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บรรณาธิการแถลง
สําหรับ “จุลนิต”ิ ฉบับนี้ ทางกองบรรณาธิการไดพจิ ารณาเห็นถึงความสําคัญในประเด็นเกีย่ วกับ
การจัดตั้ง “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” (Special Economic Zone : SEZ) ซึ่งเปนนโยบาย
ทางเศรษฐกิ จ ที่ สํ า คั ญ ของรั ฐ บาลชุ ด ป จ จุ บั น ที่ ไ ด มี ค วามพยายามผลั ก ดั น ให เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์
อยางเปนรูปธรรม โดยเฉพาะการมีคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ ๗๒/๒๕๕๗ เรื่อง การแตงตั้ง
คณะกรรมการนโยบายเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ ลงวั น ที่ ๑๙ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๗ รวมถึ ง คํ า สั่ ง
คณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๑๗/๒๕๕๘ เรื่อง การจัดหาที่ดินเพื่อใชประโยชนในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ รวมทัง้ การเรงรัดใหมกี ารตรากฎหมายเฉพาะเพือ่ จัดตัง้
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มอบหมาย
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณารางพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. .... เพื่อเปนกลไก
ในการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่ครอบคลุมการพัฒนาพื้นที่ และเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชั้นนอกตามแนวชายแดนเพื่อใหการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษเปนไปดวยความรวดเร็ว
และใหคํานึงถึงขอกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวของเพื่อใหการบริหารจัดการในพื้นที่เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพมิใหเกิดความขัดแยงกัน และในขณะเดียวกันก็นาํ ไปสูป ญ
 หาขอถกแถลงกันทางวิชาการ
และขอพิจารณาถึงแนวทางสําหรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทยวา สมควร
จะเป น ไปในทิ ศ ทางใดจึ ง จะมี ค วามเหมาะสมและก อ ให เ กิ ด ประโยชน สู ง สุ ด ทั้ ง ต อ ประเทศชาติ
และประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยสวนรวมใหมากที่สุด
ดวยเหตุผลดังกลาวกองบรรณาธิการวารสาร “จุลนิติ” จึงไดทําการสัมภาษณความเห็น
ทางวิชาการดานกฎหมายในประเด็นเรื่อง “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ : แนวทางและรูปแบบ
ที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย” จากผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ
ที่เกี่ยวของ อันประกอบดวย นายปกรณ นิลประพันธ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
นางสาวพจณี อรรถโรจนภญ
ิ โญ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
และผูชวยศาสตราจารย ดร. อนุสรณ ธรรมใจ รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ และ
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต ทัง้ นี้ เพือ่ ใหทราบถึงแนวความคิดและทีม่ าของการจัดตัง้
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มาตรการและกฎหมายที่เกี่ยวของในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
รวมถึงประโยชนและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาภายหลังการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ตลอดจนเพื่ อ ให ท ราบถึ ง แนวทางการแกไขป ญ หาและขอ เสนอแนะเพื่ อ ให ก ารจั ด ตั้ ง เขตพั ฒ นา
เศรษฐกิจพิเศษไดประโยชนสูงสุดทั้งตอประเทศชาติและประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สําหรับบทความทางวิชาการอืน่ ๆ นัน้ ใครขอเสนอบทความเรือ่ ง “ประสิทธิภาพของ “รัฐสภา”
ภายใตเจตนารมณของ “รัฐธรรมนูญ” ตอนที่ ๒” โดยนายปณิธัศร ปทุมวัฒน และสําหรับเนื้อหา
ในสวนอื่นยังคงเขมขนดวยขอมูลทางวิชาการดานกฎหมายที่เปนประโยชนตองานในดานนิติบัญญัติ
ของสภานิติบัญญัติแหงชาติอีกมากมาย
กองบรรณาธิการขอขอบคุณผูอานทุกทานที่ไดกรุณาติดตามผลงานของวารสาร “จุลนิติ”
ดวยดีเสมอมา ซึง่ เราพรอมทีจ่ ะทําหนาทีค่ ดั สรรบทความและสรางสรรคผลงานทางวิชาการดานกฎหมาย
ที่เปนประโยชนเพื่อนําเสนอแกผูอานทุกทานตอไป
กองบรรณาธิการ
กรกฎาคม ๒๕๕๙

พระราชดํารัส
พระราชทานแกประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปใหม พุทธศักราช ๒๕๔๓
วันศุกรที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๒

“...เป น เวลาต อ เนื่ อ งกั น หลายป แ ล ว ที่บ  า นเมื อ งของเรา
มีค วามเปลี่ย นแปลงมาตลอดทั ้ง ในวิ ถี ท างดํ า เนิ น ของบ า นเมื อ ง
และของประชาชนทั่วไป เปนเหตุใหเราตองประคับประคองตัวมากขึ้น
เพื่อ ให อ ยู  ร อดและก า วต อ ไปโดยสวั ส ดี . ข า พเจ า ปรารถนาอย า งยิ่ ง
ที่จะใหทุกคนเขาใจและเล็งเห็นสถานการณของบานเมืองตามเปนจริง.
เวลานี้ บ า นเมือ งของเรากํ า ลั ง ต อ งการการปรั บ ปรุ ง และการพั ฒ นา
ที่มีประสิทธิภาพ. ทางที่เราจะชว ยกันไดก็คือการที่ทําความคิดใหถูก
และแนวแน ในอันทีจ่ ะยึดถือประโยชนของบานเมืองเปนทีห่ มาย. ตองเพลา
การคิดถึงประโยชนเฉพาะตัวและความขัดแยงกันในสิ่งที่มิใชสาระลง.
ตองหันหนาปรึกษากัน ดวยความรูคิด ดวยความเปนญาติ เปนมิตร
และเปนไทยดวยกัน. ผูใ ดมีภาระหนาทีอ่ นั ใดอยู ก็เรงกระทําใหสาํ เร็จลุลว งไป
ให ท ัน การณ ท ัน เวลา. ผลงานของแต ล ะคนแต ล ะฝ า ยจั ก ได ป ระกอบ
สงเสริมกันขึ้น เปนความสําเร็จและความเจริญวัฒนาของประเทศชาติ.
ข า พเจ า จึง ขอให ท  า นตั ้ง ความหวั ง ตั ้ง ความเพี ย รอั น มั ่น คงไว
ที่จะชวยตัวชวยชาติใหหนักแนนยิ่งขึ้น ทัง้ ดวยการขะมักเขมนทํ างาน
ให เ ต็ ม กํา ลัง ความสามารถ ทัง้ ด ว ยการดํ า เนิ น ชีวิ ต อย า งระมั ด ระวั ง
ให รู  จ ัก พอเหมาะ พอประมาณ จะคิด อ า นปฏิ บั ติ ก ารใด ให ยึ ด มั ่น
ในประโยชนสวนรวมและชาติบานเมืองเปนเปาหมายสูงสุด...”

สารบัญ
บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ
เรื่อง “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ : แนวทางและรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย”
• บทนําบทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ ...................................................................

๑

• คุณปกรณ นิลประพันธ ............................................................................................
รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๔

• คุณพจณี อรรถโรจนภิญโญ ...................................................................................... ๑๒
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
• ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุสรณ ธรรมใจ ................................................................ ๒๑
รองอธิการบดีฝายวิจัยและวิชาการ และคณบดีคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ
• สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ และวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗, ๑๔, ๒๑ และวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕, ๑๒ และวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ............... ๒๗

บทความทางวิชาการ
• ประสิทธิภาพของ “รัฐสภา” ภายใตเจตนารมณของ “รัฐธรรมนูญ” ตอนที่ ๒ ..... ๔๙
โดย นายปณิธัศร ปทุมวัฒน นิติกรชํานาญการ สํานักกฎหมาย

๔

๑๒

๒๑

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ
• “ศาลยุติธรรมกับการแกปญหาการทุจริต : อดีต ปจจุบัน อนาคต”
(บทบาทของศาลยุติธรรมตอการแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น
รวมทั้งสภาพปญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวของ) .............................................................. ๕๕

รางกฎหมายที่นา สนใจ
• รางพระราชบัญญัตกิ ารจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....
(หมวด ๑ บททั่วไป ถึงหมวด ๕ การขึ้นทะเบียนผูป ระกอบการ) ................................... ๗๑

แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นา สนใจ
• พระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. ๒๕๕๙ ........... ๘๙
• พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๙ .................................................... ๙๗

สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินจิ ฉัยปญหาขอกฎหมายที่นา สนใจ
• คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๓/๒๕๕๙ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔ และมาตรา ๕ หรือไม ................................................. ๑๐๙

คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
• ปญหาเกี่ยวกับความหมายของคําวา “เงินแผนดิน” .............................................................. ๑๒๑

๕๕

๘๙

๑๒๑
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เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ : แนวทางและรูปแบบที่เหมาะสมกับประเทศไทย

(Export Processing Zone) หรือเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (Special Border Economic Zone)
เปนตน แตก็มีหลักการสําคัญที่คลายคลึงกัน คือ เปนพื้นที่ที่มีการกําหนดขอบเขตอยางชัดเจน
จั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ รองรั บ ระบบและนโยบายทางเศรษฐกิ จ เป น กรณี พิ เ ศษเพื่ อ ส ง เสริ ม การลงทุ น
และการพัฒนาพื้นที่ มีการบริหารจัดการที่มีความแตกตางจากพื้นที่อื่น ๆ ทั่วไปหรือแยกสวน
การดําเนินงานออกจากระบบปกติของประเทศ ซึ่งกลไกการบริหารจัดการอาจมีการกําหนดหนวยงาน
ที่สามารถใชอํานาจเฉพาะแทนอํานาจของหนวยงานราชการสวนกลาง และอาจมีการออกกฎหมาย
หรือกฎระเบียบเปนพิเศษมารองรับเพื่อใหสามารถบริหารจัดการในลักษณะแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
มีการใหสทิ ธิประโยชนเฉพาะแกผอู ยูอ าศัยและผูล งทุนในเขตพืน้ ทีน่ นั้ ๆ รวมทัง้ ใหสามารถดําเนินธุรกิจ
ภายใตกฎระเบียบที่มีความผอนปรนมากกวากฎหมายตามปกติของประเทศ
สําหรับแนวคิดการจัดตั้งเขตพัฒนา
เศรษฐกิ จ พิ เ ศษในส ว นของประเทศไทย นั้ น
ที่ ผ  า นมาภาครั ฐ ได มี ก ารศึ ก ษาและมี ค วาม
พยายามในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
มาตามลําดับ อยางไรก็ตามแนวทางการพัฒนา
และขั บ เคลื่ อ นการจั ด ตั้ ง เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ
ใหเปนรูปธรรมเริม่ มีทศิ ทางการพัฒนาทีช่ ดั เจนขึน้
ภายหลั ง เมื่ อ คณะรั ก ษาความสงบแห ง ชาติ
(คสช.) ไดเขามาบริหารประเทศ และไดกําหนด
เป น นโยบายทางเศรษฐกิ จ สํ า คั ญ โดยได เร ง รั ด ผลั ก ดั น ให ก ารจั ด ตั้ ง เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษให เ กิ ด
ผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรม โดยเฉพาะการมีคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๗๒/๒๕๕๗
ลงวันที่ ๑๙ มิถนุ ายน ๒๕๕๗ เพือ่ แตงตัง้ “คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” (กนพ.) ขึน้
โดยมีหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ เปนประธาน ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนรวมเปนกรรมการ และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
เปนกรรมการและเลขานุการ โดยในการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ไดมีมติใหความเห็นชอบพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสม
ในการจัดตั้งเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกของไทยใน ๕ พื้นที่ เพื่อเปนการเปดพื้นที่
เศรษฐกิจใหมเชื่อมโยงการคาการลงทุนกับประเทศเพื่อนบานโดยใชโอกาสที่ประเทศไทยกาวเขาสู
การเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อกระจายความเจริญสูภูมิภาค ลดความเหลื่อมลํ้าทางรายได
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดน และแกปญหาความมั่นคงบริเวณชายแดน
อันประกอบไปดวย อําเภอแมสอด จังหวัดตาก (ติดกับประเทศเมียนมาร) อําเภออรัญประเทศ
จั ง หวั ด สระแกว (ติ ด กั บ ประเทศกั ม พู ช า) พื้ น ที่ ช ายแดนจั ง หวั ด ตราด (ติ ด กั บ ประเทศกั ม พู ช า)
พืน้ ทีช่ ายแดนจังหวัดมุกดาหาร (ติดกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) และอําเภอสะเดา
จั ง หวั ด สงขลา (ด า นสะเดา ด า นปาดั ง เบซาร ติ ด กั บ ประเทศมาเลเซี ย ) โดยคณะกรรมการ
นโยบายเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ (กนพ.) ได เ ห็ น ชอบหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารสนั บ สนุ น

๒

จุลนิติ

ก.ค. - ส.ค. ๕๙

บทนําบทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษรวม ๔ เรื่อง คือ (๑) สิทธิประโยชนสาํ หรับการลงทุน (๒) การใหบริการ
จุ ด เดี ย วแบบเบ็ ด เสร็ จ (๓) มาตรการสนั บ สนุ น การใช แรงงานต า งด า ว และ (๔) การพั ฒ นา
โครงสรางพื้นฐานและดานศุลกากรในพื้นทีเ่ พื่อใหสามารถรองรับกิจกรรมในพื้นทีเ่ ขตเศรษฐกิจ
พิ เ ศษและเชื ่อ มโยงในภู ม ิภ าคได อ ย า งมีป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยในส ว นการขั บ เคลื ่อ นมาตรการ
ทางกฎหมายที ่เ กี ่ย วข อ งนัน้ รั ฐ บาลได เร ง รั ด ให ม ีก ารตรากฎหมายเฉพาะเพื ่อ จั ด ตั ้ง เขตพั ฒ นา
เศรษฐกิจพิเศษ โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมือ่ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มอบหมายใหหนวยงาน
ทีเ่ กี่ยวของพิจารณารางพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. .... เพื่อเปนกลไกในการขับเคลื่อน
เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษที ่ค รอบคลุ ม การพั ฒ นาพื ้น ที ่ และเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษชั ้น นอก
ตามแนวชายแดนเพื่อใหการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษเปนไปดวยความรวดเร็วและใหคาํ นึงถึงขอกฎหมาย
กฎ และระเบียบทีเ่ กี่ยวของเพื่อใหการบริหาจัดการในพื้นทีเ่ ปนไปอยางมีประสิทธิภาพมิใหเกิดความ
ขัดแยงกัน และในขณะเดียวกันก็นาํ ไปสูป ญ
 หาการถกแถลงกันทางวิชาการและขอพิจารณาถึงแนวทาง
สํา หรั บ การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทยวาสมควรจะเปนไปในทิศทางใดจึงจะ
มีความเหมาะสมและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดทัง้ ตอประเทศชาติและประชาชนในพื้นทีเ่ ขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษโดยสวนรวมใหมากที่สุด
ดังนั้น กองบรรณาธิการวารสารจุลนิตจิ งึ ไดดาํ เนินการสัมภาษณเพือ่ รับฟงความคิดเห็นทางวิชาการ
ตลอดจนทรรศนะและขอเสนอแนะอันจะเปนประโยชนตอ งานดานนิตบิ ญ
ั ญัตขิ องสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ
ในประเด็นเรื่อง “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ : แนวทางและรูปแบบที่เหมาะสมกับประเทศไทย”
จากผูท รงคุณวุฒิท่ีมีความรูค วามเชี่ยวชาญและมีประสบการณท่เี กี่ยวของ อันประกอบดวย นายปกรณ
นิลประพันธ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา นางสาวพจณี อรรถโรจนภิญโญ รองเลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และผูช ว ยศาสตราจารย ดร. อนุสรณ ธรรมใจ
รองอธิการบดีฝา ยวิจยั และบริการวิชาการ และคณบดีคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต ทัง้ นี้ เพื่อให
ทราบถึงแนวความคิดและที่มาของการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มาตรการและกฎหมายที่เกี่ยวของ
ในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงประโยชนและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาภายหลัง
การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตลอดจนเพื่อใหทราบถึงแนวทางการแกไขปญหาและขอเสนอแนะ
เพื่อใหการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษไดประโยชนสูงสุดทัง้ ตอประเทศชาติและประชาชนในพื้นที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยทานผูอานสามารถศึกษาและติดตามรายละเอียดของเรื่องดังกลาว
ไดในจุลนิติฉบับนี้

ก.ค. - ส.ค. ๕๙

จุลนิติ

๓

“เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ : แนวทางและรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย”

คุณปกรณ นิลประพันธ๑

“เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ : แนวทางและรูปแบบที่เหมาะสม
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เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ณ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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จุลนิติ : ขอทราบแนวคิด ที่มา และพัฒนาการของ
การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษวามีความเปนมา
อยางไร รวมทั้งประสบการณของตางประเทศ และ
ประเทศไทยจะได รั บ ประโยชน ห รื อ ผลกระทบจากการ
จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมากนอยประการใด
นายปกรณ นิลประพันธ : เดิมระบบเศรษฐกิจโลก

เปนระบบการปกปองคุมครองทางการคา (Protectionism) คือ
การที ่ท ุก ประเทศต า งมี น โยบายมุ  ง ปกป อ งสิ น ค า และบริ ก าร
ที่ผลิตในประเทศเพื่อมิใหถูกแขงขันจากสินคาและบริการจาก
ตางประเทศ รัฐบาลจะใชมาตรการตาง ๆ เพื่อกีดกันการนําเขาสินคา
หรือบริการจากตางประเทศ เชน การตั้งกําแพงภาษี การกําหนด
โควตาการนําเขา เปนตน โดยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
(Special Economic Zone : SEZ) เริ่มมีขึ้นในป ค.ศ. ๑๙๘๐
ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองในสาธารณรัฐประชาชนจีน
โดยนายเติ้ง เสี่ยวผิง ไดเสนอใหมีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เพื่อใหการถายโอนอํานาจดานเศรษฐกิจของรัฐบาลกลางแกรฐั บาล
ทองถิ่นเปนรูปธรรม และใหรัฐบาลกลางมอบอํานาจในการจัดตั้ง
และกํากับดูแลเขตเศรษฐกิจพิเศษแกรัฐบาลทองถิ่น โดยทองถิ่น
ที ่เ หมาะสมจะพั ฒ นาเป น เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษเพื ่อ นํ า ร อ งนั ้น
นายเติง้ เสี่ยวผิง เห็นควรใหใชเมืองทีอ่ ยูใกลเกาะฮองกง ไดแก
เมืองเสิ่นเจิ้น เมืองซูไห เมืองซัวเถา และเมืองเซี๊ยะเหมิน เปนตน
เพื่อรองรับการที่ประเทศอังกฤษตองคืนเกาะฮองกงใหแกประเทศจีน
ในป ค.ศ. ๑๙๙๗ โดยลักษณะรวมกันของเขตเศรษฐกิจพิเศษ
Master of Law Trade Practices Law University of Sydney ประเทศออสเตรเลีย, น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปจจุบันดํารงตําหนงรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.
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ที่จัดตั้งขึ้นทั้ง ๔ แหงนี้ คือ สภาพภูมิประเทศที่อยูติดทะเล ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการขนสง และโดยที่
นายเติ้ง เสีย่ วผิงประสงคใหเขตเศรษฐกิจพิเศษเสิ่นเจิ้นเปนแมแบบในการเปดประเทศเพื่อการพัฒนา
และมีการดําเนินการอยางเปนระบบทีเ่ อือ้ ประโยชนตอการลงทุนของนักลงทุน จึงมีมาตรการตาง ๆ
ที่เปนปจจัยแหงความสําเร็จหลายมาตรการ ไดแก
๑. การใหสิทธิในการออกนโยบายพิเศษเฉพาะสําหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษทีเ่ มืองเสิ่นเจิ้น
ที่เปนอิสระจากรัฐบาลกลางจีน สงผลใหเสิ่นเจิ้นเปนเมืองแรก ๆ ที่นํารองการปฏิรูปในรูปแบบตาง ๆ
เชน การนําระบบภาษีนติ บิ คุ คล (Corporate tax) ที่แตกตางกันมาใชสาํ หรับผูป ระกอบการตางประเทศ
และผูประกอบการจีน เพื่อจูงใจใหนักลงทุนตางชาติอยากเขามาลงทุน หรือแมแตการใหสิทธิพิเศษ
ทางดานภาษีแกผูประกอบการในอุตสาหกรรม hi-technology และผูประกอบการในกลุม SMEs
ซึ่งลวนมีสวนสําคัญในการชวยสรางสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่เอื้อตอการลงทุน
๒. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และสภาพแวดลอมทางการเงินทีเ่ หมาะสม เพื่อรองรับ
การเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต ทั้งในสวนของการพัฒนาสนามบิน ทาเรือ ถนน ระบบโทรคมนาคม
และระบบสาธารณูปโภคตาง ๆ
๓. การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพของรัฐบาลทองถิ่นเสิ่นเจิ้น โดยเนนทีค่ วามโปรงใส
และยืดหยุน ในการบริหารงานและตัดสินใจ ทําใหสามารถพัฒนาและปฏิรปู การดําเนินงานไดตลอดเวลา
นอกจากนี้ หนวยงานตาง ๆ ในเมืองเสิ่นเจิ้นยังมีกระบวนการทํางานในลักษณะที่เรียกวา “One stop
service” ซึ่งกระบวนการและขั้นตอนการขออนุมัติตาง ๆ ก็มีความเปนมิตรตอภาคธุรกิจคอนขางมาก
๔. นโยบายอื่น ๆ ทีส่ งเสริมศักยภาพการแขงขันของเมือง ไมวาจะเปนการสงเสริมใหมี
การรวมกลุมกันเปน cluster ของภาคธุรกิจเพื่อใหเกิดการผลิตในปริมาณที่มากและเปนการลดตนทุน
การผลิต (Economies of Scale) การอนุญาตใหนกั ลงทุนตางชาติสามารถถือหุน ในกิจการบางประเภทได
รวมถึงการอนุญาตใหมีการเชาที่ดินและโครงสรางพื้นฐานไดนานถึง ๙๙ ป เปนตน
ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจโลกในขณะนั้นยังอยูใ นระบบการคุม ครองทางการคา (Protectionism)
นักลงทุนสวนใหญจึงมุงไปลงทุนในประเทศจีน หลายประเทศทีต่ องการกระตุนเศรษฐกิจและดึงดูด
นักลงทุนจึงไดนําเอาแนวคิดเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้ไปใช ไดแก เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
ประเทศจอรแดน ประเทศสิงคโปร ประเทศ
รัสเซีย แมแตประเทศอินเดียและเกาหลีใต
ก็ ม ีการจัด ตั้ง เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษขึ้น
แตก็ไมไดรับประโยชนมากนัก ทั้งนี้ เนื่องจาก
ระบบเศรษฐกิจและการคาโลกเริม่ มีการเจรจา
การคาพหุภาคีรอบอุรกุ วัย (URUGUAY ROUND)
เพื่อใหมีการเปดการคาเสรีอยางกวางขวางขึ้น
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วิ วั ฒ นาการของระบบเศรษฐกิ จ โลกเริม่ เปดเสรี
มากขึ้น หลาย ๆ ประเทศตางก็มีนโยบายทางภาษี
ที่จะใชดงึ ดูดนักลงทุน ดังนั้น มาตรการทางภาษีของ
แตละประเทศจึงไมแตกตางกันเทาใดนัก ประเทศจีน
ไดประโยชนจากตนทุนคาแรงขั้นตํ่าภายในประเทศ
เปนปจจัยสําคัญในการแขงขันทางการคายาวนาน
ตอมาอีกเปนเวลาเกือบ ๒๐ ป ปจจุบันความสําเร็จ
หรือความลมเหลวของระบบเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เราไมไดใหความสําคัญเรื่องมาตรการภาษี (Tariff
Measures) เทาใดนัก เพราะผลจากการคาเสรี
จึ ง ทํา ให ม าตรการทางภาษี ล ดลงเป น ศู น ย เ กื อ บ
ทุกอัตรา สิ่งที่เปนปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งของ
การจั ด ตั ้ง เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ คื อ การจั ด ให มี
กระบวนการทํางานในลักษณะจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
(One Stop Service) เพื่อใหกระบวนการและขั้นตอนการขออนุมัติตาง ๆ เอื้อตอการประกอบธุรกิจ
และการลงทุน หลักการนี้ถกู นําไปปรับใชในประเทศรัสเซียแตกลับไมประสบความสําเร็จ เพราะประเทศ
รัสเซียเปนประเทศที่มีอัตราการเกิดอาชญากรรมสูง ประกอบกับมีปญ
 หาเรื่องการเมืองระหวางประเทศ
เชนเดียวกับประเทศอิหรานก็ไมประสบความสําเร็จแตเปนผลสืบเนื่องมาจากปญหาทางการเมือง
เรื่องอาวุธนิวเคลียร สวนที่ประเทศฟลิปปนสก็ไมประสบความสําเร็จเพราะเหตุเกี่ยวกับเรื่องดินฟา
อากาศ จึงเกิดคําถามวาเพราะเหตุใดประเทศในยุโรปจึงไมมีแนวคิดเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษ นั่นเปน
เพราะประเทศในแถบยุโรปมีการนําระบบการผอนคลายกฎระเบียบทางการคา (Deregulation) มาใช
โดยการปรับปรุงระบบกฎหมาย ลด เลิก กฎระเบียบตาง ๆ ทีไ่ มจําเปน และสรางภาระใหแก
ผูประกอบการนอยที่สุด สงเสริมความสามารถในการแขงขันและการลงทุน มีการใชระบบสารสนเทศ
เขามาชวยในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ปรับปรุงระบบกฎหมายจากระบบการควบคุมมาเปนการแจง
เพื่อกํากับการประกอบธุรกิจเทานัน้ โดยใหธุรกิจกํากับดูแลกันเอง สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งของ
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ คือ การสรางสภาพแวดลอม (Environment) บรรยากาศภายใน
ประเทศที่เอือ้ ประโยชนในการดึงดูดนักลงทุนใหเขามาลงทุนในประเทศ อาทิเชน ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน ระบบการศึกษาของบุตรหลานของผูที่เขามาลงทุน การทองเที่ยวเพื่อผอนคลาย
ทุกสิ่งรอบตัวจะตองมีการบูรณาการไปพรอม ๆ กันเพื่อใหเปนที่ดึงดูดนักลงทุนตางชาติ
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สําหรับประเทศไทยในระยะหลัง เริ่มมีเสียงเรียกรองจากนักลงทุน และจากประชาชน
ผูประกอบธุรกิจ ใหมีการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษขึ้น จนกระทั่งในป พ.ศ. ๒๕๕๖ รัฐบาลชุด
ทีม่ ีนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี ไดมีการออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษขึ้นเพื่อสงเสริมการคา
และการลงทุน ของประเทศ ต อ มาเมื ่อ คณะรั ก ษาความสงบแห ง ชาติ (คสช.) ได เข า มาบริ ห าร
ประเทศโดยมีคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๗๒/๒๕๕๗ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) เพื่อสงเสริมการคาและการลงทุนของประเทศตามนโยบายการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ มีการออกประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ กําหนดพื้นที่
ที่มีศักยภาพเหมาะสมในการจัดตั้งเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในระยะที่หนึ่ง๒ มี ๕ พื้นที่ชายแดน
เพื่อรองรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดแก เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแกว เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่ ๑/๒๕๕๘ เรื่อง กําหนดพื้นทีเ่ ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ลงวันที่ ๑๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๘.
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สงขลา เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด และระยะที่สอง๓ อีก ๕ แหง ไดแก เขตเศรษฐกิจพิเศษ
หนองคาย เขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย เขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม
เขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี รวมทั้งสิ้น ๑๐ แหง โดยแนวคิดเรื่องการนําที่ดินเพื่อมาจัดทําเปนพื้นที่
ตนแบบนั้น จะไมมีการขับไลคนออกจากที่ดินที่นํามาจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทุกคนจะยังมีสิทธิอยูใ น
พื้นที่เหมือนเดิม โดยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสามารถดําเนินการซื้อ เชา เวนคืน ที่ดินไดในบางกรณี
ตามกรอบที่กฎหมายรัฐธรรมนูญกําหนด หรืออาจนําเอาที่ดินของหลวงที่เปนที่ดินวางเปลาไมไดใช
ประโยชนนํามาถอนสภาพที่ดินนั้นจากการเปนที่หลวงใหกลับมาเปนที่ราชพัสดุและนํามาทําเปนพื้นที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได
จุลนิติ : แนวทางในการจัดตัง้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนัน้ จําตองมีการกําหนด
มาตรการหรือการตราหรือแกไขปรับปรุงกฎหมาย กฎและระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ประการใดบาง และประเทศไทยไดมกี ารเตรียมความพรอมเพือ่ ดําเนินการในเรือ่ งดังกลาว
มากนอย เพียงใด
นายปกรณ นิ ล ประพั น ธ : ในอดีตประเทศไทยประสบปญหาในเรื่องการทํางาน

ของหนวยงานภาครัฐแบบไมบูรณาการ กลาวคือ เรามีกฎหมายหลายฉบับที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการ
พิ จารณาเพื่ออนุมัติ หรืออนุ ญาต แต โดยมากมักไม มีการกําหนดกรอบระยะเวลาและขั้นตอน
การดํ า เนิ น การที่ แ น น อนเอาไว ประกอบกั บ ในการขออนุ มั ติ ห รื อ ขออนุ ญ าตเพื่ อ ดํ า เนิ น การ
ในเรื่องตาง ๆ นั้น ประชาชนจะตองขออนุญาตจากสวนราชการหลายแหง ซึ่งเปนการสรางภาระ
ใหกับประชาชนและถือเปนอุปสรรคตอการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ การคา
และการลงทุนเปนอยางมาก จนกระทั่งในป พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐบาลชุดที่มี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
เปนนายกรัฐมนตรีไดมีการตราพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ กฎหมายฉบับนีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ กําหนดใหมกี ฎหมายกลางทีจ่ ะกําหนด
ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และมีการจัดตั้งศูนยบริการรวมเพื่อรับคํารองและศูนย
รับคําขออนุญาต ณ จุดเดียว เพือ่ ใหขอ มูลทีช่ ดั เจนเกีย่ วกับการขออนุญาตซึง่ จะเปนการอํานวยความสะดวก
แกประชาชน จะเห็นไดวา กฎหมายฉบับนีส้ ามารถลดตนทุนของผูป ระกอบการและลดปญหาการทุจริต
คอรรัปชันได แตเดิมกอนที่เราจะมีกฎหมายฉบับนี้ขึ้นใชบังคับ เราดําเนินการโดยอาศัยระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบกับคําสั่งคณะรักษาความสงบ
แหงชาติอยูแลว ดังนั้น การตราพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่ ๒/๒๕๕๘ เรื่อง กําหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ระยะที่ ๒ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๘.
๓

๘

จุลนิติ
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

กา ตรา
การตราพระราชบั
ญ ญัติ ก ารอํ า นวยความสะดวกในการ
พิจาารณาอนุ
รณาอ ญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงเปนเหมือน
การจั ด ตัั้ ง ระบบ National Single Window (NSW) ขึ้ น
เพื ่อ อํ า นวยความสะดวกให แ ก นั ก ลงทุ น ซึง่ คณะกรรมการ
นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) เองก็มีความคิดเห็น
ไปในทางเดียวกันวาสมควรที่จะตองมีการตรากฎหมายในระดับ
พระราชบั ญ ญัติ ขึ ้น เพราะระเบี ย บของสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี
เป น เพี ย งกฎหมายลํ า ดั บ รองอาจถู ก ยกเลิ ก เมื ่อ ใดก็ ได
ดวกยิ่งขึ้น
และเมื่อมีกฎหมายแลวการดําเนินการตาง ๆ ก็จะสะดวกยิ
เพราะทุกคนตองอยูภายใตบังคับของกฎหมายฉบับเดียวกัน

ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงเปนเหมือนการจัดตั้งระบบ National Single Window (NSW)๔ ขึ้น
เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกนกั ลงทุน ซึ่งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)๕ เอง
ก็มีความคิดเห็นไปในทางเดียวกันวาสมควรทีจ่ ะตองมีการตรากฎหมายในระดับพระราชบัญญัติขึ้น
เพราะระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรีเปนเพียงกฎหมายลําดับรองอาจถูกยกเลิกเมื่อใดก็ได และเมื่อ
มีกฎหมายแลวการดําเนินการตาง ๆ ก็จะสะดวกยิ่งขึ้น เพราะทุกคนตองอยูภายใตบังคับของกฎหมาย
ฉบับเดียวกัน
อยางไรก็ดี สําหรับในเขตพื้นที่พเิ ศษ เชน พื้นที่ในภาคตะวันออก อาทิ ทาเรือแหลมฉบัง และ
มาบตาพุด นั้น ปจจุบันนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และกลุมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
จังหวัดระยอง ไดรบั การสงเสริมการลงทุนโดยไดรบั สิทธิประโยชนทางดานภาษีอากรและสิทธิประโยชน
ทีไ่ มเกี่ยวของกับภาษีอากรอยูแลว ทําใหมีผูประกอบการลงทุนในพื้นทีด่ ังกลาวเปนจํานวนมาก จึงมี
แนวคิดที่จะจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษดานการลงทุนในพื้นที่ชายฝง ทะเลภาคตะวันออกขึ้น โดยจะมีการ
ตราพระราชบัญญัตเิ ขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกขึ้นเปนการเฉพาะ อยางไรก็ตาม แนวคิดดังกลาว
ยังมีความไมแนนอน ดังนั้น ในขณะนี้สิ่งที่มีความสําคัญจริง ๆ คือการปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะการบังคับใชพระราชบัญญัตกิ ารนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒
ใหสามารถหาประโยชนจากการลงทุนภายนอกประเทศได ในประเทศเพื่อนบานของเราตางก็มี
เปนระบบการบริการเชื่อมโยงขอมูลหนวยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ สําหรับการนําเขา สงออก และโลจิสติกส รองรับการ
เชื่อมโยงขอมูลระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศในภูมิภาคอื่น ๆ ซึ่งเปนระบบบริการแบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติควบคู
ไปกับการปฏิรูปกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ และการลดรูปแบบเอกสาร โดยอํานวยความสะดวกใหผูใชบริการสามารถ
ทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสกับหนวยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกสแบบปลอดภัยและไรเอกสาร รวมถึงการใชขอมูล
รวมกันกับทุกองคกรที่เกี่ยวของ และการเชื่อมโยงขอมูลใบอนุญาตและใบรับรองระหวางหนวยงานภาครัฐภายในประเทศและระหวาง
ประเทศ โดยผูใชบริการทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจสามารถติดตามผลในทุก ๆ ขั้นตอนของการดําเนินงานนําเขา สงออกและการอนุมัติ
ตาง ๆ ผานทางอินเทอรเน็ตไดทุกวันและตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง.
๕
เปนคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๗๒/๒๕๕๗
เรื่อง แตงตัง้ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ เพือ่ สงเสริมการคาและการลงทุน
ของประเทศตามนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยใชประโยชนจากความเชื่อมโยงดานคมนาคมขนสงของภูมิภาคอาเซียน
และขอตกลงการคาเสรีภายใตกรอบอาเซียน.
๔
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จุลนิติ

๙

“เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ : แนวทางและรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย”

ขอไดเปรียบในเรื่องตนทุนคาแรงงานที่ตํ่ากวาประเทศไทย และมีทรัพยากรที่ยังหลงเหลืออยูมาก
ถาเราอยากหาประโยชนจากสิ่งเหลานี้เราจําตองดําเนินการใหการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
(กนอ.) ออกไปลงทุนในประเทศเพื่อนบานใกลเคียง เมื่อคนไทยเขาไปลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม
ของประเทศไทยในประเทศเพื่อนบานยอมจะเอื้อประโยชนแกการคาและการลงทุนไดเปนอยางมาก
จุลนิติ : ในทรรศนะของทานเห็นวาการกําหนดมาตรการหรือแนวทางตาง ๆ
เพือ
่ ขับเคลือ
่ นนโยบายการจัดตัง้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยในปจจุบน
ั นี้
มีความเหมาะสมแลวหรือไม ประการใด และจะมีแนวทางใดทีจ่ ะทําใหการจัดตัง้ เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษไดประโยชนสูงสุดทั้งตอประเทศชาติและประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ
นายปกรณ นิลประพันธ : รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ....

(ฉบับลงประชามติ) ในหมวดแนวนโยบายแหงรัฐนั้น การพัฒนาทางดานเศรษฐกิจเราไมไดมุงเนน
ในเรือ่ งกลไกของตลาด แตจะเนนในเรือ่ งของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบมีสว นรวม (Inclusive
Growth) โดยการสรางโอกาสเพื่อใหเกิดความเสมอภาคและความเทาเทียมกันทางสังคม และนําไปสู
การพัฒนาและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน (Inclusive and Sustainable Growth)
เพื่อใหประชาชนมีโอกาสไดรับประโยชนจากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพรอมกันอยางทั่วถึง
เปนธรรม และยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเองได ขจัดการผูกขาดทางเศรษฐกิจที่ไมเปนธรรม และพัฒนา
ความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประชาชนและประเทศ ซึ่งถือเปนเปาหมายหลัก
ขององคการสหประชาชาติและสอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลาวคือ ไมคาํ นึงถึงวิธกี าร
ที่ใชแตคํานึงถึงวาถาใชวิธีการทางเศรษฐกิจนั้นแลวประชาชนจะไดรับประโยชนจากการพัฒนานั้น
อยางทัว่ ถึงและเปนธรรมอยางไร ยกตัวอยางเชน ในเรือ่ งถนน ถาประเทศไทยตองการจะเปนศูนยกลาง
ในการรับและกระจายสินคา (Logistics Hub) เพราะสภาพภูมิประเทศโดยรวมของประเทศเหมาะสม
ที่จะพัฒนาเปนศูนยกลางระบบโลจิสติกส ผูที่จะไดรับประโยชนคือนักลงทุน แตสิ่งที่ตองการจาก
การพัฒนาและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน (Inclusive and Sustainable Growth) ก็คือ
ประชาชนคนไทยที่อยูระหวางเสนทางการขนสงเหลานั้นจะไดรับประโยชนอยางไรบาง ประโยชนที่
ประชาชนจะไดรับถือเปนเรื่องสําคัญที่จะตองพิจารณาใหมาก แตเดิมเรามุงเนนการพัฒนาดานวัตถุ
และผลประโยชนที่จะไดรับ เราเนนประโยชนที่นักลงทุนจะไดรับ แตในขณะนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปแลว
เศรษฐกิจโลกกําลังจะเปลี่ยนมาเปนการพัฒนาและการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน ดังนั้น การพัฒนาทาง
เศรษฐกิจจะตองคํานึงถึงพีน่ อ งประชาชนทัง้ ประเทศดวยวาจะไดรบั ประโยชนจากการพัฒนานัน้ ๆ อยางทัว่ ถึง
และเปนธรรมหรือไม อยางไร ในเรื่องการพัฒนาทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืนจะขอยกตัวอยางเรื่อง
เมืองพัทยา ที่ไดรับการพัฒนาขึ้นจนกลายเปนเมืองทองเที่ยวติดอันดับโลก มีสิ่งอํานวยความสะดวก
ใหแกนักทองเที่ยว นักลงทุน เปนจํานวนมาก มีสาธารณูปโภคครบครัน แตถาเราสังเกตดูจะพบวา
เมืองพัทยามักประสบกับปญหานํ้าทวมขังทุกครั้งที่มีฝนตกลงมา นั่นเปนเพราะการพัฒนาที่ไมยั่งยืน
จึงสงผลกระทบตอประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ สถานการณเชนนี้ไมไดเกิดขึ้นที่เมืองพัทยาที่เดียว
ที่จังหวัดภูเก็ตก็เกิดขึ้นแลว ตอไปอาจจะเกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรบุรีอีกก็ได
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จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอื่น ๆ

ั ญัตแิ ละพี่นอ ง
คุณปกรณ นิลประพันธ : ในกระบวนการตรากฎหมายทุกฉบับ ฝายนิตบิ ญ

ประชาชนควรจะตองมีการหารือรวมกัน และสมควรใหผูมีสวนไดเสียมีสิทธิทจี่ ะแสดงความคิดเห็น
เพื่อใหกฎหมายเหลานั้นสามารถบังคับใชไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน
โดยเฉพาะการตรากฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น กอนทีจ่ ะดําเนินการจัดตั้ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษสมควรทีจ่ ะมีการศึกษาถึงความเปนไปไดตลอดจนผลกระทบทีอ่ าจจะเกิดขึน้
อยางรอบคอบ ไมจํากัดเฉพาะแตในเรื่องผลประโยชนเพียงอยางเดียว แตควรศึกษาถึงผลกระทบ
ทีอ่ าจเกิดขึน้ ตอชุมชน สังคม และสิง่ แวดลอม ก็เปนสิง่ สําคัญและไมอาจละเลยได รวมทัง้ ตองพิจารณา
ศึกษาวาการลงทุนในแตละครั้งกอใหเกิดการกระจายทางดานเศรษฐกิจอยางทั่วถึงและเปนธรรม
หรือไมดวย

ก.ค. - ส.ค. ๕๙

จุลนิติ
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“เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ : แนวทางและรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย”

คุณพจณี อรรถโรจนภิญโญ*

“เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ : แนวทางและรูปแบบที่เหมาะสม
สําหรับประเทศไทย”
เมื่อวันพุธที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ (สศช.)
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จุลนิติ : ขอทราบแนวคิด ที่มา และพัฒนาการ
ของการจัดตัง้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษวามีความเปนมา
อยางไร และประเทศไทยจะไดรับประโยชนหรือผลกระทบ
จากการจัดตัง้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษประการใดบาง
คุณพจณีฯ : หากจะกลาวถึงแนวคิด ทีม่ า และพัฒนาการ

ของการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแลว อาจกลาวไดวา
“เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษชายแดน” นั้ น เป น แนวคิ ด
การพัฒนาที่มีการริเริ่มดําเนินงานในประเทศไทยมายาวนาน
กวา ๑๐ ป แลว โดยเฉพาะเพื่อใชประโยชนจากโอกาสของ
ความรวมมือทางเศรษฐกิจของประเทศในอนุภมู ภิ าคลุม แมนาํ้ โขง
และการพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridor)
ในการพัฒนาพืน้ ทีช่ ายแดนของไทย แตการพัฒนาในชวงทีผ่ า นมา
ยังไมเกิดผลที่ชัดเจนมากนัก จนกระทั่งมาในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๖
ถึ ง พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ ป ระเทศไทยตอ งเตรี ย มความพรอ มเขา สู 
ประชาคมอาเซียน จึงเปนโอกาสสําคัญในการเรงพัฒนาพื้นที่
ชายแดนทีม่ ศี กั ยภาพใหเปนพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจใหมเพือ่ รองรับการลงทุน
ของประเทศและมี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการเป น ประตู เ ศรษฐกิ จ
เชื่อมโยงประเทศในภูมิภาค ชวยลดการกระจุกตัวของการลงทุน
ในพื้นที่ภาคกลาง และสนับสนุนเปาหมายของไทยในการหลุดพน
จากกับดักรายไดปานกลาง รวมทัง้ สามารถบริหารจัดการผลกระทบ
อันเกิดจากการพัฒนา
*รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.
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คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) จึงไดกําหนดนโยบายใหมีการจัดตัง้ เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษเปนสวนหนึ่งของแผนที่นําทาง (Roadmap) สนับสนุนการพัฒนาประเทศเขาสู
ประชาคมอาเซียน กระตุนเศรษฐกิจ ลดความเหลือ่ มลํา้ และชวยรักษาความมัน่ คงของประเทศ
และไดมีคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๗๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗
เพื่อแตงตั้ง “คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” (กนพ.) ขึน้ โดยมีหวั หนาคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ เปนประธาน ผูแทนหนวยงานทีเ่ กี่ยวของทัง้ ภาครัฐและเอกชนรวมเปนกรรมการ
และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนกรรมการและเลขานุการ
ซึ่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดมีดําริใหมีการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
ในทุกภาคหรือทุกชองทางที่สําคัญ อันถือเปนจุดเริ่มตนของการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษอยางจริงจังและตอเนื่องนับตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๗ เปนตนมา
สําหรับวัตถุประสงคและเปาหมายในการจัดตัง้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนัน้ มีวตั ถุประสงค
เพือ่ กระจายความเจริญสูภูมิภาค ลดความเหลื่อมลํ้าของการพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน และเสริมสรางความมั่นคงบริเวณชายแดน รวมทั้งเพิ่มความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศเพื่อใชประโยชนจากการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และการเชื่อมโยง
กับประเทศเพื่อนบาน โดยภาครัฐใหการสนับสนุนในสวนที่เปนองคประกอบหลักของการพัฒนา
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เพื่อสงเสริมและอํานวยความสะดวกการลงทุนของภาคเอกชน
โดยเปาหมายของการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนนั้นก็เพื่อใหเกิดพื้นทีเ่ ศรษฐกิจใหม
บริเวณชายแดนที่มีการพัฒนาเปนรูปธรรมอยางมีสมดุล ยกระดับคุณภาพชีวติ และแกปญ
 หาความมั่นคง
ทั้งนี้ ในสวนของการกําหนด “พืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” รัฐบาลไดแบงออกเปน
๒ ระยะ โดยระยะแรก ประกอบดวย ๕ พื้นที่ ไดแก จังหวัดตาก จังหวัดสระแกว จังหวัดตราด
จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดสงขลา สวนระยะที่สอง ประกอบดวย ๕ พื้นที่ ไดแก จังหวัดหนองคาย
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดเชียงราย จังหวัดนครพนม และจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งพื้นที่ชายแดนทั้ง ๒ ระยะ
ดังกลาว ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดมีการคาชายแดนรวมมูลคาประมาณ ๙๒๗,๐๖๓ ลานบาท ซึ่งคิดเปน
รอยละ ๙๒.๖๐ ของการคาชายแดนทั่วประเทศ และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาเปนฐานเศรษฐกิจใหม
บริเวณชายแดนของประเทศและเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน การกําหนดพื้นทีด่ ังกลาวจะเห็นวามี
การพิจารณาจากศักยภาพและความพรอม รวมทั้งที่ต้งั ซึ่งอยูบ นแนวระเบียงเศรษฐกิจ อันมีความจําเปน
ตองพัฒนาเปนพิเศษหรืออยางเรงดวน และประชาชนและภาคสวนในพื้นที่ใหการยอมรับและสนับสนุน
อนึ่ง ในการสนับสนุนจากภาครัฐนั้น ภาครัฐไดใหการสนับสนุนการพัฒนาองคประกอบหลัก
ในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)
ไดตั้งคณะอนุกรรมการ จํานวน ๖ คณะ ซึ่งประกอบดวยหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน
เพื่อจัดทําแนวทางและสนับสนุนการดําเนินงานในแตละดาน ซึ่งมีสาระสําคัญดังนี้
(๑) ดานสิทธิประโยชนในการลงทุน ผูประกอบการทั้งรายใหญและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (SMEs) ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสามารถขอรับการสงเสริมการลงทุนจากสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และสิทธิประโยชนตาง ๆ จากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ค. - ส.ค. ๕๙

จุลนิติ
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สงเสริมการลงทุน กรมสรรพากร กรมศุลกากร และธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย
(EXIM Bank) โดยการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะไดรับสิทธิประโยชนในระดับสูงสุด
ของประเทศ อาทิ ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนเวลา ๘ ป และการลดหยอนภาษีเงินได
นิติบุคคลรอยละ ๕๐ อีกเปนระยะเวลา ๕ ป เปนตน รวมทั้งไดรับอนุญาตใหใชแรงงานตางดาวในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และมีการผอนปรนเงื่อนไขตาง ๆ ใหกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(SMEs) นอกจากนี้ ยังมีการเปด “ศูนยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จดานการลงทุน” (One Stop Service)
ใน ๑๐ พื้นที่ เพื่อใหบริการขอมูลและอํานวยความสะดวกดานการคาการลงทุน ตลอดจนมีการกําหนด
๑๓ กลุม กิจการเปาหมายสําหรับสงเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งสวนใหญเปนกิจการ
ที่ใชแรงงานเขมขนและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รวมถึงสอดคลองกับศักยภาพและความตองการของพื้นที่
(๒) ดานแรงงานและศูนยบริการเบ็ดเสร็จดานแรงงาน รวมทั้งดานสาธารณสุขและความ
มั่นคง โดยมีการจัดระบบบริหารจัดการแรงงานตางดาวใหสามารถเขามาทํางานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษไดในลักษณะขามแดนไป-กลับ และจัดตั้ง “ศูนยบริการเบ็ดเสร็จดานแรงงาน” เพื่อใหบริการ
เรื่องการอนุญาตใหแรงงานตางดาวเขามาในราชอาณาจักร การตรวจสุขภาพ การประกันสุขภาพ
และการคุมครองแรงงาน รวมทั้งใหการฝกอบรมฝมือแรงงานไทยบริเวณชายแดนและแรงงานตางดาว
ที่มาทํางานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่สอดคลองกับความตองการของภาคเอกชน
(๓) ดานโครงสรางพื้นฐานและดานศุลกากร ไดมีการจัดทํา “แผนโครงสรางพื้นฐาน
และดานศุลกากร ป พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๕” เพื่อรองรับพื้นทีเ่ ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
ระยะแรกและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย รวมทั้งเรงรัดการดําเนินโครงการเรงดวนตั้งแต
ป พ.ศ. ๒๕๕๘ ตลอดจนการจัดทํา “แผนโครงสรางพื้นฐานและดานศุลกากร ป พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๗”
เพื่อรองรับพื้นทีเ่ ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนระยะที่สอง ทั้งนี้ แผนโครงสรางพื้นฐานและ
ดานศุลกากรดังกลาว จะครอบคลุมการพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และ
โครงสรางพื้นฐานเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานใหไดมาตรฐานการแกปญหาและพัฒนาศักยภาพ
ดานพรมแดนหลัก การเตรียมระบบไฟฟาและประปารองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ การพัฒนา
นิค มอุต สาหกรรม การพั ฒ นาโครงสร า งพื ้น ฐานด า นการเกษตร และการเตรี ย มความพร อ ม
ดานสาธารณสุขในพื้นที่
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(๔) การจัดหาพื้นที่ของรัฐเพื่อใชประโยชนเปนพืน้ ที่พัฒนาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ภาครัฐไดจัดหาทีด่ ินเพื่อใชประโยชนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งสวนใหญจะพิจารณาจากทีด่ ิน
ที่มีสภาพเปนปาเสื่อมโทรม พื้นที่ของรัฐที่ไมไดใชประโยชน และมีผลกระทบตอภาคประชาชนนอยที่สดุ
โดยถอนสภาพที่ดนิ ของรัฐที่กาํ หนดในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใหเปนที่ราชพัสดุและจัดสรรที่ดนิ ดังกลาว
ใหหนวยงานราชการใชประโยชน และใหเอกชนและการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) เชา
โดยมีระยะเวลาการเชาครั้งแรก ๕๐ ป แตสามารถเชาตอไดอีกไมเกิน ๕๐ ป ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ
วิธีการ เงื่อนไข และระเบียบของกรมธนารักษ ซึ่งในปจจุบันกรมธนารักษไดมีการสงมอบที่ราชพัสดุ
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแกวใหแกกรมศุลกากรเพื่อจัดตั้งเปนดานศุลกากร (Customs
Immigration Quarantine : CIQ) และใหการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) เชาแลว
โดยอยูระหวางการสรรหาผูลงทุนพัฒนาพื้นทีร่ าชพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ตราด
และหนองคาย
(๕) การตลาดประชาสัมพันธ ไดมกี ารจัดงานเปด (Open House) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ และจัดทําสื่อประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลแกสาธารณะและ
นักลงทุน ทั้งชาวไทยและตางประเทศ อาทิ วีดทิ ัศน และคอลัมนพเิ ศษเพื่อพิมพเผยแพรลงหนังสือพิมพ
และวารสารตางประเทศ รวมทัง้ แผนพับและคูมือนักลงทุน ตลอดจนการนําคณะนักลงทุนเดินทาง
ไปเยี่ยมชมในพื้นที่
(๖) การขับเคลือ่ นระดับพืน้ ที่ มีการประสานการดําเนินงานกับจังหวัดที่เปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษและสํารวจพื้นที่เพื่อติดตามและขับเคลื่อนการพัฒนา รวมทั้งแกไขปญหาในพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ทั้ง ๑๐ แหง และรายงานตอคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)
อยางไรก็ตาม เมือ่ พิจารณาจากประสบการณของตางประเทศเกีย่ วกับเรือ่ งดังกลาวแลวพบวา
วัตถุประสงคและรูปแบบของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในแตละประเทศจะมีความแตกตางกันไป
เชน เขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศจีน มีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบการเปดประเทศและกลไกตลาด
และเป น รู ป แบบของการพั ฒ นาเมื อ งขนาดใหญ โดยให อ ํา นาจแก ม ณฑลในการบริ ห ารจั ด การ
ออกกฎหมาย และใหแตละมณฑลแขงขันกันเอง ในขณะที่เขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศเม็กซิโก
สามารถลงทุ น ในพื้น ทีใ่ ดของประเทศก็ ไ ด และเน น ความร ว มมือ กั บ ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าเพื ่อ
ผลประโยชนในดานเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะการพัฒนาโครงขายเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง
และการอํานวยความสะดวกการขามแดน นอกจากนี้เขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศเพื่อนบาน ไดแก
ประเทศลาว กัมพูชา และเมียนมาร เปนเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีการกําหนดพื้นที่ชัดเจน และมีรูปแบบ
ที่คลายคลึงกับการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมในประเทศไทย
สวนบทเรียนจากการศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของประเทศตาง ๆ นั้น พบวาปจจัย
ที่จะทําใหการพัฒนาประสบความสําเร็จ ไดแก
(๑) วัตถุประสงคของการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตองสอดคลองกับวัตถุประสงค
โดยรวมของการพัฒนาประเทศ เพื่อใหการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสามารถเปนเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปในทิศทางที่ตองการ
ก.ค. - ส.ค. ๕๙
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๑๕

“เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ : แนวทางและรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย”

การเพิ่มป
ประสิทธิภาพดานพรมแดนและโครงสรางพื้นฐาน
ในพื้นที่ และการจัดระบบแรงงานตางดาวใหเขามาทํางาน
ในลั ก ษณะไป-กลั บ จะช ว ยจั ด ระเบี ย บและแก ไ ขป ญ หา
สําคัญ ๆ บริเวณชายแดนได

(๒) กิจกรรมทางเศรษฐกิจในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตองสอดคลองกับจุดแข็งและศักยภาพ
ของพื้นที่ เพื่อใหเกิดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบกับประเทศคูแขง
(๓) ทีต่ ั้งของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอยูในตําแหนงทางยุทธศาสตรสําคัญ เพื่อใหสามารถ
เชื่อมโยงกับโครงขายการคมนาคมขนสงหลัก ตลาด และแหลงวัตถุดิบ
(๔) กลไกการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตองมีความคลองตัว เพื่อใหสามารถ
บูรณาการการทํางานกับหนวยงานอื่น ๆ ของภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพและประสานความรวมมือ
กับภาคเอกชนไดอยางตอเนื่อง
(๕) มาตรการและสิทธิประโยชนเพื่อสงเสริมการลงทุนสามารถแขงขันกับประเทศคูแขง
เพื่อใหสามารถดึงดูดการลงทุนในระดับที่แขงขันกับประเทศคูแขงได และ
(๖) การบัง คับใชกฎระเบียบตองมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการลงทุน
ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน
ทั้งนี้ การขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอยางจริงจังตั้งแต
ป พ.ศ. ๒๕๕๗ เปนตนมา ซึ่งภาครัฐไดใหการสนับสนุนดานตาง ๆ เพื่อดึงดูดใหเกิดการลงทุนและ
เสริมสรางความมั่นคงบริเวณชายแดนของประเทศ คาดวาการพัฒนาดังกลาวจะกอใหเกิดประโยชน
ตอพื้นที่และประเทศโดยรวม ดังนี้
(๑) เกิดการบูรณาการในการแกไขปญหาสําคัญ ๆ บริเวณชายแดน โดยการลงทุนของ
ภาคเอกชน การเพิ่มประสิทธิภาพดานพรมแดนและโครงสรางพื้นฐานในพื้นที่ และการจัดระบบ
แรงงานตางดาวใหเขามาทํางานในลักษณะไป-กลับ จะชวยจัดระเบียบและแกไขปญหาสําคัญ ๆ บริเวณ
ชายแดนได อาทิ ปญหาเกี่ยวกับการคาสินคาผิดกฎหมาย การลักลอบเขามาทํางานของแรงงานตางดาว
ยาเสพติด โรคติดตอขามพรมแดน ความไมสงบตามแนวชายแดน เปนตน และทําใหพื้นทีช่ ายแดน
สามารถพัฒนาไดเ ต็มประสิทธิภ าพมากขึ้น รวมทัง้ สามารถเสริมสรางศักยภาพความแข็งแกรง
ของหนวยงาน ภาคเอกชน และชุมชนในพื้นที่ในลักษณะบูรณาการ ตั้งแตการวางแผน บริหารจัดการ
และการติดตามประเมินผล
(๒) การสร า งฐานการลงทุ น ใหม บ ริ เวณชายแดนและเพิ ่ม โอกาสในการสร า งอาชี พ
และรายได เนื่องจากเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนชวยสนับสนุนใหพ้นื ที่ชายแดนเปนฐานเศรษฐกิจ
และการลงทุนแหงใหมของประเทศ ซึ่งจะชวยเพิ่มการจางงานและลดความเหลื่อมลํ้าของรายไดใน
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พื้นที่ เชื่อมโยงการผลิตในพื้นที่เขากับพื้นที่ตอนในของประเทศและหวงโซการผลิตของภูมิภาค และลด
การกระจุกตัวของฐานการผลิตเดิมในภาคกลาง
(๓) การเพิ่มโอกาสการเขาถึงคุณภาพดานโครงสรางพื้นฐานและบริการทางสังคม เนื่องจาก
ภาครัฐจะมีการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและบริการทางสังคมอยางตอเนื่อง ทั้งระบบคมนาคม
ขนสงหรือระบบโลจิสติกส และระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ รวมทั้งการอํานวยความสะดวก
จุดผานแดน ตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถของผูประกอบการและแรงงานในทองถิ่น ซึ่งจะชวย
สนับสนุนใหฐานเศรษฐกิจบริเวณชายแดนขยายตัวไดอยางตอเนือ่ ง และชวยใหคณ
ุ ภาพชีวติ ของประชาชน
ในพื้นทีช่ ายแดนดีขึ้น รวมถึงมีกฎระเบียบและแนวทางการกํากับดูแลผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและ
สังคมที่ไดมาตรฐานและมีการบังคับใชที่เขมแข็ง
(๔) การเพิม่ ศักยภาพของพืน้ ทีช่ ายแดนในการเปนประตูเชือ่ มโยงเศรษฐกิจกับประเทศ
เพือ่ นบาน โดยที่การเพิ่มศักยภาพพื้นทีเ่ ศรษฐกิจชายแดนที่พัฒนาตอเนื่องและพื้นทีใ่ หมจะชวย
สนับสนุนการพัฒนา ทั้งในดานการคา การลงทุน และการทองเที่ยวในพื้นที่ รวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ขามพรมแดนใหขยายตัวเพิ่มขึ้น ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของพื้นที่ซ่งึ สามารถดึงดูด
การลงทุนทั้งจากในและตางประเทศ และตอบสนองตอเปาหมายการพัฒนาประเทศในภาพรวม
จุลนิติ : แนวทางในการดําเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบาย
ของรั ฐ บาลนั ้น มีค วามจํ า เป น ทีจ่ ะต อ งมีม าตรการทางด า นกฎหมายหรื อ การตรา
กฎหมายหรือการปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย กฎและระเบียบตาง ๆ ทีเ่ กี่ยวของ
ประการใดบาง และปจจุบันประเทศไทยไดมีการเตรียมความพรอมเพื่อดําเนินการ
ในเรื่องดังกลาวนี้มากนอย เพียงใด
คุณพจณีฯ : นับตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๗ เปนตนมาจนถึงปจจุบัน การพัฒนาเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษชายแดนสามารถดําเนินการไดโดยอาศัยอํานาจตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ที่ ๗๒/๒๕๕๗ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน
๒๕๕๗ และการดําเนินงานสวนใหญจะยึดถือกฎหมายที่มอี ยูในปจจุบัน ซึ่งทําใหการสนับสนุน
จากภาครัฐ องคประกอบสําคัญของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนทั้งในเรื่องการกําหนดพื้นที่
สิทธิประโยชน โครงสรางพื้นฐาน และอื่น ๆ สามารถดําเนินการไดตามกําหนด โดยมีคณะกรรมการ
นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ซึ่งมีหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ เปนประธาน
และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) เปนฝายเลขานุการ
เปนกลไกขับเคลื่อนการดําเนินงานในภาพรวม และจังหวัดเปนผูข บั เคลื่อนการดําเนินงานในระดับพื้นที่
รวมกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ โดยหากมีความจําเปนเรงดวนสามารถเสนอเรือ่ งตอคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ (คสช.) เพื่อวินิจฉัยหรือมีมติตามที่เห็นสมควร นอกจากนี้ การดําเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดนในระยะตอไป สามารถใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ไดยกรางรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ซึ่งเปนการทํางานภายใตคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ ที่มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน
และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) เปนฝายเลขานุการ
ก.ค. - ส.ค. ๕๙

จุลนิติ

๑๗
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

คณะกรรมการกฤษฎีกา ไดยกรางพระราชบัญญัตเิ ขตเศรษฐกิจพิเศษฉบับใหม และรางพระราชบัญญัติ
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เสนอตอ นายวิษณุ เครืองาม รองนายก
รัฐมนตรี เพื่อพิจารณาแลว และในสวนของรางพระราชบัญญัติพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
อยูระหวางการดําเนินการ
จุลนิติ : ในทรรศนะของทานเห็นวาการกําหนดมาตรการหรือแนวทางตาง ๆ
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยในปจจุบน
ั นี้
มีความเหมาะสมแลวหรือไม ประการใด และจะมีแนวทางใดที่จะทําใหการจัดตั้งเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษไดประโยชนสูงสุดทัง้ ตอประเทศชาติและประชานในพื้นทีเ่ ขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ
คุณพจณีฯ : การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเปนนโยบายสําคัญทีร่ ัฐบาล

ตองผลักดันใหมีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดผลสําเร็จที่เปนรูปธรรมและมีงบประมาณ
สนับสนุนอยางเพียงพอ ซึ่งรัฐบาลชุดนี้ไดกําหนดเปนแนวทางการพัฒนาที่ตองดําเนินการภายใต
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ รวมทัง้ ใหจัดทํา
แผนงบประมาณแบบบูรณาการ เพื่อมุงเนนขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
ใน ๕ พื้นที่ชายแดนเปาหมายระยะแรก (จังหวัดตาก จังหวัดสระแกว จังหวัดตราด จังหวัดมุกดาหาร
และจังหวัดสงขลา) และ ๕ พื้นที่ชายแดนเปาหมายระยะทีส่ อง (จังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม
จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเชียงราย และจังหวัดนราธิวาส) ใหตอเนื่องและเกิดผลเปนรูปธรรม โดยในป
พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดรับจัดสรรงบประมาณภายใตแผนบูรณาการงบประมาณ เรื่อง การพัฒนาพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ จํานวน ๖,๑๖๘.๙๒ ลานบาท ครอบคลุมทั้งในดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
อาทิ โครงการดานโครงสรางพื้นฐาน ดานศุลกากร นิคมอุตสาหกรรม แหลงนํ้า ปาไม สาธารณสุข แรงงาน
การวางผังเมือง และขอรับจัดสรรงบประมาณภายใตแผนบูรณาการงบประมาณ เรื่อง การพัฒนาพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ในป พ.ศ. ๒๕๖๐ ประมาณ ๓,๓๕๕ ลานบาท ทั้งนี้ เพื่อสรางความสมดุล ทั้งดาน
เศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดลอม และความมัน่ คง เพื่อพัฒนาพื้นทีช่ ายแดนใหเปนฐานเศรษฐกิจใหม
ของประเทศที่มีการเติบโตอยางยั่งยืน
นอกจากนี้ ตองมีการประสานนโยบายลงสูก ารปฏิบตั ิในระดับพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในระยะตอไปเปนปจจัยแหงความสําเร็จที่สาํ คัญ โดยหนวยงานสวนกลาง
และจังหวัดจําเปนตองประสานงานกันอยางใกลชิด และมีบทบาทเชิงรุกในการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น
กลาวคือ “หนวยงานสวนกลาง” ตองมีบทบาทสําคัญในการขับเคลือ่ นภารกิจการพัฒนาขางตน
สูการปฏิบัติในระดับพื้นที่ โดยผานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ซึ่งมี
คณะอนุกรรมการ จํานวน ๖ คณะ เปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนการดําเนินงานในแตละดาน
ใหแลวเสร็จตามเปาหมาย รวมทัง้ ประสานและติดตามความกาวหนาการดําเนินงานในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนทั้ง ๑๐ พืน้ ที่ และนําเสนอตอคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
(กนพ.) เพื่อแกไขปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นไดอยางทันทวงที โดยสามารถทบทวนผลการพัฒนา
ก.ค. - ส.ค. ๕๙

จุลนิติ

๑๙

“เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ : แนวทางและรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย”

และปรับเปลี่ยนการดําเนินงานใหสอดคลองตามสถานการณทเี่ ปลี่ยนแปลงไปเพื่อใหเกิดประโยชนกับ
พื้นทีแ่ ละประเทศมากที่สุด นอกจากนี้ ตองบูรณาการการจัดทําแผนงานและโครงการที่เกี่ยวของกับ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนระยะตอไป รวมทัง้ รวมมือกับประเทศเพื่อนบานเพื่อสนับสนุน
การพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจขามพรมแดนใหเพิ่มมากขึ้น
สวน “จังหวัด” ตองมีบทบาทเชิงรุกในการเปนเจาภาพหลักประสานภาคสวนในพื้นที่
ใหมีสวนรวมในการขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับพื้นทีค่ ูขนานไปกับการดําเนินงานของสวนกลาง
และตองติดตามและประเมินผลอยางสมํา่ เสมอ เพื่อใหการบริหารจัดการและสนับสนุนเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษมีความกาวหนาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการบริหารจัดการ “ศูนยบริการเบ็ดเสร็จ
ดานการลงทุน” และ “ศูนยบริการเบ็ดเสร็จดานแรงงาน” การประชาสัมพันธ และอํานวยความสะดวก
การลงทุ น และการสนั บ สนุน ให ผ ู ป ระกอบการและแรงงานในพื ้น ทีพ่ ั ฒ นาศั ก ยภาพของตนเอง
และสามารถแขงขันไดและมีความเปนอยูทดี่ ี ทั้งนี้ ควรมี “สํานักพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน” ในระดับจังหวัด เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการประสานและขับเคลือ่ นการดําเนินงานในระดับพืน้ ที่
จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอื่น ๆ
คุณพจณีฯ : การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเกี่ยวของกับการพัฒนา

ในหลายมิติ ทั้งในดานกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
ตองอาศัยความรวมมือของทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ
ทองถิ่น เอกชน และประชาชนในพื้นที่สนับสนุน
การพั ฒ นา นอกจากนี ้ การพั ฒ นาเขตพั ฒ นา
เศรษฐกิจพิเศษตองใชเงินลงทุนจํานวนมาก เชน
การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในหลายดาน
ทัง้ ดานการขนสง ดานชายแดน เขตอุตสาหกรรม
และระบบสาธารณู ป โภคสาธารณู ป การ ดั ง นั้ น
การพัฒนาจึงจําเปนตองแบงการดําเนินการเปน
ระยะและดําเนินการอยางคอยเปนคอยไป และมี
การประเมินผลการดําเนินงานทัง้ จากหนวยงาน
ผูรับผิดชอบโครงการและหนวยงานในพื้นทีเ่ พื่อ
ใหการลงทุนมีความสอดคลองกับความตองการของ
พืน้ ที่ กอใหเกิดประโยชนอยางแทจริงและอยูใ นระดับ
ที่เหมาะสม และจะตองรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน
ในการรวมกันพัฒนาเพื่อกอใหเกิดประโยชนรวม
ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน.

๒๐

จุลนิติ

ก.ค. - ส.ค. ๕๙
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คําคม

พระราชดํารัส
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ

“...เปนพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัววา ทําอยางไรจะใหชาวบาน
ไมเห็นวาปาเปนศัตรูกับเขา ชาวบานโดยมากมักจะไดรับลูกยุแลวก็บุกเขาไปตัดปา ตํารวจ
จะไปจับชาวบานซึง่ ยากจนนีก่ ล็ าํ บากจะทําใหศตั รูของประเทศไทยไดโอกาส จะทําอยางไรดี
ในทีส่ ดุ ทานก็คิดออกทานบอกวาถาชาวบานปลูกปาเสียเอง ดูแลปาเสียเอง เขาไดกินไดอยู
มีความสุขความเจริญในปา เขาก็จะดูแลปา ถึงไดเกิดโครงการปารักนํ้าขึ้น...”

