๑๓๙

	 เอกสารอ้างอิง
•	บัณฑิต		ศรไพศาล	และจุฑาภรณ์		แก้วมุงคุณ,	การควบคุมปัญหาแอลกอฮอล์ด้วยกฎหมาย,	
	 พิมพ์ครั้งที่	๒	(กรุงเทพฯ	:	ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา	(ศวส.)
•	สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ	www.thaiantialcohol.com,		

	 	 www.thaiantitobacco.com
•	มูลนิธิเมาไม่ขับ	(Don’t	Drive	Drunk	Foundation)	www.ddd.or.th	
•	สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า	www.stopdrink.com	
•	ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา	(ศวส.)	www.cas.or.th

  ๒ ตัวอย่างของกฎหมายจราจรที่จะแก้ไขเพิ่มโทษ ข้อมูลจากมูลนิธิเมาไม่ขับ www.ddd.or.th



จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒

เล่นการเมืองโดยไม่มีหลักการ

หาความสุขสำราญโดยไม่ยั้งคิด

ร่ำรวยเป็นอกนิษฐ์โดยไม่ต้องทำงาน

มีความรู้มหาศาลแต่ความประพฤติไม่ดี

ค้าขายโดยไม่มีหลักศีลหลักธรรม

วิทยาศาสตร์เลิศล้ำแต่ไม่มีธรรมแห่งมนุษย์

บูชาสูงสุดแต่ไม่มีความเสียสละ

มหาตมา  คานธี  
จากหนังสือคำคม คารม ประชาธิปไตย  รวบรวมโดยวิญญูชน  น.๑๐๒

๑๔๐



จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒

สารพันปัญหากฎหมาย

๑๔๑

นางสาวอริยพร  โพธิใส
นิติกร สำนักกฎหมาย

ส ารพันปัญหากฎหมายฉบับนี้ใคร่ขอเสนอเกร็ดความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับ 
ปัญหาที่ดินสาธารณะกับชุมชน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นที่ราชพัสดุหรือที่ดินที่สงวนหวงห้าม 
เพื่อให้ประชาชนในชุมชนใช้ร่วมกันหรือแม้แต่ที่ดินที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยซึ่งรัฐบาล 
จะต้องจัดสรรให้กับประชาชน ผู้มีความเดือดร้อนในด้านที่อยู่อาศัยหรือทำกิน 
ดังกล่าวโดยเฉพาะ ในเรื่อง โฉนดชุมชน : ทางเลือกใหม่ในการจัดสรรที่ดิน 
ให้เกษตรกร ดังนี้

คำว่า “โฉนดชุมชน” คำ ๆ นี้อาจเป็นคำที่เกิดขึ้นมาใหม่ยังไม่ค่อยเป็นที่
คุ้นหูกันมากนัก โดยมีที่มาจากการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันที่มี 
นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี ที่ได้แถลงต่อรัฐสภาเมื่อเข้ารับตำแหน่ง  
เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ โดยได้ประกาศว่า “จะสนับสนุนการแก้ไขปัญหา 
ที่ดินให้เกษตรกรโดยเน้นให้นำที่ดินที่มีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรมมาจัดสรรเป็น
ที่ดินทำกินให้กับเกษตรกรผู้มีฐานะยากจนในรูปของธนาคารที่ดินและเร่งรัด 
การออกเอกสารสทิธิใ์หแ้กเ่กษตรกรผูม้ฐีานะยากจน และชมุชนซึง่ทำกนิอยูใ่นทีด่นิ 
ของรัฐในรูปของ “โฉนดชุมชน”

จากนโยบายของคณะรัฐมนตรีดังกล่าวนั้นมีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๕ แนวนโยบาย 
พื้นฐานแห่งรัฐ ส่วนที่ ๘ แนวนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในมาตรา ๘๕ ได้กำหนดให้รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายด้านที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้   

              โฉนดชุมชน : ทางเลือกใหม่ 
ในการจัดสรรที่ดินให้เกษตรกร

สารพันปัญหากฎหมาย



โฉนดชุมชน : 
ทางเลือกใหม่ในการจัดสรรที่ดินให้เกษตรกร

จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒

(๑) กำหนดหลกัเกณฑก์ารใชท้ีด่นิใหค้รอบคลมุทัง้ประเทศ โดยใหค้ำนงึถงึ 
ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ทั้งผืนดิน ผืนน้ำ วิถีชีวิต 
ของชุมชนท้องถิ่น และการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ  
และกำหนดมาตรฐานการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน โดยต้องให้ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับ
ผลกระทบจากหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินนั้น มีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วย 

(๒) กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม และดำเนินการให้เกษตรกร 
มกีรรมสทิธิ ์หรอืสทิธใินทีด่นิเพือ่ประกอบเกษตรกรรมอยา่งทัว่ถงึโดยการปฏริปูทีด่นิ 
หรอื วธิอีืน่ รวมทัง้จดัหาแหลง่นำ้เพือ่ใหเ้กษตรกรมนีำ้ใชอ้ยา่ง
พอเพียงและเหมาะสมแก่การเกษตร

ปจัจบุนัมทีีด่นิของรฐัเปน็จำนวนมากไดถ้กูชาวบา้นบกุรกุ 
เข้าไปถือครองและใช้ประโยชน์ บางส่วนอ้างว่าเข้าไปอยู่ก่อนที ่
รฐัจะออกประกาศเปน็ทีส่งวนหรอืหวงหา้ม ขณะทีบ่างสว่นบกุรกุ 
เข้าไปถือครอง ในภายหลัง แต่โดยสรุปแล้วก็คือเป็นการถือครอง 
ที่ดินอย่างผิดกฎหมายอันเป็นปัญหาที่ เรื้อรังมาโดยตลอด 
ระยะเวลาที่ผ่านมาและมีแนวโน้มว่ายังจะมีการบุกรุกเพิ่มเติม 
มากยิ่งขึ้น ทั้งโดยการเข้าไปถือครองเพื่อหาประโยชน์ส่วนตนและการรับจ้างกลุ่ม 
นายทุนต่างถิ่นเข้าไปถือครองแทนโดยหวังจะได้มาซึ่งเอกสารสิทธิ์ในภายหลัง  
จนกระทั่งได้มีการรวมกลุ่มของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อร่วมกันหาทาง 
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือการใช้ประโยชน์ในที่ดินร่วมกันและ 
เพื่อให้การใช้ที่ดินนั้นยังคงอยู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน ดังนั้น การจัดสรรที่ดินทำกิน 
ใหก้บัเกษตรกรทีม่ฐีานะยากจนในรปูของโฉนดชมุชนจงึเปน็ทางเลอืกใหม ่ทีจ่ะทำให้ 
คนในชุมชนมีโอกาสในการถือครองที่ดินหรือสิทธิในที่ดินเพื่อประกอบอาชีพ 
เกษตรกรรมของคนในชุมชนเอง

ที่ผ่านมาเครือข่ายองค์กรชุมชนในพื้นที่ต่าง ๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับที่ดินทำกิน 
ทั้งที่มีที่ทำกินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ซึ่งประกาศให้เป็นเขตป่าสงวน 
แห่งชาติหรืออุทยานแห่งชาติ หรือบางส่วนเป็นเกษตรกรที่เช่าที่ดินคนอื่นทำกิน 
ตลอดมาโดยไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเอง หรือบางส่วนไร้ที่ทำกินเพราะได้ขายที่ดิน 
ทำกินให้กับนายทุนไปแล้ว รวมทั้งกลุ่มคนยากจนที่ได้บุกรุกที่ดินของรัฐและเอกชน
อยู่อาศัยทำกิน โดยบุคคลเหล่านี้มักจะประสบกับปัญหาการถูกไล่ที่ เครือข่ายชุมชน 
ตา่ง ๆ  เหลา่นีจ้งึไดร้ว่มกนัหาทางแกไ้ขปญัหาทีด่นิทีเ่กดิขึน้เพือ่ใหค้นจนไดม้ทีีด่นิทำกนิ 
และที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองอย่างมั่นคง  

ปญัหาความขาดแคลนทีด่นิทำกนิ ถกูจดัใหเ้ปน็ปญัหาสงัคมและความยากจน 
ลำดับต้น ๆ ของประเทศ ทำให้ราษฎรบางส่วนต้องบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนของรัฐ  
แต่ในขณะเดียวกันการออกโฉนดชุมชนก็เป็นการป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐด้วย  
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ซึง่เปน็ทีม่าของแนวคดิการจดัทำโฉนดชมุชน หรอื โฉนดชาวบา้น นอกจากจะสอดคลอ้ง 
กับมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐแล้ว ยังเป็นการ 
ให้ความช่วยเหลือคนยากจนที่ได้รับความเดือดร้อนจริง ๆ ทั้งยังเป็นการควบคุม 
และป้องกันมิให้ที่ดินของรัฐตกเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดโดยเฉพาะ 

ดงันัน้ เมือ่ปรากฏวา่มรีาษฎรบกุรกุเขา้ครอบครองทำประโยชนใ์นทีด่นิของรฐั 
จนสภาพที่ดินไม่อาจที่จะให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อไปได้แล้ว ฝ่ายปกครอง 
ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่โดยตรงในการเป็นผู้ดูแลรักษาที่ดินสำหรับพลเมือง 

ใช้ร่วมกันจะนำบทกฎหมายที่มีอยู่มาดำเนินคดีแก่ผู้บุกรุก  
โดยไม่คำนึงถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนก็คงจะไม่ได้  
เพราะบางครั้งการบุกรุกที่ดินของรัฐก็เกิดจากความบกพร่อง 
ในการปฏบิตัหินา้ทีข่องเจา้หนา้ทีข่องรฐัเชน่กนั ซึง่บางครัง้กต็อ้ง 
ยอมรับความจริงว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเองก็ปล่อยปละละเลยให้ 
ราษฎรบุกรุกที่ดินของรัฐโดยไม่จัดการให้ราษฎรออกไปจาก 
ที่ดินตั้งแต่ระยะแรกที่มีการบุกรุกแล้ว การที่จะมาดำเนินการ 
ให้พวกเขาออกจากที่ดินในภายหลังที่ได้สร้างบ้านเรือนเป็น 

หลักฐานมั่นคงแล้ว ก็อาจจะไม่เป็นผลดีในทางการปกครอง หรือในบางครั้งราษฎร 
ผูบ้กุรกุไมม่ทีีด่นิทีจ่ะใชเ้ปน็ทีอ่ยูอ่าศยัและใชท้ำกนิจรงิ ๆ  การใหร้าษฎรออกจากทีด่นิ 
จึงอาจจะเกิดผลเสียหายมากกว่าผลดี  

ในการแก้ไขปัญหาเรื่องราษฎรบุกรุกที่ดินของรัฐในบางครั้งก็ไม่สามารถ 
นำบทกฎหมายที่ให้อำนาจรัฐในการลงโทษผู้บุกรุกมาแก้ไขได้เสมอไป แต่อย่างไรก็ดี 
มิได้หมายความว่ารัฐจะต้องมีหน้าที่แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของราษฎรด้วยการ 
ให้ความช่วยเหลือเสมอไป เพราะมิเช่นนั้นแล้วก็จะก่อให้เกิดปัญหาการบุกรุกที่ไม่ม ี
การสิ้นสุด ดังนั้น รัฐจึงต้องมีมาตรการในการควบคุมดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกัน 
ที่ดินของรัฐ โดยเฉพาะที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันโดยใช้วิธีอื่น

