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จัดทําโดย กลุมงานพัฒนากฎหมาย  สํานักกฎหมาย
  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 ปฏิบัติหนาที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ  
 เลขที่ ๔๙๙ อาคารสุขประพฤติ ชั้นที่ ๑๓
  ถนนประชาช่ืน เขตบางซ่ือ
  กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐
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พิมพที่ กลุมงานการพิมพ สํานักการพิมพ
 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 ปฏิบัติหนาที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ
 เลขที่ ๔ ถนนอูทองใน เขตดุสิต
 กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
 โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๑๕๖๑

บทความและขอคิดเห็นใด ๆ ที่ปรากฏในวารสาร “จุลนิติ”
เปนวรรณกรรมของผูเขียนโดยเฉพาะ

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และกองบรรณาธิการไมจําเปนตองเห็นพองดวย
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คณะผูจัดทําวารสารจุลนิติ 
ที่ปรึกษา นายนัฑ  ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา
  ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ

กองบรรณาธิการ นายทศพร  แยมวงษ  ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย 
 นายบุญสงค  ลาคํา ผูบังคับบัญชากลุมงานพัฒนากฎหมาย
  นางพิมลพัชร  อริยะฌานกุล นิติกรชํานาญการพิเศษ
 นางสาวสุทธิมาตร  จันทรแดง นิติกรชํานาญการพิเศษ
  นางสาวเพลินตา  ตันรังสรรค นิติกรชํานาญการพิเศษ
  นายปณิธัศร  ปทุมวัฒน นิติกรชํานาญการ
  นายอภิวัฒน  สุดสาว นิติกรชํานาญการ
 นางสาวอริยพร  โพธิใส นิติกรชํานาญการ
 นางสาวอวิการัตน  นิยมไทย นิติกรชํานาญการ 
    นายวรชัย  แสนสีระ นิติกรชํานาญการ
 นางสาวสุธีรา ชูบัณฑิต นิติกรชํานาญการ
  นางสาวสิริโฉม  พรหมโฉม นิติกรชํานาญการ
 นางสาวสายใจ  เกษสุวรรณ นิติกรปฏิบัตกิาร
บันทึกขอมูล - พิสูจนอักษร นางสาวจุฬารัตน  วงษนอย เจาพนักงานบันทึกขอมูลอาวุโส
  นางสาวเมธาวี  มะลิรัตน เจาพนักงานบันทึกขอมูลชํานาญงาน  
  นางสาวนิตยา  นาคเกษม เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
  นางสาวชนิตา  ออนพลัด เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  
สถานที่ติดตอ กลุมงานพัฒนากฎหมาย  สํานักกฎหมาย
 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาที่สํานักงานเลขาธิการสภานิตบิัญญัติแหงชาติ
 เลขที่ ๔๙๙  อาคารสุขประพฤติ ชั้นที่ ๑๓  ถนนประชาช่ืน  เขตบางซ่ือ
 กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐   
  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๐๓ - ๔
ศิลปกรรม - พิสูจนอักษร กลุมงานบรรณาธิการและเทคโนโลยีการพิมพ โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๗๑ - ๒
  นางสาวสุมัทนา  คลังแสง นักวิชาการชางศิลปชํานาญการพิเศษ
  นางสาวชมพูนุช  ลาภเกิด   นายชางศิลปชํานาญงาน
 นายศักดิ์พันธุ  เกดิแกน    นายชางศิลปชํานาญงาน
 นายอวิรุทธิ์  สนพราย นายชางศิลปชํานาญงาน
 นางสาวอนัญญา  คชกฤษ นายชางศิลปชํานาญงาน
 นายชรินทร  แพนไธสง วิทยากรชํานาญการ
 นางสาวปทมา  สุดจันทร วิทยากรชํานาญการ
 นางสาวศิริมนัส  สารพัฒน วิทยากรปฏิบัติการ
 นายธีระยุทธ  นิยมทรัพย วิทยากร
จัดพิมพโดย สํานักการพิมพ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ปฏิบัติหนาที่สาํนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ
 เลขที่ ๔ ถนนอูทองใน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ 
 โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๑๗๔๑ - ๒
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บรรณาธิการแถลง

 สําหรับ “จุลนิติ” ฉบับนี้ ทางกองบรรณาธิการไดพิจารณาเห็นถึงความสําคัญของการปฏิรูปประเทศ
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งไดกําหนดใหมีการปฏิรูปประเทศในดานตาง ๆ 
รวม ๗ ดาน อันประกอบดวย ดานการเมือง ดานการบริหารราชการแผนดิน ดานกฎหมาย ดานกระบวนการ
ยุติธรรม ดานการศึกษา ดานเศรษฐกิจ และดานอื่น ๆ ดังนั้น จึงไดพิจารณาเห็นสมควรดําเนินการนําเสนอ
จุลนิติในรูปแบบของชุด “การปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญ” รวมจํานวน ๖ ฉบับ ตอเนื่องกันไป ซึ่งเนื้อหา
ในแตละฉบับนั้นจะไดนําเสนอขอมูลที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศในแตละดานอยางครบถวน สมบูรณ ทั้งนี้ 
เพือ่ใหสอดคลองกบัการทีร่ฐัธรรมนญูไดกาํหนดให “วฒุสิภา” ชดุใหม ทีจ่ะมกีารสถาปนาข้ึนตามบทเฉพาะกาล 
มาตรา ๒๖๙ โดยกําหนดใหมีหนาที่และอํานาจติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศดังกลาว  
 โดยวารสาร “จุลนิติ” ปที่ ๑๕ ฉบับที่ ๓ ประจําเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ปรากฏนี้ 
เปนฉบับที่ ๓ ในจํานวนทั้งหมด ๖ ฉบับ จะเปนการนําเสนอเรื่อง “การปฏิรูปดานการเมือง” ตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๘ ก. ดานการเมือง ซึ่งไดกําหนดหลักการ
สําคัญโดยใหประชาชนมีความรู ความเขาใจท่ีถูกตองเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองรวมตลอดท้ังการตรวจสอบ
การใชอํานาจรัฐ รูจักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกตางกัน และใหประชาชนใชสิทธิเลือกตั้ง
และออกเสียงประชามติโดยอิสระปราศจากการครอบงําไมวาดวยทางใด รวมท้ังใหการดําเนินกิจกรรมของ
พรรคการเมืองเปนไปโดยเปดเผยและตรวจสอบได เพ่ือใหพรรคการเมืองพัฒนาเปนสถาบันทางการเมือง
ของประชาชนซ่ึงมอีดุมการณทางการเมืองรวมกัน มกีระบวนการใหสมาชิกพรรคการเมอืงมสีวนรวมและมคีวาม
รบัผิดชอบอยางแทจริงในการดําเนนิกจิกรรมทางการเมืองและการคัดเลือกผูมคีวามรูความสามารถ ซือ่สตัย สจุรติ 
และมีคุณธรรมจริยธรรม เขามาเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองท่ีชัดเจนและเปนรูปธรรม ตลอดจนมีกลไก
ทีก่าํหนดความรับผดิชอบของพรรคการเมืองในการประกาศโฆษณานโยบายท่ีมไิดวเิคราะหผลกระทบ ความคุมคา 
และความเสีย่งอยางรอบดาน มกีลไกทีก่าํหนดใหผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืงตองปฏบิตัหินาทีด่วยความซือ่สัตย
สจุรติ และรบัผดิชอบตอประชาชนในการปฏิบตัหินาทีข่องตน และมกีลไกแกไขปญหาความขดัแยงทางการเมือง
โดยสันติวิธีภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
 ดังนั้น เพื่อใหทราบถึงแนวทางในการปฏิรูปประเทศดานการเมือง ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยกองบรรณาธิการวารสารจุลนิติ จึงไดทําการสัมภาษณเพื่อรับฟงความเห็นทางวิชาการ 
ตลอดจนทรรศนะ และขอเสนอแนะอันจะเปนประโยชนตองานดานนิติบัญญัติของสภานิติบัญญัติแหงชาติ
จากผูทรงคุณวุฒทิีม่คีวามรูและความเช่ียวชาญท่ีเก่ียวของในประเด็นดังกลาวประกอบดวย นายกลานรงค จนัทกิ
ประธานคณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแหงชาติ ศาสตราจารย ดร. เอนก เหลาธรรมทัศน 
ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศดานการเมือง และ ศาสตราจารย ดร. อุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร และกรรมการรางรฐัธรรมนูญ สาํหรบัเนือ้หาในสวนอืน่ ๆ  ยงัคงความเขมขนดวยขอมลู
ทางวิชาการดานกฎหมายท่ีเปนประโยชนตองานในดานนิติบัญญัติของสภานิติบัญญัติแหงชาติ และประชาชน
โดยทั่วไปอีกมากมาย 
 กองบรรณาธกิารใครขอขอบคณุผูอานทกุทานทีไ่ดกรณุาติดตามผลงานของวารสาร “จลุนติ”ิ ดวยดเีสมอมา
ซึ่งเราพรอมท่ีจะทําหนาที่คัดสรรบทความและสรางสรรคผลงานทางวิชาการดานกฎหมายอันเปนประโยชน
ตอวงงานดานนิติบัญญัติของสภานิติบัญญัติแหงชาติ เพื่อมานําเสนอแกผูอานทุกทานตลอดไป
    
                                                           กองบรรณาธิการ

                                                                                มิถุนายน ๒๕๖๑
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พระราโชวาท

“ ผูปฏิบัติราชการ  นอกจากจะตองรูงานในหนาที่อยางทั่วถึงแลว 

ยังจําเปนตองรูดีรูชั่ว  ประโยชนและไมใชประโยชน  อยางกระจางชัดดวย.

งานราชการซึ่งเปนงานของแผนดิน  จึงจะดําเนินไปอยางถูกตอง 

ตรงตามเปาหมาย  และสําเร็จประโยชนที่พึงประสงค คือยังความดี

ความเจริญใหเกิดแกประเทศชาติและประชาชนไดแทจริงและยั่งยืน.”

พระราโชวาท

สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เนื่องในวันขาราชการพลเรือน ๑ เมษายน ๒๕๖๑

ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

วันที่ ๒๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ
เรื่อง “การปฏิรูปดานการเมือง”
 • บทนําบทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ .................................................................... ๑
 • นายกลานรงค  จันทิก ................................................................................................. ๕
  ประธานคณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแหงชาติ
 • ศาสตราจารย ดร.เอนก  เหลาธรรมทัศน ................................................................... ๑๕
  ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศดานการเมือง
 • ศาสตราจารย ดร.อุดม  รัฐอมฤต ............................................................................... ๒๔
  คณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ
 • สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
  เมื่อวันที่ ๖, วันที่ ๑๓, วันที่ ๒๐, วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 
  และวันที่ ๑๓, วันที่ ๒๐, วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ..................................................... ๓๓

บทความทางวิชาการ
 • การปฏิรูปการเมือง
  โดย นายวิชาญ ทรายออน วิทยากรชํานาญการพิเศษ 
  กลุมงานบริการวิชาการ ๓ สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ....... ๔๙

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ
 • หลักการและเหตุผลของรางกฎหมาย ........................................................................... ๖๓

๕ ๑๕

สารบัญ

๒๔
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๑๐๑

รางกฎหมายที่นาสนใจ
 • รางพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ....  
  ตอนที่ ๒ (หมวด ๔ สวนที่ ๒ ถึงบทเฉพาะกาล) ........................................................... ๘๑

แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ
 • พระราชบัญญัติการบริหารการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชน
  ที่กระทําผิด พ.ศ. ๒๕๖๑ .............................................................................................. ๑๐๑

สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหา                                       
ขอกฎหมายที่นาสนใจ
 • คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. ๔๐/๒๕๖๐
  วันที่ ๑๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
  เรื่อง คดีที่มีกฎหมายกําหนดใหอยูในอํานาจศาลปกครองสูงสุด ................................... ๑๑๗

คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
 • ยทุธศาตรชาต ิ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) สูการพฒันาประเทศท่ียัง่ยนื
  ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง  .................................................................................... ๑๒๗

มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
 • ผลบังคับทางกฎหมายสําหรับกฎหมายลําดับรอง
  ที่ไมไดมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา .................................................................... ๑๓๗

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM 
 • ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ 
  ตอนที่ ๒ ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศไทย .................................................................. ๑๔๕

๘๑ ๑๒๗
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๑๗๓

สารพันปญหากฎหมาย
 • ความผิดฐานแจงความเท็จ ยักยอก และรับของโจรตามประมวลกฎหมายอาญา ......... ๑๖๓

เกร็ดกฎหมายนารู
 • การยื่นฟองคดีและสงคําคูความและเอกสารโดยส่ืออิเล็กทรอนิกส 
  (Electronic Filing System : EFS) ............................................................................. ๑๗๓

หนาตางโลก : The Knowledge Windows
 • รัฐสภาของสาธารณรัฐสิงคโปร ตอนที่ ๒ ...................................................................... ๑๗๙

แนะนําเว็บไซต 
 • กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (http://www.dla.go.th), 
  องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) (http://www.tgo.or.th),
  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย (http://www.nmt.or.th) 
  และโรงเรียนบมเพาะธุรกิจบีไอเอส (http://www.schoolbis.com) .......................... ๑๘๕

สารบัญ

๑๖๓ ๑๗๙
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 นับแตประเทศไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญา
สิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขจนถึง
ปจจุบันเปนระยะเวลา ๘๖ ปแลว แตสภาวการณทางการเมืองและการปกครองของ
ประเทศเราก็ยังไมสามารถกําหนดทิศทางการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยใหเปนรูปธรรม และมีความมั่นคง ยั่งยืน เทาที่ควรจะเปนโดยเฉพาะ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยท่ีเหมาะสมกับลักษณะสังคมและประเพณีไทย 
หลักความสจุรติ หลักสทิธมินุษยชน และหลกัธรรมาภบิาล อนัจะทาํใหสามารถขบัเคลือ่น
ประเทศใหพัฒนาไปขางหนาไดอยางมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ทั้งในทางการเมือง
การปกครอง ความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม 
 ดวยสภาพปญหาและอุปสรรคดังกลาวรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๘ จึงไดใหความสําคัญกับการปฏิรูปประเทศในดาน
ตาง ๆ รวม ๗ ดาน ไดแก ดานการเมือง ดานบริหารราชการแผนดิน ดานกฎหมาย 
ดานกระบวนการยุติธรรม ดานการศึกษา ดานเศรษฐกิจ และดานอื่น ๆ เพื่อใหบรรลุผล
ตามที่บัญญัติไว ในมาตรา ๒๕๗ กลาวคือ
 (๑) ประเทศชาติมีความสงบเรียบรอย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนา
อยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหวางการพัฒนา
ดานวัตถุกับการพัฒนาดานจิตใจ
 (๒) สังคมมีความสงบสุข เปนธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพ่ือขจัด
ความเหลื่อมลํ้า
 (๓)  ประชาชนมีความสุข มคีณุภาพชีวติท่ีด ีและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
 สาํหรบั “การปฏิรปูประเทศดานการเมือง” นัน้ รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
มาตรา ๒๕๘ ก. ไดกําหนดใหดําเนินการปฏิรูปประเทศดานการเมืองโดยอยางนอย
ใหเกิดผล ดังนี้

1-4-MAC6.indd   11-4-MAC6.indd   1 7/14/18   11:41 AM7/14/18   11:41 AM

creo
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“การปฏิรูปดานการเมือง”

 (๑) ใหประชาชนมีความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม
ทางการเมือง รวมตลอดทั้งการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ รูจักยอมรับในความเห็น
ทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกตางกันและใหประชาชนใชสิทธิเลือกตั้ง และออกเสียง
ประชามติโดยอิสระปราศจากการครอบงําไมวาดวยทางใด
 (๒) ใหการดาํเนนิกิจกรรมของพรรคการเมืองเปนไปโดยเปดเผยและตรวจสอบได 
เพื่อใหพรรคการเมืองพัฒนาเปนสถาบันทางการเมืองของประชาชนซึ่งมีอุดมการณ
ทางการเมืองรวมกัน มีกระบวนการใหสมาชิกพรรคการเมืองมีสวนรวมและมีความ
รับผิดชอบอยางแทจริงในการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง และการคัดเลือกผูมีความรู
ความสามารถ ซื่อสัตยสุจริต และมีคุณธรรมจริยธรรม เขามาเปนผู ดํารงตําแหนง
ทางการเมืองที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม
 (๓) มีกลไกที่กําหนดความรับผิดชอบของพรรคการเมืองในการประกาศโฆษณา
นโยบายที่มิไดวิเคราะหผลกระทบ ความคุมคา และความเสี่ยงอยางรอบดาน
 (๔) มีกลไกท่ีกําหนดใหผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตองปฏิบัติหนาที่ดวยความ
ซื่อสัตยสุจริตและรับผิดชอบตอประชาชนในการปฏิบัติหนาที่ของตน
 (๕) มกีลไกแกไขปญหาความขัดแยงทางการเมืองโดยสันตวิธิภีายใตการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
 ดังนั้น เพื่อใหการปฏิรูปประเทศดานการเมือง บรรลุผลสําเร็จตามท่ีกําหนดไว
ในรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานการเมืองจึงไดจัดทําแผนการปฏิรูป
ประเทศดานการเมือง เพื่อใหเกิดผลสําเร็จรวม ๕ ประเด็น ดังนี้
 ประเด็นที่ ๑ การเสริมสรางวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีสวนรวม
ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ซึ่งถือวา
เปนความสาํคญัในลาํดบัแรกเพราะเหน็วา ประชาชนมคีานิยม ความคดิ ความเชือ่ ทศันคติ
และความเขาใจในหลกัการปกครองระบอบประชาธิปไตยทีย่งัไมถกูตอง และมคีวามคดิเหน็
แตกตางกัน หลายกลุมเปาหมายยังขาดโอกาสท่ีจะไดรับการเรียนรูเกี่ยวกับการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย สิ่งเหลานี้ถือเปนเร่ืองสําคัญลําดับแรกท่ีประชาชน
ในประเทศทุกกลุมเปาหมายจะตองไดรับการวางรากฐานความรูความเขาใจที่ถูกตอง
เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง 
ซึ่งจะนําไปสูการทําใหประเทศไทยมีความเปนประชาธิปไตยอยางแทจริง
 ประเดน็ที ่๒ กลไกการแกไขปญหาความขดัแยงโดยสนัตวิธิแีละการรูรกัสามคัคี
ของสังคมไทย เนื่องจากสภาพปญหาทางการเมืองของไทยที่ผานมายังมีความขัดแยง
ทางการเมืองและเกิดความรุนแรงขึ้นหลายคร้ัง ประชาชนเกิดความคิดเห็นแตกแยก 
แบงฝกแบงฝายและไมเปนมิตรตอกัน เกิดความไมไววางใจซ่ึงกันและกัน จนนําไปสู
การทําใหประเทศเกิดความเสียหาย บั่นทอนศักยภาพในการพัฒนาประเทศและทําให
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การบริหารประเทศหยุดชะงัก การพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ขาดความตอเนื่อง ทําใหตางประเทศขาดความเชื่อมั่น ดังนั้น เพื่อใหการพัฒนาการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของไทย
มีความตอเนื่อง ยั่งยืน และเกิดความมีเสถียรภาพทางการเมือง จึงมีความจําเปนจะตอง
ทําใหประชาชนในชาติมีความรูรักความสามัคคีปรองดอง มีความสมานฉันท อยูรวมกัน
อยางสันติวิธี รูจักยอมรับและเคารพในความคิดเห็นทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกตางกัน 
รวมทั้งตองรวมกันสรางบรรยากาศทางการเมืองไมใหนําไปสูความขัดแยงอีกตอไป 
 ประเด็นที่ ๓  การกระจายอํานาจการปกครองสวนทองถิ่น และการจัดสรร
ทรัพยากรที่เปนธรรม กลาวคือ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้นถือวาอํานาจ
อธิปไตยสูงสุดเปนของประชาชน และการใชอํานาจดงักลาวน้ันมทีัง้การใชอาํนาจทางตรง
และทางออม ดังนั้น การกระจายอํานาจใหแกทองถิ่นจึงเปนหลักการในการใหประชาชน
ในทองถิ่นไดใชอํานาจของตนเองในทางตรงในการบริหารจัดการทองถิ่น นอกจากน้ัน 
ทองถ่ินยงัถอืไดวาเปนฐานรากของสังคมและประเทศชาติ การกระจายอํานาจไปสูทองถ่ิน
จงึเปนการเสริมสรางใหประชาชนไดเรยีนรูการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
และใชอาํนาจของตนเองในทางตรง รวมทัง้จะเปนการเสรมิสรางใหระบอบประชาธปิไตย
มีความเขมแข็ง
 ประเด็นที่ ๔  การเลอืกตัง้ทีส่จุรติและเทีย่งธรรมเพือ่การปฏริปูประเทศ โดยที่
การเลือกต้ังผูแทนของประชาชนเปนกระบวนการทางการเมืองในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีเช่ือวาอาํนาจอธิปไตยเปนของประชาชน การเลือกต้ังเปนการแสดงเจตนา
ของประชาชนในการเลือกสรรผูแทนของตนเพ่ือเปนตวัแทนเขาไปรวมในกิจกรรมบริหาร
บานเมือง ดงันัน้ การเลือกตัง้จงึเปนกระบวนการท่ีสาํคญัทีท่าํใหการแขงขนัทางการเมือง
อยูในขอบเขตของกฎเกณฑและกติกาทางการเมือง ซึ่งอยางนอยที่สุดการเลือกตั้ง
กถ็อืเปนหลักประกันความยุตธิรรม แตทัง้น้ีการเลือกต้ังจะสัมฤทธ์ิผลโดยบรรลุเปาหมาย
แหงเจตนารมณของการปกครองในระบอบประชาธปิไตยโดยผานผูแทนไดน้ัน การเลอืกตัง้
จะตองดาํเนนิไปดวยความเรยีบรอย สจุรติ และเทีย่งธรรม ซึง่การเลอืกตัง้จะมคีวามสจุรติ
และเที่ยงธรรมไดนั้นบุคคลที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้ง คือ ผูสมัครรับเลือกตั้ง ประชาชน 
และเจาหนาที่รัฐ จะตองปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้ง ไมกระทําการอันเปนการละเมิด
ตอกฎหมาย หากปรากฏวามีการกระทําอันเปนการละเมิดตอกฎหมายก็จะกอเกิด
เปนคดเีลอืกตัง้ และตองนาํคดเีขาสูกระบวนการยตุธิรรมตอไป ซึง่ทีผ่านมาในการจดัการ
เลอืกต้ังยงัเกิดปญหาในหลายเร่ือง เชน การซ้ือสทิธิขายเสียง การละเมิดกฎหมายเลือกต้ัง 
การเลอืกตัง้ทีไ่มสุจรติและเทีย่งธรรม และปญหาอ่ืน ๆ  เปนตน ซึง่ปญหาเหลานีต้องไดรบั
การแกไขโดยตองไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน
 นอกจากนี้ ปญหาที่เกิดขึ้นในระบบการเมืองไทย คือ พรรคการเมืองที่ยังไมมี
ความเขมแข็งเทาที่ควรยังไมเปนสถาบันทางการเมืองท่ีแทจริง ยังไมเปนพรรคการเมือง
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“การปฏิรูปดานการเมือง”

ของประชาชน ขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถเขามาเปนสมาชิกพรรค
หรอืรวมทํางานกับพรรค รวมถึงปญหาเร่ืองคุณธรรม จรยิธรรม และธรรมาภิบาลภายใน
พรรคดวย ปญหาเหลานี้ก็ตองไดรับการแกไขเชนเดียวกัน และหากไดรับการแกไขแลว
กจ็ะนาํไปสูการเลอืกต้ังทีส่จุรติ และเทีย่งธรรม รวมทัง้ไดบคุคลทีม่คีวามรูความสามารถ 
มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลเขามาบริหารบานเมือง 
 ประเด็นที่ ๕ การสรางรัฐธรรมาธิปไตย รัฐธรรมาธิปไตยนั้น เปนรัฐที่มีการ
ยดึถือประโยชนของปวงชนและสวนรวมเปนทีต่ัง้ และยดึถอืเหตผุลความจรงิความถกูตอง
อยางเปนธรรมในการบริหารจัดการตาง ๆ  ผูใชอํานาจในการบริหาร เชน นายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรี รวมถึงบุคคลผูทําหนาที่เปนผูแทนของประชาชนในการใชอํานาจนิติบัญญัติ
อํานาจบริหาร กําหนดทิศทางและนโยบายสําคัญ จึงเปนผูมีอํานาจตัดสินใจตั้งแตระดับ
สูงสุด และลดหลั่นกันลงมาตองตัดสินใจดวยเกณฑธรรมาธิปไตย แมวาธรรมาธิปไตย 
จะไมใชระบอบการปกครอง แตเปนคุณธรรมหรือคุณสมบัติในตัวคนที่ถือธรรมเปนใหญ 
ทํางานโดยมีเจตนาที่จะยึดแนวทางที่ดีเปนเกณฑ ไมเห็นแกตนเองวาจะเสียประโยชน
หรือไม ธรรมาธิปไตย จึงเปนเกณฑการตัดสินใจที่ดี ไมวาจะปกครองในระบอบใด ทั้งนี้ 
รัฐธรรมาธิปไตย มีแนวความคิดมาจากหลักที่วาประชาชนเปนเจาของอํานาจรัฐ 
ประชาชนใชระบบการเลือกต้ังเพ่ือเลือกผูแทนไปปกครองประเทศ หากรัฐบาลมาจาก
ผูที่ประชาชนมีฉันทานุมัติแลวก็จะสามารถทําอะไรใหกับประชาชนไดอยางแทจริง
  ดงันัน้ เพือ่ใหไดรบัทราบถึงเจตนารมณ แนวความคิด หลกัการ และสาระสําคญั
ของการปฏิรปูประเทศดานการเมือง โดยเฉพาะเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับประสบการณ
ของนานาอารยประเทศ รวมท้ังสภาพปญหาและอุปสรรคทีเ่กดิขึน้ ตลอดจนแนวทางแกไข 
และขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ที่จะเปนประโยชนตอการปฏิรูปประเทศดานการเมือง 
ทางกองบรรณาธิการวารสารจุลนิติจึงไดดําเนินการสัมภาษณเพื่อรับฟงความคิดเห็น
ทางวิชาการ ตลอดจนทรรศนะและขอเสนอแนะอันจะเปนประโยชนตอการปฏิรูป
ประเทศดานการเมือง ในประเด็นเร่ือง “การปฏิรูปดานการเมือง” จากผูทรงคุณวุฒิ
ที่มีความรูความเช่ียวชาญ จํานวน ๓ ทาน ประกอบดวย นายกลานรงค จันทิก 
ประธานคณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแหงชาติ ศาสตราจารย ดร. เอนก 
เหลาธรรมทัศน ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศดานการเมือง และศาสตราจารย 
ดร. อุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และกรรมการ
รางรัฐธรรมนูญ
 ทั้งนี้ เพื่อเปนขอมูลทางวิชาการอันจะเปนประโยชนตอบุคคลผูเกี่ยวของ
ในวงงานดานนิติบัญญัติของสภานิติบัญญัติแหงชาติ และประชาชนผูมีความสนใจทั่วไป
โดยทานผูอานสามารถศึกษาและติดตามรายละเอียดไดในจุลนิติฉบับนี้.
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

เมื่อวันที ่๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ อาคารรัฐสภา ๒

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

๑นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา, 
อดีตเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ (ป.ป.ป.), อดีตเลขาธิการ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทจุรติแหงชาต ิ(ป.ป.ช.), อดตีกรรมการปองกนัและปราบปรามการทจุรติแหงชาต ิ(ป.ป.ช.), 
อดีตกรรมการการตรวจสอบการกระทําท่ีกอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ (คตส.), อดีตสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐, 
อดตีสมาชกิวฒุสิภากรงุเทพมหานคร ป ๒๕๔๙, ปจจบุนัดาํรงตาํแหนงประธานคณะกรรมาธกิารการเมอืง และสมาชกิสภานติบิญัญตัแิหงชาต.ิ

นายกลานรงค จันทิก 
๑

“การปฏิรูปดานการเมือง”

จุลนิติ : ขอทราบถึงสภาพปญหาทางการเมือง
การปกครองของประเทศไทยท่ีสําคัญที่ เกิดข้ึนในอดีต
จนถึงปจจุบัน รวมถึงสาเหตุของสภาพปญหา และแนวทาง
สําหรับการแกไขปญหาดังกลาว 

นายกลานรงค จนัทกิ : คําถามนี้เปนคําถามท่ีครอบคลุม
ในทุกดาน ทัง้สภาพการเมืองการปกครองของประเทศไทยต้ังแตในอดตี
จนกระทัง่ถงึปจจบุนั รวมทัง้สาเหตสุภาพปญหา และแนวทางการแกไข
ปญหา 

 ประเทศไทยของเรามกีารเปลีย่นแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบรูณาญาสทิธริาชยมาเปนระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิ
ทรงเปนประมขุ ตัง้แตพทุธศกัราช ๒๔๗๕ การเปล่ียนแปลงการปกครอง
ที่เกิดขึ้นหากเราจะยึดถือตามพระราชหัตถเลขาสละราชสมบัติของ
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๗ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม 
๒๔๗๗ ซึง่มคีวามตอนหนึง่วา “...ขาพเจามคีวามเตม็ใจทีจ่ะสละอาํนาจ
อันเปนของขาพเจาอยูแตเดิมใหแกราษฎรโดยท่ัวไป แตขาพเจา
ไมยนิยอมยกอํานาจทัง้หลายของขาพเจาใหแกผูใด คณะใด โดยฉะเพาะ 
เพื่อใชอํานาจนั้นโดยสิทธิขาดและโดยไมฟงเสียงอันแทจริงของ
ประชาราษฎร...” กจ็ะพบวาการเปลีย่นแปลงการปกครองทีเ่กดิขึน้นัน้
พระองคทานประสงคจะใหเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน
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 แตนบัเปนระยะเวลากวา ๘๖ ปแลว ทีป่ระเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธริาชยมาเปนระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข หากจะถามวา
การเมอืงการปกครองของไทยเปนไปตามความในพระราชหตัถเลขาสละราชสมบตัขิองพระบาทสมเดจ็
พระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๗ หรือไม กลาวคือ พระราชอํานาจในการปกครองน้ันพระองคทานได
พระราชทานแกประชาชนโดยทัว่ไป ไมไดใหแกผูใดหรอืหมูคณะใดโดยเฉพาะ โดยไมฟงเสยีงอนัแทจรงิ
ของประชาชน เราตองยอมรับความเปนจริงกันวานบัแตมกีารเปล่ียนแปลงการปกครองในป พ.ศ. ๒๔๗๕ 
เปนตนมา การเมืองการปกครองของประเทศไทยไมไดเปนไปตามพระราชหัตถเลขาแตอยางใด 
เพราะเรามีการแกงแยงอํานาจกันมาตลอดเวลา เรามีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งสลับกับรัฐบาล
ที่มาจากการยึดอํานาจ โดยมีลักษณะเปนเชนน้ีตลอดมา มีการรางรัฐธรรมนูญ มีการเลือกตั้งและก็มี
การยึดอํานาจ ซึ่งไมไดเปนไปเพื่อประชาชนอยางแทจริง

 สาเหตุของสภาพปญหาการเมืองของประเทศไทยมีดังนี้
 ประการที่ ๑ ความไมมีเสถียรภาพของรัฐบาล จะเห็นไดวาภายหลังการเปลี่ยนแปลง

การปกครองเปนตนมา รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมีนอยมากที่จะอยูจนครบวาระ ๔ ป โดยสวนใหญ
จะอยูไดเพียง ๒ ป หรือ ๓ ป เทานั้น ดังนั้น การเมืองไทยจึงมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา 
และหากพจิารณาเฉพาะในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๐ จนกระทัง่ถงึป พ.ศ. ๒๕๕๗ ทีม่กีารยดึอาํนาจการปกครอง
โดยคณะรักษาความสงบแหงชาติ หรือ คสช. จะเห็นไดวาในชวงระยะเวลาประมาณ ๗ ปประเทศไทย
มีรัฐบาลถึง ๔ ชุดดวยกัน คือ

 ชุดที่ ๑ รัฐบาลชุดที่มีนายสมัคร  สุนทรเวช เปนนายกรัฐมนตรี 
 ชุดที่ ๒ รัฐบาลชุดที่มีนายสมชาย  วงศสวัสดิ์ เปนนายกรัฐมนตรี 
 ชุดที่ ๓ รัฐบาลชุดที่มีนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ เปนนายกรัฐมนตรี และ
 ชดุที่ ๔ รัฐบาลชุดที่มีนางสาวยิ่งลักษณ  ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี 
 โดยรัฐบาลทุกชุดน้ันไมสามารถบริหารประเทศจนครบวาระได ซึ่งมีสาเหตุมาจากความไมมี

เสถียรภาพของรัฐบาลเอง ความแตกแยกและความขัดแยงของประชาชน 
 ประการที่ ๒ ความขดัแยงทางความคิดทางการเมืองของประชาชน ความจรงิแลวนบัตัง้แต

มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนตนมา การเมืองไทยก็เปนการแขงขันกันระหวางพรรคการเมือง
ฝายรัฐบาลและพรรคการเมืองฝายคาน หากฝายใดชนะ ฝายนั้นก็มีอํานาจในรัฐสภา การแขงขัน
หรอืความขดัแยงระหวางพรรคฝายรฐับาลและพรรคฝายคานเปนเพยีงความขดัแยงของพรรคการเมอืง
เทานั้น แตตอมาความขัดแยงดังกลาวเริ่มขยายวงกวางกลายเปนความขัดแยงระหวางประชาชน
กับประชาชน และความขัดแยงแนวความคิดทางการเมืองนั้นเริ่มรุนแรงและปรากฏชัดเจนขึ้นตั้งแต
รัฐบาลชุดที่มีพันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี กลาวคือ เริ่มเกิดความรุนแรง เกิดความ
แตกแยกของประชาชน มกีารเดนิขบวนประทวงตอตานรัฐบาล และมีกลุมการเมอืง เชน กลุมคนเสือ้แดง 
กลุมคนเสื้อเหลือง เปนตน จนกระทั่งเกิดการยึดอํานาจโดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ อยางไรก็ดี 
หลังจากนั้นเปนตนมาความขัดแยงทางความคิดทางการเมืองก็ยังคงมีอยูเรื่อยมา กลาวคือ ยังคงมีการ
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ประทวงตอตานรัฐบาล มีการปะทะกันระหวางกลุมผูชุมนุมที่มีความเห็นแตกตาง และมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการประชาชนเพ่ือการเปล่ียนแปลงการปฏิรปูประเทศไทยใหเปนประชาธิปไตยท่ีสมบูรณแบบ
อนัมพีระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข หรอื กปปส. ขึน้ เปนตน จนกระทัง่คณะรกัษาความสงบแหงชาติ
ตองทําการยึดอาํนาจการปกครองเม่ือวนัที ่๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตอมารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งเปนฉบับปจจุบัน ก็ไดกําหนดใหมีการปฏิรูปประเทศเพ่ือใหประเทศชาติ
มีความสงบเรียบรอยและมีความสามัคคีปรองดอง สังคมมีความสงบสุข ประชาชนมีความสุข 

