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บรรณาธิการแถลง

 สาํหรับ “จลุนติ”ิ ฉบบันี ้ทางกองบรรณาธิการไดพจิารณาเห็นถงึความสําคญัในประเด็นเก่ียวกับ
การจัดตั้ง “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” (Special Economic Zone : SEZ) ซึ่งเปนนโยบาย
ทางเศรษฐกิจที่สําคัญของรัฐบาลชุดปจจุบันที่ ได มีความพยายามผลักดันใหเกิดผลสัมฤทธิ์
อยางเปนรูปธรรม โดยเฉพาะการมีคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ ๗๒/๒๕๕๗ เรื่อง การแตงตั้ง
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ รวมถึงคําสั่ง
คณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๑๗/๒๕๕๘ เรื่อง การจัดหาที่ดินเพ่ือใชประโยชนในเขตพัฒนา
เศรษฐกจิพเิศษ ลงวนัที ่๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ รวมทัง้การเรงรดัใหมกีารตรากฎหมายเฉพาะเพือ่จดัตัง้
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มอบหมาย
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณารางพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. .... เพื่อเปนกลไก
ในการขับเคล่ือนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษท่ีครอบคลุมการพัฒนาพ้ืนที่ และเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษช้ันนอกตามแนวชายแดนเพ่ือใหการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษเปนไปดวยความรวดเร็ว 
และใหคํานึงถึงขอกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เก่ียวของเพ่ือใหการบริหารจัดการในพ้ืนที่เปนไป
อยางมปีระสทิธภิาพมใิหเกดิความขดัแยงกนั และในขณะเดยีวกันกน็าํไปสูปญหาขอถกแถลงกนัทางวชิาการ
และขอพิจารณาถึงแนวทางสําหรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทยวา สมควร
จะเปนไปในทิศทางใดจึงจะมีความเหมาะสมและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดทั้งตอประเทศชาติ
และประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยสวนรวมใหมากที่สุด

 ดวยเหตุผลดังกลาวกองบรรณาธิการวารสาร “จุลนิติ” จึงไดทําการสัมภาษณความเห็น
ทางวิชาการดานกฎหมายในประเด็นเรื่อง “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ : แนวทางและรูปแบบ
ที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย” จากผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ
ที่เกี่ยวของ อันประกอบดวย  นายปกรณ  นิลประพันธ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
นางสาวพจณ ี อรรถโรจนภญิโญ รองเลขาธกิารคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติ 
และผูชวยศาสตราจารย ดร. อนุสรณ  ธรรมใจ รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ และ
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยรงัสติ ทัง้นี ้เพือ่ใหทราบถึงแนวความคิดและท่ีมาของการจัดตัง้
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มาตรการและกฎหมายท่ีเก่ียวของในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
รวมถึงประโยชนและผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นตามมาภายหลังการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ตลอดจนเพ่ือใหทราบถึงแนวทางการแกไขปญหาและขอเสนอแนะเพ่ือใหการจัดตั้งเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษไดประโยชนสูงสุดทั้งตอประเทศชาติและประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

 สาํหรบับทความทางวชิาการอ่ืน ๆ  นัน้ ใครขอเสนอบทความเร่ือง “ประสิทธิภาพของ “รฐัสภา” 
ภายใตเจตนารมณของ “รัฐธรรมนูญ” ตอนที่ ๒” โดยนายปณิธัศร  ปทุมวัฒน และสําหรับเนื้อหา
ในสวนอื่นยังคงเขมขนดวยขอมูลทางวิชาการดานกฎหมายที่เปนประโยชนตองานในดานนิติบัญญัติ
ของสภานิติบัญญัติแหงชาติอีกมากมาย

 กองบรรณาธิการขอขอบคุณผูอานทุกทานที่ไดกรุณาติดตามผลงานของวารสาร “จุลนิติ” 
ดวยดีเสมอมา ซึง่เราพรอมทีจ่ะทาํหนาทีค่ดัสรรบทความและสรางสรรคผลงานทางวชิาการดานกฎหมาย
ที่เปนประโยชนเพื่อนําเสนอแกผูอานทุกทานตอไป 

       กองบรรณาธิการ

       กรกฎาคม ๒๕๕๙



พระราชดํารัส
พระราชทานแกประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปใหม พุทธศักราช ๒๕๔๓

วันศุกรที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๒

 “ . . . เป นเวลาต อเนื่องกันหลายป แล ว  ท ี่บ านเมืองของเรา

มคีวามเปล ี่ยนแปลงมาตลอดทั ้ง ในวิถีทางดําเนินของบ านเมือง

และของประชาชนทั่วไป เปนเหตุใหเราตองประคับประคองตัวมากขึ้น 

เพื่อใหอยู รอดและกาวตอไปโดยสวัสดี. ขาพเจาปรารถนาอยางยิ่ง

ที่จะใหทุกคนเขาใจและเล็งเห็นสถานการณของบานเมืองตามเปนจริง. 

เวลานี้ บานเมืองของเรากําลังตองการการปรับปรุงและการพัฒนา

ที่มปีระสทิธิภาพ. ทางที่เราจะชวยกันไดก็คอืการที่ทําความคิดใหถูก

และแนวแน ในอนัทีจ่ะยึดถือประโยชนของบานเมืองเปนทีห่มาย. ตองเพลา

การคิดถงึประโยชนเฉพาะตัวและความขัดแยงกันในสิ่งที่มิใชสาระลง. 

ตองหันหนาปรึกษากัน ดวยความรูคดิ ดวยความเปนญาติ เปนมิตร 

และเปนไทยดวยกนั. ผูใดมภีาระหนาท่ีอนัใดอยู ก็เรงกระทาํใหสาํเรจ็ลลุวงไป 

ใหทันการณทันเวลา. ผลงานของแตละคนแตละฝายจักไดประกอบ

สงเสริมกันขึ้น เปนความสําเร็จและความเจริญวัฒนาของประเทศชาต.ิ

 ขาพเจาจึงขอใหทานตั ้งความหวัง ตั ้งความเพียรอันมั ่นคงไว 

ที่จะชวยตัวชวยชาติใหหนักแนนยิ่งขึ้น ทัง้ดวยการขะมักเขมนทํางาน

ใหเต็มกําลังความสามารถ ทัง้ดวยการดําเนินชวีิตอยางระมัดระวัง 

ใหรู จ ักพอเหมาะ พอประมาณ จะคิดอานปฏิบัติการใด ใหยึดมั ่น

ในประโยชนสวนรวมและชาติบานเมืองเปนเปาหมายสูงสุด...”
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ
เรื่อง “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ : แนวทางและรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย”

 • บทนําบทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ  ................................................................... ๑

 • คุณปกรณ  นิลประพันธ  ............................................................................................ ๔
  รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 • คุณพจณี  อรรถโรจนภิญโญ  ...................................................................................... ๑๒
  รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

 • ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุสรณ  ธรรมใจ  ................................................................ ๒๑
  รองอธิการบดีฝายวิจัยและวิชาการ และคณบดีคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยรังสติ

   
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

สารบัญ

๒๑ 

creo




๑๒๑

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

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

รางกฎหมายที่นาสนใจ

 • รางพระราชบญัญัตกิารจดัซื้อจดัจางและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. .... 
  (หมวด ๑ บทท่ัวไป ถงึหมวด ๕ การขึ้นทะเบยีนผูประกอบการ)  ................................... ๗๑

แนะนาํกฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

 • พระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. ๒๕๕๙  ........... ๘๙

 • พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๙  .................................................... ๙๗

สรปุคาํพพิากษาของศาล และผลการวนิจิฉยัปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ
 • 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

 • ปญหาเกี่ยวกบัความหมายของคาํวา “เงนิแผนดนิ”  .............................................................. ๑๒๑

๕๕ ๘๙
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ก.ค. - ส.ค. ๕๙๒ จุลนิติ

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ : แนวทางและรูปแบบที่เหมาะสมกับประเทศไทย

(Export Processing Zone) หรือเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (Special Border Economic Zone) 
เปนตน แตก็มีหลักการสําคัญที่คลายคลึงกัน คือ เปนพื้นที่ที่มีการกําหนดขอบเขตอยางชัดเจน 
จัดตั้ง ข้ึนเพ่ือรองรับระบบและนโยบายทางเศรษฐกิจเปนกรณีพิเศษเพื่อส งเสริมการลงทุน
และการพัฒนาพื้นที่ มีการบริหารจัดการที่มีความแตกตางจากพื้นที่อื่น ๆ ทั่วไปหรือแยกสวน
การดําเนินงานออกจากระบบปกติของประเทศ ซึ่งกลไกการบริหารจดัการอาจมกีารกาํหนดหนวยงาน
ที่สามารถใชอํานาจเฉพาะแทนอํานาจของหนวยงานราชการสวนกลาง และอาจมีการออกกฎหมาย
หรือกฎระเบียบเปนพิเศษมารองรับเพื่อใหสามารถบริหารจัดการในลักษณะแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 
มกีารใหสทิธิประโยชนเฉพาะแกผูอยูอาศัยและผูลงทุนในเขตพ้ืนทีน่ัน้ ๆ  รวมท้ังใหสามารถดําเนินธรุกจิ
ภายใตกฎระเบียบที่มีความผอนปรนมากกวากฎหมายตามปกติของประเทศ

  สําหรับแนวคิดการจัดตั้งเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษในสวนของประเทศไทย นั้น 
ที่ผ านมาภาครัฐได มีการศึกษาและมีความ
พยายามในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
มาตามลําดับ อยางไรก็ตามแนวทางการพัฒนา
และขับเคล่ือนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ใหเปนรปูธรรมเร่ิมมทีศิทางการพฒันาทีช่ดัเจนข้ึน
ภายหลังเมื่อคณะรักษาความสงบแห งชาติ 
(คสช.) ไดเขามาบริหารประเทศ และไดกําหนด

เปนนโยบายทางเศรษฐกิจสําคัญ โดยไดเรงรัดผลักดันใหการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษใหเกิด
ผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรม โดยเฉพาะการมีคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๗๒/๒๕๕๗ 
ลงวนัที ่๑๙ มถินุายน ๒๕๕๗ เพือ่แตงตัง้ “คณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ” (กนพ.) ขึน้ 
โดยมีหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ เปนประธาน ผูแทนหนวยงานที่เก่ียวของทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนรวมเปนกรรมการ และเลขาธกิารคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติ
เปนกรรมการและเลขานุการ โดยในการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ไดมีมติใหความเห็นชอบพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสม
ในการจัดตั้งเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกของไทยใน ๕ พื้นที่ เพื่อเปนการเปดพื้นที่
เศรษฐกิจใหมเช่ือมโยงการคาการลงทุนกับประเทศเพื่อนบานโดยใชโอกาสที่ประเทศไทยกาวเขาสู
การเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อกระจายความเจริญสูภูมิภาค ลดความเหล่ือมลํ้าทางรายได 
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดน และแกปญหาความมั่นคงบริเวณชายแดน 
อันประกอบไปดวย อําเภอแมสอด จังหวัดตาก (ติดกับประเทศเมียนมาร) อําเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแกว (ติดกับประเทศกัมพูชา) พื้นที่ชายแดนจังหวัดตราด (ติดกับประเทศกัมพูชา) 
พืน้ทีช่ายแดนจงัหวดัมกุดาหาร (ตดิกบัประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว) และอาํเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา (ดานสะเดา ดานปาดังเบซาร ติดกับประเทศมาเลเซีย) โดยคณะกรรมการ
นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษ (กนพ . )  ได  เห็นชอบหลักเกณฑและวิธีการสนับสนุน



ก.ค. - ส.ค. ๕๙ ๓

บทนําบทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

การจดัตั้งเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษรวม ๔ เรื่อง คอื (๑) สทิธปิระโยชนสาํหรบัการลงทนุ (๒) การใหบรกิาร
จุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ (๓) มาตรการสนับสนุนการใชแรงงานตางดาว และ (๔) การพัฒนา
โครงสรางพื ้นฐานและดานศุลกากรในพื้นทีเ่พื ่อใหสามารถรองรับกิจกรรมในพื้นทีเ่ขตเศรษฐกิจ
พิเศษและเชื ่อมโยงในภูมิภาคไดอย างม ีประสิทธิภาพ โดยในสวนการขับเคลื ่อนมาตรการ
ทางกฎหมายที ่เกี ่ยวของนัน้ รัฐบาลไดเรงรัดใหมีการตรากฎหมายเฉพาะเพื ่อจัดตั ้งเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมือ่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มอบหมายใหหนวยงาน
ทีเ่กี่ยวของพิจารณารางพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. .... เพื่อเปนกลไกในการขับเคลื่อน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที ่ครอบคลุมการพัฒนาพื ้นที ่ และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชั ้นนอก
ตามแนวชายแดนเพื่อใหการลงทนุในเขตเศรษฐกจิพเิศษเปนไปดวยความรวดเรว็และใหคาํนึงถงึขอกฎหมาย 
กฎ และระเบียบทีเ่กี่ยวของเพื่อใหการบริหาจัดการในพื้นทีเ่ปนไปอยางมีประสิทธิภาพมิใหเกิดความ
ขัดแยงกนั และในขณะเดยีวกนักนํ็าไปสูปญหาการถกแถลงกนัทางวชิาการและขอพจิารณาถงึแนวทาง
สําหรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทยวาสมควรจะเปนไปในทิศทางใดจึงจะ
มคีวามเหมาะสมและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดทัง้ตอประเทศชาติและประชาชนในพื้นทีเ่ขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษโดยสวนรวมใหมากที่สุด
 ดงัน้ัน กองบรรณาธิการวารสารจลุนิตจิงึไดดาํเนนิการสมัภาษณเพือ่รบัฟงความคดิเหน็ทางวชิาการ 
ตลอดจนทรรศนะและขอเสนอแนะอนัจะเปนประโยชนตองานดานนติบิญัญตัขิองสภานติบิญัญตัแิหงชาติ 
ในประเด็นเรื่อง “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ : แนวทางและรูปแบบที่เหมาะสมกับประเทศไทย” 
จากผูทรงคณุวุฒิท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญและมปีระสบการณท่ีเก่ียวของ อันประกอบดวย นายปกรณ  
นิลประพันธ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา นางสาวพจณี  อรรถโรจนภิญโญ รองเลขาธิการ
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิและผูชวยศาสตราจารย ดร. อนสุรณ  ธรรมใจ 
รองอธกิารบดฝีายวจิยัและบรกิารวชิาการ และคณบดคีณะเศรษฐศาสตร มหาวทิยาลยัรงัสติ ทัง้นี ้เพื่อให
ทราบถงึแนวความคดิและท่ีมาของการจดัตั้งเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ มาตรการและกฎหมายที่เก่ียวของ
ในการจดัตั้งเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ รวมถงึประโยชนและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาภายหลงั
การจดัต้ังเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ ตลอดจนเพื่อใหทราบถงึแนวทางการแกไขปญหาและขอเสนอแนะ
เพื่อใหการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษไดประโยชนสูงสุดทัง้ตอประเทศชาติและประชาชนในพื้นที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยทานผูอานสามารถศึกษาและติดตามรายละเอียดของเรื่องดังกลาว
ไดในจุลนิติฉบับนี้ 

creo
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“เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ : แนวทางและรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย”

จุลนิติ

 จลุนิติ  : ขอทราบแนวคดิ ท่ีมา และพฒันาการของ
การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษวามีความเปนมา
อยางไร รวมทั้งประสบการณของตางประเทศ และ
ประเทศไทยจะไดรับประโยชนหรือผลกระทบจากการ
จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมากนอยประการใด 

นายปกรณ นิลประพันธ : เดิมระบบเศรษฐกิจโลก
เปนระบบการปกปองคุมครองทางการคา (Protectionism) คือ 
การที ่ทุกประเทศตางมีนโยบายมุ งปกปองสินคาและบริการ
ที่ผลิตในประเทศเพื่อมิใหถูกแขงขันจากสินคาและบริการจาก
ตางประเทศ รฐับาลจะใชมาตรการตาง ๆ  เพื่อกดีกนัการนาํเขาสนิคา
หรือบริการจากตางประเทศ เชน การตั้งกําแพงภาษี การกําหนด
โควตาการนําเขา เปนตน โดยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
(Special Economic Zone : SEZ) เริ่มมีขึ้นในป ค.ศ. ๑๙๘๐ 
ภายหลงัจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองในสาธารณรฐัประชาชนจนี 
โดยนายเติ้ง  เสี่ยวผิง ไดเสนอใหมีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เพ่ือใหการถายโอนอํานาจดานเศรษฐกิจของรฐับาลกลางแกรฐับาล
ทองถิ่นเปนรปูธรรม และใหรัฐบาลกลางมอบอํานาจในการจัดตั้ง
และกํากับดูแลเขตเศรษฐกิจพิเศษแกรัฐบาลทองถิ่น โดยทองถิ่น
ที ่เหมาะสมจะพัฒนาเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื ่อนํารองนั ้น 
นายเติง้  เสี่ยวผิง เห็นควรใหใชเมืองทีอ่ยูใกลเกาะฮองกง ไดแก 
เมืองเสิ่นเจิ้น เมืองซูไห เมืองซัวเถา และเมืองเซี๊ยะเหมิน เปนตน 
เพื่อรองรบัการที่ประเทศองักฤษตองคนืเกาะฮองกงใหแกประเทศจนี
ในป ค.ศ. ๑๙๙๗ โดยลักษณะรวมกันของเขตเศรษฐกิจพิเศษ

๑Master of Law Trade Practices Law University of Sydney ประเทศออสเตรเลีย, น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ปจจุบันดํารงตําหนงรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.

“เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ : แนวทางและรูปแบบที่เหมาะสม
สําหรับประเทศไทย”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
ณ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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ที่จัดตั้งขึ้นทั้ง ๔ แหงนี้ คือ สภาพภูมิประเทศที่อยูติดทะเล ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการขนสง และโดยที่
นายเติ้ง เสีย่วผิงประสงคใหเขตเศรษฐกิจพิเศษเสิ่นเจิ้นเปนแมแบบในการเปดประเทศเพื่อการพัฒนา
และมีการดําเนินการอยางเปนระบบทีเ่อือ้ประโยชนตอการลงทุนของนักลงทุน จึงมีมาตรการตาง ๆ 
ที่เปนปจจัยแหงความสําเร็จหลายมาตรการ ไดแก 
 ๑. การใหสิทธิในการออกนโยบายพิเศษเฉพาะสําหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษทีเ่มืองเสิ่นเจิ้น
ที่เปนอิสระจากรัฐบาลกลางจีน สงผลใหเสิ่นเจิ้นเปนเมืองแรก ๆ ที่นํารองการปฏิรูปในรูปแบบตาง ๆ 
เชน การนาํระบบภาษนีติิบุคคล (Corporate tax) ท่ีแตกตางกันมาใชสาํหรบัผูประกอบการตางประเทศ
และผูประกอบการจีน เพื่อจูงใจใหนักลงทุนตางชาติอยากเขามาลงทุน หรือแมแตการใหสิทธิพิเศษ
ทางดานภาษีแกผูประกอบการในอุตสาหกรรม hi-technology และผูประกอบการในกลุม SMEs 
ซึ่งลวนมีสวนสําคัญในการชวยสรางสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่เอื้อตอการลงทุน 
 ๒. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และสภาพแวดลอมทางการเงินทีเ่หมาะสม เพื่อรองรับ
การเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต ทั้งในสวนของการพัฒนาสนามบิน ทาเรือ ถนน ระบบโทรคมนาคม 
และระบบสาธารณูปโภคตาง ๆ 
 ๓. การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพของรัฐบาลทองถิ ่นเสิ ่นเจิ้น โดยเนนทีค่วามโปรงใส
และยดืหยุนในการบรหิารงานและตดัสนิใจ ทําใหสามารถพฒันาและปฏริปูการดาํเนินงานไดตลอดเวลา 
นอกจากนี้ หนวยงานตาง ๆ ในเมอืงเสิ่นเจิ้นยังมีกระบวนการทํางานในลักษณะที่เรียกวา “One stop 
service” ซึ่งกระบวนการและขั้นตอนการขออนุมัติตาง ๆ ก็มีความเปนมิตรตอภาคธุรกิจคอนขางมาก
 ๔. นโยบายอื่น ๆ ทีส่งเสริมศักยภาพการแขงขันของเมือง ไมวาจะเปนการสงเสริมใหมี
การรวมกลุมกันเปน cluster ของภาคธุรกิจเพื่อใหเกิดการผลิตในปริมาณที่มากและเปนการลดตนทุน
การผลิต (Economies of Scale) การอนุญาตใหนักลงทุนตางชาตสิามารถถอืหุนในกจิการบางประเภทได 
รวมถึงการอนุญาตใหมีการเชาที่ดินและโครงสรางพื้นฐานไดนานถึง ๙๙ ป เปนตน
 ในขณะท่ีระบบเศรษฐกจิโลกในขณะนั้นยังอยูในระบบการคุมครองทางการคา (Protectionism) 
นักลงทุนสวนใหญจึงมุงไปลงทุนในประเทศจีน หลายประเทศทีต่องการกระตุนเศรษฐกิจและดึงดูด
นักลงทุนจงึไดนําเอาแนวคดิเรื่องเขตเศรษฐกจิพิเศษนี้ไปใช ไดแก เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส 
ประเทศจอรแดน ประเทศสิงคโปร ประเทศ
รัสเซีย แมแตประเทศอินเดียและเกาหลีใต
ก็มีการจัดตั ้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษขึ ้น 
แตก็ไมไดรับประโยชนมากนัก ทั้งนี้ เนื่องจาก
ระบบเศรษฐกจิและการคาโลกเริม่มกีารเจรจา
การคาพหภุาครีอบอรุกุวยั (URUGUAY ROUND) 
เพื่อใหมีการเปดการคาเสรอียางกวางขวางขึ้น 
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วิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจโลกเริม่เปดเสรี
มากขึ้น หลาย ๆ ประเทศตางก็มีนโยบายทางภาษี
ท่ีจะใชดงึดดูนักลงทนุ ดงัน้ัน มาตรการทางภาษีของ
แตละประเทศจึงไมแตกตางกนัเทาใดนกั ประเทศจนี
ไดประโยชนจากตนทุนคาแรงขั้นตํ่าภายในประเทศ
เปนปจจัยสําคัญในการแขงขันทางการคายาวนาน
ตอมาอีกเปนเวลาเกือบ ๒๐ ป ปจจุบันความสําเร็จ
หรือความลมเหลวของระบบเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เราไมไดใหความสําคัญเรื่องมาตรการภาษี (Tariff 
Measures) เทาใดนัก เพราะผลจากการคาเสรี
จึงทําใหมาตรการทางภาษีลดลงเปนศูนยเกือบ
ทุกอัตรา สิ่งที่เปนปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งของ
การจัดตั ้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ คือ การจัดใหมี
กระบวนการทํางานในลักษณะจุดเดียวเบ็ดเสร็จ

(One Stop Service) เพื่อใหกระบวนการและขั้นตอนการขออนุมัติตาง ๆ  เอื้อตอการประกอบธุรกิจ
และการลงทนุ หลักการนี้ถกูนําไปปรบัใชในประเทศรสัเซยีแตกลบัไมประสบความสาํเรจ็ เพราะประเทศ
รสัเซยีเปนประเทศที่มีอัตราการเกดิอาชญากรรมสงู ประกอบกับมปีญหาเรื่องการเมอืงระหวางประเทศ 
เชนเดียวกับประเทศอิหรานก็ไมประสบความสําเร็จแตเปนผลสืบเนื่องมาจากปญหาทางการเมือง
เรื่องอาวุธนิวเคลียร สวนที่ประเทศฟลิปปนสก็ไมประสบความสําเร็จเพราะเหตุเกี่ยวกับเรื่องดินฟา
อากาศ จึงเกิดคําถามวาเพราะเหตุใดประเทศในยุโรปจึงไมมีแนวคิดเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษ นั่นเปน
เพราะประเทศในแถบยุโรปมีการนําระบบการผอนคลายกฎระเบียบทางการคา (Deregulation) มาใช 
โดยการปรับปรุงระบบกฎหมาย ลด เลิก กฎระเบียบตาง ๆ ทีไ่มจําเปน และสรางภาระใหแก
ผูประกอบการนอยที่สุด สงเสริมความสามารถในการแขงขันและการลงทุน มีการใชระบบสารสนเทศ
เขามาชวยในการพจิารณาอนมัุติ อนุญาต ปรบัปรงุระบบกฎหมายจากระบบการควบคมุมาเปนการแจง
เพื่อกํากับการประกอบธุรกิจเทานัน้ โดยใหธุรกิจกํากับดูแลกันเอง สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งของ
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ คือ การสรางสภาพแวดลอม (Environment) บรรยากาศภายใน
ประเทศที่เอือ้ประโยชนในการดึงดูดนักลงทุนใหเขามาลงทุนในประเทศ อาทิเชน ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน ระบบการศึกษาของบุตรหลานของผูที่เขามาลงทุน การทองเที่ยวเพื่อผอนคลาย 
ทุกสิ่งรอบตัวจะตองมีการบูรณาการไปพรอม ๆ กันเพื่อใหเปนที่ดึงดูดนักลงทุนตางชาติ 
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 สําหรับประเทศไทยในระยะหลัง เริ ่มมีเสียงเรียกรองจากนักลงทุน และจากประชาชน
ผูประกอบธุรกิจ ใหมีการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษขึ้น จนกระทั่งในป พ.ศ. ๒๕๕๖ รัฐบาลชุด
ทีม่ีนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี ไดมีการออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษขึ้นเพื่อสงเสริมการคา
และการลงทุนของประเทศ ตอมาเมื ่อคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ไดเขามาบริหาร
ประเทศโดยมีคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๗๒/๒๕๕๗ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการนโยบาย
เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ (กนพ.) เพื่อสงเสรมิการคาและการลงทนุของประเทศตามนโยบายการพฒันา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ มีการออกประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ กําหนดพื้นที่
ที่มีศักยภาพเหมาะสมในการจัดตั้งเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในระยะที่หนึ่ง๒ มี ๕ พื้นที่ชายแดน
เพื่อรองรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดแก เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแกว เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

 ๒ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่ ๑/๒๕๕๘ เรื่อง กําหนดพื้นทีเ่ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ลงวันที่ ๑๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๘.
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สงขลา เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด และระยะท่ีสอง๓ อีก ๕ แหง ไดแก เขตเศรษฐกิจพิเศษ
หนองคาย เขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย เขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 
เขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี รวมทั้งสิ้น ๑๐ แหง โดยแนวคิดเรื่องการนําที่ดินเพื่อมาจัดทําเปนพื้นที่
ตนแบบนั้น จะไมมีการขับไลคนออกจากที่ดินที่นํามาจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทกุคนจะยังมีสิทธิอยูใน
พื้นที่เหมือนเดิม โดยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสามารถดําเนินการซื้อ เชา เวนคืน ที่ดินไดในบางกรณี
ตามกรอบที่กฎหมายรัฐธรรมนูญกําหนด หรืออาจนําเอาที่ดินของหลวงที่เปนที่ดินวางเปลาไมไดใช
ประโยชนนํามาถอนสภาพท่ีดินนั้นจากการเปนที่หลวงใหกลับมาเปนที่ราชพัสดุและนํามาทําเปนพ้ืนที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได

จลุนติ ิ :  แนวทางในการจดัตัง้เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษนัน้จาํตองมกีารกาํหนด
มาตรการหรือการตราหรือแกไขปรับปรุงกฎหมาย กฎและระเบียบตาง ๆ ที่เก่ียวของ
ประการใดบาง และประเทศไทยไดมกีารเตรยีมความพรอมเพือ่ดาํเนนิการในเรือ่งดงักลาว
มากนอย เพียงใด

นายปกรณ นิลประพันธ : ในอดีตประเทศไทยประสบปญหาในเร่ืองการทํางาน
ของหนวยงานภาครัฐแบบไมบูรณาการ กลาวคือ เรามีกฎหมายหลายฉบับที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการ
พิจารณาเพื่ออนุมัติ หรืออนุญาต แตโดยมากมักไมมีการกําหนดกรอบระยะเวลาและขั้นตอน
การดําเนินการที่แนนอนเอาไว ประกอบกับในการขออนุมัติหรือขออนุญาตเพื่อดําเนินการ
ในเรื่องตาง ๆ นั้น ประชาชนจะตองขออนุญาตจากสวนราชการหลายแหง ซึ่งเปนการสรางภาระ
ใหกับประชาชนและถือเปนอุปสรรคตอการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ การคา
และการลงทุนเปนอยางมาก จนกระทั่งในป พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐบาลชุดที่มี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา 
เปนนายกรัฐมนตรีไดมีการตราพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ กฎหมายฉบบัน้ีมวีตัถปุระสงคเพือ่กาํหนดใหมกีฎหมายกลางทีจ่ะกาํหนด
ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และมีการจัดตั้งศูนยบริการรวมเพื่อรับคํารองและศูนย
รบัคาํขออนุญาต ณ จดุเดียว เพือ่ใหขอมลูทีช่ดัเจนเก่ียวกับการขออนุญาตซ่ึงจะเปนการอํานวยความสะดวก
แกประชาชน จะเห็นไดวากฎหมายฉบับน้ีสามารถลดตนทนุของผูประกอบการและลดปญหาการทุจรติ
คอรรัปชันได แตเดิมกอนที่เราจะมีกฎหมายฉบับนี้ข้ึนใชบังคับ เราดําเนินการโดยอาศัยระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบกับคําสั่งคณะรักษาความสงบ
แหงชาติอยูแลว ดังนั้น การตราพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต

 ๓ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่ ๒/๒๕๕๘ เรื่อง กําหนดพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ระยะที่ ๒ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๘.
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงเปนเหมือนการจัดตั้งระบบ National Single Window (NSW)๔ ขึ้น 
เพื่ออาํนวยความสะดวกใหแกนกัลงทุน ซึ่งคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ (กนพ.)๕ เอง
ก็มีความคิดเห็นไปในทางเดียวกันวาสมควรทีจ่ะตองมีการตรากฎหมายในระดับพระราชบัญญัติขึ้น 
เพราะระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรีเปนเพียงกฎหมายลําดับรองอาจถูกยกเลิกเมื่อใดก็ได และเมื่อ
มีกฎหมายแลวการดําเนินการตาง ๆ ก็จะสะดวกยิ่งขึ้น เพราะทุกคนตองอยูภายใตบังคับของกฎหมาย
ฉบับเดียวกัน 

อยางไรก็ดี สําหรับในเขตพื้นที่พเิศษ เชน พื้นที่ในภาคตะวันออก อาทิ ทาเรือแหลมฉบัง และ
มาบตาพุด นั้น ปจจุบันนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และกลุมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
จงัหวดัระยอง ไดรบัการสงเสรมิการลงทนุโดยไดรบัสทิธิประโยชนทางดานภาษีอากรและสทิธิประโยชน
ทีไ่มเกี่ยวของกับภาษีอากรอยูแลว ทําใหมีผูประกอบการลงทุนในพื้นทีด่ังกลาวเปนจํานวนมาก จึงมี
แนวคิดท่ีจะจดัต้ังเขตเศรษฐกจิพเิศษดานการลงทนุในพื้นท่ีชายฝงทะเลภาคตะวนัออกขึ้น โดยจะมกีาร
ตราพระราชบญัญติัเขตเศรษฐกจิพิเศษภาคตะวนัออกขึ้นเปนการเฉพาะ อยางไรก็ตาม แนวคดิดังกลาว
ยังมีความไมแนนอน ดังนั้น ในขณะนี้สิ่งที่มีความสําคัญจริง ๆ  คือการปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมาย
ท่ีเกี่ยวของ โดยเฉพาะการบงัคบัใชพระราชบญัญตักิารนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ใหสามารถหาประโยชนจากการลงทุนภายนอกประเทศได ในประเทศเพื่อนบานของเราตางก็มี

 ๔เปนระบบการบริการเชื่อมโยงขอมูลหนวยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ สําหรับการนําเขา สงออก และโลจิสติกส รองรับการ
เชื่อมโยงขอมูลระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศในภูมิภาคอื่น ๆ ซึ่งเปนระบบบริการแบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติควบคู
ไปกับการปฏิรูปกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ และการลดรูปแบบเอกสาร โดยอํานวยความสะดวกใหผูใชบริการสามารถ
ทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสกับหนวยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกสแบบปลอดภัยและไรเอกสาร รวมถึงการใชขอมูล
รวมกนักบัทุกองคกรที่เกี่ยวของ และการเชื่อมโยงขอมูลใบอนญุาตและใบรบัรองระหวางหนวยงานภาครฐัภายในประเทศและระหวาง
ประเทศ โดยผูใชบริการทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจสามารถติดตามผลในทุก ๆ ขั้นตอนของการดําเนินงานนําเขา สงออกและการอนุมัติ
ตาง ๆ ผานทางอินเทอรเน็ตไดทุกวันและตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง.
 ๕เปนคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที ่๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๗๒/๒๕๕๗ 
เรื่อง แตงตัง้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ลงวันที ่๑๙ มถิุนายน ๒๕๕๗ เพือ่สงเสริมการคาและการลงทุน
ของประเทศตามนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยใชประโยชนจากความเชื่อมโยงดานคมนาคมขนสงของภูมิภาคอาเซียน
และขอตกลงการคาเสรีภายใตกรอบอาเซียน.

การตราพระราชบัญญตัิการอํานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงเปนเหมือน
การจัดตั ้งระบบ National Single Window (NSW) ขึ้น 
เพื ่ออํานวยความสะดวกใหแกนักลงทุน ซึง่คณะกรรมการ
นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)  เองก็มีความคิดเห็น
ไปในทางเดียวกันวาสมควรที่จะตองมีการตรากฎหมายในระดับ
พระราชบัญญัติขึ ้น เพราะระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรี
เป น เพียงกฎหมายลําดับรองอาจถูกยกเลิก เมื ่อ ใดก็ ได  
และเมื่อมีกฎหมายแลวการดําเนินการตาง ๆ ก็จะสะดวกยิ่งขึ้น 
เพราะทุกคนตองอยูภายใตบังคับของกฎหมายฉบับเดียวกัน
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พิจา

ดวกยิ่งขึ้น 
วกั

creo




ก.ค. - ส.ค. ๕๙๑๐

“เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ : แนวทางและรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย”

จุลนิติ

ขอไดเปรียบในเรื่องตนทุนคาแรงงานที่ตํ่ากวาประเทศไทย และมีทรัพยากรที่ยังหลงเหลืออยูมาก 
ถาเราอยากหาประโยชนจากสิ่งเหลาน้ีเราจําตองดําเนินการใหการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
(กนอ.) ออกไปลงทุนในประเทศเพ่ือนบานใกลเคียง เมื่อคนไทยเขาไปลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม
ของประเทศไทยในประเทศเพื่อนบานยอมจะเอื้อประโยชนแกการคาและการลงทุนไดเปนอยางมาก

จุลนิติ : ในทรรศนะของทานเห็นวาการกําหนดมาตรการหรือแนวทางตาง ๆ 
เพือ่ขบัเคล่ือนนโยบายการจัดตัง้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษของประเทศไทยในปจจบุนันี้
มคีวามเหมาะสมแลวหรอืไม ประการใด และจะมีแนวทางใดท่ีจะทําใหการจัดตัง้เขตพฒันา
เศรษฐกิจพิเศษไดประโยชนสูงสุดทั้งตอประเทศชาติและประชาชนในพื้นท่ีเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ

นายปกรณ นิลประพันธ : รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... 
(ฉบับลงประชามติ) ในหมวดแนวนโยบายแหงรัฐนั้น การพัฒนาทางดานเศรษฐกิจเราไมไดมุงเนน
ในเรือ่งกลไกของตลาด แตจะเนนในเรือ่งของการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิแบบมสีวนรวม (Inclusive 
Growth) โดยการสรางโอกาสเพื่อใหเกิดความเสมอภาคและความเทาเทียมกันทางสังคม และนําไปสู
การพัฒนาและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน (Inclusive and Sustainable Growth) 
เพื่อใหประชาชนมีโอกาสไดรับประโยชนจากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพรอมกันอยางทั่วถึง 
เปนธรรม และยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเองได ขจัดการผูกขาดทางเศรษฐกิจที่ไมเปนธรรม และพัฒนา
ความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประชาชนและประเทศ ซึ่งถือเปนเปาหมายหลัก
ขององคการสหประชาชาตแิละสอดคลองกบัหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง กลาวคอื ไมคาํนงึถงึวธิกีาร
ที่ใชแตคํานึงถึงวาถาใชวิธีการทางเศรษฐกิจนั้นแลวประชาชนจะไดรับประโยชนจากการพัฒนานั้น
อยางทัว่ถงึและเปนธรรมอยางไร ยกตวัอยางเชน ในเรือ่งถนน ถาประเทศไทยตองการจะเปนศนูยกลาง
ในการรับและกระจายสินคา (Logistics Hub) เพราะสภาพภูมิประเทศโดยรวมของประเทศเหมาะสม
ที่จะพัฒนาเปนศูนยกลางระบบโลจิสติกส ผูที่จะไดรับประโยชนคือนักลงทุน แตสิ่งที่ตองการจาก
การพัฒนาและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน (Inclusive and Sustainable Growth) ก็คือ 
ประชาชนคนไทยท่ีอยูระหวางเสนทางการขนสงเหลานั้นจะไดรับประโยชนอยางไรบาง ประโยชนที่
ประชาชนจะไดรับถือเปนเรื่องสําคัญที่จะตองพิจารณาใหมาก แตเดิมเรามุงเนนการพัฒนาดานวัตถุ
และผลประโยชนที่จะไดรับ เราเนนประโยชนที่นักลงทุนจะไดรับ แตในขณะนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปแลว 
เศรษฐกิจโลกกําลังจะเปลี่ยนมาเปนการพัฒนาและการเจริญเติบโตอยางย่ังยืน ดงัน้ัน การพัฒนาทาง
เศรษฐกจิจะตองคาํนงึถงึพีน่องประชาชนท้ังประเทศดวยวาจะไดรบัประโยชนจากการพฒันานัน้ ๆ  อยางทัว่ถึง
และเปนธรรมหรือไม อยางไร ในเรื่องการพัฒนาทางเศรษฐกิจอยางย่ังยืนจะขอยกตัวอยางเรื่อง
เมืองพัทยา ที่ไดรับการพัฒนาข้ึนจนกลายเปนเมืองทองเท่ียวติดอันดับโลก มีสิ่งอํานวยความสะดวก
ใหแกนักทองเที่ยว นักลงทุน เปนจํานวนมาก มีสาธารณูปโภคครบครัน แตถาเราสังเกตดูจะพบวา
เมืองพัทยามักประสบกับปญหานํ้าทวมขังทุกครั้งที่มีฝนตกลงมา นั่นเปนเพราะการพัฒนาที่ไมยั่งยืน
จึงสงผลกระทบตอประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ สถานการณเชนนี้ไมไดเกิดขึ้นที่เมืองพัทยาที่เดียว 
ที่จังหวัดภูเก็ตก็เกิดขึ้นแลว ตอไปอาจจะเกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรบุรีอีกก็ได 
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จุลนิติ

จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอื่น ๆ 

คณุปกรณ นิลประพนัธ : ในกระบวนการตรากฎหมายทกุฉบบั ฝายนิตบิญัญตัแิละพี่นอง
ประชาชนควรจะตองมีการหารือรวมกัน และสมควรใหผูมีสวนไดเสียมีสิทธิทีจ่ะแสดงความคิดเห็น 
เพื่อใหกฎหมายเหลานั้นสามารถบังคับใชไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน
โดยเฉพาะการตรากฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น กอนทีจ่ะดําเนินการจัดตั้ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษสมควรทีจ่ะมีการศึกษาถึงความเปนไปไดตลอดจนผลกระทบทีอ่าจจะเกิดขึน้
อยางรอบคอบ ไมจํากัดเฉพาะแตในเรื่องผลประโยชนเพียงอยางเดียว แตควรศึกษาถึงผลกระทบ
ทีอ่าจเกดิขึน้ตอชมุชน สงัคม และสิง่แวดลอม กเ็ปนสิง่สาํคญัและไมอาจละเลยได รวมทัง้ตองพจิารณา
ศึกษาวาการลงทุนในแตละครั้งกอใหเกิดการกระจายทางดานเศรษฐกิจอยางทั่วถึงและเปนธรรม
หรือไมดวย  

creo
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“เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ : แนวทางและรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย”

จุลนิติ

จุลนิติ : ขอทราบแนวคิด ที่มา และพัฒนาการ
ของการจดัตัง้เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษวามคีวามเปนมา
อยางไร และประเทศไทยจะไดรับประโยชนหรือผลกระทบ
จากการจดัตัง้เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษประการใดบาง

คณุพจณีฯ : หากจะกลาวถึงแนวคดิ ทีม่า และพฒันาการ
ของการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแลว อาจกลาวไดวา 
“เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน” นั้น เป นแนวคิด
การพัฒนาที่มีการริเริ่มดําเนินงานในประเทศไทยมายาวนาน
ก วา ๑๐ ป แลว โดยเฉพาะเพ่ือใชประโยชนจากโอกาสของ
ความรวมมอืทางเศรษฐกจิของประเทศในอนุภมูภิาคลุมแมนํา้โขง
และการพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridor) 
ในการพฒันาพืน้ทีช่ายแดนของไทย แตการพฒันาในชวงทีผ่านมา
ยังไมเกิดผลท่ีชัดเจนมากนัก จนกระท่ังมาในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ถึง พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ประเทศไทยตองเตรียมความพรอมเขาสู 
ประชาคมอาเซียน จึงเปนโอกาสสําคัญในการเรงพัฒนาพื้นที่
ชายแดนทีม่ศีกัยภาพใหเปนพืน้ทีเ่ศรษฐกจิใหมเพือ่รองรับการลงทุน
ของประเทศและมีบทบาทสําคัญในการเปนประตูเศรษฐกิจ
เชื่อมโยงประเทศในภูมิภาค ชวยลดการกระจุกตัวของการลงทุน
ในพื้นที่ภาคกลาง และสนับสนุนเปาหมายของไทยในการหลุดพน
จากกับดกัรายไดปานกลาง รวมทัง้สามารถบรหิารจดัการผลกระทบ
อันเกิดจากการพัฒนา

“เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ : แนวทางและรูปแบบที่เหมาะสม
สําหรับประเทศไทย”

เมื่อวันพุธที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
ณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ (สศช.)

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

คุณพจณี  อรรถโรจนภิญโญ*

*รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.
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จุลนิติ

 คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) จึงไดกําหนดนโยบายใหมีการจัดตัง้เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษเปนสวนหนึ่งของแผนที่นําทาง (Roadmap) สนับสนุนการพัฒนาประเทศเขาสู
ประชาคมอาเซียน กระตุนเศรษฐกิจ ลดความเหลือ่มลํา้ และชวยรักษาความมัน่คงของประเทศ 
และไดมีคําสั ่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๗๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
เพ่ือแตงต้ัง “คณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาเศรษฐกจิพิเศษ” (กนพ.) ขึน้ โดยมหีวัหนาคณะรกัษา
ความสงบแหงชาติ เปนประธาน ผูแทนหนวยงานทีเ่กี่ยวของทัง้ภาครัฐและเอกชนรวมเปนกรรมการ 
และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนกรรมการและเลขานุการ 
ซึ่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดมีดําริใหมีการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
ในทุกภาคหรอืทุกชองทางที่สําคญั อันถอืเปนจุดเริ่มตนของการขบัเคลื่อนนโยบายการพฒันาเขตพฒันา
เศรษฐกิจพิเศษอยางจริงจังและตอเนื่องนับตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๗ เปนตนมา
 สาํหรับวัตถปุระสงคและเปาหมายในการจดัต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษนัน้ มวีตัถปุระสงค
เพือ่กระจายความเจริญสูภูมิภาค ลดความเหลื่อมลํ้าของการพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน และเสริมสรางความมั่นคงบริเวณชายแดน รวมทั้งเพิ่มความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศเพื่อใชประโยชนจากการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และการเชื่อมโยง
กับประเทศเพื่อนบาน โดยภาครัฐใหการสนับสนุนในสวนที่เปนองคประกอบหลักของการพัฒนา
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เพื่อสงเสริมและอํานวยความสะดวกการลงทุนของภาคเอกชน 
โดยเปาหมายของการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนนั้นก็เพื่อใหเกิดพื้นทีเ่ศรษฐกิจใหม
บรเิวณชายแดนที่มีการพฒันาเปนรูปธรรมอยางมสีมดุล ยกระดับคณุภาพชวิีต และแกปญหาความมั่นคง
 ทั้งนี้ ในสวนของการกําหนด “พืน้ทีเ่ขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ” รัฐบาลไดแบงออกเปน
๒ ระยะ โดยระยะแรก ประกอบดวย ๕ พื้นที่ ไดแก จังหวัดตาก จังหวัดสระแกว จังหวัดตราด 
จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดสงขลา สวนระยะที่สอง ประกอบดวย ๕ พื้นที่  ไดแก จังหวัดหนองคาย 
จงัหวดันราธิวาส จงัหวัดเชียงราย จงัหวดันครพนม และจงัหวดักาญจนบรุ ีซึ่งพื้นท่ีชายแดนทั้ง ๒ ระยะ
ดังกลาว ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดมีการคาชายแดนรวมมูลคาประมาณ ๙๒๗,๐๖๓ ลานบาท ซึ่งคิดเปน
รอยละ ๙๒.๖๐ ของการคาชายแดนทั่วประเทศ และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาเปนฐานเศรษฐกิจใหม
บริเวณชายแดนของประเทศและเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน การกําหนดพื้นทีด่ังกลาวจะเห็นวามี
การพจิารณาจากศกัยภาพและความพรอม รวมท้ังท่ีตั้งซ่ึงอยูบนแนวระเบยีงเศรษฐกิจ อันมคีวามจาํเปน
ตองพัฒนาเปนพเิศษหรอือยางเรงดวน และประชาชนและภาคสวนในพื้นท่ีใหการยอมรบัและสนบัสนนุ
 อนึ่ง ในการสนับสนุนจากภาครัฐนั้น ภาครัฐไดใหการสนับสนุนการพัฒนาองคประกอบหลัก
ในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) 
ไดตั้งคณะอนุกรรมการ จํานวน ๖ คณะ ซึ่งประกอบดวยหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน 
เพื่อจัดทําแนวทางและสนับสนุนการดําเนินงานในแตละดาน ซึ่งมีสาระสําคัญดังนี้
 (๑)  ดานสิทธิประโยชนในการลงทุน ผูประกอบการทั้งรายใหญและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (SMEs) ในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษสามารถขอรบัการสงเสรมิการลงทนุจากสาํนกังาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และสิทธิประโยชนตาง ๆ จากสํานักงานคณะกรรมการ

creo
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สงเสรมิการลงทนุ กรมสรรพากร กรมศุลกากร และธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 
(EXIM Bank) โดยการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะไดรับสิทธิประโยชนในระดับสูงสุด
ของประเทศ อาทิ ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนเวลา ๘ ป และการลดหยอนภาษีเงินได
นิติบุคคลรอยละ ๕๐ อีกเปนระยะเวลา ๕ ป เปนตน รวมทั้งไดรับอนุญาตใหใชแรงงานตางดาวในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และมีการผอนปรนเงื่อนไขตาง ๆ ใหกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(SMEs) นอกจากนี ้ยังมีการเปด “ศูนยบรกิารจดุเดยีวเบด็เสรจ็ดานการลงทุน” (One Stop Service) 
ใน ๑๐ พื้นที่ เพื่อใหบริการขอมูลและอํานวยความสะดวกดานการคาการลงทุน ตลอดจนมีการกําหนด 
๑๓ กลุมกจิการเปาหมายสําหรบัสงเสรมิการลงทุนในเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ ซึ่งสวนใหญเปนกิจการ
ท่ีใชแรงงานเขมขนและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รวมถงึสอดคลองกับศกัยภาพและความตองการของพื้นท่ี
 (๒)  ดานแรงงานและศูนยบริการเบ็ดเสร็จดานแรงงาน รวมทั้งดานสาธารณสุขและความ
มั่นคง โดยมีการจดัระบบบรหิารจดัการแรงงานตางดาวใหสามารถเขามาทํางานในเขตพฒันาเศรษฐกจิ
พิเศษไดในลักษณะขามแดนไป-กลับ และจัดตั้ง “ศูนยบริการเบ็ดเสร็จดานแรงงาน” เพื่อใหบริการ
เรื่องการอนุญาตใหแรงงานตางดาวเขามาในราชอาณาจักร การตรวจสุขภาพ การประกันสุขภาพ 
และการคุมครองแรงงาน รวมทั้งใหการฝกอบรมฝมือแรงงานไทยบริเวณชายแดนและแรงงานตางดาว
ที่มาทํางานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่สอดคลองกับความตองการของภาคเอกชน
 (๓)  ดานโครงสรางพื้นฐานและดานศุลกากร ไดมีการจัดทํา “แผนโครงสรางพื ้นฐาน
และดานศุลกากร ป พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๕” เพื่อรองรับพื้นทีเ่ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
ระยะแรกและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย รวมทั้งเรงรัดการดําเนินโครงการเรงดวนตั้งแต
ป พ.ศ. ๒๕๕๘ ตลอดจนการจัดทํา “แผนโครงสรางพื้นฐานและดานศุลกากร ป พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๗” 
เพื่อรองรับพื้นทีเ่ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนระยะที่สอง ทั้งนี้ แผนโครงสรางพื้นฐานและ
ดานศุลกากรดังกลาว จะครอบคลุมการพัฒนาโครงสรางพืน้ฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และ
โครงสรางพื้นฐานเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบานใหไดมาตรฐานการแกปญหาและพัฒนาศักยภาพ
ดานพรมแดนหลัก การเตรียมระบบไฟฟาและประปารองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ การพัฒนา
นิคมอุตสาหกรรม การพัฒนาโครงสรางพื ้นฐานดานการเกษตร และการเตรียมความพรอม
ดานสาธารณสุขในพื้นที่
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 (๔)  การจัดหาพื้นที่ของรัฐเพื่อใชประโยชนเปนพืน้ที่พัฒนาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาครัฐไดจัดหาทีด่ินเพื่อใชประโยชนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งสวนใหญจะพิจารณาจากทีด่ิน
ท่ีมีสภาพเปนปาเส่ือมโทรม พื้นท่ีของรฐัท่ีไมไดใชประโยชน และมผีลกระทบตอภาคประชาชนนอยที่สดุ 
โดยถอนสภาพที่ดนิของรฐัท่ีกาํหนดในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษใหเปนท่ีราชพสัดแุละจดัสรรที่ดนิดงักลาว
ใหหนวยงานราชการใชประโยชน และใหเอกชนและการนิคมอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) เชา 
โดยมีระยะเวลาการเชาครั้งแรก ๕๐ ป แตสามารถเชาตอไดอีกไมเกิน ๕๐ ป ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ 
วิธีการ เงื่อนไข และระเบียบของกรมธนารักษ ซึ่งในปจจุบันกรมธนารักษไดมีการสงมอบที่ราชพัสดุ
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแกวใหแกกรมศุลกากรเพื่อจัดตั ้งเปนดานศุลกากร (Customs 
Immigration Quarantine : CIQ) และใหการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) เชาแลว 
โดยอยูระหวางการสรรหาผูลงทุนพัฒนาพื้นทีร่าชพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ตราด 
และหนองคาย
 (๕)  การตลาดประชาสัมพันธ ไดมีการจดังานเปด (Open House) เขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ 
เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ และจัดทําสื ่อประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลแกสาธารณะและ
นกัลงทนุ ท้ังชาวไทยและตางประเทศ อาทิ วดีทัิศน และคอลมันพเิศษเพื่อพมิพเผยแพรลงหนังสอืพมิพ 
และวารสารตางประเทศ รวมทัง้แผนพับและคูมือนักลงทุน ตลอดจนการนําคณะนักลงทุนเดินทาง
ไปเยี่ยมชมในพื้นที่
 (๖)  การขับเคลือ่นระดับพืน้ที่ มีการประสานการดาํเนนิงานกบัจงัหวดัท่ีเปนเขตพฒันาเศรษฐกิจ
พิเศษและสํารวจพื้นที่เพื่อติดตามและขับเคลื่อนการพัฒนา รวมทั้งแกไขปญหาในพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ทั้ง ๑๐ แหง และรายงานตอคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

 อยางไรกต็าม เม่ือพิจารณาจากประสบการณของตางประเทศเกีย่วกบัเรือ่งดงักลาวแลวพบวา 
วัตถุประสงคและรูปแบบของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในแตละประเทศจะมีความแตกตางกันไป 
เชน เขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศจีน มีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบการเปดประเทศและกลไกตลาด 
และเปนรูปแบบของการพัฒนาเมืองขนาดใหญ โดยใหอํานาจแกมณฑลในการบริหารจัดการ 
ออกกฎหมาย และใหแตละมณฑลแขงขันกันเอง ในขณะที่เขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศเม็กซิโก 
สามารถลงทุนในพื้นทีใ่ดของประเทศก็ได และเนนความรวมมือกับประเทศสหรัฐอเมริกาเพื ่อ
ผลประโยชนในดานเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะการพัฒนาโครงขายเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง
และการอํานวยความสะดวกการขามแดน นอกจากนี้เขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศเพื่อนบาน ไดแก 
ประเทศลาว กัมพูชา และเมียนมาร เปนเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีการกําหนดพื้นที่ชัดเจน และมีรูปแบบ
ที่คลายคลึงกับการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมในประเทศไทย
 สวนบทเรียนจากการศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของประเทศตาง ๆ นั้น พบวาปจจัย
ที่จะทําใหการพัฒนาประสบความสําเร็จ ไดแก 
 (๑) วัตถุประสงคของการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตองสอดคลองกับวัตถุประสงค
โดยรวมของการพัฒนาประเทศ เพื่อใหการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสามารถเปนเครื่องมอืในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปในทิศทางที่ตองการ 
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การเพิ่มประสทิธภิาพดานพรมแดนและโครงสรางพื้นฐาน
ในพื้นที่ และการจัดระบบแรงงานตางดาวใหเขามาทํางาน
ในลักษณะไป-กลับ จะชวยจัดระเบียบและแกไขปญหา
สําคัญ ๆ บริเวณชายแดนได

การเพิ่มป

 (๒) กิจกรรมทางเศรษฐกิจในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตองสอดคลองกับจุดแข็งและศักยภาพ
ของพื้นที่ เพื่อใหเกิดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบกับประเทศคูแขง 
 (๓) ทีต่ั้งของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอยูในตําแหนงทางยุทธศาสตรสําคัญ เพื่อใหสามารถ
เชื่อมโยงกับโครงขายการคมนาคมขนสงหลัก ตลาด และแหลงวัตถุดิบ 
 (๔) กลไกการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตองมีความคลองตัว เพื่อใหสามารถ
บูรณาการการทํางานกับหนวยงานอื่น ๆ ของภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพและประสานความรวมมือ
กับภาคเอกชนไดอยางตอเนื่อง 
 (๕) มาตรการและสิทธิประโยชนเพื ่อสงเสริมการลงทุนสามารถแขงขันกับประเทศคูแขง 
เพื่อใหสามารถดึงดูดการลงทุนในระดับที่แขงขันกับประเทศคูแขงได และ 
 (๖) การบังคับใชกฎระเบียบตองมีประสิทธิภาพ เพื ่อใหเกิดความคลองตัวในการลงทุน
ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน
 ทั้งนี้ การขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอยางจริงจังตั ้งแต
ป พ.ศ. ๒๕๕๗ เปนตนมา ซึ่งภาครัฐไดใหการสนับสนุนดานตาง ๆ เพื่อดึงดูดใหเกิดการลงทุนและ
เสริมสรางความมั่นคงบริเวณชายแดนของประเทศ คาดวาการพัฒนาดังกลาวจะกอใหเกิดประโยชน
ตอพื้นที่และประเทศโดยรวม ดังนี้
 (๑) เกิดการบูรณาการในการแกไขปญหาสําคัญ ๆ บริเวณชายแดน โดยการลงทุนของ
ภาคเอกชน การเพิ่มประสิทธิภาพดานพรมแดนและโครงสรางพื้นฐานในพื้นที ่ และการจัดระบบ
แรงงานตางดาวใหเขามาทํางานในลักษณะไป-กลบั จะชวยจัดระเบยีบและแกไขปญหาสาํคญั ๆ  บรเิวณ
ชายแดนได อาท ิปญหาเกี่ยวกบัการคาสนิคาผดิกฎหมาย การลกัลอบเขามาทาํงานของแรงงานตางดาว 
ยาเสพติด โรคติดตอขามพรมแดน ความไมสงบตามแนวชายแดน เปนตน และทําใหพื้นทีช่ายแดน
สามารถพัฒนาไดเต็มประสิทธิภาพมากขึ ้น รวมทัง้สามารถเสริมสรางศักยภาพความแข็งแกรง
ของหนวยงาน ภาคเอกชน และชุมชนในพื้นที่ในลักษณะบูรณาการ ตั้งแตการวางแผน บริหารจัดการ 
และการติดตามประเมินผล
 (๒) การสรางฐานการลงทุนใหมบริเวณชายแดนและเพิ่มโอกาสในการสรางอาชีพ
และรายได เน่ืองจากเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษชายแดนชวยสนบัสนนุใหพื้นท่ีชายแดนเปนฐานเศรษฐกจิ
และการลงทุนแหงใหมของประเทศ ซึ่งจะชวยเพิ่มการจางงานและลดความเหลื่อมลํ้าของรายไดใน
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พื้นที่ เชื่อมโยงการผลิตในพื้นที่เขากับพื้นที่ตอนในของประเทศและหวงโซการผลิตของภูมิภาค และลด
การกระจุกตัวของฐานการผลิตเดิมในภาคกลาง
 (๓) การเพ่ิมโอกาสการเขาถงึคุณภาพดานโครงสรางพ้ืนฐานและบรกิารทางสงัคม เนื่องจาก
ภาครฐัจะมกีารลงทนุเพื่อพฒันาโครงสรางพื้นฐานและบรกิารทางสงัคมอยางตอเน่ือง ท้ังระบบคมนาคม
ขนสงหรอืระบบโลจสิติกส และระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ รวมทั้งการอํานวยความสะดวก
จุดผานแดน ตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถของผูประกอบการและแรงงานในทองถิ่น ซึ่งจะชวย
สนับสนุนใหฐานเศรษฐกจิบรเิวณชายแดนขยายตวัไดอยางตอเนือ่ง และชวยใหคณุภาพชวีติของประชาชน
ในพื้นทีช่ายแดนดีขึ้น รวมถึงมีกฎระเบียบและแนวทางการกํากับดูแลผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและ
สังคมที่ไดมาตรฐานและมีการบังคับใชที่เขมแข็ง
 (๔) การเพิม่ศกัยภาพของพืน้ทีช่ายแดนในการเปนประตูเชือ่มโยงเศรษฐกิจกับประเทศ
เพือ่นบาน โดยที่การเพิ่มศักยภาพพื้นทีเ่ศรษฐกิจชายแดนที่พัฒนาตอเนื่องและพื้นทีใ่หมจะชวย
สนับสนนุการพฒันา ท้ังในดานการคา การลงทนุ และการทองเที่ยวในพื้นท่ี รวมทั้งกจิกรรมทางเศรษฐกจิ
ขามพรมแดนใหขยายตัวเพิ่มขึ้น ตลอดจนเพิ่มขดีความสามารถในการแขงขนัของพื้นท่ีซึ่งสามารถดงึดดู
การลงทุนทั้งจากในและตางประเทศ และตอบสนองตอเปาหมายการพัฒนาประเทศในภาพรวม

จลุนติิ : แนวทางในการดาํเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบาย
ของรัฐบาลนั้นมีความจําเปนทีจ่ะตองมีมาตรการทางดานกฎหมายหรือการตรา
กฎหมายหรือการปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย กฎและระเบียบตาง ๆ ทีเ่กี่ยวของ
ประการใดบาง และปจจุบันประเทศไทยไดมีการเตรียมความพรอมเพื่อดําเนินการ
ในเรื่องดังกลาวนี้มากนอย เพียงใด

 คุณพจณีฯ : นับตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๗ เปนตนมาจนถึงปจจุบัน การพัฒนาเขตพัฒนา
เศรษฐกจิพเิศษชายแดนสามารถดําเนินการไดโดยอาศยัอํานาจตามคาํสั่งคณะรกัษาความสงบแหงชาติ 
ที่ ๗๒/๒๕๕๗ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน 
๒๕๕๗ และการดําเนินงานสวนใหญจะยึดถือกฎหมายที่มอียูในปจจุบัน ซึ่งทําใหการสนับสนุน
จากภาครัฐ องคประกอบสําคัญของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนทั้งในเรื่องการกําหนดพื้นที ่
สิทธิประโยชน โครงสรางพื้นฐาน และอื่น ๆ สามารถดําเนินการไดตามกําหนด โดยมีคณะกรรมการ
นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ซึ่งมีหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ เปนประธาน 
และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) เปนฝายเลขานุการ 
เปนกลไกขบัเคล่ือนการดําเนนิงานในภาพรวม และจังหวดัเปนผูขบัเคลื่อนการดาํเนินงานในระดบัพื้นท่ี
รวมกับหนวยงานทีเ่กีย่วของ โดยหากมคีวามจําเปนเรงดวนสามารถเสนอเรือ่งตอคณะรกัษาความสงบ
แหงชาต ิ(คสช.) เพื่อวินิจฉัยหรือมีมติตามที่เห็นสมควร นอกจากนี้ การดําเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดนในระยะตอไป สามารถใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ไดยกรางรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ซึ่งเปนการทํางานภายใตคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ ที่มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน 
และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) เปนฝายเลขานุการ
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

คณะกรรมการกฤษฎกีา ไดยกรางพระราชบญัญตัเิขตเศรษฐกจิพเิศษฉบบัใหม และรางพระราชบญัญตัิ
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เสนอตอ นายวิษณุ  เครืองาม  รองนายก
รัฐมนตรี เพื่อพิจารณาแลว และในสวนของรางพระราชบัญญัติพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
อยูระหวางการดําเนินการ

  จุลนิติ  :  ในทรรศนะของทานเห็นวาการกําหนดมาตรการหรือแนวทางตาง ๆ 
เพื่อขบัเคลื่อนนโยบายการจดัตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยในปจจบุนันี้
มีความเหมาะสมแลวหรอืไม ประการใด และจะมแีนวทางใดท่ีจะทําใหการจดัตั้งเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษไดประโยชนสูงสุดทัง้ตอประเทศชาติและประชานในพื้นทีเ่ขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ

 คุณพจณีฯ : การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเปนนโยบายสําคัญทีรั่ฐบาล
ตองผลักดันใหมีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดผลสําเร็จที่เปนรูปธรรมและมีงบประมาณ
สนับสนุนอยางเพียงพอ ซึ่งรัฐบาลชุดนี้ไดกําหนดเปนแนวทางการพัฒนาที่ตองดําเนินการภายใต
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ รวมทัง้ใหจัดทํา
แผนงบประมาณแบบบูรณาการ เพื่อมุงเนนขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
ใน ๕ พื้นที่ชายแดนเปาหมายระยะแรก (จังหวัดตาก จังหวัดสระแกว จังหวัดตราด จังหวัดมุกดาหาร 
และจังหวัดสงขลา) และ ๕ พื้นที่ชายแดนเปาหมายระยะทีส่อง (จังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม 
จังหวัดกาญจนบุร ีจังหวัดเชียงราย และจังหวัดนราธิวาส) ใหตอเนื่องและเกิดผลเปนรูปธรรม โดยในป 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดรับจัดสรรงบประมาณภายใตแผนบูรณาการงบประมาณ เรื่อง การพัฒนาพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ จํานวน ๖,๑๖๘.๙๒ ลานบาท ครอบคลุมทั้งในดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
อาทิ โครงการดานโครงสรางพื้นฐาน ดานศลุกากร นคิมอุตสาหกรรม แหลงนํ้า ปาไม สาธารณสขุ แรงงาน 
การวางผังเมือง และขอรับจัดสรรงบประมาณภายใตแผนบูรณาการงบประมาณ เรื่อง การพัฒนาพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ  ในป พ.ศ. ๒๕๖๐ ประมาณ ๓,๓๕๕ ลานบาท ทั้งนี้ เพื่อสรางความสมดุล ทั้งดาน
เศรษฐกิจ สังคม สิง่แวดลอม และความมัน่คง เพื่อพัฒนาพื้นทีช่ายแดนใหเปนฐานเศรษฐกิจใหม
ของประเทศที่มีการเติบโตอยางยั่งยืน
 นอกจากนี้ ตองมกีารประสานนโยบายลงสูการปฏบิติัในระดับพ้ืนท่ีเพื่อขบัเคลื่อนการพฒันา
เขตพฒันาเศรษฐกจิพิเศษในระยะตอไปเปนปจจยัแหงความสาํเรจ็ท่ีสาํคญั โดยหนวยงานสวนกลาง
และจังหวัดจําเปนตองประสานงานกันอยางใกลชิด และมีบทบาทเชิงรุกในการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น 
กลาวคือ “หนวยงานสวนกลาง” ตองมีบทบาทสําคัญในการขับเคลือ่นภารกิจการพัฒนาขางตน
สูการปฏิบัติในระดับพื้นที ่ โดยผานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ซึ่งมี
คณะอนุกรรมการ จํานวน ๖ คณะ เปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนการดําเนินงานในแตละดาน
ใหแลวเสร็จตามเปาหมาย รวมทัง้ประสานและติดตามความกาวหนาการดําเนินงานในเขตพัฒนา
เศรษฐกจิพเิศษชายแดนทั้ง ๑๐ พืน้ที ่และนําเสนอตอคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 
(กนพ.) เพื่อแกไขปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นไดอยางทันทวงที โดยสามารถทบทวนผลการพัฒนา
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“เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ : แนวทางและรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย”

จุลนิติ

และปรับเปลี่ยนการดําเนินงานใหสอดคลองตามสถานการณทีเ่ปลี่ยนแปลงไปเพื่อใหเกิดประโยชนกับ
พื้นทีแ่ละประเทศมากที่สุด นอกจากนี้ ตองบูรณาการการจัดทําแผนงานและโครงการที่เกี่ยวของกับ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนระยะตอไป รวมทัง้รวมมือกับประเทศเพื่อนบานเพื่อสนับสนุน
การพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจขามพรมแดนใหเพิ่มมากขึ้น
 สวน “จังหวัด” ตองมีบทบาทเชิงรุกในการเปนเจาภาพหลักประสานภาคสวนในพื้นที ่
ใหมีสวนรวมในการขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับพื้นทีคู่ ขนานไปกับการดําเนินงานของสวนกลาง 
และตองติดตามและประเมินผลอยางสมํา่เสมอ เพื่อใหการบริหารจัดการและสนับสนุนเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษมีความกาวหนาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการบริหารจัดการ “ศูนยบริการเบ็ดเสร็จ
ดานการลงทุน” และ “ศนูยบรกิารเบ็ดเสรจ็ดานแรงงาน” การประชาสมัพนัธ และอํานวยความสะดวก
การลงทุน และการสนับสนนุใหผูประกอบการและแรงงานในพื ้นทีพ่ัฒนาศักยภาพของตนเอง
และสามารถแขงขันไดและมีความเปนอยูทีด่ี ทั้งนี้ ควรมี “สํานักพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน” ในระดบัจงัหวัด เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการประสานและขบัเคลือ่นการดาํเนินงานในระดบัพืน้ที่

จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอื่น ๆ 

 คุณพจณีฯ : การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเกี่ยวของกับการพัฒนา
ในหลายมิต ิทั้งในดานกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
ตองอาศัยความรวมมือของทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ 
ทองถิ่น เอกชน และประชาชนในพื้นที่สนับสนุน
การพัฒนา นอกจากนี  ้ การพัฒนาเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตองใชเงินลงทุนจํานวนมาก เชน 
การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื ้นฐานในหลายดาน 
ทัง้ดานการขนสง ดานชายแดน เขตอุตสาหกรรม 
และระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ดังนั้น 
การพัฒนาจึงจําเปนตองแบงการดําเนินการเปน
ระยะและดําเนินการอยางคอยเปนคอยไป และมี
การประเมินผลการดําเนินงานทัง้จากหนวยงาน
ผูรับผิดชอบโครงการและหนวยงานในพื้นทีเ่พื ่อ
ใหการลงทนุมคีวามสอดคลองกบัความตองการของ
พืน้ที ่กอใหเกดิประโยชนอยางแทจรงิและอยูในระดบั
ท่ีเหมาะสม และจะตองรวมมือกบัประเทศเพื่อนบาน
ในการรวมกันพัฒนาเพื่อกอใหเกิดประโยชนรวม
ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน. 
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คําคม

จุลนิติ๒๖

พระราชดํารัส

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ

พระราชทานแกคณะบุคคลตาง ๆ ที่เขาเฝาถวายชัยมงคล
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต

วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๖
(คัดลอกจากหนังสือประมวลพระราชดํารัส สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 

ที่เกี่ยวของกับปาไมและสิ่งแวดลอม หนา ๒๑)

 “...เปนพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัววา ทําอยางไรจะใหชาวบาน

ไมเห็นวาปาเปนศัตรูกับเขา ชาวบานโดยมากมักจะไดรับลูกยุแลวก็บุกเขาไปตัดปา ตํารวจ

จะไปจบัชาวบานซึง่ยากจนนี่กล็าํบากจะทาํใหศตัรขูองประเทศไทยไดโอกาส จะทาํอยางไรดี

ในทีส่ดุทานกคิ็ดออกทานบอกวาถาชาวบานปลูกปาเสียเอง ดแูลปาเสียเอง เขาไดกินไดอยู

มีความสุขความเจริญในปา เขาก็จะดูแลปา ถึงไดเกิดโครงการปารักนํ้าขึ้น...”