การดูแลและรับผิดชอบที่ดินของรัฐในปัจจุบันมีส่วนราชการเข้ามาเกี่ยวข้อง 
ในการดูแลและรับผิดชอบหลายหน่วยงานด้วยกัน เมื่อมีปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ  
ส่วนราชการดังกล่าวไม่อาจแก้ไขปัญหาให้ยุติลงได้โดยลำพัง ประกอบกับที่ดินของรัฐ 
ไดถ้กูบกุรกุ และการยดึถอืครอบครอง ทัง้ในลกัษณะสว่นตวัและเปน็หมูค่ณะ กอ่ใหเ้กดิ 
ผลกระทบในทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการปกครอง นับวันจะสร้างปัญหา 
ทีซ่บัซอ้นและทวคีวามรนุแรงยิง่ขึน้ อาจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายตอ่สว่นรวมไดถ้า้มไิดร้บั 
การแกไ้ขโดยทนัทว่งท ีรฐัจงึมนีโยบายทีจ่ะแกไ้ขปญัหาการบกุรกุทีด่นิของรฐัดงักลา่ว 
ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีมาตรการป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
ให้ครอบคลุมในเรื่องการจัดวางแผนการใช้ที่ดินของรัฐให้ได้ประโยชน์มากที่สุด 
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การจัดสรรที่ดินให้กับเกษตรกรในรูปของโฉนดชุมชนตามการแถลงนโยบาย 
ของรัฐบาลเท่ากับเป็นการแก้ไขปัญหาความล้มเหลวของนโยบายทางด้านการจัดสรร 
ทีด่นิใหก้บัเกษตรกรในอดตีทีล่ม้เหลวมาโดยตลอด อาท ิเชน่ ในภาคการเกษตรตอ้งเผชญิ 
กบัปญัหาการเปลีย่นมอืทีด่นิ ปญัหาการสญูเสยีทีด่นิทำกนิ และปญัหาการกวา้นซือ้ทีด่นิ 
เพือ่เกง็กำไรของพวกนายทนุมาแลว้อยา่งยาวนาน  ดงัจะเหน็ไดจ้ากปญัหาการประทว้ง 
เรียกร้องให้รัฐบาลต้องจัดสรรที่ทำกินให้กับเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย 
ที่ยากจน จึงได้เกิดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง  

การแก้ปัญหาในอดีตท่ีผ่านมารัฐบาลได้เคยแก้ไขปัญหาโดยการออกเอกสารสิทธ์ิ 
ในรปูของ สปก. ๔-๐๑ แตก่ไ็มส่ามารถสรา้งความยัง่ยนืใหก้บัเกษตรกรได ้โดยเกษตรกร 
มีความต้องการมีเอกสารสิทธิ์ที่สามารถนำไปจำนองกับธนาคาร 
ได้หรือเปลี่ยนมือได้มากกว่า ซึ่งเป็นเอกสารสิทธิ์ชนิดที่เป็น 
สาเหตสุำคญัทีท่ำใหเ้กษตรกรตอ้งสญูเสยีทีด่นิอยูอ่าศยัหรอืทำกนิ
ไปไดโ้ดยงา่ย ขณะเดยีวกนัการเกง็กำไรทีด่นิมผีลทำใหร้าคาทีด่นิ 
เพ่ิมสูงข้ึน มีผลทำให้เกษตรกรบางรายต้องขายท่ีดินทำกินของตนไป  
และไมส่ามารถประกอบอาชพีอืน่ในการหาเลีย้งชพีได ้ตอ้งกลบัมา 
เรียกร้องขอให้รัฐจัดสรรที่ดินทำกินให้อีก

“โฉนดชุมชน” จึงเป็นจุดเริ่มต้นของเกษตรกรที่ไม่มี 
ที่ดินทำกินเป็นของตนเอง โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการสูญเสียที่ดินของ 
เกษตรกรรายยอ่ย และปญัหาการใชท้ีด่นิทีไ่มต่รงตามความตอ้งการของชมุชน ใหเ้กดิ
การใชป้ระโยชนแ์ละการถอืครองทีด่นิอยา่งยัง่ยนื รปูแบบของโฉนดชมุชน ไมแ่ตกตา่ง 
ไปจากโฉนดที่ดินของภาครัฐมากนัก ในทางปฏิบัติแล้วแต่ละชุมชนสามารถพัฒนา 
รปูแบบของโฉนดชมุชนทีแ่ตกตา่งกนัออกไปได ้ภายใตก้ารใหส้ทิธคิรอบครองและการ
ใชป้ระโยชนเ์ปน็รายบคุคลของชมุชน จะมกีารควบคมุดแูลกฎระเบยีบทีจ่ดัทำรว่มกนั
ของแต่ละชุมชน โดยใช้หลักในการถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินทั้งหมดร่วมกัน

การที่ชุมชนมาจัดการที่ดินร่วมกัน  โดยมีการออกกฎ กติกา และข้อตกลง 
รว่มกนัในการดแูลรกัษาทีด่นิ เพือ่ใหท้ีด่นินัน้ยงัคงอยูคู่ก่บัคนในชมุชน เปน็การปอ้งกนั 
การขายสิทธิให้กับบุคคลภายนอกที่ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องที่ดินทำกินหรือที่อยู่อาศัย 
แตต่อ้งการซือ้ทีด่นิไวเ้พือ่เกง็กำไร ดงันัน้ “โฉนดชมุชน” จงึมพีฒันาการมาอยา่งตอ่เนือ่ง 
โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือสร้างการยอมรับการครอบครองที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย 
ของผู้ที่ใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างจริงจัง และมุ่งดูแลรักษาให้ที่ดินผืนนั้นยังคงอยู่กับ 
ผู้ที่ได้ทำกินและใช้ประโยชน์ตลอดไป 

หลักการที่สำคัญของโฉนดชุมชน คือ ทุกคนในชุมชนสามารถเป็นเจ้าของ 
ร่วมกันได้ทั้งหมดในที่ดินนั้นและเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทได้ โดยมีข้อตกลง 
ร่วมกันว่าห้ามขายท่ีดินแก่บุคคลภายนอกชุมชน แต่สามารถขายให้แก่คนในชุมชนได้ 
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โดยผ่านคณะกรรมการของชุมชน และทุกคนต้องใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่าง 
ต่อเนื่องไม่ปล่อยให้ทิ้งร้างว่างเปล่า โฉนดชุมชนไม่เพียงแต่จะทำหน้าที่ ในการ 
รักษาที่ดินไว้สำหรับชุมชนเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้เป็นเอกสารในการจำนองกู้ยืมเงิน  
เพื่อใช้ประโยชน์ในทางเกษตรและในครัวเรือนได้อีกด้วย โดยจะกำหนดให้กู้ยืม 
จากกองทนุออมทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ภายในกลุม่ปฏริปูทีด่นิของแตล่ะชมุชน เพือ่เปน็การ 
แก้ปัญหาความต้องการจำนองที่ดินกับสถาบันการเงินภายนอกที่มีความเสี่ยงต่อ 
การสูญเสียที่ดินของเกษตรกรรายย่อยและชุมชน ปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดความ 
ไม่มั่นคงในที่ดินทำกินของเกษตรกร ดังนั้นจึงต้องมีการจัดตั้งธนาคารที่ดินเพื่อ 
เกษตรกรรมด้วย โดยเกษตรกรที่ต้องการจำนองหรือขายที่ดินสามารถดำเนินการ 

ผ่านธนาคารที่ดินของชุมชน ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไป  
โดยมขีอ้ตกลงวา่จะตอ้งจำนองหรอืขายทีด่นินัน้คนืใหก้บัธนาคาร 
ที่ดินเท่านั้น ในราคาที่เป็นธรรมที่ชุมชนร่วมกันกำหนด ไม่ใช่ 
ราคาตลาดเพื่อการป้องกันไม่ให้ที่ดินตกไปอยู่ในมือของนายทุน 
เพือ่เกง็กำไร ทัง้โฉนดชมุชนและธนาคารทีด่นิ จงึนา่จะเปน็ระบบ 
การจัดสรรที่ดินทำกินให้กับเกษตรกรรายย่อยผู้ยากจนที่ไม่มี
ที่ดินทำกินหรือมีที่ทำกินไม่เพียงพอ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมีชุมชนเป็นผู้กำกับควบคุม และยังสามารถรักษาที่ดินไว ้

เพื่อเกษตรกรรมได้อย่างยั่งยืน 
นโยบายการจัดสรรที่ดินในรูปแบบ "ธนาคารที่ดินและโฉนดชุมชน" นับว่า 

เปน็ประเดน็สำคญัอยา่งยิง่ทีร่ฐับาลจะตอ้งผลกัดนัใหค้นจนไดร้บัประโยชนเ์พราะการ 
แก้ไขปัญหาที่ดินที่ผ่านมาพบว่าการจัดการที่ดินของประเทศไทยภายใต้แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งได้เน้นการพัฒนาเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยใช้ 
อุตสาหกรรมเป็นหลัก แต่กลับละเลยภาคการเกษตร จึงเกิดการกว้านซื้อที่ดินเพื่อ 
เก็งกำไร ทำให้มีการกำหนดราคาที่ดินสูงกว่าความเป็นจริง และธุรกิจการซื้อขาย 
ทีด่นินัน้ไดส้รา้งกำไรใหก้บันกัลงทนุอยา่งมหาศาล ทำใหพ้ืน้ทีเ่กษตรกรรมถกูเปลีย่นมอื 
จากเกษตรกรไปสู่นายทุนเป็นจำนวนมาก การขยายตัวของเขตเมืองและเขตอุตสาหกรรม  
กย็ิง่ทำใหพ้ืน้ทีเ่กษตรกรรมลดลง จนทำใหเ้กษตรกรสว่นหนึง่ตอ้งเขา้มารบัจา้งในเมอืง  
และส่วนหนึ่งต้องพึ่งพื้นที่ในเขตป่าเพื่อให้ชีวิตรอด

ปัจจุบันรัฐบาลได้พยายามที่จะทำให้สิทธิในที่ดินทำกินของชุมชนให้เป็นที่ 
ยอมรับมากขึ้น โดยการทำให้โฉนดชุมชนมีความชัดเจนมากขึ้น มีระบบการจัดการ 
ที่ดินแบบองค์รวม ทุกคนในชุมชนมีสิทธิเท่าเทียมกัน หลักการดังกล่าวแตกต่างกัน 
อยา่งสิน้เชงิกบัโฉนดทีด่นิของทางราชการ ดงันัน้โฉนดชมุชนจงึเปน็ทางออกทีส่ามารถ 
แก้ไขปัญหาที่ดินหลุดมือจากชุมชนได้ แต่ ณ เวลานี้การจัดการที่ดินในลักษณะของ 
โฉนดชมุชน ยงัไมม่รีปูแบบการจดัการทีช่ดัเจน เนือ่งจากแตล่ะชมุชนยงัอยูใ่นชว่งของ 

๑๔๕
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ทางเลือกใหม่ในการจัดสรรที่ดินให้เกษตรกร

จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒

การทดลองหาแนวทางที่สอดคล้องและเหมาะสมกับพื้นที่ของตนเองให้มากที่สุด  
ประเดน็สำคญัโฉนดชมุชนไมไ่ดอ้ยูท่ีก่ารออกเอกสารรบัรองสทิธิแ์บบโฉนดทีด่นิทัว่ไป 
และขณะนี ้ ยงัไมม่คีำวา่โฉนดชมุชนในกฎหมาย ทีผ่า่นมามเีพยีงการรบัรองสทิธชิมุชน  
ดังนั้นการที่จะออกเป็นโฉนดชุมชนได้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเสนอให้ม ี
การปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายต่อไป

กล่าวโดยสรุปแล้ว โฉนดชุมชนจึงเป็นการดำเนินการคุ้มครองสิทธิ 
ทีเ่ปน็ทัง้ของเอกชน ควบคูก่บัสทิธริว่มกนัของชมุชน โดยสทิธใินทีด่นิของเกษตรกร 
ทีเ่ปน็เจา้ของสามารถนำไปใชใ้หเ้กดิประโยชนไ์ด ้สามารถเปลีย่นมอืได ้และสามารถ 
ตกทอดไปสู่ลูกหลานได้ เป็นสิทธิด้านปัจเจกของผู้ที่เป็นเจ้าของแต่ละราย  
แต่ขณะเดียวกันก็มีสิทธิของชุมชนมากำกับร่วมด้วย โดยสิทธิด้านชุมชนจะเข้ามา
ควบคุมเพื่อให้สามารถรักษาที่ดินไว้เพื่อเกษตรกรรมต่อไปได้ 

 
     อ้างอิงข้อมูลจาก

• http://www.thaipost.net/news/190109/5
• http://www.learners.in.th/blog/suthita/256596  
• http://www.news.mjob.in.th/economic/cat5/news26477/
• http://www.news.sanook.com/scoop/scoop_246871.php
• http://www.matichon.co.th/matichon/view_news.php?newsid
• http://www.thailandindustry.com/home/news_preview.php?id=7804&section=31
• http://www.codi.or.th/index.php?option=com_content&task=view&id=2510&Itemid
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ห้ามทำแท้ง
     กับการคุ้มครองสตรี

๑๔๗

นางสาวจุฬารัตน์  ยะปะนัน
นิติกร สำนักกฎหมาย

ผู้เขียน ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ  
อ้างอิง หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๒ 
  ปีที่ ๓๒ ฉบับที่ ๑๑๔๖๘ คอลัมน์กระแสทรรศน์