 ทั้งนี้ การกําหนดเรื่องความสามัคคีปรองดองและการสรางสันติสุขที่มีสาเหตุมาจากความ
แตกแยกกันในแนวความคิดทางการเมืองนี้ เปนเรื่องที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอนในสังคมไทย คือ ไมเคย
เกิดความขดัแยงลกุลามไปถึงในครอบครัวขนาดทีส่ามแีละภรยิาตองดโูทรทศันกนัคนละเครือ่ง คนละชอง 
ไมเคยเกิดความขัดแยงในท่ีทาํงานท่ีผูรวมงานมีความคิดเห็นทางการเมืองแตกตางกันคนละข้ัว และไมเคย
เกิดกรณีคนขับรถรับจางสาธารณะขับไลผูโดยสารลงกลางทาง เรือ่งตาง ๆ  เหลาน้ีไมเคยเกิดข้ึนมากอน
ในสังคมไทย ทั้งนี้ ก็เปนเพราะวาประชาชนมีแนวความคิดทางการเมืองที่แตกตางกันจึงทําใหสังคม 
ครอบครัว ตองแตกแยก ขัดแยงกันอยางรุนแรง จนกระทั่งไมสามารถระบุสาเหตุของความขัดแยงได
หากจะถามวาขณะนี้คนไทยมีความสามัคคี สามารถรวมกลุมกัน จับมือกัน ทําใหชาติบานเมือง
กลบัมาสงบสขุดงัเดมิแลวใชหรอืไม ตองตอบวายงัไมใช ความขดัแยงยงัคงมอียู ฉะนัน้เรือ่งความขดัแยง
แนวความคิดทางการเมืองสูงนี้ยังคงตองหาวิธีการแกไขกันตอไป

 ประการที่ ๓ ประชาชนยงัไมเขาใจคําวา “ประชาธปิไตย” ทีแ่ทจรงิ ตลอดระยะเวลา ๘๖ ป
ที่ผานมาไมเคยมีการสอนใหประชาชนเขาใจวาประชาธิปไตยคืออะไร การเลือกตั้งคืออะไร สมาชิก
สภาผูแทนราษฎรมีหนาที่อยางไร กลาวคือ ประชาชนไมเขาใจถึงบทบาทของฝายนิติบัญญัติในการ
ตรากฎหมายและการควบคมุการบรหิารราชการแผนดนิ เพราะเรือ่งเหลานีเ้ปนเรือ่งทีไ่กลตวั ในขณะที่
ภาพการลงพื้นที่หาเสียงของผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร การใหความชวยเหลือ
ชาวบานในเร่ืองตาง ๆ หรือการซ้ือเสียง เปนภาพท่ีเปนรูปธรรมท่ีประชาชนเห็นไดชัดเจนมากกวา 
และเม่ือประชาชนไมเคยไดรบัรูและเขาใจในระบอบประชาธิปไตยท่ีถกูตองแทจรงิ ประชาชนจึงเลือกคน
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“การปฏิรูปดานการเมือง” 

ทีรู่จกัหรอืสนทิสนม หรอืผูทีซ่ือ้เสียงไปเปนสมาชกิสภาผูแทนราษฎร ดงัน้ัน จงึตองเรงสรางความเขาใจ
ที่ถูกตองใหแกประชาชนในเรื่องนี้

ประการที่ ๔ เกิดนักธุรกิจการเมืองขึ้นมา แตเดิมนั้นบทบาทของนักธุรกิจกับนักการเมือง
จะแยกออกจากกัน คือนักธุรกิจจะไมมาเปนนักการเมือง แตนักธุรกิจจะสนับสนุนพรรคการเมือง
ทุกพรรค เปนมิตรกับทุกพรรคเพ่ือความอยูรอดของธุรกิจของตน นี่คือบทบาทของนักธุรกิจ
กับนักการเมืองที่จะแยกออกจากกัน  แตในปจจุบันนักธุรกิจหันมาเลนการเมือง แทนที่จะสนับสนุน
พรรคการเมืองเชนเดิมกลับเขามาเลนการเมืองเสียเอง จึงเกิดคําวา “นักธุรกิจการเมือง” ขึ้นมา 
คือ กลุมนักธุรกิจที่เขาไปมีบทบาททางการเมือง ซึ่งเมื่อนักธุรกิจเขาไปมีบทบาททั้งในทางการเมือง
และเศรษฐกิจ ดังนั้น การบริหารประเทศจึงเกิดปญหาขึ้น

 จะเห็นไดวาสภาพปญหาทางการเมืองไทยท่ีมีสาเหตุมาจากความไมมีเสถียรภาพของรัฐบาล 
ความขัดแยงทางความคิดทางการเมือง ความไมเขาใจในคําวา “ประชาธิปไตย” และปญหานักธุรกิจ
การเมืองดังกลาวมานี้ ไดกลายมาเปนอุปสรรคที่สําคัญของการพัฒนาทางการเมืองไทย กลาวคือ

 (๑) ทําใหสังคมไทยเกิดการยึดถือระบบอุปถัมภมากกวาระบบคุณธรรม ระบบอุปถัมภ
ที่กลาวถึงนี้ไมใชระบบที่ผูใหญดูแลผูนอย ผูนอยดูแลผูใหญ บุตรหลานดูแลบุพการี หรือมิตรดูแลกัน 
อันเปนวัฒนธรรมท่ีดี แตระบบอุปถัมภที่พูดถึงกันนี้ เปนระบบอุปถัมภที่มีผลประโยชนรวมกัน
ระหวางคนท่ีมอีาํนาจกับคนท่ีไมมอีาํนาจ คนท่ีมอีาํนาจตองการรักษาสถานะอํานาจของตัวเองโดยอาศัย
คนที่ไมมีอํานาจมาเปนสมัครพรรคพวก เปนมือเปนไม สวนคนไมมีอํานาจก็ตองเขาหาคนที่มีอํานาจ
เพื่อผลประโยชนและความอยูรอด จึงเกิดเปนระบบอุปถัมภขึ้นมา 

 (๒) เกิดการนับถือผูมีเงินมีอํานาจ ในสังคมไทยเราน้ันคําวา “Social Sanction” หรือการ
ลงโทษโดยสังคมยังไมเกิดคือความกดดันทางสังคมยังไมมีจําเปนที่จะตองสราง Social Sanction 
นี้ใหเกิดขึ้นมา จําเปนตองสรางจิตสํานึกของประชาชนใหเกิดความรูสึกตอตานการทุจริตคอรรัปชัน 
ไมยอมรับนักการเมืองหรือนักธุรกิจที่กาวข้ึนมาสูอํานาจโดยวิธีการที่ฉอฉล อยาไดคิดวาปญหา
การทจุรติคอรรปัชนัเปนเรือ่งไกลตวั เพราะเมือ่การทจุรติคอรรปัชนัเกดิขึน้แลวประชาชนทกุคนยอมไดรบั
ผลกระทบ ในขณะน้ีประชาชนอาจจะยังไมเขาใจวาเม่ือมีการทุจริตแลวจะเกิดผลเสียหายอยางไร 
เพราะประชาชนเขายังไดรับประโยชนจากนโยบายประชานิยมที่ทุกรัฐบาลมีมาอยางตอเน่ือง เชน 
รถเมลฟรี รถไฟฟรี คือประชาชนยังคงไดประโยชนจากนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น จงึตองสราง Social 
Sanction ใหเกิดขึ้นมา ใหสังคมไทยไดรูวาเมื่อมีการทุจริตเกิดขึ้นแลวเขาไดรับผลกระทบอยางไร 
ทั้งขาราชการและประชาชน คนในสังคมตองรังเกียจคนทุจริตเพื่อรักษาผลประโยชนของตน
และของชาติรวมกัน

 (๓)  ทําใหคนที่มีอุดมการณไมสามารถเขามาทํางานใหสังคมได เมื่อเกิดระบบอุปถัมภ 
มีการนับถือคนมีเงินมีอํานาจ ในที่สุดคนที่มีความรูความสามารถจริง ๆ ไมสามารถจะเขามารับใช
ประเทศชาติได จะเห็นไดวาหากมีการลงสมัครรับเลือกต้ัง ถาผูสมัครรับเลือกตั้งไมมีฐานเสียง โอกาส
ที่จะชนะการเลือกต้ังยอมเปนไปไดยาก ดังน้ัน ทายท่ีสุดแลวคนท่ีมีความรูความสามารถจริง ๆ ก็จะ
ไมมีโอกาสไดเขามาทํางานเพื่อประชาชน เพื่อประเทศชาติ เหลานี้คือปญหาที่เกิดขึ้น 
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จุลนิติ

 จุลนิติ : การปฏิรูปดานการเมืองของประเทศไทยเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับ
ประสบการณของนานาอารยประเทศท่ีประสบความสําเร็จน้ัน ควรมีทิศทางหรือแนวทาง
ในการดําเนินการอยางไร

นายกลานรงค จนัทกิ : จากประสบการณในการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการเมือง 
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ณ ประเทศญ่ีปุน จะไดเห็นวาประเทศญ่ีปุนนั้นเดิมทีการสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาใดสภาหนึ่งของเขา จะมีการแจกเงินแจกทองหรือซื้อสิทธิขายเสียงเชนเดียวกัน แตตอมา
ประเทศญ่ีปุนไดมีการปฏิรูปการเมืองโดยมีการแกไขระบบการเลือกต้ังใหม เชน ในดานการหาเสียง
เลือกตั้ง เขาจะกําหนดวิธีการหาเสียงของผูสมัครรับเลือกตั้ง ดังนี้ 

 (๑)  เรื่องการติดตั้งปายหรือโปสเตอรหาเสียง จะตองมีโปสเตอรขนาดเดียวกันเพื่อใหเกิด
ความเทาเทียมกัน และการปดโปสเตอรหาเสียงน้ันจะตองปดเฉพาะในบริเวณหรือเขตพ้ืนที่ท่ีกําหนด
ใหปดเทานั้น สําหรับประเทศไทยเรานั้น กฎหมายปจจุบันจะควบคุมในเรื่องของงบประมาณในการ
หาเสียง ควบคุมการใชจายเงินของผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) หรือมีการ
ควบคุมขนาดของโปสเตอรหาเสียงของผูสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ใหมีขนาดตามท่ี
กําหนดเทานั้น แตไมไดควบคุมความสวยงามหรือความเลิศหรูของโปสเตอรแตอยางใด แตอยางไรก็ดี 
ประเด็นการติดต้ังปายหรือโปสเตอรหาเสียงน้ี ในสวนของประเทศไทยเร่ิมมีการกําหนดขอบเขต
หรือบริเวณติดตั้งปายหาเสียงของผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแลว โดยกําหนดไว
ในรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. .... 
ซึ่งจะสอดคลองกับประเทศญี่ปุนในประเด็นนี้ 

(๒)  หามแจกเงนิแจกทองหรอืสิง่ของไมวาจะเปนกอนหรอืหลงัการเลอืกตัง้ โดยถอืวามคีวามผดิ
ตามกฎหมาย

(๓)  อายุของผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งตองมีอายุ ๒๐ ปขึ้นไป เพราะเขาเชื่อวา
คนที่มีอายุ ๒๐ ปขึ้นไปนี้เปนคนที่มีวิจารณญาณพอที่จะมาพิจารณาเลือกคนที่จะมาบริหารประเทศ 
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๑๑๐ จุลนิติ

“การปฏิรูปดานการเมือง” 

หรือไปออกกฎหมายเพื่อใชในการบริหารประเทศได แตของประเทศไทยอายุ ๑๘ ป ก็มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งได เพราะเราตองการที่จะดึงคนรุนหนุมสาวหรือวัยรุ นใหมาสนใจและใชสิทธิ
ทางการเมือง ก็เปนแนวความคิดที่แตกตางกันซึ่งจะตองพิสูจนกันวาแนวคิดใดจะถูกตองเหมาะสม

(๔) ระยะเวลาในการหาเสียง ประเทศญี่ปุนจะกําหนดเอาไวชัดเจนแนนอนวาในการสมัคร
รับเลือกตั้งในแตละประเภทนั้นจะกําหนดใหมีการหาเสียงไดกี่วัน เชน สมัครรับเลือกตั้งผูวาราชการ
จังหวัด นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซึ่งจะกําหนดระยะเวลาในการหาเสียงไดไมนานนัก 
อาจจะประมาณ ๑๕ – ๒๐ วัน ก็เพียงพอแลว ทั้งน้ี เพราะเขามีแนวความคิดวาที่เขาใหเวลาในการ
หาเสียงนอยเพราะคิดวาบุคคลที่จะมาลงสมัครรับเลือกตั้งในแตละประเภทนั้นจะตองเปนคนดี 
ประกอบคุณงามความดีมาโดยตลอด ฉะน้ันประชาชนผูเลือกต้ังจะรูจักเปนอยางดี ไมใชวาจะตองมา
โฆษณาหาเสียงกันเมื่อมีการลงสมัครรับเลือกตั้ง ไมใชมาเสนอตัวเปนคนดีในชวงระยะเวลาเลือกตั้ง 
ฉะนั้น จึงไมตองใชเวลาในการหาเสียงมาก

 ประเด็นที่สําคัญก็คือวาประเทศไทยเราจะแกไขปญหาการเลือกต้ังทั้งระบบไดอยางไร เราจะมี
การพัฒนากันอยางไร ดังนี้

 ประการแรก เราตองสรางพรรคการเมืองท่ีเปนของสมาชิกโดยตรง กลาวคือ จะทําอยางไร
ใหประชาชนมีความรูสึกวาพวกเขาเปนเจาของพรรคการเมือง เหมือนอยางเชนบริษัทเอกชนที่เปน
บริษัทชั้นนําเขาไดพยายามสรางบุคลากรในบริษัทใหมีความรูสึกวาบริษัทนี้คือบริษัทของพวกเขา
ทุกคน คือบานของพวกเขาทุกคน ฉะนั้นพรรคการเมืองในอุดมคติผมเปรียบเทียบไดกับกลุมเกษตรกร
ของประเทศไตหวันจากประสบการณที่ เคยไปศึกษาดูงานท่ีประเทศไตหวันสมัยที่ยังทํางาน
อยูที่สํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท (รพช.) เราไดไปดูงานกลุมเกษตรกรของไตหวัน กลุมเกษตรกร
ของไตหวันนั้นจะมีทั้งระดับอําเภอ ระดับมณฑล และระดับชาติ ในขณะเดียวกันก็จะมีสมาคมพอคา
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๑ ๑๑

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ระดับอําเภอ ระดับมณฑล และระดับชาติ เชนกัน เปนองคกรใหญสององคกรทําหนาที่คูกันไป สมาคม
พอคาจะกําหนดวาปนี้จะมีสินคาอะไรบาง ไดโควตาเทาไร สมาคมกลุมเกษตรกรระดับประเทศก็จะ
เปนผูกําหนดวาเกษตรกรในปนี้จะปลูกผลิตผลการเกษตรอะไร เชน ขาว จะไดโควตาเทาไร แลวก็จะมี
การควบคุมการผลิตวาจังหวัดนี้จะปลูกไดในปริมาณตามที่กําหนดเทานั้น อําเภอนี้ ตําบลนี้จะปลูกได
ตามโควตาท่ีกําหนดเทานั้น แลวก็ควบคุมการผลิต และในการซ้ือขายกันก็ผานระดับกลุมตาง ๆ 
เหลานี้ขึ้นไป 

 ผมมองวาความสําเร็จของประเทศไตหวันที่มีกลุมเกษตรกร โดยมาจากแนวความคิดพื้นฐาน
ของเกษตรกรระดับหมูบาน ที่เกิดความรูสึกวาในสมัยกอนการคาขายสินคาเกษตรจะมีพอคาเขามา
รับซ้ือสินคาโดยท่ีเกษตรกรตางคนตางแยงกันขาย ตัดราคากันไป จึงเกิดความรูสึกวาถาเกษตรกร
ไมรวมตัวกันในการซื้อขายสินคาพวกเขาจะถูกพอคากดราคาได จึงไดรวมตัวกันเปนกลุม เพื่อเปนพลัง
ในการตอตานกับกลุมพอคา จากกลุมระดับตําบลเปนระดับอําเภอ จนกระท่ังเปนระดับจังหวัด 
และระดับประเทศขึ้นมา เชนเดียวกับพอคา พอเกษตรกรต้ังกลุมขึ้นมาพอคาก็เกิดปญหา ฉะนั้นพอคา
จงึตองตัง้กลุมเปนสมาคมพอคาระดับหมูบาน ระดบัตําบล ระดบัอําเภอ ระดับจังหวดั และระดับประเทศ 
ซึ่งในระดับประเทศนี้ก็จะประสานงานกัน สวนระดับอําเภอ ระดับจังหวัดก็จะคอยสนับสนุนระดับ
ประเทศ ซึง่จะรูไดวาปนีจ้ะซือ้สนิคาอะไรในจาํนวนเทาไร อยางไร กจ็ะตองไปเพาะปลกูสนิคาประเภทนัน้
โดยมีการแบงสันปนสวนกันก็จะไมเกิดสินคาลนตลาด นี่คือสิ่งที่เขาสรางขึ้นมา 

 ฉะนัน้พรรคการเมอืงจรงิ ๆ  ตองเปนพรรคการเมอืงทีเ่กดิจากประชาชนทีม่อีดุมคตทิางการเมอืง
รวมกันจัดตั้งพรรคการเมือง ตองเร่ิมกันตั้งแตระดับตําบล ระดับอําเภอ ระดับจังหวัดข้ึนมาสู
ระดับประเทศ ไมใชจากคนเพียง ๕ – ๖ คนเปนนายทุน ใหคน ๗ - ๘ คนจัดตั้งพรรคการเมืองข้ึน
แลวอยางนี้จะใหประชาชนมีความรูสึกเปนเจาของพรรคการเมืองไดอยางไร
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๑๑๒ จุลนิติ

“การปฏิรูปดานการเมือง” 

 มาดูกันวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หรือพระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนญูวาดวยพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๖๐ รางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวย
การเลอืกตัง้สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. .... ในปจจบุนันี ้ไดพยายามทีจ่ะใหประชาชนเขามามสีวนรวม
เปนเจาของพรรคการเมือง โดยกําหนดใหพรรคการเมืองจะตองมีสาขาพรรค มตีวัแทนพรรค ทีส่าํคญัคอื 
primary vote หรือระบบการคัดเลือกผูสมัครขั้นตน กลาวคือ ผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.)
แบบแบงเขตเลือกตั้ง จะตองเปนผูสมัครที่สาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคในเขตนั้นเลือกขึ้นมา เขตหนึ่ง
ลงได ๑ คน ถาเขาเลือกช่ือมา ๒ คน กรรมการพรรคหรือกรรมการสรรหาของพรรคก็จะตองเลือก 
๑ ใน ๒ คนน้ัน ถาไมเลือกคนใดคนหน่ึง จะตองสงกลับไปท่ีสาขาพรรคเพ่ือใหดําเนินการเลือกใหม 
ซึ่งก็ถือเปนวิธีการที่พยายามจะใหประชาชนเกิดความรูสึกวา ส.ส. ที่จะลงสมัครในนามของพรรค
ในเขตเลือกตั้งนั้นจะตองมาจากประชาชนเปนคนเลือกขึ้นไป ไมใชมาจากสวนกลางที่สงมา นี่ก็คือ
วิธีการทําใหประชาชนมีความรูสึกเปนเจาของพรรคการเมือง

 ประการท่ีสอง ทําใหประชาชนแยกแยะเร่ืองสวนตัวออกจากเร่ืองของหนาท่ี กลาวคือ 
ในการเลือกตั้ง ส.ส. นั้น ประชาชนจะตองรูวา ส.ส. เขามีหนาที่อะไร ฉะนั้นคนที่จะไปทํางานนี้จะตอง
มีคุณสมบัติและมีลักษณะเชนไรจึงจะเหมาะสมในการตรากฎหมาย หรือควบคุมรัฐบาล ซึ่งคนที่จะ
ออกกฎหมาย หรือควบคุมรัฐบาลไดจะตองเปนคนที่มีความรูความสามารถในเรื่องอะไร สวนคนที่มา
ชวยเหลือ เชน ใหเงินหรือทรัพยสิน ทําถนนใหหมูบานของเรา ถาเขาไดรับเลือกต้ังเขาไปในสภา
จะสามารถทาํหนาทีใ่นสภาไดหรอืไม ซึง่ตรงนี ้ตองใหประชาชนเขาใจและแยกแยะระหวางเรือ่งสวนตวั
ที่เขาชวยเหลือเรากับเรื่องที่จะตองไปปฏิบัติภารกิจของประเทศ นี่คือสิ่งที่สําคัญ ฉะนั้นพรรคการเมือง
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ตองเปนพรรคของประชาชนท่ีแทจริง แลวตองใหประชาชนรูและเขาใจวาจะเลือกใครเขาไปทําหนาที่
แทนประชาชน อยางไร 

 ประการท่ีสาม เรื่องเงินบริจาคของพรรคการเมือง จะตองเปนเงินบริจาคจากสมาชิก 
จากประชาชน ไมใชจากนายทุนซ่ึงประเด็นน้ีกฎหมายของเราก็พยายามที่จะควบคุมเรื่องการบริจาค 
ไมใหนายทุนเขามาครอบงําพรรคได

 ประการท่ีสี ่ทีส่าํคญัคอืพรรคการเมืองจะตองมีนโยบายและวัฒนธรรมท่ีแนนอนของตัวเอง 
ไมใชผันเปล่ียนไปเร่ือย จะตองมีจุดยืนที่แนนอน นี่คือสิ่งที่สําคัญที่เราจะตองมาทําการปฏิรูปใหเห็น
เปนรูปธรรม

จุลนิติ : การปฏิรูปด านการเ มืองตามท่ี ได บัญญัติ ไว  ในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยนั้น ปจจุบันไดมีการดําเนินการอยูในขั้นตอนใด และในทรรศนะ
ของทานเห็นวาควรมีแนวทางอยางไร จึงจะบรรลุความสําเร็จตามเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญ

 นายกลานรงค จนัทกิ : ในเรื่องของการปฏิรูปนั้น จะมีแนวความคิดวาการปฏิรูปประเทศ
จะตองตั้งอยูบนพื้นฐานของการสรางความเปนพลเมืองรวมกันและการมีสวนรวมของประชาชน 
โดยจะตองทําใหประชาชนคนไทยมีจิตสํานึกและมีบทบาทในการท่ีจะเปนประชาชนพลเมืองท่ีเขมแข็ง
ของประเทศ และจะตองใหประชาชนรับรูวาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ
ทรงเปนประมขุนัน้คือสิง่ทีย่ดึโยงระหวางสถาบนัพระมหากษตัรยิกบัระบอบประชาธปิไตย โดยเราตอง
ยอมรบัวาส่ิงทีสํ่าคญัและเปนส่ิงทียึ่ดเหน่ียวจิตใจของคนไทยไดคอืสถาบนัพระมหากษัตรยิ ซึง่เปนอยางนี้
มาต้ังแตอดตีจนกระท่ังถงึปจจุบนั นัน่เปนเพราะสถาบันกษัตริยเปนศนูยรวมจิตใจของคนไทยตลอดมา
 การที่เรามีการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขก็คือ
การผสมผสานกันระหวางสถาบันกษัตริยกับระบอบประชาธิปไตยท่ีมาจากประชาชน จะตองทําให
ประชาชนเขาใจในสวนนี้ไมใชประชาธิปไตยในแบบของตางประเทศ ซึ่งในเรื่องของประชาธิปไตยนี้
อาจจะตองมกีารเรยีนการสอนใหเดก็ ๆ  ไดเรยีนรูกนัในหองเรยีนมกีารเรยีนการสอนประชาธปิไตยตัง้แต
ระดบัทองถิน่ คอื ในหมูบาน ตาํบล อาํเภอ และระดับจงัหวดั ไปจนถึงระดับประเทศ เพือ่ใหเดก็ ๆ  ไดรบัรู
และเขาใจในระบอบประชาธปิไตยตัง้แตยงัเปนเดก็วาเปนอยางไร มกีารยดึโยงกบัสถาบนัพระมหากษตัรยิ
อยางไร และสถาบันพระมหากษัตริยนั้นมีความสําคัญกับประชาชนอยางไร ใหเห็นถึงความยิ่งใหญ
ของสถาบันพระมหากษัตริยวาทานไดกอบกูชาติบานเมืองมาอยางไร เชน สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
สมเดจ็พระเจาตากสินมหาราช ทานไดทรงกอบกูชาตบิานเมอืงมาอยางไรบาง แมกระทัง่พระมหากษตัรยิ
ในราชวงศจักรีทุกพระองคตั้งแตรัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๑๐ ไดทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอยางลนพน
แกบรรดาไพรฟาประชาราษฎรอยางไรบาง และรัชกาลที่ ๗ พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว
ทานไดพระราชทานพระราชอํานาจของทานมาใหเปนของประชาชนคนไทยไดทรงพระราชทาน
รัฐธรรมนูญมาใหพวกเราคนไทยใชในการปกครองประเทศ นี่คือสิ่งที่เราจะตองทราบ จะตองใหเด็ก ๆ 
ไดเรียนรูประวัติศาสตรอันสําคัญของชาติไทยเพื่อการปฏิรูปที่จะตองกาวเดินตอไป
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“การปฏิรูปดานการเมือง” 

 จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ที่จะเปนประโยชนตอการปฏิรูป
ประเทศดานการเมือง 

นายกลานรงค จนัทกิ : สิง่ทีผ่มอยากจะฝากไวกค็อื จะทําอยางไรใหประชาชนมีความต่ืนตวั
ในทางการเมืองและใหประชาชนท่ีมแีนวความคิดแตกแยกทางการเมืองใหหนักลับมามีแนวคิดทางการเมือง
รวมกันเปนแนวคิดเดียวกัน มีการรวมตัวเปนอันหนึ่งอันเดียวกันทั้ง ๖๗ ลานคน แลวมารวมกัน
ที่จะปฏิรูปประเทศ มารวมกันกูชาติบานเมืองในขณะน้ีใหกาวเดินไปสูจุดมุงหมายในทางท่ีถูกที่ควร 
ซึ่งชวงระยะเวลานี้ถือเปนชวงหัวเลี้ยวหัวตอที่สําคัญที่จะตองเรงแกไข แตอยางไรก็ดี อยาลืมวาปญหา
ทุกสิ่งทุกอยางท่ีเกิดข้ึนมาในปจจุบันนั้นเปนปญหาท่ีสะสมมาอยางยาวนานหลายยุคหลายสมัย เชน 
ปญหามาตรฐานดานการบินท่ีองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ ICAO (The International 
Civil Aviation Organization) ประกาศจะแบล็กลิสตดานการบินของประเทศไทย อันสงผลตอ
มาตรฐานความปลอดภัยทางการบินของประเทศไทย หรือปญหาการประมงผิดกฎหมาย IUU Fishing 
ทีเ่ปนปญหาสะสมมาหลายยุคหลายสมัย แตมาเกิดประทุขึน้ในสมัยรฐับาลชุดปจจบุนัทีต่องดาํเนนิการ
แกไข  และทราบมาวาทั้ง ๒ ปญหาดังกลาว ไมวาจะเปนเรื่อง ICAO หรือ IUU Fishing ขณะนี้รัฐบาล
ไดแกไขปญหาสําเร็จแลว และเปนไปในทิศทางที่ดีขึ้น ทั้งนี้ การที่จะแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนน้ัน
กต็องรวมมอืรวมใจกนัทกุฝาย หยดุเลนการเมอืง หยดุคดิถงึประโยชนสวนตน หรอืประโยชนของหมูคณะ 
แตใหยึดถือหลักธงชัย คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย เปนหลักสําคัญ เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ทั้ง ๖๗ ลานคน เปนหัวใจเดียวกันเดินไปสูจุดหมายเดียวกันคือความสําเร็จของการปฏิรูปบานเมือง
นั่นคือการพัฒนาการเมืองที่สมบูรณที่สุด.
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ณ หองประชุมอาคารพรอมพันธุ ทาวเวอร ๑ 
ถนนลาดพราว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

๑สําเร็จการศึกษาปริญญาเอกทางรัฐศาสตร จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา ปริญญาโททางรัฐศาสตร 
จากมหาวิทยาลัยจอรเจีย สหรัฐอเมริกา และปริญญาตรีวิทยาศาสตรการแพทย จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เคยดํารงตําแหนง
รองอธิการบดีฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (พ.ศ. ๒๕๓๘ - ๒๕๔๑) คณบดีคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
(พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๔๓) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๔๗) สมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติและคณะกรรมาธิการ
ยกรางรัฐธรรมนูญ (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘) 

ปจจุบันดํารงตําแหนงประธานกรรมการปฏิรูปประเทศดานการเมือง กรรมการท่ีปรึกษาคณะเตรียมการสามัคคีปรองดอง
เพื่อพิจารณากลั่นกรองเสนอคณะกรรมการบริหารราชการแผนดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสราง
ความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ประธานสถาบันคลังปญญาดานยุทธศาสตรชาติ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต และอธิการ
วิทยาลัยรัฐกิจมหาวิทยาลัยรังสิต.

ศาสตราจารย ดร.เอนก เหลาธรรมทัศน๑

“การปฏิรูปดานการเมือง”

จุลนิติ :  ขอทราบถึงสภาพปญหาทางการเมือง
การปกครองของประเทศไทยท่ีสําคัญที่เกิดขึ้นในอดีต
จนถึงปจจุบัน รวมถึงสาเหตขุองสภาพปญหา และแนวทาง
สําหรับการแกไขปญหาดังกลาว

ศาสตราจารย ดร.เอนก เหลาธรรมทัศน :  สภาพ
ปญหาของการเมืองไทยทุกวันนี้เปนผลสืบเนื่องมาจากระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีมจีดุเร่ิมตนมาต้ังแตวนัที ่๒๔ มถินุายน พ.ศ. ๒๔๗๕ 
ซึง่ถอืวายงัเปนการสถาปนาระบอบท่ียงัไมสาํเรจ็ มกีารลมลกุคลกุคลาน
มาตลอดระยะเวลา ๘๕ ป นอกจากนี้ ยังปรากฏวิธีคิดของคนไทย
ที่มักจะคดิวา หากมีรัฐธรรมนูญแลวก็ถือวาภารกิจเปนอันเสร็จสิ้น 
และตอมาก็มกีารยกเลิกรัฐธรรมนูญเปนระยะมาโดยตลอด ประเด็นนี้
ถือไดวาเปนปญหาที่เราตองคิดวาจะปฏิรูปการเมืองไทยไดอยางไร

แนวคิดวาดวยการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ในประเทศไทยน้ันถอืเปนเร่ืองท่ีสลบัซบัซอน กลาวคือ เปนผลมาจาก
การเปลีย่นแปลงสงัคมในระบบศกัดนิาทีม่ชีนช้ัน สูการที ่“ราษฎร” 
กลายเปน “พลเมือง” ที่มีพฤติกรรมทางการเมือง เปนผูตื่นตัว
ตื่นรู และตระหนักในปญหาของบานเมือง ตลอดจนมีทัศนคติ
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“การปฏิรูปดานการเมือง” 

ทางการเมืองที่ต องการมีสวนรวมในการปกครองประเทศ ดังที่กลาวมานี้จึงแสดงใหเห็นวา 
แมจะไดจัดใหมีรัฐธรรมนูญขึ้นก็มิไดทําใหราษฎรกลายเปนพลเมืองในทันที แตการมีรัฐธรรมนูญ
จะเปนผลใหเกิดวัฒนธรรมทางการเมืองมีพัฒนาการจากระบบการเมืองแบบเกาสูการเปล่ียนแปลง
ในทิศทางที่สอดคลองกับแนวคิดการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

นอกจากนี้ พัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
จากสวนกลางหรือชนช้ันปกครองเพียงกลุ มเดียว กลาวคือ มีการปฏิวัติยึดอํานาจที่สวนกลาง
ในเมืองหลวงและสถาปนาระบอบประชาธิปไตยข้ึน มิไดเกิดขึ้นจากราษฎรเรียกรองข้ึนอยางท่ีปรากฏ
ในการปฏิวตัทิางการเมืองของหลายประเทศ ทัง้น้ี มคีวามคิดเห็นวา “ประชาธิปไตยท่ีแทจรงิควรมาจาก
เจตนารมณของสังคมที่จะเปนประชาธิปไตย” ดังนั้น สภาพปญหาอันจําเปนท่ีจะตองมีการปฏิรูป
การเมืองมิไดเปนปญหาทียุ่งยากซับซอนนกั แนวคดิการปฏริปูการเมอืงทีเ่กิดขึน้ในขณะนีเ้กดิจากการที่
ตองการพัฒนาการเมืองใหทดัเทยีมนานาอารยประเทศ การปฏริปูการเมืองท่ีกาํลังดําเนนิการในขณะน้ี
ก็จําตองอาศัยระยะเวลาเพื่อใหเกิดพัฒนาการทางการเมืองสักระยะเวลาหนึ่งจึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์

สําหรับแนวทางที่จะสงเสริมการปฏิรูปการเมืองใหเกิดผลสําเร็จนั้น ควรพิจารณาบริบท
ทางการเมืองการปกครองของไทยที่มีลักษณะเฉพาะแตกตางจากประเทศอื่น คือ การปฏิรูปการเมือง
ควรคํานึงถึงบริบทของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
สถาบันพระมหากษัตริยของไทยมีความสัมพันธกับการเมืองการปกครองตามรัฐธรรมนูญในฐานะ
ที่ทรงเปนที่เคารพสักการะสูงสุดและเปนศูนยรวมความศรัทธาเชื่อถือของระบบการเมืองการปกครอง 
อีกนัยหน่ึงคือ ควรปฏิรูปการเมืองใหมีความเปน “ประชาธิปไตย” ควบคูไปกับ “ราชาธิปไตย” 
ที่มิไดเปน “สมบูรณาญาสิทธิราชย (Absolute Monarchy)” แตเปนระบบท่ีพระมหากษัตริย
ทรงใชพระราชอํานาจ (Royal Prerogative) ภายใตบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ (Constitutional 
Monarchy) ทั้งนี้ มิไดจํากัดเฉพาะแตเพียงรัฐธรรมนูญลายลักษณอักษรที่ประกาศใชบังคับเทาน้ัน 
แตรวมถึง “รัฐธรรมนูญฉบับที่อยูในหัวใจของประชาชน” กลาวคือ หลักแนวคิดที่วาประเทศไทย
ตองปกครองโดยมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ พระมหากษตัรยิทรงเปนทีม่าของความชอบธรรม
ทัง้ปวง พระมหากษตัรยิมพีระราชอํานาจในการพระราชทานพระบรมราชวินจิฉัย และพระราชทาน
คําแนะนําตอรัฐบาลในการแกไขปญหาทางการเมืองในเวลาที่จําเปน