ก.ค. - ส.ค. ๕๙ ๒๗

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

¹Ò§ÊÒÇÊØ·¸ÔÁÒμÃ ¨Ñ¹·Ã�á´§  
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
    
    เรื่อง รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... และรางพระราชบญัญติักาํหนดความผดิเกี่ยวกบัหางหุนสวนจดทะเบยีนหางหุนสวนจาํกดั
บริษัทจํากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
    คณะรัฐมนตรีมมีติอนมุตัิหลักการรางพระราชบัญญัติแกไขเพิม่เติมประมวลกฎหมาย
แพงและพาณชิย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และรางพระราชบญัญตักิาํหนดความผดิเก่ียวกับหางหุนสวนจดทะเบยีน 
หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ ตามที่กระทรวง
พาณิชยเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็น
ของกระทรวงยตุธิรรมและสาํนกังานศาลยตุธิรรมไปประกอบการพจิารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณากอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
    โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญ คือ เปนการปรับปรุงกฎหมายในสวนที่
เกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัท การควบรวมบริษัท การจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนเพื่อลดอุปสรรคและ
เพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจใหเปนไปตามมาตรฐานสากล
 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

    เรื่อง รางพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
            คณะรฐัมนตรมีีมติเห็นชอบรางพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย (ฉบบัท่ี ..) 
พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว และใหสงคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแหงชาติกอนเสนอสภานิติบัญญัตแิหงชาติตอไป
            โดยรางพระราชบญัญติัดังกลาวมสีาระสาํคญั คอื เปนการแกไขเพิ่มเตมิพระราชบญัญตัิ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ สรุปไดดังนี้
    ๑) กาํหนดใหกรรมการกํากับหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัยและกรรมการกํากับตลาดทนุ
เทาที่เหลอือยูปฏบัิตหินาท่ีตอไปได ในระหวางท่ียังมิไดแตงตั้งกรรมการผูทรงคณุวฒุใินแตละคณะข้ึนใหม
            ๒) กาํหนดใหบุคคลอื่นที่มใิชบรษัิทที่ออกหลกัทรพัยอาจยื่นคาํขออนุญาตเสนอขายหลักทรพัย
ทีอ่อกใหมบางประเภทได ตลอดจนกําหนดใหบุคคลอื่นนั้นมีหนาที่ในการเปดเผยขอมูลและมีหนาที่
ที่ตองปฏิบัติภายหลังจากการไดรับอนุญาตเชนเดียวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย
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            ๓) กาํหนดใหบรษิทัท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศที่มมีาตรฐานในการคุมครองผูลงทนุ
เชนเดียวกับทีค่ณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนดอาจไดรับยกเวน
การปฏิบัติหรือปฏิบัติแตกตางไปจากหลักเกณฑและวิธีการตามพระราชบัญญัตินี้ได
            ๔) กําหนดใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทําทะเบียนและการโอนที่ใชบังคับกับบริษัท
ท่ีออกหุนกู ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน หรอืใบสาํคญัแสดงสทิธท่ีิจะซ้ือหุนกูมาใชบงัคบัแกการจดัทาํ
ทะเบียนและการโอนหลักทรัพยอืน่ใดทีค่ณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศ
กําหนดตามมาตรา ๓๓ ดวยโดยอนุโลม และใหคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
มีอํานาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดทําทะเบียนและการโอนหลักทรัพย
ดังกลาวใหแตกตางจากกรณีทัว่ไป เพื่อใหเหมาะสมกับลักษณะของหลักทรัพยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
            ๕) กําหนดใหอํานาจของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนในการออกประกาศเพื่อผอนผัน
หรือยกเวนการจัดทําหรือสงขอมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพยบางกรณี
            ๖) กําหนดใหกรรมการ ผูจัดการ ผูดํารงตําแหนงบริหาร และผูสอบบัญชีของบริษัท
ทีอ่อกหลักทรัพย มีหนาทีจ่ัดทําและเปดเผยรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย
และสัญญาซื ้อขายลวงหนาของตน คู สมรสหรือผู ทีอ่ยูกินดวยกันฉันสามีภริยาและบุตรที ่ยังไม
บรรลุนิติภาวะตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามหลักเกณฑ
และวิธีการทีส่ํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด
    นอกจากนี ้ ยังไดกําหนดใหบริษัทหลักทรัพยสามารถลงทุนในหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุน
ของกองทนุรวมอื่นท่ีบรษิทัหลกัทรพัยเดยีวกนัน้ันเปนผูรบัผดิชอบในการดาํเนินการไดตอเมื่อไดระบไุว
โดยชดัแจงในโครงการจดัการกองทนุรวมท่ีไดรบัอนมัุตแิละในหนงัสอืชี้ชวน และไดปฏบิตัติามหลกัเกณฑ 
เงื่อนไข และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด
    ๗) แกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในสวนที ่๑ การปองกันการกระทําอันไมเปนธรรมเกี่ยวกับ
การซื้อขายหลักทรัพยของหมวด ๘ การกระทําอันไมเปนธรรมเกี่ยวกับการซือ้ขายหลักทรัพยและ
การเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ โดยกําหนดหามมิใหกระทําการที่มีลักษณะเปนการกระทํา
อันไมเปนธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย และกําหนดบทสันนิษฐานในกรณีตาง ๆ ทีเ่กี่ยวกับ
การกระทําอันไมเปนธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพยเพื่อประโยชนในการพิสูจนความผิดและ
เอาตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษได
            ๘) กําหนดใหพยานหลักฐานที่ไดมาตามความรวมมือระหวางหนวยงานตางประเทศ
กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยใชอางเปนพยานหลักฐาน
ในการดําเนนิคดีทัง้ปวงไดและกําหนดใหพนักงานสอบสวนอาจนําขอมูล ขอเทจ็จริง เอกสาร
และหลักฐานตาง ๆ ที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยสงมอบ
ในการกลาวโทษผูกระทําความผิดมาเปนสวนหนึ่งของการสอบสวนคดีอาญาได
            ๙) แกไขเพิ่มเติมบทกําหนดโทษทางอาญาเพื่อใหมีความเหมาะสมและรองรับการกระทํา
ความผิดทีเ่กี ่ยวกับหลักทรัพยตามทีก่ําหนดขึ้นใหม และแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติตาง ๆ ทีก่ําหนด
บทสันนิษฐานความรับผิดทางอาญาของผู บริหารนิติบุคคลเพื ่อใหสอดคลองกับคําวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญ
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    ๖) กําหนดใหทรัพยสินของมหาวิทยาลัยทีใ่ช เพื ่อประโยชนตามวัตถุประสงคของ
มหาวิทยาลัยไมอยูในความรับผิดชอบแหงการบังคับคดีทัง้ปวง รวมทัง้การบังคับทางปกครองและ
บุคคลใดจะยกอายุความหรือระยะเวลาในการครอบครองขึ้นเปนขอตอสูกับมหาวิทยาลัยในเรื่อง
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัยมิได
    ๗) กําหนดใหมีอธิการบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด และรับผิดชอบการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย กําหนดวาระดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม และใหมี
อํานาจหนาที่ตามที่กําหนด
    ๘) กาํหนดหลกัเกณฑและวธิกีารประกนัคณุภาพการศกึษาและการประเมนิการดาํเนนิงาน
ของมหาวิทยาลัย

    เรื่อง รางพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ตามทีก่ระทรวงสาธารณสุขเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณารวมกับ
รางพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ที่อยูระหวางการตรวจพิจารณา แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณากอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป 
ทัง้นี ้ใหกระทรวงสาธารณสขุรบัความเหน็ของสาํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรไีปพจิารณาดาํเนนิการตอไป 
    โดยรางพระราชบัญญัติดงักลาวมีสาระสําคัญ คือ แกไขเพิ่มเติมอัตราคาธรรมเนียม
ทายพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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    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 จากเดิมทีแ่ตงตัง้จากพนักงานเจาหนาทีซ่ึ่งดํารงตําแหนงระดับชํานาญการหรือเทยีบเทาขึน้ไป
เปนแตงตั ้งจากพนักงานเจาหนาทีใ่นสาขากระบวนการยุติธรรมทีผ่ านการอบรมตามหลักสูตร
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
    ๒) แกไขเพิ่มเติมใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจมอบหมายใหพนักงานไตสวนเปน
ผูดําเนินการแสวงหาขอเทจ็จรงิและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อใหไดขอเทจ็จรงิเพยีงพอตอการไตสวน
ขอเท็จจริง และกําหนดใหพนักงานไตสวนที่ไดรับมอบหมายมีอํานาจตามมาตรา ๒๕ (๑) (๒) และ (๓) 
เชน มีคําสัง่ใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือราชการสวนทองถิ่น ปฏิบัติการทั้งหลายอันจําเปนแกการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
หรือเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคําเพื่อประโยชน
แหงการไตสวนขอเท็จจริง ขอใหศาลออกหมายเพื่อเขาไปในเคหสถาน สถานที่ทําการ มีหนังสือ
ขอใหหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น หรือหนวยงานเอกชน
ดําเนินการเพื ่อประโยชนแหงการปฏิบัติหนาที ่ การไตสวนขอเท็จจริง หรือการวินิจฉัยชี ้ขาด
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนตน และมีอํานาจลงนามในหนังสือเพื่อดําเนนิการใหเปนไปตามอํานาจ
หนาทีข่องคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว 
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๗  มิถุนายน ๒๕๕๙

    เร่ือง  รางพระราชบญัญติัปโตรเลยีม (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... และรางพระราชบญัญตัภิาษี
เงินไดปโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ
    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังนี้  
    (๑) เห็นชอบรางพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติ
ภาษเีงินไดปโตรเลยีม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบบั ของกระทรวงพลงังาน ท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว และสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา 
กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
    (๒)  รบัทราบผลการพจิารณารางพระราชบญัญตัปิโตรเลยีม พ.ศ. .... และรางพระราชบญัญตัิ
ภาษเีงนิไดปโตรเลยีม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ซึง่สภานิติบญัญติัแหงชาติเสนอ ตามทีส่าํนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเสนอ และใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสงผลการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาใหสภานิติบัญญัติแหงชาติทราบดวย
    (๓)  ใหกระทรวงพลงังานศกึษาโครงสรางขององคกร อํานาจหนาท่ี กลไกการใชงบประมาณ
และบุคลากร ผลกระทบ ขอดี ขอเสีย และแนวทางในการดําเนินการของบรรษัทนํา้มันแหงชาติ
และรวมกับกระทรวงการคลัง ศึกษาผลกระทบ ขอดี ขอเสีย และแนวทางในการดําเนินการปรับปรุง
กฎหมายตามขอเสนอของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติทีเ่สนอรางพระราชบัญญัติดังกลาว
รวม ๒ ฉบับ ใหละเอียดรอบคอบ หากเห็นสมควรใหปรับปรุงแกไขในประเด็นใด ๆ ใหเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
    ๑) รางพระราชบัญญติัปโตรเลยีม (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... มสีาระสาํคญัเปนการแกไขเพ่ิมเตมิ
พระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ดังนี้ 
     ๑.๑) กาํหนดเพิ่มทางเลอืกในการใหสทิธิสาํรวจและผลติปโตรเลยีมโดยนําระบบสญัญา
แบงปนผลผลิตมาใชในการบริหารจัดการทรัพยากรปโตรเลียม 
     ๑.๒) กาํหนดใหผูใดท่ีจะสาํรวจหรอืผลติปโตรเลยีมตองไดรบัสมัปทานหรอืไดรบัสญัญา
แบงปนผลผลิต โดยการขอและการไดรับสิทธิเปนผูรับสัญญาแบงปนผลผลิตใหเปนไปตามทีก่ําหนด
ในหมวด ๓/๑ สัญญาแบงปนผลผลิต
     ๑.๓) กําหนดหนาที่ผูรับสัญญาแบงปนผลผลิตเปนผูนําสงคาภาคหลวง โดยหักจาก
ผลผลิตรวมของปโตรเลียมในอัตรารอยละ ๑๐ ตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลา
ที่กําหนดในกฎกระทรวง
     ๑.๔) เพิ่มหมวด ๓/๒ สญัญาจางสาํรวจและผลติ  เพื่อกําหนดหลกัเกณฑตาง ๆ  เก่ียวกบั
สัญญาจางสํารวจและผลิต กําหนดวิธีการในการนําระบบสัญญาจางสํารวจและผลิตมาใช
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     ๑.๕) กําหนดหนาทีใ่หสวนราชการที่ไดเงินมาจากการขายหรือจําหนายผลผลิต
ปโตรเลียมตองนํามาจายเปนคาภาคหลวงกอนจะนํามาจายคาจางสํารวจและผลิตหรือคาใชจาย
อื่น ๆ และหากยังมีเงินคงเหลือใหนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน โดยตองจายคาภาคหลวงในอัตรา
รอยละ ๑๐ ของผลผลิตปโตรเลียมที่ผลิตได 
     ๑.๖) ยกเวนใหผูรับสัมปทานไมตองเสียคาภาคหลวงสําหรับปโตรเลียมที่ขายหรือ
จําหนายเฉพาะกรณีกาซธรรมชาติทีผ่ลิตและใชไปในสภาพเดิมในราชอาณาจักร เพื่อการวิเคราะห
ทดลอง ผลิต และอนุรักษปโตรเลียม
     ๑.๗) ยกเลิกการใหชําระคาภาคหลวงเปนเงินตราตางประเทศได
    ๒) รางพระราชบญัญตัภิาษเีงินไดปโตรเลยีม (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... มสีาระสาํคญั คอื เปนการ
แกไขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัภาษีเงินไดปโตรเลยีม พ.ศ. ๒๕๑๔ เพื่อกําหนดผูมหีนาท่ีเสยีภาษเีงนิได
ปโตรเลียมเพิ่มขึ้น และกําหนดอัตราและหลักเกณฑในการคํานวณภาษีเงินไดปโตรเลียมในระบบ
การทําสัญญาแบงปนผลผลิตตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียม

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙

    เรื่อง รางพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....
    คณะรฐัมนตรมีีมตเิหน็ชอบรางพระราชบญัญตักิารจดัซื้อจดัจางและการบรหิารพสัดภุาครฐั                      
พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว และสงใหคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณากอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
    โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญ ดังนี้
    ๑) กําหนดใหรางพระราชบัญญัตินี้บังคับกับหนวยงานของรัฐทุกแหง ไดแก ราชการ
สวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการ
งบประมาณ องคการมหาชน องคกรอิสระตามรฐัธรรมนูญ มหาวิทยาลยัในกํากับของรฐั หนวยงานอสิระ
ของรัฐและหนวยงานอืน่ทีก่ําหนดในกฎกระทรวง เวนแตการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจทีเ่กีย่วกับ
การพาณิชยโดยตรงที่มีลักษณะเปนการผลิต หรือจําหนาย หรือบริการเพื่อหารายได การดําเนินการ
จัดหายุทโธปกรณและการบริการทางทหารโดยวิธีรัฐบาลตอรัฐบาล และการดําเนินการโดยใชเงินกู
และเงินชวยเหลือที่สัญญาหรือขอกําหนดในการใหเงินกูหรือเงินชวยเหลือกําหนดไวเปนอยางอื่น 
    ๒) กําหนดหลักการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุไว ๔ ประการ ไดแก ความคุมคา 
ความโปรงใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และตรวจสอบได 
    ๓) กําหนดใหภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
โดยอาจจัดใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการสังเกตการณขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดของการจัดซื้อจัดจาง
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ก็ไดและมีการจัดทาํขอตกลงคุณธรรมตามโครงการความรวมมือปองกันการทุจริตในการจัดซือ้จัดจาง
ภาครัฐ เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหประชาชนไดมีโอกาสเขามาตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐ 
    ๔) กาํหนดคณะกรรมการตามพระราชบญัญัตินี้ไว ๕ คณะ ไดแก คณะกรรมการนโยบาย
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ คณะกรรมการกํากับราคากลางและขึ้นทะเบียนผูประกอบการ คณะกรรมการ
ความรวมมือปองกนัการทุจรติ และคณะกรรมการพจิารณาอุทธรณและขอรองเรยีน โดยมีปลดักระทรวง
การคลังเปนประธาน มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณและขอรองเรียน และอื่น ๆ 
    ๕) กําหนดใหกรมบัญชีกลางทําหนาที่เปนองคกรสนับสนุนดูแลการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพสัดุภาครฐั มีอํานาจหนาท่ีในการดแูลและพฒันาระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครฐัผานระบบ
อิเล็กทรอนกิส จดัทําฐานขอมูลราคาอางอิงของพสัด ุรวบรวม วเิคราะห และประเมนิผลการปฏบิตังิาน
ของหนวยงานของรัฐและจัดทํารายงานเสนอตอคณะกรรมการนโยบาย และจัดใหมีการฝกอบรม
เพื่อสงเสริมและพัฒนาเจาหนาทีใ่หมีความรูความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐตามหลักวิชาชีพ 
    ๖) กําหนดกระบวนการจัดซื้อจัดจาง ดังนี้ 
     ๖.๑) การจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางประจําป และใหประกาศเผยแพรแผนในระบบ
เครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
     ๖.๒) วิธีการจดัซื้อจดัจางและการจางที่ปรกึษา ใหกระทาํได ๓ วธิ ีไดแก (๑) วธิปีระกาศ
เชิญชวนทั่วไป (๒) วิธีคัดเลือก (๓) วิธีเฉพาะเจาะจง สวนวิธีการจางออกแบบและควบคุมงาน 
นอกจากวิธีดังกลาวขางตนใหเพิ่มอีก ๑ วิธี คือ วิธีประกวดแบบ
     ๖.๓) การพจิารณาคดัเลอืกขอเสนอ กาํหนดใหมเีกณฑการพจิารณาคดัเลอืกขอเสนอ 
โดยใหพิจารณาคณุภาพประกอบราคาได โดยไมจําเปนตองใชราคาตํ่าสุดเสมอไป แตการจะใชเกณฑใด
และใหนํา้หนักในแตละเกณฑเทาใด ตองมีการประกาศใหทราบเปนการลวงหนาในประกาศเชิญชวน
ใหเขารวมการจัดซื้อจัดจาง 
     ๖.๔) การขึ้นทะเบียนผูประกอบการ โดยกําหนดใหผูประกอบการกอสรางตองขึ้น
ทะเบียนไวกบักรมบัญชีกลาง ท้ังน้ีเพื่อใหการพจิารณาจดัชั้นผูประกอบการกอสรางเปนมาตรฐานเดยีวกัน 
     ๖.๕) การรวมซื้อรวมจาง กําหนดใหหนวยงานของรัฐแหงหนึ่งแหงใด อาจดําเนินการ
จดัซื้อจดัจางพสัดใุหกบัหนวยงานของรฐัแหงอ่ืน ๆ กไ็ด ภายใตกรอบขอตกลงระหวางหนวยงานของรฐั
 ผูจัดซื้อจัดจางและคูสัญญา 
     ๖.๖)   การเปดเผยขอมลูการจดัซื้อจดัจางในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชกีลาง 
โดยกําหนดใหมีการเปดเผยขอมูลตั้งแตขั้นตอนการเปดเผยแผนการจัดซื้อจัดจางประจําป การจัดทํา
ประกาศเชิญชวน การกําหนดเกณฑการพิจารณาขอเสนอ การประกาศผลผูชนะการเสนอราคา
การประกาศยกเลิกการจดัซื้อจดัจาง การทาํสญัญาและการแกไขสญัญา ซึ่งกระบวนการดังกลาวจะเปน
การสรางความเชื่อม่ันตอสาธารณชนในการเขามาตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางภาครฐัไดอยางเตม็รปูแบบ
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     ๖.๗) กาํหนดเกี่ยวกับการประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูประกอบการโดยผลการประเมิน
ใหเปนสวนหนึง่ของการพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติของผูทีจ่ะเขายืน่ขอเสนอหรือเขาทาํสัญญา
กับหนวยงานของรัฐ โดยผูทีไ่มผานเกณฑทีก่ําหนดจะถูกระงับการยื ่นขอเสนอหรือทําสัญญา
กับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว จนกวาจะมีผลการประเมินผานเกณฑที่กําหนด 
     ๖.๘) กําหนดใหผูซึ่งไดยืน่ขอเสนอเพื่อทําการจัดซื้อจัดจางพัสดุกับหนวยงานของรัฐ
มีสิทธิอุทธรณเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางพัสดุ กรณีทีเ่ห็นวาหนวยงานของรัฐมิไดปฏิบัติใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ีกาํหนดในพระราชบญัญตันิี ้และหากผูอุทธรณไมพอใจผลของคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณก็มีสิทธิฟองคดีตอศาล แตการฟองคดีดังกลาวไมมีผลกระทบตอการจัดซื้อจัดจาง
ที่ไดมีการลงนามในสัญญาแลว 
     ๖.๙) กําหนดบทกําหนดโทษ โดยกรณีทีเ่จาหนาทีป่ฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่
ตามพระราชบัญญัตินีโ้ดยมิชอบ เพื ่อใหเกิดความเสียหายแกผู หนึ ่งผู ใด หรือปฏิบัติหรือละเวน
การปฏิบัติหนาทีต่ามพระราชบัญญัตินี้โดยทุจริต ตองระวางโทษตามที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับ
การกระทําความผิดนั ้น และผูใชหรือผู สนับสนุนในการกระทําความผิดดังกลาวตองระวางโทษ
ตามที่กําหนดไวสําหรับความผิดดังกลาวดวย 

    เรื่อง รางพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลงัเสนอ และใหสงสาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพจิารณา โดยให
รบัความเห็นของสํานกัเลขาธิการคณะรฐัมนตร ีธนาคารแหงประเทศไทย และสาํนักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณากอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
    โดยรางพระราชบญัญติัดังกลาวมสีาระสาํคญั คอื เปนการแกไขเพิ่มเตมิพระราชบญัญตัิ
การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยแกไขขอบเขตของ “หนี้สาธารณะ” ใหครอบคลุมเฉพาะหนี้
ทีก่ระทรวงการคลังมีอํานาจบริหารจัดการและรับผิดชอบโดยไมรวมหนี้ของหนวยงานในภาคการเงิน 
และ “หนีเ้งินกูทีเ่ปนความเสี่ยงทางการคลัง” อันไดแกหนี้เงินกูของหนวยงานในกํากับดูแลของรัฐ
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น กําหนดหลักเกณฑในการกํากับดูแลภาระความเสี่ยงทางการคลัง
ปรบัปรงุองคประกอบและเพิ่มเตมิอํานาจของคณะกรรมการนโยบายและกํากับการบรหิารหน้ีสาธารณะ
ใหครอบคลุมและมีประสิทธิภาพยิง่ขึ ้น ตลอดจนขยายกรอบการลงทุนในประเทศโดยใหกองทุน
บริหารเงินกูเพื่อการปรับโครงสรางหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศสามารถ
ลงทุนในตราสารหนี้ของธนาคารแหงประเทศไทยได
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    เรื่อง รางพระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานขององคการระหวางประเทศและ
การประชุมระหวางประเทศในประเทศไทย พ.ศ. ....
    คณะรฐัมนตรมีีมตอินุมัตหิลกัการรางพระราชบญัญตัคิุมครองการดาํเนินงานขององคการ
ระหวางประเทศและการประชุมระหวางประเทศในประเทศไทย พ.ศ. .... ตามทีก่ระทรวงการตางประเทศ 
เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา แลวสงใหคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณากอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
    โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญ ดังนี้
    ๑) กําหนดใหการใหความคุมครองการดําเนินงานขององคการระหวางประเทศหรือ
การประชุมระหวางประเทศตองทําความตกลงเปนหนังสือ รวมทั้งจะตองเปนไปตามที่กําหนดไว
และใหเทาทีจ่ําเปนเพื่อประโยชนแกการดําเนินงานขององคการระหวางประเทศหรือการประชุม
ระหวางประเทศ โดยคํานึงถึงพันธกรณีของประเทศไทยตามกฎหมายระหวางประเทศ แนวปฏิบัติ
ระหวางประเทศและสถานะขององคการระหวางประเทศนั้น 
    ๒) กําหนดใหในการดําเนินการเพื่อทําความตกลงคุมครองการดําเนินงานขององคการ
ระหวางประเทศหรือการประชุมระหวางประเทศ หนวยงานที ่รับผิดชอบตองหารือกระทรวง
การตางประเทศเพื่อขอคําแนะนําเกี่ยวกับการใหความคุมครองดังกลาว
    ๓) กาํหนดใหหนวยงานที่รบัผดิชอบเสนอความตกลงคุมครองการดาํเนินงานขององคการ
ระหวางประเทศหรอืการประชมุระหวางประเทศพรอมท้ังคาํแนะนําของกระทรวงการตางประเทศ ไปยัง
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบกอนดําเนินการใหมีผลผูกพันตามความตกลง
    ๔) กําหนดใหองคการระหวางประเทศตามความตกลงที่ไดทําขึ้นไดรับความคุมครอง
การดําเนนิงาน ทัง้นี ้เทาท่ีระบุในความตกลงน้ัน สวนหวัหนาและรองหวัหนาของสาํนักงานขององคการ
ระหวางประเทศ รวมทั้งเจาหนาทีข่ององคการระหวางประเทศ ซึ่งจะไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน
ตองไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการตางประเทศดวย
    ๕) กาํหนดใหการประชุมระหวางประเทศและบคุคลที่เขารวมการประชมุระหวางประเทศ
ตามความตกลงทีไ่ดทําขึ ้นไดรับเอกสิทธิ ์และความคุมกันในระหวางการประชุมระหวางประเทศ 
หรือการเขามาในประเทศไทยเพื่อปฏิบัติหนาทีห่รือในการปฏิบัติภารกิจหรือการปฏิบัติหนาที ่
ทั้งนี้ เทาที่ระบุในความตกลงนั้น
    ๖) กาํหนดขอบเขตของเอกสิทธ์ิและความคุมกันขององคการระหวางประเทศและบุคลากร
ขององคการระหวางประเทศระดบัรฐับาล องคการระหวางประเทศระดบัก่ึงรฐับาลและองคการเอกชน
ระหวางประเทศ โดยจะไดรับเอกสิทธิ์และความคุมกันไมเกินกวาที่กําหนดไว เชน การยกเวนขอจํากัด
เกี่ยวกับการเขาเมืองและการจดทะเบียนคนตางดาว ขอจํากัดดานการเงินและการแลกเปลี่ยน
เงนิตรา การยกเวนภาษทีางตรง อากรศลุกากรและขอหามขอจํากัดวาดวยการนําเขาและสงออกสิ่งของ
บางประเภท รวมทัง้กําหนดใหบุคคลอื่นซึ่งปฏิบัติภารกิจเพื่อองคการระหวางประเทศระดับรัฐบาล 
จะไดรบัความคุมกนัจากการดาํเนนิการตามกฎหมายเก่ียวกับถอยคาํดวยวาจาหรอืเปนลายลกัษณอกัษร
และการกระทําทั้งปวงที่ไดกระทําในตําแหนงหนาที่ ทั้งนี้ เฉพาะที่ไดกระทําโดยสุจริต
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    ๗) กําหนดขอบเขตของเอกสิทธิ์และความคุมกันของการประชุมระหวางประเทศ ผูแทน
ของรัฐหรอืรฐับาล เจาหนาท่ีองคการระหวางประเทศ ผูเขารวมการประชมุ หรอืบคุคลอื่น ซึ่งปฏบิตัภิารกจิ
เพื่อการประชุมระหวางประเทศ จะไดรบัเอกสทิธิ์และความคุมกันในระหวางการประชมุในประเทศไทย 
หรือเขามาในประเทศไทยเพื่อปฏิบัติหนาทีห่รือภารกิจเกี่ยวกับการประชุมนั้นไมเกินกวาทีก่ําหนดไว
เชน การยกเวนอากรศุลกากรและขอหามขอจํากัดวาดวยการนําเขาและสงออกสิง่ของบางประเภท
และความคุมกันจากการดําเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับถอยคําดวยวาจาหรือเปนลายลักษณอักษร
และการกระทําทั้งปวงที่ไดกระทําในตําแหนงหนาที่ ทั้งนี้ เฉพาะที่ไดกระทําโดยสุจริต

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๑  มิถุนายน ๒๕๕๙
 
    เรื่อง รางพระราชบัญญัติองคการสงเคราะหทหารผานศึก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติองคการสงเคราะหทหารผานศึก
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอ และใหสงสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา
แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิตบิญัญตัแิหงชาตพิจิารณากอนเสนอสภานิตบิญัญตัแิหงชาติ
ตอไป 
    กระทรวงกลาโหมเสนอวา องคการสงเคราะหทหารผานศึก เปนองคการของรัฐ
เพื่อการกศุลที่จดัตั้งขึ้นโดยพระราชบญัญตัอิงคการสงเคราะหทหารผานศกึ พ.ศ. ๒๕๑๐ มีวัตถปุระสงค
เพื่อการสงเคราะหทหารผานศกึ ครอบครวัทหารผานศกึและทหารนอกประจําการ มีสภาทหารผานศึก
ซึ่งทําหนาทีว่างนโยบายและควบคุมกิจการทั่วไปขององคการสงเคราะหทหารผานศึก แตโดยที่
พระราชบญัญัตอิงคการสงเคราะหทหารผานศกึ พ.ศ. ๒๕๑๐ ไดใชมาเปนระยะเวลานาน จึงสมควรแกไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติดังกลาวในสวนทีเ่กี่ยวกับองคประกอบของสภาทหารผานศึกใหสอดคลองกับ
ภารกิจในปจจุบัน เพือ่ใหสามารถบริหารงานขององคการทหารผานศึกไดดวยความคลองตัวยิง่ขึน้ 
    โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญ ดังนี้

พระราชบัญญัติองคการสงเคราะหทหารผานศึก
พ.ศ. ๒๕๑๐

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

         มาตรา ๑๔  ใหมีสภาทหารผานศกึประกอบดวย
รัฐมนตรีเปนนายก  ผูอํานวยการเปนอุปนายก
รองผูอํานวยการเปนกรรมการโดยตาํแหนง และ
กรรมการซึ่งรฐัมนตรแีตงต้ังดวยความเหน็ชอบ
ของสภากลาโหม คอื จากทหารผานศกึประจาํการ   
เจด็คน และทหารผานศกึนอกประจาํการเกาคน

   มาตรา ๑๔ ใหมีสภาทหารผานศกึประกอบดวย
รฐัมนตรเีปนนายก รฐัมนตรชีวยวาการกระทรวง 
กลาโหมเปนอุปนายกคนที่หน่ึง ปลดักระทรวง
กลาโหมเปนอุปนายกคนที่สอง ผูอาํนวยการเปน
อุปนายกคนที่สาม รองผูอํานวยการเปนกรรมการ              
โดยตําแหนง และกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง
ดวยความเหน็ชอบของสภากลาโหม คอื จากทหาร
ผานศกึประจาํการหกคน และทหารผานศึกนอก
ประจําการเกาคน 

creo




ก.ค. - ส.ค. ๕๙๔๐ จุลนิติ

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๘  มิถุนายน ๒๕๕๙

    เรื่อง รางพระราชบัญญัติการบริหารการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด 
พ.ศ. ....
    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติการบริหารการแกไขบําบัดฟนฟูเด็ก
และเยาวชนที่กระทําผิด พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา
กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
    โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญ ดังนี้
    ๑) กําหนดใหมีคณะกรรมการนโยบายการบริหารการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชน
ทีก่ระทําผิด โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมเปนประธานกรรมการและปลัดกระทรวงยุติธรรม
เปนรองประธานกรรมการ กรรมการประกอบดวยกรรมการโดยตาํแหนงจากหนวยงานตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของ
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณเปนที่ประจักษดานจิตวิทยา ดานสังคมสงเคราะห ดานสาธารณสุข ดานการศึกษา
ดานสทิธเิดก็และดานการคุมครองเดก็ โดยใหอธบิดกีรมพนิจิและคุมครองเดก็และเยาวชนเปนกรรมการ
และเลขานุการ

พระราชบัญญัติองคการสงเคราะหทหารผานศึก
พ.ศ. ๒๕๑๐

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

 ใหเลขานุการ อผศ. เปนเลขาธิการของสภา
ทหารผานศึกโดยตําแหนง
 มาตรา ๒๑ ใหนายกสภาทหารผานศึก
เปนประธานในที่ประชุม ถานายกสภาทหาร
ผานศึกไมมาประชุม ใหอุปนายกสภาทหาร
ผานศกึเปนประธาน ถาอุปนายกสภาทหารผานศกึ
ก็ไมมาประชุม ใหทีป่ระชุมเลือกกรรมการ
คนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

 ใหเลขานุการ อผศ. เปนเลขาธิการของสภา
ทหารผานศึก โดยตําแหนง
 มาตรา ๒๑ ใหนายกสภาทหารผานศึกเปน
ประธานในที่ประชมุ ถานายกสภาทหารผานศกึ    
ไมมาประชุม ใหอุปนายกสภาทหารผานศึก         
คนทีห่นึ่งเปนประธาน ถาอุปนายกสภาทหาร    
ผานศกึคนที่หน่ึงไมมาประชมุ ใหอปุนายกสภา
ทหารผานศกึคนที่สองเปนประธาน ถาอุปนายก
สภาทหารผ านศึกคนทีส่องไม มาประชุม                
ให อ ุปนายกสภาทหารผ านศึกคนท ีส่าม
เปนประธาน ถาอุปนายกสภาทหารผานศึกคน
ท่ีสามกไ็มมาประชมุ ใหท่ีประชมุเลอืกกรรมการ
คนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม

creo




ก.ค. - ส.ค. ๕๙ ๔๑

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

    ๒) กําหนดใหคณะกรรมการนโยบายการบริหารการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนที่
กระทําผิดมีอํานาจหนาท่ีกาํหนดนโยบายและทศิทางในการบรหิารการแกไขบาํบดัฟนฟเูดก็และเยาวชน
ทีก่ระทําผิด ใหคําแนะนําหรือคําปรึกษาแกรัฐมนตรีในการออกกฎหมาย ระเบียบและประกาศตาม 
พระราชบัญญัตินี้ พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนที่
กระทําผิด กาํหนดหรอืเสนอแนะแนวทางกลยทุธและมาตรการในการปรบัปรงุและพฒันากระบวนการ
ยุติธรรมสําหรับเด็ก
    ๓) กําหนดใหอธิบดีกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนมีอํานาจกําหนดอํานาจและ
หนาที่ของเจาพนักงานพินิจ
    ๔) กําหนดหามมิใหใชเครื่องพันธนาการใด ๆ แกเด็กและเยาวชนที ่อยู ในสถานที ่
ควบคุม เวนแตจะมีเหตุจําเปนอยางยิง่อันมิอาจหลีกเลี่ยงได เพื่อปองกันการหลบหนีหรือเพื่อความ
ปลอดภัยของเด็กหรือเยาวชนหรือบุคคลอื่น โดยใหผูอํานวยการมีอํานาจสั่งใหใชเครื่องพันธนาการ
แกเด็กและเยาวชนที่อยูในสถานที่ควบคุมและใหเจาพนักงานพินิจบันทึกเหตุผลหรือความจําเปน
    ๕) กําหนดใหเจาพนักงานพินิจจะรับเด็กและเยาวชนซึ่งตองหาวากระทําความผิดไว
ในระหวางการสอบสวนหรอืการพจิารณาคดี หรอืตามคาํพพิากษาหรอืคาํสั่งศาลไวควบคมุดูแลเพ่ือแกไข
บําบัดฟนฟูหรือฝกอบรมในสถานที่ควบคุมไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือ
เมื่อไดรับหมายควบคุมตัวหรือคําพิพากษาหรือคําสั่งศาล
    ๖) กําหนดใหเพื ่อประโยชนในการดูแลแกไขบําบัดฟ นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยเด็ก
หรือเยาวชนใหกลับตนเปนคนดี ใหอธิบดีจัดใหมีระบบการจาํแนกเด็กและเยาวชนในสถานที่ควบคุม
ของสถานพินิจและศูนยฝกและอบรม หลักเกณฑและวิธีการจําแนกใหเปนไปตามระเบียบที่อธิบดี
กําหนด และใหสถานที ่ควบคุมจัดใหมีการจําแนกเด็กหรือเยาวชน เพื ่อกําหนดวิธีการปฏิบัติ
ตอเดก็และเยาวชน  การวางแผนแกไขบาํบดัฟนฟ ูและการรายงานขอเท็จจรงิ พรอมท้ังเสนอความเหน็
เกี่ยวกับการลงโทษ หรือการใชวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนที่เหมาะสมตอศาล
    ๗) กําหนดวิธีการแกไขบําบัดฟ นฟูหรือฝกอบรมเด็กหรือเยาวชน กําหนดวิธีการ
และเปาหมายในการกลับคืนสูครอบครัวและสังคม และการจัดทําแผนการแกไขบําบัดฟนฟูหรือ
แผนการฝกอบรมเด็กหรือเยาวชน ตลอดจนการกําหนดใหสถานพินิจจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟูเด็ก
หรือเยาวชนเปนรายบุคคล
    ๘) กําหนดการเตรียมความพรอมกอนปลอยและการติดตามภายหลังปลอยจากสถานที่
ควบคุมตามหลักเกณฑที่กําหนดในระเบียบกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
    ๙) กําหนดโทษปรับสําหรับผูทีไ่ดรับอนุญาตใหเขาไปในสถานทีค่วบคุมแตไมปฏิบัติตาม
ระเบยีบ กาํหนดโทษสําหรบัผูท่ีนําเขามาซ่ึงสิ่งของตองหามเขาไปในสถานที่ควบคมุโดยไมไดรบัอนญุาต
และตองวางระโทษจําคุกไมเกิน ๑ ปหรือปรับไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ และถาผูกระทํา
ความผดิเปนเจาพนกังานพนิิจหรอืเจาหนาท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวของกบัการดแูลเดก็และเยาวชนสถานท่ีควบคมุ
ตองระวางโทษเปน ๓ เทาของโทษที่กําหนดไว

creo




ก.ค. - ส.ค. ๕๙๔๒ จุลนิติ

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

    เรื่อง รางพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ตามที่กระทรวงอตุสาหกรรมเสนอ และใหสงสาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพจิารณา  โดยใหรบั
ขอสังเกตของคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ ่นไปประกอบ
การพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณากอนเสนอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
    โดยรางพระราชบญัญติัดงักลาวมสีาระสาํคญั คอื เปนการแกไขเพิม่เติมบทนิยาม กําหนด
ใหโรงงานมีการจัดทําการประกันภัย หลักประกันหรือกองทุนสําหรับเยียวยาความเสียหายตอชีวิต
และทรัพยสินของบุคคลภายนอก กําหนดใหมีผู ตรวจสอบเอกชนซึ่งสามารถตรวจสอบโรงงาน
หรือเครื่องจักรได กําหนดหนาทีข่องผูประกอบกิจการโรงงานขนาดใหญ กําหนดใหการเริ่มประกอบ
กจิการของโรงงานตองขออนญุาต  กาํหนดหลกัเกณฑการขยายโรงงาน กําหนดอายใุบอนุญาตตรวจสอบ
หรอืรบัรอง วิธีการออกใบแทนใบอนญุาตตรวจสอบและหรือรบัรอง กาํหนดการสิ้นอายุของใบอนญุาต
ประกอบกิจการโรงงาน กําหนดวิธีการตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน กําหนดระยะเวลา
ในการตออายุของใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน กําหนดหลักเกณฑการรับโอนใบอนุญาต 
กาํหนดหลกัเกณฑการเลกิประกอบกจิการโรงงาน กาํหนดบญัชอีตัราคาธรรมเนียมใหม เพิ่มบทลงโทษ
และกําหนดบทเฉพาะกาล

    เรื่อง รางพระราชบัญญัติการเสริมสรางประสิทธิภาพในการบังคับตามคําสั่งศาล
ในคดีอาญา พ.ศ. ....
    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบดังนี้
    ๑) อนุม ัติหลักการร างพระราชบัญญัติการเสริมสร างประสิทธิภาพในการบังคับ
ตามคาํสั่งศาลในคดอีาญา พ.ศ. .... ตามที่สาํนักงานศาลยติุธรรมเสนอ และใหสงสาํนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาโดยใหรับความเห็นของกระทรวงการคลังและกระทรวงยุติธรรมไปประกอบ
การพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณากอนเสนอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
    ๒) รบัทราบแผนการจดัทํากฎหมายลาํดบัรองและกรอบระยะเวลาของรางพระราชบญัญตัิ
ตามที่สํานักงานศาลยุติธรรมเสนอ

creo




ก.ค. - ส.ค. ๕๙ ๔๓

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

    โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญ ดังนี้
    ๑) กําหนดใหศาลอาจมีคําสั ่งแตงตั ้งบุคคลใดเปนผู กํากับดูแลผู ถูกปลอยชั ่วคราว
โดยใหมีสิทธิไดรับคาตอบแทนและคาใชจาย
    ๒) กําหนดใหเมือ่มีการจับกุมผูตองหาหรือจําเลยทีไ่ดรับการปลอยชั่วคราวในชั้นศาล
ซึง่หลบหนีและไดสงตัวตอศาลแลวใหผูแจงความนําจับมีสิทธิไดรับเงินสินบน และเจาหนาทีผู่ จับ
มีสิทธิไดรับเงินรางวัล
    ๓) กําหนดหลักเกณฑการขอรับเงินคาตอบแทนและคาใชจาย และหลักเกณฑการขอรับ
เงินสินบนหรือเงินรางวัล โดยใหผูมีสิทธิไดรับเงินยื่นคํารองตอศาลชั้นตนที่พิจารณาคดีภายใน ๑๕ วัน
นับแตเสร็จสิ้นภารกิจ
    ๔) กําหนดหลักเกณฑ การเบิกจายเงินคาตอบแทน คาใชจาย เงินสินบน และเงินรางวัล
แกผูมีสิทธไิดรบั ใหเบิกจายจากเงนิคาปรบัตามคาํพพิากษาในคดีอาญากอนนําสงคลงัเปนรายไดแผนดนิ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙

    เรื่อง รางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (วาระการดํารงตําแหนงประธานศาลปกครองสูงสุด และวินัยตุลาการปกครอง)
    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (วาระการดํารงตําแหนงประธานศาลปกครองสูงสุด และวินัยตุลาการ
ศาลปกครอง) ตามท่ีศาลปกครองสงูสดุเสนอ และใหสงสาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิตบิญัญตัแิหงชาตพิจิารณากอนเสนอสภานิตบิญัญตัแิหงชาติ
ตอไป
            โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญ ดังนี้
            ๑) กาํหนดวาระการดํารงตาํแหนงประธานศาลปกครองสงูสดุ ๔ ปนบัแตวนัท่ีทรงพระกรณุา
โปรดเกลาฯ แตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว ทั้งนี้ กรณีทีป่ระธานศาลปกครองสูงสุด
ดํารงตําแหนงครบวาระหรือลาออกจากตําแหนงดังกลาวกอนครบวาระการดํารงตําแหนง แตยัง
ไมพนจากตําแหนงตุลาการศาลปกครอง ใหแตงตั้งผูนั้นดํารงตําแหนงตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
ในตําแหนงอืน่ตามที่คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองประกาศกําหนด โดยใหไดรับอัตราเงินเดือน
และเงินประจําตําแหนงที่ไมตํ่ากวาเดิม
            ๒) กาํหนดเกี่ยวกบัการกระทําผดิวนัิยไมรายแรงของตลุาการศาลปกครอง คณะกรรมการ
ตุลาการศาลปกครองอาจมมีติใหงดเลื่อนตําแหนง งดเลื่อนเงินเดือน หรือภาคทัณฑแกตุลาการ
ศาลปกครองได
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            ๓) การกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหนงของประธานศาลปกครองสงูสดุตามพระราชบญัญตันิี้ 
ใชบงัคับกับวาระการดํารงตําแหนงของประธานศาลปกครองสูงสุดซึง่ดํารงตําแหนงอยูในวันที ่
พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาดวย
           ๔) กําหนดใหตุลาการศาลปกครองกรณีกระทําผิดวินัยอยูกอนวันทีพ่ระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ และคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองไดเริ่มดําเนินการสอบสวนโดยถูกตองตามกฎหมาย
ทีใ่ชอยูในขณะนัน้ใหสอบสวนตามกฎหมายนั้นตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ แตการลงโทษใหดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัตินี้

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙
  
    เรื่อง รางพระราชกําหนดการนําคนตางดาวมาทํางานกับนายจางในประเทศ พ.ศ. ....
    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชกําหนดการนําคนตางดาวมาทํางานกับนายจาง
ในประเทศ พ.ศ. .... ของกระทรวงแรงงานที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว
และใหดําเนินการตอไปได
    โดยรางพระราชกําหนดดังกลาวมีสาระสําคัญ ดังนี้
    ๑) กําหนดบทนิยามการนําคนตางดาวมาทํางานตามพระราชกําหนดนี้ใหชัดเจน 
โดยหมายความเฉพาะการดําเนินการนําคนตางดาวทีร่ับอนุญาตใหเข ามาในราชอาณาจักร
ตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองภายใตบันทึกความตกลงหรือบันทึกความเขาใจทีร่ัฐบาลไทยทําไว
กับรัฐบาลตางประเทศ หรือตามนโยบายของรัฐบาลวาดวยการจางแรงงานมาทํางานกับนายจาง
ในประเทศ ตลอดจนกําหนดบทนิยามของถอยคําอื่น ๆ ทีม่ีความหมายเฉพาะตามพระราชกําหนดนี้
    ๒) กําหนดหลักเกณฑในการนําคนตางดาวมาทํางานกับนายจางในประเทศ ดังนี้ 
     ๒.๑) การนําคนตางดาวเขามาในประเทศมี ๒ วิธี 
       (๑) กรณีทีผู่ไดรับใบอนุญาตนําคนตางดาวมาทํางานกับนายจางในประเทศ 
เปนผูนําคนตางดาวมาทํางานกับนายจางในประเทศ
       (๒) กรณีที่นายจางเปนผูนําคนตางดาวมาทํางานในประเทศ
     ๒.๒) กําหนดเหตุพิเศษเฉพาะเรื่องในกรณีทีม่ีผลกระทบตอความมัน่คงเศรษฐกิจ 
ภยัพบัิตสิาธารณะ  หรอืกรณอ่ืีนในลกัษณะเดยีวกนั ใหรฐัมนตรโีดยอนมัุตคิณะรฐัมนตรกีาํหนดเงื่อนไขใด ๆ  
ในการนําแรงงานตางดาวเขามาทํางานในประเทศ หรือยกเวนการปฏิบัติใด ๆ ตามที่พระราชกําหนดนี้
กําหนดไวได
     ๒.๓) กําหนดใหนายจางซึง่เปนผูนําคนตางดาวมาทาํงานกับตนเองในประเทศตองได
รับอนุญาตจากอธิบดี เพื่อความชัดเจน
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จุลนิติ

    ๓) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนําคนตางดาวมาทํางานกับนายจาง
ดังนี้  
     ๓.๑) กําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูขออนุญาตนําคนตางดาวมาทํางาน
กับนายจางในประเทศ ดังนี้ 
       (๑) มีทุนจดทะเบียนและชําระแลวตามที่อธิบดีประกาศกําหนด แตตองไมนอย
กวา ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
       (๒)  มีทุนเปนของผูถอืหุนท่ีมสีญัชาตไิทยไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ของจาํนวนทนุท้ังหมด
และจะตองมีจํานวนผูถือหุนทีม่ีสัญชาติไทยไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ของจํานวนผูถือหุนทัง้หมด เวนแต
ในกรณีท่ีมีสนธสิญัญาทีป่ระเทศไทยเปนภาคหีรอืมคีวามผกูพนัตามพนัธกรณีระหวางรฐับาลไทยกบัรฐับาล
ตางประเทศใหเปนไปตามบทบัญญัติและเงื่อนไขของสนธิสัญญาหรือความผูกพันตามพันธกรณีนั้น
       (๓)  มีสํานักงานอยูในท่ีตัง้ท่ีเปนสดัสวน เปดเผย มีหลกัแหลงท่ีแนนอน  และไมเปน
สถานที่ตองหามตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
       (๔) ไมเปนผูรับอนุญาต ไมเปนผูอยูระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาต  ไมเคยถูก
เพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชกําหนดนี้ กฎหมายวาดวยการจัดหางานและคุมครองคนงาน หรือ
กฎหมายวาดวยแรงงานทางทะเล
       (๕) กําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูจัดการ 
     ๓.๒) กําหนดหลักเกณฑการวางหลักประกันความเสียหายของผู รับอนุญาต
โดยผูขออนญุาตตองวางหลักประกนัอนัสมควรไวกบัอธบิดเีพื่อประกนัความเสยีหายที่อาจเกดิจากการนาํ
คนตางดาว และเปนหลักประกันการปฏิบัติตามพระราชกําหนดนี ้กอนทีอ่ธิบดีจะออกใบอนุญาต
ใหแกผูมาขออนุญาตเปนจาํนวนเงนิตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงแตตองไมนอยกวา ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
     ๓.๓) กําหนดใหผูรับอนุญาตตองทําสัญญาการนําคนตางดาวมาทํางานกับนายจาง
ในประเทศโดยอยางนอยตองมีรายละเอียดตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
     ๓.๔) กาํหนดหามผูรบัอนุญาตเรยีกหรอืรบัเงนิหรอืทรพัยสนิอ่ืนใดจากนายจาง เวนแต
คาบรกิารและคาใชจายตามรายการและอัตราที่อธิบดปีระกาศกําหนด รวมทั้งหามผูรบัอนุญาตเรยีกหรอื
รับเงินหรือทรัพยสินอื่นใดจากคนตางดาว
     ๓.๕) ผูรับอนุญาตตองสงรายงานเกี่ยวกับการนําคนตางดาวมาทํางานกับนายจาง
ในประเทศตออธิบดี ตามแบบรายงานที่อธิบดีกาํหนดภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป
    ๔) กําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของนายจางหรือผูรับอนุญาต ดังนี้ 
     ๔.๑) นายจางตองวางหลักประกันไวกับอธิบดี เมื่อไดรับหลักประกันแลวใหอธิบดี
อนุญาตใหนายจางนั้นนําคนตางดาวมาทํางานในประเทศได
     ๔.๒) กาํหนดใหนายจางสงคนตางดาวกลบัไปยงัประเทศตนทางภายใน ๗ วนันบัแตวนัท่ี
คนตางดาวไมไดทํางานกับนายจางหรือวันที่ครบกําหนดตามสัญญา หากไมดําเนินการใหอธิบดีสงกลับ
โดยหักคาใชจายจากหลักประกันที่นายจางไดวางไว
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     ๔.๓) กําหนดใหกรณีทีผู่ รับอนุญาตไมนําคนตางดาวมาทํางานตามสัญญาการนํา
คนตางดาวมาทาํงานกบันายจางในประเทศ ใหคนืคาบรกิารและคาใชจายที่เรยีกเก็บจากนายจางไปแลว
ทั้งหมดใหแกนายจางภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ครบกําหนดตามสัญญาดังกลาว
     ๔.๔) กาํหนดใหกรณท่ีีคนตางดาวเขามาทาํงานตามพระราชกําหนดน้ีและตองถกูสงตวั
กลับไปยังประเทศตนทางตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองหรือกฎหมายอื่น ใหหนวยงานที่ดําเนินการ
สงคนตางดาวกลับไปยังประเทศตนทางเรียกเก็บคาใชจายจากนายจางหรือผูไดรับอนุญาตได
    ๕) กําหนดบทควบคุมผูรับอนุญาต ดังนี้ 
     ๕.๑) ผูรบัอนุญาตนําคนตางดาวมาทํางานกับนายจางในประเทศตองใชชื่อ คาํแสดงชื่อ
หรือคําอืน่ใดในการประกอบธุรกิจวา “บริษัทนําคนตางดาวมาทํางานในประเทศ” และจะใชถอยคํา
หรืออักษรตางประเทศอื่นที่มีความหมายเชนเดียวกันประกอบดวยก็ได
     ๕.๒) กําหนดใหพนักงานเจาหนาทีม่ีอํานาจเขาไปสถานทีป่ระกอบธุรกิจในระหวาง
เวลาทําการเพื่อตรวจสอบควบคุมตามปกติ และกําหนดเหตุในการเขาไปในเคหสถานเพื่อตรวจคน
ยึดหรืออายัดกรณีมีเหตุอันควรเชื่อไดวามีการกําหนดความผิดตามพระราชกําหนดไดโดยไมตองแสดง
ความบริสุทธิ์ในการเขาตรวจคน
     ๕.๓) กําหนดใหกรณีทีผู่ รับอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมาย
ของประเทศตนทาง หรือมีสวนสนับสนุนการปฏิบัติดังกลาวและอธิบดีไดมีหนังสือแจงเตือนใหปฏิบัติ
ใหถูกตองตามกฎหมายของประเทศตนทางหรือหามดําเนินการดังกลาวแลว แตผูรับอนุญาตไมปฏิบัติ
ตามหนังสือแจงเตือน ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได
    ๖) กําหนดโทษอาญาใหเหมาะสมกับลักษณะความผิด แกไขเพิ่มเติมสิทธิการเรียกรอง
ทรัพย ส ินหรือราคาจากการกระทําความผิดแทนผู  เสียหายในลักษณะเดียวกับมาตรา ๑๓
แหงพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๙ และกําหนดใหกรณีโทษปรับสถานเดียว
ใหอธิบดีสาํหรับความผิดทีเ่กิดขึ ้นในกรุงเทพมหานคร หรือผู วาราชการจังหวัดสําหรับความผิด
ที่เกิดขึ้นในจังหวัดอื่น แลวแตกรณี มีอํานาจเปรียบเทียบได
    ๗) บทเฉพาะกาล กําหนดใหผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศตามกฎหมายวาดวย
การจัดหางานและคุมครองคนหางานที่ไดดําเนินการจัดหาคนตางดาวมาทํางานในประเทศกอนวันที่
พระราชกาํหนดนีใ้ชบังคบั ใหดําเนนิการตอไปไดอีกไมเกิน ๖๐ วนันับแตวนัท่ีพระราชกําหนดน้ีใชบงัคับ

    เรื่อง รางพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบดังนี้ 
    (๑) อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....ตามที่
กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับ
ขอสังเกตของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณากอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป และ 
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สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

    (๒) รบัทราบแผนการจดัทํากฎหมายลาํดบัรองและกรอบระยะเวลาของรางพระราชบญัญตัิ
ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ 
    โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญ ดังนี้
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สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

 ๑สําเร็จการศึกษา น.บ. (ธรรมศาสตร), ร.บ. (แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร) (มสธ.), ร.บ. (แขนงวิชาความสัมพันธ
ระหวางประเทศและการเมืองเปรียบเทียบ) (มสธ.), เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา ปจจุบัน
ดํารงตําแหนง นิติกรชํานาญการ กลุมงานพัฒนากฎหมาย สํานักกฎหมายสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา.  
 ๒Thomas A. Flinn, An Evaluation of Legislative Performance : The State Legislature in Ohio, (Kent: Kent State 
University Press, 1972), p.153.  
 ๓Zdenka 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.  
 ๔Alan Rosenthal, Legislative Performance in The States : Exploration of Committee Behavior, (New York: 
The Free Press, 1974), p. 10
 ๕Ibid..