เมือ่พดูถงึรฐัธรรมนญูใหมใ่นการประกนั 
สิทธิสตรีว่ามีเท่าเทียมชาย ก็คงเป็นได้เพียง 
ตัวหนังสือ หากว่าโดยข้อเท็จจริงแล้วไม่ได้มีการ 
แก้ไขในสาระสำคัญของกฎหมาย ถึงเหตุที่ทำให้ 
ความเท่าเทียมกันเกิดขึ้นไม่ได้ ก็ป่วยการที่จะ 
สร้างความเป็นธรรมจริง ๆ

ก่อนอื่น คำว่า "เสมอภาค" หรือ 
"เท่าเทียมกัน" นั้นไม่ได้มีความหมายว่าให้ 
เทา่ ๆ  กนัหมดเชน่ ผูช้ายตอ้งเปน็ทหาร เพือ่ความ 
เสมอภาค ผู้หญิงก็ต้องเป็นทหารด้วย ผู้ชาย 
โหนรถเมล์ ผู้หญิงก็โหนรถเมล์ด้วย ผู้ชาย 
เปน็แมงดา ผูห้ญงิกเ็ปน็แมงดาไดด้ว้ย ฯลฯ อะไร 
ทำนองนี้  เป็นความเข้าใจผิดในสาระของ 
ความเสมอภาค เพราะโดยธรรมชาติ โดยสรีระ 

ความเสมอภาคเช่นน้ีมีไม่ได้ เขียนกฎหมายอย่างไร ก็ไม่มีทางให้มีสรีระท่ีเสมอภาคกันได้
ความเสมอภาคที่แท้จริงคือ ให้เขาอย่างที่เขาควรจะได้ ใครแข็งแรงกว่าก็ต้อง 

คุมไว้ไม่ให้ไปรังแกคนที่อ่อนแอ คนที่อ่อนแอก็ต้องคอยดูแลให้เขาเข้มแข็ง  
เพื่อป้องกันตนให้ได้ในวิถีทางของเขาผู้ชายยกน้ำหนัก เพาะกายให้แข็งแรงบึกบึน  
ผู้หญิงก็ต้องให้การบำรุงร่างกายให้อ่อนหวานนุ่มนวล ไม่ใช่ว่าความเท่าเทียมกันคือ 
ให้ผู้ชายนุ่มนิ่มเป็นหญิง ให้หญิงเพาะกายมีกล้ามเป็นมัด ๆ แบบชายนั่นไม่ใช่ 
ความเสมอภาค ขจัดจุดอ่อนของหญิงให้ได้จึงจะทำให้มีอิสระได้มากขึ้น



ห้ามทำแท้งกับการคุ้มครองสตรี
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ห้ามทำแท้งกับการคุ้มครองสตรี

จุดอ่อนที่สำคัญจุดแรกในทางสรีระที่ไม่อาจทำให้หญิงสู้ผู้ชายได้เลย 
ในความรู้สึกของผู้เขียน คือความเป็น "อิสระ" ในร่างกายของตนเอง ที่สำคัญที่สุด 
ก็คือการตั้งครรภ์ รวมถึงการ "ยุติการตั้งครรภ์" ด้วย มีจำนวนไม่น้อยที่นักเรียน  
หรือแม้แต่นักศึกษาต้องหันหน้าเข้าหาคลินิกทำแท้งเถื่อน ดังปรากฏเป็นข่าวให้ได้ยิน 
อยู่บ่อย ๆ เจ็บทั้งกายเพราะการรีดลูกสุดแสนจะทรมานแถมยังเจ็บใจที่เสียรู้คน 
หรอืตำหนติวัเองทีโ่ง ่ไมรู่จ้กัระมดัระวงัปอ้งกนั สว่นผูช้ายนัน้เลา่ไมต่อ้งรบัผดิชอบอะไร 
เพราะไม่ได้เป็นคนตั้งท้อง บางทีอาจจะปฏิเสธด้วยซ้ำว่าไม่ได้เป็นคนทำอย่างนี้ไม่รู้ว่า 
ฝ่ายหญิงจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหน กลายเป็นคนสำส่อน สร้างความเสียใจให้กับพ่อแม่ 
ทีอ่ตุสา่หใ์หก้ำเนดิ ฟมูฟกัเลีย้งดมูาดว้ยความรกั และความทะนถุนอม แตล่กูกลบัไมร่กัด ี
สุดท้ายจะต้องออกจากโรงเรียน และก้มหน้าเลี้ยงลูกไกวเปลไปโดยที่ไม่มีพ่อมาคอย 
ดูแลเหมือนครอบครัวอื่น ๆ ปัญหาสังคมเรื่องนี้นับวันหนักข้อขึ้นทุกที

ข้อให้คิดนี้ เป็นเรื่องขมขื่นสำหรับทุกคน แต่ก็ไม่มีใครยอมรับฟัง ทั้ง ๆ ที่ไม่มี
เหตุผลอธิบายได้ว่าเพราะอะไร ได้แต่น้ำท่วมปากหรือรับสภาพกันไป

การตั้งครรภ์ และความผิดที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ ถูกโยนให้เป็นภาระของ 
ฝา่ยหญงิเทา่นัน้ โดยผูช้ายทีม่สีว่นรว่มดว้ย ไมม่คีวามรบัผดิใด ๆ  เลย ทัง้ ๆ  ทีก่ารตัง้ครรภ ์
เปน็เรือ่งของธรรมชาต ิ   แตก่ถ็กูวาดภาพใหก้ลายเปน็อาชญากรรมทีค่นที ่"อุม้หลกัฐาน" 
ไวต้อ้งรบัโทษรบัผดิไปตามความคดิของคนในสงัคม มใีครเคยคดิบา้งไหมวา่ การตัง้ครรภ์ 
เป็นความผิดร้ายแรงถึงกับต้องทำให้ผู้กระทำต้องเสียผู้เสียคนเสียยิ่งกว่าผู้ร้าย 
ตดิคกุหรอื? การขม่ขนืกระทำชำเราหญงิผูช้ายเปน็เพศทีก่ระทำไดก้บัหญงิ หญงิขม่ขนื 
กระทำชำเราหญงิดว้ยกนัเองไมไ่ดแ้ตห่ญงิเองกบัตอ้งรว่มรบัผดิกบัชายฐานเปน็ตวัการ 
ข่มขืนหญิงด้วยกันเองได้ ระหว่างการตั้งครรภ์กับการข่มขืนกระทำชำเราหญิง  
มีความเท่าเทียมกันระหว่างเพศหรือไม่? 

  การออกกฎหมายหลายอย่างจึงขาดความละเอียดอ่อนไป ทั้ง ๆ ที่ในทาง 
อาชญาวทิยาแลว้ความผดิบางอยา่งเปน็ขอ้ "ตอ้งหา้ม" หรอืแนะนำวา่ไมค่วรบญัญตัขิึน้ 
เพราะจะทำให้เกิดผลร้ายมากกว่าผลดี กล่าวคือ กฎหมายที่ออกมาหากมี 

๑๔๘

มีจำนวนไม่น้อยที่นักเรียน หรือแม้แต่นักศึกษา 
ตอ้งหนัหนา้เขา้หาคลนิกิทำแทง้เถือ่น ดงัปรากฏเปน็ขา่ว 
ให้ได้ยินอยู่บ่อย ๆ เจ็บทั้งกายเพราะการรีดลูกสุดแสน 
จะทรมาน แถมยังเจ็บใจที่เสียรู้คนหรือตำหนิตัวเอง 
ที่โง่ ไม่รู้จักระมัดระวังป้องกัน
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"ผลพลอยได้" ที่หนักหนาสาหัสกว่าความผิดที่ห้ามอย่างมาก ก็ไม่ควรจะบัญญัติ 
เช่นการลงโทษหญิงซึ่งค้าประเวณี ทำให้เกิดอาชีพพ่อเล้าแม่เล้า แมงดา การค้าหญิง 
ฯลฯ ขึ้นมาอย่างไม่คุ้มกับการลงโทษ ความผิดในฐานดังกล่าว

  นอกจากนี้  ความผิดที่ผลพลอยได้ร้ายแรงกว่าผลดี ความผิดฐาน 
"ทำแท้ง" นี้แหละเป็นความผิดสำคัญอันหนึ่ง เพราะความร้ายแรงอันเป็นผล
พลอยได้จากการบัญญัติลงโทษการทำแท้ง ที่เห็นได้ในเบื้องต้นตามอุทาหรณ์ 
ก็ได้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ถามว่า การตั้งครรภ์นอกจากรัฐจะไม่ช่วยอะไร 
แล้วยังบังคับให้อุ้มท้องต่อไปเพื่ออะไร? หรือเพื่อใคร? ทำแท้งก็ไม่ได้ คลอดออกมา 
ก็ไม่ได้เลี้ยงดูให้แถมยังจะให้ไล่ออกจากโรงเรียนเสียอีก ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์  
ผิดพลาดได้บ้างนอกจากไม่ช่วยแล้วยังให้โง่ต่อไปอีก และหญิงเท่านั้นที่จะโง่ลง  
เดิมถูกปิดกั้นทางการศึกษาอยู่แล้ว ยังถูกซ้ำเติมเข้าไปอีกถูกตัดโอกาสมากขึ้น  

การศึกษาซึ่งเป็นพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน และคุณภาพของประชากรยังไม่อาจ 
เสมอภาคเทา่กบัชาย ถา้อยากมอีนาคตกต็อ้งทำแทง้ เมือ่หา้มทำแทง้โดยถกูตอ้งกต็อ้ง 
วิง่หาหมอเถือ่น หมอเถือ่นม ี๒ ประเภท คอื ประเภทเปน็หมอจรงิ แตต่อ้งแอบทำ และ
กต็อ้งเสยีคา่บรกิารแพงไมม่ทีางตอ่รองอะไรไดม้ากขึน้ แตห่ญงิกอ็าจจะปลอดภยัหนอ่ย 
ส่วนที่ไปเจอพวกที่ตั้งตนเป็นหมอรีดลูก โดยไม่ได้มีความรู้ความระวังอย่างแพทย์ 
ใช้เหล็กแหลม แทงเด็กในครรภ์ผ่านมดลูกบ้าง เอากิ่งไม้แยงเข้าไปบ้าง ให้กินยา 
ที่เป็นพิษบ้าง ใช้นิ้วกดใช้เท้าถีบเพื่อรีดให้เด็กออกมาบ้าง ล้วนเป็นอันตรายถึงชีวิต 
หรือพิการทั้งสิ้น หญิงที่รอดก็สมประโยชน์ตน หญิงที่ไม่รอดก็ไม่รู้จะไปฟ้องหมอเถื่อน 
ทีไ่หน หญงิตายพอ่แมไ่ปฟอ้งศาลฎกีากย็กฟอ้งเสยีอกี   (ฎกีาที ่๙๕๔/๒๕๐๒ น.๑๒๖๒) 
โดยท่านให้เหตุผลว่า หญิงยอมให้เขาทำเอง? ตำรวจก็ได้แต่ไล่จับหมอจริงที่ช่วยหญิง 
ใหป้ลอดภยัเพราะ "ขดูรดีได"้ แตไ่มไ่ปจบัหมอเถือ่นทีท่ำใหห้ญงิตายคนทีเ่สยีประโยชน์ 
ก็คือหญิงที่ทำแท้ง และรัฐที่ผลักไสให้หญิงที่ตั้งครรภ์ไปตายและสนับสนุนกิจการของ  
หมอเถื่อนไปในทางอ้อม คือให้เก็บค่าทำแท้งให้แพง ๆ โดยไม่ต้องเสียภาษี และรัฐก็ 
ตั้งงบประมาณคอยรอรักษาอาการติดเชื้อ และการพิการของหญิงที่ทำแท้งเถื่อนมา  

๑๔๙

ทำแท้งก็ ไม่ ได้ คลอดออกมาก็ไม่ ได้ เลี้ยงดู 
ใ ห้ แ ถ ม ยั ง จ ะ ใ ห้ ไ ล่ อ อ ก จ า ก โ ร ง เ รี ย น เ สี ย อี ก 
ความรูเ้ทา่ไมถ่งึการณ ์ผดิพลาดไดบ้า้งนอกจากไมช่ว่ย 
แล้วยังให้โง่ต่อไปอีก และหญิงเท่านั้นที่จะโง่ลง เดิมถูก 
ปิดกั้นทางการศึกษาอยู่แล้ว ยังถูกซ้ำเติมเข้าไปอีก 
ถูกตัดโอกาสมากขึ้น