กอนการเปล่ียนแปลงการปกครองในป พ.ศ. ๒๔๗๕ พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว 
รชักาลท่ี ๗ ไดเคยมพีระราชดํารวิา “ประชาธปิไตยในระดบัทองถิน่ (Local Democracy)  ควรเปน
พื้นฐานของประชาธิปไตยระดับชาติ (National Democracy)” จึงไดทรงสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่นใหมีลักษณะที่สอดคลองกับประชาธิปไตยในรูปแบบที่ฝกใหคนเปนเจาของบานเมือง 
ฝกใหคนมจีติใจสาธารณะ ฝกใหคนรกัประโยชนสวนรวมเสยีกอนในเบือ้งตนกอนทีจ่ะจัดใหมรีฐัธรรมนูญ
ที่กําหนดใหมีรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับชาติซึ่งสะทอนใหเห็นวาพระองค
มีพระราชประสงคที่จะปฏิรูปการเมืองการปกครองเชนเดียวกัน
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จลุนติ ิ: การปฏริปูประเทศดานการเมอืงของประเทศไทยเมือ่พจิารณาเปรยีบเทยีบ
กับประสบการณของนานาอารยประเทศที่ประสบความสําเร็จนั้น ควรมีทิศทางหรือ
แนวทางในการดําเนินการอยางไร

ศาสตราจารย ดร.เอนก เหลาธรรมทัศน : ในการพิจารณาศึกษาเปรียบเทียบ
การปฏิรูปการเมืองของตางประเทศกับประเทศไทยน้ันมีความคิดเห็นวา ควรพิจารณาในบริบท
สําหรับในประเทศไทยที่เปนประเทศที่มีเอกลักษณ กลาวคือ ประเทศไทยเปนเพียงไมกี่ประเทศในโลก
ที่ยังคงเทิดทูนและธํารงสถาบันพระมหากษัตริยไว และมีพระราชกรณียกิจดานการเมืองการปกครอง
ในฐานะประมุขของประเทศเปนเอนกปริยาย

สําหรับในประเทศตะวันตกที่ เป นตนกําเนิดแนวคิดการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยนั้น กวาที่ประชาชนจะไดสิทธิในการเลือกตั้งเทาเทียมกัน เปนระยะเวลากวา ๑๐๐ ป 
ดงัเชนในประเทศองักฤษ ฝรัง่เศส สหรฐัอเมรกิา นัน้ พลเมอืงในแตละประเทศไมไดมสีทิธิทางการเมอืง
อยางเทาเทียมกันตั้งแตตน ตัวอยางเชน ประเทศอังกฤษ เวลาผานไปถึง ๑๐๐ กวาป คนชั้นกลาง
จึงไดมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง แลวก็ใชเวลาอีกหลายสิบปกอนที่ชนชั้นที่เหลือจะมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง อีกทั้งในแตละขั้นตอนก็เกิดความขัดแยงทางการเมืองมาโดยลําดับ

ดงัน้ัน จึงมขีอพจิารณาไดวาการปฏริปูการเมืองในตางประเทศน้ันเกดิขึน้และเปนผลสาํเรจ็
ไดโดยอาศัยพลวัตและวิวัฒนาการทางการเมืองในแตละยุคสมัย แตในเวลาน้ี คนไทยสวนหนึ่ง
เขาใจแนวคิดวาดวยประชาธิปไตยในลักษณะท่ีเปนรปูแบบหยุดน่ิงตายตัว โดยกําหนดรูปแบบประชาธิปไตย
ในอุดมคติขึ้นมาแลวก็คิดวาประชาธิปไตยที่ดีที่ไดรับการปฏิรูปแลวควรเปนเชนนั้นเชนนี้ แตความจริง
ไมไดเปนเชนนั้น

จุลนิติ : การปฏิรูปดานการเมืองตามที่ไดบัญญัติไว ในรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจกัรไทยนัน้ ปจจบุนัไดมกีารดาํเนนิการอยูในขัน้ตอนใด และในทรรศนะของทาน
เหน็วาควรมีแนวทางอยางไร จงึจะบรรลุความสําเรจ็ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ

ศาสตราจารย ดร.เอนก เหลาธรรมทศัน : คณะกรรมการปฏริปูประเทศดานการเมอืง
ไดดําเนินการจัดทํา “รางแผนการปฏิรูปประเทศดานการเมือง” โดยศึกษาขอมูลจากขอเสนอ
ของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) สภาปฏิรูปแหงชาติ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
คณะกรรมการบริหารราชการแผนดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสราง
ความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) รวมท้ังบุคคลและหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีคณะกรรมการฯ ไดเชิญมา
ใหขอมูลหรือนํามาประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อใหมีความสอดคลองกับมาตรา ๒๕๘ ก. 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ
ทีป่ระชุมรวมประธานกรรมการปฏิรปูวาดวยหลักเกณฑ วธิกีารและเง่ือนไขในการจัดทาํรางแผนการปฏิรปู
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามท่ีมาตรา ๒๕๗ ของรัฐธรรมนูญกําหนดไว 
และผานการพิจารณาความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทของ “คณะกรรมการ
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“การปฏิรูปดานการเมือง” 

ยทุธศาสตรชาติ” ซึง่มพีลเอก ประยุทธ จนัทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการเรียบรอยแลว๒

โดยขณะนี้อยู ในขั้นตอนที่คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติเสนอรางแผนการปฏิรูปประเทศที่ผาน
การพิจารณาดังกลาวตอ “คณะรัฐมนตรี” เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบภายใน ๓๐ วัน๓ และ
ดาํเนนิการตามมาตรา ๖ วรรคสอง แหงพระราชบัญญตัแิผนและข้ันตอนการดําเนนิการปฏิรปูประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ตอไป กลาวคือ คณะรัฐมนตรีรายงานแผนการปฏิรูปประเทศตอรัฐสภาเพ่ือทราบ 
และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใชบังคับตอไป

สาํหรบัคาํถามท่ีวามีแนวทางอยางไรจึงจะบรรลุความสําเร็จตามเจตนารมณของรัฐธรรมนญูน้ัน
ตามรางแผนการปฏิรูปประเทศดานการเมืองไดมีการกําหนดประเด็นท่ีเห็นวาจะมีผลทําให
การปฏิรูปเกิดผลสําเร็จไดไวเปนจํานวน ๕ ประเด็น ประกอบดวย

๑. การเสริมสรางวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีสวนรวมของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

๒. กลไกการแกไขปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธีและการรูรักสามัคคีของสังคมไทย 

๒ที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ไดใหความเห็นชอบในหลักการ
รางแผนการปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๑ ดาน โดยเห็นวาในภาพรวมมีความสอดคลองกับทิศทางและเปาหมายของรางยุทธศาสตรชาติ
เบื้องตน และเห็นควรใหความสําคัญกับการกําหนดกลไกและแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ
ใหชัดเจนเพ่ือใหภาคสวนที่เกี่ยวของสามารถพิจารณาดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมอบหมายคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ทัง้ ๑๑ คณะพิจารณาความเห็นของหนวยงานภาครัฐตอรายละเอียดของกิจกรรมการปฏิรปูประเทศและปรับปรุงรายละเอียดตามความ
เหมาะสม เพ่ือสงกลับสาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการฯ 
ภายในวนัที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนของกฎหมายตอไป, สืบคนเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑,
จากเว็บไซตสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (http://www.nesdb.go.th).

๓ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ไดมีมติเห็นชอบรางแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๑ ดาน
และเห็นชอบความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ตามรางแผนปฏิรูปประเทศพิจารณาดําเนินการตอไป ทั้งน้ี ใหเพิ่มเติมบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ใหรวมถงึการประชาสมัพนัธ สรางการรบัรูและเขาใจเกีย่วกบัการปฏริปูประเทศผานการสือ่สารทกุชองทางเพือ่ใหครอบคลมุประชาชน
ในทุกภาคสวนและหนวยงานรัฐที่จะตองนําไปปฏิบัติ รวมทั้งมีชองทางใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลตาง ๆ ไดอยางถูกตอง
และท่ัวถึงดวย ตลอดจนให สศช. เรงดาํเนนิการจดัทาํหลกัเกณฑ วธิกีาร การตดิตาม การตรวจสอบ และการประเมนิผลการดาํเนนิการ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ โดยมุงเนนใหกลไกและวิธีการประเมินสามารถประเมินผลไดอยางเปนรูปธรรมและไมเปนภาระ
ของหนวยงานมากจนเกินไป และนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยเร็ว เพื่อใหสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของใชเปนแนวทาง
และหลักเกณฑเพื่อถือปฏิบัติตอไป, สืบคนเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑, จากเว็บไซตรัฐบาลไทย (www.thaigov.go.th).
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

๓. การกระจายอํานาจ การปกครองสวนทองถิ่น และการจัดสรรทรัพยากรที่เปนธรรม 
๔. การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อการปฏิรูปประเทศ และ 
๕. การสรางรัฐธรรมาธิปไตย
โดยแตละประเด็นการปฏิรูปดังกลาวมีหลักคิดและแนวทางในการดําเนินการสรุปได ดังนี้

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ การเสริมสรางวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีสวนรวมของ
ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

การทําใหการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิทรงเปนประมุขมัน่คง
ไดนัน้ ตองเริม่จากการวางรากฐานความรูความเขาใจทีถ่องแทเกีย่วกบัการเมอืงการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขใหแกประชาชนทุกคน ดังนั้น จึงตองดําเนินการ
เกีย่วกบัการเสรมิสรางวฒันธรรมทางการเมอืงและการมสีวนรวมของประชาชนในระบอบประชาธปิไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยหลักการของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขนั้น จะเปนที่มาของการสรางวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยท่ีเหมาะสม
กับประเทศไทย โดยประชาชนชาวไทยตองเปนทั้ง “พสกนิกร” ของพระมหากษัตริยและเปน 
“พลเมือง” ที่ดีในระบอบประชาธิปไตยควบคูกัน

สวนรูปแบบของ “วัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีสวนรวม” เปนวัฒนธรรมทางการเมือง
ที่สําคัญที่สุดในหลักการของระบอบประชาธิปไตย เพราะการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ตองเนนการปกครองโดยประชาชนเปนหลัก และตองมีสวนรวมในการปกครองและบริหารบานเมือง
ดวยตนเอง ดังนั้น การเสริมสรางและพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีสวนรวมจึงเปนประเด็น
สําคัญยิ่งประการหน่ึงในการปฏิรูปประเทศดานการเมืองของไทย เพื่อใหประชาชนทุกคน ทุกกลุม 
ทุกภาคสวนในประเทศไทยไดเขามามีสวนรวมในการปกครองดวยตนเอง นอกเหนือไปจาก
การเขามามีสวนรวมทางการเมืองผานการเลือกตั้งเทานั้น

นอกจากน้ี ตองปลูกฝงเร่ือง “หนาที”่ ของประชาชนในฐานะพลเมืองลงในจิตสาํนกึของคนไทย
ใหเขมขนขึ้นดวย มิใชคํานึงหรือเนนยํ้าแตเรื่องสิทธิหรือผลประโยชนเทานั้น โดยหนาท่ีของพลเมือง
เปนเรื่องเก่ียวกับความทุมเทและเสียสละเพ่ือสวนรวมและบานเมืองวาจะทําอะไรใหกับบานเมือง 
เชน ตอสูเพือ่หลกัการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ การกวดขัน
และตรวจสอบนักการเมอืงดวยความรูสึกวาตนเองเปนเจาของประเทศและบานเมืองนี้ เปนตน 

ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในประเด็นการปฏิรูปนี้ คณะกรรมการฯ ไดกําหนดแนวทางไว ดังนี้
(๑) การใหการศึกษาและเสริมสรางวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของพลเมือง 
(๒) การคุมครองสิทธิ เสรีภาพ และเสริมสรางสํานึก ทักษะ และหนาที่ของพลเมือง 
(๓) การเสริมสรางประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือและกลไกในการดูแลเสียงขางนอย 
(๔) การพัฒนาและเสริมสรางวัฒนธรรมการมีสวนรวมของประชาชน และ 
(๕) การสงเสริมการรวมกลุมและยกระดับบทบาทของภาคประชาสังคมใหมีความเขมแข็ง 
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“การปฏิรูปดานการเมือง” 

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๒ กลไกการแกไข
ปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธีและการรูรัก
สามัคคีของสังคมไทย

เน่ืองจากสภาพปญหาทางการเมือง
ของไทยที่ผานมามีความขัดแยงทางการเมือง
เกิดขึ้น โดยประชาชนมีความคิดเห็นที่แตกแยก 
แบงเปนฝกเปนฝายและไมเป นมิตรตอกัน 
เกิดความไมไววางใจซ่ึงกันและกัน จนนําไปสู
การทําให ประเทศไทยเ กิดความเ สียหาย
ในหลายทาง ดังนั้น เพื่อการพัฒนาการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข จึงจําเปน
อยางยิ่งที่ตองทําใหประชาชนในชาติมีความ
รู รักสามัคคีปรองดอง มีความสมานฉันท
อยูรวมกนัอยางสันตวิธิ ีรูจกัยอมรบัและเคารพ
ในความคิดเ ห็นทางการเ มืองโดยสุจริต
ที่แตกตางกัน และอยู ภายใตกฎกติกาของ
ประชาธิปไตยรวมกัน รวมทั้งตองสรางบรรยากาศทางการเมืองใหมีความสงบเรียบรอย หรือไมให
นาํไปสูความขดัแยงอกีตอไป โดยแนวทางในการดาํเนนิการเพือ่ใหเกดิผลสมัฤทธิใ์นประเดน็การปฏริปูนี้ 
คือ การมีกลไกและมาตรการปองกันปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธีและสงเสริมความปรองดอง
และสมานฉันท

ประเดน็การปฏริปูที ่๓ การกระจายอํานาจการปกครองสวนทองถิ่นและการจัดสรร
ทรพัยากรที่เปนธรรม

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้นถือวาอํานาจอธิปไตยสูงสุดเปนของประชาชน 
และการใชอํานาจดังกลาวนั้นมีทั้งการใชอํานาจในทางตรงและทางออม โดยการกระจายอํานาจใหแก
ทองถ่ินเปนหลักการท่ีจะทําใหประชาชนในทองถ่ินไดใชอํานาจของตนเองในทางตรงในการบริหาร
จัดการทองถิ่น นอกจากนี้ ทองถิ่นยังถือเปนฐานรากของสังคมและประเทศชาติ การกระจายอาํนาจ
ไปสูทองถิน่จงึเปนการสงเสรมิใหประชาชนไดเรียนรูการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
และใชอาํนาจของตนเองในทางตรง รวมทัง้จะเปนการสงเสรมิใหระบอบประชาธปิไตยมคีวามเขมแขง็ 
ดังนั้น จึงสรุปไดวาการกระจายอํานาจไปสูทองถิ่นถือเปนการสรางฐานรากและปลูกฝงใหการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยระดับทองถิ่นมีความเขมแข็งและจะนําไปสูการทําใหการเมืองการปกครอง
ระดับชาติมีความเขมแข็งตามไปดวย 
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สวนแนวทางในการดําเนินการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในประเด็นการปฏิรูปนี้ คือ 
(๑)  การกระจายอํานาจและการพัฒนานักการเมืองทองถิ่น 
(๒)  การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(๓)  การมีสวนรวมของประชาชนและชุมชนในการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น และ 
(๔) การสรางความเปนธรรมในการจัดสรรทรัพยากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๔ การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อการปฏิรูปประเทศ
“การเลือกตั้ง” ผูแทนของประชาชนเปนกระบวนการทางการเมืองในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยที่เช่ือวาอํานาจอธิปไตยหรืออํานาจสูงสุดในการปกครองเปนของประชาชน เพราะการ
เลือกต้ังเปนการแสดงเจตนาของประชาชนในการเลือกสรรผูแทนของตนเพ่ือเปนตัวแทนเขาไปรวม
กิจกรรมบริหารบานเมืองหรือทองถ่ิน โดยเฉพาะในประเทศท่ีมีพรรคการเมืองมากกวาหน่ึงพรรค
หรือทองถิ่นที่มีผูสมัครรับเลือกตั้งมากกวาหนึ่งกลุม ดังนั้น การเลือกตั้งจึงเปนกระบวนการท่ีสําคัญ
ที่ทําใหการแขงขันทางการเมืองอยูในขอบเขตของกฎเกณฑและกติกาทางการเมือง ประกอบกับ
เปนหลักประกันความยุติธรรมใหเกิดขึ้นดวย

อยางไรกต็าม การเลอืกตัง้จะสมัฤทธิผ์ลโดยบรรลเุปาหมายแหงเจตนารมณของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยโดยผานผูแทนไดนั้น การเลือกตั้งจะตองดําเนินไปดวยความเรียบรอย สุจริต 
และเท่ียงธรรม โดยบุคคลท่ีเกีย่วของ ไดแก ผูสมคัรรับเลือกต้ัง ประชาชน และเจาหนาทีร่ฐั จะตองปฏิบตัิ
ตามกฎหมายเลือกตั้งและไมกระทําการอันเปนการละเมิดตอกฎหมาย หากปรากฏวามีการกระทํา
อันเปนการละเมิดตอกฎหมายก็จะกอใหเกิดเปนคดีเลือกตั้ง และตองนําคดีเขาสูกระบวนการยุติธรรม
ตอไป แตตลอดระยะเวลาท่ีผานมายังคงมีปญหาในหลายเร่ือง เชน การซ้ือสิทธิขายเสียง การละเมิด
กฎหมายเลือกตั้ง และการเลือกตั้งที่ไมสุจริต เปนตน ซึ่งปญหาเหลานี้ตองไดรับการแกไขโดยอาศัย
ความรวมมือจากทุกภาคสวน

นอกจากนี้ ปญหาที่เกิดขึ้นในระบบการเมืองไทยอีกประการหน่ึงก็คือ ปญหาเกี่ยวกับ
พรรคการเมือง อาทิ ยังไมมีความเขมแข็งเทาที่ควร ยังไมเปนสถาบันทางการเมืองที่แทจริง ยังไมเปน
พรรคการเมืองของประชาชน ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูความสามารถเขามาเปนสมาชิกหรือรวม
ทาํงานกบัพรรคการเมือง รวมทัง้ปญหาเรือ่งคณุธรรม จรยิธรรม และธรรมาภบิาลภายในพรรค เปนตน
ซึ่งปญหาเหลานี้ตองไดรับการแกไขเชนเดียวกัน เพราะหากไดรับการแกไขแลวก็จะนําไปสูการเลือกตั้ง
ทีส่จุรติและเทีย่งธรรม รวมทัง้ไดบคุคลทีม่คีวามรูความสามารถ มคีณุธรรมจรยิธรรม และธรรมาภบิาล 
เขามาบริหารบานเมือง 

โดยแนวทางในการดําเนินการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในประเด็นการปฏิรปูดังกลาว ไดแก
(๑)  การมสีวนรวมของภาคประชาชนในทางการเมืองและการเลือกตัง้ทัง้ระดบัชาตแิละระดบัทองถ่ิน
(๒)  การปองกันการทุจริตการเลือกตั้งและการซ้ือสิทธิขายเสียง 
(๓)  การตรวจสอบการใชจายของพรรคการเมือง และผูลงสมัครรับเลือกต้ังในการหาเสียงเลือกต้ัง
(๔)  การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช และ 
(๕)  การปฏริปูพรรคการเมอืงใหเปนของประชาชนและเปนสถาบนัทางการเมอืงทีส่าํคญัเคยีงคู

กับระบอบประชาธิปไตย
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“การปฏิรูปดานการเมือง” 

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ การสรางรัฐธรรมาธิปไตย
“ธรรมาธิปไตย” ไมใชระบอบการปกครองแตเปนคุณธรรมหรือคุณสมบัติในตัวคนที่ถือธรรมะ

เปนใหญ ทํางานโดยมีเจตนาที่จะยึดแนวทางที่ดีเปนเกณฑ ไมเห็นแกตนเองวาจะเสียประโยชนหรือไม
ธรรมาธิปไตยจึงเปนเกณฑการตัดสินใจที่ดีไมวาจะปกครองในระบอบใด ดังนั้น “รัฐธรรมาธิปไตย” 
จึงเปนรัฐที่มีการยึดถือประโยชนของปวงชนและสวนรวมเปนท่ีตั้ง รวมทั้งยึดถือเหตุผลความจริง
และความถูกตองอยางเปนธรรมในการบริหารจัดการตาง ๆ ตลอดจนผูใชอํานาจในการบริหาร อาทิ 
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และบุคคลผูทําหนาที่เปนผูแทนของประชาชนในการใชอํานาจนิติบัญญัติ
ไดบริหารกําหนดทิศทางหรือนโยบายสําคัญโดยการตัดสินใจดวยเกณฑธรรมาธิปไตย

รฐัธรรมาธปิไตยมคีวามคดิมาจากหลกัทีว่าประชาชนเปนเจาของอาํนาจรฐั ประชาชนใชระบบ
การเลือกต้ังเพื่อเลือกผูแทนไปปกครองประเทศ และหากเกิดรัฐบาลจากประชาชนแลวจะสามารถ
ทาํอะไรใหกบัประชาชนไดอยางแทจริง เมือ่นาํคาํสอนของพระพทุธเจาในเรือ่งธรรมาธปิไตยทีใ่ชธรรมะ
เปนตัวกํากับและกําหนด เชน ความซ่ือสตัยสจุริต การไมถอืประโยชนสวนตน แตคดิถึงประโยชนสวนรวม
ของประชาชนเปนสําคัญ สวนคําวา “รัฐ” ในที่นี้หมายความถึงรัฐบาล ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
และบคุลากรภาครฐัทัง้หมด คาํวา “ธรรมาธปิไตย” จงึเปนสิง่ทีม่คีวามศกัดิส์ทิธิแ์ละยิง่ใหญทีป่ระชาชน
ในประเทศและนอกประเทศนําไปปฏิบัติได

กลาวโดยสรปุคอื การสรางรฐัธรรมาธปิไตยนัน้ มคีวามมุงหวงัใหผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืง
ไดใชหลกัธรรมะมาเปนหลกัในการบรหิารบานเมอืง ไมวาจะเปนเรือ่งคณุธรรมจรยิธรรม ธรรมาภบิาล
การขัดกันแหงผลประโยชนและหลักธรรมะอื่น ๆ รวมทั้งการประพฤติปฏิบัติตามครรลองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และการนําวัฒนธรรมทางการเมืองท่ีดี
ของไทยมาใชในทางการเมอืง เชน การรูแพ รูชนะ รูอภยั การรูจกัประนปีระนอม การเคารพความเปนผูอาวโุส
ทางการเมอืง เปนตน โดยแนวทางในการดาํเนนิการเพือ่ใหเกดิผลสมัฤทธิใ์นประเดน็การปฏริปูดงักลาว 
มีดังนี้
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๑ ๒๓

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

(๑)  การเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและการปฏิบัติหนาที่โดยปราศจากการขัดกัน
แหงผลประโยชนของผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืงเพือ่ใหเปนบุคคลทีน่าเชือ่ถอื ศรทัธา และเปนท่ียอมรบั
ของประชาชน

(๒)  การควบคุมและตรวจสอบการใชอํานาจรัฐของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอยางมี
ประสิทธิภาพและประสทิธิผล และ

(๓)  การสงเสริมสนับสนุนและเสริมสรางธรรมาธิปไตยใหแกผูดํารงตําแหนงทางการเมือง

จุลนิติ : บทสรุปสงทาย และขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่จะเปนประโยชนตอการปฏิรูป
ประเทศดานการเมือง

ศาสตราจารย ดร.เอนก เหลาธรรมทศัน : เมือ่พจิารณาทบทวนถงึแนวทางการปฏริปู
ที่แทจริงอันจะนําไปสูความสําเร็จไดก็คือ การที่ “ทุกคนตองปฏิรูปตัวเอง” และตองเปนการปฏิรูป
จากภายในหรือที่เรียกวาเปนการ “ระเบิดจากภายใน” มิใชยึดติดหรือเครงครัดกับทฤษฎี แนวคิด 
รปูแบบและกฎกตกิาทีต่องมกีารลงโทษ เพิม่โทษ หรอืหาขอจาํกดัตาง ๆ  ซึง่เปนการปฏริปูจากภายนอก
โดยการระเบิดจากภายใน คือ การท่ีประชาชนทุกคนมีสํานึกรักถิ่นฐานบานเกิด มีความตระหนักรู
ในบทบาทหนาที่ของตนเองและมีความต่ืนตัวในการรักชาติบานเมือง รวมท้ังเขาไปมีสวนรวมในการ
ปฏริปู ทัง้การชวยคดิ ปรกึษาหารอื วางแผนการตัดสนิใจ และถือเปนภาระท่ีตองปฏบิตั ิตดิตาม ตรวจสอบ 
และประเมนิผล ทัง้ในระดบัชาตแิละระดบัทองถิน่ ตลอดจนไมเพกิเฉยตอความไมถกูตองหรอืไมยตุธิรรม
ที่เกิดขึ้นในสังคมหรือการเมืองการปกครอง

นอกจากนี้ การปฏิรูปการเมืองของไทยที่เหมาะสมนั้น ไมควรยึดติดกับทฤษฎี แนวคิด และ
กฎกติกาประชาธิปไตยของตางประเทศมากจนเกินไป แตควรยดืหยุน โดยผสมผสานกับสภาพสังคม
แนวคดิวฒันธรรม และประสบการณของประเทศไทยทีผ่านมา โดยเฉพาะอยางยิง่ ขอดแีละจดุแขง็
ตาง ๆ  ซึง่เปนลกัษณะพเิศษพืน้ฐานดัง้เดมิของเราเขารวมดวย อาท ิการม ี“สถาบนัพระมหากษตัรยิ” 
ที่เขมแข็ง มีความยั่งยืน และเปนศูนยรวมจิตใจของคนไทยซึ่งเปนลักษณะพิเศษของไทยที่ถือเปน
ขอไดเปรียบที่สําคัญสําหรับการปฏิรูปการเมือง นอกจากนี้ ยังมีวัฒนธรรมและอุปนิสัยของคนไทย
ทีส่ามารถนาํมาปรบัใชเพือ่ประโยชนในการปฏริปูประเทศดานการเมอืงได อาท ิวฒันธรรมและอปุนสิยั
ของคนไทยที่มีความยืดหยุน ประนีประนอม การมีระบบอาวุโส ระบบรุนพี่รุ นนอง ผูใหญผูนอย
รูแพ รูชนะ รูอภัย ก็เปนพื้นฐานที่ดียิ่ง สําหรับ “ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ” (Deliberative 
Democracy) ซึ่งเปนประชาธิปไตยที่ดําเนินการทางการเมืองแบบไมเปนคูขัดแยง ไมเปนปรปกษ 
และมีการหาฉันทามติรวมกัน (Consensus)  ในการทํางาน อนัเปนประโยชนอยางย่ิงตอการแกไขปญหา
ความขัดแยงตาง ๆ ที่ผานมาใหคลี่คลายลงไดโดยสันติวิธี ตลอดจนชวยเสริมสรางการรูรักสามัคคี
ของสังคมไทยใหเกิดขึ้นไดอยางเหมาะสมอีกดวย.
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“การปฏิรูปดานการเมือง” 

วันจันทรที ่๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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๑คณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.

ศาสตราจารย ดร.อุดม  รัฐอมฤต 
๑

“การปฏิรูปดานการเมือง”

จุลนิติ : ขอทราบถึงสภาพปญหาทางการเมือง
การปกครองของประเทศไทยท่ีสําคัญท่ีเกิดข้ึนในอดีตจนถึง
ปจจบุนั รวมถงึสาเหตขุองสภาพปญหา และแนวทางสาํหรบั
การแกไขปญหาดังกลาว 

ศาสตราจารย ดร.อดุม  รฐัอมฤต : เมื่อมีการกลาวถึง
เรือ่งการเมอืงครัง้ใดแลวคนสวนใหญกม็กัจะนกึถงึเรือ่งการเลอืกตัง้และ
พรรคการเมืองใดจะไดเปนพรรคท่ีมผีูทีไ่ดรบัการเลือกต้ังเปนเสียงขางมาก
ในรัฐสภาและไดจัดต้ังรัฐบาล แตในทางทฤษฎีที่ถูกตองแลวการเมือง
เปนเรื่องของวิธีการในการบริหารจัดการผลประโยชนของสวนรวม
เนือ่งจากมนษุยเปนสัตวสงัคมซึง่อยูรวมกนัเปนกลุมทามกลางทรพัยากร
ทีม่อียูอยางจาํกดั จงึไมอาจหลกีเลีย่งทีจ่ะตองมคีวามขดัแยงในระหวาง
กันเอง ซึ่งความขัดแยงนี้อาจเปนเรื่องผลประโยชนทางเศรษฐกิจ 
ความขัดแยงในแงสถานะทางสังคม ความขัดแยงในเรื่องของอํานาจ
จัดการสังคม หรือความขัดแยงในเรื่องคานิยม ทั้งนี้ การเมืองไทย
นบัแตมกีารเปลีย่นแปลงการปกครองจากระบอบสมบรูณาญาสทิธริาชย
มาเปนระบอบประชาธิปไตยในวันที ่๒๔ มถินุายน พ.ศ. ๒๔๗๕ เปนตนมา 
จะเห็นไดวาในชวงแรกประชาชนที่มีบทบาททางการเมืองเดนชัดนั้น
จะมีก็แตเพียงคนกลุมนอยที่เปนขาราชการและนักการเมืองเทานั้น 
ความขดัแยงทีเ่กดิขึน้จงึเปนความขดัแยงระหวางกลุมผูใชอาํนาจปกครอง
เพียง ๒ กลุม แตภายหลังเหตุการณ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ ไดสงผล
ตอการเพิ่มการมีสวนรวมของประชาชนทุกหมูเหลาในทางการเมือง 
สงผลตอการเพ่ิมความขัดแยงทางการเมืองมากย่ิงขึ้น ไมวาจะเปน
ประเดน็ของกลุมทนุ รวมถงึประโยชนของประชาชนทัว่ไป และทาํใหเกดิ
ขอเรียกรองในการมีสวนรวมตัดสนิใจเลือกคน หรือรวมจัดการผลประโยชน
ที่พวกเขามีสวนไดเสีย
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จุลนิติ

 อยางไรก็ดี ในสวนการเมืองภาคประชาชนน้ัน เคร่ืองมือสําหรับประชาชนท่ัวไปในการ
มีสวนรวมก็ยังอาจจะถูกจํากัดอยูเพียงการเลือกตั้ง แตยังขาดการมีสวนรวมในอีกหลายเรื่อง เชน 
การมีสวนรวมในการรับรูขอมูลขาวสาร หรือสวนรวมในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นตอนโยบาย
ของฝายการเมือง หรือการที่จะเขาไปมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมสาธารณะหรือในการบริหารงาน
ทองถ่ิน เปนตน จงึเห็นไดวาสภาพปญหาท่ีสาํคญัของการเมืองการปกครองไทยก็คอื การท่ียงัไมสามารถ
หาจุดลงตัวของรูปแบบการมีสวนรวมทางการเมืองการปกครองท่ีทําใหประชาชนสามารถอยูรวมกัน
อยางปกติสุขได ฉะนั้น หากบานเมืองของเราจะตองเขาสูการเลือกตั้งเพื่อหาบุคคลท่ีจะมาเปนรัฐบาล
ในอีกไมนานนี้แลวจะทําใหระบบการเมืองการปกครองของไทยเดินไปอยางไมมีปญหาและทุกฝาย
มีความพึงพอใจนั้นผมเห็นวาคงยังไมเปนเชนนั้น สังคมของเรายังคงตองคนหาจุดลงตัวไปอีกนาน
พอสมควรทีเดียว 

จุลนิติ : การปฏิรูปดานการเมืองของประเทศไทยเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบ
กับประสบการณของนานาอารยประเทศท่ีประสบความสําเร็จนั้น ควรมีทิศทาง
หรือแนวทางในการดําเนินการอยางไร 

ศาสตราจารย ดร.อดุม  รฐัอมฤต : หากศึกษาถึงแนวคิดของฝายที่ตองการปฏิรูป
การเมืองไทยในปจจุบันนั้นจะพบวา ทุกฝายตางเห็นรวมกันวาการพัฒนาการเมืองไมควรเปนเพียง
การปรับปรุงระบบการเลือกต้ังเพื่อใหไดผู แทนที่มีความรู ความสามารถและมีคุณธรรมเทานั้น 
หรือกลาวอีกนัยหน่ึงคือการใหประชาชนใชอํานาจผานทางผูแทนอยางเดียวน้ันไมเพียงพอ แตตอง
ใหอํานาจทางการเมืองกับประชาชนมากย่ิงขึ้น ดังที่สะทอนออกมาในการเสนอแนวทางในการยกราง
รัฐธรรมนูญเพื่อเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดงเจตนารมณทางการเมือง เชน การให
สิทธิแกประชาชนในการทําประชาพิจารณ การใหประชาชนริเริ่มเสนอรางกฎหมายเขาสูการพิจารณา
ของรัฐสภาไดโดยตรง หรือรวมกันสรางเครือขายในการตอตานการทุจริต เปนตน

 นอกจากนี้ ยังมีแนวทางการพัฒนาการเมืองอีกแนวหนึ่งที่กําหนดใหมี “ผูทรงคุณวุฒิ” 
ซึ่งไมไดมาจากการเลือกต้ังของประชาชน แตมีคุณสมบัติที่เปนกลางทางการเมืองมาเปนผูกํากับ
ดูแลหรือควบคุมผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอีกชั้นหน่ึง เพราะลําพังกลไกท่ีมีฝายนิติบัญญัติ 
ฝายบริหาร ฝายตุลาการ ตามวิธีปกติที่ใชอยูยังไมมีประสิทธิภาพท่ีเพียงพอนัก โดยประเทศไทย
ไดนาํแนวทางน้ีมาบัญญตัไิวในรัฐธรรมนูญตัง้แตรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๔๐ 
เปนตนมา เชน คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดิน คณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ หรือองคกร
อื่น ๆ ที่รัฐธรรมนูญรับรองใหมีการจัดตั้งขึ้นเพื่อรับผิดชอบกิจการสาธารณะที่สําคัญ ไมวาจะเปน
การจดัการคลืน่ความถีวิ่ทยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน และกจิการโทรคมนาคม หรอืการคุมครองผูบรโิภค 
เปนตน แนวทางนี้อาจเรียกวา “การเมืองที่มีการควบคุมกํากับและตรวจสอบโดยผูทรงคุณวุฒิ” 
(Supervisory Democracy) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับนานาประเทศแลวจะพบวา ไดมีการกําหนด
อํานาจหนาที่ขององคกรตามรัฐธรรมนูญบางองคกรเกินไปจากที่นานาประเทศไดกําหนดไว เชน 
คณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งไมไดทําหนาที่เพียงแตเรื่องจะบริหารพรรคการเมืองหรือดูแลเรื่อง
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“การปฏิรูปดานการเมือง” 

การจัดสรรเงินใหพรรคการเมืองเทาน้ัน แตยังกําหนดใหมีอํานาจเปนพิเศษในการใหใบเหลือง
หรือใบแดงแกผูสมัครรับเลือกตั้งดวย