พระราชทานแกคณะบุคคลตาง ๆ ที่เขาเฝาถวายชัยมงคล
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต
วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๖
(คัดลอกจากหนังสือประมวลพระราชดํารัส สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
ที่เกี่ยวของกับปาไมและสิ่งแวดลอม หนา ๒๑)

๒๖

จุลนิติ

ก.ค. - ส.ค. ๕๙
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติกาํ หนดความผิดเกี่ยวกับหางหุน สวนจดทะเบียนหางหุน สวนจํากัด
บริษัทจํากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั ิหลักการรางพระราชบัญญัติแกไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัตกิ าํ หนดความผิดเกี่ยวกับหางหุน สวนจดทะเบียน
หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ ตามที่กระทรวง
พาณิ ช ย เ สนอ และให ส  ง สํา นัก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าตรวจพิ จ ารณา โดยให รั บ ความเห็ น
ของกระทรวงยุตธิ รรมและสํานักงานศาลยุตธิ รรมไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณากอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญ คือ เปนการปรับปรุงกฎหมายในสวนที่
เกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัท การควบรวมบริษัท การจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนเพื่อลดอุปสรรคและ
เพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจใหเปนไปตามมาตรฐานสากล

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รางพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว และใหสงคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแหงชาติกอนเสนอสภานิติบัญญัตแิ หงชาติตอไป
โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญ คือ เปนการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ สรุปไดดังนี้
๑) กําหนดใหกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและกรรมการกํากับตลาดทุน
เทาที่เหลืออยูป ฏิบัตหิ นาที่ตอ ไปได ในระหวางที่ยังมิไดแตงตั้งกรรมการผูท รงคุณวุฒใิ นแตละคณะขึ้นใหม
๒) กําหนดใหบุคคลอื่นที่มใิ ชบริษทั ที่ออกหลักทรัพยอาจยื่นคําขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย
ทีอ่ อกใหมบางประเภทได ตลอดจนกําหนดใหบุคคลอื่นนั้นมีหนาที่ในการเปดเผยขอมูลและมีหนาที่
ที่ตองปฏิบัติภายหลังจากการไดรับอนุญาตเชนเดียวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย
ก.ค. - ส.ค. ๕๙
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๓) กําหนดใหบริษทั ที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศที่มมี าตรฐานในการคุม ครองผูล งทุน
เชนเดียวกับทีค่ ณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนดอาจไดรับยกเวน
การปฏิบัติหรือปฏิบัติแตกตางไปจากหลักเกณฑและวิธีการตามพระราชบัญญัตินี้ได
๔) กําหนดใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทําทะเบียนและการโอนที่ใชบังคับกับบริษัท
ที่ออกหุน กู ใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน หรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุน กูม าใชบงั คับแกการจัดทํา
ทะเบียนและการโอนหลักทรัพยอนื่ ใดทีค่ ณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศ
กําหนดตามมาตรา ๓๓ ดวยโดยอนุโลม และใหคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
มีอํานาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดทําทะเบียนและการโอนหลักทรัพย
ดังกลาวใหแตกตางจากกรณีทวั่ ไป เพื่อใหเหมาะสมกับลักษณะของหลักทรัพยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
๕) กําหนดใหอํานาจของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนในการออกประกาศเพื่อผอนผัน
หรือยกเวนการจัดทําหรือสงขอมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพยบางกรณี
๖) กําหนดใหกรรมการ ผูจัดการ ผูดํารงตําแหนงบริหาร และผูสอบบัญชีของบริษัท
ทีอ่ อกหลักทรัพย มีหนาทีจ่ ัดทําและเปดเผยรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย
และสั ญญาซื้อขายลว งหนาของตน คูส มรสหรือผูทอี่ ยูกินดวยกันฉันสามีภริยาและบุตรที่ยังไม
บรรลุนิติภาวะตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามหลักเกณฑ
และวิ ธี ก ารทีส่ ํ า นัก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย ป ระกาศกํ า หนด
นอกจากนี้ ยังไดกําหนดใหบริษัทหลักทรัพยสามารถลงทุนในหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุน
ของกองทุนรวมอื่นที่บริษทั หลักทรัพยเดียวกันนั้นเปนผูร บั ผิดชอบในการดําเนินการไดตอ เมื่อไดระบุไว
โดยชัดแจงในโครงการจัดการกองทุนรวมที่ไดรบั อนุมัตแิ ละในหนังสือชี้ชวน และไดปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ
เงื่อนไข และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด
๗) แกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในสวนที่ ๑ การปองกันการกระทําอันไมเปนธรรมเกี่ยวกับ
การซื้อขายหลักทรัพยของหมวด ๘ การกระทําอันไมเปนธรรมเกี่ยวกับการซือ้ ขายหลักทรัพยและ
การเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ โดยกําหนดหามมิใหกระทําการที่มีลักษณะเปนการกระทํา
อันไมเปนธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย และกําหนดบทสันนิษฐานในกรณีตาง ๆ ทีเ่ กี่ยวกับ
การกระทําอันไมเปนธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพยเพื่อประโยชนในการพิสูจนความผิดและ
เอาตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษได
๘) กําหนดใหพยานหลักฐานที่ไดมาตามความรวมมือระหวางหนวยงานตางประเทศ
กั บ สํา นัก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย ใช อ  า งเป น พยานหลั ก ฐาน
ในการดําเนินคดีทงั้ ปวงไดและกําหนดใหพนักงานสอบสวนอาจนําขอมูล ขอเท็จจริง เอกสาร
และหลักฐานตาง ๆ ที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยสงมอบ
ในการกลาวโทษผูกระทําความผิดมาเปนสวนหนึ่งของการสอบสวนคดีอาญาได
๙) แกไขเพิ่มเติมบทกําหนดโทษทางอาญาเพื่อใหมีความเหมาะสมและรองรับการกระทํา
ความผิดทีเ่ กี่ยวกับหลักทรัพยตามทีก่ ําหนดขึ้นใหม และแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติตาง ๆ ทีก่ ําหนด
บทสัน นิ ษ ฐานความรั บ ผิ ด ทางอาญาของผู  บ ริ ห ารนิ ติ บุ ค คลเพื ่อ ให ส อดคล อ งกั บ คํ า วิ นิ จ ฉั ย ของ
ศาลรัฐธรรมนูญ

๒๘
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๖) กํ า หนดให ท รั พ ย ส ิน ของมหาวิ ท ยาลั ย ทีใ่ ช เ พื ่อ ประโยชน ต ามวั ต ถุ ป ระสงค ข อง
มหาวิทยาลัยไมอยูในความรับผิดชอบแหงการบังคับคดีทงั้ ปวง รวมทัง้ การบังคับทางปกครองและ
บุคคลใดจะยกอายุความหรือระยะเวลาในการครอบครองขึ้นเปนขอตอสูกับมหาวิทยาลัยในเรื่อง
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัยมิได
๗) กําหนดใหมีอธิการบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด และรับผิดชอบการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย กําหนดวาระดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม และใหมี
อํานาจหนาที่ตามที่กําหนด
๘) กําหนดหลักเกณฑและวิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย
เรื่อง รางพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ตามทีก่ ระทรวงสาธารณสุขเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณารวมกับ
รางพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ที่อยูระหวางการตรวจพิจารณา แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณากอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
ทัง้ นี้ ใหกระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาดําเนินการตอไป
โดยรางพระราชบัญญัติดงั กลาวมีสาระสําคัญ คือ แกไขเพิ่มเติมอัตราคาธรรมเนียม
ทายพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ĂĆêøćÙŠćíøøöđîĊ÷öìšć÷óøąøćßïĆââĆêĉ
đÙøČęĂÜöČĂĒóì÷Ť ó.ý. ģĦĦĢ

ĂĆêøćÙŠćíøøöđîĊ÷öìšć÷
øŠćÜóøąøćßïĆââĆêĉđÙøČęĂÜöČĂĒóì÷Ť (ÞïĆïìĊę ..)
ó.ý. ....
úĆÖþèąĔïĂîčâćê
ĂĆêøćðŦÝÝčïĆî
úĆÖþèąĔïĂîčâćê
ĂĆêøćĔĀöŠ
(ÞïĆïúą: ïćì)
(ÞïĆïúą : ïćì)
Ģ. ĔïÝéìąđïĊ÷îÿëćî
Ģ,ġġġ
Ģ. ĔïÝéìąđïĊ÷îÿëćî
Ģġ,ġġġ
ðøąÖĂïÖćø
ðøąÖĂïÖćøñúĉê
(Ģ/Ģ) ĔïÝéìąđïĊ÷î
ģġ,ġġġ
ÿëćîðøąÖĂïÖćøîĞćđ×šć
ģ. ĔïĂîčâćêñúĉêđÙøČĂę ÜöČĂ Ģġġ,ġġġ
-ÙÜđéĉöĒóì÷Ť
Ĥ. ĔïĂîčâćêîĞćđ×šć
ģġġ,ġġġ
-ÙÜđéĉöđÙøČęĂÜöČĂĒóì÷Ť
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ĂĆêøćÙŠćíøøöđîĊ÷öìšć÷óøąøćßïĆââĆêĉ
đÙøČęĂÜöČĂĒóì÷Ť ó.ý. ģĦĦĢ
ĥ. ĔïĂîčâćê×ć÷đÙøČęĂÜöČĂ
Ēóì÷Ť
Ħ. ĔïĂîčâćêēÛþèć
đÙøČęĂÜöČĂĒóì÷Ť
ħ. ĔïĒÝšÜøć÷úąđĂĊ÷éñúĉ ê
đÙøČĂę ÜöČĂĒóì÷Ť
Ĩ. ĔïĒÝšÜøć÷úąđĂĊ÷éîĞćđ×šć
đÙøČĂę ÜöČĂĒóì÷Ť
-

Ģġ,ġġġ

ĂĆêøćÙŠćíøøöđîĊ÷öìšć÷
øŠćÜóøąøćßïĆââĆêĉđÙøČęĂÜöČĂĒóì÷Ť (ÞïĆïìĊę ..)
ó.ý. ....
-ÙÜđéĉö-

Ģġ,ġġġ

-ÙÜđéĉö-

Ħġ,ġġġ

-ÙÜđéĉö-

Ģġġ,ġġġ

-ÙÜđéĉö-

-

-

-

ĩ. ĀîĆÜÿČĂøĆïøĂÜ
Ī. ĔïøĆïøĂÜÖćøðøąđöĉî
đÙøČęĂÜöČĂĒóì÷Ťêćö
öćêøć ģģ
Ģġ. ĔïĒìîĔïÝéìąđïĊ÷î
ÿëćîðøąÖĂïÖćø ĔïĒìî
ĔïĂîčâćê ĔïĒìîĔïøĆïĒÝšÜ
øć÷ÖćøúąđĂĊ÷é ĔïĒìî
ĔïøĆïøĂÜÖćøðøąđöĉî
đÙøČęĂÜöČĂĒóì÷Ťêćö
öćêøć ģģ ĒúąĔïĒìî
ĀîĆÜÿČĂøĆïøĂÜ
ĢĢ. ÙĞć×ĂÝéìąđïĊ÷îÿëćî
ðøąÖĂïÖćø
Ģģ. ÙĞć×ĂĂîčâćê
ĢĤ. ÙĞć×ĂĒÝšÜøć÷Öćø
úąđĂĊ÷é
-

ģ,ġġġ
ģ,ġġġ

(Ĩ/Ģ) ĔïøĆïÝéĒÝšÜñúĉê
đÙøČęĂÜöČĂĒóì÷Ť
(Ĩ/ģ) ĔïøĆïÝéĒÝšÜîĞćđ×šć
đÙøČęĂÜöČĂĒóì÷Ť
ĩ. ĀîĆÜÿČĂøĆïøĂÜ
-ÙÜđéĉö-

Ħġġ

-ÙÜđéĉö-

Ģġġ

-ÙÜđéĉö-

Ģ,ġġġ
Ħġġ
-

Ħ,ġġġ
Ģġ,ġġġ
Ħ,ġġġ

-ÙÜđéĉöĢĤ. ÙĞć×ĂĒÝšÜøć÷úąđĂĊ÷é

Ģ,ġġġ

(ĢĤ/Ģ) ÙĞć×ĂÝéĒÝšÜñúĉê

Ģ,ġġġ

ก.ค. - ส.ค. ๕๙
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ĂĆêøćÙŠćíøøöđîĊ÷öìšć÷óøąøćßïĆââĆêĉ
đÙøČęĂÜöČĂĒóì÷Ť ó.ý. ģĦĦĢ
ģġ. ÖćøêŠĂĂć÷čĔïøĆïĒÝšÜøć÷ÖćøúąđĂĊ÷é
đìŠćÖĆïÙŠćíøøöđîĊ÷öĔïøĆïĒÝšÜøć÷ÖćøúąđĂĊ÷é
ðøąđõìîĆĚî ė ĒêŠúąÞïĆï
ģĢ. ÙĞć×ĂĂČîę ė

Ģ,ġġġ

ĂĆêøćÙŠćíøøöđîĊ÷öìšć÷
øŠćÜóøąøćßïĆââĆêĉđÙøČęĂÜöČĂĒóì÷Ť (ÞïĆïìĊę ..)
ó.ý. ....
-ÙÜđéĉö(ģġ/Ģ) ÖćøêŠĂĂć÷čĔïøĆïÝé Ģ,ġġġ
ĒÝšÜñúĉê
(ģġ/ģ) ÖćøêŠĂĂć÷čĔïøĆïÝé ģ,ġġġ
ĒÝšÜîĞćđ×šć
-ÙÜđéĉö-

เรื่อง รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ และใหสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แหงชาติพิจารณากอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญ ดังนี้
๑) แกไขเพิ่มเติมบทนิยามคําวา “พนักงานไตสวน” โดยแกไขคุณสมบัติของพนักงาน
ไตสวน จากเดิมทีแ่ ตงตัง้ จากพนักงานเจาหนาทีซ่ ึ่งดํารงตําแหนงระดับชํานาญการหรือเทียบเทาขึน้ ไป
เป น แต ง ตั ้ง จากพนั ก งานเจ า หน า ทีใ่ นสาขากระบวนการยุติ ธ รรมทีผ่  า นการอบรมตามหลั ก สู ต ร
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๒) แกไขเพิ่มเติมใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจมอบหมายใหพนักงานไตสวนเปน
ผูด าํ เนินการแสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อใหไดขอ เท็จจริงเพียงพอตอการไตสวน
ขอเท็จจริง และกําหนดใหพนักงานไตสวนที่ไดรับมอบหมายมีอํานาจตามมาตรา ๒๕ (๑) (๒) และ (๓)
เชน มีคําสัง่ ใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือราชการสวนทองถิ่น ปฏิบัติการทั้งหลายอันจําเปนแกการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
หรือเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคําเพื่อประโยชน
แหงการไตสวนขอเท็จจริง ขอใหศาลออกหมายเพื่อเขาไปในเคหสถาน สถานที่ทําการ มีหนังสือ
ขอใหหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น หรือหนวยงานเอกชน
ดํ า เนิ น การเพื ่อ ประโยชน แ ห ง การปฏิ บั ติ ห น า ที ่ การไต ส วนข อ เท็จ จริ ง หรื อ การวิ นิ จ ฉั ย ชี ้ข าด
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนตน และมีอํานาจลงนามในหนังสือเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจ
หนาทีข่ องคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว
ก.ค. - ส.ค. ๕๙
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง รางพระราชบัญญัติปโ ตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัตภิ าษี
เงินไดปโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังนี้
(๑) เห็นชอบรางพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติ
ภาษีเงินไดปโ ตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ ของกระทรวงพลังงาน ที่สาํ นักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว และสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา
กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
(๒) รับทราบผลการพิจารณารางพระราชบัญญัตปิ โ ตรเลียม พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติ
ภาษีเงินไดปโ ตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึง่ สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติเสนอ ตามทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเสนอ และใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสงผลการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาใหสภานิติบัญญัติแหงชาติทราบดวย
(๓) ใหกระทรวงพลังงานศึกษาโครงสรางขององคกร อํานาจหนาที่ กลไกการใชงบประมาณ
และบุคลากร ผลกระทบ ขอดี ขอเสีย และแนวทางในการดําเนินการของบรรษัทนํา้ มันแหงชาติ
และรวมกับกระทรวงการคลัง ศึกษาผลกระทบ ขอดี ขอเสีย และแนวทางในการดําเนินการปรับปรุง
กฎหมายตามข อ เสนอของสมาชิ ก สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห ง ชาติ ท เี ่ สนอร า งพระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล า ว
รวม ๒ ฉบับ ให ล ะเอี ย ดรอบคอบ หากเห็น สมควรให ปรับ ปรุ ง แก ไขในประเด็ นใด ๆ ให เ สนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
๑) รางพระราชบัญญัติปโ ตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเปนการแกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ดังนี้
๑.๑) กําหนดเพิ่มทางเลือกในการใหสทิ ธิสาํ รวจและผลิตปโตรเลียมโดยนําระบบสัญญา
แบงปนผลผลิตมาใชในการบริหารจัดการทรัพยากรปโตรเลียม
๑.๒) กําหนดใหผใู ดที่จะสํารวจหรือผลิตปโตรเลียมตองไดรบั สัมปทานหรือไดรบั สัญญา
แบงปนผลผลิต โดยการขอและการไดรับสิทธิเปนผูรับสัญญาแบงปนผลผลิตใหเปนไปตามทีก่ ําหนด
ในหมวด ๓/๑ สัญญาแบงปนผลผลิต
๑.๓) กําหนดหนาที่ผูรับสัญญาแบงปนผลผลิตเปนผูนําสงคาภาคหลวง โดยหักจาก
ผลผลิตรวมของปโตรเลียมในอัตรารอยละ ๑๐ ตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลา
ที่กําหนดในกฎกระทรวง
๑.๔) เพิ่มหมวด ๓/๒ สัญญาจางสํารวจและผลิต เพื่อกําหนดหลักเกณฑตา ง ๆ เกี่ยวกับ
สัญญาจางสํารวจและผลิต กําหนดวิธีการในการนําระบบสัญญาจางสํารวจและผลิตมาใช

๓๔
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๑.๕) กําหนดหนาทีใ่ หสวนราชการที่ไดเงินมาจากการขายหรือจําหนายผลผลิต
ปโตรเลียมตองนํามาจายเปนคาภาคหลวงกอนจะนํามาจายคาจางสํารวจและผลิตหรือคาใชจาย
อื่น ๆ และหากยังมีเงินคงเหลือใหนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน โดยตองจายคาภาคหลวงในอัตรา
รอยละ ๑๐ ของผลผลิตปโตรเลียมที่ผลิตได
๑.๖) ยกเวนใหผูรับสัมปทานไมตองเสียคาภาคหลวงสําหรับปโตรเลียมที่ขายหรือ
จําหนายเฉพาะกรณีกาซธรรมชาติทผี่ ลิตและใชไปในสภาพเดิมในราชอาณาจักร เพื่อการวิเคราะห
ทดลอง ผลิต และอนุรักษปโตรเลียม
๑.๗) ยกเลิกการใหชําระคาภาคหลวงเปนเงินตราตางประเทศได
๒) รางพระราชบัญญัตภิ าษีเงินไดปโ ตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญ คือ เปนการ
แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโ ตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ เพื่อกําหนดผูม หี นาที่เสียภาษีเงินได
ปโตรเลียมเพิ่มขึ้น และกําหนดอัตราและหลักเกณฑในการคํานวณภาษีเงินไดปโตรเลียมในระบบ
การทําสัญญาแบงปนผลผลิตตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียม

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง รางพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัตกิ ารจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว และสงใหคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณากอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญ ดังนี้
๑) กําหนดใหรางพระราชบัญญัตินี้บังคับกับหนวยงานของรัฐทุกแหง ไดแก ราชการ
ส วนกลาง ราชการสว นภูมิภ าค ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิส าหกิจ ตามกฎหมายวาดวยวิธีการ
งบประมาณ องคการมหาชน องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ หนวยงานอิสระ
ของรัฐและหนวยงานอืน่ ทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง เวนแตการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจทีเ่ กีย่ วกับ
การพาณิชยโดยตรงที่มีลักษณะเปนการผลิต หรือจําหนาย หรือบริการเพื่อหารายได การดําเนินการ
จัดหายุทโธปกรณและการบริการทางทหารโดยวิธีรัฐบาลตอรัฐบาล และการดําเนินการโดยใชเงินกู
และเงินชวยเหลือที่สัญญาหรือขอกําหนดในการใหเงินกูหรือเงินชวยเหลือกําหนดไวเปนอยางอื่น
๒) กําหนดหลักการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุไว ๔ ประการ ไดแก ความคุมคา
ความโปรงใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได
๓) กําหนดใหภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
โดยอาจจัดใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการสังเกตการณขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดของการจัดซื้อจัดจาง
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ก็ไดและมีการจัดทําขอตกลงคุณธรรมตามโครงการความรวมมือปองกันการทุจริตในการจัดซือ้ จัดจาง
ภาครัฐ เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหประชาชนไดมีโอกาสเขามาตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐ
๔) กําหนดคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตนิ ้ไี ว ๕ คณะ ไดแก คณะกรรมการนโยบาย
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ คณะกรรมการกํากับราคากลางและขึ้นทะเบียนผูประกอบการ คณะกรรมการ
ความรวมมือปองกันการทุจริต และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณและขอรองเรียน โดยมีปลัดกระทรวง
การคลังเปนประธาน มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณและขอรองเรียน และอื่น ๆ
๕) กําหนดใหกรมบัญชีกลางทําหนาที่เปนองคกรสนับสนุนดูแลการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ มีอํานาจหนาที่ในการดูแลและพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส จัดทําฐานขอมูลราคาอางอิงของพัสดุ รวบรวม วิเคราะห และประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของหนวยงานของรัฐและจัดทํารายงานเสนอตอคณะกรรมการนโยบาย และจัดใหมีการฝกอบรม
เพื่อสงเสริมและพัฒนาเจาหนาทีใ่ หมีความรูความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐตามหลักวิชาชีพ
๖) กําหนดกระบวนการจัดซื้อจัดจาง ดังนี้
๖.๑) การจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางประจําป และใหประกาศเผยแพรแผนในระบบ
เครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๖.๒) วิธกี ารจัดซื้อจัดจางและการจางที่ปรึกษา ใหกระทําได ๓ วิธี ไดแก (๑) วิธปี ระกาศ
เชิญชวนทั่วไป (๒) วิธีคัดเลือก (๓) วิธีเฉพาะเจาะจง สวนวิธีการจางออกแบบและควบคุมงาน
นอกจากวิธีดังกลาวขางตนใหเพิ่มอีก ๑ วิธี คือ วิธีประกวดแบบ
๖.๓) การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ กําหนดใหมเี กณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ
โดยใหพจิ ารณาคุณภาพประกอบราคาได โดยไมจาํ เปนตองใชราคาตํ่าสุดเสมอไป แตการจะใชเกณฑใด
และใหนํา้ หนักในแตละเกณฑเทาใด ตองมีการประกาศใหทราบเปนการลวงหนาในประกาศเชิญชวน
ใหเขารวมการจัดซื้อจัดจาง
๖.๔) การขึ้นทะเบียนผูประกอบการ โดยกําหนดใหผูประกอบการกอสรางตองขึ้น
ทะเบียนไวกบั กรมบัญชีกลาง ทั้งนี้เพื่อใหการพิจารณาจัดชั้นผูป ระกอบการกอสรางเปนมาตรฐานเดียวกัน
๖.๕) การรวมซื้อรวมจาง กําหนดใหหนวยงานของรัฐแหงหนึ่งแหงใด อาจดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางพัสดุใหกบั หนวยงานของรัฐแหงอื่น ๆ ก็ได ภายใตกรอบขอตกลงระหวางหนวยงานของรัฐ
ผูจัดซื้อจัดจางและคูสัญญา
๖.๖) การเปดเผยขอมูลการจัดซื้อจัดจางในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
โดยกําหนดใหมีการเปดเผยขอมูลตั้งแตขั้นตอนการเปดเผยแผนการจัดซื้อจัดจางประจําป การจัดทํา
ประกาศเชิญชวน การกําหนดเกณฑการพิจารณาขอเสนอ การประกาศผลผูชนะการเสนอราคา
การประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจาง การทําสัญญาและการแกไขสัญญา ซึ่งกระบวนการดังกลาวจะเปน
การสรางความเชื่อมั่นตอสาธารณชนในการเขามาตรวจสอบการจัดซือ้ จัดจางภาครัฐไดอยางเต็มรูปแบบ
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๖.๗) กําหนดเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูป ระกอบการโดยผลการประเมิน
ใหเปนสวนหนึง่ ของการพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติของผูทจี่ ะเขายืน่ ขอเสนอหรือเขาทําสัญญา
กั บ หน ว ยงานของรั ฐ โดยผู ท ไี ่ ม ผ  า นเกณฑ ท ีก่ ํ า หนดจะถู ก ระงั บ การยื ่น ข อ เสนอหรื อ ทํา สั ญ ญา
กับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว จนกวาจะมีผลการประเมินผานเกณฑที่กําหนด
๖.๘) กําหนดใหผูซึ่งไดยืน่ ขอเสนอเพื่อทําการจัดซื้อจัดจางพัสดุกับหนวยงานของรัฐ
มีสิทธิอุทธรณเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางพัสดุ กรณีทีเ่ ห็นวาหนวยงานของรัฐมิไดปฏิบัติใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ และวิธกี ารที่กาํ หนดในพระราชบัญญัตนิ ้ี และหากผูอ ุทธรณไมพอใจผลของคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณก็มีสิทธิฟองคดีตอศาล แตการฟองคดีดังกลาวไมมีผลกระทบตอการจัดซื้อจัดจาง
ที่ไดมีการลงนามในสัญญาแลว
๖.๙) กําหนดบทกําหนดโทษ โดยกรณีทเี่ จาหนาทีป่ ฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่
ตามพระราชบัญญัตินีโ้ ดยมิชอบ เพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวน
การปฏิบัติหนาทีต่ ามพระราชบัญญัตินี้โดยทุจริต ตองระวางโทษตามที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับ
การกระทําความผิดนั้น และผูใชหรือผูสนับสนุนในการกระทําความผิดดังกลาวตองระวางโทษ
ตามที่กําหนดไวสําหรับความผิดดังกลาวดวย
เรื่อง รางพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และใหสง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให
รับความเห็นของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ธนาคารแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการ
กํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย ไ ปประกอบการพิ จ ารณาด ว ย แล ว ส ง ให ค ณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณากอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญ คือ เปนการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยแกไขขอบเขตของ “หนี้สาธารณะ” ใหครอบคลุมเฉพาะหนี้
ทีก่ ระทรวงการคลังมีอํานาจบริหารจัดการและรับผิดชอบโดยไมรวมหนี้ของหนวยงานในภาคการเงิน
และ “หนีเ้ งินกูทีเ่ ปนความเสี่ยงทางการคลัง” อันไดแกหนี้เงินกูของหนวยงานในกํากับดูแลของรัฐ
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น กําหนดหลักเกณฑในการกํากับดูแลภาระความเสี่ยงทางการคลัง
ปรับปรุงองคประกอบและเพิ่มเติมอํานาจของคณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหนี้สาธารณะ
ใหครอบคลุมและมีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น ตลอดจนขยายกรอบการลงทุนในประเทศโดยใหกองทุน
บริหารเงินกูเพื่อการปรับโครงสรางหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศสามารถ
ลงทุนในตราสารหนี้ของธนาคารแหงประเทศไทยได
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เรื่อง รางพระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานขององคการระหวางประเทศและ
การประชุมระหวางประเทศในประเทศไทย พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัตหิ ลักการรางพระราชบัญญัตคิ มุ ครองการดําเนินงานขององคการ
ระหวางประเทศและการประชุมระหวางประเทศในประเทศไทย พ.ศ. .... ตามทีก่ ระทรวงการตางประเทศ
เสนอ และใหสง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณากอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญ ดังนี้
๑) กําหนดใหการใหความคุมครองการดําเนินงานขององคการระหวางประเทศหรือ
การประชุมระหวางประเทศตองทําความตกลงเปนหนังสือ รวมทั้งจะตองเปนไปตามที่กําหนดไว
และใหเทาทีจ่ ําเปนเพื่อประโยชนแกการดําเนินงานขององคการระหวางประเทศหรือการประชุม
ระหวางประเทศ โดยคํานึงถึงพันธกรณีของประเทศไทยตามกฎหมายระหวางประเทศ แนวปฏิบัติ
ระหวางประเทศและสถานะขององคการระหวางประเทศนั้น
๒) กําหนดใหในการดําเนินการเพื่อทําความตกลงคุมครองการดําเนินงานขององคการ
ระหว า งประเทศหรื อ การประชุ ม ระหว า งประเทศ หน ว ยงานที ่รั บ ผิ ด ชอบต อ งหารื อ กระทรวง
การตางประเทศเพื่อขอคําแนะนําเกี่ยวกับการใหความคุมครองดังกลาว
๓) กําหนดใหหนวยงานที่รบั ผิดชอบเสนอความตกลงคุม ครองการดําเนินงานขององคการ
ระหวางประเทศหรือการประชุมระหวางประเทศพรอมทั้งคําแนะนําของกระทรวงการตางประเทศ ไปยัง
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบกอนดําเนินการใหมีผลผูกพันตามความตกลง
๔) กําหนดใหองคการระหวางประเทศตามความตกลงที่ไดทําขึ้นไดรับความคุมครอง
การดําเนินงาน ทัง้ นี้ เทาที่ระบุในความตกลงนั้น สวนหัวหนาและรองหัวหนาของสํานักงานขององคการ
ระหวางประเทศ รวมทั้งเจาหนาทีข่ ององคการระหวางประเทศ ซึ่งจะไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน
ตองไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการตางประเทศดวย
๕) กําหนดใหการประชุมระหวางประเทศและบุคคลที่เขารวมการประชุมระหวางประเทศ
ตามความตกลงทีไ่ ดทําขึ้นไดรับเอกสิทธิ์และความคุมกันในระหวางการประชุมระหวางประเทศ
หรื อ การเข า มาในประเทศไทยเพื ่อ ปฏิ บั ติ ห น า ทีห่ รื อ ในการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ หรื อ การปฏิ บั ติ ห น า ที ่
ทั้งนี้ เทาที่ระบุในความตกลงนั้น
๖) กําหนดขอบเขตของเอกสิทธิ์และความคุม กันขององคการระหวางประเทศและบุคลากร
ขององคการระหวางประเทศระดับรัฐบาล องคการระหวางประเทศระดับกึง่ รัฐบาลและองคการเอกชน
ระหวางประเทศ โดยจะไดรับเอกสิทธิ์และความคุมกันไมเกินกวาที่กําหนดไว เชน การยกเวนขอจํากัด
เกี่ยวกับการเขาเมืองและการจดทะเบียนคนตางดาว ขอจํากัดดานการเงินและการแลกเปลี่ยน
เงินตรา การยกเวนภาษีทางตรง อากรศุลกากรและขอหามขอจํากัดวาดวยการนําเขาและสงออกสิ่งของ
บางประเภท รวมทัง้ กําหนดใหบุคคลอื่นซึ่งปฏิบัติภารกิจเพื่อองคการระหวางประเทศระดับรัฐบาล
จะไดรบั ความคุม กันจากการดําเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับถอยคําดวยวาจาหรือเปนลายลักษณอกั ษร
และการกระทําทั้งปวงที่ไดกระทําในตําแหนงหนาที่ ทั้งนี้ เฉพาะที่ไดกระทําโดยสุจริต
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๗) กําหนดขอบเขตของเอกสิทธิ์และความคุมกันของการประชุมระหวางประเทศ ผูแทน
ของรัฐหรือรัฐบาล เจาหนาที่องคการระหวางประเทศ ผูเ ขารวมการประชุม หรือบุคคลอื่น ซึ่งปฏิบตั ภิ ารกิจ
เพื่อการประชุมระหวางประเทศ จะไดรบั เอกสิทธิ์และความคุม กันในระหวางการประชุมในประเทศไทย
หรือเขามาในประเทศไทยเพื่อปฏิบัติหนาทีห่ รือภารกิจเกี่ยวกับการประชุมนั้นไมเกินกวาทีก่ ําหนดไว
เชน การยกเวนอากรศุลกากรและขอหามขอจํากัดวาดวยการนําเขาและสงออกสิง่ ของบางประเภท
และความคุมกันจากการดําเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับถอยคําดวยวาจาหรือเปนลายลักษณอักษร
และการกระทําทั้งปวงที่ไดกระทําในตําแหนงหนาที่ ทั้งนี้ เฉพาะที่ไดกระทําโดยสุจริต

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง รางพระราชบัญญัติองคการสงเคราะหทหารผานศึก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติองคการสงเคราะหทหารผานศึก
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ และใหสง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติพจิ ารณากอนเสนอสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ
ตอไป
กระทรวงกลาโหมเสนอว า องค ก ารสงเคราะห ท หารผ า นศึ ก เป น องค ก ารของรั ฐ
เพื่อการกุศลที่จดั ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัตอิ งคการสงเคราะหทหารผานศึก พ.ศ. ๒๕๑๐ มีวตั ถุประสงค
เพื่อการสงเคราะหทหารผานศึก ครอบครัวทหารผานศึกและทหารนอกประจําการ มีสภาทหารผานศึก
ซึ่งทําหนาทีว่ างนโยบายและควบคุมกิจการทั่วไปขององคการสงเคราะหทหารผานศึก แตโดยที่
พระราชบัญญัตอิ งคการสงเคราะหทหารผานศึก พ.ศ. ๒๕๑๐ ไดใชมาเปนระยะเวลานาน จึงสมควรแกไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติดังกลาวในสวนทีเ่ กี่ยวกับองคประกอบของสภาทหารผานศึกใหสอดคลองกับ
ภารกิจในปจจุบัน เพือ่ ใหสามารถบริหารงานขององคการทหารผานศึกไดดวยความคลองตัวยิง่ ขึน้
โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญ ดังนี้
พระราชบัญญัติองคการสงเคราะหทหารผานศึก
พ.ศ. ๒๕๑๐

มาตรา ๑๔ ใหมีสภาทหารผานศึกประกอบดวย
รัฐมนตรีเปนนายก ผูอํานวยการเปนอุปนายก
รองผูอ ํานวยการเปนกรรมการโดยตําแหนง และ
กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งดวยความเห็นชอบ
ของสภากลาโหม คือ จากทหารผานศึกประจําการ
เจ็ดคน และทหารผานศึกนอกประจําการเกาคน

รางพระราชบัญญัติองคการสงเคราะห
ทหารผานศึก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

มาตรา ๑๔ ใหมีสภาทหารผานศึกประกอบดวย
รัฐมนตรีเปนนายก รัฐมนตรีชว ยวาการกระทรวง
กลาโหมเปนอุปนายกคนที่หนึ่ง ปลัดกระทรวง
กลาโหมเปนอุปนายกคนที่สอง ผูอ าํ นวยการเปน
อุปนายกคนที่สาม รองผูอ ํานวยการเปนกรรมการ
โดยตําแหนง และกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง
ดวยความเห็นชอบของสภากลาโหม คือ จากทหาร
ผานศึกประจําการหกคน และทหารผานศึกนอก
ประจําการเกาคน
ก.ค. - ส.ค. ๕๙
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พระราชบัญญัติองคการสงเคราะหทหารผานศึก
พ.ศ. ๒๕๑๐

รางพระราชบัญญัติองคการสงเคราะห
ทหารผานศึก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ใหเลขานุการ อผศ. เปนเลขาธิการของสภา
ทหารผานศึกโดยตําแหนง
มาตรา ๒๑ ใหนายกสภาทหารผานศึก
เปนประธานในที่ประชุม ถานายกสภาทหาร
ผานศึกไมมาประชุม ใหอุปนายกสภาทหาร
ผานศึกเปนประธาน ถาอุปนายกสภาทหารผานศึก
ก็ไมมาประชุม ใหทปี่ ระชุมเลือกกรรมการ
คนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม

ใหเลขานุการ อผศ. เปนเลขาธิการของสภา
ทหารผานศึก โดยตําแหนง
มาตรา ๒๑ ใหนายกสภาทหารผานศึกเปน
ประธานในที่ประชุม ถานายกสภาทหารผานศึก
ไมมาประชุม ใหอุปนายกสภาทหารผานศึก
คนทีห่ นึ่งเปนประธาน ถาอุปนายกสภาทหาร
ผานศึกคนที่หนึ่งไมมาประชุม ใหอปุ นายกสภา
ทหารผานศึกคนที่สองเปนประธาน ถาอุปนายก
สภาทหารผ า นศึ ก คนทีส่ องไม ม าประชุ ม
ให อ ุป นายกสภาทหารผ า นศึ ก คนทีส่ าม
เปนประธาน ถาอุปนายกสภาทหารผานศึกคน
ที่สามก็ไมมาประชุม ใหท่ปี ระชุมเลือกกรรมการ
คนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง รางพระราชบัญญัติการบริหารการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด
พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติการบริหารการแกไขบําบัดฟนฟูเด็ก
และเยาวชนที่กระทําผิด พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา
กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญ ดังนี้
๑) กําหนดใหมีคณะกรรมการนโยบายการบริหารการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชน
ทีก่ ระทําผิด โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมเปนประธานกรรมการและปลัดกระทรวงยุติธรรม
เปนรองประธานกรรมการ กรรมการประกอบดวยกรรมการโดยตําแหนงจากหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณเปนที่ประจักษดานจิตวิทยา ดานสังคมสงเคราะห ดานสาธารณสุข ดานการศึกษา
ดานสิทธิเด็กและดานการคุม ครองเด็ก โดยใหอธิบดีกรมพินจิ และคุม ครองเด็กและเยาวชนเปนกรรมการ
และเลขานุการ
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๒) กําหนดใหคณะกรรมการนโยบายการบริหารการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนที่
กระทําผิดมีอาํ นาจหนาที่กาํ หนดนโยบายและทิศทางในการบริหารการแกไขบําบัดฟน ฟูเด็กและเยาวชน
ทีก่ ระทําผิด ใหคําแนะนําหรือคําปรึกษาแกรัฐมนตรีในการออกกฎหมาย ระเบียบและประกาศตาม
พระราชบัญญัตินี้ พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนที่
กระทําผิด กําหนดหรือเสนอแนะแนวทางกลยุทธและมาตรการในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรมสําหรับเด็ก
๓) กําหนดใหอธิบดีกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนมีอํานาจกําหนดอํานาจและ
หนาที่ของเจาพนักงานพินิจ
๔) กํ า หนดห า มมิ ใ ห ใช เ ครื่ อ งพั น ธนาการใด ๆ แก เ ด็ ก และเยาวชนที ่อ ยู  ใ นสถานที ่
ควบคุม เวนแตจะมีเหตุจําเปนอยางยิง่ อันมิอาจหลีกเลี่ยงได เพื่อปองกันการหลบหนีหรือเพื่อความ
ปลอดภัยของเด็กหรือเยาวชนหรือบุคคลอื่น โดยใหผูอํานวยการมีอํานาจสั่งใหใชเครื่องพันธนาการ
แกเด็กและเยาวชนที่อยูในสถานที่ควบคุมและใหเจาพนักงานพินิจบันทึกเหตุผลหรือความจําเปน
๕) กําหนดใหเจาพนักงานพินิจจะรับเด็กและเยาวชนซึ่งตองหาวากระทําความผิดไว
ในระหวางการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี หรือตามคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลไวควบคุมดูแลเพื่อแกไข
บําบัดฟนฟูหรือฝกอบรมในสถานที่ควบคุมไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือ
เมื่อไดรับหมายควบคุมตัวหรือคําพิพากษาหรือคําสั่งศาล
๖) กํ า หนดให เ พื ่อ ประโยชน ใ นการดู แ ลแก ไขบํ า บั ด ฟ  น ฟู แ ละพั ฒ นาพฤติ นิ สั ย เด็ ก
หรือเยาวชนใหกลับตนเปนคนดี ใหอธิบดีจัดใหมีระบบการจําแนกเด็กและเยาวชนในสถานที่ควบคุม
ของสถานพินิจและศูนยฝกและอบรม หลักเกณฑและวิธีการจําแนกใหเปนไปตามระเบียบที่อธิบดี
กํ า หนด และให ส ถานที ่ค วบคุ ม จั ด ให มี ก ารจํ า แนกเด็ ก หรื อ เยาวชน เพื ่อ กํ า หนดวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ
ตอเด็กและเยาวชน การวางแผนแกไขบําบัดฟน ฟู และการรายงานขอเท็จจริง พรอมทั้งเสนอความเห็น
เกี่ยวกับการลงโทษ หรือการใชวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนที่เหมาะสมตอศาล
๗) กํ า หนดวิ ธี ก ารแก ไขบํ า บั ด ฟ  น ฟู ห รื อ ฝ ก อบรมเด็ ก หรื อ เยาวชน กํ า หนดวิ ธี ก าร
และเปาหมายในการกลับคืนสูครอบครัวและสังคม และการจัดทําแผนการแกไขบําบัดฟนฟูหรือ
แผนการฝกอบรมเด็กหรือเยาวชน ตลอดจนการกําหนดใหสถานพินิจจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟูเด็ก
หรือเยาวชนเปนรายบุคคล
๘) กําหนดการเตรียมความพรอมกอนปลอยและการติดตามภายหลังปลอยจากสถานที่
ควบคุมตามหลักเกณฑที่กําหนดในระเบียบกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
๙) กําหนดโทษปรับสําหรับผูทีไ่ ดรับอนุญาตใหเขาไปในสถานทีค่ วบคุมแตไมปฏิบัติตาม
ระเบียบ กําหนดโทษสําหรับผูท ่ีนําเขามาซึ่งสิ่งของตองหามเขาไปในสถานที่ควบคุมโดยไมไดรบั อนุญาต
และตองวางระโทษจําคุกไมเกิน ๑ ปหรือปรับไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ และถาผูกระทํา
ความผิดเปนเจาพนักงานพินิจหรือเจาหนาที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการดูแลเด็กและเยาวชนสถานที่ควบคุม
ตองระวางโทษเปน ๓ เทาของโทษที่กําหนดไว
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รางพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และใหสง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรบั
ข อ สัง เกตของคณะกรรมการการกระจายอํ า นาจให แ ก อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ ่น ไปประกอบ
การพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณากอนเสนอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
โดยรางพระราชบัญญัติดงั กลาวมีสาระสําคัญ คือ เปนการแกไขเพิม่ เติมบทนิยาม กําหนด
ใหโรงงานมีการจัดทําการประกันภัย หลักประกันหรือกองทุนสําหรับเยียวยาความเสียหายตอชีวิต
และทรัพยสินของบุคคลภายนอก กําหนดใหมีผูตรวจสอบเอกชนซึ่งสามารถตรวจสอบโรงงาน
หรือเครื่องจักรได กําหนดหนาทีข่ องผูประกอบกิจการโรงงานขนาดใหญ กําหนดใหการเริ่มประกอบ
กิจการของโรงงานตองขออนุญาต กําหนดหลักเกณฑการขยายโรงงาน กําหนดอายุใบอนุญาตตรวจสอบ
หรือรับรอง วิธกี ารออกใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบและหรือรับรอง กําหนดการสิ้นอายุของใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน กําหนดวิธีการตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน กําหนดระยะเวลา
ในการตออายุของใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน กําหนดหลักเกณฑการรับโอนใบอนุญาต
กําหนดหลักเกณฑการเลิกประกอบกิจการโรงงาน กําหนดบัญชีอตั ราคาธรรมเนียมใหม เพิ่มบทลงโทษ
และกําหนดบทเฉพาะกาล
เรื่อง รางพระราชบัญญัติการเสริมสรางประสิทธิภาพในการบังคับตามคําสั่งศาล
ในคดีอาญา พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบดังนี้
๑) อนุม ัติ ห ลัก การร า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารเสริ ม สร า งประสิ ท ธิ ภ าพในการบั ง คั บ
ตามคําสั่งศาลในคดีอาญา พ.ศ. .... ตามที่สาํ นักงานศาลยุตธิ รรมเสนอ และใหสง สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาโดยใหรับความเห็นของกระทรวงการคลังและกระทรวงยุติธรรมไปประกอบ
การพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณากอนเสนอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
๒) รับทราบแผนการจัดทํากฎหมายลําดับรองและกรอบระยะเวลาของรางพระราชบัญญัติ
ตามที่สํานักงานศาลยุติธรรมเสนอ

๔๒

จุลนิติ

ก.ค. - ส.ค. ๕๙

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญ ดังนี้
๑) กํ า หนดให ศ าลอาจมี คํ า สั ่ง แต ง ตั ้ง บุ ค คลใดเป น ผู  กํ า กั บ ดู แ ลผู  ถู ก ปล อ ยชั ่ว คราว
โดยใหมีสิทธิไดรับคาตอบแทนและคาใชจาย
๒) กําหนดใหเมือ่ มีการจับกุมผูตองหาหรือจําเลยทีไ่ ดรับการปลอยชั่วคราวในชั้นศาล
ซึง่ หลบหนีและไดสงตัวตอศาลแลวใหผูแจงความนําจับมีสิทธิไดรับเงินสินบน และเจาหนาทีผ่ ูจับ
มีสิทธิไดรับเงินรางวัล
๓) กําหนดหลักเกณฑการขอรับเงินคาตอบแทนและคาใชจาย และหลักเกณฑการขอรับ
เงินสินบนหรือเงินรางวัล โดยใหผูมีสิทธิไดรับเงินยื่นคํารองตอศาลชั้นตนที่พิจารณาคดีภายใน ๑๕ วัน
นับแตเสร็จสิ้นภารกิจ
๔) กําหนดหลักเกณฑ การเบิกจายเงินคาตอบแทน คาใชจาย เงินสินบน และเงินรางวัล
แกผมู ีสิทธิไดรบั ใหเบิกจายจากเงินคาปรับตามคําพิพากษาในคดีอาญากอนนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (วาระการดํารงตําแหนงประธานศาลปกครองสูงสุด และวินัยตุลาการปกครอง)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (วาระการดํารงตําแหนงประธานศาลปกครองสูงสุด และวินัยตุลาการ
ศาลปกครอง) ตามที่ศาลปกครองสูงสุดเสนอ และใหสง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติพจิ ารณากอนเสนอสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ
ตอไป
โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญ ดังนี้
๑) กําหนดวาระการดํารงตําแหนงประธานศาลปกครองสูงสุด ๔ ปนบั แตวนั ที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ แตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว ทั้งนี้ กรณีทปี่ ระธานศาลปกครองสูงสุด
ดํารงตําแหนงครบวาระหรือลาออกจากตําแหนงดังกลาวกอนครบวาระการดํารงตําแหนง แตยัง
ไมพนจากตําแหนงตุลาการศาลปกครอง ใหแตงตั้งผูนั้นดํารงตําแหนงตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
ในตําแหนงอืน่ ตามที่คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองประกาศกําหนด โดยใหไดรับอัตราเงินเดือน
และเงินประจําตําแหนงที่ไมตํ่ากวาเดิม
๒) กําหนดเกี่ยวกับการกระทําผิดวินยั ไมรา ยแรงของตุลาการศาลปกครอง คณะกรรมการ
ตุลาการศาลปกครองอาจมีมติใหงดเลื่อนตําแหนง งดเลื่อนเงินเดือน หรือภาคทัณฑแกตุลาการ
ศาลปกครองได
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๓) การกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของประธานศาลปกครองสูงสุดตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
ใช บ งั คั บ กั บ วาระการดํ า รงตํ า แหน ง ของประธานศาลปกครองสู ง สุ ด ซึ ง่ ดํ า รงตํ า แหน ง อยูใ นวั น ที ่
พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาดวย
๔) กําหนดใหตุลาการศาลปกครองกรณีกระทําผิดวินัยอยูกอนวันทีพ่ ระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ และคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองไดเริ่มดําเนินการสอบสวนโดยถูกตองตามกฎหมาย
ทีใ่ ชอยูในขณะนัน้ ใหสอบสวนตามกฎหมายนั้นตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ แตการลงโทษใหดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัตินี้

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รางพระราชกําหนดการนําคนตางดาวมาทํางานกับนายจางในประเทศ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชกําหนดการนําคนตางดาวมาทํางานกับนายจาง
ในประเทศ พ.ศ. .... ของกระทรวงแรงงานที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว
และใหดําเนินการตอไปได
โดยรางพระราชกําหนดดังกลาวมีสาระสําคัญ ดังนี้
๑) กําหนดบทนิยามการนําคนตางดาวมาทํางานตามพระราชกําหนดนี้ใหชัดเจน
โดยหมายความเฉพาะการดํ า เนิ น การนํ า คนต า งด า วทีร่ ั บ อนุ ญ าตให เข า มาในราชอาณาจั ก ร
ตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองภายใตบันทึกความตกลงหรือบันทึกความเขาใจทีร่ ัฐบาลไทยทําไว
กับรัฐบาลตางประเทศ หรือตามนโยบายของรัฐบาลวาดวยการจางแรงงานมาทํางานกับนายจาง
ในประเทศ ตลอดจนกําหนดบทนิยามของถอยคําอื่น ๆ ทีม่ ีความหมายเฉพาะตามพระราชกําหนดนี้
๒) กําหนดหลักเกณฑในการนําคนตางดาวมาทํางานกับนายจางในประเทศ ดังนี้
๒.๑) การนําคนตางดาวเขามาในประเทศมี ๒ วิธี
(๑) กรณีทผี่ ูไดรับใบอนุญาตนําคนตางดาวมาทํางานกับนายจางในประเทศ
เปนผูนําคนตางดาวมาทํางานกับนายจางในประเทศ
(๒) กรณีที่นายจางเปนผูนําคนตางดาวมาทํางานในประเทศ
๒.๒) กําหนดเหตุพิเศษเฉพาะเรื่องในกรณีทมี่ ีผลกระทบตอความมัน่ คงเศรษฐกิจ
ภัยพิบัตสิ าธารณะ หรือกรณีอ่ืนในลักษณะเดียวกัน ใหรฐั มนตรีโดยอนุมัตคิ ณะรัฐมนตรีกาํ หนดเงื่อนไขใด ๆ
ในการนําแรงงานตางดาวเขามาทํางานในประเทศ หรือยกเวนการปฏิบัติใด ๆ ตามที่พระราชกําหนดนี้
กําหนดไวได
๒.๓) กําหนดใหนายจางซึง่ เปนผูนําคนตางดาวมาทํางานกับตนเองในประเทศตองได
รับอนุญาตจากอธิบดี เพื่อความชัดเจน
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๓) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนําคนตางดาวมาทํางานกับนายจาง
ดังนี้
๓.๑) กําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูขออนุญาตนําคนตางดาวมาทํางาน
กับนายจางในประเทศ ดังนี้
(๑) มีทุนจดทะเบียนและชําระแลวตามที่อธิบดีประกาศกําหนด แตตองไมนอย
กวา ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) มีทนุ เปนของผูถ อื หุน ที่มสี ญ
ั ชาติไทยไมนอ ยกวา ๓ ใน ๔ ของจํานวนทุนทั้งหมด
และจะตองมีจํานวนผูถือหุนทีม่ ีสัญชาติไทยไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ของจํานวนผูถือหุนทัง้ หมด เวนแต
ในกรณีท่ีมีสนธิสญ
ั ญาทีป่ ระเทศไทยเปนภาคีหรือมีความผูกพันตามพันธกรณีระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาล
ตางประเทศใหเปนไปตามบทบัญญัติและเงื่อนไขของสนธิสัญญาหรือความผูกพันตามพันธกรณีนั้น
(๓) มีสาํ นักงานอยูใ นที่ตง้ั ที่เปนสัดสวน เปดเผย มีหลักแหลงที่แนนอน และไมเปน
สถานที่ตองหามตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
(๔) ไมเปนผูรับอนุญาต ไมเปนผูอยูระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาต ไมเคยถูก
เพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชกําหนดนี้ กฎหมายวาดวยการจัดหางานและคุมครองคนงาน หรือ
กฎหมายวาดวยแรงงานทางทะเล
(๕) กําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูจัดการ
๓.๒) กํ า หนดหลัก เกณฑ ก ารวางหลั ก ประกั น ความเสี ย หายของผู  รั บ อนุ ญ าต
โดยผูข ออนุญาตตองวางหลักประกันอันสมควรไวกบั อธิบดีเพื่อประกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการนํา
คนตางดาว และเปนหลักประกันการปฏิบัติตามพระราชกําหนดนี้ กอนทีอ่ ธิบดีจะออกใบอนุญาต
ใหแกผมู าขออนุญาตเปนจํานวนเงินตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวงแตตอ งไมนอ ยกวา ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓.๓) กําหนดใหผูรับอนุญาตตองทําสัญญาการนําคนตางดาวมาทํางานกับนายจาง
ในประเทศโดยอยางนอยตองมีรายละเอียดตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
๓.๔) กําหนดหามผูร บั อนุญาตเรียกหรือรับเงินหรือทรัพยสนิ อื่นใดจากนายจาง เวนแต
คาบริการและคาใชจา ยตามรายการและอัตราที่อธิบดีประกาศกําหนด รวมทั้งหามผูร บั อนุญาตเรียกหรือ
รับเงินหรือทรัพยสินอื่นใดจากคนตางดาว
๓.๕) ผูรับอนุญาตตองสงรายงานเกี่ยวกับการนําคนตางดาวมาทํางานกับนายจาง
ในประเทศตออธิบดี ตามแบบรายงานที่อธิบดีกาํ หนดภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป
๔) กําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของนายจางหรือผูรับอนุญาต ดังนี้
๔.๑) นายจางตองวางหลักประกันไวกับอธิบดี เมื่อไดรับหลักประกันแลวใหอธิบดี
อนุญาตใหนายจางนั้นนําคนตางดาวมาทํางานในประเทศได
๔.๒) กําหนดใหนายจางสงคนตางดาวกลับไปยังประเทศตนทางภายใน ๗ วันนับแตวนั ที่
คนตางดาวไมไดทํางานกับนายจางหรือวันที่ครบกําหนดตามสัญญา หากไมดําเนินการใหอธิบดีสงกลับ
โดยหักคาใชจายจากหลักประกันที่นายจางไดวางไว
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๔.๓) กําหนดใหกรณีทีผ่ ูรับอนุญาตไมนําคนตางดาวมาทํางานตามสัญญาการนํา
คนตางดาวมาทํางานกับนายจางในประเทศ ใหคนื คาบริการและคาใชจา ยที่เรียกเก็บจากนายจางไปแลว
ทั้งหมดใหแกนายจางภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ครบกําหนดตามสัญญาดังกลาว
๔.๔) กําหนดใหกรณีท่คี นตางดาวเขามาทํางานตามพระราชกําหนดนีแ้ ละตองถูกสงตัว
กลับไปยังประเทศตนทางตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองหรือกฎหมายอื่น ใหหนวยงานที่ดําเนินการ
สงคนตางดาวกลับไปยังประเทศตนทางเรียกเก็บคาใชจายจากนายจางหรือผูไดรับอนุญาตได
๕) กําหนดบทควบคุมผูรับอนุญาต ดังนี้
๕.๑) ผูร บั อนุญาตนําคนตางดาวมาทํางานกับนายจางในประเทศตองใชช่อื คําแสดงชื่อ
หรือคําอืน่ ใดในการประกอบธุรกิจวา “บริษัทนําคนตางดาวมาทํางานในประเทศ” และจะใชถอยคํา
หรืออักษรตางประเทศอื่นที่มีความหมายเชนเดียวกันประกอบดวยก็ได
๕.๒) กําหนดใหพนักงานเจาหนาทีม่ ีอํานาจเขาไปสถานทีป่ ระกอบธุรกิจในระหวาง
เวลาทําการเพื่อตรวจสอบควบคุมตามปกติ และกําหนดเหตุในการเขาไปในเคหสถานเพื่อตรวจคน
ยึดหรืออายัดกรณีมีเหตุอันควรเชื่อไดวามีการกําหนดความผิดตามพระราชกําหนดไดโดยไมตองแสดง
ความบริสุทธิ์ในการเขาตรวจคน
๕.๓) กําหนดใหกรณีทผี่ ูรับอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมาย
ของประเทศตนทาง หรือมีสวนสนับสนุนการปฏิบัติดังกลาวและอธิบดีไดมีหนังสือแจงเตือนใหปฏิบัติ
ใหถูกตองตามกฎหมายของประเทศตนทางหรือหามดําเนินการดังกลาวแลว แตผูรับอนุญาตไมปฏิบัติ
ตามหนังสือแจงเตือน ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได
๖) กําหนดโทษอาญาใหเหมาะสมกับลักษณะความผิด แกไขเพิ่มเติมสิทธิการเรียกรอง
ทรั พ ย ส ิน หรื อ ราคาจากการกระทํ า ความผิ ด แทนผู  เ สี ย หายในลั ก ษณะเดี ย วกั บ มาตรา ๑๓
แหงพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๙ และกําหนดใหกรณีโทษปรับสถานเดียว
ใหอธิบดีสาํ หรับความผิดทีเ่ กิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร หรือผูวาราชการจังหวัดสําหรับความผิด
ที่เกิดขึ้นในจังหวัดอื่น แลวแตกรณี มีอํานาจเปรียบเทียบได
๗) บทเฉพาะกาล กําหนดใหผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศตามกฎหมายวาดวย
การจัดหางานและคุมครองคนหางานที่ไดดําเนินการจัดหาคนตางดาวมาทํางานในประเทศกอนวันที่
พระราชกําหนดนีใ้ ชบงั คับ ใหดาํ เนินการตอไปไดอกี ไมเกิน ๖๐ วันนับแตวนั ที่พระราชกําหนดนีใ้ ชบงั คับ
เรื่อง รางพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบดังนี้
(๑) อนุมัติห ลักการรางพระราชบัญ ญั ติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....ตามที่
กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับ
ขอสังเกตของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณากอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป และ
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(๒) รับทราบแผนการจัดทํากฎหมายลําดับรองและกรอบระยะเวลาของรางพระราชบัญญัติ
ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ
โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญ ดังนี้
ðøąđéĘîìĊę×ĂĒÖšĕ×

øć÷úąđĂĊ÷éĒúąđĀêčñú

Ģ) ĒÖšĕ×đóĉęöđêĉöïìîĉ÷ćö

- đóĉ ęö ïìîĉ ÷ ćö “îĞ ć ñŠ ć î” “îĞ ć ñŠ ć îđ×š ć öć” Ēúą
“ÿŠÜÖúĆïĂĂÖĕð” đóČęĂÖĞćĀîéÖćøÙüïÙčöÖćøîĞćñŠćî
üĆêëčĂĆîêøć÷ĔĀšĒêÖêŠćÜÝćÖÖćøîĞćđ×šćüĆêëčĂĆîêøć÷
ĒúąĔĀš ÿ ĂéÙúš Ă ÜÖĆ ï ÙüćöêÖúÜêćöóĉ íĊ ÿ ćø Ĩ
êćöÖøĂïÙüćöêÖúÜĂćđàĊ ÷ îüŠ ć éš ü ÷ ÖćøĂĞ ć îü÷
ÙüćöÿąéüÖĔîÖćø×îÿĉîÙšćñŠćîĒéîøąĀüŠćÜðøąđìý
ĂćđàĊ÷î
- ĒÖšĕ×ïìîĉ÷ćö “îĞćđ×šć” Ēúą “ÿŠÜĂĂÖ” đóČęĂĔĀšđÖĉé
ÙüćößĆéđÝî×ċĚîüŠćĕöŠøüöëċÜÖćøîĞćñŠćîüĆêëčĂĆîêøć÷

ģ) đóĉęöÖúĕÖÙèąÖøøöÖćø

- ĒÖšĕ×đóĉöę đêĉöïìïĆââĆêĉđÖĊę÷üÖĆïÙèąÖøøöÖćøüĆêëč
ĂĆ î êøć÷ēé÷÷ÖøąéĆ ï ÙèąÖøøöÖćøüĆ ê ëč ĂĆ î êøć÷
×ċîĚ đðŨîÙèąÖøøöÖćøüĆêëčĂĆîêøć÷ĒĀŠÜßćêĉ ìĞćĀîšćìĊę
ĔîÖćøÖĞćĀîéìĉýìćÜ îē÷ïć÷êŠćÜ ė ĔîÖćøïøĉĀćø
ÝĆéÖćøÿćøđÙöĊĒúąüĆêëčĂĆîêøć÷
- ÖĞć ĀîéĔĀš öĊÙ èąÖøøöÖćøÖĞ ć ÖĆï ÖćøÙüïÙč ö üĆ ê ëč
ĂĆîêøć÷đóČęĂìĞćĀîšćìĊęĔ îÖćøÙüïÙčöÖĞćÖĆïéĎĒúÖćø
éĞćđîĉîÖćø×ĂÜĀîŠü÷ÜćîñĎšøĆïñĉéßĂïõć÷ĔêšóøąøćßïĆââĆêĉ
üĆêëčĂĆîêøć÷ĔĀšđðŨîĕðêćöĒîüîē÷ïć÷ìĊęÙèąÖøøöÖćø
üĆêëčĂĆîêøć÷ĒĀŠÜßćêĉÖĞćĀîé

Ĥ) ĒÖšĕ×đóĉęöđêĉöĂć÷čĔïÿĞćÙĆâÖćø×ċĚîìąđïĊ÷î - ÝćÖđéĉ ö ÖĞ ć ĀîéĕöŠ đ Öĉ î ħ ðŘ đðŨ î ĕöŠ đ Öĉ î Ģġ ðŘ
üĆêëčĂĆîêøć÷
đîČ ęĂ ÜÝćÖÖćøñúĉ ê ĀøČ Ă ÖćøîĞ ć đ×š ć üĆ ê ëč ĂĆ î êøć÷
ßîĉ é ìĊę ģ ĀøČ Ă ßîĉ é ìĊ ę Ĥ ìĊ ęĂ ÷Ď Šî ĂÖøć÷ßČ ęĂ ðøąÖćý
×ĂÜøĆåöîêøĊÝąêšĂÜîĞćöć×Ă×ċîĚ ìąđïĊ÷îêŠĂóîĆÖÜćî
đÝšćĀîšćìĊęÖŠĂî ĒúąđöČęĂĕéšøĆïĔïÿĞćÙĆâÖćø×ċîĚ ìąđïĊ÷î
Ēúšü ÝċÜÝąñúĉêĀøČĂîĞćđ×šćĀøČĂĂĂÖĔïĂîčâćêĔĀšñúĉê
ĀøČĂîĞćđ×šćĕéš
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ðøąđéĘîìĊę×ĂĒÖšĕ×

øć÷úąđĂĊ÷éĒúąđĀêčñú

ĥ) đóĉ ęö ïìïĆ â âĆ êĉ ÿĞ ć ĀøĆ ï üĆ ê ëč ĂĆ î êøć÷ìĊ Ĕę ßš
ðøąē÷ßîŤĔîÖćøýċÖþćüĉđÙøćąĀŤ üĉÝĆ÷ ĒúąÖćø
óĆçîćđóČęĂÖćøÿŠÜđÿøĉöÿîĆïÿîčîÜćîüĉÝĆ÷Ēúą
óĆçîć×ĂÜðøąđìý

- øĆåöîêøĊñĎøš ĆïñĉéßĂïöĊĂĞćîćÝĂĂÖðøąÖćý÷Öđüšî
ĕöŠ êš Ă Üðäĉ ïĆ êĉ ê ćöóøąøćßïĆ â âĆ êĉ îĊ Ě ÿĞ ć ĀøĆ ï üĆ ê ëč
ĂĆ î êøć÷ìĊ ęĔ ßš ð øąē÷ßîŤ Ĕ îÖćøýċ Ö þćüĉ đ ÙøćąĀŤ üĉ ÝĆ ÷
ĒúąÖćøóĆçîćđóČęĂÖćøÿŠÜđÿøĉöÿîĆïÿîčîÜćîüĉÝĆ÷Ēúą
óĆçîć×ĂÜðøąđìý

Ħ) ĒÖš ĕ ×đóĉ ęö đêĉ ö ïìïĆ â âĆêĉ Ö ćøÙüïÙč ö Öćø - ÖĞ ć ĀîéĀúĆ Ö đÖèæŤ đ ÖĊ ÷ę üÖĆ ï ÖćøÙüïÙč ö ēÛþèć
ēÛþèćüĆêëčĂîĆ êøć÷
üĆ ê ëč ĂĆ î êøć÷ĕüš Ĕ îóøąøćßïĆ â âĆ êĉ üĆ ê ëč ĂĆ î êøć÷
ó.ý. ģĦĤĦ àċ ęÜ đéĉ ö ÖĞ ć ĀîéĔĀš îĞ ć ĀúĆ Ö đÖèæŤ ê ćö
óøąøćßïĆââĆêĉÙčšöÙøĂÜñĎïš øĉēõÙ ó.ý. ģĦģģ öćĔßš
ïĆÜÙĆïēé÷Ăîčēúö
ħ) đóĉöę đêĉöïìúÜēìþìćÜĂćâć
- đóĉöę ïìúÜēìþÖćøÖøąìĞćēé÷ðøąöćì ÖøèĊñĎñš úĉê
îĞćđ×šć ÿŠÜĂĂÖ ĀøČĂöĊĕüšĔîÙøĂïÙøĂÜüĆê ëčĂĆîêøć÷
ßîĉ é ìĊ ę Ģ, ģ Ēúą Ĥ ĕöŠð äĉ ïĆ êĉê ćöóøąøćßïĆ â âĆ êĉ
üĆêëčĂĆîêøć÷ ó.ý. ģĦĤĦ
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บทความทางวิชาการ

¹ÒÂ»³Ô¸ÑÈÃ »·ØÁÇÑ²¹
๑
¹ÔμÔ¡ÃªÓ¹ÒÞ¡ÒÃ ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