¹ÒÂ»³Ô¸ÑÈÃ�  »·ØÁÇÑ²¹� 
¹ÔμÔ¡ÃªÓ ¹ÒÞ¡ÒÃ ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

(ตอจากตอนที่แลว)
 วรรณกรรมเกี่ยวกับเกณฑที่ชัดเจนที่สามารถใชสําหรับการประเมินประสิทธิภาพขององคกร
นิติบ ัญญัติได อยางชัดแจงนัน้ม ีจํากัด๒ อยางไรก็ตามแมในเวลาตอมาเริ ่มมีเอกสารวิชาการ
ไดกลาวถึงการประเมินประสิทธิภาพขององคกรนิติบัญญัติไวมากขึ้นก็ตาม ทวามีการยอมรับวา
การประเมินประสิทธิภาพขององคกรนิติบัญญัตินั้นมีความยุงยากซับซอนเปนอยางยิ่ง๓ แตผูเขียน
มีความเห็นวา เราสามารถพิจารณาผลสําเร็จของภารกิจของรัฐสภาวาเปนไปตามเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญที่มีบทบัญญัติในการใหอํานาจองคกรนิติบัญญัติมีอํานาจหนาที่ในฐานะองคกร
ผูใชอํานาจอธิปไตยหรือไม โดยการศึกษาผลการปฏิบัติหนาทีข่องรัฐสภาตามอํานาจหนาที ่
ซึง่รฐัธรรมนญูไดกาํหนดไววาไดเปนไปโดยสอดคลองกับเจตนารมณของรฐัธรรมนูญท่ีใหอํานาจมากนอย
เพียงใดนั้น นาจะเปนแนวทางที่เหมาะสมในการพิจารณาประสิทธิภาพของรัฐสภา 
 ดังที่ ศาสตราจารย Alan Rosenthal ไดกลาวถึงไวในหนังสือ “Legislative Performance 
in The States : Exploration of Committee Behavior” วา เกณฑดานปจจัยนําออก (Legislative 
Outputs)๔ ท่ีตองนําผลลัพธหรอืปจจัยนําออก คอื “ผลกระทบตอประชาชนอันเน่ืองมาจากการบงัคบัใช
กฎหมาย” พจิารณาประกอบกนักบัเกณฑดานการดาํเนินงานดานนิตบิญัญตั ิ(Legislative Functions) 
เพราะรัฐสภามีอํานาจหนาที่ในฐานะองคกรผูใชอํานาจอธิปไตยฝายนิติบัญญัติที่มีอยางแตกตาง
หลากหลายตามที่รัฐธรรมนูญหรือกฎเกณฑที่มีคาบังคับเทียบเทารัฐธรรมนูญไดกําหนดไว๕ 

  
๑
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ประสิทธิภาพของ “รัฐสภา” ภายใตเจตนารมณของ “รัฐธรรมนูญ”  ตอนที่ ๒  

จุลนิติ

โดยการพิจารณาจากการดําเนินงานขององคกรนิติบัญญัติที่มีความสําคัญ ๓ ประการดวยกัน ไดแก 
การเปนตัวแทนของประชาชนในเขตเลือกตั้ง (Constituent service role)๖ การมีสวนรวมในการ
กําหนดนโยบายสาธารณะและโครงการภาครัฐ (Policy and program formulation)๗ การควบคุม
ตรวจสอบการดําเนินงานของฝายบริหาร๘ ประกอบกับเมื่อไดพิจารณาแนวทางของ David Arter  
ในบทความวิชาการเร่ือง Introduction: Comparing the Legislative Performance of 
Legislature๙ ที่กลาวถึงไวตอนหนึ่งวา ประสิทธิภาพของรัฐสภาสามารถชี้วัดไดจากอํานาจ
ในการรวมกําหนดนโยบายสาธารณะ (Policy - making power) ที่อางอิงแนวคิดวาดวย 
“Mezey Question” ของ Michael Mezey  ทีไ่ดมกีารตัง้คาํถามวา “องคกรนติบิญัญตัแิตละองคกร
มีอํานาจในการกําหนดนโยบายสาธารณะเพียงใด” เพื่อประโยชนในการพิจารณาองคกรนิติบัญญัติ
เชงิเปรียบเทียบ๑๐ ซึง่สอดคลองกบัเกณฑดานการดําเนินงานดานนติบิญัญตั ิ(Legislative Functions) 
ของ ศาสตราจารย Alan Rosenthal ในขอ (๒) ซึง่พจิารณาถงึการมสีวนรวมในการกาํหนดนโยบาย
สาธารณะและโครงการภาครัฐ (Policy and program formulation) โดยไดกลาววา นําไปสู
การออกแบบประเด็นทีต่องตรวจสอบ (Check-List) เพ่ือทราบถึงประสทิธภิาพของรัฐสภาตามขอสรปุ
ของงานดังกลาว 
  อยางไรก็ตาม David Arter ไดกลาวถึงการออกแบบเกณฑชี้วัดประสิทธิภาพของรัฐสภา
ไวในบทความเรื่อง “Conclusion. Questioning the “Mezey question”: An interrogatory 
framework for the comparative study of legislature”  วา แนวทางที่เหมาะสมสําหรับ
การประเมินประสิทธิภาพขององคกรนิติบัญญัติหรือรัฐสภา มิควรกําหนดตัวชี้วัดโดยอาศัยการ
ตัง้คาํถามวา “รฐัสภามีอาํนาจในการกําหนดนโยบายของฝายบริหารมากนอยเพียงใด” ตามแนวคิดของ 
Mezey เทานัน้ ทวาควรกาํหนดตวัชีว้ดัโดยใหความสาํคญัแก กระบวนการ (Process) และกลไกระบบ
งานนิติบัญญัติที่มีอิทธิพลตอฝายบริหาร (Legislative influence) ในการกําหนดนโยบายของภาครัฐ 
โดยอาศัยขอคาํถามท่ีวา “สมาชกิรฐัสภาไดดาํเนนิงานตามอาํนาจหนาท่ีทางนติบิญัญตัใิน ๓ ประการ 
กลาวคือ การจัดทําแผนงานนโยบาย และกลั่นกรองการกําหนดนโยบายภาครัฐ ตลอดจน
ตรวจสอบการดําเนินนโยบายของฝายบริหาร อยางไร” โดยกําหนดเปนขอคําถาม จํานวน ๑๕ ขอ 
เพื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพของรัฐสภา ตอไป รายละเอียดดังนี้๑๑

  ๑)  ดานบทบาทของรัฐสภาในการมีสวนรวมในการกําหนดแผนงานนโยบายภาครัฐ 
     บทบาทของรฐัสภาดานนีอ้ยูบนขอสนันษิฐานทีว่า ฝายบรหิารยอมมบีทบาทในการจดัทาํแผน
งานโครงการนโยบายภาครฐั เชน ในรปูแบบของการเสนอรางกฎหมาย ทวาโดยม ีรฐัสภาในฐานะองคกร

 ๖Ibid., p. 11.
 ๗Ibid.
 ๘Ibid.,  pp. 11-12.
 ๙David Arter, “Introduction: Comparing the Legislative Performance of Legislature,” The Journal of Legislative 
Studies, 12:3-4, (2006): 245-257.
 ๑๐Ibid., p.247.
 ๑๑David 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.
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

ทีเ่ปนผูแทนของปวงชนมีสวนรวมดวยในสวนตาง ๆ โดยอาศัยกลไกของรัฐสภา ภายใตแนวคิดหลัก
รวมกันวา “How can legislators influence the formulation of legislation?”๑๒ มีจํานวน 
๖ คําถามดวยกัน ดังนี้ 
     ขอ ๑  สมาชิกรัฐสภามีอํานาจในการริเริม่กระบวนการนิติบัญญัติโดยอิสระหรือไม 
(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
กอนเสนอตอสภาหรอืไม (Do Legislators Participate in the Preparation of Legislative Proposals 
initiated by the Executive?)๑๗

     ขอ ๖  ไดมีกรณีท่ีผูปฏบิตัหินาท่ีสงูสดุของฝายนิติบญัญติัและฝายบรหิารปรกึษาหารอืรวมกนั
ในการกําหนดนโยบายทางยุทธศาสตรสําคัญของประเทศ หรือไม (Do Legislative and Executive 
Leaders Consult on Strategic policy Matters?)๑๘

  ๒)  ดานกระบวนการของการพิจารณากลั่นกรองนโยบายภาครัฐของรัฐสภา 
     เปนทีท่ราบกันดีวา รัฐสภามีบทบาทในการพิจารณากลั่นกรองรางกฎหมายที่เสนอตอสภา
ท้ังโดยสมาชกิสภาน้ัน ๆ  เอง หรอืจากฝายบรหิาร ในชั้นการพจิารณาและสวนงานตาง ๆ  ท่ีหลากหลาย ท้ังใน
ท่ีประชุมสภา ท่ีประชุมคณะกรรมาธกิาร ในที่ประชมุยอยของพรรคการเมือง ตลอดจนที่ประชมุของคณะ
อนุกรรมาธิการหรอืท่ีประชุมยอยหลายคณะดวยกัน๑๙ สาํหรบัในการพจิารณาประสทิธภิาพของรฐัสภา
ในดานกระบวนการของการพิจารณากลั่นกรองนโยบายภาครัฐของรัฐสภาจะพิจารณาบนพื้นฐาน
ของการตัง้ขอคาํถามภายใตแนวคิดหลักรวมกันวา “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

 ๑๒Ibid., p.464.
 ๑๓Ibid., pp.464-466.
 ๑๔Ibid., pp.466-467.
 ๑๕Ibid., pp.467-468.
 ๑๖Ibid., pp.468-469.
 ๑๗Ibid., pp.469-470.
 ๑๘Ibid., p.470.
 ๑๙Ibid., p.471.
 ๒๐Ibid., p.471.
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     ขอ ๑  รัฐสภาสามารถประชุมเปนปกติอยางตอเนื่องในการพิจารณารางกฎหมายหรือไม 
(โดยมกีลไกปองกนัการยบุสภาหรอืยตุกิารทาํงานของสภาโดยฝายบรหิารไวในรฐัธรรมนญู) (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  รัฐสภาไดมอบหมายใหคณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาเรื่องที่ เสนอตอสภา
ในรายละเอียดหรือไม (Does the Legislature Devolve the Detailed Deliberation of Legislative 
Proposals to Committees of its membership?)๒๔

     ขอ ๕  คณะกรรมาธิการของฝายนิติบัญญัติไดดําเนินงานดานการพิจารณากลั่นกรอง
และจดัทาํรายงานเสนอตอสภา อยางเปนอสิระจากฝายบริหารหรือไม (Do the legislative Committees 
Scrutinise and Report on Legislation Independent of Executive Control?)๒๕ 
     ขอ ๖  รัฐสภาไดมีลักษณะที่ไดพิจารณาเรื่องที่จะเสนอตอสภาไปพรอมกับกลไกพิจารณา
เรือ่งเดยีวกนัของกลุมพรรคการเมือง หรอืไม (Does the Legislature Deliberate along Party Lines?)๒๖

  ๓)  กระบวนการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินนโยบายภาครัฐ 
     การควบคุมตรวจสอบโดยรัฐสภา (Parliamentary Oversight)  เกี่ยวของกับการ
พิจารณาสอบสวนและตรวจสอบฝายบริหาร อันมีการดําเนินงานท้ังในที่ประชุมของแตละสภาและ
ในคณะกรรมาธกิารสามญัของสภา (Standing Committee) ทัง้น้ี การดาํเนนิงานควบคมุและตรวจสอบ
การดาํเนนินโยบายของภาครฐัจะมกีารตรวจสอบการปฏบิตัหินาทีข่องรฐัมนตรใีนการกาํกบับงัคบับญัชา
หนวยงาน โดยเปนที่ทราบกันดีวา การควบคุมตรวจสอบนโยบายของภาครัฐ (Policy Oversight) 
ตองขยายขอบเขตและซับซอนมากย่ิงขึ้นควบคูไปกับการดําเนินงานของฝายบริหารท่ีมีความซับซอน
และขยายขอบเขตมากยิ่งขึ้น๒๗ 
     การควบคุมและตรวจสอบการดําเนนินโยบายภาครัฐของรัฐสภาจงึเกีย่วของกบัขอคาํถามทีว่า 
นโยบายภาครัฐนั้นมีประสิทธิผลมากเพียงใด ไดรับการปฏิบัติตามนโยบายที่ใหไวมากนอยเพียงใด 
และตองปรบัปรงุในเรือ่งใดบางหรอืไม นอกจากนี ้การดาํเนนิงานของรฐัสภาในการควบคมุและตรวจสอบ
นโยบายของฝายบริหารที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพยอมสงผลโดยตรงตอนโยบายสาธารณะ
ในโอกาสตอ ๆ  ไปในทางทีด่ยีิง่ขึน้๒๘ โดยมกีารตัง้ถามเพือ่นําไปสูการพจิารณาประสทิธภิาพของรฐัสภา
ดานกระบวนการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินนโยบายภาครัฐ จํานวน ๓ ขอ ดังนี้ 
 ๒๑Ibid., pp.471-472.
 ๒๒Ibid., pp.472-473.
 ๒๓Ibid., p. 473. 
 ๒๔Ibid., pp. 473-474. 
 ๒๕Ibid., pp. 474-475. 
 ๒๖Ibid., pp. 475-476. 
 ๒๗Ibid., p.476.
 ๒๘Ibid., p.476.
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

    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  รัฐสภาไดมลีกัษณะทีไ่ดพิจารณาตรวจสอบฝายบริหารโดยไมอิงผลประโยชน
พรรคการเมือง หรือไม (Does the Legislature Oversee the Executive along Party Lines?)๓๑

     นอกจากนี ้มีแนวความคดิสาํหรบัการพจิารณาผลการดาํเนินงานของรฐัสภาที่นําความเชื่อมั่น
และทัศนคติของประชาชนมาใชดวย ดังที่ Zdenka Mansfeldova กลาวไวในงานทางวิชาการ
เพ่ือการประเมนิประสทิธภิาพของรฐัสภาแหงสาธารณรฐัเชก็ (Czech Republic) วา๓๒ กระบวนการ
นิติบญัญติัเปนจุดเช่ือมโยงอยางแนบแนนระหวางอาํนาจหนาท่ีประการสาํคัญขององคกรนติบิญัญตัิ
คือ อํานาจหนาที่ในการเปนผูแทนของปวงชน (Representative functions) และอํานาจหนาที่
ในทางนิตบิัญญัติ (Legislative functions)๓๓ โดยสามารถศึกษาการดําเนินงานของรัฐสภา 
ทั้งในดานกระบวนการ (Legislative process) และ คุณภาพ (Legislative quality) ควบคูไปกบั
การนํา “ทัศนคติของพลเมือง” ที่เกี่ยวกับความเชื่อมั่นที่มีตอรัฐสภาของประเทศมาประเมินดวย 
เพื่อทราบวาประชาชนคิดเห็นอยางไรกับบทบาทของสมาชิกรัฐสภาที่ไดมอบหมายใหเขาไปทําหนาที่
ทัง้ในทางนิติบัญญัติและการควบคุมฝายบริหาร ทั้งนี้ ประสิทธิภาพของรัฐสภาและความเชื่อมั่น
ของปวงชนมีความเกี ่ยวเนื ่องสัมพันธกันกับแนวคิดพื ้นฐานวาดวยระบบการเมืองการปกครอง
ที่ชอบธรรมอีกดวย๓๔

     จากการที ่ไดเริม่ตนจากการทําความเขาใจแนวคิดเกี ่ยวกับการนิยามและการชี ้วัด
ประสิทธิภาพของรัฐสภาไปแลว จะไปสูการออกแบบเกณฑการพิจารณาประสิทธิภาพรัฐสภา
และสรุปความสัมพันธระหวางแนวคิดวาดวยการประเมินประสิทธิภาพและตัวอยางการประเมิน
ประสิทธิภาพของรัฐสภาจริง อยางไรก็ตาม ขอบเขตในการศึกษาประสิทธิภาพของรัฐสภาในมิติ
ของกฎหมายมหาชน ยอมพงึพิจารณาในบรบิทของการดําเนนิงานตามอาํนาจหนาท่ีประการสาํคญั
ในฐานะองคกรนิติบญัญติักลาวคอื อาํนาจหนาท่ีในการพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย อาํนาจในการ
ตรวจสอบการดําเนินงานของฝายบริหารตลอดจนอํานาจหนาที่ในฐานะเปนผู แทนปวงชน

 ๒๙Ibid., pp.476-477.
 ๓๐Ibid., p.477.
 ๓๑Ibid., p.478. 
 ๓๒Zdenka 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.
 ๓๓Ibid., p.7.
 ๓๔Ibid., p.4.
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จุลนิติ

ในประการตาง ๆ เชน การใหความเห็นชอบหนังสือสัญญา การใหความเห็นชอบบุคคล
ใหดํารงตําแหนง เปนตน ที่จะตองศึกษาการบงชี้ถึงประสิทธิภาพในเรื่องดังกลาวจากเอกสาร
ที่เก่ียวของได โดยจะไดนําเสนอแนวทางของการประเมินประสิทธิภาพของรัฐสภาที่จัดทําขึ้น
โดยสหภาพรัฐสภา (Inter-Parliamentary Union) ตอไป 
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¹Ò§ÊÒÇà¾ÅÔ¹μÒ  μÑ¹ÃÑ§ÊÃÃ¤� 
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

 ในจลุนิติฉบับท่ีผานมา ทานผูอานคงไดทราบขอมลูเก่ียวกับความหมาย ความสาํคญั และแนวคดิ
เกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปชัน โดย ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ  ประธานมูลนิธิตอตานการทุจริต
และอดีตกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ดังรายละเอียดที่ไดนําเสนอไปแลว๒

สําหรับฉบับนี้ ผูเขียนขอนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับบทบาทของศาลยุติธรรมตอการแกไขปญหาการทุจริต
คอรรัปชัน ประเภทของการทุจริตคอรรัปชัน รวมทั้งสภาพปญหาและอุปสรรค ตลอดจนมาตรการ
หรือแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาว โดย นายอธิคม  อินทุภูติ เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม 
และ ดร.ศิริลกัษณา คอมนัต ท่ีปรกึษากรรมการปองกนัและปราบปรามการทจุริตแหงชาต ิท่ีไดอภปิราย
และแสดงความคิดเห็นไวในการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ศาลยุติธรรมกับการแกปญหาการทุจริต : 
อดีต ปจจุบัน อนาคต” มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 

 นายอธคิม  อินทภุติู เลขาธกิารสาํนกังานศาลยุติธรรม กลาววา กอนที่จะมกีารประกาศใชบงัคบั
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ นั้น กระบวนวิธีพิจารณาคดีหรือการดําเนินคดี
กับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาทีข่องรัฐทีท่ ุจริตและประพฤติมิชอบจะมีรูปแบบ
และกระบวนการที่ไมมีความแตกตางจากคดีอาญาหรือคดีแพงทัว่ไป ซึ่งการคนหาความจริงในคดี
หรือวิธีพิจารณาความจะเปน “ระบบกลาวหา” อันสงผลใหการดําเนินคดีนั้นมีความลาชาและไมมี
ประสิทธิภาพเทาท่ีควร โดยในชวงระยะเวลาดงักลาวพบวา ศาลยติุธรรมสามารถ “ดําเนนิคดอีาญา” 
และนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษไดเพียงคดีเดียวเทานั้น คือ คดีตามคําพิพากษาศาลฎีกา
ที ่๙๔๘/๒๕๑๐ ซึ่งศาลฎกีามีคาํพพิากษาจําคกุ พลเอก สรุจิต จารเุศรณ ีอดตีรฐัมนตรวีาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ เปนเวลา ๑๕ ป ในขอหาเรียกรับเงินจํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อแลกกับ

 ๑จัดโดย สํานักงานศาลยุติธรรม เนื่องในโอกาสวันสถาปนาศาลยุติธรรมครบรอบ ๑๓๔ ป เมื่อวันพุธที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ 
ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ชั้น ๗ สถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม กรุงเทพมหานคร.
 ๒โปรดดู สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาทีส่ํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ, “ศาลยุติธรรมกับการแก
ปญหาการทุจริต : อดีต ปจจุบัน อนาคต (ความหมาย ความสําคัญ และแนวคิดเกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปชัน)”, จุลนิติ ปที่ ๑๓ 
ฉบับที่ ๓ เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙.

๑
“ศาลยุติธรรม

กับการแกปญหาการทุจริต: อดีต ปจจุบัน อนาคต”
(บทบาทของศาลยุติธรรมตอการแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชัน

รวมทั้งสภาพปญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวของ)
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จุลนิติ

การจัดการใหไดรับสิทธิเชาพื้นที่ปาสงวนโดยมิชอบ 
ในพื้นที่อําเภอเบตง จังหวัดยะลา นอกจากนี้ยังมี 
“การดําเนินคดีขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน” 
ที่สําคัญ ๆ ไดแก 
  -  การยึดทรัพยของ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต 
อดตีนายกรัฐมนตรี จาํนวนเงินประมาณ  ๖๐๐ ลานบาท 
โดยจอมพล  ถนอม กติตขิจร นายกรฐัมนตรใีนขณะน้ัน 
ไดออกคําสั่งโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๗ ของ
ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พทุธศกัราช ๒๕๐๒ 
  - การยึดทรัพยของจอมพล ถนอม กิตติขจร 
และเครือญาติ จํานวนเงินประมาณ ๔๐๐ ลานบาท 
โดยนายสัญญา ธรรมศักดิ์ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น 

ใชอํานาจตามมาตรา ๑๗ ของธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๑๕
 รวมทั้งยังมีการยึดทรัพยสินของนักการเมืองที่สําคัญอีกครั้งหน่ึงคือ ภายหลังการรัฐประหาร 
เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๓๔ คณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (ร.ส.ช.) ไดยึดอํานาจ
การปกครองจากพลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรี และออกประกาศคณะรักษาความสงบ
เรียบรอยแหงชาติ ฉบับที่ ๒๖ ใหอายัดและหามจําหนายจายโอนทรัพยสิน โดยมีการต้ังคณะกรรมการ
ตรวจสอบทรัพยสินนักการเมืองขึ้นคณะหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการชุดน้ีไดออกคําสั่งยึดทรัพยสินของ
พลเอก ชาตชิาย ชณุหะวณั นกัการเมอืง และผูทีเ่ก่ียวของ รวมจาํนวน ๑๐ คน อยางไรกต็าม นกัการเมอืง
ที่ถูกยึดทรัพยสินไดใชสิทธิคัดคานการยึดทรัพยดังกลาวตอศาล โดยอางถึงความชอบธรรมของ
คณะกรรมการตรวจสอบทรพัยสนิ ตอมาศาลฎกีาไดพพิากษาวา “อาํนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ
ทรพัยสนิเปนอาํนาจในการพิพากษาคดซีึง่เปนของศาล ประกาศคณะรักษาความสงบเรยีบรอยแหงชาติ 
ฉบับที ่๒๖ จงึมผีลเปนการต้ังคณะบุคคลท่ีมใิชศาลใหมอีาํนาจพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเชนเดียวกับศาล 
อันขัดตอประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย” ดวยเหตุผลดังกลาวประกอบกับเหตุผลอื่น 
ศาลฎีกาจึงมีคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งยึดทรัพยสินของคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินดังกลาว
 เมื่อประเทศไทยประสบปญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของนักการเมืองและ
ขาราชการระดับสงูเพิม่มากข้ึน และเพ่ือใหการดาํเนนิคดตีอผูดาํรงตําแหนงทางการเมืองและขาราชการ
ระดบัสงูในช้ันศาลเปนไปดวยความรวดเรว็ และเทีย่งธรรมมากกวาเดมิ รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย 
พทุธศักราช ๒๕๔๐ จงึกาํหนดใหมกีารจัดต้ัง “แผนกคดีอาญาของผูดาํรงตําแหนงทางการเมือง” 
ขึน้ในศาลฎกีา เพื่อพิจารณาพิพากษาคดีดังกลาว โดยการพิจารณาคดีดังกลาว องคคณะผูพิพากษาจะ
นัง่พจิารณาคดเีชนเดยีวกบัศาลชัน้ตน แตการพิจารณาคดีจะแตกตางจากวิธีพจิารณาท่ีใชในคดีทัว่ไป 
เนื่องจากเปน “ระบบไตสวน” ซึ่งศาลมีอํานาจไตสวนหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได
ตามที่เห็นสมควร กลาวคือ 
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 “ระบบกลาวหา” นัน้ เปนระบบคนหาความจรงิท่ีศาลตองวางตวัเปนกลางและควบคุมใหคูความ
ปฏบัิตติามกฎหมายวธิพีจิารณาความอยางเครงครดั โดยโจทกมหีนาท่ีหรอืภาระการพสิจูน โดยหาพยาน 
หลักฐานมาพสูิจนความผิดของจาํเลย ถาโจทกไมอาจหาพยานหลกัฐานมาพสิจูนความผิดได หรอืพิสจูนได
แตพยานหลักฐานนั้นยังเปนทีน่าสงสัย ศาลตองยกประโยชนแหงความสงสัยนั้นใหจําเลย โดยศาล
จะพพิากษายกฟอง ทัง้นี ้ในระบบกลาวหา คูความ ซึ่งไดแก พนกังานอยัการ โจทก และจาํเลย โดยจําเลย
อาจจะมีทนายความมาชวยเหลือในการดาํเนินคดกีไ็ดนั้นจะตอสูคดโีดยมกีตกิาท่ีเทาเทียมกนั และคูความ
จะมีบทบาทในคดเีปนอยางมาก รวมทั้งศาลจะพจิารณาเฉพาะพยานหลกัฐานที่ปรากฏในสาํนวนความ
ของศาลเทานั้น สวนขอเท็จจริงอื่น ๆ ที่มิไดจดบันทึกไวศาลจะไมนํามารับฟง
 สวน “ระบบไตสวน” เปนระบบคนหาความจริงทีศ่าลจะมีบทบาทในคดีและมีอํานาจในการ
แสวงหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานตาง ๆ โดยสามารถซักถามพยานบุคคลดวยตนเอง และแมวา
คูความจะมิไดนําพยานหลักฐานเขาสูสํานวนความของศาลก็ตาม ศาลก็สามารถนํามาได ซึ่งหาก
ไดความจริงเปนอยางไรก็จะพิพากษาไปตามนั้น กลาวคือ ศาลอาจจะพิพากษายกฟองหรือลงโทษ 
ไมมกีารยกประโยชนแหงความสงสัยใหแกจําเลย ทั้งนี้ ศาลจะไมเครงครัดกับวิธีพิจารณาความ
หรือการรับฟงพยานหลักฐานมากนัก เพราะศาลจะมีอํานาจเต็มทีใ่นการรับฟงพยานหลักฐานทั้งปวง
แมจะฝาฝนตอบทบัญญัติของกฎหมายวิธีพิจารณาความก็ตาม 
 ดังนั้น วิธีพิจารณาคดีทัง้สองระบบดังกลาวจึงมีลักษณะที่ตรงกันขามกัน โดยระบบกลาวหา
จะเนนเรื่องบทบาทและสทิธขิองคูความในการดาํเนนิกระบวนพจิารณาเปนสาํคญั คอื คูความจะมีบทบาท
ทีส่ําคัญในการดําเนินกระบวนพิจารณาทั้งในแงขอเท็จจริงและขอกฎหมาย และกระบวนพิจารณา
ในระบบนี้จะมีลักษณะเปนกระบวนพิจารณาดวยวาจา โดยเปดเผย และมีการดําเนินการตอสูคดี
ซึ่งกันและกัน ในขณะที่กระบวนพิจารณาในระบบไตสวนนั้น เนนเรื่องบทบาทของศาลในการควบคุม
กระบวนพิจารณาเปนสําคัญ โดยศาลไมถูกจํากัดเฉพาะขอเท็จจริงทีคู่ความเสนอตอศาล แตศาลจะ
เปนผูกาํหนดทศิทางการดาํเนนิกระบวนพจิารณา และสามารถที่จะยกประเดน็เรื่องที่เก่ียวกับความสงบ
เรียบรอยขึ้นพิจารณาเองได 

ตารางเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระบบกลาวหาและระบบใตสวน
        ระบบกลาวหา            ระบบไตสวน

ศาลตองเปนกลาง 
คูความมีหนาที่เสนอความจริงตอศาล

ศาลมีบทบาทในการคนหาความจริง
มากกวาระบบกลาวหา

เครงครัดกับกฎหมายวิธีพิจารณาความและการไดมา
ซึ่งพยานหลักฐาน

เนนการคนหาความจริงเปนสําคัญ

หากกรณีมีขอสงสัยตองยกประโยชน
แหงความสงสัยใหแกจําเลย

ไมนําหลักยกประโยชนแหงความสงสัยมาใช 
เวนแตศาลไดพยายามทุกทางแลว

ศาลรับฟงเฉพาะพยานหลักฐาน
ที่เสนอตอศาลเทานั้น

พยานหลักฐานที่ไมไดเสนอตอศาล
ก็สามารถรับฟงได

ทนายความมีบทบาทในคดี
มากกวาระบบไตสวน

ทนายความมีบทบาทในคดีนอยกวา
ระบบกลาวหา

creo
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“ศาลยุติธรรมกับการแกปญหาการทุจริต : อดีต ปจจุบัน อนาคต”
(บทบาทของศาลยุติธรรมตอการแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชัน
รวมทั้งสภาพปญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวของ)

จุลนิติ

 ทั้งนี้ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองจะมีลักษณะพิเศษท่ีแตกตาง
จากศาลยุติธรรมโดยทั่วไป ดังนี้
 (๑)  เปนแผนกหนึง่ในศาลฎกีาทีจ่ดัใหมขีึน้โดยบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย
เปนการเฉพาะ อันแตกตางจากแผนกคดีพิเศษอื่น ๆ ในศาลฎีกาที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลชาํนญัพเิศษนัน้ อยางไรกต็าม เปนศาลท่ีเปนสวนหนึง่ของศาลยตุธิรรม ดงัน้ัน ผูพพิากษาทีจ่ะทาํการ
พจิารณาพพิากษาคดใีนศาลนีจ้งึเปนขาราชการตลุาการ ซึง่ดาํรงตาํแหนงไมตํา่กวาผูพพิากษาศาลฎกีา
หรือผูพิพากษาอาวุโสซึ่งเคยดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาผูพิพากษาศาลฎีกาทั้งหมด
 (๒)  องคคณะผูพพิากษาประกอบดวย ผูพพิากษาในศาลฎกีาซึง่ดาํรงตาํแหนงไมตํา่กวาผูพพิากษา
ศาลฎีกา จํานวน ๙ คน ซึ่งไดรับเลือกโดยที่ประชุมใหญศาลฎีกาดวยวิธีลงคะแนนลับ และใหเลือก
เปนรายคดี ทั้งนี้ องคคณะผูพิพากษาตองมีคําวินิจฉัยสวนตนดวย
 (๓) เปนศาลท่ีมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีบางประเภท และผูที่จะถูกดําเนินคดีในศาลจํากัด
เฉพาะบุคคลที่ดํารงตําแหนงทางการเมือง คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
เจาหนาที่ของรัฐ และผูดํารงตําแหนงตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
กําหนด รวมทั้งผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่นที่กฎหมายบัญญัติเทานั้น
 (๔)  เปนศาลสูงสุด ซึ่งผูพิพากษาตองขึ้นบัลลังกเพื่อน่ังพิจารณาคดี และคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ของศาลเปนทีส่ดุ เวนแตผูตองคาํพพิากษาของศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืง
มีพยานหลักฐานใหม ซึ่งอาจทําใหขอเท็จจริงเปล่ียนแปลงไปในสาระสําคัญ อาจย่ืนอุทธรณตอ
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
ขาราชการการเมอืงอืน่รํา่รวยผดิปกติ กระทาํผดิตอตาํแหนงหนาทีร่าชการตามประมวลกฎหมายอาญา 
หรือกระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ หรือทุจริตตอหนาที่ตามกฎหมายอื่น
 (๒)  คดีที่กลาวหาวานายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และ
ขาราชการการเมอืงอืน่ หรอืบคุคลอืน่เปนตวัการ ผูใช หรอืผูสนบัสนนุในการกระทาํความผดิทางอาญา
ตามขอ (๑)
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 (๓)  คดซีึ่งประธานวุฒิสภาสงคาํรองใหศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืง
พิจารณาพิพากษาขอกลาวหาวากรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติรํ่ารวยผิดปกต ิ
กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ
 (๔)  คดีที่รองขอใหทรัพยสินที่เพ่ิมขึ้นผิดปกติของนายกรัฐมนตร ี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมืองอื่น หรือผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่นตามที่
กฎหมายบัญญัติตกเปนของแผนดิน
 (๕)  คดีท่ีนายกรฐัมนตร ีรฐัมนตร ีสมาชกิสภาผูแทนราษฎร สมาชกิวฒุสิภา ขาราชการการเมอืงอื่น 
สมาชิกสภาทองถิ่นตามที่กฎหมายบญัญตั ิและเจาหนาท่ีของรฐัตามที่คณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทจุรติแหงชาต ิ(คณะกรรมการ ป.ป.ช.) กําหนด จงใจไมย่ืนบัญชแีสดงรายการทรพัยสนิและหน้ีสิน 
หรือยื่นขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอเท็จจริงอันควรแจงใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ
 อยางไรก็ตาม ตลอดระยะเวลา ๑๘ ปทีผ่านมา นับตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๔๓ จนถึงปจจุบัน 
คดีที่เขาสู การพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สวนใหญ
เปนคดีเกี่ยวกับการจงใจไมยืน่บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน สวนคดีเกี่ยวกับการทุจริต
และประพฤติมิชอบของนักการเมืองและขาราชการระดับสูงจะมีจํานวนประมาณ ๒๐ คดี เทานั้น 
และไมสามารถพิจารณาพิพากษาคดีเพือ่ลงโทษผูกระทําความผิดไดเทาที่ควร ซึง่สาเหตุสวนหนึ่ง
มีที่มาจากสภาพปญหาและอุปสรรคในประการตาง ๆ ดังนี้
 ประการที่ ๑  กระบวนพิจารณามีปญหาวาขัดตอกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights : ICCPR) ขอ ๑๔.๕ 
ที่กําหนดวา “บุคคลทุกคนที่ตองคําพิพากษาลงโทษในความผิดอาญา ยอมมีสิทธิที่จะใหคณะตุลาการ
ระดับเหนือขึ้นไปพิจารณาทบทวนการลงโทษและคําพิพากษาโดยเปนไปตามกฎหมาย”๔ หรือไม 
เนือ่งจากมีการกําหนดใหคําพิพากษาหรือคําสั ่งของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองเปนท่ีสุด เวนแตมีพยานหลกัฐานใหมท่ีอาจทาํใหขอเทจ็จรงิเปลี่ยนแปลงไปในสาระสาํคญั 
ผูตองคาํพพิากษาอาจยื่นอุทธรณตอท่ีประชมุใหญศาลฎกีาได ซึ่งลกัษณะพเิศษท่ีแตกตางจากศาลยตุธิรรม
โดยทัว่ไปดังกลาวไดกอใหเกิดขอโตแยงวาไมใชการอทุธรณ แตเปนการรื้อฟนคดีขึ้นพิจารณาใหม
และเปนเรื่องที่กระทําไดยาก

 ๓ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เปดทําการเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ โดยเริ่มมีคดีมาสูศาล
ในป พ.ศ. ๒๕๔๔, ขอมูลจาก นายฐานันท วรรณโกวทิ ประธานแผนกคดอีาญาของผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืง, “ศาลฎกีาแผนกคดอีาญา
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง” (http://www.supremecourt.or.th/file/criminal/new%203.pdf).
 ๔International 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).

creo
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จุลนิติ

 ประการที่ ๒  ขอกําหนดเกี่ยวกับการดําเนินคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๘ วรรคสอง๕ ซึ่งกําหนดให “โจทกไมจําตองนําตัวจําเลยมาศาล
ในวันฟอง” นั้น ไดสงผลใหคดีที่อัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยื่นฟองหรือยื่นคํารองตอศาล
ในชวงระยะเวลาท่ีคดใีกลจะขาดอายุความ ตองขาดอายคุวามลงภายหลงัจากศาลไดรบัฟองเพยีงไมนาน 
ซึ่งมีการวิพากษวิจารณวา ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองน้ันทํางานลาชา 
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
ในศาลตางประเทศ โดยจําเลยไมมีโอกาสตรวจสอบหรือรับทราบ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ มาตรา ๔๐ (๒) (๓) (๔) และ (๗) รวมทั้ง
ไมสอดคลองกับหลักนิติธรรม ตามมาตรา ๓ วรรคสอง
 ประการที่ ๔  การกําหนดใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง มีอํานาจ
พจิารณาคดกีารจงใจไมยืน่บญัชีแสดงรายการทรพัยสนิและหนีส้นิของสมาชกิสภาทองถิน่และผูบรหิาร
ทองถิ่น ทําใหการพิจารณาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง รวมทั้ง
คดีปกติของศาลฎีกาตองลาชา ทั้งนี้ เพราะตองมีการนัดประชุมใหญศาลฎีกาเพื่อเลือกองคคณะ
จํานวน ๙ คน ในแตละคดีเสมอ รวมทั้งตองเสียกําลังผูชวยผูพิพากษาเพื่อทําหนาที่เปนเลขานุการ
องคคณะทุกทานอีกจํานวน ๙ คน ซึ่งสงผลใหแตละคดีตองเสียกําลังผูพิพากษาและผูชวยผูพิพากษา
รวมเปนจํานวนทั้งสิ้นคดีละ ๑๘ คน ตลอดจนในวันที่มีการพิจารณาคดีองคคณะผูพิพากษาทั้ง ๙ คน 
ยังตองขึ้นบัลลังกพรอมกันอีกดวย
 ประการที่ ๕  การดาํเนนิกระบวนพิจารณาในบางคดียงัคลายคลงึกบัระบบกลาวหาตามปกติ อาทิ 
การพิจารณาคดีไมตอเนื่อง การเล่ือนการพิจารณาคดีบอยครั้ง การซักถามพยานซํ้ากับที่มีในบันทึก
ถอยคําของพยานในชั้นคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่พยานเบิกความรับรองแลว และทนายความจําเลย
ยังเคยชินกับการถามพยานในรูปแบบการถามคาน เปนตน
 ประการที่ ๖  การพิจารณาคดีในระบบไตสวนของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง ซึ่งศาลมีอํานาจหนาท่ีในการคนหาขอเท็จจริงในคดีไดอยางเต็มที่นั้น สงผลใหจําเลย
มีความรูสึกวาไมไดตอสูโตแยงกับโจทกเทานั้น แตยังตองตอสูหรือโตแยงกับศาลดวย
 ประการที่ ๗  จําเลยในคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองที่ไดรับ              
การปลอยชั่วคราวระหวางการพิจารณาของศาล มักจะหลบหนีไมมาฟงคําพิพากษา
 ๕ขอกาํหนดเกีย่วกบัการดาํเนนิคดขีองศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืง พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๘ วรรคสอง 
บัญญัติวา “หากโจทกนําตัวจําเลยมาศาลในวันฟอง ใหผูพิพากษาประจําแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในศาลฎีกา
เปนผูพิจารณาในการขังหรือปลอยตัวจําเลยชั่วคราว หากไมไดนําตัวจําเลยมาศาลใหโจทกระบุที่อยูจริงของจําเลยมาในฟอง”.
 ๖พระราชบัญญตัคิวามรวมมอืระหวางประเทศในเร่ืองทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔๑ บญัญตัวิา “บรรดาพยานหลกัฐาน
และเอกสารทีไ่ดมาตามพระราชบญัญตันิีใ้หถอืวาเปนพยานหลกัฐานและเอกสารทีร่บัฟงไดตามกฎหมาย” ตอมาไดมกีารแกไขเพิม่เตมิ
โดยพระราชบัญญัติความรวมมือระหวางประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งกําหนดใหยกเลิกความในมาตรา ๔๑ 
ดังกลาว และใหใชความตอไปนี้แทน “การรับฟงพยานหลักฐานที่ไดมาจากตางประเทศ ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม”.
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 จากสภาพปญหาและอุปสรรคดังกลาว คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ (นายมีชัย ฤชุพันธุ 
เปนประธานกรรมการรางรัฐธรรมนูญ) ไดมีความพยายามที่จะหาแนวทางแกไข โดยในรางรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช .... พบวา๗  มีกาํหนดให “องคคณะผูพพิากษามจีาํนวนไมนอยกวา ๕ คน 
แตไมเกิน ๙ คน” ซึ่งชวยใหจํานวนขององคคณะผูพิพากษาลดลงได และกําหนดให “อุทธรณตอ
ท่ีประชุมใหญศาลฎีกาภายใน ๓๐ วนันบัแตวนัท่ีศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืง
มีคาํพพิากษา” ซึ่งบทบญัญัตเิกี่ยวกับการอุทธรณดังกลาวสงผลใหไมมีขอจํากัดในประการใด ๆ  กลาวคอื 
สามารถอุทธรณไดทั้งปญหาขอกฎหมายและขอเท็จจริงเหมือนกับคดีอาญาทั่วไป และไมมีขอจํากัดวา
ตองมีพยานหลักฐานใหมทีอ่าจทําใหขอเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญเหมือนรัฐธรรมนูญ
ฉบับที่ผานมา รวมทั้งฝายโจทกก็สามารถอุทธรณไดดวย นอกจากนี้ ยังมีการกําหนดให “การอุทธรณ
ตองอุทธรณตอท่ีประชมุใหญศาลฎกีา แตการวินิจฉยัอุทธรณใหดําเนินการโดย “องคคณะของศาลฎกีา” 
ซึ่งประกอบดวย ผูพิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลฎีกา
หรอืผูพพิากษาอาวโุสซึ่งเคยดาํรงตาํแหนงไมตํ่ากวาผูพพิากษาหวัหนาคณะในศาลฎกีาซึ่งไมเคยพจิารณา
คดีนั้นมากอน และไดรับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญศาลฎีกา จํานวน ๙ คน โดยเลือกเปนรายคดี 
และเม่ือองคคณะของศาลฎกีามีคาํวินิจฉยัแลว ใหถอืเปนคาํวินิจฉยัอุทธรณของท่ีประชมุใหญศาลฎกีา”

 อนึ่ง ในสวนของการดําเนินคดีอาญากับเจาหนาทีข่องรัฐทีก่ระทําการทุจริต อาจแบงออกเปน
๒ กรณี โดยกรณีแรก เปนกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐระดบัสูงเปนผูกระทําการ การดําเนินคดีอาญา
จะอยูในอํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการ ป.ป.ช. และวิธีพิจารณาคดีในศาลชั้นตนจะใชระบบไตสวน 
สวนกรณีที่สอง เปนกรณทีี่เจาหนาท่ีของรฐัระดับลางเปนผูกระทําการ๘ การดําเนินคดีอาญาจะอยู
ในอาํนาจหนาที่ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจรติในภาครฐั (คณะกรรมการ ป.ป.ท.) 
และวิธีพิจารณาคดีในศาลชั้นตนจะใชระบบกลาวหา
 ทั้งนี้ การดําเนินกระบวนพิจารณาคดีอาญาแกเจาหนาที่ของรัฐระดับสูงที่กระทําการทุจริต
ซ่ึงศาลตองใชระบบไตสวน อันเปนไปตามบทบญัญติัแหง “พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒” ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และ “ระเบียบ
ท่ีประชมุใหญศาลฎกีาวาดวยการดําเนินกระบวนพจิารณาโดยใชระบบไตสวนกับเจาหนาท่ีของรัฐซึ่งมใิช
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตามมาตรา ๒๗๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๖”๙ 
นั้น จะใชบังคับกับคดีหรือฐานความผิด ซึ่งจําแนกออกไดเปน ๒ กลุม ดังนี้

 ๗มาตรา ๑๙๕ ของรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... (ฉบับออกเสียงประชามติ), ขอมูลจากสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (http://www.ect.go.th/th/?page_id=8583).
 ๘พระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึง่แกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ กําหนดให เจาหนาที่
ของรัฐที่อยูในอํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการ ป.ป.ท. ไดแก เจาหนาที่ของรัฐซึ่งดํารงตําแหนงตํ่ากวาผูบริหารระดับสูง หรือ
ขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงตํ่ากวาผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาลงมา, ขอมูลจาก สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ (https://www.nacc.go.th).
 ๙ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที ่๑๓๐ ตอนที ่๙๑ ก หนา ๖ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ และมีผลใชบังคับตั้งแต
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป คือ ตั้งแตวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ เปนตนไป.

creo
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“ศาลยุติธรรมกับการแกปญหาการทุจริต : อดีต ปจจุบัน อนาคต”
(บทบาทของศาลยุติธรรมตอการแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชัน
รวมทั้งสภาพปญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวของ)

จุลนิติ

 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)  กระทาํความผดิตามมาตรา ๑๐๓ ซึง่กฎหมายไดกาํหนดหามมใิหเจาหนาทีข่องรฐัรบัทรพัยสนิ
หรือประโยชนอื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ 
ขอบังคบัทีอ่อกโดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญตัแิหงกฎหมาย เวนแตการรบัทรพัยสนิหรอืประโยชนอืน่ใด
โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑและจํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด๑๐

 โดยความผิดทัง้สองกรณีดงักลาว มาตรา ๑๐๓/๑ กาํหนดใหถอืวาเปนความผิดฐานทุจรติตอหนาที่ 
หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรมตามประมวล
กฎหมายอาญาดวย
 สวนผูมีอํานาจในการฟองคดีตอศาลเพ่ือพิจารณา ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙๗ ไดกําหนดให “อัยการสูงสุด” 
“ประธานกรรมการ ป.ป.ช.” ในกรณีที่อัยการสูงสุดเปนผูถูกกลาวหา และ “คณะกรรมการ ป.ป.ช.” 
ในกรณีที่อัยการสูงสุดไมฟอง เปนผูมีอํานาจฟองคดี สวนกรณีที่ราษฎรเปนโจทกฟองเจาหนาที่ของรัฐ
จะไมอยูภายใตกฎหมายดังกลาว โดยหลักเกณฑในสวนนี้ปรากฏอยางชัดเจนตามคําพพิากษาศาลฎีกา
ที ่๓๕๓/๒๕๕๖ ซึง่ศาลฎีกาไดวนิจิฉยัวา “กรณทีีศ่าลประทับฟองไวพจิารณาโดยไมตองไตสวนมูลฟอง
ตามมาตรา ๙๗ วรรคหนึ่งนั้น เปนกรณีที่อัยการสูงสุดเปนผูฟองคดี หรือประธานกรรมการ ป.ป.ช. 
เปนผูฟองคดี ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาเปนอัยการสูงสุด แตในกรณีที่โจทกเปนผูฟองคดีเองเชนคดีนี้ 
ตามมาตรา ๙๗ วรรคสอง ไมไดบัญญัติใหศาลประทับฟองไวพิจารณาโดยไมตองไตสวนมูลฟอง 
หากกฎหมายประสงคใหศาลประทบัฟองไวพจิารณาโดยไมตองไตสวนมลูฟองกต็องบญัญตัไิวใหชดัแจง 
หรอืบญัญตัใิหนาํบทบญัญตัใินวรรคหนึง่มาใชบงัคบัโดยอนโุลม เมือ่คดขีองโจทกมใิชคดทีีอ่ยัการสงูสดุ
เปนโจทกฟอง ประกอบกับขอเท็จจริงไดความตามฎีกาของโจทกวา กอนฟองคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
พิจารณาเห็นวาการกระทําของจําเลยทั้งสองมีมูลเปนความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๑๔๙, ๑๕๔, ๑๕๗ และสงรายงานเอกสารไปยงัอยัการสงูสดุเพือ่ดาํเนนิคดอีาญาแกจาํเลยทัง้สอง 
แตอัยการสูงสุดเห็นวารายงาน เอกสาร และความเห็นที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. สงไปยังไมสมบูรณพอ
ทีจ่ะดาํเนนิคดไีด จงึต้ังคณะทาํงานพจิารณารวมกนั แตคณะทาํงานทัง้สองฝายไมอาจหาขอยตุเิกีย่วกบั
การดําเนินการฟองคดีได โจทกจึงฟองเองเชนนี้ กรณีไมตองตามมาตรา ๙๗ วรรคหนึ่ง ศาลจะมีคําสั่ง
ใหประทับไวโดยไมไตสวนมูลฟองกอนไมได”๑๑

  ๑๐โปรดดู ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชน
อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๓.
  ๑๑นายอธิคม อินทุภูติ เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม, “แนวคําพิพากษาศาลฎีกา”, เอกสารประกอบการสัมมนา
ทางวิชาการศาลยุตธิรรมประจําป ๒๕๕๙, สบืคนจาก สาํนกักฎหมายและวิชาการศาลยุตธิรรม สาํนกังานศาลยุตธิรรม (http://www.jla.
e- service.coj.go.th/court_of_justice59/website.html).
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 ทั้งนี้ ระเบียบที่ประชุมใหญศาลฎีกาวาดวยการดําเนินกระบวนพิจารณาโดยใชระบบไตสวน
กับเจาหนาทีข่องรัฐซึ ่งมใิชผู ดํารงตําแหนงทางการเมืองตามมาตรา ๒๗๕ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ไดกาํหนดหลกัทั่วไปเกี่ยวกบักระบวนพจิารณาคดอีาญาเจาหนาที่
ของรัฐทีก่ระทําการทุจริต ที่สําคัญ ๆ คือ กําหนดใหวิธีพิจารณาใหใช “ระบบไตสวน” และเปนไป 
“โดยรวดเร็ว” โดยวิธีพิจารณาใดซึ่งระเบียบนี้มิไดกําหนดไวโดยเฉพาะใหนําบทบัญญัติแหงประมวล
กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญามาใชบงัคบัเทาท่ีพอจะใชบงัคบัได และเพื่อประโยชนแหงความยตุธิรรม 
ศาลอาจมีคําสั่งใหคูความที่ดําเนินกระบวนพิจารณาไมถูกตอง ดําเนินกระบวนพิจารณาใหถูกตอง
ไดภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่ศาลเห็นสมควร รวมทั้งระยะเวลาที่กําหนดในระเบยีบน้ีหรอืตามที่ศาล
กาํหนด เม่ือศาลเหน็สมควรหรอืคูความรองขอ ศาลอาจยนหรอืขยายไดตามความจาํเปนเพ่ือประโยชน
แหงความยุติธรรม

 อยางไรกต็าม เน่ืองจากคดีท่ีเจาหนาท่ีของรฐัระดบัสงูกระทาํการทจุรติจะใชวธิพีจิารณาในระบบ
ไตสวน แตคดีท่ีเจาหนาท่ีของรฐัระดบัลางกระทาํการทจุรติจะใชวธิพีจิารณาในระบบกลาวหา จงึกอใหเกิด
ความลักลัน่ กลาวคือ เจาหนาทีข่องรัฐระดับสูงทีทุ่จริตมีโอกาสถูกลงโทษมากกวาเจาหนาที่ของรัฐ
ระดับลาง และแมวากฎหมายจะกําหนดใหใชระบบไตสวนในคดีอาญาทีเ่จาหนาทีข่องรัฐกระทําการ
ทุจริตดังกลาวก็ตาม แตการดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลชั้นตนก็ยังคงคลายคลึงกับระบบกลาวหา
เหมือนเชนคดีอาญาและคดีแพงโดยทั่วไป รวมทั้งการกําหนดใหศาลมีบทบาทในการคนหาขอเท็จจริง
ในคดีไดอยางเต็มทีก่็มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยประมวลจริยธรรมขาราชการตุลาการที่กําหนดให
ผูพิพากษาตองวางตนเปนกลาง 
 ดังน้ัน จึงไดเสนอใหมกีารยกรางพระราชบญัญัติจัดต้ังศาลอาญาคดีทุจรติและประพฤตมิชิอบ 
พ.ศ. ....”๑๒ ขึน้ เพื่อจัดต้ัง “ศาลอาญาคดทีจุรติและประพฤตชิอบ” เปนศาลชั้นตนตามพระธรรมนูญ
ศาลยุติธรรม ไดแก “ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง” และ “ศาลอาญาคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบภาค” โดยมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ และคดีทีม่ี
กฎหมายกําหนดใหอยูในอํานาจของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งรางพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้มีสาระสําคัญคือ
  กาํหนดให “ศาลอาญาคดทุีจรติและประพฤติมชิอบกลาง” มีเขตอํานาจตลอดกรงุเทพมหานคร 
จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี แตบรรดาคดีเกิดขึ้น
นอกเขตศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง อาจยื่นฟองตอศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติ
มิชอบกลางก็ได

 ๑๒รางพระราชบัญญติัจัดต้ังศาลอาญาคดทีจุรติและประพฤตมิชิอบ พ.ศ. .... ไดผานความเหน็ชอบจากสภานติบิญัญตัแิหงชาตแิลว 
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).
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“ศาลยุติธรรมกับการแกปญหาการทุจริต : อดีต ปจจุบัน อนาคต”
(บทบาทของศาลยุติธรรมตอการแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชัน
รวมทั้งสภาพปญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวของ)

จุลนิติ

  กําหนดบทนิยามคําวา “คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ” หมายถึง คดีดังตอไปนี้
  (๑)   คดีอาญาที่ฟองใหลงโทษเจาหนาที่ของรัฐในความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือ
ความผดิตอตาํแหนงหนาทีใ่นการยตุธิรรมตามประมวลกฎหมายอาญา ความผดิตอตําแหนงหนาทีห่รอื
ทุจริตตอหนาที่ตามกฎหมายอื่น หรือความผิดอื่นอันเนื่องมาจากประพฤติมิชอบ
  (๒)   คดีอาญาที่ฟองใหลงโทษเจาหนาที่ของรัฐหรือบุคคลที่กระทําความผิดฐานฟอกเงิน
ที่เกี่ยวเนื่องกับความผิดตาม (๑) หรือกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอ
ราคาตอหนวยงานของรัฐ กฎหมายวาดวยการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ หรือกฎหมายอ่ืน
ที่มีวัตถุประสงคในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  (๓)   คดีอาญาที่ฟองใหลงโทษบุคคลในความผิดเกี่ยวกับการเรียก รับ ยอมจะรับ หรือให 
ขอใหรับวาจะใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด หรือการใชกําลังประทุษราย ขูเข็ญวาจะใชกําลัง
ประทษุราย หรอืใชอทิธิพลเพือ่จงูใจหรอืขมขนืใจใหเจาหนาทีข่องรฐักระทาํการ ไมกระทาํการ หรอืประวงิ
การกระทําใดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่น
  (๔)   คดีอาญาท่ีฟองขอใหลงโทษเจาหนาที่ของรัฐหรือบุคคลตามกฎหมายท่ีกําหนดใหเปน
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
  (๕)  คดอีาญาทีฟ่องขอใหลงโทษบคุคลทีร่วมกระทาํความผดิกับเจาหนาท่ีของรฐัหรอืบคุคล
ตาม (๑) ถึง (๔) ไมวาในฐานะตัวการ ผูใช ผูสนับสนุน หรือผูสมคบ
  (๖)  คดเีกีย่วกบัการจงใจไมยืน่บญัชแีสดงรายการทรพัยสนิและหนีส้นิและเอกสารประกอบ 
หรอืจงใจยืน่บญัชีและเอกสารดงักลาวดวยขอความอนัเปนเทจ็ หรอืปกปดขอเทจ็จรงิทีค่วรแจงใหทราบ
  (๗)   คดีรองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะเหตุรํ่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสิน
เพิ่มขึ้นผิดปกติ
  (๘)   กรณีที่มีการขอใหศาลดําเนินกระบวนพิจารณาอยางหน่ึงอยางใดกอนย่ืนฟองหรือ
ยื่นคํารองตาม (๑) ถึง (๗)
  ในกรณีที่มีปญหาวาคดีใดจะอยูในอํานาจของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม 
ใหเสนอปญหานั้นให “ประธานศาลอุทธรณ” วินิจฉัย โดยคําวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณใหเปน
ที่สุด
  ในกรณีที่มีความจําเปน ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบอาจแตงต้ังใหศาลชั้นตนอื่น
ดาํเนนิกระบวนพจิารณาใด ๆ อนัมใิชเปนการวนิจิฉยัชีข้าดขอพพิาทแหงคดแีทนกไ็ด โดยในกรณเีชนน้ี
ใหศาลชัน้ตนทีไ่ดรบัแตงตัง้นาํวิธพีจิารณาคดทีจุรติและประพฤติมชิอบตามกฎหมายวาดวยวิธพีจิารณา
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบไปใชแกการดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลนั้น
  กําหนดใหการน่ังพิจารณาและพิพากษาคดีของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
จะกระทําในศาลนั้นเอง หรือ ณ ศาลชั้นตนอื่นที่อยูในเขตทองที่ของศาลนั้นก็ได
  กาํหนดใหผูพพิากษาหวัหนาคณะตองแตงตัง้จากผูทีเ่คยดาํรงตาํแหนงผูพพิากษาหวัหนาศาล 
สวนผูพิพากษาตองแตงตั้งจากผูที่ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงผูพิพากษามาแลวไมนอยกวา ๑๐ ป
  กําหนดใหในศาลอาญาคดีทจุริตและประพฤติมิชอบใหมีอธิบดีผูพพิากษาศาลละ ๑ คน และ
รองอธบิดผีูพพิากษาศาลละ ๑ คน แตในกรณทีีม่คีวามจาํเปนเพือ่ประโยชนในทางราชการ จะกาํหนดให
มีรองอธิบดีผูพิพากษามากกวา ๑ คน แตไมเกิน ๓ คน ก็ได
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

  กําหนดใหในระหวางทีศ่าลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางและศาลอาญาคดีทุจริต
และประพฤตมิิชอบภาคยงัไมไดเปดทําการ ให “แผนกคดทีจุรติและประพฤตมิชิอบของเจาหนาที่รัฐ” 
ในศาลอาญา และศาลชั้นตนทั่วประเทศยังคงมเีขตอาํนาจพจิารณาพพิากษาคดีทุจรติและประพฤติ
มิชอบอยู ตอไป รวมทั ้งใหบรรดาคดีทีอ่ยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลอาญาคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบกลางซึ่งคางพิจารณาอยูในศาลชั้นตนใดในวันเปดทําการของศาลอาญาคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบกลาง ใหศาลชั้นตนนั้นยังคงมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่คางอยูตอไปจนเสร็จ
 จากบทบญัญัตขิองรางพระราชบญัญตัฉิบบัดงักลาวจะเหน็วา กฎหมายไดกาํหนดใหการพจิารณา
คดีทจุริตและประพฤตมิิชอบใช “ระบบไตสวน” เหมอืนกนัทั้งหมด และเปนระบบ ๒ ชั้นศาล กลาวคือ 
ใหคําพิพากษาศาลอทุธรณเปนที่สดุ เวนแตจะไดรบัอนญุาตใหฎกีา โดยอัยการสงูสดุยังมีอาํนาจรบัรอง
ฎีกาของพนักงานอัยการ ทั้งนี้ จะไมนําระยะเวลาที่ผูถูกกลาวหาหรือจําเลยหลบหนีมาเปนสวนหนึ่ง
แหงอายุความ กลาวคือ ถาจําเลยหลบหนีในระหวางถูกดําเนินคดีหรือระหวางพิจารณาคดี มิใหนํา
บทบัญญัติมาตรา ๙๘ แหงประมวลกฎหมายอาญามาใชบังคับ และหากมีการหลบหนีภายหลังไดรับ
อนุญาตใหปลอยชั่วคราว ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือปรับไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือ
ทัง้จําทัง้ปรับ รวมทั้งในกรณีทีจ่ําเลยเคยมาปรากฏตัวตอศาลแลว ศาลมีอํานาจพิจารณาคดีลับหลัง
จําเลยได

 รองศาสตราจารย ดร.ศิริลักษณา คอมันต 
ทีป่รกึษากรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาต ิไดแสดงความคดิเหน็วา ปญหาเกี่ยวกบัการทุจรติ
คอรรัปชันทีเ่กิดขึ้นในสังคมไทยปจจุบัน ซึ่งนับวันจะทวี
ความรนุแรงมากยิ่งขึ้นนั้น ไดแก ปญหาที่สาํคญั ๒ ประการ 
คือ “ปญหาการทุจริตแบบเครือขาย” ซึ ่งเปนทุจริต
คอรรัปชันทีเ่กิดจากเจาหนาทีข่องรัฐหรือขาราชการ
รวมมือกันกระทําการ และ “ปญหาการขาดการลงโทษ
ทางสงัคมทีเ่ขมแขง็” กลาวคอื ผูกระทาํความผดิขาดความ
รบัผิดชอบ ซึ่งแตกตางจากกรณีทีเ่กิดขึ้นในตางประเทศ 
อาทิ ประเทศญี่ปุน และประเทศเกาหลีใต ทีผู่กระทํา
ความผิดจะแสดงความรับผิดชอบดวยการลาออกจาก
ตําแหนง และบางกรณีก็มกีารฆาตัวตายดวย รวมทัง้กรณีทีผู่กระทําความผิดเปนคูสมรสก็จะลาออก
หรือปลดตัวเองออกจากตําแหนงเพื่อแสดงความรับผิดชอบเชนเดียวกัน แตสําหรับประเทศไทยนั้น
แมจะมีการวิพากษวิจารณกันอยางกวางขวางหรือมีพยานหลักฐานที่ชัดเจนพอสมควรก็ตาม ผูกระทํา
ความผิดก็มิไดแสดงความรับผิดชอบแตอยางใด ซึ่งสาเหตุสวนหนึ่งเปนเพราะการลงโทษทางสังคม
ทีม่คีวามออนแอ หรืออกีนยัหนึง่คือ คนในสังคมและผูใกลชิดกับบุคคลดังกลาวไมแสดงความรังเกียจ
แตยังคงยกยอง จึงทําใหผูกระทําความผิดสามารถอยูรวมในสังคมไดตามปกติ 
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“ศาลยุติธรรมกับการแกปญหาการทุจริต : อดีต ปจจุบัน อนาคต”
(บทบาทของศาลยุติธรรมตอการแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชัน
รวมทั้งสภาพปญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวของ)

จุลนิติ

 ทัง้นี ้หากจะจดัประเภทของการทุจรติคอรรปัชนัโดยเปรยีบเทียบเปนสาํนวนหรอืคาํพงัเพยแลว 
สามารถแบงออกไดเปน ๑๐ ประเภท ตามระดบัปญหาทีเ่บาทีส่ดุไปสูระดบัทีห่นกัทีส่ดุ ซึง่แตละระดบั
ของความรุนแรงจะมีมาตรการในการแกไขปญหาที่แตกตางกัน ดังตอไปนี้
 ประเภทที่ ๑  เรียกวา “เชาชามเย็นชาม” ถือเปนการทุจริตเวลา เพราะผูกระทําความผิด
ไดรบัเงนิเดอืนแลวแตไมทาํงานอยางเตม็ที ่ทัง้นี ้มาตรการในการแกไขปญหาสามารถใชหลกัการบรหิาร
งานบุคคล เชน การวัดปรมิาณงาน หรอืใชมาตรวดัตาง ๆ  ทีเ่หมาะสมเพือ่พจิารณาวาแตละคนไดทาํงาน
อยางมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด โดยไมจําเปนตองมีการลงโทษในทางอาญาแตอยางใด
 ประเภทที่ ๒  เรยีกวา “เอาหูไปนาเอาตาไปไร” เปนกรณทีีพ่บเหน็การกระทาํทจุรติแลวแตดดูาย
หรอืปลอยใหมกีารกระทําไปโดยไมใสใจท่ีจะปองกันหรือปราบปราม ทัง้ ๆ  ทีต่นมีอาํนาจหนาทีด่งักลาว
 ประเภทที่ ๓  เรียกวา “รีดนาทาเรน” เปนกรณีการบีบบังคับ ขมขู หรือรีดไถเพื่อใหไดมา
ซึ่งประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย ซึ่งการทุจริตในประเภทนี้จะพบเห็นไดอยางชัดเจนจากกรณีที่
เจาหนาที่ตํารวจ โดยเฉพาะตํารวจจราจรมีการเรียกรับเงินจากประชาชนที่กระทําความผิดฝาฝน
กฎจราจรบนทองถนน
 ประเภทที่ ๔  เรยีกวา “กนิตามนํา้” เปนกรณทีีเ่หน็ผูอืน่กระทาํการทจุรติ ตนเองจงึกระทาํการ
ทุจริตตามผูนั้นดวย
 ประเภทที่ ๕  เรียกวา “วางไซดักปลา” เปนกรณีที่ตนเองเปนผูมีอํานาจในการตรากฎหมาย 
หรอืกาํหนดกฎเกณฑหรอืมาตรการตาง ๆ  จงึกาํหนดกฎ ระเบียบ หรอืขอบงัคบัทีต่นมอีาํนาจนัน้ออกมา
ใชบงัคบัเพือ่ประโยชนแกตนเองหรือผูอืน่ ทัง้นี ้ตวัอยางทีเ่หน็ไดอยางชดัเจนคอื กรณทีีเ่จาหนาทีต่าํรวจ
ตัง้ดานตรวจจับผูฝาฝนกฎหมายจราจรในสถานท่ีทีจ่ะตองมีผูกระทําความผิดผานมาอยางแนนอน เชน 
ตั้งดานตรวจจับรถจักรยานยนตในบริเวณจุดลงทางยกระดับแทนที่จะตั้งในบริเวณทางขึ้นหรือสถานที่
กอนที่จะมีการกระทําความผิดเกิดขึ้น เปนตน
 ประเภทที่ ๖  เรียกวา “ฉอหลวง” เปนการกระทาํทุจริตที่เกิดจากการโกงกินงบประมาณของ
แผนดินในรูปแบบตาง ๆ 
 ประเภทที่ ๗  เรียกวา “ใชอํานาจบาตรใหญ” เปนกรณีที่ผูกระทําการทุจริตมีอํานาจในการ
กําหนดนโยบายหรือออกกฎเกณฑตาง ๆ รวมถึงกรณีการมีเครือขายทุจริตดวย
  ประเภทที่ ๘  เรียกวา “เก็บหัวคิว” เปนการกระทําทุจริตที่มีลักษณะคลายคลึงกับการเรียก
สินบนหรือการเก็บคานายหนาซึ่งไดรับประโยชนมาโดยไมชอบดวยกฎหมายหรือไมโปรงใส ทั้งนี้ 
ตัวอยางของการทุจริตประเภทนี้จะเห็นไดจากกรณีที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีกฎหมาย
กําหนดใหผู ว าการรัฐมีอํานาจในการแตงตั้งบุคคลเขามาดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาท่ีวางลง 
โดยผูวาการรัฐอิลลินอยสไดใชอํานาจดังกลาวโดยมิชอบ พยายามนําตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาที่วางลง
ของนายบารัค โอบามา ที่ลาออกเพื่อไปดํารงตําแหนงประธานาธิบดี ไปขายหรือเรียกรับผลประโยชน 
ซึ่งตอมาไดถูกวุฒิสภาของรัฐอิลลินอยสลงมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงแลว
 ประเภทที่ ๙  เรยีกวา “ชงเองกนิเอง” เปนกรณทีีผู่กระทาํการทจุริตใชอาํนาจกาํหนดนโยบาย
ตาง ๆ เพื่อเอื้อประโยชนใหแกตนเองหรือพวกพอง
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 ประเภทที่ ๑๐ เรยีกวา “ขอมูลวงใน” เปนการทุจริตโดยการลวงขอมูลทีรู่กันเฉพาะภายใน
องคกรหรือยังไมมีการเผยแพรออกไปอยางเปนทางการ ซึ่งเกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัย โดยเฉพาะอยางยิง่ 
ในกรมทางหลวง ซึ่งหากไดรูวารัฐจะมีการตัดถนนหรือกอสรางสิ่งสาธารณูปโภคในเขตพื้นที่ใด ตนเอง
กจ็ะไปกวานซื้อหรอืนําขอมูลน้ันไปบอกกลาวพวกพองเพื่อใหไปซื้อท่ีดนิในบรเิวณน้ัน ทัง้นี้ การกระทาํ
ดังกลาวหากเกดิขึ้นในภาคเอกชนหรือธุรกิจแลว เชน ในตลาดหลกัทรพัย จะมคีวามรบัผดิท้ังในทางแพง
และทางอาญา เนือ่งจากมีกฎหมายกําหนดไวอยางชัดเจนวา ผูทีอ่ยูวงใน อาทิ กรรมการ ผูบริหาร 
และพนักงานบริษัท หากรูขอมูลสําคัญทีไ่มไดเปดเผยตอสาธารณะ หรือเปนขอมูลทีบุ่คคลทัว่ไป
ไมสามารถเขาถงึไดและเปนขอมูลท่ีอาจทําใหนักลงทุนซ้ือ ขาย หรอืถอืหลกัทรพัย ไดแก ขอมลูเกี่ยวกบั
ผลประกอบการทางการเงนิของบรษิทั การควบรวมกจิการ การซื้อกจิการ การขายกจิการ หรอืการรวมทุน 
เปนตน เปนการลวงหนาแลวไปซื้อหรอืขายหุน หรอืหลกัทรพัยอ่ืน ๆ  ของบรษัิทใด ๆ  ในขณะที่ขอมลูนั้น
ยังไมไดเปดเผยตอสาธารณะ หรือนําขอมูลนั้นไปใชเพื่อแสวงหากําไร แมตนเองจะไมไดรับประโยชน
ทางการเงินจากการกระทําดังกลาวก็ตาม ก็ตองรับโทษในทางอาญาทั้งสิ้น ซึ่งแตกตางจากในภาครัฐ
ทีไ่มมีกฎหมายกําหนดความผิดในลักษณะดังกลาว จะมีบัญญัติไวอยางกวาง ๆ ในมาตรา ๑๕๗ 
ของประมวลกฎหมายอาญา หรือประมวลจริยธรรมเทานัน้ ซึง่ยงัไมชัดเจนเพียงพอทีจ่ะปองกัน
และปราบปรามการกระทําทุจริตในประเภทนี้ได
 นอกจากนี้ วิทยากรผูทรงคุณวุฒิไดยกตัวอยาง กรณีศึกษา “โครงการบําบัดนํ้าเสียคลองดาน” 
ซ่ึงเปนการทจุริตเชงินโยบายที่กอใหเกิดความเสยีหายอยางรายแรงแกประเทศ อนัมสีาระสาํคญัดงันี้
 “โครงการบําบัดนํา้เสียคลองดาน” ตั้งอยูบนพื้นที่ตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัด
สมุทรปราการ ไดรับอนุมัติโครงการอยางเปนทางการ ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๓๘ สมัยรัฐบาลชุดทีม่ี
นายบรรหาร ศิลปอาชา เปนนายกรัฐมนตรี โดยเปนการจัดใหมีระบบบําบัดนํ้าเสีย ๒ ระบบใหญ 
คือ “ฝงตะวันตก” ทีจ่ะรับนํา้เสียจากพื้นทีอ่ําเภอพระสมุทรเจดีย อําเภอพระประแดง และบริเวณ
ถนนสขุสวัสดิ ์ไปบาํบัดท่ีตาํบลบางปลากด อําเภอพระสมทุรเจดยี และ “ฝงตะวนัออก” ท่ีจะรบันํา้เสยี
จากอําเภอเมือง อําเภอพระประแดง อําเภอบางปู และตอนเหนือของอําเภอบางพลี โดยจะนํามา
บําบัดทีบ่ริเวณตําบลบางปูใหม อําเภอเมืองสมุทรปราการ ซึ่งระบบบําบัดนํ้าเสียทัง้ ๒ แหงดังกลาว
ใชงบประมาณกอสรางเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น ๑๓,๖๑๒ ลานบาท โดยเปนเงินงบประมาณแผนดิน 
จํานวน ๗,๓๖๒ ลานบาท กองทุนสิ่งแวดลอม จํานวน ๒,๕๐๐ ลานบาท และเงินกูจากธนาคาร
เพื่อการพฒันาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) จํานวน ๓,๗๕๐ ลานบาท โดยมีกรมควบคมุ
มลพิษ ซึ่งเดิมสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม๑๓ เปนเจาของโครงการ 
แตตอมาในป พ.ศ. ๒๕๔๐ กรมควบคมุมลพษิไดปรบังบประมาณเพิ่มขึ้นเปนจํานวน ๒๓,๗๐๑ ลานบาท 
ทัง้นี ้โครงการดงักลาวไดกาํหนดใหผูรบัเหมาดาํเนินการทกุอยางตั้งแตการออกแบบกอสรางทอสาํหรบั
รวบรวมและสงน้ําเสยี บอบําบัดน้ําเสยี รวมทั้งการจัดหาเครื่องมอืและอุปกรณ ตลอดจนการจัดหาที่ดนิ 

 ๑๓เม่ือพระราชบญัญัตปิรบัปรงุกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกาศใชบงัคบัซึ่งมีการจดัตั้งกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมขึ้น กรมควบคุมมลพิษก็ไดโอนมาสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 
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“ศาลยุติธรรมกับการแกปญหาการทุจริต : อดีต ปจจุบัน อนาคต”
(บทบาทของศาลยุติธรรมตอการแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชัน
รวมทั้งสภาพปญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวของ)