เพราะฉะน้ัน การนําหลักการ แนวคิด และระบบการจัดการท่ีใชในประเทศแถบตะวันตก
เปนตนแบบมาใชกับประเทศท่ีมีฐานทางเศรษฐกิจที่ยังไมเขมแข็งมั่นคงหรือยังมีคนสวนใหญของ
ประเทศเปนคนยากจนนัน้ ทาํใหเกดิคาํถามวา การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบตะวันตกมีความ
เหมาะสมที่จะนํามาใชกับประเทศเหลานี้ ซึ่งรวมถึงประเทศไทยดวยหรือไม และหากจะนํามาใช
จะตองมีการพัฒนาในเชิงแนวคิดของผูคนในสังคมน้ันหรือตองปรับระบบการจัดการเพ่ือประยุกต
ใหเขากับสภาวการณที่เปนจริงในสังคมอยางไร ทั้งนี้ คงไมมีใครปฏิเสธวาประชาธิปไตยเปนสิ่งที่ดี
เทาที่คนเราพอจะใชเหตุผลคิดได แตคงตองยอมรับวาการใชแนวความคิดของระบอบประชาธิปไตย
เขามาปรับใชกับแตละประเทศน้ันจะตองไมใชการลอกเลียนเขามาโดยไมมีการปรับแตง กลาวคือ 
เราไมตองถือตามระบบประธานาธิบดีหรือระบบรัฐสภาอยางที่ตะวันตกเขาใชกันอยางเถรตรง 
เนือ่งจากพืน้ฐานทางวัฒนธรรมและพัฒนาการทางการเมอืงของแตละประเทศกม็รีายละเอียดแตกตาง
กันมาก ดังนั้น ทิศทางหรือแนวทางการปฏิรูปดานการเมืองจึงไมอาจอาศัยเพียงการวางหลักเกณฑ
เพื่อจัดระบบแหงอํานาจโดยลอกเลียนประเทศที่เขาพัฒนามากอนในแนวทางหนึ่งแนวทางใดโดยตรง
เสยีทเีดยีว โดยเฉพาะกรณขีองประเทศไทย การสรางระบบการใชอาํนาจรฐัภายใตกรอบแหงรฐัธรรมนญู
ทีย่ดึแนวทางของระบอบประชาธปิไตยทีป่ระชาชนเปนเจาของอาํนาจอธปิไตย เราคงตองใชระยะเวลา
ปรับแตงกันพอสมควรกวาจะลงตัว ขอจํากัดที่แสดงออกชัดก็คือการท่ีกลุมคนบางกลุมที่ยังขาด
ความสาํนกึของความเปนพลเมอืง หรอืขาดจิตสาธารณะ ตลอดจนการใชอาํนาจรฐัไปในทางทจุรติ
แสวงหาประโยชนสวนตวัของบคุคลผูถอือาํนาจ และการใชอาํนาจละเมดิสทิธเิสรภีาพของประชาชน
แสดงใหเห็นถึงความเปนรัฐที่ออนแอ จนกระทั่งบางครั้งถึงกับเปนรัฐลมเหลว (failed state) 
ดงันัน้ จงึเหน็วาการวางกลไกท่ีสรางการมีสวนรวมของประชาชนอยางมสีาํนกึรบัผดิชอบตอสวนรวม
จึงดูจะเปนทางออกประการสําคัญของการเมืองการปกครองในสังคมไทย
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

จุลนิติ : การปฏิรูปดานการเมืองตามท่ีบัญญัติไว  ในรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยนั้น ปจจุบันไดมีการดําเนินการอยู ในขั้นตอนใด และในทรรศนะ
ของทานเห็นวาควรมีแนวทางอยางไรจึงจะบรรลุความสําเร็จตามเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญ 

ศาสตราจารย ดร.อดุม  รฐัอมฤต : หากจะกลาวถึงการปฏิรูปการเมืองในเชิงของ
รูปแบบก็อาจจะมองในเร่ืองการปรับเปล่ียนระบบเลือกตั้งและพรรคการเมืองโดยเฉพาะในเร่ือง
การบริหารจัดการพรรคการเมืองที่ประชาชนมีสิทธิและมีสวนรวมอยางแทจริง แทนที่รูปแบบที่มี
นายทุนเปนเจาของพรรคการเมืองหรือบุคคลไมก่ีคนเปนผูขับเคลื่อนกิจกรรมทางการเมือง ในสวนนี้ 
คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญเสนอใหมีการปรับเปล่ียนระบบเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
โดยใหเปนระบบบัตรใบเดียวท่ีเลือกทั้งระบบแบงเขตเลือกตั้งและระบบบัญชีรายช่ือ เพื่อกระตุน
ใหพรรคการเมืองตองคัดเลือกผูสมคัรในนามของพรรคอยางดี เนือ่งจากผูใชสทิธเิลอืกต้ังตองพิจารณา
เลือกท้ังคนและพรรคการเมืองท่ีตองการเลือกในคร้ังเดียว ไมมกีารแยกบัตรเลือกตัง้ดงัทีเ่คยเปนมา
อยางไรก็ดี สภานิติบัญญัติแหงชาติไดเพิ่ม “ระบบ Primary” กลาวคือ พรรคการเมืองตองมีระบบ
การสรรหาบุคคลที่จะเปนผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในนามของพรรค โดยให
สมาชิกของพรรคในแตละเขตเลือกต้ังเปนผู กําหนดตัวผู สมัครในนามของพรรคแทนท่ีจะให
คณะกรรมการบริหารพรรคเปนผูกําหนด หรือเรื่องของระบบสมาชิกวุฒิสภา โดยที่รัฐธรรมนูญ
กําหนดใหบุคคลที่สมัครเขารับเลือกชวยกันพิจารณาเลือกบุคคลที่สมควรเปนสมาชิกวุฒิสภา และตอง
เปดโอกาสใหประชาชนทุกหมูเหลามีโอกาสไดรับการเลือกดวย กลาวคือ มีเจตนารมณที่ตองการเห็น
ความตื่นตัวของพี่นองประชาชนที่จะมีสวนรวมดูแลชาติบานเมืองเอง โดยไมจําเปนตองอาศัยการ
กาํหนดหลกัเกณฑตาง ๆ  จากภาครฐัมาเปนเครือ่งบงัคบั เราอยากเหน็การเมอืงเปนเรือ่งของประชาชน
ทําอยางไรใหขอมูลของภาครัฐปรากฏแกสาธารณะหรือประชาชนไดรับทราบ ไมวาจะเดินตอไป
ในทิศทางใดหรือวาจะเปนการทําโครงการใดก็ตามประชาชนควรจะตองรับทราบเพ่ือสรางแรงสนับสนุน
ใหเขาไดมีสวนรวม ทั้งนี้ ถือเปนเรื่องของความโปรงใส 

 แตการใหประชาชนเขามามีสวนรวมคิดรวมปฏิบัติตาง ๆ เหลาน้ี จัดวาเปนกระบวนการท่ีรัฐ
จะตองสรางใหเกิดขึ้นอยางที่รัฐบาลพยายามดําเนินการ ไมวาจะเปนการปฏิรูป กระบวนการดูแล
ทองถิ่น นับวาเปนเรื่องของความพยายามที่จะทําใหการบริหารจัดการในแตละพ้ืนท่ีไดสะทอน
ประโยชนของพี่นองประชาชนอยางจริงจัง ไมใชเปนเพียงประโยชนเฉพาะกลุม เชนเดียวกับหลายเรื่อง
ทีร่ฐัธรรมนญูไดบญัญตัไิว ไมวาจะเปนการใหประชาชนสามารถเขาถงึบรกิารสาธารณะ หรอืมสีวนรวม
ในการพิทกัษรกัษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รวมถึงการดําเนินการอ่ืนใดของรัฐทีจ่ะไมสงผล
กระทบตอสวนไดสวนเสียในการดําเนินชวีติประจําวนัของประชาชน หลกัการท่ีกลาวมาน้ีไดถกูบญัญตัิ
อยูในรฐัธรรมนูญแลวทั้งสิ้น 

 โดยสวนตัวเห็นวา รัฐธรรมนูญคงไมอาจตอบโจทยหรือแกไขปญหาใหกับคนทุกคนได
ในทกุเรือ่ง ทัง้นี ้คณะกรรมการรางรฐัธรรมนญูไดพยายามพจิารณาปญหาสาํคญัท่ีตองการทางออก 
ในขณะทีก่ารแกไขปญหาในหลายเรือ่ง รฐัธรรมนญูคงไดเพยีงแตวางกรอบเปาหมายและมาตรการ
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“การปฏิรูปดานการเมือง” 

ที่เปนหลักการไวเทานั้น ยังตองอาศัยแนวทางในการจัดการของบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
อยูอกีมาก ตวัอยางเชนหมวด ๕ หนาท่ีของรัฐ มาตรา ๕๓ “รฐัตองดูแลใหมกีารปฏิบตัติามและบังคบั
ใชกฎหมายอยางเครงครัด” ซึง่สะทอนผลประโยชนของประชาชนโดยตรงในสวนท่ีกระทบสวนไดเสยี 
สิทธิประโยชนตาง ๆ ของประชาชนทุกคน ซึ่งรัฐในที่นี้ไมวาจะเปนหนวยงานของรัฐ หรือผูที่มีหนาที่
ดแูลตรวจสอบ หากประชาชนเหน็วาหนวยงานหรอืผูทีม่หีนาทีน่ัน้ยงัไมไดดาํเนินการแลวประชาชนจะ
ทําอยางไรเพื่อใหเขาถึงประโยชนนั้น ประชาชนจะตองไปรองเรียนตอผูตรวจการแผนดินวาหนวยงาน
หรอืเจาหนาทีข่องรฐัทีเ่กีย่วของไมกระทาํการหรอืงดเวนกระทาํการใดและดวยกระบวนการตรวจสอบ
ของผูตรวจการแผนดินจะนําไปสูเปาหมายสุดทายนั่นคือ สิ่งที่จะทําใหประชาชนไดรับประโยชนนั้น 
ยังจะตองพิจารณาจากการมีกฎหมายหรือมาตรฐาน โดยท่ีรัฐมีหนาที่ดูแลใหประชาชนปฏิบัติตาม
หรอืบงัคบัใชกฎหมายโดยเครงครดั สาํหรบัทางปฏิบตัจิะเปนอยางไรหนวยงานของรัฐจึงตองมกีรอบ
มาตรฐานที่เหมาะสม ดังนั้น หากวันนี้ประชาชนไมสวมหมวกกันน็อก รัฐจึงเรียกรองรณรงคให
ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมาย แตจะบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดโดยจะใหเจาหนาที่ตํารวจจับกุม
ผูที่ไมสวมหมวกกันน็อกทุกรายไปจะตองมีการเก็บสถิติการจับกุมจํานวนเทาไร คุมคากับงบประมาณ
ที่รัฐเสียไปหรือไม ทั้งนี้ อาจจะมองวาพิจารณาในเชิงของการรักษามาตรฐานทางกฎหมายเทานั้น
จะคุมคาหรือไมดวย

 สาํหรับสิง่ทีส่งผลกระทบตอประชาชนในสวนทีเ่ปนโครงสรางของระบบการเลือกต้ัง การทําให
พรรคการเมืองเปนพรรคการเมืองของประชาชน ทําใหการเมืองมีความโปรงใส ปราศจากการทุจริต
ในการเลือกตั้งนั้น ประชาชนคอนขางที่จะคาดหวังจากผลการตรวจสอบขององคกรอิสระ คือ 
คณะกรรมการการเลือกต้ัง แตแทจริงแลว เรื่องเหลาน้ีควรนึกถึงผูที่มีหนาท่ีในการกํากับดูแลวา
ทําอยางไรจึงจะไมใหนักการเมืองเสนอโครงการอะไรที่จะทําใหเกิดเปนการสรางระบบประชานิยม
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จุลนิติ

หรอืการแสวงหาประโยชนจากโครงการใหญ ๆ  กลาวไดวาเปนความพยายามแกไขปญหาในส่ิงทีย่ากย่ิง 
เนือ่งจากการหาเสียงเปนกลไกท่ีบงบอกถึงสิง่ทีร่ฐับาลควรจะตองทําเพ่ือประชาชน แตในขณะเดียวกัน 
คนในพรรคการเมืองตาง ๆ จะวางทาทีกันอยางไรที่จะทําใหสามารถเปนประโยชนตอประชาชนได
ในทายที่สุด ความเห็นสวนตัวมองวา หากวันหนึ่งมีความประสงคที่จะอยูในแวดวงการเมืองจริง ๆ 
ถามวาจะเลี้ยงปากเลี้ยงทองไดอยางไร หรือจะนําเงินบําเหน็จบํานาญที่สะสมมาไปทุมเทใหการเมือง 
คาตอบแทนที่ไดรับจะเพียงพอหรือไม เมื่อคิดถึงความเปนจริงเชนนี้จะมีกลไกอะไรที่ทําใหการเมือง
เปนไปในทิศทางท่ีทกุคนอยากใหเปน โดยท่ีไมอยากใหนกัการเมืองทุจรติ คดโกง หรอืใชอาํนาจอิทธิพล
ในทางท่ีไมสมควร ก็อาจจะตองมีปจจัยเอื้ออํานวยสนับสนุนใหเขาสามารถอยูไดอยางพอเพียง
ในเชิงเศรษฐกิจ หรือสามารถท่ีจะอยูในสนามแขงขันไดโดยไมเสียเปรียบ เพราะส่ิงท่ีนักการเมือง
คอนขางเปนกังวลมากที่สุดคือ การสอบตก ไมไดรับการเลือกตั้งใหเขามาทําหนาที่ผูแทนของ
ประชาชน นัน่หมายถึง ผูทีเ่คยไดรบัเลอืกต้ังมกัจะวิตกกังวลในการวางตนท่ีเหมาะสม หากนักการเมือง
ไมไดใหความสาํคญักบัหวัคะแนน ไมสนใจในเรือ่งทีเ่ขาตองการ หรอือยากจะมกีารพฒันาตาง ๆ  กอ็าจจะ
ไมไดรับการสนับสนุนใหไดรับเลือกตั้ง ซึ่งกลาวอยางตรงไปตรงมา เราตองยอมรับวา ระบบการเมือง
ของเรานี้ สามารถตอบสนองความตองการของคนไดเพียงบางสวน ไดแก ถาเปนในเมืองใหญซึ่งมี
ความหลากหลายของประชาชน หากนักการเมืองเสนอนโยบายไป ประชาชนในพ้ืนที่อาจจะพิจารณา
โดยการเปรียบเทียบกับนโยบายของพรรคอ่ืน ๆ แลวตัดสินวาชอบหรือไม เพื่อนําไปสูการตัดสินใจวา
จะเลือกผูสมัครคนใด แตในชนบทการท่ีนักการเมืองลงพ้ืนที่เสนอนโยบายตอชาวบานเพ่ือที่จะใหมา
พิจารณาเทียบกับนโยบายของผูสมัครอื่นคอนขางเปนเรื่องที่ยากกวา เน่ืองจากสวนใหญใชความ
เชื่อถือไววางใจที่สั่งสมตอ ๆ กันมา พื้นท่ีนี้ตองเปนนักการเมืองคนนี้ หรือพรรคการเมืองพรรคนี้ 
แตกอ็าจจะมปีระชาชนเพยีงจาํนวนหน่ึงทีเ่ปลีย่นไปมาตามทีรู่สกึหรอืการไดรบัขอมลูตอมา อาจจะเปน
ขอมูลนโยบาย ขอมูลเกี่ยวกับตัวบุคคลและขอมูลอื่น ๆ
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“การปฏิรูปดานการเมือง” 

 การเปลี่ยนแปลงในทางการเมืองที่อยากเห็นคือ ทําอยางไรใหพี่นองประชาชนเขามาจะมี
สวนรวมไดมากที่สุด ทําอยางไรที่จะสรางกลไกในทางการเมืองใหนักการเมืองมีความสามารถที่จะ
ผลักดัน หรือดําเนินกิจกรรมทางการเมืองในแนวทางของตนเองไดอยางชอบธรรมตรงไปตรงมา
โดยไมใชวิธีการท่ีไมถูกตอง อยางไรก็ตาม ยังเห็นวากลไกของนักการเมืองเปนเรื่องท่ีสําคัญ 
เนือ่งจากเราคนไทยทกุคนอยากเหน็ความเปนประชาธปิไตย ซึง่จาํเปนตองมนีกัการเมอืงทีด่มีาจาก
การเลอืกตัง้ รวมทัง้การเมืองควรจะตอบโจทยในเชงิท่ีทาํใหเรารูสกึวาสามารถจะดแูลผลประโยชน
ของประเทศชาติและผลประโยชนในระยะยาวของประชาชนได ไมใชเพยีงผลประโยชนเฉพาะหนา 
หรอืไมควรจาํกดัเพราะวาเราไมมตีวัใหเลอืกเรากต็องเลอืกแบบนี ้ตรงนีจ้งึเปนเรือ่งทีเ่ราตองชวยกนั
พิจารณาวาอะไรที่ดีอยูแลว และอะไรที่สมควรจะไดรับพัฒนาขึ้นไปอีก แนนอนวาสิ่งที่เราอยาก
จะใหพัฒนาคงตองใชเวลา ในขณะที่ทุกคนอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของบานเมืองอยางรวดเร็ว 
อยากเห็นประชาธิปไตยที่สูกันดวยเหตุดวยผลกันจริง ๆ

จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่จะเปนประโยชนตอการปฏิรูป
ประเทศดานการเมือง

ศาสตราจารย ดร.อดุม  รฐัอมฤต : เราคงปฏิเสธไมไดวาการพัฒนาในทางการเมือง
ตองใชเวลา เนื่องจากไมมียาวิเศษใด ไมวาจะเปนรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายใดที่ตราขึ้นแลวจะสามารถ
เปลี่ยนแปลงบานเมืองไดทันที เพียงแตกําหนดทิศทางในการที่จะทําใหการเมืองพัฒนาขึ้นดานหนึ่ง
โดยประสานความรวมมือจากผูมสีวนเก่ียวของทัง้หลาย (Stakeholder) องคกรหรอืผูทีเ่ขามาเก่ียวของ
ในทางการเมืองสถาบันตาง ๆ  ทีเ่กีย่วของ เชน ระบบการเลือกต้ัง เรือ่งของการไดมาซ่ึงบคุคลท่ีจะเขามา
ทําหนาที่ผูแทนของประชาชน การพัฒนาระบบเพ่ือใหสอดรับกับสิ่งท่ีเราอยากจะเห็น การกําหนด
คณุสมบัตขิองบุคคล นีค้อืสวนท่ีเกีย่วของกับกลไกการขับเคล่ือนทางการเมืองการพัฒนาใหนกัการเมอืง
เปนคนที่มีอุดมการณและทําหนาที่เพื่อประชาชนไมใชแสวงหาแตผลประโยชนเฉพาะหนาของตน 
กลาวคือ มีวิสัยทัศนยาวไกล เห็นผลประโยชนระยะยาวท้ังของประเทศชาติและพี่นองประชาชนดวย 
ซึ่งกลไกที่เราเห็นก็จะมีระบบพรรคการเมืองหรือการเขาสูการเปนสมาชิกพรรคการเมืองโดยการ
มีสวนรวมของประชาชนในกลุมการเมืองตาง ๆ ทําอยางไรที่ทําใหคนที่สนใจการเมืองแลวไดเขาเปน
สมาชิกพรรคการเมืองหรือเขาเปนสมาชิกพรรคการเมืองแลวจะเปนผู ที่ไดมีสวนรวมในภารกิจ
ของพรรคการเมืองอยางแทจริง อะไรคือสิ่งที่จะทําใหสามารถยกระดับการมีสวนรวมของประชาชน
ไดดี เชื่อวาเราทุกคนอยากเห็นความตื่นตัวของคนที่แมไมไดเขาไปเปนสมาชิกพรรคการเมืองแลวมี
สวนรวมในทางการเมืองได เชน การรับรูขอมูลขาวสารที่เกิดขึ้นในทางการเมืองไปจนถึงการมีสวนรวม
แสดงความคิดความเห็น หรือไกลไปจนถึงขั้นที่อาจจะมีเวทีใหเขาลงไปเปนผูจัดการหรือทําหนาที่
เปนผูแทนของราษฎร

ในสวนของภาคประชาชนเห็นวาเราอาจจะตองคิดวาการเมืองเปนเรื่องของการเรียนรู 
การส่ือสาร หรือการประชาสัมพันธกับประชาชน การมีรัฐธรรมนูญฉบับใหมนาจะถือเปนโอกาส
ของบานเมืองในการท่ีจะใหประชาชนไดเรียนรูกฎกติกา เรียนรูสิ่งที่เปนวัฒนธรรมท่ีเหมาะสม
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จุลนิติ

ในทางการเมือง ประชาชนจะไดเรียนรูเพื่อเปนการเพ่ิมขอมูลในการตัดสินใจ ซึ่งเห็นวาการลงทุน
ไมวาจะเปนการรางรัฐธรรมนูญ การตรากฎหมายอ่ืน ๆ  หรอืการเคล่ือนไหวเพ่ือจะรับฟงความคิดเห็นอะไร
ก็ตาม แมกระท่ังการจัดการเลือกต้ังควรจะเปนโอกาสใหพี่นองประชาชนไดรับรูขอมูลที่เปนประโยชน
ตอการเรียนรู การตัดสินใจ หรือการสรางสํานึกในทางการเมือง เหลานี้คือสิ่งที่เห็นวาเปนสวนที่สําคัญ
และควรจะตองมุงเนน ไมใชเพียงแคการจัดการเลือกต้ังใหเสร็จ การรางรัฐธรรมนูญใหเสร็จ หรือการ
รับฟงความคิดเห็นใหเสร็จ แลวก็จบลงเพียงเทานั้น เพราะส่ิงเหลานี้จะตองมีกระบวนการท่ีจะพัฒนา
ไปเรื่อย ๆ แมวาบางความเห็นอาจจะรูสึกวาเปนการสิ้นเปลือง เน่ืองจากจะตองมีการเปดเวที
แสดงความเห็น การผลิตสื่อสิ่งพิมพ การออกสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ หรือตองทําอะไรเพ่ือใหมีขอมูล
สงผานไปถึงประชาชน แตสิ่งเหลานี้เปนเครื่องมือที่สําคัญเพราะหากขาดการเผยแพรขอมูลยอมจะ
สงผลเสียที่มากกวา สวนทางออกอยางไรจะทําใหการลงทุนนอยลงโดยไมตองใชงบประมาณมากนั้น 
อาจจะตองพิจารณาวาจะมีชองทางดวยสื่ออยางอื่นหรือไมที่จะเสนอไปใหถึงประชาชนไดทราบและ
เขาใจตรงกนั เชน อาจจะผานทางโรงเรยีนโดยครสูอนเสรมิเขาไปในหลกัสตูรของเดก็นกัเรยีน ตลอดจน
ผานทางฝายปกครองหรือเขตพื้นท่ี พิจารณาวามีอะไรท่ีทําแลวสามารถส่ือได สอดแทรกในกิจวัตร
ประจําวัน โดยสวนนี้เปนเรื่องของการบริหารจัดการ

 สุดทายสิ่งที่สําคัญก็คือ การจัดระบบการศึกษา เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในทางการเมือง
จะพัฒนาหรือปฏิรูปไดสวนหน่ึงอยูท่ีการจัดการศึกษาของคนในบานเมือง โดยมองในมุมท่ีเชือ่มโยง
วาการท่ีคนเห็นความสําคัญในการท่ีจะทําหรือไมทําอะไร เนื่องจากการตระหนักรูวามีผลกระทบ
หรอืประโยชนตอเขาอยางไร ใหคาํวา “สทิธแิละเสรภีาพ” เปนประเดน็ในความคดิของเรา จากเดมิ
ที่อาจจะรูสึกวาถาไมใชเรื่องของเราก็ปลอยไป แตถาเมื่อไรเปนเรื่องของเราก็เปนเร่ืองสิทธิและเสรีภาพ
ขึ้นมาทันที ทําอยางไรใหสิ่งเหลานี้ไมใชอยูเพียงในตํารา หรือเปนเพียงแคคําพูดของนักคิดหรือผูนํา 
แตอยูในความตระหนักรูของประชาชนทุกคนวา เวลาเราจะทําอะไรเราคิดไกลขนาดไหน นอกจาก
การใสใจทาํมาหากิน ตองมีรายได มปีระโยชนตาง ๆ  แลว การเมืองก็เปนเรือ่งใกลตวั จะทาํอยางไรใหคนที่
หาเชากินคํ่า คนทํางานประจํา หรือวาคนที่มีฐานะดีสนใจเรื่องของบานเมือง ประเด็นนี้ถือวาเปนโจทย
ที่สําคัญมากและเปนเรื่องที่ตองชวยกันระดมความคิดในการหาแนวทางเพื่อแกไขปญหาใหดีขึ้น 
เชนเดียวกับแนวคิดในการแกไขปญหาการทุจริตซึ่งทุกคนตางทราบดีวาเปนเรื่องของการปลูกฝง
จิตสํานึกที่แกไขเปลี่ยนแปลงไดยากมาก และสวนนี้เปนงานของบานเมืองและสังคมตองชวยกันคิดวา
จะใชวิธีการอยางไรจงึจะทาํใหบรรลเุปาหมายซึง่สถาบนัการศกึษาคงตองนาํไปพจิารณาดวยเชนเดยีวกนั 

 เม่ือพูดถึงรัฐธรรมนูญฉบับน้ีควรตองศึกษาเนื้อหาของรัฐธรรมนูญทั้งฉบับไมควรดูแค
สวนใดสวนหนึ่ง บางสวนอาจจะดูเหมือนเปนเรื่องทางเทคนิคคอนขางมาก แตทายที่สุดเรามุงหวัง
ที่อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนําไปสูการพัฒนาเกี่ยวกับระบบการเลือกตั้ง องคกรอิสระตาง ๆ มีการ
ประสานการทํางานรวมกัน ประชาชนมีสิทธิมีสวนรวมอยางแทจริง ตลอดจนทําอยางไรใหบานเมือง
มเีปาหมาย ทกุอยางจําเปนตองผสมผสานกันทัง้หมด สาํหรับการเมืองการปกครองทุกคนเห็นตรงกันวา
อยากเห็นผูปกครองท่ีดี ผมเคยต้ังคําถามวาเม่ือทุกคนตอบวาอยากไดประชาธิปไตย แตอยากถามวา
แลวประชาธิปไตยแบบสิงคโปร มาเลเซีย เราพึงพอใจหรือไม ถาพอใจก็อาจจะเปนคําตอบวาเปนไป
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“การปฏิรูปดานการเมือง” 

เพื่อการพัฒนาโดยมุงหมายใหประชาชนมีฐานะดีขึ้น แตสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ของประชาชนอาจจะถูกจํากัดลงบางจะยอมรับไดหรือไม หรือวาเราอยากเห็นการเมืองที่เปดกวาง
ไมมีผูใดมาจํากัดสิทธิเสรีภาพตามแบบอยางของประเทศฝร่ังเศส อังกฤษ สหรัฐอเมริกาซ่ึงอาจจะตอง
มีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม คานิยม หรือแนวคิดที่แตกตางจากที่เราเปนอยูอยางมาก ทานจะรับ
ไดไหม ถารับได ก็ใหเดินแนวทางนั้น แตถารับไมไดก็ตองคนหาแนวทางอื่นกันตอไป อยาเพียงพรํ่าเพอ
ถึงประชาธิปไตยแบบที่เขาเปนอยูอยางเดียว

 โดยความเห็นสวนตัวนั้น สําหรับปญหาความขัดแยงหรือความคิดเห็นที่แตกตางกันในสังคม
ขอใชคําวา “ปริศนาธรรม” เพื่อนําทางใหบานเมืองเราอยูกันไดอยางปกติสุข แมวาในมุมวิชาการ
อาจจะไมสามารถถายทอดออกมาเปนคําพูดไดทั้งหมด แตการที่จะแกไขปญหาตาง ๆ นั้น ยอมมีคน
ที่พึงพอใจและไมพึงพอใจ ซึ่งถาพูดและรับฟงกันดวยเหตุผล ไมนําพาไปสูความรุนแรง ความแตกแยก
หรืออะไรตาง ๆ ผมคิดวาก็นาจะยังพอรับได ในขณะเดียวกันเชื่อวาแมประชาชนจะไมไดออกมา
แสดงความคิดเห็นใหสังคมรับรู ก็ไมไดหมายความวาเขาพึงพอใจทุกสิ่งทุกอยางแลว เพียงแตอาจจะ
คิดวาบางเรื่องยังพอมีเหตุผลที่จะรอคอย เนื่องจากทุกคนอยากเห็นบานเมืองเดินหนาตอไป
อยางไมมใีครถูกเบียดเบียนมากนัก ปญหาของประชาชนเม่ือมผีูมาชวยแกไขชวยหาทางออกใหกพ็งึพอใจ
ตามสมควร แตแนนอนถาชาวไรชาวนายังไมมีกิน ยังมีหน้ีสิน หรือคนที่อาศัยอยูในเมืองทํามาหากิน
ไมพอกับคาใชจายหรือมีอาชญากรรมเกิดขึ้นทั่วทุกพื้นที่ สภาพเหลานี้ยอมเปนสภาพที่ไมนาพึงพอใจ
และจําเปนตองเปลี่ยนแปลงอยางเรงดวน ทุกฝายตางทําหนาที่ของตนที่จะเรียกรองความตื่นตัว
ของประชาชน หรอืพงึพอใจในสถานะแบบท่ีเปนอยู การหาคําตอบวาประชาธปิไตยแบบใดท่ีเหมาะสม
กับเรา หรือแนวทางทางการเมืองท่ีจะเปนไปอยางใจปรารถนาของทุกคนคงตองใชเวลา เพ่ือให
การตัดสินใจของประชาชนตั้งอยูบนพื้นฐานที่มองสิ่งตาง ๆ อยางมีเหตุมีผลใกลเคียงกัน

 อยางไรก็ตาม เชื่อมั่นวาการพัฒนาในทางการเมืองไมมีอะไรท่ีดีกวาการที่ใหประชาชน
มโีอกาสในการท่ีจะมารบัผดิชอบบานเมอืงซึง่จาํเปนตองมกีารจดัสดัสวนใหเหมาะสม ผมจงึมคีวามเช่ือ
ในทายที่สุดนี้วา ถาระบบการปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเปนการเมืองที่ใกลตัวประชาชนมีความเขมแข็ง 
วิถีชีวิตของประชาชนในสวนนี้จะเปนเวทีการเมืองท่ีพัฒนาข้ึนตอไปถึงการพัฒนาการเมืองในระดับ
ประเทศ เพราะลําพังการเมืองระดับประเทศอยางเดียวคงไมเพียงพอที่จะกระตุนใหทุกคนเกิดความ
รูสกึหวงแหนหรอืเขาใจปญหาของสงัคมไดลกึซึง้เทากบัเรือ่งการเมอืงในระดบัทองถิน่ รวมทัง้จะเปนเวที
ที่ชวยทําใหประชาชนเกิดความต่ืนตัวในประโยชนที่ใกลตัวมากท่ีสุด เพราะฉะน้ันเราจึงตองสราง
ระบบการเมืองในระดับทองถิ่นใหเปนสิ่งที่จะไปกระตุนความตื่นตัวของประชาชน ใหประชาชนเห็น
ถงึผลประโยชนทีเ่ขาควรจะดูแล พวกเราจึงตองชวยกันคดิวาจะพัฒนาใหเกดิเวทีการเมืองในระดับทองถ่ิน
ที่แข็งแรงเพื่ออนาคตของประชาธิปไตยในบานเรา.
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

   รางพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. ….        

   คณะรฐัมนตรมีมีตอินมุติัหลกัการรางพระราชบญัญติัสถาบนัการเงนิประชาชน พ.ศ. …. ตามที่
กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให
รับความเห็นของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฝายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบ
แหงชาติ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงให 
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป 
และรับทราบแผนในการจัดทาํกฎหมายลําดบัรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสําคญัของกฎหมาย
ลําดับรองที่ออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   ๑. กําหนดใหมีคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน โดยมีหนาที่เสนอแนะ
นโยบายและแนวทางในการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชนตอคณะรัฐมนตรี กํากับดูแล
ตรวจสอบ และสงเสริมสถาบันการเงินประชาชนใหเปนไปตามรางพระราชบัญญตัน้ีิ กาํหนดหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดตั้ง การจดทะเบียน การดําเนินการ การเพิกถอน การพนสภาพ รวมถึง
ประเภทหรือลักษณะของสถาบันการเงินประชาชน ออกระเบียบกําหนดคุณสมบัติของสมาชิก 
พจิารณาใหความเห็นชอบคําขอการจดทะเบียน ยกเลิกและเพิกถอนการเปนสถาบันการเงินประชาชน
ตามขอเสนอแนะของธนาคารผูประสานงาน กําหนดกรอบอัตราดอกเบี้ย คาธรรมเนียม คาบริการ 
และผลตอบแทนของสถาบันการเงินประชาชน และรายงานผลการดําเนินการใหคณะรัฐมนตรี
และสาธารณชนทราบอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
   ๒. กาํหนดใหมธีนาคารผูประสานงาน โดยมหีนาทีส่นับสนุน ชวยเหลอื และแนะนําการจดัตัง้
สถาบันการเงินประชาชน รับคําขอจัดตั้ง เลิก หรือเพิกถอนจากสถาบันการเงินประชาชนเพื่อนําเสนอ
คณะกรรมการ จัดทําและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการใหบริการทางการเงิน ระบบ
การโอนเงิน ระบบบัญชี หรือระบบอ่ืนใดที่จําเปน พัฒนาศักยภาพและความพรอม ทั้งในดานระบบ
การเงิน การบัญชี และการเสริมสรางศักยภาพของบุคลากรใหบริการทางการเงินแกสถาบันการเงิน
ประชาชน เปนตวักลางในการทําธุรกรรมทางการเงินระหวางสถาบันการเงินประชาชน จดัทาํระบบขอมลู
รวมถงึขอมลูธรุกรรมทางการเงนิของสมาชกิ ตดิตามตรวจสอบ และประเมนิผลการปฏบิตัติามนโยบาย
และมาตรการที่เกี่ยวกับสถาบันการเงินประชาชน
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   ๓. กําหนดใหสถาบันการเงินประชาชนจัดต้ังข้ึนเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชนและจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ โดยมีฐานะเปนนิติบุคคล
และตองมวัีตถปุระสงคเพือ่สงเสรมิการใหบรกิารทางดานการเงนิระดบัชมุชนแกสมาชกิ ตามหลกัเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชนประกาศกําหนด
   ๔. กําหนดใหมีคณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชน โดยมีอํานาจหนาที่บริหารสถาบัน
การเงินประชาชน รวมทั้งตรวจสอบ กํากับ ดูแล และจัดสรรดอกผล รายได หรือผลประโยชนท่ีเกิด
จากเงินหรอืทรพัยสนิของสถาบันการเงินประชาชน รวมถงึการจัดทาํบญัชขีองสถาบันการเงินประชาชน
ออกประกาศ ระเบียบ หรอืขอบงัคบัเก่ียวกับการบรหิารสถาบันการเงินประชาชน รบัสมาชิกและจัดทาํ
ทะเบียนสมาชิก ทํานิติกรรมสัญญา หรือดําเนินการเกี่ยวกับภาระผูกพันของสถาบันการเงินประชาชน 
ติดตามและประเมินผลการดําเนินการของสถาบันการเงินประชาชน และปฏิบัติหนาที่ใหเปนไป
ตามประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน
กําหนดหรือมอบหมาย
   ๕. กาํหนดใหทนุหรอืทรพัยสนิของสถาบันการเงินประชาชน ประกอบดวย เงนิทีส่มาชกินาํมา
ลงหุนหรือฝากไวกับสถาบันการเงินประชาชน เงินหรือทรัพยสินอื่นที่สถาบันการเงินประชาชนไดรับ
บริจาคโดยปราศจากเง่ือนไขหรือขอผกูพนัใด ๆ  และดอกผล รายได หรอืผลประโยชนทีเ่กิดจากเงนิหรอื
ทรัพยสินของสถาบันการเงินประชาชน
   ๖. กาํหนดใหสถาบันการเงินประชาชนมีอาํนาจหนาท่ีใหบริการการเงินระดับชุมชนกับสมาชิก 
กระทาํการใด ๆ  เพือ่พฒันาองคความรู คณุภาพชวีติ สวสัดภิาพ และสวสัดกิารของสมาชกิและประชาชน
ในชุมชน และปฏิบัติงานอื่นใด เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของสถาบันการเงินประชาชนตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง
   ๗. กาํหนดใหภายใน ๑๕๐ วนันบัจากวนัสิน้ป ใหสถาบนัการเงนิประชาชนจดัทาํงบแสดงฐานะ
การเงิน เปดเผยงบแสดงฐานะการเงิน และรายงานผลการดําเนนิการประจําปตอสมาชกิและสาธารณชน 
รวมทั้งจัดสงใหกับผูตรวจสอบ
   ๘. กําหนดใหผูอนุมัติใหสถาบันการเงินประชาชนดําเนินการหรืองดเวนการดําเนินการหรือ
เปนผูดําเนินการ หรือรับผิดชอบในการดําเนินการน้ัน ไดกระทําผิดหนาที่ของตนดวยประการใด ๆ 
โดยทุจริต ตองระวางโทษจําคุกและปรับ
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

   รางพระราชบญัญตัโิบราณสถาน โบราณวตัถ ุศลิปวตัถ ุและพพิธิภณัฑสถาน
   แหงชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....    