(ตอจากตอนที่แลว)
วรรณกรรมเกี่ยวกับเกณฑที่ชัดเจนที่สามารถใชสําหรับการประเมินประสิทธิภาพขององคกร
นิติ บ ัญ ญัติ ไ ด อ ย า งชั ด แจ ง นัน้ มีจํ า กั ด ๒ อย า งไรก็ ต ามแม ใ นเวลาต อ มาเริ ่ม มี เ อกสารวิ ช าการ
ไดกลาวถึงการประเมินประสิทธิภาพขององคกรนิติบัญญัติไวมากขึ้นก็ตาม ทวามีการยอมรับวา
การประเมินประสิทธิภาพขององคกรนิติบัญญัตินั้นมีความยุงยากซับซอนเปนอยางยิ่ง ๓ แตผูเขียน
มีความเห็นวา เราสามารถพิจารณาผลสําเร็จของภารกิจของรัฐสภาวาเปนไปตามเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญที่มีบทบัญญัติในการใหอํานาจองคกรนิติบัญญัติมีอํานาจหนาที่ในฐานะองคกร
ผู  ใ ช อํ า นาจอธิ ป ไตยหรื อ ไม โดยการศึ ก ษาผลการปฏิ บั ติ ห น า ทีข่ องรั ฐ สภาตามอํ า นาจหน า ที ่
ซึง่ รัฐธรรมนูญไดกาํ หนดไววา ไดเปนไปโดยสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่ใหอาํ นาจมากนอย
เพียงใดนั้น นาจะเปนแนวทางที่เหมาะสมในการพิจารณาประสิทธิภาพของรัฐสภา
ดังที่ ศาสตราจารย Alan Rosenthal ไดกลาวถึงไวในหนังสือ “Legislative Performance
in The States : Exploration of Committee Behavior” วา เกณฑดา นปจจัยนําออก (Legislative
Outputs)๔ ที่ตอ งนําผลลัพธหรือปจจัยนําออก คือ “ผลกระทบตอประชาชนอันเนือ่ งมาจากการบังคับใช
กฎหมาย” พิจารณาประกอบกันกับเกณฑดา นการดําเนินงานดานนิตบิ ญ
ั ญัติ (Legislative Functions)
เพราะรัฐสภามีอํานาจหนาที่ในฐานะองคกรผูใชอํานาจอธิปไตยฝายนิติบัญญัติที่มีอยางแตกตาง
หลากหลายตามที่รัฐธรรมนูญ หรือ กฎเกณฑที่มีคาบังคับเทียบเทารัฐธรรมนูญไดกําหนดไว ๕
สําเร็จการศึกษา น.บ. (ธรรมศาสตร), ร.บ. (แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร) (มสธ.), ร.บ. (แขนงวิชาความสัมพันธ
ระหวางประเทศและการเมืองเปรียบเทียบ) (มสธ.), เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา ปจจุบัน
ดํารงตําแหนง นิติกรชํานาญการ กลุมงานพัฒนากฎหมาย สํานักกฎหมายสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา.
๒
Thomas A. Flinn, An Evaluation of Legislative Performance : The State Legislature in Ohio, (Kent: Kent State
University Press, 1972), p.153.
๓
Zdenka Mansfeldova, “How to Assess the Performance of Legislature? The Czech Case”, Presentation
at the 20th IPSA World Congress RCLS (RC08) panel on “Are legislatures working?” Fokuoka, Japan, 9-13 July
2006, p.153. and Stephen Levine, “Assessing Parliamentary Performance – Problems and Possibilities” The New
Zealand Association for Comparative Law Yearbook 11, 2005. p. 52.
๔
Alan Rosenthal, Legislative Performance in The States : Exploration of Committee Behavior, (New York:
The Free Press, 1974), p. 10
๕
Ibid..
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โดยการพิจารณาจากการดําเนินงานขององคกรนิติบัญญัติที่มีความสําคัญ ๓ ประการดวยกัน ไดแก
การเปนตัวแทนของประชาชนในเขตเลือกตั้ง (Constituent service role)๖ การมีสวนรวมในการ
กําหนดนโยบายสาธารณะและโครงการภาครัฐ (Policy and program formulation)๗ การควบคุม
ตรวจสอบการดําเนินงานของฝายบริหาร๘ ประกอบกับเมื่อไดพิจารณาแนวทางของ David Arter
ในบทความวิชาการเรื่อง Introduction: Comparing the Legislative Performance of
Legislature๙ ที่กลาวถึงไวตอนหนึ่งวา ประสิทธิภาพของรัฐสภาสามารถชี้วัดไดจากอํานาจ
ในการรวมกําหนดนโยบายสาธารณะ (Policy - making power) ที่อางอิงแนวคิดวาดวย
“Mezey Question” ของ Michael Mezey ทีไ่ ดมกี ารตัง้ คําถามวา “องคกรนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ตละองคกร
มีอํานาจในการกําหนดนโยบายสาธารณะเพียงใด” เพื่อประโยชนในการพิจารณาองคกรนิติบัญญัติ
ั ญัติ (Legislative Functions)
เชิงเปรียบเทียบ๑๐ ซึง่ สอดคลองกับเกณฑดา นการดําเนินงานดานนิตบิ ญ
ของ ศาสตราจารย Alan Rosenthal ในขอ (๒) ซึง่ พิจารณาถึงการมีสว นรวมในการกําหนดนโยบาย
สาธารณะและโครงการภาครัฐ (Policy and program formulation) โดยไดกลาววา นําไปสู
การออกแบบประเด็นทีต่ อ งตรวจสอบ (Check-List) เพือ่ ทราบถึงประสิทธิภาพของรัฐสภาตามขอสรุป
ของงานดังกลาว
อยางไรก็ตาม David Arter ไดกลาวถึงการออกแบบเกณฑชี้วัดประสิทธิภาพของรัฐสภา
ไวในบทความเรื่อง “Conclusion. Questioning the “Mezey question”: An interrogatory
framework for the comparative study of legislature” วา แนวทางที่เหมาะสมสําหรับ
การประเมินประสิทธิภาพขององค กรนิติบัญญัติหรือรัฐสภา มิควรกําหนดตัวชี้วัดโดยอาศัยการ
ตัง้ คําถามวา “รัฐสภามีอาํ นาจในการกําหนดนโยบายของฝายบริหารมากนอยเพียงใด” ตามแนวคิดของ
Mezey เทานัน้ ทวาควรกําหนดตัวชีว้ ดั โดยใหความสําคัญแก กระบวนการ (Process) และกลไกระบบ
งานนิติบัญญัติที่มีอิทธิพลตอฝายบริหาร (Legislative influence) ในการกําหนดนโยบายของภาครัฐ
โดยอาศัยขอคําถามทีว่ า “สมาชิกรัฐสภาไดดาํ เนินงานตามอํานาจหนาทีท่ างนิตบิ ญ
ั ญัตใิ น ๓ ประการ
กล า วคือ การจัด ทํา แผนงานนโยบาย และกลั่ นกรองการกํ าหนดนโยบายภาครัฐ ตลอดจน
ตรวจสอบการดําเนินนโยบายของฝายบริหาร อยางไร” โดยกําหนดเปนขอคําถาม จํานวน ๑๕ ขอ
เพื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพของรัฐสภา ตอไป รายละเอียดดังนี้๑๑
๑) ดานบทบาทของรัฐสภาในการมีสวนรวมในการกําหนดแผนงานนโยบายภาครัฐ
บทบาทของรัฐสภาดานนีอ้ ยูบ นขอสันนิษฐานทีว่ า ฝายบริหารยอมมีบทบาทในการจัดทําแผน
งานโครงการนโยบายภาครัฐ เชน ในรูปแบบของการเสนอรางกฎหมาย ทวาโดยมี รัฐสภาในฐานะองคกร
Ibid., p. 11.
Ibid.
๘
Ibid., pp. 11-12.
๙
David Arter, “Introduction: Comparing the Legislative Performance of Legislature,” The Journal of Legislative
Studies, 12:3-4, (2006): 245-257.
๑๐
Ibid., p.247.
๑๑
David Arter, “Conclusion. Questioning the “Mezey question”: An interrogatory framework for the comparative
study of legislature,” The Journal of Legislative Studies, 12:3-4, (2006): 462-482, p.463.
๖
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ทีเ่ ปนผูแทนของปวงชนมีสวนรวมดวยในสวนตาง ๆ โดยอาศัยกลไกของรัฐสภา ภายใตแนวคิดหลัก
รวมกันวา “How can legislators influence the formulation of legislation?”๑๒ มีจํานวน
๖ คําถามดวยกัน ดังนี้
ขอ ๑ สมาชิ ก รั ฐ สภามี อํ า นาจในการริ เ ริ ม่ กระบวนการนิ ติ บั ญ ญั ติ โ ดยอิ ส ระหรื อ ไม
(Do Members of the Legislature have the (Unrestricted) Right of Legislative Initiative?๑๓
ขอ ๒ คณะกรรมาธิการของรัฐสภามีอํานาจในการริเริ่มกระบวนการนิติบัญญัติ หรือไม
(Do Committees of the Legislature have the Right of Legislative Initiative?)๑๔
ขอ ๓ ขอบังคับการประชุมของสภา และ/หรือ โครงสรางขององคกรฝายนิติบัญญัติ
ไดมีการกําหนดใหใชเสียงขางมากพิเศษสําหรับกิจกรรมทางนิติบัญญัติสําคัญใด ๆ หรือไม (Do the
Procedural Ruled and/or Structure of the Legislature Require Supermajority - building
for Major Pieces of Legislation?)๑๕
ขอ ๔ รัฐสภาไดดําเนินงานทางนิติบัญญัติบนพื้นฐานของการรวมมือกันหาขอสรุปรวมกัน
กับฝายบริหารหรือไม (Do Legislature legislate on the Basis of Legislative - as opposed
Executive- Coalitions?)๑๖
ขอ ๕ สมาชิกรัฐสภาไดมีสวนรวมในการจัดทําขอเสนอทางนิติบัญญัติใด ๆ ของฝายบริหาร
กอนเสนอตอสภาหรือไม (Do Legislators Participate in the Preparation of Legislative Proposals
initiated by the Executive?)๑๗
ขอ ๖ ไดมีกรณีท่ผี ปู ฏิบตั หิ นาที่สงู สุดของฝายนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละฝายบริหารปรึกษาหารือรวมกัน
ในการกําหนดนโยบายทางยุทธศาสตรสําคัญของประเทศ หรือไม (Do Legislative and Executive
Leaders Consult on Strategic policy Matters?)๑๘
๒) ดานกระบวนการของการพิจารณากลั่นกรองนโยบายภาครัฐของรัฐสภา
เปนทีท่ ราบกันดีวา รัฐสภามีบทบาทในการพิจารณากลั่นกรองรางกฎหมายที่เสนอตอสภา
ทั้งโดยสมาชิกสภานั้น ๆ เอง หรือจากฝายบริหาร ในชั้นการพิจารณาและสวนงานตาง ๆ ที่หลากหลาย ทั้งใน
ที่ประชุมสภา ที่ประชุมคณะกรรมาธิการ ในที่ประชุมยอยของพรรคการเมือง ตลอดจนที่ประชุมของคณะ
อนุกรรมาธิการหรือที่ประชุมยอยหลายคณะดวยกัน๑๙ สําหรับในการพิจารณาประสิทธิภาพของรัฐสภา
ในดานกระบวนการของการพิจารณากลั่นกรองนโยบายภาครัฐของรัฐสภาจะพิจารณาบนพื้นฐาน
ของการตัง้ ขอคําถามภายใตแนวคิดหลักรวมกันวา “How does the legislators participate
in the deliberation of proposed legislation?” “How is the legislature organized to consider
legislative measures ” และ “How do the various legislative actors interact in the policy
deliberation process”๒๐ มีจํานวน ๖ คําถาม เชนเดียวกันกับขอแรก ดังนี้
Ibid., p.464.
Ibid., pp.464-466.
๑๔
Ibid., pp.466-467.
๑๕
Ibid., pp.467-468.
๑๖
Ibid., pp.468-469.
๑๗
Ibid., pp.469-470.
๑๘
Ibid., p.470.
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ขอ ๑ รัฐสภาสามารถประชุมเปนปกติอยางตอเนื่องในการพิจารณารางกฎหมายหรือไม
(โดยมีกลไกปองกันการยุบสภาหรือยุตกิ ารทํางานของสภาโดยฝายบริหารไวในรัฐธรรมนูญ) (Does the
Legislature Convene Regularly to Engage in the Deliberation of Legislation?)๒๑
ขอ ๒ รัฐสภามีอํานาจโดยปราศจากอาณัติจากฝายบริหารในการกําหนดและควบคุม
วาระการประชุมของสภาหรือไม (Does the Legislature Control the Legislative Agenda?)๒๒
ขอ ๓ รัฐสภาสามารถรับทราบขอมูลที่สําคัญสําหรับการดําเนินงานโดยไมจําตองอาศัย
ขอมูลจากฝายริหารหรือไม (Does the Legislature Inform Itself ?)๒๓
ขอ ๔ รั ฐ สภาได ม อบหมายให ค ณะกรรมาธิ ก ารพิ จ ารณาศึ ก ษาเรื่ อ งที่ เ สนอต อ สภา
ในรายละเอียดหรือไม (Does the Legislature Devolve the Detailed Deliberation of Legislative
Proposals to Committees of its membership?)๒๔
ขอ ๕ คณะกรรมาธิ ก ารของฝ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ ไ ด ดํ า เนิ น งานด า นการพิ จ ารณากลั่ น กรอง
และจัดทํารายงานเสนอตอสภา อยางเปนอิสระจากฝายบริหารหรือไม (Do the legislative Committees
Scrutinise and Report on Legislation Independent of Executive Control?)๒๕
ขอ ๖ รัฐสภาไดมีลักษณะที่ไดพิจารณาเรื่องที่จะเสนอตอสภาไปพรอมกับกลไกพิจารณา
เรือ่ งเดียวกันของกลุม พรรคการเมือง หรือไม (Does the Legislature Deliberate along Party Lines?)๒๖
๓) กระบวนการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินนโยบายภาครัฐ
การควบคุ ม ตรวจสอบโดยรั ฐ สภา (Parliamentary Oversight) เกี่ ย วข อ งกั บ การ
พิจารณาสอบสวนและตรวจสอบฝายบริหาร อันมีการดําเนินงานทั้งในที่ประชุมของแตละสภาและ
ในคณะกรรมาธิการสามัญของสภา (Standing Committee) ทัง้ นี้ การดําเนินงานควบคุมและตรวจสอบ
การดําเนินนโยบายของภาครัฐจะมีการตรวจสอบการปฏิบตั หิ นาทีข่ องรัฐมนตรีในการกํากับบังคับบัญชา
หนวยงาน โดยเปนที่ทราบกันดีวา การควบคุมตรวจสอบนโยบายของภาครัฐ (Policy Oversight)
ตองขยายขอบเขตและซับซอนมากยิ่งขึ้นควบคูไปกับการดําเนินงานของฝายบริหารที่มีความซับซอน
และขยายขอบเขตมากยิ่งขึ้น๒๗
การควบคุมและตรวจสอบการดําเนินนโยบายภาครัฐของรัฐสภาจึงเกีย่ วของกับขอคําถามทีว่ า
นโยบายภาครัฐนั้นมีประสิทธิผลมากเพียงใด ไดรับการปฏิบัติตามนโยบายที่ใหไวมากนอยเพียงใด
และตองปรับปรุงในเรือ่ งใดบางหรือไม นอกจากนี้ การดําเนินงานของรัฐสภาในการควบคุมและตรวจสอบ
นโยบายของฝ า ยบริ ห ารที่ เ ป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพย อ มส ง ผลโดยตรงต อ นโยบายสาธารณะ
ในโอกาสตอ ๆ ไปในทางทีด่ ยี งิ่ ขึน้ ๒๘ โดยมีการตัง้ ถามเพือ่ นําไปสูก ารพิจารณาประสิทธิภาพของรัฐสภา
ดานกระบวนการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินนโยบายภาครัฐ จํานวน ๓ ขอ ดังนี้
Ibid., pp.471-472.
Ibid., pp.472-473.
๒๓
Ibid., p. 473.
๒๔
Ibid., pp. 473-474.
๒๕
Ibid., pp. 474-475.
๒๖
Ibid., pp. 475-476.
๒๗
Ibid., p.476.
๒๘
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ขอ ๑ รัฐสภามีการจัดองคกรที่สงผลใหมีความสามารถในการควบคุมและตรวจสอบการ
ดําเนินงานของฝายบริหารไดหรือไม (Does the Legislature have the Institutional Capacity
to Oversee the Work of the Executive?)๒๙
ขอ ๒ สมาชิกรัฐสภาแสดงบทบาทที่ตระหนักถึงความสําคัญของการควบคุมตรวจสอบ
ฝายบริหารอยางมากหรือไม (Do Legislators Attach Much Importance to Executive
Oversight?)๓๐
ขอ ๓ รั ฐ สภาได ม ลี กั ษณะที ไ่ ด พิ จ ารณาตรวจสอบฝ า ยบริ ห ารโดยไม อิ ง ผลประโยชน
พรรคการเมือง หรือไม (Does the Legislature Oversee the Executive along Party Lines?)๓๑
นอกจากนี้ มีแนวความคิดสําหรับการพิจารณาผลการดําเนินงานของรัฐสภาที่นาํ ความเชื่อมั่น
และทัศนคติของประชาชนมาใชดวย ดังที่ Zdenka Mansfeldova กลาวไวในงานทางวิชาการ
เพื่อการประเมินประสิทธิภาพของรัฐสภาแหงสาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic) วา๓๒ กระบวนการ
นิตบิ ญ
ั ญัตเิ ปนจุดเชื่อมโยงอยางแนบแนนระหวางอํานาจหนาทีป่ ระการสําคัญขององคกรนิตบิ ญ
ั ญัติ
คือ อํานาจหนาที่ในการเปนผูแทนของปวงชน (Representative functions) และอํานาจหนาที่
ในทางนิตบิ ัญญัติ (Legislative functions) ๓๓ โดยสามารถศึกษาการดําเนินงานของรัฐสภา
ทั้งในดานกระบวนการ (Legislative process) และ คุณภาพ (Legislative quality) ควบคูไ ปกับ
การนํา “ทัศนคติของพลเมือง” ที่เกี่ยวกับความเชื่อมั่นที่มีตอรัฐสภาของประเทศมาประเมินดวย
เพื่อทราบวาประชาชนคิดเห็นอยางไรกับบทบาทของสมาชิกรัฐสภาที่ไดมอบหมายใหเขาไปทําหนาที่
ทัง้ ในทางนิติบัญญัติและการควบคุมฝายบริหาร ทั้งนี้ ประสิทธิภาพของรัฐสภาและความเชื่อมั่น
ของปวงชนมี ค วามเกี ่ย วเนื ่อ งสั ม พั น ธ กั น กั บ แนวคิ ด พื ้น ฐานว า ด ว ยระบบการเมื อ งการปกครอง
ที่ชอบธรรมอีกดวย๓๔
จากการที ่ไ ด เ ริม่ ต น จากการทํ า ความเข า ใจแนวคิ ด เกี ่ย วกั บ การนิ ย ามและการชี ้วั ด
ประสิทธิภาพของรัฐสภาไปแลว จะไปสูการออกแบบเกณฑการพิจารณาประสิทธิภาพรัฐสภา
และสรุปความสัมพันธระหวางแนวคิดวาดวยการประเมินประสิทธิภาพและตัวอยางการประเมิน
ประสิทธิภาพของรัฐสภาจริง อยางไรก็ตาม ขอบเขตในการศึกษาประสิทธิภาพของรัฐสภาในมิติ
ของกฎหมายมหาชน ยอมพึงพิจารณาในบริบทของการดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ประการสําคัญ
ในฐานะองคกรนิติบญ
ั ญัติกลาวคือ อํานาจหนาที่ในการพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย อํานาจในการ
ตรวจสอบการดํ า เนิน งานของฝ า ยบริ ห ารตลอดจนอํ า นาจหน า ที ่ใ นฐานะเป น ผู  แ ทนปวงชน
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Zdenka Mansfeldova, “How to Assess the Performance of Legislature? The Czech Case”, Presentation at
the 20th IPSA World Congress RCLS (RC08) panel on “Are legislatures working?” Fokuoka, Japan, 9-13 July 2006.
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ประสิทธิภาพของ “รัฐสภา” ภายใตเจตนารมณของ “รัฐธรรมนูญ” ตอนที่ ๒

ในประการต า ง ๆ เช น การให ค วามเห็ น ชอบหนั ง สื อ สั ญ ญา การให ค วามเห็ น ชอบบุ ค คล
ใหดํารงตําแหนง เปนตน ที่จะตองศึกษาการบงชี้ถึงประสิทธิภาพในเรื่องดังกลาวจากเอกสาร
ที่เกี่ยวของได โดยจะไดนําเสนอแนวทางของการประเมินประสิทธิภาพของรัฐสภาที่จัดทําขึ้น
โดยสหภาพรัฐสภา (Inter-Parliamentary Union) ตอไป
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“ศาลยุติธรรม
๑
กับการแกปญหาการทุจริต: อดีต ปจจุบัน อนาคต”
(บทบาทของศาลยุติธรรมตอการแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชัน
รวมทั้งสภาพปญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวของ)

ในจุลนิตฉิ บับที่ผา นมา ทานผูอ า นคงไดทราบขอมูลเกีย่ วกับความหมาย ความสําคัญ และแนวคิด
เกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปชัน โดย ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ ประธานมูลนิธิตอตานการทุจริต
และอดีตกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ดังรายละเอียดที่ไดนําเสนอไปแลว๒
สําหรับฉบับนี้ ผูเขียนขอนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับบทบาทของศาลยุติธรรมตอการแกไขปญหาการทุจริต
คอรรัปชัน ประเภทของการทุจริตคอรรัปชัน รวมทั้งสภาพปญหาและอุปสรรค ตลอดจนมาตรการ
หรือแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาว โดย นายอธิคม อินทุภูติ เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม
และ ดร.ศิรลิ กั ษณา คอมันต ที่ปรึกษากรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ที่ไดอภิปราย
และแสดงความคิดเห็นไวในการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ศาลยุติธรรมกับการแกปญหาการทุจริต :
อดีต ปจจุบัน อนาคต” มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
นายอธิคม อินทุภตู ิ เลขาธิการสํานักงานศาลยุตธิ รรม กลาววา กอนที่จะมีการประกาศใชบงั คับ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ นั้น กระบวนวิธีพิจารณาคดีหรือการดําเนินคดี
กั บ ผู ดํ า รงตํ า แหน ง ทางการเมื อ งและเจ า หน า ทีข่ องรั ฐ ทีท่ ุจ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบจะมี รู ป แบบ
และกระบวนการที่ไมมีความแตกตางจากคดีอาญาหรือคดีแพงทัว่ ไป ซึ่งการคนหาความจริงในคดี
หรือวิธีพิจารณาความจะเปน “ระบบกลาวหา” อันสงผลใหการดําเนินคดีนั้นมีความลาชาและไมมี
ประสิทธิภาพเทาที่ควร โดยในชวงระยะเวลาดังกลาวพบวา ศาลยุติธรรมสามารถ “ดําเนินคดีอาญา”
และนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษไดเพียงคดีเดียวเทานั้น คือ คดีตามคําพิพากษาศาลฎีกา
ที่ ๙๔๘/๒๕๑๐ ซึ่งศาลฎีกามีคาํ พิพากษาจําคุก พลเอก สุรจิต จารุเศรณี อดีตรัฐมนตรีวา การกระทรวง
เกษตรและสหกรณ เปนเวลา ๑๕ ป ในขอหาเรียกรับเงินจํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อแลกกับ
จัดโดย สํานักงานศาลยุติธรรม เนื่องในโอกาสวันสถาปนาศาลยุติธรรมครบรอบ ๑๓๔ ป เมื่อวันพุธที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙
ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ชั้น ๗ สถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม กรุงเทพมหานคร.
๒
โปรดดู สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาทีส่ ํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ, “ศาลยุติธรรมกับการแก
ปญหาการทุจริต : อดีต ปจจุบัน อนาคต (ความหมาย ความสําคัญ และแนวคิดเกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปชัน)”, จุลนิติ ปที่ ๑๓
ฉบับที่ ๓ เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙.
๑
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“ศาลยุติธรรมกับการแกปญหาการทุจริต : อดีต ปจจุบัน อนาคต”
(บทบาทของศาลยุติธรรมตอการแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชัน
รวมทั้งสภาพปญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวของ)

การจัดการใหไดรับสิทธิเชาพื้นที่ปาสงวนโดยมิชอบ
ในพื้นที่อําเภอเบตง จังหวัดยะลา นอกจากนี้ยังมี
“การดําเนินคดีขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน”
ที่สําคัญ ๆ ไดแก
- การยึดทรัพยของ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต
อดีตนายกรัฐมนตรี จํานวนเงินประมาณ ๖๐๐ ลานบาท
โดยจอมพล ถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรีในขณะนัน้
ไดออกคําสั่งโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๗ ของ
ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๐๒
- การยึดทรัพย ของจอมพล ถนอม กิตติขจร
และเครือญาติ จํานวนเงินประมาณ ๔๐๐ ลานบาท
โดยนายสัญญา ธรรมศักดิ์ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น
ใชอํานาจตามมาตรา ๑๗ ของธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๑๕
รวมทั้งยังมีการยึดทรัพยสินของนักการเมืองที่สําคัญอีกครั้งหนึ่งคือ ภายหลังการรัฐประหาร
เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๓๔ คณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (ร.ส.ช.) ไดยึดอํานาจ
การปกครองจากพลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรี และออกประกาศคณะรักษาความสงบ
เรียบรอยแหงชาติ ฉบับที่ ๒๖ ใหอายัดและหามจําหนายจายโอนทรัพยสิน โดยมีการตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบทรัพยสินนักการเมืองขึ้นคณะหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ไดออกคําสั่งยึดทรัพยสินของ
พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ นักการเมือง และผูท เี่ กีย่ วของ รวมจํานวน ๑๐ คน อยางไรก็ตาม นักการเมือง
ที่ถูกยึดทรัพยสินไดใชสิทธิคัดคานการยึดทรัพยดังกลาวตอศาล โดยอางถึงความชอบธรรมของ
คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสนิ ตอมาศาลฎีกาไดพพิ ากษาวา “อํานาจของคณะกรรมการตรวจสอบ
ทรัพยสนิ เปนอํานาจในการพิพากษาคดีซงึ่ เปนของศาล ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ
ฉบับที่ ๒๖ จึงมีผลเปนการตัง้ คณะบุคคลทีม่ ใิ ชศาลใหมอี าํ นาจพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเชนเดียวกับศาล
อันขัดตอประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย” ดวยเหตุผลดังกลาวประกอบกับเหตุผลอื่น
ศาลฎีกาจึงมีคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งยึดทรัพยสินของคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินดังกลาว
เมื่อประเทศไทยประสบปญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของนักการเมืองและ
ขาราชการระดับสูงเพิม่ มากขึน้ และเพือ่ ใหการดําเนินคดีตอ ผูด าํ รงตําแหนงทางการเมืองและขาราชการ
ระดับสูงในชัน้ ศาลเปนไปดวยความรวดเร็ว และเทีย่ งธรรมมากกวาเดิม รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ จึงกําหนดใหมกี ารจัดตัง้ “แผนกคดีอาญาของผูด าํ รงตําแหนงทางการเมือง”
ขึน้ ในศาลฎีกา เพื่อพิจารณาพิพากษาคดีดังกลาว โดยการพิจารณาคดีดังกลาว องคคณะผูพิพากษาจะ
นัง่ พิจารณาคดีเชนเดียวกับศาลชัน้ ตน แตการพิจารณาคดีจะแตกตางจากวิธพี จิ ารณาทีใ่ ชในคดีทวั่ ไป
เนื่องจากเปน “ระบบไตสวน” ซึ่งศาลมีอํานาจไตสวนหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได
ตามที่เห็นสมควร กลาวคือ
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“ระบบกลาวหา” นัน้ เปนระบบคนหาความจริงที่ศาลตองวางตัวเปนกลางและควบคุมใหคคู วาม
ปฏิบัตติ ามกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอยางเครงครัด โดยโจทกมหี นาที่หรือภาระการพิสจู น โดยหาพยาน
หลักฐานมาพิสจู นความผิดของจําเลย ถาโจทกไมอาจหาพยานหลักฐานมาพิสจู นความผิดได หรือพิสจู นได
แตพยานหลักฐานนั้นยังเปนทีน่ าสงสัย ศาลตองยกประโยชนแหงความสงสัยนั้นใหจําเลย โดยศาล
จะพิพากษายกฟอง ทัง้ นี้ ในระบบกลาวหา คูค วาม ซึ่งไดแก พนักงานอัยการ โจทก และจําเลย โดยจําเลย
อาจจะมีทนายความมาชวยเหลือในการดําเนินคดีกไ็ ดน้นั จะตอสูค ดีโดยมีกติกาที่เทาเทียมกัน และคูค วาม
จะมีบทบาทในคดีเปนอยางมาก รวมทั้งศาลจะพิจารณาเฉพาะพยานหลักฐานที่ปรากฏในสํานวนความ
ของศาลเทานั้น สวนขอเท็จจริงอื่น ๆ ที่มิไดจดบันทึกไวศาลจะไมนํามารับฟง
สวน “ระบบไตสวน” เปนระบบคนหาความจริงทีศ่ าลจะมีบทบาทในคดีและมีอํานาจในการ
แสวงหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานตาง ๆ โดยสามารถซักถามพยานบุคคลดวยตนเอง และแมวา
คูความจะมิไดนําพยานหลักฐานเขาสูสํานวนความของศาลก็ตาม ศาลก็สามารถนํามาได ซึ่งหาก
ไดความจริงเปนอยางไรก็จะพิพากษาไปตามนั้น กลาวคือ ศาลอาจจะพิพากษายกฟองหรือลงโทษ
ไมมีการยกประโยชนแหงความสงสัยใหแกจําเลย ทั้งนี้ ศาลจะไมเครงครัดกับวิธีพิจารณาความ
หรือการรับฟงพยานหลักฐานมากนัก เพราะศาลจะมีอํานาจเต็มทีใ่ นการรับฟงพยานหลักฐานทั้งปวง
แมจะฝาฝนตอบทบัญญัติของกฎหมายวิธีพิจารณาความก็ตาม
ดังนั้น วิธีพิจารณาคดีทัง้ สองระบบดังกลาวจึงมีลักษณะที่ตรงกันขามกัน โดยระบบกลาวหา
จะเนนเรื่องบทบาทและสิทธิของคูค วามในการดําเนินกระบวนพิจารณาเปนสําคัญ คือ คูค วามจะมีบทบาท
ทีส่ ําคัญในการดําเนินกระบวนพิจารณาทั้งในแงขอเท็จจริงและขอกฎหมาย และกระบวนพิจารณา
ในระบบนี้จะมีลักษณะเปนกระบวนพิจารณาดวยวาจา โดยเปดเผย และมีการดําเนินการตอสูคดี
ซึ่งกันและกัน ในขณะที่กระบวนพิจารณาในระบบไตสวนนั้น เนนเรื่องบทบาทของศาลในการควบคุม
กระบวนพิจารณาเปนสําคัญ โดยศาลไมถูกจํากัดเฉพาะขอเท็จจริงทีค่ ูความเสนอตอศาล แตศาลจะ
เปนผูก าํ หนดทิศทางการดําเนินกระบวนพิจารณา และสามารถที่จะยกประเด็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสงบ
เรียบรอยขึ้นพิจารณาเองได
ตารางเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระบบกลาวหาและระบบใตสวน
ระบบกลาวหา

ระบบไตสวน

ศาลตองเปนกลาง
คูความมีหนาที่เสนอความจริงตอศาล

ศาลมีบทบาทในการคนหาความจริง
มากกวาระบบกลาวหา

เครงครัดกับกฎหมายวิธีพิจารณาความและการไดมา
ซึ่งพยานหลักฐาน
หากกรณีมีขอสงสัยตองยกประโยชน
แหงความสงสัยใหแกจําเลย

เนนการคนหาความจริงเปนสําคัญ

ศาลรับฟงเฉพาะพยานหลักฐาน
ที่เสนอตอศาลเทานั้น

พยานหลักฐานที่ไมไดเสนอตอศาล
ก็สามารถรับฟงได

ทนายความมีบทบาทในคดี
มากกวาระบบไตสวน

ทนายความมีบทบาทในคดีนอยกวา
ระบบกลาวหา

ไมนําหลักยกประโยชนแหงความสงสัยมาใช
เวนแตศาลไดพยายามทุกทางแลว
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๕๗

“ศาลยุติธรรมกับการแกปญหาการทุจริต : อดีต ปจจุบัน อนาคต”
(บทบาทของศาลยุติธรรมตอการแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชัน
รวมทั้งสภาพปญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวของ)

ทั้งนี้ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองจะมีลักษณะพิเศษที่แตกตาง
จากศาลยุติธรรมโดยทั่วไป ดังนี้
(๑) เปนแผนกหนึง่ ในศาลฎีกาทีจ่ ดั ใหมขี นึ้ โดยบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
เปนการเฉพาะ อันแตกตางจากแผนกคดีพิเศษอื่น ๆ ในศาลฎีกาที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลชํานัญพิเศษนัน้ อยางไรก็ตาม เปนศาลทีเ่ ปนสวนหนึง่ ของศาลยุตธิ รรม ดังนัน้ ผูพ พิ ากษาทีจ่ ะทําการ
พิจารณาพิพากษาคดีในศาลนีจ้ งึ เปนขาราชการตุลาการ ซึง่ ดํารงตําแหนงไมตาํ่ กวาผูพ พิ ากษาศาลฎีกา
หรือผูพิพากษาอาวุโสซึ่งเคยดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาผูพิพากษาศาลฎีกาทั้งหมด
(๒) องคคณะผูพ พิ ากษาประกอบดวย ผูพ พิ ากษาในศาลฎีกาซึง่ ดํารงตําแหนงไมตาํ่ กวาผูพ พิ ากษา
ศาลฎีกา จํานวน ๙ คน ซึ่งไดรับเลือกโดยที่ประชุมใหญศาลฎีกาดวยวิธีลงคะแนนลับ และใหเลือก
เปนรายคดี ทั้งนี้ องคคณะผูพิพากษาตองมีคําวินิจฉัยสวนตนดวย
(๓) เปนศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีบางประเภท และผูที่จะถูกดําเนินคดีในศาลจํากัด
เฉพาะบุคคลที่ดํารงตําแหนงทางการเมือง คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
เจาหนาที่ของรัฐ และผูดํารงตําแหนงตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
กําหนด รวมทั้งผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่นที่กฎหมายบัญญัติเทานั้น
(๔) เปนศาลสูงสุด ซึ่งผูพิพากษาตองขึ้นบัลลังกเพื่อนั่งพิจารณาคดี และคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ของศาลเปนทีส่ ดุ เวนแตผตู อ งคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด าํ รงตําแหนงทางการเมือง
มีพยานหลักฐานใหม ซึ่งอาจทําใหขอเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ อาจยื่นอุทธรณตอ
ที่ประชุมใหญศาลฎีกาได
(๕) ผูที่เปนโจทกจํากัดเฉพาะอัยการสูงสุด คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ และผูไตสวนอิสระ สวนผูเสียหายจะเปนโจทกฟองเองหรือเขาเปนโจทกรวมไมได
(๖) ศาลสั่งประทับฟองคดีอาญาไดทันทีโดยไมตองทําการไตสวนมูลฟอง
(๗) การพิจารณาคดีใชระบบไตสวน มิใชระบบกลาวหาอยางคดีธรรมดา
(๘) เปนศาลที่มีขอกําหนดเกี่ยวกับการดําเนินคดีของศาลใชโดยเฉพาะ กลาวคือ จะดําเนินคดี
ตามวิธีพิจารณาที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญา
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒
สําหรับคดีที่อยูในอํานาจของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองนั้น
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดบัญญัติใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีเพิ่มขึ้นจากรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ หลายประการ โดยประเภทคดีที่สําคัญ ไดแก
(๑) คดีที่กลาวหาวานายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และ
ขาราชการการเมืองอืน่ รํา่ รวยผิดปกติ กระทําผิดตอตําแหนงหนาทีร่ าชการตามประมวลกฎหมายอาญา
หรือกระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ หรือทุจริตตอหนาที่ตามกฎหมายอื่น
(๒) คดีที่กลาวหาวานายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และ
ขาราชการการเมืองอืน่ หรือบุคคลอืน่ เปนตัวการ ผูใช หรือผูส นับสนุนในการกระทําความผิดทางอาญา
ตามขอ (๑)
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(๓) คดีซ่งึ ประธานวุฒสิ ภาสงคํารองใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด าํ รงตําแหนงทางการเมือง
พิจารณาพิพากษาขอกลาวหาวากรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติรํ่ารวยผิดปกติ
กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ
(๔) คดีที่รองขอใหทรัพยสินที่เพิ่มขึ้นผิดปกติของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมืองอื่น หรือผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่นตามที่
กฎหมายบัญญัติตกเปนของแผนดิน
(๕) คดีท่นี ายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา ขาราชการการเมืองอื่น
สมาชิกสภาทองถิ่นตามที่กฎหมายบัญญัติ และเจาหนาที่ของรัฐตามที่คณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) กําหนด จงใจไมย่นื บัญชีแสดงรายการทรัพยสนิ และหนี้สนิ
หรือยื่นขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอเท็จจริงอันควรแจงใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ
อยางไรก็ตาม ตลอดระยะเวลา ๑๘ ปทผี่ านมา นับตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๔๓ จนถึงปจจุบัน
คดีที่เขาสูการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สวนใหญ
เปนคดีเกี่ยวกับการจงใจไมยืน่ บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน สวนคดีเกี่ยวกับการทุจริต
และประพฤติมิชอบของนักการเมืองและขาราชการระดับสูงจะมีจํานวนประมาณ ๒๐ คดี เทานั้น
และไมสามารถพิจารณาพิพากษาคดีเพือ่ ลงโทษผูกระทําความผิดไดเทาที่ควร ซึง่ สาเหตุสวนหนึ่ง
มีที่มาจากสภาพปญหาและอุปสรรคในประการตาง ๆ ดังนี้
ประการที่ ๑ กระบวนพิจารณามีปญหาวาขัดตอกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights : ICCPR) ขอ ๑๔.๕
ที่กําหนดวา “บุคคลทุกคนที่ตองคําพิพากษาลงโทษในความผิดอาญา ยอมมีสิทธิที่จะใหคณะตุลาการ
ระดับเหนือขึ้นไปพิจารณาทบทวนการลงโทษและคําพิพากษาโดยเปนไปตามกฎหมาย”๔ หรือไม
เนือ่ งจากมีการกําหนดใหคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองเปนที่สุด เวนแตมีพยานหลักฐานใหมท่อี าจทําใหขอ เท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ
ผูต อ งคําพิพากษาอาจยื่นอุทธรณตอ ที่ประชุมใหญศาลฎีกาได ซึ่งลักษณะพิเศษที่แตกตางจากศาลยุตธิ รรม
โดยทัว่ ไปดังกลาวไดกอใหเกิดขอโตแยงวาไมใชการอุทธรณ แตเปนการรื้อฟนคดีขึ้นพิจารณาใหม
และเปนเรื่องที่กระทําไดยาก

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เปดทําการเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ โดยเริ่มมีคดีมาสูศาล
ในป พ.ศ. ๒๕๔๔, ขอมูลจาก นายฐานันท วรรณโกวิท ประธานแผนกคดีอาญาของผูด าํ รงตําแหนงทางการเมือง, “ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง” (http://www.supremecourt.or.th/file/criminal/new%203.pdf).
๔
International Covenant on Civil and Political Rights : ICCPR Article ๑๔.๕ “Everyone convicted of
a crime shall have the right to his conviction and sentence being reviewed by a higher tribunal according to law”,
ขอมูลจาก กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม (http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/images/rlpd_1/International
_ HR/2557/tran_ICCPR-2.pdf).
๓
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“ศาลยุติธรรมกับการแกปญหาการทุจริต : อดีต ปจจุบัน อนาคต”
(บทบาทของศาลยุติธรรมตอการแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชัน
รวมทั้งสภาพปญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวของ)

ประการที่ ๒ ขอกําหนดเกี่ยวกับการดําเนินคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๘ วรรคสอง๕ ซึ่งกําหนดให “โจทกไมจําตองนําตัวจําเลยมาศาล
ในวันฟอง” นั้น ไดสงผลใหคดีที่อัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยื่นฟองหรือยื่นคํารองตอศาล
ในชวงระยะเวลาทีค่ ดีใกลจะขาดอายุความ ตองขาดอายุความลงภายหลังจากศาลไดรบั ฟองเพียงไมนาน
ซึ่งมีการวิพากษวิจารณวา ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองนั้นทํางานลาชา
และปลอยใหคดีขาดอายุความ ทั้ง ๆ ที่ความลาชาดังกลาวมิไดมีสาเหตุมาจากศาลแตอยางใด
ประการที่ ๓ ขอกําหนดเกี่ยวกับการดําเนินคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๑๐ ที่บัญญัติวา “ศาลมีอํานาจพิจารณาและไตสวนพยานหลักฐาน
ลับหลังจําเลยได” กอใหเกิดขอโตแยงวาบทบัญญัติดังกลาวขัดตอรัฐธรรมนูญ โดยเทียบเคียงกับ
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔/๒๕๕๖ ซึ่งวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติความรวมมือระหวางประเทศ
ในเรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔๑๖ ที่ศาลรับฟงพยานหลักฐานที่มีที่มาจากการสืบพยาน
ในศาลต า งประเทศ โดยจํ า เลยไม มี โ อกาสตรวจสอบหรื อ รั บ ทราบ ขั ด หรื อ แย ง ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ มาตรา ๔๐ (๒) (๓) (๔) และ (๗) รวมทั้ง
ไมสอดคลองกับหลักนิติธรรม ตามมาตรา ๓ วรรคสอง
ประการที่ ๔ การกําหนดใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง มีอํานาจ
พิจารณาคดีการจงใจไมยนื่ บัญชีแสดงรายการทรัพยสนิ และหนีส้ นิ ของสมาชิกสภาทองถิน่ และผูบ ริหาร
ทองถิ่น ทําใหการพิจารณาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง รวมทั้ง
คดีปกติของศาลฎีกาตองลาชา ทั้งนี้ เพราะตองมีการนัดประชุมใหญศาลฎีกาเพื่อเลือกองคคณะ
จํานวน ๙ คน ในแตละคดีเสมอ รวมทั้งตองเสียกําลังผูชวยผูพิพากษาเพื่อทําหนาที่เปนเลขานุการ
องคคณะทุกทานอีกจํานวน ๙ คน ซึ่งสงผลใหแตละคดีตองเสียกําลังผูพิพากษาและผูชวยผูพิพากษา
รวมเปนจํานวนทั้งสิ้นคดีละ ๑๘ คน ตลอดจนในวันที่มีการพิจารณาคดีองคคณะผูพิพากษาทั้ง ๙ คน
ยังตองขึ้นบัลลังกพรอมกันอีกดวย
ประการที่ ๕ การดําเนินกระบวนพิจารณาในบางคดียงั คลายคลึงกับระบบกลาวหาตามปกติ อาทิ
การพิจารณาคดีไมตอเนื่อง การเลื่อนการพิจารณาคดีบอยครั้ง การซักถามพยานซํ้ากับที่มีในบันทึก
ถอยคําของพยานในชั้นคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่พยานเบิกความรับรองแลว และทนายความจําเลย
ยังเคยชินกับการถามพยานในรูปแบบการถามคาน เปนตน
ประการที่ ๖ การพิจารณาคดีในระบบไตสวนของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง ซึ่งศาลมีอํานาจหนาที่ในการคนหาขอเท็จจริงในคดีไดอยางเต็มที่นั้น สงผลใหจําเลย
มีความรูสึกวาไมไดตอสูโตแยงกับโจทกเทานั้น แตยังตองตอสูหรือโตแยงกับศาลดวย
ประการที่ ๗ จําเลยในคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองที่ไดรับ
การปลอยชั่วคราวระหวางการพิจารณาของศาล มักจะหลบหนีไมมาฟงคําพิพากษา
ขอกําหนดเกีย่ วกับการดําเนินคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด าํ รงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๘ วรรคสอง
บัญญัติวา “หากโจทกนําตัวจําเลยมาศาลในวันฟอง ใหผูพิพากษาประจําแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในศาลฎีกา
เปนผูพิจารณาในการขังหรือปลอยตัวจําเลยชั่วคราว หากไมไดนําตัวจําเลยมาศาลใหโจทกระบุที่อยูจริงของจําเลยมาในฟอง”.
๖
พระราชบัญญัตคิ วามรวมมือระหวางประเทศในเรือ่ งทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔๑ บัญญัตวิ า “บรรดาพยานหลักฐาน
และเอกสารทีไ่ ดมาตามพระราชบัญญัตนิ ใี้ หถอื วาเปนพยานหลักฐานและเอกสารทีร่ บั ฟงไดตามกฎหมาย” ตอมาไดมกี ารแกไขเพิม่ เติม
โดยพระราชบัญญัติความรวมมือระหวางประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งกําหนดใหยกเลิกความในมาตรา ๔๑
ดังกลาว และใหใชความตอไปนี้แทน “การรับฟงพยานหลักฐานที่ไดมาจากตางประเทศ ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม”.
๕
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จากสภาพปญหาและอุปสรรคดังกลาว คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ (นายมีชัย ฤชุพันธุ
เปนประธานกรรมการรางรัฐธรรมนูญ) ไดมีความพยายามที่จะหาแนวทางแกไข โดยในรางรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... พบวา๗ มีกาํ หนดให “องคคณะผูพ พิ ากษามีจาํ นวนไมนอ ยกวา ๕ คน
แตไมเกิน ๙ คน” ซึ่งชวยใหจํานวนขององคคณะผูพิพากษาลดลงได และกําหนดให “อุทธรณตอ
ที่ประชุมใหญศาลฎีกาภายใน ๓๐ วันนับแตวนั ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด าํ รงตําแหนงทางการเมือง
มีคาํ พิพากษา” ซึ่งบทบัญญัตเิ กี่ยวกับการอุทธรณดงั กลาวสงผลใหไมมีขอ จํากัดในประการใด ๆ กลาวคือ
สามารถอุทธรณไดทั้งปญหาขอกฎหมายและขอเท็จจริงเหมือนกับคดีอาญาทั่วไป และไมมีขอจํากัดวา
ตองมีพยานหลักฐานใหมทอี่ าจทําใหขอเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญเหมือนรัฐธรรมนูญ
ฉบับที่ผานมา รวมทั้งฝายโจทกก็สามารถอุทธรณไดดวย นอกจากนี้ ยังมีการกําหนดให “การอุทธรณ
ตองอุทธรณตอ ที่ประชุมใหญศาลฎีกา แตการวินจิ ฉัยอุทธรณใหดาํ เนินการโดย “องคคณะของศาลฎีกา”
ซึ่งประกอบดวย ผูพิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลฎีกา
หรือผูพ พิ ากษาอาวุโสซึ่งเคยดํารงตําแหนงไมต่าํ กวาผูพ พิ ากษาหัวหนาคณะในศาลฎีกาซึ่งไมเคยพิจารณา
คดีนั้นมากอน และไดรับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญศาลฎีกา จํานวน ๙ คน โดยเลือกเปนรายคดี
และเมื่อองคคณะของศาลฎีกามีคาํ วินจิ ฉัยแลว ใหถอื เปนคําวินจิ ฉัยอุทธรณของที่ประชุมใหญศาลฎีกา”
อนึ่ง ในสวนของการดําเนินคดีอาญากับเจาหนาทีข่ องรัฐทีก่ ระทําการทุจริต อาจแบงออกเปน
๒ กรณี โดยกรณีแรก เปนกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐระดับสูงเปนผูกระทําการ การดําเนินคดีอาญา
จะอยูในอํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการ ป.ป.ช. และวิธีพิจารณาคดีในศาลชั้นตนจะใชระบบไตสวน
สวนกรณีท่สี อง เปนกรณีท่เี จาหนาที่ของรัฐระดับลางเปนผูก ระทําการ๘ การดําเนินคดีอาญาจะอยู
ในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (คณะกรรมการ ป.ป.ท.)
และวิธีพิจารณาคดีในศาลชั้นตนจะใชระบบกลาวหา
ทั้งนี้ การดําเนินกระบวนพิจารณาคดีอาญาแกเจาหนาที่ของรัฐระดับสูงที่กระทําการทุจริต
ซึ่งศาลตองใชระบบไตสวน อันเปนไปตามบทบัญญัตแิ หง “พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒” ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และ “ระเบียบ
ที่ประชุมใหญศาลฎีกาวาดวยการดําเนินกระบวนพิจารณาโดยใชระบบไตสวนกับเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมิใช
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตามมาตรา ๒๗๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๖”๙
นั้น จะใชบังคับกับคดีหรือฐานความผิด ซึ่งจําแนกออกไดเปน ๒ กลุม ดังนี้
มาตรา ๑๙๕ ของรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... (ฉบับออกเสียงประชามติ), ขอมูลจากสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (http://www.ect.go.th/th/?page_id=8583).
๘
พระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึง่ แกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ กําหนดให เจาหนาที่
ของรัฐที่อยูในอํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการ ป.ป.ท. ไดแก เจาหนาที่ของรัฐซึ่งดํารงตําแหนงตํ่ากวาผูบริหารระดับสูง หรือ
ขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงตํ่ากวาผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาลงมา, ขอมูลจาก สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ (https://www.nacc.go.th).
๙
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๑๓๐ ตอนที่ ๙๑ ก หนา ๖ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ และมีผลใชบังคับตั้งแต
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป คือ ตั้งแตวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ เปนตนไป.
๗

ก.ค. - ส.ค. ๕๙

จุลนิติ

๖๑

“ศาลยุติธรรมกับการแกปญหาการทุจริต : อดีต ปจจุบัน อนาคต”
(บทบาทของศาลยุติธรรมตอการแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชัน
รวมทั้งสภาพปญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวของ)

กลุมที่ ๑ เปนคดีที่เจาหนาที่ของรัฐถูกกลาวหาวากระทําความผิดตามฐานความผิด ดังนี้
(๑) กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่
(๒) กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือ
(๓) กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม
กลุมที่ ๒ เปนคดีตามหมวด ๙ วาดวยการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชน
สวนรวม แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้
(๑) กระทําความผิดตามมาตรา ๑๐๐ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ซึ่งกฎหมายไดกําหนดหามมิให
เจาหนาที่ของรัฐเปนคูสัญญา เปนหุนสวนหรือผูถือหุน รับสัมปทาน เปนกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน
พนักงานหรือลูกจางในธุรกิจเอกชน ซี่งอยูภายใตการภายใตการกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบ
ของหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดอยูหรือปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนเจาหนาที่ของรัฐ
(๒) กระทําความผิดตามมาตรา ๑๐๓ ซึง่ กฎหมายไดกาํ หนดหามมิใหเจาหนาทีข่ องรัฐรับทรัพยสนิ
หรือประโยชนอื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ
ขอบังคับทีอ่ อกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัตแิ หงกฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสนิ หรือประโยชนอนื่ ใด
โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑและจํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด๑๐
โดยความผิดทัง้ สองกรณีดงั กลาว มาตรา ๑๐๓/๑ กําหนดใหถอื วาเปนความผิดฐานทุจริตตอหนาที่
หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรมตามประมวล
กฎหมายอาญาดวย
สวนผูมีอํานาจในการฟองคดีตอศาลเพื่อพิจารณา ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙๗ ไดกําหนดให “อัยการสูงสุด”
“ประธานกรรมการ ป.ป.ช.” ในกรณีที่อัยการสูงสุดเปนผูถูกกลาวหา และ “คณะกรรมการ ป.ป.ช.”
ในกรณีที่อัยการสูงสุดไมฟอง เปนผูมีอํานาจฟองคดี สวนกรณีที่ราษฎรเปนโจทกฟองเจาหนาที่ของรัฐ
จะไมอยูภ ายใตกฎหมายดังกลาว โดยหลักเกณฑในสวนนี้ปรากฏอยางชัดเจนตามคําพิพากษาศาลฎีกา
ที่ ๓๕๓/๒๕๕๖ ซึง่ ศาลฎีกาไดวนิ จิ ฉัยวา “กรณีทศี่ าลประทับฟองไวพจิ ารณาโดยไมตอ งไตสวนมูลฟอง
ตามมาตรา ๙๗ วรรคหนึ่งนั้น เปนกรณีที่อัยการสูงสุดเปนผูฟองคดี หรือประธานกรรมการ ป.ป.ช.
เปนผูฟองคดี ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาเปนอัยการสูงสุด แตในกรณีที่โจทกเปนผูฟองคดีเองเชนคดีนี้
ตามมาตรา ๙๗ วรรคสอง ไมไดบัญญัติใหศาลประทับฟองไวพิจารณาโดยไมตองไตสวนมูลฟอง
หากกฎหมายประสงคใหศาลประทับฟองไวพจิ ารณาโดยไมตอ งไตสวนมูลฟองก็ตอ งบัญญัตไิ วใหชดั แจง
หรือบัญญัตใิ หนาํ บทบัญญัตใิ นวรรคหนึง่ มาใชบงั คับโดยอนุโลม เมือ่ คดีของโจทกมใิ ชคดีทอี่ ยั การสูงสุด
เปนโจทกฟอง ประกอบกับขอเท็จจริงไดความตามฎีกาของโจทกวา กอนฟองคณะกรรมการ ป.ป.ช.
พิจารณาเห็นวาการกระทําของจําเลยทั้งสองมีมูลเปนความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๔๙, ๑๕๔, ๑๕๗ และสงรายงานเอกสารไปยังอัยการสูงสุดเพือ่ ดําเนินคดีอาญาแกจาํ เลยทัง้ สอง
แตอัยการสูงสุดเห็นวารายงาน เอกสาร และความเห็นที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. สงไปยังไมสมบูรณพอ
ทีจ่ ะดําเนินคดีได จึงตัง้ คณะทํางานพิจารณารวมกัน แตคณะทํางานทัง้ สองฝายไมอาจหาขอยุตเิ กีย่ วกับ
การดําเนินการฟองคดีได โจทกจึงฟองเองเชนนี้ กรณีไมตองตามมาตรา ๙๗ วรรคหนึ่ง ศาลจะมีคําสั่ง
ใหประทับไวโดยไมไตสวนมูลฟองกอนไมได”๑๑
โปรดดู ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชน
อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๓.
๑๑
นายอธิคม อินทุภูติ เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม, “แนวคําพิพากษาศาลฎีกา”, เอกสารประกอบการสัมมนา
ทางวิชาการศาลยุตธิ รรมประจําป ๒๕๕๙, สืบคนจาก สํานักกฎหมายและวิชาการศาลยุตธิ รรม สํานักงานศาลยุตธิ รรม (http://www.jla.
e- service.coj.go.th/court_of_justice59/website.html).
ก.ค. - ส.ค. ๕๙
จุลนิติ
๖๒
๑๐

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

ทั้งนี้ ระเบียบที่ประชุมใหญศาลฎีกาวาดวยการดําเนินกระบวนพิจารณาโดยใชระบบไตสวน
กั บ เจ า หน า ทีข่ องรั ฐ ซึ ่ง มิใ ช ผู  ดํ า รงตํ า แหน ง ทางการเมื อ งตามมาตรา ๒๗๕ ของรั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ไดกาํ หนดหลักทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนพิจารณาคดีอาญาเจาหนาที่
ของรัฐทีก่ ระทําการทุจริต ที่สําคัญ ๆ คือ กําหนดใหวิธีพิจารณาใหใช “ระบบไตสวน” และเปนไป
“โดยรวดเร็ว” โดยวิธีพิจารณาใดซึ่งระเบียบนี้มิไดกําหนดไวโดยเฉพาะใหนําบทบัญญัติแหงประมวล
กฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญามาใชบงั คับเทาที่พอจะใชบงั คับได และเพื่อประโยชนแหงความยุตธิ รรม
ศาลอาจมีคําสั่งใหคูความที่ดําเนินกระบวนพิจารณาไมถูกตอง ดําเนินกระบวนพิจารณาใหถูกตอง
ไดภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่ศาลเห็นสมควร รวมทั้งระยะเวลาที่กาํ หนดในระเบียบนี้หรือตามที่ศาล
กําหนด เมื่อศาลเห็นสมควรหรือคูค วามรองขอ ศาลอาจยนหรือขยายไดตามความจําเปนเพื่อประโยชน
แหงความยุติธรรม
อยางไรก็ตาม เนื่องจากคดีท่ีเจาหนาที่ของรัฐระดับสูงกระทําการทุจริตจะใชวธิ พี จิ ารณาในระบบ
ไตสวน แตคดีท่เี จาหนาที่ของรัฐระดับลางกระทําการทุจริตจะใชวธิ พี จิ ารณาในระบบกลาวหา จึงกอใหเกิด
ความลักลัน่ กลาวคือ เจาหนาทีข่ องรัฐระดับสูงทีท่ ุจริตมีโอกาสถูกลงโทษมากกวาเจาหนาที่ของรัฐ
ระดับลาง และแมวากฎหมายจะกําหนดใหใชระบบไตสวนในคดีอาญาทีเ่ จาหนาทีข่ องรัฐกระทําการ
ทุจริตดังกลาวก็ตาม แตการดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลชั้นตนก็ยังคงคลายคลึงกับระบบกลาวหา
เหมือนเชนคดีอาญาและคดีแพงโดยทั่วไป รวมทั้งการกําหนดใหศาลมีบทบาทในการคนหาขอเท็จจริง
ในคดีไดอยางเต็มทีก่ ็มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยประมวลจริยธรรมขาราชการตุลาการที่กําหนดให
ผูพิพากษาตองวางตนเปนกลาง
ดังนั้น จึงไดเสนอใหมกี ารยกรางพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลอาญาคดีทจุ ริตและประพฤติมชิ อบ
พ.ศ. ....”๑๒ ขึน้ เพื่อจัดตั้ง “ศาลอาญาคดีทจุ ริตและประพฤติชอบ” เปนศาลชั้นตนตามพระธรรมนูญ
ศาลยุติธรรม ไดแก “ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง” และ “ศาลอาญาคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบภาค” โดยมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ และคดีทมี่ ี
กฎหมายกําหนดใหอยูในอํานาจของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งรางพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้มีสาระสําคัญคือ
กําหนดให “ศาลอาญาคดีทจุ ริตและประพฤติมชิ อบกลาง” มีเขตอํานาจตลอดกรุงเทพมหานคร
จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี แตบรรดาคดีเกิดขึ้น
นอกเขตศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง อาจยื่นฟองตอศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติ
มิชอบกลางก็ได

รางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทจุ ริตและประพฤติมชิ อบ พ.ศ. .... ไดผา นความเห็นชอบจากสภานิตบิ ญั ญัตแิ หงชาติแลว
ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งที่ ๓๖/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ผานมา โดยขณะนี้ อยูระหวาง
การสงรางพระราชบัญญัติไปยังนายกรัฐมนตรี เพื่อนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย
และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใชบังคับเปนกฎหมายตอไป, สภานิติบัญญัติแหงชาติ, “สารบบรางพระราชบัญญัติ”
(http://www.senate.go.th/w3c/senate/pictures/sec/13/sp5/act.pdf).
๑๒

ก.ค. - ส.ค. ๕๙
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“ศาลยุติธรรมกับการแกปญหาการทุจริต : อดีต ปจจุบัน อนาคต”
(บทบาทของศาลยุติธรรมตอการแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชัน
รวมทั้งสภาพปญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวของ)

กําหนดบทนิยามคําวา “คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ” หมายถึง คดีดังตอไปนี้
(๑) คดีอาญาที่ฟองใหลงโทษเจาหนาที่ของรัฐในความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือ
ความผิดตอตําแหนงหนาทีใ่ นการยุตธิ รรมตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตอตําแหนงหนาทีห่ รือ
ทุจริตตอหนาที่ตามกฎหมายอื่น หรือความผิดอื่นอันเนื่องมาจากประพฤติมิชอบ
(๒) คดีอาญาที่ฟองใหลงโทษเจาหนาที่ของรัฐหรือบุคคลที่กระทําความผิดฐานฟอกเงิน
ที่เกี่ยวเนื่องกับความผิดตาม (๑) หรือกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอ
ราคาตอหนวยงานของรัฐ กฎหมายวาดวยการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ หรือกฎหมายอื่น
ที่มีวัตถุประสงคในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๓) คดีอาญาที่ฟองใหลงโทษบุคคลในความผิดเกี่ยวกับการเรียก รับ ยอมจะรับ หรือให
ขอใหรับวาจะใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด หรือการใชกําลังประทุษราย ขูเข็ญวาจะใชกําลัง
ประทุษราย หรือใชอทิ ธิพลเพือ่ จูงใจหรือขมขืนใจใหเจาหนาทีข่ องรัฐกระทําการ ไมกระทําการ หรือประวิง
การกระทําใดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่น
(๔) คดีอาญาที่ฟองขอใหลงโทษเจาหนาที่ของรัฐหรือบุคคลตามกฎหมายที่กําหนดใหเปน
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๕) คดีอาญาทีฟ่ อ งขอใหลงโทษบุคคลทีร่ ว มกระทําความผิดกับเจาหนาทีข่ องรัฐหรือบุคคล
ตาม (๑) ถึง (๔) ไมวาในฐานะตัวการ ผูใช ผูสนับสนุน หรือผูสมคบ
(๖) คดีเกีย่ วกับการจงใจไมยนื่ บัญชีแสดงรายการทรัพยสนิ และหนีส้ นิ และเอกสารประกอบ
หรือจงใจยืน่ บัญชีและเอกสารดังกลาวดวยขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอเท็จจริงทีค่ วรแจงใหทราบ
(๗) คดีรองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะเหตุรํ่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสิน
เพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๘) กรณีที่มีการขอใหศาลดําเนินกระบวนพิจารณาอยางหนึ่งอยางใดกอนยื่นฟองหรือ
ยื่นคํารองตาม (๑) ถึง (๗)
ในกรณีที่มีปญหาวาคดีใดจะอยูในอํานาจของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม
ใหเสนอปญหานั้นให “ประธานศาลอุทธรณ” วินิจฉัย โดยคําวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณใหเปน
ที่สุด
ในกรณีที่มีความจําเปน ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบอาจแตงตั้งใหศาลชั้นตนอื่น
ดําเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ อันมิใชเปนการวินจิ ฉัยชีข้ าดขอพิพาทแหงคดีแทนก็ได โดยในกรณีเชนนี้
ใหศาลชัน้ ตนทีไ่ ดรบั แตงตัง้ นําวิธพี จิ ารณาคดีทจุ ริตและประพฤติมชิ อบตามกฎหมายวาดวยวิธพี จิ ารณา
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบไปใชแกการดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลนั้น
กําหนดใหการนั่งพิจารณาและพิพากษาคดีของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
จะกระทําในศาลนั้นเอง หรือ ณ ศาลชั้นตนอื่นที่อยูในเขตทองที่ของศาลนั้นก็ได
กําหนดใหผพู พิ ากษาหัวหนาคณะตองแตงตัง้ จากผูท เี่ คยดํารงตําแหนงผูพ พิ ากษาหัวหนาศาล
สวนผูพิพากษาตองแตงตั้งจากผูที่ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงผูพิพากษามาแลวไมนอยกวา ๑๐ ป
กําหนดใหในศาลอาญาคดีทจุ ริตและประพฤติมิชอบใหมีอธิบดีผพู พิ ากษาศาลละ ๑ คน และ
รองอธิบดีผพู พิ ากษาศาลละ ๑ คน แตในกรณีทมี่ คี วามจําเปนเพือ่ ประโยชนในทางราชการ จะกําหนดให
มีรองอธิบดีผูพิพากษามากกวา ๑ คน แตไมเกิน ๓ คน ก็ได

๖๔

จุลนิติ

ก.ค. - ส.ค. ๕๙

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

กําหนดใหในระหวางทีศ่ าลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางและศาลอาญาคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบภาคยังไมไดเปดทําการ ให “แผนกคดีทจุ ริตและประพฤติมชิ อบของเจาหนาที่รฐั ”
ในศาลอาญา และศาลชั้นตนทั่วประเทศยังคงมีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีทจุ ริตและประพฤติ
มิ ช อบอยู  ต  อ ไป รวมทั ้ง ให บ รรดาคดี ท อี ่ ยู ใ นอํ า นาจพิ จ ารณาพิ พ ากษาของศาลอาญาคดี ท ุจ ริ ต
และประพฤติมิชอบกลางซึ่งคางพิจารณาอยูในศาลชั้นตนใดในวันเปดทําการของศาลอาญาคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบกลาง ใหศาลชั้นตนนั้นยังคงมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่คางอยูตอไปจนเสร็จ
จากบทบัญญัตขิ องรางพระราชบัญญัตฉิ บับดังกลาวจะเห็นวา กฎหมายไดกาํ หนดใหการพิจารณา
คดีทจุ ริตและประพฤติมชิ อบใช “ระบบไตสวน” เหมือนกันทั้งหมด และเปนระบบ ๒ ชั้นศาล กลาวคือ
ใหคําพิพากษาศาลอุทธรณเปนที่สดุ เวนแตจะไดรบั อนุญาตใหฎกี า โดยอัยการสูงสุดยังมีอาํ นาจรับรอง
ฎีกาของพนักงานอัยการ ทั้งนี้ จะไมนําระยะเวลาที่ผูถูกกลาวหาหรือจําเลยหลบหนีมาเปนสวนหนึ่ง
แหงอายุความ กลาวคือ ถาจําเลยหลบหนีในระหวางถูกดําเนินคดีหรือระหวางพิจารณาคดี มิใหนํา
บทบัญญัติมาตรา ๙๘ แหงประมวลกฎหมายอาญามาใชบังคับ และหากมีการหลบหนีภายหลังไดรับ
อนุญาตใหปลอยชั่วคราว ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือปรับไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือ
ทัง้ จําทัง้ ปรับ รวมทั้งในกรณีทจี่ ําเลยเคยมาปรากฏตัวตอศาลแลว ศาลมีอํานาจพิจารณาคดีลับหลัง
จําเลยได
รองศาสตราจารย ดร.ศิ ริ ลั ก ษณา คอมั น ต
ทีป่ รึกษากรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ ไดแสดงความคิดเห็นวา ปญหาเกี่ยวกับการทุจริต
คอรรัปชันทีเ่ กิดขึ้นในสังคมไทยปจจุบัน ซึ่งนับวันจะทวี
ความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนั้น ไดแก ปญหาที่สาํ คัญ ๒ ประการ
คื อ “ปญหาการทุจริตแบบเครือขาย” ซึ ่ง เป น ทุจ ริ ต
คอรรัปชันทีเ่ กิดจากเจาหนาทีข่ องรัฐหรือขาราชการ
รวมมือกันกระทําการ และ “ปญหาการขาดการลงโทษ
ทางสังคมทีเ่ ขมแข็ง” กลาวคือ ผูก ระทําความผิดขาดความ
รับผิดชอบ ซึ่งแตกตางจากกรณีทเี่ กิดขึ้นในตางประเทศ
อาทิ ประเทศญี่ปุน และประเทศเกาหลีใต ทีผ่ ูกระทํา
ความผิดจะแสดงความรับผิดชอบดวยการลาออกจาก
ตําแหนง และบางกรณีก็มกี ารฆาตัวตายดวย รวมทัง้ กรณีทผี่ ูกระทําความผิดเปนคูสมรสก็จะลาออก
หรือปลดตัวเองออกจากตําแหนงเพื่อแสดงความรับผิดชอบเชนเดียวกัน แตสําหรับประเทศไทยนั้น
แมจะมีการวิพากษวิจารณกันอยางกวางขวางหรือมีพยานหลักฐานที่ชัดเจนพอสมควรก็ตาม ผูกระทํา
ความผิดก็มิไดแสดงความรับผิดชอบแตอยางใด ซึ่งสาเหตุสวนหนึ่งเปนเพราะการลงโทษทางสังคม
ทีม่ คี วามออนแอ หรืออีกนัยหนึง่ คือ คนในสังคมและผูใกลชิดกับบุคคลดังกลาวไมแสดงความรังเกียจ
แตยังคงยกยอง จึงทําใหผูกระทําความผิดสามารถอยูรวมในสังคมไดตามปกติ
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“ศาลยุติธรรมกับการแกปญหาการทุจริต : อดีต ปจจุบัน อนาคต”
(บทบาทของศาลยุติธรรมตอการแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชัน
รวมทั้งสภาพปญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวของ)

ทัง้ นี้ หากจะจัดประเภทของการทุจริตคอรรปั ชันโดยเปรียบเทียบเปนสํานวนหรือคําพังเพยแลว
สามารถแบงออกไดเปน ๑๐ ประเภท ตามระดับปญหาทีเ่ บาทีส่ ดุ ไปสูร ะดับทีห่ นักทีส่ ดุ ซึง่ แตละระดับ
ของความรุนแรงจะมีมาตรการในการแกไขปญหาที่แตกตางกัน ดังตอไปนี้
ประเภทที่ ๑ เรียกวา “เชาชามเย็นชาม” ถือเปนการทุจริตเวลา เพราะผูกระทําความผิด
ไดรบั เงินเดือนแลวแตไมทาํ งานอยางเต็มที่ ทัง้ นี้ มาตรการในการแกไขปญหาสามารถใชหลักการบริหาร
งานบุคคล เชน การวัดปริมาณงาน หรือใชมาตรวัดตาง ๆ ทีเ่ หมาะสมเพือ่ พิจารณาวาแตละคนไดทาํ งาน
อยางมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด โดยไมจําเปนตองมีการลงโทษในทางอาญาแตอยางใด
ประเภทที่ ๒ เรียกวา “เอาหูไปนาเอาตาไปไร” เปนกรณีทพี่ บเห็นการกระทําทุจริตแลวแตดดู าย
หรือปลอยใหมกี ารกระทําไปโดยไมใสใจทีจ่ ะปองกันหรือปราบปราม ทัง้ ๆ ทีต่ นมีอาํ นาจหนาทีด่ งั กลาว
ประเภทที่ ๓ เรียกวา “รีดนาทาเรน” เปนกรณีการบีบบังคับ ขมขู หรือรีดไถเพื่อใหไดมา
ซึ่งประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย ซึ่งการทุจริตในประเภทนี้จะพบเห็นไดอยางชัดเจนจากกรณีที่
เจาหนาที่ตํารวจ โดยเฉพาะตํารวจจราจรมีการเรียกรับเงินจากประชาชนที่กระทําความผิดฝาฝน
กฎจราจรบนทองถนน
ประเภทที่ ๔ เรียกวา “กินตามนํา้ ” เปนกรณีทเี่ ห็นผูอ นื่ กระทําการทุจริต ตนเองจึงกระทําการ
ทุจริตตามผูนั้นดวย
ประเภทที่ ๕ เรียกวา “วางไซดักปลา” เปนกรณีที่ตนเองเปนผูมีอํานาจในการตรากฎหมาย
หรือกําหนดกฎเกณฑหรือมาตรการตาง ๆ จึงกําหนดกฎ ระเบียบ หรือขอบังคับทีต่ นมีอาํ นาจนัน้ ออกมา
ใชบงั คับเพือ่ ประโยชนแกตนเองหรือผูอ นื่ ทัง้ นี้ ตัวอยางทีเ่ ห็นไดอยางชัดเจนคือ กรณีทเี่ จาหนาทีต่ าํ รวจ
ตัง้ ดานตรวจจับผูฝ า ฝนกฎหมายจราจรในสถานทีท่ จี่ ะตองมีผกู ระทําความผิดผานมาอยางแนนอน เชน
ตั้งดานตรวจจับรถจักรยานยนตในบริเวณจุดลงทางยกระดับแทนที่จะตั้งในบริเวณทางขึ้นหรือสถานที่
กอนที่จะมีการกระทําความผิดเกิดขึ้น เปนตน
ประเภทที่ ๖ เรียกวา “ฉอหลวง” เปนการกระทําทุจริตที่เกิดจากการโกงกินงบประมาณของ
แผนดินในรูปแบบตาง ๆ
ประเภทที่ ๗ เรียกวา “ใชอํานาจบาตรใหญ” เปนกรณีที่ผูกระทําการทุจริตมีอํานาจในการ
กําหนดนโยบายหรือออกกฎเกณฑตาง ๆ รวมถึงกรณีการมีเครือขายทุจริตดวย
ประเภทที่ ๘ เรียกวา “เก็บหัวคิว” เปนการกระทําทุจริตที่มีลักษณะคลายคลึงกับการเรียก
สินบนหรือการเก็บคานายหนาซึ่งไดรับประโยชนมาโดยไมชอบดวยกฎหมายหรือไมโปรงใส ทั้งนี้
ตัวอยางของการทุจริตประเภทนี้จะเห็นไดจากกรณีที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีกฎหมาย
กํ า หนดใหผู  ว  า การรั ฐ มี อํ า นาจในการแตง ตั้ ง บุ ค คลเขา มาดํ า รงตํ า แหน ง สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาที่ ว  า งลง
โดยผูวาการรัฐอิลลินอยสไดใชอํานาจดังกลาวโดยมิชอบ พยายามนําตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาที่วางลง
ของนายบารัค โอบามา ที่ลาออกเพื่อไปดํารงตําแหนงประธานาธิบดี ไปขายหรือเรียกรับผลประโยชน
ซึ่งตอมาไดถูกวุฒิสภาของรัฐอิลลินอยสลงมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงแลว
ประเภทที่ ๙ เรียกวา “ชงเองกินเอง” เปนกรณีทผี่ กู ระทําการทุจริตใชอาํ นาจกําหนดนโยบาย
ตาง ๆ เพื่อเอื้อประโยชนใหแกตนเองหรือพวกพอง
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ประเภทที่ ๑๐ เรียกวา “ขอมูลวงใน” เปนการทุจริตโดยการลวงขอมูลทีร่ ูกันเฉพาะภายใน
องคกรหรือยังไมมีการเผยแพรออกไปอยางเปนทางการ ซึ่งเกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัย โดยเฉพาะอยางยิง่
ในกรมทางหลวง ซึ่งหากไดรูวารัฐจะมีการตัดถนนหรือกอสรางสิ่งสาธารณูปโภคในเขตพื้นที่ใด ตนเอง
ก็จะไปกวานซื้อหรือนําขอมูลนั้นไปบอกกลาวพวกพองเพื่อใหไปซื้อที่ดนิ ในบริเวณนั้น ทัง้ นี้ การกระทํา
ดังกลาวหากเกิดขึ้นในภาคเอกชนหรือธุรกิจแลว เชน ในตลาดหลักทรัพย จะมีความรับผิดทั้งในทางแพง
และทางอาญา เนือ่ งจากมีกฎหมายกําหนดไวอยางชัดเจนวา ผูทอี่ ยูวงใน อาทิ กรรมการ ผูบริหาร
และพนักงานบริษัท หากรูขอมูลสําคัญทีไ่ มไดเปดเผยตอสาธารณะ หรือเปนขอมูลทีบ่ ุคคลทัว่ ไป
ไมสามารถเขาถึงไดและเปนขอมูลที่อาจทําใหนกั ลงทุนซื้อ ขาย หรือถือหลักทรัพย ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับ
ผลประกอบการทางการเงินของบริษทั การควบรวมกิจการ การซื้อกิจการ การขายกิจการ หรือการรวมทุน
เปนตน เปนการลวงหนาแลวไปซื้อหรือขายหุน หรือหลักทรัพยอ่ืน ๆ ของบริษทั ใด ๆ ในขณะที่ขอ มูลนั้น
ยังไมไดเปดเผยตอสาธารณะ หรือนําขอมูลนั้นไปใชเพื่อแสวงหากําไร แมตนเองจะไมไดรับประโยชน
ทางการเงินจากการกระทําดังกลาวก็ตาม ก็ตองรับโทษในทางอาญาทั้งสิ้น ซึ่งแตกตางจากในภาครัฐ
ทีไ่ มมีกฎหมายกําหนดความผิดในลักษณะดังกลาว จะมีบัญญัติไวอยางกวาง ๆ ในมาตรา ๑๕๗
ของประมวลกฎหมายอาญา หรือประมวลจริยธรรมเทานัน้ ซึง่ ยังไมชัดเจนเพียงพอทีจ่ ะปองกัน
และปราบปรามการกระทําทุจริตในประเภทนี้ได
นอกจากนี้ วิทยากรผูทรงคุณวุฒิไดยกตัวอยาง กรณีศึกษา “โครงการบําบัดนํ้าเสียคลองดาน”
ซึ่งเปนการทุจริตเชิงนโยบายที่กอ ใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกประเทศ อันมีสาระสําคัญดังนี้
“โครงการบําบัดนํา้ เสียคลองดาน” ตั้งอยูบนพื้นที่ตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัด
สมุทรปราการ ไดรับอนุมัติโครงการอยางเปนทางการ ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๓๘ สมัยรัฐบาลชุดทีม่ ี
นายบรรหาร ศิลปอาชา เปนนายกรัฐมนตรี โดยเปนการจัดใหมีระบบบําบัดนํ้าเสีย ๒ ระบบใหญ
คือ “ฝงตะวันตก” ทีจ่ ะรับนํา้ เสียจากพื้นทีอ่ ําเภอพระสมุทรเจดีย อําเภอพระประแดง และบริเวณ
ถนนสุขสวัสดิ์ ไปบําบัดที่ตาํ บลบางปลากด อําเภอพระสมุทรเจดีย และ “ฝง ตะวันออก” ที่จะรับนํา้ เสีย
จากอําเภอเมือง อําเภอพระประแดง อําเภอบางปู และตอนเหนือของอําเภอบางพลี โดยจะนํามา
บําบัดทีบ่ ริเวณตําบลบางปูใหม อําเภอเมืองสมุทรปราการ ซึ่งระบบบําบัดนํ้าเสียทัง้ ๒ แหงดังกลาว
ใชงบประมาณกอสรางเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น ๑๓,๖๑๒ ลานบาท โดยเปนเงินงบประมาณแผนดิน
จํานวน ๗,๓๖๒ ลานบาท กองทุนสิ่งแวดลอม จํานวน ๒,๕๐๐ ลานบาท และเงินกูจากธนาคาร
เพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) จํานวน ๓,๗๕๐ ลานบาท โดยมีกรมควบคุม
มลพิษ ซึ่งเดิมสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม๑๓ เปนเจาของโครงการ
แตตอ มาในป พ.ศ. ๒๕๔๐ กรมควบคุมมลพิษไดปรับงบประมาณเพิ่มขึ้นเปนจํานวน ๒๓,๗๐๑ ลานบาท
ทัง้ นี้ โครงการดังกลาวไดกาํ หนดใหผรู บั เหมาดําเนินการทุกอยางตั้งแตการออกแบบกอสรางทอสําหรับ
รวบรวมและสงนํ้าเสีย บอบําบัดนํ้าเสีย รวมทั้งการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ ตลอดจนการจัดหาที่ดนิ
เมื่อพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกาศใชบงั คับซึ่งมีการจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมขึ้น กรมควบคุมมลพิษก็ไดโอนมาสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม.
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“ศาลยุติธรรมกับการแกปญหาการทุจริต : อดีต ปจจุบัน อนาคต”
(บทบาทของศาลยุติธรรมตอการแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชัน
รวมทั้งสภาพปญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวของ)