ห้ามทำแท้งกับการคุ้มครองสตรี

จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒

รวมตลอดจนถึงร่างกายที่ต้องพิการเพราะผ่านการทำแท้งมาแล้ว และเตรียมตั้ง 
งบประมาณเพือ่ขยายตำแหนง่เจา้พนกังานศาล ราชทณัฑเ์พือ่ไวล้งโทษหมอและหญงิ 
ส่วนพวกผู้ร้าย ฆ่าคน ข่มขืนหญิงให้ปล่อยตัวไปเพราะไม่มีที่จะขังไม่มีกำลังคน 
พอจะดูแล

ถ้ากฎหมายบัญญัติให้หญิงที่ทำแท้งต้องรับโทษ คนที่เป็นต้นเหตุให้เขาท้อง 
ก็ควรต้องโทษด้วยเพราะวิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์ได้ว่าชายใดเป็นพ่อ (ดู DNA)  
กฎหมายจะต้องบังคับให้ชายนั้นรับผิดติดคุกด้วย ผู้เขียนจึงจะถือว่ากฎหมายนี้ 
เปน็ธรรม เสมอภาค และไมต่อ้งพดูเรือ่งทำแทง้ อกีตอ่ไป!!!  ไมใ่ชบ่ญัญตักิฎหมายใหห้ญงิ 
ขม่ขนืชายได ้(เดก็แวน้ทีก่อ่ปญัหาสงัคมอยูใ่นปจัจบุนั จี ้ปลน้ ขม่ขนื ฆา่ไมเ่วน้แตล่ะวนั 
นับอายุอานาม ดูแล้วอยู่ที่ประมาณ ๑๘-๒๒ ปี ช่วงเวลาพอดีกับ ที่มีคนออกมาทำให้ 
กฎหมายทำแทง้โดยปลอดภยัตอ้งตกไปเมือ่ป ี๒๕๒๙-๒๕๓๐ เลย) คอืคนด ีทีไ่ดช้ือ่วา่ 
"มหา" กุศลให้คนไทยในปัจจุบัน 

๑๕๐

ถา้กฎหมายบญัญตัใิหห้ญงิทีท่ำแทง้ตอ้งรบัโทษ  
คนที่เป็นต้นเหตุให้เขาท้องก็ควรต้องโทษด้วยเพราะ 
วทิยาศาสตรส์ามารถพสิจูนไ์ดว้า่ชายใดเปน็พอ่ (ด ูDNA)  
กฎหมายจะต้องบังคับให้ชายนั้นรับผิดติดคุกด้วย  
ผู้เขียนจึงจะถือว่ากฎหมายนี้เป็นธรรม เสมอภาค 
และไม่ต้องพูดเรื่องทำแท้ง อีกต่อไป!!!

ห้ามทำแท้งกับการคุ้มครองสตรีห้ามทำแท้งกับการคุ้มครองสตรี



เกร็ดกฎหมายน่ารู้

จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒

เมือ่พดูถงึการจดัเกบ็ภาษ ีโดยทัว่ไปจะมกีารจดัเกบ็จาก 
๓ ฐานภาษีด้วยกัน ได้แก่ ฐานรายได้ ฐานการบริโภค 
และฐานทรัพย์สิน การจัดเก็บภาษีจากฐานทรัพย์สินหรือที่ 
เรียกกันว่า "ภาษีทรัพย์สิน" ในนานาอารยประเทศมีการจัดเก็บ 
มาเป็นเวลานานแล้ว แต่ประเทศไทยยังไม่มีการเก็บภาษีจาก 
ฐานทรัพย์สินอย่างแท้จริง ในปัจจุบันภาษีที่มีความใกล้เคียงกับ
ภาษีที่เก็บจากฐานทรัพย์สินมากที่สุดคือภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
และภาษีบำรุงท้องที่ 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่คืออะไร 
หลายคนอาจจะยังไม่ทราบด้วยซ้ำไปว่า ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษี 

บำรุงท้องที่จัดเก็บอย่างไร และภาษี ๒ ประเภทนี้มีข้อบกพร่องอย่างไร จึงควรจะ 
ยกเลกิภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ จดัเกบ็ในอตัรารอ้ยละ ๑๒.๕ ของ "คา่รายป"ี หรอืคา่เชา่ 
รายปีของโรงเรือนและที่ดินที่ใช้เพื่อการพาณิชย์ ข้อบกพร่องของภาษีโรงเรือนและ 
ทีด่นิคอื หนึง่ การจดัเกบ็ภาษโีรงเรอืนและทีด่นิไมไ่ดค้ำนวณภาษบีน "ฐานความมัง่คัง่" 
แต่คำนวณภาษีบน "ฐานรายได้" เนื่องจากเป็นการคำนวณภาษีจาก "ค่ารายปี"  
มิใช่เป็นการคำนวณภาษีจากมูลค่าหรือราคาตลาดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น  
สอง การจดัเกบ็ภาษมีไิดม้ ี"ฐานคา่รายป"ี ทีเ่ปน็มาตรฐานเดยีวกนัในการคำนวณภาษ ี 
การคำนวณภาษีจึงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ทำให้เกิดการรั่วไหลของภาษ ี
ได้ง่าย สาม จากแง่มุมของความเท่าเทียมกัน ไม่ควรยกเว้นภาษีให้กับโรงเรือนและ 
ทีด่นิทีเ่ปน็ทีอ่ยูอ่าศยั เนือ่งจากเพราะเจา้ของมกัจะเปน็ผูท้ีม่รีายไดส้งู ทำใหเ้กดิปญัหา 
ความไม่เป็นธรรมในการกระจายรายได้ สี่ การยกเว้นการเก็บภาษีที่อยู่อาศัย 
และโรงเรอืนและสิง่ปลกูสรา้งทีป่ดิไวต้ลอดป ีมไิดท้ำประโยชน ์นำมาซึง่ชอ่งโหวท่างภาษ ี
เพราะยากทีจ่ะแยกแยะวา่โรงเรอืนใดใชเ้ปน็ทีอ่ยูอ่าศยัอยา่งแทจ้รงิ และโรงเรอืนใดมไิด ้

ภาษีทรัพย์สินจะตอบโจทย์ 
“ความเป็นธรรมในสังคม” ได้หรือไม่ ?

ผู้เขียน โดย ผศ.ดร. ดวงมณี  เลาวกุล
อ้างอิง หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ 
 วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ปีที่ ๓๓ ฉบับที่ ๔๑๒๖ คอลัมน์เศรษฐธรรมศาสตร์

นางสาวจุฬารัตน์  ยะปะนัน
นิติกร สำนักกฎหมาย

๑๕๑



ห้ามทำแท้งกับการคุ้มครองสตรี

จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒

ทำประโยชน์ตามที่เจ้าของรายงาน และ ห้า การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินอัตรา 
รอ้ยละ ๑๒.๕ ของคา่รายป ีนบัวา่เปน็อตัราทีส่งู ทำใหผู้ป้ระกอบการตอ้งรบัภาระภาษ ี
ที่สูง อีกทั้งอาจก่อให้เกิดการหลีกเลี่ยงภาษีอีกด้วย

ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บจากราคาปานกลางที่ดินโดยมีการเก็บภาษีทั้งหมด  
๓๔ อตัรา ขอ้บกพรอ่งของภาษบีำรงุทอ้งทีค่อื หนึง่ โครงสรา้งอตัราภาษเีปน็แบบถดถอย 
เมื่อเทียบกับมูลค่าที่ดิน คือภาระภาษีจะตกอยู่กับที่ดินที่มีราคาสูง น้อยกว่าที่ดิน 
ที่มีราคาต่ำ สอง ราคาปานกลางที่ดินที่ใช้คำนวณภาษีเป็นราคาปานกลางที่ดิน 
ป ี๒๕๒๑-๒๕๒๔ (๓๐ ปทีีแ่ลว้) ทำใหจ้ดัเกบ็ภาษจีากมลูคา่ทีด่นิทีต่ำ่กวา่มลูคา่ทีแ่ทจ้รงิ
อยูม่าก เนือ่งจากภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ และภาษบีำรงุทอ้งที ่มใิชภ่าษทีรพัยส์นิทีแ่ทจ้รงิ 
ตลอดจนมีข้อบกพร่องดังที่ได้กล่าวมาแล้ว จึงได้มีการเสนอให้จัดเก็บภาษีจาก 
ฐานทรัพย์สินที่เรียกกันว่า "ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง" แทนภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
และภาษีบำรุงท้องที่

ภาษีอาถรรพ์ 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมิได้เป็นข้อเสนอทางภาษีที่ใหม่อะไร เพราะมี 

ความพยายามที่จะนำร่าง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเข้าสู่การพิจารณา
ของสภาผู้แทนราษฎรมาหลายยุคหลายสมัย นับย้อนไปได้เป็นเวลานับ ๑๐ ปี 
แต่ยังไม่มีรัฐบาลชุดไหนทำสำเร็จ เพราะต้องเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองทุกครั้งไป 
จนถูกเรียกว่าเป็น "ภาษีอาถรรพ์" พ.ร.บ. ฉบับนี้จึงยังไม่มีโอกาสคลอดออกมาสักที 
จนมาถึงในปัจจุบัน รัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ ก็ได้แสดงจุดยืนให้ประชาชน 
รบัทราบตัง้แตเ่ขา้มาเปน็รฐับาลใหม ่ๆ  จนตราบถงึทกุวนันีว้า่ จะผลกัดนั พ.ร.บ. ภาษี
ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งใหม้กีารบงัคบัใชใ้หจ้งได ้รวมทัง้รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการคลงั 
เองก็ให้การสนับสนุนเช่นกัน นับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ 

มารู้จักกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกันก่อน
ภาษีที่ดินฯ เป็นการจัดเก็บภาษีจากมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ฐานภาษี) 

ซึ่งเรียกว่า "ราคาประเมินทุนทรัพย์" และให้มีการหักค่าบำรุงรักษาสิ่งปลูกสร้างและ
ห้องชุดได้ โดยอัตราภาษีที่จัดเก็บจะแตกต่างกันตามลักษณะการใช้ประโยชน์ในที่ดิน

รัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ ก็ได้แสดง 
จดุยนืใหป้ระชาชนรบัทราบตัง้แตเ่ขา้มาเปน็รฐับาลใหม ่ๆ  
จนตราบถึงทุกวันนี้ว่า จะผลักดัน พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและ
สิง่ปลกูสรา้งใหม้กีารบงัคบัใชใ้หจ้งได ้รวมทัง้รฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลังเองก็ให้การสนับสนุนเช่นกัน

๑๕๒

ภาษีทรัพย์สินจะตอบโจทย์ 
“ความเป็นธรรมในสังคม” ได้หรือไม่ ?
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และสิ่งปลูกสร้างนั้น อัตราภาษีสำหรับการประกอบเกษตรกรรมไม่เกินร้อยละ ๐.๐๕ 
ของฐานภาษี อัตราภาษีสำหรับที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยไม่เกินร้อยละ ๐.๑ ของฐานภาษี 
และอัตราภาษีทั่วไปหรือที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ไม่เกินร้อยละ ๐.๕ ของฐานภาษี 
ในกรณีของที่ดินที่ทิ้งร้างไว้ มิได้มีการทำประโยชน์ ในสามปีแรกจะต้องเสียภาษี 
ไมต่ำ่กวา่อตัราภาษทีัว่ไป และถา้มไิดม้กีารทำประโยชนอ์กีใหเ้สยีภาษเีพิม่อกีหนึง่เทา่ 
ทกุสามป ีแตไ่มเ่กนิรอ้ยละ ๒ ของฐานภาษ ีและมกีารทบทวนอตัราภาษแีละราคาประเมนิ 
ทุนทรัพย์ทุก ๔ ปี นอกจากนั้นจะมีการยกเว้นภาษีให้กับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มี 
มูลค่าน้อยด้วย 

ทำไมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงควรเป็นผู้เก็บภาษี 
การจัดเก็บภาษีที่ดินฯ จะเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 

และในกรณีที่ อปท. มีความจำเป็นพัฒนาท้องถิ่นของตน อปท. ก็สามารถกำหนด 
อัตราภาษีเพิ่มขึ้นจากอัตราภาษีที่คณะกรรมการกลางกำหนดได้ แต่ต้องไม่เกินอัตรา
สูงสุดที่ได้กำหนดไว้ 