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
   ๑. อนมุตัหิลกัการรางพระราชบญัญตัโิบราณสถาน โบราณวตัถ ุศลิปวตัถ ุ และพพิธิภณัฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ และใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
และกรุงเทพมหานครไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิตบิญัญตัิ
แหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
   ๒. มอบหมายใหกระทรวงวฒันธรรมรบัความเหน็ของสาํนักงาน ก.พ.ร. และกรงุเทพมหานคร
ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
   ๓. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรองซึ่งตองออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่สํานักงานปลัดสํานักนายก
รัฐมนตรีเสนอ
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   ๑. เพิ่มบทนิยามคําวา “องคกรปกครองสวนทองถิ่น” และ “ขอบัญญัติทองถิ่น”
   ๒. กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจหนาที่ในการบริหารจัดการและดูแลรักษา
โบราณสถานและโบราณวัตถเุฉพาะทีม่คีวามเกีย่วของสมัพนัธ และความสาํคญัในระดบัชมุชนและระดบั
ทองถ่ิน โดยใหมีอํานาจในการประกาศข้ึนทะเบียนโบราณสถานท่ีมิไดอยูในความครอบครองของผูใด
และมิไดมีการประกาศขึ้นทะเบียนไว
   ๓. กําหนดใหโบราณสถานท่ีกรมศิลปากรประกาศข้ึนทะเบียนไวแลว กรมศิลปากรอาจ
ทาํความตกลงกบัองคกรปกครองสวนทองถิน่ เพือ่มอบหมายใหเปนผูอนรุกัษ คุมครอง รกัษาและบาํรงุ
โบราณสถานน้ันทัง้หมดหรือบางสวนก็ได รวมท้ังสามารถออกขอบญัญตัทิองถ่ินเรียกเก็บคาธรรมเนียม
การเขาชมจากประชาชนได ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ วธีิการ และเงือ่นไขทีอ่ธิบดีกําหนด และรายไดทีไ่ดรบั
จากการดําเนนิการดงักลาว  เมือ่หกัสงกองทนุโบราณคดตีามอัตราทีอ่ธิบดกํีาหนดแลว ใหตกเปนรายได
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
   ๔. กาํหนดใหโบราณสถานท่ีองคกรปกครองสวนทองถิน่ประกาศข้ึนทะเบยีนแลว ใหมหีนาที่
อนุรักษ คุมครอง รักษา และบํารุงโบราณสถานน้ัน รวมท้ังสามารถออกขอบัญญัติทองถ่ินเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมการเขาชมจากประชาชนได
   ๕. กาํหนดใหอธบิดกีรมศลิปากรมอีาํนาจสัง่ใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ระงบัการดาํเนนิการใด ๆ
ที่อาจกอใหเกิดความเสียหายหรือมิไดปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนดไว
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จุลนิติ

   การกําหนดโทษทางอาญาในกฎหมายเพื่อใหสอดคลองกับมาตรา ๗๗
   ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการกรอบแนวทางการศึกษาและปรับปรุงกฎหมาย                       
เพื่อปองกันมิใหมีการใชประโยชนจากโทษอาญาท่ีไมสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมาย
รวม ๓ ประการ คือ
   ๑. หลักเกณฑในการกําหนดโทษอาญาสําหรับกฎหมายท่ีจะตราขึ้นในอนาคต
   ๒. การดําเนินการกับกฎหมายที่มีโทษทางอาญาในปจจุบัน เพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑ
ในการกําหนดโทษอาญาที่กําหนดในขอ ๑.
   ๓. ขอเสนอแนะอื่นเพิ่มเติมที่คณะอนุกรรมการดําเนินการศึกษาและปรับปรุงกฎหมาย
เพือ่ปองกนัมใิหมกีารใชประโยชนจากโทษอาญาตามกฎหมายทีไ่มสอดคลองกบัเจตนารมณของกฎหมาย
ไดจัดทําตามที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ ดังนี้
    (๑) ใหสวนราชการท่ีจะเสนอกฎหมายใหมหรอืทีต่องทบทวนกฎหมายตามพระราชกฤษฎีกา
การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ นาํหลักเกณฑในการกําหนดโทษอาญาสําหรับ
กฎหมายที่จะตราขึ้นในอนาคตไปใชในการดําเนินการรางกฎหมายหรือทบทวนกฎหมาย
    (๒) เหน็ชอบใหสํานกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา โดยคณะอนกุรรมการฯ ในคณะกรรมการ
พัฒนากฎหมาย ดําเนินการกับกฎหมายที่มีโทษทางอาญาในปจจุบัน เพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑ
ในการกําหนดโทษอาญา แลวนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตอไป
    (๓) มอบหมายใหคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาในสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ดําเนินการพิจารณาทบทวนสัดสวนอัตราโทษสําหรับความผิดในประมวล
กฎหมายอาญา และการพจิารณาแยกโทษสําหรบันติบิคุคลจากโทษสําหรบับคุคลธรรมดาตามขอเสนอแนะ
เพิ่มเติม แลวนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตอไป
   สาระสําคัญของเรื่อง คือ
   กรอบแนวทางการศกึษาและปรบัปรงุกฎหมายเพือ่ปองกนัมใิหมกีารใชประโยชนจากโทษอาญา
ที่ไมสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมายท่ีคณะอนุกรรมการฯ เสนอ เน่ืองจากเห็นวา การกําหนด
โทษอาญาในการตรากฎหมายตามที่มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กําหนดกรอบ
แนวทางไวนัน้ เปนการสะทอนสภาพปญหาของการมีกฎหมายอาญาเฟอและไมเปนไปตามเจตนารมณ
ของกฎหมาย กอใหเกิดผลกระทบหลายประการ เชน ทําใหกฎหมายอาญาขาดประสิทธิภาพ
ในการบงัคบัใชกบัพฤตกิรรมทีเ่ปนภัยคกุคามอยางแทจรงิ ทาํใหเกดิปญหาการบริหารงานยุตธิรรมทางอาญา
ซึ่งตองมีขนาดคอนขางใหญเพื่อรองรับปริมาณคดีจํานวนมากและมีคาใชจายสูงมาก ทําใหเกิดปญหา
คดีลนศาลและนักโทษลนเรือนจํา รวมไปถึงการรับผิดทางอาญาที่ไมเหมาะสม ทําใหผูกระทําความผิด
ที่รับโทษอาญาโดยที่ไมสมควรไดรับ จะไดรับผลกระทบไปถึงการประกอบอาชีพหรือการดํารงชีพ
ในหลายเรื่อง เนื่องจากมีประวัติอาชญากรติดตัว (criminal record)
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จุลนิติ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

   รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....    

   คณะรัฐมนตรีมมีตอินมุตัหิลักการรางพระราชบัญญตัริะเบียบขาราชการฝายอัยการ (ฉบบัที ่..) 
พ.ศ. .... ตามที่สํานักงานอัยการสูงสุดเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
เปนเร่ืองดวน แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป และรับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา
และกรอบสาระสําคัญของกฎหมายลําดับรองซึ่งตองออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่
สํานักงานอัยการสูงสุดเสนอ
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   ๑. กาํหนดใหมคีณะกรรมการอยัการ ประกอบดวย ประธาน ก.อ. ซึง่ตองไมเปนพนกังานอยัการ
อัยการสูงสุดเปนรองประธาน รองอัยการสูงสุดตามลําดับอาวุโส จํานวน ๔ คน เปนกรรมการอัยการ
โดยตําแหนง กรรมการอัยการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๘ คน และอธิบดีอัยการ สํานักงานคณะกรรมการ
อัยการ เปนกรรมการอัยการโดยตําแหนง และเปนเลขานุการ ก.อ.
   ๒. กาํหนดคุณสมบัตแิละลักษณะตองหามของประธาน ก.อ. และกรรมการอัยการผูทรงคุณวฒุิ
ที่เปนบุคคลภายนอก
   ๓. กาํหนดใหมกีารเลอืกประธาน ก.อ. และกรรมการอยัการผูทรงคณุวุฒิ โดยหามกระทาํการ
อันใดมีลักษณะเปนการหาเสียง
   ๔. กําหนดใหประธาน ก.อ. และกรรมการอัยการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนง ๒ ป 
และดํารงตําแหนงไดวาระเดียว
    ๕. แกไขเพ่ิมเติมกาํหนดใหขาราชการอัยการตองไมเปนกรรมการในรัฐวสิาหกิจหรือกจิการอ่ืน
ของรัฐในทํานองเดียวกัน และไมเปนกรรมการ ผูจัดการ ที่ปรึกษากฎหมาย หรือดํารงตําแหนงอื่นใด
ในหางหุนสวนหรือบริษัทหรือกิจการอ่ืนใดที่มีลักษณะทํานองเดียวกับหางหุนสวนหรือบริษัทที่มี
วตัถปุระสงคมุงหาผลกาํไรหรอืรายไดมาแบงปนกนั หรอืเปนทีป่รกึษาของผูดาํรงตาํแหนงทางการเมือง
หรือดํารงตําแหนงอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

   รางพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ....

   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา                  
พ.ศ. .... ของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปทางการศึกษา ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแลว และใหเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป และมอบหมายใหหนวยงาน
และกองทุนอื่น ๆ  ตามกฎหมายที่มีวัตถุประสงคที่สอดคลองตามนัยมาตรา ๖ ของรางพระราชบัญญัติ
ในเรื่องนี้ ดําเนินการตามขอสังเกตของสํานักงบประมาณตอไป
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   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   ๑. สถานะและวัตถุประสงคของกองทุน 
    (๑) ใหกองทุนเปนหนวยงานของรัฐและมีฐานะเปนนิติบุคคล 
    (๒) มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อใหประชาชนมีสิทธิที่จะรับ
และเขาถึงการศึกษาและพัฒนาอยางทั่วถึง รวมท้ังใหความชวยเหลือแกเด็กและเยาวชนซ่ึงขาดแคลน
ทุนทรัพยจนสําเร็จการศึกษาข้ันพื้นฐาน และศึกษา วิจัย และพัฒนาองคความรูเพื่อพัฒนาทรัพยากร
มนุษย
   ๒. เงินและทรัพยสินของกองทุน
    (๑) เงินและทรัพยสินที่ไดรับโอนมาจากเงินงบประมาณของสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพเฉพาะในสวนสํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและคุณภาพเยาวชน
    (๒) เงินที่รัฐบาลจัดสรรใหเปนทุนประเดิม ๑,๐๐๐ ลานบาท
     (๓) เงินรายปที่ไดรับจากสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด
    (๔) เงินและทรัพยสินที่มีผูบริจาคให
     (๕) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรใหเปนรายป ตามแผนการใชเงินที่คณะกรรมการ
และคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลว โดยใหรัฐบาลจัดสรรใหเพียงพอตามแผนการใชเงิน
   ๓. สิทธิประโยชนทางภาษี
    ผูบรจิาคเงนิใหแกกองทนุมสีทิธนิาํจาํนวนเงนิทีบ่รจิาคไปหกัเปนคาลดหยอนหรอืรายจาย
เชนเดียวกับการบริจาคเพื่อการศึกษาตามประมวลรัษฎากร
   ๔. ขอบเขตการใชจายของกองทุน
    ใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูขาดแคลนทุนทรพัยหรอืดอยโอกาส โดยอาจดําเนนิการ
โดยวิธีการใหเปลา ใหยืม หรือใหกูยืมก็ได
   ๕. คณะกรรมการบริหารกองทุนและสํานักงานกองทุน
    ใหมคีณะกรรมการบริหารกองทุน ทาํหนาทีใ่นการกําหนดนโยบาย เปาหมาย และแนวทาง
การดําเนินงานของกองทุน โดยมีสํานักงานกองทุนทําหนาที่ในการดําเนินงานของกองทุนใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคของกองทุน
   ๖. การกํากับและดูแล
    นายกรฐัมนตรเีปนผูกาํกบัและดแูลการดาํเนินกจิการของกองทนุ ใหสอดคลองกับรฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรี
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๑ ๓๙

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

   การเปล่ียนสถานะของมูลนิธิศูนยเตรียมความพรอมปองกันภัยพิบัติ
   แหงเอเชยี (Asian Disaster Preparedness Center: ADPC) เปนองคการ
   ระหวางประเทศ (รางพระราชบัญญัติคุ มครองการดําเนินงานของศูนย
   เตรียมความพรอมปองกันภัยพิบัติแหงเอเชีย พ.ศ. ....)

   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติคุ มครองการดําเนินงานของศูนยเตรียม
ความพรอมปองกันภัยพิบัติแหงเอเชีย พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว 
ตามที่กระทรวงการตางประเทศ (กต.) เสนอ และใหสงคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
   ทั้งนี้ มอบหมายให กต. จัดทําสัตยาบันสารเพ่ือใหกฎบัตรมีผลผูกพันตอไป โดยใหยื่น
สัตยาบันสารเม่ือรางพระราชบัญญัติไดประกาศใชบังคับเปนกฎหมายแลว และมอบหมายให กต. 
รบัความเหน็ของสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาตไิปพจิารณาดาํเนนิการ
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของตอไปดวย
   สาระสําคัญของเรื่อง คือ
   ๑. กฎบัตรของศูนยเตรียมความพรอมปองกันภัยพิบัติแหงเอเชีย
    เปนการกําหนดใหมีการจัดตั้งศูนยเตรียมความพรอมปองกันภัยพิบัติแหงเอเชีย 
(Asian Disaster Preparedness Center : ADPC) เปนองคการระดับภูมิภาคที่เปนอิสระไมแสวงหา
ผลกําไร มีสถานะเปนองคการระหวางประเทศ มีการจัดการ การจัดสรรเจาหนาที่ และการดําเนินการ
ทีไ่มเกีย่วของกบัการเมอืง โดยมคีวามมุงหมายในดานวทิยาศาสตร การศกึษา การพฒันา และมนษุยธรรม
และใหศูนยมีที่ต้ังอยูในประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อเปนศูนยกลางเตรียมความพรอมสําหรับ
การปองกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ และเพื่อลดผลกระทบจากภัยพิบัติที่มีตอชุมชนในภูมิภาคเอเชีย
และแปซิฟก โดยกําหนดใหภาคีผูลงนามกฎบัตร (ซึง่ประกอบดวย ไทย กมัพชูา จนี ปากีสถาน บงักลาเทศ 
เนปาล ศรีลังกา ฟลิปปนส และอินเดีย) เปนสมาชิกผูกอตั้งศูนย โดยสมาชิกไมตองจายคาสมาชิก 
แตอาจบริจาคใหกองทุนของศูนยโดยสมัครใจ ทั้งนี้ กฎบัตรจะยังไมมีผลใชบังคับจนกวารัฐภาคี
ผูลงนามกอตั้งจะใหสัตยาบันครบทุกประเทศ (ขณะนี้เหลือเพียงประเทศไทยที่ยังมิไดใหสัตยาบัน) 
และเม่ือกฎบัตรมีผลใชบังคับ ศูนยดังกลาวจึงจะสามารถเปล่ียนสถานะเปนองคการระหวางประเทศ
   ๒. รางพระราชบญัญตัคิุมครองการดาํเนนิงานของศนูยเตรยีมความพรอมปองกนัภยัพบิตัิ
แหงเอเชีย พ.ศ. ....
    ๒.๑   กาํหนดใหพระราชบญัญตันิีม้ผีลใชบงัคบัตัง้แตวนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานเุบกษา
เปนตนไป
    ๒.๒ กําหนดใหยอมรับนับถือวาศูนยเตรียมความพรอมปองกันภัยพิบัติแหงเอเชียมีฐานะ
เปนนิติบุคคล และใหถือวามีภูมิลําเนาในประเทศไทย
    ๒.๓ ใหศูนย ทรัพยสินและสินทรัพยของศูนย ตลอดจนเจาหนาที่และผูเชี่ยวชาญ
ชาวตางประเทศทีศ่นูยแตงต้ังใหปฏบิตัหินาที ่หรอืไดรบัเชญิอยางเปนทางการใหมาปฏบิตังิานใหแกศนูย
ไดรบัเอกสทิธ์ิและความคุมกันตามท่ีระบุไวในกฎบตัรของศูนยเตรยีมความพรอมปองกันภัยพิบตัแิหงเอเชีย
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๑๔๐

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

ซึ่งทําขึ้นเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมทั้งความตกลงในเรื่องเอกสิทธิ์และความคุมกัน
ที่จะทํากันตอไประหวางรัฐบาลไทยกับศูนยภายใตกรอบแหงกฎบัตรดังกลาว และใหรัฐมนตรี
วาการกระทรวงการตางประเทศเปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

   รางพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....
   (ชุดยกระดับการกํากับดูแลตลาดทุนใหเปนไปตามมาตรฐานสากล)

    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... (ชดุยกระดบัการกาํกบัดแูลตลาดทนุใหเปนไปตามมาตรฐานสากล) ตามทีก่ระทรวง
การคลงั (กค.) เสนอ และใหสงสํานกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา แลวสงใหคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบญัญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   เปนการปรบัปรงุบทนยิามการประกอบธุรกจิหลกัทรพัย การกาํหนดทนุจดทะเบยีนชาํระแลว
ของบริษัทหลักทรัพย กําหนดหลักเกณฑการประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทที่รัฐมนตรีกําหนด
เพิม่เติม เพิม่เตมิอาํนาจของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย (สาํนกังาน 
ก.ล.ต.) ปรับปรุงชองทางและวิธีการใชสิทธิของผูถือหนวยลงทุน ปรับปรุงองคประกอบ คุณสมบัติ
และลกัษณะตองหามของคณะกรรมการคดัเลอืกกรรมการ ปรบัปรงุกระบวนการคดัเลอืกกรรมการของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และปรบัปรงุอาํนาจหนาทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทัง้กาํหนดใหจดัตัง้กองทนุ
สงเสริมการพัฒนาตลาดทุน เพื่อใชเปนกลไกในการพัฒนาตลาดทุนและสงเสริมขีดความสามารถ
ในการแขงขนัและการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ ตลอดจนปรบัปรงุบทกาํหนดโทษและการเปรยีบเทยีบ
ความผิด

   รางพระราชบัญญตัริะเบยีบขาราชการฝายตลุาการศาลยุตธิรรม (ฉบบัที ่ ..)
   พ.ศ. ....

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการ                          
ศาลยตุธิรรม (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ตามทีส่าํนกังานศาลยตุธิรรมเสนอ และใหสงสาํนกังานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปนเร่ืองดวน แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป และรับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง 
กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสําคัญของกฎหมายลําดับรองซ่ึงตองออกตามรางพระราชบัญญัติ
ดังกลาว ตามที่สํานักงานศาลยุติธรรมเสนอ
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๑ ๔๑

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   ๑. กําหนดใหผู พิพากษายอมมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีตามรัฐธรรมนูญ
และกฎหมาย และการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีดังกลาวยอมไดรับความคุมกัน
   ๒. กาํหนดใหมคีณะกรรมการตลุาการศาลยตุธิรรม  ประกอบดวย ประธานศาลฎกีาเปนประธาน
กรรมการ กรรมการตุลาการศาลยุตธิรรมผูทรงคุณวฒุ ิจํานวน ๑๒ คน ซึง่เลือกจากขาราชการตุลาการ
ในศาลฎีกา จํานวน ๖ คน ศาลชั้นอุทธรณ จํานวน ๔ คน และศาลชั้นตน จํานวน ๒ คน และกรรมการ
ตุลาการศาลยุติธรรมผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๒ คน ซึ่งเลือกจากบุคคลที่ไมเปนหรือเคยเปนขาราชการ
ฝายตุลาการศาลยุติธรรม
   ๓. กาํหนดใหประธานศาลฎกีาเปนผูมคีาํสัง่ใหเลขานกุารคณะกรรมการตลุาการศาลยตุธิรรม
เปนผูดาํเนนิการจดัใหมกีารเลอืกกรรมการตลุาการศาลยตุธิรรมผูทรงคณุวฒุ ิตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการ
บริหารศาลยุติธรรมกําหนด
   ๔. กําหนดใหกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผูทรงคุณวุฒิมีคุณสมบัติและลักษณะตองหาม 
ไดแก ไมเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง ตุลาการศาลทหาร ไมเปนหรือเคยเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ขาราชการการเมือง เปนตน
   ๕. กําหนดใหกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผูทรงคุณวุฒิแหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งปฏิบตัิหนาที่อยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบงัคบั ยงัคงอยูปฏบิตัหินาทีต่อไปจนกวากรรมการตุลาการศาลยุตธิรรมผูทรงคุณวฒุแิหงพระราชบัญญตัิ
ฉบับนี้จะเขารับหนาที ่โดยใหประธานศาลฎีกาดําเนินการใหมีการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
ผูทรงคุณวุฒิใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่พระราชบญัญัตินี้ใชบังคับ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑
   รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปงบประมาณ
   พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ....

    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักงบประมาณเสนอ ดังนี้
   ๑. เห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
   ๒. เหน็ชอบรางพระราชบญัญตังิบประมาณรายจายเพิม่เตมิประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
พ.ศ. .... พรอมเอกสารประกอบงบประมาณ และใหเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   กาํหนดใหตัง้งบประมาณรายจายเพ่ิมเติมประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนจํานวนไมเกนิ 
๑๕๐,๐๐๐ ลานบาท สําหรับเปนคาใชจายของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่น เปนจํานวน
ไมเกิน ๑๐๐,๓๕๘.๐๗๗ ลานบาท และเพื่อชดใชเงินคงคลังเปนจํานวน ๔๙,๖๔๑.๙๒๓ ลานบาท 
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สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑

   รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
   (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... (หลักเกณฑเก่ียวกบัการปลอยชัว่คราวและการใชสทิธิ
   ฟองรองดาํเนนิคดหีรอืการดาํเนนิกระบวนพจิารณาในคดอีาญา)

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พจิารณาความอาญา (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... (หลกัเกณฑเกีย่วกบัการปลอยชัว่คราวและการใชสทิธฟิองรอง
ดําเนินคดีหรือการดําเนินกระบวนพิจารณาในคดีอาญา) ตามที่สํานักงานศาลยุติธรรมเสนอ และใหสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของกระทรวงยุติธรรม 
และสํานักงานอัยการสูงสุดไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   ๑. การปลอยชั่วคราว 
    แกไขหลักเกณฑในการเรียกประกันและหลักประกันในการปลอยชั่วคราวผู ตองหา
หรอืจาํเลย โดยขยายเพดาน “คดมีอีตัราโทษจาํคกุอยางสงูเกิน ๕ ปขึน้ไป” เปน “คดีมอัีตราโทษจาํคุก
อยางสูงเกิน ๑๐ ปขึ้นไป”
   ๒. บุคคลที่ศาลสั่งปลอยชั่วคราวหลบหนี
    กําหนดใหในกรณีที่ผูตองหาหรือจําเลยที่ศาลสั่งปลอยชั่วคราวหนีหรือจะหลบหนี ใหศาล
มีอํานาจแตงตั้งเจาพนักงานศาลดําเนินการแจงใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจจับผูตองหา
หรือจําเลยนั้น หรือถามีเหตุจําเปนก็ใหเจาพนักงานศาลมีอํานาจจับผูตองหาหรือจําเลยไดเอง
   ๓. การพิจารณาพิพากษาคดีที่ราษฎรเปนโจทก
    กาํหนดใหศาลสามารถมคีาํสัง่ไมประทบัฟองคดทีีร่าษฎรเปนโจทกกอนนดัไตสวนมลูฟองได
หากเหน็วาโจทกใชสทิธฟิองโดยไมสจุรติหรอืโดยบดิเบอืนขอเทจ็จรงิเพือ่กลัน่แกลงหรอืเอาเปรยีบจาํเลย 
โดยโจทกจะยื่นฟองคดีนั้นอีกไมได
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สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑

   รางพระราชบญัญตัทิีร่าชพสัด ุพ.ศ. .... และรางพระราชบญัญตักิารประเมนิมลูคา
   ทรพัยสนิเพือ่ประโยชนแหงรฐั พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบบั

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการและรับทราบ ดังนี้
   ๑. อนุมัติหลักการ
    ๑.๑ รางพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และใหสง
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรบัความเห็นของคณะกรรมการนโยบายการให
เอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กระทรวงศึกษาธิการ และสํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบ
การพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
    ๑.๒ รางพระราชบัญญัติการประเมินมูลคาทรัพยสินเพื่อประโยชนแหงรัฐ พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงการคลงัเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา โดยใหรบัความเหน็
ของคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงการตางประเทศ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และกระทรวงยุติธรรมไปประกอบ
การพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
   ๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรองที่ออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาวตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
   ๓. ใหกระทรวงการคลังรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
   ๔. อนุมัติใหถอนรางพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุและการประเมินราคาทรัพยสิน พ.ศ. .... 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติหลักการเม่ือวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๗ ออกจากช้ันการตรวจพิจารณา
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
   รางพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   ๑. รางพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. .... แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ                   
พ.ศ. ๒๕๑๘
    เปนการปรับปรุงพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยแกไขเพิ่มเติมคํานิยามใหมี
ความชดัเจนยิง่ขึน้ กาํหนดขอยกเวนอสงัหารมิทรพัยทีม่ใิชทีร่าชพสัด ุแกไขเพิม่เตมิองคประกอบและอาํนาจ
หนาทีข่องคณะกรรมการทีร่าชพสัด ุกาํหนดวธิกีารของการโอนกรรมสทิธิข์องทีร่าชพสัด ุทีร่าชพสัดอุืน่ 
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จุลนิติ

และทีร่าชพสัดซุึง่ตัง้อยูนอกราชอาณาจกัรไทย กาํหนดใหกระทรวงการคลงัมหีนาทีป่กครอง ดแูล บาํรงุ
รกัษา และจัดหาประโยชนเก่ียวกับทีร่าชพัสดทุัง้ท่ีอยูในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร และการจัดหา
ประโยชนในท่ีราชพัสดทุีไ่มถอืเปนการรวมลงทุนตามกฎหมายวาดวยการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ และเพิ่มเติมบทกําหนดโทษในกรณีที่บุคคลเขาไปในที่ราชพัสดุที่ไมไดรับอนุญาต
   ๒. รางพระราชบัญญัติการประเมินมูลคาทรัพยสินเพื่อประโยชนแหงรัฐ พ.ศ. ....
    เปนการนาํเนือ้หาในหมวด ๑๑ แหงประมวลกฎหมายทีด่นิ ในสวนทีเ่กีย่วของกบัการกาํหนด
ราคาประเมนิทนุทรพัย (มาตรา ๑๐๕ ถงึมาตรา ๑๐๕ อฏัฐ) มาบญัญตัเิปนกฎหมายอกีฉบบัหนึง่ ซึง่มสีาระ
สาํคญัคอื กาํหนดวตัถปุระสงคของการประเมนิมลูคาทรพัยสนิ กาํหนดอาํนาจหนาทีข่องคณะกรรมการ
ประเมินมูลคาทรัพยสินและคณะกรรมการประเมินมูลคาทรัพยสินประจําจังหวัด กําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการในการประกาศใชบัญชีกําหนดมูลคาประเมินของทรัพยสิน กําหนดสิทธิคัดคานของเจาของ
ที่ดินในการประเมินมูลคาทรัพยสิน กําหนดอํานาจในการประเมินมูลคาทรัพยสิน และกําหนดให
กรรมการประเมนิมลูคาทรพัยสนิ กรรมการประเมนิมลูคาทรพัยสนิประจาํจงัหวดั และพนกังานเจาหนาที่
เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

   รางพระราชบัญญัติการตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินคา
   จากตางประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการและรับทราบ ดังนี้
   ๑. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติการตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินคา
จากตางประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงพาณิชยเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณารวมกับรางพระราชบัญญัติการตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินคา
จากตางประเทศ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ตามมตคิณะรฐัมนตร ี(๙ สงิหาคม ๒๕๕๙) ทีอ่ยูระหวางการตรวจพจิารณา 
แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานติบิญัญตัแิหงชาตพิจิารณา  กอนเสนอสภานติบิญัญตัแิหงชาติ
ตอไป
   ๒. ใหกระทรวงพาณิชยรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
   ๓. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว
   กระทรวงพาณิชยเสนอวา
   ๑. เนื่องจากบทบัญญัติในสวนของการอุดหนุนตามพระราชบัญญัติการตอบโตการทุมตลาด
และการอดุหนนุซ่ึงสินคาจากตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ มโีครงสรางทีไ่มสอดคลองกบัความตกลงวาดวย
การอุดหนนุและมาตรการตอบโตการอดุหนุนภายใตองคการการคาโลก (World Trade Organization: 
WTO) สงผลใหตองมีการพิสูจนเงื่อนไขเพื่อใชมาตรการตอบโตการอุดหนุน (Countervailing Duty: 
CVD) มากกวาที่ความตกลงวาดวยการอุดหนุนและมาตรการตอบโตการอุดหนุนภายใต WTO กําหนด 
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จุลนิติ

เปนภาระตออุตสาหกรรมภายในผูไดรับความเสียหายและตอหนวยงานไตสวนของไทย ดังนั้น สมควร
แกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินคาจากตางประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ในสวนที่เกี่ยวกับหมวดการอุดหนุน ใหสอดคลองกับความตกลงวาดวยการอุดหนุน
และมาตรการตอบโตการอุดหนุนภายใต WTO  ดังนี้
    ๑.๑ แกไขเพิ่มเติมลกัษณะของการอุดหนุนที่มีลักษณะเจาะจงตามมาตรา ๖๔ ใหรวมถึง 
๑) การใหการอุดหนุนแกการสงออก และ ๒) การใหการอุดหนุนเพื่อใหมีการใชสินคาในประเทศ
มากกวาสินคานาํเขา เนือ่งจากมาตรา ๒ (๒.๓) ของความตกลงวาดวยการอดุหนนุและมาตรการตอบโต
การอุดหนุนภายใต WTO กําหนดใหการอุดหนุนทั้ง ๒ ลักษณะ เปนการอุดหนุนที่เจาะจงโดยไมตอง
พิสูจนเงื่อนไข (deemed to be specific)
    ๑.๒ แกไของคประกอบของการอุดหนุนที่ตอบโตไดตามมาตรา ๖๕ ใหประกอบดวย
๑) การใหอุดหนุนที่มีลักษณะเจาะจงตามมาตรา ๖๔ และ ๒) การใหการอุดหนุนที่มีผลเสียตอ
ประโยชนของประเทศท่ีกอใหเกิดความเสียหายตออตุสาหกรรมภายใน เพือ่ใหสอดคลองกับหลักเกณฑ
การพิจารณาใชมาตรการตอบโตการอุดหนุน ตามความตกลงวาดวยการอุดหนุนและมาตรการตอบโต
การอุดหนุนภายใต WTO 
   ๒. การแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติดังกลาวขางตน จะทําใหเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัต ิ
ลดปญหาและอุปสรรคใหกับอุตสาหกรรมภายในและหนวยงานไตสวนของไทย อีกทั้งสามารถนําไปใช
แกปญหาความเสยีหายของอตุสาหกรรมภายในประเทศทีเ่กดิจากสนิคาตางประเทศทีไ่ดรบัการอดุหนนุ
จากรัฐบาลของประเทศผูผลิตหรือผูสงออก ซึ่งการแกไขเพิ่มเติมดังกลาวจะทําใหการปฏิบัติภายใต
พระราชบญัญติัดังกลาวเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพ และสอดคลองกบัพนัธกรณภีายใตความตกลงวาดวย
การอุดหนุนและมาตรการตอบโตการอุดหนุนภายใต WTO 
   ๓. กระทรวงพาณิชย โดยกรมการคาตางประเทศ ไดดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของ
ผูที่เกี่ยวของกับรางพระราชบัญญัตินี้ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการคาตางประเทศ 
www.dft.go.th และของกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม www.lawamendment.go.th โดยไดมี
การวิเคราะหผลการรับฟงความคิดเห็นและวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายดังกลาว 
โดยไดนําผลการวิเคราะหนั้นเผยแพรผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการคาตางประเทศ
ตามแนวทางของมติคณะรัฐมนตรี (๔ เมษายน ๒๕๖๐) เรื่อง แนวทางการจัดทําและการเสนอ
รางกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยแลว
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   ๑. แกไขเพิ่มเติมลักษณะการอุดหนุนที่เจาะจงตามมาตรา ๖๔ ใหรวมถึงลักษณะการอุดหนุน
อีก ๒ ลักษณะ คือ การใหการอุดหนุนแกการสงออก ไมวาโดยทางนิตินัยหรือโดยทางพฤตินัย
ตามลักษณะที่กําหนดในกฎกระทรวง และการใหการอุดหนุนเพื่อใหมีการใชสินคาที่ผลิตในประเทศ
มากกวาสินคานําเขา
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   ๒. แกไของคประกอบของการอุดหนุนที่ตอบโตไดตามมาตรา ๖๕ ใหประกอบดวย
    ๒.๑ การใหการอุดหนุนที่มีลักษณะเจาะจงตามมาตรา ๖๔
    ๒.๒ การใหการอุดหนุนที่มีผลเสียตอประโยชนของประเทศ ซึ่งหมายความรวมถึง
       ๑) กอใหเกิดความเสียหายแกอุตสาหกรรมภายใน
       ๒)  ทาํใหผลประโยชนทัง้ในทางตรงและทางออมของประเทศตองสญูสิน้หรอืเสือ่มเสยี
โดยเฉพาะผลประโยชนของขอลดหยอนที่ผูกพันไวตามขอตกลงของ WTO หรือ
       ๓)  ผลกระทบอยางรายแรงตอประโยชนของประเทศตามลักษณะทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 
และกาํหนดใหการใชบทบญัญตัติามมาตราน้ีกับสนิคาเกษตรเปนไปตามหลักเกณฑและวธีิการทีก่าํหนด
ในกฎกระทรวง

   รางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแพงมีนบุรี ศาลอาญามีนบุรี ศาลแพงตลิ่งชัน
        ศาลอาญาตล่ิงชัน ศาลแพงพระโขนง และศาลอาญาพระโขนง พ.ศ. ....
   และรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) 
   พ.ศ. ....