หลังจากมีการประกาศประกวดราคาเพือ่ หาผูร บั เหมาโครงการแลว ไดมผี เู ขารวมประมูลโครงการ
จํานวนทัง้ สิน้ ๑๓ ราย โดยกรมควบคุมมลพิษไดคดั เลือกผูท มี่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หลือเพียง ๔ ราย แตเมือ่ ถึงเวลา
ยื่นซองประมูล มีผูเขาประมูลเพียง ๒ รายเทานั้น คือ กิจการรวมคา เอ็นวีพีเอสเคจี (NVPSKG Joint
Venture) และกลุมบริษัทมารูเบนี (Marubeni) โดยขณะที่อยูในขั้นตอนของการประมูลโครงการ
กรมควบคุมมลพิษ ไดเสนอใหมกี ารเปลีย่ นแผนการกอสรางบอบําบัดนํา้ เสีย โดยใหรวมบอบําบัดนํา้ เสีย
ทั้งฝงตะวันตกและตะวันออกเขาดวยกัน และใหกอสรางเพียงฝงตะวันออกเพียงแหงเดียว แตให
เชื่อมตอกับฝงตะวันตกโดยการตออุโมงคลอดใตแมนํ้าเจาพระยา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
มีความสอดคลองกับแนวทางของกิจการรวมคา เอ็นวีพเี อสเคจี จึงสงผลใหกจิ การรวมคา เอ็นวีพเี อสเคจี
ชนะการประมูลอยางไรคูแขง
ทั้งนี้ กิจการรวมคา เอ็นวีพีเอสเคจี (NVPSKG Joint Venture) ประกอบดวย ๖ บริษัท ดังนี้
(๑) N : บริษัท นอรทเวสท วอเทอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เปนบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการบําบัดนํ้าเสียของประเทศอังกฤษ
(๒) V : บริษัท วิจิตรภัณฑกอสราง จํากัด เปนของตระกูลชวนะนันท
(๓) P : บริษัท ประยูรวิศการชาง จํากัด ผูกอตั้งคือนายวิศว ลิปตพัลลภ ซึ่งเปนบิดาของ
นายสุวจั น ลิปตพัลลภ หัวหนาพรรคชาติพฒ
ั นา และดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวา การกระทรวงวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมในขณะนั้น
(๔) S : บริษัท สี่แสงการโยธา จํากัด ผูกอตั้งคือนายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรี
ปจจุบันเปนของตระกูลวงศจิโรจนกุล
(๕) K: บริษทั กรุงธนเอนยิเนียร จํากัด เปนบริษทั ในเครือของบริษทั วิจติ รภัณฑกอ สราง จํากัด
(๖) G : บริษัท เกตเวย ดิเวลลอปเมนท จํากัด ผูที่เปนเจาของก็คือผูถือหุนในบริษัท ปาลมบีช
ดิเวลลอปเมนท จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่ขายทีด่ ินใหกับบริษัท คลองดาน มารีน แอนดฟชเชอรี จํากัด
เพื่อนําไปขายใหกับกรมควบคุมมลพิษ
สําหรับการทุจริตเชิงนโยบายของโครงการบําบัดนํ้าเสียคลองดานนั้นมีจุดเริ่มตนมาจากการ
ซื้อที่ดินในตําบลคลองดาน โดยนายวัฒนา อัศวเหม ซึ่งเปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย
ในขณะนั้น ในนามของบริษัท เหมืองแรลานทอง จํากัด โดยไดกวานซื้อที่ดินจากประชาชนในราคา
ไรละ ๒๐,๐๐๐ บาท กอนจะนํามาขายใหกับบริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท จํากัด ที่มีนายสมลักษณ
อัศวเหม และนายปรีชา เลาหพงศชนะ รวมเปนกรรมการ ในราคาไรละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท และนํามา
ขายตอใหกับบริษัท คลองดาน มารีน แอนดฟชเชอรี จํากัด ในราคาไรละประมาณ ๒๖๐,๐๐๐ บาท
และบริษัท คลองดาน มารีน แอนดฟชเชอรี จํากัด ก็ไดนําที่ดินดังกลาวซึ่งมีลักษณะเปนทะเลโคลน
ดินเลน และพื้นที่ลุมนํ้าทะเลทวมถึง มาขายใหกับกรมควบคุมมลพิษ ในราคาไรละ ๑.๐๓ ลานบาท
รวมทั้งสิ้น ๑,๙๐๐ ไร คิดเปนมูลคาประมาณ ๑,๙๐๐ ลานบาท ในขณะที่สํานักงานที่ดินจังหวัด
สมุทรปราการไดประเมินราคาทีด่ นิ ในพืน้ ทีด่ งั กลาวไวเพียงไรละ ๔๘๐,๐๐๐ บาท เทานัน้ อนึง่ กอนทีบ่ ริษทั
ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท จํากัด จะนําทีด่ นิ มาขายใหกบั บริษทั คลองดาน มารีน แอนดฟช เชอรี จํากัด นัน้
บริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท จํากัด ตองการที่จะซื้อที่ดินในบริเวณนี้เพื่อนํามาสรางสนามกอลฟ
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แตมิไดดําเนินการ เนือ่ งจากสภาพพื้นทีม่ ีลักษณะไมเหมาะสม อันแสดงใหเห็นไดวา เพียงแคสราง
สนามกอลฟซึ่งไมมีสิ่งปลูกสรางที่มีแรงกดทับมากยังไมสามารถกระทําได ดังนั้น จึงเปนไปไมไดที่จะใช
ที่ดินในพื้นที่ดังกลาวมากอสรางโรงบําบัดนํ้าเสียที่มีแรงกดทับมากและมีขนาดใหญ
เมือ่ เริ่มดําเนินโครงการแลว ประชาชนและนักวิชาการตางก็คัดคานโครงการกอสรางบอบําบัด
นํา้ เสียคลองดาน เนือ่ งจากมีความไมโปรงใสและสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมของชุมชุนในพื้นที่
จึงเรียกรองใหระงับโครงการเพื่อตรวจสอบขอเท็จจริง ซึ่งในที่สุดนายประพัฒน ปญญาชาติรักษ
รัฐมนตรีวา การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในขณะนั้น ไดประกาศใหระงับการกอสราง
และตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงเพื่อนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ
ทัง้ นี้ จากการตั้งอนุกรรมการไตสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมมี ติช้มี ูลความผิดนักการเมือง
ที่เกี่ยวของในฐานะเปนผูอนุมัติโครงการ จํานวน ๓ คน ไดแก นายยิ่งพันธ มนะสิการ (เสียชีวิตแลว)
และนายสุวัจน ลิปตพัลลภ ซึ่งทั้งสองคนเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และสิง่ แวดลอม ในขณะนั้น รวมทั้งนายวัฒนา อัศวเหม รัฐมนตรีชว ยวาการกระทรวงมหาดไทย ซึง่ ตอมา
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีมติชี้มูลความผิดนายวัฒนา อัศวเหม และสงใหอัยการสูงสุดเพื่อฟองคดี
ตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขอหาใชอํานาจหนาทีข่ ณะเปนรัฐมนตรี
ชวยวาการกระทรวงมหาดไทย บังคับขมขืนใจหรือจูงใจใหราษฎรขายทีด่ ินให และใชอํานาจขมขู
หรือชักจูงใจใหเจาหนาที่ของกรมที่ดินออกโฉนดที่ดินจํานวน ๑๗ แปลง รวมพื้นที่ทั้งสิ้น ๑,๙๐๐ ไร
เพื่อนําไปขายใหกับกรมควบคุมมลพิษ โดยศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
มีคําพิพากษาเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ ใหลงโทษจําคุก ๑๐ ป แตนายวัฒนา อัศวเหม ไมไดมาฟง
คําพิพากษาและหลบหนีไปอยูตางประเทศจนถึงปจจุบัน
สวนนายปกิต กิระวานิช อดีตอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ นายศิรธิ ญ
ั ญ ไพโรจนพบิ รู ณ อดีตรองอธิบดี
กรมควบคุมมลพิษ และนางยุวรี อินนา ผูอํานวยการกองจัดการคุณภาพนํ้า ซึ่งขณะนั้นดํารงตําแหนง
นักวิชาการสิ่งแวดลอม ๗ ศาลอาญาไดมีคําพิพากษาใหจําคุกเปนเวลา ๒๐ ป ในความผิดฐานเปน
เจาหนาทีม่ ีหนาทีจ่ ัดซื้อ ทํา จัดการรักษาทรัพยใด ๆ รวมกันใชอํานาจในตําแหนงปฏิบัติหนาที่
หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต
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“ศาลยุติธรรมกับการแกปญหาการทุจริต : อดีต ปจจุบัน อนาคต”
(บทบาทของศาลยุติธรรมตอการแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชัน
รวมทั้งสภาพปญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวของ)

นอกจากนี้ ภายหลังจากโครงการถูกระงับ กรมควบคุมมลพิษ จึงไมไดจายเงินคากอสรางใหกับ
กิจการรวมคา เอ็นวีพเี อสเคจี กิจการรวมคา เอ็นวีพเี อสเคจี จึงไดนาํ ขอพิพาทใหคณะอนุญาโตตุลาการ
พิจารณา ซึ่งไดมีการชี้ขาดใหกรมควบคุมมลพิษจายคากอสรางที่คางชําระ แตกรมควบคุมมลพิษ
ไมยอมรับคําชีข้ าดนัน้ กิจการรวมคา เอ็นวีพเี อสเคจี จึงฟองคดีตอ ศาลปกครองกลาง ซึง่ ศาลปกครองกลาง
ไดมีคําพิพากษาใหกรมควบคุมมลพิษจายคากอสรางที่คางชําระพรอมดอกเบี้ยใหแกกิจการรวมคา
เอ็นวีพีเอสเคจี กรมควบคุมมลพิษจึงไดยื่นอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุด ซึ่งศาลปกครองสูงสุด
มี คํ า พิ พ ากษายื น ตามคํ า พิ พ ากษาของศาลปกครองกลาง โดยเงิ น ค า ชดเชยความเสี ย หาย
ที่กรมควบคุมมลพิษต องชดใช ต ามคําพิพากษาของศาลดั งกล าวก็คือ เงิ นที่ เรียกกั นโดยทั่วไป
วาเปน “เงินคาโง” นั่นเอง
ทัง้ นี้ วิทยากรผูท รงคุณวุฒไิ ดชใี้ หเห็นวา บทบาทของธนาคารเพือ่ การพัฒนาเอเชีย ทีท่ าํ การศึกษา
และเสนอแนะใหมกี ารกอสรางโรงบําบัดนํา้ เสียขนาดใหญ และไดอนุมตั เิ งินกู เพือ่ นําไปดําเนินโครงการ
ตามที่เสนอแนะดังกลาวนั้น อาจถือไดวาเปนกรณีที่องคการระหวางประเทศมีผลประโยชนทับซอน
เนื่องจากเปนการศึกษาวิจัยและในขณะเดียวกันก็เปนการหาลูกคาเงินกูดวย นอกจากนี้ หากพิจารณา
แลวจะเห็นวา การบําบัดนํ้าเสียอาจดําเนินการโดยวิธีการอื่น ๆ นอกเหนือจากการกอสรางโรงบําบัด
นํ้าเสียก็ได เชน การเก็บภาษีสําหรับผูที่ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในแหลงนํ้า ซึ่งเปนวิธีการหนึ่งที่สามารถชวยให
พฤติกรรมของผูที่ทิ้งนํ้าเสียหรือสิ่งปฏิกูลลงในแหลงนํ้าเปลี่ยนแปลงได เปนตน
สรุป จากการที่มีโอกาสไดเขารวมการสัมมนาทางวิชาการในครั้งนี้พบวา วิทยากรผูทรงคุณวุฒิ
ตางก็ไดใหขอ มูลเกีย่ วกับปญหา “การทุจริตคอรรปั ชัน” หรือ “การฉอราษฎรบงั หลวง” ไปในแนวทาง
เดียวกันวาเปนปญหาสําคัญที่สรางความเสียหายใหแกประเทศชาติอยางมหาศาล และนับวันจะทวี
ความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งหากไมไดรับการแกไขโดยเรงดวนแลวอาจจะสงผลกระทบตอเสถียรภาพ
ทางการเมืองและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติ ผูเขียนจึงเห็นดวยเปนอยางยิ่ง
กับความคิดเห็นของวิทยากรผูท รงคุณวุฒทิ ไี่ ดเสนอแนะใหมกี ารสรางมาตรการหรือกลไกในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตคอรรัปชันและการประพฤติมิชอบอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การปรับปรุงกระบวนการหรือวิธีพิจารณาคดีที่เกี่ยวของทั้งหลายใหไดรับการพิจารณาพิพากษา
อยางเสมอภาค รวดเร็ว และเปนธรรม ซึง่ การกําหนดใหมกี ารยกรางพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลอาญาคดี
ทุจริตและประพฤติมชิ อบ พ.ศ. .... ขึน้ เพือ่ จัดตัง้ “ศาลอาญาคดีทจุ ริตและประพฤติชอบ” โดยมีอาํ นาจ
พิจารณาพิพากษาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ และคดีที่มีกฎหมายกําหนดใหอยูในอํานาจของ
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ใหเปนไปด วยความรวดเร็ว เสมอภาค และเป นธรรม
ตามเจตนารมณของทุกภาคสวนที่มุงประสงคแลวนั้น ยอมจะชวยใหการปองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถนําตัวผูกระทําความผิด
มาลงโทษได รวมทั้งยังสงผลดีตอการดําเนินงานตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล ตลอดจนภาพลักษณ
ของประเทศที่แสดงออกถึงความมุงมั่นอยางตอเนื่องในการแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อยางจริงจังใหประชาคมโลกไดรับทราบโดยทั่วไป.
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รางกฎหมายที่นาสนใจ
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รและการบริ
างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....
(หมวด ๑ บททั่วไป ถึงหมวด ๕ การขึ้นทะเบียนผูประกอบการ)
ก. ประวัติ ความเปนมา และสถานะของรางพระราชบัญญัติ ณ ปจจุบัน*
รางพระราชบัญญัติการจัดซือ้ จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... เสนอโดย
คณะรัฐมนตรี (ชุดที่มีพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา เปนนายกรัฐมนตรี) เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ มิถนุ ายน ๒๕๕๙
และได รั บ การบรรจุ เ ข า ระเบี ย บวาระการประชุ ม สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห ง ชาติ ครั้ ง ที่ ๔๐/๒๕๕๙
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งที่ ๔๑/๒๕๕๙ วันศุกรที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ทีป่ ระชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติไดพิจารณารางพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครั ฐ พ.ศ. .... (คณะรั ฐ มนตรี เป น ผู  เ สนอ) และได ล งมติ ใ นวาระที ่ห นึ ่ง รั บ หลั ก การแห ง
รางพระราชบัญญัติดังกลาวไวพิจารณา โดยที่ประชุมไดมีมติใหตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ มีจํานวน
๒๓ คน เพื่อพิจารณา ทั้งนี้ มีกําหนดการแปรญัตติภายใน ๑๕ วันนับแตวันถัดจากวันที่สภานิติบัญญัติ
แหงชาติรบั หลักการแหงรางพระราชบัญญัตไิ วพจิ ารณา และมีมติเห็นชอบใหคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ
พิจารณารางพระราชบัญญัติฉบับนีใ้ หแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแตวันทีส่ ภานิติบัญญัติแหงชาติ
มีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ชุดนี้
ป จ จุ บ ัน ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื ้อ จั ด จ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. ....
อยูระหวางการพิจารณาในวาระที่สอง ขั้นคณะกรรมาธิการ

ข. หลั ก การและเหตุ ผ ลประกอบร า งพระราชบั ญ ญั ต ิก ารจั ด ซื ้อ จั ด จ า ง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....
หลักการ
ใหมีกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
*

ขอมูล ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
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รางพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ....

เหตุผล
เพื่อใหการดําเนินการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เปน
มาตรฐานเดียวกัน โดยการกําหนดเกณฑมาตรฐานกลาง เพื่อใหหนวยงานของรัฐทุกแหงนําไปใช
เปนหลักปฏิบัติ โดยมุงเนนการเปดเผยขอมูลตอสาธารณชนใหมากที่สุด เพื่อใหเกิดความโปรงใส
และเปดโอกาสใหมกี ารแขงขันอยางเปนธรรม มีการดําเนินการจัดซือ้ จัดจางทีค่ าํ นึงถึงวัตถุประสงคของ
การใชงานเปนสําคัญซึ่งจะกอใหเกิดความคุมคาในการใชจายเงิน มีการวางแผนการดําเนินงานและ
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งจะทําใหการจัดซื้อจัดจางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมทั้ง
เพื่อใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการสงเสริมใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ
การจัดซื้อจัดจางภาครัฐซึ่งเปนมาตรการหนึ่งเพื่อปองกันปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐ ประกอบกับมาตรการอื่น ๆ เชน การจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ซึ่งจะทําใหเกิดความโปรงใสในการดําเนินการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ อันจะเปนการสรางความเชื่อมั่น
ใหกบั สาธารณชนและกอใหเกิดผลดีกบั การจัดซือ้ จัดจางภาครัฐใหเปนทีย่ อมรับโดยทัว่ ไป จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้

ค. สาระสําคัญโดยสรุป
๑) ใหยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจาง หรือการบริหารพัสดุในกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ขอบัญญัติ และขอกําหนดใด ๆ ของหนวยงานของรัฐที่อยูภายใตบังคับ
แหงพระราชบัญญัตินี้ (รางมาตรา ๓)
๒) บทนิยาม
“การจัดซือ้ จัดจาง” หมายความวา การดําเนินการเพือ่ ใหไดมาซึง่ พัสดุโดยการซือ้ จาง
เชา แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
“พัสดุ” หมายความวา สินคา งานบริการ งานกอสราง งานจางที่ปรึกษา และงานจาง
ออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง รวมทั้งการดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
“สินคา” หมายความวา วัสดุ ครุภณ
ั ฑ ที่ดิน สิ่งปลูกสราง และทรัพยสินอื่นใด รวมทั้ง
งานบริการที่รวมอยูในสินคานั้นดวย แตมูลคาของงานบริการตองไมสูงกวามูลคาของสินคานั้น
“งานบริการ” หมายความวา งานจางบริการ งานจางเหมาบริการ งานจางทําของ
และการรับขนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจากบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ คุ คล แตไมหมายความ
รวมถึงการจางลูกจางของหนวยงานของรัฐ การรับขนในการเดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัติงาน
ของหนวยงานของรัฐ งานจางทีป่ รึกษา งานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง และการจางแรงงาน
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
“งานกอสราง” หมายความวา งานกอสรางอาคาร งานกอสรางสาธารณูปโภค
หรือสิง่ ปลูกสรางอืน่ ใด และการซอมแซม ตอเติม ปรับปรุง รือ้ ถอน หรือการกระทําอืน่ ทีม่ ลี กั ษณะทํานอง
เดียวกันตออาคาร สาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสรางดังกลาว รวมทั้งงานบริการที่รวมอยูในงานกอสราง
นั้นดวย แตมูลคาของงานบริการตองไมสูงกวามูลคาของงานกอสรางนั้น
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“อาคาร” หมายความว า สิ ง่ ปลู ก สร า งถาวรที บ่ ุ ค คลอาจเข า อยู ห รื อ ใช ส อยได
เชน อาคารที่ทําการ โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา หรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นที่มลี กั ษณะทํานองเดียวกัน
รวมทั้งสิ่งกอสรางอื่น ๆ ซึ่งสรางขึ้นเพื่อประโยชนใชสอยสําหรับอาคารนั้น ๆ เชน เสาธง รัว้ ทอระบายนํ้า
หอถังนํ้า ถนน ประปา ไฟฟา หรือสิ่งอื่น ๆ ซึ่งเปนสวนประกอบของตัวอาคาร เชน เครื่องปรับอากาศ
ลิฟท หรือเครื่องเรือน
“สาธารณูปโภค” หมายความวา งานอันเกี่ยวกับการประปา การไฟฟา การสื่อสาร
การโทรคมนาคม การระบายนํ้า การขนสงทางทอ ทางนํ้า ทางบก ทางอากาศ หรือทางราง หรือการอื่น
ที่เกี่ยวของซึ่งดําเนินการในระดับพื้นดิน ใตพื้นดิน หรือเหนือพื้นดิน
“งานจางที่ปรึกษา” หมายความวา งานจางบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
เพื่อเปนผูใ หคาํ ปรึกษาหรือแนะนําแกหนวยงานของรัฐในดานวิศวกรรม สถาปตยกรรม ผังเมือง กฎหมาย
เศรษฐศาสตร การเงิน การคลัง สิง่ แวดลอม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม
การศึกษาวิจัย หรือดานอื่นที่อยูในภารกิจของรัฐหรือของหนวยงานของรัฐ
“งานจา งออกแบบหรื อ ควบคุ ม งานก อ สร าง” หมายความวา งานจางบริการ
จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง
“การบริหารพัสดุ” หมายความวา การเก็บ บันทึก เบิกจาย ยืม ตรวจสอบ บํารุงรักษา
และจําหนายพัสดุ
“ราคากลาง” หมายความว า ราคาเพื ่อ ใช เ ป น ฐานสํ า หรั บ เปรี ย บเทีย บราคา
ที่ผูยื่นขอเสนอไดยื่นเสนอไวซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจางไดจริงตามลําดับ ดังตอไปนี้
(๑) ราคาที่ไดมาจากการคํานวณตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการราคากลางกําหนด
(๒) ราคาที่ไดมาจากฐานขอมูลราคาอางอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทํา
(๓) ราคามาตรฐานที่สํานักงบประมาณหรือหนวยงานกลางอื่นกําหนด
(๔) ราคาที่ไดมาจากการสืบราคาจากทองตลาด
(๕) ราคาที่เคยซื้อหรือจางครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปงบประมาณ
(๖) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ วิธกี าร หรือแนวทางปฏิบตั ขิ องหนวยงานของรัฐนั้น ๆ
ในกรณีทีม่ ีราคาตาม (๑) ใหใชราคาตาม (๑) กอน ในกรณีทไี่ มมีราคาตาม (๑)
แตมีราคาตาม (๒) หรือ (๓) ใหใชราคาตาม (๒) หรือ (๓) กอน โดยจะใชราคาใดตาม (๒)
หรือ (๓) ใหคํานึงถึงประโยชนของหนวยงานของรัฐเปนสําคัญ ในกรณีที่ไมมีราคาตาม (๑) (๒) และ (๓)
ใหใชราคาตาม (๔) (๕) หรือ (๖) โดยจะใชราคาใดตาม (๔) (๕) หรือ (๖) ใหคาํ นึงถึงประโยชนของหนวยงาน
ของรัฐเปนสําคัญ
“เงินงบประมาณ” หมายความวา เงินงบประมาณตามกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย
กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ กฎหมายเกี่ยวดวยการโอนงบประมาณ หรือกฎหมายวาดวย
เงินคงคลัง เงินซึ่งหนวยงานของรัฐไดรบั ไวโดยไดรบั อนุญาตจากรัฐมนตรีใหไมตอ งนําสงคลังตามกฎหมาย
วาดวยวิธีการงบประมาณ และเงินซึ่งหนวยงานของรัฐไดรับไวโดยไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน
ตามกฎหมาย และใหหมายความรวมถึงเงินกู เงินชวยเหลือ และเงินอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ก.ค. - ส.ค. ๕๙
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รางพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ....

“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการ
สวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ องคการมหาชน องคกรตรวจสอบ
การใชอํานาจรัฐ องคกรตามรัฐธรรมนูญ หนวยธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ หนวยงาน
สังกัดรัฐสภาหรือในกํากับของรัฐสภา หนวยงานอิสระของรัฐ และหนวยงานอืน่ ตามทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง
“เจาหนาที่” หมายความวา ผูมีหนาที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการบริหารพัสดุ
หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูมีอํานาจใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการบริหารพัสดุ
ของหนวยงานของรัฐ
“คณะกรรมการนโยบาย” หมายความวา คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
“คณะกรรมการวินจิ ฉัย” หมายความวา คณะกรรมการวินจิ ฉัยปญหาการจัดซือ้ จัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
“คณะกรรมการราคากลาง” หมายความวา คณะกรรมการราคากลางและขึน้ ทะเบียน
ผูประกอบการ
“คณะกรรมการ ค.ป.ท.” หมายความวา คณะกรรมการความรวมมือปองกันการทุจริต
“คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ” หมายความวา คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
และขอรองเรียน
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ (รางมาตรา ๔)
๓) ผูรักษาการตามกฎหมาย
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ
ออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
(รางมาตรา ๕)
๔) บททั่วไป (หมวด ๑ รางมาตรา ๖ ถึงรางมาตรา ๑๔)
๔.๑) เพื่อใหการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุโดยใชเงิน
งบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาตอภารกิจของรัฐ ใหหนวยงานของรัฐ
ปฏิบัติตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้ และกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความ
ในพระราชบัญญัตินี้
เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งานของรั ฐ วิ ส าหกิ จ หน ว ยงานของรั ฐ ในต า งประเทศหรื อ
ส ว นงานของหน ว ยงานของรั ฐ ที่ ตั้ ง อยู  ใ นต า งประเทศ หรื อ หน ว ยงานของรั ฐ อื่ น ตามที่ กํ า หนด
ในกฎกระทรวง เกิดความยืดหยุน และมีความคลองตัว หากรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐนัน้ ประสงค
จะจัดใหมีระเบียบ ขอบังคับ หรือขอบัญญัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุขึ้นใชเอง
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ทั้งหมดหรือแตบางสวน ก็ใหกระทําได โดยตองดําเนินการใหสอดคลองกับหลักเกณฑการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้ เวนแตในตางประเทศที่หนวยงานของรัฐ
หรือสวนงานของหนวยงานของรัฐตั้งอยูมีกฎหมาย ธรรมเนียมปฏิบัติ หรือจารีตประเพณีแหงทองถิ่น
ของตางประเทศนั้นเปนการเฉพาะหรือกําหนดไวเปนอยางอื่น
ระเบียบ ขอบังคับ หรือขอบัญญัติตามวรรคสอง ตองไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการนโยบาย และใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา (รางมาตรา ๖)
๔.๒) พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแก
(๑) การจัดซื้อจัดจางของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชยโดยตรง
(๒) การจัดซื้อจัดจางยุทโธปกรณและการบริการทางทหารโดยวิธี รัฐบาล
ตอรัฐบาลหรือโดยการจัดซื้อจัดจางจากตางประเทศที่กฎหมายของประเทศนั้นกําหนดไวเปนอยางอื่น
(๓) การจัดซื้อจัดจางเพื่อการวิจยั และพัฒนาหรือการจางที่ปรึกษาที่ไมสามารถ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ได
(๔) การจัดซื้อจัดจางโดยใชเงินกูหรือเงินชวยเหลือจากรัฐบาลตางประเทศ
องคการระหวางประเทศ สถาบันการเงินระหวางประเทศ องคการตางประเทศทั้งในระดับรัฐบาล
และที่มิใชระดับรัฐบาล มูลนิธิหรือเอกชนตางประเทศ ทีส่ ัญญาหรือขอกําหนดในการใหเงินกูหรือ
เงินชวยเหลือกําหนดไวเปนอยางอื่น
(๕) การจัดซื้อจัดจางโดยใชเงินกูหรือเงินชวยเหลือจากรัฐบาลตางประเทศ
องคการระหวางประเทศ สถาบันการเงินระหวางประเทศ องคการตางประเทศทั้งในระดับรัฐบาล
และที่มิใชระดับรัฐบาล มูลนิธิหรือเอกชนตางประเทศ ทีส่ ัญญาหรือขอกําหนดในการใหเงินกูหรือ
เงินชวยเหลือกําหนดไวเปนอยางอื่น โดยใชเงินกูห รือเงินชวยเหลือนั้นรวมกับเงินงบประมาณซึ่งจํานวน
เงินกูหรือเงินชวยเหลือทีใ่ ชนั้นเปนไปตามหลักเกณฑทคี่ ณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนด
ในราชกิจจานุเบกษา
การจัดซื้อจัดจางตาม (๑) (๒) และ (๓) ที่ไดรับยกเวนมิใหนําพระราชบัญญัตินี้
มาใชบังคับตองเปนไปตามหลักเกณฑทีค่ ณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
โดยประกาศดังกลาวจะกําหนดใหหนวยงานของรัฐเสนอเรื่องการจัดซื้อจัดจางใดตาม (๑) (๒) หรือ (๓)
ตอคณะกรรมการนโยบายเพื่ออนุมัติใหไดรับยกเวนเปนรายกรณีไปก็ได
การยกเวนมิใหนําบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับแกการจัดซื้อ
จัดจางใดทั้งหมดหรือแตบางสวนนอกเหนือจากการยกเวนตามวรรคหนึ่ง ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา
ตามขอเสนอของคณะกรรมการนโยบาย
กรณีตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม ใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีกฎหรือระเบียบ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุตามหลักเกณฑและแนวทางของพระราชบัญญัตินี้
โดยอย า งน อ ยต อ งมีห ลั ก การในเรื ่อ งของความคุ  ม ค า โปร ง ใส มีป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
และตรวจสอบได (รางมาตรา ๗)
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๔.๓) การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐตองกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกหนวยงานของรัฐ และตองสอดคลองกับหลักการ ดังตอไปนี้
(๑) คุมคา โดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจางตองมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนอง
วัตถุประสงคในการใชงานของหนวยงานของรัฐ มีราคาทีเ่ หมาะสม และมีแผนการบริหารพัสดุทเี่ หมาะสม
และชัดเจน
(๒) โปรงใส โดยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุตองกระทําโดยเปดเผย
เปดโอกาสใหมีการแขงขันอยางเปนธรรม มีการปฏิบัติตอผูประกอบการทุกรายโดยเทาเทียมกัน
มีหลักฐานการดําเนินงานชัดเจน และมีการเปดเผยขอมูลการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ในทุกขั้นตอน
(๓) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยตองมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุล ว งหนาเพื่อให การจัดซื้อจัดจ างและการบริหารพัส ดุเปนไปอยางต อเนื่อ ง
และมีการประเมินและเปดเผยผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
(๔) ตรวจสอบได โดยมีการเก็บขอมูลการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
อยางเปนระบบเพื่อประโยชนในการตรวจสอบ
ใหหนวยงานของรัฐใชหลักการตามวรรคหนึง่ เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ หากการจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามหลักการดังกลาว
แตไมมผี ลตอการจัดซือ้ จัดจางอยางมีนยั สําคัญ หรือเกิดจากกรณีเรงดวน หรือมีเหตุผลหรือความจําเปนอืน่
การจัดซื้อจัดจางนั้นยอมไมเสียไป (รางมาตรา ๘)
๔.๔) การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัดจาง ใหหนวยงาน
ของรัฐคํานึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงคของการจัดซื้อจัดจางพัสดุนั้น และหามมิใหกําหนด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุใหใกลเคียงกับยี่หอใดยี่หอหนึ่ง หรือของผูขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ
เวนแตพัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัดจางตามวัตถุประสงคนั้นมียี่หอเดียวหรือจะตองใชอะไหลของยี่หอใด
ก็ใหระบุยี่หอนั้นได (รางมาตรา ๙)
๔.๕) ภายใตบังคับมาตรา ๖๖๑ หามมิใหหนวยงานของรัฐเปดเผยขอเสนอของผูยื่น
ขอเสนอในสวนที่เปนสาระสําคัญและเปนขอมูลทางเทคนิคของผูยื่นขอเสนอ ซึ่งอาจกอใหเกิด
การไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูย นื่ ขอเสนอดวยกันตอผูซ งึ่ มิไดเกีย่ วของกับการจัดซือ้ จัดจางครัง้ นัน้ หรือตอผูย นื่
ขอเสนอรายอื่น เวนแตเปนการเปดเผยขอมูลตอผูมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย หรือการดําเนินการ
ตามกฎหมาย (รางมาตรา ๑๐)
มาตรา ๖๖ แหงรางพระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... บัญญัตวิ า “ให ห น ว ยงานของรั ฐ
ประกาศผลผูช นะการจัดซือ้ จัดจางหรือผูไ ดรบั การคัดเลือกและเหตุผลสนับสนุนในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ
หนวยงานของรัฐตามวิธกี ารทีก่ รมบัญชีกลางกําหนด และใหปด ประกาศโดยเปดเผย ณ สถานทีป่ ด ประกาศของหนวยงานของรัฐนัน้
การลงนามในสัญญาจัดซือ้ จัดจางจะกระทําไดตอ เมือ่ ลวงพนระยะเวลาอุทธรณและไมมผี ใู ดอุทธรณตามมาตรา ๑๑๕ หรือใน
กรณีทม่ี กี ารอุทธรณ เมือ่ หนวยงานของรัฐไดรบั แจงจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณใหทาํ การจัดซือ้ จัดจางตอไปได”.
๑

๗๖
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๔.๖) ใหหนวยงานของรัฐจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางประจําป และประกาศเผยแพร
ในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหนวยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
กําหนด และใหปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานที่ปดประกาศของหนวยงานของรัฐนั้น เวนแต
(๑) กรณีท่มี ีความจําเปนเรงดวนหรือเปนพัสดุท่ใี ชในราชการลับ ทัง้ นี้ ตามมาตรา
๒
๕๖ (๑) (ค) หรือ (ฉ)
(๒) กรณีท่ มี ีวงเงินในการจัดซื้อจัดจางตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวงหรือมีความจําเปน
ตองใชพัสดุโดยฉุกเฉินหรือเปนพัสดุที่จะขายทอดตลาด ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) (ง) หรือ (ฉ)๓
(๓) กรณีที่เปนงานจางทีป่ รึกษาทีม่ ีวงเงินคาจางตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
หรือที่มีความจําเปนเรงดวนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ ทัง้ นี้ ตามมาตรา ๗๐ (๓) (ข) หรือ (จ)๔
มาตรา ๕๖ แหงรางพระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... บัญญัตวิ า “การจัดซือ้ จัดจางพัสดุ
ใหหนวยงานของรัฐเลือกใชวธิ ปี ระกาศเชิญชวนทัว่ ไปกอน เวนแต
(๑) กรณีดงั ตอไปนี้ ใหใชวธิ คี ดั เลือก
ฯลฯ
ฯลฯ
(ค) มีความจําเปนเรงดวนที่ตองใชพัสดุน้ันอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณท่ีไมอาจคาดหมายได ซึ่งหากใชวิธีประกาศ
เชิญชวนทัว่ ไปจะทําใหไมทนั ตอความตองการใชพสั ดุ
ฯลฯ
ฯลฯ
(ฉ) เปนพัสดุทใ่ี ชในราชการลับ หรือเปนงานทีต่ อ งปกปดเปนความลับของหนวยงานของรัฐหรือทีเ่ กีย่ วกับความมัน่ คงของ
ประเทศ
ฯลฯ
ฯลฯ”.
๓
มาตรา ๕๖ แหงรางพระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... บัญญัตวิ า “การจัดซือ้ จัดจางพัสดุ
ใหหนวยงานของรัฐเลือกใชวธิ ปี ระกาศเชิญชวนทัว่ ไปกอน เวนแต
(๒) กรณีดงั ตอไปนี้ ใหใชวธิ เี ฉพาะเจาะจง
ฯลฯ
ฯลฯ
(ข) การจัดซือ้ จัดจางพัสดุทม่ี กี ารผลิต จําหนาย กอสราง หรือใหบริการทัว่ ไปและมีวงเงินในการจัดซือ้ จัดจางครัง้ หนึง่ ไม
เกินวงเงินตามทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง
ฯลฯ
ฯลฯ
(ง) มีความจําเปนตองใชพัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติ หรือเกิดโรคติดตออันตรายตาม
กฎหมายวาดวยโรคติดตอ และการจัดซือ้ จัดจางโดยวิธปี ระกาศเชิญชวนทัว่ ไปหรือวิธคี ดั เลือกอาจกอใหเกิดความลาชาและอาจทําใหเกิด
ความเสียหายอยางรายแรง
ฯลฯ
ฯลฯ
(ฉ) เปนพัสดุทจ่ี ะขายทอดตลาดโดยหนวยงานของรัฐ องคการระหวางประเทศ หรือหนวยงานของตางประเทศ
ฯลฯ
ฯลฯ”.
๔
มาตรา ๗๐ แหงรางพระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... บัญญัตวิ า “งานจางทีป่ รึกษา
ใหหนวยงานของรัฐเลือกใชวธิ ใี ดวิธหี นึง่ ตามมาตรา ๖๙ ตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(๓) งานจางทีป่ รึกษาโดยวิธเี ฉพาะเจาะจง ใหกระทําไดในกรณี ดังตอไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(ข) งานจางทีม่ วี งเงินคาจางครัง้ หนึง่ ไมเกินวงเงินตามทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง
ฯลฯ
ฯลฯ
(จ) เปนงานทีม่ คี วามจําเปนเรงดวนหรือทีเ่ กีย่ วกับความมัน่ คงของชาติ หากลาชาจะเสียหายแกหนวยงานของรัฐหรือ
ความมัน่ คงของชาติ”.
๒
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(๔) กรณีทเี่ ปนงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางทีม่ คี วามจําเปนเรงดวน
หรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติตามมาตรา ๘๑ (๓)๕
หลักเกณฑ วิธีการ และรายละเอียดการจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางดังกลาว
และการเปลี่ยนแปลงแผน ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด (รางมาตรา ๑๑)
๔.๗) หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีการบันทึกรายงานรายละเอียดวิธีการและขั้นตอน
การจัดซื้อจัดจางและจัดเก็บไวอยางเปนระบบ เพื่อประโยชนในการตรวจดูขอมูลเมื่อมีการรองขอ
โดยการจัดทําบันทึกรายงานรายละเอียดวิธกี ารและขัน้ ตอนการจัดซือ้ จัดจางและการรองขอเพือ่ ตรวจดู
บันทึกรายงานดังกลาว ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด (รางมาตรา ๑๒)
๔.๘) ในการจั ด ซื้ อ จั ด จ า ง ผู  ที่ มี ห น า ที่ ดํ า เนิ น การต อ งไม เ ป น ผู  มี ส  ว นได เ สี ย
กับผูยื่นขอเสนอหรือคูสัญญาในงานนั้น และในกรณีที่ปรากฏในภายหลังวาผูที่มีหนาที่ดําเนินการ
เป น ผู  มีส ว นไดเสียกับผูยื่ นข อเสนอหรือคูสั ญ ญาในขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดของการจัดซื้อจัดจาง
หรือเปนกรรมการในคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจาง แตไมมีผลตอการจัดซื้อจัดจาง อยางมีนัยสําคัญ
การจัดซื้อจัดจางนั้นยอมไมเสียไป (รางมาตรา ๑๓)
๔.๙) เพื่อใหการจัดซื้อจัดจางเปนไปโดยเรียบรอยและไมกอใหเกิดความเสียหาย
ตอหนวยงานของรัฐ ในกรณีที่หนวยงานของรัฐไดทําการจัดซื้อจัดจางขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดผิดพลาด
หรือผิดหลงเล็กนอยและไมมผี ลตอการจัดซือ้ จัดจางอยางมีนยั สําคัญ การจัดซือ้ จัดจางนัน้ ยอมไมเสียไป
(รางมาตรา ๑๔)
๕) การมีสวนรวมของภาคประชาชนและผูประกอบการในการปองกันการทุจริต
(หมวด ๒ รางมาตรา ๑๕ ถึงรางมาตรา ๑๙)
๕.๑) เพือ่ ใหเกิดความโปรงใสในการจัดซือ้ จัดจางภาครัฐ หนวยงานของรัฐอาจจัดให
ภาคประชาชนมีสวนรวมในการสังเกตการณขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดของการจัดซื้อจัดจางก็ได
โดยการดําเนินการดังกลาว คณะกรรมการ ค.ป.ท. อาจกําหนดใหมีการจัดทําขอตกลงคุณธรรม
ตามโครงการความรวมมือปองกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐตามขอ ๕.๒) ก็ได ทั้งนี้
การจัดซื้อจัดจางที่ตองจัดทําขอตกลงคุณธรรมดังกลาวใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศ
กําหนดในราชกิจจานุเบกษา โดยอยางนอยใหคํานึงถึงวงเงินของการจัดซื้อจัดจาง มาตรการปองกัน
การทุจริต การจัดซือ้ จัดจางทีม่ คี วามเสีย่ งตอการทุจริต และความคลองตัวในการดําเนินงานของหนวยงาน
ของรัฐเพื่อประกอบการพิจารณาดวย
มาตรา ๘๑ แหงรางพระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... บัญญัตวิ า “วิธเี ฉพาะเจาะจง
เปนงานจางที่หนวยงานของรัฐเลือกจางผูใหบริการรายใดรายหนึ่งซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถแลวและเปนผูใหบริการที่มี
หลักฐานดีตามทีค่ ณะกรรมการดําเนินงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางโดยวิธเี ฉพาะเจาะจงไดพจิ ารณาเสนอแนะ ทัง้ นี้ ใหกระทํา
ไดในกรณี ดังตอไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(๓) เปนงานที่มีความจําเปนเรงดวนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ หากลาชาจะเสียหายแกหนวยงานของรัฐหรือความ
มัน่ คงของชาติ
๕

๗๘
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อยางไรก็ตาม คณะกรรมการ ค.ป.ท. อาจกําหนดวิธีการนอกเหนือจากวิธีการ
ดังกลาวเพื่ออํานวยความสะดวกใหภาคประชาชนมีสว นรวมในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐก็ได ทัง้ นี้ ตามที่
คณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา (รางมาตรา ๑๕ และรางมาตรา ๑๖)
๕.๒) ขอตกลงคุณธรรมตามโครงการความรวมมือปองกันการทุจริตในการจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐ ใหจัดทําเปนขอตกลงรวมกันระหวางหนวยงานของรัฐเจาของโครงการและผูป ระกอบการ
ที่จะเขายื่นขอเสนอ โดยฝายหนวยงานของรัฐเจาของโครงการและฝายผูประกอบการที่จะเขายืน่
ขอเสนอตองตกลงกันวาจะไมกระทําการทุจริตในการจัดซื้อจัดจาง และใหมีผูสังเกตการณซึ่งมีความรู
ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ ที่จําเปนตอโครงการจัดซื้อจัดจางนั้น ๆ เขารวมสังเกตการณในการ
จัดซื้อจัดจางตั้งแตขั้นตอนการจัดทํารางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุทจี่ ะทําการจัดซื้อ
จัดจางและรางเอกสารเชิญชวนจนถึงขั้นตอนสิ้นสุดโครงการ โดยผูสังเกตการณตองมีความเปนกลาง
และไมเปนผูมีสวนไดเสียในโครงการการจัดซื้อจัดจางนั้น แลวใหรายงานความเห็นพรอมขอเสนอแนะ
ตอคณะกรรมการ ค.ป.ท. ทราบดวย
แนวทางและวิธีการในการดําเนินงานโครงการ แบบของขอตกลงคุณธรรม การ
คัดเลือกผูสงั เกตการณ และการจัดทํารายงานตามวรรคหนึง่ ใหเปนไปตามทีค่ ณะกรรมการ ค.ป.ท.
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา (รางมาตรา ๑๗)
๕.๓) ผู  ป ระกอบการที ่อ ยู ใ นประเภทหรื อ มีว งเงิ น ในการจั ด ซื ้อ จั ด จ า งตามที ่
คณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา และประสงคจะเขายื่นขอเสนอกับหนวย
งานของรัฐในการจัดซื้อจัดจางตามพระราชบัญญัตินี้ ตองจัดใหมีนโยบายในการปองกันการทุจริต
และมีแนวทางปองกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางที่เหมาะสม
มาตรฐานขั้นตํ่าของนโยบายและแนวทางปองกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจาง
ที่ผูประกอบการตองจัดใหมีตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศกําหนด
ในราชกิจจานุเบกษา (รางมาตรา ๑๘)
๖) คณะกรรมการ (หมวด ๓ รางมาตรา ๒๐ ถึงรางมาตรา ๔๒)
๖.๑) คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ให ม ีค ณะกรรมการนโยบายการจั ด ซื ้อ จั ด จ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครัฐ
ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังหรือรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลังซึง่ รัฐมนตรี
วาการกระทรวงการคลังมอบหมาย เปนประธานกรรมการ กรรมการโดยตําแหนง ไดแก ปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ อัยการสูงสุด อธิบดีกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ผูอ ํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ผูว า การตรวจเงินแผนดิน เลขาธิการ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และกรรมการผูท รงคุณวุฒจิ าํ นวนไมนอ ยกวา
๕ คนแตไมเกิน ๗ คน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากสภาวิศวกร สภาสถาปนิก สภาหอการคาแหงประเทศไทย
และสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย อยางนอยแหงละ ๑ คน ในสวนที่เหลือใหแตงตั้งจากผูม คี วามรู
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รางพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ....

ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณดานวิศวกรรม สถาปตยกรรม การเงิน การคลัง การบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือดานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของและเปนประโยชนตอ การดําเนินงานของคณะกรรมการ
นโยบาย โดยกํ า หนดให อ ธิ บ ดี ก รมบั ญ ชี ก ลางเป น กรรมการและเลขานุ ก าร และให ข  า ราชการ
ของกรมบัญชีกลางซึ่งอธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายจํานวน ๒ คนเปนผูชวยเลขานุการ
ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการนโยบายมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอแนะนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐตอคณะรัฐมนตรี
(๒) เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐตอคณะรัฐมนตรี เพื่อใหเกิดความเปนธรรมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(๓) กํากับดูแลการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐของหนวยงานของรัฐ
ใหเปนไปตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้
(๔) วินิจฉัยความเปนโมฆะของสัญญาหรือขอตกลงตามมาตรา ๑๐๒๖ รวมทั้งตีความ
และวินจิ ฉัยปญหาขอหารือเกีย่ วกับประกาศทีค่ ณะกรรมการนโยบายออกตามความในพระราชบัญญัตนิ ี้
(๕) กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของเจาหนาที่
(๖) กําหนดแนวทาง วิธีปฏิบัติ แบบหรือตัวอยาง เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ
ทีอ่ อกตามความในพระราชบัญญัตินี้
(๗) จั ด ทํ า รายงานเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ สนอคณะรั ฐ มนตรี
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(๘) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะ
รัฐมนตรีมอบหมาย
ในการปฏิบตั ติ ามอํานาจหนาทีต่ ามวรรคหนึง่ คณะกรรมการนโยบายอาจเชิญเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของหรือบุคคลอื่นใดมาแสดงความคิดเห็น ชี้แจง หรือใหสงเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของ
เพื่อประกอบการพิจารณาได
ผลการดําเนินการตาม (๔) (๕) (๖) และ (๗) ใหประกาศในระบบเครือขายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
นอกจากนี้ยังไดกําหนดใหคณะกรรมการนโยบายมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อทําการใด ๆ แทนได (รางมาตรา ๑๙ รางมาตรา ๒๓ และรางมาตรา ๒๕)
มาตรา ๑๐๒ แหงรางพระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... บัญญัตวิ า “ในกรณีทส่ี ญ
ั ญาหรือ
ขอตกลงเกีย่ วกับการจัดซือ้ จัดจางเกิดจากกรณีทห่ี นวยงานของรัฐมิไดปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ ้ี กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่
ออกตามความในพระราชบัญญัตนิ ้ี ในสวนทีไ่ มเปนสาระสําคัญหรือผิดพลาดไมรา ยแรง หาทําใหสญ
ั ญาหรือขอตกลงเกีย่ วกับการจัดซือ้ จัด
จางนัน้ เปนโมฆะไม
ใหคณะกรรมการนโยบายมีอาํ นาจประกาศในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางกําหนดกรณีตวั อยางทีถ่ อื วาเปน
สวนทีเ่ ปนสาระสําคัญหรือเปนกรณีผดิ พลาดอยางรายแรง หรือทีไ่ มเปนสาระสําคัญหรือเปนกรณีผดิ พลาดไมรา ยแรงตามวรรคหนึง่
ในกรณีทม่ี ปี ญ
 หาเกีย่ วกับความเปนโมฆะของสัญญาหรือขอตกลงตามวรรคหนึง่ ใหคสู ญ
ั ญาฝายหนึง่ ฝายใดเสนอเรือ่ งตอคณะ
กรรมการนโยบายเปนผูว นิ จิ ฉัยชีข้ าด”.
๖
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๖.๒) คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ใหมีคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ประกอบดวย ปลัดกระทรวงการคลัง เปนประธานกรรมการ กรรมการโดยตําแหนง ไดแก อธิบดี
กรมบัญชีกลาง ผูแทนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ผูแทนสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทน
สํานักงานอัยการสูงสุด ผูแ ทนกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ผูแ ทนสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมนอยกวา ๕ คนแตไมเกิน ๗ คน ซึ่งปลัดกระทรวง
การคลังแตงตั้งจากสภาวิศวกร สภาสถาปนิก สภาหอการคาแหงประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย อยางนอยแหงละ ๑ คน ในสวนที่เหลือใหแตงตั้งจากผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ
หรือประสบการณดา นวิศวกรรม สถาปตยกรรม การเงิน การคลัง การบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและเปนประโยชนตอ การดําเนินงานของคณะกรรมการวินจิ ฉัย โดยกําหนดให
อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายขาราชการของกรมบัญชีกลางคนหนึ่งเปนกรรมการและเลขานุการ
และอีก ๒ คนเปนผูชวยเลขานุการ
ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการวินิจฉัยมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแกไขปญหาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุตอคณะกรรมการนโยบาย
(๒) ใหคาํ ปรึกษาแนะนําแกเจาหนาที่หรือหนวยงานของรัฐเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ าม
พระราชบัญญัตินี้
(๓) ตีความและวินจิ ฉัยปญหาขอหารือเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ ี้
กฎกระทรวง หรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้
(๔) ยกเวนหรือผอนผันการไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงหรือระเบียบที่ออก
ตามความในพระราชบัญญัตินี้
(๕) เสนอความเห็นตอปลัดกระทรวงการคลังในการพิจารณาสั่งใหผยู ่นื ขอเสนอ
หรือคูส ัญญาเปนผูท ้งิ งาน และการเพิกถอนรายชื่อผูท ้ิงงาน รวมทั้งเสนอความเห็นตอปลัดกระทรวงการคลัง
และรัฐมนตรีในการพิจารณาอุทธรณคําสั่งลงโทษใหเปนผูทิ้งงาน
(๖) จัดทํารายงานเกีย่ วกับปญหาและอุปสรรคในการจัดซือ้ จัดจางและการ
บริหารพัสดุเสนอคณะกรรมการนโยบายอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(๗) ปฏิบัตหิ นาที่อ่นื ตามที่กาํ หนดในพระราชบัญญัตนิ ้หี รือตามที่คณะกรรมการ
นโยบาย รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ผลการดําเนินการตาม (๒) (๓) (๔) และ (๖) ใหประกาศในระบบเครือขาย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
การตีความและวินิจฉัยปญหาขอหารือตาม (๓) ถาหนวยงานของรัฐมีขอหารือ
ตามขอ ๔.๓) ขอ ๔.๘) หรือขอ ๔.๙) ใหคณะกรรมการวินิจฉัยพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน
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นับแตวันที่ไดรับขอหารือ และใหคณะกรรมการวินิจฉัยมีอํานาจสั่งระงับการจัดซื้อจัดจางไวกอนได
หากเห็นสมควร เวนแตหนวยงานของรัฐจะไดลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจางแลว
ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยไดมีคําวินิจฉัยตามวรรคสามวาการไมปฏิบัติ
ตามขอ ๔.๓) ขอ ๔.๘) หรือขอ ๔.๙) มีผลตอการจัดซือ้ จัดจางอยางมีนยั สําคัญ ใหคณะกรรมการวินจิ ฉัย
มีอํานาจสั่งยกเลิกการจัดซื้อจัดจางนั้น เวนแตหนวยงานของรัฐจะไดลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจางแลว
นอกจากนี้ ใหคณะกรรมการวินจิ ฉัยมีอาํ นาจแตงตัง้ คณะอนุกรรมการเพือ่ ทําการ
ใด ๆ แทนได และมีอํานาจเรียกใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของหรือบุคคลอื่นใดมาชี้แจงหรือใหถอยคํา
หรือใหสง เอกสารหรือหลักฐานทีเ่ กีย่ วของเพือ่ ประกอบการพิจารณาได (รางมาตรา ๒๖ รางมาตรา ๒๘
รางมาตรา ๒๙ และรางมาตรา ๓๐)
๖.๓) คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผูประกอบการ
ใหมีคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผูประกอบการงานกอสราง
ประกอบดวย ปลัดกระทรวงการคลัง เปนประธานกรรมการ กรรมการโดยตําแหนง ไดแก อธิบดี
กรมบัญชีกลาง ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ผูแทน
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมนอยกวา ๗ คนแตไมเกิน ๑๑ คน
ซึง่ ปลัดกระทรวงการคลังแตงตัง้ จากผูท มี่ คี วามรู ความเชีย่ วชาญ หรือประสบการณในงานกอสราง โดยแตงตัง้
จากสภาวิศวกร สภาสถาปนิก สภาหอการคาแหงประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
อยางนอยแหงละ ๑ คน และจะแตงตั้งจากผูแทนหนวยงานของรัฐที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ
หรือประสบการณในงานกอสรางก็ได โดยใหอธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายขาราชการของกรมบัญชี
กลางคนหนึ่งเปนกรรมการและเลขานุการ และอีก ๒ คนเปนผูชวยเลขานุการ
อยางไรก็ตาม ในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการนโยบายอาจกําหนดใหมี
คณะกรรมการราคากลางและขึน้ ทะเบียนผูป ระกอบการพัสดุอนื่ นอกเหนือจากคณะกรรมการราคากลาง
และขึ้นทะเบียนผูประกอบการงานกอสรางดังกลาวก็ได ซึ่งประกอบดวย ปลัดกระทรวงการคลัง
เปนประธานกรรมการ กรรมการโดยตําแหนง ไดแก อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผูแทนสํานักงบประมาณ
ผูแ ทนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และผูแ ทนสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ตลอดจน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมนอยกวา ๗ คนแตไมเกิน ๑๑ คน ซึ่งปลัดกระทรวงการคลังแตงตั้ง
จากผูที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณในพัสดุอื่นนั้น โดยจะแตงตั้งจากผูแทนหนวยงาน
ของรัฐที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณในพัสดุอื่นนั้นก็ได โดยใหอธิบดีกรมบัญชีกลาง
มอบหมายขาราชการของกรมบัญชีกลางคนหนึ่งเปนกรรมการและเลขานุการ และอีก 2 คนเปน
ผูชวยเลขานุการ
ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการราคากลางมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ออกประกาศกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกําหนดราคากลาง
(๒) กํากับดูแลการกําหนดราคากลางใหเปนไปตามแนวทางของพระราชบัญญัตนิ ี้
(๓) ใหคาํ ปรึกษาแนะนําแกเจาหนาทีห่ รือหนวยงานของรัฐเกีย่ วกับการดําเนินการ
ตามหลักเกณฑและวิธีการกําหนดราคากลาง
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(๔) ตีความและวินิจฉัยปญหาขอหารือเกีย่ วกับหลักเกณฑและวิธีการกําหนด
ราคากลาง
(๕) ยกเวนหรือผอนผันกรณีท่ไี มสามารถปฏิบตั ติ ามรายละเอียดของหลักเกณฑ
และวิธีการกําหนดราคากลางตาม (๑)
(๖) พิจารณาขอรองเรียนกรณีท่เี ห็นวาหนวยงานของรัฐมิไดปฏิบตั ใิ หเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการกําหนดราคากลาง
(๗) ออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียน
ผูประกอบการที่มีสิทธิเปนผูยื่นขอเสนอตอหนวยงานของรัฐ
(๘) จัดทํารายงานเกีย่ วกับปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการกําหนดราคา
กลางของหนวยงานของรัฐ และการขึน้ ทะเบียนผูประกอบการทีม่ สี ิทธิเปนผูยนื่ ขอเสนอตอหนวยงาน
ของรัฐเสนอคณะกรรมการนโยบายอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(๙) ปฏิบัตหิ นาที่อ่นื ตามที่กาํ หนดในพระราชบัญญัตนิ ้หี รือตามที่คณะกรรมการ
นโยบาย รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ผลการดําเนินการตาม (๑) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ใหประกาศในระบบ
เครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธกี ารที่กรมบัญชีกลางกําหนด และประกาศตาม (๑) และ
(๗) ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
อนึ่ง ใหคณะกรรมการราคากลางตองพิจารณาทบทวนหลักเกณฑและวิธีการ
กําหนดราคากลางอยางนอยปละ ๑ ครั้ง และเมื่อไดทบทวนหลักเกณฑและวิธีการกําหนดราคากลาง
แลว ใหประกาศในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและประกาศในราชกิจจานุเบกษาดวย
นอกจากนี ้ ได กํ า หนดให ค ณะกรรมการราคากลางมี อ ํา นาจแต ง ตั ้ง คณะ
อนุกรรมการเพื่อทําการใด ๆ แทนได (รางมาตรา ๓๑ รางมาตรา ๓๒ รางมาตรา ๓๔ รางมาตรา ๓๕
และรางมาตรา ๓๖)
๖.๔) คณะกรรมการความรวมมือปองกันการทุจริต
ใหมีคณะกรรมการความรวมมือปองกันการทุจริต ประกอบดวย ปลัดกระทรวง
การคลัง เปนประธานกรรมการ กรรมการโดยตําแหนง ไดแก อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผูแทนสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติผูแทน
สํานักงบประมาณ ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
และผูแทนสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ตลอดจนกรรมการ
ผูท รงคุณวุฒิจาํ นวนไมนอ ยกวา ๕ คนแตไมเกิน ๗ คน ซึ่งปลัดกระทรวงการคลังแตงตั้งจากองคกรเอกชน
ทีจ่ ัดตัง้ ขึน้ โดยมีวัตถุประสงคในการตอตานการทุจริต ทั้งนี้ องคกรเอกชนดังกลาวจะเปนนิติบุคคล
หรือไมก็ได ใหอธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายขาราชการของกรมบัญชีกลางคนหนึง่ เปนกรรมการ
และเลขานุการ และอีก ๒ คนเปนผูชวยเลขานุการ
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ให อ ธิ บ ดี ก รมบั ญ ชี ก ลางมอบหมายข า ราชการของกรมบั ญ ชี ก ลางคนหนึ ่ง
เปนกรรมการและเลขานุการ และอีก ๒ คนเปนผูชวยเลขานุการ
ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา ๑๑๗๗
(๒) พิจารณาขอรองเรียนกรณีท่เี ห็นวาหนวยงานของรัฐมิไดปฏิบตั ใิ หเปนไปตาม
แนวทางของพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้
(๓) จัดทํารายงานเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการพิจารณา
อุทธรณและขอรองเรียนเสนอคณะกรรมการนโยบายอยางนอยปละ ๑ ครั้ง
(๔) ปฏิบัตหิ นาที่อ่นื ตามที่กาํ หนดในพระราชบัญญัตนิ ้หี รือตามที่คณะกรรมการ
นโยบาย รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ผลการดําเนินการตาม (๑) (๒) และ (๓) ใหประกาศในระบบเครือขายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
การยื่นขอรองเรียนและการพิจารณาขอรองเรียนตาม (๒) ใหเปนไปตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีกําหนด
ในกรณีทพี่ ิจารณาขอรองเรียนตาม (๒) แลวรับฟงไดวาหนวยงานของรัฐ
มิไดปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงหรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้
ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีอํานาจสั่งระงับการจัดซื้อจัดจางไวกอนได เวนแตจะไดลงนาม
ในสัญญาจัดซื้อจัดจางแลว
ในกรณีทคี่ ณะกรรมการพิจ ารณาอุทธรณกระทําการตามหนาทีโ่ ดยสุจริต
ยอมไดรับการคุมครองไมตองรับผิดทั้งทางแพง ทางอาญา หรือทางปกครอง
นอกจากนี ้ไ ด กํ า หนดให ค ณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ ม ีอํ า นาจแต ง ตั ้ง
คณะอนุกรรมการเพื่อทําการใด ๆ แทนได และใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีอาํ นาจเรียกใหเจาหนาที่
มาตรา ๑๑๗ แหงรางพระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... บัญญัตวิ า “เมือ่ ไดรบั รายงาน
จากหนวยงานของรัฐตามมาตรา ๑๑๖ ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณพจิ ารณาอุทธรณใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวนั ทีไ่ ดรบั
รายงานดังกลาว หากเรือ่ งใดไมอาจพิจารณาไดทนั ในกําหนดนัน้ ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณขยายระยะเวลาออกไปไดไมเกินสอง
ครัง้ ครัง้ ละไมเกินสิบหาวันนับแตวนั ทีค่ รบกําหนดเวลาดังกลาว และแจงใหผอู ทุ ธรณและผูช นะการจัดซือ้ จัดจางหรือผูไ ดรบั การคัดเลือก
ทราบ
ในกรณีทค่ี ณะกรรมการพิจารณาอุทธรณเห็นวาอุทธรณฟง ขึน้ และมีผลตอการจัดซือ้ จัดจางอยางมีนยั สําคัญ ใหคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณส่ังใหหนวยงานของรัฐดําเนินการใหมีการจัดซื้อจัดจางใหม หรือเริ่มจากขั้นตอนใดตามที่เห็นสมควร ในกรณีท่ี
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณเห็นวาอุทธรณฟงไมข้ึนหรือไมมีผลตอการจัดซื้อจัดจางอยางมีนัยสําคัญ ใหแจงหนวยงานของรัฐ
เพือ่ ทําการจัดซือ้ จัดจางตอไป
การวินจิ ฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณใหเปนทีส่ ดุ
ในกรณีทพ่ี น กําหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณตามวรรคหนึง่ แลว คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
ยังพิจารณาไมแลวเสร็จ ใหยุติเรื่อง และใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณแจงผูอุทธรณและผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับ
การคัดเลือกทราบ พรอมกับแจงใหหนวยงานของรัฐทําการจัดซือ้ จัดจางตอไป
ผูอ ทุ ธรณผใู ดไมพอใจคําวินจิ ฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ หรือการยุตเิ รือ่ งตามวรรคสี่ และเห็นวาหนวยงานของรัฐ
ตองรับผิดชดใชคาเสียหาย ผูน้นั มีสิทธิฟองคดีตอศาลเพื่อเรียกใหหนวยงานของรัฐชดใชคาเสียหายได แตการฟองคดีดังกลาวไมมีผล
กระทบตอการจัดซือ้ จัดจางทีห่ นวยงานของรัฐไดลงนามในสัญญาจัดซือ้ จัดจางนัน้ แลว”.
๗
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๘๕

รางพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ....

ที่ เ กี่ ย วของหรือบุ คคลอื่น ใดมาชี้แ จงหรือใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารหรื อหลักฐานที่ เกี่ ยวขอ ง
เพื่อประกอบการพิจารณาได (รางมาตรา ๔๑ รางมาตรา ๔๓ รางมาตรา ๔๔ และรางมาตรา ๔๕)
๗) องค ก รสนั บ สนุ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ (หมวด ๔
รางมาตรา ๔๖ ถึงรางมาตรา ๕๐)
ใหกรมบัญชีกลางมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ดูแลและพัฒนาระบบการจัดซือ้ จัดจางผานระบบอิเล็กทรอนิกส และการประกาศ
เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง เพื่อให
สาธารณชนสามารถเขาตรวจดูได
(๒) จัดทําฐานขอมูลราคาอางอิงของพัสดุ เพือ่ ใหหนวยงานของรัฐใชเปนขอมูลประกอบ
การจัดซือ้ จัดจางพัสดุนนั้ และใหเผยแพรขอ มูลดังกลาวในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
โดยการกําหนดราคาอางอิงของพัสดุตองคํานึงถึงราคาตลาดของพัสดุนั้น และการกําหนดราคาอางอิง
ของพัสดุอยางเดียวกันจะไมใชราคาเดียวกันทัว่ ประเทศก็ได ทัง้ นี้ กรมบัญชีกลางตองปรับปรุงฐานขอมูล
ดังกลาว อยางนอยปละ ๒ ครั้ง
(๓) รวบรวม วิเคราะห และประเมินผลการปฏิบตั งิ านตามพระราชบัญญัตนิ ี้ และจัดทํา
รายงานเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการพรอมขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
ประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐเสนอคณะกรรมการนโยบายอยางนอยปละ
๑ ครั้ง และเพื่อประโยชนในการดําเนินการดังกลาว ใหหนวยงานของรัฐสงรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามพระราชบัญญัตินี้ตอกรมบัญชีกลาง ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
โดยรายงานดังกลาวนัน้ เมือ่ คณะกรรมการนโยบายใหความเห็นชอบแลว ใหประกาศในระบบเครือขาย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
(๔) ให ก รมบั ญ ชี ก ลางมี ห น า ที่ ใ นการกํ า หนดและจั ด ให มี ห ลั ก สู ต รการฝ ก อบรม
เพือ่ สงเสริมและพัฒนาเจาหนาทีใ่ หมคี วามรูแ ละความเชีย่ วชาญเกีย่ วกับการจัดซือ้ จัดจางและการบริหาร
พั ส ดุ ภ าครั ฐ ตามหลั ก วิ ช าชี พ และตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ทั้ ง นี้ กรมบั ญ ชี ก ลางจะดํ า เนิ น การเอง
หรือจะดําเนินการรวมกับหนวยงานอื่นหรือเอกชนที่เกี่ยวของก็ได
ทัง้ นี้ ใหเจาหนาทีซ่ งึ่ ผานการฝกอบรมและไดรบั แตงตัง้ ใหดาํ รงตําแหนงทีป่ ฏิบตั งิ าน
เกีย่ วกับการจัดซือ้ จัดจางหรือการบริหารพัสดุมสี ทิ ธิไดรบั เงินเพิม่ หรือเงินอืน่ ทํานองเดียวกัน ดังตอไปนี้
(๔.๑) ในกรณีที่เปนขาราชการพลเรือน ใหเจาหนาที่ซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารง
ตํ า แหน ง ที่ ป ฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ การจั ด ซื้ อ จั ด จ า งหรื อ การบริ ห ารพั ส ดุ เ ป น ตํ า แหน ง ที่ มี เ หตุ พิ เ ศษ
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนและมีสิทธิไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน

๘๖

จุลนิติ

ก.ค. - ส.ค. ๕๙

รางกฎหมายที่นาสนใจ

(๔.๒) ในกรณี ท ไี ่ ม เ ป น ข า ราชการพลเรื อ น ให เ จ า หน า ทีซ่ ึ ่ง ได รั บ แต ง ตั ้ง
ให ดํ า รงตํ า แหน ง ทีป่ ฏิ บั ติ ง านเกี ่ย วกั บ การจั ด ซื ้อ จั ด จ า งหรื อ การบริ ห ารพั ส ดุ เ ป น ตํ า แหน ง ทีม่ ี
เหตุพิเศษตามกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหนวยงานของรัฐที่เจาหนาทีน่ ั้นสังกัดอยู
และมีสิทธิไดรบั เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มเี หตุพเิ ศษตามกฎหมายวาดวยการนั้น หรือเปนตําแหนงที่มสี ทิ ธิ
ไดรบั เงินอื่นทํานองเดียวกันตามกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่น้นั
สังกัดอยู แลวแตกรณี
(๕) ใหกรมบัญชีกลางมีหนาทีป่ ฏิบัติงานธุรการ งานประชุม งานวิชาการการศึกษา
หาขอมูล และกิจการตาง ๆ ที่เกี่ยวของใหแกคณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการวินจิ ฉัย คณะกรรมการ
ราคากลาง คณะกรรมการ ค.ป.ท. คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ และคณะอนุกรรมการที่แตงตั้ง
โดยคณะกรรมการดังกลาว รวมทั้งใหมอี าํ นาจหนาที่อ่นื ตามที่กาํ หนดในพระราชบัญญัตนิ ้ี (รางมาตรา ๔๖
รางมาตรา ๔๗ รางมาตรา ๔๘ รางมาตรา ๔๙ และรางมาตรา ๕๐)
๘) การขึ้นทะเบียนผูประกอบการ (หมวด ๕ รางมาตรา ๕๑ ถึงรางมาตรา ๕๓)
๘.๑) ใหคณะกรรมการราคากลางมีอํานาจประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
ใหงานกอสรางในสาขาใด เปนงานกอสรางที่ผูประกอบการงานกอสรางในสาขานั้นจะเขารวมเปนผูยื่น
ขอเสนอตอหนวยงานของรัฐได ผูประกอบการงานกอสรางในสาขานั้นตองเปนผูทไี่ ดขึ้นทะเบียน
ไวกับกรมบัญชีกลาง โดยคณะกรรมการราคากลางอาจประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษาใหงาน
กอสรางในสาขาใดที่ผปู ระกอบการงานกอสรางในสาขานั้นตองขึ้นทะเบียนไวกบั กรมบัญชีกลาง ตองใช
เงินงบประมาณในวงเงินเทาใดหรือตองใชผปู ระกอบวิชาชีพในสาขาใดดวยก็ได ทัง้ นี้ หลักเกณฑ วิธกี าร
และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผูประกอบการงานกอสรางที่จะเขารวมเปนผูยนื่ ขอเสนอตอหนวยงาน
ของรัฐ ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการราคากลางประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา โดยจะตองเปด
โอกาสใหผูประกอบการงานกอสรางทุกรายมีสิทธิขอขึ้นทะเบียนไดตลอดเวลา (รางมาตรา ๕๑)
๘.๒) ในกรณีท เี ่ ห็ น สมควร คณะกรรมการราคากลางอาจประกาศกํ า หนด
ในราชกิจจานุเบกษา ใหผปู ระกอบการพัสดุอ่ืนนอกเหนือจากผูป ระกอบการงานกอสราง เปนผูป ระกอบการ
ที่จะเขารวมเปนผูย ่ืนขอเสนอตอหนวยงานของรัฐได ผูป ระกอบการนัน้ ตองเปนผูท ไี่ ดขนึ้ ทะเบียนไวกบั
กรมบัญชีกลางก็ได ทั้งนี้ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผูประกอบการพัสดุอื่นที่จะ
เขารวมเปนผูยนื่ ขอเสนอตอหนวยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการราคากลาง
ประกาศกํ า หนดในราชกิ จ จานุ เ บกษา โดยจะต อ งเป ด โอกาสให ผู  ป ระกอบการทุก รายมี สิ ท ธิ
ขอขึ้นทะเบียนไดตลอดเวลา (รางมาตรา ๕๒)
๘.๓) ใหกรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อผูประกอบการงานกอสรางตามขอ ๘.๑)
และผูประกอบการพัสดุอนื่ ตามขอ ๘.๒) ทีไ่ ดขึน้ ทะเบียนไวแลวในระบบเครือขายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง และใหปรับปรุงความถูกตองของขอมูลใหเปนปจจุบนั ทุกครั้งที่มกี ารเปลี่ยนแปลงขอมูล
ในกรณีท่กี รมบัญชีกลางไดข้นึ ทะเบียนผูป ระกอบการงานกอสรางและผูป ระกอบการ
พั ส ดุ อ นื ่ ตามวรรคหนึ ่ง ไว แ ล ว หน ว ยงานของรั ฐ ไม ต  อ งจั ด ให มี ก ารขึ ้น ทะเบี ย นผู  ป ระกอบการ

ก.ค. - ส.ค. ๕๙
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รางพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ....