จุลนิติ

 หลงัจากมกีารประกาศประกวดราคาเพือ่หาผูรบัเหมาโครงการแลว ไดมผีูเขารวมประมลูโครงการ
จาํนวนทัง้สิน้ ๑๓ ราย โดยกรมควบคมุมลพษิไดคดัเลอืกผูทีม่คีณุสมบตัเิหลอืเพยีง ๔ ราย แตเมือ่ถงึเวลา
ยื่นซองประมูล มีผูเขาประมูลเพียง ๒ รายเทานั้น คอื กิจการรวมคา เอ็นวีพีเอสเคจี (NVPSKG Joint 
Venture) และกลุมบริษัทมารูเบนี (Marubeni) โดยขณะท่ีอยูในข้ันตอนของการประมูลโครงการ 
กรมควบคมุมลพษิ ไดเสนอใหมกีารเปลีย่นแผนการกอสรางบอบาํบดัน้ําเสยี โดยใหรวมบอบาํบดันํา้เสยี
ทั้งฝงตะวันตกและตะวันออกเขาดวยกัน และใหกอสรางเพียงฝงตะวันออกเพียงแหงเดียว แตให
เช่ือมตอกับฝ งตะวันตกโดยการตออุโมงคลอดใตแมนํ้าเจาพระยา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
มคีวามสอดคลองกบัแนวทางของกจิการรวมคา เอน็วพีเีอสเคจ ีจงึสงผลใหกจิการรวมคา เอน็วพีเีอสเคจี 
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
นายสุวจัน ลปิตพัลลภ หวัหนาพรรคชาติพฒันา และดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมในขณะนั้น
 (๔)  S :  บริษัท สี่แสงการโยธา จํากัด ผูกอตั้งคือนายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรี
ปจจุบันเปนของตระกูลวงศจิโรจนกุล
 (๕)  K :  บรษิทั กรงุธนเอนยิเนยีร จาํกดั เปนบรษิทัในเครอืของบรษิทั วจิติรภัณฑกอสราง จาํกดั
 (๖)  G : บริษัท เกตเวย ดิเวลลอปเมนท จํากัด ผูที่เปนเจาของก็คือผูถือหุนในบริษัท ปาลมบีช 
ดิเวลลอปเมนท จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่ขายทีด่ินใหกับบริษัท คลองดาน มารีน แอนดฟชเชอรี จํากัด 
เพื่อนําไปขายใหกับกรมควบคุมมลพิษ
 สําหรับการทุจริตเชิงนโยบายของโครงการบําบัดน้ําเสียคลองดานน้ันมีจุดเร่ิมตนมาจากการ
ซื้อที่ดินในตําบลคลองดาน โดยนายวัฒนา อัศวเหม ซึ่งเปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย
ในขณะน้ัน ในนามของบริษัท เหมืองแรลานทอง จํากัด โดยไดกวานซ้ือที่ดินจากประชาชนในราคา
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 ก็ไดนําที่ดินดังกลาวซ่ึงมีลักษณะเปนทะเลโคลน 
ดินเลน และพื้นที่ลุมนํ้าทะเลทวมถึง มาขายใหกับกรมควบคุมมลพิษ ในราคาไรละ ๑.๐๓ ลานบาท 
รวมท้ังสิ้น ๑,๙๐๐ ไร คิดเปนมูลคาประมาณ ๑,๙๐๐ ลานบาท ในขณะท่ีสํานักงานท่ีดินจังหวัด
สมุทรปราการไดประเมนิราคาทีด่นิในพืน้ทีด่งักลาวไวเพยีงไรละ ๔๘๐,๐๐๐ บาท เทาน้ัน อน่ึง กอนท่ีบรษิทั 
ปาลมบชี ดเีวลลอปเมนท จาํกดั จะนาํทีด่นิมาขายใหกบับรษิทั คลองดาน มารนี แอนดฟชเชอรี จาํกดั นัน้ 
บริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท จํากัด ตองการที่จะซ้ือที่ดินในบริเวณนี้เพื่อนํามาสรางสนามกอลฟ 
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แตมิไดดําเนินการ เนือ่งจากสภาพพื้นทีม่ีลักษณะไมเหมาะสม อันแสดงใหเห็นไดวา เพียงแคสราง
สนามกอลฟซึ่งไมมีสิ่งปลูกสรางที่มีแรงกดทับมากยังไมสามารถกระทําได ดังนั้น จึงเปนไปไมไดที่จะใช
ที่ดินในพื้นที่ดังกลาวมากอสรางโรงบําบัดนํ้าเสียที่มีแรงกดทับมากและมีขนาดใหญ
 เมือ่เริ่มดําเนินโครงการแลว ประชาชนและนักวิชาการตางก็คัดคานโครงการกอสรางบอบําบัด
นํา้เสียคลองดาน เนือ่งจากมีความไมโปรงใสและสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมของชุมชุนในพื้นที ่
จึงเรียกรองใหระงับโครงการเพื่อตรวจสอบขอเท็จจริง ซึ่งในที่สุดนายประพัฒน ปญญาชาติรักษ 
รฐัมนตรวีาการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมในขณะน้ัน ไดประกาศใหระงบัการกอสราง 
และตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงเพื่อนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ 
 ทัง้นี ้จากการตั้งอนกุรรมการไตสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมมีตชิี้มูลความผดินักการเมอืง
ที่เกี่ยวของในฐานะเปนผูอนุมัติโครงการ จํานวน ๓ คน ไดแก นายยิ่งพันธ มนะสิการ (เสียชีวิตแลว) 
และนายสุวัจน ลิปตพัลลภ ซึ่งทั ้งสองคนเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และสิง่แวดลอม ในขณะน้ัน รวมท้ังนายวัฒนา อัศวเหม รฐัมนตรชีวยวาการกระทรวงมหาดไทย ซึง่ตอมา 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีมติชี้มูลความผิดนายวัฒนา อัศวเหม และสงใหอัยการสูงสุดเพื่อฟองคดี
ตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขอหาใชอํานาจหนาทีข่ณะเปนรัฐมนตรี
ชวยวาการกระทรวงมหาดไทย บังคับขมขืนใจหรือจูงใจใหราษฎรขายทีด่ินให และใชอํานาจขมขู
หรือชักจูงใจใหเจาหนาที่ของกรมที่ดินออกโฉนดที่ดินจํานวน ๑๗ แปลง รวมพื้นที่ทั้งสิ้น ๑,๙๐๐ ไร 
เพื่อนําไปขายใหกับกรมควบคุมมลพิษ โดยศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
มีคําพิพากษาเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ ใหลงโทษจําคุก ๑๐ ป แตนายวัฒนา อัศวเหม ไมไดมาฟง
คําพิพากษาและหลบหนีไปอยูตางประเทศจนถึงปจจุบัน
 สวนนายปกติ กริะวานิช อดตีอธบิดกีรมควบคมุมลพษิ นายศริธิญัญ ไพโรจนพบิรูณ อดตีรองอธบิดี
กรมควบคุมมลพิษ และนางยุวรี อินนา ผูอํานวยการกองจัดการคุณภาพนํ้า ซึ่งขณะนั้นดํารงตําแหนง
นักวิชาการสิ่งแวดลอม ๗ ศาลอาญาไดมีคําพิพากษาใหจําคุกเปนเวลา ๒๐ ป ในความผิดฐานเปน
เจาหนาทีม่ีหนาทีจ่ัดซื้อ ทํา จัดการรักษาทรัพยใด ๆ รวมกันใชอํานาจในตําแหนงปฏิบัติหนาที่
หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต

creo
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“ศาลยุติธรรมกับการแกปญหาการทุจริต : อดีต ปจจุบัน อนาคต”
(บทบาทของศาลยุติธรรมตอการแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชัน
รวมทั้งสภาพปญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวของ)
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 นอกจากนี้ ภายหลังจากโครงการถูกระงับ กรมควบคุมมลพิษ จึงไมไดจายเงินคากอสรางใหกับ
กจิการรวมคา เอน็วีพเีอสเคจ ีกจิการรวมคา เอน็วพีเีอสเคจ ีจงึไดนาํขอพพิาทใหคณะอนุญาโตตุลาการ
พิจารณา ซึ่งไดมีการชี้ขาดใหกรมควบคุมมลพิษจายคากอสรางที่คางชําระ แตกรมควบคุมมลพิษ
ไมยอมรบัคาํชีข้าดนัน้ กจิการรวมคา เอน็วพีเีอสเคจ ีจงึฟองคดตีอศาลปกครองกลาง ซึง่ศาลปกครองกลาง
ไดมีคําพิพากษาใหกรมควบคุมมลพิษจายคากอสรางท่ีคางชําระพรอมดอกเบ้ียใหแกกิจการรวมคา 
เอ็นวีพีเอสเคจี กรมควบคุมมลพิษจึงไดยื่นอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุด ซึ่งศาลปกครองสูงสุด
มีคําพิพากษายืนตามคําพิพากษาของศาลปกครองกลาง โดยเงินคาชดเชยความเสียหาย
ที่กรมควบคุมมลพิษตองชดใชตามคําพิพากษาของศาลดังกลาวก็คือเงินท่ีเรียกกันโดยทั่วไป
วาเปน “เงินคาโง” นั่นเอง
 ทัง้นี ้วทิยากรผูทรงคณุวฒุไิดชีใ้หเหน็วา บทบาทของธนาคารเพ่ือการพัฒนาเอเชีย ทีท่าํการศึกษา
และเสนอแนะใหมกีารกอสรางโรงบําบัดน้ําเสียขนาดใหญ และไดอนมุตัเิงนิกู เพือ่นาํไปดําเนินโครงการ
ตามที่เสนอแนะดังกลาวนั้น อาจถือไดวาเปนกรณีที่องคการระหวางประเทศมีผลประโยชนทับซอน 
เนื่องจากเปนการศึกษาวิจัยและในขณะเดียวกันก็เปนการหาลูกคาเงินกูดวย นอกจากนี้ หากพิจารณา
แลวจะเห็นวา การบําบัดนํ้าเสียอาจดําเนินการโดยวิธีการอื่น ๆ นอกเหนือจากการกอสรางโรงบําบัด
นํ้าเสียก็ได เชน การเก็บภาษีสําหรับผูที่ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในแหลงนํ้า ซึ่งเปนวิธีการหนึ่งที่สามารถชวยให
พฤติกรรมของผูที่ทิ้งนํ้าเสียหรือสิ่งปฏิกูลลงในแหลงนํ้าเปลี่ยนแปลงได เปนตน

 สรุป  จากการที่มีโอกาสไดเขารวมการสัมมนาทางวิชาการในครั้งนี้พบวา วิทยากรผูทรงคุณวุฒิ
ตางกไ็ดใหขอมลูเกีย่วกบัปญหา “การทจุรติคอรรปัชนั” หรอื “การฉอราษฎรบงัหลวง” ไปในแนวทาง
เดียวกันวาเปนปญหาสําคัญที่สรางความเสียหายใหแกประเทศชาติอยางมหาศาล และนับวันจะทวี
ความรุนแรงมากย่ิงขึ้น ซึ่งหากไมไดรับการแกไขโดยเรงดวนแลวอาจจะสงผลกระทบตอเสถียรภาพ
ทางการเมืองและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติ ผูเขียนจึงเห็นดวยเปนอยางยิ่ง
กบัความคดิเหน็ของวิทยากรผูทรงคณุวุฒทิีไ่ดเสนอแนะใหมกีารสรางมาตรการหรอืกลไกในการปองกนั
และปราบปรามการทุจริตคอรรัปชันและการประพฤติมิชอบอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
การปรับปรุงกระบวนการหรือวิธีพิจารณาคดีที่เก่ียวของท้ังหลายใหไดรับการพิจารณาพิพากษา
อยางเสมอภาค รวดเรว็ และเปนธรรม ซึง่การกาํหนดใหมกีารยกรางพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลอาญาคดี
ทจุรติและประพฤติมชิอบ พ.ศ. .... ขึน้ เพือ่จดัตัง้ “ศาลอาญาคดีทจุรติและประพฤติชอบ” โดยมีอาํนาจ
พิจารณาพิพากษาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ และคดีที่มีกฎหมายกําหนดใหอยูในอํานาจของ
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ใหเปนไปดวยความรวดเร็ว เสมอภาค และเปนธรรม 
ตามเจตนารมณของทุกภาคสวนที่มุ งประสงคแลวน้ัน ยอมจะชวยใหการปองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถนําตัวผูกระทําความผิด
มาลงโทษได รวมทั้งยังสงผลดีตอการดําเนินงานตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล ตลอดจนภาพลักษณ
ของประเทศท่ีแสดงออกถึงความมุงมั่นอยางตอเน่ืองในการแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อยางจริงจังใหประชาคมโลกไดรับทราบโดยทั่วไป. 
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 * ขอมูล ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ก. ประวัติ ความเปนมา และสถานะของรางพระราชบัญญัติ ณ ปจจุบัน* 
 รางพระราชบัญญติัการจัดซือ้จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... เสนอโดย

คณะรฐัมนตร ี(ชุดท่ีมีพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา เปนนายกรฐัมนตร)ี เมื่อวนัองัคารท่ี ๒๑ มิถนุายน ๒๕๕๙
และไดรับการบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐/๒๕๕๙ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

 ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งที่ ๔๑/๒๕๕๙ วันศุกรที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
ทีป่ระชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติไดพิจารณารางพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เปนผู  เสนอ) และไดลงมติในวาระที ่หนึ ่งรับหลักการแหง
รางพระราชบัญญัติดังกลาวไวพิจารณา โดยที่ประชุมไดมีมติใหตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ มีจํานวน 
๒๓ คน เพื่อพิจารณา ทั้งนี้ มีกําหนดการแปรญัตติภายใน ๑๕ วันนับแตวันถัดจากวันที่สภานิติบัญญัติ
แหงชาติรบัหลักการแหงรางพระราชบญัญตัไิวพจิารณา และมมีตเิหน็ชอบใหคณะกรรมาธกิารวสิามญัฯ 
พิจารณารางพระราชบัญญัติฉบับนีใ้หแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแตวันทีส่ภานิติบัญญัติแหงชาติ
มีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ชุดนี้  

 ปจจุบันรางพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... 
 อยูระหวางการพิจารณาในวาระที่สอง ขั้นคณะกรรมาธิการ

  
ข . หลักการและเหตุผลประกอบรางพระราชบัญญัติการจัดซื ้อจัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. ....  

หลักการ
 ใหมีกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  

รางพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. .... 
(หมวด ๑ บททั่วไป ถึงหมวด ๕ การขึ้นทะเบียนผูประกอบการ)

creo
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เหตุผล

เพื่อใหการดําเนินการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานท่ีเปน
มาตรฐานเดียวกัน โดยการกําหนดเกณฑมาตรฐานกลาง เพื่อใหหนวยงานของรัฐทุกแหงนําไปใช
เปนหลักปฏิบัติ โดยมุงเนนการเปดเผยขอมูลตอสา ธารณชนใหมากที่สุด เพื่อใหเกิดความโปรงใส
และเปดโอกาสใหมกีารแขงขนัอยางเปนธรรม มกีารดาํเนนิการจดัซือ้จดัจางทีค่าํนึงถงึวตัถปุระสงคของ
การใชงานเปนสําคัญซึ่งจะกอใหเกิดความคุมคาในการใชจายเงิน มีการวางแผนการดําเนินงานและ
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานซ่ึงจะทําใหการจัดซ้ือจัดจางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมท้ัง
เพื่อใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการสงเสริมใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ
การจัดซื้อจัดจางภาครัฐซึ่งเปนมาตรการหนึ่งเพื่อปองกันปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐ ประกอบกับมาตรการอื่น ๆ เชน การจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
ซึ่งจะทําใหเกิดความโปรงใสในการดําเนินการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ อันจะเปนการสรางความเชื่อมั่น
ใหกับสาธารณชนและกอใหเกดิผลดกีบัการจดัซือ้จดัจางภาครฐัใหเปนทีย่อมรบัโดยทัว่ไป จงึจาํเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้ 

ค. สาระสําคัญโดยสรุป  
 ๑) ใหยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซ้ือจัดจาง หรือการบริหารพัสดุในกฎหมาย 

ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ขอบัญญัติ และขอกําหนดใด ๆ ของหนวยงานของรัฐที่อยูภายใตบังคับ
แหงพระราชบัญญัตินี้ (รางมาตรา ๓) 

 ๒) บทนิยาม 
  “การจดัซือ้จัดจาง” หมายความวา การดาํเนนิการเพือ่ใหไดมาซึง่พสัดโุดยการซือ้ จาง 

เชา แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
  “พัสดุ” หมายความวา สินคา งานบริการ งานกอสราง งานจางที่ปรึกษา และงานจาง

ออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง รวมทั้งการดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
  “สินคา” หมายความวา วัสดุ ครุภณัฑ ที่ดิน สิ่งปลูกสราง และทรัพยสินอื่นใด รวมทั้ง

งานบริการที่รวมอยูในสินคานั้นดวย แตมูลคาของงานบริการตองไมสูงกวามูลคาของสินคานั้น
  “งานบริการ” หมายความวา งานจางบริการ งานจางเหมาบริการ งานจางทําของ

และการรับขนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจากบุคคลธรรมดาหรือนติบิคุคล แตไมหมายความ
รวมถึงการจางลูกจางของหนวยงานของรัฐ การรับขนในการเดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัติงาน
ของหนวยงานของรฐั งานจางทีป่รกึษา งานจางออกแบบหรอืควบคมุงานกอสราง และการจางแรงงาน
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  

  “งานกอสราง” หมายความวา งานกอสรางอาคาร งานกอสรางสาธารณูปโภค 
หรอืสิง่ปลกูสรางอืน่ใด และการซอมแซม ตอเตมิ ปรบัปรงุ รือ้ถอน หรอืการกระทาํอืน่ทีม่ลีกัษณะทาํนอง
เดียวกันตออาคาร สาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสรางดังกลาว รวมทั้งงานบริการที่รวมอยูในงานกอสราง
นั้นดวย แตมูลคาของงานบริการตองไมสูงกวามูลคาของงานกอสรางนั้น
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จุลนิติ

  “อาคาร” หมายความวา สิง่ปลูกสรางถาวรทีบุ่คคลอาจเขาอยูหรือใชสอยได 
เชน อาคารท่ีทําการ โรงพยาบาล โรงเรยีน สนามกฬีา หรอืสิ่งปลกูสรางอยางอื่นท่ีมลีกัษณะทํานองเดยีวกนั
รวมท้ังส่ิงกอสรางอ่ืน ๆ ซึ่งสรางขึ้นเพื่อประโยชนใชสอยสาํหรบัอาคารนั้น ๆ เชน เสาธง รัว้ ทอระบายน้ํา 
หอถังนํ้า ถนน ประปา ไฟฟา หรือสิ่งอื่น ๆ ซึ่งเปนสวนประกอบของตัวอาคาร เชน เครื่องปรับอากาศ 
ลิฟท หรือเครื่องเรือน

  “สาธารณูปโภค” หมายความวา งานอันเกี่ยวกับการประปา การไฟฟา การสื่อสาร 
การโทรคมนาคม การระบายนํ้า การขนสงทางทอ ทางนํ้า ทางบก ทางอากาศ หรอืทางราง หรอืการอื่น
ที่เกี่ยวของซึ่งดําเนินการในระดับพื้นดิน ใตพื้นดิน หรือเหนือพื้นดิน 

  “งานจางที่ปรึกษา” หมายความวา งานจางบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
เพื่อเปนผูใหคาํปรกึษาหรอืแนะนาํแกหนวยงานของรฐัในดานวศิวกรรม สถาปตยกรรม ผงัเมือง กฎหมาย 
เศรษฐศาสตร การเงิน การคลัง สิง่แวดลอม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม 
การศึกษาวิจัย หรือดานอื่นที่อยูในภารกิจของรัฐหรือของหนวยงานของรัฐ

  “งานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง” หมายความวา งานจางบริการ
จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง

  “การบริหารพัสดุ” หมายความวา การเกบ็ บนัทึก เบกิจาย ยืม ตรวจสอบ บาํรงุรกัษา 
และจําหนายพัสดุ

  “ราคากลาง” หมายความวา ราคาเพื ่อใชเปนฐานสําหรับเปรียบเทียบราคา
ที่ผูยื่นขอเสนอไดยื่นเสนอไวซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจางไดจริงตามลําดับ ดังตอไปนี้

  (๑) ราคาที่ไดมาจากการคํานวณตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการราคากลางกําหนด
  (๒) ราคาที่ไดมาจากฐานขอมูลราคาอางอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทํา
  (๓) ราคามาตรฐานที่สํานักงบประมาณหรือหนวยงานกลางอื่นกําหนด
  (๔) ราคาที่ไดมาจากการสืบราคาจากทองตลาด
  (๕) ราคาที่เคยซื้อหรือจางครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปงบประมาณ
  (๖) ราคาอ่ืนใดตามหลกัเกณฑ วธิกีาร หรอืแนวทางปฏบิตัขิองหนวยงานของรฐัน้ัน ๆ
  ในกรณีทีม่ีราคาตาม (๑) ใหใชราคาตาม (๑) กอน ในกรณีทีไ่มมีราคาตาม (๑) 

แตมีราคาตาม (๒) หรือ (๓) ใหใชราคาตาม (๒) หรือ (๓) กอน โดยจะใชราคาใดตาม (๒) 
หรือ (๓) ใหคํานึงถึงประโยชนของหนวยงานของรัฐเปนสําคัญ ในกรณีที่ไมมีราคาตาม (๑) (๒) และ (๓) 
ใหใชราคาตาม (๔) (๕) หรอื (๖) โดยจะใชราคาใดตาม (๔) (๕) หรอื (๖) ใหคาํนึงถงึประโยชนของหนวยงาน
ของรัฐเปนสําคัญ

  “เงินงบประมาณ” หมายความวา เงนิงบประมาณตามกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย 
กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ กฎหมายเกี่ยวดวยการโอนงบประมาณ หรือกฎหมายวาดวย
เงนิคงคลงั เงนิซึ่งหนวยงานของรฐัไดรบัไวโดยไดรบัอนญุาตจากรฐัมนตรใีหไมตองนาํสงคลงัตามกฎหมาย
วาดวยวิธีการงบประมาณ และเงินซึ่งหนวยงานของรัฐไดรับไวโดยไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน
ตามกฎหมาย และใหหมายความรวมถึงเงินกู เงินชวยเหลือ และเงินอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

creo




ก.ค. - ส.ค. ๕๙๗๔

รางพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ....

จุลนิติ

  “หนวยงานของรัฐ” หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการ
สวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ องคการมหาชน องคกรตรวจสอบ
การใชอํานาจรัฐ องคกรตามรัฐธรรมนูญ หนวยธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ หนวยงาน
สงักดัรฐัสภาหรอืในกาํกบัของรฐัสภา หนวยงานอสิระของรฐั และหนวยงานอืน่ตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง

  “เจาหนาที่” หมายความวา ผูมีหนาที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการบริหารพัสดุ 
หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูมีอํานาจใหปฏิบัติหนาที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการบริหารพัสดุ
ของหนวยงานของรัฐ

  “คณะกรรมการนโยบาย” หมายความวา คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ

  “คณะกรรมการวินจิฉยั” หมายความวา คณะกรรมการวนิจิฉยัปญหาการจดัซือ้จดัจาง
และการบรหิารพสัดุภาครฐั

  “คณะกรรมการราคากลาง” หมายความวา คณะกรรมการราคากลางและขึน้ทะเบยีน
ผูประกอบการ

  “คณะกรรมการ ค.ป.ท.” หมายความวา คณะกรรมการความรวมมอืปองกนัการทจุรติ
  “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) เพื่อใหการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุโดยใชเงิน

งบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาตอภารกิจของรัฐ ใหหนวยงานของรัฐ
ปฏิบัติตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้ และกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความ
ในพระราชบัญญัตินี้

  เพื่อใหการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐในตางประเทศหรือ
สวนงานของหนวยงานของรัฐที่ตั้งอยู ในตางประเทศ หรือหนวยงานของรัฐอื่นตามท่ีกําหนด
ในกฎกระทรวง เกดิความยืดหยุนและมีความคลองตวั หากรัฐวสิาหกิจหรอืหนวยงานของรัฐน้ันประสงค
จะจัดใหมีระเบียบ ขอบังคับ หรือขอบัญญัติเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุขึ้นใชเอง
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ทั้งหมดหรือแตบางสวน ก็ใหกระทําได โดยตองดําเนินการใหสอดคลองกับหลักเกณฑการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี ้ เวนแตในตางประเทศที่หนวยงานของรัฐ
หรือสวนงานของหนวยงานของรัฐตั้งอยูมีกฎหมาย ธรรมเนียมปฏิบัติ หรือจารีตประเพณีแหงทองถิ่น
ของตางประเทศนั้นเปนการเฉพาะหรือกําหนดไวเปนอยางอื่น

    ระเบียบ ขอบังคับ หรือขอบัญญัติตามวรรคสอง ตองไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการนโยบาย และใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา (รางมาตรา ๖) 

  ๔.๒) พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแก
    (๑) การจัดซื้อจัดจางของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชยโดยตรง
    (๒) การจัดซื้อจัดจางยุทโธปกรณและการบริการทางทหารโดยวิธีรัฐบาล

ตอรัฐบาลหรือโดยการจัดซื้อจัดจางจากตางประเทศที่กฎหมายของประเทศนั้นกําหนดไวเปนอยางอื่น 
    (๓) การจดัซื้อจัดจางเพื่อการวิจัยและพฒันาหรอืการจางที่ปรกึษาที่ไมสามารถ

ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ได 
    (๔) การจัดซื้อจัดจางโดยใชเงินกูหรือเงินชวยเหลือจากรัฐบาลตางประเทศ 

องคการระหวางประเทศ สถาบันการเงินระหวางประเทศ องคการตางประเทศทั้งในระดับรัฐบาล
และที่มิใชระดับรัฐบาล มูลนิธิหรือเอกชนตางประเทศ ทีส่ัญญาหรือขอกําหนดในการใหเงินกูหรือ
เงินชวยเหลือกําหนดไวเปนอยางอื่น

    (๕) การจัดซื้อจัดจางโดยใชเงินกูหรือเงินชวยเหลือจากรัฐบาลตางประเทศ
องคการระหวางประเทศ สถาบันการเงินระหวางประเทศ องคการตางประเทศทั้งในระดับรัฐบาล
และที่มิใชระดับรัฐบาล มูลนิธิหรือเอกชนตางประเทศ ทีส่ัญญาหรือขอกําหนดในการใหเงินกูหรือ
เงินชวยเหลือกาํหนดไวเปนอยางอื่น โดยใชเงนิกูหรอืเงนิชวยเหลอืน้ันรวมกับเงนิงบประมาณซึ่งจาํนวน
เงินกู หรือเงินชวยเหลือทีใ่ชนั ้นเปนไปตามหลักเกณฑทีค่ณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนด
ในราชกิจจานุเบกษา

    การจัดซื้อจัดจางตาม (๑) (๒) และ (๓) ที่ไดรับยกเวนมิใหนําพระราชบัญญัตินี้
มาใชบังคับตองเปนไปตามหลักเกณฑทีค่ณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
โดยประกาศดังกลาวจะกําหนดใหหนวยงานของรัฐเสนอเรื่องการจัดซื้อจัดจางใดตาม (๑) (๒) หรือ (๓) 
ตอคณะกรรมการนโยบายเพื่ออนุมัติใหไดรับยกเวนเปนรายกรณีไปก็ได

    การยกเวนมิใหนําบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับแกการจัดซื้อ
จัดจางใดทั้งหมดหรือแตบางสวนนอกเหนือจากการยกเวนตามวรรคหนึ่ง ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา
ตามขอเสนอของคณะกรรมการนโยบาย

    กรณีตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม ใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีกฎหรือระเบียบ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุตามหลักเกณฑและแนวทางของพระราชบัญญัตินี้ 
โดยอยางนอยตองมีหลักการในเรื ่องของความคุ มคา โปรงใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
และตรวจสอบได (รางมาตรา ๗)  

creo
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  ๔.๓) การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐตองกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกหนวยงานของรัฐ และตองสอดคลองกับหลักการ ดังตอไปนี้

    (๑) คุมคา โดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจางตองมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนอง
วตัถปุระสงคในการใชงานของหนวยงานของรฐั มรีาคาทีเ่หมาะสม และมแีผนการบรหิารพสัดท่ีุเหมาะสม
และชัดเจน

    (๒) โปรงใส โดยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุตองกระทําโดยเปดเผย 
เปดโอกาสใหมีการแขงขันอยางเปนธรรม มีการปฏิบัติตอผูประกอบการทุกรายโดยเทาเทียมกัน
มีหลักฐานการดําเนินงานชัดเจน และมีการเปดเผยขอมูลการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ในทุกขั้นตอน

    (๓) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยตองมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุลวงหนาเพื่อใหการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุเปนไปอยางตอเนื่อง 
และมีการประเมินและเปดเผยผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ

    (๔) ตรวจสอบได โดยมีการเก็บขอมูลการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
อยางเปนระบบเพื่อประโยชนในการตรวจสอบ

    ใหหนวยงานของรัฐใชหลักการตามวรรคหนึง่เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ หากการจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามหลักการดังกลาว 
แตไมมผีลตอการจดัซือ้จดัจางอยางมนียัสาํคญั หรอืเกดิจากกรณเีรงดวน หรอืมเีหตผุลหรอืความจาํเปนอืน่ 
การจัดซื้อจัดจางนั้นยอมไมเสียไป (รางมาตรา ๘)  

  ๔.๔) การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัดจาง ใหหนวยงาน
ของรัฐคํานึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงคของการจัดซื้อจัดจางพัสดุนั้น และหามมิใหกําหนด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุใหใกลเคียงกับยี่หอใดยี่หอหนึ่ง หรือของผูขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ 
เวนแตพัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัดจางตามวัตถุประสงคนั้นมียี่หอเดียวหรือจะตองใชอะไหลของย่ีหอใด 
ก็ใหระบุยี่หอนั้นได (รางมาตรา ๙)  

  ๔.๕) ภายใตบังคับมาตรา ๖๖๑ หามมิใหหนวยงานของรัฐเปดเผยขอเสนอของผูยื่น
ขอเสนอในสวนที่เปนสาระสําคัญและเปนขอมูลทางเทคนิคของผูยื่นขอเสนอ ซึ่งอาจกอใหเกิด
การไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูยืน่ขอเสนอดวยกันตอผูซึง่มไิดเก่ียวของกับการจัดซือ้จดัจางคร้ังน้ันหรือตอผูยืน่
ขอเสนอรายอื่น เวนแตเปนการเปดเผยขอมูลตอผูมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย หรือการดําเนินการ
ตามกฎหมาย (รางมาตรา ๑๐) 

 ๑มาตรา ๖๖ แหงรางพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... บัญญัติวา  “ใหหนวยงานของรัฐ
ประกาศผลผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือกและเหตุผลสนับสนุนในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ
หนวยงานของรัฐตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด และใหปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานท่ีปดประกาศของหนวยงานของรัฐน้ัน
 การลงนามในสัญญาจัดซ้ือจัดจางจะกระทําไดตอเม่ือลวงพนระยะเวลาอุทธรณและไมมีผูใดอุทธรณตามมาตรา ๑๑๕ หรือใน
กรณีท่ีมีการอุทธรณ เม่ือหนวยงานของรัฐไดรับแจงจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณใหทําการจัดซ้ือจัดจางตอไปได”.
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  ๔.๖) ใหหนวยงานของรัฐจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางประจําป และประกาศเผยแพร
ในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหนวยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
กําหนด และใหปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานที่ปดประกาศของหนวยงานของรัฐนั้น เวนแต

    (๑) กรณีที่มีความจาํเปนเรงดวนหรอืเปนพสัดท่ีุใชในราชการลบั ทัง้นี ้ตามมาตรา
 ๕๖ (๑) (ค) หรือ (ฉ)๒ 

    (๒) กรณีท่ีมีวงเงนิในการจดัซื้อจดัจางตามที่กาํหนดในกฎกระทรวงหรอืมีความจาํเปน
ตองใชพัสดุโดยฉุกเฉินหรือเปนพัสดุที่จะขายทอดตลาด  ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) (ง) หรือ (ฉ)๓

    (๓) กรณีที่เปนงานจางทีป่รึกษาทีม่ีวงเงินคาจางตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
หรอืท่ีมีความจาํเปนเรงดวนหรอืท่ีเกี่ยวกบัความมั่นคงของชาต ิ ทัง้นี ้ตามมาตรา ๗๐ (๓) (ข) หรือ (จ)๔

 ๒มาตรา ๕๖ แหงรางพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... บัญญัติวา “การจัดซ้ือจัดจางพัสดุ 
ใหหนวยงานของรัฐเลือกใชวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปกอน เวนแต
 (๑) กรณีดังตอไปน้ี ใหใชวิธีคัดเลือก 
    ฯลฯ    ฯลฯ
  (ค) มีความจําเปนเรงดวนท่ีตองใชพัสดุน้ันอันเน่ืองมาจากเกิดเหตุการณท่ีไมอาจคาดหมายได ซ่ึงหากใชวิธีประกาศ
เชิญชวนท่ัวไปจะทําใหไมทันตอความตองการใชพัสดุ
    ฯลฯ    ฯลฯ
  (ฉ) เปนพัสดุท่ีใชในราชการลับ หรือเปนงานท่ีตองปกปดเปนความลับของหนวยงานของรัฐหรือท่ีเก่ียวกับความม่ันคงของ
ประเทศ
    ฯลฯ    ฯลฯ”. 
   ๓มาตรา ๕๖ แหงรางพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... บัญญัติวา “การจัดซ้ือจัดจางพัสดุ 
ใหหนวยงานของรัฐเลือกใชวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปกอน เวนแต
  (๒) กรณีดังตอไปน้ี ใหใชวิธีเฉพาะเจาะจง 
    ฯลฯ    ฯลฯ
   (ข) การจัดซ้ือจัดจางพัสดุท่ีมีการผลิต จําหนาย กอสราง หรือใหบริการท่ัวไปและมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจางคร้ังหน่ึงไม
เกินวงเงินตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง
    ฯลฯ    ฯลฯ
  (ง) มีความจําเปนตองใชพัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติ หรือเกิดโรคติดตออันตรายตาม
กฎหมายวาดวยโรคติดตอ และการจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปหรือวิธีคัดเลือกอาจกอใหเกิดความลาชาและอาจทําใหเกิด
ความเสียหายอยางรายแรง
    ฯลฯ    ฯลฯ
   (ฉ) เปนพัสดุท่ีจะขายทอดตลาดโดยหนวยงานของรัฐ องคการระหวางประเทศ หรือหนวยงานของตางประเทศ
    ฯลฯ    ฯลฯ”.
   ๔มาตรา ๗๐ แหงรางพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... บัญญัติวา “งานจางท่ีปรึกษา 
ใหหนวยงานของรัฐเลือกใชวิธีใดวิธีหน่ึงตามมาตรา ๖๙ ตามหลักเกณฑ ดังตอไปน้ี 
    ฯลฯ    ฯลฯ
   (๓) งานจางท่ีปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใหกระทําไดในกรณี ดังตอไปน้ี
    ฯลฯ    ฯลฯ
  (ข) งานจางท่ีมีวงเงินคาจางคร้ังหน่ึงไมเกินวงเงินตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง
    ฯลฯ    ฯลฯ
  (จ) เปนงานท่ีมีความจําเปนเรงดวนหรือท่ีเก่ียวกับความม่ันคงของชาติ หากลาชาจะเสียหายแกหนวยงานของรัฐหรือ
ความม่ันคงของชาติ”.
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    (๔) กรณีทีเ่ปนงานจางออกแบบหรอืควบคมุงานกอสรางทีม่คีวามจาํเปนเรงดวน
หรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติตามมาตรา ๘๑ (๓)๕ 

    หลักเกณฑ วิธีการ และรายละเอียดการจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางดังกลาว 
และการเปลี่ยนแปลงแผน ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด (รางมาตรา ๑๑) 

  ๔.๗) หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีการบันทึกรายงานรายละเอียดวิธีการและข้ันตอน
การจัดซ้ือจัดจางและจัดเก็บไวอยางเปนระบบ เพื่อประโยชนในการตรวจดูขอมูลเม่ือมีการรองขอ 
โดยการจดัทาํบนัทกึรายงานรายละเอยีดวธิกีารและขัน้ตอนการจดัซ้ือจดัจางและการรองขอเพือ่ตรวจดู
บันทึกรายงานดังกลาว ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด (รางมาตรา ๑๒)  

  ๔.๘) ในการจัดซื้อจัดจ าง ผู ที่มีหนาที่ดําเนินการตองไม เป นผู มีส วนไดเสีย
กับผูยื่นขอเสนอหรือคูสัญญาในงานนั้น และในกรณีที่ปรากฏในภายหลังวาผูที่มีหนาที่ดําเนินการ
เปนผู มีสวนไดเสียกับผู ยื่นขอเสนอหรือคูสัญญาในข้ันตอนหน่ึงข้ันตอนใดของการจัดซ้ือจัดจาง 
หรือเปนกรรมการในคณะกรรมการการจัดซ้ือจัดจาง แตไมมีผลตอการจัดซ้ือจัดจาง อยางมีนัยสําคัญ 
การจัดซื้อจัดจางนั้นยอมไมเสียไป (รางมาตรา ๑๓)  

  ๔.๙) เพื่อใหการจัดซื้อจัดจางเปนไปโดยเรียบรอยและไมกอใหเกิดความเสียหาย
ตอหนวยงานของรัฐ ในกรณีที่หนวยงานของรัฐไดทําการจัดซื้อจัดจางขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดผิดพลาด
หรอืผดิหลงเลก็นอยและไมมผีลตอการจดัซือ้จัดจางอยางมนียัสาํคญั การจดัซือ้จัดจางนัน้ยอมไมเสยีไป 
(รางมาตรา ๑๔)   

 ๕) การมีสวนรวมของภาคประชาชนและผูประกอบการในการปองกันการทุจริต 
(หมวด ๒ รางมาตรา ๑๕  ถึงรางมาตรา ๑๙) 

  ๕.๑) เพือ่ใหเกิดความโปรงใสในการจดัซือ้จดัจางภาครฐั หนวยงานของรฐัอาจจดัให
ภาคประชาชนมีสวนรวมในการสังเกตการณขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดของการจัดซื้อจัดจางก็ได
โดยการดําเนินการดังกลาว คณะกรรมการ ค.ป.ท. อาจกําหนดใหมีการจัดทําขอตกลงคุณธรรม
ตามโครงการความรวมมือปองกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐตามขอ ๕.๒) ก็ได ทั้งนี้ 
การจัดซื้อจัดจางที่ตองจัดทําขอตกลงคุณธรรมดังกลาวใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศ
กําหนดในราชกิจจานุเบกษา โดยอยางนอยใหคํานึงถึงวงเงินของการจัดซื้อจัดจาง มาตรการปองกัน
การทุจริต การจัดซือ้จดัจางท่ีมคีวามเส่ียงตอการทุจรติ และความคลองตัวในการดําเนินงานของหนวยงาน
ของรัฐเพื่อประกอบการพิจารณาดวย

 ๕มาตรา ๘๑ แหงรางพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... บัญญัติวา “วิธีเฉพาะเจาะจง 
เปนงานจางท่ีหนวยงานของรัฐเลือกจางผูใหบริการรายใดรายหน่ึงซ่ึงเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถแลวและเปนผูใหบริการท่ีมี
หลักฐานดีตามท่ีคณะกรรมการดําเนินงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงไดพิจารณาเสนอแนะ  ท้ังน้ี ใหกระทํา
ไดในกรณี ดังตอไปน้ี
    ฯลฯ    ฯลฯ
  (๓) เปนงานท่ีมีความจําเปนเรงดวนหรือท่ีเก่ียวกับความม่ันคงของชาติ หากลาชาจะเสียหายแกหนวยงานของรัฐหรือความ
ม่ันคงของชาติ
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    อยางไรก็ตาม คณะกรรมการ ค.ป.ท. อาจกําหนดวิธีการนอกเหนือจากวิธีการ
ดงักลาวเพื่ออํานวยความสะดวกใหภาคประชาชนมสีวนรวมในการจัดซ้ือจัดจางภาครฐัก็ได ทัง้นี ้ตามที่
คณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา (รางมาตรา ๑๕ และรางมาตรา ๑๖)

  ๕.๒) ขอตกลงคุณธรรมตามโครงการความรวมมือปองกันการทุจริตในการจัดซื้อ
จัดจางภาครฐั ใหจัดทาํเปนขอตกลงรวมกนัระหวางหนวยงานของรฐัเจาของโครงการและผูประกอบการ
ที่จะเขายื่นขอเสนอ โดยฝายหนวยงานของรัฐเจาของโครงการและฝายผูประกอบการที่จะเขายืน่
ขอเสนอตองตกลงกันวาจะไมกระทําการทุจริตในการจัดซื้อจัดจาง และใหมีผูสังเกตการณซึ่งมีความรู 
ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ ที่จําเปนตอโครงการจัดซื้อจัดจางนั้น ๆ  เขารวมสังเกตการณในการ
จัดซื้อจัดจางตั้งแตขั้นตอนการจัดทํารางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุทีจ่ะทําการจัดซื้อ
จัดจางและรางเอกสารเชิญชวนจนถึงขั้นตอนสิ้นสุดโครงการ โดยผูสังเกตการณตองมีความเปนกลาง
และไมเปนผูมีสวนไดเสียในโครงการการจัดซื้อจัดจางนั้น แลวใหรายงานความเห็นพรอมขอเสนอแนะ
ตอคณะกรรมการ ค.ป.ท. ทราบดวย

    แนวทางและวิธีการในการดําเนินงานโครงการ แบบของขอตกลงคุณธรรม การ
คัดเลือกผูสงัเกตการณ และการจัดทาํรายงานตามวรรคหนึง่ ใหเปนไปตามทีค่ณะกรรมการ ค.ป.ท. 
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา (รางมาตรา ๑๗) 

  ๕.๓) ผู ประกอบการที ่อย ู ในประเภทหรือม ีวงเงินในการจัดซื ้อจัดจ างตามที ่
คณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา และประสงคจะเขายื่นขอเสนอกับหนวย
งานของรัฐในการจัดซื้อจัดจางตามพระราชบัญญัตินี ้ ตองจัดใหมีนโยบายในการปองกันการทุจริต
และมีแนวทางปองกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางที่เหมาะสม

    มาตรฐานขั้นตํ่าของนโยบายและแนวทางปองกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจาง
ที่ผูประกอบการตองจัดใหมีตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศกําหนด
ในราชกิจจานุเบกษา (รางมาตรา ๑๘)  

 ๖) คณะกรรมการ (หมวด ๓ รางมาตรา ๒๐ ถึงรางมาตรา ๔๒) 
  ๖.๑) คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
    ใหมีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังหรือรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลังซึง่รัฐมนตรี
วาการกระทรวงการคลังมอบหมาย เปนประธานกรรมการ กรรมการโดยตําแหนง ไดแก ปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ อัยการสูงสุด อธิบดีกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ผูอํานวยการสาํนักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ ผูวาการตรวจเงนิแผนดนิ เลขาธกิาร
คณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทจุรติแหงชาต ิและกรรมการผูทรงคณุวฒุจํิานวนไมนอยกวา 
๕ คนแตไมเกิน ๗ คน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากสภาวิศวกร สภาสถาปนิก สภาหอการคาแหงประเทศไทย 
และสภาอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย อยางนอยแหงละ ๑ คน ในสวนที่เหลอืใหแตงต้ังจากผูมคีวามรู 
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ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณดานวิศวกรรม สถาปตยกรรม การเงิน การคลัง การบริหารจัดการ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ หรอืดานอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วของและเปนประโยชนตอการดาํเนนิงานของคณะกรรมการ
นโยบาย โดยกําหนดใหอธิบดีกรมบัญชีกลางเปนกรรมการและเลขานุการ และใหขาราชการ
ของกรมบัญชีกลางซึ่งอธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายจํานวน ๒ คนเปนผูชวยเลขานุการ 

  ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการนโยบายมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
  (๑) เสนอแนะนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐตอคณะรัฐมนตรี
  (๒) เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐตอคณะรัฐมนตรี เพื่อใหเกิดความเปนธรรมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  (๓) กํากับดูแลการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐของหนวยงานของรัฐ

ใหเปนไปตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้
  (๔) วินิจฉัยความเปนโมฆะของสัญญาหรือขอตกลงตามมาตรา ๑๐๒๖ รวมทั้งตีความ

และวนิจิฉยัปญหาขอหารอืเกีย่วกบัประกาศทีค่ณะกรรมการนโยบายออกตามความในพระราชบญัญตันิี้
  (๕) กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของเจาหนาที่
  (๖) กําหนดแนวทาง วิธีปฏิบัติ แบบหรือตัวอยาง เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ

ทีอ่อกตามความในพระราชบัญญัตินี้
  (๗) จัดทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรี 

อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
  (๘) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะ

รัฐมนตรีมอบหมาย
  ในการปฏิบตัติามอาํนาจหนาทีต่ามวรรคหน่ึง คณะกรรมการนโยบายอาจเชิญเจาหนาที่

ที่เก่ียวของหรือบุคคลอ่ืนใดมาแสดงความคิดเห็น ชี้แจง หรือใหสงเอกสารหรือหลักฐานท่ีเกี่ยวของ
เพื่อประกอบการพิจารณาได

  ผลการดําเนินการตาม (๔) (๕) (๖) และ (๗) ใหประกาศในระบบเครือขายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

  นอกจากนี้ยังไดกําหนดใหคณะกรรมการนโยบายมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อทําการใด  ๆ แทนได (รางมาตรา ๑๙ รางมาตรา ๒๓ และรางมาตรา ๒๕)

  ๖ มาตรา ๑๐๒  แหงรางพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... บัญญัติวา “ในกรณีท่ีสัญญาหรือ
ขอตกลงเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางเกิดจากกรณีท่ีหนวยงานของรัฐมิไดปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศท่ี
ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ี ในสวนท่ีไมเปนสาระสําคัญหรือผิดพลาดไมรายแรง หาทําใหสัญญาหรือขอตกลงเก่ียวกับการจัดซ้ือจัด
จางน้ันเปนโมฆะไม
 ใหคณะกรรมการนโยบายมีอํานาจประกาศในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางกําหนดกรณีตัวอยางท่ีถือวาเปน
สวนท่ีเปนสาระสําคัญหรือเปนกรณีผิดพลาดอยางรายแรง หรือท่ีไมเปนสาระสําคัญหรือเปนกรณีผิดพลาดไมรายแรงตามวรรคหน่ึง
 ในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับความเปนโมฆะของสัญญาหรือขอตกลงตามวรรคหน่ึง ใหคูสัญญาฝายหน่ึงฝายใดเสนอเร่ืองตอคณะ
กรรมการนโยบายเปนผูวินิจฉัยช้ีขาด”.
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  ๖.๒) คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
    ใหมีคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

ประกอบดวย ปลดักระทรวงการคลัง เปนประธานกรรมการ กรรมการโดยตําแหนง ไดแก อธิบดี
กรมบัญชีกลาง ผูแทนสํานกังานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ผูแทนสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทน
สํานักงานอยัการสงูสดุ ผูแทนกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ผูแทนสาํนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมนอยกวา ๕ คนแตไมเกิน ๗ คน ซึ่งปลัดกระทรวง
การคลังแตงตั้งจากสภาวิศวกร สภาสถาปนิก สภาหอการคาแหงประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย อยางนอยแหงละ ๑ คน ในสวนที่เหลือใหแตงตั้งจากผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ 
หรอืประสบการณดานวิศวกรรม สถาปตยกรรม การเงนิ การคลงั การบรหิารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
หรอืดานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของและเปนประโยชนตอการดาํเนนิงานของคณะกรรมการวนิจิฉยั โดยกาํหนดให
อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายขาราชการของกรมบัญชีกลางคนหนึ่งเปนกรรมการและเลขานุการ 
และอีก ๒ คนเปนผูชวยเลขานุการ 

    ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการวินิจฉัยมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
    (๑) เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแกไขปญหาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง

และการบริหารพัสดุตอคณะกรรมการนโยบาย
    (๒) ใหคาํปรกึษาแนะนําแกเจาหนาท่ีหรอืหนวยงานของรฐัเกี่ยวกับการปฏบิตัติาม

พระราชบัญญัตินี้
    (๓) ตคีวามและวนิจิฉยัปญหาขอหารอืเกี่ยวกบัการปฏบิตัติามพระราชบญัญตันิี้ 

กฎกระทรวง หรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้
    (๔) ยกเวนหรือผอนผันการไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงหรือระเบียบที่ออก

ตามความในพระราชบัญญัตินี้
    (๕) เสนอความเห็นตอปลดักระทรวงการคลงัในการพจิารณาสั่งใหผูย่ืนขอเสนอ

หรอืคูสัญญาเปนผูท้ิงงาน และการเพกิถอนรายชื่อผูท้ิงงาน รวมท้ังเสนอความเหน็ตอปลดักระทรวงการคลงั
และรัฐมนตรีในการพิจารณาอุทธรณคําสั่งลงโทษใหเปนผูทิ้งงาน 

    (๖)  จัดทาํรายงานเกีย่วกับปญหาและอุปสรรคในการจัดซือ้จัดจางและการ
บริหารพัสดุเสนอคณะกรรมการนโยบายอยางนอยปละหนึ่งครั้ง

    (๗) ปฏบัิตหินาท่ีอ่ืนตามที่กาํหนดในพระราชบญัญตันิี้หรอืตามที่คณะกรรมการ
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

creo
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นับแตวันที่ไดรับขอหารือ และใหคณะกรรมการวินิจฉัยมีอํานาจส่ังระงับการจัดซื้อจัดจางไวกอนได
หากเห็นสมควร เวนแตหนวยงานของรัฐจะไดลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจางแลว

    ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยไดมีคําวินิจฉัยตามวรรคสามวาการไมปฏิบัติ
ตามขอ ๔.๓) ขอ ๔.๘) หรอืขอ ๔.๙) มผีลตอการจัดซือ้จัดจางอยางมีนยัสาํคญั ใหคณะกรรมการวินจิฉยั
มีอํานาจสั่งยกเลิกการจัดซื้อจัดจางนั้น เวนแตหนวยงานของรัฐจะไดลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจางแลว 

    นอกจากน้ี ใหคณะกรรมการวินจิฉยัมอีาํนาจแตงตัง้คณะอนุกรรมการเพ่ือทาํการ
ใด ๆ แทนได และมีอํานาจเรียกใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของหรือบุคคลอื่นใดมาช้ีแจงหรือใหถอยคํา 
หรอืใหสงเอกสารหรือหลกัฐานทีเ่กีย่วของเพือ่ประกอบการพิจารณาได (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 
ซึง่ปลดักระทรวงการคลงัแตงต้ังจากผูทีม่คีวามรู ความเชีย่วชาญ หรอืประสบการณในงานกอสราง โดยแตงตัง้
จากสภาวิศวกร สภาสถาปนิก สภาหอการคาแหงประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
อยางนอยแหงละ ๑ คน และจะแตงตั้งจากผูแทนหนวยงานของรัฐที่มีความรู ความเช่ียวชาญ 
หรือประสบการณในงานกอสรางก็ได โดยใหอธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายขาราชการของกรมบัญชี
กลางคนหนึ่งเปนกรรมการและเลขานุการ และอีก ๒ คนเปนผูชวยเลขานุการ

    อยางไรก็ตาม ในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการนโยบายอาจกําหนดใหมี
คณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผูประกอบการพัสดอุืน่นอกเหนือจากคณะกรรมการราคากลาง
และข้ึนทะเบียนผูประกอบการงานกอสรางดังกลาวก็ได ซึ่งประกอบดวย ปลัดกระทรวงการคลัง 
เปนประธานกรรมการ กรรมการโดยตําแหนง ไดแก อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผูแทนสํานักงบประมาณ 
ผูแทนสาํนกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกจิ และผูแทนสํานกังานการตรวจเงนิแผนดนิ ตลอดจน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมนอยกวา ๗ คนแตไมเกิน ๑๑ คน ซึ่งปลัดกระทรวงการคลังแตงตั้ง
จากผูที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณในพัสดุอื่นนั้น โดยจะแตงตั้งจากผูแทนหนวยงาน
ของรัฐที่มีความรู ความเช่ียวชาญ หรือประสบการณในพัสดุอื่นน้ันก็ได โดยใหอธิบดีกรมบัญชีกลาง
มอบหมายขาราชการของกรมบัญชีกลางคนหน่ึงเปนกรรมการและเลขานุการ และอีก 2 คนเปน
ผูชวยเลขานุการ 

    ทั้งนี้  ใหคณะกรรมการราคากลางมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
    (๑) ออกประกาศกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกําหนดราคากลาง
    (๒) กาํกบัดแูลการกาํหนดราคากลางใหเปนไปตามแนวทางของพระราชบัญญตันิี้
    (๓) ใหคาํปรกึษาแนะนาํแกเจาหนาทีห่รอืหนวยงานของรฐัเกีย่วกบัการดาํเนนิการ

ตามหลักเกณฑและวิธีการกําหนดราคากลาง
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    (๔) ตีความและวินิจฉัยปญหาขอหารือเกีย่วกับหลักเกณฑและวิธีการกําหนด
ราคากลาง

    (๕) ยกเวนหรอืผอนผนักรณท่ีีไมสามารถปฏิบตัติามรายละเอียดของหลกัเกณฑ
และวิธีการกําหนดราคากลางตาม (๑)

    (๖) พจิารณาขอรองเรยีนกรณท่ีีเหน็วาหนวยงานของรฐัมิไดปฏบิตัใิหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการกําหนดราคากลาง

    (๗) ออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียน
ผูประกอบการที่มีสิทธิเปนผูยื่นขอเสนอตอหนวยงานของรัฐ

    (๘) จัดทํารายงานเกีย่วกับปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการกําหนดราคา
กลางของหนวยงานของรัฐ และการขึน้ทะเบียนผูประกอบการทีม่สีิทธิเปนผูยืน่ขอเสนอตอหนวยงาน
ของรัฐเสนอคณะกรรมการนโยบายอยางนอยปละหนึ่งครั้ง

    (๙)  ปฏบัิตหินาท่ีอื่นตามที่กาํหนดในพระราชบญัญตันิี้หรอืตามที่คณะกรรมการ
นโยบาย รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

    ผลการดําเนินการตาม (๑) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ใหประกาศในระบบ
เครอืขายสารสนเทศของกรมบญัชกีลางตามวธิกีารท่ีกรมบญัชกีลางกาํหนด และประกาศตาม (๑) และ 
(๗) ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา

    อนึ่ง ใหคณะกรรมการราคากลางตองพิจารณาทบทวนหลักเกณฑและวิธีการ
กําหนดราคากลางอยางนอยปละ ๑ ครั้ง และเมื่อไดทบทวนหลักเกณฑและวิธีการกําหนดราคากลาง
แลว ใหประกาศในระบบเครอืขายสารสนเทศของกรมบญัชกีลางและประกาศในราชกิจจานุเบกษาดวย 

    นอกจากนี ้ ไดกําหนดใหคณะกรรมการราคากลางมีอํานาจแตงตั ้งคณะ
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
สาํนักงบประมาณ ผูแทนสํานกังานอัยการสูงสุด ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
และผูแทนสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ตลอดจนกรรมการ
ผูทรงคณุวุฒิจาํนวนไมนอยกวา ๕ คนแตไมเกนิ ๗ คน ซึ่งปลดักระทรวงการคลงัแตงตั้งจากองคกรเอกชน
ทีจ่ัดตัง้ขึน้โดยมีวัตถุประสงคในการตอตานการทุจริต  ทั้งนี้ องคกรเอกชนดังกลาวจะเปนนิติบุคคล
หรือไมก็ได ใหอธิบดีกรมบญัชีกลางมอบหมายขาราชการของกรมบัญชีกลางคนหนึง่เปนกรรมการ
และเลขานุการ และอีก ๒ คนเปนผูชวยเลขานุการ
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    ใหอธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายขาราชการของกรมบัญชีกลางคนหนึ ่ง
เปนกรรมการและเลขานุการ และอีก ๒ คนเปนผูชวยเลขานุการ

    ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
    (๑) พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา ๑๑๗๗    

    (๒) พจิารณาขอรองเรยีนกรณท่ีีเหน็วาหนวยงานของรฐัมิไดปฏบิตัใิหเปนไปตาม
แนวทางของพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้

    (๓) จัดทํารายงานเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการพิจารณา
อุทธรณและขอรองเรียนเสนอคณะกรรมการนโยบายอยางนอยปละ ๑ ครั้ง

    (๔) ปฏบัิตหินาท่ีอื่นตามที่กาํหนดในพระราชบญัญตันิี้หรอืตามที่คณะกรรมการ
นโยบาย รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

    ผลการดาํเนินการตาม (๑) (๒) และ (๓) ใหประกาศในระบบเครอืขายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด

    การย่ืนขอรองเรยีนและการพจิารณาขอรองเรยีนตาม (๒) ใหเปนไปตามระเบยีบ
ที่รัฐมนตรีกําหนด

    ในกรณีทีพ่ิจารณาขอรองเรียนตาม (๒) แลวรับฟงไดวาหนวยงานของรัฐ
มิไดปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี ้หรือกฎกระทรวงหรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ 
ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีอํานาจสั่งระงับการจัดซื้อจัดจางไวกอนได เวนแตจะไดลงนาม
ในสัญญาจดัซื้อจัดจางแลว

    ในกรณีทีค่ณะกรรมการพิจารณาอุทธรณกระทําการตามหนาทีโ่ดยสุจริต 
ยอมไดรับการคุมครองไมตองรับผิดทั้งทางแพง ทางอาญา หรือทางปกครอง

    นอกจากนี ้ไดกําหนดใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีอํานาจแตงตั ้ง
คณะอนกุรรมการเพื่อทําการใด ๆ  แทนได และใหคณะกรรมการพจิารณาอทุธรณมีอาํนาจเรยีกใหเจาหนาที่

  ๗มาตรา ๑๑๗ แหงรางพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... บัญญัติวา “เม่ือไดรับรายงาน
จากหนวยงานของรัฐตามมาตรา ๑๑๖ ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณพิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับ
รายงานดังกลาว หากเร่ืองใดไมอาจพิจารณาไดทันในกําหนดน้ัน ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณขยายระยะเวลาออกไปไดไมเกินสอง
คร้ัง คร้ังละไมเกินสิบหาวันนับแตวันท่ีครบกําหนดเวลาดังกลาว และแจงใหผูอุทธรณและผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก
ทราบ
 ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณเห็นวาอุทธรณฟงข้ึนและมีผลตอการจัดซ้ือจัดจางอยางมีนัยสําคัญ ใหคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณส่ังใหหนวยงานของรัฐดําเนินการใหมีการจัดซ้ือจัดจางใหม หรือเร่ิมจากข้ันตอนใดตามท่ีเห็นสมควร ในกรณีท่ี
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณเห็นวาอุทธรณฟงไมข้ึนหรือไมมีผลตอการจัดซ้ือจัดจางอยางมีนัยสําคัญ ใหแจงหนวยงานของรัฐ
เพ่ือทําการจัดซ้ือจัดจางตอไป
 การวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณใหเปนท่ีสุด
 ในกรณีท่ีพนกําหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณตามวรรคหน่ึงแลว คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
ยังพิจารณาไมแลวเสร็จ ใหยุติเรื ่อง และใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณแจงผูอุทธรณและผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับ
การคัดเลือกทราบ พรอมกับแจงใหหนวยงานของรัฐทําการจัดซ้ือจัดจางตอไป
  ผูอุทธรณผูใดไมพอใจคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ หรือการยุติเร่ืองตามวรรคส่ี และเห็นวาหนวยงานของรัฐ
ตองรับผิดชดใชคาเสียหาย ผูน้ันมีสิทธิฟองคดีตอศาลเพ่ือเรียกใหหนวยงานของรัฐชดใชคาเสียหายได แตการฟองคดีดังกลาวไมมีผล
กระทบตอการจัดซ้ือจัดจางท่ีหนวยงานของรัฐไดลงนามในสัญญาจัดซ้ือจัดจางน้ันแลว”. 
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ที่เกี่ยวของหรือบุคคลอ่ืนใดมาช้ีแจงหรือใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารหรือหลักฐานท่ีเกี่ยวของ
เพื่อประกอบการพิจารณาได (รางมาตรา ๔๑ รางมาตรา ๔๓ รางมาตรา ๔๔ และรางมาตรา ๔๕)  

 ๗) องคกรสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (หมวด ๔ 
รางมาตรา ๔๖ ถึงรางมาตรา ๕๐)

  ใหกรมบัญชีกลางมีหนาที่ ดังตอไปนี้ 
  (๑) ดแูลและพัฒนาระบบการจัดซ้ือจัดจางผานระบบอิเลก็ทรอนิกส และการประกาศ

เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง เพ่ือให
สาธารณชนสามารถเขาตรวจดูได 

  (๒)  จดัทาํฐานขอมลูราคาอางองิของพสัด ุเพือ่ใหหนวยงานของรฐัใชเปนขอมลูประกอบ
การจดัซือ้จดัจางพสัดนุัน้ และใหเผยแพรขอมลูดงักลาวในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชกีลาง 
โดยการกําหนดราคาอางอิงของพัสดุตองคํานึงถึงราคาตลาดของพัสดุนั้น และการกําหนดราคาอางอิง
ของพสัดอุยางเดยีวกนัจะไมใชราคาเดยีวกนัทัว่ประเทศกไ็ด ทัง้นี ้กรมบญัชกีลางตองปรบัปรุงฐานขอมลู
ดังกลาว อยางนอยปละ  ๒ ครั้ง

  (๓) รวบรวม วเิคราะห และประเมนิผลการปฏบิตังิานตามพระราชบญัญตันิี ้และจดัทาํ
รายงานเก่ียวกับปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการพรอมขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
ประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐเสนอคณะกรรมการนโยบายอยางนอยปละ 
๑ ครั้ง และเพื่อประโยชนในการดําเนินการดังกลาว ใหหนวยงานของรัฐสงรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามพระราชบัญญัตินี้ตอกรมบัญชีกลาง ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
โดยรายงานดงักลาวนัน้ เมือ่คณะกรรมการนโยบายใหความเห็นชอบแลว ใหประกาศในระบบเครอืขาย
สารสนเทศของกรมบัญชกีลาง

  (๔) ใหกรมบัญชีกลางมีหนาที่ในการกําหนดและจัดใหมีหลักสูตรการฝกอบรม
เพือ่สงเสริมและพัฒนาเจาหนาทีใ่หมคีวามรูและความเช่ียวชาญเก่ียวกับการจัดซือ้จดัจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐตามหลักวิชาชีพและตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางจะดําเนินการเอง
หรอืจะดาํเนนิการรวมกับหนวยงานอื่นหรือเอกชนที่เกี่ยวของก็ได

   ทัง้นี ้ใหเจาหนาทีซ่ึง่ผานการฝกอบรมและไดรบัแตงตัง้ใหดาํรงตาํแหนงทีป่ฏบิตังิาน
เกีย่วกับการจดัซือ้จดัจางหรอืการบรหิารพสัดมีุสทิธิไดรบัเงนิเพิม่หรอืเงนิอืน่ทาํนองเดยีวกนั ดงัตอไปนี้

   (๔.๑) ในกรณีที่เปนขาราชการพลเรือน ใหเจาหนาที่ซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการบริหารพัสดุเปนตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนและมีสิทธิไดรับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
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   (๔.๒) ในกรณีทีไ่ม เป นขาราชการพลเรือน ใหเจ าหนาทีซึ่ ่งไดรับแตงตั ้ง
ใหดํารงตําแหนงทีป่ฏิบัติงานเกี ่ยวกับการจัดซื ้อจัดจางหรือการบริหารพัสดุเปนตําแหนงทีม่ี
เหตุพิเศษตามกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหนวยงานของรัฐที่เจาหนาทีนั่้นสังกัดอยู
และมสิีทธไิดรบัเงนิเพิ่มสําหรบัตาํแหนงท่ีมเีหตพุเิศษตามกฎหมายวาดวยการนั้น หรอืเปนตาํแหนงที่มสีทิธิ
ไดรบัเงนิอ่ืนทํานองเดยีวกนัตามกฎหมายเก่ียวกบัการบรหิารงานบคุคลของหนวยงานของรฐัที่เจาหนาที่นั้น
สังกัดอยู แลวแตกรณี

  (๕) ใหกรมบัญชีกลางมีหนาทีป่ฏิบัติงานธุรการ งานประชุม งานวิชาการการศึกษา
หาขอมูล และกจิการตาง ๆ  ท่ีเกี่ยวของใหแกคณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการวนิจิฉยั คณะกรรมการ
ราคากลาง คณะกรรมการ ค.ป.ท. คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ และคณะอนุกรรมการที่แตงตั้ง
โดยคณะกรรมการดังกลาว รวมทั้งใหมอีาํนาจหนาท่ีอื่นตามที่กาํหนดในพระราชบัญญตันิี้ (รางมาตรา ๔๖ 
รางมาตรา ๔๗ รางมาตรา ๔๘ รางมาตรา ๔๙ และรางมาตรา ๕๐) 

 ๘) การขึ้นทะเบียนผูประกอบการ (หมวด ๕ รางมาตรา ๕๑ ถึงรางมาตรา ๕๓) 
  ๘.๑) ใหคณะกรรมการราคากลางมีอํานาจประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

ใหงานกอสรางในสาขาใด เปนงานกอสรางที่ผูประกอบการงานกอสรางในสาขานั้นจะเขารวมเปนผูยื่น
ขอเสนอตอหนวยงานของรัฐได ผูประกอบการงานกอสรางในสาขานั้นตองเปนผูทีไ่ดขึ้นทะเบียน
ไวกับกรมบัญชีกลาง โดยคณะกรรมการราคากลางอาจประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษาใหงาน
กอสรางในสาขาใดที่ผูประกอบการงานกอสรางในสาขาน้ันตองขึ้นทะเบยีนไวกับกรมบญัชกีลาง ตองใช
เงนิงบประมาณในวงเงินเทาใดหรอืตองใชผูประกอบวชิาชพีในสาขาใดดวยก็ได ทัง้นี ้หลกัเกณฑ วธิกีาร 
และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผูประกอบการงานกอสรางที่จะเขารวมเปนผูยืน่ขอเสนอตอหนวยงาน
ของรัฐ ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการราคากลางประกาศกําหนดในราชกจิจานุเบกษา โดยจะตองเปด
โอกาสใหผูประกอบการงานกอสรางทุกรายมีสิทธิขอขึ้นทะเบียนไดตลอดเวลา (รางมาตรา ๕๑) 

  ๘.๒) ในกรณีท ีเ่ห็นสมควร คณะกรรมการราคากลางอาจประกาศกําหนด
ในราชกจิจานุเบกษา ใหผูประกอบการพสัดอ่ืุนนอกเหนือจากผูประกอบการงานกอสราง เปนผูประกอบการ
ท่ีจะเขารวมเปนผูย่ืนขอเสนอตอหนวยงานของรฐัได ผูประกอบการนัน้ตองเปนผูทีไ่ดขึน้ทะเบยีนไวกบั
กรมบัญชีกลางก็ได ทั้งนี้ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผูประกอบการพัสดุอื่นที่จะ
เขารวมเปนผูยืน่ขอเสนอตอหนวยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการราคากลาง
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา โดยจะตองเปดโอกาสใหผู ประกอบการทุกรายมีสิทธิ
ขอขึ้นทะเบียนไดตลอดเวลา (รางมาตรา ๕๒)  

  ๘.๓) ใหกรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อผูประกอบการงานกอสรางตามขอ ๘.๑) 
และผูประกอบการพัสดุอืน่ตามขอ ๘.๒) ทีไ่ดขึน้ทะเบียนไวแลวในระบบเครือขายสารสนเทศของ
กรมบญัชีกลาง และใหปรบัปรงุความถกูตองของขอมลูใหเปนปจจุบนัทุกครั้งท่ีมกีารเปลี่ยนแปลงขอมลู

    ในกรณท่ีีกรมบญัชกีลางไดขึ้นทะเบยีนผูประกอบการงานกอสรางและผูประกอบการ
พัสดุอืน่ตามวรรคหนึ ่งไวแลว หนวยงานของรัฐไมตองจัดใหมีการขึ ้นทะเบียนผู ประกอบการ
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รางพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ....