ในปัจจุบันสัดส่วนภาษีที่ อปท. จัดเก็บเองมีไม่ถึงร้อยละ ๑๐ ของรายรับ 
ทั้งหมดของ อปท. การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะทำให้ อปท. มีรายรับ 
ที่จัดเก็บเองเพิ่มขึ้น จากเดิมที่เคยจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ 
ได้รวมกันประมาณ ๒๐,๐๐๐ ล้านบาทเท่านั้น (โดยที่ครึ่งหนึ่งเป็นการจัดเก็บ 
ของกทม.) สบืเนือ่งจากการกระจายอำนาจทางการเมอืงของไทยนบัตัง้แตร่ฐัธรรมนญู 
ปี ๒๕๔๐ เป็นต้นมา การกระจายอำนาจทางการคลังเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นควบคู่กับ 
การกระจายอำนาจทางการเมอืง ดงันัน้การจดัเกบ็ภาษเีองของ อปท. จงึเปน็ปจัจยัสำคญั 
ที่จะทำให้เกิดความมีอิสระทางการคลังของ อปท. เนื่องจาก อปท. จะสามารถนำ 
เงนิภาษเีหลา่นีม้าใชจ้า่ยใหเ้กดิประโยชนต์ามความตอ้งการอยา่งแทจ้รงิของประชาชน 
การจัดเก็บภาษีเองของ อปท.ยังทำให้เกิดกระบวนการรับผิดรับชอบระหว่างผู้บริหาร 
อปท. กับประชาชน เพราะถ้าผู้บริหารจัดเก็บภาษีจากประชาชนแล้วมิได้นำเงินไปใช้ 
ประโยชน์เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนหรือสนองตอบความต้องการของประชาชน  
กจ็ะมผีลตอ่คะแนนเสยีงสนบัสนนุทางการเมอืงได ้ซึง่นบัวา่เปน็การสรา้งกระบวนการ
ประชาธิปไตยและการตรวจสอบภาคประชาชนระดับท้องถิ่นให้เข้มแข็งมากขึ้น

ในกรณีที่ อปท.มีความจำเป็นพัฒนาท้องถิ่น 
ของตน อปท. ก็สามารถกำหนดอัตราภาษีเพิ่มขึ้นจาก 
อตัราภาษทีีค่ณะกรรมการกลางกำหนดได ้แตต่อ้งไมเ่กนิ 
อัตราสูงสุดที่ได้กำหนดไว้ 

๑๕๓



ห้ามทำแท้งกับการคุ้มครองสตรี

จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒

ประโยชน์ของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน 

และทอ้งถิน่  หลายประการคอื หนึง่ ภาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งกอ่ใหเ้กดิความเปน็ธรรม 
แกผู่เ้สยีภาษ ีคอืเจา้ของทรพัยส์นิทีม่มีลูคา่สงูกต็อ้งเสยีภาษมีากกวา่เจา้ของทรพัยส์นิที่
มีมูลค่าต่ำ ภาระภาษีจะตกอยู่กับคนระดับบนมากกว่าคนระดับล่าง สอง การคำนวณ 
ภาษีจากมูลค่าทรัพย์สินและมีหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ชัดเจน ก็จะ 
มิต้องใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการประเมิน นับว่าเป็นการลดการรั่วไหลของภาษ ี
ลงไปได้ สาม การจดัเกบ็ภาษจีะไมม่ลีกัษณะอตัราภาษถีดถอยเหมอืนภาษบีำรงุทอ้งที ่ 
เนื่องจากเป็นการจัดเก็บภาษีจากมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น สี่ ทำให้เกิดการ 
ใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (ปัจจุบันมีที่ดินถูกทิ้งร้างเป็นจำนวนมาก  
เช่น ปี ๒๕๕๐-๕๑ กทม. มีที่ดินทิ้งร้าง ๗๑,๓๐๒ ไร่) และลดการกักตุนที่ดินเพื่อ 
เกง็กำไร เพราะผูก้กัตนุทีด่นิจะมตีน้ทนุเกดิขึน้ในการถอืครองทีด่นิ เนือ่งจากมภีาระภาษ ี
และห้า เป็นการขยายฐานภาษีให้กว้างขึ้น ทำให้ อปท. มีรายรับจากภาษีที่จัดเก็บเอง 
ได้มากขึ้น และก่อให้เกิดการกระจายอำนาจทางการคลังและการพัฒนาท้องถิ่น 

การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการกระจายการ 
ถือครองที่ดิน

ปัญหาที่ดินที่ทำกินของเกษตรกรและปัญหาการไม่มีที่อยู่อาศัยของ 
คนยากจน เป็นปัญหาสำคัญที่เรื้อรังมาเป็นเวลานาน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
นอกจากจะเป็นแหล่งรายรับที่สำคัญให้กับ อปท. แล้ว จะมีส่วนช่วยกระจาย 
การถือครองที่ดินและเป็นความหวังให้กับคนยากจนและเกษตรกรไร้ที่ดินได้มากน้อย
เพียงไร ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ 

ปัจจัยหนึ่งก็คือ อัตราภาษีที่จัดเก็บกับที่ดินที่มิได้ใช้ประโยชน์ตามควร 
แก่สภาพมีอัตราสูงพอที่จะเพิ่มต้นทุนการถือครองที่ดินได้มากน้อยเพียงไร ตราบใดที่ 
อตัราการเพิม่ของราคาทีด่นิยงัคงสงูกวา่อตัราภาษอียูม่าก ความหวงัทีจ่ะลดการกกัตนุ 
ที่ดินของเหล่านายทุนก็จะยังคงเลือนราง ดังนั้นจึงได้มีข้อเสนอจากเครือข่ายปฏิรูป 
ที่ดินแห่งประเทศไทยให้จัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้าตามขนาดการถือครอง 
ที่ดิน และเพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่ดินฯ มีส่วนแก้ไขปัญหาที่ดินที่ทำกินของประชาชน  
จงึเสนอใหแ้บง่ภาษทีีจ่ดัเกบ็ไดร้อ้ยละ ๒ สมทบเขา้กองทนุธนาคารทีด่นิ (ตามนโยบาย 
ของรัฐบาล) เพื่อจัดสรรที่ดินให้ผู้ไร้ที่ดินต่อไป

อยา่งไรกต็าม พ.ร.บ. ภาษทีีด่นิฯ กน็บัวา่เปน็จดุเริม่ตน้ทีด่ ีทีท่ำใหป้ระเทศไทย 
กา้วไปขา้งหนา้อกีหนึง่กา้ว ความหวงัเหลา่นีจ้ะเปน็จรงิไดม้ากนอ้ยเพยีงไร กข็ึน้อยูก่บั 
ผู้มีอำนาจในการออกกฎหมาย ว่าจะคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน 
สว่นใหญ ่และการสรา้งรากฐานทางการคลงัทีส่ำคญัใหป้ระเทศไทย หรอืยงัคงปกปอ้ง 
ประโยชน์ส่วนตนเหมือนในอดีตที่ผ่านมา 

๑๕๔

ภาษีทรัพย์สินจะตอบโจทย์ 
“ความเป็นธรรมในสังคม” ได้หรือไม่ ?



หน้าต่างโลก The Knowledge Windows
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นายปณิธัศร์  ปทุมวัฒน์
นิติกร สำนักกฎหมาย

ความนำ
เม่ือวันท่ี ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา  

นายชัย ช ิดชอบ ประธานรัฐสภา และนายแอนเดอร์  
บ ีจอหน์สนั เลขาธกิารสหภาพรฐัสภา ไดร้ว่มลงนามในขอ้ตกลง 
และพิธีสารการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชาสหภาพ 
รฐัสภา (Inter-Parliamentary Union หรอื IPU) ครัง้ที ่๑๒๒ 

และการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภาประจำฤดูใบไม้ผลิ 
ปี ๒๕๕๓ ซ่ึงได้กำหนดให้มีข้ึนในระหว่างวันท่ี ๒๗ มีนาคม ถึง วันท่ี  

๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามมติที่ประชุมคณะมนตรีสหภาพรัฐสภาครั้งที่ ๑๘๓ ทั้งนี้ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกรัฐสภาทั่วโลกเพื่อความ 
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการดำเนินงานของรัฐสภา และเพื่อให้เกิดความร่วมมือ  
ตลอดจนส่งเสริมการปกครองในระบอประชาธิปไตย การรักษาสันติภาพและความม่ันคง 
ของประเทศ ตลอดจนการเคารพสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป

จากขอ้ตกลงและพธิสีารดงักลา่ว หนา้ตา่งโลก : The Knowledge Windows   
จึงขอนำเสนอข้อมูลที่สำคัญตลอดจนข้อพิจารณาบางประการในมุมมองของ 
กฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับ “สหภาพรัฐสภา” ในบทความชุด “Inter-

Parliamentary Union: สหภาพรฐัสภา” ทัง้นี ้
เพือ่ประโยชนใ์นการใชเ้ปน็ขอ้มลูพืน้ฐานสำหรบั
การทำความเข้าใจในแง่มุมต่าง ๆ ขององค์การ 
ระหว่างประเทศดังกล่าวซึ่งมีความมุ่งหมาย 
ที่จะประสานความร่วมมือและเจตจำนงของ 
มวลประชากรทั่วโลกผ่านทางสมาชิกรัฐสภา 
อนัเปน็ผูแ้ทนปวงชนของทกุประเทศเขา้ดว้ยกนั  
โดยในโอกาสนี้ขอเสนอ ตอน ความร่วมมือ 
ระดับโลกของฝ่ายนิติบัญญัติ เป็นตอนแรก  

Inter-Parliamentary Union : สหภาพรัฐสภา
 ตอน “ความร่วมมือระดับโลกของฝ่ายนิติบัญญัติ”

๑๕๕



Inter-Parliamentary Union : สหภาพรัฐสภา  
ตอน ความร่วมมือระดับโลกของฝ่ายนิติบัญญัติ

จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒
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๑ ดูเพิ่มเติม IPU Headquarters, Inter-Parliamentary Union, 2000, p 3-4 และ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 
“องค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ” และ ข้อบังคับหน่วยประจำชาติไทยในองค์กรฯ, พิมพ์ครั้งที่ ๑ (กรุงเทพมหานคร: 
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, ๒๕๔๓), น. ๓–๕

๑๕๖

เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง สถานะของ 
สหภาพรัฐสภาตามหลักกฎหมายองค์การระหว่างประเทศ ตลอดจนสมาชิกภาพของ 
สหภาพรัฐสภาซึ่งจะมีหลักเกณฑ์และวิธีการแตกต่างไปจากองค์การระหว่างประเทศ
อื่นโดยทั่วไป

 ความเป็นมาของสหภาพรัฐสภา๑

สหภาพรัฐสภา (Inter-Parliamentary Union) มีต้นกำเนิดมาจาก 
แนวคิดในการจัดตั้งองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศเพื่อหาแนวทางเกี่ยวกับสันติภาพ  
และความเข้าใจอันดีระหว่างกันเพื่อขจัดข้อขัดแย้ง 
อันอาจมีขึ้นและเพื่อสันติสุขอย่างยั่งยืนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๑ 
(ค.ศ. ๑๘๘๘) ณ กรงุปารสี ประเทศฝรัง่เศส อนัเปน็ผลจาก 

การหารือระหว่างสมาชิกรัฐสภา ๒ ท่าน คือ 
เซอร์วิลเลียม เรนเดล เครเมอร์ (Sir William 
Randal Cremer) สมาชิกรัฐสภาอังกฤษ และ 
นายเฟรดริค พาสซี (Fredric Passy) สมาชิก 
รฐัสภาฝรัง่เศส โดยมสีมาชกิรฐัสภาจากประเทศ 
องักฤษจำนวน ๗ ทา่น และจากประเทศฝรัง่เศสอกี ๒๕ ทา่น เขา้รว่มในการหารอื 
ครั้งประวัติศาสตร์ของการร่วมมือระหว่างรัฐสภาในคราวนั้นด้วย

 ตอ่มาในวนัที ่๒๙ และ ๓๐ มถินุายน พ.ศ. ๒๔๓๒ จงึไดม้กีารจดัการ 
ประชุมระหว่างสมาชิกรัฐสภาขึ้นเป็นครั้งแรก ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งมีผล 
ทำให้หลักการของแนวคิดที่จะจัดตั้งสหภาพรัฐสภาเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น จนกระทั่ง 
ปี พ.ศ. ๒๔๓๕ ในคราวประชุมสหภาพรัฐสภาครั้งที่ ๔ ณ กรุงเบอร์น สมาพันธรัฐสวิส  
ทีป่ระชมุไดจ้ดัตัง้ “สำนกังานสหภาพระหวา่งรฐัสภาเพือ่ตดัสนิกรณพีพิาทระหวา่ง
ประเทศ” ขึ้นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของสหภาพรัฐสภา 

จนกระทั่ง ปี พ.ศ. ๒๔๓๗ ในคราวประชุมสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๕ ณ กรุงเฮก 
ราชอาณาจกัรเนเธอรแ์ลนด ์มวลสมาชกิของสหภาพฯ กไ็ดร้บัรองธรรมนญูแหง่สหภาพ 
รฐัสภา (Statues of the Inter – Parliamentary Union) อนัเปน็สนธสิญัญาพหภุาค ี
ประกอบด้วยบทบัญญัติกำหนดสถานะของสหภาพฯ วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ 
โครงสรา้งของสหภาพ ตลอดจนเงือ่นไขตา่ง ๆ  ในการเขา้เปน็สมาชกิของสหภาพรฐัสภา  
และรายละเอียดอื่นที่สำคัญดังจะได้นำเสนอต่อไป 

Frédéric Passy

William Randal Cremer 

Frédéric Passy
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๒ Schermer, International Institutional Law, 4Th revised edition (Boston/Leiden: Martinus Nihoff pubplishers, 
2003), p.26

๓ Statues of the Inter-Parliamentary Union ; Article 1 “The Inter – Parliamentary Union is the international 
organization of the Parliaments of sovereign States.” 