ประเภทนั้นอีก และใหหนวยงานของรัฐกําหนดคุณสมบัติผูมีสิทธิเขายื่นขอเสนอตามขอ ๘.๑) หรือ
ขอ ๘.๒) ในประกาศเชิญชวนใหเขารวมการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานของรัฐนั้นดวย
คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูประกอบการที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียน
การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะตองหามหรือการตรวจติดตาม การเพิกถอนรายชื่อออกจาก
ทะเบี ย น และอั ต ราค า ธรรมเนี ย มการขอขึ้ น ทะเบี ย น รวมทั้ ง หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารอุ ท ธรณ
และการพิจารณาอุทธรณในกรณีที่กรมบัญชีกลางไมขึ้นทะเบียนใหผูประกอบการ ใหเปนไปตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง (รางมาตรา ๕๓)

ทานผูอ า นวารสาร “จุลนิต”ิ ผูใ ดมีความประสงคตอ งการทีจ่ ะแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับ
รางพระราชบัญญัตฉิ บับดังกลาว สามารถเสนอความเห็นได โดยผานทางเว็บไซต ดังนี้
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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พระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหา
การตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. ๒๕๕๙
• ใหไว ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
• ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๓๐ ก หนา ๑

หลักการและเหตุผล
โดยที่การตั้งครรภในวัยรุนของประเทศมีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
ซึ่งสงผลกระทบตอสุขภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ
ในภาพรวม และป ญ หาการตั ้ง ครรภ ใ นวั ย รุ  น ของประเทศมีค วามซั บ ซ อ น
และไมอาจแกไขไดดวยอํานาจหนาทีข่ องหนวยงานใดหนวยงานหนึง่ ดังนั้น
สมควรสรางกลไกในการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และการดําเนินการรวมกัน
ของหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งหนวยงานของรัฐ หนวยงานของเอกชน และประชาสังคม
เพื่อบูรณาการใหการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนเปนรูปธรรม
มีความเปนเอกภาพ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตนิ ้ี

สาระสําคัญโดยสรุป
๑) บทนิยาม (มาตรา ๓)
“วัยรุน” หมายความวา บุคคลอายุเกินสิบปบริบูรณ แตยังไมถึงยีส่ ิบป
บริบูรณ
“นักเรียน” หมายความวา วัยรุนซึ่งกําลังรับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทั้งประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษาหรือเทียบเทา
อยูในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน
“นักศึกษา” หมายความวา วัยรุนซึ่งกําลังรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา
หรือเทียบเทาอยูในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน
“เพศวิถศี กึ ษา” หมายความวา กระบวนการเรียนรูใ นเรื่องเพศที่ครอบคลุม
ถึงพัฒนาการในแตละชวงวัย การมีสัมพันธภาพกับผูอื่น การพัฒนาทักษะสวน
ก.ค. - ส.ค. ๕๙
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บุค คล พฤติกรรมทางเพศ สุขภาวะทางเพศ และมิติทางสังคมและวัฒนธรรม
ที่สง ผลกระทบตอเรื่องเพศ รวมทั้งสิทธิการรับรูขอมูลขาวสารและความรูเกี่ยวกับ
อนามัยการเจริญพันธุทใี่ หความสําคัญกับความหลากหลายและความเสมอภาค
ทางเพศ
“อนามัยการเจริญพันธุ” หมายความวา ภาวะความแข็งแรงสมบูรณ
ของรางกายและจิตใจทีเ่ ปนผลอันเกิดจากกระบวนการทําหนาที่ของระบบสุขภาพ
ทางเพศและการเจริญพันธุตลอดชวงชีวิต ซึ่งทําใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีด่ ี
และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
“บริการอนามัยการเจริญพันธุ” หมายความวา การใหบริการสงเสริม
ปองกัน รักษา และฟนฟูที่เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ
“การจัด สวัส ดิ ก ารสั ง คม” หมายความว า การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คม
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
“สถานศึกษา” หมายความวา สถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษา
แหงชาติ
“สถานบริ ก าร” หมายความว า สถานบริ ก ารตามกฎหมายว า ด ว ย
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ
“สถานประกอบกิจการ” หมายความวา สถานทีซ่ ึ่งผูประกอบกิจการ
ใชเปนสถานที่ประกอบธุรกิจและมีลูกจางทํางานอยูในสถานประกอบกิจการนั้น
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการ
ทีเ่ รียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น
รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และหนวยงานอื่นของรัฐ
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการปองกันและแกไขปญหา
การตั้งครรภในวัยรุน
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุน
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
๒) รัฐมนตรีผูรักษาการตามกฎหมาย (มาตรา ๔)
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน รัฐมนตรี
วาการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข รักษาการ
ตามกฎหมายนี ้ และให รั ฐ มนตรี แ ต ล ะกระทรวงมีอ ํา นาจออกกฎกระทรวง
และระเบี ย บเพื ่อ ปฏิ บั ติ ก ารตามกฎหมายนี ้ ทั้ ง นี้ ในส ว นทีเ่ กี ่ย วกั บ ราชการ
ของกระทรวงนั้น โดยกฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแลวใหใชบังคับได

๙๐

จุลนิติ

ก.ค. - ส.ค. ๕๙

แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

๓) การปองกันและแกไขปญหาการตัง้ ครรภในวัยรุน (หมวด ๑, มาตรา ๕ ถึง
มาตรา ๑๐)
๓.๑) สิทธิของวัยรุนตามกฎหมายนี้
กฎหมายกําหนดใหวยั รุน มีสทิ ธิท่จี ะตัดสินใจดวยตนเอง และมีสทิ ธิ
ไดรับขอมูลขาวสารและความรู ไดรับการบริการอนามัยการเจริญพันธุ ไดรับ
การรั ก ษาความลั บ และความเป น ส ว นตั ว ได รั บ การจั ด สวั ส ดิก ารสั ง คม
อยางเสมอภาคและไมถกู เลือกปฏิบตั ิ และไดรบั สิทธิอ่นื ใดที่เปนไปเพื่อประโยชน
ตามกฎหมายนี้อยางถูกตอง ครบถวน และเพียงพอ สําหรับในเขตราชการ
สวนทองถิ่นนั้น กฎหมายก็ไดมีการกําหนดใหราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาที่
ดําเนินการเพื่อใหวัยรุนในเขตราชการสวนทองถิ่นไดรับสิทธิดังกลาวเชนเดียวกัน
โดยการดําเนินการดังกลาวนั้นใหราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจออกขอบัญญัติ
ทองถิ่นตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง (มาตรา ๕
และมาตรา ๑๐)
๓.๒) หนาที่ของสถานศึกษาในการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุน
กฎหมายไดกาํ หนดใหสถานศึกษาดําเนินการปองกันและแกไขปญหา
การตั้งครรภในวัยรุน ดังตอไปนี้
(๑) จัดใหมกี ารเรียนการสอนเรือ่ งเพศวิถศี กึ ษาใหเหมาะสมกับชวงวัย
ของนักเรียนหรือนักศึกษา
(๒) จัดหาและพัฒนาผูสอนใหสามารถสอนเพศวิถีศึกษา และให
คําปรึกษาในเรื่องการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนแกนักเรียนหรือ
นักศึกษา
(๓) จัดใหมีระบบการดูแล ชวยเหลือ และคุมครองนักเรียนหรือ
นักศึกษาซึ่งตั้งครรภ ใหไดรบั การศึกษาดวยรูปแบบที่เหมาะสมและตอเนื่อง รวมทั้ง
จัดใหมีระบบการสงตอใหไดรับบริการอนามัยการเจริญพันธุ และการจัดสวัสดิการ
สังคมอยางเหมาะสม
สําหรับการกําหนดประเภทของสถานศึกษา และการดําเนินการ
ของสถานศึกษาแตละประเภทนัน้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กําหนดในกฎกระทรวง (มาตรา ๖)
๓.๓) หนาที่ของสถานบริการในการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุน
กฎหมายไดกาํ หนดใหสถานบริการดําเนินการปองกันและแกไขปญหา
การตั้งครรภในวัยรุน ดังตอไปนี้

ก.ค. - ส.ค. ๕๙

จุลนิติ

๙๑

พระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. ๒๕๕๙

(๑) ใหขอ มูลขาวสารและความรูเ กี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหา
การตั้งครรภในวัยรุน แกผรู บั บริการซึ่งเปนวัยรุน อยางถูกตอง ครบถวน และเพียงพอ
(๒) จัดใหมีบริการใหคําปรึกษาและบริการอนามัยการเจริญพันธุ
ที่ไดมาตรฐานสําหรับผูรับบริการซึ่งเปนวัยรุน และสอดคลองกับสิทธิตามขอ ๓.๑)
รวมทั้งจัดใหมีระบบการสงตอใหไดรับการจัดสวัสดิการสังคมอยางเหมาะสม
สําหรับการกําหนดประเภทของสถานบริการ และการดําเนินการ
ของสถานบริการแตละประเภทนัน้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่ นไข
ที่กําหนดในกฎกระทรวง (มาตรา ๗)
๓.๔) หนาที่ของสถานประกอบกิจการในการปองกันและแกไขปญหา
การตั้งครรภในวัยรุน
กฎหมายไดกําหนดใหสถานประกอบกิจการดําเนินการปองกัน
และแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน ดังตอไปนี้
(๑) ใหขอ มูลขาวสารและความรูเ กี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหา
การตั้งครรภในวัยรุนแกลูกจางซึ่งเปนวัยรุนอยางถูกตอง ครบถวน และเพียงพอ
(๒) จั ด หรื อ สนั บ สนุ น ให ลู ก จ า งซึ ่ง เป น วั ย รุ  น เข า ถึ ง บริ ก าร
ใหคําปรึกษา และบริการอนามัยการเจริญพันธุ รวมทั้งจัดใหมีระบบการสงตอ
ใหไดรับการจัดสวัสดิการสังคมอยางเหมาะสม
สําหรับการกําหนดประเภทของสถานประกอบกิจการ และการดําเนินการ
ของสถานประกอบกิจการแตละประเภทนั้น ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง (มาตรา ๘)
๓.๕) การจัดสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหา
การตั้งครรภในวัยรุน
กฎหมายไดกาํ หนดใหมกี ารจัดสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวกับการปองกัน
และแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน ดังตอไปนี้
(๑) สงเสริมสนับสนุนใหสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดและระดับ
อําเภอสรางเครือขายเด็กและเยาวชนในพื้นทีเ่ พื่อเปนแกนนําปองกัน แกไข และ
เฝาระวังปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
(๒) ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให ห น ว ยงานของรั ฐ และหน ว ยงานของ
เอกชนที่เกี่ยวของ ทําหนาที่ประสานงาน เฝาระวัง และใหความชวยเหลือแกวัยรุน
ที่ตั้งครรภและครอบครัว
(๓) จัดใหมีการฝกอาชีพตามความสนใจและความถนัดแกวัยรุน
ทีต่ ั้งครรภกอนและหลังคลอดที่ประสงคจะเขารับฝกอาชีพ และประสานงาน
เพื่อจัดหางานใหไดประกอบอาชีพตามความเหมาะสม
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(๔) จัดหาครอบครัวทดแทนในกรณีทีว่ ัยรุนไมสามารถเลี้ยงดูบุตร
ดวยตนเองได
(๕) การจัดสวัสดิการสังคมในดานอื่น ๆ เพื่อสงเสริมการปองกันและ
แกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
ซึ่งการดําเนินการตาม (๑) ถึง (๕) นั้น ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง (มาตรา ๙)
๔) คณะกรรมการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน (หมวด ๒, มาตรา ๑๑
ถึงมาตรา ๒๒)
๔.๑) ที่มาและองคประกอบของคณะกรรมการ
กฎหมายใหมี “คณะกรรมการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุน” ประกอบดวย นายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ศึ ก ษาธิ ก าร รั ฐ มนตรี ว  า การกระทรวงสาธารณสุ ข ปลั ด กระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และ
ปลัดกรุงเทพมหานคร เปนกรรมการโดยตําแหนง และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน ๕ คน ซึ่งประธานกรรมการแตงตั้งจากผูมีความรู มีความเชี่ยวชาญ
มีผลงาน และมีประสบการณเปนที่ประจักษไมนอ ยกวา ๕ ป ในดานการสาธารณสุข
ดานการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของวัยรุน ดานการศึกษา ดานจิตวิทยา และ
ดานการสังคมสงเคราะห ดานละ ๑ คน โดยตองคํานึงถึงชายและหญิงในสัดสวน
ทีใ่ กลเคียงกัน นอกจากนี้ ใหมผี ูแทนเด็กและเยาวชน จํานวน ๒ คน ซึง่ ประธาน
กรรมการแตงตั้งจากผูแทนสภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทยซึ่งตองมีอายุ
ไมเกิน ๒๕ ปบริบูรณ เปนชาย ๑ คน และหญิง ๑ คน เปนกรรมการ
ใหอธิบดีกรมอนามัย เปนกรรมการและเลขานุการ และผูแทน
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผูแทนกรมกิจการเด็กและเยาวชน และผูแทน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปนผูชวยเลขานุการ (มาตรา ๑๑)
โดยกรรมการผูท รงคุณวุฒแิ ละผูแ ทนเด็กนั้น มีวาระการดํารงตําแหนง
คราวละ ๒ ปนับแตวันทีไ่ ดรับการแตงตั้ง ผูซึ่งพนจากตําแหนงแลวอาจไดรับการ
แตงตั้งอีกไดแตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได (มาตรา ๑๓ และ
มาตรา ๑๕)
๔.๒) องคประชุมและการลงมติ
การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการนั้นตองมีกรรมการ
มาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
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โดยมติของทีป่ ระชุมใหถือเสียงขางมาก ในการลงคะแนนกรรมการ
คนหนึง่ ใหมเี สียง ๑ เสียง ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในทีป่ ระชุมออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด (มาตรา ๑๖)
๔.๓) อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
(๑) เสนอนโยบายและยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหา
การตั้งครรภในวัยรุนตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
(๒) เสนอแนวทางแกไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและ
แกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน ตอคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเสนอความเห็นตอรัฐมนตรี
ในการออกกฎกระทรวงตามกฎหมายนี้
(๓) เสนอรายงานการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
ตอคณะรัฐมนตรีอยางนอยปละ ๑ ครั้ง
(๔) กําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับหนวยงานของรัฐและหนวยงาน
ของเอกชนเพือ่ ปองกัน ชวยเหลือ แกไข และเยียวยาปญหาการตัง้ ครรภในวัยรุน
ปญหาอนามัยการเจริญพันธุของวัยรุน การใชความรุนแรงทางเพศและการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับเพศ
(๕) ให คํ า ปรึ ก ษา แนะนํ า และแก ไขป ญ หาข อ ขั ด ข อ งในการ
ดําเนินการเกีย่ วกับการปองกันและแกไขปญหาการตัง้ ครรภในวัยรุนแกหนวยงาน
ของรัฐและหนวยงานของเอกชน
(๖) ปฏิบัติการอืน่ ใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย (มาตรา ๑๗)
(๗) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา หรือปฏิบัติการอยางใด
อยางหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได (มาตรา ๑๙)
ทั้ ง นี้ นโยบายและยุ ท ธศาสตร ก ารป อ งกั น และแก ไขป ญ หา
การตัง้ ครรภในวัยรุนตามความใน (๑) นั้น อยางนอยตองมีสาระสําคัญในเรือ่ ง
ดังตอไปนี้
(๑) มาตรการเกี่ยวกับการไดรับขอมูลขาวสารและความรูเกี่ยวกับ
การปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
(๒) มาตรการเกี่ยวกับการใหวัยรุนไดรับสิทธิตามขอ ๓.๑)
(๓) มาตรการเกี่ยวกับการปองกัน ชวยเหลือ แกไข และเยียวยา
ปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
(๔) มาตรการเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุน ในหนวยงานของรัฐและหนวยงานของเอกชน ใหสามารถดําเนินการไดอยาง
มีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ
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โดยการจัดทํานโยบายและยุทธศาสตรดังกลาว ใหคํานึงถึงหลักการ
มีสวนรวมของประชาชน ประชาสังคม และวัยรุนดวย (มาตรา ๑๘)
๔.๔) อํานาจในการออกคําสั่งเปนหนังสือเรียก
ในการปฏิบตั หิ นาที่ตามกฎหมายนี้ กฎหมายกําหนดใหคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหขอ เท็จจริง
หรือแสดงความคิดเห็น หรือใหสงคําชี้แจง เอกสาร ขอมูล หลักฐาน หรือวัตถุใด
ที่เกี่ยวของมาเพื่อใชประกอบการพิจารณาได (มาตรา ๒๐)
๔.๕) การฝาฝนไมดําเนินการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุนตามกฎหมายนี้
ในกรณีที่ปรากฏวาสถานศึกษา สถานบริการ สถานประกอบกิจการ
หรือหนวยงานของรัฐไมดําเนินการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
ตามทีก่ ํ า หนดในกฎหมายนี ้ ให ค ณะกรรมการแจ ง ต อ รั ฐ มนตรี ผู  รั ก ษาการ
ตามกฎหมายวาดวยการนั้น เพื่อใหมีการดําเนินการตามกฎหมายนี้ (มาตรา ๒๑)
๔.๖) งานธุรการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
กฎหมายกําหนดใหกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบ
งานธุรการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ และใหมีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้
(๑) จัดทํานโยบาย ยุทธศาสตร และรายงานการปองกันและแกไข
ปญหาการตั้งครรภในวัยรุนเสนอตอคณะกรรมการ
(๒) ประสานงาน ติดตาม ประเมินผล และรวมมือกับหนวยงาน
ของรัฐและหนวยงานของเอกชนที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ ใหมี
การปฏิบตั ิตามนโยบายและยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการตัง้ ครรภ
ในวัยรุน
(๓) สงเสริมและสนับสนุนการรณรงคและสรางความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนและพฤติกรรมทางเพศ
ที่เหมาะสม
(๔) เปนศูนยกลางฐานขอมูลเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหา
การตั้งครรภในวัยรุน และดําเนินการหรือสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยในเรื่อง
ดังกลาว
(๕) จัดทําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกัน ชวยเหลือ แกไข
และเยียวยาปญหาการตั้งครรภในวัยรุน ปญหาอนามัยการเจริญพันธุของวัยรุน
การใชความรุนแรงทางเพศและการกระทําความผิดเกี่ยวกับเพศ และเผยแพร
ใหแกหนวยงานของรัฐและหนวยงานของเอกชน
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(๖) จัดทําแนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรซึ่งปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
(๗) ปฏิ บั ติ ก ารอื ่น ใดตามที ่ค ณะรั ฐ มนตรี คณะกรรมการ หรื อ
คณะอนุกรรมการมอบหมาย หรือตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (มาตรา ๒๒)
๕) บทกําหนดโทษ (หมวด ๓, มาตรา ๒๓)
ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตาม
ขอ ๔.๔) โดยไมมีเหตุอันสมควร ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ เดือน หรือปรับ
ไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
๖) บทเฉพาะกาล (หมวด ๔, มาตรา ๒๔)
ในวาระเริ่มแรก ใหคณะกรรมการประกอบดวยประธานกรรมการ และ
กรรมการโดยตําแหนงตามขอ ๔.๑) และใหอธิบดีกรมอนามัยเปนกรรมการและ
เลขานุการ ปฏิบัติหนาทีค่ ณะกรรมการตามกฎหมายนี้ไปพลางกอนจนกวาจะมี
การแตงตัง้ กรรมการผูทรงคุณวุฒิและผูแทนเด็กและเยาวชนตามขอ ๔.๑) ซึง่ ตอง
ไมเกิน ๑๒๐ วันนับแตวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยใหผูแทนสํานักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ ผูแ ทนกรมกิจการเด็กและเยาวชน และผูแ ทนกรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว เปนผูชวยเลขานุการ
หมายเหตุ :• พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนด ๑๒๐ วันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป กลาวคือ มีผลใชบังคับในวันศุกรที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เปนตนไป
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พระราชบัญญัตวิ ธิ พี จิ ารณาคดีคา มนุษย พ.ศ. ๒๕๕๙
• ใหไว ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
• ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๔๖ ก หนา ๑

หลักการและเหตุผล
โดยที่การคามนุษยเปนปญหาที่กระทบตอสิทธิมนุษยชน เปนอันตราย
ตอเสถียรภาพความมั่นคงทางสังคม และการพัฒนาอยางยั่งยืนของประเทศ
หากไมไดรับการแกไขโดยเรงดวน นอกจากจะสงผลตอเสถียรภาพทางการเมือง
เศรษฐกิจ และความมั่นคงของรัฐแลว ยังสงผลกระทบอยางกวางขวางทั้งในระดับ
ภูมิภาคและระหวางประเทศอีกดวย ดังนั้น เพื่อใหการปองกันและปราบปราม
การคามนุษยดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพและคดีความทีเ่ กีย่ วของทัง้ หลาย
ไดรับการพิจารณาพิพากษาอยางรวดเร็วและเปนธรรม สมควรใหมีกฎหมาย
วาดวยวิธีพิจารณาคดีคามนุษยขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
สาระสําคัญโดยสรุป
๑) บทนิยาม (มาตรา ๓)
“คดีคามนุษย” หมายความวา คดีทมี่ ีขอหาความผิดตามกฎหมายวาดวย
การปองกันและปราบปรามการคามนุษย ไมวาจะมีขอหาความผิดอื่นรวมอยูดวย
หรือไมก็ตาม แตความดังกลาวมิใหรวมถึง
(๑) คดี ท ีอ่ ยู ใ นอํ า นาจของศาลอาญาคดี ท ุจ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ
ตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๒) คดีทอี่ ยูในอํานาจของศาลเยาวชนและครอบครัวตามกฎหมายวาดวย
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา พนักงานเจาหนาทีต่ ามกฎหมาย
วาดวยการปองกันและปราบปรามการคามนุษย
๒) ขอบเขตการบังคับใชกฎหมาย (มาตรา ๔ ถึงมาตรา ๕)
๒.๑) การพิจารณาพิพากษาคดีคามนุษยในศาลทหาร
กฎหมายกําหนดใหนําบทบัญญัติในขอ ๕.๑) ไปใชบังคับแกการ
พิจารณาพิพากษาคดีคามนุษยในศาลทหารดวย โดย
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(๑) การดํ า เนิ น การเกี ่ย วกั บ ค า สิ น ไหมทดแทนและค า เสี ย หาย
เพื่อการลงโทษตามขอ ๕.๔) ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยธรรมนูญศาลทหาร
(๒) การจายเงินรางวัลและคาใชจายแกทนายความที่ศาลทหาร
ตั้งใหแกจําเลยตามขอ ๖.๒) ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยธรรมนูญศาลทหาร
(๓) การจายคาปวยการ คาพาหนะเดินทาง คาเชาทีพ่ ัก และ
คาใชจา ยอื่นแกผทู รงคุณวุฒหิ รือผูเ ชี่ยวชาญที่ศาลขอใหมาใหความเห็น พยานที่ศาล
เรียกมาเอง และบุคคลหรือคณะบุคคลซึง่ ไดรับการแตงตั้งจากศาลใหปฏิบัติหนาที่
ตามทีไ่ ดรับมอบหมายตามความในขอ ๖.๓.๔) ใหเปนไปตามระเบียบทีก่ ระทรวง
กลาโหมกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
(๔) การอุทธรณและฎีกาในศาลทหารใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
ธรรมนูญศาลทหาร
(๕) ใหคําวา “พนักงานอัยการ” หมายความรวมถึงอัยการทหาร
ตามกฎหมายวาดวยธรรมนูญศาลทหาร
ใหทปี่ ระชุมใหญตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุดมีอํานาจ
ออกระเบียบเกีย่ วกับการดําเนินคดีเพือ่ ใหเปนไปตามกฎหมายนี้ หรือเพือ่ ให
การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหารเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เท า ที ไ่ ม ขั ด หรื อ แย ง กั บ กฎหมายนี ้ และเมื อ่ ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได (มาตรา ๔)
๒.๒) การพิจารณาพิพากษาคดีคามนุษยในศาลทรัพยสินทางปญญา
และการคาระหวางประเทศ และศาลลมละลาย
กฎหมายกําหนดหามมิใหศาลทรัพยสินทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลทรัพยสนิ ทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศและวิธพี จิ ารณาคดีทรัพยสนิ ทางปญญาและการคาระหวางประเทศ
และศาลลมละลายตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลลมละลายและวิธีพิจารณา
คดีลมละลายรับคดีที่มีขอหาความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษยไวพิจารณาพิพากษา (มาตรา ๕)
๓) อํานาจในการวินิจฉัยวาคดีใดเปนคดีคามนุษยหรือไม (มาตรา ๖)
ในกรณี มี ป  ญ หาว า คดี ใ ดเป น คดี ค  า มนุ ษ ย ห รื อ ไม กฎหมายกํ า หนด
ใหประธานศาลอุทธรณเปนผูวินิจฉัย โดยคําวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ
ใหเปนที่สุด แตทั้งนี้ ไมกระทบถึงกระบวนพิจารณาใด ๆ ทีไ่ ดกระทําไปกอนที่
จะมีคําวินิจฉัยนัน้ ซึ่งการขอใหประธานศาลอุทธรณวินิจฉัยปญหาดังกลาวไดนั้น
ตองกระทําอยางชาในวันตรวจพยานหลักฐานหรือวันสืบพยานในกรณีไมมี
การตรวจพยานหลักฐาน หากพนกําหนดเวลาดังกลาวแลวหามมิใหมีการขอ
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ใหวินิจฉัยปญหาดังกลาวอีก และเมื่อไดรับคําขอจากศาลชั้นตนแลว ใหประธาน
ศาลอุทธรณมีคําวินิจฉัยและแจงผลไปยังศาลชั้นตนโดยเร็ว
ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินคดีเปนไปดวยความรวดเร็ว การดําเนินการใด ๆ
ระหวางศาลชั้นตนกับศาลอุทธรณนั้น จะดําเนินการโดยทางโทรสารหรือสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศอื่นใดก็ได
๔) ผูรักษาการตามกฎหมาย (มาตรา ๗)
ให ป ระธานศาลฎี ก ารั ก ษาการตามกฎหมายนี ้ และประธานศาลฎี ก า
โดยความเห็ น ชอบของที ่ป ระชุ ม ใหญ ศ าลฎี ก ามี อ ํา นาจออกข อ บั ง คั บ เพื อ่ ให
เปนไปตามกฎหมายนี้ หรือเพื่อใหการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลเปนไปดวย
ความสะดวก รวดเร็ว และเทีย่ งธรรม และเมือ่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว
ใหใชบังคับได
๕) บททั่วไป (หมวด ๑, มาตรา ๘ ถึงมาตรา ๒๒)
๕.๑) วิธีพิจารณาคดีคามนุษยตามกฎหมายนี้
วิธีพิจารณาคดีคามนุษยใหใชระบบไตสวนและเปนไปโดยรวดเร็ว
ตามที่กําหนดในกฎหมายนี้และขอบังคับของประธานศาลฎีกา แตในกรณีที่
ไม ม ีบ ทบั ญ ญัติ แ ละข อ บั ง คั บ ดั ง กล า ว กฎหมายกํ า หนดให นํ า บทบั ญ ญั ติ แ ห ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
หรือกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง
มาใชบังคับเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติตามกฎหมายนี้
โดยคดี ค  า มนุ ษ ย ใ ดมี ข  อ หาความผิ ด เกี ่ย วกั บ ยาเสพติ ด ตาม
กฎหมายวาดวยวิธพี จิ ารณาคดียาเสพติดรวมอยูด ว ย ใหนาํ บทบัญญัตติ ามกฎหมาย
ดั ง กล า วมาใช บั ง คั บ แก ข  อ หาความผิ ด นั ้น เท า ทีไ่ ม ขั ด หรื อ แย ง กั บ บทบั ญ ญั ติ
ตามกฎหมายนี้ (มาตรา ๘)
๕.๒) การสื บ พยาน การไต ส วนมู ล ฟ อ ง หรื อ การพิ จ ารณาคดี ผ  า น
การถายทอดภาพและเสียงในลักษณะการประชุมทางจอภาพ
ในการสืบพยานกอนฟองคดี การไตสวนมูลฟอง หรือการพิจารณาคดี
หากมีเหตุจําเปนอันไมอาจนําพยานมาเบิกความในศาลได เมื่อคูความรองขอ
หรือศาลเห็นสมควร ศาลอาจอนุญาตใหพยานดังกลาวเบิกความที่ศาลอื่นหรือ
สถานที่ทําการของทางราชการหรือสถานที่แหงอื่นซึ่งอยูใ นประเทศหรือตางประเทศ
โดยจัดใหมีการถายทอดภาพและเสียงในลักษณะการประชุมทางจอภาพได
ทัง้ นี้ การเบิกความดังกลาวใหถอื เสมือนวาพยานเบิกความในหองพิจารณาของศาล
โดยหลักเกณฑและวิธีดําเนินการดังกลาว ใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับของ
ประธานศาลฎีกา (มาตรา ๙)
ก.ค. - ส.ค. ๕๙

จุลนิติ

๙๙

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๙

๕.๓) ขอพิจารณาประกอบการวินิจฉัยคํารองขอปลอยชั่วคราวหรือ
การพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
ให ศ าลมี อํ า นาจสั ่ง ให พ นั ก งานเจ า หน า ทีจ่ ั ด ทํ า ข อ มู ล ประวั ติ
ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดตอรางกายหรือจิตใจ และขอวิตกกังวล
หรือขอคิดเห็นอยางอื่นของผูเสียหาย ตลอดจนพฤติการณอื่นใดที่เกี่ยวของ
ซึ่งศาลเห็นวาจะเปนประโยชนตอการวินิจฉัยคํารองขอปลอยชั่วคราวหรือการ
พิจารณาพิพากษาคดี (มาตรา ๑๐)
นอกจากที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
การวิ น ิจ ฉัย คํา ร อ งขอปล อ ยชั ่ว คราวผู  ต  อ งหาหรื อ จํ า เลย ให พ ิจ ารณาถึ ง
พฤติการณแหงการกระทําความผิดวามีลักษณะเปนเครือขายหรือเปนองคกร
อาชญากรรมหรือผูตองหาหรือจําเลยนั้นเปนผูมีอิทธิพลหรือมีเจาหนาที่ของรัฐ
เขาไปเกี่ยวของกับการกระทําผิดหรือไมประกอบดวย โดยคํานึงถึงความปลอดภัย
ของผูเสียหายและภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นแกพยานหลักฐานเปนสําคัญ ซึ่งในการ
สัง่ ปลอยชัว่ คราวนัน้ จะตองกําหนดมาตรการเพือ่ ปองกันการหลบหนีและภัย
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นอยางเพียงพอ และในกรณีทเี่ ปนคําสั่งของศาล หากมีการ
สัง่ ใหใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสหรืออุปกรณอื่นใดที่สามารถใชตรวจสอบหรือจํากัด
การเดินทางของผูถูกปลอยชั่วคราว ก็ใหศาลมีอํานาจกําหนดเจาพนักงานหรือ
บุคคลซึ่งจะตองรับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งไดดวย (มาตรา ๑๑ และ
มาตรา ๑๒)
๕.๔) การเรียกคาสินไหมทดแทน
การเรียกคาสินไหมทดแทนแทนผูเสียหายตามกฎหมายวาดวย
การปองกันและปราบปรามการคามนุษย กฎหมายกําหนดใหพนักงานอัยการ
จะขอรวมไปกับฟองคดีอาญาหรือจะยื่นคํารองในระหวางการพิจารณาของศาล
ชั้นตนก็ได แตก็ไมตัดสิทธิของผูเสียหายทีจ่ ะยืน่ คํารองเพื่อเรียกคาสินไหมทดแทน
เพิ่มเติมไดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากอนที่ศาลจะมีคําวินิจฉัย
ชี้ขาดคดี แตอยางไรก็ตาม ถึงแมจะไมมีคําขอใหใชคาสินไหมทดแทนแทน
ผูเสียหายดังกลาว หากภายหลังศาลไดมีคําพิพากษาลงโทษจําเลย ศาลจะสัง่
ในคําพิพากษาคดีอาญาใหจําเลยใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหายตามจํานวน
ที่เห็นสมควรก็ได แตทงั้ นีท้ งั้ นัน้ คําสั่งดังกลาวก็ยอ มไมกระทบถึงสิทธิของผูเ สียหาย
ในอันที่จะฟองจําเลยเปนคดีแพงเพื่อเรียกเอาคาสินไหมทดแทนในสวนที่ยังขาดอยู
(มาตรา ๑๓)
โดยนอกจากการใหใชคาสินไหมทดแทนตามกฎหมายวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการค า มนุ ษ ย แ ล ว ถ า ปรากฏว า ในการกระทํ า ความผิ ด นั ้น
ไดมีการกระทําทารุณกรรม หนวงเหนี่ยวกักขัง ทํารายรางกาย หรือกดขี่ขมเหง
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โดยขาดมนุษยธรรมอยางรายแรงตอผูเสียหาย เมือ่ ศาลมีคําพิพากษาใหจําเลย
ชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหาย ใหศาลมีอํานาจสั่งใหจําเลยจายคาเสียหาย
เพื่อการลงโทษเพิ่มขึ้นไดตามทีเ่ ห็นสมควร โดยคํานึงถึงพฤติการณตาง ๆ เชน
ความรุ น แรงของความเสี ย หายที ่เ กิ ด ขึ ้น ผลประโยชน ท จี ่ ํ า เลยได รั บ ฐานะ
ทางการเงินของจําเลย ตลอดจนประวัติการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคามนุษย
ของจําเลยประกอบดวย (มาตรา ๑๔)
สําหรับคําพิพากษาในสวนที่เกี่ยวกับคาสินไหมทดแทนและคาเสียหาย
เพือ่ การลงโทษใหรวมเปนสวนหนึ่งแหงคําพิพากษาในคดีอาญา และในกรณี
ที่ตองมีการบังคับคดี ใหถือวาผูเสียหายเปนเจาหนี้ตามคําพิพากษา ในการนี้
ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดาํ เนินการใหความชวยเหลือ
ทางกฎหมายแกผเู สียหายตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคามนุษย
เพื่อบังคับคดีใหเปนไปตามคําพิพากษานั้น
ทั้ ง นี้ ในการดํ า เนิ น กระบวนพิ จ ารณาเพื ่อ เรี ย กค า สิ น ไหมทดแทน
ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคามนุษย ตลอดจนการบังคับคดี
ดังกลาว กฎหมายกําหนดใหไดรับยกเวนคาธรรมเนียมทั้งปวง (มาตรา ๑๕)
๕.๕) กรณีศาลอาญาไดสั่งรับคดีคามนุษยซึ่งเกิดขึ้นนอกเขตศาลไว
พิจารณาพิพากษา
ในกรณี ท ศี ่ าลอาญาสั ่ง รั บ คดี ค  า มนุ ษ ย ซึ ่ง เกิ ด ขึ ้น นอกเขตศาล
ไวพิจารณาพิพากษาตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม หรือไดรับโอนคดีคามนุษย
จากศาลอื ่น ภายใต บ ทบั ญ ญั ติ แ ห ง ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา
ใหศาลอาญามีอํานาจดําเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ นอกเขตศาลไดตามที่
เห็นสมควร ในการดําเนินคดีดังกลาวนั้น ศาลอาญาอาจกําหนดใหทําการไตสวน
มูลฟอง หรือนัง่ พิจารณาและพิพากษาคดีทีศ่ าลชั้นตนอืน่ โดยใชเจาหนาที่ธุรการ
ของศาลนั้นหรือของศาลอาญาเอง ทําหนาที่ชว ยเหลือในทางธุรการก็ได (มาตรา ๑๖)
๕.๖) เหตุอันควรในการลดอัตราโทษใหแกผูกระทําความผิด
ในคดีคามนุษย ถาศาลเห็นวาผูกระทําความผิดผูใดไดใหขอมูล
ทีส่ ํา คั ญ และเป น ประโยชน อ ย า งยิง่ ในการปราบปรามการกระทํ า ความผิ ด
ตามกฎหมายว า ด ว ยการป อ งกั น และปราบปรามการค า มนุ ษ ย ต  อ พนั ก งาน
ฝายปกครองหรือตํารวจ หรือพนักงานสอบสวน ศาลจะลงโทษผูนั้นนอยกวา
อัตราโทษขั้นตํ่าที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้นก็ได (มาตรา ๒๐)
๕.๗) การนับอายุความในกรณีทีม่ ีการหลบหนีในระหวางถูกดําเนินคดี
หรือระหวางการพิจารณาคดีของศาล
ในการดํ า เนิ น คดี ค  า มนุ ษ ย ถ า ผู  ต  อ งหาหรื อ จํ า เลยหลบหนี ไ ป
ในระหวางถูกดําเนินคดีหรือระหวางการพิจารณาคดีของศาล กฎหมายกําหนด
ก.ค. - ส.ค. ๕๙
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๑๐๑

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๙

มิใหนับระยะเวลาที่ผูตองหาหรือจําเลยหลบหนีรวมเปนสวนหนึ่งของอายุความ
สําหรับในกรณีมีคําพิพากษาถึงทีส่ ุดใหลงโทษจําเลย ถาจําเลยไดหลบหนีไป
ในระหวางตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษ มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙๘๑
แหงประมวลกฎหมายอาญามาใชบังคับ (มาตรา ๒๑)
๕.๘) บทลงโทษกรณีที่มีการหลบหนีไปในระหวางที่ไดรับการปลอย
ชั่วคราว
กฎหมายกําหนดใหผูตองหาหรือจําเลยที่หลบหนีไปในระหวาง
ทีไ่ ดรับการปลอยชัว่ คราวนัน้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือปรับไม
เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และความผิดนั้นยอมไมระงับไปเพราะเหตุ
ที่คดีของผูตองหาหรือจําเลยนั้นมีการสั่งไมฟอง ยกฟอง จําหนายคดี หรือถอนฟอง
แตสําหรับผูซึ่งชี้ชองจนนําไปสูการจับกุมผูตองหาหรือจําเลยดังกลาว รวมทัง้
พนักงานเจาหนาที่ผูจับยอมมีสิทธิไดรับเงินรางวัลตามกฎหมายวาดวยการนั้น
(มาตรา ๒๒)
๖) วิธีพิจารณาในศาลชั้นตน (หมวด ๒, มาตรา ๒๓ ถึงมาตรา ๓๖)
๖.๑) ลักษณะของคําฟอง
ฟองตองทําเปนหนังสือมีขอ ความตามที่บญ
ั ญัติไวในมาตรา ๑๕๘
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ดังนี้
(๑) ชื่อศาลและวันเดือนป
(๒) คดีระหวางผูใดโจทกผูใดจําเลย และฐานความผิด
(๓) ตําแหนงพนักงานอัยการผูเปนโจทก ถาราษฎรเปนโจทกใหใส
ชื่อตัว นามสกุล อายุ ที่อยู ชาติและบังคับ
(๔) ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู ชาติและบังคับของจําเลย
(๕) การกระทําทั้งหลายที่อา งวาจําเลยไดกระทําผิด ขอเท็จจริงและ
รายละเอียดทีเ่ กี่ยวกับเวลาและสถานที่ซึ่งเกิดการกระทํานั้น ๆ อีกทัง้ บุคคลหรือ
สิ่งของที่เกี่ยวของดวยพอสมควรเทาที่จะใหจําเลยเขาใจขอหาไดดี
ในคดีหมิ่นประมาท ถอยคําพูด หนังสือ ภาพขีดเขียนหรือสิ่งอื่น
อันเกี่ยวกับขอหมิ่นประมาท ใหกลาวไวโดยบริบูรณหรือติดมาทายฟอง
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๘ บัญญัติวา
“มาตรา ๙๘ เมือ่ ไดมีคําพิพากษาถึงทีส่ ุดใหลงโทษผูใด ผูนั้นยังมิไดรับโทษก็ดี ไดรับโทษแตยัง
ไมครบถวนโดยหลบหนีก็ดี ถายังมิไดตัวผูนั้นมาเพื่อรับโทษนับแตวันทีม่ ีคําพิพากษาถึงที่สุด หรือนับแต
วันที่ผกู ระทําความผิดหลบหนี แลวแตกรณี เกินกําหนดเวลาดังตอไปนี้ เปนอันลวงเลยการลงโทษ จะลงโทษ
ผูนั้นมิได
(๑) ยี่สิบป สําหรับโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิตหรือจําคุกยี่สิบป
(๒) สิบหาป สําหรับโทษจําคุกกวาเจ็ดปแตยังไมถึงยี่สิบป
(๓) สิบป สําหรับโทษจําคุกกวาหนึ่งปถึงเจ็ดป
(๔) หาป สําหรับโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปลงมาหรือโทษอยางอื่น”.
๑
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(๖) อางมาตราในกฎหมายซึ่งบัญญัตวิ า การกระทําเชนนั้นเปนความผิด
(๗) ลายมือชื่อโจทก ผูเรียง ผูเขียนหรือพิมพฟอง
โดยในกรณีท่ีศาลเห็นวาฟองไมถกู ตอง ใหศาลมีคาํ สั่งใหโจทกแกฟอ ง
ใหถูกตองได (มาตรา ๒๓)
๖.๒) ชั้นไตสวนมูลฟอง
ในคดีทมี่ กี ารไตสวนมูลฟอง กอนเริ่มไตสวนมูลฟอง ถาจําเลย
มาศาล ใหศาลถามจําเลยวามีทนายความหรือไม ถาจําเลยไมมี ก็ใหศาลพิจารณา
ตั ้ง ทนายความให โ ดยให นํ า บทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๑๗๓ ๒ แห ง ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม
ในการไตสวนมูลฟองนั้น จําเลยอาจแถลงใหศาลทราบถึงขอเท็จจริง
หรือขอกฎหมายอันสําคัญทีศ่ าลควรสัง่ วาคดีไมมีมูล และจะระบุในคําแถลงถึง
ตัวบุคคล เอกสารหรือวัตถุท่ีจะสนับสนุนขอเท็จจริงตามคําแถลงของจําเลยดวยก็ได
กรณีเชนวานี้ ศาลอาจเรียกบุคคล เอกสารหรือวัตถุดังกลาวมาเปนพยานศาล
เพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งคดีไดตามทีเ่ ห็นสมควร โดยโจทกและจําเลยอาจถาม
พยานศาลไดเมื่อไดรบั อนุญาตจากศาล ทัง้ นี้ คําสั่งของศาลที่วา คดีมีมูลใหแสดงเหตุผล
อยางชัดเจนประกอบดวย (มาตรา ๒๔)
๖.๓) ชั้นพิจารณา
๖.๓.๑) กรณีจําเลยใหการรับสารภาพตามฟอง
ในชั้นพิจารณา ถาจําเลยใหการรับสารภาพตามฟอง
ศาลจะพิ พ ากษาโดยไม สื บ พยานหลั ก ฐานต อ ไปก็ ไ ด เว น แต ก รณี มี เ หตุ
อันควรสงสัยวาจําเลยไมไดกระทําความผิดหรือคดีทมี่ ีขอหาความผิดซึ่งจําเลย
รั บ สารภาพนั้ น กฎหมายกํ า หนดอั ต ราโทษอย า งตํ ่า ให จํ า คุ ก ตลอดชี วิ ต หรื อ
โทษสถานที่หนักกวานั้น ศาลตองฟงพยานหลักฐานโจทกจนกวาจะพอใจวาจําเลย
ไดกระทําความผิดจริง (มาตรา ๒๕)
๖.๓.๒) กรณีจําเลยใหการปฏิเสธ
ในคดีซ่งึ พนักงานอัยการเปนโจทก ถาจําเลยใหการปฏิเสธ
ใหโจทกสงสํานวนการสอบสวนพรอมสําเนาตอศาลกอนวันตรวจพยานหลักฐาน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๗๓ บัญญัติวา
“มาตรา ๑๗๓ ในคดีทมี่ ีอัตราโทษประหารชีวิต หรือในคดีทจี่ ําเลยมีอายุไมเกินสิ บ แปดป
ในวั น ที่ ถู ก ฟ อ งต อ ศาล ก อ นเริ่ ม พิ จ ารณาให ศ าลถามจํ า เลยว า มี ท นายความหรื อ ไม ถ า ไม มี ก็ ใ ห ศ าล
ตั้งทนายความให
ในคดีที่มีอัตราโทษจําคุก กอนเริ่มพิจารณาใหศาลถามจําเลยวามีทนายความหรือไม ถาไมมี
และจําเลยตองการทนายความ ก็ใหศาลตั้งทนายความให
ใหศาลจายเงินรางวัลและคาใชจายแกทนายความที่ศาลตั้งตามมาตรานี้ โดยคํานึงถึงสภาพ
แหงคดีและสภาวะทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกําหนดโดย
ความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง”.
๒
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(๑) จําเลยไมอาจมาฟงการพิจารณาและการสืบพยานได
เนื่องจากความเจ็บปวยหรือมีเหตุจําเปนอื่นอันมิอาจกาวลวงได เมื่อจําเลยมีทนาย
และจําเลยไดรับอนุญาตจากศาลที่จะไมมาฟงการพิจารณาและสืบพยาน
(๒) จําเลยเปนนิติบุคคลและศาลไดออกหมายจับผูจัดการ
หรือผูแทนของนิติบุคคลนั้นแลว แตยังจับตัวมาไมได
(๓) จําเลยอยูในอํานาจศาลแลวแตไดหลบหนีไปและศาล
ไดออกหมายจับแลว แตยังจับตัวมาไมได
(๔) ในระหวางพิจารณาหรือสืบพยาน ศาลมีคาํ สั่งใหจาํ เลย
ออกจากหองพิจารณาเพราะเหตุขัดขวางการพิจารณา หรือจําเลยออกไปจาก
หองพิจารณาโดยไมไดรับอนุญาตจากศาล
ในกรณีดังกลาว เมือ่ ศาลพิจารณาคดีเสร็จสิ้นแลว ใหศาล
มีคําพิพากษาในคดีนั้นตอไป (มาตรา ๓๓)
๖.๓.๖) การแถลงปดคดี
เมือ่ การสืบพยานหลักฐานเสร็จสิ้น คูค วามมีสทิ ธิแถลงปดคดี
ของตนดวยวาจาหรือเปนหนังสือภายในเวลาที่ศาลกําหนด (มาตรา ๓๕)
๖.๓.๗) การอานคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล
ในกรณีทีศ่ าลนัดฟงคําพิพากษาหรือคําสัง่ แตจําเลยไมอยู
หรือไมมาฟงคําพิพากษาหรือคําสั่งใหศาลเลื่อนการอานไปและออกหมายจับจําเลย
มาฟงคําพิพากษาหรือคําสั่ง เมื่อไดออกหมายจับแลวไมไดตัวจําเลยมาศาลภายใน
๑ เดือนนับแตวันออกหมายจับ ใหศาลอานคําพิพากษาหรือคําสั่งลับหลังจําเลยได
และใหถือวาจําเลยไดฟงคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นแลว (มาตรา ๓๖)
๗) อุทธรณ (หมวด ๓, มาตรา ๓๗ ถึงมาตรา ๔๒)
๗.๑) การจัดตั้งศาลอุทธรณแผนกคดีคามนุษย
กฎหมายกําหนดใหจัดตัง้ แผนกคดีคามนุษยขึ้นในศาลอุทธรณ
โดยใหมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีคามนุษยที่มีการอุทธรณคําพิพากษาหรือ
คําสั่งของศาลชั้นตนและตามที่บัญญัติไวในกฎหมายนี้
๗.๒) ระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ
การอุทธรณคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลชั้นตนในคดีคามนุษย
โดยทั่วไปแลวกฎหมายกําหนดใหอุทธรณไปยังศาลอุทธรณแผนกคดีคามนุษย
โดยยื่นตอศาลชั้นตนภายในกําหนด ๑ เดือนนับแตวันอานหรือถือวาไดอาน
คําพิพากษาหรือคําสัง่ นัน้ ใหคูความฝายทีอ่ ุทธรณฟง เมือ่ ศาลชั้นตนมีคําสัง่
รับอุทธรณหรือเมือ่ มีการยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งไมรับอุทธรณของศาลชั้นตน
ใหศาลชั้นตนรีบสงอุทธรณหรือคํารองเชนวานั้นพรอมสํานวนไปยังศาลอุทธรณ
แผนกคดีคามนุษยเพื่อพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งโดยเร็ว แตหากเปนคดีที่
ก.ค. - ส.ค. ๕๙
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ศาลชัน้ ตนไดมีคําพิพากษาใหลงโทษประหารชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิต แมจะ
ไมมีการอุทธรณคําพิพากษา กฎหมายก็ยังกําหนดใหศาลชั้นตนมีหนาที่ตองสง
สํานวนและคําพิพากษาไปยังศาลอุทธรณแผนกคดีคามนุษยตามมาตรา ๒๔๕๓
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (มาตรา ๓๘)
ในกรณีท่จี าํ เลยซึ่งไมไดถกู คุมขังเปนผูอ ทุ ธรณ จําเลยจะยื่นอุทธรณ
ไดตอเมือ่ แสดงตนตอเจาพนักงานศาลในขณะยืน่ อุทธรณ เวนแตจะไดรับอนุญาต
จากศาลใหขยายระยะเวลาแสดงตน มิฉะนั้นใหศาลอุทธรณแผนกคดีคามนุษย
มีคําสั่งไมรับอุทธรณ (มาตรา ๓๙)
๗.๓) การพิจารณาพิพากษาของศาลอุทธรณ
กฎหมายกําหนดใหศาลอุทธรณแผนกคดีคา มนุษยพจิ ารณาพิพากษา
หรือมีคําสัง่ โดยมิชักชา โดยคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณแผนกคดี
คามนุษยนนั้ กฎหมายกําหนดใหเปนที่สุด เวนแตจะมีการฎีกาคําพิพากษาคําสั่ง
ของศาลอุทธรณแผนกคดีคามนุษยตามความในขอ ๘.๑) (มาตรา ๔๑)
ทั้งนี้ การพิจารณาและการชี้ขาดตัดสินคดีของศาลอุทธรณแผนกคดี
คามนุษย กฎหมายกําหนดใหนําบทบัญญัติแหงกฎหมายนี้ และประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาวาดวยการพิจารณาและการชี้ขาดตัดสินคดีในชั้นอุทธรณ
มาใชบังคับโดยอนุโลม (มาตรา ๔๒)
๘) ฎีกา (หมวด ๔, มาตรา ๔๓ ถึงมาตรา ๔๗)
๘.๑) การยื่นฎีกาคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณแผนกคดีคา มนุษย
การฎีกาคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณแผนกคดีคา มนุษย
กฎหมายกําหนดใหผฎู กี ายื่นคํารองแสดงเหตุท่ศี าลฎีกาควรรับฎีกา๔ ไวพิจารณา
ตามความในขอ ๘.๒) พรอมกับคําฟองฎีกาตอศาลชั้นตนที่มีคําพิพากษาหรือ
คําสั่งในคดีนัน้ ภายในกําหนด ๑ เดือนนับแตวันที่ไดอานหรือถือวาไดอาน
คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณแผนกคดีคามนุษย แลวใหศาลชัน้ ตน
รีบสงคํารองพรอมคําฟองฎีกาดังกลาวไปยังศาลฎีกา และใหศาลฎีกาพิจารณา
วินิจฉัยคํารองใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว (มาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง)
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๔๕ บัญญัติวา
“มาตรา ๒๔๕ ภายใตบังคับแหงมาตรา ๒๔๖, ๒๔๗ และ ๒๔๘ เมื่อคดีถึงที่สุดแลว ใหบังคับคดี
โดยไมชักชา
ศาลชั้นตนมีหนาที่ตอ งสงสํานวนคดีท่พี พิ ากษาใหลงโทษประหารชีวติ หรือจําคุกตลอดชีวิต ไปยัง
ศาลอุทธรณในเมื่อไมมีการอุทธรณคําพิพากษานั้น และคําพิพากษาเชนวานี้จะยังไมถึงทีส่ ุด เวนแตศาล
อุทธรณจะไดพิพากษายืน”.
๔
สําหรับคํารองแสดงเหตุท่ศี าลฎีกาควรรับฎีกานั้นใหพจิ ารณาและวินจิ ฉัยโดยองคคณะผูพ พิ ากษา
ทีป่ ระธานศาลฎีกาแตงตั้ง ซึ่งประกอบดวยรองประธานศาลฎีกา ๑ คน และผูพิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารง
ตําแหนงไมตํ่ากวาผูพิพากษาศาลฎีกาอีกอยางนอย ๓ คน ซึ่งการวินิจฉัยคํารองดังกลาวกฎหมายกําหนดให
เปนไปตามเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากันใหบงั คับตามความเห็นของฝายที่เห็นควรรับฎีกา (มาตรา ๔๔).
๓
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ในกรณีที่จําเลยซึ่งไมไดถูกคุมขังเปนผูฎีกา จําเลยจะยื่นฎีกาได
ก็ตอเมือ่ แสดงตนตอเจาพนักงานศาลในขณะยืน่ ฎีกา เวนแตจะไดรับอนุญาต
จากศาลให ข ยายระยะเวลาแสดงตน มิฉ ะนั น้ ให ศ าลฎี ก ามี คํ า สั ง่ ไม รั บ ฎี ก า
(มาตรา ๔๓ วรรคสอง)
๘.๒) เหตุปญหาสําคัญที่ศาลฎีกาควรวินิจฉัย
กฎหมายกําหนดใหศาลฎีกามีอํานาจรับฎีกาตามความในขอ ๘.๑)
ไวพจิ ารณาได เมื่อเห็นวาปญหาตามฎีกานั้นเปนปญหาสําคัญที่ศาลฎีกาควรวินจิ ฉัย
โดยปญหาสําคัญดังกลาวใหรวมถึงกรณีดังตอไปนี้
(๑) ปญหาที่เกี่ยวพันกับประโยชนสาธารณะ
(๒) เมื่อคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณแผนกคดีคามนุษย
ไดวินิจฉัยขอกฎหมายที่สําคัญขัดกัน หรือขัดกับแนวบรรทัดฐานของคําพิพากษา
หรือคําสั่งของศาลฎีกา
(๓) คํ า พิ พ ากษาหรื อ คํ า สั ่ง ของศาลอุ ท ธรณ แ ผนกคดี ค  า มนุ ษ ย
ไดวนิ จิ ฉัยขอกฎหมายทีส่ าํ คัญซึง่ ยังไมมแี นวคําพิพากษาหรือคําสัง่ ของศาลฎีกามากอน
(๔) เมื่อคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณแผนกคดีคามนุษย
ขัดกับคําพิพากษาหรือคําสั่งอันถึงที่สุดของศาลอื่น
(๕) เพื่อเปนการพัฒนาการตีความกฎหมาย
(๖) เมื่อจําเลยตองคําพิพากษาของศาลอุทธรณแผนกคดีคามนุษย
ใหประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต
(๗) เมื่อพิจารณาขอเท็จจริงและขอกฎหมายแลวอาจมีผลเปลี่ยนแปลง
สาระสําคัญในคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณแผนกคดีคามนุษย
(๘) ปญหาสําคัญอื่นตามขอบังคับของประธานศาลฎีกา
ในกรณีที่ศาลฎีกามีคําสั่งไมรับฎีกาไวพิจารณา กฎหมายกําหนด
ให ค ํา พิพ ากษาหรื อ คํ า สั ่ง ของศาลอุ ท ธรณ แ ผนกคดี ค  า มนุ ษ ย นั ้น เป น ที ่สุ ด
ตั้งแตวันที่ไดอานหรือถือวาไดอานคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น
สําหรับในกรณีทอี่ ัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการซึ่งอัยการสูงสุด
ไดมอบหมายลงลายมือชื่อรับรองในฎีกาของพนักงานอัยการวามีเหตุอันควร
ทีศ่ าลฎีกาจะไดวินิจฉัย กฎหมายใหถือวาเปนปญหาสําคัญและใหศาลฎีการับฎีกา
นั้นไวพิจารณา (มาตรา ๔๕)
๘.๓) การพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกา
หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารในการยื ่น คํ า ร อ ง การพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย
และระยะเวลาในการพิจารณาคํารองตามขอ ๘.๑) การตรวจรับฎีกา การแกฎีกา
การพิจารณา และการพิพากษาคดีใหเปนไปตามขอบังคับของประธานศาลฎีกา
(มาตรา ๔๖)
ก.ค. - ส.ค. ๕๙

จุลนิติ

๑๐๗

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๙

ทัง้ นี้ การพิจารณาและการพิพากษาคดีของศาลฎีกา ใหนาํ บทบัญญัติ
แหงกฎหมายนี้ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาวาดวยการพิจารณา
พิพากษาและการชี้ขาดตัดสินคดีในชั้นฎีกามาใชบังคับโดยอนุโลม (มาตรา ๔๗)
๙) บทเฉพาะกาล (มาตรา ๔๘)
กฎหมายกําหนดใหบรรดาคดีคามนุษยทีค่ างพิจารณาอยูในศาลใดในวันที่
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ใหศาลซึ่งคดีน้นั คางพิจารณาอยูค งมีอาํ นาจพิจารณาพิพากษา
ตอไป และใหนํากฎหมายซึ่งใชบังคับอยูในวันกอนวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙
มาใชบังคับจนกวาคดีนั้นจะถึงที่สุด
หมายเหตุ :• พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป (มีผล
ใชบังคับตั้งแตวันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เปนตนไป)

๑๐๘

จุลนิติ

ก.ค. - ส.ค. ๕๙
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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๓/๒๕๕๙
วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

เรื่อง พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔ และมาตรา ๕ หรือไม

๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป
ศาลฎีกาสงคําโตแยงของจําเลยที่ ๒ เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔๕ โดยมีขอ เท็จจริง สรุปไดดงั นี้
พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพเิ ศษ ๔ สํานักงานอัยการสูงสุด เปนโจทกย่นื ฟอง
บริษัท เฟรซิเนียส เมดิคอล แคร (ประเทศไทย) จํากัด เปนจําเลย ตอศาลอาญาในคดีหมายเลขดําที่
อ. ๓๔๕/๒๕๕๗ และเปนโจทกยื่นฟองนางสุรางค พรหมศิริ กรรมการผูจัดการของบริษัท เฟรซิเนียส
เมดิคอล แคร (ประเทศไทย) จํากัด เปนจําเลย ตอศาลอาญาในคดีหมายเลขดําที่ อ. ๓๑๒๓/๒๕๕๗
ในฐานความผิดตามพระราชบัญญัตวิ า ดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๙ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ และมาตรา ๙๑ ตอมา
ศาลอาญาไดมีคาํ สั่งใหรวมการพิจารณา โดยใหเรียกจําเลยในสํานวนคดีหมายเลขดําที่ อ. ๓๔๕/๒๕๕๗
วาจําเลยที่ ๑ และใหเรียกจําเลยในคดีหมายเลขดําที่ อ. ๓๑๒๓/๒๕๕๗ วาจําเลยที่ ๒
จําเลยทั้งสองใหการปฏิเสธ และจําเลยที่ ๒ ไดย่นื คํารองตอศาลอาญาเพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔๕
โดยโตแยงวา พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๙ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔
และมาตรา ๕ เนื่องจากบทบัญญัตมิ าตราดังกลาวเปนขอสันนิษฐานตามกฎหมายที่มผี ลเปนการสันนิษฐาน
ความผิดของจําเลยที่ ๒ โดยไมจําตองพิสูจนใหเห็นถึงการกระทําหรือเจตนาอยางใดอยางหนึ่ง
ก.ค. - ส.ค. ๕๙

จุลนิติ

๑๐๙

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓/๒๕๕๙ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ของจําเลยกอน เปนการนําเอาการกระทําความผิดของบุคคลอื่นมาเปนเงื่อนไขของการสันนิษฐาน
ใหจําเลยที่ ๒ มีความผิดและตองรับโทษทางอาญา โดยการสันนิษฐานวาถาผูกระทําความผิด
เปนนิติบุคคลก็ใหหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหารหรือผูมีอํานาจในการดําเนินงาน
ในกิจการของนิตบิ คุ คลนัน้ หรือผูซ งึ่ รับผิดชอบในการดําเนินงานของนิตบิ คุ คลในเรือ่ งนัน้ เปนตัวการรวม
ในการกระทําความผิดของนิติบุคคลดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนรูเห็นในการกระทํา
ความผิดนั้น โดยโจทกไมตองพิสูจนถึงการกระทําหรือเจตนาของหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ
ผูบ ริหารหรือผูม อี าํ นาจในการดําเนินงานในกิจการของนิตบิ คุ คลนัน้ หรือผูซ งึ่ รับผิดชอบในการดําเนินงาน
ของนิติบุคคลในเรื่องนั้นวามีสวนรวมเกี่ยวของกับการกระทําความผิดของนิติบุคคลอยางไร คงพิสูจน
แตเพียงวานิติบุคคลกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้และจําเลยเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการ
ผูจัดการ ผูบริหารหรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น หรือผูซึ่งรับผิดชอบ
ในการดําเนินงานของนิติบุคคลในเรื่องนั้นเทานั้น บทบัญญัติมาตราดังกลาว จึงเปนการสันนิษฐาน
ความผิดของผูต อ งหาหรือจําเลยในคดีอาญาโดยอาศัยสถานะของบุคคลเปนเงือ่ นไข มิใชสนั นิษฐาน
ขอเท็จจริงที่เปนองคประกอบความผิดเพียงบางขอหลังจากที่โจทกไดพิสูจนใหเห็นถึงการกระทํา
อยางหนึ่งอยางใดที่เกี่ยวของกับความผิดที่จําเลยถูกกลาวหา และขัดกับหลักนิติธรรมที่โจทก
ในคดีอาญาตองมีภาระการพิสูจนถึงการกระทําความผิดของจําเลยใหครบองคประกอบความผิด
นอกจากนี้ บทบัญญัตมิ าตราดังกลาวยังเปนการนําบุคคลเขาสูกระบวนการดําเนินคดีอาญาใหตอง
ตกเปนผูต อ งหาหรือจําเลย ซึง่ ทําใหบคุ คลดังกลาวอาจถูกจํากัดสิทธิและเสรีภาพ เชน การถูกจับกุม
หรือถูกคุมขัง โดยไมมีพยานหลักฐานตามสมควรในเบื้องตนวาบุคคลนั้นไดกระทําการหรือมี
เจตนาประการใดอันเกี่ยวกับความผิดตามที่ถูกกลาวหา บทบัญญัติมาตราดังกลาวในสวนที่
สันนิษฐานความผิดอาญาของจําเลยที่ ๒ จึงขัดกับหลักนิติธรรมและขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔ และมาตรา ๕
ศาลอาญาเห็นวา คําโตแยงของจําเลยที่ ๒ เปนอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะพิจารณา
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔๕ เมื่อยังไมมี
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องดังกลาว จึงมีหนังสือถึงสํานักงานศาลยุติธรรมเพื่อสงเรื่อง
ใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามประเด็นที่จําเลยที่ ๒ โตแยง
สํานักงานศาลยุติธรรมไดมีหนังสือที่ ศย ๐๑๖/๖๕๖๖๑ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ขอให ที่ ป ระชุ ม ใหญ ศ าลฎี ก าพิ จ ารณาการส ง คํ า ร อ งเพื่ อ ให ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย
และตอมาศาลฎีกาไดมีมติในการประชุมใหญ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
สงคําโตแยงของจําเลยที่ ๒ ตามทางการเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔๕ ประกอบมาตรา ๕ วรรคสอง

๑๑๐

จุลนิติ

ก.ค. - ส.ค. ๕๙

สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

๒. ประเด็นพิจารณาวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองนี้ไวพิจารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔๕ ประกอบมาตรา ๕ วรรคสอง หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา ตามคํารองมีประเด็นโตแยงวาพระราชบัญญัติว าดวยความผิด
เกีย่ วกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔ และมาตรา ๕ และที่ประชุมใหญ
ศาลฎี ก าได มี ม ติส  ง คํา โต แ ย ง ของจํ า เลยที ่ ๒ เพือ่ ขอให ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิจ ารณาวิ นิ จ ฉั ย
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔๕ ประกอบ
มาตรา ๕ วรรคสอง และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินี้
มากอน ประกอบกับคําโตแยงของจําเลยที่ ๒ ที่วา พระราชบัญญัตวิ า ดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา
ตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ ขัดหรือแยงตอบทสันนิษฐานวาในคดีอาญาตองสันนิษฐาน
ไว ก  อ นว า ผู  ต  อ งหาหรื อ จํ า เลยไม ม ีค วามผิ ด ซึ ่ง เป น สิ ท ธิ ท ชี ่ นชาวไทยเคยได รั บ การคุ  ม ครอง
ตามรัฐธรรมนูญหลายฉบับที่ผา นมา จึงถือเปนประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและเปนขอสันนิษฐานซึ่งมีทมี่ าจากหลักสิทธิมนุษยชนอันเปน
หลักการพื้นฐานของระบบงานยุติธรรมทางอาญาสากลที่วา บุคคลทุกคนมิใชผูกระทําผิดทางอาญา
เพื่อเปนหลักประกันแหงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาทีร่ ัฐใหการรับรอง
แกบุคคลทุกคนทีจ่ ะไมถูกลงโทษทางอาญาจนกวาจะมีพยานหลักฐานมาพิสูจนหักลางไดวาบุคคลนั้น
เปนผูกระทําผิดจริง อันเปนหลักสําคัญประการหนึ่งของหลักนิติธรรม (The Rule of Law) ทีไ่ ดรับ
การยอมรับในนานาอารยประเทศ อันไดแกปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration
of Human Rights) และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International
Covenant on Civil and Political Rights) ซึ่งประเทศไทยเปนภาคีสมาชิกและมีพันธกรณี
ระหวางประเทศที่ประเทศไทยมีอยูแลวดวย ซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔ ไดบญ
ั ญัตริ บั รองไว กรณีจงึ ตองดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔๕ ประกอบมาตรา ๕ วรรคสอง และขอกําหนด
ศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธพี ิจารณาและการทําคําวินจิ ฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๗ (๑๓) ศาลรัฐธรรมนูญ
จึงมีคําสั่งรับคํารองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัย
๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
กรณีมปี ระเด็นที่ตอ งพิจารณาวินจิ ฉัยวาพระราชบัญญัตวิ า ดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา
ตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔ และมาตรา ๕ หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา การดําเนินคดีอาญา ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลย
ไมมีความผิด เปนหลักการที่มุงคุมครองสิทธิของผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาโดยใหสันนิษฐาน
ไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยเปนผูบริสุทธิ์จนกวาจะมีคําพิพากษาถึงทีส่ ุดวาเปนผูกระทําความผิด
ก.ค. - ส.ค. ๕๙
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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓/๒๕๕๙ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

เพื่อเปนหลักประกันแหงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาที่รัฐใหการรับรอง
แกบุคคลที่จะไมถูกลงโทษทางอาญาจนกวาจะมีพยานหลักฐานมาพิสูจนไดวาเปนผูกระทําความผิด
และเป น หลั ก การที่ สํ า คั ญ ประการหนึ่ ง ของหลั ก นิ ติ ธ รรม ซึ่ ง ได รั บ การรั บ รองในรั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔
สํ า หรั บ พระราชบั ญ ญั ติ ว  า ด ว ยความผิ ด เกี่ ย วกั บ การเสนอราคาต อ หน ว ยงานของรั ฐ
พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนกฎหมายที่ตราขึ้นโดยมีเจตนารมณเพื่อใหการจัดหาสินคาและบริการไมวาดวยวิธี
การจัดซื้อหรือการจัดจางหรือวิธีอื่นใดของหนวยงานของรัฐทุกแหง ซึ่งเปนการดําเนินการโดยใชเงิน
ของแผนดิน รวมทั้งการใหสิทธิในการดําเนินกิจการบางอยางโดยการใหสัมปทานอนุญาตหรือกรณี
อืน่ ใดในลักษณะเดียวกันก็เปนการดําเนินการเพือ่ ประโยชนสาธารณะ จึงตองกระทําอยางบริสทุ ธิย์ ตุ ธิ รรม
และมีการแขงขันกันอยางเสรีเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกรัฐ แตเนื่องจากการดําเนินการที่ผานมา
มีการกระทําในลักษณะการสมยอมในการเสนอราคาและมีพฤติการณตา ง ๆ อันทําใหมไิ ดมกี ารแขงขันกัน
เสนอประโยชนสูงสุดใหแกหนวยงานของรัฐอยางแทจริงและเกิดความเสียหายตอประเทศชาติ จึงมี
บทกําหนดการกระทําอันเปนความผิดและกําหนดโทษทางอาญาไว ดังเชน มาตรา ๙ ที่บัญญัติวา
ในกรณีทกี่ ารกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตนิ เี้ ปนไปเพือ่ ประโยชนของนิตบิ คุ คลใด ใหถอื วาหุน สวน
ผูจ ดั การ กรรมการผูจ ดั การ ผูบ ริหารหรือผูม อี าํ นาจในการดําเนินงานในกิจการของนิตบิ คุ คลนัน้ หรือผูซ งึ่
รับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลในเรื่องนั้น เปนตัวการรวมในการกระทําความผิด นั้น
พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๙ วางขอสันนิษฐานวาถาการกระทําความผิดเปนไปเพือ่ ประโยชนของนิตบิ คุ คลใด ก็ใหหนุ สวน
ผูจ ดั การ กรรมการผูจ ดั การ ผูบ ริหารหรือผูม อี าํ นาจในการดําเนินงานในกิจการของนิตบิ คุ คลนัน้ หรือ
ผูซ งึ่ รับผิดชอบในการดําเนินงานของนิตบิ คุ คลในเรือ่ งนัน้ เปนตัวการรวมในการกระทําความผิดดวย
เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนรูเห็นในการกระทําความผิดนั้น กลาวคือ โจทกไมตองพิสูจน
ถึงการกระทําหรือเจตนาของหุน สวนผูจ ดั การ กรรมการผูจ ดั การ ผูบ ริหารหรือผูม อี าํ นาจในการดําเนินงาน
ในกิจการของนิติบุคคลนั้น หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลในเรื่องนั้นเลยวา
มีสวนรวมหรือเกี่ยวของกับการกระทําความผิดนั้นประการใด คงพิสูจนเพียงวามีผูกระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้และเปนไปเพื่อประโยชนของนิติบุคคลใดและจําเลยเปนหุนสวนผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ ผูบริหารหรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น หรือผูซึ่ง
รับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลในเรื่องดังกลาวเทานั้น ซึ่งไมเกี่ยวกับการกระทําหรือเจตนา
ของหุ  น ส ว นผู  จั ด การ กรรมการผู  จั ด การ ผู  บ ริ ห ารหรื อ ผู  มี อํ า นาจในการดํ า เนิ น งานในกิ จ การ
ของนิติบุคคลนั้น หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลในเรื่องนั้นแตอยางใด กรณี
จึงมิใชเพียงแตการสันนิษฐานใหหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหารหรือผูมีอํานาจ
ในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคล
ในเรื่องนั้น เปนตัวการรวมกระทําผิดกับนิติบุคคลเทานั้น แตไดสันนิษฐานใหเปนตัวการรวม
กระทําผิดกับ “บุคคลใดก็ตาม” ที่กระทําผิดไปในทางที่เปนประโยชนแกนิติบุคคลดวย ซึ่งเปน
การสันนิษฐานความผิดทางอาญาที่กวางยิ่งกวาการสันนิษฐานใหตองรวมรับผิดกับนิติบุคคล

๑๑๒
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สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

เสียอีก ทั้งยังเปนการสันนิษฐานความผิดของบุคคลดังกลาวโดยไมมีความเกี่ยวพันกันอยาง
มีเหตุผลอันชอบธรรม (Rational Connection) ระหวางขอเท็จจริงที่เปนเงื่อนไขแหงขอสันนิษฐาน
(Basic Fact) กับขอเท็จจริงทีถ่ ูกสันนิษฐาน (Presumed Fact) อันเปนหลักการพืน้ ฐาน
ของการกําหนดขอสันนิษฐานอีกประการหนึ่งดวย ซึ่งมีผลเปนการผลักภาระการพิสจู นความบริสทุ ธิ์
ไปยังหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหารหรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการ
ของนิติบุคคลนั้น หรือผูซงึ่ รับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลในเรื่องนั้นทั้งหมดทุกคน
ประกอบกับหลักพื้นฐานวาดวยความรับผิดทางอาญานั้น ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๙
บัญญัติวา “บุคคลจะตองรับผิดในทางอาญาก็ตอเมื่อไดกระทํา...”
ดั ง นัน้ บุค คลไม ว  า บุค คลธรรมดาหรื อ นิ ติ บุ ค คลจะมี ค วามรั บ ผิ ด ในทางอาญาก็ ต  อ เมื ่อ
มีการกระทํา ซึ่งรวมถึงการงดเวน ละเวน เพิกเฉย หรือการไมกระทําตามที่พงึ กระทําในลักษณะอื่น ๆ ดวย
เพราะฉะนัน้ การทีห่ ุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหารหรือผูมอี าํ นาจในการดําเนินงาน
ในกิ จ การของนิ ติ บ ุค คลนั ้น หรื อ ผู  ซึ ่ง รั บ ผิ ด ชอบในการดํ า เนิ น งานของนิ ติ บุ ค คลในเรื ่อ งนั ้น
จะตองเปนตัวการรวมในการกระทําความผิดของผูกระทําความผิดดวยก็ตอเมือ่ บุคคลเหลานั้น
มีก ารกระทํา หรื อ งดเว น กระทํา การทีต่ นมีห น า ทีต่  อ งป อ งกั น ผล หรื อ ควรต อ งกระทํ า ด ว ย
แตพระราชบัญญัติวา ดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙
บัญญัติใหหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหารหรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการ
ของนิตบิ คุ คลนัน้ หรือผูซ ่งึ รับผิดชอบในการดําเนินงานของนิตบิ คุ คลในเรื่องนัน้ ตองเปนตัวการรวม
ในการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ โดยโจทกไมตองพิสูจนใหเห็นวาบุคคลเหลานั้น
ซึง่ เปน จํา เลยไดมีก ารกระทํา หรือ งดเวน หรือ ไมกระทําการอันเปนความผิดตามกฎหมาย
แตอยางใดกอน บทบัญญัติมาตราดังกลาวจึงเปนการสันนิษฐานความผิดของผูตองหาและจําเลย
ในคดีอ าญา โดยอาศั ย สถานะของบุ ค คลเป น เงือ่ นไข มิ ใช ก ารสั น นิ ษ ฐานข อ เท็ จ จริ ง ที ่เ ป น
องคประกอบความผิดเพียงบางขอหลังจากที่โจทกไดพิสูจนใหเห็นถึงการกระทําอยางใดอยางหนึ่ง
ที่เกี่ยวของกับความผิดที่จําเลยถูกกลาวหา และยังขัดกับหลักนิติธรรมที่วาโจทกในคดีอาญา
ต อ งมี ภ าระการพิ สู จ น ถึ ง การกระทํ า ความผิ ด ของจํ า เลยให ค รบองค ป ระกอบของความผิ ด
นอกจากนี้ บทบัญญัติมาตราดังกลาวยังเปนการนําบุคคลเขาสูกระบวนการดําเนินคดีอาญาให
ตองตกเปนผูตองหาหรือจําเลย ซึ่งทําใหบุคคลดังกลาวอาจถูกจํากัดสิทธิและเสรีภาพ เชน การถูก
จับกุม หรือถูกคุมขัง โดยไมมีพยานหลักฐานตามสมควรในเบื้องตนวาบุคคลนัน้ ไดกระทําการหรือ
มีเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับความผิดตามที่ถูกกลาวหา ดังนั้น พระราชบัญญัติวาดวยความผิด
เกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ ที่สันนิษฐานความผิดอาญา
ของผูตองหาหรือจําเลยโดยไมปรากฏวาผูตองหาหรือจําเลยไดกระทําการหรือมีเจตนาประการใด
อัน เกี ่ย วกั บ การกระทํ า ความผิ ด นั ้น จึ ง ขั ด ต อ หลั ก นิ ต ิธ รรมและขั ด หรื อ แย ง ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔

ก.ค. - ส.ค. ๕๙

จุลนิติ

๑๑๓

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓/๒๕๕๙ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ศาลรัฐธรรมนูญโดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จํานวน ๘ คน คือ นายนุรกั ษ มาประณีต นายจรัญ
ภักดีธนากุล นายชัช ชลวร นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ นายนครินทร เมฆไตรรัตน นายบุญสง กุลบุปผา
นายปญญา อุดชาชน และนายอุดมศักดิ์ นิตมิ นตรี วินจิ ฉัยวา พระราชบัญญัตวิ า ดวยความผิดเกีย่ วกับ
การเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ เปนบทบัญญัติที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔
สวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จํานวน ๑ คน คือ นายวรวิทย กังศศิเทียม วินจิ ฉัยวาพระราชบัญญัติ
วาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ ไมขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔
๔. ผลคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
โดยเหตุผลดังไดวินิจฉัยขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติวาดวย
ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหน วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔ ซึ่งเมื่อได
วินิจฉัยดังนี้แลว จึงไมจาํ ตองวินจิ ฉัยวาบทบัญญัตแิ หงกฎหมายดังกลาวขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๕ หรือไม อีกตอไป
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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ

ที่ ๔/๒๕๕๙
วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

เรื่อง ผูต รวจการแผ นดิน เสนอเรื อ่ งขอให ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิจ ารณาวิ น จิ ฉั ย
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
มาตรา ๔๕ วาพระราชบัญญัตวิ า ดวยการออกเสียงประชามติรา งรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๖๑ วรรคสอง มีปญ
 หาเกีย่ วกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔ หรือไม
๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป
ผู  ต รวจการแผ น ดิน ผู  ร  อ ง เสนอเรื ่อ งขอให ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิจ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง
ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูต รวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๑๔ (๑)
ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบ สรุปไดดังนี้
นายจอน อึ๊งภากรณ และคณะ ยื่นหนังสือรองเรียนและคําชี้แจงเพิ่มเติมตอผูร อ งสรุปความ
ไดวาพระราชบัญญัติวาดวยการออกเสียงประชามติรางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๖๑
วรรคสอง บัญญัติการกระทําอันเปนความผิดโดยใชถอ ยคําที่กวางและคลุมเครือ เชน คําวา “รุนแรง”
“กาวราว” “ปลุกระดม” เปนตน เปนคําที่ไมเคยมีนยิ ามอยูใ นกฎหมายฉบับใดมากอน ทําใหประชาชน
ไมสามารถเขาใจไดวาการแสดงออกอยางใดจะผิดกฎหมายหรือไม ซึ่งขัดตอหลักการของกฎหมาย
อาญาที่ตองชัดเจนแนนอนเพื่อใหประชาชนสามารถทราบถึงขอบเขตของสิทธิและเสรีภาพได
ผูรองเห็นวา สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน เปนสิทธิ
และเสรีภาพขั้นพื้นฐานทีร่ ัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยหลายฉบับทีผ่ านมาและพันธกรณีระหวาง
ประเทศที่ประเทศไทยลงนามเขารวมเปนภาคีไดบัญญัติรับรองและคุมครองไว ยอมถือวาเปนสิทธิ
และเสรีภาพบรรดาที่ชนชาวไทยเคยไดรบั การรับรองและคุม ครองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔ การจํากัดสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ของบุคคลและสื่อมวลชนจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัตแิ หงกฎหมาย เฉพาะเพื่อ
การที่รฐั ธรรมนูญกําหนดไวและเทาที่จาํ เปน และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพ
นั้นมิได แมพระราชบัญญัตวิ า ดวยการออกเสียงประชามติรา งรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ จะมีวตั ถุประสงค
ก.ค. - ส.ค. ๕๙

จุลนิติ

๑๑๕

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔/๒๕๕๙
๓/๒๕๕๙ วัวันนทีที่ ่ ๒๙
๑ มิถมิุนถายน
ุนายนพ.ศ.
พ.ศ.๒๕๕๙
๒๕๕๙

เพื่อใหการออกเสียงประชามติเปนไปดวยความเรียบรอย และมีการรับรองเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นของประชาชนไวในมาตรา ๗ ก็ตาม แตมาตรา ๖๑ ไดบัญญัติการกระทําที่เปนความผิด
และมีโทษทางอาญา ซึ่งการพิจารณาจะตองเปนไปตามหลัก “ไมมีโทษ โดยไมมีกฎหมาย” อันเปน
หลักการสําคัญที่รับรองไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยที่ผานมาและประมวลกฎหมายอาญา
เพราะโทษทางอาญามีผลกระทบกระเทือนสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ซึ่งการจะลงโทษบุคคล
ใดนั้น ก็ตอเมื่อบุคคลนั้นมีการกระทําตามที่กฎหมายบัญญัติหามไวโดยชัดแจง
เมื่ อ พิ จ ารณาถ อ ยคํ า ที่ บั ญ ญั ติ ไว ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ว  า ด ว ยการออกเสี ย งประชามติ
รางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๖๑ วรรคสอง โดยเฉพาะคําวา “รุนแรง” “กาวราว” “หยาบคาย”
“ปลุกระดม” หรือ “ขมขู” แมจะมีการอธิบายความหมายไวในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. ๒๕๔๒ แตก็มีลักษณะเปนนามธรรม ไมทราบลักษณะและขอบเขตที่แนชัดได อีกทั้งถอยคํา
ดั งกล าวเป น องค ประกอบความผิดทางอาญา แมจะตอ งพิ จารณาประกอบกั บเจตนาพิเ ศษ
ดวยก็ตามแตการบัญญัติกฎหมายดวยถอยคําในลักษณะดังกลาวทําใหประชาชนไมกลาที่จะแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับรางรัฐธรรมนูญ ทั้งยังสงผลตอการบังคับใชกฎหมายโดยเจาหนาที่ของรัฐ
ซึ่งอาจเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเกินสมควร
ผูร อ งจึงเห็นวาพระราชบัญญัตวิ า ดวยการออกเสียงประชามติรา งรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรา ๖๑ วรรคสอง เปนบทบัญญัตทิ จี่ าํ กัดสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน
เกินความจําเปน และกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
การพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณาและการสือ่ ความหมายโดยวิธอี นื่ ของประชาชน จึงมีปญ
 หา
เกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
มาตรา ๔ สวนบทบัญญัติเกี่ยวกับอัตราโทษตามมาตรา ๖๑ วรรคสามและวรรคสี่ ผูรองเห็นวามิได
มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญแตอยางใด
๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องตน
ศาลรัฐธรรมนูญมีอาํ นาจรับคํารองนีไ้ วพจิ ารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔๕ ประกอบมาตรา ๔ หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา ตามคํารองเปนกรณีทผี่ รู อ งเสนอเรือ่ งพรอมความเห็นใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติวาดวยการออกเสียงประชามติรางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรา ๖๑ วรรคสอง มีปญ
 หาเกีย่ วกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔ หรือไม โดยมาตรา ๖๑ วรรคสอง เปนบทบัญญัติที่กําหนดการกระทํา
ที่เปนชองทางในการแสดงความคิดเห็นที่มีตอรางรัฐธรรมนูญอันเปนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ของประชาชน ซึ่งเปนเสรีภาพที่ชนชาวไทยเคยไดรับการคุมครองตามรัฐธรรมนูญหลายฉบับที่ผานมา
ถือเปนประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข
และเปนสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่สําคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตยซึ่งไดรับการยอมรับ
จากนานาอารยประเทศ อันไดแก ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration
of Human Rights) และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International
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จุลนิติ
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Covenant on Civil and Political Rights) ตามพันธกรณีระหวางประเทศที่ประเทศไทยมีอยูแ ลว เสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็นจึงเปนเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔ ไดบญ
ั ญัตคิ มุ ครองไว กรณีจงึ ตองดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔๕ ประกอบพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
ผูต รวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๑๔ (๑) และขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธพี ิจารณาและ
การทําคําวินจิ ฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๗ (๑๘) ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอาํ นาจรับคํารองนี้ไวพิจารณาวินจิ ฉัย
และเรียกเอกสารที่เกี่ยวของจากสภานิติบัญญัติแหงชาติและคณะกรรมการการเลือกตั้งในสวนของ
เจตนารมณ ความเปนมาและเหตุผล ในการบัญญัติพระราชบัญญัติวาดวยการออกเสียงประชามติ
รางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๖๑ วรรคสอง รวมทั้งขอมูลอื่นใดที่เห็นวาเกี่ยวของเพื่อประโยชน
แหงการพิจารณา
๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
กรณีมีประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัยวาพระราชบัญญัติวาดวยการออกเสียงประชามติ
รางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๖๑ วรรคสอง ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔ หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
มาตรา ๔ ไดบญ
ั ญัติใหคุมครองบรรดาศักดิศ์ รีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค
ทีช่ นชาวไทยเคยไดรับการคุมครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และตามพันธกรณีระหวางประเทศที่ประเทศไทยมีอยูแลว
ซึ่งเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลไดรบั การคุม ครองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
มาโดยตลอด และสอดคลองกับพันธกรณีระหวางประเทศที่ประเทศไทยลงนามเขารวมเปนรัฐภาคี
ในปฏิ ญ ญาสากลว า ด ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและกติ ก าระหว า งประเทศว า ด ว ยสิ ท ธิ พ ลเมื อ งและสิ ท ธิ
ทางการเมืองจึงถือวาเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเปนเสรีภาพทีไ่ ดรบั การคุม ครองตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔ อยางไรก็ดี เสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นทีร่ ัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔
คุมครองนั้น อาจถูกจํากัดไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเพื่อการที่รัฐธรรมนูญ
กําหนดไว เชน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กําหนดไวใหกระทําไดเฉพาะ
เพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุมครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัว
หรือความเปนอยูสวนตัวของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
หรือเพื่อปองกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน เปนตน และการจํากัด
เสรีภาพเชนวานั้นตองกระทําเทาที่จําเปน จะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้น
มิไดทั้งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป และไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใด
บุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ซึ่งเปนเงื่อนไขของการจํากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามที่รฐั ธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยที่ผานมาบัญญัติไว
ก.ค. - ส.ค. ๕๙

จุลนิติ

๑๑๗

๓/๒๕๕๙ วัวันนทีที่ ่ ๒๙
๑ มิถมิุนถายน
คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔/๒๕๕๙
ุนายนพ.ศ.
พ.ศ.๒๕๕๙
๒๕๕๙

สําหรับพระราชบัญญัตวิ า ดวยการออกเสียงประชามติรา งรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ เปนกฎหมาย
ที่มีเจตนารมณใหคณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการจัดใหมีการออกเสียงประชามติรางรัฐธรรมนูญ
ตามมาตรา ๓๙/๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แกไขเพิม่ เติม
(ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๙ และเพือ่ ใหการจัดทําประชามติเปนไปโดยสุจริตและเทีย่ งธรรม เกิดจาก
การลงมติตามเจตนารมณที่แทจริงของประชาชน โดยปราศจากการบิดเบือน บังคับ ขมขู หรือจูงใจ
จากฝายตาง ๆ พระราชบัญญัติฉบับนี้จึงไดมีบทกําหนดความผิดและโทษทางอาญาสําหรับผูที่กอ
ความวุน วายเพือ่ ใหการออกเสียงประชามติไมเปนไปดวยความเรียบรอยหรือดําเนินการตาง ๆ ทีจ่ ะทําให
การออกเสียงประชามติไมเปนไปโดยความสุจริตและเที่ยงธรรมไวในมาตรา ๖๑
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติวาดวยการออกเสียงประชามติรางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙
เป น กฎหมายใช บั ง คั บ เฉพาะเพื่ อ ดํ า เนิ น การจั ด ให มี ก ารออกเสี ย งประชามติ ร  า งรั ฐ ธรรมนู ญ
ตามทีร่ ฐั ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ บัญญัตไิ ว โดยมีบทบัญญัติ
มาตรา ๗ รับรองใหบุคคลมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเผยแพรความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การออกเสียงไดโดยสุจริตและไมขัดตอกฎหมาย และเพื่อใหการดําเนินการออกเสียงประชามติ
รางรัฐธรรมนูญเปนไปโดยความเรียบรอย สุจริต และเที่ยงธรรม จึงกําหนดใหมีมาตรการควบคุม
การออกเสียงประชามติไวในหมวด ๓ โดยมาตรา ๖๑ วรรคหนึง่ (๑) มีเนือ้ หาในการกําหนดความผิด
ทางอาญาสําหรับผูกอความวุนวายเพื่อใหการออกเสียงประชามติไมเปนไปดวยความเรียบรอย
สวนมาตรา ๖๑ วรรคสอง มีลักษณะเปนการอธิบายความหมายของการกอความวุนวายเพื่อให
การออกเสียงประชามติไมเปนไปดวยความเรียบรอยอันจะเปนความผิดตามมาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง
(๑) ใหชดั เจนยิง่ ขึน้ โดยกําหนดใหผใู ดทีด่ าํ เนินการเผยแพรขอ ความ ภาพ เสียง ในสือ่ หนังสือพิมพ วิทยุ
โทรทัศน สื่ออิเล็กทรอนิกสหรือในชองทางอื่นใดที่ผิดไปจากขอเท็จจริง หรือมีลักษณะรุนแรง กาวราว
หยาบคาย ปลุกระดม หรือขมขู โดยมุง หวังเพือ่ ใหผมู สี ทิ ธิออกเสียงไมไปใชสทิ ธิออกเสียง หรือออกเสียง
อยางใดอยางหนึ่งหรือไมออกเสียง ใหถือวาผูนั้นกระทําการกอความวุนวายเพื่อใหการออกเสียง
ไมเปนไปดวยความเรียบรอย นอกจากนี้ มาตรา ๖๑ วรรคสอง ยังมีผลเปนการกําหนดกรอบการใช
อํานาจของเจาหนาที่ของรัฐอีกดวย กลาวคือ การกระทําความผิดตามมาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง (๑)
ประกอบวรรคสองจะตองมีองคประกอบความผิดดังนี้ (๑) ตองมีการกระทํา คือ การเผยแพร
ขอความ ภาพ เสียง ในสื่อหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน สื่ออิเล็กทรอนิกสหรือชองทางอื่นใด
(๒) การเผยแพรขอความ ภาพ หรือเสียงดังกลาว ตองเขาลักษณะที่ผิดไปจากขอเท็จจริง หรือ
มีลักษณะรุนแรง กาวราว หยาบคาย ปลุกระดม หรือขมขู (๓) ผูกระทําตองมีเจตนาธรรมดา
ในการกระทําตามองคประกอบในขอ (๑) และขอ (๒) ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๙ และ
(๔) ผูก ระทําตองมีเจตนาพิเศษโดยมุง หวังใหผมู สี ิทธิออกเสียงไมไปใชสิทธิออกเสียง หรือออกเสียง
อยางใดอยางหนึ่งหรือไมออกเสียงดวย ดังนั้น การพิจารณาวาการกระทําใดจะเปนความผิด
และตองรับโทษตามวรรคสามหรือวรรคสีห่ รือไม จะตองนําพฤติการณแหงการกระทําของบุคคลนัน้
มาพิจารณาประกอบเจตนาธรรมดาและเจตนาพิเศษดวย

๑๑๘

จุลนิติ

ก.ค. - ส.ค. ๕๙

สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

ถอยคําในพระราชบัญญัตวิ า ดวยการออกเสียงประชามติรา งรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๖๑
วรรคสอง ที่วา “รุนแรง” “กาวราว” “หยาบคาย” “ปลุกระดม” หรือ “ขมขู” เปนถอยคําที่ชัดเจน
แตมีความหมายไมเฉพาะเจาะจง เชน การใชคําวา “หยาบคาย” หากอยูในวงจํากัดระหวางเพื่อนสนิท
คนใกล ชิ ด หรื อ พวกเดี ย วกั น ย อ มกระทํ า ได แต ห ากเผยแพร อ อกไปในหมู  ค นทีไ่ ม รู  จั ก ไม รู  ใจ
หรือในสถานการณท่ีตา งกัน ก็อาจกลายเปนการเหยียดหยาม ดูหมิ่น ดูแคลน ทําใหเกิดบาดหมางขัดเคืองใจ
เปนปฏิปกษตอกันได เปนตน ถอยคําเหลานี้จึงเปนถอยคําที่ตราขึ้นเพื่อคุมครองสิทธิ เสรีภาพ หรือ
ความเปนอยูสวนตัวของบุคคลอื่น เพือ่ รักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
หรือเพื่อปองกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจ จึงไมใชกรณีท่กี ฎหมายบัญญัตคิ วามผิดและโทษ
ทางอาญาโดยใชถอยคําที่เคลือบคลุมหรือไมชัดเจนแตประการใด ในสวนของโทษตามมาตรา ๖๑
วรรคสาม แมมีอัตราโทษขั้นสูงไมเกินสิบป แตกไ็ มไดกาํ หนดอัตราโทษขั้นตํ่าไวเพื่อใหศาลจะไดใชดลุ พินจิ
กําหนดโทษใหเหมาะสมตามสภาพจิตใจ และการกระทํา ประกอบสภาพแวดลอมขณะกระทํา ตลอดจน
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการกระทํานั้น ๆ ทัง้ นี้ หากจะเกิดปญหาการใชอํานาจของเจาหนาที่ของรัฐที่อาจ
ตี ค วามขยายขอบเขตของถ อ ยคํ า ดั ง กล า วจนอาจเป น การใช อ ํา นาจโดยมิ ช อบและไม เ ป น ธรรม
แกประชาชน บุคคลผูไดรับผลกระทบจากการใชอํานาจโดยมิชอบดังกลาว ยอมฟองรองตอศาลที่มี
เขตอํานาจในเรื่องนั้น ๆ ได
การเผยแพรขอมูลขาวสารตอสื่อสาธารณะตาง ๆ มีผลกระทบในวงกวาง เพราะมีประชาชน
รับรูเปนจํานวนมาก ผูเผยแพรยอมตองคิดทบทวนกอนทีจ่ ะกระทําลงไป ทั้งนี้ การใหขอมูลทีถ่ ูกตอง
การใชถอ ยคําที่สุภาพ ไมรนุ แรง ไมกา วราว ไมหยาบคาย แสดงความเปนสุภาพชนในพื้นที่สาธารณะยอมจะ
สงผลใหเกิดความรูส ึกที่ดตี อ ประชาชนทีร่ บั รูข อ มูลขาวสารที่เผยแพรออกไป ทําใหมีทัศนคติท่เี ปนมิตร
ตอกัน ไมมีความขุนของหมองใจหรือบาดหมางเพราะถอยคําเหลานี้ นอกจากนี้ ยังแสดงถึงบรรยากาศ
แหงความปรองดองสมานฉันทในหมูประชาชน อันมีผลตอความสงบเรียบรอยของบานเมืองโดยรวม
อีกดวย ตรงตามเจตนารมณของกฎหมายฉบับนี้ทรี่ ับรองใหบุคคลมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
และเผยแพรความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงโดยสุจริตและไมขัดตอกฎหมาย
ดังนั้น จึงเห็นวาพระราชบัญญัตวิ า ดวยการออกเสียงประชามติรา งรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙
ไมไดหามการแสดงความคิดเห็นหรือเผยแพรความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ บุคคล
ยอมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรางรัฐธรรมนูญได โดยการใชเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับรางรัฐธรรมนูญจะตองเปนไปโดยสุจริต ภายใตกรอบของกฎหมาย และการแสดง
ความคิดเห็นดังกลาวจะตองไมมีเจตนามุงหวังเพือ่ ใหผูมีสิทธิออกเสียงไมไปใชสิทธิออกเสียง
หรือออกเสียงอยางใดอยางหนึ่ง หรือไมออกเสียง ทั้งจะตองไมเขาลักษณะเปนการกอความวุนวาย
หรือกระทบตอความสงบสุขและความปลอดภัยของสังคมโดยรวม เพื่อใหการดําเนินการออกเสียง
ประชามติรา งรัฐธรรมนูญในครั้งนี้เปนไปดวยความเรียบรอย และเพื่อคุม ครองเสรีภาพของประชาชน
ผูมีสิทธิออกเสียงประชามติใหสามารถใชสิทธิเสรีภาพไดโดยอิสระ บทบัญญัติมาตรา ๖๑ วรรคสอง
จึงเปนบทบัญญัตทิ ่จี าํ กัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเพียงเทาที่จาํ เปนเพื่อรักษาความมั่นคงแหงรัฐ
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน คุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูมีสิทธิออกเสียง
ก.ค. - ส.ค. ๕๙

จุลนิติ

๑๑๙

๓/๒๕๕๙ วัวันนทีที่ ่ ๒๙
๑ มิถมิุนถายน
คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔/๒๕๕๙
ุนายนพ.ศ.
พ.ศ.๒๕๕๙
๒๕๕๙

ประชามติ ไม ก ระทบกระเทื อ นสาระสํ า คั ญ แห ง เสรี ภ าพในการแสดงความคิ ด เห็ น ของบุ ค คล
และเปนกฎหมายที่มีผลใชบังคับเปนการทั่วไป รวมทั้งมิไดมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่ง
หรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง
๔. ผลคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
โดยเหตุผลดังไดวินิจฉัยขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติวาดวย
การออกเสียงประชามติรา งรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๖๑ วรรคสอง ไมขดั หรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔ จึงไมมปี ญ
 หาเกีย่ วกับความชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗

๑๒๐

จุลนิติ

ก.ค. - ส.ค. ๕๙
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ปัญหา
เกี่ยวกับความหมายของ
คําว่า“เงินแผ่นดิน”
บทนํา
คําวา “เงินแผนดิน” เปนถอยคําทีไ่ ดมีการบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญซึ่งเปนกฎหมายสูงสุด
ของประเทศ และกฎหมายเกี่ยวดวยการเงิน การคลัง และการงบประมาณ โดยในการจายเงินแผนดิน
ในระบบกฎหมายของประเทศไทยนัน้ มีหลักการสําคัญ คือ จะกระทําไดก็แตเฉพาะทีไ่ ดอนุญาต
ไวในกฎหมาย ๔ ประเภท คือ กฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย กฎหมายวาดวยวิธีการ
งบประมาณ กฎหมายวาดวยการโอนงบประมาณ และกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง เวนแตในกรณี
ทีม่ ีความจําเปนเรงดวนรัฐบาลจะจายไปกอนก็ได แตตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการทีก่ ฎหมาย
บัญญัติ ในกรณีเชนวานีต้ องตั้งงบประมาณรายจายเพื่อชดใชเงินคงคลังในพระราชบัญญัติโอนเงิน
งบประมาณรายจาย พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม หรือพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณถัดไป จากหลักการดังกลาว จะเห็นไดวาการจายเงินแผนดินนั้นจะตอง
กระทําในรูปของการตราเปนกฎหมายหรือพระราชบัญญัติ ทั้งนี้ เพื่อใหการจายเงินแผนดินซึ่งเปนเงิน
ของประชาชนไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาซึ่งเปนตัวแทนของประชาชน อันจะทําใหรัฐบาลมีความ
ชอบธรรมในการจายเงินแผนดิน เพื่อจัดสรรใหสว นราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นซึ่งเปนหนวย
รับงบประมาณ มีงบประมาณรายจายในการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของแตละหนวยงาน
เนือ่ งจากในระบบกฎหมายของประเทศไทยมิไดมีการบัญญัติบทนิยามความหมายของคําวา
“เงินแผนดิน” ไวโดยเฉพาะ จึงทําใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติอันเปนปญหาขอกฎหมายวาเงินแผนดิน
มีความหมายกวางขวางมากนอยแคไหน เพียงใด ดังเชนกรณีทกี่ ระทรวงการคลังไดมีหนังสือหารือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง “การใชจายเงินตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕”

ก.ค. - ส.ค. ๕๙

จุลนิติ
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ปญหาเกี่ยวกับความหมายของคําวา “เงินแผนดิน”

เงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ ซึง่ บัญญัตวิ า “... การสัง่ จายเงินจากบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ ๒ หรือคลังจังหวัดหรือ
คลังอําเภอ ใหกระทําไดแตเฉพาะที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติงบประมาณประจําป พระราชบัญญัติ
งบประมาณเพิ่มเติม พระราชบัญญัติโอนเงินในงบประมาณ มติใหจา ยเงินไปกอน หรือพระราชกําหนด
ที่ออกตามความในบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ...” ฉะนั้น เมื่อพิจารณาตามนัยนี้แลวก็จะเห็นไดวา
การจายเงินแผนดินตามรัฐธรรมนูญก็ดี หรือการจายเงินคงคลังก็ดี จะมีหลักเกณฑการจายเกณฑ
เดียวกัน๙
มีขอสังเกตวา “เงินคงคลัง” จะถือวาเปนเงินแผนดินหรือเปนสมบัติของประเทศชาติทั้งหมด
หาไดไม ทัง้ นี้ เพราะในบัญชีเงินคงคลังนัน่ เอง ก็อาจจะมีเงินของเอกชนนําฝากปะปนอยูด ว ย เชน เงินฝาก
ของเอกชน หรือเงินขายบิลหรือเปนเงินทีต่ อ งจายคืนใหแกบคุ คลใด ๆ เพราะเปนเงินอันไมพงึ ตองชําระ
ใหแกรัฐบาล เชน ทางราชการประเมินภาษีเกินอัตราที่จะตองเสีย จึงตองจายคืนใหแกผูเสียภาษีไป
ซึ่งเงินดังกลาวในทางการคลังมิไดถือวาเปนเงินของทางราชการโดยเฉพาะ ฉะนั้น เงินคงคลังในสวนนี้
จึงไมอาจถือไดวาเปนเงินแผนดิน๑๐
ดังนั้น จึงเห็นไดวา “เงินแผนดิน” และ “เงินคงคลัง” เปนคนละเรื่องกันแมวาจะมีความ
เกีย่ วของกันอยูบ า งก็ตาม เนือ่ งจากเงินคงคลังนัน้ ตามพระราชบัญญัตเิ งินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ มาตรา ๔
วรรคหนึง่ บัญญัตวิ า “ภายใตบงั คับแหงมาตรา ๑๓๑๑ บรรดาเงินทัง้ ปวงทีพ่ งึ ชําระใหแกรฐั บาลไมวา เปน
ภาษีอากร คาธรรมเนียม คาปรับ เงินกูห รือเงินอืน่ ใด หัวหนาสวนราชการทีไ่ ดเก็บหรือรับเงินนัน้ มีหนาที่
ควบคุมใหสงเขาบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ ๑ หรือสงคลังจังหวัดหรือคลังอําเภอตามกําหนดเวลาและ
ขอบังคับที่รัฐมนตรีกําหนด โดยไมหักเงินไวเพื่อการใด ๆ เลย” กลาวคือ บรรดาเงินทั้งปวงที่กฎหมาย
กําหนดใหนาํ สงคลังเปนเงินทีร่ ฐั บาลมีไวเพือ่ การใชจา ยในการบริหารราชการแผนดิน อันประกอบไปดวย
เงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ สําหรับเงินในงบประมาณ ไดแก รายไดทเี่ ปนภาษี และรายได
ทีไ่ มใชภาษีอากร เชน คาธรรมเนียม เงินไดจากรัฐพาณิชย เงินบริจาค เปนตน สวนเงินนอกงบประมาณ
ที่เปนเงินคงคลังนั้น ไดแก เงินยืมทดรองราชการ๑๒ เงินฝาก๑๓ เงินขายบิล๑๔ เงินอันไมพึงตองชําระ
ใหแกรัฐบาล เปนตน จะเห็นไดวาในเงินคงคลังนั้นจะมีเงินของเอกชนมารวมอยูดวยซึ่งทําใหเงิน
นอกงบประมาณประเภทนี้ไมไดเปน “เงินแผนดิน” แตเปน “เงินคงคลัง”
เพิ่งอาง, หนา ๓๒.
เรื่องเดียวกัน, หนา ๓๓.
๑๑
พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ มาตรา ๑๓ บัญญัติวา
“องคการใด ๆ ของรัฐบาลทีไ่ ดตงั้ ขึน้ แลวกอนวันใชพระราชบัญญัตนิ หี้ รือทีจ่ ะตัง้ ขึน้ ใหม บรรดาทีใ่ ชทนุ หรือทุนหมุนเวียนนัน้
ใหรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดขอบังคับวาดวยการจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนําทุนหรือผลกําไรเขาบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ ๑”
๑๒
พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ มาตรา ๓ บัญญัติวา
““เงินยืมทดรองราชการ” หมายความวา เงินซึ่งกระทรวงการคลังอนุญาตใหสวนราชการมีไวตามจํานวนที่เห็นสมควร
เพื่อทดรองจายเปนคาใชสอยปลีกยอยประจําสํานักงานตามขอบังคับและระเบียบของกระทรวงการคลัง”
๑๓
พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ มาตรา ๓ บัญญัติวา
““เงินฝาก” หมายความวา เงินที่กระทรวงการคลังรับฝากไวและจายคืนตามคําขอของผูฝากตามขอบังคับและระเบียบ
ของกระทรวงการคลัง”
๑๔
พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ มาตรา ๓ บัญญัติวา
““เงินขายบิล” หมายความวา เงินที่กระทรวงการคลังรับไว ณ ที่แหงหนึ่งเพื่อโอนไปจาย ณ ที่อีกแหงหนึ่งตามขอบังคับ
และระเบียบของกระทรวงการคลัง”
๙

๑๐

๑๒๖
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ปญหาเกี่ยวกับความหมายของคําวา “เงินแผนดิน”

นอกจากเงินแผนดินจะมีผลในทางกฎหมายเกี่ยวกับการใชจายเงินแผนดินใหเปนไปตาม
หลักเกณฑที่บัญญัติไวในกฎหมาย ๔ ประเภท ดังกลาวมาแลว เงินแผนดินยังมีผลในทางกฎหมาย
เกี่ ย วกั บ การเสนอร า งพระราชบั ญ ญั ติ ข องสมาชิ ก สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห ง ชาติ ห รื อ สภาขั บ เคลื่ อ น
การปฏิรูปประเทศ กลาวคือ ตามมาตรา ๑๔ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และฉบับแกไขเพิม่ เติม ไดบญ
ั ญัตใิ หสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ
รวมกันจํานวนไมนอยกวา ๒๕ คน หรือคณะรัฐมนตรี หรือสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ สามารถ
เสนอรางพระราชบัญญัตไิ ด แตรา งพระราชบัญญัตเิ กีย่ วดวยการเงินจะเสนอไดแตโดยคณะรัฐมนตรี
โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๑๔ วรรคสาม
ไดบญ
ั ญัตคิ วามหมายของรางพระราชบัญญัตเิ กีย่ วดวยการเงินวา “รางพระราชบัญญัตเิ กีย่ วดวยการเงิน
ตามวรรคสอง หมายความถึงรางพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการตั้งขึ้น ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แกไข
ผอน หรือวางระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับภาษีหรืออากร การจัดสรร รับ รักษา หรือจายเงินแผนดิน
หรือการโอนงบประมาณรายจายของแผนดิน การกูเ งิน การคํา้ ประกัน หรือการใชเงินกู หรือการดําเนิน
การที่ผูกพันทรัพยสินของรัฐ หรือเงินตรา” และมาตรา ๑๔ วรรคสี่ บัญญัติวา “ในกรณีเปนที่สงสัยวา
รางพระราชบัญญัติที่เสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินหรือไม
ใหประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนผูวินิจฉัย”
เมื่อพิจารณาบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช
๒๕๕๗ มาตรา ๑๔ วรรคสาม แลว จะพิจารณาเห็นไดวา “รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน”
ไดแกรางพระราชบัญญัติที่มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๑) เปนรางพระราชบัญญัตทิ เี่ กีย่ วกับการตัง้ ขึน้ ยกเลิก ลด เปลีย่ นแปลง แกไข ผอน หรือ
วางระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับภาษีหรืออากร
๒) เปนรางพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการจัดสรร รับ รักษา หรือจายเงินแผนดิน
๓) เปนรางพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการโอนงบประมาณรายจายของแผนดิน
๔) เปนรางพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการกูเงิน การคํ้าประกัน หรือการใชเงินกู
๕) เปนรางพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการดําเนินการที่ผูกพันทรัพยสินของรัฐ
๖) เปนรางพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับเงินตรา
ดังนั้น หากรางพระราชบัญญัติฉบับใดที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติจํานวนไมนอยกวา
๒๕ คน หรือสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเปนผูเสนอมีกรณีเปนที่สงสัยวาเปนรางพระราชบัญญัติ
เกีย่ วดวยการเงินหรือไม และประธานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติวนิ จิ ฉัยวาเปนรางพระราชบัญญัตทิ เี่ กีย่ วกับ
การจัดสรร รับ รักษา หรือจายเงินแผนดิน ซึ่งเปน รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินประเภทหนึ่ง
อันจะมีผลในทางกฎหมาย คือ สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ หรือสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
จะไมสามารถเสนอรางพระราชบัญญัติดังกลาวได

๑๒๘

จุลนิติ

ก.ค. - ส.ค. ๕๙

คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

บทสรุป
เมือ่ พิจารณาความหมายในทางวิชาการ และแนวคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับ
ความหมายของคําวา “เงินแผนดิน” ดังที่ไดกลาวมาโดยลําดับแลว จะเห็นไดวา คําวา “เงินแผนดิน” นัน้
มีความหมายกวางกวา “เงินคงคลัง” กลาวคือ “เงินแผนดิน” เปนเงินของรัฐเปนเงินที่ราษฎรทั้งประเทศ
เปนเจาของ โดยรัฐมีไวใชจายเพื่อการดําเนินการตาง ๆ เงินแผนดินยอมหมายรวมถึงเงินทีอ่ ยูในคลัง
ทีเ่ ปนของรัฐและเงินทีไ่ มไดอยูในคลังแตอยูในความครอบครองของหนวยงานของรัฐ หรือทีเ่ รียกวา
“เงินนอกงบประมาณที่ไมใชเงินคงคลัง” ไดแก เงินรายไดของหนวยงานที่ไมตองนําสงคลัง หรือเงินกู
ทีไ่ มต องนําสง คลัง ดังนั้น การจะเปนเงินแผนดินทีจ่ ะตองปฏิบัติตามหลักการจายเงินแผนดิน
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ตองพิจารณาวาเงินนั้นรัฐเปนเจาของหรืออยูในความ
ครอบครองของรัฐหรือไม ไมใชพิจารณาวาเงินนั้นกฎหมายกําหนดใหสงคลังเปนเงินคงคลังหรือไม
เพราะเงินคงคลังมีทัง้ ที่เปนเงินแผนดินและไมใชเงินแผนดิน๑๕ การนําเอาความหมายของเงินแผนดิน
ไปผูกกับการนําเงินสงคลัง จึงเปนเรื่องที่ไมสอดคลองตามหลักกฎหมายการคลังและอาจกอใหเกิด
ความเขาใจทีค่ ลาดเคลื่อนเกี่ยวกับความหมายของ “เงินแผนดิน” เพราะเงินนอกงบประมาณที่ไมใช
เงินคงคลังก็เปนเงินแผนดินไดหากวาเงินนั้นเปนเงินที่เปนกรรมสิทธิ์ของรัฐ
เนื่องจากขอบเขตและความหมายของคําวา “เงินแผนดิน” มีความสําคัญตอการรักษาวินยั การเงิน
การคลังของประเทศ ซึ่งในทางวิชาการไดมีการใหความหมายของคําวา “เงินแผนดิน” ซึ่งมีขอบเขต
และความหมายที่มีความชัดเจนพอสมควร ประกอบกับศาลรัฐธรรมนูญไดนําเอาแนวความคิดในทาง
วิชาการของนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญดานการเงินการคลัง มาวางเปนแนวทางในการใหความหมาย
ของคําวา “เงินแผนดิน” ดังที่ปรากฏในคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓-๔/๒๕๕๗ ดังนั้น เพื่อใหเกิด
ความชัดเจนและปองกันปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการรับและการจาย “เงินแผนดิน” ดังทีเ่ คย
เกิดขึ้นมาในอดีต ควรมีการพัฒนาความหมายของคําวา “เงินแผนดิน” ใหมีคา บังคับในระบบกฎหมาย
ในการนี้ จึงควรบัญญัติความหมายของคําวา “เงินแผนดิน” ใหชัดเจนไวในกฎหมายวาดวยวินัย
การเงิ น การคลั ง ของรั ฐ ซึ ่ง จะเป น กฎหมายใหม ท ีจ่ ะมี ก ารตราขึ ้น ใช บั ง คั บ เมื ่อ ร า งรั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... ที่ผานความเห็นชอบจากประชาชนในการออกเสียงประชามติ
ไดมีการประกาศใชเปนรัฐธรรมนูญโดยสมบูรณตอไป

๑๕

สุปรียา แกวละเอียด, อางแลวเชิงอรรถที่ ๕, หนา ๖.
ก.ค. - ส.ค. ๕๙

จุลนิติ

๑๒๙

คําคม

พระราชดํารัส
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ

“...นํ้าตกนี่แหละคือคุณสมบัติของปาที่เราตองมีปาเอาไวก็เพื่อชวยบรรยากาศใหมี
ความสมดุลกัน ฝนลงถูกตองตามฤดูกาล การที่เราตัดปาไมกันหมดนี่ ไมใชทําใหไมหมด
จากป า ไปเท า นั้ น นะ มั น หมายถึง เราทํ า ลายสภาพบรรยากาศข า งบนด ว ย ซึ่ง ขณะนี้
นักวิทยาศาสตรกบ็ อกทัว่ โลกกําลังเปนอยางนัน้ แปลวาเปลีย่ นแปลงไปหมดเลย จะมีความ
แลงทีท่ ารุณทีส่ ดุ แลวแลงเขา ๆ ทุกที นีป่ ระชาชนมากขึน้ อากาศไมมีนาํ้ จะใชจะรับประทาน
ไหนจะใชในโครงการอุตสาหกรรมตาง ๆ ไหนจะใชสวนตัว จะทําอยางไร เพราะฉะนั้น
พระอริยบุคคลทั้งหลายที่เสด็จฯ ไปกราบไหวก็สอนเสมอเลยวา คนเรานี้ ควรจะพอใจใน
ทางสวยกลาง ไมใชลุกขึ้นจะมาเปนมหาอํานาจ ที่เปนเมืองอุตสาหกรรมหนักหมดใหทํา
พอสมควร ใหทุกคนไดรับความสุขความสบายพอสมควร...”

พระราชทานแกคณะบุคคลตาง ๆ ที่เขาเฝาถวายชัยมงคล
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต
วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๖
(คัดลอกจากหนังสือประมวลพระราชดํารัส สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
ที่เกี่ยวของกับปาไมและสิ่งแวดลอม หนา ๒๓)

๑๓๐

จุลนิติ

ก.ค. - ส.ค. ๕๙

มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ : Legal ref lection
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ขอพิจารณาเกี่ยวกับการกําหนด
คุณสมบัติและลักษณะตองหาม
หรือเหตุแหงการพนจากตําแหนง
เนื่องจากการเปนบุคคลลมละลาย
ความนํา
พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ และที่แกไขเพิ่มเติม นั้น มีวัตถุประสงคสําคัญ
ในการที่จะเขามาแกไขปญหากรณีทลี่ ูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัวหรือไมอยูในสภาวะที่จะรับผิดชอบ
ในหนี้ของตนได มาตรการตาง ๆ ตามทีป่ รากฏในกฎหมายฉบับนี้นั้นจึงเปนเรื่องของการดําเนินการ
เพื่อการชําระสะสางหนี้สินของบุคคลที่มีหนี้สินลนพนตัวใหแกบรรดาเจาหนี้ทัง้ หลายของลูกหนี้และ
เพื่อเปนการปองกันไมใหลูกหนี้ดังกลาวกอหนี้สินอีกตอไป เชน มาตรการรวบรวมและจัดการทรัพยสิน
ของลูกหนี้ใหไดมากที่สุด มาตรการจํากัดอํานาจลูกหนี้ในการจัดการทรัพยสินเพื่อปองกันการจําหนาย
จายโอนทรัพย การวางระบบการแบงเฉลี่ยทรัพยเพื่อการชําระหนี้ใหเกิดความเปนธรรมไมเกิดการเสียเปรียบ
และไดเปรียบในระหวางเจาหนี้ดวยกัน เปนตน รวมถึงการวางมาตรการที่ทําใหลูกหนี้สามารถหลุดพน
จากการลมละลายเพื่อชวยเหลือบุคคลลมละลายทีส่ ุจริตใหสามารถหลุดพนจากหนี้เดิมเพื่อทีจ่ ะ
ไดกลับมามีความสามารถดําเนินเศรษฐกิจตามปกติไดตอไป เชน การประนอมหนี้ การปลดจาก
การลมละลาย การยกเลิกการลมละลาย เปนตน๑ อยางไรก็ตาม ปจจุบนั ปรากฏวาไดมีกฎหมายหลายฉบับ
ด ว ยกั น ได น ํา เอาผลแห ง การเป น บุ ค คลล ม ละลายดั ง กล า วมาเป น ข อ จํ า กั ด ในการรั บ เข า ทํา งาน
และเปนเหตุใหพนจากหนาที่ ดวยการกําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามหรือเหตุแหงการ
พนตําแหนงเนื่องจากเปนบุคคลลมละลาย ซึ่งในวารสารจุลนิติฉบับกอน ผูเขียนไดนําเสนอเรื่อง
การตกเปนบุคคลลมละลายกับสถานภาพของการเปนขาราชการรัฐสภาสามัญ ซึ่งทางทานผูอาน
คงไดทราบถึงหลักเกณฑและผลของการกําหนดลักษณะตองหามในการดํารงตําแหนงและเหตุแหงการ
พนจากตําแหนงขาราชการรัฐสภาสามัญตามที่ไดบญ
ั ญัตไิ วในพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการรัฐสภา
พ.ศ. ๒๕๕๔ แลว
สําหรับฉบับนี้ จึงขอนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบในการกําหนดคุณสมบัตแิ ละลักษณะตองหาม
หรือเหตุแหงการพนจากตําแหนงเนื่องจากการเปนบุคคลลมละลายตามที่ปรากฏในกฎหมายฉบับอื่น ๆ
นอกจากทีไ่ ดบัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ รวมถึงขอพิจารณา
ถึงความจําเปนในการบัญญัติหลักการดังกลาวเอาไวในกฎหมาย
๑

รองศาสตราจารยสุธีร ศุภนิตย, หลักกฎหมายลมละลายและการฟนฟูกิจการ (กรุงเทพฯ : วิญูชน), หนา ๑๗–๑๙.
ก.ค. - ส.ค. ๕๙

จุลนิติ

๑๓๑

ขอพิจารณาเกี่ยวกับการกําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหาม
หรือเหตุแหงการพนจากตําแหนงเนื่องจากการเปนบุคคลลมละลาย

ทั้งนี้ จากการศึกษาพบวา การกําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามหรือเหตุแหงการพนจาก
ตําแหนงโดยเหตุของการตกเปนบุคคลลมละลาย จะนํามาพิจารณาใชสาํ หรับบุคคลทีด่ าํ รงตําแหนงตาง ๆ
ทั้งการเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิหรือกรรมการที่มาจากการแตงตั้ง การเปนสมาชิก หรือพนักงาน
เจาหนาที่ หรือขาราชการ และผูม าขออนุญาตจากทางราชการ โดยมีถอ ยคําทีใ่ ชหรือบัญญัตแิ ตกตางกัน
รวม ๕ แบบ ดังนี้
รูปแบบที่หนึ่ง การกําหนดลักษณะตองหามหรือเหตุแหงการพนจากตําแหนง
เนื่องจาก “เปนบุคคลมีหนี้สินลนพนตัว”

คําวา “เปนบุคคลมีหนี้สินลนพนตัว” นั้น ตามพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓
ไมไดกําหนดบทนิยามหรือคําวิเคราะหศัพทไวโดยเฉพาะวาบุคคลมีหนี้สินลนพนตัวมีความหมาย
เปนประการใด แตเปนทีพ่ อทําความเขาใจกันโดยทัว่ ไปวา เปนสภาวการณทลี่ กู หนีม้ หี นีส้ นิ เปนจํานวนมาก
จนเกินกวาปริมาณทรัพยสินที่ตนมีอยูทั้งหมด อันทําใหไมสามารถจะชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ของตนได
หรืออาจกลาวอีกนัยหนึ่งไดวาลูกหนี้มีสถานะทางการเงินที่ไมสามารถรับผิดชอบตอหนี้สินทั้งหมด
ที่ตนไดกอขึ้น๒
อยางไรก็ดี การทีจ่ ะรูไ ดวา บุคคลมีหนีส้ นิ ลนพนตัวหรือไม จําตองพิสจู นถงึ การมีอยูข องทรัพยสนิ
และหนี้สินของลูกหนี้วามีเทาไรอันเปนเรื่องยากที่จะพิสูจน มาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติลมละลาย
พุทธศักราช ๒๔๘๓ จึงไดกําหนดขอสันนิษฐานวามีเหตุใดบางที่ใหสันนิษฐานไวกอนวาลูกหนี้
มีหนีส้ นิ ลนพนตัว ซึง่ บัญญัตไิ วใหเห็นเปนสังเขปเทานัน้ วา ถามีเหตุอยางหนึง่ อยางใดดังบทสันนิษฐานไว
เกิ ด ขึ้ น ให สั น นิ ษ ฐานว า ลู ก หนี้ มี ห นี้ สิ น ล น พ น ตั ว แต ห ากมี เ หตุ อื่ น เกิ ด ขึ้ น นอกจากที่ ร ะบุ ไว แ ล ว
ศาลอาจถือวาลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัวได เชน จําเลยนอกจากจะไมใชหนี้โจทกแลว ยังมีเจาหนี้อื่น
ที่จําเลยไมใชหนี้เหมือนกัน ทั้งทรัพยสินของจําเลยก็ไมปรากฏวามีเทาใดกันแน๓ เปนตน
ตัวอยางของกฎหมายที่กําหนดลักษณะตองหามหรือเหตุแหงการพนจากตําแหนงเนื่องจาก
“เปนบุคคลมีหนี้สินลนพนตัว” เชน
(๑) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๒๖ ผูสมัครสอบคัดเลือก ผูสมัครทดสอบความรู หรือผูสมัครเขารับการคัดเลือก
พิเศษ เพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยผูพิพากษาตองมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้... (๖) ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว
มาตรา ๓๑ วรรคสอง ผูสอบคัดเลือกคนใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม
ตามมาตรา ๒๖ ...ใหผูนั้นไมมีสิทธิไดรับการบรรจุเปนขาราชการตุลาการตามผลการสอบคัดเลือกนั้น
(๒) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓
มาตรา ๔๙ ผูสมัครสอบคัดเลือก ผูสมัครทดสอบความรู หรือผูสมัครเขารับการคัดเลือก
พิเศษ เพือ่ บรรจุเปนขาราชการอัยการและแตงตัง้ ใหดาํ รงตําแหนงอัยการผูช ว ยตองมีคณ
ุ สมบัตแิ ละไมมี
ลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้...ข. ลักษณะตองหาม... (๒) เปนผูมีหนี้สินลนพนตัว
๒
๓

๑๓๒

อางแลว เชิงอรรถที่ ๑, หนา ๒๘.
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๙๑/๒๔๘๕.
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มาตรา ๕๔ วรรคสอง ผูสอบคัดเลือกคนใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม
ตามมาตรา ๔๙ ...ใหผูนั้นไมมีสิทธิไดรับการบรรจุเปนขาราชการอัยการตามผลการสอบคัดเลือกนั้น
(๓) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๙ ผูซึ่งจะไดรับแตงตั้งเปนขาราชการการเมืองตําแหนงอื่นนอกจากตําแหนง
รัฐมนตรี ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้... (๖) ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว
มาตรา ๑๐ ขาราชการการเมืองนอกจากตําแหนงรัฐมนตรีออกจากตําแหนงเมื่อ... (๕)
ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๙
รูปแบบทีส่ อง การกําหนดลักษณะตองหามหรือเหตุแหงการพนจากตําแหนง
เนื่องจาก “เปนบุคคลลมละลาย”

คํ า ว า “เป น บุค คลล ม ละลาย” นี้ ได มี คํ า พิพ ากษาศาลฎี ก าที ่ ๗๖๓/๒๕๒๗ วิ นิ จ ฉั ย
เกี ่ย วกับสถานภาพของการเปนบุคคลลมละลายในอันจะเขาลักษณะตองหามหรือเหตุแหงการ
พนจากตําแหนงตามกฎหมาย นั้น จะเริม่ ตนมีผลเมือ่ ศาลพิพากษาใหลูกหนีล้ มละลายแลวเทานัน้
นอกจากนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๔) ไดเคยใหความเห็นตามทีป่ รากฏในบันทึกสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง คุณสมบัติการเปนขาราชการครูตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ กรณีขาราชการครูถูกศาลพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย (เรื่องเสร็จ
ที่ ๑๑๓๓/๒๕๕๕) ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา มีความเห็นวา เมื่อศาลในคดีลมละลายไดพิพากษา
ใหบุคคลใดเปนบุคคลลมละลายแลวบุคคลนั้นยอมเปนผูมีลักษณะตองหามหรือเปนเหตุใหตอง
พ น จากตํ า แหน ง ตามทีก่ ฎหมายกํ า หนดนั บ ตั ง้ แต วั น ที ศ่ าล
มีคํ า พิ พ ากษาให เ ป น บุ ค คลล ม ละลายเป น ต น ไป แม จ ะเป น
คําพิพากษาของศาลชั้นตนก็ตามโดยไมจําตองรอใหคดีถึงที่สุด
อย า งไรก็ ต าม หากศาลในคดี ล  ม ละลายได ม ีคํ า สั ่ง ยกเลิ ก การ
ลมละลายของบุคคลนัน้ แลว ในกรณีเชนนี้ยอมถือไดวาบุคคลนั้น
ไดพนจากสถานภาพการเปนบุคคลลมละลายแลว จึงไมมีลักษณะ
ตองหามตามกฎหมายอีกตอไป
จากคําพิพากษาของศาลฎีกาและความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาดังกลาว จะเห็นไดวา
สถานภาพของการเปนบุคคลลมละลายในอันจะเขาลักษณะตองหามหรือเหตุแหงการพนจากตําแหนง
เนือ่ งจาก “เปนบุคคลลมละลาย” นั้นจะเริ่มตนมีผลทางกฎหมายเมื่อศาลพิพากษาใหลูกหนี้
ลมละลาย โดยไมจําตองรอใหคดีถึงที่สุด แตหากตอมาบุคคลนั้นไดพนจากสถานภาพการเปน
บุค คลล ม ละลายแล ว ก็ ถื อ ได ว  า เป น ผู  ท ไี ่ ม ม ีลั ก ษณะต อ งห า มหรื อ เหตุ แ ห ง การพ น จากตํ า แหน ง
เนื่องจาก “เปนบุคคลลมละลาย” อีกตอไป
ตัวอยางของกฎหมายที่กําหนดลักษณะตองหามหรือเหตุแหงการพนจากตําแหนงเนื่องจาก
“เปนบุคคลลมละลาย” เชน
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๑๓๓

ขอพิจารณาเกี่ยวกับการกําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหาม
หรือเหตุแหงการพนจากตําแหนงเนื่องจากการเปนบุคคลลมละลาย

(๑) พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๑๔ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการกฤษฎีกาพนจากตําแหนง
เมื่อ...(๕) เปนบุคคลลมละลาย
(๒) พระราชระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง ผูที่จะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนตองมีคุณสมบัติทั่วไป
และไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้...ข. ลักษณะตองหาม...(๖) เปนบุคคลลมละลาย
มาตรา ๓๖ วรรคสอง ผูที่จะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะตองหาม
ตาม ข. ...(๖) ...ก.พ. อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได...มติของ ก.พ. ในการยกเวนดังกลาว
ตองไดคะแนนเสียงไมนอยกวาสี่ในหาของจํานวนกรรมการที่มาประชุม การลงมติใหกระทําโดยลับ
มาตรา ๖๗ ผูไดรับบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญและแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงใดตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔
และมาตรา ๖๕ หากภายหลังปรากฏวาขาดคุณสมบัตทิ วั่ ไปหรือมีลกั ษณะตองหามโดยไมไดรบั การยกเวน
ตามมาตรา ๓๖ หรือขาดคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงนัน้ โดยไมไดรบั อนุมตั จิ าก ก.พ. ตามมาตรา ๖๒
อยูกอนก็ดี มีกรณีตองหาอยูกอนและภายหลังเปนผูขาดคุณสมบัติเนื่องจากกรณีตองหานั้นก็ดี
ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งใหผูนั้นออกจากราชการโดยพลัน...
(๓) พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗
มาตรา ๕ ใหมีคณะกรรมการคดีพิเศษ เรียกโดยยอวา “กคพ.” ประกอบดวย... และ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจํานวนเกาคน และในจํานวนนี้ตองมีบุคคลซึ่งมีความรู
ความเชีย่ วชาญในดานเศรษฐศาสตร การเงินการธนาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกฎหมาย อยางนอย
ดานละหนึ่งคนเปนกรรมการ
มาตรา ๖ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้...
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย...
มาตรา ๘ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูท รงคุณวุฒพิ น จากตําแหนง
เมื่อ... (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๖
รูปแบบที่สาม การกําหนดลักษณะตองหามหรือเหตุแหงการพนจากตําแหนง
เนื่องจาก “เปนบุคคลลมละลายซึ่งศาลยังไมสั่งใหพนจากคดี”

คําวา “เปนบุคคลลมละลายซึง่ ศาลยังไมสงั่ ใหพน จากคดี” ไดมคี าํ พิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๘/๒๕๔๘
วินจิ ฉัยในประเด็นเกีย่ วกับสถานภาพของการเปนบุคคลลมละลายซึง่ ศาลยังไมสงั่ ใหพน จากคดีในอันทีจ่ ะ
เขาลักษณะตองหามหรือเหตุแหงการพนจากตําแหนงตามกฎหมายไววา ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙
บัญญัติวา “บุคคลซึ่งจะมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
หรือจะมีสิทธิไดรับการเสนอชื่อในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ” และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

๑๓๔
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พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๐๙ บัญญัติวา “บุคคลมีผูลักษณะดังตอไปนี้ เปนบุคคลตองหามมิให
ใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร คือ... (๒) เปนบุคคลลมละลายซึ่งศาลยังไมสั่ง
ใหพนจากคดี” ดังนี้ เมือ่ ปรากฏวาขณะทีผ่ ูรองสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในวันที่
๑๐ มกราคม ๒๕๔๘ ผูรองไดถูกศาลแพงธนบุรีพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายและศาลแพงธนบุรี
ยังไมไดสั่งใหพนจากคดี แมคดีดังกลาวยังไมถึงทีส่ ุดเนื่องจากผูรองไดยนื่ อุทธรณคําพิพากษาก็ตาม
ผูรองก็ไดชื่อวาเปนบุคคลลมละลายซึ่งศาลยังไมสั่งใหพนจากคดี และเปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ มาตรา ๑๐๙ (๒)
จากคําพิพากษาศาลฎีกาดังกลาว ยอมเห็นไดวาคําวา “เปนบุคคลลมละลายซึ่งศาลยังไมสั่ง
ใหพน จากคดี” จึงหมายความถึง เปนบุคคลลมละลายซึ่งศาลยังไมส่งั ใหหลุดพนจากสถานะของการเปน
บุคคลลมละลาย
ทั้งนี้ การทีล่ กู หนีท้ ถี่ ูกพิพากษาใหลมละลายจะหลุดพน
จากการลมละลายไดตองเปนไปตามวิธีการที่กฎหมายลมละลาย
กําหนดไว อันไดแก การประนอมหนี้หลังลมละลาย การปลดจาก
การลมละลาย การยกเลิกการลมละลาย และการพนจากการ
ล ม ละลายโดยอั ต โนมั ติ เ มือ่ ครบกํ า หนด ๓ ป นั บ แต วั น ที ่ศ าล
ไดพิพากษาใหลมละลาย๔
ตัวอยางของกฎหมายที่กําหนดลักษณะตองหามหรือเหตุแหงการพนจากตําแหนงเนื่องจาก
“เปนบุคคลลมละลายซึ่งศาลยังไมสั่งใหพนจากคดี” เชน
(๑) พระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๗ สมาชิกตองมีคณ
ุ สมบัตแิ ละไมมลี กั ษณะตองหาม ดังตอไปนี้...(๒) ไมเปนบุคคล
ลมละลายซึ่งศาลยังไมสั่งใหพนจากคดี คนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
มาตรา ๙ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ สมาชิกพนจากตําแหนงเมื่อ...(๓) ขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๗
(๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘
มาตรา ๑๖ บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้ เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คือ... (๒) เปนบุคคลลมละลายซึ่งศาลยังไมสั่งใหพนจากคดี
มาตรา ๒๓ สมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสิ้นสุดลงดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง
ดังตอไปนี.้ ..(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๔ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๖ เวนแตกรณี
ตามมาตรา ๑๖ (๔)
(๓) พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๑๒ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา คณะกรรมการคุรุสภา ประกอบดวย...
(๑) ประธานกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิทมี่ ีความรู ความเชี่ยวชาญ และ
๔

อางแลว เชิงอรรถที่ ๑, หนา ๑๘๗.

ก.ค. - ส.ค. ๕๙

จุลนิติ

๑๓๕

ขอพิจารณาเกี่ยวกับการกําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหาม
หรือเหตุแหงการพนจากตําแหนงเนื่องจากการเปนบุคคลลมละลาย

ประสบการณสูงดานการศึกษา มนุษยศาสตร สังคมศาสตร หรือกฎหมาย...(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
จํ า นวนเจ็ ด คน ซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี แ ต ง ตั้ ง จากผู  ที่ มี ค วามรู  ความเชี่ ย วชาญ และประสบการณสู ง
ดานการบริหารการศึกษา การอาชีวศึกษา การศึกษาพิเศษ มนุษยศาสตร สังคมศาสตร วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี และกฎหมายดานละหนึ่งคน ซึ่งในจํานวนนี้ตองเปนผูที่เปนหรือเคยเปนครู ผูบริหาร
สถานศึกษา หรือผูบริหารการศึกษา ไมนอยกวาสามคน
มาตรา ๑๓ ประธานกรรมการ กรรมการผูท รงคุณวุฒิ ตองมีคณ
ุ สมบัตทิ วั่ ไป และไมมลี กั ษณะ
ตองหาม ดังตอไปนี้... (ข) ลักษณะตองหาม (๑) เปนบุคคลลมละลายซึ่งศาลยังไมสั่งใหพนจากคดี...
มาตรา ๑๗ นอกจากการพนตําแหนงตามวาระ กรรมการตามมาตรา ๑๒ (๑) (๓) (๔) และ
(๕) พนจากตําแหนง เมื่อ... (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา ๑๓
มาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ แลวแตกรณี
รู ป แบบที่ สี่ การกํ า หนดลั ก ษณะต อ งห า มหรื อ เหตุ แ ห ง การพ น จากตํ า แหน ง
เนื่องจาก “เคยเปนบุคคลลมละลาย”

การกําหนดลักษณะตองหามหรือเหตุแหงการพนจากตําแหนงเนื่องจาก “เคยเปนบุคคล
ลมละลาย” นี้ ยอมมีความแตกตางจากกรณีการกําหนดลักษณะตองหามหรือเหตุแหงการพนจาก
ตําแหนงเนื่องจาก “เปนบุคคลลมละลาย” หรือ “เปนบุคคลลมละลายซึ่งศาลยังไมสั่งใหพนจากคดี”
เพราะจะทําใหบคุ คลดังกลาวจะไมมโี อกาสในการเขาสูต าํ แหนงหรือการประกอบการใด ๆ ตามทีก่ ฎหมาย
กําหนดไดเลยแมตอมาจะพนจากสถานะของการเปนบุคคลลมละลายแลวก็ตาม
ตัวอยางของกฎหมายที่กําหนดลักษณะตองหามหรือเหตุแหงการพนจากตําแหนงเนื่องจาก
“เคยเปนบุคคลลมละลาย” เชน
(๑) พระราชบัญญัติออยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗
มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการออยและ
นํ้าตาลทราย” ประกอบดวยผูซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณแตงตั้งจากขาราชการ
ในกระทรวงเกษตรและสหกรณหนึ่งคน ผูซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยแตงตั้งจากขาราชการ
ในกระทรวงพาณิชยสองคน ผูซ งึ่ รัฐมนตรีวา การกระทรวงอุตสาหกรรมแตงตัง้ จากขาราชการในกระทรวง
อุตสาหกรรมสองคน ผูแทนชาวไรออยเกาคนและผูแทนโรงงานเจ็ดคน เปนกรรมการ
มาตรา ๑๑ ผูแทนชาวไรออยและผูแทนโรงงานตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้... (๒) ไมเคยเปนบุคคลลมละลาย
มาตรา ๑๓ นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๒ ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ และกรรมการ พนจากตําแหนงเมื่อ... (๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม
ตามมาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๑ แลวแตกรณี
(๒) พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๑๖๐ กรรมการตลาดหลักทรัพยตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้... (๒) ไมเปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย

๑๓๖

จุลนิติ

ก.ค. - ส.ค. ๕๙
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มาตรา ๑๖๒ นอกจากการพ น จากตํ า แหน ง ตามวาระ กรรมการตลาดหลั ก ทรั พ ย
พนจากตําแหนงเมื่อ... (๑) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๖๐
(๓) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๑๗ ผูเริม่ จัดตัง้ บริษัทตอง... (๔) ไมเปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือน
ไรความสามารถ หรือไมเปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย และ...
รูปแบบทีห่ า การกําหนดลักษณะตองหามหรือเหตุแหงการพนจากตําแหนง
เนื่องจาก “เคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต”

คําวา “บุคคลลมละลายทุจริต” ไดปรากฏในบทนิยามตามมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติ
ลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ โดยใหหมายถึง บุคคลลมละลายทีถ่ ูกศาลพิพากษาวามีความผิด
ตามมาตรา ๑๖๓ ถึ ง มาตรา ๑๗๐ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ นี ้
หรื อ เป น บุค คลล ม ละลายอั น เนื ่อ งมาจากหรื อ เกี ่ย วเนื ่อ งกั บ
การกระทําความผิดฐานยักยอกหรือฉอโกงประชาชนตามประมวล
กฎหมายอาญา หรือการกระทําความผิดอันมีลักษณะเปนการ
กูย ืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชนตามกฎหมายวาดวยการกูย ืมเงิน
ที่เปนการฉอโกงประชาชน
โดยผลของการเปนบุคคลลมละลายทุจริต นั้น นอกจากกฎหมายไดกําหนดหามมิใหศาลสั่ง
ใหลูกหนี้ไดรับการปลดจากลมละลายตามมาตรา ๗๑ และไมสามารถไดรับการปลดจากการลมละลาย
ทันทีท่พี น กําหนดระยะเวลา ๓ ปนบั แตวนั ที่ศาลพิพากษาใหลม ละลายตามมาตรา ๘๑/๑ แลว ก็ยงั อาจ
มีความผิดตองระวางโทษปรับหรือจําคุกตามที่กฎหมายกําหนดดวย๕
ตัวอยางของกฎหมายที่กําหนดลักษณะตองหามหรือเหตุแหงการพนจากตําแหนงเนื่องจาก
“เคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต” เชน
(๑) พระราชบัญญัติคุณสมบัตมิ าตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘
มาตรา ๙ พนักงานของรัฐวิสาหกิจ นอกจากตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ตามที่กําหนดไวสําหรับรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ แลว ยังตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
ดวย...(๔) ไมเปนบุคคลลมละลาย หรือไมเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต
มาตรา ๑๑ นอกจากการพนจากตําแหนงตามที่กําหนดไวสําหรับรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ แลว
พนักงานพนจากตําแหนง เมื่อ... (๓) เปนผูขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๙ หรือ
มาตรา ๑๐
(๒) พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๑๓ ใหมคี ณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ประกอบดวย... และผูทรงคุณวุฒิ
ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีความรู ความสามารถ และประสบการณเปนที่ประจักษในดานการคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนจํานวนหกคน เปนกรรมการ...
๕

หนา ๓๕.