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแพงมีนบุรี ศาลอาญามีนบุรี 
ศาลแพงตลิ่งชัน ศาลอาญาตลิ่งชัน ศาลแพงพระโขนง และศาลอาญาพระโขนง พ.ศ. .... 
และรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ
ตามท่ีสํานักงานศาลยุติธรรมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิตบิญัญตัแิหงชาติพจิารณา กอนเสนอสภานิตบิญัญตัแิหงชาติ
ตอไป และใหสาํนกังานศาลยตุธิรรมรบัความเหน็ของสาํนกังาน ก.พ.ร. และสํานกังบประมาณไปพจิารณา
ดําเนินการตอไปดวย
   รางพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   ๑. รางพระราชบัญญตัจิดัตัง้ศาลแพงมนีบรุ ีศาลอาญามีนบรุ ีศาลแพงตลิง่ชนั ศาลอาญา
ตลิ่งชัน ศาลแพงพระโขนง และศาลอาญาพระโขนง พ.ศ. ....
    ๑.๑ การจัดตั้งศาล
       ๑) ใหจดัตัง้ศาลแพงขึน้ในเขตกรุงเทพมหานคร เรยีกวา “ศาลแพงมนีบรุ”ี “ศาลแพง
ตลิ่งชัน” และ “ศาลแพงพระโขนง”
        ๒) ใหจัดตั้งศาลอาญาขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร เรียกวา “ศาลอาญามีนบุรี” 
“ศาลอาญาตลิ่งชัน” และ “ศาลอาญาพระโขนง”
       ๓) กําหนดใหการเปดทําการของศาลดังกลาวประกาศโดยพระราชกฤษฎีกา
        ๔)  เมื่อศาลดังกลาวเปดทําการแลว ใหยุบเลิกศาลจังหวัดมีนบุรี ศาลจังหวัดตล่ิงชัน 
และศาลจังหวัดพระโขนง

33-48-MAC6.indd   4633-48-MAC6.indd   46 7/12/18   11:56 AM7/12/18   11:56 AM

creo




พ.ค. - มิ.ย. ๖๑ ๔๗

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

    ๑.๒ อํานาจศาล
        ๑) กาํหนดใหศาลดงักลาวเปนศาลชัน้ตนตามพระธรรมนญูศาลยตุธิรรม และมอีาํนาจ
พิพากษาคดีแพงหรือคดีอาญาทั้งปวงที่มิไดอยูในอํานาจศาลยุติธรรมอื่น แลวแตกรณี
        ๒) กําหนดใหเมื่อมีการเปดศาลดังกลาวแลว ใหโอนบรรดาคดีของศาลจังหวัดมีนบุรี 
ศาลจงัหวัดตลิง่ชัน ศาลจงัหวัดพระโขนงไปยังศาลท่ีจดัตัง้ตามรางพระราชบัญญตันิี ้แลวแตกรณ ี กาํหนด
ใหบรรดากระบวนพจิารณาทีศ่าลจงัหวดัมนีบรุ ีศาลจงัหวดัตลิง่ชนั และศาลจงัหวดัพระโขนง ทีไ่ดดาํเนนิการ
กอนวันเปดทําการของศาลที่จัดตั้งใหมตามรางพระราชบัญญัตินี้ เปนกระบวนการพิจารณาของศาล
ที่จัดตั้งขึ้นใหมดังกลาว แลวแตกรณี
    ๑.๓ กฎหมายท่ีเกี่ยวของ
       กําหนดใหกฎหมายที่อางถึงศาลจังหวัดมีนบุรี ศาลจังหวัดตลิ่งชัน และศาลจังหวัด
พระโขนง ที่มีอยูกอนวันเปดทําการศาลที่จัดตั้งขึ้นตามรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ ใหถือวากฎหมาย
ดังกลาวอางถึงศาลที่จัดตั้งขึ้นตามรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ แลวแตกรณี
   ๒. รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
    เปนการแกไขบทบัญญัติวาดวยเขตอํานาจของศาลแพงและศาลอาญา ใหสอดคลองกับ
การจัดตั้งศาลในรางพระราชบัญญัติตามขอ ๑. รวมทั้งแกไขบทบัญญัติวาดวยการรับพิจารณา
และการโอนคดีในกรณีทีค่ดีในศาลช้ันตนเปนคดทีีอ่ยูในอํานาจของศาลแขวงใหสอดคลองกับการจัดตัง้
ศาลดังกลาว และรองรับศาลที่จะจัดตั้งขึ้นใหมในอนาคตที่มีฐานะเปนศาลชั้นตนดวย       
 
   รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง            
   (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑการวินิจฉัยปญหา
   โดยที่ประชุมใหญหรือที่ประชุมแผนกคดีของศาลชั้นอุทธรณและศาลฎีกา 
   และใหผูซึ่งมีหนาที่เขารวมในการประชุมไดรับเบี้ยประชุมตามระเบียบ
   ที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกําหนด)

    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่สํานักงานศาลยุติธรรมเสนอ และใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของกระทรวงการคลังไปประกอบ
การพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   ๑. กําหนดใหในศาลชั้นอุทธรณหรือศาลฎีกา ประธานศาลชั้นอุทธรณหรือศาลฎีกาจะใหมี
การวินิจฉัยปญหาในคดีใดโดยท่ีประชุมใหญหรือที่ประชุมแผนกคดีก็ได หรือถามีกฎหมายกําหนดให
วินิจฉัยปญหาใดหรือคดีเรื่องใดโดยที่ประชุมใหญหรือที่ประชุมแผนกคดีก็ใหวินิจฉัยได แลวแตกรณี
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   ๒. กาํหนดใหทีป่ระชุมใหญหรือทีป่ระชุมแผนกคดีของศาลช้ันอทุธรณหรือศาลฎีกา ประกอบดวย
ผู พิพากษาทุกคนซึ่งอยู ปฏิบัติหนาที่แตตองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูพิพากษาในศาลนั้น
หรือในแผนกคดีที่มีการประชุม และใหประธานแผนกคดีของศาลช้ันอุทธรณหรือศาลฎีกา ประธาน
ของศาลช้ันอุทธรณหรือประธานศาลฎีกา แลวแตกรณี หรือผูทําการแทน เปนประธาน คําวินิจฉัย
ของทีป่ระชมุใหเปนไปตามเสียงขางมาก และใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงชีข้าดในกรณีทีค่าํวนิิจฉยั
ของที่ประชุมมีคะแนนเสียงเทากัน
   ๓. กําหนดใหผูซึ่งมีหนาที่เขารวมประชุมในท่ีประชุมใหญและท่ีประชุมแผนกคดีของศาล
ชั้นอุทธรณและศาลฎีกาไดรับเบี้ยประชุมตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกําหนด  
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บทความทางวิชาการ 

พ.ค. - มิ.ย. ๖๑ ๔๙จุลนิติ

 บบททนนํําา

นับตั้งแตเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑ จากระบอบ
สมบรูณาญาสทิธิราชย เปนระบอบประชาธปิไตยอันมพีระมหากษัตรยิทรงเปนประมขุ
ตลอดระยะเวลา ๘๕ ป ทีผ่านมา เกดิการเปลีย่นแปลงทางการเมอืงโดยการรฐัประหาร
ในประเทศไทยหลายคร้ัง ซึ่งภายหลังการเปล่ียนแปลงนั้น คณะผูกระทํารัฐประหาร
ไดสถาปนาอาํนาจตนเองเปนองครฎัฐาธปิตย ยกเลกิ แกไข ปรบัปรงุหรอืเปลีย่นแปลง
รัฐธรรมนูญที่มีอยูเดิม และยกรางรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวหรือธรรมนูญการปกครอง
ตลอดถึงรัฐธรรมนูญฉบับถาวรซ่ึงเปนกติกาสูงสุดของประเทศข้ึนใหมตามแนวทาง
ของตน โดยใหเหตุผลวาตองการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยหรือ “ปฏิรูปการเมือง”

 ความหมาย

 การปฏิรูปการเมืองมาจากสองคาํ คือ คาํวา “การปฏรูิป” กบัคาํวา “การเมือง”
การปฏิรูปตรงกับคําวา “Reform” ในภาษาอังกฤษ ซึ่งแปลตามพจนานุกรมตรง ๆ
วาปรับปรุงใหสมควร๒ ทั้งน้ี การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแกไขบางสิ่งบางอยางที่ผิดไป
จากที่ควร จึงตองปรับใหมและตองกระทําอยางเปนกระบวนการ ใชเวลาในการ
ดําเนินการ ตองมีความอดทน ไมสามารถไดมาโดยใชอํานาจ ใชกําลังเขาหักโคน คําวา
“การปฏิรูป” (Reform) จึงไมใช “การปฏิวัติ” (Revolution) ซึ่งมีการเปล่ียนแปลง
อยางสิ้นเชิง ทันทีทันใด เปลี่ยนอยางฉับพลัน รวดเร็ว เขาสูสิ่งที่เปนเปาหมายโดยใช
กําลังอาํนาจและไมใช “การพฒันา” (Development) ซึง่หมายถงึ การทาํสิง่ท่ีมอียูเดมิ
ใหดยีิง่ข้ึน การเพิม่ข้ึนในทางที่ด ี

¹ÒÂÇÔªÒÞ ·ÃÒÂÍ‹Í¹ñ 

 ๑ วิทยากรชํานาญการพิเศษ, กลุมงานบริการวิชาการ ๓ สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร.
  ๒ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔.
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การปฏิรูปการเมือง

พ.ค. - มิ.ย. ๖๑๕๐ จุลนิติ

 สวนคําวา “การเมือง” ตรงกับคําวา “Politics” ในภาษาอังกฤษซ่ึงแปลตามพจนานุกรมวา                     
งานท่ีเกี่ยวกับรัฐหรือแผนดิน การบริหารประเทศโดยเฉพาะท่ีเกี่ยวกับนโยบาย กิจการอํานวยหรือ
ควบคุมการบริหารราชการแผนดิน การเมืองนั้นยังหมายถึงกระบวนการและวิธีการท่ีจะนําไปสู
การตัดสินใจของกลุมคนเพ่ือดําเนินกิจกรรมทางการเมือง และสามารถเกิดขึ้นไดทั่วไปในทุกกลุมคน
ทีม่ปีฏสิมัพนัธกนั ซึง่รวมไปถึงในบรษิทั แวดวงวชิาการ และในวงการศาสนา ดงัน้ัน การเมอืง จงึหมายถึง
ทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวกับอํานาจ ในการทําใหจุดประสงครวมกันของสมาชิกในสังคมไดบังเกิดผลขึ้นมา 
และมอีาํนาจในการประนปีระนอมความคดิเหน็ทีแ่ตกตางกนัของคนในสงัคม การเมอืงเปนการใชอาํนาจ
หนาที่ในการจัดสรร แจกแจงสิ่งที่มีคุณคาตาง ๆ ใหแกสังคมอยางชอบธรรม
 เมื่อรวมสองคําเขาดวยกัน “การปฏิรูป
การเมือง” (Political Reform) จึงหมายความวา                    
การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการบริหารประเทศ
ในดานตาง ๆ  ใหถกูตองอยางทีค่วรจะเปน เหมาะสม
กบัสภาพความเปนจรงิในสงัคม เชน การปรบัเปลีย่น
โครงสรางการจัดองคกรทางการเมืองเพื่อทําให
การพัฒนาทางการเมืองมีความเปนประชาธิปไตย
ชนิดที่ประชาชนสามารถเขาไปมีบทบาทไดมากข้ึน 
มคีวามเปนธรรม มีประสิทธิภาพ มีวุฒิภาวะในการท่ีจะแกปญหาความขัดแยงตาง ๆ ไดอยางสันติวิธี 
การปฏิรูปการเมือง มเีปาหมายท่ีจะทาํใหโครงสรางการจัดองคกรทางการเมืองแบบใหม สามารถมบีทบาท
ในการพัฒนาประเทศเพ่ือประโยชนสขุของคนสวนใหญในระยะยาวไดมากกวาทีแ่ลวมา ซึง่การปรับปรงุ
เปลีย่นแปลงน้ัน เปนไปเพื่อผลประโยชนของคนทั้งประเทศ การปฏิรูปการเมืองจึงมีเปาหมายแนวทาง
และมาตรการท่ีเปนระบบชัดเจนเปนรูปธรรมท่ีจะแกไขสภาพทางการเมืองท่ีดํารงอยู โดยท่ีหากไมมี
การเปลี่ยนแปลงสภาพการณนั้นเสีย ก็จะกระทบถึงความชอบธรรมและประสิทธิภาพของสถาบัน
และกระบวนการทางการเมืองในอันที่จะเปนเคร่ืองมือในการลดและแกไขความขัดแยงภายในสังคม 
ตลอดจนในการผลักดนัใหมีการพัฒนาประเทศ 

 การปฏิรูปการเมืองไทย

 การพฒันาประชาธปิไตยของประเทศไทยตลอดระยะเวลา ๘๕ ป ทีผ่านมา ตัง้แตยคุเปลีย่นแปลง
การปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ เรื่อยมาจนปจจุบันเขาสูยุคปฏิรูปประชาธิปไตย โดยเฉพาะกวาสองทศวรรษ                
ทีผ่านมาจะพบวา มแีนวคดิการผลกัดนัการปฏริปูทางการเมอืงเกดิขึน้ในเกอืบทกุรฐับาล โดยสมยัรฐับาล                
นายชวน  หลีกภัย เปนนายกรัฐมนตรี ไดมีการปฏิรูปการเมืองครั้งแรก (พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๓๘) โดยมี                 
นายมารุต บุนนาค ประธานรัฐสภา จากพรรคประชาธิปตย ไดมีคําสั่งสภาผูแทนราษฎรแตงตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย (คพป.) ยกรางขอเสนอเพื่อปฏิรูปการเมือง โดยมีศาสตราจารย                   
นพ.ประเวศ วะสี เปนประธานคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย กไ็ดสงมอบขอเสนอท่ีผานการระดม
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บทความทางวิชาการ 

พ.ค. - มิ.ย. ๖๑ ๕๑จุลนิติ

ความคิดเห็นจากหลายกลุมผลประโยชนในสังคม เพื่อการปฏิรูปการเมืองแกประธานรัฐสภา 
เม่ือวนัที ่๒๘ เมษายน ๒๕๓๘ โดยนาํเสนอวา การปฏริปูการเมอืงทีส่าํคญัจะตองประกอบดวยหวัใจสาํคญั 
๔ ขอ คือ ๑) สามารถแกไขปญหาของการเมืองทั้งระบบได ไมใชแคจุดใดจุดหนึ่ง และควรหามาตรการ
แกไขทั้งระบบใหสอดคลองกัน ไมใชแกไขที่จุดหนึ่ง แลวไปสรางปญหาอีกจุดหนึ่ง ๒) ตองมีจุดมุงหมาย
เพื่อสร างความสุจริตและประสิทธิภาพทางการเมือง ดังนั้น จึงต องปฏิรูประบบการเมือง
โดยขจัดการทุจริตทุกรูปแบบ สรางเสถียรภาพทางการเมืองและสงเสริมประสิทธิภาพขององคกร
ทางการเมือง ๓) การยกรางรัฐธรรมนูญ และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ (Organic Law) ใหเปน
การปฏริปูการเมอืง ตองทาํใหแลวเสรจ็ในคราวเดยีวกนั (Package) เพือ่สรางความสจุรติ และประสทิธภิาพ
ใหเกิดข้ึนแกระบบการเมือง หรือแนวทางรัฐธรรมนูญนิยม และ ๔) การปฏิรูปการเมืองดังกลาว 
ยึดระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขเปนกรอบหลัก โดยมุงปรับปรุงระบบ
รัฐสภาแบบลาสมัยใหเปนระบบรัฐสภาแบบทันสมัยและมีเหตุผล (Rationalized Parliamentary 
System) สําหรับปญหาของระบบการเมืองไทยนั้น เกิดจากสาเหตุ ๒ ประการหลัก คือ ความไมสุจริต
และความไมมีประสิทธิภาพของระบบการเมือง ซึ่งจะตองแกไขที่ตนเหตุดวยการปฏิรูปการเมือง 
 จนมาถึงสมัยรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา เปนนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๓๘ - ๒๕๓๙)                         
และในฐานะหัวหนาพรรคชาติไทย ไดนาํนโยบายท่ีเคยรณรงคหาเสียงโดยประกาศเปนสญัญาประชาคม                
ในการเลอืกตัง้ เมือ่วนัที ่๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ วาจะแกรฐัธรรมนญูมาตรา ๒๑๑ เพือ่ปฏริปูการเมอืง 
และไดมีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๑๘/๒๕๓๘ แตงต้ังคณะกรรมการปฏิรูปการเมือง (คปก.) 
เม่ือวันที ่๘ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยแตงต้ัง นายชุมพล  ศลิปอาชา เปนประธานขับเคล่ือนนโยบายสําคัญ 
ในการปฏิรูปการเมืองไทยและรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖) 
พุทธศักราช ๒๕๓๙ นี้เอง เปนที่มาของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐                         
ฉบับประชาชนที่เปนท่ียอมรับกันวาดีที่สุดที่เคยมีรัฐธรรมนูญมา ทั้งในสวนท่ีมา รูปแบบ และเนื้อหา 
คณะกรรมการปฏิรูปการเมืองชุดดังกลาวไดกําหนดแนวทางในการปฏิรูปการเมือง โดยคํานึงถึง
หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยไดพิจารณาประกอบกับสภาพโครงสรางและคานิยมของ
สังคมไทย รวมทั้งสภาพปญหาและลําดับความเรงดวนในเรื่องตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการพิจารณา
ปฏริปูการเมือง และไดกาํหนดเปนแนวทางการปฏิรปูการเมืองเรงดวน ๖ ประการ ดงันี ้๑) ปฏริปูแนวทาง
พัฒนาการเมือง โดยการจัดทําแผนพัฒนาการเมือง และมีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเมือง
มาดําเนินการตามแผนพัฒนาการเมือง ๒) ปฏิรูปการจัดทําและแกไขรัฐธรรมนูญ ใหประชาชน
มีสวนรวมในการจัดทํารัฐธรรมนูญอยางเหมาะสม ๓) ปฏิรูประบบราชการและระบบตรวจสอบ
การทุจริตและประพฤติมิชอบของนักการเมือง ขาราชการ พนักงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ เชน ระบบ
ตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบของผูดํารงตําแหนงระดับสูง ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ 
ผูตรวจการรัฐสภา ระบบตรวจสอบเงินแผนดิน ศาลคดีการเมือง พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร 
๔) ปฏิรูประบบพรรคการเมือง ใหมีการแกไขกฎหมายพรรคการเมือง ใหเปนพรรคของมวลชนและ
มีการดําเนินการท่ีเปนประชาธิปไตย ๕) ปฏิรูประบบเลือกต้ัง และใหมีองคการควบคุมการเลือกต้ัง
ทุกระดับ เชน การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล ฯลฯ 
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และ ๖) ปฏิรูปการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน ออกกฎหมายวาดวยประชาพิจารณ
ในนโยบายสาธารณะทีส่าํคญั สงเสรมิและสนบัสนนุใหประชาชนและชมุชนสามารถรวมกลุมเพือ่พทิกัษ
ผลประโยชนของตน ของสังคม และของประเทศ โดยใหหนวยงานของรัฐยอมรับและพิจารณา
ความคิดเห็นของกลุมดวย๓ 
 ตอมาไดมีรัฐประหารเม่ือวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ พรอมกับการยกเลิกรัฐธรรมนูญ                     
แหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๔๐ มพีลเอก สรุยทุธ  จลุานนท ขึน้ดาํรงตําแหนงนายกรัฐมนตรี    
(๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ - ๒๙ มกราคม ๒๕๕๑) ไดแถลงนโยบายการบริหารประเทศของรัฐบาล ๕ ประการ                     
เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ตอที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) วาจะปฏิรูปการเมือง
โดยใหประชาชนมีสวนรวม จะมุงสรางสังคมเขมแข็งที่คนในชาติอยูเย็นเปนสุขรวมกันอยางสมานฉันท
บนพ้ืนฐานคณุธรรม โดยตัง้สภารางรฐัธรรมนูญใหมทัง้ฉบบั โดยนาํเอารฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ เปนฐานในการยกรางรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๐ นํามาซึ่งการประกาศใช
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ในที่สุด
 ในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ เปนนายกรัฐมนตรี (๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ – ๙ สิงหาคม 
๒๕๕๔) นายชยั  ชดิชอบ ประธานรฐัสภา ไดลงนามคาํสัง่รฐัสภาที ่๑๗/๒๕๕๒ ลงวนัที ่๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒
แตงตั้งคณะกรรมการสมานฉันทเพื่อปฏิรูปการเมืองและศึกษาการแกไขรัฐธรรมนูญ จํานวน ๓๙ คน
มีนายดิเรก ถึงฝง เปนประธานคณะกรรมการฯ ทําหนาที่ศึกษาและแกไขรางรัฐธรรมนูญเพื่อนํา
ไปสูความปรองดองของประเทศ คณะกรรมการสมานฉันทฯ ไดพิจารณาแลว เห็นวาปญหาสวนหนึ่ง
เกดิจากบทบญัญตัริฐัธรรมนญู และการนาํรฐัธรรมนญูไปใชในทางปฏบิตัแิลวมปีญหา ดงันัน้ คณะกรรมการ
สมานฉนัท ฯ จงึเห็นสมควรใหแกไขรฐัธรรมนญูป ๒๕๕๐ ในบางประเด็นและบางมาตราเปนการเรงดวน
เฉพาะหนา เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางในการลดเง่ือนไขความขัดแยงเพ่ือนําไปสู การสราง
ความสมานฉันท และการปฏิรปูการเมืองในระยะตอไป รวม ๖ ประเด็น ไดแก ๑) ประเด็นยบุพรรคการเมือง 
และการเพิกถอนสิทธิเลอืกต้ังของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง (มาตรา ๒๓๗)
ซึ่งมีความสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการเมือง ๒) ประเด็นที่มาของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
(มาตรา ๙๓ ถึงมาตรา ๙๘) ๓) ประเด็นที่มาของสมาชิกวุฒิสภา (มาตรา ๑๑๑ ถึงมาตรา ๑๒๑) 
๔) ประเด็นการทําหนังสือสัญญาท่ีตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา (มาตรา ๑๙๐) ๕) ประเด็น
การดาํรงตาํแหนงทางการเมืองของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (มาตรา ๒๖๕) และ ๖) ประเดน็การแกไข
ปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนของสมาชิกผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา (มาตรา ๒๖๖) 
จากนัน้คณะกรรมการสมานฉนัทเพือ่การปฏริปูการเมอืงและศกึษาการแกไขรฐัธรรมนญูไดใหขอเสนอแนะ
เกีย่วกับการปฏิรปูการเมืองไว ๓ ขอ คอื ๑) การปฏริปูการเมือง จะมุงเนนการแกไขตวับทกฎหมายตาง ๆ  
แตไมมีการมองไปที่การปฏิรูปตัวบุคคล  ซึ่งถือวาเปนสิ่งสําคัญ เพราะปญหาขอขัดแยงตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
ลวนเกิดจากตัวบุคคลทั้งส้ิน โดยเฉพาะบุคคลที่อยูในแวดวงการเมืองและเจาหนาที่ที่เขามาใชอํานาจ

 ๓ คณะกรรมการปฏิรปูการเมือง. รายงานผลการทํางานของคณะกรรมการปฏิรปูการเมอืง (คปก), (กรงุเทพมหานคร : ม.ป.ท., 
๒๕๓๘), หนา ๕ - ๘.

49-62-MAC6.indd   5249-62-MAC6.indd   52 7/12/18   1:15 PM7/12/18   1:15 PM



บทความทางวิชาการ 

พ.ค. - มิ.ย. ๖๑ ๕๓จุลนิติ

ทางการเมือง หากไดบุคคลที่ไมมีคุณธรรมและเลนพรรคเลนพวก การแกไขปญหาก็เปนไปไดยาก 
๒) การปฏิรูปการเมือง นอกจากจะพิจารณาถึงสถาบันและกฎหมายแลว ตองพิจารณาถึงเศรษฐกิจ 
สังคม และจริยธรรมของนักการเมืองประกอบดวย โดยเฉพาะตองแกปญหาระบบอุปถัมภและระบบ
พวกพอง การผูกขาดระบบเศรษฐกิจ ๓) การสรางความสมานฉันททางการเมือง การปฏิรูปการเมือง
และการศึกษาแนวทางการแกไขรัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ีเกี่ยวของถือเปนปญหาเร่ืองเดียวกัน จึงควร
ดาํเนนิการทั้ง ๓ เรื่องตามลําดับ คือ การสรางความสมานฉันทการปฏิรูปการเมือง และการแกไข
รัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เกี่ยวของ๔ แมจะมีขอเสนอจากคณะกรรมการฯ ชุดดังกลาว แตเมื่อมีการ
เปลี่ยนมาเปนรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ  ชินวัตร ก็ไมไดมีการหยิบยกขอเสนอดังกลาวมาดําเนินการ
ตอแตอยางใด 
  สมัยนางสาวยิง่ลักษณ  ชนิวตัร เปนนายกรฐัมนตร ี(๙ สงิหาคม ๒๕๕๔ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗)          
ขณะดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี เมื่อเกิดวิกฤติทางการเมือง นางสาวยิ่งลักษณ  ชินวัตร ไดพยายาม
ที่จะประนีประนอมกับกลุมการเมืองและพรรคฝายคาน โดยการแถลงเร่ือง “ขอเสนอทางออก
ประเทศไทย” ทางสถานีโทรทัศน เมื่อวันศุกรที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ตึกไทยคูฟา ทําเนียบรัฐบาล 
โดยมีใจความตอนหนึ่งวา

  “...รัฐบาลพรอมที่จะเปดพื้นที่ใหกับทุกกลุมที่มีความคิดเห็นที่แตกตาง
ทางการเมือง และรัฐบาลพรอมที่จะประนีประนอมกับทุกฝาย และพยายาม
ผลักดันใหมีการใชเวทีรัฐสภามากกวาทองถนนในการแกปญหาความขัดแยง 
รัฐบาลไดดําเนินการรับฟงความคิดเห็นท่ีแตกตาง และขอเสนอแนะในการ
แกไขปญหา ตลอดจนยังดําเนินการที่จะรับฟงปญหาโดยตรงจากประชาชน
ทัว่ประเทศ อยางเชนจากโครงการประชาเสวนาในการหาทางออกของประเทศ 
ทั้งในประเด็นแนวทางการปรองดอง การแกไขรฐัธรรมนญู หรอืการเสนอ
พระราชบัญญัตินิรโทษกรรม การลดความเหล่ือมล้ํา สรางความเสมอภาค 
และการรักษาไว   ซึง่หลักนติริฐั นติธิรรม ทีส่อดคลองกับระบอบประชาธิปไตย
ที่เปนสากลทั่วโลกยอมรับ… โดยรัฐบาลจะเชิญตัวแทนกลุ มบุคคลที่มี
สวนเก่ียวของ และมคีวามเห็นทีห่ลากหลายในมุมมอง ใหมาหารือรวมกันและ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพ่ือทีจ่ะนําไปสูการปฏิรปูการเมือง รวมกันคดิวาเรา
จะวางอนาคตบานเมอืงอยางไร เพื่อไมใหเปนภาระของลูกหลาน อันจะเปน
พื้นฐานของความรวมมือในการพัฒนาชาติ สรางความไววางใจ และความ
เปลี่ยนแปลงที่ออกจากวงจรแหงความขัดแยง...” ๕   

 ๔ คณะกรรมการสมานฉันทเพื่อการปฏิรูปการเมืองและศึกษาการแกไขรัฐธรรมนูญ. รายงานคณะกรรมการสมานฉันท
เพ่ือการปฏริปูการเมอืงและศึกษาการแกไขรฐัธรรมนญู รฐัสภา, (กรงุเทพมหานคร : สาํนกัการพมิพ สาํนกังานเลขาธกิารสภาผูแทนราษฎร, ๒๕๕๒) 
หนา ๔๕ – ๔๘.
 ๕ สรุปจากคําแถลงของนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ ชินวัตร. (๒ ส.ค. ๕๖) ขอเสนอทางออกประเทศไทย. ตึกไทยคูฟา
ทําเนียบรัฐบาล สืบคน ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จาก https://www.youtube.com/watch?v=JPAFzmFr2YI.
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การปฏิรูปการเมือง

พ.ค. - มิ.ย. ๖๑๕๔ จุลนิติ

 ตอมาในการประชุม “เดินหนาปฏิรูปประเทศไทย พัฒนาประชาธิปไตยและประเทศรวมกัน”                    
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ  ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุม โดยที่ประชุมไดวางกรอบการดําเนินงานในการวางเปาหมาย
การปฏิรูปและหาทางออกประเทศไทย ดังนี้ ๑) การทําใหระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข มคีวามมั่นคงแข็งแรง ๒) ตองมีความเทาเทียม เสมอภาค ลดความเหลื่อมลํ้าในสังคม 
ตามสิทธิที่แตละกลุมควรไดรับ ๓) มีกลไกการทํางานท่ีโปรงใสตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาลท่ีดี 
๔) สรางกระบวนการใหเกดิความยตุธิรรม ความเสมอภาคเทาเทยีมในสทิธขิัน้พืน้ฐานทีท่กุกลุมในสงัคม
ควรไดรับตามหลักนิติรัฐนิติธรรม ๕) มีประชาธิปไตยที่ผานการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน ยึดเสียง
สวนใหญ รับฟงเสียงสวนนอย ๖) สรางความไวเนื้อเชื่อใจ และบรรยากาศที่ดีของการไววางใจกัน 
และ ๗) ยดึผลประโยชนสวนรวมบนความถูกตอง และยงัใหยดึแนวทางการปฏิบตัโิดยใหรวบรวมผลงาน
การศึกษาจากทุกหนวยงานท่ีมกีารเสนอมา สาํหรับแนวทางการดําเนินงานจะทําในรูปคณะกรรมการ ๓ คณะ 
คือ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม และแบงการทํางานออกมาเปน ๒ สวน คือ ปญหาเรงดวน 
และปญหาระยะยาว โดยแนวทางในการพิจารณาศึกษานั้น ในเบื้องตนนี้มีขอเสนอแนะที่สภาปฏิรูป
การเมอืงควรพิจารณา คอื ๑) สภาปฏิรปูการเมือง ควรประกอบดวยบคุคลทีเ่ก่ียวของทกุฝาย เพือ่ใหเกดิ
การยอมรบัในเบือ้งตนอนัจะนาํมาสูความรวมมอืในอนาคต ๒) รฐับาลซึง่เปนผูรเิริม่สภาปฏริปูการเมอืง 
ตองไมแทรกแซงการทํางานของสภาปฏิรูปการเมือง โดยรัฐบาลเพียงแตสนับสนุนและอํานวย
ความสะดวกใหสภาปฏิรูปการเมืองทํางานอยางมีอิสระ ๓) เนื่องจากการแกไขรัฐธรรมนูญที่ผานมานั้น 
ไมวาจะเปนการขอแกไขรายมาตราหรือแกไขท้ังฉบับตางประสบปญหาเสมอ ดังนั้น การเสนอแกไข
รัฐธรรมนูญเพื่อใชเปนเครื่องมือและกลไกของรัฐที่สําคัญในการปฏิรูปการเมือง ตองไดรับการแกไข
อยางเปนระบบบนพืน้ฐานทางวิชาการ โดยผูทรงคณุวฒุแิละมคีวามเปนกลางทางการเมือง ๔) การปฏริปู
การเมืองตองปฏิรูปในภาพกวาง กลาวคือ ตองปฏิรูปทุกภาคสวนอยางเปนระบบ เพราะทุกภาคสวน
มีความเกี่ยวเนื่องกัน และตางไดรับผลกระทบซึ่งกันและกัน และ ๕) การแกไขรฐัธรรมนูญเพื่อปรับปรุง
โครงสรางทางการเมืองและโครงสรางทางสังคม ถึงแมจะไดรับเสียงขานรับจากพรรครวมรัฐบาล
ในขณะนั้นเปนอยางดี แตพรรคฝายคานและคูขัดแยงทางการเมืองกลุมตาง ๆ เมินเฉยและไมเขารวม
ดําเนินการ จึงทําใหการปฏิรูปการเมืองรอบนี้ลมเหลวอีกครั้ง

 การปฏิรูปทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)   
 พุทธศักราช ๒๕๕๗

 หลังจากคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) กระทํารัฐประหาร เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม                 
พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬกา โดยมี พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา เปนหัวหนาคณะ และไดออก
โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ฉบับที่ 
๑/๒๕๕๗ เรื่อง การควบคุมอํานาจการปกครองประเทศ จากเอกสารของกําลังทหารที่ดูแลความสงบ
เรยีบรอยโดยรอบอนสุาวรยีชยัสมรภูม ิไดแจกเอกสารหัวขอ “คณะรกัษาความสงบแหงชาต ิคนืความสขุ
ใหประชาชน” ไดแจงเหตุผลของการยึดอํานาจไว ๑๐ ขอดวยกัน คือ ๑) มีความขัดแยงทางความคิด
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การเมืองอยางรุนแรงหยั่งลึกจากระดับประเทศไปถึงระดับครอบครัวคนไทย ๒) การใชอํานาจ
การปกครองทีก่ระทาํอยูเดิมไมสามารถแกไขปญหาความขดัแยง ความแตกแยก และการกระทาํผดิของ
กลุมตาง ๆ  ไดอีกตอไป ๓) แนวทางการเลือกตั้งในรูปแบบเดิมมีการตอตานอยางกวางขวาง ถาเลือกตั้ง
ตอไปในสถานการณเชนนี้ อาจเกิดปญหาความวุนวายไมจบสิ้น ๔) การชุมนุมทางการเมอืงที่มีตอเนื่อง
มาถึง ๖ เดือน ซึ่งมีสาเหตุมาจากความขัดแยงทางความคิด และการแกงแยงผลประโยชนทางการเมือง 
ตลอดระยะเวลา ๙ ป ทีผ่านมา (วกิฤตการณการเมอืง พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๓ และ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗) 
สงผลกระทบตอการใชชีวิตของประชาชนทุกหมูเหลา ทําใหประชาชนแตกความสามัคคี จนไมอาจ
ปรองดองกนัได ๕) ปญหาทจุรติ มคีดคีวามจาํนวนมากอยูในชัน้ศาล และยงัรอกระบวนการยตุธิรรมตดัสนิ 
๖) การบังคับใชกฎหมายปกติตอปญหาขางตน บังคับใชไมไดทุกกลุม ทําใหเกิดความหวาดระแวง 
เกลียดชังกันในหมูประชาชนเปนวงกวาง ความเคล่ือนไหวของทุกฝายโดยเฉพาะแกนนําที่มีความผิด
ตามกระบวนการยุติธรรม นําไปสูการยุยงปลุกปนแนวรวมของฝายตน ใหพรอมที่จะกระทําใด ๆ 
ตอฝายตรงขามดวยความรุนแรง ๗) การบริหารราชการแผนดินในหวงที่ผานมาไมสามารถกระทําได 
สงผลกระทบตอเศรษฐกิจของชาติ และกอปญหาความเดือดรอนตอประชาชนทุกระดับจนถึงรากหญา 
๘) มีการลวงละเมิดสถาบันกษัตริยตามมาตรา ๑๑๒ ทั้งทางลับและเปดเผย สรางความไมพอใจ
และเกลยีดชงัของประชาชนโดยรวมท่ีมคีวามจงรักภักดีตอสถาบันฯ ๙) การปลกุระดมมวลชนท่ีมุงเอาชนะ
ฝายตรงขามโดยไมคํานึงถึงผลประโยชนของคนสวนใหญทวีความรุนแรงและเปนไปอยางกวางขวาง
ทั่วประเทศ และ ๑๐) ปรากฏชัดวามีการจัดตั้งและใชกองกําลังติดอาวุธรวมถึงการจัดเตรียมอาวุธ
สงครามจํานวนมาก เพื่อปฏิบัติการอยางรุนแรงตอฝายตรงขามของตน โดยไมคํานึงถึงความปลอดภัย
ของประชาชนผูบริสุทธิ์ ซึ่งกองทัพจะยอมใหเกิดขึ้นในประเทศชาติไมไดโดยเด็ดขาด๖ 
 หลงัจากนัน้คณะรกัษาความสงบแหงชาต ิ ไดออกประกาศคณะรกัษาความสงบแหงชาต ิฉบับที ่
๕/๒๕๕๗ เร่ือง การส้ินสุดช่ัวคราวของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย โดยใหรัฐธรรมนูญ                                   
แหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ สิน้สดุลงช่ัวคราว เวนหมวด ๒ พระมหากษัตรยิ และประกาศ
คณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑/๒๕๕๗ เรื่อง การสิ้นสุดรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ยกเวนหมวด ๒ พระมหากษัตริย สงผลใหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
สิ้นสุดลงนับแตนั้น ตอมาเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา หัวหนาคณะฯ 
ไดออกมาพูดในรายการ “คืนความสุขใหแกคนในชาติ” ผานทางโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจ
แหงประเทศไทย โดยไดประกาศโรดแมป (Road Map) ที่จะนําไปสูการเลือกตั้ง ๓ ระยะ คือ 
 ๑) จะมรีฐัธรรมนญูช่ัวคราวเพือ่ใชในการบรหิารประเทศ วตัถปุระสงคเพือ่ใหมสีภาปฏริปูแหงชาติ 
ทําหนาที่ปฏิรปูประเทศในทุก ๆ ดาน เมือ่รางรฐัธรรมนญูฉบบัชัว่คราวเสร็จสิน้แลว คณะรกัษาความสงบ
แหงชาตจิะตรวจทานแกไข เมือ่เรยีบรอยจะนาํรางรฐัธรรมนญูฉบบัชัว่คราวขึน้ทลูเกลาทลูกระหมอมถวาย 
เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยใหมีผลบังคับใชภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ นี้ 

 ๖ คสช. แจกใบปลิว ๑๐ เหตุผลทํารฐัประหารท่ีอนสุาวรียชยัฯ. (๒ มถินุายน ๒๕๕๗). ASTV ผูจดัการออนไลน. สบืคน ๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๑ จาก http://www.manager.co.th/politics/viewnews.aspx? NewsID=9570000061701.   
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 ๒) จัดตั้งสภานิติบัญญัติแหงชาติและคณะรัฐมนตรีในการปฏิบัติหนาที่ ภายในเดือนกันยายน 
๒๕๕๗ สวนสภาปฏิรูปแหงชาติจะใชวิธีการสรรหาผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิจากทุกภาคสวนในแตละ
จังหวัดเขามาเปนสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ และเร่ิมปฏิบัติหนาที่ไดภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ 
ในสวนของการปฏิรูปในสภาปฏิรูปแหงชาตินั้น รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวจะกําหนดใหมีการปฏิรูป
ในทุกๆ ดาน ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม พลังงาน องคกรยุติธรรม และเร่ืองอื่น ๆ 
โดยสภาปฏริปูแหงชาตจิะจัดทาํขอเสนอแนะตอคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะตองจัดทํา
รางรัฐธรรมนูญฉบับถาวรใหแลวเสร็จ ทั้งหมดจะใชระยะเวลาประมาณ ๑๒ เดือน นับจากวันประกาศ
ใชรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว คือเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ 
 ๓)  เมื่อรัฐธรรมนูญฉบับถาวรมีผลบังคับใชก็จะใชเวลาอีกประมาณ ๓ เดือน ในการจัดการ
เลอืกตัง้สมาชิกรัฐสภา ซึ่งจะเกิดขึ้นชวงหลังเดือนตุลาคม ๒๕๕๘  
 ตอมาเม่ือวันอังคารท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ราชกิจจานุเบกษาไดเผยแพรรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัช่ัวคราว) พทุธศกัราช ๒๕๕๗ โดยมเีนือ้หาทัง้สิน้ ๔๘ มาตรา มพีลเอก ประยทุธ 
จนัทรโอชา หวัหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ เปนผูรับสนองพระบรมราชโองการ ไดบัญญัติเรื่องสภา
ปฏิรูปแหงชาติไวในมาตรา ๒๗ ใหมีหนาที่ศึกษาและเสนอแนะเพือ่ใหเกดิการปฏริปูดานตาง ๆ ทัง้สิน้ 
๑๑ ดาน คอื ๑) การเมอืง ๒) การบรหิารราชการแผนดนิ ๓) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
๔) การปกครองทองถิ่น ๕) การศึกษา ๖) เศรษฐกิจ ๗) พลังงาน ๘) สาธารณสุข ๙) สื่อมวลชน 
๑๐) สังคม และ ๑๑) อื่น ๆ 
 ทั้งนี้ ไดบัญญัติอํานาจหนาที่สภาปฏิรูปแหงชาติไวในมาตรา ๓๑ ดงันี้ 
 (๑) ศกึษา วเิคราะห และจดัทําแนวทาง และขอเสนอแนะเพ่ือการปฏิรปูดานตาง ๆ แลวเสนอ
ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ คณะรัฐมนตรี คณะรักษาความสงบแหงชาติ และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 (๒) เสนอความเห็นหรือขอเสนอแนะตอคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน
ในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญ 
 (๓)  พิจารณาและใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญท่ีคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ
จัดทําขึ้น 
 หากเหน็วากรณีใดจําเปนตองตราพระราชบัญญตัหิรือพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญข้ึน
ใชบังคับ ใหสภาปฏิรูปแหงชาติจัดทํารางพระราชบัญญัติดังกลาวเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
เพือ่พจิารณาตอไป ในกรณทีีเ่ปนรางพระราชบญัญตัเิกีย่วดวยการเงนิหรอืรางพระราชบญัญตัปิระกอบ
รัฐธรรมนูญ ใหจัดทําเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการตอไป ใหสภาปฏริปูแหงชาตเิสนอความเห็น
หรอืขอเสนอแนะตอคณะกรรมาธิการยกรางรฐัธรรมนูญภายในหกสิบวัน นับแตวันที่มีการประชุมสภา
ปฏิรูปแหงชาติครั้งแรก ใหนําความในมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๘ มาใชบังคับแกการปฏิบัติหนาที่
ของสภาปฏิรูปแหงชาติดวยโดยอนุโลม พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา หัวหนาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ จงึแตงต้ังสมาชิกสภาปฏิรปูแหงชาติ จาํนวน ๒๕๐ คน มนีายเทียนฉาย กรีะนนัทน เปนประธาน
สภาปฏิรูปแหงชาติ ไดดาํเนินการศึกษาและเสนอแนะการปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ จํานวน ๑๑ ดาน 

49-62-MAC6.indd   5649-62-MAC6.indd   56 7/12/18   1:15 PM7/12/18   1:15 PM



บทความทางวิชาการ 

พ.ค. - มิ.ย. ๖๑ ๕๗จุลนิติ

และแตงตัง้คณะกรรมาธกิารวสิามญัประจาํสภา จาํนวน ๑๘ คณะ ซึง่มคีณะกรรมาธกิารปฏริปูการเมอืง
ดวย ตามขอบังคับการประชุมสภาปฏิรูปแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอ ๘๐ และไดแตงตัง้คณะกรรมาธิการ
วสิามญัตามขอบงัคบัการประชุมสภาปฏริปูแหงชาต ิขอ ๘๔ เพื่อดําเนินการศึกษาวิเคราะหสถานการณ
ดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งสถานการณภายในประเทศและสถานการณความเปล่ียนแปลงในประชาคม
โลก เพื่อแสวงหาหนทางในการปฏิรูปประเทศและขับเคล่ือนประเทศไทยไปสูอนาคตท่ีดียิ่งขึ้น 
โดยสภาปฏิรูปแหงชาติไดตั้งคณะกรรมาธิการข้ึน ๒๙ คณะ คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง 
มีศาสตราจารยสมบัติ ธํารงธัญวงศ เปนประธาน คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมืองไดแตงตั้ง
คณะอนกุรรมาธิการ จาํนวน ๔ คณะ คอื 
 ๑) คณะอนกุรรมาธิการปฏิรูปโครงสรางทางการเมืองและองคกรอิสระ 
 ๒) คณะอนกรรมาธิการปฏิรูประบบพรรคการเมือง 
 ๓) คณะอนกุรรมาธิการปฏริปูกลไกและระบบการเลือกตัง้ และ 
 ๔) คณะอนุกรรมาธิการปฏิรปูการเรียนรู การปรองดองและการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน 
 ซึ่งผลงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมืองไดเสนอเปนเอกสาร ๑ เลม มี ๔ สวน ในวาระ
ปฏิรูปที่ ๒ : แผนปฏิรูปการเขาสูอํานาจ/ระบบพรรคการเมือง คือ สวนที่ ๑ แผนปฏิรูปพรรคการเมือง
ไมเปนของนายทุน สวนที่ ๒ แผนปฏิรูปการคดัเลอืกคนดเีขาสูสภา สวนที ่๓ แผนปฏริปูโครงสราง
องคกรอสิระ และสวนที ่๔ แผนปฏิรปูการเรยีนรูและการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน 
 นอกจากนี ้สภาปฏริปูแหงชาตยิงัไดแตงตัง้คณะกรรมการขึน้มาชดุหน่ึงชือ่วา คณะกรรมการศกึษา 
แนวทางการสรางความปรองดอง มีนายเอนก  เหลาธรรมทัศน เปนประธาน และไดเสนอวาระปฏิรูป
พิเศษท่ี ๑๕ เร่ือง แนวทางการสรางความปรองดอง โดยผานความเห็นชอบของสภาปฏิรูปแหงชาติ                            
เมื่อ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และไดนําสงคณะรัฐมนตรี เมื่อ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เพื่อพิจารณาตอไป
เมือ่สภาปฏิรปูแหงชาติสิน้สดุลง รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พทุธศักราช ๒๕๕๗ 
ซึง่แกไขเพิม่เตมิโดยรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พทุธศกัราช ๒๕๕๗ แกไขเพิม่เตมิ 
(ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ มาตรา ๓๙/๒ วรรคสอง บัญญัติใหมีสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
เพือ่ดาํเนนิการใหเกดิการปฏริปูดานตาง ๆ  ตามมาตรา ๒๗ สบืตอจากสภาปฏริปูแหงชาต ินายกรฐัมนตรี
จึงแตงตั้งสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) จํานวน ๒๐๐ คน มีรอยเอก ทินพันธุ  นาคะตะ 
เปนประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ดําเนินการโดยใหคํานึงถึงความสําคัญเรงดวน และความ
สมัฤทธผิลของการปฏิรูปในระยะเวลาที่เหลืออยู โดยสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศมีอํานาจหนาที่
เก่ียวกบัการขบัเคลือ่นการปฏิรปูประเทศตอจากสภาปฏิรปูแหงชาตแิตมรีะยะเวลาเพียงแค ๑ ป ๙ เดอืน 
๑๙ วัน ก็สิ้นสุดวาระดํารงตําแหนงเม่ือวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ หลังจากทํางานต้ังแตวันที่                       
๑๓ ตลุาคม ๒๕๕๘ ถงึ วนัที ่๓ สงิหาคม ๒๕๖๐ ในดานการปฏริปูการเมอืงของคณะกรรมาธกิารปฏริปู
การเมืองของสภาขับเคลือ่นการปฏิรปูประเทศ ไดทาํหนาทีเ่สนอความเห็นและขอเสนอแนะเพ่ือใหเกดิ
การปฏิรูปตาง ๆ ตอนายกรัฐมนตรี จํานวน ๑๘๘ เร่ือง โดยนําไปสูการผลักดันใหเปนผลงานท่ีเปน
รูปธรรมแลว ๒๗ เรื่อง เชน การจัดต้ังศาลคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ กฎหมายยุทธศาสตรชาติ 
กฎหมายกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร และกฎหมายคุมสื่อ เปนตน 
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การปฏิรูปการเมือง

พ.ค. - มิ.ย. ๖๑๕๘ จุลนิติ

 ตอมามีคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐                     
เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง โดยใหมี
คณะกรรมการบรหิารราชการแผนดนิตามกรอบการปฏริปูประเทศ ยทุธศาสตรชาต ิและการสรางความ
สามัคคีปรองดอง เรียกโดยยอวา “ป.ย.ป.” มีนายกรัฐมนตรี เปนประธาน และรองนายกรัฐมนตรี 
รฐัมนตรปีระจาํสาํนกันายกรฐัมนตร ีรฐัมนตรวีาการกระทรวงการคลงั และรฐัมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย
เปนกรรมการ เพื่อนําขอเสนอจากสภาปฏิรูปแหงชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ตลอดจน                  
ภาคสวนตาง ๆ เชน กลุมสานพัฒนาตามแนวทางประชารัฐ สื่อมวลชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ผูเคยมีบทบาททางการเมืองในอดีต และผูทรงคุณวุฒิ มาพิจารณาอยางเปนระบบ กลั่นกรอง จัดลําดับ
ความสําคัญ ป.ย.ป. ไดมีการตั้งคณะกรรมการยอยเพื่อกลั่นกรองเรื่องตาง ๆ ๔ คณะ ประกอบดวย 
 ๑) คณะกรรมการบริหารราชการแผนดินเชิงยุทธศาสตร 
 ๒) คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ 
 ๓) คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตรชาติ และ 
 ๔) คณะกรรมการเตรียมการเพ่ือสรางความสามัคคีปรองดอง 
 โดยมีนายกรัฐมนตรี เปนประธานทุกคณะ และขณะนี้ ป.ย.ป. ก็ยังคงดําเนินงานอยู

 การปฏริปูทางการเมืองตามรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย
 พทุธศกัราช ๒๕๖๐

 รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ เปนรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย 
ฉบับที่ ๒๐ รางโดยคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ มีนายมีชัย ฤชุพันธุ  เปนประธาน ภายหลัง
การรฐัประหาร โดยคณะรักษาความสงบแหงชาต ิเมือ่วนัที ่๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ รฐัธรรมนูญฉบบันี้ 
สมเด็จพระเจาอยูหวัมหาวชิราลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร ทรงลงพระปรมาภิไธย เมือ่วนัที ่๖ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ พระทีน่ัง่อนนัตสมาคม พระราชวังดสุติ กรงุเทพมหานคร และมพีลเอก ประยทุธ  จนัทรโอชา 
นายกรัฐมนตรี เปนผูรับสนองพระราชโองการ 
 รัฐบาลพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา เปนนายกรัฐมนตรี (๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ - ปจจุบัน) 
หลงัจากประกาศใชรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ รฐับาลกย็งัคงเดนิหนาภารกจิ
ปฏิรูปประเทศอีกคร้ัง ตอมาวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรือ่ง แตงตัง้คณะกรรมการปฏิรปูประเทศดานตาง ๆ  โดยอาศัยอาํนาจตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
หมวด ๑๖ การปฏริปูประเทศ บญัญตัใิหดาํเนนิการปฏริปูประเทศดานตาง ๆ  ตามทีก่าํหนดในมาตรา ๒๕๘                    
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและกฎหมายอื่น ๆ เชน กฎหมายวาดวยแผนและขั้นตอน              
การดําเนินการปฏิรูปประเทศ ซึ่งไดมีการตราพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการดําเนินการปฏิรูป
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใชบังคับเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ และเพ่ือใหเปนไปตามมาตรา ๘ 
มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูป
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่บัญญัติใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ ตามที่
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บทความทางวิชาการ 

พ.ค. - มิ.ย. ๖๑ ๕๙จุลนิติ

กําหนด เพื่อจัดทําแผนการปฏิรูปประเทศและดําเนินการใหไปเปนไปตามท่ีกําหนดในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ ประกอบกับอํานาจของนายกรัฐมนตรีตามความใน 
มาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ คณะรัฐมนตรีในการ
ประชุมเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ จึงมีมติใหแตงตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศในดานตาง ๆ 
รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑการปฏิบัติ จํานวน ๑๑ คณะ ซึ่งก็มีคณะกรรมการเกี่ยวกับการปฏิรูป
การเมืองเปนคณะที่ ๑ คือ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานการเมือง โดยมีนายเอนก เหลาธรรมทัศน 
เปนประธานกรรมการ
 นายเอนก  เหลาธรรมทศัน เมือ่ไดแตงตัง้ใหเปนประธานกรรมการปฏริปูประเทศดานการเมอืง                  
ก็ไดแถลงแผนการปฏิรูป เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ทําเนียบรัฐบาลวา คณะกรรมการไดกําหนด
ประเด็นในการปฏิรูปไว ๕ ประเด็น ประกอบดวย 
 ๑) การเสริมสรางวัฒนธรรมทางการเมืองและการมี สวนรวมของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยตองการทําใหการปฏิรูปเกิดการเสริมสราง
วัฒนธรรมทางการเมืองใหกับพลเมืองอยางจริงจัง อีกทั้งตองการใหเกิดการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
ของพลเมือง ตลอดจนเสริมสรางจิตสํานึกในทักษะและหนาที่ตาง ๆ ของพลเมืองดวย รวมถึงจะมีการ
เสนอรางพระราชบัญญตัวิาดวยการเสริมสรางวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. .... 
 ๒) กลไกการแกไขปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธีและการรูรักสามัคคีของสังคมไทย 
 ๓) การกระจายอํานาจ การปกครองสวนทองถิ่น และการจัดสรรทรัพยากรที่เปนธรรม                         
 ๔) การเลือกต้ังทีสุ่จรติและเท่ียงธรรมเพ่ือการปฏิรูปประเทศ โดยกําหนดใหมกีารปฏิรูปโดยให
มีมาตรการสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในทางการเมืองและการเลือกตั้ง
ทั้งระดับชาติ และระดับทองถิ่น ใหมีมาตรการปองกันการทุจริตการเลือกตั้งและการซื้อสิทธิ ขายเสียง
ที่มีประสิทธิภาพ ใหมีกระบวนการในการตรวจสอบการใชจายของพรรคการเมืองและผูลงสมัคร 
ทัง้นี ้ ในระยะเรงดวน ไดกาํหนดใหมกีารปฏิรปูการเลือกตัง้ครัง้แรกนับจากน้ีใหเปนการเลือกตัง้ทีส่จุรติ
และเท่ียงธรรม โดยนําแผนดังกลาวเสนอ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหนา
คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ใหรัฐกําหนดใหประเด็นนี้เปนวาระแหงชาติเพื่อการปฏิรูปดาน
การเมอืงดวย และ 
 ๕) การสรางรัฐธรรมาธิปไตย มุงใหเกดิกระบวนการปฏิรปู โดยการเสริมสรางคุณธรรม จรยิธรรม 
และการปฏิบัติหนาที่ โดยปราศจากการขัดกันแหงผลประโยชนของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
 การดาํเนนิการปฏิรปูการเมือง และการปฏิรปูประเทศท้ัง ๑๑ ดานของรฐับาลครัง้ใหมนี ้ดาํเนนิการ
อยางรวดเร็วและมีระยะเวลากํากับการดําเนินงานชัดเจน เริ่มโดยการประชุมรวมกันของประธาน
กรรมการปฏิรูปทุกคณะ กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทํารางแผนการปฏิรูปประเทศ
ใหแลวเสรจ็ภายใน ๓๐ วนั นบัแตวนัทีแ่ตงตัง้คณะกรรมการปฏิรปู แลวเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ
พิจารณาใหความเห็นชอบภายใน ๑๕ วัน จากนั้นใหคณะกรรมการปฏิรูปจัดทํารางแผนการปฏิรูป
ประเทศในดานที่รับผิดชอบใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ วัน และใหที่ประชุมรวมพิจารณาใหความเห็นชอบ
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ภายใน ๓๐ วนั กอนเสนอคณะกรรมการยทุธศาสตรชาตเิพือ่พจิารณาความสอดคลองกบัยทุธศาสตรชาติ
และแผนแมบทภายในกรอบ ๓๐ วัน ซึ่งจะตองนํารางแผนการปฏิรูปประเทศที่ผานการพิจารณาแลว
สงไปยังคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบภายใน ๓๐ วัน เพื่อคณะกรรมการ ฯ จะไดนําไป
จัดทําแผนการปฏิรูปประเทศ
 ตอมา พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี                                   
เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ ลงวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อประกาศแผน
ทีค่ณะกรรมการปฏิรปูประเทศดานตาง ๆ  ไดดาํเนินการจัดทาํรางแผนการปฏิรปูประเทศเปนทีเ่รยีบรอย         
และไดเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติพิจารณาความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ประกอบกับ
คณะรัฐมนตรีไดมมีติเมือ่วนัที ่๑๓ มนีาคม ๒๕๖๑ เหน็ชอบรางแผนการปฏิรปูประเทศตามท่ีสาํนกังาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการ 
ยุทธศาสตรชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเสนอ และสภานิติบัญญัติแหงชาติไดมีการประชุม
เม่ือวนัที ่๒๙ มนีาคม ๒๕๖๑ รบัทราบแผนการปฏิรปูประเทศเปนทีเ่รยีบรอยแลว จงึตองติดตามการปฏิรปู
ทั้ง ๑๑ ดานของคณะกรรมการทุกชุดอยางใกลชิด โดยเฉพาะการปฏิรูปการเมืองของคณะกรรมการ
ปฏริปูดานการเมอืง อนัเปนเหตผุลหลกัประการหนึง่ในการรฐัประหารครัง้นี ้คอืตองการปฏริปูการเมอืง
 จากการตดิตามการปฏริปูการเมอืงจะเหน็ไดวา กวาสองทศวรรษทีผ่านมาทกุรฐับาลมคีวามเหน็
ตรงกันวา ประเทศไทยยังมีปญหาหลายประการท่ีตองแกไข ปญหาการเมือง ปญหาเศรษฐกิจ 
และปญหาสงัคม ปญหาความเหลือ่มลํา้ในสงัคมยงัคงมอียู โดยเฉพาะปญหาการเมอืง เปนปญหากบัดกั
ประเทศไทยท่ีแกไขยากทีส่ดุ ทกุรฐับาลจงึมคีณะกรรมการปฏิรปูการเมือง แตมขีอนาสงัเกตประการหน่ึง 
ถึงแมวาทุกรัฐบาลตางพยายามปฏิรูปการเมืองตามแนวทางของตนหรือตามแนวทางท่ีคณะกรรมการ
ปฏิรูปการเมืองชุดตาง ๆ นําเสนอ แตทุกรัฐบาลที่ผานมายังคงยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข อันเปนระบอบที่ทุกรัฐบาลเห็นสอดคลองไปในทางเดียวกันวา 
เปนระบอบที่ดีและเปนคุณตอประเทศชาติ. 

49-62-MAC6.indd   6049-62-MAC6.indd   60 7/12/18   1:15 PM7/12/18   1:15 PM



บทความทางวิชาการ 

พ.ค. - มิ.ย. ๖๑ ๖๑จุลนิติ

บรรณานุกรม

คณิน บญุสวุรรณ. (๒๕๔๗). ๗ ปปฏริปูการเมอืง : หนเีสอืปะจระเข. กรงุเทพฯ : สาํนกัพมิพสขุภาพใจ
คณะกรรมการปฏิรูปการเมือง. (๒๕๓๘). รายงานผลการทํางานของคณะกรรมการปฏิรูปการเมือง 
 (คปก), กรุงเทพฯ : (ม.ป.ท.).
คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย. (๒๕๔๐). การปฏริปูการเมอืงไทย. กรงุเทพฯ : สาํนักพมิพเรอืนแกว
คณะกรรมการสมานฉันทเพื่อการปฏิรูปการเมืองและศึกษาการแกไขรัฐธรรมนูญ. (๒๕๕๒) รายงาน
 คณะกรรมการสมานฉันทเพื่อการปฏิรูปการเมืองและศึกษาการแกไขรัฐธรรมนูญรัฐสภา,
 กรุงเทพฯ : สํานักการพิมพ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการแกไขรัฐธรรมนูญตามขอเสนอของคณะกรรมการสมานฉันท
 เพื่อการปฏิรูปการเมืองและศึกษาการแกไขรัฐธรรมนูญสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี.   
 (ม.ป.ป.). บทสรปุรายงานคณะกรรมการพจิารณาแนวทางการแกไขรฐัธรรมนญูตามขอเสนอ
  ของคณะกรรมการสมานฉนัทเพือ่การปฏริปูการเมอืงและศกึษาการแกไขรฐัธรรมนญู. (ม.ป.ท.). 
คสช. แจกใบปลิว ๑๐ เหตุผลทํารฐัประหารท่ีอนสุาวรียชยัฯ. (๒ มถินุายน ๒๕๕๗). ASTV ผูจดัการออนไลน.
 สืบคน ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จาก http://www.manager.co.th/politics/viewnews.
 aspx?NewsID=9570000061701
คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๓/๒๕๖๐ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
  ยทุธศาสตรชาต ิและการสรางความสามคัคปีรองดอง (๑๗ มกราคม ๒๕๖๐). ราชกจิจานุเบกษา,
 เลม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๙ ง, น. ๓๗.    
ธีรยุทธ บญุมี. (๒๕๔๐). ปรัชญาแหงการปฏิรูปการเมือง. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพวัลยา
ประเสริฐ จิตติวัฒนพงศ. (๒๕๓๘). ญี่ปุนปฏิรูปการเมือง. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพดอกหญา
ประเวส วะสี. (๒๕๔๐). การเดนิทางแหงความคดิปฏริปูการเมอืง. กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพหมอชาวบาน
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ (๖ เมษายน ๒๕๖๑). 
 ราชกิจจานุเบกษา, เลม ๑๓๕ ตอนที่ ๒๔ ก, น. ๑.
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
มนตร ีรปูสวุรรณ. บทบาทของวุฒสิภาในการปฏิรปูการเมอืง. วารสารจุลนติปิที ่๖ ฉบบัที ่๔ ก.ค. – ส.ค. 
 ๒๕๕๒ กรุงเทพฯ: สํานักการพิมพ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา.
รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย (๖ เมษายน ๒๕๖๐). ราชกจิจานเุบกษา, เลม ๑๓๔ ตอนที ่๔๐ ก
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔)
 พุทธศักราช ๒๕๖๐ (๑๕ มกราคม ๒๕๖๐). ราชกิจจานุเบกษา, เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๖ ก

49-62-MAC6.indd   6149-62-MAC6.indd   61 7/12/18   1:15 PM7/12/18   1:15 PM

creo




การปฏิรูปการเมือง

พ.ค. - มิ.ย. ๖๑๖๒ จุลนิติ

ลิขิต ธีรเวคิน. (๒๕๔๖). รัฐธรรมนูญ - การปฏิรูปการเมืองและการบริหาร. ฐานขอมูลการเมืองการ
 ปกครองสถาบันพระปกเกลา. สืบคน ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จาก wiki.kpi.ac.th/index.
 php?title = การปฏิรูปการเมือง
วิทยากร เชียงกูล. (๒๕๔๐). ปฏิรูปการเมือง. (พิมพครั้งที่ ๑) กรุงเทพฯ: มิ่งมิตร.
สรุปจากคําแถลงของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ ชินวัตร. (๒ ส.ค. ๕๖). ขอเสนอทางออกประเทศไทย. 
 ตกึไทยคูฟา ทาํเนยีบรฐับาล. สบืคน ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จาก https://www.youtube.com/  
 watch?v=JPAFzmFr2YI
สาํนกังานเลขาธกิารสภาผูแทนราษฎร. (๒๕๖๐). ชดุองคความรูโดยการสงัเคราะหขอมลูเกีย่วกบัผล
 การดําเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (น. ๗). กรุงเทพฯ: สํานักการพิมพ. 
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. (๒๕๖๐). ปฏิรูปที่ ๒ : แผนปฏิรูปการเขาสูอํานาจ/ระบบ
 พรรคการเมือง. กรุงเทพฯ: สํานักการพิมพ.

49-62-MAC6.indd   6249-62-MAC6.indd   62 7/12/18   1:15 PM7/12/18   1:15 PM



พ.ค. - มิ.ย. ๖๑ ๖๓

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 ตาม “หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย” นั้น เปนรูปแบบการปกครองท่ีใช “กฎหมาย” 
เปนหลักในการปกครองประเทศ และเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหาร พัฒนา และขับเคลื่อน
ประเทศในดานตาง ๆ ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความม่ันคงใหมีความเจริญกาวหนา 
โดยเฉพาะการกําหนดใหประชาชนผูเกี่ยวของทุกภาคสวนไดมีโอกาสเขามามีสวนรวมในการปกครอง
และพฒันาประเทศตามวถิทีางแหงระบอบประชาธปิไตย ดงันัน้ “กฎหมาย” ซึง่ใชเปนเครือ่งมอืสําหรบั
การปกครองและพัฒนาประเทศดังกลาว จงึตองมเีนือ้หาสาระสําคญัและขอบเขตของการใชบงัคบั
ที่ชัดเจน แนนอน และสามารถเขาใจไดงาย เพื่อประชาชนสามารถปฏิบัติตามไดอยางถูกตอง 
ดวยเหตุนี้ “หลักการและเหตุผลของรางกฎหมาย” จึงมีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะจะเปนกรอบ
และแนวทางสําหรับองคกรที่เก่ียวของในการตรากฎหมายใชเปนหลักในการพิจารณากฎหมาย
ซึ่งจะมีผลใชบังคับตอไป
 ในการเสนอกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติเพื่อใหสภาพิจารณาน้ัน จะมี “บันทึกหลักการ
และเหตุผลประกอบรางพระราชบัญญัติ” เปนสวนหนึ่งที่แยกออกจากตัวรางพระราชบัญญัติซึ่งตอง
แนบมาพรอมกัน โดย “หลกัการของกฎหมายหรือรางพระราชบัญญัติ” เปรียบเสมือนกรอบท่ีแสดงถึง
วตัถปุระสงคของรางกฎหมายแตละฉบบั และเปนการแสดงใหเหน็ถงึขอบเขตของการใหมหีรอืการแกไข
เพิ่มเติมกฎหมาย อันเปนขอผูกมัดในการตรากฎหมายฉบับนั้น ทั้งในชั้นของการยกรางกฎหมาย และ
ชั้นการตรวจพิจารณาของฝายบริหาร รวมทั้งชั้นการพิจารณาของฝายนิติบัญญัติ นอกจากนี้ หลักการ
ของกฎหมายยงัเปนสิง่ทีใ่ชพจิารณาในเบือ้งตนวารางกฎหมายนัน้มหีลกัการทาํนองเดยีวกบักฎหมายที่
ใชบังคับอยูแลวหรือไม ทั้งนี้ เพื่อไดทราบวาจะตองดําเนินการอยางไรตอไป โดยหากเปนรางกฎหมาย

 ๑จดัโดย กองหลกันิตบิญัญติั และสถาบนัพฒันานกักฎหมายมหาชน สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ในการสมัมนาตามโครงการ
ฝกอบรมและรบัฟงความคดิเหน็เพือ่กาํหนดรปูแบบการรางกฎหมายและเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตัหินาทีข่องนกักฎหมายกฤษฎกีา 
เร่ือง “หลกัการและเหตุผลของรางกฎหมาย” เม่ือวันจนัทรที ่๒๖ กมุภาพันธ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ นาฬกา ณ หองราชดําเนิน
ชั้น ๑ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส (หลานหลวง) กรุงเทพมหานคร.

๑

¹Ò§ÊÒÇà¾ÅÔ¹μÒ  μÑ¹ÃÑ§ÊÃÃ¤� 
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

หลักการและเหตุผล
ของรางกฎหมาย
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 ๒สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, “หลักการและเหตุผลของรางพระราชบัญญัติ”, เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง 
“หลักการและเหตุผลของรางกฎหมาย”, ๒๕๖๑, น. ๒.
 ๓เพิ่งอาง, น. ๑๖.