สถานะของสหภาพรัฐสภาตามหลักกฎหมายองค์การระหว่างประเทศ

องค์การระหว่างประเทศ (International organizations) อาจให้ 
คำจำกดัความไดว้า่หมายถงึ “รปูแบบของสมาคมแหง่รฐัอธปิไตย” ซึง่มลีกัษณะเปน็ 
สภาพบุคคลระหว่างประเทศแยกออกจากรัฐสมาชิก ประกอบด้วยองค์กรที่จะ 
ปฏบิตัติามวตัถปุระสงคอ์งคก์ารนัน้ภายใตก้ฎหมายระหวา่งประเทศ ทัง้นี ้โดยผลของ 
ความตกลงระหวา่งประเทศ (International agreement)ในรปูของสนธสิญัญาพหภุาค ี
ที่เรียกเป็นชื่อเฉพาะว่า “ธรรมนูญก่อตั้งองค์การระหว่างประเทศ” ซึ่งแตกต่างจาก 
สนธิสัญญาพหุภาคีทั่วไป ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือทางกฎหมายระหว่างประเทศที่จะ 
กำหนดขอ้ผกูพนั ตลอดจนสทิธหินา้ทีร่ะหวา่งรฐัสมาชกิดว้ยกนัและตอ่ผูท้รงสทิธอิืน่ ๆ    
นอกจากน้ียังกำหนดให้มีองค์กรและเจ้าหน้าท่ีสำหรับปฏิบัติหน้าท่ีอย่างถาวรอีกด้วย๒

โดยหากพจิารณาเกีย่วกบัสถานะของสหภาพรฐัสภาตามลกัษณะขององคก์าร
ระหว่างประเทศข้างต้นแล้ว อาจพิจารณาได้ว่าสหภาพรัฐสภามีสถานะเป็นองค์การ 
ระหวา่งประเทศระดบัรฐั อนักอ่ตัง้ขึน้โดยรฐัสมาชกิไดม้กีารรบัรองสนธสิญัญาพหภุาคี
อันได้แก่ ธรรมนูญของสหภาพรัฐสภา (Statues of the Inter – Parliamentary 
Union) เมือ่ป ีพ.ศ. ๒๔๓๗ ซึง่ มาตรา ๑ วรรค ๑ ของธรรมนญูฯ ไดบ้ญัญตัวิา่ “สหภาพ 
รฐัสภาเปน็องคก์ารระหวา่งประเทศของรฐัสภาแหง่รฐัอธปิไตย”๓  ซึง่เปน็การกำหนด 
สภาพบคุคลของสหภาพฯ วา่เปน็องคก์ารระหวา่งประเทศ แยกออกจากสมาชกิซึง่เปน็ 
รัฐสภาของรัฐอธิปไตย 

๑๕๗

แผนภาพแสดงรัฐสมาชิกของสหภาพรัฐสภา (พ.ศ. ๒๕๕๒)
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ทั้งนี้ ในธรรมนูญของสหภาพรัฐสภา ยังได้กำหนดวัตถุประสงค์ของสหภาพ 
รัฐสภา ในมาตรา ๑ วรรค ๒ ซึ่งมีสาระสำคัญว่า “สหภาพรัฐสภาจะดำเนินงานเพื่อ 
ความสันติสุขและความร่วมมือระหว่างประชาชนและเพื่อการจัดตั้งอย่างมั่นคงของ 
สถาบันผู้แทนประชาชน  โดยการส่งเสริมให้มีการติดต่อสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่าง 
มวลสมาชิกแห่งรัฐสภาทั่วโลก อันจะเป็นทางหนึ่งที่จะนำมาซึ่งความสามัคคีและ 
ความเขา้ใจอนัดรีะหวา่งประชาชนทัว่โลกโดยผา่นทางผูแ้ทนของตนเอง นอกจากนีย้งั 
มุ่งส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิมนุษยชนอันเป็นที่เคารพโดยสากลว่าเป็นหลักการสำคัญ 
ในระบอบประชาธิปไตยแบบมีรัฐสภาตลอดจนมุ่งการดำเนินงานสู่การพัฒนาและ 
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันผู้แทน”

นอกจากนี้ ยังได้มีการกำหนดโครงสร้างของสหภาพรัฐสภาไว้ในมาตรา ๘ 
โดยมีองค์กรหลัก ๔ องค์กรได้แก่ สมัชชา(Assembly) คณะมนตรีบริหาร (The 
Governing Council) คณะกรรมการบริหาร (The Executive Committee) 
และสำนกังานเลขาธกิารสหภาพรฐัสภา (The Secretariat) โดยมสีำนกังานใหญต่ัง้อยู ่
ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์๔ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมาจนถึงปัจจุบัน

 สมาชิกภาพของสหภาพรัฐสภา

คุณสมบัติและเงื่อนไขเบื้องต้นในการเข้าเป็นสมาชิก
องคก์ารระหวา่งประเทศทกุองคก์าร กอ่ตัง้ขึน้มาโดยอาศยัรากฐานทางอดุมคต ิ

บางประการ ซึง่ปรากฏชดัอยูใ่นตราสารกอ่ตัง้องคก์ารระหวา่งประเทศ ดงันัน้ การทีร่ฐั 
ผูส้มคัรจะเขา้เปน็สมาชกิในองคก์ารระหวา่งประเทศจงึพงึตอ้งเคารพยดึถอืตอ่อดุมคต ิ
ดงักลา่วดว้ย มฉิะนัน้กไ็มส่ามารถจะเขา้มารว่มมอืประสานงานกนัได ้ถา้หากมอีดุมคต ิ
ขั้นพื้นฐานที่แตกต่างกัน๕

ซึง่อาจพจิารณาเงือ่นไขทางอดุมคตขิองการเขา้เปน็สมาชกิสหภาพรฐัสภา 
ได้จากวัตถุประสงค์ที่มุ่งประสานความร่วมมือตามที่ได้ระบุไว้ในมาตรา ๑  
ของธรรมนูญสหภาพรัฐสภาดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น นอกจากนี้โดยนัยของมาตรา ๓ 
วรรค ๑ ยงัแสดงใหเ้หน็วา่รฐัสภาของประเทศใด ๆ  ทีจ่ะเขา้เปน็สมาชกิสหภาพรฐัสภา 
นัน้จะตอ้งประกอบขึ้นโดยถูกตอ้งสอดคลอ้งกบักฎหมายของรัฐในฐานะที่เปน็สถาบนั 
ผู้แทนของประชาชนในดินแดนของรัฐนั้น๖ อีกด้วย ดังนั้น รัฐผู้สมัครอาจไม่สามารถ 
เข้าเป็นสมาชิกของสหภาพรัฐสภาได้ในบางกรณี เช่น รัฐผู้สมัครนั้นอยู่ในห้วง 
การปฏิวัติ รัฐประหาร อันมีผลเป็นการล้มล้างสถาบันรัฐสภา เป็นต้น 

๔ Ibid, Article 2
๕ โปรดดู ชุมพร ปัจจุสานนท์. (๒๕๕๑). หน่วยที่ ๙ กฎหมายว่าด้วยองค์การระหว่างประเทศ. ใน เอกสารการสอนชุดวิชา 

กฎหมายระหว่างประเทศ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑ , ล.๒, น. -๓๑). นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
๖ Statues of the Inter-Parliamentary Union ; Article 3: 1 “Every Parliament constituted in conformity 

with the laws of a sovereign State whose population it represents and on whose territory it functions may 
request affiliation to the Inter-Parliamentary Union....”

๑๕๘
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โดยทั่วไปสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศมี ๒ ประเภทด้วยกันคือ 
สมาชิกดั้งเดิม ซึ่งได้แก่ สมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งองค์การระหว่างประเทศในโอกาสแรก 
และ สมาชิกที่เข้าร่วมภายหลังการก่อตั้งองค์การระหว่างประเทศภายใต้เงื่อนไข 
และกระบวนวธิกีารรบัเขา้เปน็สมาชกิบางประการ โดยในกรณขีองการเขา้เปน็สมาชกิ 
ของสหภาพรัฐสภา ก็สามารถแบ่งได้เป็น ๒ ประเภทข้างต้น โดยแบ่งเป็นสมาชิก 
ดั้งเดิมซึ่งเป็นสมาชิกตั้งแต่เวลายกร่างและให้การรับรองธรรมนูญของสหภาพรัฐสภา 
เมือ่ ป ีพ.ศ. ๒๔๓๗ และสมาชกิทีไ่ดเ้ขา้รว่มภายหลงัการกอ่กำเนดิของสหภาพรฐัสภาแลว้ 

ซึ่งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและผ่านกระบวนการ 
รับเข้าเป็นสมาชิกตามที่ได้มีการระบุไว้อย่าง 
ชัดเจนในธรรมนูญของสหภาพรัฐสภา 

โดยหากพิจารณาจากธรรมนูญแห่ง 
สหภาพรฐัสภา มาตรา ๓ แลว้ จะเหน็ไดว้า่ รฐัสภา 
ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายภายในของรฐัอธปิไตย  
หรือ รัฐสภาของเขตปกครองใด ๆ  ซึ่งเจตจำนง 
และสิทธิในความเป็นรัฐได้รับการรับรองโดย 
องคก์ารสหประชาชาต ิ(United Nations) โดยไดม้ ี

สถานะและมีสิทธิในฐานะ “ผู้สังเกตการณ์ถาวร” หรือ “Permanent Observer” 
ในองคก์ารสหประชาชาตแิลว้ หรอืรฐัสภาแหง่สหพนัธรฐันัน้ สามารถแสดงความจำนง 
เข้าเป็นสมาชิกของสหภาพรัฐสภาได้ตามเงื่อนไขและขั้นตอนดังจะกล่าวต่อไป  
นอกจากนี้องค์กรรูปแบบรัฐสภา (International parliamentary assemblies)  
ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายระหวา่งประเทศ กส็ามารถเขา้เปน็สมาชกิสมทบ (Associated 
Members) ในสหภาพรัฐสภาได้เช่นกัน

 ปัจจุบัน สหภาพรัฐสภามีสมาชิกจำนวนทั้งสิ้น ๑๕๓ ประเทศ๗ และมี 
สมาชิกสมทบ(Associated Members) จำนวนทั้งสิ้น ๘ องค์กรด้วยกัน๘

ขั้นตอนการเข้าเป็นสมาชิกสหภาพรัฐสภา
เมื่อรัฐสภาใดมีความประสงค์เข้าเป็นสมาชิกในสหภาพรัฐสภาจะต้อง 

ดำเนินการ ๒ ขั้นตอนด้วยกัน ดังนี้

๗ See  184th SESSION OF THE GOVERNING COUNCIL (Addis Ababa, 6 and 10 April 2009): Summary and 
Proceeding. (Available URL http://www.ipu.org/cnl-e/184smry.htm).