จุลนิติ

ประเภทน้ันอีก และใหหนวยงานของรัฐกําหนดคุณสมบัติผูมีสิทธิเขายื่นขอเสนอตามขอ ๘.๑) หรือ
ขอ ๘.๒) ในประกาศเชิญชวนใหเขารวมการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานของรัฐนั้นดวย

    คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผู ประกอบการที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียน 
การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะตองหามหรือการตรวจติดตาม การเพิกถอนรายช่ือออกจาก
ทะเบียน และอัตราคาธรรมเนียมการขอข้ึนทะเบียน รวมท้ังหลักเกณฑและวิธีการอุทธรณ
และการพิจารณาอุทธรณในกรณีที่กรมบัญชีกลางไมขึ้นทะเบียนใหผูประกอบการ ใหเปนไปตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง (รางมาตรา ๕๓)

ทานผูอานวารสาร “จลุนติ”ิ ผูใดมคีวามประสงคตองการท่ีจะแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบั
รางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว สามารถเสนอความเห็นได โดยผานทางเว็บไซต ดังน้ี 

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร    www.parliament.go.th
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา     www.senate.go.th
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   www.krisdika.go.th
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี          www.cabinet.thaigov.go.th
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หลักการและเหตุผล
 โดยที่การตั ้งครรภในวัยรุ นของประเทศมีจํานวนเพิ่มขึ ้นอยางตอเนื่อง 
ซึ่งสงผลกระทบตอสุขภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ
ในภาพรวม และปญหาการตั ้งครรภในวัยรุ นของประเทศมีความซับซอน
และไมอาจแกไขไดดวยอํานาจหนาทีข่องหนวยงานใดหนวยงานหนึง่  ดังนั้น 
สมควรสรางกลไกในการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และการดําเนินการรวมกัน
ของหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งหนวยงานของรฐั หนวยงานของเอกชน และประชาสงัคม 
เพื่อบูรณาการใหการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนเปนรูปธรรม
 มีความเปนเอกภาพ และมีประสทิธิภาพย่ิงขึ้น  จึงจําเปนตองตราพระราชบญัญตันิี้

สาระสําคัญโดยสรุป
๑) บทนิยาม (มาตรา ๓)
 “วัยรุน” หมายความวา บุคคลอายุเกินสิบปบริบูรณ แตยังไมถึงยีส่ิบป
บริบูรณ
 “นักเรียน” หมายความวา วัยรุนซึ่งกําลังรับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ
ประถมศกึษาและมัธยมศกึษา ท้ังประเภทสามญัศกึษาและอาชวีศกึษาหรอืเทียบเทา
อยูในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน
 “นักศึกษา” หมายความวา วัยรุนซึ่งกําลังรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา
หรือเทียบเทาอยูในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน
 “เพศวิถศึีกษา” หมายความวา กระบวนการเรยีนรูในเรื่องเพศที่ครอบคลมุ
ถึงพัฒนาการในแตละชวงวัย การมีสัมพันธภาพกับผูอื่น การพัฒนาทักษะสวน

¹Ò§ÊÒÇÊØ·¸ÔÁÒμÃ ¨Ñ¹·Ã�á´§
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

 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
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บคุคล พฤติกรรมทางเพศ สุขภาวะทางเพศ และมิติทางสังคมและวัฒนธรรม
ท่ีสงผลกระทบตอเรื่องเพศ รวมทั้งสิทธิการรับรูขอมูลขาวสารและความรูเกี่ยวกับ
อนามัยการเจริญพันธุทีใ่หความสําคัญกับความหลากหลายและความเสมอภาค
ทางเพศ
 “อนามัยการเจริญพันธุ” หมายความวา ภาวะความแข็งแรงสมบูรณ
ของรางกายและจิตใจทีเ่ปนผลอันเกิดจากกระบวนการทําหนาที่ของระบบสุขภาพ
ทางเพศและการเจริญพันธุตลอดชวงชีวิต ซึ่งทําใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีด่ี
และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
 “บริการอนามัยการเจริญพันธุ” หมายความวา การใหบริการสงเสริม 
ปองกัน รักษา และฟนฟูที่เกี่ยวกบัอนามัยการเจริญพันธุ
 “การจัดสวัสดิการสังคม” หมายความวา การจัดสวัสดิการสังคม
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
 “สถานศึกษา” หมายความวา สถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษา
แหงชาติ
 “สถานบริการ” หมายความวา สถานบริการตามกฎหมายวาดวย
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ
 “สถานประกอบกิจการ” หมายความวา สถานทีซ่ึ ่งผู ประกอบกิจการ
ใชเปนสถานที่ประกอบธุรกิจและมีลูกจางทํางานอยูในสถานประกอบกิจการนั้น
 “หนวยงานของรัฐ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการ
ทีเ่รียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และหนวยงานอื่นของรัฐ
 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการปองกันและแกไขปญหา
การตั้งครรภในวัยรุน
 “กรรมการ” หมายความวา กรรมการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุน
 “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

๒) รัฐมนตรีผูรักษาการตามกฎหมาย (มาตรา ๔)
  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน รัฐมนตรี
วาการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข รักษาการ
ตามกฎหมายนี ้และใหรัฐมนตรีแตละกระทรวงมีอํานาจออกกฎกระทรวง
และระเบียบเพื ่อปฏิบัติการตามกฎหมายนี ้ ทั้งนี้ ในสวนทีเ่กี ่ยวกับราชการ
ของกระทรวงนั้น โดยกฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแลวใหใชบังคับได

creo
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๓) การปองกันและแกไขปญหาการตัง้ครรภในวัยรุน (หมวด ๑, มาตรา ๕ ถึง
มาตรา ๑๐)
 ๓.๑) สิทธิของวัยรุนตามกฎหมายนี้
      กฎหมายกําหนดใหวยัรุนมสีทิธท่ีิจะตัดสนิใจดวยตนเอง และมสิีทธิ
ไดรับขอมูลขาวสารและความรู ไดรับการบริการอนามัยการเจริญพันธุ ไดรับ
การรักษาความลับและความเปนสวนตัว ไดรับการจัดสวัสดิการสังคม
อยางเสมอภาคและไมถกูเลอืกปฏบิติั และไดรบัสทิธอิื่นใดท่ีเปนไปเพื่อประโยชน
ตามกฎหมายนี้อยางถูกตอง ครบถวน และเพียงพอ สําหรับในเขตราชการ
สวนทองถ่ินนั้น กฎหมายก็ไดมีการกําหนดใหราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาที่
ดําเนินการเพื่อใหวัยรุนในเขตราชการสวนทองถิ่นไดรับสิทธิดังกลาวเชนเดียวกัน 
โดยการดําเนินการดังกลาวนั้นใหราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจออกขอบัญญัติ
ทองถิ่นตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง (มาตรา ๕ 
และมาตรา ๑๐) 
  ๓.๒) หนาท่ีของสถานศึกษาในการปองกนัและแกไขปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุน 
     กฎหมายไดกําหนดใหสถานศกึษาดาํเนินการปองกันและแกไขปญหา
การตั้งครรภในวัยรุน ดังตอไปนี้
     (๑)  จดัใหมีการเรยีนการสอนเรือ่งเพศวถิศีกึษาใหเหมาะสมกับชวงวยั
ของนักเรียนหรือนักศึกษา
     (๒) จัดหาและพัฒนาผูสอนใหสามารถสอนเพศวิถีศึกษา และให
คําปรึกษาในเรื่องการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนแกนักเรียนหรือ
นักศึกษา
     (๓) จัดใหมีระบบการดูแล ชวยเหลือ และคุมครองนักเรียนหรือ
นักศกึษาซึ่งต้ังครรภ ใหไดรบัการศกึษาดวยรปูแบบที่เหมาะสมและตอเน่ือง รวมทั้ง
จัดใหมีระบบการสงตอใหไดรับบริการอนามัยการเจริญพันธุ และการจัดสวัสดิการ
สังคมอยางเหมาะสม
     สําหรับการกําหนดประเภทของสถานศึกษา และการดําเนินการ
ของสถานศึกษาแตละประเภทนัน้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กําหนดในกฎกระทรวง (มาตรา ๖)
  ๓.๓) หนาท่ีของสถานบรกิารในการปองกนัและแกไขปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุน 
     กฎหมายไดกาํหนดใหสถานบรกิารดาํเนนิการปองกนัและแกไขปญหา
การตั้งครรภในวัยรุน ดังตอไปนี้
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ก.ค. - ส.ค. ๕๙๙๒ จุลนิติ

     (๑) ใหขอมลูขาวสารและความรูเกี่ยวกบัการปองกนัและแกไขปญหา
การตั้งครรภในวยัรุนแกผูรบับรกิารซ่ึงเปนวัยรุนอยางถกูตอง ครบถวน และเพยีงพอ
     (๒) จัดใหมีบริการใหคําปรึกษาและบริการอนามัยการเจริญพันธุ
ที่ไดมาตรฐานสาํหรับผูรับบริการซึ่งเปนวัยรุน และสอดคลองกับสิทธิตามขอ ๓.๑) 
รวมทั้งจัดใหมีระบบการสงตอใหไดรับการจัดสวัสดิการสังคมอยางเหมาะสม
     สาํหรับการกําหนดประเภทของสถานบริการ และการดําเนินการ
ของสถานบริการแตละประเภทนัน้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่นไข
ที่กําหนดในกฎกระทรวง (มาตรา ๗)
 ๓.๔) หนาที่ของสถานประกอบกิจการในการปองกันและแกไขปญหา
การตั้งครรภในวัยรุน 
      กฎหมายไดกําหนดใหสถานประกอบกิจการดําเนินการปองกัน
และแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน ดังตอไปนี้
     (๑) ใหขอมลูขาวสารและความรูเกี่ยวกบัการปองกนัและแกไขปญหา
การตั้งครรภในวัยรุนแกลูกจางซึ่งเปนวัยรุนอยางถูกตอง ครบถวน และเพียงพอ
     (๒) จัดหรือสนับสนุนให ลูกจ างซึ ่ง เป นวัยรุ นเข าถึงบริการ
ใหคําปรึกษา และบริการอนามัยการเจริญพันธุ รวมทั้งจัดใหมีระบบการสงตอ
ใหไดรับการจัดสวัสดิการสังคมอยางเหมาะสม
     สําหรบัการกาํหนดประเภทของสถานประกอบกจิการ และการดาํเนนิการ
ของสถานประกอบกิจการแตละประเภทนั้น ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  (มาตรา ๘)  
  ๓.๕) การจัดสวัสดิการสังคมที่เกี ่ยวกับการปองกันและแกไขปญหา
การตั้งครรภในวัยรุน 
     กฎหมายไดกาํหนดใหมกีารจัดสวสัดกิารสงัคมที่เก่ียวกบัการปองกนั
และแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน ดังตอไปนี้
      (๑) สงเสรมิสนับสนุนใหสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดและระดบั
อําเภอสรางเครือขายเด็กและเยาวชนในพื้นทีเ่พื่อเปนแกนนําปองกัน แกไข และ
เฝาระวังปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
      (๒) สงเสริมสนับสนุนใหหนวยงานของรัฐ และหนวยงานของ
เอกชนที่เกี่ยวของ ทําหนาที่ประสานงาน เฝาระวัง และใหความชวยเหลือแกวัยรุน
ที่ตั้งครรภและครอบครัว
      (๓) จัดใหมีการฝกอาชีพตามความสนใจและความถนัดแกวัยรุน
ทีต่ั ้งครรภกอนและหลังคลอดที่ประสงคจะเขารับฝกอาชีพ และประสานงาน
เพื่อจัดหางานใหไดประกอบอาชีพตามความเหมาะสม
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

ก.ค. - ส.ค. ๕๙ ๙๓จุลนิติ

      (๔) จัดหาครอบครัวทดแทนในกรณีทีวั่ยรุนไมสามารถเลี้ยงดูบุตร
ดวยตนเองได
      (๕) การจัดสวัสดกิารสงัคมในดานอ่ืน ๆ  เพื่อสงเสรมิการปองกนัและ
แกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
      ซึ่งการดําเนินการตาม (๑) ถึง (๕) นั้น ใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  (มาตรา ๙)  

๔) คณะกรรมการปองกนัและแกไขปญหาการตั้งครรภในวยัรุน (หมวด ๒, มาตรา ๑๑ 
ถึงมาตรา ๒๒)
 ๔.๑) ที่มาและองคประกอบของคณะกรรมการ
       กฎหมายใหม ี“คณะกรรมการปองกนัและแกไขปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุน” ประกอบดวย นายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ศึกษาธิการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และ
ปลัดกรุงเทพมหานคร เปนกรรมการโดยตําแหนง และกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
จํานวน ๕ คน ซึ่งประธานกรรมการแตงตั้งจากผู มีความรู  มีความเชี ่ยวชาญ 
มีผลงาน และมีประสบการณเปนท่ีประจักษไมนอยกวา ๕ ป ในดานการสาธารณสขุ 
ดานการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของวัยรุน ดานการศึกษา ดานจิตวิทยา และ
ดานการสังคมสงเคราะห ดานละ ๑ คน โดยตองคํานึงถึงชายและหญิงในสัดสวน
ทีใ่กลเคียงกัน นอกจากนี้ ใหมผีูแทนเด็กและเยาวชน จํานวน ๒ คน ซึง่ประธาน
กรรมการแตงตั้งจากผูแทนสภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทยซึ่งตองมีอายุ
ไมเกิน ๒๕ ปบริบูรณ เปนชาย ๑ คน และหญิง ๑ คน เปนกรรมการ
      ใหอธิบดีกรมอนามัย เปนกรรมการและเลขานุการ และผูแทน
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผูแทนกรมกิจการเด็กและเยาวชน และผูแทน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปนผูชวยเลขานุการ  (มาตรา ๑๑)  
       โดยกรรมการผูทรงคณุวฒุแิละผูแทนเดก็นั้น มีวาระการดาํรงตาํแหนง
คราวละ ๒ ปนับแตวันทีไ่ดรับการแตงตั้ง ผูซึ่งพนจากตําแหนงแลวอาจไดรับการ
แตงตั้งอีกไดแตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได (มาตรา ๑๓ และ
มาตรา ๑๕) 
 ๔.๒) องคประชุมและการลงมติ
      การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการนั้นตองมีกรรมการ
มาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
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พระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. ๒๕๕๙

ก.ค. - ส.ค. ๕๙๙๔ จุลนิติ

     โดยมติของทีป่ระชุมใหถือเสียงขางมาก ในการลงคะแนนกรรมการ
คนหนึง่ใหมเีสยีง ๑ เสียง ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในทีป่ระชุมออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด (มาตรา ๑๖)   
 ๔.๓) อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ  
     (๑) เสนอนโยบายและยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหา
การตั้งครรภในวัยรุนตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
     (๒) เสนอแนวทางแกไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและ
แกไขปญหาการตั้งครรภในวยัรุนตอคณะรฐัมนตร ีรวมทั้งเสนอความเหน็ตอรฐัมนตรี
ในการออกกฎกระทรวงตามกฎหมายนี้
     (๓) เสนอรายงานการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
ตอคณะรัฐมนตรีอยางนอยปละ ๑ ครั้ง
     (๔)  กําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับหนวยงานของรัฐและหนวยงาน
ของเอกชนเพือ่ปองกัน ชวยเหลือ แกไข และเยียวยาปญหาการตัง้ครรภในวัยรุน 
ปญหาอนามัยการเจริญพันธุของวัยรุน การใชความรุนแรงทางเพศและการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับเพศ
     (๕) ใหคําปรึกษา แนะนํา และแกไขปญหาขอขัดของในการ
ดําเนนิการเกีย่วกับการปองกันและแกไขปญหาการตัง้ครรภในวัยรุนแกหนวยงาน
ของรัฐและหนวยงานของเอกชน
     (๖) ปฏิบัติการอืน่ใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย (มาตรา ๑๗)
     (๗) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา หรือปฏิบัติการอยางใด
อยางหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได (มาตรา ๑๙)
       ทั้งนี้ นโยบายและยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหา
การตัง้ครรภในวัยรุนตามความใน (๑) นั้น อยางนอยตองมีสาระสําคัญในเรือ่ง 
ดังตอไปนี้
     (๑) มาตรการเกี่ยวกับการไดรับขอมูลขาวสารและความรูเกี่ยวกับ
การปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
     (๒) มาตรการเกี่ยวกับการใหวัยรุนไดรับสิทธิตามขอ ๓.๑)
     (๓) มาตรการเกี่ยวกับการปองกัน ชวยเหลือ แกไข และเยียวยา
ปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
     (๔) มาตรการเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ
ในวยัรุนในหนวยงานของรฐัและหนวยงานของเอกชน ใหสามารถดําเนินการไดอยาง
มีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

ก.ค. - ส.ค. ๕๙ ๙๕จุลนิติ

     โดยการจัดทาํนโยบายและยทุธศาสตรดังกลาว ใหคํานึงถึงหลักการ
มีสวนรวมของประชาชน ประชาสังคม และวัยรุนดวย (มาตรา ๑๘)
 ๔.๔) อํานาจในการ ออกคําสั่งเปนหนังสือเรียก
     ในการปฏบิตัหินาท่ีตามกฎหมายนี้ กฎหมายกาํหนดใหคณะกรรมการ
และคณะอนกุรรมการมอํีานาจออกคาํสั่งเปนหนังสอืเรยีกบคุคลใดมาใหขอเทจ็จรงิ
หรือแสดงความคิดเห็น หรือใหสงคําชี้แจง เอกสาร ขอมลู หลักฐาน หรือวัตถุใด
ที่เกี่ยวของมาเพื่อใชประกอบการพิจารณาได (มาตรา ๒๐)  
 ๔.๕) การฝาฝนไมดําเนินการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุนตามกฎหมายนี้
     ในกรณีที่ปรากฏวาสถานศึกษา สถานบริการ สถานประกอบกิจการ 
หรือหนวยงานของรัฐไมดําเนินการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
ตามทีก่ําหนดในกฎหมายนี ้ ใหคณะกรรมการแจงตอรัฐมนตรีผู รักษาการ
ตามกฎหมายวาดวยการนั้น เพื่อใหมีการดําเนินการตามกฎหมายนี้  (มาตรา ๒๑)  
 ๔.๖) งานธุรการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
     กฎหมายกําหนดใหกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบ
งานธุรการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ และใหมีอํานาจหนาที่ 
ดังตอไปนี้
     (๑) จัดทาํนโยบาย ยทุธศาสตร และรายงานการปองกันและแกไข
ปญหาการตั้งครรภในวัยรุนเสนอตอคณะกรรมการ
     (๒) ประสานงาน ติดตาม ประเมินผล และรวมมือกับหนวยงาน
ของรัฐและหนวยงานของเอกชนที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ ใหมี
การปฏิบตัิตามนโยบายและยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการตัง้ครรภ
ในวัยรุน
     (๓) สงเสริมและสนับสนุนการรณรงคและสรางความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนและพฤติกรรมทางเพศ
ที่เหมาะสม
     (๔) เปนศูนยกลางฐานขอมูลเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหา
การตั้งครรภในวัยรุน และดําเนินการหรือสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยในเรื่อง
ดังกลาว
     (๕) จัดทําแนวทางปฏิบัติเกี ่ยวกับการปองกัน ชวยเหลือ แกไข 
และเยียวยาปญหาการตั้งครรภในวัยรุน ปญหาอนามัยการเจริญพันธุของวัยรุน 
การใชความรุนแรงทางเพศและการกระทําความผิดเกี่ยวกับเพศ และเผยแพร
ใหแกหนวยงานของรัฐและหนวยงานของเอกชน

creo




พระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. ๒๕๕๙

ก.ค. - ส.ค. ๕๙๙๖ จุลนิติ

     (๖) จัดทําแนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรซึ่งปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
     (๗) ปฏิบัติการอื ่นใดตามที ่คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการมอบหมาย หรือตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (มาตรา ๒๒)

 ๕) บทกําหนดโทษ (หมวด ๓, มาตรา ๒๓)
  ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั ่งของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตาม
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 ปฏิบัติหนาทีค่ณะกรรมการตามกฎหมายนี้ไปพลางกอนจนกวาจะมี
การแตงตัง้กรรมการผูทรงคุณวุฒิและผูแทนเด็กและเยาวชนตามขอ ๔.๑) ซึง่ตอง
ไมเกิน ๑๒๐ วันนับแตวันที ่๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยใหผูแทนสํานักงานปลัด
กระทรวงศกึษาธิการ ผูแทนกรมกิจการเดก็และเยาวชน และผูแทนกรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว เปนผูชวยเลขานุการ
 

หมายเหตุ :- 
  • พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนด ๑๒๐ วันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป กลาวคือ มีผลใชบังคับในวันศุกรที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เปนตนไป 

creo




แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

ก.ค. - ส.ค. ๕๙ ๙๗จุลนิติ

 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีคามนุษย 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
ตอเสถียรภาพความมั ่นคงทางสังคม และการพัฒนาอยางยั ่งยืนของประเทศ 
หากไมไดรับการแกไขโดยเรงดวน นอกจากจะสงผลตอเสถียรภาพทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และความมั่นคงของรัฐแลว ยังสงผลกระทบอยางกวางขวางทั้งในระดับ
ภูมิภาคและระหวางประเทศอีกดวย  ดังนั้น เพื่อใหการปองกันและปราบปราม
การคามนุษยดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพและคดีความทีเ่กีย่วของทัง้หลาย
ไดรับการพิจารณาพิพากษาอยางรวดเร็วและเปนธรรม สมควรใหมีกฎหมาย
วาดวยวิธีพิจารณาคดีคามนุษยขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสําคัญโดยสรุป
๑) บทนิยาม (มาตรา ๓)
 “คดคีามนุษย” หมายความวา คดีทีม่ีขอหาความผิดตามกฎหมายวาดวย
การปองกันและปราบปรามการคามนุษย ไมวาจะมีขอหาความผิดอื่นรวมอยูดวย
หรือไมก็ตาม แตความดังกลาวมิใหรวมถึง
 (๑) คดีท ีอ่ย ู ในอํานาจของศาลอาญาคดีท ุจริตและประพฤติมิชอบ
ตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
 (๒) คดีทีอ่ยูในอํานาจของศาลเยาวชนและครอบครัวตามกฎหมายวาดวย
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
 “พนักงานเจาหนาที”่ หมายความวา พนักงานเจาหนาทีต่ามกฎหมาย
วาดวยการปองกันและปราบปรามการคามนุษย 

๒) ขอบเขตการบังคับใชกฎหมาย (มาตรา ๔ ถึงมาตรา ๕)
 ๒.๑) การพิจารณาพิพากษาคดีคามนุษยในศาลทหาร
      กฎหมายกําหนดใหนําบทบัญญัติในขอ ๕.๑) ไปใชบังคับแกการ
พิจารณาพิพากษาคดีคามนุษยในศาลทหารดวย โดย

creo




พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๙

ก.ค. - ส.ค. ๕๙๙๘ จุลนิติ

      (๑) การดําเนินการเกี ่ยวกับคาสินไหมทดแทนและคาเสียหาย
เพื่อการลงโทษตามขอ ๕.๔) ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยธรรมนูญศาลทหาร
      (๒) การจายเงินรางวัลและคาใชจายแกทนายความที่ศาลทหาร
ตั้งใหแกจําเลยตามขอ ๖.๒) ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยธรรมนูญศาลทหาร
      (๓) การจายคาปวยการ คาพาหนะเดินทาง คาเชาทีพ่ัก และ
คาใชจายอื่นแกผูทรงคณุวุฒิหรอืผูเชี่ยวชาญที่ศาลขอใหมาใหความเหน็ พยานที่ศาล
เรียกมาเอง และบุคคลหรือคณะบุคคลซึง่ไดรับการแตงตั้งจากศาลใหปฏิบัติหนาที่
ตามทีไ่ดรับมอบหมายตามความในขอ ๖.๓.๔) ใหเปนไปตามระเบียบทีก่ระทรวง
กลาโหมกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
      (๔) การอุทธรณและฎกีาในศาลทหารใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
ธรรมนูญศาลทหาร
     (๕) ใหคําวา “พนักงานอัยการ” หมายความรวมถึงอัยการทหาร
ตามกฎหมายวาดวยธรรมนูญศาลทหาร
     ใหทีป่ระชุมใหญตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุดมีอํานาจ
ออกระเบียบเกีย่วกับการดําเนินคดีเพือ่ใหเปนไปตามกฎหมายนี้ หรือเพือ่ให
การพจิารณาพพิากษาคดขีองศาลทหารเปนไปดวยความสะดวก รวดเรว็ เปนธรรม 
และมีประสิทธิภาพ เทาทีไ่มขัดหรือแยงกับกฎหมายนี้ และเมือ่ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได ( มาตรา ๔)
  ๒.๒) การพิจารณาพิพากษาคดีคามนุษยในศาลทรัพยสินทางปญญา
และการคาระหวางประเทศ และศาลลมละลาย
      กฎหมายกําหนดหามมิใหศาลทรัพยสินทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลทรพัยสนิทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศและวิธีพจิารณาคดีทรพัยสนิทางปญญาและการคาระหวางประเทศ 
และศาลลมละลายตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลลมละลายและวิธีพิจารณา
คดีลมละลายรับคดีที่มีขอหาความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษยไวพิจารณาพิพากษา  (มาตรา ๕)     

๓) อํานาจในการวินิจฉัยวาคดีใดเปนคดีคามนุษยหรือไม (มาตรา ๖)
 ในกรณีมีปญหาวาคดีใดเปนคดีคามนุษยหรือไม กฎหมายกําหนด
ใหประธานศาลอุทธรณเปนผูวินิจฉัย โดยคําวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ
ใหเปนที่สุด แตทั้งนี้ ไมกระทบถึงกระบวนพิจารณาใด ๆ ทีไ่ดกระทําไปกอนที่
จะมีคําวินิจฉัยนัน้ ซึ่งการขอใหประธานศาลอุทธรณวินิจฉัยปญหาดังกลาวไดนั้น 
ตองกระทําอยางชาในวันตรวจพยานหลักฐานหรือวันสืบพยานในกรณีไมมี
การตรวจพยานหลักฐาน หากพนกําหนดเวลาดังกลาวแลวหามมิใหมีการขอ

creo




แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

ก.ค. - ส.ค. ๕๙ ๙๙จุลนิติ

ใหวินิจฉัยปญหาดังกลาวอีก และเมื่อไดรับคําขอจากศาลชั้นตนแลว ใหประธาน
ศาลอุทธรณมีคําวินิจฉัยและแจงผลไปยังศาลชั้นตนโดยเร็ว
 ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินคดีเปนไปดวยความรวดเร็ว การดําเนินการใด ๆ 
ระหวางศาลชั ้นตนกับศาลอุทธรณนั้น จะดําเนินการโดยทางโทรสารหรือสื ่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศอื่นใดก็ได

๔) ผูรักษาการตามกฎหมาย (มาตรา ๗)
  ใหประธานศาลฎีการักษาการตามกฎหมายนี ้และประธานศาลฎีกา
โดยความเห็นชอบของที ่ประชุมใหญศาลฎีกามีอํานาจออกขอบังคับเพือ่ให
เปนไปตามกฎหมายนี ้หรือเพื่อใหการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลเปนไปดวย
ความสะดวก รวดเร็ว และเทีย่งธรรม และเมือ่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว
ใหใชบังคับได

๕) บททั่วไป (หมวด ๑, มาตรา ๘ ถึงมาตรา ๒๒)
 ๕.๑) วิธีพิจารณาคดีคามนุษยตามกฎหมายนี้
      วิธีพิจารณาคดีคามนุษยใหใชระบบไตสวนและเปนไปโดยรวดเร็ว
ตามที่กําหนดในกฎหมายนี้และขอบังคับของประธานศาลฎีกา แตในกรณีที่
ไมมีบทบัญญัติและขอบังคับดังกลาว กฎหมายกําหนดใหนําบทบัญญัติแหง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
หรือกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง 
มาใชบังคับเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติตามกฎหมายนี้
       โดยคดีค ามนุษยใดมีข อหาความผิดเกี ่ยวกับยาเสพติดตาม
กฎหมายวาดวยวธิพีจิารณาคดยีาเสพตดิรวมอยูดวย ใหนําบทบญัญตัติามกฎหมาย
ดังกลาวมาใชบังคับแกขอหาความผิดนั ้นเทาทีไ่มขัดหรือแยงกับบทบัญญัติ
ตามกฎหมายนี้ (มาตรา ๘)  
 ๕.๒) การสืบพยาน การไตสวนมูลฟอง หรือการพิจารณาคดีผาน
การถายทอดภาพและเสียงในลักษณะการประชุมทางจอภาพ
      ในการสบืพยานกอนฟองคด ีการไตสวนมลูฟอง หรอืการพจิารณาคดี 
หากมีเหตุจําเปนอันไมอาจนําพยานมาเบิกความในศาลได เมื่อคูความรองขอ
หรือศาลเห็นสมควร ศาลอาจอนุญาตใหพยานดังกลาวเบิกความที่ศาลอื่นหรือ
สถานท่ีทําการของทางราชการหรอืสถานท่ีแหงอ่ืนซึ่งอยูในประเทศหรอืตางประเทศ 
โดยจัดใหมีการถายทอดภาพและเสียงในลักษณะการประชุมทางจอภาพได
ทัง้นี ้การเบกิความดงักลาวใหถอืเสมอืนวาพยานเบกิความในหองพิจารณาของศาล 
โดยหลักเกณฑและวิธีดําเนินการดังกลาว ใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับของ
ประธานศาลฎีกา (มาตรา ๙)
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พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๙

ก.ค. - ส.ค. ๕๙๑๐๐ จุลนิติ

  ๕.๓) ขอพิจารณาประกอบการวินิจฉัยคํารองขอปลอยชั่วคราวหรือ
การพิจารณาพิพากษาคดีของศาล 
      ใหศาลมีอํานาจสั ่งใหพนักงานเจาหนาทีจั่ดทําขอมูลประวัต ิ
ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดตอรางกายหรือจิตใจ และขอวิตกกังวล
หรือขอคิดเห็นอยางอื่นของผูเสียหาย ตลอดจนพฤติการณอื่นใดที่เกี่ยวของ
ซึ่งศาลเห็นวาจะเปนประโยชนตอการวินิจฉัยคํารองขอปลอยชั่วคราวหรือการ
พิจารณาพิพากษาคดี  (มาตรา ๑๐)  
      นอกจากที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
การวินิจฉัยคํารองขอปลอยชั ่วคราวผู ตองหาหรือจําเลย ใหพิจารณาถึง
พฤติการณแหงการกระทําความผิดวามีลักษณะเปนเครือขายหรือเปนองคกร
อาชญากรรมหรือผูตองหาหรือจําเลยนั้นเปนผูมีอิทธิพลหรือมีเจาหนาที่ของรัฐ
เขาไปเก่ียวของกับการกระทําผดิหรอืไมประกอบดวย โดยคาํนึงถงึความปลอดภยั
ของผูเสียหายและภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นแกพยานหลักฐานเปนสําคัญ ซึ่งในการ
สัง่ปลอยชัว่คราวนัน้จะตองกําหนดมาตรการเพือ่ปองกันการหลบหนีและภัย
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นอยางเพียงพอ และในกรณีทีเ่ปนคําสั่งของศาล หากมีการ
สัง่ใหใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสหรืออุปกรณอื่นใดที่สามารถใชตรวจสอบหรือจํากัด
การเดินทางของผูถูกปลอยชั่วคราว ก็ใหศาลมีอํานาจกําหนดเจาพนักงานหรือ
บุคคลซึ่งจะตองรับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งไดดวย (มาตรา ๑๑ และ
มาตรา ๑๒)   
  ๕.๔) การเรียกคาสินไหมทดแทน
      การเรียกคาสินไหมทดแทนแทนผูเสียหายตามกฎหมายวาดวย
การปองกันและปราบปรามการคามนุษย กฎหมายกําหนดใหพนักงานอัยการ
จะขอรวมไปกับฟองคดีอาญาหรือจะยื่นคํารองในระหวางการพิจารณาของศาล
ชั้นตนก็ได แตก็ไมตัดสิทธิของผูเสียหายทีจ่ะยืน่คํารองเพื่อเรียกคาสินไหมทดแทน
เพิ่มเติมไดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากอนที่ศาลจะมีคําวินิจฉัย
ชี้ขาดคดี แตอยางไรก็ตาม ถึงแมจะไมมีคําขอใหใชคาสินไหมทดแทนแทน
ผูเสียหายดังกลาว หากภายหลังศาลไดมีคําพพิากษาลงโทษจําเลย ศาลจะสัง่
ในคําพิพากษาคดีอาญาใหจําเลยใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหายตามจํานวน
ที่เหน็สมควรกไ็ด แตทัง้นีท้ัง้นัน้ คาํสั่งดงักลาวกย็อมไมกระทบถงึสทิธขิองผูเสยีหาย
ในอนัท่ีจะฟองจาํเลยเปนคดแีพงเพื่อเรยีกเอาคาสนิไหมทดแทนในสวนที่ยังขาดอยู 
(มาตรา ๑๓)  
   โดยนอกจากการใหใชคาสินไหมทดแทนตามกฎหมายวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการคามนุษยแลว ถาปรากฏวาในการกระทําความผิดนั ้น
ไดมีการกระทําทารุณกรรม หนวงเหนี่ยวกักขัง ทํารายรางกาย หรือกดขี่ขมเหง

creo




แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

ก.ค. - ส.ค. ๕๙ ๑๐๑จุลนิติ

โดยขาดมนุษยธรรมอยางรายแรงตอผูเสียหาย เมือ่ศาลมีคําพิพากษาใหจําเลย
ชดใชคาสนิไหมทดแทนแกผูเสียหาย ใหศาลมีอํานาจสั่งใหจําเลยจายคาเสียหาย
เพื่อการลงโทษเพิ่มขึ้นไดตามทีเ่ห็นสมควร โดยคํานึงถึงพฤติการณตาง ๆ เชน 
ความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดขึ ้น ผลประโยชนทีจ่ําเลยไดรับ ฐานะ
ทางการเงินของจําเลย ตลอดจนประวัติการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคามนุษย
ของจําเลยประกอบดวย (มาตรา ๑๔)
   สําหรบัคําพิพากษาในสวนท่ีเกี่ยวกบัคาสนิไหมทดแทนและคาเสยีหาย
เพือ่การลงโทษใหรวมเปนสวนหนึ่งแหงคําพิพากษาในคดีอาญา และในกรณี
ที่ตองมีการบังคับคดี ใหถือวาผูเสียหายเปนเจาหนี้ตามคําพิพากษา ในการนี ้
ใหกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนษุยดาํเนนิการใหความชวยเหลอื
ทางกฎหมายแกผูเสยีหายตามกฎหมายวาดวยการปองกนัและปราบปรามการคามนษุย
เพื่อบังคับคดีใหเปนไปตามคําพิพากษานั้น 
  ทั้งนี้ ในการดําเนินกระบวนพิจารณาเพื ่อเรียกคาสินไหมทดแทน
ตามกฎหมายวาดวยการปองกนัและปราบปรามการคามนษุย ตลอดจนการบงัคับคดี
ดังกลาว กฎหมายกําหนดใหไดรับยกเวนคาธรรมเนียมทั้งปวง  (มาตรา ๑๕)  
 ๕.๕) กรณีศาลอาญาไดสั ่งรับคดีคามนุษยซึ ่งเกิดขึ้นนอกเขตศาลไว
พิจารณาพิพากษา
     ในกรณีทีศ่าลอาญาสั ่งรับคดีคามนุษยซึ ่งเกิดขึ ้นนอกเขตศาล
ไวพิจารณาพิพากษาตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม หรือไดรับโอนคดีคามนุษย
จากศาลอื ่นภายใตบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ใหศาลอาญามีอํานาจดําเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ นอกเขตศาลไดตามที่
เห็นสมควร ในการดําเนินคดีดังกลาวนั้น ศาลอาญาอาจกําหนดใหทําการไตสวน
มูลฟอง หรือนัง่พิจารณาและพิพากษาคดีทีศ่าลชั้นตนอืน่โดยใชเจาหนาที่ธุรการ
ของศาลน้ันหรอืของศาลอาญาเอง ทําหนาท่ีชวยเหลอืในทางธรุการก็ได  (มาตรา ๑๖)   
  ๕.๖) เหตุอันควรในการลดอัตราโทษใหแกผูกระทําความผิด
       ในคดีคามนุษย ถาศาลเห็นวาผู กระทําความผิดผูใดไดใหขอมูล
ทีส่ ําคัญและเปนประโยชนอยางยิง่ในการปราบปรามการกระทําความผิด
ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคามนุษยตอพนักงาน
ฝายปกครองหรือตํารวจ หรือพนักงานสอบสวน ศาลจะลงโทษผูนั ้นนอยกวา
อัตราโทษขั้นตํ่าที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้นก็ได (มาตรา ๒๐) 
  ๕.๗) การนับอายุความในกรณีทีม่ีการหลบหนีในระหวางถูกดําเนินคดี
หรือระหวางการพิจารณาคดีของศาล  
      ในการดําเนินคดีคามนุษย ถาผู ตองหาหรือจําเลยหลบหนีไป
ในระหวางถูกดําเนินคดีหรือระหวางการพิจารณาคดีของศาล กฎหมายกําหนด
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มิใหนับระยะเวลาที่ผูตองหาหรือจําเลยหลบหนีรวมเปนสวนหนึ่งของอายุความ 
สําหรับในกรณีมีคําพิพากษาถึงทีสุ่ดใหลงโทษจําเลย ถาจําเลยไดหลบหนีไป
ในระหวางตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษ มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙๘๑

แหงประมวลกฎหมายอาญามาใชบังคับ (มาตรา ๒๑)
 ๕.๘) บทลงโทษกรณีที่มีการหลบหนีไปในระหวางที่ไดรับการปลอย
ชั่วคราว
      กฎหมายกําหนดใหผู ตองหาหรือจําเลยที ่หลบหนีไปในระหวาง
ทีไ่ดรับการปลอยชัว่คราวนัน้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือปรับไม
เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และความผิดนั้นยอมไมระงับไปเพราะเหตุ
ที่คดีของผูตองหาหรือจําเลยนั้นมีการสั่งไมฟอง ยกฟอง จําหนายคดี หรือถอนฟอง 
แตสําหรับผูซึ ่งชี้ชองจนนําไปสูการจับกุมผูตองหาหรือจําเลยดังกลาว รวมทัง้
พนักงานเจาหนาที่ผู จับยอมมีสิทธิไดรับเงินรางวัลตามกฎหมายวาดวยการนั้น  
(มาตรา ๒๒)  

๖) วิธีพิจารณาในศาลชั้นตน  (หมวด ๒, มาตรา ๒๓ ถึงมาตรา ๓๖)
  ๖.๑) ลักษณะของคําฟอง
      ฟองตองทําเปนหนงัสอืมขีอความตามท่ีบญัญติัไวในมาตรา ๑๕๘ 
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ดังนี้ 
      (๑) ชื่อศาลและวันเดือนป
     (๒)  คดีระหวางผูใดโจทกผูใดจําเลย และฐานความผิด
     (๓)  ตําแหนงพนักงานอัยการผูเปนโจทก ถาราษฎรเปนโจทกใหใส
ชื่อตัว นามสกุล อายุ ที่อยู ชาติและบังคับ
     (๔)  ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู ชาติและบังคับของจําเลย
     (๕) การกระทาํท้ังหลายที่อางวาจําเลยไดกระทาํผดิ ขอเทจ็จรงิและ
รายละเอียดทีเ่กี่ยวกับเวลาและสถานที่ซึ่งเกิดการกระทํานั้น ๆ อีกทัง้บุคคลหรือ
สิ่งของที่เกี่ยวของดวยพอสมควรเทาที่จะใหจําเลยเขาใจขอหาไดดี
        ในคดีหมิ่นประมาท ถอยคําพูด หนังสือ ภาพขีดเขียนหรือสิ่งอื่น
อันเกี่ยวกับขอหมิ่นประมาท ใหกลาวไวโดยบริบูรณหรือติดมาทายฟอง

 ๑ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๘ บัญญัติวา
 “มาตรา ๙๘ เมือ่ไดมีคําพิพากษาถึงทีสุ่ดใหลงโทษผูใด ผูนั้นยังมิไดรับโทษก็ดี ไดรับโทษแตยัง
ไมครบถวนโดยหลบหนีก็ดี ถายังมิไดตัวผูนั้นมาเพื่อรับโทษนับแตวันทีมี่คําพิพากษาถึงที่สุด หรือนับแต
วนัท่ีผูกระทาํความผดิหลบหน ีแลวแตกรณ ีเกนิกาํหนดเวลาดงัตอไปนี้ เปนอันลวงเลยการลงโทษ จะลงโทษ
ผูนั้นมิได
 (๑) ยี่สิบป สําหรับโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิตหรือจําคุกยี่สิบป
 (๒) สิบหาป สําหรับโทษจําคุกกวาเจด็ปแตยังไมถึงยี่สิบป
 (๓) สิบป สําหรับโทษจําคุกกวาหนึ่งปถึงเจ็ดป
 (๔) หาป สําหรับโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปลงมาหรือโทษอยางอื่น”.
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     (๖)  อางมาตราในกฎหมายซึ่งบญัญตัวิาการกระทาํเชนน้ันเปนความผดิ
     (๗) ลายมือชื่อโจทก ผูเรียง ผูเขียนหรือพิมพฟอง 
      โดยในกรณท่ีีศาลเหน็วาฟองไมถกูตอง ใหศาลมคีาํสั่งใหโจทกแกฟอง
ใหถูกตองได (มาตรา ๒๓)
 ๖.๒) ชั้นไตสวนมูลฟอง
      ในคดีทีม่กีารไตสวนมูลฟอง กอนเริ ่มไตสวนมูลฟอง ถาจําเลย
มาศาล ใหศาลถามจําเลยวามีทนายความหรือไม ถาจําเลยไมมี ก็ใหศาลพิจารณา
ตั ้งทนายความใหโดยใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๗๓๒ แหงประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม
      ในการไตสวนมลูฟองนั้น จาํเลยอาจแถลงใหศาลทราบถงึขอเทจ็จรงิ
หรือขอกฎหมายอันสําคัญทีศ่าลควรสัง่วาคดีไมมีมูล และจะระบุในคําแถลงถึง
ตวับุคคล เอกสารหรอืวัตถท่ีุจะสนับสนุนขอเทจ็จรงิตามคาํแถลงของจําเลยดวยกไ็ด 
กรณีเชนวานี ้ศาลอาจเรียกบุคคล เอกสารหรือวัตถุดังกลาวมาเปนพยานศาล
เพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งคดีไดตามทีเ่ห็นสมควร โดยโจทกและจําเลยอาจถาม
พยานศาลไดเม่ือไดรบัอนญุาตจากศาล ทัง้นี ้คาํสั่งของศาลที่วาคดมีีมูลใหแสดงเหตผุล
อยางชัดเจนประกอบดวย (มาตรา ๒๔)  
  ๖.๓) ชั้นพิจารณา
     ๖.๓.๑) กรณีจําเลยใหการรับสารภาพตามฟอง
            ในชั ้นพิจารณา ถาจําเลยใหการรับสารภาพตามฟอง 
ศาลจะพิพากษาโดยไมสืบพยานหลักฐานตอไปก็ได  เว นแตกรณีมีเหตุ
อันควรสงสัยวาจําเลยไมไดกระทําความผิดหรือคดีทีม่ีขอหาความผิดซึ่งจําเลย
รับสารภาพนั้นกฎหมายกําหนดอัตราโทษอยางตํ ่าใหจําคุกตลอดชีวิตหรือ
โทษสถานที่หนักกวานั้น ศาลตองฟงพยานหลักฐานโจทกจนกวาจะพอใจวาจําเลย
ไดกระทําความผิดจริง (มาตรา ๒๕)  
     ๖.๓.๒) กรณีจําเลยใหการปฏิเสธ
           ในคดีซึ่งพนกังานอยัการเปนโจทก ถาจาํเลยใหการปฏเิสธ 
ใหโจทกสงสํานวนการสอบสวนพรอมสําเนาตอศาลกอนวันตรวจพยานหลักฐาน

 ๒ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๗๓ บัญญัติวา 
 “มาตรา ๑๗๓  ในคดีทีม่ีอัตราโทษประหารชีวิต หรือในคดีทีจ่ําเลยมีอายุไมเกินสิบแปดป
ในวันที่ถูกฟองตอศาล กอนเริ่มพิจารณาใหศาลถามจําเลยวามีทนายความหรือไม ถาไมมีก็ใหศาล
ตั้งทนายความให
   ในคดีที่มีอัตราโทษจําคุก กอนเริ่มพิจารณาใหศาลถามจําเลยวามีทนายความหรือไม ถาไมมี
และจําเลยตองการทนายความ ก็ใหศาลตั้งทนายความให
  ใหศาลจายเงินรางวัลและคาใชจายแกทนายความที่ศาลตั้งตามมาตรานี้ โดยคํานึงถึงสภาพ
แหงคดีและสภาวะทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกําหนดโดย
ความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง”.
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          (๑) จําเลยไมอาจมาฟงการพิจารณาและการสืบพยานได 
เนื่องจากความเจ็บปวยหรือมีเหตุจําเปนอื่นอันมิอาจกาวลวงได เมื่อจําเลยมีทนาย
และจําเลยไดรับอนุญาตจากศาลที่จะไมมาฟงการพิจารณาและสืบพยาน
          (๒) จําเลยเปนนิติบุคคลและศาลไดออกหมายจับผูจัดการ
หรือผูแทนของนิติบุคคลนั้นแลว แตยังจับตัวมาไมได
          (๓) จําเลยอยูในอํานาจศาลแลวแตไดหลบหนีไปและศาล
ไดออกหมายจับแลว แตยังจับตัวมาไมได
          (๔) ในระหวางพจิารณาหรอืสบืพยาน ศาลมคีาํสั่งใหจาํเลย
ออกจากหองพิจารณาเพราะเหตุขัดขวางการพิจารณา หรือจําเลยออกไปจาก
หองพิจารณาโดยไมไดรับอนุญาตจากศาล
          ในกรณีดังกลาว เมือ่ศาลพิจารณาคดีเสร็จสิ้นแลว ใหศาล
มีคําพิพากษาในคดีนั้นตอไป  (มาตรา ๓๓) 
     ๖.๓.๖) การแถลงปดคดี 
          เมือ่การสบืพยานหลกัฐานเสรจ็สิ้น คูความมสีทิธิแถลงปดคดี
ของตนดวยวาจาหรือเปนหนังสือภายในเวลาที่ศาลกําหนด  (มาตรา ๓๕)  
     ๖.๓.๗) การอานคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล 
          ในกรณีทีศ่าลนัดฟงคําพิพากษาหรือคําสัง่ แตจําเลยไมอยู
หรอืไมมาฟงคาํพพิากษาหรอืคาํสั่งใหศาลเลื่อนการอานไปและออกหมายจบัจาํเลย
มาฟงคําพิพากษาหรือคําสั่ง เมื่อไดออกหมายจับแลวไมไดตัวจําเลยมาศาลภายใน 
๑ เดือนนับแตวันออกหมายจับ ใหศาลอานคําพิพากษาหรือคําสั่งลับหลังจําเลยได 
และใหถือวาจําเลยไดฟงคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นแลว (มาตรา ๓๖)  

๗) อุทธรณ (หมวด ๓, มาตรา ๓๗ ถึงมาตรา ๔๒)
   ๗.๑) การจัดตั้งศาลอุทธรณแผนกคดีคามนุษย 
      กฎหมายกําหนดใหจัดตัง้แผนกคดีคามนุษยขึ ้นในศาลอุทธรณ 
โดยใหมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีคามนุษยที่มีการอุทธรณคําพิพากษาหรือ
คําสั่งของศาลชั้นตนและตามที่บัญญัติไวในกฎหมายนี้ 
  ๗.๒) ระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ 
     การอุทธรณคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลชั้นตนในคดีคามนุษย 
โดยทั่วไปแลวกฎหมายกําหนดใหอุทธรณไปยังศาลอุทธรณแผนกคดีคามนุษย 
โดยยื่นตอศาลชั้นตนภายในกําหนด ๑ เดือนนับแตวันอานหรือถือวาไดอาน
คาํพพิากษาหรือคําสัง่นัน้ใหคู ความฝายทีอุ่ทธรณฟง เมือ่ศาลชั้นตนมีคําสัง่
รับอุทธรณหรือเมือ่มีการยื่นคํารองอุทธรณคําสั ่งไมรับอุทธรณของศาลชั้นตน 
ใหศาลชั้นตนรีบสงอุทธรณหรือคํารองเชนวานั้นพรอมสํานวนไปยงัศาลอุทธรณ
แผนกคดีคามนุษยเพื่อพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งโดยเร็ว แตหากเปนคดีที่
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ศาลชัน้ตนไดมีคําพิพากษาใหลงโทษประหารชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิต แมจะ
ไมมีการอุทธรณคําพิพากษา กฎหมายก็ยังกําหนดใหศาลชั้นตนมีหนาที่ตองสง
สํานวนและคําพิพากษาไปยังศาลอุทธรณแผนกคดีคามนุษยตามมาตรา ๒๔๕๓

แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (มาตรา ๓๘)  
     ในกรณท่ีีจําเลยซึ่งไมไดถกูคุมขงัเปนผูอทุธรณ จําเลยจะยื่นอุทธรณ
ไดตอเมือ่แสดงตนตอเจาพนักงานศาลในขณะยืน่อุทธรณ เวนแตจะไดรับอนุญาต
จากศาลใหขยายระยะเวลาแสดงตน มิฉะนั้นใหศาลอุทธรณแผนกคดีคามนุษย
มีคําสั่งไมรับอุทธรณ  (มาตรา ๓๙) 
  ๗.๓) การพิจารณาพิพากษาของศาลอุทธรณ 
      กฎหมายกําหนดใหศาลอุทธรณแผนกคดคีามนุษยพจิารณาพพิากษา
หรือมีคําสัง่โดยมิชักชา โดยคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณแผนกคดี
คามนุษยนัน้ 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) การยื่นฎกีาคําพิพากษาหรอืคําสั่งของศาลอทุธรณแผนกคดคีามนษุย
      การฎกีาคําพิพากษาหรอืคําสั่งของศาลอทุธรณแผนกคดคีามนษุย 
กฎหมายกําหนดใหผูฎกีาย่ืนคํารองแสดงเหตุท่ีศาลฎกีาควรรับฎกีา๔ ไวพิจารณา
ตามความในขอ ๘.๒) พรอมกับคําฟองฎีกาตอศาลชั้นตนที่มีคําพิพากษาหรือ
คําสั ่งในคดีนัน้ภายในกําหนด ๑ เดือนนับแตวันที่ไดอานหรือถือวาไดอาน
คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณแผนกคดีคามนุษย แลวใหศาลชัน้ตน
รีบสงคํารองพรอมคําฟองฎีกาดังกลาวไปยังศาลฎีกา และใหศาลฎีกาพิจารณา
วินิจฉัยคํารองใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว (มาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง)

 ๓ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๔๕ บัญญัติวา
 “มาตรา ๒๔๕ ภายใตบังคับแหงมาตรา ๒๔๖, ๒๔๗ และ ๒๔๘ เมื่อคดีถึงที่สุดแลว ใหบังคับคดี
โดยไมชักชา
 ศาลชั้นตนมีหนาท่ีตองสงสาํนวนคดท่ีีพพิากษาใหลงโทษประหารชวีติ หรอืจาํคกุตลอดชีวิต ไปยัง
ศาลอุทธรณในเมื่อไมมีการอุทธรณคําพิพากษานั้น และคําพิพากษาเชนวานี้จะยังไมถึงทีสุ่ด เวนแตศาล
อุทธรณจะไดพิพากษายืน”.
 ๔สําหรบัคํารองแสดงเหตทุี่ศาลฎกีาควรรบัฎกีานั้นใหพจิารณาและวนิจิฉยัโดยองคคณะผูพพิากษา
ทีป่ระธานศาลฎีกาแตงตั้ง ซึ่งประกอบดวยรองประธานศาลฎีกา ๑ คน และผูพิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารง
ตําแหนงไมตํ่ากวาผูพิพากษาศาลฎีกาอีกอยางนอย ๓ คน ซึ่งการวินิจฉัยคํารองดังกลาวกฎหมายกําหนดให
เปนไปตามเสยีงขางมาก ถาคะแนนเสยีงเทากนัใหบงัคบัตามความเหน็ของฝายท่ีเหน็ควรรบัฎกีา  (มาตรา ๔๔).  
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      ในกรณีที่จําเลยซึ่งไมไดถูกคุมขังเปนผูฎีกา จําเลยจะยื่นฎีกาได
ก็ตอเมือ่แสดงตนตอเจาพนักงานศาลในขณะยืน่ฎีกา เวนแตจะไดรับอนุญาต
จากศาลใหขยายระยะเวลาแสดงตน มฉิะนัน้ใหศาลฎีกามีคําสัง่ไมรับฎีกา 
(มาตรา ๔๓ วรรคสอง) 
  ๘.๒) เหตุปญหาสําคัญที่ศาลฎีกาควรวินิจฉัย 
      กฎหมายกําหนดใหศาลฎีกามีอํานาจรับฎีกาตามความในขอ ๘.๑) 
ไวพจิารณาได เม่ือเหน็วาปญหาตามฎกีาน้ันเปนปญหาสาํคญัท่ีศาลฎกีาควรวนิจิฉยั 
โดยปญหาสําคัญดังกลาวใหรวมถึงกรณีดังตอไปนี้
     (๑) ปญหาที่เกี่ยวพันกับประโยชนสาธารณะ
     (๒) เมื่อคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณแผนกคดีคามนุษย
ไดวินิจฉัยขอกฎหมายที่สําคัญขัดกัน หรือขัดกับแนวบรรทัดฐานของคําพิพากษา
หรือคําสั่งของศาลฎีกา
     (๓) คําพิพากษาหรือคําสั ่งของศาลอุทธรณแผนกคดีคามนุษย
ไดวนิิจฉัยขอกฎหมายทีส่าํคญัซึง่ยังไมมีแนวคาํพพิากษาหรอืคาํสัง่ของศาลฎกีามากอน
     (๔) เมื่อคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณแผนกคดีคามนุษย
ขัดกับคําพิพากษาหรือคําสั่งอันถึงที่สุดของศาลอื่น
     (๕) เพื่อเปนการพัฒนาการตีความกฎหมาย
     (๖) เมื่อจําเลยตองคําพิพากษาของศาลอุทธรณแผนกคดีคามนุษย
ใหประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต
     (๗)  เม่ือพจิารณาขอเท็จจรงิและขอกฎหมายแลวอาจมผีลเปลี่ยนแปลง
สาระสําคัญในคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณแผนกคดีคามนุษย
     (๘) ปญหาสําคัญอื่นตามขอบังคับของประธานศาลฎีกา
      ในกรณีที่ศาลฎีกามีคําสั่งไมรับฎีกาไวพิจารณา กฎหมายกําหนด
ใหคําพิพากษาหรือคําสั ่งของศาลอุทธรณแผนกคดีคามนุษยนั ้นเปนที ่สุด
ตั้งแตวันที่ไดอานหรือถือวาไดอานคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น
      สําหรับในกรณีทีอั่ยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการซึ่งอัยการสูงสุด
ไดมอบหมายลงลายมือชื ่อรับรองในฎีกาของพนักงานอัยการวามีเหตุอันควร
ทีศ่าลฎีกาจะไดวินิจฉยั กฎหมายใหถือวาเปนปญหาสําคัญและใหศาลฎีการับฎีกา
นั้นไวพิจารณา (มาตรา ๔๕)
  ๘.๓) การพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกา
      หลักเกณฑและวิธีการในการยื ่นคําร อง การพิจารณาวินิจฉัย
และระยะเวลาในการพิจารณาคํารองตามขอ ๘.๑) การตรวจรับฎีกา การแกฎีกา 
การพิจารณา และการพิพากษาคดีใหเปนไปตามขอบังคับของประธานศาลฎีกา
(มาตรา ๔๖)  

creo




พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๙

ก.ค. - ส.ค. ๕๙๑๐๘ จุลนิติ

      ทัง้นี ้การพจิารณาและการพพิากษาคดขีองศาลฎกีา ใหนําบทบญัญตัิ
แหงกฎหมายนี ้และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาวาดวยการพิจารณา
พิพากษาและการชี้ขาดตัดสินคดีในชั้นฎีกามาใชบังคับโดยอนุโลม  (มาตรา ๔๗)  

๙) บทเฉพาะกาล (มาตรา ๔๘)
  กฎหมายกําหนดใหบรรดาคดีคามนุษยทีค่างพิจารณาอยูในศาลใดในวันที ่
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ใหศาลซึ่งคดนีั้นคางพจิารณาอยูคงมอีาํนาจพจิารณาพพิากษา
ตอไป และใหนํากฎหมายซึ่งใชบังคับอยูในวันกอนวันที ่๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
มาใชบังคับจนกวาคดีนั้นจะถึงที่สุด 

หมายเหตุ :-  
  • พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป (มีผล
ใชบังคับตั้งแตวันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เปนตนไป)

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

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๓/๒๕๕๙

วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป 
   ศาลฎกีาสงคําโตแยงของจําเลยที่ ๒ เพ่ือขอใหศาลรฐัธรรมนญูพิจารณาวินจิฉยัตามรฐัธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบบัช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔๕ โดยมขีอเทจ็จรงิ สรปุไดดงันี้
   พนักงานอยัการ สํานักงานอยัการพเิศษฝายคดพีเิศษ ๔ สาํนกังานอยัการสงูสดุ เปนโจทกย่ืนฟอง
บริษัท เฟรซิเนียส เมดิคอล แคร (ประเทศไทย) จํากัด เปนจําเลย ตอศาลอาญาในคดีหมายเลขดําที่
อ. ๓๔๕/๒๕๕๗ และเปนโจทกยื่นฟองนางสุรางค  พรหมศิริ  กรรมการผูจัดการของบริษัท เฟรซิเนยีส 
เมดิคอล แคร (ประเทศไทย) จํากัด เปนจําเลย ตอศาลอาญาในคดีหมายเลขดําที่ อ. ๓๑๒๓/๒๕๕๗ 
ในฐานความผิดตามพระราชบญัญัตวิาดวยความผดิเกี่ยวกบัการเสนอราคาตอหนวยงานของรฐั พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๙ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ และมาตรา ๙๑ ตอมา
ศาลอาญาไดมีคาํส่ังใหรวมการพจิารณา โดยใหเรียกจําเลยในสาํนวนคดหีมายเลขดาํท่ี อ. ๓๔๕/๒๕๕๗ 
วาจําเลยที่ ๑ และใหเรียกจําเลยในคดีหมายเลขดําที่ อ. ๓๑๒๓/๒๕๕๗ วาจําเลยที่ ๒ 
   จาํเลยทั้งสองใหการปฏิเสธ และจาํเลยที่ ๒ ไดย่ืนคาํรองตอศาลอาญาเพื่อขอใหศาลรฐัธรรมนญู
พจิารณาวินิจฉัยตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบบัช่ัวคราว) พทุธศกัราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔๕ 
โดยโตแยงวา พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๙ ขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชั่วคราว) พทุธศกัราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔
และมาตรา ๕ เน่ืองจากบทบัญญัตมิาตราดงักลาวเปนขอสนันษิฐานตามกฎหมายที่มผีลเปนการสนันษิฐาน
ความผิดของจําเลยที ่๒ โดยไมจําตองพิสูจนใหเห็นถึงการกระทําหรือเจตนาอยางใดอยางหนึ่ง

เรื่อง

creo
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ของจําเลยกอน เปนการนําเอาการกระทําความผิดของบุคคลอ่ืนมาเปนเงื่อนไขของการสันนิษฐาน
ใหจําเลยที่ ๒ มีความผิดและตองรับโทษทางอาญา โดยการสันนิษฐานวาถาผู กระทําความผิด
เปนนิติบุคคลก็ใหหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหารหรือผูมีอํานาจในการดําเนินงาน
ในกจิการของนิตบิคุคลน้ัน หรอืผูซึง่รบัผดิชอบในการดําเนินงานของนิตบิคุคลในเร่ืองน้ัน เปนตวัการรวม
ในการกระทําความผิดของนิติบุคคลดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนรูเห็นในการกระทํา
ความผิดนั้น โดยโจทกไมตองพิสูจนถึงการกระทําหรือเจตนาของหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ
ผูบรหิารหรอืผูมอีาํนาจในการดาํเนนิงานในกจิการของนติบิคุคลน้ันหรอืผูซึง่รบัผดิชอบในการดาํเนนิงาน
ของนิติบุคคลในเรื่องนั้นวามีสวนรวมเกี่ยวของกับการกระทําความผิดของนิติบุคคลอยางไร คงพิสูจน
แตเพียงวานิติบุคคลกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้และจําเลยเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการ
ผูจัดการ ผูบริหารหรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น หรือผูซึ่งรับผิดชอบ
ในการดําเนินงานของนิติบุคคลในเรื่องน้ันเทาน้ัน บทบัญญัติมาตราดังกลาว จึงเปนการสันนิษฐาน
ความผิดของผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาโดยอาศัยสถานะของบุคคลเปนเง่ือนไข มใิชสนันษิฐาน
ขอเท็จจริงที่เปนองคประกอบความผิดเพียงบางขอหลังจากท่ีโจทกไดพิสูจนใหเห็นถึงการกระทํา
อยางหนึ่งอยางใดที่เกี่ยวของกับความผิดท่ีจําเลยถูกกลาวหา และขัดกับหลักนิติธรรมที่โจทก
ในคดีอาญาตองมีภาระการพิสูจนถึงการกระทําความผิดของจําเลยใหครบองคประกอบความผิด
นอกจากนี ้บทบญัญตัมิาตราดังกลาวยังเปนการนําบุคคลเขาสูกระบวนการดําเนินคดีอาญาใหตอง
ตกเปนผูตองหาหรือจําเลย ซึง่ทาํใหบคุคลดงักลาวอาจถูกจาํกัดสทิธแิละเสรภีาพ เชน การถูกจบักมุ
หรือถูกคุมขัง  โดยไมมีพยานหลักฐานตามสมควรในเบื้องตนวาบุคคลนั้นไดกระทําการหรือมี
เจตนาประการใดอันเกี่ยวกับความผิดตามท่ีถูกกลาวหา บทบัญญัติมาตราดังกลาวในสวนที่
สันนิษฐานความผิดอาญาของจําเลยท่ี ๒ จึงขัดกับหลักนิติธรรมและขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔ และมาตรา ๕
   ศาลอาญาเห็นวา คําโตแยงของจําเลยที่ ๒ เปนอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะพิจารณา
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔๕ เมื่อยังไมมี
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในเร่ืองดังกลาว จึงมีหนังสือถึงสํานักงานศาลยุติธรรมเพ่ือสงเร่ือง
ใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามประเด็นที่จําเลยที่ ๒ โตแยง
   สํานักงานศาลยุติธรรมไดมีหนังสือที่ ศย ๐๑๖/๖๕๖๖๑ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ขอใหที่ประชุมใหญศาลฎีกาพิจารณาการสงคําร องเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
และตอมาศาลฎีกาไดมีมติในการประชุมใหญ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
สงคําโตแยงของจําเลยที่ ๒ ตามทางการเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔๕ ประกอบมาตรา ๕ วรรคสอง
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๒. ประเด็นพิจารณาวินิจฉัย
   ศาลรัฐธรรมนูญมอํีานาจรับคํารองนี้ไวพิจารณาวนิจิฉัยตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔๕ ประกอบมาตรา ๕ วรรคสอง หรือไม
   พิจารณาแลวเห็นวา ตามคํารองมีประเด็นโตแยงวาพระราชบัญญัติวาดวยความผิด
เกีย่วกบัการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัช่ัวคราว) พุทธศกัราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔ และมาตรา ๕ และที่ประชมุใหญ
ศาลฎีกาไดมีมติสงคําโตแยงของจําเลยที ่ ๒ เพือ่ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔๕ ประกอบ
มาตรา ๕ วรรคสอง และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินี้
มากอน ประกอบกบัคาํโตแยงของจาํเลยท่ี ๒ ท่ีวา พระราชบญัญตัวิาดวยความผดิเกี่ยวกบัการเสนอราคา
ตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ ขัดหรือแยงตอบทสันนิษฐานวาในคดีอาญาตองสันนิษฐาน
ไวก อนวาผู ต องหาหรือจําเลยไมมีความผิด ซึ ่งเปนสิทธิทีช่นชาวไทยเคยไดรับการคุ มครอง
ตามรัฐธรรมนญูหลายฉบบัที่ผานมา จงึถอืเปนประเพณกีารปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและเปนขอสันนิษฐานซึ่งมีทีม่าจากหลักสิทธิมนุษยชนอันเปน
หลักการพื้นฐานของระบบงานยุติธรรมทางอาญาสากลที่วา บุคคลทุกคนมิใชผูกระทําผิดทางอาญา
เพื่อเปนหลักประกันแหงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาทีร่ัฐใหการรับรอง
แกบุคคลทุกคนทีจ่ะไมถูกลงโทษทางอาญาจนกวาจะมีพยานหลักฐานมาพิสูจนหักลางไดวาบุคคลนั้น
เปนผูกระทําผดิจริง อันเปนหลักสําคัญประการหนึ่งของหลักนิติธรรม (The Rule of Law) ทีไ่ดรับ
การยอมรบัในนานาอารยประเทศ อนัไดแกปฏญิญาสากลวาดวยสทิธมินษุยชน (Universal  Declaration
of Human Rights) และกตกิาระหวางประเทศวาดวยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง (International
Covenant on Civil and Political Rights) ซึ่งประเทศไทยเปนภาคีสมาชิกและมีพันธกรณี
ระหวางประเทศที่ประเทศไทยมีอยูแลวดวย ซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พทุธศกัราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔ ไดบญัญตัริบัรองไว กรณจีงึตองดวยรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔๕ ประกอบมาตรา ๕ วรรคสอง และขอกําหนด
ศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธพิีจารณาและการทาํคาํวินจิฉยั พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๗ (๑๓) ศาลรฐัธรรมนูญ
จึงมีคําสั่งรับคํารองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัย

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
   กรณมีปีระเดน็ที่ตองพจิารณาวนิจิฉัยวาพระราชบัญญัติวาดวยความผดิเก่ียวกับการเสนอราคา
ตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔ และมาตรา ๕ หรือไม
   พิจารณาแลวเห็นวา การดําเนินคดีอาญา ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลย
ไมมีความผิด เปนหลักการที่มุงคุมครองสิทธิของผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาโดยใหสันนิษฐาน
ไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยเปนผูบริสุทธิ์จนกวาจะมีคําพิพากษาถึงทีสุ่ดวาเปนผูกระทําความผิด

creo




ก.ค. - ส.ค. ๕๙๑๑๒

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓/๒๕๕๙ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
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เพื่อเปนหลักประกันแหงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเก่ียวกับความรับผิดทางอาญาท่ีรัฐใหการรับรอง
แกบุคคลที่จะไมถูกลงโทษทางอาญาจนกวาจะมีพยานหลักฐานมาพิสูจนไดวาเปนผูกระทําความผิด
และเปนหลักการที่สําคัญประการหนึ่งของหลักนิติธรรม ซึ่งไดรับการรับรองในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔
   สําหรับพระราชบัญญัติว าดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนกฎหมายที่ตราขึ้นโดยมีเจตนารมณเพื่อใหการจัดหาสินคาและบริการไมวาดวยวิธี
การจัดซื้อหรือการจัดจางหรือวิธีอื่นใดของหนวยงานของรัฐทุกแหง ซึ่งเปนการดําเนินการโดยใชเงิน
ของแผนดิน รวมท้ังการใหสิทธิในการดําเนินกิจการบางอยางโดยการใหสัมปทานอนุญาตหรือกรณี
อืน่ใดในลักษณะเดียวกันกเ็ปนการดําเนินการเพ่ือประโยชนสาธารณะ จงึตองกระทําอยางบริสทุธิย์ตุธิรรม
และมีการแขงขันกันอยางเสรีเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกรัฐ แตเน่ืองจากการดําเนินการท่ีผานมา
มกีารกระทําในลักษณะการสมยอมในการเสนอราคาและมีพฤติการณตาง ๆ  อนัทาํใหมไิดมกีารแขงขนักนั
เสนอประโยชนสูงสุดใหแกหนวยงานของรัฐอยางแทจริงและเกิดความเสียหายตอประเทศชาติ จึงมี
บทกําหนดการกระทําอันเปนความผิดและกําหนดโทษทางอาญาไว ดังเชน มาตรา ๙ ที่บัญญัติวา
ในกรณทีีก่ารกระทาํความผดิตามพระราชบัญญตันิีเ้ปนไปเพือ่ประโยชนของนิตบิคุคลใด ใหถอืวาหุนสวน
ผูจดัการ กรรมการผูจดัการ ผูบรหิารหรอืผูมอีาํนาจในการดาํเนนิงานในกจิการของนติบิคุคลนัน้หรอืผูซึง่
รับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลในเรื่องนั้น เปนตัวการรวมในการกระทําความผิด นั้น
   พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๙ วางขอสนันษิฐานวาถาการกระทาํความผดิเปนไปเพือ่ประโยชนของนติบิคุคลใด กใ็หหุนสวน
ผูจดัการ กรรมการผูจดัการ ผูบรหิารหรือผูมอีาํนาจในการดําเนนิงานในกิจการของนิตบิคุคลน้ัน หรอื
ผูซึง่รับผดิชอบในการดาํเนนิงานของนติบิคุคลในเรือ่งนัน้เปนตวัการรวมในการกระทาํความผดิดวย 
เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนรูเห็นในการกระทําความผิดนั้น กลาวคือ โจทกไมตองพิสูจน
ถงึการกระทาํหรอืเจตนาของหุนสวนผูจดัการ กรรมการผูจดัการ ผูบรหิารหรอืผูมอีาํนาจในการดาํเนนิงาน
ในกิจการของนิติบุคคลนั้น หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลในเรื่องนั้นเลยวา
มีสวนรวมหรือเกี่ยวของกับการกระทําความผิดน้ันประการใด คงพิสูจนเพียงวามีผูกระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้และเปนไปเพ่ือประโยชนของนิติบุคคลใดและจําเลยเปนหุนสวนผูจัดการ 
กรรมการผูจัดการ ผูบริหารหรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น หรือผูซึ่ง
รับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลในเรื่องดังกลาวเทาน้ัน ซึ่งไมเกี่ยวกับการกระทําหรือเจตนา
ของหุ นสวนผู จัดการ กรรมการผู จัดการ ผู บริหารหรือผู มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการ
ของนิติบุคคลนั้น หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลในเรื่องนั้นแตอยางใด กรณี
จึงมิใชเพียงแตการสันนิษฐานใหหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหารหรือผูมีอํานาจ
ในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคล
ในเรื่องนั้น เปนตัวการรวมกระทําผิดกับนิติบุคคลเทานั้น แตไดสันนิษฐานใหเปนตัวการรวม
กระทําผิดกับ “บุคคลใดก็ตาม” ที่กระทําผิดไปในทางท่ีเปนประโยชนแกนิติบุคคลดวย ซึ่งเปน
การสันนิษฐานความผิดทางอาญาท่ีกวางย่ิงกวาการสันนิษฐานใหตองรวมรับผิดกับนิติบุคคล
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สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ
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เสียอีก ทั้งยังเปนการสันนิษฐานความผิดของบุคคลดังกลาวโดยไมมีความเกี่ยวพันกันอยาง
มเีหตผุลอนัชอบธรรม (Rational Connection) ระหวางขอเท็จจรงิท่ีเปนเง่ือนไขแหงขอสนันิษฐาน
(Basic Fact) กับขอเท็จจรงิทีถู่กสันนิษฐาน (Presumed Fact) อันเปนหลักการพืน้ฐาน
ของการกาํหนดขอสันนิษฐานอกีประการหนึ่งดวย ซ่ึงมผีลเปนการผลกัภาระการพสิจูนความบรสิทุธิ์
ไปยังหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหารหรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการ
ของนิติบุคคลนั้น หรือผูซึง่รับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลในเรื ่องนั้นทั้งหมดทุกคน
ประกอบกับหลักพื้นฐานวาดวยความรับผิดทางอาญานั้น ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๙
บัญญัติวา “บุคคลจะตองรับผิดในทางอาญาก็ตอเมื่อไดกระทํา...” 
   ดังนัน้บุคคลไมวาบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลจะมีความรับผิดในทางอาญาก็ตอเมื ่อ
มีการกระทาํ ซึ่งรวมถงึการงดเวน ละเวน เพกิเฉย หรอืการไมกระทําตามที่พงึกระทาํในลกัษณะอื่น ๆ  ดวย
เพราะฉะนัน้การทีหุ่ นสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหารหรือผูมอีาํนาจในการดําเนินงาน
ในกิจการของนิติบ ุคคลนั ้น หรือผู ซึ ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลในเรื ่องนั ้น
จะตองเปนตัวการรวมในการกระทําความผิดของผู กระทําความผิดดวยก็ตอเมือ่บุคคลเหลานั ้น
มีการกระทํา หรืองดเว นกระทําการทีต่นมีหนาทีต่ องปองกันผล หรือควรตองกระทําดวย
แตพระราชบญัญติัวาดวยความผดิเกี่ยวกบัการเสนอราคาตอหนวยงานของรฐั พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ 
บัญญัติใหหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหารหรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการ
ของนติิบคุคลนัน้ หรือผูซ่ึงรับผดิชอบในการดําเนนิงานของนติิบคุคลในเรื่องนัน้ ตองเปนตัวการรวม
ในการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ โดยโจทกไมตองพิสูจนใหเห็นวาบุคคลเหลานั้น
ซึง่เปนจําเลยไดมีการกระทํา หรืองดเวน หรือไมกระทําการอันเปนความผิดตามกฎหมาย
แตอยางใดกอน บทบัญญัติมาตราดังกลาวจึงเปนการสันนิษฐานความผิดของผูตองหาและจําเลย
ในคดีอาญา โดยอาศัยสถานะของบุคคลเปนเงือ่นไข มิใชการสันนิษฐานขอเท็จจริงที ่เปน
องคประกอบความผิดเพียงบางขอหลังจากที่โจทกไดพิสูจนใหเห็นถึงการกระทําอยางใดอยางหนึ่ง
ที่เกี่ยวของกับความผิดที่จําเลยถูกกลาวหา และยังขัดกับหลักนิติธรรมที่วาโจทกในคดีอาญา
ตองมีภาระการพิสูจนถึงการกระทําความผิดของจําเลยใหครบองคประกอบของความผิด
นอกจากนี้ บทบัญญัติมาตราดังกลาวยังเปนการนําบุคคลเขาสูกระบวนการดําเนินคดีอาญาให
ตองตกเปนผูตองหาหรือจําเลย ซึ่งทําใหบุคคลดังกลาวอาจถูกจํากัดสิทธิและเสรีภาพ เชน การถูก
จับกุม หรือถูกคุมขัง โดยไมมีพยานหลักฐานตามสมควรในเบื้องตนวาบุคคลนัน้ไดกระทําการหรือ
มีเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับความผิดตามที่ถูกกลาวหา ดังนั้น พระราชบัญญัติวาดวยความผิด
เกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ ที่สันนิษฐานความผิดอาญา
ของผูตองหาหรือจําเลยโดยไมปรากฏวาผูตองหาหรือจําเลยไดกระทําการหรือมีเจตนาประการใด
อันเกี ่ยวกับการกระทําความผิดนั ้น จึงขัดตอหลักนิติธรรมและขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔

creo




ก.ค. - ส.ค. ๕๙๑๑๔

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

จุลนิติ

   ศาลรัฐธรรมนูญโดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จาํนวน ๘ คน คอื นายนุรกัษ  มาประณีต  นายจรัญ
ภกัดีธนากุล  นายชัช  ชลวร  นายทวีเกียรติ  มนีะกนษิฐ  นายนครินทร  เมฆไตรรัตน  นายบุญสง  กลุบปุผา 
นายปญญา  อดุชาชน  และนายอุดมศักด์ิ  นติมินตรี  วนิจิฉยัวา พระราชบัญญตัวิาดวยความผิดเก่ียวกับ
การเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ เปนบทบัญญัติที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔ 
   สวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จาํนวน ๑ คน คือ นายวรวิทย  กงัศศเิทยีม วนิจิฉยัวาพระราชบัญญตัิ
วาดวยความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ ไมขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔

๔. ผลคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
   โดยเหตุผลดังไดวินิจฉัยขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติวาดวย
ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔ ซึ่งเมื่อได
วินิจฉัยดังน้ีแลว จงึไมจาํตองวนิจิฉยัวาบทบญัญตัแิหงกฎหมายดงักลาวขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๕ หรือไม อีกตอไป
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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๔/๒๕๕๙

วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป
   ผู ตรวจการแผนดิน ผู รอง เสนอเรื ่องขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง
ประกอบพระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนญูวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๑๔ (๑) 
ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบ สรุปไดดังนี้
   นายจอน  อ๊ึงภากรณ และคณะ ยื่นหนงัสอืรองเรยีนและคาํชี้แจงเพิ่มเตมิตอผูรองสรปุความ
ไดวาพระราชบัญญัติวาดวยการออกเสียงประชามติรางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๖๑
วรรคสอง บญัญติัการกระทาํอันเปนความผดิโดยใชถอยคาํที่กวางและคลมุเครอื เชน คาํวา “รุนแรง” 
“กาวราว” “ปลกุระดม” เปนตน เปนคาํที่ไมเคยมนียิามอยูในกฎหมายฉบบัใดมากอน ทาํใหประชาชน
ไมสามารถเขาใจไดวาการแสดงออกอยางใดจะผิดกฎหมายหรือไม ซึ่งขัดตอหลักการของกฎหมาย
อาญาที่ตองชัดเจนแนนอนเพื่อใหประชาชนสามารถทราบถึงขอบเขตของสิทธิและเสรีภาพได
   ผูรองเห็นวา สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน เปนสิทธิ
และเสรีภาพขั้นพื้นฐานทีร่ัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยหลายฉบับทีผ่านมาและพันธกรณีระหวาง
ประเทศที่ประเทศไทยลงนามเขารวมเปนภาคีไดบัญญัติรับรองและคุมครองไว ยอมถือวาเปนสิทธิ
และเสรภีาพบรรดาที่ชนชาวไทยเคยไดรบัการรบัรองและคุมครองตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔ การจํากัดสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ของบุคคลและส่ือมวลชนจะกระทาํมิได เวนแตโดยอาศยัอํานาจตามบทบญัญตัแิหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อ
การที่รฐัธรรมนญูกาํหนดไวและเทาท่ีจําเปน และจะกระทบกระเทอืนสาระสาํคญัแหงสทิธแิละเสรภีาพ
น้ันมิได  แมพระราชบญัญัตวิาดวยการออกเสยีงประชามตริางรฐัธรรมนญู พ.ศ. ๒๕๕๙ จะมวีตัถปุระสงค

ผูตรวจการแผนดนิเสนอเรือ่งขอใหศาลรัฐธรรมนูญพจิารณาวินจิฉัย
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
มาตรา ๔๕ วาพระราชบัญญัติวาดวยการออกเสียงประชามติรางรัฐธรรมนูญ
พ.ศ.  ๒๕๕๙   มาตรา   ๖๑  วรรคสอง   มีปญหาเก่ียวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔ หรือไม

เรื่อง

creo
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เพื่อใหการออกเสียงประชามติเปนไปดวยความเรียบรอย และมีการรับรองเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นของประชาชนไวในมาตรา ๗ ก็ตาม แตมาตรา ๖๑ ไดบัญญัติการกระทําที่เปนความผิด
และมีโทษทางอาญา ซึ่งการพิจารณาจะตองเปนไปตามหลัก “ไมมีโทษ โดยไมมีกฎหมาย” อันเปน
หลักการสําคัญที่รับรองไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยที่ผานมาและประมวลกฎหมายอาญา
เพราะโทษทางอาญามีผลกระทบกระเทือนสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ซึ่งการจะลงโทษบุคคล
ใดนั้น ก็ตอเมื่อบุคคลนั้นมีการกระทําตามที่กฎหมายบัญญัติหามไวโดยชัดแจง
   เมื่อพิจารณาถอยคําที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติวาดวยการออกเสียงประชามติ
รางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๖๑ วรรคสอง โดยเฉพาะคําวา “รนุแรง” “กาวราว” “หยาบคาย” 
“ปลกุระดม” หรอื “ขมขู” แมจะมกีารอธบิายความหมายไวในพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ แตก็มีลักษณะเปนนามธรรม ไมทราบลักษณะและขอบเขตที่แนชัดได อีกทั้งถอยคํา
ดังกลาวเปนองคประกอบความผิดทางอาญา แมจะตองพิจารณาประกอบกับเจตนาพิเศษ
ดวยก็ตามแตการบัญญัติกฎหมายดวยถอยคําในลักษณะดังกลาวทําใหประชาชนไมกลาที่จะแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกับรางรัฐธรรมนูญ ท้ังยังสงผลตอการบังคับใชกฎหมายโดยเจาหนาที่ของรัฐ
ซึ่งอาจเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเกินสมควร
   ผูรองจงึเห็นวาพระราชบญัญตัวิาดวยการออกเสยีงประชามตริางรฐัธรรมนญู พ.ศ. ๒๕๕๙ 
มาตรา ๖๑ วรรคสอง เปนบทบญัญตัทิีจ่าํกดัสทิธแิละเสรภีาพในการแสดงความคดิเห็นของประชาชน
เกินความจําเปน และกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
การพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณาและการส่ือความหมายโดยวิธอีืน่ของประชาชน จงึมปีญหา
เก่ียวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
มาตรา ๔ สวนบทบัญญัติเกี่ยวกับอัตราโทษตามมาตรา ๖๑ วรรคสามและวรรคสี่ ผูรองเห็นวามิได
มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญแตอยางใด

๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องตน
   ศาลรัฐธรรมนูญมีอาํนาจรับคาํรองนีไ้วพจิารณาวินจิฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔๕ ประกอบมาตรา ๔ หรือไม
   พจิารณาแลวเหน็วา ตามคํารองเปนกรณีทีผู่รองเสนอเร่ืองพรอมความเห็นใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติวาดวยการออกเสียงประชามติรางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรา ๖๑ วรรคสอง มปีญหาเกีย่วกบัความชอบดวยรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔ หรือไม โดยมาตรา ๖๑ วรรคสอง เปนบทบัญญัติที่กําหนดการกระทํา
ที่เปนชองทางในการแสดงความคิดเห็นที่มีตอรางรัฐธรรมนูญอันเปนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ของประชาชน ซึ่งเปนเสรีภาพที่ชนชาวไทยเคยไดรับการคุมครองตามรัฐธรรมนูญหลายฉบับที่ผานมา
ถอืเปนประเพณกีารปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษัตรยิทรงเปนประมขุ
และเปนสิทธิเสรีภาพข้ันพื้นฐานท่ีสําคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตยซ่ึงไดรับการยอมรับ
จากนานาอารยประเทศ อันไดแก ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration
of Human Rights) และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธพิลเมืองและสิทธทิางการเมือง (International 

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔/๒๕๕๙ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
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Covenant on Civil and Political Rights) ตามพนัธกรณรีะหวางประเทศที่ประเทศไทยมอียูแลว เสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็นจึงเปนเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔ ไดบญัญตัคิุมครองไว กรณจีงึตองดวยรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พทุธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔๕ ประกอบพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวย
ผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๑๔ (๑) และขอกาํหนดศาลรฐัธรรมนญูวาดวยวธิพิีจารณาและ
การทาํคาํวินจิฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๗ (๑๘) ศาลรฐัธรรมนญูจงึมอีาํนาจรบัคาํรองนี้ไวพิจารณาวนิิจฉัย
และเรียกเอกสารที่เกี่ยวของจากสภานิติบัญญัติแหงชาติและคณะกรรมการการเลือกตั้งในสวนของ
เจตนารมณ ความเปนมาและเหตุผล ในการบัญญัติพระราชบัญญัติวาดวยการออกเสียงประชามติ
รางรฐัธรรมนญู พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๖๑ วรรคสอง รวมทั้งขอมูลอ่ืนใดที่เห็นวาเก่ียวของเพื่อประโยชน
แหงการพิจารณา

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
   กรณีมีประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัยวาพระราชบัญญัติวาดวยการออกเสียงประชามติ
รางรฐัธรรมนญู พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๖๑ วรรคสอง ขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔ หรือไม
   พิจารณาแลวเห็นวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
มาตรา ๔ ไดบญัญตัิใหคุมครองบรรดาศักดิศ์รีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค
ทีช่นชาวไทยเคยไดรับการคุมครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และตามพันธกรณีระหวางประเทศที่ประเทศไทยมีอยูแลว
ซึ่งเสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็ของบคุคลไดรบัการคุมครองตามรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย
มาโดยตลอด และสอดคลองกับพันธกรณีระหวางประเทศที่ประเทศไทยลงนามเขารวมเปนรัฐภาคี
ในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนและกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมืองจงึถอืวาเสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็เปนเสรภีาพทีไ่ดรบัการคุมครองตามรฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔ อยางไรก็ดี เสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นทีร่ัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔ 
คุมครองนั้น อาจถูกจํากัดไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเพื่อการที่รัฐธรรมนูญ
กําหนดไว เชน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กําหนดไวใหกระทําไดเฉพาะ
เพื ่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื ่อคุ มครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัว
หรือความเปนอยูสวนตัวของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
หรอืเพื่อปองกนัหรอืระงบัความเส่ือมทรามทางจิตใจหรอืสขุภาพของประชาชน เปนตน และการจาํกดั
เสรีภาพเชนวานั้นตองกระทําเทาที่จําเปน จะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้น
มิไดทั้งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป และไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใด
บุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง  ซึ่งเปนเงื่อนไขของการจาํกดัเสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็ตามที่รฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจักรไทยที่ผานมาบัญญัติไว

creo




ก.ค. - ส.ค. ๕๙๑๑๘

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

จุลนิติ

   สาํหรบัพระราชบญัญตัวิาดวยการออกเสยีงประชามตริางรฐัธรรมนญู พ.ศ. ๒๕๕๙ เปนกฎหมาย
ที่มีเจตนารมณใหคณะกรรมการการเลือกต้ังดําเนินการจัดใหมีการออกเสียงประชามติรางรัฐธรรมนูญ
ตามมาตรา ๓๙/๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พทุธศกัราช ๒๕๕๗ แกไขเพิม่เตมิ 
(ฉบับที ่๒) พทุธศกัราช ๒๕๕๙ และเพือ่ใหการจดัทาํประชามตเิปนไปโดยสจุรติและเทีย่งธรรม เกดิจาก
การลงมติตามเจตนารมณที่แทจริงของประชาชน โดยปราศจากการบิดเบือน บังคับ ขมขู หรือจูงใจ
จากฝายตาง ๆ พระราชบัญญัติฉบับน้ีจึงไดมีบทกําหนดความผิดและโทษทางอาญาสําหรับผูที่กอ
ความวุนวายเพือ่ใหการออกเสยีงประชามตไิมเปนไปดวยความเรยีบรอยหรอืดาํเนนิการตาง ๆ  ทีจ่ะทาํให
การออกเสียงประชามติไมเปนไปโดยความสุจริตและเที่ยงธรรมไวในมาตรา ๖๑
   นอกจากนี้ พระราชบัญญัติวาดวยการออกเสียงประชามติรางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙
เปนกฎหมายใชบังคับเฉพาะเพื่อดําเนินการจัดใหมีการออกเสียงประชามติร างรัฐธรรมนูญ
ตามทีร่ฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พทุธศกัราช ๒๕๕๗ บญัญตัไิว โดยมบีทบญัญตัิ
มาตรา ๗ รับรองใหบุคคลมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเผยแพรความคิดเห็นเก่ียวกับ
การออกเสียงไดโดยสุจริตและไมขัดตอกฎหมาย และเพื่อใหการดําเนินการออกเสียงประชามติ
รางรัฐธรรมนูญเปนไปโดยความเรียบรอย สุจริต และเที่ยงธรรม จึงกําหนดใหมีมาตรการควบคุม
การออกเสยีงประชามตไิวในหมวด ๓ โดยมาตรา ๖๑ วรรคหนึง่ (๑) มเีนือ้หาในการกาํหนดความผดิ
ทางอาญาสําหรับผูกอความวุนวายเพื่อใหการออกเสียงประชามติไมเปนไปดวยความเรียบรอย
สวนมาตรา ๖๑ วรรคสอง มีลักษณะเปนการอธิบายความหมายของการกอความวุนวายเพ่ือให
การออกเสียงประชามติไมเปนไปดวยความเรียบรอยอันจะเปนความผิดตามมาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง 
(๑) ใหชดัเจนยิง่ขึน้ โดยกําหนดใหผูใดท่ีดาํเนนิการเผยแพรขอความ ภาพ เสยีง ในส่ือหนังสอืพมิพ วทิยุ 
โทรทัศน สื่ออิเล็กทรอนิกสหรือในชองทางอื่นใดที่ผิดไปจากขอเท็จจริง หรือมีลักษณะรุนแรง กาวราว 
หยาบคาย ปลุกระดม หรอืขมขู โดยมุงหวังเพือ่ใหผูมสีทิธอิอกเสยีงไมไปใชสทิธอิอกเสยีง หรอืออกเสียง
อยางใดอยางหนึ่งหรือไมออกเสียง ใหถือวาผูนั้นกระทําการกอความวุนวายเพ่ือใหการออกเสียง
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
ในการกระทาํตามองคประกอบในขอ (๑) และขอ (๒) ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๙ และ
(๔) ผูกระทําตองมีเจตนาพิเศษโดยมุงหวังใหผูมสีิทธิออกเสียงไมไปใชสิทธิออกเสยีง หรือออกเสียง
อยางใดอยางหนึ่งหรือไมออกเสียงดวย ดังนั้น การพิจารณาวาการกระทําใดจะเปนความผิด
และตองรบัโทษตามวรรคสามหรือวรรคส่ีหรอืไม จะตองนาํพฤติการณแหงการกระทําของบุคคลน้ัน
มาพิจารณาประกอบเจตนาธรรมดาและเจตนาพิเศษดวย

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



ก.ค. - ส.ค. ๕๙ ๑๑๙

สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

   ถอยคาํในพระราชบญัญัตวิาดวยการออกเสยีงประชามตริางรฐัธรรมนญู พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๖๑ 
วรรคสอง ที่วา “รุนแรง” “กาวราว” “หยาบคาย” “ปลุกระดม” หรือ “ขมขู” เปนถอยคําที่ชัดเจน
แตมีความหมายไมเฉพาะเจาะจง เชน การใชคําวา “หยาบคาย” หากอยูในวงจํากัดระหวางเพื่อนสนิท
คนใกลชิดหรือพวกเดียวกัน ยอมกระทําได แตหากเผยแพรออกไปในหมู คนทีไ่มรู จักไมรู ใจ
หรอืในสถานการณท่ีตางกนั กอ็าจกลายเปนการเหยยีดหยาม ดหูมิ่น ดแูคลน ทําใหเกดิบาดหมางขดัเคอืงใจ
เปนปฏิปกษตอกันได เปนตน ถอยคําเหลานี้จึงเปนถอยคําที่ตราขึ้นเพื่อคุมครองสิทธิ เสรีภาพ หรือ
ความเปนอยูสวนตัวของบุคคลอื่น เพือ่รักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
หรือเพ่ือปองกันหรือระงับความเส่ือมทรามทางจติใจ จงึไมใชกรณทีี่กฎหมายบญัญตัคิวามผดิและโทษ
ทางอาญาโดยใชถอยคําที่เคลือบคลุมหรือไมชัดเจนแตประการใด ในสวนของโทษตามมาตรา ๖๑ 
วรรคสาม แมมีอัตราโทษขั้นสูงไมเกนิสบิป แตกไ็มไดกาํหนดอตัราโทษขั้นตํ่าไวเพื่อใหศาลจะไดใชดลุพนิจิ
กาํหนดโทษใหเหมาะสมตามสภาพจติใจ และการกระทาํ ประกอบสภาพแวดลอมขณะกระทาํ ตลอดจน
ผลกระทบที่เกดิขึ้นจากการกระทาํน้ัน ๆ  ทัง้นี ้หากจะเกิดปญหาการใชอํานาจของเจาหนาท่ีของรฐัที่อาจ
ตีความขยายขอบเขตของถอยคําดังกลาวจนอาจเปนการใชอํานาจโดยมิชอบและไมเปนธรรม
แกประชาชน บุคคลผูไดรับผลกระทบจากการใชอํานาจโดยมิชอบดังกลาว ยอมฟองรองตอศาลที่มี
เขตอํานาจในเรื่องนั้น ๆ ได
   การเผยแพรขอมูลขาวสารตอสื่อสาธารณะตาง ๆ มีผลกระทบในวงกวาง เพราะมีประชาชน
รับรูเปนจํานวนมาก ผูเผยแพรยอมตองคิดทบทวนกอนทีจ่ะกระทําลงไป ทั้งนี้ การใหขอมลูทีถู่กตอง
การใชถอยคาํท่ีสุภาพ ไมรนุแรง ไมกาวราว ไมหยาบคาย แสดงความเปนสภุาพชนในพื้นท่ีสาธารณะยอมจะ
สงผลใหเกดิความรูสึกท่ีดตีอประชาชนทีร่บัรูขอมูลขาวสารท่ีเผยแพรออกไป ทําใหมีทัศนคตท่ีิเปนมติร
ตอกัน ไมมีความขุนของหมองใจหรือบาดหมางเพราะถอยคําเหลานี้ นอกจากนี้ ยังแสดงถึงบรรยากาศ
แหงความปรองดองสมานฉันทในหมูประชาชน อันมีผลตอความสงบเรียบรอยของบานเมืองโดยรวม
อีกดวย ตรงตามเจตนารมณของกฎหมายฉบับนี้ทีร่ับรองใหบุคคลมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
และเผยแพรความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงโดยสุจริตและไมขัดตอกฎหมาย
   ดงัน้ัน จงึเหน็วาพระราชบญัญัติวาดวยการออกเสยีงประชามติรางรฐัธรรมนญู พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ไมไดหามการแสดงความคิดเห็นหรือเผยแพรความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ บุคคล
ยอมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรางรัฐธรรมนูญได โดยการใชเสรีภาพในการแสดง
ความคดิเหน็เกี่ยวกบัรางรฐัธรรมนญูจะตองเปนไปโดยสจุรติ ภายใตกรอบของกฎหมาย และการแสดง
ความคิดเห็นดังกลาวจะตองไมมีเจตนามุงหวังเพือ่ใหผู มีสิทธิออกเสียงไมไปใชสิทธิออกเสียง 
หรือออกเสียงอยางใดอยางหนึ่ง หรือไมออกเสียง ทั้งจะตองไมเขาลักษณะเปนการกอความวุนวาย
หรือกระทบตอความสงบสุขและความปลอดภัยของสังคมโดยรวม เพื่อใหการดําเนินการออกเสียง
ประชามตริางรฐัธรรมนญูในครั้งนี้เปนไปดวยความเรยีบรอย และเพื่อคุมครองเสรภีาพของประชาชน
ผูมีสิทธิออกเสียงประชามติใหสามารถใชสิทธิเสรีภาพไดโดยอิสระ บทบัญญัติมาตรา ๖๑ วรรคสอง 
จงึเปนบทบญัญตัท่ีิจาํกดัเสรภีาพในการแสดงความคิดเห็นเพยีงเทาท่ีจําเปนเพื่อรกัษาความมั่นคงแหงรฐั
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน คุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูมีสิทธิออกเสียง

creo




ก.ค. - ส.ค. ๕๙๑๒๐

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

จุลนิติ

ประชามติ ไมกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคล
และเปนกฎหมายท่ีมีผลใชบังคับเปนการท่ัวไป รวมท้ังมิไดมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่ง
หรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง

๔. ผลคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
   โดยเหตุผลดังไดวินิจฉัยขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติวาดวย
การออกเสียงประชามติรางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๖๑ วรรคสอง ไมขดัหรือแยงตอรฐัธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พทุธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔ จงึไมมปีญหาเก่ียวกับความชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗  
 

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



ก.ค. - ส.ค. ๕๙ ๑๒๑

คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

¹ÒÂÍÀÔÇÑ²¹�  ÊØ´ÊÒÇ
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

บทนํา
  คําวา “เงินแผนดิน” เปนถอยคําทีไ่ดมีการบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญซึ่งเปนกฎหมายสูงสุด
ของประเทศ และกฎหมายเกี่ยวดวยการเงิน การคลัง และการงบประมาณ โดยในการจายเงินแผนดิน
ในระบบกฎหมายของประเทศไทยนัน้มหีลักการสําคัญ คือ จะกระทําไดก็แตเฉพาะทีไ่ดอนุญาต
ไวในกฎหมาย ๔ ประเภท คือ กฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย กฎหมายวาดวยวิธีการ
งบประมาณ กฎหมายวาดวยการโอนงบประมาณ และกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง เวนแตในกรณี
ทีม่ีความจําเปนเรงดวนรัฐบาลจะจายไปกอนก็ได แตตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการทีก่ฎหมาย
บัญญัติ ในกรณีเชนวานีต้องตั้งงบประมาณรายจายเพื่อชดใชเงินคงคลังในพระราชบัญญัติโอนเงิน
งบประมาณรายจาย พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม หรือพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณถัดไป จากหลักการดังกลาว จะเห็นไดวาการจายเงินแผนดินนั้นจะตอง
กระทําในรูปของการตราเปนกฎหมายหรือพระราชบัญญัติ ทั้งนี้ เพื่อใหการจายเงินแผนดินซึ่งเปนเงิน
ของประชาชนไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาซึ่งเปนตัวแทนของประชาชน อันจะทําใหรัฐบาลมีความ
ชอบธรรมในการจายเงนิแผนดิน เพื่อจัดสรรใหสวนราชการ รฐัวสิาหกิจ และหนวยงานอ่ืนซ่ึงเปนหนวย
รับงบประมาณ มีงบประมาณรายจายในการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของแตละหนวยงาน 
  เนือ่งจากในระบบกฎหมายของประเทศไทยมิไดมีการบัญญัติบทนิยามความหมายของคําวา
“เงินแผนดิน” ไวโดยเฉพาะ จึงทําใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติอันเปนปญหาขอกฎหมายวาเงินแผนดิน
มีความหมายกวางขวางมากนอยแคไหน เพียงใด ดังเชนกรณีทีก่ระทรวงการคลังไดมีหนังสือหารือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง “การใชจายเงินตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕” 

ปัญหา
เกี่ยวกับความหมายของ
คําว่า“เงินแผ่นดิน”

creo
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ก.ค. - ส.ค. ๕๙๑๒๖

ปญหาเกี่ยวกับความหมายของคําวา “เงินแผนดิน”

จุลนิติ

เงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ ซึง่บญัญตัวิา “... การส่ังจายเงินจากบัญชเีงนิคงคลังบญัชทีี ่๒ หรอืคลังจังหวัดหรือ
คลังอําเภอ ใหกระทําไดแตเฉพาะที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติงบประมาณประจําป พระราชบัญญัติ
งบประมาณเพิ่มเติม พระราชบัญญัติโอนเงินในงบประมาณ มติใหจายเงินไปกอน หรือพระราชกําหนด
ที่ออกตามความในบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ...” ฉะน้ัน เมื่อพิจารณาตามนัยน้ีแลวก็จะเห็นไดวา 
การจายเงินแผนดินตามรัฐธรรมนูญก็ดี หรือการจายเงินคงคลังก็ดี จะมีหลักเกณฑการจายเกณฑ
เดียวกัน๙

    มีขอสังเกตวา “เงินคงคลัง” จะถือวาเปนเงินแผนดินหรือเปนสมบัติของประเทศชาติทั้งหมด
หาไดไม ทัง้นี ้เพราะในบญัชเีงนิคงคลงันัน่เอง กอ็าจจะมเีงนิของเอกชนนาํฝากปะปนอยูดวย เชน เงนิฝาก
ของเอกชน หรอืเงนิขายบลิหรอืเปนเงนิท่ีตองจายคืนใหแกบคุคลใด ๆ  เพราะเปนเงนิอนัไมพงึตองชาํระ
ใหแกรัฐบาล เชน ทางราชการประเมินภาษีเกินอัตราที่จะตองเสีย จึงตองจายคืนใหแกผูเสียภาษีไป 
ซึ่งเงินดังกลาวในทางการคลังมิไดถือวาเปนเงินของทางราชการโดยเฉพาะ ฉะนั้น เงินคงคลังในสวนนี้
จึงไมอาจถือไดวาเปนเงินแผนดิน๑๐

    ดังนั้น จึงเห็นไดวา “เงินแผนดิน” และ “เงินคงคลัง” เปนคนละเร่ืองกันแมวาจะมีความ
เกีย่วของกนัอยูบางกต็าม เนือ่งจากเงินคงคลงันัน้ ตามพระราชบัญญตัเิงนิคงคลงั พ.ศ. ๒๔๙๑ มาตรา ๔ 
วรรคหนึง่ บญัญตัวิา “ภายใตบงัคบัแหงมาตรา ๑๓๑๑ บรรดาเงนิทัง้ปวงทีพ่งึชาํระใหแกรฐับาลไมวาเปน
ภาษอีากร คาธรรมเนียม คาปรบั เงนิกูหรอืเงนิอืน่ใด หวัหนาสวนราชการท่ีไดเกบ็หรือรบัเงินนัน้มหีนาที่
ควบคุมใหสงเขาบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ ๑ หรือสงคลังจังหวัดหรือคลังอําเภอตามกําหนดเวลาและ
ขอบังคับที่รัฐมนตรีกําหนด โดยไมหักเงินไวเพื่อการใด ๆ เลย” กลาวคือ บรรดาเงินทั้งปวงที่กฎหมาย
กาํหนดใหนาํสงคลังเปนเงนิทีร่ฐับาลมไีวเพือ่การใชจายในการบรหิารราชการแผนดนิ อนัประกอบไปดวย 
เงนิในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ สาํหรบัเงนิในงบประมาณ ไดแก รายไดทีเ่ปนภาษี และรายได
ทีไ่มใชภาษอีากร เชน คาธรรมเนยีม เงนิไดจากรฐัพาณชิย เงนิบรจิาค เปนตน สวนเงนินอกงบประมาณ
ที่เปนเงินคงคลังนั้น ไดแก เงินยืมทดรองราชการ๑๒ เงินฝาก๑๓ เงินขายบิล๑๔ เงินอันไมพึงตองชําระ
ใหแกรัฐบาล เปนตน จะเห็นไดวาในเงินคงคลังนั้นจะมีเงินของเอกชนมารวมอยูดวยซึ่งทําใหเงิน
นอกงบประมาณประเภทนี้ไมไดเปน “เงินแผนดิน” แตเปน “เงินคงคลัง”

 ๙เพิ่งอาง, หนา ๓๒.
 ๑๐เรื่องเดียวกัน, หนา ๓๓. 
 ๑๑พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ มาตรา ๑๓ บัญญัติวา
     “องคการใด ๆ ของรฐับาลทีไ่ดตัง้ขึน้แลวกอนวนัใชพระราชบญัญตันิีห้รอืทีจ่ะตัง้ขึน้ใหม บรรดาทีใ่ชทนุหรอืทนุหมนุเวยีนนัน้
ใหรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดขอบังคับวาดวยการจายเงิน การเก็บรกัษาเงิน และการนําทุนหรือผลกําไรเขาบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ ๑”
 ๑๒พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ มาตรา ๓ บัญญัติวา
      ““เงินยืมทดรองราชการ” หมายความวา เงินซึ่งกระทรวงการคลังอนุญาตใหสวนราชการมีไวตามจํานวนท่ีเห็นสมควร 
เพื่อทดรองจายเปนคาใชสอยปลีกยอยประจําสํานักงานตามขอบังคับและระเบียบของกระทรวงการคลัง”  
 ๑๓พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ มาตรา ๓ บัญญัติวา
  ““เงินฝาก” หมายความวา เงินที่กระทรวงการคลังรับฝากไวและจายคืนตามคําขอของผูฝากตามขอบังคับและระเบียบ
ของกระทรวงการคลัง”
 ๑๔พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ มาตรา ๓ บัญญัติวา
     ““เงินขายบิล” หมายความวา เงินที่กระทรวงการคลังรับไว ณ ที่แหงหนึ่งเพื่อโอนไปจาย ณ ที่อีกแหงหนึ่งตามขอบังคับ
และระเบียบของกระทรวงการคลัง”
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creo




ก.ค. - ส.ค. ๕๙๑๒๘

ปญหาเกี่ยวกับความหมายของคําวา “เงินแผนดิน”

จุลนิติ

    นอกจากเงินแผนดินจะมีผลในทางกฎหมายเกี่ยวกับการใชจายเงินแผนดินใหเปนไปตาม
หลักเกณฑที่บัญญัติไวในกฎหมาย ๔ ประเภท ดังกลาวมาแลว เงินแผนดินยังมีผลในทางกฎหมาย
เก่ียวกับการเสนอรางพระราชบัญญัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติหรือสภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ กลาวคือ ตามมาตรา ๑๔ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบบัชัว่คราว) พทุธศกัราช ๒๕๕๗ และฉบบัแกไขเพิม่เตมิ ไดบญัญตัใิหสมาชกิสภานติบิญัญตัแิหงชาติ
รวมกันจํานวนไมนอยกวา ๒๕ คน หรือคณะรัฐมนตรี หรือสภาขับเคลื่อนการปฏริูปประเทศ สามารถ
เสนอรางพระราชบัญญตัไิด แตรางพระราชบัญญัตเิก่ียวดวยการเงินจะเสนอไดแตโดยคณะรัฐมนตรี 
    โดยรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พทุธศกัราช ๒๕๕๗  มาตรา ๑๔ วรรคสาม 
ไดบญัญตัคิวามหมายของรางพระราชบัญญตัเิกีย่วดวยการเงินวา “รางพระราชบัญญัตเิกีย่วดวยการเงิน
ตามวรรคสอง หมายความถึงรางพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการตั้งขึ้น ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แกไข 
ผอน หรือวางระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับภาษีหรืออากร การจัดสรร รับ รักษา หรือจายเงินแผนดิน 
หรอืการโอนงบประมาณรายจายของแผนดนิ การกูเงนิ การคํา้ประกนั หรอืการใชเงนิกู หรอืการดําเนิน
การที่ผูกพันทรัพยสินของรัฐ หรือเงินตรา” และมาตรา ๑๔ วรรคสี่ บัญญัติวา “ในกรณีเปนที่สงสัยวา
รางพระราชบัญญัติที่เสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนรางพระราชบัญญัติเก่ียวดวยการเงินหรือไม 
ใหประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนผูวินิจฉัย”
   เมื่อพิจารณาบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 
๒๕๕๗ มาตรา ๑๔ วรรคสาม แลว จะพิจารณาเห็นไดวา “รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน” 
ไดแกรางพระราชบัญญัติที่มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
   ๑) เปนรางพระราชบญัญตัทิีเ่ก่ียวกับการตัง้ขึน้ ยกเลกิ ลด เปลีย่นแปลง แกไข ผอน หรอื
วางระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับภาษีหรืออากร
   ๒)  เปนรางพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการจัดสรร รับ รักษา หรือจายเงินแผนดิน  
   ๓)  เปนรางพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการโอนงบประมาณรายจายของแผนดิน 
   ๔)  เปนรางพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการกูเงิน การคํ้าประกัน หรือการใชเงินกู 
   ๕)  เปนรางพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการดําเนินการที่ผูกพันทรัพยสินของรัฐ  
   ๖)  เปนรางพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับเงินตรา
    ดังนั้น หากรางพระราชบัญญัติฉบับใดท่ีสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติจํานวนไมนอยกวา 
๒๕ คน หรือสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเปนผูเสนอมีกรณีเปนที่สงสัยวาเปนรางพระราชบัญญัติ
เกีย่วดวยการเงนิหรอืไม และประธานสภานติบิญัญตัแิหงชาตวินิจิฉยัวาเปนรางพระราชบญัญตัทิีเ่ก่ียวกบั
การจัดสรร รับ รักษา หรือจายเงินแผนดิน ซึ่งเปน รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินประเภทหนึ่ง 
อันจะมีผลในทางกฎหมาย คือ สมาชิกสภานิติบัญญตัิแหงชาติ หรือสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
จะไมสามารถเสนอรางพระราชบัญญัติดังกลาวได                 
                                       



ก.ค. - ส.ค. ๕๙ ๑๒๙

คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

บทสรุป
  เมือ่พิจารณาความหมายในทางวิชาการ และแนวคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี ่ยวกับ
ความหมายของคาํวา “เงนิแผนดนิ” ดังท่ีไดกลาวมาโดยลาํดบัแลว จะเหน็ไดวา คาํวา “เงนิแผนดนิ” นัน้ 
มีความหมายกวางกวา “เงนิคงคลงั” กลาวคือ “เงนิแผนดนิ” เปนเงนิของรฐัเปนเงนิท่ีราษฎรทั้งประเทศ
เปนเจาของ โดยรัฐมีไวใชจายเพื่อการดําเนินการตาง ๆ เงินแผนดินยอมหมายรวมถึงเงินทีอ่ยูในคลัง
ทีเ่ปนของรัฐและเงินทีไ่มไดอยูในคลังแตอยูในความครอบครองของหนวยงานของรัฐ หรือทีเ่รียกวา 
“เงินนอกงบประมาณที่ไมใชเงินคงคลัง” ไดแก เงินรายไดของหนวยงานที่ไมตองนําสงคลัง หรือเงินกู
ทีไ่มตองนําสงคลัง ดังนั้น การจะเปนเงินแผนดินทีจ่ะตองปฏิบัติตามหลักการจายเงินแผนดิน
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ตองพิจารณาวาเงินนั้นรัฐเปนเจาของหรืออยูในความ
ครอบครองของรัฐหรือไม ไมใชพิจารณาวาเงินนั้นกฎหมายกําหนดใหสงคลังเปนเงินคงคลังหรือไม 
เพราะเงินคงคลังมีทัง้ที่เปนเงินแผนดินและไมใชเงินแผนดิน๑๕ การนําเอาความหมายของเงินแผนดิน
ไปผูกกับการนําเงินสงคลัง จึงเปนเรื่องที่ไมสอดคลองตามหลักกฎหมายการคลังและอาจกอใหเกิด
ความเขาใจทีค่ลาดเคลื่อนเกี่ยวกับความหมายของ “เงินแผนดิน” เพราะเงินนอกงบประมาณที่ไมใช
เงินคงคลังก็เปนเงินแผนดินไดหากวาเงินนั้นเปนเงินที่เปนกรรมสิทธิ์ของรัฐ
  เน่ืองจากขอบเขตและความหมายของคําวา “เงนิแผนดนิ” มีความสาํคญัตอการรกัษาวนิยัการเงนิ
การคลังของประเทศ ซึ่งในทางวิชาการไดมีการใหความหมายของคําวา “เงินแผนดิน” ซึ่งมีขอบเขต
และความหมายที่มีความชัดเจนพอสมควร ประกอบกับศาลรัฐธรรมนูญไดนําเอาแนวความคิดในทาง
วิชาการของนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญดานการเงินการคลัง มาวางเปนแนวทางในการใหความหมาย
ของคําวา “เงินแผนดิน” ดังที่ปรากฏในคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓-๔/๒๕๕๗ ดังนั้น เพื่อใหเกิด
ความชัดเจนและปองกันปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการรับและการจาย “เงินแผนดิน” ดังทีเ่คย
เกิดขึ้นมาในอดตี ควรมกีารพฒันาความหมายของคําวา “เงนิแผนดนิ” ใหมีคาบงัคบัในระบบกฎหมาย 
ในการนี ้ จึงควรบัญญัติความหมายของคําวา “เงินแผนดิน” ใหชัดเจนไวในกฎหมายวาดวยวินัย
การเงินการคลังของรัฐ ซึ ่งจะเปนกฎหมายใหมทีจ่ะมีการตราขึ ้นใชบังคับเมื ่อรางรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... ที่ผานความเห็นชอบจากประชาชนในการออกเสียงประชามติ
ไดมีการประกาศใชเปนรัฐธรรมนูญโดยสมบูรณตอไป   

 ๑๕สุปรียา แกวละเอียด, อางแลวเชิงอรรถที่ ๕, หนา ๖.
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คําคม

จุลนิติ๑๓๐

พระราชดํารัส

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ

พระราชทานแกคณะบุคคลตาง ๆ ที่เขาเฝาถวายชัยมงคล
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต

วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๖
(คัดลอกจากหนังสือประมวลพระราชดํารัส สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 

ที่เกี่ยวของกับปาไมและสิ่งแวดลอม หนา ๒๓)

 “...นํ้าตกนี่แหละคือคุณสมบัติของปาที่เราตองมีปาเอาไวก็เพื่อชวยบรรยากาศใหมี
ความสมดุลกัน ฝนลงถูกตองตามฤดูกาล การที่เราตัดปาไมกันหมดนี่ ไมใชทําใหไมหมด

จากปาไปเทานั้นนะ มันหมายถึงเราทําลายสภาพบรรยากาศขางบนดวย ซึ่งขณะนี้

นกัวิทยาศาสตรกบ็อกทัว่โลกกาํลงัเปนอยางนัน้ แปลวาเปล่ียนแปลงไปหมดเลย จะมีความ

แลงทีท่ารณุทีส่ดุ แลวแลงเขา ๆ  ทกุที นีป่ระชาชนมากขึน้ อากาศไมมีนํา้จะใชจะรับประทาน 

ไหนจะใชในโครงการอุตสาหกรรมตาง ๆ ไหนจะใชสวนตัว จะทําอยางไร เพราะฉะนั้น

พระอริยบุคคลทั้งหลายที่เสด็จฯ ไปกราบไหวก็สอนเสมอเลยวา คนเรานี้ ควรจะพอใจใน

ทางสวยกลาง ไมใชลุกขึ้นจะมาเปนมหาอํานาจ ที่เปนเมืองอุตสาหกรรมหนักหมดใหทํา

พอสมควร ใหทุกคนไดรับความสุขความสบายพอสมควร...”



ก.ค. - ส.ค. ๕๙ ๑๓๑

มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ : Legal re f lection

จุลนิติ

¹ÒÂÇÃªÑÂ  áÊ¹ÊÕÃÐ
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

ขอพิจารณาเกี่ยวกับการกําหนด
คุณสมบัติและลักษณะตองหาม
หรือเหตุแหงการพนจากตําแหนง
เนื่องจากการเปนบุคคลลมละลาย

ความนํา

 พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ และที่แกไขเพิ่มเติม นั้น มีวัตถุประสงคสําคัญ
ในการที่จะเขามาแกไขปญหากรณีทีลู่กหนี้มีหนี้สินลนพนตัวหรือไมอยูในสภาวะที่จะรับผิดชอบ
ในหนี้ของตนได มาตรการตาง ๆ ตามทีป่รากฏในกฎหมายฉบับนี้นั้นจึงเปนเรื่องของการดําเนินการ
เพื่อการชําระสะสางหนี้สินของบุคคลที่มีหนี้สินลนพนตัวใหแกบรรดาเจาหนี้ทัง้หลายของลูกหนี้และ
เพื่อเปนการปองกันไมใหลูกหนี้ดังกลาวกอหนี้สินอีกตอไป เชน มาตรการรวบรวมและจัดการทรัพยสิน
ของลูกหนี้ใหไดมากที่สุด มาตรการจํากัดอํานาจลูกหนี้ในการจัดการทรัพยสินเพื่อปองกันการจําหนาย
จายโอนทรพัย การวางระบบการแบงเฉลี่ยทรพัยเพื่อการชาํระหน้ีใหเกิดความเปนธรรมไมเกิดการเสยีเปรยีบ
และไดเปรียบในระหวางเจาหนี้ดวยกัน เปนตน รวมถึงการวางมาตรการที่ทําใหลูกหนี้สามารถหลุดพน
จากการลมละลายเพื่อชวยเหลือบุคคลลมละลายทีสุ่จริตใหสามารถหลุดพนจากหนี้เดิมเพื่อทีจ่ะ
ไดกลับมามีความสามารถดําเนินเศรษฐกิจตามปกติไดตอไป เชน การประนอมหนี ้ การปลดจาก
การลมละลาย การยกเลิกการลมละลาย เปนตน๑ อยางไรกต็าม ปจจบุนัปรากฏวาไดมีกฎหมายหลายฉบบั
ดวยกันไดนําเอาผลแหงการเปนบุคคลลมละลายดังกลาวมาเปนขอจํากัดในการรับเขาทํางาน
และเปนเหตุใหพนจากหนาที ่ ดวยการกําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามหรือเหตุแหงการ
พนตําแหนงเนื่องจากเปนบุคคลลมละลาย ซึ่งในวารสารจุลนิติฉบับกอน ผูเขียนไดนําเสนอเรื่อง 
การตกเปนบุคคลลมละลายกับสถานภาพของการเปนขาราชการรัฐสภาสามัญ ซึ่งทางทานผูอาน
คงไดทราบถงึหลักเกณฑและผลของการกาํหนดลกัษณะตองหามในการดาํรงตาํแหนงและเหตแุหงการ
พนจากตําแหนงขาราชการรฐัสภาสามัญตามท่ีไดบญัญตัไิวในพระราชบญัญตัริะเบยีบขาราชการรฐัสภา 
พ.ศ. ๒๕๕๔ แลว
 สําหรบัฉบับน้ี จงึขอนําเสนอขอมูลเกี่ยวกบัรปูแบบในการกาํหนดคณุสมบตัแิละลกัษณะตองหาม
หรอืเหตุแหงการพนจากตําแหนงเน่ืองจากการเปนบคุคลลมละลายตามที่ปรากฏในกฎหมายฉบบัอื่น ๆ  
นอกจากทีไ่ดบัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ รวมถึงขอพิจารณา
ถึงความจําเปนในการบัญญัติหลักการดังกลาวเอาไวในกฎหมาย

๑รองศาสตราจารยสุธีร  ศุภนิตย, หลักกฎหมายลมละลายและการฟนฟูกิจการ (กรุงเทพฯ : วิญูชน), หนา ๑๗–๑๙.
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ขอพิจารณาเกี่ยวกับการกําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหาม
หรือเหตุแหงการพนจากตําแหนงเนื่องจากการเปนบุคคลลมละลาย

จุลนิติ

 ทั้งนี้ จากการศึกษาพบวา การกําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามหรือเหตุแหงการพนจาก
ตาํแหนงโดยเหตุของการตกเปนบคุคลลมละลาย จะนาํมาพจิารณาใชสาํหรบับคุคลทีด่าํรงตาํแหนงตาง ๆ  
ทั้งการเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิหรือกรรมการท่ีมาจากการแตงตั้ง การเปนสมาชิก หรือพนักงาน
เจาหนาท่ี หรอืขาราชการ และผูมาขออนญุาตจากทางราชการ โดยมถีอยคาํทีใ่ชหรอืบญัญตัแิตกตางกนั
รวม ๕ แบบ ดังนี้

 รูปแบบที่หนึ่ง การกําหนดลักษณะตองหามหรือเหตุแหงการพนจากตําแหนง
เนื่องจาก “เปนบุคคลมีหนี้สินลนพนตัว”
 คําวา “เปนบุคคลมีหนี้สินลนพนตัว” นั้น ตามพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
ไมไดกําหนดบทนิยามหรือคําวิเคราะหศัพทไวโดยเฉพาะวาบุคคลมีหนี้สินลนพนตัวมีความหมาย
เปนประการใด แตเปนทีพ่อทําความเขาใจกันโดยท่ัวไปวา เปนสภาวการณทีล่กูหน้ีมหีน้ีสนิเปนจํานวนมาก
จนเกินกวาปริมาณทรัพยสินที่ตนมีอยูทั้งหมด อันทําใหไมสามารถจะชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ของตนได 
หรืออาจกลาวอีกนัยหน่ึงไดวาลูกหน้ีมีสถานะทางการเงินที่ไมสามารถรับผิดชอบตอหน้ีสินทั้งหมด
ที่ตนไดกอขึ้น๒  
 อยางไรกด็ ีการทีจ่ะรูไดวาบคุคลมหีนีส้นิลนพนตวัหรอืไม จาํตองพสิจูนถงึการมอียูของทรพัยสนิ
และหน้ีสินของลูกหน้ีวามีเทาไรอันเปนเร่ืองยากท่ีจะพิสูจน มาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติลมละลาย 
พุทธศักราช ๒๔๘๓ จึงไดกําหนดขอสันนิษฐานวามีเหตุใดบางที่ใหสันนิษฐานไวกอนวาลูกหนี้
มหีนีส้นิลนพนตัว ซึง่บญัญตัไิวใหเหน็เปนสงัเขปเทานัน้วา ถามเีหตอุยางหนึง่อยางใดดงับทสนันษิฐานไว
เกิดขึ้นใหสันนิษฐานวาลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัว แตหากมีเหตุอื่นเกิดขึ้นนอกจากที่ระบุไวแลว
ศาลอาจถือวาลูกหน้ีมีหนี้สินลนพนตัวได เชน จําเลยนอกจากจะไมใชหน้ีโจทกแลว ยังมีเจาหนี้อ่ืน
ที่จําเลยไมใชหนี้เหมือนกัน ทั้งทรัพยสินของจําเลยก็ไมปรากฏวามีเทาใดกันแน๓ เปนตน 
 ตัวอยางของกฎหมายท่ีกําหนดลักษณะตองหามหรือเหตุแหงการพนจากตําแหนงเน่ืองจาก 
“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
พเิศษ เพ่ือบรรจุเปนขาราชการอัยการและแตงตัง้ใหดาํรงตําแหนงอยัการผูชวยตองมคีณุสมบตัแิละไมมี
ลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้...ข. ลักษณะตองหาม... (๒) เปนผูมีหนี้สินลนพนตัว

๒อางแลว เชิงอรรถที่ ๑, หนา ๒๘. 
๓คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๙๑/๒๔๘๕.
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   มาตรา ๕๔ วรรคสอง ผูสอบคัดเลือกคนใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม
ตามมาตรา ๔๙ ...ใหผูนั้นไมมีสิทธิไดรับการบรรจุเปนขาราชการอัยการตามผลการสอบคัดเลือกนั้น
 (๓) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕
   มาตรา ๙ ผูซึ ่งจะไดรับแตงตั้งเปนขาราชการการเมืองตําแหนงอื่นนอกจากตําแหนง
รัฐมนตรี ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้... (๖) ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว
    มาตรา ๑๐ ขาราชการการเมืองนอกจากตําแหนงรัฐมนตรีออกจากตําแหนงเมื่อ... (๕) 
ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๙

 รูปแบบทีส่อง การกําหนดลักษณะตองหามหรือเหตุแหงการพนจากตําแหนง
เนื่องจาก “เปนบุคคลลมละลาย”
 คําวา “เปนบุคคลลมละลาย” นี้ ไดมีคําพิพากษาศาลฎีกาที ่ ๗๖๓/๒๕๒๗ วินิจฉัย
เกี ่ยวกับสถานภาพของการเปนบุคคลลมละลายในอันจะเขาลักษณะตองหามหรือเหตุแหงการ
พนจากตําแหนงตามกฎหมาย นั้น จะเริม่ตนมีผลเมือ่ศาลพพิากษาใหลูกหนีล้มละลายแลวเทานัน้ 
นอกจากนี ้คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที ่๔) ไดเคยใหความเห็นตามทีป่รากฏในบันทึกสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง คุณสมบัติการเปนขาราชการครูตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ กรณีขาราชการครูถูกศาลพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย (เรื่องเสร็จ
ที่ ๑๑๓๓/๒๕๕๕) ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา มีความเห็นวา เมื่อศาลในคดีลมละลายไดพิพากษา
ใหบุคคลใดเปนบุคคลลมละลายแลวบุคคลนั้นยอมเปนผู มีลักษณะตองหามหรือเปนเหตุใหตอง
พนจากตําแหนงตามทีก่ฎหมายกําหนดนับตั ง้แต วันทีศ่าล
มีคําพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายเปนตนไป แมจะเปน
คําพิพากษาของศาลชั้นตนก็ตามโดยไมจําตองรอใหคดีถึงที่สุด 
อยางไรก็ตาม หากศาลในคดีลมละลายไดมีคําสั ่งยกเลิกการ
ลมละลายของบุคคลนัน้แลว ในกรณีเชนนี้ยอมถือไดวาบุคคลนั้น
ไดพนจากสถานภาพการเปนบุคคลลมละลายแลว จึงไมมีลักษณะ
ตองหามตามกฎหมายอกีตอไป 
 จากคําพิพากษาของศาลฎีกาและความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาดังกลาว จะเห็นไดวา 
สถานภาพของการเปนบุคคลลมละลายในอันจะเขาลักษณะตองหามหรือเหตุแหงการพนจากตําแหนง
เนือ่งจาก “เปนบุคคลลมละลาย” นั้นจะเริ ่มตนมีผลทางกฎหมายเมื่อศาลพิพากษาใหลูกหนี้
ลมละลาย โดยไมจําตองรอใหคดีถึงที่สุด แตหากตอมาบุคคลนั้นไดพนจากสถานภาพการเปน
บุคคลลมละลายแลวก็ถือไดวาเปนผู ทีไ่มมีลักษณะตองหามหรือเหตุแหงการพนจากตําแหนง
เนื่องจาก “เปนบุคคลลมละลาย” อีกตอไป  
 ตัวอยางของกฎหมายที่กําหนดลักษณะตองหามหรือเหตุแหงการพนจากตําแหนงเนื่องจาก 
“เปนบุคคลลมละลาย” เชน 

creo
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 (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 หากภายหลังปรากฏวาขาดคุณสมบัตทิัว่ไปหรือมลีกัษณะตองหามโดยไมไดรบัการยกเวน
ตามมาตรา ๓๖ หรอืขาดคณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหนงน้ันโดยไมไดรบัอนมุตัจิาก ก.พ. ตามมาตรา ๖๒ 
อยูกอนก็ดี มีกรณีตองหาอยู กอนและภายหลังเปนผู ขาดคุณสมบัติเน่ืองจากกรณีตองหานั้นก็ดี 
ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งใหผูนั้นออกจากราชการโดยพลัน...
 (๓) พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗
   มาตรา ๕ ใหมีคณะกรรมการคดีพิเศษ เรียกโดยยอวา “กคพ.” ประกอบดวย... และ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจํานวนเกาคน และในจํานวนนี้ตองมีบุคคลซึ่งมีความรู
ความเชีย่วชาญในดานเศรษฐศาสตร การเงนิการธนาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศ หรอืกฎหมาย อยางนอย
ดานละหนึ่งคนเปนกรรมการ
    มาตรา ๖ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้... 
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย...
    มาตรา ๘  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวฒุพินจากตําแหนง
เมื่อ... (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๖

 รูปแบบท่ีสาม การกําหนดลักษณะตองหามหรือเหตุแหงการพนจากตําแหนง
เนื่องจาก “เปนบุคคลลมละลายซึ่งศาลยังไมสั่งใหพนจากคดี” 
 คาํวา “เปนบคุคลลมละลายซึง่ศาลยงัไมสัง่ใหพนจากคดี” ไดมคีาํพพิากษาศาลฎีกาท่ี ๑๘/๒๕๔๘ 
วนิจิฉยัในประเดน็เกีย่วกบัสถานภาพของการเปนบคุคลลมละลายซ่ึงศาลยังไมสัง่ใหพนจากคดใีนอนัทีจ่ะ
เขาลักษณะตองหามหรือเหตุแหงการพนจากตําแหนงตามกฎหมายไววา ตามพระราชบัญญัตปิระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ 
บัญญัติวา “บุคคลซ่ึงจะมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกต้ัง 
หรือจะมีสิทธิไดรับการเสนอชื่อในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ” และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
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พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๐๙ บัญญัติวา “บุคคลมีผูลักษณะดังตอไปนี้ เปนบุคคลตองหามมิให
ใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร คือ... (๒) เปนบุคคลลมละลายซึ่งศาลยังไมสั่ง
ใหพนจากคด”ี ดังนี้ เมือ่ปรากฏวาขณะทีผู่รองสมคัรรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในวันที ่
๑๐ มกราคม ๒๕๔๘ ผูรองไดถูกศาลแพงธนบุรีพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายและศาลแพงธนบุรี
ยังไมไดสั่งใหพนจากคดี แมคดีดังกลาวยังไมถึงทีสุ่ดเนื่องจากผูรองไดยืน่อุทธรณคําพิพากษาก็ตาม 
ผูรองก็ไดชื่อวาเปนบุคคลลมละลายซึ่งศาลยังไมสั่งใหพนจากคดี และเปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ มาตรา ๑๐๙ (๒) 
 จากคําพิพากษาศาลฎีกาดังกลาว ยอมเห็นไดวาคําวา “เปนบุคคลลมละลายซึ่งศาลยังไมสั่ง
ใหพนจากคด”ี จงึหมายความถงึ เปนบคุคลลมละลายซึ่งศาลยังไมสั่งใหหลดุพนจากสถานะของการเปน
บุคคลลมละลาย 
 ท้ังนี้ การทีล่กูหนีท้ีถู่กพิพากษาใหลมละลายจะหลุดพน
จากการลมละลายไดตองเปนไปตามวิธีการที่กฎหมายลมละลาย
กําหนดไว อันไดแก การประนอมหนี้หลังลมละลาย การปลดจาก
การลมละลาย การยกเลิกการลมละลาย และการพนจากการ
ลมละลายโดยอัตโนมัติเมือ่ครบกําหนด ๓ ปนับแตวันที ่ศาล
ไดพิพากษาใหลมละลาย๔  
 ตัวอยางของกฎหมายที่กําหนดลักษณะตองหามหรือเหตุแหงการพนจากตําแหนงเนื่องจาก 
“เปนบุคคลลมละลายซึ่งศาลยังไมสั่งใหพนจากคดี” เชน 
 (๑) พระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓
    มาตรา ๗  สมาชิกตองมคีณุสมบตัแิละไมมลีกัษณะตองหาม ดงัตอไปน้ี...(๒) ไมเปนบคุคล
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) พระราชบญัญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
    มาตรา ๑๒ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา คณะกรรมการคุรุสภา ประกอบดวย... 
(๑) ประธานกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิทีม่ีความรู ความเชี่ยวชาญ และ

๔อางแลว เชิงอรรถที่ ๑, หนา ๑๘๗.
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ขอพิจารณาเกี่ยวกับการกําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหาม
หรือเหตุแหงการพนจากตําแหนงเนื่องจากการเปนบุคคลลมละลาย

จุลนิติ

ประสบการณสูงดานการศึกษา มนุษยศาสตร สังคมศาสตร หรือกฎหมาย...(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
จํานวนเจ็ดคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผู ที่มีความรู  ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูง
ดานการบริหารการศึกษา การอาชีวศึกษา การศึกษาพิเศษ มนุษยศาสตร สังคมศาสตร วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี และกฎหมายดานละหน่ึงคน ซึ่งในจํานวนน้ีตองเปนผูที่เปนหรือเคยเปนครู ผูบริหาร
สถานศึกษา หรือผูบริหารการศึกษา ไมนอยกวาสามคน
  มาตรา ๑๓ ประธานกรรมการ กรรมการผูทรงคุณวฒุ ิตองมคีณุสมบตัทิัว่ไป และไมมลีกัษณะ
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

 รูปแบบที่สี่ การกําหนดลักษณะตองหามหรือเหตุแหงการพนจากตําแหนง
เนื่องจาก “เคยเปนบุคคลลมละลาย”
 การกําหนดลักษณะตองหามหรือเหตุแหงการพนจากตําแหนงเนื่องจาก “เคยเปนบุคคล
ลมละลาย” นี้ ยอมมีความแตกตางจากกรณีการกําหนดลักษณะตองหามหรือเหตุแหงการพนจาก
ตําแหนงเนื่องจาก “เปนบุคคลลมละลาย” หรือ “เปนบุคคลลมละลายซึ่งศาลยังไมสั่งใหพนจากคดี” 
เพราะจะทาํใหบคุคลดังกลาวจะไมมโีอกาสในการเขาสูตาํแหนงหรอืการประกอบการใด ๆ  ตามทีก่ฎหมาย
กําหนดไดเลยแมตอมาจะพนจากสถานะของการเปนบุคคลลมละลายแลวก็ตาม
 ตัวอยางของกฎหมายท่ีกําหนดลักษณะตองหามหรือเหตุแหงการพนจากตําแหนงเน่ืองจาก 
“เคยเปนบุคคลลมละลาย” เชน
 (๑) พระราชบัญญัติออยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗
    มาตรา ๙ วรรคหน่ึง ใหมีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกวา “คณะกรรมการออยและ
นํ้าตาลทราย” ประกอบดวยผูซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณแตงตั้งจากขาราชการ
ในกระทรวงเกษตรและสหกรณหนึ่งคน ผูซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยแตงตั้งจากขาราชการ
ในกระทรวงพาณิชยสองคน ผูซึง่รฐัมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมแตงตัง้จากขาราชการในกระทรวง
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
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มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ : Legal re f lection

จุลนิติ

    มาตรา ๑๖๒ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการตลาดหลักทรัพย
พนจากตําแหนงเมื่อ... (๑) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๖๐
 (๓) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. ๒๕๓๕
   มาตรา ๑๗  ผูเริม่จัดตัง้บริษัทตอง... (๔) ไมเปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือน
ไรความสามารถ หรือไมเปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย และ...