ศาสตราจารย (พิเศษ) วิชา มหาคุณ, คําอธิบายกฎหมายลมละลายและการฟนฟูกิจการของลูกหนี้, (กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ),

ก.ค. - ส.ค. ๕๙

จุลนิติ

๑๓๗

ขอพิจารณาเกี่ยวกับการกําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหาม
หรือเหตุแหงการพนจากตําแหนงเนื่องจากการเปนบุคคลลมละลาย

มาตรา ๑๔ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้...
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต
มาตรา ๑๖ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูท รงคุณวุฒพิ น จากตําแหนง
เมื่อ... (๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๔
(๓) พระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๗๑ กรรมการสมาคมกีฬาตองมีคณ
ุ สมบัตแิ ละไมมลี กั ษณะตองหามตามทีก่ าํ หนดไว
ในขอบังคับของสมาคมกีฬา และตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้...(๒) ไมเปน
บุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต

บทสรุป

จากหลักการของกฎหมายในแตละรูปแบบดังที่ไดกลาวมาโดยลําดับจะพิจารณาเห็นไดวา
การกําหนดลักษณะตองหามหรือเหตุแหงการพนจากตําแหนงเนื่องจากการเปนบุคคลลมละลาย
ของบุคคลผูดํารงตําแหนงตาง ๆ นั้นอาจไมไดมีความเกี่ยวของในเรื่องการจัดการทรัพยสินหรือ
มีผลกระทบโดยตรงหากวาบุคคลนั้นจะมีสถานภาพเปนบุคคลลมละลายแตอยางใด ซึ่งบางครั้ง
การบั ญญัติกฎหมายเพื่อจํ ากัด สิทธิบุคคลลมละลายดังกลาวก็อาจทําใหรัฐตองสูญ เสียบุคลากร
ผูมีความรูความสามารถและประสบการณในการทํางานโดยไม จําเปน อีกทั้งยังเปนการซํ้าเติม
บุคคลลมละลายใหไมสามารถหาเงินเพื่อนํามาชําระหนี้ใหแกบรรดาเจาหนี้ไดซึ่งไมสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของกฎหมายลมละลายทีต่ อ งการใหบคุ คลลมละลายสามารถกลับไปเริม่ ตนชีวติ ทางสังคม
และเศรษฐกิจไดใหม นอกจากนี้ในการกําหนดลักษณะตองหามหรือเหตุแหงการพนจากตําแหนง
เนื่องจาก “การเคยเปนบุคคลลมละลาย” ทุกกรณีโดยไมแบงแยกประเภทวาเปนบุคคลลมละลาย
โดยสุจริตหรือโดยทุจริต นัน้ อาจเปนการบัญญัตกิ ฎหมายทีจ่ าํ กัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลจนเกินสมควร
ทั้งนี้ เนื่องจากมีผลเปนการตัดสิทธิบุคคลลมละลายโดยสุจริตในการดํารงตําแหนงไปโดยปริยายดวย
ทั้งที่บุคคลลมละลายโดยไมไดทุจริตนั้น ๆ จะไดพนจากสถานะของการเปนบุคคลลมละลายไปแลว
อยางไรก็ดี ในบางกรณีกฎหมายยอมมีความจําเปนที่ตองคงบทบัญญัติจํากัดสิทธิเสรีภาพของ
บุคคลลมละลายไว เนือ่ งจากตําแหนงหนาทีบ่ างตําแหนงนัน้ มีความจําเปนทีจ่ ะตองไดรบั ความไววางใจ
และความเชือ่ ถือ โดยเฉพาะในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการจัดการทรัพยสนิ เชน การเปนกรรมการ หรือพนักงาน
ในสวนที่เกี่ยวกับการเงิน ธุรกิจ การดูแลหลักทรัพย หรือการจัดการกองทุน เปนตน ทั้งนี้ เพราะการ
ตกเปนบุคคลลมละลายยอมแสดงใหเห็นอยูวาเปนผูที่อาจไมมีความสามารถเพียงพอในการบริหาร
ทางการเงินหรือทางธุรกิจไดอยางมีนัยสําคัญอยูในตัว
ดังนัน้ ในการกําหนดคุณสมบัตแิ ละลักษณะตองหามหรือเหตุแหงการพนจากตําแหนงเนือ่ งจาก
เปนบุคคลลมละลาย จึงตองพิจารณาถึงเหตุผลและความจําเปนที่ตองจํากัดสิทธิเสรีภาพในการ
ดํารงตําแหนงตามที่กําหนดในกฎหมายแตละฉบับเปนสําคัญ เพราะการกําหนดลักษณะตองหาม
หรือเหตุแหงการพนจากตําแหนงเนือ่ งจากเปนบุคคลลมละลายในกฎหมายบางฉบับอาจมีความจําเปน
แตในกฎหมายบางฉบับอาจมีไมความจําเปนดังที่กลาวมา
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ทั้งนี้ จากจุดเริ่มตนของพลังงานนิวเคลียรหรือเทคโนโลยีนิวเคลียรเมื่อ ๑๒๑ ปกอน ไดมี
การศึกษาคนควาและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียรเรื่อยมาจนกระทั่งไดกลายมาเปนสิ่งทีม่ ีความสําคัญ
และจําเปนตอการดําเนินชีวิตของมนุษย อยางไรก็ดี มนุษยชาติไดตระหนักแลววาเทคโนโลยีนิวเคลียร
อาจกอใหเกิดผลเสียขึน้ ไดหากถูกนําไปใชอยางผิดวิธีหรือใชโดยประมาทปราศจากการควบคุม และ
การใชประโยชนจากเทคโนโลยีนิวเคลียรนั้นควรอยูภายใตการควบคุมของกฎหมายอยางเครงครัด
ดังนั้น เพื่อใหทราบถึงหลักกฎหมายที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลการใชประโยชนจากเทคโนโลยี
นิวเคลียรของประเทศตาง ๆ อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนากฎหมายของประเทศไทยในอนาคต
ดังนั้น คอลัมน การปฏิรปู กฎหมาย : LAW REFORM จึงขอนําเสนอบทความ เรื่อง “เกร็ดแนวคิด
จากกฎหมายนิวเคลียรของตางประเทศ” ดังนี้

๑. กฎหมายนิวเคลียรระหวางประเทศ

นับตั้งแตสงครามโลก ครั้งที่ ๒ สิ้นสุดลงดวยอานุภาพของระเบิดนิวเคลียร ภายใต
ภาพความทรงจําอันเลวรายที่มนุษยชาติยากจะลืมเลือน องคการสหประชาชาติซึ่งเกิดขึ้นมาภายหลัง
การสิ้นสุดลงของสงครามโลกครั้งที่ ๒ ไดเปนตัวกลางสําคัญในการหามมิใหประเทศตาง ๆ ผลิตอาวุธ
นิวเคลียรเพื่อการสงครามขึ้นมาอีก ดังนั้น กฎหมายระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับนิวเคลียรในชวงนั้น
จึงมุงเนนในเรื่องของการหามทดลองอาวุธนิวเคลียรและการไมแพรขยายอาวุธนิวเคลียร เชน สนธิ
สัญญาวาดวยการหามทดลองอาวุธนิวเคลียรในชั้นบรรยากาศ อวกาศ และใตน้าํ ค.ศ. ๑๙๖๓ สนธิสญั ญา
ฉบับนี้กําหนดหามมิใหประเทศสมาชิกดําเนินการระเบิดทดลองอาวุธนิวเคลียร ณ สถานที่ใด ๆ ภายใต
เขตอํานาจหรือการควบคุมของตน รวมทั้งในบรรยากาศ หวงอวกาศ หรือใตนํ้า นานนํ้าอาณาเขต
ทะเลหลวง หรือในสิ่งแวดลอมอื่นใดถาการระเบิดเชนวานั้นกอใหเกิดกากกัมมันตรังสีกระจายออกนอก
ขอบเขตดินแดน สนธิสัญญาวาดวยการไมแพรขยายอาวุธนิวเคลียร ค.ศ. ๑๙๖๘ ซึ่งมีสาระสําคัญ
๑) กําหนดหามมิใหประเทศทีค่ รอบครองอาวุธนิวเคลียร ซึ่งไดแก สหรัฐอเมริกา อังกฤษ รัสเซีย ฝรั่งเศส
และจีน สงเสริมหรือชวยใหประเทศอื่น ผลิต หรือครอบครองอาวุธนิวเคลียร และหามประเทศที่ไมได
ครอบครองอาวุธนิวเคลียรรับ แสวงหา หรือขอความชวยเหลือในการผลิตอาวุธนิวเคลียร ๒) กําหนด
ใหประเทศสมาชิกหารือเกี่ยวกับมาตรการเพือ่ ยุตกิ ารแขงขันการสะสมอาวุธนิวเคลียรและการลดอาวุธ
นิวเคลียร และ ๓) ประเทศสมาชิกยังมีสิทธิในการพัฒนา วิจัย ผลิต และใชพลังงานนิวเคลียรดวย
วัตถุประสงคทางสันติ แตตองเปนไปตามหลักการไมแพรขยายอาวุธนิวเคลียร
นอกจากนี้ ยังมีกลุม ของกฎหมายระหวางประเทศทีเ่ กีย่ วของกับความรับผิดทางแพง
ในกิจกรรมที่เกี่ยวของกับนิวเคลียรเพื่อใหตระหนักถึงปญหาความรายแรงทางนิวเคลียร เชน อนุสญ
ั ญา
กรุงเวียนนาวาดวยความรับผิดทางแพงในความเสียหายทางนิวเคลียร ค.ศ. ๑๙๖๓ รวมถึงความตกลง
ของกลุมประเทศในระดับภูมิภาคในเรื่องนิวเคลียร เชน ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีการจัดทํา
สนธิสัญญาวาดวยเขตปลอดอาวุธนิวเคลียรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ค.ศ. ๑๙๙๕ หรือสนธิสัญญา
กรุงเทพ เปนสนธิสัญญาระงับอาวุธนิวเคลียรระหวาง ๑๐ ประเทศสมาชิกอาเซียน ไดแก บรูไน กัมพูชา
อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมาร สิงคโปร เวียดนาม ลาว ฟลปิ ปนส และไทย มีสาระสําคัญ คือ หามมิให
ก.ค. - ส.ค. ๕๙
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เกร็ดแนวคิดจากกฎหมายนิวเคลียรของตางประเทศ

ประเทศสมาชิกพัฒนา ผลิต ครอบครอง ควบคุมอาวุธนิวเคลียร สถานีอาวุธนิวเคลียร ทดสอบหรือใช
อาวุธนิวเคลียรภายในหรือนอกเขตสนธิสัญญา และไมแสวงหาความชวยเหลือใด ๆ ในเรื่องนี้ รวมทั้ง
ไมจดั หาแหลงหรือวัสดุหรือเครือ่ งมือใหแกประเทศใด ๆ ยกเวนเสียแตอยูภ ายใตขอ ตกลงดานการปองกัน
ของ IAEA ตลอดจนไมทําการทิ้งสารพิษกัมมันตรังสีภายในเขตสนธิสัญญาอีกดวย
อยางไรก็ดี เมื่อความวิตกกังวลในเรื่องอาวุธนิวเคลียรไดคลี่คลายลงไปเพราะ
มนุษยชาติไดตระหนักถึงความสําคัญของการไมแพรขยายอาวุธนิวเคลียร ประกอบกับไดเกิดวิกฤต
พลังงานโดยเฉพาะนํ้ามันและกาซธรรมชาติ ทําใหหลายประเทศหันมาสนใจพัฒนาพลังงานนิวเคลียร
ในทางสันติมากขึ้น โดยการสรางโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร กฎหมายระหวางประเทศในระยะหลัง
จึงเปนกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับการดูแลความปลอดภัยจากโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรไมใหเกิดการรัว่ ไหล
ของสารกัมมันตรังสีในทุกขัน้ ตอนของการผลิต ควบคูไ ปกับการไมแพรขยายอาวุธนิวเคลียรซงึ่ เปนเรือ่ ง
ของสันติภาพ ซึง่ ผลพวงจากการพัฒนาโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรทวั่ โลกนีเ่ องทีท่ าํ ใหกฎหมายระหวาง
ั นาจากความปลอดภัย
ประเทศทีเ่ กีย่ วของกับการดูแลรักษาความปลอดภัยของโรงไฟฟานิวเคลียรไดพฒ
ไปสูการคํานึงถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการกับกากกัมมันตรังสี

๒. กฎหมายนิวเคลียรของตางประเทศ

การศึกษารูปแบบการบังคับใชกฎหมายนิวเคลียรของตางประเทศนับวามีความสําคัญ
อยางมากตอการพัฒนากฎหมายของประเทศไทย เพราะนอกจากกฎหมายของตางประเทศจะสะทอน
ใหเห็นถึงหลักกฎหมายที่นํามาจากกฎหมายระหวางประเทศแลว การศึกษากฎหมายของตางประเทศ
ยังทําใหทราบถึงจุดเดนจุดดอย และหลักกฎหมายทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะนํามาใชพฒ
ั นากฎหมายไดในอนาคต
สําหรับประเทศทีม่ คี วามกาวหนา มีประสบการณ และมีพฒ
ั นาการดานนิวเคลียรมาอยางยาวนานสมควร
ที่จะพิจารณาศึกษา ไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน ฝรั่งเศส และแคนาดา ดังนี้
๒.๑ สหรัฐอเมริกา เปนประเทศหนึ่งที่มีการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียร
ในหลายดานและมีการใชมายาวนาน โดยนโยบายการใชพลังงานนิวเคลียรในชวงแรกจะมุง เนนไปทีก่ าร
พัฒนาทางการทหารเปนสําคัญ การศึกษาวิจยั ในเรือ่ งดังกลาวจะถูกปกปดเปนความลับและถูกควบคุม
จากรัฐบาลกลางอยางเครงครัด อาจเนื่องจากในขณะนั้นเปนชวงของสงครามเย็นการพัฒนาพลังงาน
นิวเคลียรดา นอืน่ ๆ จึงไมไดรบั ความสนใจอยางมีนยั สําคัญจากรัฐบาลกลาง ซึง่ กฎหมายนิวเคลียรฉบับแรก
ของสหรัฐอเมริกา คือ Mc Mahon Act ๑๙๔๖ กฎหมายฉบับนี้อาจกลาวไดวาเปนกฎหมายวาดวย
พลังงานนิวเคลียรฉบับแรกของโลก สาระสําคัญของกฎหมายมุงเนนที่การใชพลังงานนิวเคลียรเพื่อ
ประโยชนในทางการทหาร และหามเอกชนใชพลังงานนิวเคลียรในทางการคา โดยมีคณะกรรมการ
จํานวน ๕ คน เปนผูมีอํานาจในการออกขอกําหนดเพื่อบังคับเกี่ยวกับการครอบครอง ใช เคลื่อนยาย
นําเขา สงออกของบุคคลใด ๆ ดวย และไดหามประชาชนเปนเจาของเครื่องปฏิกรณพลังงานนิวเคลียร
อีกดวย สาเหตุที่กฎหมายฉบับนี้มีความเขมงวดอยางมากในกิจการดานพลังงานนิวเคลียร เนื่องมาจาก
นโยบายของสหรัฐอเมริกาในขณะนั้นตองการปกปดความรูดานนี้ไวไมใหเกิดการเผยแพรออกไปสู
ประเทศอืน่ ๆ ปองกันการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร อยางไรก็ดี นโยบายดังกลาวของสหรัฐอเมริกาไมประสบ
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การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

สถานประกอบการทางนิวเคลียรแตละประเภท โดยมีจาํ นวนไมเกิน ๗๕ ลานเหรียญ ในกรณีท่ีทําประกันภัย
ไวในจํานวนตํ่ากวาจะตองมีการทําประกันภัยเสริมสําหรับจํานวนที่ตางกันอยู โดยมีรัฐบาลเปน
ผูประกันภัยซํ้า ทั้งนี้ กฎหมายอนุญาตใหมีการแทรกแซงของรัฐเพื่อจายคาชดเชยหากจํานวนเงิน
๗๕ ลานเหรียญ ไมเพียงพอในการจายคาเสียหาย หรือเมื่อเหตุนิวเคลียรนั้นเปนเรื่องของผลประโยชน
สาธารณะซึ่งเปนกรณีที่ตองการมาตรการเยียวยาในลักษณะพิเศษ๕
๒.๔ ฝรั่งเศส เปนประเทศที่มีการใชพลังงานนิวเคลียรมาตั้งแต ค.ศ. ๑๙๕๖ ดังนั้น
จึงมีการตรากฎหมายที่วางนโยบายและมาตรการเพื่อควบคุมการใชพลังงานนิวเคลียรอยูหลายฉบับ
กฎหมายที่สําคัญ ไดแก รัฐบัญญัติที่ ๖๕-๙๕๔ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๙๕๖, รัฐบัญญัติที่
๖๘-๙๔๓ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ค.ศ. ๑๙๖๘ เกี่ยวกับความรับผิดทางแพงในดานพลังงานนิวเคลียร,
รัฐบัญญัตทิ ่ี ๒๐๐๕-๗๘๑ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๐๕ วางแนวนโยบายดานพลังงานของประเทศ
โดยกําหนดใหหนวยงานของรัฐดานพลังงานเปนผูร บั ผิดชอบยุทธศาสตรชาติและสงเสริมการแขงขันเชิง
เศรษฐกิจ, รัฐบัญญัติที่ ๒๐๐๖-๖๘๖ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ค.ศ. ๒๐๐๖ เกี่ยวกับความโปรงใสและ
ความปลอดภัยทางวัสดุนิวเคลียร, รัฐกฤษฎีกาที่ ๒๐๐๗-๑๕๕๗ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ค.ศ. ๒๐๐๗
กําหนดหลักเกณฑการขออนุญาตตั้งและการดําเนินงานของสถานประกอบการทางนิวเคลียรพื้นฐาน
การหยุดกิจการและการรื้อถอนสถานประกอบการทางนิวเคลียรพื้นฐาน การขนสงวัตถุกัมมันตรังสี
ตลอดจนภาระจํายอมบริเวณรอบสถานประกอบการทางนิวเคลียรพื้นฐาน
ความรับผิดทางนิวเคลียร เนื่องจากฝรั่งเศสเปนประเทศสมาชิกของอนุสญ
ั ญาวาดวย
ความรับผิดทางแพงในดานพลังงานนิวเคลียร ที่มีการลงนามที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ ๒๙
กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๖๐ หลักกฎหมายดังกลาวของฝรั่งเศสจึงจะเปนไปตามอนุสัญญา สรุปไดดังนี้
๑) ความรับผิดในความเสียหายตองเกิดจากอุบัติเหตุทางนิวเคลียร ซึ่งหมายถึง
เหตุการณทกี่ อใหเกิดความเสียหายตองเกิดหรือเปนผลมาจากวัสดุกัมมันตรังสี วัตถุมีพิษ การระเบิด
หรือวัตถุอันตรายอื่นที่เกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร กากกัมมันตรังสี หรือรังสีที่พบในสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร โดยผูป ระกอบการตองรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบตั เิ หตุทางนิวเคลียรแกบคุ คล
ศศิวิมล ชวยดํารง. ความรับผิดตอความเสียหายทางนิวเคลียร. (นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. ๒๕๕๕) หนา ๗๓-๗๘.
๕
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๑๔๗

เกร็ดแนวคิดจากกฎหมายนิวเคลียรของตางประเทศ

และทรัพยสิน เวนแต สถานประกอบการทางนิวเคลียรหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นที่อยูในบริเวณสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร รวมทั้งทรัพยสินอื่นที่อยูในบริเวณประกอบการทางนิวเคลียรและมีการใช
ประโยชนที่สัมพันธกันดวย
๒) ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดจากการ
ขนสงหรือเก็บรักษาวัตถุนิวเคลียรสามารถแบงความรับผิดได
เปนกรณี ๆ คือ หากเปนการขนสงวัตถุนิวเคลียรออกไปนอก
บริเวณสถานประกอบการทางนิวเคลียร ผูป ระกอบการทีข่ นสง
ออกไปตองเปนผูร บั ผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น แตหาก
เปนการขนสงวัตถุนิวเคลียรมายังบริเวณสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียรและเกิดอุบัติเหตุขึ้น ผูประกอบการที่เปนผูรับ
วัตถุนิวเคลียรตองรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นเฉพาะ
ในกรณีที่ไดโอนกรรมสิทธิ์วัตถุนิวเคลียรมาตามสัญญาแลว
หรือไดมกี ารเก็บรักษาวัตถุนวิ เคลียรแลว หรือไดเก็บรักษาวัตถุ
นิวเคลียรจากผูประกอบการเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรซึ่งเปน
สวนหนึง่ ของการคมนาคม หรือไดจดั สงวัตถุนวิ เคลียรโดยบุคคล
ที่อยูในดินแดนของประเทศที่ไมไดเปนสมาชิกในอนุสัญญาซึ่งผูประกอบการไดใหความยินยอมเปน
หนังสือและรับผิดชอบในการขนสง โดยตองขนสงออกนอกดินแดนของประเทศที่ไมไดเปนภาคี
ในอนุสัญญาแลว
๓) ผูประกอบการตองจัดใหมีการประกันภัยตามจํานวนเงินที่กําหนดไว และเงินที่
ไดมาจากการประกันภัยหรือการคํ้าประกัน ตองนํามาใชเพื่อเยียวยาความเสียหายจากอุบัติเหตุทาง
นิวเคลียรเทานัน้ สําหรับการขนสงวัตถุนวิ เคลียร อยางไรก็ตาม ผูป ระกอบการไมตอ งรับผิดในความเสียหาย
จากอุบัติเหตุทางนิวเคลียรที่เกิดจากการขัดแยงดวยอาวุธ การกระทําอันเปนศัตรู สงครามกลางเมือง
การจลาจล หรือแผนดินไหวในลักษณะพิเศษ
๔) การเรียกคาสินไหมทดแทน ผูไดรับความเสียหายตองใชสิทธิเรียกรองตอ
ผูประกอบการ ผูรับประกันภัย หรือผูคํ้าประกัน ภายใน ๑๐ ปนับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร
สําหรับความเสียหายที่เกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร วัตถุหรือกากกัมมันตรังสี ที่ถูกขโมย สูญหาย ถูกทิ้ง
และไมมีการติดตามทวงคืน ระยะเวลาใชสิทธิเรียกรองจะนับตั้งแตวันที่เกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร
แตตองไมเกิน ๒๐ ปนับแตวันที่วัตถุกัมมันตรังสีถูกขโมย สูญหาย หรือถูกทิ้ง
จากหลักเกณฑความรับผิดในความเสียหายทางนิวเคลียรดงั กลาว สามารถสรุปหลัก
ความรับผิดของผูประกอบการไดดังนี้ หลักความรับผิดอยางเด็ดขาด กําหนดใหผูประกอบการตอง
รับผิดอยางเด็ดขาดตอบุคคลที่สามซึ่งไดรับความเสียหายจากอุบัติเหตุทางนิวเคลียร โดยผูเสียหาย
ไมจาํ ตองพิสจู นการกระทําผิดของผูป ระกอบการ หลักความรับผิดแตผเู ดียว ผูป ระกอบการตองรับผิดชอบ
ในความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ไมวา ผูใ ดจะเปนผูก อ ใหเกิดความเสียหายทางนิวเคลียรขนึ้ หลักการมีหลักประกัน
สําหรับความรับผิด กําหนดใหผูประกอบการตองจัดใหมีหลักประกันทางการเงินตามวงเงินที่ตนเอง
ตองรับผิดชอบเพื่อชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกบุคคลที่สามซึ่งไดรับความเสียหาย หลักการจํากัด
ความรับผิดทางการเงิน ผูป ระกอบการสามารถจํากัดวงเงินความรับผิดของตนไดเพือ่ มิใหผปู ระกอบการ
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คําคม

พระราชดํารัส
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ

“...ทํานาเปนงานยากสําหรับทัว่ โลก แมคนไทยจะทํานากันมาหลายรอยป การทํานา
ก็ไมใชเรื่องงาย แตขาพเจาก็ปลื้มที่วารัฐบาลทุกรัฐบาลก็ตระหนักในความจริงขอนี้เสมอ
จึงไดพยายามทุกวิถีทางที่จะชวยชาวนาชาวไรในเรื่องนํ้าและเดี๋ยวนี้ก็ยิ่งปลื้มใจที่ทาน
ทั้งหลายรวมกันปลูกปา แลวก็พยายามที่จะรักษาปาเพื่อเปนของขวัญวันเกิดขาพเจา...”

พระราชทานแกคณะบุคคลตาง ๆ ที่เขาเฝาถวายชัยมงคล
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต
วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๔
(คัดลอกจากหนังสือประมวลพระราชดํารัส สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
ที่เกี่ยวของกับปาไมและสิ่งแวดลอม หนา ๓๒)
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การจัดระเบียบสังคมกับปญหาการขอทานในประเทศไทย

๑. ปญหาการขอทานในประเทศไทย
คําวา “ขอทาน” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได
ใหนิยามความหมายไววา “ขอเงินหรือสิ่งของเลี้ยงชีวิต หากินทางขอสิ่งของที่ผูอื่นให
เรียกบุคคลที่หาเลี้ยงชีพอยางนั้นวาขอทาน” ซึ่งในขอเท็จจริงในปจจุบันเรามักจะพบ
บุคคลที่ดํารงชีวิตโดยการขอเศษเงินของผูที่สัญจรไปมาในสถานที่ที่มีผูคนสัญจร
พลุกพลาน เชน ตลาด สะพานลอย หรือขางถนน ลักษณะทัว่ ไปของขอทานมักจะแตงตัว
ลักษณะโทรม ๆ ดวยเสื้อผาเกา ๆ ขาดวิ่น ดูเปนที่นาสงสาร และมีขันหรือภาชนะ
อื่น ๆ สําหรับใสเงิน ขอทานมีทั้งเด็ก คนพิการ หรือผูยากไรอื่น ๆ ซึ่งมีใหเห็นอยูทั่วไป
ในสังคมปจจุบัน ขอทานโดยสวนใหญจะเปนผูยากไร ไมมีที่อยู
อาศัย ไรญาติและไมสามารถประกอบอาชีพอืน่ ไดจงึ ตองหาเลีย้ งชีพ
ดวยการขอทาน นอกจากนี้ยังมีความเกี่ยวพันกับกระบวนการคา
มนุษย กลาวคือ มีการลักพาตัวเด็กมาเปนขอทาน บางกรณีถึงกับ
ทํารายรางกายถึงขั้นตัดอวัยวะในรางกาย เชน แขน ขา มือ เทา
นิ้ว เปนตน เพื่อใหรางกายมีความพิการดูเปนที่นาเวทนาสงสาร
โดยมีการทําอยางเปนระบบดวยการใหเด็กไปขอทานและนําเงิน
ที่ไดมามอบใหผูควบคุมดูแล ซึ่งนอกจากจะเปนการผิดกฎหมาย
แลวยังสงผลกระทบตอสังคมเปนอยางมาก และทําใหสงั คมไทยเสือ่ มโทรม ภาพลักษณ
อันดีงามของประเทศเสียหาย
ขอทานนั้นมีทั้งที่เปนคนไทยและชาวตางชาติที่หลบหนีเขาเมืองโดยผิด
กฎหมายตามแนวชายแดนติดกับประเทศเพือ่ นบาน เชน กัมพูชา ลาว และพมา ทีเ่ ขามา
ขอทานตามแหลงชุมชนสาธารณะเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะปญหาเด็กขอทานนั้น
จะพบวาในประเทศไทยมีเด็กขอทานเปนจํานวนมาก โดยปจจัยที่ทําใหมีการนําเด็ก
มาขอทานนั้นเกิดจากสาเหตุ ดังนี้
๑) ปญหาการคามนุษย ในรูปแบบการนําเด็กมาเปนเครื่องมือในการ
ขอทาน โดยเด็กที่ตกเปนเหยื่อของขบวนการคามนุษยรอยละ ๘๐ ยังคงเปนเด็กที่มา
จากประเทศกัมพูชาเปนหลัก ซึ่งนายหนาคามนุษยยังคงใชวิธีการซื้อขาย หรือเชาเด็ก
จากครอบครัวยากจนที่อาศัยอยูตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา โดยมีคาใชจาย
ในการซื้อขายหรือเชาเด็กประมาณ ๑,๕๐๐ – ๓,๐๐๐ บาท ตอคน เพื่อนํามาแสวงหา
ผลประโยชนในรูปแบบเด็กขอทานหรือแสวงหาผลประโยชนในรูปแบบอื่น ๆ เชน
การนํา เด็กมาถือกลองรับบริจาค โดยให เด็ กตระเวนถือกลองรับบริจ าคไปตาม
หางสรรพสินคาตาง ๆ ซึง่ เด็กจะมีรายไดเฉลีย่ ประมาณ วันละ ๕๐๐ – ๑,๐๐๐ บาท ตอคน
ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ถอดบทเรียนการจัดระเบียบคนขอทาน” วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗, สํานักบริการ
สวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
๑
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โดยนายหนาจะเก็บผลประโยชนจากเด็กวันละ ๒๐๐ บาท เพื่อเปนคาเชาหอง และ
คาใชจายในการทําหนังสือเดินทาง (Passport) เพื่อใหเด็กใชสําหรับเดินทางกลับ
ประเทศกัมพูชา
๒) ปญหาการถูกแสวงหาผลประโยชนจากคนในครอบครัวของเด็กเอง
โดยจะพบวามีเด็กขอทานจํานวนไมนอ ยที่ตกเปนเหยื่อจากการถูกแสวงหาผลประโยชน
จากคนในครอบครัวของเด็กเอง หรือบางครอบครัวก็อา งวาเพราะความยากจนจึงทําให
ตองนําบุตรหลานของตนมาทําการขอทาน หรือขายดอกไม พวงมาลัย ปากกา หรือ
ลูกอม เปนตน ซึ่งเด็กบางคนมีลักษณะของการถูกแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ
เพราะตองทําการขายของในชวงเวลาที่ไมเหมาะสม รวมถึงสถานที่ท่ีมคี วามเสี่ยงทีเ่ ด็ก
จะไดรับอันตราย เชน ตามสถานบันเทิงในชวงกลางคืน หรือบนทองถนน เปนตน
นอกจากนี้บางครอบครัวยังมีทัศนคติวาการนําเด็กมาขอทานหรือขายสินคาตาง ๆ
ในชวงเวลาหรือสถานที่ทไี่ มเหมาะสมนั้น เปนอาชีพอยางหนึ่งที่สามารถสรางรายได
ใหแกครอบครัวของตนเองไดมาก
๓) ปญหาเด็กที่อพยพมากับแรงงานขามชาติ ถือเปนเด็กอีกกลุมที่มี
ความเสี่ยงที่จะตองกลายมาเปนเด็กขอทาน เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศหนึ่ง
ที่มีการนําเขาแรงงานจากประเทศเพื่อนบานเปนจํานวนมาก ทั้งกลุม แรงงานที่มาจาก
ประเทศพมา เวียดนาม ลาว และกัมพูชา ซึ่งแรงงานขามชาติบางกลุม ใชวธิ กี ารลักลอบ
เขาสูป ระเทศไทยอยางผิดกฎหมาย เพือ่ มาประกอบอาชีพตาง ๆ เชน แรงงานกอสราง
ทํางานตามโรงงานอุตสาหกรรม เปนตน กลุมแรงงานที่อพยพเขาเมืองมาอยางผิด
กฎหมายนัน้ ยอมไมไดรับความคุมครองในเรื่องสิทธิทีล่ ูกจางพึงมีสิทธิจะไดรับตาม
กฎหมายคุมครองแรงงานในประเทศไทย ดังนั้น กลุมแรงงานเหลานี้จึงถูกนายจาง
ใหคาตอบแทนอยางไมเปนธรรม และทําใหเกิดความยากลําบากในการใชชีวิตอยาง
หลีกเลี่ยงไมได สงผลกระทบมาจนถึงบุตรหลานของแรงงานอพยพที่ไมสามารถเขาถึง
ระบบการศึกษาในประเทศไทยได

๒. สาเหตุของการขอทาน
ดังที่กลาวแลว คนขอทานเปนกลุมผูดอยโอกาสในสังคมไทยอีกลุมหนึ่ง
ที่พยายามดิ้นรนใหมีชวี ติ อยูร อดไดภายใตสภาพวิกฤติทางเศรษฐกิจที่แรนแคน โดยเฉพาะ
ในชวงฤดูแลงของทุกประหวางเดือนมกราคม - เมษายน จะพบวาสถิติคนขอทาน
มีสูงมากกวาเดือนอื่น ๆ เนื่องจากคนชนบทมักจะชักชวนกันไปตามเมืองใหญ ๆ หรือ
แหลงทองเทีย่ วเพื่อทําการขอทาน ซึ่งมักจะพบเห็นคนขอทานไดท่ัวไปตามแหลงชุมชน
ใหญ ๆ ที่มีผคู นสัญจรผานไปมาเปนจํานวนมาก เชน ศูนยการคา แหลงทองเที่ยว สถานี
ขนสง ปายรถโดยสารประจําทาง หรือเดินขอตามบานเรือน เปนตน โดยปจจัยที่ผลักดัน
ใหคนตองหันมาทําการขอทาน มีดังนี้
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การจัดระเบียบสังคมกับปญหาการขอทานในประเทศไทย

๑) ปญหาดานเศรษฐกิจ คือ ความยากจน และความลมเหลวในการ
ประกอบอาชีพในชนบทเปนแรงผลักดันใหสมาชิกในครอบครัวอพยพเขามาหารายได
ในเมือง ซึ่งหัวหนาครอบครัวมักไปรับจางทํางาน สวนแมบานที่วางงาน เด็ก คนพิการ
และคนชราจะออกไปขอทาน
๒) การศึกษาตํ่า ขาดความรูที่จะไปประกอบอาชีพอยางอื่นที่มั่นคง
ทัง้ นี้ คนขอทานบางกลุม เคยมีอาชีพรับจางทัว่ ไป ซึง่ มีรายไดไมแนนอน และใชแรงงาน
หนัก จึงเกิดความคิดที่จะขอทาน เพราะรายไดดี ไมตองลงทุน
๓) สภาพรางกายและจิตใจ เนื่องจากความพิการของรางกายและ
จิตใจ ประกอบกับการไมไดรับการฟนฟูสมรรถภาพของรางกาย อันเปนอุปสรรค
ในการประกอบอาชีพ ขาดโอกาสในการทํางาน ตลอดจนขาดการดูแลเอาใจใสจาก
ครอบครัว ทําใหตอ งออกไปเรรอนขอทานตามสถานที่ตาง ๆ
๔) ขาดผูอุปการะเลี้ยงดู กลาวคือ คนพิการ
คนชรา และเด็กในครอบครัวที่ยากจน และความสัมพันธใน
ครอบครัวไมราบรื่น มักจะถูกครอบครัวทอดทิ้ง
๕) คานิยมของชุมชนและแรงจูงใจที่ขอทานมี
รายไดดี เนือ่ งจากการขอทานทํารายไดดี โดยไมตอ งลงทุนลงแรง
เพียงแตใชความอดทนเทานัน้ เชน ในชนบทบางพืน้ ทีเ่ มือ่ ถึงฤดูแลง
จะชักชวนกันเดินทางไปขอทานในเมืองใหญเปนจํานวนมาก และ
จะเดินทางกลับในชวงฤดูฝนเพื่อทําการเกษตรตามปกติ
๖) อิ ท ธิ พ ลของกลุ  ม ขอทาน ป จ จุ บั น รู ป แบบการขอทานได มี
วิวัฒนาการจากการขอทานโดยอาชีพมาเปนขบวนการขอทานโดยมีผูจัดการอํานวย
ความสะดวกอยูเ บือ้ งหลังการขอทาน ซึง่ จะทํากันในรูปธุรกิจ โดยจะมีนายหนาออกไป
ตามชนบทหรือตามแหลงเสือ่ มโทรมทีม่ สี ภาพความเปนอยูย ากจน ขัดสน เพือ่ โนมนาว
ชักชวนคนพิการ คนชรา หรือหญิงทีม่ ลี กู ออนเขาสูต ลาดขอทาน โดยวิธกี ารออกทํางาน
คือ ในตอนเชาผูประกอบการจะนําแรงงานขอทานไปสงตามสถานที่ตาง ๆ โดยผู
ควบคุมจะคอยเฝาดูอยูหาง ๆ และอาจจะนําอาหารและนํ้าไปใหบาง แลวเก็บเงินใน
กระปองหรือภาชนะทีข่ อไดไปรวบรวมไว พอถึงชวงเวลาเย็นก็จะมารับกลับไปยังทีพ่ กั
โดยในแตละวันสามารถขอทานไดประมาณ ๑,๐๐๐ บาท ตอคน แตไดรับสวนแบง
ผลประโยชนประมาณ ๒๐๐ บาท ตอวัน
จากสาเหตุการขอทานดังกลาว สรุปไดวา มีปจ จัยหลายประการที่
เปนแรงผลักดันใหคนหันมาสูธุรกิจขอทาน คือ ปจจัยสวนบุคคล ไดแก สุขภาพไมดี
เปนอุปสรรคในการประกอบอาชีพ ปจจัยทางเศรษฐกิจ ไดแก ความยากจน ความลมเหลว
ในการประกอบอาชีพ ปจจัยทางสังคม ไดแก ระดับการศึกษาตํ่า คานิยมของชุมชน
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ที่สนับสนุนใหคนหันมาขอทาน ปญหาความขัดแยงภายในครอบครัว สงผลใหคนพิการ
คนชราถูกทอดทิ้ง และปจจัยอื่น ๆ ไดแก การถูกหลอกลวง ลอลวง หรือบังคับจาก
อิทธิพลกลุมขอทาน เปนตน

๓. แนวทางในการแกไขปญหาคนขอทาน
จากปจจัยตาง ๆ ทีผ่ ลักดันใหคนเขาสูขบวนการขอทาน ไมวาจะเปน
ปจจัยทางเศรษฐกิจ ปจจัยทางสังคม และปจจัยสวนบุคคล เปนตน ดังนั้น ในการแกไข
ปญหาจึงตองประกอบดวยแนวทางที่หลากหลายทั้งดานการแกไขตัวบุคคลที่เปน
ขอทานใหสามารถกลับไปอยูในสังคมไดอยางปกติดังเดิม ประกอบกับใหคนในชุมชน
หรือสังคมเขามามีสวนรวมในการดูแลคนขอทานเพื่อใหเขาสามารถดํารงชีวิตอยูใน
ชุมชนไดอยางปกติสุข การปองกันมิใหบุคคลที่อยูในกลุมเสี่ยงตองเขาสูวงจรการ
ขอทาน ตลอดจนการพัฒนาสังคมโดยรวมใหเจริญกาวหนาขึ้น เพื่อใหคนในสังคมมี
คุณภาพชีวิตที่ดีโดยทั่วหนากัน
ดวยเหตุท่ีคนขอทานเปนผูด อ ยโอกาสทางสังคมที่มีศกั ยภาพในการทํางาน
ตํ่า เพราะเปนผูมีรางกายพิการ เจ็บปวย การศึกษาตํ่า เปนตน จึงตองหันมายึดอาชีพ
ขอทาน ดังนั้น รัฐบาลควรเรงเสริมสรางสมรรถภาพของคนขอทานทั้งดานรางกายจิตใจ
สังคม และทางดานเศรษฐกิจใหสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได ไมเปนภาระตอ
ผูอืน่ หรือสังคม ตลอดจนสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุขโดยการฟนฟู
สมรรถภาพ ดังนี้
๑) การฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย โดยมุงเนนใหคนขอทานที่พิการ
ไดรบั การบําบัด รักษา และฟน ฟูสมรรถภาพอันเนื่องมาจากความพิการ เชน การจัดหา
อุปกรณให การบริหารสวนของรางกายที่ไมพกิ ารใหมคี วามแข็งแรงคลองแคลวสามารถ
ทําหนาที่ทดแทนสวนพิการได
๒) การฟน ฟูสมรรถภาพทางการศึกษา โดยใหการศึกษาเพื่อพัฒนาความ
สามารถ บุคลิกภาพ และเพื่อสรางเสริมลักษณะนิสยั ที่ถกู ตองและจําเปนใหดว ยวิธกี าร
จัดการศึกษาพิเศษ
๓) การฟน ฟูสมรรถภาพทางสังคม โดยการแกไขปญหาทางอารมณ จิตใจ
และการปรับปรุงตัวเองใหเขากับสิ่งแวดลอมได
๔) การฟนฟูสมรรถภาพทางอาชีพ โดยการใหบริการฝกอบรมวิชาชีพ
ตามความเหมาะสมกับสภาพรางกาย และความสามารถที่คนขอทานมีอยู เพื่อชวยให
เขาสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได โดยไมเปนภาระแกครอบครัวและสังคม
โดยวิธีการประเมินความสามารถในดานอาชีพ การแนะแนวอาชีพ การเตรียมตัวกอน
การฝกอาชีพ การฝกอบรมดานอาชีพ การจัดหางานใหทํา การติดตามและประเมินผล
การใหความชวยเหลือ เปนตน
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ทั้งนี้ การฟนฟูสมรรถภาพในดานตาง ๆ นั้น จะทําใหคนขอทานตระหนัก
ถึงคุณคา และศักยภาพของตนเอง รวมทัง้ มีความเชือ่ มัน่ และภาคภูมใิ จในตนเอง ตลอดจน
สามารถชวยตนเองไดอยางเต็มความสามารถและพึ่งตนเองไดไมเปนภาระแกสังคม
และสามารถสรางคุณประโยชนใหแกสังคมไดตามอัตภาพ ซึ่งกระบวนการฟนฟู
สมรรถภาพเปนกระบวนการที่ตอเนื่อง อาศัยความรวมมือจากนักวิชาชีพหลายฝาย
เชน แพทย พยาบาล นักสังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา นักกิจกรรมบําบัด เปนตน ตลอดจน
ครอบครัวและสังคมเขามารวมวางแผนการฟน ฟูสมรรถภาพคนขอทานตามสภาพความ
เหมาะสมแตละรายไป เพื่อประโยชนสูงสุดแกคนขอทาน

๔. การจัดระเบียบสังคมและมาตรการควบคุม
การขอทาน
จากการทีป่ ระเทศไทยตองเผชิญปญหาคนขอทานเปน
จํานวนมากทําใหสงั คมไทยเสือ่ มโทรมลงและสงผลตอภาพลักษณ
อันดีงามของประเทศทําใหประเทศเกิดความเสียหาย ดังนัน้ รัฐบาล
ชุดปจจุบนั โดยมีพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา เปนนายกรัฐมนตรี
จึงไดมนี โยบายในการจัดระเบียบสังคมโดยเฉพาะในเรือ่ งเกีย่ วกับ
ปญหาคนขอทานในประเทศไทยเพื่อเปนการสรางภาพลักษณ
ทีด่ ขี องประเทศไทย และเปนการใหความชวยเหลือและสงเคราะหคนขอทานใหไดรบั
การจั ดสวัสดิภ าพที่ดีขึ้น โดยรัฐ บาลได มอบหมายให กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย เปนผูรับผิดชอบในการจัดระเบียบเกี่ยวกับคนขอทาน
ใหเปนรูปธรรม แตการจัดระเบียบดังกลาวจะตองอาศัยพลังความรวมมือจากทุกภาคสวน
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพื่อแกไขปญหาการขอทานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ทัง้ นี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษยไดมอบหมาย
ให ก รมพั ฒ นาสั ง คมและสวั ส ดิ ก าร ดํ า เนิ น การจั ด ระเบี ย บคนขอทานในพื้ น ที่
กรุงเทพมหานครเปนพืน้ ทีน่ าํ รองกอน จากนัน้ จึงขยายผลไปยังจังหวัดตาง ๆ ทีม่ แี หลง
ทองเทีย่ วทีส่ าํ คัญ ซึง่ การจัดระเบียบสังคมนัน้ จะเปนการใหความชวยเหลือและควบคุม
การขอทานเพื่อใหภาพลักษณของประเทศไทยดีขึ้น
นอกจากรัฐบาลจะไดกาํ หนดนโยบายในการควบคุมปญหาการขอทานแลว
รัฐบาลยังไดเสนอใหมีการตราพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙
ขึน้ ใชบงั คับ ทัง้ นีเ้ พือ่ กําหนดมาตรการในการควบคุมการขอทานเปนอีกมาตรการดวย
โดยพระราชบัญญัตดิ งั กลาวไดกาํ หนดหลักเกณฑในการควบคุมการขอทานโดยการกําหนด
ใหมี “คณะกรรมการควบคุมการขอทาน” ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ อธิบดีกรมการจัดหางาน อธิบดีกรมการ
ปกครอง อธิบดีกรมการแพทย อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน อธิบดีกรมกิจการ
ผูสูงอายุ อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน อธิบดีกรมสงเสริมการ
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ปกครองทองถิ่น อธิบดีกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ อธิบดีกรมสงเสริม
วัฒนธรรม อธิบดีกรมสุขภาพจิต และผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งไมเกิน ๘ คน
โดยมีอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปนกรรมการและเลขานุการ
โดยคณะกรรมการฯ มีอาํ นาจหนาทีใ่ นการเสนอนโยบายและมาตรการตาง ๆ
เกี่ยวกับการควบคุมการขอทาน การคุม ครอง และพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูท ําการขอทาน
แนวทางการปองกันและแกไขปญหาการขอทาน รวมทั้งการดําเนินการกับผูแสวงหา
ประโยชนจากการขอทานตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา การเสนอความเห็นตอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อใหมกี ารปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมาตรการเกี่ยวกับการ
ควบคุมการขอทานและการคุมครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูทําการขอทาน รวมทั้ง
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลในการควบคุมการขอทานเสนอตอคณะรัฐมนตรี
นอกจากนี้ พระราชบัญญัตดิ งั กลาว ยังไดกาํ หนดหลักเกณฑในการควบคุม
การขอทาน โดยกําหนดวาหามบุคคลใดทําการขอทาน การกระทําอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้ใหถือวาเปนการขอทาน
(๑) การขอเงินหรือทรัพยสินจากผูอนื่ เพื่อเลี้ยงชีวิต ไมวาจะเปนการขอ
ดวยวาจา ขอความ หรือการแสดงกิริยาอาการใด
(๒) การกระทําดวยวิธกี ารใดใหผอู ่นื เกิดความสงสารและสงมอบเงินหรือ
ทรัพยสินให
แตการกระทําอยางใดอยางหนึ่งที่เปนการแสดงความสามารถ ไมวาจะ
เปนการเลนดนตรีหรือการแสดงอื่นใด เพื่อใหไดมาซึ่งเงินหรือทรัพยสินจากผูชมหรือ
ผูฟ ง การขอเงินหรือทรัพยสนิ กันฐานญาติมติ ร หรือการเรีย่ ไรตามกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมการเรี่ยไร ไมถือวาเปนการขอทานตามพระราชบัญญัตินี้ และกําหนดใหผูใดที่
ประสงคจะเปนผูแสดงความสามารถ ไมวาจะเปนการเลนดนตรีหรือการแสดงอื่นใด
ให ผ ู น นั ้ แจ ง เพื ่อ เป น ผู  แ สดงความสามารถตามระเบี ย บที ่ค ณะกรรมการกํ า หนด
และเมื่อจะแสดงความสามารถในพื้นทีใ่ ด ใหแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นในเขตพื้นที่
นั้น เมือ่ เจาพนักงานทองถิน่ ในเขตพืน้ ทีน่ ัน้ ไดรับแจงแลว ใหออกใบรับแจงไว
เปนหลักฐาน และใหเจาพนักงานทองถิ่นในเขตพื้นทีน่ ั้น ประกาศเปนการทั่วไปเพื่อ
กําหนดเขตพื้นที่หรือสถานที่ใดอันเปนที่สาธารณะสําหรับใชในการแสดง กําหนดวันเวลา
การใชอุปกรณ หรือสิ่งอื่นใดที่ใหใชในการแสดงความสามารถนั้น
นอกจากมาตรการในการควบคุมการขอทานแลว พระราชบัญญัตดิ งั กลาว
ยังไดกําหนดในเรื่องการใหความคุมครองและชวยเหลือคนขอทานดวย กลาวคือ
ในกรณีท่ปี รากฏตอพนักงานเจาหนาที่วา มีผใู ดกระทําการขอทาน โดยฝาฝนตอบทบัญญัติ
ของกฎหมาย ใหพนักงานเจาหนาที่สง ตัวผูซ ่งึ ฝาฝนนั้นไปยังสถานคุม ครองและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเพื่อทําการคัดกรอง และหากการคัดกรองพบวาผูทําการขอทานนั้นเปน
เด็ก หญิงมีครรภ ผูสูงอายุ คนวิกลจริต คนพิการหรือทุพพลภาพ ที่จะตองดําเนินการ
ตามกฎหมายเฉพาะแลว ใหพนักงานเจาหนาทีป่ ระสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ
ดําเนินการชวยเหลือบุคคลดังกลาวตอไป
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แต ใ นกรณี ที่ ป รากฏจากการคั ด กรองว า ผู  ทํ า การขอทานไม ใ ช เ ด็ ก
หญิงมีครรภ ผูส งู อายุ คนวิกลจริต คนพิการหรือทุพพลภาพ แตเปนบุคคลซึง่ ไมสามารถ
ประกอบอาชีพได ไมมีญาติมิตรอุปการะเลี้ยงดูและไมมีทางเลี้ยงชีพอยางอื่น หรืออยู
ในสภาวะยากลําบาก ใหพนักงานเจาหนาที่จัดใหบุคคลดังกลาวเขารับการคุมครอง
และพัฒนาคุณภาพชีวิตตามระเบียบที่อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกําหนด

บทสรุป
จากทีไ่ ดกลาวมาทัง้ หมดจะเห็นไดวา ปญหาการขอทานในประเทศไทยเปน
ปญหาทีม่ คี วามเรือ้ รังและสะสมมาอยางชานานแลวและนับวันจะยิง่ มีจาํ นวนคนขอทาน
เพิม่ มากขึน้ โดยลําดับอันสงผลกระทบตอภาพลักษณของประเทศ
และสงผลตอสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางมิอาจ
หลีกเลี่ยงได ดังนั้นการที่สภานิติบัญญัติแหงชาติไดมีการตรา
พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙ ก็เปนมาตรการ
ทางกฎหมายประการหนึง่ ทีจ่ ะแกไขและปองกันปญหาการขอทานได
ซึ่ ง การจั ด ระเบี ย บสั ง คมเกี่ ย วกั บ การขอทานด ว ยวิ ธี ต  า ง ๆ
ดังกลาวมาขางตนนี้ จึงเปนวิธที จี่ ะชวยเสริมสรางภาพลักษณของ
ประเทศใหดูดขี ึ้น รวมทั้งยังเปนการแกปญหาสังคมและคุมครอง
สวัสดิภาพของบุคคลที่ทําการเปนขอทานใหเหมาะสมยิ่งขึ้น โดย
การใหความชวยเหลือและฟน ฟูสมรรถภาพคนขอทานใหสามารถชวยเหลือและพึง่ พา
ตนเองได ใหสามารถใชชีวิตในสังคมไดอยางปกติสุข โดยการฝกอาชีพ และให
การสงเคราะหในเรื่องที่อยูอาศัย ทั้งนี้ เพื่อเปนการปองกันและควบคุมการขอทานให
ลดนอยลง สรางภาพลักษณที่ดีใหแกประเทศและทําใหสังคมไทยเปนสังคมที่นาอยู
แตอยางไรก็ดีในการจัดระเบียบคนขอทานดังกลาวจะตองอาศัยความรวมมือจากทุก
ภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในสังคมโดยทั่วไปเพื่อใหการแกไข
ปญหาการขอทานมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

เอกสารอางอิง
• ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ, “ถอดบทเรียนการจัดระเบียบคนขอทาน” วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน
๒๕๕๗, สํานักบริการสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย
• รายงานสถานการณปญหาเด็กขอทานรอบป ๒๕๕๘, โครงการรณรงคยุติธุรกิจเด็กขอทาน
ศูนยปฏิบัติการตอตานการคามนุษย มูลนิธิกระจกเงา สืบคนจากเว็บไซต http://www.notforsale.in.th/
autopagev4/show_page.php?topic_id=1775&auto_id=7&TopicPk เมือ่ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙
• ดวงพร จอมเกตุ, “ขอทานอาชญากรรมบนความเวทนา” สืบคนจากเว็บไซต http://sd-group1.
blogspot.com/2013/01/53241912_13.html เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
• สราวุธ ไพฑูรยพงษ, “การจัดระเบียบขอทาน” สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย (ทีดอี ารไอ)
สืบคนจากเว็บไซต http://tdri.or.th/tdri-insight/beggars-act/ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙
• พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙
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ารโอนสาธารณูปโภคใหแกนิติบุคคล

หมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น

พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ เปนกฎหมายที่เกี่ยวกับการใชประโยชนในที่ดิน
และอาคารประเภทหนึ่ง โดยการจัดสรรที่ดิน (Land allocation) ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ หมายถึง
การจําหนายที่ดินทีไ่ ดแบงเปนแปลงยอยรวมกันตั้งแต ๑๐ แปลงขึ้นไป ไมวาจะเปนการแบงจาก
ทีด่ ินแปลงเดียวหรือแบงจากที่ดินหลายแปลงที่มีพื้นทีต่ ิดตอกันโดยไดรับทรัพยสินหรือประโยชน
เปนคาตอบแทน และใหหมายความรวมถึงการดําเนินการดังกลาวที่ไดมีการแบงที่ดินเปนแปลงยอยไว
ไมถึง ๑๐ แปลงและตอมาไดแบงทีด่ ินแปลงเดิมเพิม่ เติมภายใน ๓ ป เมือ่ รวมกันแลวมีจํานวนตัง้ แต
๑๐ แปลงขึ้นไปดวย ซึ่งผูท ําการจัดสรรที่ดนิ ตองไดรบั การอนุญาตจากคณะกรรมการ และจะตองปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานการคุม ครองผูบ ริโภคและในการยกเลิกการจัดสรรที่ดนิ ก็จะตองไดรบั อนุญาตเชนเดียวกัน
โดยผูจัดสรรทีด่ ินตองแสดงใบอนุญาต แผนผัง โครงการ และวิธีการตามทีค่ ณะกรรมการอนุญาต
ไวท่เี ปดเผย การกอภาระผูกพันที่ดนิ จัดสรร แบบของสัญญาจะซื้อจะขายที่ดนิ จัดสรร การชําระราคาที่ดนิ
ตลอดจนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตองเปนไปตามหลักเกณฑทกี่ ําหนด และสาธารณูปโภค
เพื่อการจัดสรรที่ดนิ ใหตกอยูใ นภาระจํายอมและใหเปนหนาที่ของผูจ ดั สรรที่ดนิ ที่จะบํารุงรักษา ผูจ ดั สรรที่ดนิ
จะพนจากภาระหนาที่ดนิ ดังกลาวเมื่อไดดาํ เนินการตามหลักเกณฑของกฎหมาย และจะจัดตัง้ นิตบิ คุ คล
หมูบานจัดสรรขึ้นมาทําหนาที่บํารุงรักษาและจัดการสาธารณูปโภคก็ได๑
ภายหลังจากที่ไดมีการบังคับใชพระราชบัญญัตกิ ารจัดสรรที่ดนิ พ.ศ. ๒๕๔๓๒ มาเปนระยะเวลา
๑๕ ป ก็ไดเกิดปญหาเกีย่ วกับการจัดสรรทีด่ ินทีใ่ นปจจุบันโดยเฉพาะในกรณีทไี่ มไดกําหนดใหมีการ
จดแจงในโฉนดที่ดนิ หรือหนังสือรับรองการทําประโยชนเกี่ยวกับการดูแลรักษาทรัพยสนิ ที่เปนสาธารณะ
ประโยชนหรือสาธารณูปโภคเพื่อบริการสาธารณะในโครงการจัดสรรที่ดนิ ระหวางผูจ ดั สรรที่ดนิ กับประชาชน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บัณฑิตศึกษา สาขานิติศาสตร. กฎหมายทรัพยสินและธุรกิจอสังหาริมทรัพยชั้นสูง.
หนวยที่ ๙ หนา ๙ - ๓.
๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๗ ตอนที่ ๔๕ ก หนา ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๓.
๑
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การโอนสาธารณูปโภคใหแกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น

ผูทซี่ ื้อทีด่ ินจัดสรรอันสงผลกระทบตอการใชประโยชนในทรัพยสินอันเปนสาธารณูปโภคของผูซื้อ
ทีด่ ินจัดสรรโดยรวม จึงสมควรใหมีการจดแจงดังกลาวและหามการโอนที่ดินอันเปนสาธารณูปโภค
รวมทัง้ กําหนดหลักเกณฑการพนจากหนาทีบ่ ํารุงรักษาสาธารณูปโภคของผูจัดสรรทีด่ ินและการให
ทรัพยสินอันเปนสาธารณูปโภคตกเปนของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรใหเหมาะสมและเปนประโยชน
ตอสวนรวม ประกอบกับสมควรแกไขบทบัญญัตทิ ่กี าํ หนดชื่อตําแหนงในคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
ใหเปนไปตามกฎหมายที่ใชบังคับในปจจุบัน รวมทัง้ แกไขระยะเวลาการคางชําระคาบํารุงรักษาและ
การจัดการสาธารณูปโภคใหเหมาะสมยิ่งขึ้น ทางสภานิติบัญญัติแหงชาติจึงไดตราพระราชบัญญัติ
การจัดสรรทีด่ นิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘๓ ขึน้ ดังนัน้ เพือ่ ใหผอู า นไดรบั ทราบเกีย่ วกับการโอนสาธารณูปโภค
ให แ ก นิ ติ บุ ค คลหมู บ  า นจั ด สรรหรื อ นิ ติ บุ ค คลตามกฎหมายอื น่ และการขออนุ มั ติ ดํ า เนิ น การ
เพื่อการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค หรือดําเนินการจดทะเบียนโอนทรัพยสินใหเปนสาธารณประโยชน
ซึ่งเปนหลักเกณฑใหมทอี่ อกตามความในพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
คอลัมน “เกร็ดกฎหมายนารู” จึงขอนําเสนอบทความ เรื่อง “การโอนสาธารณูปโภคใหแกนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น” โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้

๑. ลักษณะทั่วไปของกฎหมายการจัดสรรที่ดิน๔
๑.๑ ทรัพยที่ตองบํารุงรักษาไดแก สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ
คําวา “สาธารณูปโภค” (public facilities) หมายถึง สิ่งอํานวยประโยชนท่ผี จู ดั สรรที่ดนิ
ไดจดั ใหมีข้นึ เพื่อใหผซู ้อื ที่ดนิ จัดสรรใชประโยชนรว มกันตามสัญญาหรือแผนผังโครงการที่ไดรบั อนุญาต
เชน ถนน สวน สนามเด็กเลน ใหตกอยูในภาระจํายอมเพื่อประโยชนแกที่ดินจัดสรร และใหเปนหนาที่
ของผูจัดสรรที่ดินทีจ่ ะบํารุงรักษาสาธารณูปโภคดังกลาวใหคงสภาพดังเชนทีไ่ ดจัดทําขึ้นนั้นตอไป
และจะกระทําการใดอันเปนเหตุใหประโยชนแหงภาระจํายอมลดไปหรือเสือ่ มความสะดวกมิได และให
ผูจัดสรรทีด่ ินจัดหาธนาคารหรือสถาบันการเงินมาทําสัญญาคํา้ ประกันการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค
ซึ่งผูจัดสรรที่ดินไดจัดใหมีขึ้น และยังอยูในความรับผิดชอบในการบํารุงรักษาของผูจัดสรรที่ดิน
กับคณะกรรมการ (มาตรา ๔๓)
สวน “บริการสาธารณะ” (public Services) หมายถึง การใหบริการหรือสิ่งอํานวย
ความสะดวกในโครงการจัดสรรที่ดนิ ที่กาํ หนดไวในโครงการที่ขออนุญาตจัดสรร (มาตรา ๔) ยกตัวอยางเชน
บริเวณหรือทีเ่ ก็บรักษารถจักรยานยนต หรือรถจักรยาน โดยเฉพาะหนาหมูบาน ยามรักษาการณ
ของหมูบาน ศาลาฟงธรรมหรือประดิษฐสถาน พระพุทธรูปประจําหมูบาน ทั้งนี้ มีขอสังเกตวา
เฉพาะสาธารณูปโภคเทานั้นทีต่ กอยูในภาระจํายอมเพื่อประโยชนของที่ดินจัดสรรซึ่งเปนหนาที่
ประกาศราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๙๒ ก หนา ๑๕ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘.
บทความ เรือ่ ง “นิตบิ คุ คลหมูบ า นจัดสรร ...ชือ่ ทีน่ กั กฎหมายหลายคนยังไมคนุ เคย” วารสารศาลยุตธิ รรมปริทศั น ปท่ี ๒
ฉบับที่ ๖ ส.ค. - ก.ย. ๒๕๕๑ กฎหมายวาไรตี้ โดยนายสมพงษ เหมวิมล ผูพ พิ ากษาหัวหนาคณะในศาลอุทธรณภาค ๘ เผยแพรใน
http://www.softbizplus.com/housing/750-housing-juristic-person-for-lawyer. สืบคนเมือ่ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙.
๓
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เกร็ดกฎหมายนารู

ของผูจัดสรรทีด่ ินทีจ่ ะตองบํารุงรักษาใหคงสภาพเดิม จะทําใหประโยชนลดลงหรือเสือ่ มความสะดวก
ในการใชสาธารณูปโภคดังกลาวไมได (มาตรา ๔๓)
แตสําหรับบริการสาธารณะ ผูจัดสรรที่ดินเพียงแตมีหนาที่บํารุงรักษาเทานั้น
๑.๒ การโอนสาธารณูปโภค
โดยหลักแลวผูจ ดั สรรที่ดนิ มีหนาที่บาํ รุงรักษาสาธารณูปโภคที่จดั ใหมีข้นึ ตามแผนผังโครงการ
ที่ไดรบั อนุญาตตามความในมาตรา ๔๓ ดังกลาว สวนระยะเวลาชานานเพียงใดนั้นเปนไปตามกําหนดเวลา
ทีผ่ ูจัดสรรที่ดินเสนอตอนขออนุมัติจัดสรรที่ดินตามมาตรา ๒๓ (๕) เชน เสนอวาจะบํารุงรักษา
สาธารณูปโภคที่จัดใหมีข้ึนมีกําหนด ๕ ป นับแตไดรับอนุญาตจัดสรรที่ดินก็ตองเปนไปตามนั้น
และเมื่อครบกําหนดดังกลาวแลว ผูจัดสรรที่ดินจะพนจากหนาทีบ่ ํารุงรักษาสาธารณูปโภค เมื่อได
ดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดแลวตามลําดับ ดังตอไปนี้
(๑) ผูซื้อทีด่ ินจัดสรรจัดตั้ง “นิติบุคคลหมูบานจัดสรร” ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
“นิตบิ คุ คลตามกฎหมายอืน่ ” เพื่อรับโอนทรัพยสินดังกลาวไปจัดการและดูแลบํารุงรักษาภายในเวลา
ที่ผูจัดสรรที่ดินกําหนดซึ่งตองไมนอยกวา ๑๘๐ วันนับแตวันที่ไดรับแจงจากผูจัดสรรที่ดิน
(๒) ผูจัดสรรทีด่ ินไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการใหดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อ
การบํารุงรักษาสาธารณูปโภค หรือดําเนินการจดทะเบียนโอนทรัพยสนิ ดังกลาวใหเปนสาธารณประโยชน
การดําเนินการดังกลาวใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนด
ทั้งนี้ ตองกําหนดใหผูจัดสรรที่ดินรับผิดชอบจํานวนเงินคาบํารุงรักษาสาธารณูปโภคสวนหนึ่งดวย
เมื่อเจาพนักงานที่ดนิ จังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดนิ จังหวัดสาขาจดทะเบียนจัดตั้งนิตบิ คุ คล
หมูบานจัดสรรตาม (๑) แลว ใหทรัพยสินอันเปนสาธารณูปโภคตกเปนของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร
โดยใหพนักงานเจาหนาที่จดแจงในโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน หากไมไดโฉนดที่ดิน
หรือหนังสือรับรองการทําประโยชนมา ใหถอื วาสูญหาย และใหพนักงานเจาหนาที่ออกใบแทนเพื่อดําเนินการ
ดังกลาวตอไป
๑.๓ วิธีการตั้งนิติบุคคลเพื่อรับโอนสาธารณูปโภค
การเตรียมความพรอมของผูจ ดั สรรที่ดนิ และผูซ ้อื ผูจ ดั สรรที่ดนิ จัดทําบัญชีทรัพยสนิ ที่เปน
สาธารณูปโภคที่ผจู ดั สรรที่ดนิ ไดจดั ใหมีข้นึ รวมทั้งระบุจาํ นวนเงินคาบํารุงรักษาสาธารณูปโภคที่ผจู ดั สรรที่ดนิ
ตองรับผิดชอบแจงใหผซู ้อื ที่ดนิ จัดสรรทุกรายทราบพรอมบัญชีทรัพยสนิ เพื่อดําเนินการจัดตั้งนิตบิ คุ คล
หมูบานจัดสรรเพื่อรับโอนทรัพยสินดังกลาวไปจัดการดูแลและบํารุงรักษา
ผูซ อ้ื ที่ดนิ จัดสรรที่ประสงคจะตั้งนิตบิ คุ คลหมูบ า นจัดสรร เมื่อไดรบั แจงจากผูจ ดั สรรที่ดนิ แลว
ใหผูซื้อทีด่ ินจัดสรรจัดประชุมเพื่อมีมติจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรและจัดตั้งตัวแทนยื่นคําขอ
จดทะเบียนตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรพรอมดวยขอบังคับหมูบานจัดสรร มติทปี่ ระชุมใหตั้งนิติบุคคล
หมูบ า นจัดสรรดังกลาว ตองมีผซู ้อื ที่ดนิ จัดสรรจํานวนไมนอ ยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนแปลงยอยที่จดั จําหนาย
ตามแผนผัง และโครงการที่ไดรับอนุญาตลงคะแนนเสียงใหตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร

ก.ค. - ส.ค. ๕๙

จุลนิติ

๑๖๑

การโอนสาธารณูปโภคใหแกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น

ในการลงคะแนนเสียงใหผูซื้อทีด่ ินจัดสรรแตละแปลงมีเสียงเทากับ ๑ คะแนนเสียง
ถาหากแบงแปลงยอยออกไปก็ใหมคี ะแนนเสียงรวมกัน ๑ คะแนนเสียง ตัวแทนของผูซื้อทีด่ ินจัดสรร
ที่ไดรบั แตงตั้งจากทีป่ ระชุมดังกลาวตองยื่นคําขอจดทะเบียนตามแบบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดนิ กลาง
กําหนดตอเจาพนักงานที่ดนิ จังหวัดหรือเจาพนักงานสาขาทองที่ซ่งึ ที่ดนิ นั้นตั้งอยูพ รอมเอกสารหลักฐาน
เชน รายงานการประชุมสมาชิก บัญชีทรัพยที่จะโอน สําเนาขอบังคับ เปนตน
เมือ่ เจาพนักงานที่ดินหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาไดรับคําขอจดทะเบียนจัดตั้ง
นิตบิ คุ คลหมูบานจัดสรรแลว ก็พิจารณาความถูกตองครบถวนตามกฎหมายของเอกสารและรายการ
อาทิ ชื่อนิติบุคคลหมูบานจัดสรร วัตถุประสงค ทีต่ ั้งสํานักงาน ขอกําหนดเกี่ยวกับจํานวนกรรมการ
การเลือกตั้ง วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และการประชุมของคณะกรรมการหมูบ า นจัดสรร
ในกรณีทเี่ จาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาพิจารณาแลว
เห็นวาคําขอดังกลาวไมอยูใ นหลักเกณฑท่กี ฎหมายกําหนดก็จะสั่งไมรบั จดทะเบียนกรณีท่เี ห็นวาเอกสาร
และรายการไมถูกตอง ตองแจงใหผูขอแกไขเพิ่มเติมใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด ซึ่งตองไมนอยกวา
๑๕ วันนับแตวันที่รับแจง
เมื่อเห็นวาเอกสารและหลักฐานถูกตองครบถวนตามที่กฎหมายกําหนดแลวใหประกาศ
คําขอไวในที่เปดเผย คือสํานักงานที่ดิน สํานักงานเขต และบริเวณโครงการจัดสรร
๑.๔ การแจงใหผจู ดั สรรจดทะเบียนโอนทรัพยสนิ และสงมอบเงินคาบํารุงรักษาสาธารณูปโภค
เมือ่ ผูซื้อทีด่ ินจัดสรรดําเนินการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรสําเร็จแลว ใหนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรแจงใหผูจัดสรรที่ดินทราบพรอมทั้งกําหนดวันจดทะเบียนโอนทรัพยสินและสงมอบเงิน
คาบํารุงรักษาสาธารณูปโภคที่ผูจัดสรรที่ดินตองรับผิดชอบตามบัญชีทจี่ ัดทําเสนอผูซื้อทีด่ ินจัดสรร
ในขณะแจงใหดาํ เนินการจดทะเบียนนิตบิ คุ คลหมูบ า นจัดสรร ทัง้ นี้ การดําเนินการทั้งหมดตองแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนดโดยผูจัดสรรที่ดินแตแรก
๑.๕ ผลของการตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร
เมื่อตั้งนิตบิ ุคคลฯ ดังกลาวสําเร็จแลว ผูซ ้อื ที่ดนิ จัดสรรในโครงการนั้น จะตองเปนสมาชิก
นิติบุคคลหมูบานจัดสรรทุกคน แมจะเปนผูที่ลงมติไมเห็นชอบใหตั้งตั้งแตแรกก็ตาม สวนผูจัดสรรหรือ
ผูประกอบการเองก็ตองเปนสมาชิก สําหรับที่ดินแปลงที่ยังจําหนายไมไดสมาชิกตองจายคาบํารุงรักษา
และการจัดการสาธารณูปโภคแกนติ บิ คุ คลฯ ตามจํานวนหรืออัตราทีค่ ณะกรรมการกําหนด หากผูม ีหนาที่
ชําระเงินคาบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง ที่ชาํ ระเงินดังกลาวลาชา
กวาเวลาทีก่ ําหนด จะตองจายคาปรับสําหรับการจายเงินลาชา และผูทีค่ างชําระเงินคาบํารุงรักษา
และการจั ด การสาธารณู ป โภคตั ง้ แต ๓ เดื อ นขึ น้ ไปอาจถู ก ระงั บ การให บ ริ ก ารหรื อ การใช สิ ท ธิ
ในสาธารณูปโภค และในกรณีทคี่ างชําระตั้งแต ๖ เดือนขึ้นไปพนักงานเจาหนาทีม่ ีอํานาจระงับ
การจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมในที่ดนิ จัดสรรของผูค า งชําระจนกวาจะชําระใหครบถวน ทัง้ นี้ ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนด
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๒. การโอนสาธารณูปโภคใหแกนติ บิ คุ คลหมูบ า นจัดสรรหรือนิตบิ คุ คลตามกฎหมายอื่น
และการขออนุมตั ดิ าํ เนินการเพื่อการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค หรือดําเนินการจดทะเบียน
โอนทรัพยสินใหเปนสาธารณประโยชน
ตามระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง วาดวยการโอนสาธารณูปโภคใหแกนิติบุคคล
หมูบ า นจัดสรรหรือนิตบิ ุคคลตามกฎหมายอื่น และการขออนุมัตดิ าํ เนินการเพื่อการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค
หรือดําเนินการจดทะเบียนโอนทรัพยสนิ ใหเปนสาธารณประโยชน พ.ศ. ๒๕๕๙๕ ไดกาํ หนดสาระสําคัญ
เกี่ยวกับกรณีการพนจากหนาที่บาํ รุงรักษาสาธารณูปโภค ตามมาตรา ๔๓ ของผูจ ดั สรรที่ดนิ โดยวางหลักเกณฑ
เกี่ยวกับการโอนสาธารณูปโภคใหแกนติ บิ คุ คลหมูบ า นจัดสรรหรือนิตบิ คุ คลตามกฎหมายอื่น และการขออนุมตั ิ
ดําเนินการเพื่อการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค หรือดําเนินการจดทะเบียนโอนทรัพยสนิ ใหเปนสาธารณประโยชน
ดังมีรายละเอียดดังนี้
๒.๑ การพนจากหนาที่บํารุงรักษาสาธารณูปโภคของผูจัดสรรที่ดิน
๒.๑.๑ ในกรณีทผี่ ูจัดสรรทีด่ ินประสงคจะพนจากหนาทีบ่ ํารุงรักษาสาธารณูปโภค
ตามมาตรา ๔๔๖ ใหยนื่ ความประสงคตอคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบสาธารณูปโภคทีผ่ ูจัดสรรทีด่ ิน
ไดจดั ใหมีข้นึ ตามแผนผังและโครงการวายังคงมีสภาพดังเชนที่ไดจดั ทําขึ้น โดยใหคณะกรรมการมีอาํ นาจ
แตงตัง้ คณะอนุกรรมการหรือบุคคลหนึง่ บุคคลใดเพือ่ ดําเนินตามทีไ่ ดรับมอบหมาย เมือ่ ตรวจสอบแลว
เห็นวาระบบสาธารณูปโภคยังคงสภาพดังเชนทีไ่ ดจัดทําขึ้น ใหบันทึกผลการตรวจสอบไวเปนหลักฐาน
ทั้งนี้ หลักฐานการตรวจสอบใหมีอายุ ๑ ปนับแตวันออกหลักฐานเปนตนไป ถาหากปรากฏวา
(๑) ผูจัดสรรที่ดินไมไดดูแลบํารุงรักษาสาธารณูปโภคใหยังคงสภาพดังเชนที่ได
จัดทําขึน้ หรือกระทําการอยางหนึง่ อยางใดใหผิดไปจากแผนผังและโครงการหรือวิธีการจัดสรรทีด่ ิน
ประกาศราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๔๖ ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๙.
มาตรา ๔๔ ของพระราชบัญญัตกิ ารจัดสรรทีด่ นิ พ.ศ. ๒๕๔๓ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตกิ ารจัดสรรทีด่ นิ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัตวิ า
“มาตรา ๔๔ ผูจ ดั สรรทีด่ นิ จะพนจากหนาทีบ่ าํ รุงรักษาสาธารณูปโภค ตามมาตรา ๔๓ เมือ่ ไดดาํ เนินการอยางหนึง่ อยางใด
ภายหลังจากครบกําหนดระยะเวลาทีผ่ จู ดั สรรทีด่ นิ รับผิดชอบการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคตามมาตรา ๒๓ (๕) แลวตามลําดับ ดังตอไปนี้
(๑) ผูซ้อื ที่ดินจัดสรรจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตามพระราชบัญญัติน้หี รือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นเพื่อรับโอนทรัพยสิน
ดังกลาวไปจัดการและดูแลบํารุงรักษาภายในเวลาทีผ่ จู ดั สรรทีด่ นิ กําหนดซึง่ ตองไมนอ ยกวาหนึง่ รอยแปดสิบวันนับแตวนั ทีไ่ ดรบั แจงจาก
ผูจ ดั สรรทีด่ นิ
(๒) ผูจ ดั สรรทีด่ นิ ไดรบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการใหดาํ เนินการอยางหนึง่ อยางใดเพือ่ การบํารุงรักษาสาธารณูปโภค หรือดําเนินการ
จดทะเบียนโอนทรัพยสนิ ดังกลาวใหเปนสาธารณประโยชน
การดําเนินการตามความในวรรคหนึ่งใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนด ทั้งนี้ ตองกําหนดให
ผูจ ดั สรรทีด่ นิ รับผิดชอบจํานวนเงินคาบํารุงรักษาสาธารณูปโภคสวนหนึง่ ดวย
เมือ่ เจาพนักงานทีด่ นิ จังหวัดหรือเจาพนักงานทีด่ นิ จังหวัดสาขาจดทะเบียนจัดตัง้ นิตบิ คุ คลหมูบ า นจัดสรรตาม (๑) แลว ใหทรัพยสนิ
อันเปนสาธารณูปโภคตกเปนของนิตบิ คุ คลหมูบ า นจัดสรรโดยใหพนักงานเจาหนาทีจ่ ดแจงในโฉนดทีด่ นิ หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน
หากไมไดโฉนดทีด่ นิ หรือหนังสือรับรองการทําประโยชนมา ใหถอื วาสูญหาย และใหพนักงานเจาหนาทีอ่ อกใบแทนเพือ่ ดําเนินการดังกลาวตอไป”.
๕

๖
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ที่ไดรบั อนุญาตจากคณะกรรมการใหคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือผูซ ่งึ คณะกรรมการมอบหมาย
พิจารณาดําเนินการตามมาตรา ๕๒๗ แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ตอไป
(๒) เมื่อผูจ ดั สรรที่ดนิ ไดดาํ เนินการใหถกู ตองตามที่คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
หรือผูซงึ่ คณะกรรมการมอบหมาย สัง่ ใหดําเนินการแลว จึงใหบันทึกผลการตรวจสอบไวเปนหลักฐาน
หลักฐานการตรวจใหเปนไปตามแบบทายระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง วาดวยการโอน
สาธารณูปโภคใหแกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นฯ
๒.๑.๒ ผูจัดสรรที่ดินทีค่ ณะกรรมการไดตรวจสอบแลวเห็นวาไดดูแลบํารุงรักษา
สาธารณูปโภคใหยังคงสภาพดังเชนทีไ่ ดจัดทําขึ้นเพื่อการจัดสรรทีด่ ินตามแผนผังและโครงการทีไ่ ดรับ
อนุญาตภายหลังจากครบกําหนดระยะเวลาที่ผจู ดั สรรที่ดนิ ตองรับผิดชอบการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค
ตามมาตรา ๒๓๘ (๕) และมีผซู ้อื ที่ดนิ จัดสรรจํานวนไมนอ ยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนแปลงยอยตามแผนผัง
และโครงการแลวใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) จัดทําบัญชีทรัพยสินทีเ่ ปนสาธารณูปโภคทีผ่ ูจัดสรรทีด่ ินไดจัดใหมีขึน้
เพื่อการจัดสรรที่ดนิ ตามแผนผังและโครงการทีไ่ ดรบั อนุญาตพรอมรายละเอียดหนังสือแสดงสิทธิในที่ดนิ
และเอกสารอื่นที่เกี่ยวของรวมทั้งระบุจาํ นวนเงินคาบํารุงรักษาสาธารณูปโภคที่ผจู ดั สรรที่ดนิ ตองรับผิดชอบ
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๕๒ บัญญัตวิ า
“มาตรา ๕๒ ในกรณีทผี่ ูจัดสรรที่ดินกระทําการใด ๆ อันเปนเหตุใหประโยชนแหงภาระจํายอมตามมาตรา ๔๓ ลดไป
หรือเสื่อมความสะดวก หรือกระทําการอยางหนึ่งอยางใดใหผดิ ไปจากแผนผัง โครงการ หรือวิธกี ารจัดสรรที่ดนิ ที่ไดรบั อนุญาตจากคณะกรรมการ
ใหคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือผูซ ่งึ คณะกรรมการมอบหมาย มีอาํ นาจสั่งใหผจู ดั สรรที่ดนิ ระงับการกระทํานั้น และบํารุงรักษา
สาธารณูปโภคใหคงสภาพดังเชนที่ไดจดั ทําขึ้น หรือดําเนินการตามแผนผัง โครงการ หรือวิธกี ารจัดสรรที่ดนิ ที่ไดรบั อนุญาตจากคณะกรรมการ
ภายในระยะเวลาที่กาํ หนด”.
๘
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๓ บัญญัตวิ า
“มาตรา ๒๓ ผูใ ดประสงคจะทําการจัดสรรที่ดนิ ใหย่นื คําขอตอเจาพนักงานที่ดนิ จังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดนิ จังหวัดสาขาแหงทองที่
ซึ่งที่ดนิ นั้นตั้งอยู พรอมหลักฐานและรายละเอียด ดังตอไปนี้
(๑) โฉนดที่ดนิ หรือหนังสือรับรองการทําประโยชนท่มี ชี ่อื ผูข อใบอนุญาตทําการจัดสรรที่ดนิ เปนผูม ีสทิ ธิในที่ดนิ โดยที่ดนิ นั้น
ตองปลอดจากบุรมิ สิทธิใด ๆ เวนแตบุรมิ สิทธิในมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพย
(๒) ในกรณีท่ที ่ดี นิ ที่ขอทําการจัดสรรที่ดนิ มีบรุ มิ สิทธิในมูลซือ้ ขายอสังหาริมทรัพย หรือภาระการจํานอง ใหแสดงบันทึกความยินยอม
ใหทําการจัดสรรที่ดนิ ของผูท รงบุรมิ สิทธิหรือผูร บั จํานองและจํานวนเงินที่ผทู รงบุรมิ สิทธิหรือผูร บั จํานองจะไดรบั ชําระหนี้จากที่ดนิ แปลงยอย
แตละแปลง และตองระบุดว ยวาที่ดนิ ที่เปนสาธารณูปโภคหรือที่ดนิ ที่ใชเพื่อบริการสาธารณะไมตอ งรับภาระหนี้บรุ มิ สิทธิหรือจํานองดังกลาว
(๓) แผนผังแสดงจํานวนที่ดนิ แปลงยอยที่จะขอจัดสรรและเนื้อที่โดยประมาณของแตละแปลง
(๔) โครงการปรับปรุงที่ดนิ ที่ขอจัดสรร การจัดใหมีสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ รวมทั้งการปรับปรุงอื่นตามควรแกสภาพ
ของทองถิ่น โดยแสดงแผนผัง รายละเอียด และรายการกอสราง ประมาณการคากอสราง และกําหนดเวลาที่จะจัดทําใหแลวเสร็จ ในกรณีท่ไี ด
มีการปรับปรุงที่ดนิ ที่ขอจัดสรรหรือไดจดั ทําสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะแลวเสร็จทั้งหมดหรือบางสวนกอนขอทําการจัดสรรที่ดนิ
ใหแสดงแผนผังรายละเอียดและรายการกอสรางที่ไดจดั ทําแลวเสร็จนั้นดวย
(๕) แผนงาน โครงการ และระยะเวลาการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค
(๖) วิธกี ารจําหนายที่ดนิ จัดสรรและการชําระราคาหรือคาตอบแทน
(๗) ภาระผูกพันตาง ๆ ที่บุคคลอื่นมีสว นไดเสียเกี่ยวกับที่ดนิ ที่ขอจัดสรรนั้น
(๘) แบบสัญญาจะซื้อจะขายที่ดนิ จัดสรร
(๙) ที่ต้งั สํานักงานของผูข อใบอนุญาตทําการจัดสรรที่ดนิ
(๑๐) ชื่อธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดนิ กลางกําหนด ซึ่งจะเปนผูค ้าํ ประกันการจัดใหมีสาธารณูปโภคหรือ
บริการสาธารณะหรือการปรับปรุงที่ดนิ และคํ้าประกันการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ”.
๗
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เกร็ดกฎหมายนารู

ทั้งนี้ ตามจํานวนเงินทีค่ ณะกรรมการจัดสรรทีด่ ินกลางกําหนดในกรณีทแี่ ผนผัง โครงการและวิธีการ
จัดสรรทีด่ นิ ของโครงการจัดสรรทีด่ ินทีไ่ ดรับอนุญาตไดจัดใหมบี ริการสาธารณะ ใหผูจัดสรรทีด่ ินแสดง
บัญชีทรัพยสินที่เปนบริการสาธารณะทั้งหมดและที่ประสงคจะโอนไวดว ย ทัง้ นี้ การจัดทําบัญชีทรัพยสนิ ให
เปนไปตามแบบบัญชีทายระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง วาดวยการโอนสาธารณูปโภค
ใหแกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นฯ
(๒) แจงใหผูซื้อทีด่ ินจัดสรรทุกรายทราบพรอมบัญชีทรัพยสินตาม (๑)
เพือ่ ดําเนินการจัดตั้งนิตบิ คุ คลหมูบ า นจัดสรรหรือนิตบิ คุ คลตามกฎหมายอื่นเพื่อรับโอนทรัพยสนิ ดังกลาว
ไปจัดการและดูแลบํารุงรักษา
(๓) การแจงตาม (๒) ใหผูจัดสรรที่ดินทําเปนหนังสือสงทางไปรษณีย
ลงทะเบียนไปยังภูมิลําเนาของผูซื้อทีด่ ินจัดสรร หรือโดยวิธีใหบุคคลนําไปสงโดยมีหลักฐานของผูซื้อ
ทีด่ ินจัดสรรหรือบุคคลทีบ่ รรลุนิติภาวะทีอ่ ยูหรือทํางานในที่นั้นไดรับหนังสือไว และใหปดประกาศ
สําเนาหนังสือแจงผูซ ้อื ที่ดนิ จัดสรรและบัญชีทรัพยสนิ ที่เปนสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะตาม (๑)
ไวในที่เปดเผย ณ บริเวณที่ดินที่ทําการจัดสรรตามกําหนดระยะเวลาที่ระบุใน (๔) ทั้งนี้ การแจงใหมีผล
เมื่อผูจัดสรรที่ดินไดสงหนังสือแจงถึงผูซื้อที่ดินรายสุดทายทราบ และปดประกาศครบถวนแลว
(๔) กําหนดระยะเวลาใหผซู ้อื ที่ดนิ จัดสรรตองจัดตั้งนิตบิ คุ คลหมูบ า นจัดสรร
หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น ใหแลวเสร็จแตตองไมนอยกวา ๑๘๐ วันนับแตวันทีผ่ ูซื้อทีด่ ินจัดสรร
รายสุดทายไดรับแจงจากผูจัดสรรที่ดิน
๒.๒ การโอนสาธารณูปโภคใหแกนติ ิบคุ คลหมูบ า นจัดสรรหรือนิติบคุ คลตามกฎหมายอื่น
๒.๒.๑ เมื่อผูซ อ้ื ที่ดนิ จัดสรรไดรบั แจงจากผูจ ดั สรรทีด่ นิ ตามขอ ๒.๑ แลว ใหผซู อ้ื ที่ดนิ จัดสรร
จัดประชุมเพื่อมีมติจดั ตั้งนิตบิ คุ คลหมูบ า นจัดสรร และใหแตงตัง้ บุคคลขึ้นทําหนาที่เปนตัวแทนยื่นคําขอ
จดทะเบียนจัดตั้งนิตบิ ุคคลหมูบ า นจัดสรร โดยมติท่ปี ระชุมใหจดั ตั้งนิตบิ คุ คลหมูบ า นจัดสรรดังกลาวนั้น
ตองมีผซู ้อื ที่ดนิ จัดสรรจํานวนไมนอ ยกวากึ่งหนึง่ ของจํานวนแปลงยอยที่จดั จําหนายตามแผนผังและโครงการ
ที่ไดรับอนุญาตลงคะแนนเสียงใหจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร
๒.๒.๒ สําหรับในการลงคะแนนเสียง ใหผูซื้อทีด่ ินจัดสรรแตละแปลงมีเสียงเทากับ
หนึ่งคะแนนเสียง ในกรณีท่ผี ซู ้อื ที่ดนิ จัดสรรไดแบงแยกที่ดนิ แปลงยอยตามแผนผังและโครงการที่ไดรบั
อนุญาตออกไปอีก ใหถอื วาผูซ ้อื ที่ดนิ จัดสรรแปลงคงเหลือและผูซ ้อื ที่ดนิ จัดสรรแปลงที่ไดแบงแยกออกไป
ภายหลังมีเสียงรวมกันเทากับหนึ่งคะแนนเสียง เชนเดียวกับเจาของรวม
๒.๒.๓ กําหนดใหตัวแทนที่ผูซื้อที่ดินจัดสรรแตงตั้งตามขอ ๒.๒.๑ มีหนาที่ตองจัดทํา
รายงานการประชุมของผูซ ้อื ที่ดนิ จัดสรรที่มีการประชุมเพื่อจัดตั้งนิตบิ คุ คลหมูบ า นจัดสรรไวเปนหลักฐาน
๒.๒.๔ ในการประชุมของผูซ ้อื ที่ดนิ จัดสรรเพื่อดําเนินการจัดตั้งนิตบิ คุ คลหมูบ า นจัดสรร
หรือนิตบิ คุ คลตามกฎหมายอื่น ใหผจู ดั สรรทีด่ นิ มีหนาที่อํานวยความสะดวกในดานเอกสารบัญชีรายชื่อ
ผูซื้อที่ดินจัดสรร และสถานที่ประชุม
๒.๒.๕ เมือ่ ผูซื้อทีด่ ินจัดสรรมีมติใหจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรแลว ใหตัวแทน
ที่ผูซื้อที่ดินจัดสรรแตงตั้งตามขอ ๒.๒.๑ มีหนาทีย่ นื่ คําขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร
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การโอนสาธารณูปโภคใหแกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น

ตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาภายใน ๓๐ วันนับแตวันทีท่ ปี่ ระชุม
ผูซื้อทีด่ ินจัดสรรมีมติพรอมดวยหลักฐานตามที่กําหนดในกฎกระทรวง และหลักฐานการตรวจสอบ
สาธารณูปโภคและเมื่อไดจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรแลว ใหบรรดาทรัพยสินอันเปน
สาธารณูปโภคตกเปนของนิตบิ ุคคลหมูบ า นจัดสรรนับแตวนั ที่ไดจดทะเบียน หากผูจ ดั สรรที่ดนิ ไดสง เงิน
คาบํารุงรักษาสาธารณูปโภคที่ตองรับผิดชอบใหแกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรไวแลว ใหผูจัดสรรที่ดิน
พนจากหนาที่การบํารุงรักษาสาธารณูปโภคที่ไดจดั ใหมีข้นึ เพื่อการจัดสรรที่ดนิ ตามแผนผังและโครงการ
ที่ไดรับอนุญาต
๒.๒.๖ คําขอจัด ตั้ง นิติบุคคลหมูบานจัดสรรที่ไดดําเนินการไวกอนวันที่ระเบียบ
คณะกรรมการจัดสรรที่ดนิ กลาง วาดวยการโอนสาธารณูปโภคใหแกนติ บิ คุ คลหมูบ า นจัดสรรหรือนิตบิ คุ คล
ตามกฎหมายอื่นฯ มีผลใชบังคับถาผูจัดสรรที่ดินยังไมดําเนินการใหเปนไปตามขอ ๒.๑ และขอ ๒.๒.๕
กลาวคือ ไมไดจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร ก็ใหผูจัดสรรทีด่ ินมีหนาทีบ่ ํารุงรักษา
สาธารณูปโภคตอไป
๒.๒.๗ เมื่อไดรบั ตรวจสอบจากคณะกรรมการตามขอ ๒.๑ แลววาสาธารณูปโภคยังคงสภาพ
ดังเชนที่ไดจัดทําขึ้น หากผูซื้อที่ดินจัดสรรประสงคจะจัดตั้งนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น เมือ่ ผูซื้อทีด่ ิน
จัดสรรไดรับแจงจากผูจัดสรรที่ดินตามขอ ๒.๑.๒ แลว ใหผูซื้อทีด่ ินจัดสรรดําเนินการจัดตั้งนิติบุคคล
ตามกฎหมายอื่นตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวของ และตองมี
วัตถุประสงคเพื่อรับโอนทรัพยสินที่เปนสาธารณูปโภคที่ผูจัดสรรที่ดินไดจัดใหมีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดิน
ตามแผนผังและโครงการที่ไดรบั อนุญาตไปจัดการดูแลและบํารุงรักษา ทัง้ นี้ นิตบิ คุ คลตามกฎหมายอื่นนั้น
จะตองมีสมาชิก ผูถือหุน หรือผูเป นหุนสวนซึง่ เปนผูซือ้ ทีด่ ินจัดสรรเทานัน้ เมือ่ จัดตัง้ นิติบุคคล
ตามกฎหมายอื่นแลว ใหนิติบุคคลดังกลาวดําเนินการใหมีสมาชิก ผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวนที่เปนผูซื้อ
ที่ดนิ จัดสรรไมนอ ยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนแปลงยอยที่จดั จําหนายตามแผนผังและโครงการ จึงจะมีสทิ ธิ
รับโอนทรัพยสินดังกลาวไปจัดการและดูแลบํารุงรักษา ทั้งนี้ ใหนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแจงให
ผูจ ดั สรรที่ดนิ ทราบพรอมทั้งกําหนดวันจดทะเบียนโอนทรัพยสนิ และสงเงินคาบํารุงรักษาสาธารณูปโภค
ทีผ่ ูจัดสรรที่ดินตองรับผิดชอบตามบัญชีในขอ ๒.๑.๒ (๑) เมือ่ ไดจดทะเบียนโอนทรัพยสินและสงเงิน
คาบํารุงรักษาสาธารณูปโภคที่ผูจัดสรรที่ดินตองรับผิดชอบตามบัญชีในขอ ๒.๑.๒ (๑) ใหแกนิติบุคคล
ตามกฎหมายอื่นแลว ผูจัดสรรที่ดินยอมพนจากหนาทีก่ ารบํารุงรักษาสาธารณูปโภคที่ไดจัดใหมีขึ้น
เพื่อการจัดสรรที่ดินตามแผนผัง และโครงการที่ไดรับอนุญาต
๒.๓ การขออนุมตั ิดําเนินการเพื่อการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค หรือดําเนินการจดทะเบียน
โอนทรัพยสินใหเปนสาธารณประโยชน
๒.๓.๑ ในกรณีท่ีผจู ดั สรรที่ดนิ ไดแจงใหผซู ือ้ ที่ดนิ จัดสรรทราบตามขอ ๒.๑.๒ (๒) หรือ
เมื่อพนระยะเวลาตามขอ ๒.๑.๒ (๔) แลว หากผูซื้อที่ดินจัดสรรไมมีการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร
หรือนิตบิ คุ คลตามกฎหมายอื่น เมื่อผูจ ดั สรรที่ดนิ ยังประสงคจะพนจากหนาที่บาํ รุงรักษาสาธารณูปโภค
ที่ไดจดั ใหมีข้นึ เพื่อการจัดสรรที่ดนิ ตามแผนผังและโครงการที่ไดรบั อนุญาต ใหย่นื คําขออนุมัตดิ าํ เนินการ
อยางใดอยางหนึง่ เพื่อการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค หรือดําเนินการจดทะเบียนโอนทรัพยสินใหเปน
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เกร็ดกฎหมายนารู

สาธารณประโยชนตอ เจาพนักงานที่ดนิ จังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดนิ จังหวัดสาขา แหงทองที่ซ่งึ ที่ดนิ นั้นตั้งอยู
๒.๓.๒ คําขออนุมตั ดิ าํ เนินการอยางใดอยางหนึ่งเพื่อการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคอยางนอย
ตองแสดงรายละเอียดพรอมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
(๑) หลักฐานการตรวจสอบตามขอ ๒.๑
(๒) แผนงาน โครงการ เพื่อบํารุงรักษาสาธารณูปโภค
(๓) หลักฐานการสงเงินคาบํารุงรักษาสาธารณูปโภคที่ผจู ดั สรรที่ดนิ ตองรับผิดชอบ
ในการดําเนินการ ทั้งนี้ ตามจํานวนเงินที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนด
(๔) อัตราคาใชจายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคทีจ่ ัดเก็บ
เปนรายเดือน
(๕) อื่น ๆ (ถามี)
๒.๓.๓ เมือ่ เจาพนักงานทีด่ ินจังหวัดหรือเจาพนักงานทีด่ ินจังหวัดสาขาไดรับคําขอ
ตามขอ ๒.๓.๑ แลว ใหผูจัดสรรที่ดินแจงผูซื้อที่ดินจัดสรรทุกรายพรอมรายละเอียดตามขอ ๒.๓.๒
โดยทําเปนหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนไปยังภูมิลําเนาของผูซื้อที่ดินจัดสรร หรือโดยวิธีใหบุคคล
นําไปสงโดยมีหลักฐานของผูซ ้อื ที่ดนิ จัดสรรหรือบุคคลที่บรรลุนติ ภิ าวะที่อยูห รือทํางานในที่น้นั ไดรบั หนังสือไว
และใหเจาพนักงานที่ดินปดประกาศสําเนาคําขอพรอมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของทั้งหมดไวในที่เปดเผย
ณ สํานักงานที่ดินจังหวัดหรือสํานักงานที่ดินจังหวัดสาขาทองที่หนึ่งชุด และบริเวณที่ดินที่ทําการจัดสรร
อยางนอยสามแหงแหงละหนึ่งชุดมีกําหนด ๓๐ วัน เมื่อพนกําหนด ๓๐ วันนับแตวันที่ผูซื้อที่ดินจัดสรร
รายสุดทายไดรบั แจงจากผูจ ดั สรรที่ดนิ ใหผจู ดั สรรที่ดนิ รวบรวมหลักฐานสงใหเจาพนักงานที่ดนิ จังหวัดหรือ
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาทราบเพื่อดําเนินการและเมื่อเจาพนักงานที่ดินปดประกาศครบกําหนดและ
ไดรบั หลักฐานจากผูจ ดั สรรที่ดนิ ตามกําหนดดังกลาวแลว ใหเจาพนักงานที่ดนิ จังหวัด หรือเจาพนักงานที่ดนิ
จังหวัดสาขา เสนอคําขอและขอโตแยงหรือขอเสนอแนะของผูซ อ้ื ทีด่ นิ จัดสรร (ถามี) ใหคณะกรรมการพิจารณา
การขออนุมตั แิ ผนดําเนินการของผูจ ดั สรรที่ดนิ โดยเร็ว
๒.๓.๔ ในกรณีท่ ผี จ ู ดั สรรที่ดนิ ประสงคจะจดทะเบียนโอนทรัพยสนิ ใหเปนสาธารณประโยชน
ใหผูจัดสรรที่ดินแจงเปนหนังสือใหหนวยงานผูรับโอนทรัพยสินทราบ และใหสงมอบเงินคาบํารุงรักษา
สาธารณูปโภคที่ผจู ดั สรรที่ดนิ ตองรับผิดชอบ เมื่อพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานครบถวน
ถูกตองแลว ใหจดทะเบียนโอนทรัพยสนิ ดังกลาวใหเปนสาธารณประโยชน และใหผจู ดั สรรทีด่ นิ พนจาก
หนาที่บํารุงรักษาสาธารณูปโภคที่ไดจดั ใหมขี ้นึ เพื่อการจัดสรรที่ดนิ ตามแผนผังและโครงการที่ไดรบั อนุญาต
๒.๓.๕ การจดทะเบียนโอนทรัพยสนิ ใหเปนสาธารณประโยชน ตองแสดงรายละเอียด
พรอมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
(๑) หลักฐานการตรวจสอบตามขอ ๒.๑
(๒) หลักฐานแสดงวาผูซ ้อื ที่ดนิ จัดสรรไมอาจดําเนินการจัดตั้งนิตบิ คุ คลหมูบ า น
จัดสรรตามขอ ๒.๑.๒ ภายในเวลาที่ผูจัดสรรที่ดินกําหนด
(๓) หลักฐานการสงเงินคาบํารุงรักษาสาธารณูปโภคที่ผจู ดั สรรที่ดนิ ตองรับผิดชอบ
ในการดําเนินการ ทั้งนี้ ตามจํานวนเงินที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนด
ก.ค. - ส.ค. ๕๙

จุลนิติ

๑๖๗

EDIT-MAC6.ai

26

9/17/16

3:46 PM

หนาตางโลก: The Knowledge Windows

วุฒิสภา

สหรัฐอเมริกา

ของ

ตอนที่ ๕ กระบวนการตรากฎหมาย
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ความนํา

คณะผูยกรางรัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกาไดมีเจตนารมณ
ในการก อ ตั ้ง องค ก รนิ ติ บั ญ ญั ติ ท มี ่ ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพี ย งพอที ่
จะจัดระบบระเบียบของสหพันธรัฐ จึงไดกาํ หนดให “สภาคองเกรส”
เปนองคกรผูใชอํานาจนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญโดยเปนองคกร
ที่ทรงอํานาจและประสิทธิภาพอยางสูงสุดขององคกรผูใชอํานาจ
อธิปไตย๑ จนไดรับการยอมรับวา เปนรัฐธรรมนูญที่มีประสิทธิภาพ
ฉบั บ หนึ ่ง ทีป่ ระสบความสํ า เร็ จ อย า งสู ง ในการก อ ตั ้ง อํ า นาจ
และองคกรผูใชอํานาจสูงสุดในการปกครองสหพันธรัฐ ๒ อํานาจ
ในการตรากฎหมายของสภาคองเกรสสะท อ นแนวความคิ ด
การปกครองแบบมีผูแทน (Representative government) ดังที่
เจมส เมดิสัน (James Madison) มีความเห็นในชั้นการยกราง
รั ฐ ธรรมนู ญ ว า มีขึ ้น เพื ่อ เจตนารมณ ใ นการจั ด ให มี ร ะบบ
การตรากฎหมายตามความคิดเห็นของประชาชนอยางกวางขวาง
ตลอดจนใหอาํ นาจผูแ ทนของปวงชน (มิใชประชาชนเอง) เปนผูแ ทน
ในการตรากฎหมาย ตามที่ปรากฏใน “Federalist No.10” วา
Ralph A. Rossum and G Alan Tarr, American Constitutional Law volume I The Structure of Government,
6th edition, (Ontario: Thomson , 2003), p. 111.
๒
Daniel Wit and P. Alan Dionisopoulos, Our American Government and Political System; Structure and
Function, (Illinois: Laidlaw Brothers,1972), p.97.
๑
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วุฒิสภาของสหรัฐอเมริกา
ตอนที่ ๕ กระบวนการตรากฎหมาย

“เจตนารมณนนั้ คือ จะใหผูแทนของปวงชน
ในสภาคองเกรสอยูเหนืออิทธิพลชักจูงที่ยากจะหลีกเรน
ของความเห็นสาธารณะ (public opinion) ทัง้ นี้ เพื่อให
ผูแทนของปวงชนในสภาคองเกรสสามารถไตรตรอง
และกําหนดนโยบายสําหรับประโยชนสาธารณะ (Public
interest) ที่แทจริงไดเอง อยางมีประสิทธิภาพ”๓
จากการศึ ก ษาพบว า การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีผูแทนของสหรัฐอเมริกานั้น ในวงงาน
ของรัฐสภาไดคลี่คลายสูการประนีประนอม (tradeoffs)
ระหวางแนวคิดวาดวยฉันทามติกับแนวคิดวาดวยการ
ชี ้ข าดโดยเสี ย งข า งมากขึ ้น ในกระบวนการนิ ติ บั ญ ญั ติ
ในหลายกรณีท่สี ภาคองเกรสแสดงใหเห็นวามีการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายโดยการอภิปรายทบทวน
กันอยางรอบคอบ แตในทายสุด ก็มักจะไดรับการผลักดันโดยสมาชิกเสียงขางมากเพื่อใหเปนผลสําเร็จ
และมีบรรยากาศในการประชุมเต็มไปดวยการถกเถียงโตแยง (Adversarial) และถือพรรคถือพวก
(partisan)๔ อยางไรก็ตาม อาจกลาวไดวาวุฒิสภาหรือสภาผูแทนราษฎรก็มิไดใชการประนีประนอม
ขางตนไปในลักษณะเดียวกัน และมีคํากลาววา วุฒิสภาสหรัฐอเมริกามีลักษณะในการดําเนินงาน
ที่มีการอภิปรายถกแถลงกันอยางถี่ถวนมากกวาในสภาผูแทนราษฎร ทั้งนี้ ความแตกตางที่เปนตัวแปร
ทีส่ งผลชัดเจนทีส่ ุดก็นาจะไดแก ขอกําหนดของขอบังคับการประชุมทีท่ งั้ สองสภาไดกําหนดใหมีขึ้น
อยางแตกตางกันมากวาหลายทศวรรษ๕
สําหรับในบทความตอนนี้จะอธิบายถึงกระบวนการนิติบัญญัติของสภาคองเกรสตามที่
กําหนดไวในรัฐธรรมนูญและหลักเกณฑและวิธีการของแตละสภา

กระบวนตรากฎหมายตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกาไดสรางกระบวนการตรารัฐบัญญัติ (Making Laws) ขึ้น
ผานกระบวนการดําเนินงานของ “สภาคองเกรส” อันประกอบดวย สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา
และประธานาธิ บ ดี ทั้ ง นี้ รั ฐ ธรรมนู ญ ได กํ า หนดหลั ก การของกระบวนการตรารั ฐ บั ญ ญั ติ ห รื อ
กระบวนการนิตบิ ัญญัติ (Legislative process) ไวแตเพียงขั้นตอนและกระบวนการพิจารณากลั่นกรอง

Steven S. Smith, Jason M. Roberts and Ryan J. Vander, The American Congress, 5th edition, (New York
: Cambridge University Press), 2007, p. 31.
๔
Ibid., pp.31-32.
๕
Ibid., p.32.
๓
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ของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา ตลอดจนการสงใหประธานาธิบดีลงนามใหความเห็นชอบเพื่อใหมี
ผลใชบังคับเปนกฎหมายตอไป แตสําหรับในรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการตรารัฐบัญญัตินั้นไดมี
การกําหนดไวใน “ขอบังคับการประชุม” ของแตละสภา๖
ทัง้ นี้ ผูย กรางรัฐธรรมนูญไดใหอํานาจไวแกสภาคองเกรสอยางกวางขวาง กลาวคือ ใน Article I,
Section 8 ไดกําหนดใหสภาคองเกรสมีอํานาจใชดุลยพินิจ (Discretion) ไดเองในการ “จัดใหมีการ
ปองกันประเทศและสวัสดิการของสหพันธรัฐ”๗ โดยกําหนดใหสภาคองเกรสมีอํานาจโดยปริยาย
(Implied powers) ในการจัดใหมีกฎหมายเพื่อประโยชนในการปฏิบัติภารกิจขางตน๘ ตามที่เรียกกัน
วาเปนอํานาจที่จําเปนและเหมาะสม (Necessary and Proper Clause) ที่เรียกไดวาคือ “อํานาจ
โดยปริยาย” (Implied powers) ของสภาคองเกรส๙
ในการตรารัฐบัญญัติขึ้นใชบังคับแกสาธารณชนนั้น รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาไดกําหนด
หลักการของกระบวนการตรารัฐบัญญัติไวแตเพียงเบื้องตนวา สภาผูแทนราษฎร (The House of
Representatives) วุฒิสภา (The Senate) และประธานาธิบดี (The President) จําตองพิจารณา
และใหความเห็นชอบรางรัฐบัญญัติครบถวนทั้ง ๓ องคกร จึงจะมีผลใชบังคับเปนกฎหมาย กลาวคือ
ทัง้ สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภายอมไดรับโอกาสในการชี้แจงแสดงความเห็นสําหรับการพิจารณา
กลั่นกรองรางรัฐบัญญัติและมีมติเห็นชอบดวยเสียงขางมากปกติ (Simple majority vote) เพื่อเสนอ
รางรัฐบัญญัตินนั้ ตอประธานาธิบดีเพื่อลงนามใหมีผลใชบังคับเปนกฎหมายตอไป ทั้งนี้ ประธานาธิบดี
มีอํานาจในการยับยัง้ รางรัฐบัญญัติได (Veto) โดยฝายนิติบัญญัติก็สามารถใชอํานาจในการยืนยัน
ร า งรั ฐ บั ญ ญัติ (Override Veto to enact into Law ) ได เช น กั น ด ว ยวิ ธี ก ารมี ม ติ ย ืน ยัน
ร า งรั ฐ บั ญ ญั ติ ด  ว ยจํ า นวนเสี ย งไม น  อ ยกว า ๒ ใน ๓ ของสมาชิ ก เท า ทีม่ ี อ ยู ข องแต ล ะสภา ๑๐
อย า งไรก็ ต าม รั ฐ ธรรมนู ญ มิไ ด อ ธิ บ ายถึ ง บทบั ญ ญั ติ ใ นส ว นทีเ่ กี ่ย วข อ งกั บ ระบบงานนิ ติ บั ญ ญั ติ
(Legislative Procedure) ไวโดยละเอียด จําตองศึกษาจากขอบังคับและแนวทางปฏิบตั ทิ ่เี กี่ยวของตอไป

Ibid., p. 27.
“... To make all laws which shall be necessary and proper for carrying into execution the foregoing
powers, and all other powers vested by this Constitution in the government of the United States, or in any
department or officer thereof. ...”
๘
Steven S. Smith, Jason M. Roberts and Ryan J. Vander, The American Congress, pp. 34-35.
๙
Craig R. Ducat, Constitutional Interpretation Volume I: Powers of Government. 10thedition. (Ohio:
Wadsworth Cengage Learning, 2013), p.109. และ Daniel Wit and P. Alan Dionisopoulos, Our American Government
and Political System; Structure and Function,p.296. and Ralph A. Rossum and Alan Tarr G, American Constitutional
Law volume I The Structure of Government, p. 124.
๑๐
Steven S. Smith, Jason M. Roberts and Ryan J. Vander, The American Congress, p. 34. and Ralph A.
Rossum and G Alan Tarr, p. 17.
๖
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บทบัญญัติเกี่ยวกับกระบวนนิติบัญญัติของสภาคองเกรส
ไดบัญญัติไว ในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑ ขอ ๗
การพิจารณารางรัฐบัญญัติ (Article I, Section 7)๑๑ ดังนี้
“ขอ ๗ รางรัฐบัญญัติทมี่ ีผลเปนการขึ้นภาษีจะตองเสนอใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณากอน
แตวุฒิสภาอาจเสนอหรือเห็นชอบโดยมีการแกไขเชนเดียวกับรางรัฐบัญญัติอื่นได
รางรัฐบัญญัติทุกฉบับตองผานการพิจารณาใหความเห็นชอบของสภาผูแทนราษฎร
และวุฒิสภากอนการประกาศใชเปนกฎหมาย รางรัฐบัญญัติที่ผานการพิจารณาแลวจะตอง
เสนอให ป ระธานาธิ บ ดีแ ห ง สหรั ฐ พิจ ารณา หากประธานาธิบดีเห็นชอบดวยจะตองลงนามใน
รางรัฐบัญญัตินั้น แตหากไมเห็นดวย จะตองสงคืนพรอมเหตุผลที่คัดคานไปยังสภาที่มีการเริ่มพิจารณา
รางรัฐบัญญัตินั้นและสภานั้นจะดําเนินการพิจารณาทบทวนรางรัฐบัญญัตินั้นอีกครั้งหากภายหลัง
การพิจารณาทบทวนแลว ดวยมติสองในสามของสมาชิกสภานัน้ เห็นชอบดวยกับรางรัฐบัญญัตินัน้
ใหสงรางรัฐบัญญัตินั้นพรอมดวยเหตุทีค่ ัดคานของประธานาธิบดีไปยังอีกสภาหนึ่ง ซึ่งจะทําการ
ทบทวนเชนเดียวกัน ถาสภาหลังนี้มมี ติเห็นชอบดวยเสียงสองในสามของสมาชิกสภา ใหรา งรัฐบัญญัติ
นั้นมีผลใชบงั คับเปนกฎหมายได ในกรณีเชนวานี้ทุกกรณี มติของทั้งสองสภาใหคิดจากเสียงที่ขานรับ
วาเห็นชอบกับไมเห็นชอบ และใหแสดงรายชื่อของผูทีเ่ ห็นชอบ
และคัดคานรางรัฐบัญญัติไวในรายงานการประชุมของแตละสภา
ตามลําดับ ถารางรัฐบัญญัติใดประธานาธิบดีไมสงคืนไปยังสภา
ภายใน ๑๐ วัน (ไมนับรวมวันอาทิตย) นับแตไดมีการนําเสนอ
ตอประธานาธิบดี ใหรางรัฐบัญญัตินนั้ มีผลใชบังคับเปนกฎหมาย
ได ดุ จ ดั ง ประธานาธิ บ ดี ไ ด ล งนามแล ว เว น แต รั ฐ สภาเองทํ า ให
ไมสามารถสงคืนมาไดในกําหนด ดวยการปดการประชุมกอนครบ
กําหนดสง ใหรางรัฐบัญญัตินั้นไมมีผลเปนกฎหมาย
US Constitution: Article I, Section 7 ;
“All bills for raising revenue shall originate in the House of Representatives; but the Senate may propose
or concur with amendments as on other Bills.
Every bill which shall have passed the House of Representatives and the Senate, shall, before it
become a law, be presented to the President of the United States; if he approve he shall sign it, but if
not he shall return it, with his objections to that House in which it shall have originated, who shall enter the
objections at large on their journal, and proceed to reconsider it. If after such reconsideration two thirds of that
House shall agree to pass the bill, it shall be sent, together with the objections, to the other House, by which
it shall likewise be reconsidered, and if approved by two thirds of that House, it shall become a law. But in
all such cases the votes of both Houses shall be determined by yeas and nays, and the names of the persons
voting for and against the bill shall be entered on the journal of each House respectively. If any bill shall not
be returned by the President within ten days (Sundays excepted) after it shall have been presented to him, the
same shall be a law, in like manner as if he had signed it, unless the Congress by their adjournment prevent its
return, in which case it shall not be a law.”
๑๑
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ทุกคําสัง่ มติ หรือการลงคะแนนเสียงซึ่งกระทํารวมกันทัง้ วุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎร
จําเปนตอง (ยกเวนปญหาการปดการประชุม) นําเสนอตอประธานาธิบดีแหงสหรัฐเพื่อใหความเห็นชอบ
หรือไมเห็นชอบกอนที่จะมีผลบังคับ กรณีทปี่ ระธานาธิบดีไมเห็นชอบจะตองมีการพิจารณาอีกครั้ง
ดวยเสียงสองในสามของวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎร ตามกฎเกณฑและขอจํากัดเชนเดียวกับกรณี
การพิจารณารางรัฐบัญญัติ”

จากบทบัญญัติในมาตรา ๑ ขอ ๗ สามารถอธิบายสาระสําคัญได ดังนี้
๑. การเสนอรางรัฐบัญญัติที่เพิ่มภาษีตองเริ่มกระบวนการเสนอที่สภาผูแทนราษฎร
รัฐธรรมนูญกําหนดใหรางรัฐบัญญัติที่มีผลเปนการเพิม่ ภาษีจะตองไดพิจารณาโดย
สภาผูแ ทนราษฎรเปนสภาแรก ซึ่งยอมหมายความวา เฉพาะแตสภาผูแ ทนราษฎรเทานั้นที่มสี ทิ ธิเสนอ
รางรัฐบัญญัตทิ ่มี ผี ลเปนการเพิม่ ภาษี สวนวุฒสิ ภาทีพ่ จิ ารณาในลําดับถัดไปนัน้ มีอาํ นาจทีจ่ ะเปลีย่ นแปลง
รางรัฐบัญญัตแิ ละพิจารณาใหความเห็นชอบหรือไม เมื่อวุฒสิ ภาใหความเห็นชอบรางรัฐบัญญัตนิ ้นั ก็จะ
ถูกนําเสนอตอประธานาธิบดีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ๑๒
การที่รัฐธรรมนูญกําหนดใหรางรัฐบัญญัติทมี่ ีผลเปนการเพิ่มภาษีจะตองไดรับการพิจารณา
โดยสภาผูแทนราษฎรเปนสภาแรกนี้ ก็ดวยเหตุทวี่ าคณะผูรางรัฐธรรมนูญประสงคจะใหสภาผูแทน
ราษฎรซึง่ ไดรับการเลือกตัง้ โดยตรงจากประชาชนและเลือกตัง้ บอย ๆ ในทุก ๒ ป ซึง่ มีความใกลชิด
กับประชาชน ไดพิจารณารางรัฐบัญญัติทจี่ ะกระทบตอประชาชน อีกทัง้ คณะผูรางรัฐธรรมนูญ
ยังคงตระหนักถึงวลีทใี่ ชในการตอสูเพื่อใหไดมาซึ่งอิสรภาพในชวงการแยกตัวออกจากอังกฤษที่วา
“ไมมีการเก็บภาษี โดยไมมีผูแทน” (no taxation without representation) ซึ่งเปนวลีที่ใชกัน
มาตั้งแต ค.ศ. ๑๒๑๕ ในการบังคับใหกษัตริยอ งั กฤษตองลงนามในการจํากัดพระราชอํานาจของตนเอง
ในมหาบัตร (Magna Carta)๑๓13
๒. รางรัฐบัญญัติตองไดรับการพิจารณาจากสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา
รางรัฐบัญญัติ (Bill) ที่จะประกาศใชเปนกฎหมาย (Act) ไดนั้น จะตองผานการพิจารณา
ความเห็นชอบของทั้งสภาผูแ ทนราษฎรและวุฒสิ ภา โดยรางรัฐบัญญัตอิ ่นื ที่ไมใชรา งรัฐบัญญัตเิ กี่ยวกับ
การขึ้นภาษีน้นั อาจมีการเสนอใหสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาพิจารณากอนก็ได ไมจําตองเริ่มตน
การพิจารณาที่สภาผูแ ทนราษฎรเสมอไป เมื่อรางรัฐบัญญัตผิ า นการพิจารณาของทั้งสองสภาแลวก็จะ
มีการนําเสนอใหประธานาธิบดีพจิ ารณาตอไป อนึ่ง สําหรับการพิจารณารางรัฐบัญญัตใิ นรายละเอียดนั้น
รัฐธรรมนูญไมไดกลาวถึงไวเปนผลใหแตละสภาตองกําหนดรายละเอียดไวในขอบังคับของสภา๑๔

มานิตย จุมปา, รัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกา คําอธิบายเรียงมาตราพรอมคําพิพากษาศาลฎีกา, (กรุงเทพฯ: วิญูชน,
๒๕๕๒), หนา ๖๓-๖๔.
๑๓
เพิ่งอาง, หนา ๖๔.
๑๔
เพิ่งอาง, หนา ๖๔.
๑๒
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๓. ประธานาธิบดีมีอํานาจในการใหความเห็นชอบและยับยั้งรางรัฐบัญญัติ
คณะผู  ย กร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ได ว างแนวทางเกี ่ย วกั บ กระบวนการให ค วามเห็ น ชอบ
และยับยั้งรางรัฐบัญญัติของประธานาธิบดี ในมาตรา ๑ ขอ ๗ ซึ่งภายหลังจากที่ท้งั สองสภาไดพจิ ารณา
และให ค วามเห็ น ชอบร า งรั ฐ บัญ ญัติ แ ล ว จํ า ต อ งเสนอร า งรั ฐ บั ญ ญั ติ นั ้น ต อ ประธานาธิ บ ดี
เพือ่ ประธานาธิบดีจะไดพิจารณาใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบในรางรัฐบัญญัติทผี่ านการพิจารณา
ของรัฐสภามาแลว โดยหากประธานาธิบดีใหความเห็นชอบและลงนามแลวกฎหมายนั้นยอมมีผล
ใชบังคับเปนกฎหมาย
อยางไรก็ตาม กรณีที่ประธานาธิบดีพิจารณาแลวไมเห็นชอบกับรางรัฐบัญญัติใดภายใน
๑๐ วัน ยอมถือวาประธานาธิบดีใชอํานาจยับยั้งรางรัฐบัญญัติ (Veto) ซึ่งจะสงผลใหมีการสงคืน
รางรัฐบัญญัตินัน้ ไปยังสภาทีเ่ ริม่ ตนพิจารณารางรัฐบัญญัตินั้น เพื่อใหมีการพิจารณาทบทวน
อีกครั้ง พรอมกับคําคัดคานของประธานาธิบดี ซึ่งในการพิจารณาทบทวนนั้น หากสภาจะมีมติเห็นชอบ
รางรัฐบัญญัตินั้นจะตองอาศัยเสียง ๒ ใน ๓ ของสมาชิกสภาสําหรับการยืนยันรางรัฐบัญญัติ ทั้งนี้
ในการพิจารณาทบทวนของสภาอาจมีการแกไขเปลีย่ นแปลงรางรัฐบัญญัติ เพือ่ ใหเปนทีย่ อมรับ
ของประธานาธิบดีได๑๕
ประธานาธิบดีมีเวลา ๑๐ วัน นับแตไดรับรางรัฐบัญญัติในการพิจารณาใหความเห็นชอบ
หรือไมเห็นชอบ โดยระยะเวลา ๑๐ วันนี้ ไมนับรวมวันอาทิตย โดยหากประธานาธิบดีไมดําเนินการ
ใด ๆ เกี่ยวกับรางรัฐบัญญัติที่มีการนําเสนอจนระยะเวลาลวงพน ๑๐ วันไป รางรัฐบัญญัตินั้น
จะถูกนําไปประกาศใชเปนกฎหมายโดยอัตโนมัติ อยางไรก็ตาม หากเปนชวงระยะเวลาปลาย
สมัยประชุมและประธานาธิบดีไมดําเนินการใด ๆ ภายใน ๑๐ วันหลังจากทีไ่ ดรับรางรัฐบัญญัติ
และระยะเวลา ๑๐ วันไดส้ินสุดลงภายหลังจากที่สภาคองเกรสไดปด สมัยประชุมไปแลว กรณียอ มถือวา
ประธานาธิบดีใชสิทธิยับยั้งรางรัฐบัญญัติที่เรียกวา “Pocket Veto” ซึ่งถือวาเปนการยับยั้งเด็ดขาด
เพราะไมมีการสงคืนใหสภาพิจารณา เนื่องจากสภาไดสิ้นสุดสมัยประชุมไปแลว (Adjournment)๑๖
สภาคองเกรสยอมไมอยูในวิสัยที่จะยืนยันรางรัฐบัญญัติที่ประธานาธิบดีใชอํานาจยับยั้งไดอีกตอไป
ดังนั้น เมื่อสภาคองเกรสไดปด สมัยประชุมสภาไปแลว หากประธานาธิบดีคดั คาน (veto) รางรัฐบัญญัติ
ใด ๆ หรือไมสงรางรัฐบัญญัติกลับคืนไปยังรัฐสภา รางรัฐบัญญัตินั้น ๆ ยอมเปนอันตกไป๑๗
ในเรื่องการใชอํานาจยับยัง้ ของประธานาธิบดีนี้ เมื่อพิจารณาจากรัฐธรรมนูญจะเห็นไดวา
รัฐธรรมนูญกําหนดไวในลักษณะที่วา การใหความเห็นชอบหรือไมใหความเห็นชอบนั้นตองกระทําตอ
รางรัฐบัญญัติท้งั ฉบับที่เสนอใหประธานาธิบดี แตอยางไรก็ตาม ในป ค.ศ. ๑๙๙๖ รัฐสภาไดใหอาํ นาจ
แกประธานาธิบดีในการที่จะยับยัง้ รางรัฐบัญญัติเปนบางมาตราหรือบางสวน ซึ่งเรียกการใหอํานาจนี้
แกประธานาธิบดีวา “The Line-Item Veto” ซึ่งประธานาธิบดี Clinton ไดใชอํานาจนี้ถึง ๘๒ ครั้ง
อนึ่ ง มี ก ารเสนอเรื ่อ งให ศ าลฎี ก าพิ จ ารณาว า การที่ใ ห อ ํา นาจแก ป ระธานาธิ บ ดี ท ีจ่ ะยับ ยัง้
เพิ่งอาง, หนา ๖๕.
เพิ่งอาง, หนา ๖๔-๖๕.
๑๗
Steven S. Smith, Jason M. Roberts and Ryan J. Vander, The American Congress, p.37.
๑๕
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รางรัฐบัญญัติเปนบางสวนนี้ชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือไม ซึ่งศาลฎีกาวินิจฉัยวาไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ
เพราะรั ฐ ธรรมนู ญ ให อ ํา นาจประธานาธิ บ ดี ไว แ ต เ ฉพาะการให ค วามเห็ น ชอบหรื อ ไม เ ห็ น ชอบ
รางรัฐบัญญัติทั้งฉบับเทานั้น๑๘
ใน คดี Clinton v. City of New York, 524 U.S. 417 (1998) มีขอ เท็จจริงโดยยอวารัฐสภา
ไดตรารัฐบัญญัติทชี่ ื่อวา The Line-Item Veto Act ใหอํานาจแกประธานาธิบดีทีจ่ ะยับยัง้ สวนใด
สวนหนึ่งของรางรัฐบัญญัติ แทนที่จะยับยั้งรางรัฐบัญญัตทิ ้ังฉบับ City of New York ซึ่งไดรบั ผลกระทบ
จากการใชอํานาจนี้ของประธานาธิบดีนาํ เสนอคดีสกู ารพิจารณาของศาลสูงหรือศาลฎีกาแหงสหรัฐไดมี
คําพิพากษาโดยสรุปวา รัฐสภาไมมีอํานาจในการตรารัฐบัญญัติเชนนี้ เพื่อใหอํานาจแกประธานาธิบดี
เพราะจะเปนการขัดกับรัฐธรรมนูญที่กาํ หนดใหประธานาธิบดีใหความเห็นชอบหรือยับยั้งรางรัฐบัญญัติ
ทั้งฉบับ มิใชแตเฉพาะเพียงสวนใดสวนหนึ่ง๑๙
อนึ่ ง นอกเหนื อ ไปจากการที ่รั ฐ ธรรมนู ญ ได ใ ห อํ า นาจแก ป ระธานาธิ บ ดี ใ นการยั บ ยัง้
รางรัฐบัญญัติแลว รัฐสภาไดประยุกตใชหลักการเดียวกันนี้ในการที่รัฐสภาสงวนอํานาจในการให
ความเห็นชอบกฎเกณฑทอี่ อกโดยหนวยงานของฝายบริหาร ซึ่งเกิดขึ้นในชวง New Deal ซึ่งมี
การตรากฎเกณฑของฝายบริหารจํานวนมาก การใชอํานาจของรัฐสภาเชนนี้ไดเกิดประเด็นขึ้นสู
การพิจารณาของศาลฎีกา ดังทีป่ รากฏในคดี Immigration and Naturalization Service v.
Chadha, 462 U.S. 919 (1983) ประเด็นที่สาํ คัญที่ศาลพิจารณา คือ กฎหมายที่ตราขึ้นโดยรัฐสภาแลว
มีการสงวนอํานาจในการยับยัง้ การใชอํานาจของฝายบริหารนั้นขัดตอหลักการแบงแยกอํานาจหรือไม
ในการนี้ ศาลฎีกาเห็นวาการใชอํานาจนิติบัญ ญัติของรัฐสภานั้นตองเปนการใชโดยสภาทั้งสอง
คือ สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภารวมกัน และมีการลงนามโดยประธานาธิบดี ดังนั้น การที่ฝาย
นิติบัญญัติทรงไวซงึ่ อํานาจในการยับยัง้ เชนนีเ้ ปนการปฏิเสธสิทธิในการยับยัง้ ทีร่ ัฐธรรมนูญมอบใหเปน
ของประธานาธิบดีท่ีจะมีสว นในกระบวนการนิตบิ ญ
ั ญัติ จึงเปนการละเมิดตอหลักการแบงแยกอํานาจ๒๐

ขอบังคับและทางปฏิบัติ ในวงงานรัฐสภา
รายละเอี ย ดเกี ย่ วกั บ ขั น้ ตอนและวิ ธี ก ารสํ า หรั บ กระบวนการนิ ติ บั ญ ญั ติ ข องทั ง้ ๒ สภา
ลวนแลวแตเปนไปตามที่กาํ หนดไวในขอบังคับการประชุมของแตละสภาตามที่รฐั ธรรมนูญไดใหอาํ นาจ
แตละสภาในการจัดใหมีขอบังคับการประชุม (Procedural Rule) ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑ ขอ ๕
สําหรับใชในการดําเนินงานโดยรัฐธรรมนูญมิไดบัญญัติถึงรายละเอียดในประการขางตนไว๒๑ ทั้งนี้
ในแตละสภามีขอบังคับการประชุมทีม่ ีความแตกตางกันโดยสิ้นเชิง กลาวคือ ขอบังคับการประชุม
ของสภาผูแ ทนราษฎรจะมีความยาวมากกวาขอบังคับการประชุมของวุฒสิ ภากวาเทาตัว เพราะในสภา
ผู แ ทนราษฎรนั ้น มีก ารจั ด ให ม ีห ลั ก เกณฑ ต  า ง ๆ สํ า หรั บ การประชุ ม อยู  โ ดยตลอด สํ า หรั บ ใน
มานิตย จุมปา, หนา ๖๗.
เพิ่งอาง, หนา ๖๗.
๒๐
เพิ่งอาง, หนา ๖๗-๖๘.
๒๑
Steven S. Smith, Jason M. Roberts and Ryan J. Vander, The American Congress, p.210.
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แผนภาพแสดงกระบวนการนิติบัญญัติของสภาคองเกรส

ऄफऱयडࣜࣜࣜࣜ

ࣜ

ࣜ

ࣜࣜࣜ ࣜएडपझरडࣜ

Bill Introduction

Bill Introduction

Committee/Subcommittee
Hearings and Markup

Committee/Subcommittee
Hearings and Markup

Committee on Rules
(Major Legislation)

Floor

Floor

Conference Committee
President

Veto

VVeto

Sign
Law
Sign into Law
Override

Override Veto to Enact
Into Law

Override

(ที่มา; Steven S. Smith, Jason M. Roberts and Ryan J. Vander, The American Congress, 5th edition, (New York :
Cambridge University Press), 2007, p. 212.)
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ประวัตศิ าสตรการดําเนินงานของวุฒสิ ภานั้นมีการจํากัดโอกาสในการแกไขเพิ่มเติมกฎเกณฑใหมจงึ ทําให
ขอบังคับการประชุมไมไดรับการแกไขเพิ่มเติมมากนัก๒๒ ประกอบกับการทีว่ ุฒิสภามีลักษณะเปน
“สภาตอเนื่อง” หรือ “Continuing body”๒๓ อันเปนลักษณะสําคัญอยางยิ่งที่สามารถลดปญหา
ของระบบงานนิติบัญญัติของวุฒิสภาสหรัฐอเมริกา ใหปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ๒๔
เพราะมีสมาชิกวุฒิสภาจํานวนกวา ๒ ใน ๓ ที่ไดมีประสบการณดานนิติบัญญัติปฏิบัติหนาที่
ในสภาชุดกอนมาแลว๒๕ เนื่องจากสมาชิกวุฒิสภาเปนจํานวน ๒ ใน ๓ ของสมาชิกวุฒิสภากลุมบุคคล
ชุดเดิมยอมกาวสูการปฏิบัติหนาทีใ่ นวุฒิสภาและในสภาคองเกรสสมัยประชุมหรือชุดตอ ๆ ไปอยาง
ต อ เนื ่อ ง โดยที ่จ ะไม ป รากฏว า การประชุ ม ของวุ ฒิ ส ภาในสมั ย ใดจะเป น การปฏิ บั ติ ห น า ที ่
โดยสมาชิกวุฒิสภาชุดใหมทั้งหมด จึงทําใหขอบังคับการประชุมมีผลใชบังคับอยูตอไปอยางตอเนื่อง
ตามไปดวย เวนแตวุฒิสภาจะมีมติเปนประการอื่น ในขณะที่สภาผูแทนราษฎรจะมีการจัดทํา
ข อ บั ง คับ การประชุม ขึน้ ใหม ใ นโอกาสแรกที ่เริ ่ม สมั ย ประชุ ม ของสภาชุ ด ใหม อย า งไรก็ ต าม
ก็มักมีการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดไมแตกตางไปจากเดิมมากนัก๒๖
แนวคิดวาดวยกฎหมายรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา ยังไดยอมรับวาหลักเกณฑและวิธีการ
ในการดําเนินงานมีพัฒนาการจากการที่สภาคองเกรสมีมติยอมรับแนวทางปฏิบัติทเี่ คยปรากฏมากอน
(Informal practices and recognized Precedents) สําหรับกําหนดเปนแนวทางการดําเนินงาน
ในวงงานของสภาดวยในลักษณะเดียวกันกับขอบังคับการประชุม (Standing rules) ของแตละสภาที่
แตละสภาไดมีมติกาํ หนดไวอยางเปนทางการตามรัฐธรรมนูญดวย๒๗ ทั้งในประการสําคัญอาจพิจารณา
ไดวา แตละสภาตางมีขอ บังคับและหลักเกณฑท่มี ีคา บังคับเทียบเทาขอบังคับการประชุมตามรัฐธรรมนูญ
แยกตางหากจากกันและสามารถมีมติเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติมตลอดจนยกเวนการใชบังคับไดดวย
ตามที่แตละสภาเห็นควร๒๘
(โปรดติดตามตอนตอไป)

Ibid., pp. 207-208.
William Mckay and Charles W. Johnson, Parliament and Congress: representation and Scrutiny in the
twenty-first century, (New York: Oxford University Press, 2010), p.34.
๒๔
William J. Keefe and Morris S. Osgul, The American Legislative Process, 5th ed., (New Jersey:
Prentice-Hall, 1981), p.49.
๒๕
Ibid., p.56.
๒๖
Steven S. Smith, Jason M. Roberts and Ryan J. Vander, The American Congress, pp. 207-211.
๒๗
Ibid.
๒๘
Ibid.
๒๒
๒๓
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จุฬารัตน วงษนอย
เจาพนักงานบันทึกขอมูลอาวุโส

การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
(Mass Rapid Transit Authority of Thailand :
MRTA) จัดตั้งตามพระราชบัญญัติการรถไฟฟาขนสง
มวลชนแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ เรียกโดยยอวา
“รฟม.” มีฐ านะเป น รั ฐ วิ ส าหกิ จ ปจ จุ บ ัน อยู ภ ายใต
การกํ า กั บ ของรั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงคมนาคม
โดยมีวัตถุประสงคในการดําเนินการรถไฟฟาในกรุงเทพ
มหานครและปริมณฑล รวมทัง้ จังหวัดอื่นตามทีก่ ําหนด
โดยพระราชกฤษฎีกาหรือระหวางจังหวัดดังกลาว ศึกษา
วิเคราะห และจัดทําโครงการและแผนงานเกี่ยวกับกิจการ
รถไฟฟาเพือ่ ปรับปรุงและพัฒนาใหทนั สมัย ซึง่ รฟม. เปน
องคกรหลักในการจัดใหมีบริการรถไฟฟาขนสงมวลชน
ที่มีประสิทธิภาพและครบวงจรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ
ของประชาชน

www.mrta.co.th

ศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ
(องคการมหาชน) (The SUPPORT Arts and Crafts
International Centre of Thailand (Public
Organization)) หรือ “SACICT” (อานพองเสียงกับคําวา
“ศักดิ์สิทธิ์” ในภาษาไทย) จัดตั้งเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๔๖ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนยสงเสริม
ศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖
โดยมีวตั ถุประสงคเพื่อสงเสริมสนับสนุนใหมีการประกอบ
อาชี พ ผสมผสานเพื ่อ สร า งผลิ ต ภั ณ ฑ ศิ ล ปหั ต ถกรรม
พื้นบานตามโครงการสงเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจา
สิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินีนาถ และสงเสริมสนับสนุนดานการ
ตลาดสํ า หรั บ ผลิต ภั ณ ฑ ดั ง กล า วทัง้ ในประเทศและ
ตางประเทศ
ภายในเว็บไซตไดเผยแพรองคความรูท ่เี กีย่ วกับ
ผลิตภัณฑศิลปาชีพทีส่ ําคัญตาง ๆ คือ งานเครื่องเงิน
เครื่องทอง งานถมทอง งานครํ่า งานลงสียา งานทอผา
งานจักสาน งานแกะสลัก และงานศิลปะประดิษฐตาง ๆ
ผู ส นใจสามารถติ ด ตามข า วสารการจั ด กิ จ กรรมของ
SACICT ผานชองทาง www.sacict.or.th , facebook.
com/sacict หรือสายดวน 1289

www.sacict.or.th
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การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

(กนอ.) เปนรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม

จัดตั้งขึ้นตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๙ ลงวันที่
๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ และภายหลังตอมาไดมกี ารตราเปน
พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๒๒
การจัดตั้ง กนอ. มีวัตถุประสงคเพื่อเปนกลไก
ของภาครั ฐ ในการขั บ เคลื่ อ นภาคอุ ต สาหกรรมของ
ประเทศในการเพิม่ มูลคาการลงทุนของภาคอุตสาหกรรม
โดยการจัดตัง้ นิคมอุตสาหกรรม และรองรับการประกอบ
กิจการโรงงานอุตสาหกรรมใหอยูรวมกันอยางเปนระบบ
เพื่อสนับสนุนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน
ควบคูไ ปกับการจัดการดานสิง่ แวดลอม และกอใหเกิดการ
กระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไปสูท กุ
ภูมภิ าคของประเทศอยางสมดุลและยัง่ ยืน ทัง้ นีร้ วมถึงการ
ขยายขอบเขตของการพัฒนาพืน้ ทีจ่ ากภาคอุตสาหกรรมสู
ภาคบริการ
นอกจากนี้ กนอ. ไดจัดตั้งศูนยปฏิบัติการใน
การกํากับดูแลและเฝาระวังคุณภาพสิง่ แวดลอมและความ
ปลอดภัยสําหรับภาวะฉุกเฉิน ซึง่ มีการเชือ่ มโยงขอมูลของ
นิคมอุตสาหกรรมทั้ง ๗ แหงเขาสูศูนยปฏิบัติการ ไดแก
นิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด อิสเทิรน ซีบอรด ภาคเหนือ
บางปะอิน ลาดกระบัง ภาคใต และสมุทรสาคร

สํานักกิจการอวกาศแหงชาติ (Space

Affairs Bureau Thailand) สังกัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร จัดตั้งตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ เปนหนวยงาน
ดานอวกาศในการพัฒนากิจการดาวเทียมเพือ่ การสือ่ สาร
ของประเทศให ส ามารถแข ง ขั น ได ใ นภู มิภ าคอาเซี ย น
ซึ่ง สํ า นั ก กิ จ การอวกาศแห ง ชาติ ไ ด มีก ารนํ า ดาวเที ย ม
มาใชประโยชนในประเทศไทยกับงานสาขาตาง ๆ เชน
การวิเคราะห วิจัยทางวิทยาศาสตรและดาราศาสตร
การสื่อสารโทรคมนาคม การใชขอมูลภาพจากดาวเทียม
เพือ่ วางแผนพัฒนาประเทศ การใชงานดานความมัน่ คงและ
การปองกันประเทศ การอุตนุ ยิ มวิทยาและการเฝาระวังภัย
ธรรมชาติ เปนตน
เว็บไซตน้ีไดรวบรวมความรูท่ัวไปดานกิจการ
อวกาศ ศัพทอวกาศ บริการแนะนําซอฟตแวร เชน
โปรแกรม STAR CHART สําหรับดูตาํ แหนงดาวและกลุม
ดาวตาง ๆ โปรแกรม Orbitron ที่ใชในการคํานวณหา
ตําแหนงของดาวเทียม เปนตน ผูท่สี นใจสามารถติดตาม
ขาวสารความรูไ ดจากเว็บไซตน้ี
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