๘ ข้อมูลล่าสุดมีทั้งสิ้น ๘ องค์กรด้วยกัน ได้แก่ Andean Parliament, Central American Parliament, East African 
Legislative Assembly, European Parliament, Inter-Parliamentary Committee of the West African Economic and 
Monetary Union, Latin American Parliament, Parliament of the Economic Community of West African States, 
Parliamentary Assembly of the Council of Europe (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๒) เข้าถึงได้จาก http://www.ipu.
org/english/membshp.htm

๑๕๙
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 ขั้นตอนแรก รัฐที่จะเข้าเป็นสมาชิกจำต้องจัดตั้ง “หน่วยประจำชาติ”  
อันประกอบด้วยสมาชิกรัฐสภาของรัฐ๙ ขึ้นในรัฐสภาของประเทศตนเสียก่อน 
ตามมาตรา ๓ ของธรรมนูญของสหภาพรัฐสภา ซึ่งมีสาระสำคัญว่า “รัฐสภาซึ่งได ้
ประกอบขึน้ตามกฎหมายของรฐั... อาจแจง้ความประสงคเ์พือ่จดัตัง้หนว่ยประจำชาตขิึน้ 
ในรัฐสภาเพื่อเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพรัฐสภาได้ ... ”

 ขั้นตอนที่สอง แสดงเจตจำนงและรับข้อผูกพันตามธรรมนูญแห่งสหภาพ 
รัฐสภา โดยผ่านความเห็นชอบของคณะมนตรีบริหาร (The Governing Council) 
ตามมาตรา ๔ วรรค ๑ ประกอบมาตรา ๒๑(a)๑๐ ในการรับเข้าเป็นภาคีแห่งสหภาพ
รัฐสภาโดยมติเสียงข้างมากตามข้อ ๓๕ วรรค ๑ (c) ของข้อบังคับคณะมนตรีบริหาร 
(Rule of the Governing Council) ทั้งนี้โดยคำแนะนำของคณะกรรมการบริหาร  
(The Executive Committee) ซึ่งจะพิจารณาโดยใช้อำนาจตามมาตรา ๔ วรรค ๑ 
ประกอบมาตรา ๒๔ วรรค ๒(a)๑๑ ว่าการร้องขอเข้าเป็นภาคีสมาชิกรัฐผู้สมัครนั้น 
เปน็ไปตามเงือ่นไขการเขา้เปน็สมาชกิตามมาตรา ๓ ของธรรมนญูแห่งสหภาพรฐัสภา 
ดังที่ได้นำเสนอข้างต้นแล้วหรือไม่ 

สิทธิหน้าที่ของสมาชิกแห่งสหภาพรัฐสภา
เมื่อได้เข้าเป็นสมาชิกสหภาพรัฐสภาโดยสมบูรณ์แล้ว สมาชิกสหภาพรัฐสภา 

จำต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักการของสหภาพและบทบัญญัติของธรรมนูญ
แห่งสหภาพรัฐสภา๑๒ ซึ่งเป็นข้อกำหนดอันสมาชิกต้องผูกพัน ทั้งนี้ ในมาตรา ๗ 
ของธรรมนูญได้กำหนดให้  สมาชิกของสหภาพรัฐสภาจำต้องยอมรับและปฏิบัติตาม
ข้อมติ(Resolutions)ต่าง ๆ ของสหภาพโดยดำเนินการอย่างเหมาะสม เช่น การแจ้ง 

 ๙ “อดีตสมาชิกรัฐสภา” ซึ่งเคยเป็นผู้แทนของหน่วยประจำชาตินั้น ๆ ในคณะมนตรีของสหภาพรัฐสภา หรือเคยประกอบ
กรณียกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อสหภาพรัฐสภาและคณะมนตรีสหภาพรัฐสภา และได้รับแต่งต้ังเป็นสมาชิกกิตติมศักด์ิก็สามารถดำรงสถานะ 
การเป็นสมาชิกหน่วยประจำชาติได้เช่นเดียวกับสมาชิกรัฐสภาที่ยังคงดำรงตำแหน่งอยู่ 

๑๐ Statues of the Inter-Parliamentary Union ; Article 4: 1 “The decision to admit or readmit 
a Parliament shall be taken by the Governing Council, to which requests for aff iliation or reaff iliation are 
communicated by the Secretary General. The Governing Council takes its decision on prior advice given by the 
Executive Committee, which shall consider whether the conditions mentioned in Article 3 are fulf illed, and 
report thereon. ” 

Statues of the Inter-Parliamentary Union ; Article 21(a) “The Governing Council shall have, in 
particular, the following functions:… (a) To decide on the admission and readmission of Members of the Union, 
as well as on the suspension of their aff iliation, in accordance with Article 4 of the Statutes; …”

๑๑ Ibid, Article 24: 2 (a) ‘The Executive Committee shall have the following functions: … To consider, 
whenever a Parliament makes a request for aff iliation or reaff iliation to the Union, whether the conditions 
mentioned in Article 3 of the Statutes are fulf illed, and to inform the Governing Council of its conclusions  
(cf. Art. 4); …”

 ๑๒ Ibid, Article 3: 4 “Every Member of the Union shall adhere to the principles of the Union and 
comply with its Statutes”

๑๖๐
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และเร่งรัดการปฏิบัติตามข้อมติดังกล่าวไปยังรัฐบาลของตน โดยสมาชิกจำต้องแจ้ง 
ความคืบหน้าตลอดจนผลการดำเนินงานตามข้อมติดังกล่าวไปยังเลขาธิการ 
สหภาพรัฐสภาอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องนำเสนอข้อมูลดังกล่าวใน 
รายงานประจำปี (annual reports) ที่ยื่นต่อเลขาธิการสหภาพหลังการปิดประชุม 
สมัชชาสหภาพรัฐสภา๑๓

นอกจากนี้ หน้าที่อันสำคัญยิ่งประการหนึ่งของสมาชิกสหภาพรัฐสภา 
ทั้งสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ (associated members) ก็คือ การจ่าย 

ค่าบำรุงสมาชิก (annual contribution) ซึ่งสมาชิกที่ค้างชำระค่าบำรุง 
สมาชกิเปน็จำนวนเงนิมากกวา่หรอืเทา่กบัจำนวนเงนิทีต่อ้งจา่ยเปน็คา่บำรงุ 

ของ ๒ ปีก่อนหน้าย่อมถูกตัดสิทธิในการออกเสียง เว้นแต่คณะมนตรี 
บริหารจะเห็นสมควรอนุญาตให้ใช้สิทธิออกเสียงได้โดยจำกัดผู้แทน 
เขา้รว่มประชมุเพยีง ๒ คน หลงัจากใหส้มาชกินัน้ไดน้ำเสนอคำอธบิายเปน็ 
ลายลักษณ์อักษรให้เป็นที่พอใจว่าการที่ค้างชำระค่าบำรุงสมาชิก 
เช่นว่านั้นเกิดจากพฤติการณ์สุดวิสัย เช่น ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ 

อย่างรุนแรง อย่างไรก็ดี หากสมาชิกใดค้างชำระค่าบำรุงสมาชิกถึง ๓ ปี 
คณะกรรมการบริหาร(The Executive Committee) จะรายงานความเห็น 
ต่อคณะมนตรีบริหารซึ่งจะดำเนินการพิจารณาลงมติระงับสมาชิกภาพ 

(suspension) ต่อไป๑๔

๑๓ Ibid, Article 7 “It is the duty of the Members of the Union to submit the resolutions of the Union 
within their respective Parliament, in the most appropriate form; to communicate them to the Government; 
to stimulate their implementation and to inform the Secretariat of the Union, as often and fully as possible, 
particularly in its annual reports, as to the steps taken and the results obtained (cf. Assembly, Rule 39.2). To 
this end, all heads of delegations to IPU Assemblies should submit in accordance with national laws a report 
to their national parliaments with a copy to the IPU Secretary General as soon as possible following the 
closure of the Assembly.”

๑๔ Ibid, Article 5
1. Each Member and each Associate Member of the Union shall make an annual contribution to the 

expenses of the Union in accordance with a scale approved by the Governing Council. 
2. A Member of the Union which is in arrears in the payment of its f inancial contributions to the 

organisation shall have no votes in the statutory bodies of the Inter-Parliamentary Union if the amount of its  
arrears equals or exceeds the amount of the contributions due from it for the preceding two full years. The 
Governing Council may, nevertheless, permit such a Member to vote if it is satisf ied that the failure to pay is  
due to conditions beyond the control of the Member of the Union. Prior to examining this question, the 
Governing Council may receive a written explanation from the Member concerned. Notwithstanding the 
provisions of Article 10.2 of the Statutes, such a Member shall not be represented by more than two delegates 
at meetings convened by the Union. 

3. When a Member of the Union is three years in arrears in the payment of its contributions to the 
Union, the Executive Committee shall consider the situation and express an opinion to the Governing Council. 
The Governing Council takes a decision on the suspension of the aff iliation of that Member to the Union. 

๑๖๑
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ทั้งนี้ “หน่วยประจำชาติ” อันเป็นสมาชิกของสหภาพรัฐสภาซึ่งจัดตั้งขึ้นใน 
รัฐสภาแต่ละหน่วยจำต้องมี “ข้อบังคับ” ของตนเองเพื่อเป็นกฎเกณฑ์ในการบริหาร 
ของหน่วยตลอดจนกำหนดโครงสร้าง การบริหารและการงบประมาณเพื่อประโยชน์ 
ในการร่วมปฎิบัติตามจุดมุ่งหมายของสหภาพรัฐสภาต่อไป๑๕

การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสหภาพรัฐสภา
จากการพจิารณาพบวา่ธรรมนญูแหง่สหภาพรฐัสภามไิดก้ำหนดหลกัเกณฑใ์น

การสิน้สดุสมาชกิภาพไว ้อยา่งไรกด็ ีธรรมนญูไดก้ำหนดเหตแุหง่การระงบัสมาชกิภาพ
ของหน่วยประจำชาติ (Suspension of the aff iliation of the members) นั้นไว้ใน 
๒ กรณีกล่าวคือ 

กรณทีี ่๑ ไดแ้ก ่การทีส่ถานะของสมาชกิสิน้สดุลง ซึง่สว่นใหญเ่กดิจากสาเหต ุ
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เช่น การรัฐประหารที่เกิดขึ้นในประเทศไทยโดย 
คณะปฏริปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเปน็ประมขุ 
เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ นั้น ในการประชุมคณะมนตรีบริหาร ครั้งที่ ๑๗๙ 
ณ กรุงเจนีวาในปีนั้นเอง ก็ได้มีมติระงับการเข้าร่วมของรัฐสภาไทยในกิจกรรมต่าง ๆ 
ของสหภาพรฐัสภา๑๖ ซึง่ตอ่มาหลงัจากทีป่ระเทศไทยไดจ้ดัใหม้รีฐัสภาขึน้ตามระบอบ 
ประชาธิปไตยแล้ว ในคราวประชุมคณะมนตรีบริหารครั้งที่ ๑๘๒ ณ เมืองเคปทาว์ 
ประเทศแอฟริกาใต้ ในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ก็ได้มีมติให้รัฐสภาไทยกลับ 
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสหภาพรัฐสภาได้ดังเดิมในฐานะสมาชิกอย่างเป็นทางการ๑๗

กรณีที่ ๒ ได้แก่ การค้างชำระค่าบำรุงบำรุงสมาชิก 
(annual contribution) ถงึ ๓ ปตีดิตอ่กนัตามมาตรา ๕ วรรค ๓  
ของธรรมนูญ ดังมีตัวอย่างที่ปรากฏในรายงานการประชุม 
คณะมนตรีบริหาร ครั้งที่ ๑๘๓ เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๑ ว่าจะ 
พิจารณาระงับสมาชิกภาพของรัฐสภาของประเทศเคอร์จิสถาน 
ซึ่งค้างชำระค่าบำรุงสมาชิกกว่า ๓ ปีแล้ว๑๘

๑๕ Ibid, Article 6:1 “All Members or Associate Members of the Union shall have their own Rules 
governing their participation in the Union’s work. They shall make all structural, administrative and f inancial 
provisions required to ensure effectively their representation in the Union,…” 

๑๖ See  179th SESSION OF THE GOVERNING COUNCIL (Geneva, 16, 17 and 18 October 2006): Summary 
and Proceeding. (Available URL http://www.ipu.org/cnl-e/179smry.htm).

๑๗ See  182th SESSION OF THE GOVERNING COUNCIL (Cape Town, 14 and 18 April 2008): Summary 
and Proceeding. (Available URL http://www.ipu.org/cnl-e/182smry.htm).
  ๑๘ See  183th SESSION OF THE GOVERNING COUNCIL (Geneva, 13, 14 and 15 October 2008): Summary 
and Proceeding. (Available URL http://www.ipu.org/cnl-e/183smry.htm). 