 รูปแบบทีห่า การกําหนดลักษณะตองหามหรือเหตุแหงการพนจากตําแหนง
เนื่องจาก “เคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต” 
 คําวา “บุคคลลมละลายทุจริต” ไดปรากฏในบทนิยามตามมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติ
ลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ โดยใหหมายถึง บุคคลลมละลายทีถู่กศาลพิพากษาวามีความผิด
ตามมาตรา ๑๖๓ ถึงมาตรา ๑๗๐ แหงพระราชบัญญัตินี ้
หรือเป นบุคคลลมละลายอันเนื ่องมาจากหรือเกี ่ยวเนื ่องกับ
การกระทาํความผิดฐานยักยอกหรือฉอโกงประชาชนตามประมวล
กฎหมายอาญา หรือการกระทําความผิดอันมีลักษณะเปนการ
กูยืมเงนิท่ีเปนการฉอโกงประชาชนตามกฎหมายวาดวยการกูยืมเงนิ
ที่เปนการฉอโกงประชาชน 
 โดยผลของการเปนบุคคลลมละลายทุจริต นั้น นอกจากกฎหมายไดกําหนดหามมิใหศาลสั่ง
ใหลูกหนี้ไดรับการปลดจากลมละลายตามมาตรา ๗๑ และไมสามารถไดรับการปลดจากการลมละลาย
ทันทีท่ีพนกาํหนดระยะเวลา ๓ ปนับแตวนัท่ีศาลพพิากษาใหลมละลายตามมาตรา ๘๑/๑ แลว กยั็งอาจ
มีความผิดตองระวางโทษปรับหรือจําคุกตามที่กฎหมายกําหนดดวย๕

 ตัวอยางของกฎหมายที่กําหนดลักษณะตองหามหรือเหตุแหงการพนจากตําแหนงเนื่องจาก 
“เคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต” เชน 
 (๑) พระราชบัญญติัคุณสมบติัมาตรฐานสาํหรบักรรมการและพนักงานรฐัวสิาหกจิ 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 ใหมคีณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ประกอบดวย... และผูทรงคุณวุฒิ
ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีความรู ความสามารถ และประสบการณเปนที่ประจักษในดานการคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนจํานวนหกคน เปนกรรมการ...

๕ศาสตราจารย (พิเศษ) วิชา มหาคุณ, คําอธิบายกฎหมายลมละลายและการฟนฟูกิจการของลูกหนี้, (กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ),
หนา ๓๕. 
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ขอพิจารณาเกี่ยวกับการกําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหาม
หรือเหตุแหงการพนจากตําแหนงเนื่องจากการเปนบุคคลลมละลาย

จุลนิติ

   มาตรา ๑๔ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้... 
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต
   มาตรา ๑๖ นอกจากการพนจากตาํแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคณุวฒุพินจากตาํแหนง
เมื่อ... (๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๔
 (๓) พระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
   มาตรา ๗๑ กรรมการสมาคมกฬีาตองมคีณุสมบตัแิละไมมลีกัษณะตองหามตามทีก่าํหนดไว
ในขอบังคับของสมาคมกีฬา และตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปน้ี...(๒) ไมเปน
บุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต

บทสรุป
 จากหลักการของกฎหมายในแตละรูปแบบดังที่ไดกลาวมาโดยลําดับจะพิจารณาเห็นไดวา 
การกําหนดลักษณะตองหามหรือเหตุแหงการพนจากตําแหนงเน่ืองจากการเปนบุคคลลมละลาย
ของบุคคลผูดํารงตําแหนงตาง ๆ นั้นอาจไมไดมีความเกี่ยวของในเร่ืองการจัดการทรัพยสินหรือ
มีผลกระทบโดยตรงหากวาบุคคลน้ันจะมีสถานภาพเปนบุคคลลมละลายแตอยางใด ซึ่งบางคร้ัง
การบัญญัติกฎหมายเพื่อจํากัดสิทธิบุคคลลมละลายดังกลาวก็อาจทําใหรัฐตองสูญเสียบุคลากร
ผู มีความรู ความสามารถและประสบการณในการทํางานโดยไมจําเปน อีกทั้งยังเปนการซํ้าเติม
บุคคลลมละลายใหไมสามารถหาเงินเพื่อนํามาชําระหนี้ใหแกบรรดาเจาหนี้ไดซึ่งไมสอดคลองกับ
วตัถปุระสงคของกฎหมายลมละลายท่ีตองการใหบคุคลลมละลายสามารถกลับไปเร่ิมตนชวีติทางสังคม
และเศรษฐกิจไดใหม นอกจากนี้ในการกําหนดลักษณะตองหามหรือเหตุแหงการพนจากตําแหนง
เนื่องจาก “การเคยเปนบุคคลลมละลาย” ทุกกรณีโดยไมแบงแยกประเภทวาเปนบุคคลลมละลาย
โดยสจุริตหรือโดยทุจรติ นัน้ อาจเปนการบัญญตักิฎหมายท่ีจาํกัดสทิธเิสรภีาพของบุคคลจนเกินสมควร 
ทั้งนี้ เนื่องจากมีผลเปนการตัดสิทธิบุคคลลมละลายโดยสุจริตในการดํารงตําแหนงไปโดยปริยายดวย
ทั้งที่บุคคลลมละลายโดยไมไดทุจริตนั้น ๆ จะไดพนจากสถานะของการเปนบุคคลลมละลายไปแลว
 อยางไรก็ดี ในบางกรณีกฎหมายยอมมีความจําเปนที่ตองคงบทบัญญัติจํากัดสิทธิเสรีภาพของ
บคุคลลมละลายไว เนือ่งจากตาํแหนงหนาทีบ่างตาํแหนงนัน้มคีวามจาํเปนทีจ่ะตองไดรบัความไววางใจ
และความเชือ่ถอื โดยเฉพาะในเรือ่งทีเ่กีย่วกับการจดัการทรพัยสนิ เชน การเปนกรรมการ หรอืพนกังาน
ในสวนที่เกี่ยวกับการเงิน ธุรกิจ การดูแลหลักทรัพย หรือการจัดการกองทุน เปนตน  ทั้งนี้ เพราะการ
ตกเปนบุคคลลมละลายยอมแสดงใหเห็นอยูวาเปนผูที่อาจไมมีความสามารถเพียงพอในการบริหาร
ทางการเงนิหรือทางธุรกิจไดอยางมีนัยสําคัญอยูในตัว
 ดงันัน้ ในการกาํหนดคณุสมบตัแิละลกัษณะตองหามหรอืเหตแุหงการพนจากตาํแหนงเนือ่งจาก
เปนบุคคลลมละลาย จึงตองพิจารณาถึงเหตุผลและความจําเปนที่ตองจํากัดสิทธิเสรีภาพในการ
ดํารงตําแหนงตามท่ีกําหนดในกฎหมายแตละฉบับเปนสําคัญ เพราะการกําหนดลักษณะตองหาม
หรอืเหตแุหงการพนจากตาํแหนงเนือ่งจากเปนบคุคลลมละลายในกฎหมายบางฉบบัอาจมคีวามจาํเปน
แตในกฎหมายบางฉบับอาจมีไมความจําเปนดังที่กลาวมา  
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การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

 ทั้งนี้ จากจุดเริ่มตนของพลังงานนิวเคลียรหรือเทคโนโลยีนิวเคลียรเมื่อ ๑๒๑ ปกอน ไดมี
การศึกษาคนควาและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียรเรื่อยมาจนกระทั่งไดกลายมาเปนสิ่งทีม่ีความสําคัญ
และจําเปนตอการดําเนินชีวิตของมนุษย อยางไรก็ดี มนุษยชาติไดตระหนักแลววาเทคโนโลยีนิวเคลียร
อาจกอใหเกิดผลเสียขึน้ไดหากถูกนําไปใชอยางผิดวิธีหรือใชโดยประมาทปราศจากการควบคุม และ
การใชประโยชนจากเทคโนโลยีนิวเคลียรนั้นควรอยูภายใตการควบคุมของกฎหมายอยางเครงครัด 
ดังนั้น เพื่อใหทราบถึงหลักกฎหมายที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลการใชประโยชนจากเทคโนโลยี
นิวเคลียรของประเทศตาง ๆ อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนากฎหมายของประเทศไทยในอนาคต 

 ดังน้ัน คอลัมน การปฏริปูกฎหมาย : LAW REFORM จงึขอนาํเสนอบทความ เรื่อง “เกรด็แนวคดิ
จากกฎหมายนิวเคลียรของตางประเทศ” ดังนี้ 

 ๑. กฎหมายนิวเคลียรระหวางประเทศ
   นับตั้งแตสงครามโลก ครั้งที่ ๒ สิ้นสุดลงดวยอานุภาพของระเบิดนิวเคลียร ภายใต

ภาพความทรงจําอันเลวรายที่มนุษยชาติยากจะลืมเลือน องคการสหประชาชาติซึ่งเกิดขึ้นมาภายหลัง
การสิ้นสุดลงของสงครามโลกครั้งที่ ๒ ไดเปนตัวกลางสําคัญในการหามมิใหประเทศตาง ๆ ผลิตอาวุธ
นิวเคลียรเพื่อการสงครามขึ้นมาอีก ดังนั้น กฎหมายระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับนิวเคลียรในชวงนั้น
จึงมุงเนนในเรื่องของการหามทดลองอาวุธนิวเคลียรและการไมแพรขยายอาวุธนิวเคลียร เชน สนธิ
สญัญาวาดวยการหามทดลองอาวธุนวิเคลยีรในชั้นบรรยากาศ อวกาศ และใตนํ้า ค.ศ. ๑๙๖๓ สนธสิญัญา
ฉบับนี้กําหนดหามมิใหประเทศสมาชิกดําเนินการระเบิดทดลองอาวุธนิวเคลียร ณ สถานที่ใด ๆ  ภายใต
เขตอํานาจหรือการควบคุมของตน รวมทั้งในบรรยากาศ หวงอวกาศ หรือใตนํ้า นานนํ้าอาณาเขต 
ทะเลหลวง หรอืในส่ิงแวดลอมอ่ืนใดถาการระเบดิเชนวาน้ันกอใหเกิดกากกมัมันตรงัสกีระจายออกนอก
ขอบเขตดินแดน สนธิสัญญาวาดวยการไมแพรขยายอาวุธนิวเคลียร ค.ศ. ๑๙๖๘ ซึ่งมีสาระสําคัญ 
๑) กาํหนดหามมใิหประเทศทีค่รอบครองอาวธุนิวเคลยีร ซ่ึงไดแก สหรฐัอเมรกิา อังกฤษ รสัเซีย ฝรั่งเศส 
และจีน สงเสริมหรือชวยใหประเทศอื่น ผลิต หรือครอบครองอาวุธนิวเคลียร และหามประเทศที่ไมได
ครอบครองอาวุธนิวเคลียรรับ แสวงหา หรือขอความชวยเหลือในการผลิตอาวุธนิวเคลียร ๒) กําหนด
ใหประเทศสมาชิกหารอืเกี่ยวกบัมาตรการเพือ่ยุตกิารแขงขนัการสะสมอาวธุนิวเคลยีรและการลดอาวธุ
นิวเคลียร และ ๓) ประเทศสมาชิกยังมีสิทธิในการพัฒนา วิจัย ผลิต และใชพลังงานนิวเคลียรดวย
วัตถุประสงคทางสันติ แตตองเปนไปตามหลักการไมแพรขยายอาวุธนิวเคลียร 

   นอกจากนี้ ยังมกีลุมของกฎหมายระหวางประเทศทีเ่ก่ียวของกับความรบัผดิทางแพง
ในกจิกรรมที่เกี่ยวของกบันิวเคลยีรเพื่อใหตระหนักถงึปญหาความรายแรงทางนิวเคลยีร เชน อนสุญัญา
กรุงเวียนนาวาดวยความรับผิดทางแพงในความเสียหายทางนิวเคลียร ค.ศ. ๑๙๖๓ รวมถึงความตกลง
ของกลุมประเทศในระดับภูมิภาคในเรื่องนิวเคลียร เชน ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีการจัดทํา
สนธิสัญญาวาดวยเขตปลอดอาวุธนิวเคลียรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ค.ศ. ๑๙๙๕ หรือสนธิสัญญา
กรุงเทพ เปนสนธิสัญญาระงับอาวุธนิวเคลียรระหวาง ๑๐ ประเทศสมาชิกอาเซียน ไดแก บรูไน กัมพูชา 
อินโดนีเซยี มาเลเซยี เมียนมาร สิงคโปร เวยีดนาม ลาว ฟลปิปนส และไทย มีสาระสําคัญ คือ หามมิให
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เกร็ดแนวคิดจากกฎหมายนิวเคลียรของตางประเทศ 

ประเทศสมาชิกพัฒนา ผลิต ครอบครอง ควบคุมอาวุธนิวเคลียร สถานีอาวุธนิวเคลียร ทดสอบหรือใช
อาวุธนิวเคลียรภายในหรือนอกเขตสนธิสัญญา และไมแสวงหาความชวยเหลือใด ๆ ในเรื่องนี้ รวมทั้ง
ไมจดัหาแหลงหรอืวสัดหุรอืเครือ่งมอืใหแกประเทศใด ๆ  ยกเวนเสยีแตอยูภายใตขอตกลงดานการปองกัน
ของ IAEA ตลอดจนไมทําการทิ้งสารพิษกัมมันตรังสีภายในเขตสนธิสัญญาอีกดวย 

   อยางไรก็ดี เมื่อความวิตกกังวลในเรื่องอาวุธนิวเคลียรไดคลี่คลายลงไปเพราะ
มนุษยชาติไดตระหนักถึงความสําคัญของการไมแพรขยายอาวุธนิวเคลียร ประกอบกับไดเกิดวิกฤต
พลังงานโดยเฉพาะนํ้ามันและกาซธรรมชาติ ทําใหหลายประเทศหันมาสนใจพัฒนาพลังงานนิวเคลียร
ในทางสันติมากข้ึน โดยการสรางโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร กฎหมายระหวางประเทศในระยะหลัง
จงึเปนกฎหมายทีเ่กีย่วของกบัการดแูลความปลอดภยัจากโรงไฟฟาพลงังานนวิเคลยีรไมใหเกิดการรัว่ไหล
ของสารกัมมันตรงัสีในทกุขัน้ตอนของการผลิต ควบคูไปกับการไมแพรขยายอาวุธนิวเคลียรซึง่เปนเรือ่ง
ของสนัตภิาพ ซึง่ผลพวงจากการพฒันาโรงไฟฟาพลงังานนวิเคลยีรทัว่โลกนีเ่องทีท่าํใหกฎหมายระหวาง
ประเทศทีเ่กีย่วของกบัการดูแลรกัษาความปลอดภยัของโรงไฟฟานวิเคลยีรไดพฒันาจากความปลอดภยั
ไปสูการคํานึงถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการกับกากกัมมันตรังสี

 ๒. กฎหมายนิวเคลียรของตางประเทศ
   การศึกษารูปแบบการบังคบัใชกฎหมายนิวเคลียรของตางประเทศนับวามคีวามสําคญั

อยางมากตอการพัฒนากฎหมายของประเทศไทย เพราะนอกจากกฎหมายของตางประเทศจะสะทอน
ใหเห็นถึงหลักกฎหมายที่นํามาจากกฎหมายระหวางประเทศแลว การศึกษากฎหมายของตางประเทศ
ยงัทาํใหทราบถึงจดุเดนจดุดอย และหลักกฎหมายท่ีเหมาะสมท่ีจะนาํมาใชพฒันากฎหมายไดในอนาคต 
สาํหรับประเทศท่ีมคีวามกาวหนา มปีระสบการณ และมีพฒันาการดานนิวเคลียรมาอยางยาวนานสมควร
ที่จะพิจารณาศึกษา ไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน ฝรั่งเศส และแคนาดา ดังนี้

   ๒.๑  สหรัฐอเมริกา เปนประเทศหน่ึงที่มีการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียร
ในหลายดานและมีการใชมายาวนาน โดยนโยบายการใชพลงังานนิวเคลียรในชวงแรกจะมุงเนนไปท่ีการ
พฒันาทางการทหารเปนสาํคญั การศกึษาวิจยัในเรือ่งดงักลาวจะถูกปกปดเปนความลบัและถกูควบคมุ
จากรัฐบาลกลางอยางเครงครัด อาจเน่ืองจากในขณะน้ันเปนชวงของสงครามเย็นการพัฒนาพลังงาน
นวิเคลยีรดานอืน่ ๆ  จงึไมไดรบัความสนใจอยางมนียัสาํคญัจากรฐับาลกลาง ซึง่กฎหมายนวิเคลยีรฉบบัแรก
ของสหรัฐอเมริกา คือ Mc Mahon Act ๑๙๔๖ กฎหมายฉบับนี้อาจกลาวไดวาเปนกฎหมายวาดวย
พลังงานนิวเคลียรฉบับแรกของโลก สาระสําคัญของกฎหมายมุงเนนที่การใชพลังงานนิวเคลียรเพื่อ
ประโยชนในทางการทหาร และหามเอกชนใชพลังงานนิวเคลียรในทางการคา โดยมีคณะกรรมการ 
จํานวน ๕ คน เปนผูมีอํานาจในการออกขอกําหนดเพื่อบงัคับเกี่ยวกับการครอบครอง ใช เคลื่อนยาย 
นําเขา สงออกของบุคคลใด ๆ ดวย และไดหามประชาชนเปนเจาของเครื่องปฏิกรณพลังงานนิวเคลียร
อีกดวย สาเหตุที่กฎหมายฉบับนี้มีความเขมงวดอยางมากในกิจการดานพลังงานนิวเคลียร เนื่องมาจาก
นโยบายของสหรัฐอเมริกาในขณะน้ันตองการปกปดความรูดานน้ีไวไมใหเกิดการเผยแพรออกไปสู
ประเทศอืน่ ๆ  ปองกนัการพฒันาอาวธุนิวเคลยีร อยางไรกด็ ีนโยบายดงักลาวของสหรฐัอเมรกิาไมประสบ
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การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

   ๕ศศิวิมล  ชวยดํารง. ความรับผิดตอความเสียหายทางนิวเคลียร. (นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. ๒๕๕๕) หนา ๗๓-๗๘.

สถานประกอบการทางนวิเคลียรแตละประเภท โดยมีจํานวนไมเกนิ ๗๕ ลานเหรยีญ ในกรณท่ีีทําประกนัภยั
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, 
รฐับัญญตัท่ีิ ๒๐๐๕-๗๘๑ ลงวนัท่ี ๑๓ กรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๐๕ วางแนวนโยบายดานพลงังานของประเทศ 
โดยกาํหนดใหหนวยงานของรฐัดานพลงังานเปนผูรบัผดิชอบยุทธศาสตรชาตแิละสงเสรมิการแขงขันเชงิ
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

   ความรบัผิดทางนิวเคลยีร เน่ืองจากฝรั่งเศสเปนประเทศสมาชกิของอนุสญัญาวาดวย
ความรับผิดทางแพงในดานพลังงานนิวเคลียร ที่มีการลงนามที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ ๒๙ 
กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๖๐ หลักกฎหมายดังกลาวของฝรั่งเศสจึงจะเปนไปตามอนุสัญญา สรุปไดดังนี้ 

   ๑) ความรับผิดในความเสียหายตองเกิดจากอุบัติเหตุทางนิวเคลียร ซึ่งหมายถึง
เหตุการณทีก่อใหเกิดความเสียหายตองเกิดหรือเปนผลมาจากวัสดุกัมมันตรังสี วัตถุมีพิษ การระเบิด
หรือวัตถุอันตรายอื่นที่เกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร กากกัมมันตรังสี หรือรังสีที่พบในสถานประกอบการ
ทางนวิเคลยีร โดยผูประกอบการตองรบัผดิในความเสยีหายที่เกิดขึ้นจากอุบติัเหตุทางนิวเคลยีรแกบคุคล
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เกร็ดแนวคิดจากกฎหมายนิวเคลียรของตางประเทศ 

และทรัพยสิน เวนแต สถานประกอบการทางนิวเคลียรหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืนที่อยูในบริเวณสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร รวมทั้งทรัพยสินอ่ืนที่อยูในบริเวณประกอบการทางนิวเคลียรและมีการใช
ประโยชนที่สัมพันธกันดวย 

   ๒) ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดจากการ
ขนสงหรือเก็บรักษาวัตถุนิวเคลียรสามารถแบงความรับผิดได
เปนกรณี ๆ คือ หากเปนการขนสงวัตถุนิวเคลียรออกไปนอก
บรเิวณสถานประกอบการทางนวิเคลยีร  ผูประกอบการทีข่นสง
ออกไปตองเปนผูรบัผดิชอบในความเสียหายท่ีเกิดขึ้น แตหาก
เปนการขนสงวัตถุนิวเคลียรมายังบริเวณสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียรและเกิดอุบัติเหตุขึ้น ผูประกอบการที่เปนผูรับ
วัตถุนิวเคลียรตองรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นเฉพาะ
ในกรณีที่ไดโอนกรรมสิทธิ์วัตถุนิวเคลียรมาตามสัญญาแลว 
หรอืไดมกีารเก็บรกัษาวัตถนุวิเคลยีรแลว หรอืไดเกบ็รกัษาวตัถุ
นิวเคลียรจากผูประกอบการเคร่ืองปฏิกรณนิวเคลียรซึ่งเปน
สวนหนึง่ของการคมนาคม หรอืไดจดัสงวัตถนุวิเคลยีรโดยบคุคล
ที่อยูในดินแดนของประเทศที่ไมไดเปนสมาชิกในอนุสัญญาซึ่งผูประกอบการไดใหความยินยอมเปน
หนังสือและรับผิดชอบในการขนสง โดยตองขนสงออกนอกดินแดนของประเทศที่ไมไดเปนภาคี
ในอนุสัญญาแลว

  ๓) ผูประกอบการตองจัดใหมีการประกันภัยตามจํานวนเงินที่กําหนดไว และเงินที่
ไดมาจากการประกันภัยหรือการคํ้าประกัน ตองนํามาใชเพื่อเยียวยาความเสียหายจากอุบัติเหตุทาง
นวิเคลียรเทานัน้ สาํหรบัการขนสงวัตถนุวิเคลยีร อยางไรก็ตาม ผูประกอบการไมตองรบัผดิในความเสยีหาย
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 

   จากหลักเกณฑความรับผดิในความเสียหายทางนิวเคลียรดงักลาว สามารถสรุปหลัก
ความรับผิดของผูประกอบการไดดังน้ี หลักความรับผิดอยางเด็ดขาด กําหนดใหผูประกอบการตอง
รับผิดอยางเด็ดขาดตอบุคคลที่สามซึ่งไดรับความเสียหายจากอุบัติเหตุทางนิวเคลียร โดยผูเสียหาย
ไมจาํตองพสิจูนการกระทําผดิของผูประกอบการ หลกัความรบัผดิแตผูเดยีว ผูประกอบการตองรบัผดิชอบ
ในความเสียหายท่ีเกดิขึน้ไมวาผูใดจะเปนผูกอใหเกิดความเสียหายทางนิวเคลียรขึน้ หลกัการมีหลกัประกัน
สําหรับความรับผิด กําหนดใหผูประกอบการตองจัดใหมีหลักประกันทางการเงินตามวงเงินที่ตนเอง
ตองรับผิดชอบเพื่อชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกบุคคลท่ีสามซึ่งไดรับความเสียหาย หลักการจํากัด
ความรับผดิทางการเงนิ ผูประกอบการสามารถจาํกดัวงเงนิความรบัผดิของตนไดเพือ่มใิหผูประกอบการ
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คําคม

จุลนิติ๑๕๐

พระราชดํารัส

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ

พระราชทานแกคณะบุคคลตาง ๆ ที่เขาเฝาถวายชัยมงคล
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต

วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๔
(คัดลอกจากหนังสือประมวลพระราชดํารัส สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 

ที่เกี่ยวของกับปาไมและสิ่งแวดลอม หนา ๓๒)

 “...ทาํนาเปนงานยากสาํหรบัทัว่โลก แมคนไทยจะทาํนากนัมาหลายรอยป การทํานา

ก็ไมใชเรื่องงาย แตขาพเจาก็ปลื้มที่วารัฐบาลทุกรัฐบาลก็ตระหนักในความจริงขอนี้เสมอ 

จงึไดพยายามทุกวิถีทางที่จะชวยชาวนาชาวไรในเรื่องนํ้าและเดี๋ยวนี้ก็ยิ่งปลื้มใจที่ทาน

ทั้งหลายรวมกันปลูกปา แลวก็พยายามที่จะรักษาปาเพื่อเปนของขวัญวันเกิดขาพเจา...”
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การจัดระเบียบสังคมกับปญหาการขอทานในประเทศไทย

จุลนิติ

    ๑ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ถอดบทเรียนการจัดระเบียบคนขอทาน” วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗, สํานักบริการ

สวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

๑. ปญหาการขอทานในประเทศไทย
  คําวา “ขอทาน” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได

ใหนิยามความหมายไววา “ขอเงินหรือสิ่งของเลี้ยงชีวิต หากินทางขอสิ่งของที่ผูอื่นให 
เรียกบุคคลที่หาเลี้ยงชีพอยางนั้นวาขอทาน” ซึ่งในขอเท็จจริงในปจจุบันเรามักจะพบ
บุคคลที่ดํารงชีวิตโดยการขอเศษเงินของผูที่สัญจรไปมาในสถานที่ที่มีผู คนสัญจร
พลกุพลาน เชน ตลาด สะพานลอย หรือขางถนน ลกัษณะทัว่ไปของขอทานมักจะแตงตวั
ลักษณะโทรม ๆ ดวยเสื้อผาเกา ๆ ขาดวิ่น ดูเปนที่นาสงสาร และมีขันหรือภาชนะ
อื่น ๆ  สําหรับใสเงิน ขอทานมีทั้งเด็ก คนพิการ หรือผูยากไรอื่น ๆ  ซึ่งมีใหเห็นอยูทั่วไป
ในสังคมปจจุบัน ขอทานโดยสวนใหญจะเปนผูยากไร ไมมีที่อยู
อาศัย ไรญาติและไมสามารถประกอบอาชีพอืน่ไดจงึตองหาเล้ียงชีพ
ดวยการขอทาน นอกจากนี้ยังมีความเกี่ยวพันกับกระบวนการคา
มนุษย กลาวคือ มีการลักพาตัวเด็กมาเปนขอทาน บางกรณีถึงกับ
ทํารายรางกายถึงขั้นตัดอวัยวะในรางกาย เชน แขน ขา มือ เทา 
นิ้ว เปนตน เพื่อใหรางกายมีความพิการดูเปนที่นาเวทนาสงสาร 
โดยมีการทําอยางเปนระบบดวยการใหเด็กไปขอทานและนําเงิน
ที่ไดมามอบใหผูควบคุมดูแล ซึ่งนอกจากจะเปนการผิดกฎหมาย
แลวยงัสงผลกระทบตอสังคมเปนอยางมาก และทาํใหสงัคมไทยเสือ่มโทรม ภาพลกัษณ
อันดีงามของประเทศเสียหาย 

  ขอทานน้ันมีทั้งที่เปนคนไทยและชาวตางชาติที่หลบหนีเขาเมืองโดยผิด
กฎหมายตามแนวชายแดนติดกบัประเทศเพ่ือนบาน เชน กมัพชูา ลาว และพมา ทีเ่ขามา
ขอทานตามแหลงชุมชนสาธารณะเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะปญหาเด็กขอทานน้ัน
จะพบวาในประเทศไทยมีเด็กขอทานเปนจํานวนมาก โดยปจจัยที่ทําใหมีการนําเด็ก
มาขอทานนั้นเกิดจากสาเหตุ ดังนี้

  ๑) ปญหาการคามนุษย ในรูปแบบการนําเด็กมาเปนเคร่ืองมือในการ
ขอทาน โดยเด็กที่ตกเปนเหยื่อของขบวนการคามนุษยรอยละ ๘๐ ยังคงเปนเด็กที่มา
จากประเทศกัมพูชาเปนหลัก ซึ่งนายหนาคามนุษยยังคงใชวิธีการซื้อขาย หรือเชาเด็ก
จากครอบครัวยากจนท่ีอาศัยอยูตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา โดยมีคาใชจาย
ในการซื้อขายหรือเชาเด็กประมาณ ๑,๕๐๐ – ๓,๐๐๐ บาท ตอคน เพื่อนํามาแสวงหา
ผลประโยชนในรูปแบบเด็กขอทานหรือแสวงหาผลประโยชนในรูปแบบอ่ืน ๆ เชน 
การนําเด็กมาถือกลองรับบริจาค โดยใหเด็กตระเวนถือกลองรับบริจาคไปตาม
หางสรรพสนิคาตาง ๆ  ซึง่เดก็จะมีรายไดเฉลีย่ประมาณ วนัละ ๕๐๐ – ๑,๐๐๐ บาท ตอคน 



ก.ค. - ส.ค. ๕๙ ๑๕๓

สารพันปญหากฎหมาย

จุลนิติ

โดยนายหนาจะเก็บผลประโยชนจากเด็กวันละ ๒๐๐ บาท เพื่อเปนคาเชาหอง และ
คาใชจายในการทําหนังสือเดินทาง (Passport) เพื่อใหเด็กใชสําหรับเดินทางกลับ
ประเทศกัมพูชา  

  ๒) ปญหาการถกูแสวงหาผลประโยชนจากคนในครอบครวัของเดก็เอง 
โดยจะพบวามีเดก็ขอทานจาํนวนไมนอยที่ตกเปนเหยื่อจากการถกูแสวงหาผลประโยชน
จากคนในครอบครัวของเด็กเอง หรอืบางครอบครวัก็อางวาเพราะความยากจนจึงทาํให
ตองนําบุตรหลานของตนมาทําการขอทาน หรือขายดอกไม พวงมาลัย ปากกา หรือ
ลูกอม เปนตน ซึ่งเด็กบางคนมีลักษณะของการถูกแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ 
เพราะตองทาํการขายของในชวงเวลาที่ไมเหมาะสม รวมถงึสถานที่ท่ีมคีวามเสี่ยงทีเ่ดก็
จะไดรับอันตราย เชน ตามสถานบันเทิงในชวงกลางคืน หรือบนทองถนน เปนตน 
นอกจากนี้บางครอบครัวยังมีทัศนคติวาการนําเด็กมาขอทานหรือขายสินคาตาง ๆ 
ในชวงเวลาหรือสถานที่ทีไ่มเหมาะสมนั้น เปนอาชีพอยางหนึ่งที่สามารถสรางรายได
ใหแกครอบครัวของตนเองไดมาก

  ๓) ปญหาเด็กที่อพยพมากับแรงงานขามชาติ ถือเปนเด็กอีกกลุมที่มี
ความเสี่ยงที่จะตองกลายมาเปนเด็กขอทาน เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศหนึ่ง
ท่ีมีการนาํเขาแรงงานจากประเทศเพื่อนบานเปนจาํนวนมาก ท้ังกลุมแรงงานที่มาจาก
ประเทศพมา เวียดนาม ลาว และกัมพชูา ซ่ึงแรงงานขามชาตบิางกลุมใชวธิกีารลกัลอบ
เขาสูประเทศไทยอยางผดิกฎหมาย เพือ่มาประกอบอาชพีตาง ๆ  เชน แรงงานกอสราง 
ทํางานตามโรงงานอุตสาหกรรม เปนตน กลุมแรงงานที่อพยพเขาเมืองมาอยางผิด
กฎหมายนัน้ ยอมไมไดรับความคุมครองในเรื่องสิทธิทีลู่กจางพึงมีสิทธิจะไดรับตาม
กฎหมายคุมครองแรงงานในประเทศไทย ดังนั้น กลุมแรงงานเหลานี้จึงถูกนายจาง
ใหคาตอบแทนอยางไมเปนธรรม และทําใหเกิดความยากลําบากในการใชชีวิตอยาง
หลีกเลี่ยงไมได สงผลกระทบมาจนถงึบตุรหลานของแรงงานอพยพที่ไมสามารถเขาถงึ
ระบบการศึกษาในประเทศไทยได

๒.  สาเหตุของการขอทาน
   ดังที่กลาวแลว คนขอทานเปนกลุมผูดอยโอกาสในสังคมไทยอีกลุมหนึ่ง

ท่ีพยายามด้ินรนใหมีชวีติอยูรอดไดภายใตสภาพวกิฤตทิางเศรษฐกิจท่ีแรนแคน โดยเฉพาะ
ในชวงฤดูแลงของทกุประหวางเดือนมกราคม - เมษายน จะพบวาสถิติคนขอทาน
มีสูงมากกวาเดือนอื่น ๆ เนื่องจากคนชนบทมักจะชักชวนกันไปตามเมืองใหญ ๆ หรือ
แหลงทองเทีย่วเพื่อทําการขอทาน ซ่ึงมักจะพบเหน็คนขอทานไดท่ัวไปตามแหลงชุมชน
ใหญ ๆ  ท่ีมีผูคนสญัจรผานไปมาเปนจํานวนมาก เชน ศนูยการคา แหลงทองเที่ยว สถานี
ขนสง ปายรถโดยสารประจาํทาง หรอืเดนิขอตามบานเรอืน เปนตน โดยปจจยัท่ีผลกัดนั
ใหคนตองหันมาทําการขอทาน มีดังนี้ 

creo
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    ๑) ปญหาดานเศรษฐกิจ คือ ความยากจน และความลมเหลวในการ
ประกอบอาชพีในชนบทเปนแรงผลักดนัใหสมาชกิในครอบครวัอพยพเขามาหารายได
ในเมือง ซึ่งหัวหนาครอบครัวมักไปรับจางทํางาน สวนแมบานที่วางงาน เด็ก คนพิการ 
และคนชราจะออกไปขอทาน

    ๒) การศึกษาตํ่า ขาดความรูที่จะไปประกอบอาชีพอยางอ่ืนที่มั่นคง 
ทัง้นี ้คนขอทานบางกลุมเคยมีอาชีพรบัจางท่ัวไป ซึง่มรีายไดไมแนนอน และใชแรงงาน
หนัก จึงเกิดความคิดที่จะขอทาน เพราะรายไดดี ไมตองลงทุน 

    ๓) สภาพรางกายและจิตใจ เน่ืองจากความพิการของรางกายและ
จิตใจ ประกอบกับการไมไดรับการฟนฟูสมรรถภาพของรางกาย อันเปนอุปสรรค
ในการประกอบอาชีพ ขาดโอกาสในการทํางาน ตลอดจนขาดการดูแลเอาใจใสจาก
ครอบครัว ทําใหตองออกไปเรรอนขอทานตามสถานที่ตาง ๆ

    ๔) ขาดผูอุปการะเลี้ยงดู กลาวคือ คนพิการ 
คนชรา และเด็กในครอบครัวที่ยากจน และความสัมพันธใน
ครอบครัวไมราบรื่น มักจะถูกครอบครัวทอดทิ้ง

    ๕) คานิยมของชุมชนและแรงจูงใจที่ขอทานมี
รายไดด ีเนือ่งจากการขอทานทาํรายไดด ีโดยไมตองลงทนุลงแรง 
เพยีงแตใชความอดทนเทานัน้ เชน ในชนบทบางพืน้ทีเ่มือ่ถงึฤดแูลง
จะชักชวนกันเดินทางไปขอทานในเมืองใหญเปนจาํนวนมาก และ
จะเดินทางกลับในชวงฤดูฝนเพื่อทําการเกษตรตามปกติ 

    ๖) อิทธิพลของกลุ มขอทาน ปจจุบันรูปแบบการขอทานไดมี
วิวัฒนาการจากการขอทานโดยอาชีพมาเปนขบวนการขอทานโดยมีผูจัดการอํานวย
ความสะดวกอยูเบือ้งหลังการขอทาน ซึง่จะทาํกันในรูปธรุกิจ โดยจะมีนายหนาออกไป
ตามชนบทหรือตามแหลงเสือ่มโทรมท่ีมสีภาพความเปนอยูยากจน ขดัสน เพือ่โนมนาว
ชกัชวนคนพกิาร คนชรา หรอืหญงิทีม่ลีกูออนเขาสูตลาดขอทาน โดยวธิกีารออกทาํงาน
คือ ในตอนเชาผูประกอบการจะนําแรงงานขอทานไปสงตามสถานท่ีตาง ๆ โดยผู
ควบคุมจะคอยเฝาดูอยูหาง ๆ และอาจจะนําอาหารและนํ้าไปใหบาง แลวเก็บเงินใน
กระปองหรอืภาชนะทีข่อไดไปรวบรวมไว พอถงึชวงเวลาเยน็กจ็ะมารบักลบัไปยงัทีพ่กั 
โดยในแตละวันสามารถขอทานไดประมาณ ๑,๐๐๐ บาท ตอคน แตไดรับสวนแบง
ผลประโยชนประมาณ ๒๐๐ บาท ตอวัน

      จากสาเหตกุารขอทานดงักลาว สรปุไดวา มปีจจยัหลายประการที่
เปนแรงผลักดันใหคนหันมาสูธุรกิจขอทาน คือ ปจจัยสวนบุคคล ไดแก สุขภาพไมดี 
เปนอุปสรรคในการประกอบอาชีพ ปจจยัทางเศรษฐกิจ ไดแก ความยากจน ความลมเหลว
ในการประกอบอาชีพ ปจจัยทางสังคม ไดแก ระดับการศึกษาตํ่า คานิยมของชุมชน
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ท่ีสนับสนนุใหคนหนัมาขอทาน ปญหาความขดัแยงภายในครอบครัว สงผลใหคนพกิาร 
คนชราถูกทอดทิ้ง และปจจัยอื่น ๆ ไดแก การถูกหลอกลวง ลอลวง หรือบังคับจาก
อิทธิพลกลุมขอทาน เปนตน 

๓.  แนวทางในการแกไขปญหาคนขอทาน
   จากปจจัยตาง ๆ ทีผ่ลักดันใหคนเขาสูขบวนการขอทาน ไมวาจะเปน

ปจจยัทางเศรษฐกจิ ปจจัยทางสงัคม และปจจัยสวนบคุคล เปนตน ดงัน้ัน ในการแกไข
ปญหาจึงตองประกอบดวยแนวทางที่หลากหลายทั้งดานการแกไขตัวบุคคลที่เปน
ขอทานใหสามารถกลับไปอยูในสังคมไดอยางปกติดังเดิม ประกอบกับใหคนในชุมชน
หรือสังคมเขามามีสวนรวมในการดูแลคนขอทานเพื่อใหเขาสามารถดํารงชีวิตอยูใน
ชุมชนไดอยางปกติสุข การปองกันมิใหบุคคลที่อยูในกลุมเสี่ยงตองเขาสูวงจรการ
ขอทาน ตลอดจนการพัฒนาสังคมโดยรวมใหเจริญกาวหนาขึ้น เพื่อใหคนในสังคมมี
คุณภาพชีวิตที่ดีโดยทั่วหนากัน

  ดวยเหตท่ีุคนขอทานเปนผูดอยโอกาสทางสงัคมที่มีศกัยภาพในการทาํงาน
ตํ่า เพราะเปนผูมีรางกายพิการ เจ็บปวย การศึกษาตํ่า เปนตน จึงตองหันมายึดอาชีพ
ขอทาน ดงัน้ัน รฐับาลควรเรงเสรมิสรางสมรรถภาพของคนขอทานทั้งดานรางกายจติใจ 
สังคม และทางดานเศรษฐกจิใหสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได ไมเปนภาระตอ
ผูอืน่หรือสังคม ตลอดจนสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุขโดยการฟนฟู
สมรรถภาพ ดังนี้

  ๑) การฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย โดยมุงเนนใหคนขอทานที่พิการ
ไดรบัการบําบัด รกัษา และฟนฟสูมรรถภาพอันเน่ืองมาจากความพกิาร เชน การจดัหา
อุปกรณให การบริหารสวนของรางกายท่ีไมพกิารใหมคีวามแขง็แรงคลองแคลวสามารถ
ทําหนาที่ทดแทนสวนพิการได

  ๒) การฟนฟูสมรรถภาพทางการศึกษา โดยใหการศกึษาเพื่อพฒันาความ
สามารถ บุคลิกภาพ และเพื่อสรางเสรมิลกัษณะนิสยัท่ีถกูตองและจําเปนใหดวยวธิกีาร
จัดการศึกษาพิเศษ

  ๓) การฟนฟูสมรรถภาพทางสงัคม โดยการแกไขปญหาทางอารมณ จติใจ 
และการปรับปรุงตัวเองใหเขากับสิ่งแวดลอมได

  ๔) การฟนฟูสมรรถภาพทางอาชีพ โดยการใหบริการฝกอบรมวิชาชีพ
ตามความเหมาะสมกับสภาพรางกาย และความสามารถที่คนขอทานมีอยู เพื่อชวยให
เขาสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได โดยไมเปนภาระแกครอบครัวและสังคม 
โดยวิธีการประเมินความสามารถในดานอาชีพ การแนะแนวอาชีพ การเตรียมตัวกอน
การฝกอาชีพ การฝกอบรมดานอาชพี การจัดหางานใหทํา การตดิตามและประเมินผล
การใหความชวยเหลือ เปนตน

creo
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  ทั้งนี้ การฟนฟูสมรรถภาพในดานตาง ๆ นั้น จะทําใหคนขอทานตระหนัก
ถงึคณุคา และศกัยภาพของตนเอง รวมทัง้มคีวามเชือ่มัน่และภาคภูมใิจในตนเอง ตลอดจน
สามารถชวยตนเองไดอยางเต็มความสามารถและพึ่งตนเองไดไมเปนภาระแกสังคม 
และสามารถสรางคุณประโยชนใหแกสังคมไดตามอัตภาพ ซึ่งกระบวนการฟนฟู
สมรรถภาพเปนกระบวนการที่ตอเนื่อง อาศัยความรวมมือจากนักวิชาชีพหลายฝาย 
เชน แพทย พยาบาล นกัสงัคมสงเคราะห นกัจติวทิยา นกักจิกรรมบาํบดั เปนตน ตลอดจน
ครอบครวัและสงัคมเขามารวมวางแผนการฟนฟสูมรรถภาพคนขอทานตามสภาพความ
เหมาะสมแตละรายไป เพื่อประโยชนสูงสุดแกคนขอทาน

๔. การจัดระเบียบสังคมและมาตรการควบคุม
การขอทาน

  จากการทีป่ระเทศไทยตองเผชญิปญหาคนขอทานเปน
จาํนวนมากทําใหสงัคมไทยเส่ือมโทรมลงและสงผลตอภาพลกัษณ
อนัดีงามของประเทศทาํใหประเทศเกดิความเสยีหาย ดงัน้ัน รฐับาล
ชดุปจจบุนั โดยมพีลเอก ประยทุธ จนัทรโอชา เปนนายกรฐัมนตรี 
จงึไดมนีโยบายในการจัดระเบียบสังคมโดยเฉพาะในเร่ืองเก่ียวกับ
ปญหาคนขอทานในประเทศไทยเพ่ือเปนการสรางภาพลักษณ
ทีด่ขีองประเทศไทย และเปนการใหความชวยเหลอืและสงเคราะหคนขอทานใหไดรบั
การจัดสวัสดิภาพที่ดีขึ้น โดยรัฐบาลไดมอบหมายใหกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย เปนผูรับผิดชอบในการจัดระเบียบเกี่ยวกับคนขอทาน
ใหเปนรปูธรรม แตการจัดระเบียบดังกลาวจะตองอาศัยพลังความรวมมือจากทุกภาคสวน
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพื่อแกไขปญหาการขอทานไดอยางมี
ประสทิธภิาพ ทัง้นี ้กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความม่ันคงของมนุษยไดมอบหมาย
ใหกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ดําเนินการจัดระเบียบคนขอทานในพ้ืนที่
กรงุเทพมหานครเปนพืน้ทีน่าํรองกอน จากนัน้จงึขยายผลไปยังจงัหวดัตาง ๆ  ทีม่แีหลง
ทองเทีย่วทีส่าํคญั ซึง่การจดัระเบยีบสงัคมน้ันจะเปนการใหความชวยเหลอืและควบคุม
การขอทานเพื่อใหภาพลักษณของประเทศไทยดีขึ้น

  นอกจากรัฐบาลจะไดกาํหนดนโยบายในการควบคุมปญหาการขอทานแลว 
รัฐบาลยังไดเสนอใหมีการตราพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ขึน้ใชบงัคบั ทัง้นีเ้พือ่กาํหนดมาตรการในการควบคมุการขอทานเปนอกีมาตรการดวย 
โดยพระราชบัญญตัดิงักลาวไดกาํหนดหลักเกณฑในการควบคุมการขอทานโดยการกําหนด
ใหมี “คณะกรรมการควบคุมการขอทาน” ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ อธบิดีกรมการจัดหางาน อธิบดีกรมการ
ปกครอง อธิบดีกรมการแพทย อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน อธิบดีกรมกิจการ
ผูสูงอายุ อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน อธิบดีกรมสงเสริมการ
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ปกครองทองถิ่น อธิบดีกรมสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวิีตคนพกิาร อธิบดีกรมสงเสรมิ
วัฒนธรรม อธิบดีกรมสุขภาพจิต และผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งไมเกิน ๘ คน 
โดยมีอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปนกรรมการและเลขานุการ

  โดยคณะกรรมการฯ มีอาํนาจหนาทีใ่นการเสนอนโยบายและมาตรการตาง ๆ
 เกี่ยวกบัการควบคมุการขอทาน การคุมครอง และพฒันาคณุภาพชวิีตผูทําการขอทาน 
แนวทางการปองกันและแกไขปญหาการขอทาน รวมทั้งการดําเนินการกับผูแสวงหา
ประโยชนจากการขอทานตอคณะรัฐมนตรีเพื ่อพิจารณา การเสนอความเห็นตอ
คณะรฐัมนตรเีพื่อใหมกีารปรบัปรงุกฎหมาย ระเบยีบ ขอบงัคับ และมาตรการเกี่ยวกบัการ
ควบคุมการขอทานและการคุมครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูทําการขอทาน รวมทั้ง
การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลในการควบคุมการขอทานเสนอตอคณะรฐัมนตรี

  นอกจากน้ี พระราชบญัญตัดิงักลาว ยังไดกําหนดหลกัเกณฑในการควบคุม
การขอทาน โดยกําหนดวาหามบุคคลใดทําการขอทาน การกระทําอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้ใหถือวาเปนการขอทาน

  (๑) การขอเงินหรือทรัพยสินจากผูอืน่เพื่อเลี้ยงชีวิต ไมวาจะเปนการขอ
ดวยวาจา ขอความ หรือการแสดงกิริยาอาการใด

  (๒)  การกระทาํดวยวธิกีารใดใหผูอ่ืนเกดิความสงสารและสงมอบเงนิหรอื
ทรัพยสินให

  แตการกระทําอยางใดอยางหนึ่งที่เปนการแสดงความสามารถ ไมวาจะ
เปนการเลนดนตรีหรือการแสดงอื่นใด เพื่อใหไดมาซึ่งเงินหรือทรัพยสินจากผูชมหรือ
ผูฟง การขอเงนิหรอืทรพัยสนิกันฐานญาตมิิตร หรอืการเรีย่ไรตามกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมการเรี่ยไร ไมถือวาเปนการขอทานตามพระราชบัญญัตินี้ และกําหนดใหผูใดที่
ประสงคจะเปนผูแสดงความสามารถ ไมวาจะเปนการเลนดนตรีหรือการแสดงอื่นใด 
ใหผูนัน้แจงเพื ่อเปนผู แสดงความสามารถตามระเบียบที ่คณะกรรมการกําหนด 
และเมื่อจะแสดงความสามารถในพื้นทีใ่ด ใหแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นในเขตพื้นที่
นั้น เมือ่เจาพนกังานทองถิน่ในเขตพืน้ทีนั่น้ไดรับแจงแลว ใหออกใบรับแจงไว
เปนหลักฐาน และใหเจาพนักงานทองถิ่นในเขตพื้นทีน่ั้น ประกาศเปนการทั่วไปเพื่อ
กาํหนดเขตพื้นที่หรอืสถานที่ใดอนัเปนที่สาธารณะสาํหรบัใชในการแสดง กาํหนดวนัเวลา 
การใชอุปกรณ หรือสิ่งอื่นใดที่ใหใชในการแสดงความสามารถนั้น 

  นอกจากมาตรการในการควบคุมการขอทานแลว พระราชบญัญตัดิงักลาว
ยังไดกําหนดในเรื่องการใหความคุมครองและชวยเหลือคนขอทานดวย กลาวคือ
ในกรณท่ีีปรากฏตอพนกังานเจาหนาท่ีวามีผูใดกระทาํการขอทาน โดยฝาฝนตอบทบญัญตัิ
ของกฎหมาย ใหพนักงานเจาหนาท่ีสงตวัผูซึ่งฝาฝนน้ันไปยังสถานคุมครองและพฒันา
คุณภาพชีวิตเพื่อทําการคัดกรอง และหากการคัดกรองพบวาผูทําการขอทานนั้นเปน
เด็ก หญิงมีครรภ ผูสูงอายุ คนวิกลจริต คนพิการหรือทุพพลภาพ ที่จะตองดําเนินการ
ตามกฎหมายเฉพาะแลว ใหพนักงานเจาหนาทีป่ระสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ
ดําเนินการชวยเหลือบุคคลดังกลาวตอไป

creo
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  แตในกรณีที่ปรากฏจากการคัดกรองวาผู ทําการขอทานไมใช เด็ก 
หญงิมคีรรภ ผูสงูอายุ คนวกิลจรติ คนพกิารหรอืทพุพลภาพ แตเปนบคุคลซึง่ไมสามารถ
ประกอบอาชีพได ไมมีญาติมิตรอุปการะเลี้ยงดูและไมมีทางเลี้ยงชีพอยางอื่น หรืออยู
ในสภาวะยากลําบาก ใหพนักงานเจาหนาที่จัดใหบุคคลดังกลาวเขารับการคุมครอง
และพัฒนาคุณภาพชีวิตตามระเบียบที่อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกําหนด  

  บทสรุป  
  จากทีไ่ดกลาวมาทัง้หมดจะเหน็ไดวาปญหาการขอทานในประเทศไทยเปน

ปญหาทีม่คีวามเรือ้รงัและสะสมมาอยางชานานแลวและนบัวนัจะยิง่มจีาํนวนคนขอทาน
เพิม่มากข้ึนโดยลําดบัอนัสงผลกระทบตอภาพลักษณของประเทศ 
และสงผลตอสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางมิอาจ
หลีกเล่ียงได ดังนั้นการท่ีสภานิติบัญญัติแหงชาติไดมีการตรา
พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙ ก็เปนมาตรการ
ทางกฎหมายประการหนึง่ทีจ่ะแกไขและปองกนัปญหาการขอทานได 
ซึ่งการจัดระเบียบสังคมเก่ียวกับการขอทานดวยวิธีต าง ๆ 
ดงักลาวมาขางตนนี ้จงึเปนวิธทีีจ่ะชวยเสรมิสรางภาพลกัษณของ
ประเทศใหดูดขีึ้น รวมทั้งยังเปนการแกปญหาสังคมและคุมครอง
สวัสดิภาพของบุคคลที่ทําการเปนขอทานใหเหมาะสมยิ่งขึ้น โดย
การใหความชวยเหลือและฟนฟสูมรรถภาพคนขอทานใหสามารถชวยเหลือและพ่ึงพา
ตนเองได ใหสามารถใชชีวิตในสังคมไดอยางปกติสุข โดยการฝกอาชีพ และให
การสงเคราะหในเรื่องที่อยูอาศัย ทั้งนี้ เพื่อเปนการปองกันและควบคุมการขอทานให
ลดนอยลง สรางภาพลักษณที่ดีใหแกประเทศและทําใหสังคมไทยเปนสังคมที่นาอยู
แตอยางไรก็ดีในการจัดระเบียบคนขอทานดังกลาวจะตองอาศัยความรวมมือจากทุก
ภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในสังคมโดยทั่วไปเพื่อใหการแกไข
ปญหาการขอทานมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

เอกสารอางอิง
• ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ, “ถอดบทเรียนการจัดระเบียบคนขอทาน” วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน 

๒๕๕๗, สาํนักบรกิารสวสัดกิารสงัคม กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง
ของมนุษย

• รายงานสถานการณปญหาเด็กขอทานรอบป ๒๕๕๘, โครงการรณรงคยุติธุรกิจเด็กขอทาน 
ศูนยปฏิบัติการตอตานการคามนุษย มูลนิธิกระจกเงา สืบคนจากเว็บไซต http://www.notforsale.in.th/
autopagev4/show_page.php?topic_id=1775&auto_id=7&TopicPk  เมือ่วนัท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

• ดวงพร จอมเกตุ, “ขอทานอาชญากรรมบนความเวทนา” สืบคนจากเว็บไซต http://sd-group1.
blogspot.com/2013/01/53241912_13.html เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

• สราวธุ ไพฑรูยพงษ, “การจดัระเบยีบขอทาน” สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย (ทดีอีารไอ) 
สืบคนจากเว็บไซต http://tdri.or.th/tdri-insight/beggars-act/ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

• พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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การโอนสาธารณูปโภคให�แก�นิติบุคคล
หมู�บ�านจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น

เกร็ดกฎหมายนารู

 พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ เปนกฎหมายที่เกี่ยวกับการใชประโยชนในที่ดิน
และอาคารประเภทหนึ่ง โดยการจัดสรรที่ดิน (Land allocation) ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ หมายถึง 
การจําหนายที่ดินทีไ่ดแบงเปนแปลงยอยรวมกันตั้งแต ๑๐ แปลงขึ้นไป ไมวาจะเปนการแบงจาก
ทีด่ินแปลงเดียวหรือแบงจากที่ดินหลายแปลงที่มีพื้นทีต่ิดตอกันโดยไดรับทรัพยสินหรือประโยชน
เปนคาตอบแทน และใหหมายความรวมถึงการดําเนินการดังกลาวที่ไดมีการแบงที่ดินเปนแปลงยอยไว
ไมถึง ๑๐ แปลงและตอมาไดแบงทีด่ินแปลงเดิมเพิม่เติมภายใน ๓ ป เมือ่รวมกันแลวมีจํานวนตัง้แต 
๑๐ แปลงขึ้นไปดวย ซึ่งผูทําการจดัสรรที่ดนิตองไดรบัการอนุญาตจากคณะกรรมการ และจะตองปฏบิตัิ
ตามมาตรฐานการคุมครองผูบรโิภคและในการยกเลกิการจัดสรรท่ีดนิก็จะตองไดรบัอนุญาตเชนเดยีวกนั 
โดยผูจัดสรรทีดิ่นตองแสดงใบอนุญาต แผนผัง โครงการ และวิธีการตามทีค่ณะกรรมการอนุญาต
ไวท่ีเปดเผย การกอภาระผูกพนัที่ดนิจดัสรร แบบของสญัญาจะซื้อจะขายที่ดนิจดัสรร การชาํระราคาที่ดนิ 
ตลอดจนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตองเปนไปตามหลักเกณฑทีกํ่าหนด และสาธารณูปโภค
เพื่อการจดัสรรที่ดินใหตกอยูในภาระจํายอมและใหเปนหนาท่ีของผูจัดสรรที่ดนิท่ีจะบาํรงุรกัษา ผูจัดสรรที่ดนิ
จะพนจากภาระหนาท่ีดินดังกลาวเม่ือไดดาํเนินการตามหลกัเกณฑของกฎหมาย และจะจัดตัง้นติบิคุคล
หมูบานจัดสรรขึ้นมาทําหนาที่บํารุงรักษาและจัดการสาธารณูปโภคก็ได๑

 ภายหลังจากที่ไดมีการบังคับใชพระราชบญัญตักิารจัดสรรที่ดนิ พ.ศ. ๒๕๔๓๒ มาเปนระยะเวลา 
๑๕ ป ก็ไดเกิดปญหาเกีย่วกับการจัดสรรทีด่ินทีใ่นปจจุบันโดยเฉพาะในกรณีทีไ่มไดกําหนดใหมีการ
จดแจงในโฉนดที่ดนิหรอืหนงัสอืรบัรองการทาํประโยชนเก่ียวกับการดแูลรกัษาทรพัยสนิท่ีเปนสาธารณะ
ประโยชนหรอืสาธารณูปโภคเพื่อบรกิารสาธารณะในโครงการจัดสรรท่ีดนิระหวางผูจัดสรรท่ีดนิกับประชาชน

 ๑ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บัณฑิตศึกษา สาขานิติศาสตร. กฎหมายทรัพยสินและธุรกิจอสังหาริมทรัพยชั้นสูง.
หนวยที่ ๙ หนา ๙ - ๓.
 ๒ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๗ ตอนที่ ๔๕ ก หนา ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๓.

creo




ก.ค. - ส.ค. ๕๙๑๖๐

การโอนสาธารณูปโภคใหแกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น

จุลนิติ

ผูทีซ่ื ้อทีด่ินจัดสรรอันสงผลกระทบตอการใชประโยชนในทรัพยสินอันเปนสาธารณูปโภคของผูซื ้อ
ทีดิ่นจัดสรรโดยรวม จึงสมควรใหมีการจดแจงดังกลาวและหามการโอนที่ดินอันเปนสาธารณูปโภค 
รวมทัง้กําหนดหลักเกณฑการพนจากหนาทีบ่ํารุงรักษาสาธารณูปโภคของผูจัดสรรทีด่ินและการให
ทรัพยสินอันเปนสาธารณูปโภคตกเปนของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรใหเหมาะสมและเปนประโยชน
ตอสวนรวม ประกอบกบัสมควรแกไขบทบญัญตัท่ีิกําหนดชื่อตาํแหนงในคณะกรรมการตามพระราชบญัญตันิี้
ใหเปนไปตามกฎหมายที่ใชบังคับในปจจุบัน รวมทัง้แกไขระยะเวลาการคางชําระคาบํารุงรักษาและ
การจัดการสาธารณูปโภคใหเหมาะสมยิ่งขึ้น ทางสภานิติบัญญัติแหงชาติจึงไดตราพระราชบัญญัติ
การจดัสรรทีด่นิ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘๓ ขึน้ ดงันัน้ เพือ่ใหผูอานไดรบัทราบเกีย่วกบัการโอนสาธารณปูโภค
ใหแกนิติบุคคลหมูบ านจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอืน่ และการขออนุมัติดําเนินการ
เพื่อการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค หรือดําเนินการจดทะเบียนโอนทรัพยสินใหเปนสาธารณประโยชน
ซึ่งเปนหลักเกณฑใหมทีอ่อกตามความในพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
คอลัมน “เกร็ดกฎหมายนารู” จึงขอนําเสนอบทความ เรื่อง “การโอนสาธารณูปโภคใหแกนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น” โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้    

๑. ลักษณะทั่วไปของกฎหมายการจัดสรรที่ดิน๔

   ๑.๑ ทรัพยที่ตองบํารุงรักษาไดแก สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ
     คาํวา “สาธารณูปโภค” (public facilities) หมายถงึ สิ่งอาํนวยประโยชนท่ีผูจดัสรรท่ีดนิ
ไดจดัใหมีขึ้นเพื่อใหผูซื้อท่ีดินจดัสรรใชประโยชนรวมกันตามสญัญาหรอืแผนผงัโครงการที่ไดรบัอนญุาต 
เชน ถนน สวน สนามเด็กเลน ใหตกอยูในภาระจํายอมเพื่อประโยชนแกที่ดินจัดสรร และใหเปนหนาที่
ของผูจัดสรรที่ดินทีจ่ะบํารุงรักษาสาธารณูปโภคดังกลาวใหคงสภาพดังเชนทีไ่ดจัดทําขึ้นนั้นตอไป
และจะกระทาํการใดอนัเปนเหตใุหประโยชนแหงภาระจาํยอมลดไปหรอืเสือ่มความสะดวกมไิด และให
ผูจัดสรรทีด่ินจัดหาธนาคารหรือสถาบันการเงินมาทาํสัญญาคํา้ประกันการบํารุงรักษาสาธารณปูโภค
ซึ่งผูจัดสรรที่ดินไดจัดใหมีขึ ้น และยังอยู ในความรับผิดชอบในการบํารุงรักษาของผูจัดสรรที่ดิน
กับคณะกรรมการ (มาตรา ๔๓)
     สวน “บริการสาธารณะ” (public Services) หมายถึง การใหบรกิารหรือสิ่งอํานวย
ความสะดวกในโครงการจดัสรรท่ีดนิท่ีกาํหนดไวในโครงการที่ขออนุญาตจัดสรร (มาตรา ๔) ยกตวัอยางเชน 
บริเวณหรือทีเ่ก็บรักษารถจักรยานยนต หรือรถจักรยาน โดยเฉพาะหนาหมูบาน ยามรักษาการณ
ของหมูบาน ศาลาฟงธรรมหรือประดิษฐสถาน พระพุทธรูปประจําหมูบาน ทั้งนี้ มีขอสังเกตวา
เฉพาะสาธารณูปโภคเทานั ้นทีต่กอยูในภาระจํายอมเพื่อประโยชนของที่ดินจัดสรรซึ่งเปนหนาที ่

           ๔ บทความ เร่ือง “นิติบุคคลหมูบานจัดสรร ...ช่ือ ท่ีนักกฎหมายหลายคนยังไมคุนเคย” วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน ปท่ี ๒ 
ฉบับท่ี ๖ ส.ค. - ก.ย. ๒๕๕๑ กฎหมายวาไรต้ี โดยนายสมพงษ เหมวิมล ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอุทธรณภาค ๘ เผยแพรใน 
http://www.softbizplus.com/housing/750-housing-juristic-person-for-lawyer. สืบคนเม่ือวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙.