๑๖๒
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อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมาถึงแม้สมาชิกของสหภาพรัฐสภาจะถูกระงับสมาชิก 
ด้วยสาเหตุใดก็ตาม หากสมาชิกนั้นได้ดำเนินการให้เหตุแห่งการระงับสมาชิกภาพนั้น
หมดสิน้ไปแลว้ สหภาพรฐัสภากม็คีวามยนิดทีีจ่ะใหก้ลบัคนืสูส่มาชพิภาพโดยเรว็ ทัง้นี้
เพื่อวัตถุประสงค์ในการรวมกลุ่มความร่วมมือระหว่างรัฐสภาทั่วโลกให้มากที่สุด

 ความส่งท้าย 

ดงันัน้ สหภาพรฐัสภา (Inter-Parliamentary Union) ในฐานะทีเ่ปน็องคก์าร 
ระหวา่งประเทศระดบัรฐัจงึเปน็กา้วหนึง่ทีย่ิง่ใหญแ่ละมคีวามสำคญัอยา่งเปน็รปูธรรม 
ของ “ความร่วมมือระดับโลกของฝ่ายนิติบัญญัติ” ในอันที่จะเป็นศูนย์รวมของ 
การแลกเปลี่ยนทัศนะและการดำเนินงานระหว่างสมาชิกรัฐสภาซึ่งเป็นผู้แทน 
ของมวลประชากรทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกันในรูปแบบขององค์การระหว่างประเทศ 
โดยมบีทบาทสำคญัในการสง่เสรมิความสมัพนัธร์ะหวา่งสมาชกิรฐัสภาทัว่โลก เพือ่ความ 
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการดำเนินงานของรัฐสภา และเพื่อให้เกิดความร่วมมือ  
ตลอดจนสง่เสรมิการปกครองในระบอบประชาธปิไตย การรกัษาสนัตภิาพและความมั่
นคงของประเทศ การเคารพสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป

โดยในบทความชุด “Inter-Parliamentary Union: สหภาพรัฐสภา” 
ตอนต่อไปนั้น ผู้เขียนจะนำข้อมูลการจัดแบ่งองค์กร ตลอดจนอำนาจหน้าที่  
และการดำเนินงานขององค์กรในสหภาพรัฐสภาเหล่านั้นมาเสนอต่อผู้อ่านในโอกาส
ต่อไป  

๑๖๓
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	 ถ้าเราไม่สนใจการเมือง	เราจะ 

ไม่เข้าใจผลประโยชน์อันแท้จริงของชาติ	 

และเราก็ไม่เข้าใจว่าเรากำลังรับใช้ใคร	 

เราอาจถูกหลอกว่าพลีชีพเพื่อชาติก็ได้	

แต่แท้จริงก็คือรับใช้คนกลุ่มน้อย 

ที่มีผลประโยชน์มหาศาล

เสฐียรโกเศศ
จากหนังสือคำคม คารม ประชาธิปไตย  รวบรวมโดยวิญญูชน  น.๑๑

๑๖๔
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นาง กฤตยา  ดวงประเสริฐ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

www.chineselawclinic.moc.go.th

เวบ็ไซต ์www.chineselawclinic.moc.go.th เปน็เวบ็ไซตศ์นูยข์อ้มลูกฎหมายประเทศ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ของสำนักงานยุทธศาสตร์การพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ สามารถใช้ 
เป็นแหล่งข้อมูลทุกประเภทสำหรับนักลงทุนไทยที่สนใจเข้าไปลงทุนหรือติดต่อทำการค้ากับ 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้รวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อนักลงทุน 
อาทิ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ปัญหาพื้นฐานของนักลงทุนต่างชาติ ยุทธศาสตร์ 
กฎหมายทั่วไป กฎหมายการค้า กฎหมายการลงทุน กฎหมายเฉพาะ ข้อตกลงไทย – จีน  
การจดัตัง้บรษิทั ทรพัยส์นิทางปญัญา การขอฉลากสนิคา้ การตรวจสนิคา้นำเขา้ ภาษธีรุกจิตา่งชาต ิ
กฎหมายภาษีอากรที่นักลงทุนควรทราบ บริษัทนำเข้า – ส่งออก ระบบการชำระเงินการค้า
ระหว่างประเทศ มณฑลที่มีศักยภาพในทางการลงทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ ทั้ง ๕ เขต ระบบ 
ระงบัขอ้พพิาทและฟอ้งคด ีกรณศีกึษาคดพีพิาทเกีย่วกบัทรพัยส์นิทางปญัญา สญัญา การลงทนุ 
แรงงาน การลงทนุในการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์และสญัญาโอนสทิธใินหุน้สว่นของบรษิทัจำกดั 
ความรับผิด เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีข้อมูลข่าวสารในด้านเศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐ 
ประชาชนจนีทีท่นัสมยันำเสนออยา่งตอ่เนือ่ง มคีลนิกิกฎหมายสำหรบัใหค้ำปรกึษาโดยสามารถ
ลงทะเบยีนผา่นทางเวบ็ไซตน์ีไ้ด ้จงึเปน็อกีเวบ็ไซตห์นึง่ทีน่า่สนใจสำหรบันกัลงทนุและผูท้ีม่คีวาม
สนใจในกฎหมายด้านการค้าและการลงทุนในประเทศยักษ์ใหญ่อย่างสาธารณรัฐประชาชนจีน
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แนะนำเว็บไซต์

๑๖๖

“กรีนพีซ” (GREENPEACE) เป็นองค์กรอิสระระดับโลกท่ีมุ่งเปล่ียนแปลงทัศนคติ 
และพฤติกรรมของมนุษยชาติท่ีอาจส่งผลกระทบในด้านลบต่อส่ิงแวดล้อมและสันติภาพของโลก  
ดำเนินงานด้านการปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสันติภาพ โดยเริ่มก่อตั้งเมื่อ  
พ.ศ. ๒๕๑๔ มสีำนกังานอยูใ่น ๔๐ ประเทศทัว่ยโุรป อเมรกิาเหนอื อเมรกิาใต ้เอเชยี และแปซฟิคิ 
เพื่อรักษาความเป็นอิสระเอาไว้ ทางกรีนพีซจึงไม่รับเงินบริจาคจากรัฐบาลหรือบริษัทใด ๆ  
แต่พึ่งพาเงินบริจาคจากผู้สนับสนุนรายบุคคลและเงินบริจาคจากมูลนิธิเท่านั้น มีคำกล่าวที่ว่า 
“กรีนพีซดำรงอยู่เพราะโลกอันบอบบางใบนี้สมควรมีผู้ปกป้อง โลกต้องมีวิธีแก้ปัญหา 
ต้องการการเปลี่ยนแปลง และต้องมีการลงมือทำ” ปัจจุบันกรีนพีซมีภารกิจมากมายในการ 
ปกป้องโลก อาทิเช่น หยุดการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ภาวะโลกร้อน) ปกป้องความหลากหลาย 
ทางชีวภาพและสนับสนุนให้มีเกษตรกรรมที่รับผิดชอบต่อสังคม (ปฏิเสธการตัดต่อพันธุกรรม) 
กำจัดสารพิษ ปกป้องแหล่งน้ำจากอุตสาหกรรม และปกป้องสิ่งแวดล้อมและมนุษยชาติจาก 
กากกัมมันตภาพรังสีและอุบัติเหตุร้ายแรง (ยุติยุคนิวเคลียร์) เป็นต้น 

สำหรบัเวบ็ไซต ์www.greenpeace.org เปน็เวบ็ไซตท์ีน่อกจากจะเผยแพรภ่ารกจิในการ
ปกปอ้งและอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้มและสง่เสรมิสนัตภิาพแลว้ ยงัเปน็เวบ็ไซตท์ีใ่หค้วามรูแ้ละแนวทาง 
ในการเปน็สว่นหนึง่ของการประหยดัพลงังาน การใชท้รพัยากรใหคุ้ม้คา่สงูสดุ และการลดมลภาวะ  
ต่าง ๆ  จากการใช้ชีวิตประจำวันของเรา มีเว็บลิงค์ที่สามารถเข้าไปฟังเยาวชนกรีนพีซจัดรายการ
วิทยุเพื่อสิ่งแวดล้อม จดหมายข่าวที่ส่งตรงถึงอีเมล์ของผู้สนใจที่ลงทะเบียนไว้ ตลอดจนสามารถ 
เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครกรีนพีซผ่านทางเว็บไซต์นี้ได้อีกด้วย

www.greenpeace.org



แนะนำเว็บไซต์

จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒

thaiswatch.com เป็นศูนย์ข้อมูลนักการเมือง เป็นฐานข้อมูลของภาคประชาชน 
เพื่อใช้ในการตรวจสอบประวัติและประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อชาติและประชาชนของ 
นักการเมืองตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ ทั้งผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งหรือเคยลงสมัคร 
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา รวมทั้งผู้ที่เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติ 
แห่งชาติและสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการตัดสินใจ 
ของประชาชนในการที่จะเลือกผู้แทนของตนเข้าไปทำหน้าที่ในทางการเมืองทุกระดับ ยังมีการ 
รวบรวมข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวกับการทำหน้าที่ทางการเมือง เช่น สถิติการเข้าประชุม ข้อมูล 
การลงคะแนนของนักการเมืองแต่ละคนสำหรับร่างกฎหมายที่สำคัญ ประวัติการถูกกล่าวหา 
เกี่ยวกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น และรายละเอียดการถูกลงโทษ เป็นต้น 

ศูนย์ข้อมูลนักการเมืองได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน ตั้งแต่ประชาชนทั่วไป 
หน่วยงานเอกชน มูลนิธิ และจากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ จึงเป็นเว็บไซต์ที่เปรียบเสมือนช่องทาง 
ในการนำเสนอข้อมูลที่ชัดเจนอันจะนำไปสู่การตัดสินใจของประชาชนสำหรับการเลือก 
นักการเมืองที่มีคุณภาพเข้าสู่สภาในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ทั้งยังเป็นศูนย์รับข้อมูล 
เบาะแสต่าง ๆ จากประชาชนหรือกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบหรือเกี่ยวข้องกับบรรดา
นักการเมืองทั้งหลายอีกด้วย

www.thaiswatch.com

๑๖๗



จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒

แนะนำเว็บไซต์

ssrn.com เป็นเครือข่ายงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ (SSRN) นับเป็นอีกช่องทางในการ 
เผยแพร่งานวิจัยระดับโลกทางสังคมศาสตร์ในแขนงต่าง ๆ ให้แพร่หลาย อาทิ การบัญชี  
สหวทิยาการกระบวนการเรยีนรูข้องมนษุย ์การกำกบัดแูลกจิการ เศรษฐศาสตร ์วสิาหกจิการลงทนุ 
การจัดการด้านการเงิน สุขภาพ การประชาสัมพันธ์ ศาสตร์แห่งการเป็นผู้นำ กฎหมาย 
การบริหารจัดการ การตลาด ศาสตร์การเจรจาต่อรอง รัฐศาสตร์ การประกันสังคม และปรัชญา 
เป็นต้น ซึ่งมีส่วนช่วยในการสนับสนุนส่งเสริมการเผยแพร่เอกสารผลงานการวิจัยชั้นนำจาก 
ทั่วทุกมุมโลกอย่างกว้างขวาง ด้วยการนำเสนอ “บทคัดย่อ” (Abstracts) อันเป็นใจความสำคัญ 
ของผลการวิจัย มีการรวบรวมเอกสารที่น่าสนใจทางสังคมศาสตร์ไว้กว่าร้อยรายการ อาทิ 
วารสารทางวิชาการ บทความ และสิ่งพิมพ์ทางวิชาการอื่น ๆ โดยรวบรวมไว้ในรูปแบบของ 
ห้องสมุดอิเล็คทรอนิคส์ (SSRN’s elibrary) รวมทั้งบทสรุปบทคัดย่อของสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ 
ในรูปแบบของวารสารทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์อิเล็คทรอนิคส์ (SSRN’s Electronic 
Journals) อีกด้วย 

สำหรับห้องสมุดอิเล็กทรอนิคส์ของเครือข่ายประกอบด้วย ๒ ส่วนสำคัญ ได้แก่ ส่วนแรก 
เป็นงานข้อมูลบทคัดย่อของเอกสารทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์กว่า ๒๒๘,๙๐๐ รายการ 
และส่วนที่ ๒ เป็นเอกสารทางวิชาการที่น่าสนใจ เก็บไว้ในรูปแบบของเอกสาร PDF จึงเป็น 
อีกเว็บไซต์ที่น่าสนใจยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการค้นคว้าศึกษางานวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

www.ssrn.com

๑๖๘