  

 ๓ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๙๒ ก หนา ๑๕ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘.

creo




ก.ค. - ส.ค. ๕๙ ๑๖๑

เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

ของผูจัดสรรทีด่ินทีจ่ะตองบํารุงรักษาใหคงสภาพเดิม จะทําใหประโยชนลดลงหรือเสือ่มความสะดวก
ในการใชสาธารณูปโภคดังกลาวไมได (มาตรา ๔๓)
               แตสําหรับบริการสาธารณะ ผูจัดสรรที่ดินเพียงแตมีหนาที่บํารุงรักษาเทานั้น
   ๑.๒ การโอนสาธารณูปโภค
               โดยหลักแลวผูจดัสรรท่ีดนิมีหนาท่ีบาํรงุรักษาสาธารณปูโภคท่ีจดัใหมีขึ้นตามแผนผงัโครงการ
ท่ีไดรับอนญุาตตามความในมาตรา ๔๓ ดงักลาว สวนระยะเวลาชานานเพยีงใดนั้นเปนไปตามกาํหนดเวลา
ทีผู่จัดสรรที่ดินเสนอตอนขออนุมัติจัดสรรที่ดินตามมาตรา ๒๓ (๕) เชน เสนอวาจะบํารุงรักษา
สาธารณูปโภคที่จัดใหมีขึ้นมีกําหนด ๕ ป นับแตไดรับอนุญาตจัดสรรที่ดินก็ตองเปนไปตามนั้น
และเมื่อครบกําหนดดังกลาวแลว ผูจัดสรรที่ดินจะพนจากหนาทีบ่ํารุงรักษาสาธารณูปโภค เมื่อได
ดาํเนนิการอยางหนึ่งอยางใดแลวตามลําดับ ดังตอไปนี้
     (๑) ผูซื้อทีด่ินจัดสรรจัดตั้ง “นิติบุคคลหมูบานจัดสรร” ตามพระราชบัญญัตินี ้หรือ 
“นติบิคุคลตามกฎหมายอืน่” เพื่อรับโอนทรัพยสินดังกลาวไปจัดการและดูแลบํารุงรักษาภายในเวลา
ที่ผูจัดสรรที่ดินกําหนดซึ่งตองไมนอยกวา ๑๘๐ วันนับแตวันที่ไดรับแจงจากผูจัดสรรที่ดิน
     (๒) ผูจัดสรรทีดิ่นไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการใหดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อ
การบํารงุรกัษาสาธารณปูโภค หรอืดาํเนนิการจดทะเบยีนโอนทรพัยสนิดงักลาวใหเปนสาธารณประโยชน 
     การดาํเนนิการดงักลาวใหเปนไปตามระเบยีบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกาํหนด
ทั้งนี้ ตองกําหนดใหผูจัดสรรที่ดินรับผิดชอบจํานวนเงินคาบํารุงรักษาสาธารณูปโภคสวนหนึ่งดวย
     เม่ือเจาพนักงานท่ีดนิจงัหวดัหรอืเจาพนกังานท่ีดนิจงัหวดัสาขาจดทะเบยีนจดัตั้งนติบิคุคล
หมูบานจัดสรรตาม (๑) แลว ใหทรัพยสินอันเปนสาธารณูปโภคตกเปนของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร
โดยใหพนักงานเจาหนาที่จดแจงในโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน หากไมไดโฉนดที่ดิน
หรอืหนงัสือรบัรองการทาํประโยชนมา ใหถอืวาสญูหาย และใหพนักงานเจาหนาท่ีออกใบแทนเพื่อดาํเนนิการ
ดังกลาวตอไป
           ๑.๓ วิธีการตั้งนิติบุคคลเพื่อรับโอนสาธารณูปโภค      
     การเตรยีมความพรอมของผูจดัสรรที่ดนิและผูซื้อ ผูจดัสรรที่ดนิจดัทําบญัชทีรพัยสนิที่เปน
สาธารณูปโภคที่ผูจดัสรรที่ดินไดจดัใหมีขึ้นรวมทั้งระบจํุานวนเงนิคาบาํรงุรกัษาสาธารณปูโภคที่ผูจัดสรรที่ดนิ
ตองรบัผดิชอบแจงใหผูซื้อท่ีดนิจดัสรรทกุรายทราบพรอมบญัชทีรพัยสนิเพื่อดาํเนินการจดัตั้งนติบิคุคล
หมูบานจัดสรรเพื่อรับโอนทรัพยสินดังกลาวไปจัดการดูแลและบํารุงรักษา      
     ผูซือ้ท่ีดนิจดัสรรที่ประสงคจะต้ังนิติบคุคลหมูบานจัดสรร เมื่อไดรบัแจงจากผูจัดสรรที่ดนิแลว 
ใหผูซื ้อทีด่ินจัดสรรจัดประชุมเพื่อมีมติจัดตั ้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรและจัดตั ้งตัวแทนยื่นคําขอ
จดทะเบียนตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรพรอมดวยขอบังคับหมูบานจัดสรร มติทีป่ระชุมใหตั้งนิติบุคคล
หมูบานจดัสรรดงักลาว ตองมผูีซื้อท่ีดนิจดัสรรจาํนวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจาํนวนแปลงยอยที่จดัจาํหนาย
ตามแผนผัง และโครงการที่ไดรับอนุญาตลงคะแนนเสียงใหตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร   
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     ในการลงคะแนนเสียงใหผูซื้อทีดิ่นจัดสรรแตละแปลงมีเสียงเทากับ ๑ คะแนนเสียง 
ถาหากแบงแปลงยอยออกไปก็ใหมคีะแนนเสียงรวมกัน ๑ คะแนนเสียง ตัวแทนของผูซื้อทีด่ินจัดสรร
ที่ไดรบัแตงตั้งจากทีป่ระชมุดงักลาวตองยื่นคาํขอจดทะเบยีนตามแบบที่คณะกรรมการจดัสรรที่ดนิกลาง
กาํหนดตอเจาพนักงานท่ีดินจงัหวัดหรอืเจาพนักงานสาขาทองท่ีซ่ึงท่ีดนิน้ันตั้งอยูพรอมเอกสารหลกัฐาน 
เชน รายงานการประชุมสมาชิก บัญชีทรัพยที่จะโอน สําเนาขอบังคับ เปนตน    
     เมือ่เจาพนักงานที่ดินหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาไดรับคําขอจดทะเบียนจัดตั้ง
นติิบคุคลหมูบานจัดสรรแลว ก็พิจารณาความถูกตองครบถวนตามกฎหมายของเอกสารและรายการ 
อาท ิชื่อนิติบุคคลหมูบานจัดสรร วัตถุประสงค ทีต่ั้งสํานักงาน ขอกําหนดเกี่ยวกับจํานวนกรรมการ
การเลือกตั้ง วาระการดาํรงตาํแหนง การพนจากตาํแหนง และการประชมุของคณะกรรมการหมูบานจัดสรร 
     ในกรณีทีเ่จาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาพิจารณาแลว
เหน็วาคาํขอดงักลาวไมอยูในหลักเกณฑท่ีกฎหมายกําหนดก็จะสั่งไมรบัจดทะเบยีนกรณท่ีีเหน็วาเอกสาร
และรายการไมถูกตอง ตองแจงใหผูขอแกไขเพิ่มเติมใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด ซึ่งตองไมนอยกวา 
๑๕ วันนับแตวันที่รับแจง           
     เม่ือเห็นวาเอกสารและหลกัฐานถกูตองครบถวนตามท่ีกฎหมายกําหนดแลวใหประกาศ
คาํขอไวในที่เปดเผย คือสํานักงานที่ดิน สํานักงานเขต และบริเวณโครงการจัดสรร    
   ๑.๔ การแจงใหผูจดัสรรจดทะเบยีนโอนทรพัยสนิและสงมอบเงนิคาบาํรงุรกัษาสาธารณูปโภค 
     เมือ่ผูซื้อทีด่ินจัดสรรดําเนินการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรสําเร็จแลว ใหนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรแจงใหผูจัดสรรที่ดินทราบพรอมทั้งกําหนดวันจดทะเบียนโอนทรัพยสินและสงมอบเงิน
คาบํารุงรักษาสาธารณูปโภคที่ผูจัดสรรที่ดินตองรับผิดชอบตามบัญชีทีจั่ดทําเสนอผูซื้อทีด่ินจัดสรร
ในขณะแจงใหดําเนนิการจดทะเบียนนิตบิคุคลหมูบานจัดสรร ทัง้นี ้การดาํเนินการทั้งหมดตองแลวเสรจ็
ภายในระยะเวลาที่กําหนดโดยผูจัดสรรที่ดินแตแรก       
   ๑.๕ ผลของการตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร       
     เม่ือตั้งนิตบุิคคลฯ ดงักลาวสาํเรจ็แลว ผูซื้อท่ีดนิจดัสรรในโครงการน้ัน จะตองเปนสมาชิก
นิติบุคคลหมูบานจัดสรรทุกคน แมจะเปนผูที่ลงมติไมเห็นชอบใหตั้งตั้งแตแรกก็ตาม สวนผูจัดสรรหรือ
ผูประกอบการเองก็ตองเปนสมาชิก สําหรับที่ดินแปลงที่ยังจําหนายไมไดสมาชิกตองจายคาบํารุงรักษา
และการจดัการสาธารณปูโภคแกนติบิคุคลฯ ตามจาํนวนหรอือตัราทีค่ณะกรรมการกาํหนด หากผูมีหนาที่
ชาํระเงนิคาบํารงุรกัษาและการจดัการสาธารณูปโภคตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง ท่ีชาํระเงนิดงักลาวลาชา
กวาเวลาทีก่ําหนด จะตองจายคาปรับสําหรับการจายเงินลาชา และผูทีค่างชําระเงินคาบํารุงรักษา
และการจัดการสาธารณูปโภคตัง้แต ๓ เดือนขึน้ไปอาจถูกระงับการใหบริการหรือการใชสิทธิ
ในสาธารณูปโภค และในกรณีทีค่างชําระตั้งแต ๖ เดือนขึ้นไปพนักงานเจาหนาทีม่ีอํานาจระงับ
การจดทะเบยีนสิทธิและนติกิรรมในที่ดนิจดัสรรของผูคางชาํระจนกวาจะชาํระใหครบถวน ทัง้นี ้ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนด
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     ๒. การโอนสาธารณปูโภคใหแกนติบิคุคลหมูบานจดัสรรหรอืนติบิคุคลตามกฎหมายอื่น 
และการขออนมุตัดิาํเนนิการเพื่อการบาํรงุรกัษาสาธารณปูโภค หรอืดาํเนนิการจดทะเบยีน
โอนทรัพยสินใหเปนสาธารณประโยชน
   ตามระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง วาดวยการโอนสาธารณูปโภคใหแกนิติบุคคล
หมูบานจดัสรรหรอืนิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืน และการขออนุมัตดิาํเนินการเพื่อการบาํรงุรกัษาสาธารณปูโภค 
หรอืดาํเนนิการจดทะเบยีนโอนทรพัยสนิใหเปนสาธารณประโยชน พ.ศ. ๒๕๕๙๕  ไดกาํหนดสาระสาํคญั
เกี่ยวกบักรณกีารพนจากหนาท่ีบาํรงุรักษาสาธารณปูโภค ตามมาตรา ๔๓ ของผูจัดสรรที่ดิน โดยวางหลกัเกณฑ
เกี่ยวกบัการโอนสาธารณปูโภคใหแกนิติบคุคลหมูบานจัดสรรหรอืนิติบคุคลตามกฎหมายอ่ืน และการขออนมุตัิ
ดําเนนิการเพื่อการบาํรงุรกัษาสาธารณูปโภค หรอืดาํเนนิการจดทะเบยีนโอนทรพัยสนิใหเปนสาธารณประโยชน 
ดังมีรายละเอียดดังนี้
   ๒.๑ การพนจากหนาที่บํารุงรักษาสาธารณูปโภคของผูจัดสรรที่ดิน
     ๒.๑.๑ ในกรณีทีผู่ จัดสรรทีด่ินประสงคจะพนจากหนาทีบ่ํารุงรักษาสาธารณูปโภค
ตามมาตรา ๔๔๖ ใหยืน่ความประสงคตอคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบสาธารณูปโภคทีผู่จัดสรรทีด่ิน
ไดจดัใหมีขึ้นตามแผนผงัและโครงการวายังคงมสีภาพดังเชนท่ีไดจัดทําขึ้น โดยใหคณะกรรมการมอีาํนาจ
แตงตัง้คณะอนุกรรมการหรือบคุคลหนึง่บุคคลใดเพือ่ดําเนินตามทีไ่ดรับมอบหมาย เมือ่ตรวจสอบแลว
เห็นวาระบบสาธารณูปโภคยังคงสภาพดังเชนทีไ่ดจัดทําขึ้น ใหบันทึกผลการตรวจสอบไวเปนหลักฐาน 
ทั้งนี้ หลักฐานการตรวจสอบใหมีอายุ ๑ ปนับแตวันออกหลักฐานเปนตนไป ถาหากปรากฏวา
       (๑) ผูจัดสรรที่ดินไมไดดูแลบํารุงรักษาสาธารณูปโภคใหยังคงสภาพดังเชนที่ได
จัดทําขึน้หรือกระทําการอยางหนึง่อยางใดใหผิดไปจากแผนผังและโครงการหรือวิธีการจัดสรรทีด่ิน

             ๕ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๔๖ ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙.
 ๖ มาตรา ๔๔ ของพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติวา
 “มาตรา ๔๔ ผูจัดสรรท่ีดินจะพนจากหนาท่ีบํารุงรักษาสาธารณูปโภค ตามมาตรา ๔๓ เม่ือไดดําเนินการอยางหน่ึงอยางใด 
ภายหลังจากครบกําหนดระยะเวลาท่ีผูจัดสรรท่ีดินรับผิดชอบการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคตามมาตรา ๒๓ (๕) แลวตามลําดับ ดังตอไปน้ี
 (๑) ผูซ้ือท่ีดินจัดสรรจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตามพระราชบัญญัติน้ีหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืนเพ่ือรับโอนทรัพยสิน
ดังกลาวไปจัดการและดูแลบํารุงรักษาภายในเวลาท่ีผูจัดสรรท่ีดินกําหนดซ่ึงตองไมนอยกวาหน่ึงรอยแปดสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจงจาก
ผูจัดสรรท่ีดิน
 (๒) ผูจัดสรรท่ีดินไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการใหดําเนินการอยางหน่ึงอยางใดเพ่ือการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค หรือดําเนินการ
จดทะเบียนโอนทรัพยสินดังกลาวใหเปนสาธารณประโยชน
 การดําเนินการตามความในวรรคหน่ึงใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางกําหนด ท้ังน้ี ตองกําหนดให
ผูจัดสรรท่ีดินรับผิดชอบจํานวนเงินคาบํารุงรักษาสาธารณูปโภคสวนหน่ึงดวย
 เม่ือเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดหรือเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขาจดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตาม (๑) แลว ใหทรัพยสิน
อันเปนสาธารณูปโภคตกเปนของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรโดยใหพนักงานเจาหนาท่ีจดแจงในโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน 
หากไมไดโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนมา ใหถือวาสูญหาย และใหพนักงานเจาหนาท่ีออกใบแทนเพ่ือดําเนินการดังกลาวตอไป”.
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ท่ีไดรบัอนุญาตจากคณะกรรมการใหคณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ หรอืผูซึ่งคณะกรรมการมอบหมาย 
พิจารณาดําเนินการตามมาตรา ๕๒๗ แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ตอไป
     (๒) เม่ือผูจดัสรรที่ดนิไดดาํเนนิการใหถกูตองตามที่คณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ 
หรือผูซึง่คณะกรรมการมอบหมาย สัง่ใหดําเนินการแลว จึงใหบันทกึผลการตรวจสอบไวเปนหลักฐาน
หลักฐานการตรวจใหเปนไปตามแบบทายระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง วาดวยการโอน
สาธารณูปโภคใหแกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นฯ
     ๒.๑.๒ ผูจัดสรรที่ดินทีค่ณะกรรมการไดตรวจสอบแลวเห็นวาไดดูแลบํารุงรักษา
สาธารณูปโภคใหยังคงสภาพดังเชนทีไ่ดจัดทําขึ้นเพื่อการจัดสรรทีด่ินตามแผนผังและโครงการทีไ่ดรับ
อนุญาตภายหลงัจากครบกาํหนดระยะเวลาที่ผูจัดสรรที่ดนิตองรบัผดิชอบการบาํรงุรกัษาสาธารณปูโภค
ตามมาตรา ๒๓๘ (๕) และมผูีซื้อท่ีดนิจดัสรรจํานวนไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนแปลงยอยตามแผนผงั
และโครงการแลวใหดําเนินการ ดังนี้
       (๑) จัดทาํบญัชีทรัพยสินทีเ่ปนสาธารณูปโภคทีผู่ จัดสรรทีด่ินไดจัดใหมีขึน้
เพื่อการจดัสรรที่ดนิตามแผนผงัและโครงการทีไ่ดรบัอนุญาตพรอมรายละเอียดหนังสอืแสดงสทิธิในที่ดนิ
และเอกสารอื่นท่ีเกี่ยวของรวมทั้งระบจุาํนวนเงนิคาบาํรงุรกัษาสาธารณปูโภคที่ผูจดัสรรที่ดนิตองรบัผดิชอบ 

 ๗ พระราชบญัญติัการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๕๒ บญัญตัวิา
 “มาตรา ๕๒ ในกรณีทีผู่จัดสรรที่ดินกระทําการใด ๆ อันเปนเหตุใหประโยชนแหงภาระจํายอมตามมาตรา ๔๓ ลดไป
หรอืเส่ือมความสะดวก หรอืกระทาํการอยางหน่ึงอยางใดใหผดิไปจากแผนผงั โครงการ หรอืวธิกีารจดัสรรที่ดนิท่ีไดรบัอนญุาตจากคณะกรรมการ 
ใหคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรอืผูซึ่งคณะกรรมการมอบหมาย มีอาํนาจสั่งใหผูจดัสรรท่ีดนิระงบัการกระทาํนั้น และบาํรงุรกัษา
สาธารณปูโภคใหคงสภาพดังเชนท่ีไดจดัทําขึ้น หรือดาํเนนิการตามแผนผงั โครงการ หรอืวธิกีารจดัสรรที่ดนิท่ีไดรบัอนญุาตจากคณะกรรมการ
ภายในระยะเวลาที่กาํหนด”.
 ๘ พระราชบัญญติัการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๓ บญัญตัวิา
 “มาตรา ๒๓  ผูใดประสงคจะทําการจดัสรรท่ีดนิใหย่ืนคาํขอตอเจาพนกังานท่ีดนิจงัหวดัหรอืเจาพนกังานท่ีดนิจงัหวดัสาขาแหงทองท่ี
ซึ่งท่ีดนิน้ันต้ังอยู พรอมหลักฐานและรายละเอียด ดงัตอไปนี้
 (๑) โฉนดที่ดนิหรอืหนงัสือรบัรองการทาํประโยชนท่ีมชีื่อผูขอใบอนญุาตทาํการจดัสรรที่ดนิเปนผูมีสทิธใินที่ดนิ โดยที่ดนินั้น
ตองปลอดจากบริุมสิทธใิด ๆ เวนแตบุริมสิทธใินมูลซื้อขายอสงัหารมิทรพัย
 (๒) ในกรณีท่ีท่ีดนิท่ีขอทําการจดัสรรท่ีดินมบีรุมิสทิธใินมลูซือ้ขายอสงัหารมิทรพัย หรอืภาระการจาํนอง ใหแสดงบนัทึกความยินยอม
ใหทําการจดัสรรที่ดนิของผูทรงบริุมสิทธหิรือผูรับจาํนองและจาํนวนเงนิท่ีผูทรงบรุมิสทิธหิรอืผูรบัจาํนองจะไดรบัชาํระหนี้จากที่ดนิแปลงยอย
แตละแปลง และตองระบุดวยวาท่ีดินท่ีเปนสาธารณูปโภคหรอืท่ีดนิท่ีใชเพื่อบรกิารสาธารณะไมตองรบัภาระหนี้บรุมิสทิธหิรอืจาํนองดงักลาว
 (๓) แผนผังแสดงจาํนวนท่ีดนิแปลงยอยที่จะขอจดัสรรและเนื้อท่ีโดยประมาณของแตละแปลง
 (๔) โครงการปรับปรุงท่ีดนิท่ีขอจดัสรร การจดัใหมีสาธารณปูโภคและบรกิารสาธารณะ รวมทั้งการปรบัปรงุอื่นตามควรแกสภาพ
ของทองถิ่น โดยแสดงแผนผัง รายละเอียด และรายการกอสราง ประมาณการคากอสราง และกาํหนดเวลาที่จะจดัทําใหแลวเสรจ็ ในกรณท่ีีได
มีการปรบัปรงุท่ีดนิท่ีขอจดัสรรหรอืไดจดัทําสาธารณปูโภคหรอืบรกิารสาธารณะแลวเสรจ็ท้ังหมดหรอืบางสวนกอนขอทาํการจดัสรรที่ดนิ 
ใหแสดงแผนผังรายละเอียดและรายการกอสรางท่ีไดจดัทําแลวเสรจ็นั้นดวย
 (๕) แผนงาน โครงการ และระยะเวลาการบาํรงุรกัษาสาธารณปูโภค
 (๖) วธิกีารจาํหนายท่ีดินจดัสรรและการชาํระราคาหรอืคาตอบแทน
 (๗) ภาระผูกพันตาง ๆ ท่ีบุคคลอ่ืนมีสวนไดเสยีเกี่ยวกบัท่ีดนิท่ีขอจดัสรรนั้น
 (๘) แบบสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดนิจดัสรร
 (๙) ท่ีต้ังสํานักงานของผูขอใบอนุญาตทําการจดัสรรท่ีดนิ
 (๑๐) ชื่อธนาคาร หรือสถาบนัการเงินที่คณะกรรมการจดัสรรที่ดนิกลางกาํหนด ซึ่งจะเปนผูคํ้าประกนัการจดัใหมีสาธารณปูโภคหรอื
บรกิารสาธารณะหรือการปรับปรุงท่ีดนิ และคํ้าประกนัการบาํรงุรกัษาสาธารณปูโภคและบรกิารสาธารณะ”.
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เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

ทั้งนี้ ตามจํานวนเงินทีค่ณะกรรมการจัดสรรทีด่ินกลางกําหนดในกรณีทีแ่ผนผัง โครงการและวิธีการ
จดัสรรทีด่นิของโครงการจัดสรรทีด่ินทีไ่ดรับอนุญาตไดจัดใหมบีริการสาธารณะ ใหผูจัดสรรทีด่ินแสดง
บัญชีทรพัยสินท่ีเปนบรกิารสาธารณะทั้งหมดและที่ประสงคจะโอนไวดวย ทัง้นี ้การจดัทําบญัชทีรพัยสนิให
เปนไปตามแบบบัญชีทายระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง วาดวยการโอนสาธารณูปโภค
ใหแกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นฯ
        (๒) แจงใหผูซื้อทีดิ่นจัดสรรทุกรายทราบพรอมบัญชีทรัพยสินตาม (๑) 
เพือ่ดาํเนนิการจดัตั้งนติบิคุคลหมูบานจดัสรรหรอืนติบิคุคลตามกฎหมายอื่นเพื่อรบัโอนทรพัยสนิดงักลาว
ไปจัดการและดูแลบํารุงรักษา
        (๓) การแจงตาม (๒) ใหผูจัดสรรที่ดินทําเปนหนังสือสงทางไปรษณีย
ลงทะเบียนไปยังภูมิลําเนาของผูซ้ือทีด่ินจัดสรร หรือโดยวิธีใหบุคคลนําไปสงโดยมีหลักฐานของผูซื้อ
ทีด่ินจัดสรรหรือบุคคลทีบ่รรลุนิติภาวะทีอ่ยูหรือทํางานในที่นั้นไดรับหนังสือไว และใหปดประกาศ
สําเนาหนงัสือแจงผูซื้อท่ีดนิจดัสรรและบัญชทีรพัยสนิท่ีเปนสาธารณปูโภคและบรกิารสาธารณะตาม (๑) 
ไวในที่เปดเผย ณ บริเวณที่ดินที่ทําการจัดสรรตามกําหนดระยะเวลาที่ระบุใน (๔) ทั้งนี้ การแจงใหมีผล
เมื่อผูจัดสรรที่ดินไดสงหนังสือแจงถึงผูซื้อที่ดินรายสุดทายทราบ และปดประกาศครบถวนแลว
        (๔) กาํหนดระยะเวลาใหผูซ้ือท่ีดนิจดัสรรตองจดัตั้งนิตบิคุคลหมูบานจดัสรร
หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น ใหแลวเสร็จแตตองไมนอยกวา ๑๘๐ วันนับแตวันทีผู่ซื้อทีด่ินจัดสรร
รายสุดทายไดรับแจงจากผูจัดสรรที่ดิน
   ๒.๒ การโอนสาธารณูปโภคใหแกนติิบคุคลหมูบานจดัสรรหรอืนติิบคุคลตามกฎหมายอื่น
     ๒.๒.๑ เม่ือผูซือ้ท่ีดินจัดสรรไดรบัแจงจากผูจัดสรรทีดิ่นตามขอ ๒.๑ แลว ใหผูซือ้ท่ีดนิจดัสรร
จดัประชมุเพื่อมีมตจิดัตั้งนติบิคุคลหมูบานจัดสรร และใหแตงตัง้บคุคลขึ้นทําหนาท่ีเปนตัวแทนย่ืนคาํขอ
จดทะเบยีนจดัต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร โดยมตท่ีิประชมุใหจัดตั้งนิตบิคุคลหมูบานจัดสรรดงักลาวนั้น 
ตองมผูีซื้อท่ีดนิจดัสรรจาํนวนไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนแปลงยอยที่จัดจําหนายตามแผนผงัและโครงการ
ที่ไดรับอนุญาตลงคะแนนเสียงใหจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร
     ๒.๒.๒ สําหรับในการลงคะแนนเสียง ใหผูซื้อทีดิ่นจัดสรรแตละแปลงมีเสียงเทากับ
หน่ึงคะแนนเสยีง ในกรณท่ีีผูซื้อท่ีดนิจดัสรรไดแบงแยกที่ดนิแปลงยอยตามแผนผงัและโครงการที่ไดรบั
อนุญาตออกไปอกี ใหถอืวาผูซื้อท่ีดนิจดัสรรแปลงคงเหลอืและผูซื้อท่ีดนิจดัสรรแปลงที่ไดแบงแยกออกไป
ภายหลังมีเสียงรวมกันเทากับหนึ่งคะแนนเสียง เชนเดียวกับเจาของรวม
     ๒.๒.๓ กําหนดใหตัวแทนที่ผูซื้อที่ดินจัดสรรแตงตั้งตามขอ ๒.๒.๑ มีหนาที่ตองจัดทาํ
รายงานการประชุมของผูซื้อท่ีดนิจดัสรรท่ีมีการประชมุเพื่อจดัตั้งนติบิคุคลหมูบานจดัสรรไวเปนหลกัฐาน
     ๒.๒.๔ ในการประชมุของผูซื้อที่ดนิจดัสรรเพื่อดาํเนนิการจดัตั้งนติบิคุคลหมูบานจดัสรร
หรอืนติบิคุคลตามกฎหมายอื่น ใหผูจัดสรรทีด่นิมีหนาท่ีอํานวยความสะดวกในดานเอกสารบญัชรีายชื่อ
ผูซื้อที่ดินจัดสรร และสถานที่ประชุม
     ๒.๒.๕ เมือ่ผูซื้อทีด่ินจัดสรรมีมติใหจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรแลว ใหตัวแทน
ที่ผูซื้อที่ดินจัดสรรแตงตั้งตามขอ ๒.๒.๑ มีหนาทีย่ืน่คําขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร
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การโอนสาธารณูปโภคใหแกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น

จุลนิติ

ตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาภายใน ๓๐ วันนับแตวันทีท่ีป่ระชุม
ผูซื้อทีด่ินจัดสรรมีมติพรอมดวยหลักฐานตามที่กําหนดในกฎกระทรวง และหลักฐานการตรวจสอบ
สาธารณูปโภคและเมื่อไดจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรแลว ใหบรรดาทรัพยสินอันเปน
สาธารณูปโภคตกเปนของนติิบุคคลหมูบานจัดสรรนับแตวนัที่ไดจดทะเบยีน หากผูจัดสรรที่ดนิไดสงเงนิ
คาบํารุงรักษาสาธารณูปโภคที่ตองรับผิดชอบใหแกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรไวแลว ใหผูจัดสรรที่ดิน
พนจากหนาท่ีการบํารงุรกัษาสาธารณปูโภคท่ีไดจัดใหมีขึ้นเพื่อการจัดสรรท่ีดนิตามแผนผงัและโครงการ
ที่ไดรับอนุญาต
     ๒.๒.๖ คําขอจัดตั ้งนิติบุคคลหมู บานจัดสรรที ่ไดดําเนินการไวกอนวันที่ระเบียบ
คณะกรรมการจดัสรรท่ีดินกลาง วาดวยการโอนสาธารณปูโภคใหแกนิตบิคุคลหมูบานจัดสรรหรอืนิตบิคุคล
ตามกฎหมายอื่นฯ  มีผลใชบังคับถาผูจัดสรรที่ดินยังไมดําเนินการใหเปนไปตามขอ ๒.๑ และขอ ๒.๒.๕ 
กลาวคือ ไมไดจดทะเบียนจัดตั ้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร ก็ใหผู จัดสรรทีด่ินมีหนาทีบ่ํารุงรักษา
สาธารณูปโภคตอไป
     ๒.๒.๗ เม่ือไดรบัตรวจสอบจากคณะกรรมการตามขอ ๒.๑ แลววาสาธารณปูโภคยงัคงสภาพ
ดังเชนที่ไดจัดทําขึ้น หากผูซื้อที่ดินจัดสรรประสงคจะจัดตั้งนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น เมือ่ผูซื้อทีด่ิน
จัดสรรไดรับแจงจากผูจัดสรรที่ดินตามขอ ๒.๑.๒ แลว ใหผูซื้อทีด่ินจัดสรรดําเนินการจัดตั้งนิติบุคคล
ตามกฎหมายอื่นตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวของ และตองมี
วัตถุประสงคเพื่อรับโอนทรัพยสินที่เปนสาธารณูปโภคที่ผูจัดสรรที่ดินไดจัดใหมีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดิน
ตามแผนผังและโครงการที่ไดรบัอนญุาตไปจดัการดแูลและบาํรงุรกัษา ทัง้นี ้นติบิคุคลตามกฎหมายอื่นนั้น
จะตองมีสมาชิก ผูถือหุน หรือผูเปนหุนสวนซึง่เปนผูซือ้ทีด่ินจัดสรรเทานัน้ เมือ่จัดตัง้นิติบุคคล
ตามกฎหมายอื่นแลว ใหนิติบุคคลดังกลาวดําเนินการใหมีสมาชิก ผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวนที่เปนผูซื้อ
ท่ีดนิจดัสรรไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจาํนวนแปลงยอยที่จัดจําหนายตามแผนผงัและโครงการ จึงจะมสีทิธิ
รับโอนทรัพยสินดังกลาวไปจัดการและดูแลบํารุงรักษา ทั้งนี้ ใหนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแจงให
ผูจดัสรรที่ดนิทราบพรอมทั้งกาํหนดวนัจดทะเบยีนโอนทรพัยสนิและสงเงนิคาบาํรงุรกัษาสาธารณปูโภค
ทีผู่จัดสรรที่ดินตองรับผิดชอบตามบัญชีในขอ ๒.๑.๒ (๑) เมือ่ไดจดทะเบียนโอนทรัพยสินและสงเงิน
คาบํารุงรักษาสาธารณูปโภคที่ผูจัดสรรที่ดินตองรับผิดชอบตามบัญชีในขอ ๒.๑.๒ (๑) ใหแกนิติบุคคล
ตามกฎหมายอื่นแลว ผูจัดสรรที่ดินยอมพนจากหนาทีก่ารบํารุงรักษาสาธารณูปโภคที่ไดจัดใหมีขึ้น
เพื่อการจัดสรรที่ดินตามแผนผัง และโครงการที่ไดรับอนุญาต
   ๒.๓ การขออนมุติัดําเนนิการเพื่อการบาํรงุรกัษาสาธารณปูโภค หรอืดําเนนิการจดทะเบยีน
โอนทรัพยสินใหเปนสาธารณประโยชน
     ๒.๓.๑ ในกรณท่ีีผูจดัสรรที่ดนิไดแจงใหผูซือ้ท่ีดนิจัดสรรทราบตามขอ ๒.๑.๒ (๒) หรอื
เมื่อพนระยะเวลาตามขอ ๒.๑.๒ (๔) แลว หากผูซื้อที่ดินจัดสรรไมมีการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร
หรอืนิติบคุคลตามกฎหมายอื่น เม่ือผูจดัสรรที่ดนิยังประสงคจะพนจากหนาท่ีบาํรงุรกัษาสาธารณปูโภค
ท่ีไดจดัใหมีขึ้นเพื่อการจดัสรรที่ดนิตามแผนผงัและโครงการที่ไดรบัอนญุาต ใหย่ืนคาํขออนมัุตดิาํเนนิการ
อยางใดอยางหนึง่เพื่อการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค หรือดําเนินการจดทะเบียนโอนทรัพยสินใหเปน
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สาธารณประโยชนตอเจาพนักงานท่ีดนิจังหวดัหรอืเจาพนักงานท่ีดนิจังหวดัสาขา แหงทองท่ีซึ่งท่ีดนินั้นตั้งอยู
     ๒.๓.๒ คําขออนมุตัดิาํเนนิการอยางใดอยางหนึ่งเพื่อการบาํรงุรกัษาสาธารณูปโภคอยางนอย
ตองแสดงรายละเอียดพรอมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
      (๑) หลักฐานการตรวจสอบตามขอ ๒.๑
      (๒) แผนงาน โครงการ เพื่อบํารุงรักษาสาธารณูปโภค
      (๓) หลักฐานการสงเงนิคาบาํรงุรกัษาสาธารณปูโภคที่ผูจัดสรรที่ดนิตองรบัผดิชอบ
ในการดําเนินการ ทั้งนี้ ตามจํานวนเงินที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนด
      (๔) อตัราคาใชจายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคทีจ่ัดเก็บ
เปนรายเดือน
          (๕) อื่น ๆ (ถามี)
     ๒.๓.๓ เมือ่เจาพนักงานทีด่ินจังหวัดหรือเจาพนักงานทีด่ินจังหวัดสาขาไดรับคําขอ
ตามขอ ๒.๓.๑ แลว ใหผู จัดสรรที่ดินแจงผูซื ้อที่ดินจัดสรรทุกรายพรอมรายละเอียดตามขอ ๒.๓.๒ 
โดยทําเปนหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนไปยังภูมิลําเนาของผูซื้อที่ดินจัดสรร หรือโดยวิธีใหบุคคล
นาํไปสงโดยมหีลกัฐานของผูซื้อที่ดนิจดัสรรหรอืบุคคลที่บรรลนุติภิาวะที่อยูหรอืทาํงานในที่นั้นไดรบัหนงัสือไว
และใหเจาพนักงานที่ดินปดประกาศสําเนาคําขอพรอมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของทั้งหมดไวในที่เปดเผย
ณ สํานักงานที่ดินจังหวัดหรือสํานักงานที่ดินจังหวัดสาขาทองที่หนึ่งชุด และบริเวณที่ดินที่ทําการจัดสรร
อยางนอยสามแหงแหงละหนึ่งชุดมีกําหนด ๓๐ วัน เมื่อพนกําหนด ๓๐ วันนับแตวันที่ผูซื้อที่ดินจัดสรร
รายสดุทายไดรบัแจงจากผูจดัสรรที่ดนิ ใหผูจดัสรรที่ดนิรวบรวมหลกัฐานสงใหเจาพนกังานที่ดนิจงัหวัดหรอื
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาทราบเพื่อดําเนินการและเมื่อเจาพนักงานที่ดินปดประกาศครบกําหนดและ
ไดรบัหลกัฐานจากผูจดัสรรที่ดนิตามกําหนดดังกลาวแลว ใหเจาพนักงานที่ดินจงัหวดั หรือเจาพนักงานที่ดนิ
จงัหวดัสาขา เสนอคําขอและขอโตแยงหรอืขอเสนอแนะของผูซือ้ทีดิ่นจดัสรร (ถาม)ี ใหคณะกรรมการพจิารณา
การขออนมุตัแิผนดาํเนนิการของผูจดัสรรที่ดินโดยเร็ว
     ๒.๓.๔ ในกรณท่ีีผูจดัสรรที่ดนิประสงคจะจดทะเบยีนโอนทรพัยสนิใหเปนสาธารณประโยชน
ใหผูจัดสรรที่ดินแจงเปนหนังสือใหหนวยงานผูรับโอนทรัพยสินทราบ และใหสงมอบเงินคาบํารุงรักษา
สาธารณปูโภคที่ผูจดัสรรที่ดนิตองรบัผดิชอบ เม่ือพนกังานเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารหลกัฐานครบถวน
ถูกตองแลว ใหจดทะเบยีนโอนทรพัยสนิดงักลาวใหเปนสาธารณประโยชน และใหผูจดัสรรทีด่นิพนจาก
หนาท่ีบํารงุรกัษาสาธารณปูโภคที่ไดจดัใหมขีึ้นเพื่อการจดัสรรที่ดนิตามแผนผงัและโครงการท่ีไดรบัอนุญาต
     ๒.๓.๕ การจดทะเบยีนโอนทรพัยสนิใหเปนสาธารณประโยชน ตองแสดงรายละเอยีด
พรอมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
               (๑) หลักฐานการตรวจสอบตามขอ ๒.๑
       (๒) หลักฐานแสดงวาผูซื้อท่ีดนิจัดสรรไมอาจดาํเนินการจัดตั้งนิตบิคุคลหมูบาน
จัดสรรตามขอ ๒.๑.๒ ภายในเวลาที่ผูจัดสรรที่ดินกําหนด
      (๓) หลักฐานการสงเงนิคาบาํรงุรกัษาสาธารณปูโภคที่ผูจัดสรรที่ดนิตองรบัผดิชอบ
ในการดําเนินการ ทั้งนี้ ตามจํานวนเงินที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนด
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ตอนที่ ๕ กระบวนการตรากฎหมาย

วุฒิสภา
ของสหรัฐอเมริกา

ความนํา
  คณะผูยกรางรัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกาไดมีเจตนารมณ

ในการก อตั ้งองค กรนิติบัญญัติท ีม่ีประสิทธิภาพเพียงพอที ่
จะจดัระบบระเบยีบของสหพนัธรฐั จงึไดกาํหนดให “สภาคองเกรส” 
เปนองคกรผูใชอํานาจนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญโดยเปนองคกร
ที่ทรงอํานาจและประสิทธิภาพอยางสูงสุดขององคกรผูใชอํานาจ
อธิปไตย๑ จนไดรับการยอมรับวา เปนรัฐธรรมนูญที่มีประสิทธิภาพ
ฉบับหนึ ่งท ีป่ระสบความสําเร็จอย างสูงในการก อตั ้งอํานาจ
และองคกรผูใชอํานาจสูงสุดในการปกครองสหพันธรัฐ๒ อํานาจ
ในการตรากฎหมายของสภาคองเกรสสะทอนแนวความคิด
การปกครองแบบมีผูแทน (Representative government) ดังที่ 
เจมส เมดิสัน (James Madison) มีความเห็นในชั้นการยกราง
รัฐธรรมนูญว า  ม ีขึ ้น เพื ่อ เจตนารมณ ในการจัดให มี ระบบ
การตรากฎหมายตามความคิดเห็นของประชาชนอยางกวางขวาง 
ตลอดจนใหอาํนาจผูแทนของปวงชน (มิใชประชาชนเอง) เปนผูแทน
ในการตรากฎหมาย ตามที่ปรากฏใน “Federalist No.10” วา   

 ๑Ralph A. Rossum and G Alan Tarr, American Constitutional Law volume I The Structure of Government, 
6th edition, (Ontario: Thomson , 2003), p. 111.
 ๒Daniel Wit and P. Alan Dionisopoulos, Our American Government and Political System; Structure and 
Function, (Illinois: Laidlaw Brothers,1972), p.97.
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  “เจตนารมณนัน้ คือ จะใหผูแทนของปวงชน
ในสภาคองเกรสอยูเหนืออิทธิพลชักจูงที่ยากจะหลีกเรน
ของความเหน็สาธารณะ (public opinion) ทัง้นี ้เพ่ือให
ผู แทนของปวงชนในสภาคองเกรสสามารถไตรตรอง
และกาํหนดนโยบายสาํหรบัประโยชนสาธารณะ (Public 
interest) ที่แทจริงไดเอง อยางมีประสิทธิภาพ”๓  
 จากการศึกษาพบวา การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีผูแทนของสหรัฐอเมริกานั้น ในวงงาน
ของรัฐสภาไดคลี่คลายสูการประนีประนอม (tradeoffs) 
ระหวางแนวคิดวาดวยฉันทามติกับแนวคิดวาดวยการ
ชี ้ขาดโดยเสียงขางมากขึ ้นในกระบวนการนิติบัญญัต ิ
ในหลายกรณีท่ีสภาคองเกรสแสดงใหเหน็วามกีารพจิารณากลั่นกรองกฎหมายโดยการอภปิรายทบทวน
กันอยางรอบคอบ แตในทายสุด ก็มักจะไดรับการผลักดันโดยสมาชิกเสียงขางมากเพื่อใหเปนผลสําเร็จ
และมีบรรยากาศในการประชุมเต็มไปดวยการถกเถียงโตแยง (Adversarial) และถือพรรคถือพวก 
(partisan)๔ อยางไรก็ตาม อาจกลาวไดวาวุฒิสภาหรือสภาผูแทนราษฎรก็มิไดใชการประนีประนอม
ขางตนไปในลักษณะเดียวกัน และมีคํากลาววา วุฒิสภาสหรัฐอเมริกามีลักษณะในการดําเนินงาน
ที่มีการอภิปรายถกแถลงกันอยางถี่ถวนมากกวาในสภาผูแทนราษฎร ทั้งนี้ ความแตกตางที่เปนตัวแปร
ทีส่งผลชัดเจนทีสุ่ดก็นาจะไดแก ขอกําหนดของขอบังคับการประชุมทีท่ัง้สองสภาไดกําหนดใหมีขึ้น
อยางแตกตางกนัมากวาหลายทศวรรษ๕

 สําหรับในบทความตอนนี้จะอธิบายถึงกระบวนการนิติบัญญัติของสภาคองเกรสตามที่
กําหนดไวในรัฐธรรมนูญและหลักเกณฑและวิธีการของแตละสภา

กระบวนตรากฎหมายตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

 รัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกาไดสรางกระบวนการตรารัฐบัญญัติ (Making Laws) ขึ้น
ผานกระบวนการดําเนินงานของ “สภาคองเกรส” อันประกอบดวย สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา 
และประธานาธิบดี ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญไดกําหนดหลักการของกระบวนการตรารัฐบัญญัติหรือ
กระบวนการนติิบัญญัติ (Legislative process) ไวแตเพยีงขั้นตอนและกระบวนการพจิารณากลั่นกรอง

 ๓Steven S. Smith, Jason M. Roberts and Ryan J. Vander, The American Congress, 5th edition, (New York 
: Cambridge University Press), 2007, p. 31.
 ๔Ibid., pp.31-32.
 ๕Ibid., p.32.
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ของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา ตลอดจนการสงใหประธานาธิบดีลงนามใหความเห็นชอบเพื่อใหมี
ผลใชบังคับเปนกฎหมายตอไป แตสําหรับในรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการตรารัฐบัญญัตินั้นไดมี
การกําหนดไวใน “ขอบังคับการประชุม” ของแตละสภา๖  

 ทัง้นี ้ ผูยกรางรฐัธรรมนญูไดใหอํานาจไวแกสภาคองเกรสอยางกวางขวาง กลาวคอื 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) และประธานาธบิดี (The President) จําตองพจิารณา
และใหความเห็นชอบรางรัฐบัญญัติครบถวนทั้ง ๓ องคกร จึงจะมีผลใชบังคับเปนกฎหมาย กลาวคือ 
ทัง้สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภายอมไดรับโอกาสในการชี้แจงแสดงความเห็นสําหรับการพิจารณา
กลั่นกรองรางรัฐบัญญัติและมีมติเห็นชอบดวยเสียงขางมากปกติ (Simple majority vote) เพื่อเสนอ
รางรัฐบัญญัตินัน้ตอประธานาธิบดีเพื่อลงนามใหมีผลใชบังคับเปนกฎหมายตอไป ทั้งนี้ ประธานาธิบดี
มีอํานาจในการยับยัง้รางรัฐบัญญัติได (Veto) โดยฝายนิติบัญญัติก็สามารถใชอํานาจในการยืนยัน
รางรัฐบัญญัติ (Override Veto to enact into Law ) ไดเชนกัน ดวยวิธีการมีมติยืนยัน
รางรัฐบัญญัติดวยจํานวนเสียงไมนอยกวา ๒ ใน ๓ ของสมาชิกเทาทีม่ีอยูของแตละสภา๑๐

อยางไรก็ตาม รัฐธรรมนูญมิไดอธิบายถึงบทบัญญัติในสวนทีเ่กี ่ยวของกับระบบงานนิติบัญญัต ิ
(Legislative Procedure) ไวโดยละเอียด จําตองศกึษาจากขอบงัคบัและแนวทางปฏิบติัท่ีเก่ียวของตอไป

 ๖Ibid., p. 27.
 ๗“... 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 offi cer thereof. ...”
 ๘Steven S. Smith, Jason M. Roberts and Ryan J. Vander, The American Congress, pp. 34-35.
 ๙Craig 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.
 ๑๐Steven S. Smith, Jason M. Roberts and Ryan J. Vander, The American Congress, p. 34. and Ralph A. 
Rossum and G Alan Tarr, p. 17.
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บทบัญญัติเกี่ยวกับกระบวนนิติบัญญัติของสภาคองเกรส
ไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑ ขอ ๗ 

การพิจารณารางรัฐบัญญัติ (Article I, Section 7)๑๑ ดังนี้

 “ขอ ๗ รางรัฐบัญญัติทีม่ีผลเปนการขึ้นภาษีจะตองเสนอใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณากอน 
แตวุฒิสภาอาจเสนอหรือเห็นชอบโดยมีการแกไขเชนเดียวกับรางรัฐบัญญัติอื่นได
 รางรัฐบัญญัติทุกฉบับตองผานการพิจารณาใหความเห็นชอบของสภาผูแทนราษฎร
และวุฒิสภากอนการประกาศใชเปนกฎหมาย รางรัฐบัญญัติที ่ผานการพิจารณาแลวจะตอง
เสนอใหประธานาธิบดีแหงสหรัฐพิจารณา หากประธานาธิบดีเห็นชอบดวยจะตองลงนามใน
รางรัฐบัญญัตินั้น แตหากไมเห็นดวย จะตองสงคืนพรอมเหตุผลที่คัดคานไปยังสภาที่มีการเริ่มพิจารณา
รางรัฐบัญญัตินั้นและสภานั้นจะดําเนินการพิจารณาทบทวนรางรัฐบัญญัตินั้นอีกครั้งหากภายหลัง
การพิจารณาทบทวนแลว ดวยมติสองในสามของสมาชิกสภานัน้เห็นชอบดวยกับรางรัฐบัญญัตินัน้ 
ใหสงรางรัฐบัญญัตินั้นพรอมดวยเหตุทีค่ัดคานของประธานาธิบดีไปยังอีกสภาหนึ่ง ซึ่งจะทําการ
ทบทวนเชนเดียวกัน ถาสภาหลงัน้ีมีมตเิหน็ชอบดวยเสยีงสองในสามของสมาชกิสภา ใหรางรฐับญัญตัิ
น้ันมีผลใชบงัคบัเปนกฎหมายได ในกรณีเชนวานี้ทุกกรณี มติของทั้งสองสภาใหคิดจากเสียงที่ขานรับ
วาเห็นชอบกับไมเห็นชอบ และใหแสดงรายชื่อของผูทีเ่ห็นชอบ
และคัดคานรางรัฐบัญญัติไวในรายงานการประชุมของแตละสภา
ตามลําดับ ถารางรัฐบัญญัติใดประธานาธิบดีไมสงคืนไปยังสภา
ภายใน ๑๐ วัน (ไมนับรวมวันอาทิตย) นับแตไดมีการนําเสนอ
ตอประธานาธิบดี ใหรางรัฐบัญญัตินัน้มีผลใชบังคับเปนกฎหมาย
ไดดุจดังประธานาธิบดีไดลงนามแลว เวนแตรัฐสภาเองทําให
ไมสามารถสงคืนมาไดในกําหนด ดวยการปดการประชุมกอนครบ
กําหนดสง ใหรางรัฐบัญญัตินั้นไมมีผลเปนกฎหมาย

 ๑๑US 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.”
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 ทุกคําสัง่ มติ หรือการลงคะแนนเสียงซึ่งกระทํารวมกันทัง้วุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎร 
จาํเปนตอง (ยกเวนปญหาการปดการประชมุ) นําเสนอตอประธานาธบิดแีหงสหรฐัเพื่อใหความเหน็ชอบ
หรือไมเห็นชอบกอนที่จะมีผลบังคับ กรณีทีป่ระธานาธิบดีไมเห็นชอบจะตองมีการพิจารณาอีกครั้ง
ดวยเสียงสองในสามของวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎร ตามกฎเกณฑและขอจํากัดเชนเดียวกับกรณี
การพิจารณารางรัฐบัญญัติ”

 จากบทบัญญัติในมาตรา ๑ ขอ ๗ สามารถอธิบายสาระสําคัญได ดังนี้ 

  ๑. การเสนอรางรัฐบัญญัติที่เพิ่มภาษีตองเริ่มกระบวนการเสนอที่สภาผูแทนราษฎร
   รัฐธรรมนูญกําหนดใหรางรัฐบัญญัติที่มีผลเปนการเพิม่ภาษีจะตองไดพิจารณาโดย
สภาผูแทนราษฎรเปนสภาแรก ซึ่งยอมหมายความวา เฉพาะแตสภาผูแทนราษฎรเทาน้ันท่ีมสีทิธเิสนอ
รางรัฐบญัญตัท่ีิมีผลเปนการเพิม่ภาษ ีสวนวฒุสิภาทีพ่จิารณาในลาํดบัถดัไปนัน้ มีอํานาจทีจ่ะเปลีย่นแปลง
รางรัฐบญัญตัแิละพจิารณาใหความเหน็ชอบหรอืไม เมื่อวฒุสิภาใหความเหน็ชอบรางรฐับญัญตันิั้นกจ็ะ
ถูกนําเสนอตอประธานาธิบดีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ๑๒  

 การที่รัฐธรรมนูญกําหนดใหรางรัฐบัญญัติทีม่ีผลเปนการเพิ่มภาษีจะตองไดรับการพิจารณา
โดยสภาผูแทนราษฎรเปนสภาแรกนี้ ก็ดวยเหตุทีว่าคณะผูรางรัฐธรรมนูญประสงคจะใหสภาผูแทน
ราษฎรซึง่ไดรับการเลือกตัง้โดยตรงจากประชาชนและเลือกตัง้บอย ๆ ในทกุ ๒ ป ซึง่มคีวามใกลชิด
กับประชาชน ไดพิจารณารางรัฐบัญญัติทีจ่ะกระทบตอประชาชน อีกทัง้คณะผูรางรัฐธรรมนูญ
ยังคงตระหนักถึงวลีทีใ่ชในการตอสูเพื่อใหไดมาซึ่งอิสรภาพในชวงการแยกตัวออกจากอังกฤษที่วา 
“ไมมีการเก็บภาษี โดยไมมีผูแทน” (no taxation without representation) ซึ่งเปนวลีที่ใชกัน
มาต้ังแต ค.ศ. ๑๒๑๕ ในการบงัคบัใหกษัตรยิองักฤษตองลงนามในการจาํกดัพระราชอาํนาจของตนเอง
ในมหาบัตร (Magna Carta)๑๓13

 ๒. รางรัฐบัญญัติตองไดรับการพิจารณาจากสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา
   รางรัฐบัญญัติ (Bill) ที่จะประกาศใชเปนกฎหมาย (Act) ไดนั้น จะตองผานการพิจารณา
ความเหน็ชอบของทั้งสภาผูแทนราษฎรและวฒุสิภา โดยรางรฐับญัญตัอิื่นที่ไมใชรางรฐับญัญตัเิกี่ยวกบั
การขึ้นภาษีนั้นอาจมีการเสนอใหสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาพิจารณากอนก็ได ไมจําตองเริ่มตน
การพิจารณาที่สภาผูแทนราษฎรเสมอไป เมื่อรางรฐับญัญตัผิานการพจิารณาของทั้งสองสภาแลวกจ็ะ
มีการนาํเสนอใหประธานาธิบดพีจิารณาตอไป อนึ่ง สาํหรบัการพจิารณารางรฐับญัญตัใินรายละเอยีดน้ัน 
รัฐธรรมนูญไมไดกลาวถึงไวเปนผลใหแตละสภาตองกําหนดรายละเอียดไวในขอบังคับของสภา๑๔

  

 ๑๒มานิตย  จุมปา, รัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกา คําอธิบายเรียงมาตราพรอมคําพิพากษาศาลฎีกา, (กรุงเทพฯ: วิญูชน, 
๒๕๕๒), หนา ๖๓-๖๔.
 ๑๓เพิ่งอาง, หนา ๖๔.
 ๑๔เพิ่งอาง, หนา ๖๔.
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 ๓. ประธานาธิบดีมีอํานาจในการใหความเห็นชอบและยับยั้งรางรัฐบัญญัติ
  คณะผูยกรางรัฐธรรมนูญไดวางแนวทางเกี ่ยวกับ กระบวนการใหความเห็นชอบ
และยับยั้งรางรัฐบญัญติัของประธานาธบิดี ในมาตรา ๑ ขอ ๗ ซึ่งภายหลงัจากท่ีท้ังสองสภาไดพจิารณา
และให ความเห็นชอบร างรัฐบ ัญญัติแล ว จําต องเสนอร างรัฐบัญญัตินั ้นต อประธานาธิบด ี
เพือ่ประธานาธิบดีจะไดพิจารณาใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบในรางรัฐบัญญัติทีผ่านการพิจารณา
ของรัฐสภามาแลว โดยหากประธานาธิบดีใหความเห็นชอบและลงนามแลวกฎหมายนั้นยอมมีผล
ใชบังคับเปนกฎหมาย
 อยางไรก็ตาม กรณีที่ประธานาธิบดีพิจารณาแลวไมเห็นชอบกับรางรัฐบัญญัติใดภายใน 
๑๐ วัน ยอมถือวาประธานาธิบดีใชอํานาจยับยั้งรางรัฐบัญญัติ (Veto) ซึ่งจะสงผลใหมีการสงคืน
รางรฐับัญญัตินัน้ไปยังสภาทีเ่ริม่ตนพจิารณารางรัฐบัญญัตินั้น เพื ่อใหมีการพิจารณาทบทวน
อีกครั้ง พรอมกบัคาํคดัคานของประธานาธบิด ีซ่ึงในการพจิารณาทบทวนน้ัน หากสภาจะมมีติเห็นชอบ
รางรัฐบัญญัตินั้นจะตองอาศัยเสียง ๒ ใน ๓ ของสมาชิกสภาสําหรับการยืนยันรางรัฐบัญญัติ ทั้งนี้ 
ในการพิจารณาทบทวนของสภาอาจมีการแกไขเปลีย่นแปลงรางรัฐบัญญัติ เพือ่ใหเปนทีย่อมรับ
ของประธานาธิบดีได๑๕

 ประธานาธิบดีมีเวลา ๑๐ วัน นับแตไดรับรางรัฐบัญญัติในการพิจารณาใหความเห็นชอบ
หรือไมเห็นชอบ โดยระยะเวลา ๑๐ วันนี้ ไมนับรวมวันอาทิตย โดยหากประธานาธิบดีไมดําเนินการ
ใด ๆ เกี่ยวกับรางรัฐบัญญัติที่มีการนําเสนอจนระยะเวลาลวงพน ๑๐ วันไป รางรัฐบัญญัตินั้น
จะถูกนําไปประกาศใชเปนกฎหมายโดยอัตโนมัต ิ  อยางไรก็ตาม หากเปนชวงระยะเวลาปลาย
สมัยประชุมและประธานาธิบดีไมดําเนินการใด ๆ ภายใน ๑๐ วันหลังจากทีไ่ดรับรางรัฐบัญญัติ
และระยะเวลา ๑๐ วันไดส้ินสุดลงภายหลงัจากที่สภาคองเกรสไดปดสมยัประชมุไปแลว กรณยีอมถอืวา 
ประธานาธิบดีใชสิทธิยับยั้งรางรัฐบัญญัติที่เรียกวา “Pocket Veto” ซึ่งถือวาเปนการยับยั้งเด็ดขาด 
เพราะไมมีการสงคืนใหสภาพิจารณา เนื่องจากสภาไดสิ้นสุดสมัยประชุมไปแลว (Adjournment)๑๖

สภาคองเกรสยอมไมอยูในวิสัยที่จะยืนยันรางรัฐบัญญัติที่ประธานาธิบดีใชอํานาจยับยั้งไดอีกตอไป 
ดังน้ัน เมื่อสภาคองเกรสไดปดสมยัประชมุสภาไปแลว หากประธานาธบิดีคดัคาน (veto) รางรฐับญัญตัิ
ใด ๆ หรือไมสงรางรัฐบัญญัติกลับคืนไปยังรัฐสภา รางรัฐบัญญัตินั้น ๆ ยอมเปนอันตกไป๑๗

 ในเรื่องการใชอํานาจยับยัง้ของประธานาธิบดีนี้ เมื่อพิจารณาจากรัฐธรรมนูญจะเห็นไดวา
รฐัธรรมนญูกาํหนดไวในลักษณะที่วา การใหความเห็นชอบหรอืไมใหความเห็นชอบนั้นตองกระทาํตอ
รางรฐับญัญติัทั้งฉบบัที่เสนอใหประธานาธบิดี แตอยางไรกต็าม ในป ค.ศ. ๑๙๙๖ รฐัสภาไดใหอาํนาจ
แกประธานาธิบดีในการที่จะยับยัง้รางรัฐบัญญัติเปนบางมาตราหรือบางสวน ซึ่งเรียกการใหอํานาจนี้
แกประธานาธิบดีวา “The Line-Item Veto” ซึ่งประธานาธิบดี Clinton ไดใชอํานาจนี้ถึง ๘๒ ครั้ง 
อนึ่ง มีการเสนอเรื ่องใหศาลฎีกาพิจารณาวา การที่ให อ ํานาจแกประธานาธิบดีท ีจ่ะย ับยัง้

 ๑๕เพิ่งอาง, หนา ๖๕. 
 ๑๖เพิ่งอาง, หนา ๖๔-๖๕. 
 ๑๗Steven S. Smith, Jason M. Roberts and Ryan J. Vander, The American Congress, p.37.

creo




ก.ค. - ส.ค. ๕๙ ๑๗๕

หนาตางโลก: The Knowledge Windows

จุลนิติ

รางรัฐบัญญัติเปนบางสวนนี้ชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือไม ซึ่งศาลฎีกาวินิจฉัยวาไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ 
เพราะรัฐธรรมนูญใหอํานาจประธานาธิบดีไวแตเฉพาะการใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบ
รางรัฐบัญญัติทั้งฉบับเทานั้น๑๘

 ใน คดี Clinton v. City of New York, 524 U.S. 417 (1998) มีขอเทจ็จรงิโดยยอวารฐัสภา
ไดตรารัฐบัญญัติทีชื่่อวา The Line-Item Veto Act ใหอํานาจแกประธานาธิบดีทีจ่ะยับยัง้สวนใด
สวนหนึ่งของรางรฐับัญญัต ิแทนที่จะยบัย้ังรางรฐับญัญตัท้ัิงฉบบั City of New York ซึ่งไดรบัผลกระทบ
จากการใชอํานาจนี้ของประธานาธิบดนํีาเสนอคดสีูการพจิารณาของศาลสูงหรอืศาลฎีกาแหงสหรฐัไดมี
คําพิพากษาโดยสรุปวา รัฐสภาไมมีอํานาจในการตรารัฐบัญญัติเชนนี้ เพื่อใหอํานาจแกประธานาธิบดี 
เพราะจะเปนการขดักบัรฐัธรรมนญูท่ีกําหนดใหประธานาธบิดใีหความเหน็ชอบหรอืยับย้ังรางรฐับญัญตัิ
ทั้งฉบับ มิใชแตเฉพาะเพียงสวนใดสวนหนึ่ง๑๙

 อนึ่ง นอกเหนือไปจากการที ่รัฐธรรมนูญไดใหอํานาจแกประธานาธิบดีในการยับยัง้
รางรัฐบัญญัติแลว รัฐสภาไดประยุกตใชหลักการเดียวกันนี้ในการที่รัฐสภาสงวนอํานาจในการให
ความเห็นชอบกฎเกณฑทีอ่อกโดยหนวยงานของฝายบริหาร ซึ่งเกิดขึ้นในชวง New Deal ซึ่งมี
การตรากฎเกณฑของฝายบริหารจํานวนมาก การใชอํานาจของรัฐสภาเชนนี้ไดเกิดประเด็นขึ้นสู
การพิจารณาของศาลฎีกา ดังทีป่รากฏในคดี Immigration and Naturalization Service v. 
Chadha, 462 U.S. 919 (1983) ประเด็นท่ีสาํคญัท่ีศาลพจิารณา คอื กฎหมายที่ตราขึ้นโดยรฐัสภาแลว
มีการสงวนอํานาจในการยับยัง้การใชอํานาจของฝายบริหารนั้นขัดตอหลักการแบงแยกอํานาจหรือไม 
ในการนี ้ ศาลฎีกาเห็นวาการใชอํานาจนิติบัญญัติของรัฐสภานั้นตองเปนการใชโดยสภาทั ้งสอง 
คือ สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภารวมกัน และมีการลงนามโดยประธานาธิบดี ดังนั้น การที่ฝาย
นติิบัญญัติทรงไวซึง่อาํนาจในการยับยัง้เชนนีเ้ปนการปฏิเสธสิทธิในการยบัยัง้ทีร่ัฐธรรมนูญมอบใหเปน
ของประธานาธิบดท่ีีจะมีสวนในกระบวนการนติบิญัญตั ิจงึเปนการละเมิดตอหลกัการแบงแยกอาํนาจ๒๐

ขอบังคับและทางปฏิบัติ ในวงงานรัฐสภา

 รายละเอียดเกีย่วกับขัน้ตอนและวิธีการสําหรับกระบวนการนิติบัญญัติของทัง้ ๒ สภา 
ลวนแลวแตเปนไปตามที่กาํหนดไวในขอบงัคบัการประชมุของแตละสภาตามที่รฐัธรรมนูญไดใหอาํนาจ
แตละสภาในการจัดใหมีขอบังคับการประชุม (Procedural Rule) ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑ ขอ ๕  
สําหรับใชในการดําเนินงานโดยรัฐธรรมนูญมิไดบัญญัติถึงรายละเอียดในประการขางตนไว๒๑ ทั้งนี้ 
ในแตละสภามีขอบังคับการประชุมทีม่ีความแตกตางกันโดยสิ้นเชิง กลาวคือ ขอบังคับการประชุม
ของสภาผูแทนราษฎรจะมคีวามยาวมากกวาขอบงัคบัการประชมุของวฒุสิภากวาเทาตวั เพราะในสภา
ผูแทนราษฎรนั ้นมีการจัดใหมีหลักเกณฑตาง ๆ สําหรับการประชุมอยู โดยตลอด สําหรับใน

 ๑๘มานิตย  จุมปา, หนา ๖๗.
 ๑๙เพิ่งอาง, หนา ๖๗.
 ๒๐เพิ่งอาง, หนา ๖๗-๖๘.
 ๒๑Steven S. Smith, Jason M. Roberts and Ryan J. Vander, The American Congress, p.210.
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แผนภาพแสดงกระบวนการนิติบัญญัติของสภาคองเกรส
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ประวตัศิาสตรการดาํเนินงานของวฒุสิภานั้นมกีารจาํกดัโอกาสในการแกไขเพิ่มเตมิกฎเกณฑใหมจงึทําให
ขอบังคับการประชุมไมไดรับการแกไขเพิ่มเติมมากนัก๒๒ ประกอบกับการทีวุ่ฒิสภามีลักษณะเปน 
“สภาตอเนื่อง” หรือ “Continuing body”๒๓ อันเปนลักษณะสําคัญอยางยิ่งที่สามารถลดปญหา
ของระบบงานนิติบัญญัติของวุฒิสภาสหรัฐอเมริกา ใหปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ๒๔

เพราะมีสมาชิกวุฒิสภาจํานวนกวา ๒ ใน ๓ ที่ไดมีประสบการณดานนิติบัญญัติปฏิบัติหนาที่
ในสภาชุดกอนมาแลว๒๕ เนื่องจากสมาชิกวุฒิสภาเปนจํานวน ๒ ใน ๓ ของสมาชิกวุฒิสภากลุมบุคคล
ชุดเดิมยอมกาวสูการปฏิบัติหนาทีใ่นวุฒิสภาและในสภาคองเกรสสมัยประชุมหรือชุดตอ ๆ ไปอยาง
ต อเนื ่อง โดยที ่จะไม ปรากฏว าการประชุมของวุฒิสภาในสมัยใดจะเป นการปฏิบัติหน าท ี ่
โดยสมาชิกวุฒิสภาชุดใหมทั้งหมด จึงทําใหขอบังคับการประชุมมีผลใชบังคับอยูตอไปอยางตอเนื่อง
ตามไปดวย เวนแตวุฒิสภาจะมีมติเปนประการอื่น ในขณะที่สภาผูแทนราษฎรจะมีการจัดทํา
ขอบังคับการประชุมขึน้ใหมในโอกาสแรกที ่เริ ่มสมัยประชุมของสภาชุดใหม อยางไรก็ตาม
ก็มักมีการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดไมแตกตางไปจากเดิมมากนัก๒๖

 แนวคิดวาดวยกฎหมายรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา ยังไดยอมรับวาหลักเกณฑและวิธีการ
ในการดําเนินงานมีพัฒนาการจากการที่สภาคองเกรสมีมติยอมรับแนวทางปฏิบัติทีเ่คยปรากฏมากอน 
(Informal practices and recognized Precedents) สําหรับกําหนดเปนแนวทางการดําเนินงาน
ในวงงานของสภาดวยในลักษณะเดียวกันกับขอบังคับการประชุม (Standing rules) ของแตละสภาที่
แตละสภาไดมีมตกิาํหนดไวอยางเปนทางการตามรฐัธรรมนูญดวย๒๗  ท้ังในประการสาํคญัอาจพจิารณา
ไดวา แตละสภาตางมีขอบังคบัและหลกัเกณฑท่ีมีคาบงัคบัเทียบเทาขอบงัคบัการประชมุตามรฐัธรรมนญู
แยกตางหากจากกันและสามารถมีมติเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติมตลอดจนยกเวนการใชบังคับไดดวย
ตามที่แตละสภาเห็นควร๒๘                              

                                                                                    (โปรดติดตามตอนตอไป)

๒๒Ibid., pp. 207-208.
๒๓William Mckay and Charles W. Johnson, Parliament and Congress: representation and Scrutiny in the 

twenty-fi rst century, (New York: Oxford University Press, 2010), p.34.
๒๔William J. Keefe and Morris S. Osgul, The American Legislative Process, 5th ed., (New Jersey: 

Prentice-Hall, 1981), p.49.
๒๕Ibid., p.56.
๒๖Steven S. Smith, Jason M. Roberts and Ryan J. Vander, The American Congress, pp. 207-211.
๒๗Ibid.
๒๘Ibid.
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www.mrta.co.th

www.sacict.or.th

การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 
(Mass Rapid Transit Authority of Thailand : 
MRTA) จัดตั้งตามพระราชบัญญัติการรถไฟฟาขนสง
มวลชนแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ เรียกโดยยอวา
“รฟม.” มีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจ ปจจุบันอยู ภายใต
การกํากับของรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
โดยมีวัตถุประสงคในการดําเนินการรถไฟฟาในกรุงเทพ
มหานครและปริมณฑล รวมทัง้จังหวัดอื่นตามทีก่ําหนด
โดยพระราชกฤษฎีกาหรือระหวางจังหวัดดังกลาว ศึกษา 
วเิคราะห และจดัทําโครงการและแผนงานเกี่ยวกบักจิการ
รถไฟฟาเพือ่ปรบัปรงุและพฒันาใหทันสมยั ซึง่ รฟม. เปน
องคกรหลักในการจัดใหมีบริการรถไฟฟาขนสงมวลชน
ท่ีมีประสทิธภิาพและครบวงจรเพื่อยกระดบัคุณภาพชวีติ
ของประชาชน 

จุฬารัตน  วงษนอย  

เจาพนักงานบันทึกขอมูลอาวุโส

 ศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ 
(องคการมหาชน) (The SUPPORT Arts and Crafts 
International Centre of Thailand (Public 
Organization)) หรอื “SACICT” (อานพองเสียงกบัคาํวา 
“ศักดิ์สิทธิ์” ในภาษาไทย) จัดตั้งเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนยสงเสริม
ศลิปาชพีระหวางประเทศ (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
โดยมวีตัถปุระสงคเพื่อสงเสรมิสนับสนุนใหมีการประกอบ
อาชีพผสมผสานเพื ่อสรางผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรม
พ้ืนบานตามโครงการสงเสรมิศลิปาชพีในสมเดจ็พระนางเจา
สริกิติิ ์พระบรมราชนีินาถ และสงเสรมิสนบัสนนุดานการ
ตลาดสําหรับผลิตภัณฑดังกลาวทัง้ในประเทศและ
ตางประเทศ
 ภายในเวบ็ไซตไดเผยแพรองคความรูท่ีเกีย่วกบั
ผลิตภัณฑศิลปาชีพทีส่ําคัญตาง ๆ คือ งานเครื่องเงิน
เครื่องทอง งานถมทอง งานครํ่า งานลงสียา งานทอผา 
งานจักสาน งานแกะสลัก และงานศิลปะประดิษฐตาง ๆ 
ผูสนใจสามารถติดตามขาวสารการจัดกิจกรรมของ 
SACICT ผานชองทาง www.sacict.or.th , facebook.
com/sacict หรือสายดวน 1289
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แนะนําเว็บไซต

จุลนิติ

www.ieat.go.th/

www.space.mict.go.th สํานักกิจการอวกาศแหงชาติ (Space 
Affairs Bureau Thailand) สังกัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร จัดต้ังตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ เปนหนวยงาน
ดานอวกาศในการพัฒนากิจการดาวเทียมเพ่ือการส่ือสาร
ของประเทศใหสามารถแขงขันไดในภูมิภาคอาเซียน 
ซ่ึงสํานักกิจการอวกาศแหงชาติไดมีการนําดาวเทียม
มาใชประโยชนในประเทศไทยกับงานสาขาตาง ๆ เชน 
การวิเคราะห วิจัยทางวิทยาศาสตรและดาราศาสตร 
การส่ือสารโทรคมนาคม การใชขอมูลภาพจากดาวเทียม
เพ่ือวางแผนพัฒนาประเทศ การใชงานดานความม่ันคงและ
การปองกันประเทศ การอุตุนิยมวิทยาและการเฝาระวังภัย
ธรรมชาติ เปนตน 
 เว็บไซตน้ีไดรวบรวมความรูท่ัวไปดานกิจการ
อวกาศ ศัพทอวกาศ บริการแนะนําซอฟตแวร เชน 
โปรแกรม STAR CHART สําหรับดูตําแหนงดาวและกลุม
ดาวตาง ๆ โปรแกรม Orbitron ท่ีใชในการคํานวณหา
ตําแหนงของดาวเทียม เปนตน ผูท่ีสนใจสามารถติดตาม
ขาวสารความรูไดจากเว็บไซตน้ี

 การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
(กนอ.) เปนรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
จัดต้ังข้ึนตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๓๙ ลงวันท่ี 
๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ และภายหลังตอมาไดมีการตราเปน
พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 
  การจัดต้ัง กนอ. มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนกลไก
ของภาครัฐในการขับเคล่ือนภาคอุตสาหกรรมของ
ประเทศในการเพ่ิมมูลคาการลงทุนของภาคอุตสาหกรรม
โดยการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรม และรองรับการประกอบ
กิจการโรงงานอุตสาหกรรมใหอยูรวมกันอยางเปนระบบ 
เพ่ือสนับสนุนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางย่ังยืน
ควบคูไปกับการจัดการดานส่ิงแวดลอม และกอใหเกิดการ
กระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไปสูทุก
ภูมิภาคของประเทศอยางสมดุลและย่ังยืน ท้ังน้ีรวมถึงการ
ขยายขอบเขตของการพัฒนาพ้ืนท่ีจากภาคอุตสาหกรรมสู
ภาคบริการ
 นอกจากน้ี กนอ. ไดจัดต้ังศูนยปฏิบัติการใน
การกํากับดูแลและเฝาระวังคุณภาพส่ิงแวดลอมและความ
ปลอดภัยสําหรับภาวะฉุกเฉิน ซ่ึงมีการเช่ือมโยงขอมูลของ
นิคมอุตสาหกรรมท้ัง ๗ แหงเขาสูศูนยปฏิบัติการ ไดแก 
นิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด อิสเทิรนซีบอรด ภาคเหนือ 
บางปะอิน ลาดกระบัง ภาคใต และสมุทรสาคร
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