ทีย่งัไมเคยมกีฎหมายทีม่หีลกัการทาํนองเดยีวกนั กต็องมกีารตรากฎหมายใหมขึน้ใชบงัคบั แตหากเปน
รางกฎหมายที่มีกฎหมายซึ่งมีหลักการทํานองเดียวกันอยูแลวแตยังมีหลักการบางประการที่ยังขาด
หรือไมครอบคลุม ก็อาจตองตรากฎหมายเพื่อแกไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงกฎหมายเดิมที่ใชบังคับอยู๒

 สวน “เหตุผลของกฎหมายหรือรางพระราชบัญญัติ” จะเปนสิ่งที่บอกใหทราบถึงเหตุผลหรือ
ความจําเปนในการตรากฎหมายน้ัน เพือ่ใหทราบถึงวตัถปุระสงคและเจตนารมณทีต่องมกีารตรากฎหมาย
ขึน้ใชบงัคบั การแกไขเพ่ิมเติม หรอืการยกเลิกกฎหมาย รวมตลอดถึงเพ่ือใชเปนเคร่ืองมือในการตีความ
เพื่อใชบังคับกฎหมายฉบับนั้นดวย๓

 ดวยความสําคัญของหลักการและเหตุผลของกฎหมายในการเสนอและเพื่อพิจารณาของ
องคกรทีเ่กีย่วของในกระบวนการนติบิญัญตัดิงักลาว กองหลกันติบิญัญตั ิและสถาบนัพฒันานกักฎหมาย
มหาชน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงไดจัดใหมีการสัมมนา เร่ือง “หลักการและเหตุผล
ของรางกฎหมาย” ขึน้ เมื่อวันจันทรที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ที่ผานมา เพื่อใหผูปฏิบัติงานของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ ซึ่งเปนองคกรที่มีหนาที่
ความรับผิดชอบโดยตรงในการยกรางกฎหมายและเกี่ยวของกับงานดานนิติบัญญัติของประเทศ 
ไดมีความรูความเขาใจถึงความเปนมาและรูปแบบของหลักการและเหตุผลของรางกฎหมายในระดับ
พระราชบัญญัติ รวมทั้งเปดโอกาสใหมีการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปญหา
และอปุสรรคในเรือ่งดังกลาว เพือ่เปนขอมลูในการวเิคราะหและพจิารณาปรบัปรงุรปูแบบของหลกัการ
และเหตุผลประกอบรางพระราชบัญญัติใหมีความเหมาะสมและใชเปนหลักเกณฑในการถือปฏิบัติ
ไดอยางถูกตองตอไป 
 โดยการจัดสัมมนาในครั้งนี้ นางพงษสวาท กายอรุณสุทธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ
กฤษฎกีา ไดกลาวเปดการสมัมนา จากนัน้ มกีารอภปิราย เรือ่ง “หลกัการและเหตผุลของรางกฎหมาย” 
ประกอบดวย นางกาญจนารัตน ลีวิโรจน สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ และกรรมการกฤษฎีกา  
นายกิตติศักดิ์ จุลสํารวล ผู อํานวยการกองหลักนิติบัญญัติ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
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นายธวิากร ยอดชาญ ผูอาํนวยการฝายนติบิญัญตั ิสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา และนายอภวิฒัน  
คงชาตรี ผูอํานวยการฝายการวิเคราะหการรางกฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยมี 
นายเชวง ไทยยิ่ง ผูอํานวยการสถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เปนผูดําเนินรายการ

 โดยการอภิปรายในหัวขอเรื่องดังกลาวมีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้ 

 นางกาญจนารตัน ลวีโิรจน สมาชกิสภานติบิญัญตัแิหงชาติ และกรรมการกฤษฎีกา ไดแสดง
ความคิดเห็นวา เดิมรางพระราชบัญญัติที่ตรากอนป พ.ศ. ๒๔๗๗ จะไมมีการเขียนบันทึกหลักการ
และเหตุผลประกอบรางพระราชบัญญัติ และเม่ือมีการตรา “ขอบังคับการประชุมและการปรึกษา
ของสภาผูแทนราษฎร พุทธศักราช ๒๔๗๖” ขึ้นใชบังคับก็มิไดกําหนดไวอยางชัดเจนวาการเสนอ
รางพระราชบัญญัติท่ีรัฐบาลหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนผูเสนอตองมีการเขียนหลักการของ
รางพระราชบัญญัติ จะกําหนดเพียงวารางพระราชบัญญัตินั้นตองแบงเปนมาตราและมีบันทึกแสดง
เหตุผลยื่นตอประธานเทานั้น แตอยางไรก็ตาม การพิจารณาในวาระที่หนึ่งของสภาผูแทนราษฎรนั้น 
ขอบงัคบัไดกาํหนดใหทีป่ระชมุลงมตวิาควรจะรบั “หลกัการ” แหงรางพระราชบญัญัตินัน้ไวพจิารณา
หรือไม ถาไมมีผูคัดคานในหลักการ หรือมีผูคัดคานแตที่ประชุมลงมติไมเห็นดวยกับคําคัดคานนั้น 
กใ็หถอืวาทีป่ระชมุยอมรบัรางพระราชบญัญตันิัน้ไวปรกึษาในละเอยีดตอไป บทบญัญติัในสวนนีจ้งึทาํให
หลกัการของรางพระราชบัญญตัใิด ๆ  ทีเ่สนอตอสภาผูแทนราษฎรเพ่ือพจิารณาน้ันเปนสิง่สาํคญัซึง่ตอง
พิจารณาเปนลําดับแรก
 ตอมา “ขอบังคับการประชุมและการปรึกษาของสภาผูแทนราษฎร พุทธศักราช ๒๔๗๗” 
ไดกําหนดเกี่ยวกับหลักการของรางพระราชบัญญัติที่จะเสนอตอสภาผูแทนราษฎรไวอยางชัดเจนวา 
รางพระราชบญัญตันิัน้ตองแบงเปนมาตรา และใหมบีนัทกึขอความเกีย่วกับหลกัการของรางพระราชบญัญตั ิ
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และคําชี้แจงแสดงเหตุผลวามีความจําเปนอยางไรจึงตองตราพระราชบัญญัตินั้น๔ สวนการพิจารณา
ในวาระทีห่นึง่ยงัคงกําหนดใหทีป่ระชุมลงมตวิาจะรบัหลกัการแหงรางพระราชบญัญตันิัน้ไวพจิารณาหรอืไม 
ดังนั้น ขอบังคับการประชุมและการปรึกษาของสภาผูแทนราษฎร พุทธศักราช ๒๔๗๗ ดังกลาว 
จึงถือเปนขอบังคับฉบับแรกท่ีกําหนดใหการเสนอรางพระราชบัญญัติตอสภาผูแทนราษฎรตองมี
บันทึกหลักการและเหตุผลของรางพระราชบัญญัติเสนอมาดวย ซึ่งบทบัญญัตินี้ไดปรากฏตอมา
ในขอบังคับการประชุมและการปรึกษาของสภาผูแทน พุทธศักราช ๒๔๙๐ ขอบังคับการประชุม
ปรกึษาของสภาผูแทน พทุธศักราช ๒๔๙๔ ขอบงัคบัการประชุมและการปรึกษาของสภาผูแทนราษฎร 
พุทธศักราช ๒๔๙๕ และขอบังคับการประชุมปรึกษาของสภาผูแทน พ.ศ. ๒๕๑๓ จนกระทั่ง 
“ขอบังคับการประชุมของสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๒๒” ไดมีการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ
เก่ียวกับการเขียนหลักการของรางพระราชบัญญัติใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยนอกจากจะกําหนด
ใหรางพระราชบัญญตัติองแบงเปนมาตราและตองมบีนัทกึเกีย่วกับหลักการแหงรางพระราชบัญญตัิ 
และเหตผุลในการเสนอรางพระราชบญัญตั ิเหมอืนท่ีเคยกาํหนดไวในขอบงัคับฉบบัอืน่ ๆ  ทีผ่านมาแลว 
ยงัไดกาํหนดให “การเขียนหลกัการน้ันตองกาํหนดโดยชัดแจง” และในกรณทีีเ่ปนการแกไขเพ่ิมเตมิ
หรอืยกเลิกกฎหมายเดิม ใหระบุมาตราท่ีตองการแกไขเพ่ิมเตมิหรอืยกเลิกไวในหลักการหรือจะระบุ
ไวในเหตุผลดวยก็ได๕ 
 ทั้งนี้ การกําหนดใหตองระบุหลักการแหงรางพระราชบัญญัติโดยชัดแจง และในกรณีที่เปนการ
แกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกกฎหมายเดิม ใหระบุมาตราที่แกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกไวในหลักการหรือ
เหตุผลดวยก็ได ตามที่บัญญัติไวในขอบังคับการประชุมของสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๒๒ นั้น 
ก็ไดรับการบัญญัติไวตอมาในขอ ๙๑ ของขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๒๘ และ
ขอ ๙๐ ของขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ แตไดมีการเปล่ียนแปลงการเขียน
หลกัการและเหตผุลของรางพระราชบญัญตัทิีเ่สนอตอสภาผูแทนราษฎรอกีครัง้ใน “ขอบงัคบัการประชมุ
สภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๐” โดยขอ ๙๓ ไดกําหนดให “รางพระราชบัญญัติตองแบงเปนมาตรา
และตองมีบันทึกประกอบ ดังตอไปนี้ (๑) หลักการแหงรางพระราชบัญญัติ และ (๒) เหตุผลในการ
เสนอรางพระราชบัญญัติ รวมท้ังหลักการแหงรางพระราชบัญญัติน้ัน ใหกําหนดโดยชัดแจง” และ
ตัดขอความในสวนที่กําหนดให “ในกรณีที่เปนการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกกฎหมายเดิม ใหระบุ

 ๔ขอบังคับการประชุมและการปรึกษาของสภาผูแทนราษฎร พุทธศักราช ๒๔๗๗ ขอ ๒๕ กําหนดวา
  “ขอ ๒๕ ญัตติรางพระราชบัญญัตินั้นตองแบงเปนมาตรา และใหมีบันทึกขอความดั่งตอไปนี้
  ก. หลักการของรางพระราชบัญญัติ 
  ข. คําชี้แจงแสดงเหตุผลวา มีความจําเปนอยางไรจึ่งตองตราพระราชบัญญัตินั้น
  เมื่อประธานไดรับญัตติรางพระราชบัญญัติที่เสนอมาน้ันและตรวจเห็นถูกตองตามระเบียบขอบังคับแลว ใหสงสําเนาแก
สมาชิกลวงหนาอยางนอย ๓ วันกอนวันนัดประชุม เวนแตกิจการดวน”.
 ๕ขอบังคับการประชุมของสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๒๒ ขอ ๘๙ กําหนดวา
  “ขอ ๘๙ รางพระราชบัญญัติตองแบงเปนมาตรา และตองมีบันทึกประกอบ ดังตอไปนี้ 
  (๑) หลักการแหงรางพระราชบัญญัติ
  (๒) เหตุผลในการเสนอรางพระราชบัญญัติ
  หลักการแหงรางพระราชบัญญัตินั้น ใหกําหนดโดยชัดแจง
  ในกรณีที่เปนการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกกฎหมายเดิม ใหระบุมาตราที่ตองการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกไวในหลักการ
หรือจะระบุไวในเหตุผลดวยก็ได”.
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๑ ๖๗

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

มาตราที่ตองการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกไวในหลักการหรือจะระบุไวในเหตุผลดวยก็ได” ออกไป 
อนัสงผลใหในบันทกึหลักการหรือในเหตุผลของรางพระราชบัญญตัทิีเ่สนอตอสภาผูแทนราษฎร จะระบุ
มาตราท่ีแกไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกหรือไมกไ็ด ซึง่ตอมา “ขอบังคบัการประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑” 
ขอ ๑๐๙ ประกอบขอ ๑๐๑ ก็ไดบัญญัติไวในลักษณะเดียวกัน
 อยางไรก็ดี “ขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗” ขอ ๑๑๒ ไดกลับมา
กาํหนดไวอยางเดยีวกบัขอบงัคบัการประชมุกอนป พ.ศ. ๒๕๔๐ กลาวคอื กาํหนดใหรางพระราชบญัญตัิ
ตองแบงเปนมาตราและตองมีบันทึกหลักการและเหตุผลของรางพระราชบัญญัติ รวมทั้งหลักการ
แหงรางพระราชบัญญัตินั้น ใหกําหนดโดยชัดแจง และในกรณีที่เปนการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก
กฎหมายเดิม ใหระบุมาตราที่ตองการแกไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกไวในหลักการหรือจะระบุไวในเหตุผล
ดวยก็ได 
 แตตอมา “ขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙” ไดมีการแกไข
เพิม่เตมิความในวรรคสองและวรรคสามของขอ ๑๑๒ ของขอบงัคบัการประชมุสภานติบิญัญตัแิหงชาต ิ
พ.ศ. ๒๕๕๗ ดงักลาว จากเดมิทีก่าํหนดให “หลกัการแหงรางพระราชบญัญตันิัน้ ใหกาํหนดโดยชดัแจง” 
ไดแกไขเพ่ิมเตมิเปน “หลกัการแหงรางพระราชบัญญัตินัน้ ใหแสดงไวโดยสงัเขปเพือ่ใหท่ีประชมุสภา
เขาใจถึงความจําเปนหรอืเจตนารมณของรางพระราชบัญญัตนิัน้ ๆ วามคีวามมุงหมายเพ่ือการใด” 
และความเดิมที่กําหนดให “ในกรณีที่เปนการแกไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกกฎหมายเดิม ใหระบุมาตรา
ที่ตองการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกไวในหลักการหรือจะระบุไวในเหตุผลดวยก็ได” ไดแกไขเปน 
“ในกรณีทีเ่ปนการแกไขเพ่ิมเตมิหรอืยกเลิกกฎหมายเดิม ใหระบเุฉพาะมาตราท่ีเปนหลกัทีต่องการ
จะแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกไวในหลักการ หรือจะระบุไวในเหตุผลดวยก็ได แตมิใหถือวามาตรา
ทีไ่ดระบุไวดงักลาวเปนสวนหน่ึงของหลักการ” สาํหรบั “ขอบงัคบัการประชมุสภานติิบญัญติัแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐” ซึง่เปนขอบงัคบัการประชมุในปจจบุนั เมือ่พจิารณาแลวกพ็บวามกีารกาํหนดไวในลกัษณะ
ทํานองเดียวกัน๖ 
 ดงันัน้ ในปจจุบนัไดเปนทีย่ตุวิารางพระราชบัญญตัทิีเ่สนอตอสภา หากเปนการแกไขเพ่ิมเติมหรอื
ยกเลิกกฎหมายเดมิ ตองระบมุาตราทีต่องการแกไขเพิม่เตมิหรอืยกเลิกไวในหลกัการดวย แตไมจาํเปน
ตองระบุทุกมาตรา ใหระบุเฉพาะมาตราท่ีเปนหลักท่ีตองการจะแกไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกเทานั้น 

 ๖ขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๑๐๗ กําหนดวา
  “ขอ ๑๐๗ รางพระราชบัญญตัทิีเ่สนอตอสภาตองแบงเปนมาตรา และตองมีบันทึกประกอบ ดังตอไปนี้
  (๑)  หลักการแหงรางพระราชบัญญัติ
  (๒)  เหตุผลในการเสนอรางพระราชบัญญัติ
  (๓)  บันทึกวิเคราะหสรุปสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ
  ในกรณีที่มีการรับฟงความคิดเห็นและวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากรางพระราชบัญญัติ ใหเสนอมาพรอมกับบันทึก
ประกอบตามวรรคหน่ึง และถาตองจัดทาํกฎหมายลําดบัรองตามรางพระราชบัญญตัใิหเสนอแผนการจัดทาํกฎหมายลําดบัรองท่ีแสดง
กรอบเวลาและสาระสําคัญมาพรอมกันดวย
  หลักการแหงรางพระราชบัญญัตินั้น ใหแสดงไวโดยสังเขปเพื่อใหที่ประชุมสภาเขาใจถึงความจําเปนหรือเจตนารมณของ
รางพระราชบัญญตันิัน้ ๆ วามีความมุงหมายเพื่อการใด
  ในกรณีที่เปนการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกกฎหมายเดิม ใหระบเุฉพาะมาตราทีเ่ปนหลกัทีต่องการจะแกไขเพิม่เตมิหรอืยกเลกิ
ไวในหลักการ หรือจะระบุไวในเหตุผลดวยก็ได แตมิใหถือวามาตราที่ไดระบุไวดังกลาวเปนสวนหนึ่งของหลักการ
      ฯลฯ    ฯลฯ”.

63-79-MAC6.indd   6763-79-MAC6.indd   67 7/12/18   1:21 PM7/12/18   1:21 PM

creo




พ.ค. - มิ.ย. ๖๑๖๘

หลักการและเหตุผลของร่างกฎหมาย

จุลนิติ

และมาตราที่ไดระบุไวดังกลาวไมถือเปนสวนหนึ่งของหลักการ อยางไรก็ตาม สําหรับหลักการ
แหงรางพระราชบัญญัติที่กําหนด “ใหแสดงไวโดยสังเขป” นั้น ไดกอใหเกิดปญหาในการตีความวา
มีขอบเขตมากนอยเพียงใด เพราะอาจตีความวาหมายถึงใหเปนไปโดยยอ หรือไมจําเปนตองระบุ
ในสาระสําคัญก็ได ซึ่งหากกลับไปใชถอยคําวา “ใหกําหนดโดยชัดแจง” เหมือนท่ีผานมาแลวจะมี
ความชัดเจนกวาและไมเกดิปญหาความคลมุเครอื โดยเฉพาะในการพจิารณาแกไขเพิม่เติมรางพระราชบญัญตัิ
ที่กระทบตอหลักการในชั้นการพิจารณาของฝายนิติบัญญตัิ กลาวคือ
 ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติของสภาซ่ึงกระทําเปนสามวาระ โดย “วาระท่ีหนึ่ง” เปน
การพิจารณาเพื่อรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติไวพิจารณา “วาระที่สอง” เปนการพิจารณา
รางพระราชบญัญตัเิปนรายมาตราโดยคณะกรรมาธกิารทีส่ภาตัง้หรอืกรรมาธกิารเตม็สภา และ “วาระทีส่าม” 
เปนการพจิารณาใหความเห็นชอบประกาศใชเปนกฎหมาย ซึง่ในวาระท่ีหนึง่ สภาจะตองพจิารณาหลักการ
แหงรางพระราชบัญญัติที่เสนอเปนเบื้องตนวาจะรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัตินั้นไวพิจารณา
หรือไม หรือกลาวอีกนัยหน่ึงคือ เพื่อลงมติวาจะรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติไวพิจารณา
ตอไปหรือไม สภาจําเปนตองทราบถึงสาระสําคัญท่ีกําหนดไวในหลักการแหงรางพระราชบัญญัติ
ทีเ่สนอน้ัน ซึง่สอดคลองกบัขอบงัคบัการประชุมทีก่าํหนดใหรางพระราชบัญญตัทิีเ่สนอตองประกอบดวย
หลักการแหงรางพระราชบัญญัติ
 เม่ือสภาไดพิจารณารับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติในวาระท่ีหนึ่งแลว ในช้ันการพิจารณา
ของคณะกรรมาธิการ จะกาํหนดใหสมาชกิสภาท่ีเหน็สมควรแกไขเพ่ิมเตมิมาตราใด สามารถ “แปรญตัต”ิ 
เพือ่แกไขเพิม่เตมิมาตราในรางพระราชบัญญตัไิด โดยในการแปรญัตตขิอแกไขเพิม่เตมิมาตราใด ๆ  นัน้ 
แตเดิมไมมกีารกําหนดเก่ียวกับการแปรญัตติวาจะกระทบตอหลักการแหงรางพระราชบัญญตัไิดหรอืไม 
อยางไร จนกระทัง่ ขอ ๑๐๐ ของขอบงัคบัการประชมุของสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดกาํหนดให 
“การแปรญัตติเพิ่มมาตราข้ึนใหม หรือตัดทอน หรือแกไขเพ่ิมเติมมาตราเดิม ตองไมขัดกับ
หลักการแหงรางพระราชบัญญัตินั้น” ซึ่งการกําหนดไมใหสมาชิกสภาแปรญัตติที่ขัดกับหลักการ
แหงรางพระราชบัญญัติดังกลาวไดถูกบัญญัติไวในขอบังคับการประชุมตลอดมาจนถึงปจจุบัน 
โดยขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดจํากัดการแปรญัตติของสมาชิกไว
ในขอ ๑๑๗ สวนคณะกรรมาธิการที่พิจารณารางพระราชบัญญัติกําหนดไวในขอ ๑๑๕
 อยางไรก็ดี แมวาขอบังคับการประชุมจะกําหนดจํากัดการแปรญัตติของสมาชิกและการแกไข
ของคณะกรรมาธิการไมใหขดักบัหลักการแหงรางพระราชบัญญตั ิ เพือ่ใหการพิจารณารางพระราชบัญญตัิ
ของฝายนิติบัญญัติตองยึดถือหลักการแหงรางพระราชบัญญัตินั้นเปนสําคัญ และเปนการจํากัดอํานาจ
ของฝายนิติบัญญัติในการเขาไปแทรกแซงการดําเนินการตามนโยบายของฝายบริหารสําหรับกรณีที่
รางพระราชบัญญัติดังกลาวเปนรางพระราชบัญญัติที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรี หรือเก่ียวของกับการ
บริหารงานของฝายบริหาร ก็ตาม แตมิไดหมายความวาสมาชิกหรือกรรมาธิการจะแกไขเพ่ิมเติม
รางพระราชบัญญัตินั้นไมไดเลย เพราะหากการแกไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนมาตรานั้นยังคงอยูใน
หลักการแหงรางพระราชบัญญัตินั้น ก็สามารถกระทําได และในทางปฏิบัติหากมีความจําเปนตอง
ดําเนินการเพิ่มมาตราขึ้นใหม หรือตัดทอน หรือแกไขเพิ่มเติมมาตราเดิมที่ขัดกับหลักการ
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

แหงรางพระราชบัญญตันิัน้ กส็ามารถกระทําไดโดยอาศัย “การเสนอญัตติใหมกีารยกเวนขอบงัคบั
การประชุม” ในขอที่กําหนดหามการกระทําดังกลาวไว ซึ่งหากท่ีประชุมมีมติใหยกเวนขอบังคับ
ดงักลาวแลว ยอมสามารถดาํเนนิการเพ่ิมมาตราข้ึนใหม หรอืตัดทอน หรอืแกไขเพิม่เตมิมาตราเดิม
ที่ขัดกับหลักการแหงรางพระราชบัญญัตินั้นได แตในการยกเวนขอบังคับการประชุมนั้นอาจสงผลให
สมาชิกทั้งที่ไดแปรญัตติและไมไดแปรญัตติสามารถอภิปรายเพื่อเพิ่มมาตราขึ้นใหม หรือตัดทอน หรือ
แกไขเพิ่มเติมมาตราเดิมที่ขัดกับหลักการของรางพระราชบัญญัติไดอยางกวางขวาง และอาจกระทบ
ตอเจตนารมณและหลกัการสาํคญัแหงรางพระราชบญัญัตนิัน้ได อนัสงผลตอขอบเขตและวตัถปุระสงค
ของรางพระราชบัญญัติที่ผูเสนอกฎหมายนั้นตองการ

 นายธิวากร ยอดชาญ ผู อํานวยการฝายนิติบัญญัติ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ไดแสดงความคดิเหน็วา แนวทางในการเขยีนบนัทกึหลกัการของรางพระราชบญัญตัทิีผ่านมาจะยดึถอื
ตามขอบงัคบัการประชมุสภาในขณะน้ันประกอบกับแนวทางปฏบิตัขิองสาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
โดยแนวทางเบื้องตนในการเขียนบันทึกหลักการมี ๕ ประการ ดังนี้
 ๑.  ตองใชถอยคําสั้น กะทัดรัด และชัดเจน
 ๒.  สรุปสาระสําคัญใหชัดเจนวาแกไขเพิ่มเติมเรื่องอะไรหรือประเด็นใด
 ๓.  เหตุผลที่ตองแกไขในเร่ืองดังกลาวเพื่ออะไร
 ๔.  ไมตองเขียนบทเฉพาะกาลในบันทึกหลักการ
 ๕.  ตองสอดคลองกบัขอบงัคบัการประชุมสภาทีใ่ชบงัคบัอยูในขณะนัน้ โดย “หลกัการ” ตองกาํหนด
สาระใหพอเขาใจวาผูเสนอมีความประสงคจะแกไขบทบัญญัติเดิมใหเปนอยางไร และยืดหยุนเพียงพอ
ทีจ่ะใหสมาชกิแปรญตัตไิดโดยไมขดักบัสาระสาํคญัของการแกไขของหนวยงานเจาของเร่ือง และตอง “ระบุ
เลขมาตรา” ภายในวงเลบ็ในตอนทายเพือ่ใหทราบวาแกไขมาตราใดบาง แตเลขมาตรามใิชสาระสาํคญั
ของหลักการ
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๑๗๐

หลักการและเหตุผลของร่างกฎหมาย

จุลนิติ

 สําหรับ “รูปแบบการเขียนหลักการแหงรางพระราชบัญญัติ” สามารถแบงตามลักษณะของ
กฎหมายได ดังนี้

 ๑. รางพระราชบัญญัติฉบับใหม
  หลักการแหงรางพระราชบัญญัติฉบับใหม ใชรูปแบบวา

  โดยมีแนวทางการเขียน ดังนี้
  -  การระบุชื่อกฎหมายน้ันใหตัดคําวา “รางพระราชบัญญัติ” และคําวา “พ.ศ. ....” ออก
  -  ในกรณีที่ชื่อกฎหมายมีคําวา “วาดวย” อยูหนาชื่อ ใหตัดคําวา “วาดวย” ออก เพื่อไมให
ซํ้ากับคําวา “ใหมีกฎหมายวาดวย...”
  -  ในกรณีที่ชื่อกฎหมายข้ึนตนดวยคํากิริยา ใหทําเปนคํานามโดยเพ่ิมคําวา “การ”
  -  ในกรณทีีร่างกฎหมายฉบบัใหมมสีาระสาํคญัเฉพาะเรือ่งเพยีงหลกัการเดยีว เชน การเวนคนื
อสังหาริมทรัพยหรือการจัดตั้งหนวยงานของรัฐ จะนําสาระสําคัญของรางกฎหมายน้ันมากําหนดเปน
หลักการ
  ตวัอยางเชน รางพระราชบญัญตัสิงเสรมิกฬีาอาชพี พ.ศ. .... หลกัการคอื “ใหมกีฎหมายวาดวย
การสงเสริมกีฬาอาชีพ” และรางพระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหวางประโยชน
สวนบคุคลกบัประโยชนสวนรวม พ.ศ. .... หลกัการคอื “ใหมกีฎหมายวาดวยความผดิเกีย่วกบัการขดักนั
ระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม” เปนตน

 ๒. รางพระราชบัญญัติฉบับปรับปรุง
  หลักการแหงรางพระราชบัญญัติฉบับปรับปรุง ใชรูปแบบวา

  
  โดยแนวทางในการเขียนจะมีลักษณะเชนเดียวกับกรณีรางพระราชบัญญัติฉบับใหม
  ตวัอยางเชน รางพระราชบญัญตัวิธิกีารงบประมาณ พ.ศ. .... หลกัการคอื “ปรบัปรงุกฎหมาย
วาดวยวิธีการงบประมาณ” และรางพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. .... หลักการคือ 
“ปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว” เปนตน

“ใหมีกฎหมายวาดวย ................................................”

“ปรับปรุงกฎหมายวาดวย ................................................”

(ระบุชื่อกฎหมาย)

(ระบุชื่อกฎหมาย)
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๑ ๗๑

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 ๓.  รางพระราชบัญญัติฉบับแกไขเพิ่มเติม
  แบงออกเปน ๒ กรณี ดังนี้
  (ก)  กรณีที่มีหลักการของเร่ืองที่จะแกไขเพิ่มเติมหนึ่งหรือสองประเด็น ใชรูปแบบวา
  

      โดยแนวทางในการระบุเรื่องหรือกลุมเรื่องที่ประสงคจะแกไขเพิ่มเติม เพิ่ม หรือยกเลิก 
กรณีที่มีหนึ่งหรือสองหลักการนั้นจะเขียนตอเนื่องกัน
      ตัวอยางเชน รางพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... หลักการคือ 
“แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เพื่อเพิ่มอัตราโทษกรณีความผิดที่กระทํา
ตอแรงงานเด็ก (แกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๔๔ และมาตรา ๑๔๘ และเพ่ิมมาตรา ๑๔๘/๑ และมาตรา 
๑๔๘/๒)” เปนตน

  (ข)  กรณีที่มีหลักการของเร่ืองที่จะแกไขเพิ่มเติมหลายประเด็น
      การเขยีนหลักการในกรณน้ีีจะมีการจดัแบงเรือ่งหรอืกลุมเรือ่งทีป่ระสงคจะแกไขเพิม่เตมิ
เพิ่ม หรือยกเลิก ออกเปนวงเล็บ ตามรูปแบบ ดังนี้     
      

      โดยแนวทางการเขียนหลักการจะระบุเรือ่งในสาระสําคญัทีไ่ดมกีารเสนอแกไขเปนกรอบ
กวาง ๆ แตเพียงพอที่จะเขาใจไดวาเปนการแกไขเรื่องใด และระบุเลขมาตราเปนวงเล็บตอทาย
ขอความ เพื่อใหมีการแปรญัตติแกไขหรือเพ่ิมเติมรายละเอียดตาง ๆ ไดตามสมควร ซึ่งจะทําใหเรื่อง
ที่แกไขน้ันมีความสมบูรณเหมาะสมแกการใชบังคับเปนกฎหมายได เวนแตเรื่องท่ีเปนเหตุผลหลัก
หรือเปนสาระสําคัญของการเสนอแกไขครั้งน้ันจะตองระบุไวอยางชัดเจน ทั้งนี้ การระบุเลขมาตรา
ที่มีการแกไขเพ่ิมเติมดังกลาว ใหระบุเลขมาตราท่ีมีการแกไขตามลําดับ แตหากเปนการแกไขวรรค
หรืออนุมาตราจะตองระบุเลขมาตรากอนแลวจึงระบุลําดับวรรคหรืออนุมาตราท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม
ไปตามลําดับ
      นอกจากนี้ ตองไมนําเนื้อหาที่เปนรายละเอียดของรางพระราชบัญญัติมาใสไวใน
หลักการ และไมตองเขียนบทเฉพาะกาลในหลักการดวย เพราะเนื้อหาของรางพระราชบัญญัติจะเปน
เครื่องช้ีวาจําเปนตองมีบทเฉพาะกาลหรือไม หากเขียนบทเฉพาะกาลไวในหลักการแลวตอมามีการ
แกไขรางกฎหมายซ่ึงจําเปนตองมีบทเฉพาะกาลเพ่ิมเติมจะทําใหเขียนเพิ่มไมไดเพราะถูกจํากัดไวใน
หลักการแลว

 แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ ........................................... พ.ศ. .... ดังตอไปนี้
 (๑) ........................................... (แกไขเพิ่มเติมมาตรา .. เพิ่มมาตรา .. และยกเลิกมาตรา ..)
 (๒) ........................................... (แกไขเพิ่มเติมมาตรา .. เพิ่มมาตรา .. และยกเลิกมาตรา ..)  
 (๓) ........................................... (แกไขเพิ่มเติมมาตรา .. เพิ่มมาตรา .. และยกเลิกมาตรา ..)

 แกไขเพิม่เตมิพระราชบญัญติั .......................... พ.ศ. .... เพ่ือ .............................................         
  .............................. (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ... เพิ่มมาตรา ... และยกเลิกมาตรา ...)

(ระบุเรื่องหรือกลุมเรื่อง

ที่แกไขเพิ่มเติม)

(ระบุเรื่องที่แกไขเพิ่มเติม)

(ระบุเรื่องที่แกไขเพิ่มเติม)
(ระบุเรื่องที่แกไขเพิ่มเติม)
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๑๗๒

หลักการและเหตุผลของร่างกฎหมาย

จุลนิติ

      ตวัอยางเชน รางพระราชบัญญตักิารบรหิารหนีส้าธารณะ (ฉบบัที ่ ..) พ.ศ. .... หลกัการคือ 
      “แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังตอไปนี้
      (๑) แกไขเพ่ิมเติมบทนิยามคําวา “หน้ีสาธารณะ” และ “รฐัวิสาหกิจ” และเพ่ิมบทนิยาม
คําวา “ธรุกิจบริหารสินทรัพย” และ “ธุรกิจประกันสินเชื่อ” (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๔)
                ฯลฯ    ฯลฯ
      (๕) แกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑการลงทุนของกองทุนบริหารเงินกูเพื่อการปรับโครงสราง
หนีส้าธารณะและพฒันาตราสารหนีใ้นประเทศ (แกไขเพิม่เตมิมาตรา ๓๖/๘ และยกเลกิมาตรา ๓๖/๙)
      (๖)  แกไขเพิม่เติมอาํนาจหนาทีข่องคณะกรรมการกองทุนบรหิารเงนิกูเพือ่การปรบัโครงสราง
หนี้สาธารณะและพัฒนาตราสารหนี้ในประเทศ (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๖/๑๑ และมาตรา ๓๖/๑๒)”

 ๔.  รางพระราชบัญญัติฉบับยกเลิกกฎหมายอื่น
  แบงออกเปน ๔ กรณี แตละกรณีใชรูปแบบ ดังนี้

  (ก)  กรณียกเลิกกฎหมายฉบับเดียว

 
      ตัวอยางเชน รางพระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๖ ลงวันที่ 
๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๔ พ.ศ. .... หลักการคือ “ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๖ 
ลงวันที่ ๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๔”

  (ข)  กรณียกเลิกกฎหมายฉบับเดียว แตกฎหมายน้ันมีกฎหมายฉบับแกไขเพิ่มเติมดวย 

      ตวัอยางเชน รางพระราชบญัญตัยิกเลกิพระราชบญัญตักิารซือ้ขายสนิคาเกษตรลวงหนา 
พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. .... หลักการคือ “ยกเลิกกฎหมายวาดวยการซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา” 

  (ค)  กรณียกเลิกกฎหมายสองฉบับหรือสามฉบับ

      ตัวอยางเชน รางพระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๔ ประกาศ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๐ และประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๕ พ.ศ. .... หลักการคือ “ยกเลิกประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๔ ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๐ และประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๕”

  (ง)  กรณียกเลิกกฎหมายหลายฉบับ 
     

      ตวัอยางเชน รางพระราชบัญญตัยิกเลิกกฎหมายบางฉบับทีไ่มเหมาะสมกับกาลปจจุบนั 
พ.ศ. .... หลักการคือ “ยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ไมเหมาะสมกับกาลปจจุบัน”

ยกเลิก ...............................................................................................................

ยกเลิก ..............................................................................................................

ยกเลิกกฎหมายวาดวย .....................................................................................

(ระบุชื่อกฎหมาย)

(ระบุชื่อกฎหมาย)

(ระบุชื่อกฎหมาย โดยระบุเปนกลุม)

ยกเลิก ..............................................................................................................(ระบุชื่อกฎหมาย) (ระบุชื่อกฎหมาย) และ (ระบุชื่อกฎหมาย)
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๑ ๗๓

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 จากนัน้ ผูเขารวมการสัมมนาไดซกัถามและแลกเปล่ียนความคิดเหน็กบัวทิยากรผูทรงคุณวฒุิ 
ในประเด็นปญหาเกีย่วกบัหลกัการของรางกฎหมายในช้ันการพจิารณาของสภานติบิญัญัตแิหงชาต ิดงันี้

 (๑) กรณรีางพระราชบญัญัติแกไขเพิม่เติมซึง่มหีลายหลกัการ สภาสามารถลงมตริบัหลักการ
เฉพาะบางเรื่องหรือไมรับบางเรื่องไดหรือไม อยางไร
   ประเด็นนี้ยังไมเปนที่ยุติเพราะไดมีความเห็นแตกตางกัน โดยฝายหนึ่งเห็นวาการกําหนด
หลักการไดมีการแยกยอยออกเปนขอ ๆ อยางชัดแจง ซึ่งไมแตกตางจากการเสนอแกไขเพ่ิมเติม
รางพระราชบัญญตัหิลายฉบับ ฉบบัละหน่ึงหลักการ เพยีงแตเสนอรวมมาในคราวเดียวกันเพ่ือประหยัด
เวลาในการพจิารณาของสภา ดงันัน้ การรบัหลกัการบางเรือ่งจึงกระทาํได และสามารถพจิารณาเฉพาะ
หลกัการในเร่ืองทีส่ภารับไวไดตอไปในวาระท่ีสองและวาระท่ีสาม แตอกีฝายหนึง่เหน็วา การท่ีขอบงัคบั
การประชมุสภานติบัิญญตัแิหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๑๑๒ กาํหนดให “การพจิารณารางพระราชบญัญตัิ
ในวาระท่ีหนึ่ง ใหพิจารณาและลงมติวาจะรับหลักการหรือไมรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติน้ัน” 
เปนการจาํกดัอาํนาจของสภาใหลงมตไิดเพยีงวาจะรบัหรอืไมรบัหลกัการเทานัน้ หรอืตองรบัหรอืไมรบั
หลักการทั้งหมดที่เสนอมาในรางพระราชบัญญัติ จะรับหรือไมรับแตเพียงบางสวนไมได
   อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบตัทิีผ่านมา หากท่ีประชุมสภาสวนใหญมคีวามเห็นวาจะรับหลักการ
แหงรางพระราชบญัญตัฉิบบัแกไขเพิม่เตมิแตเพียงบางขอ คณะกรรมาธกิารวสิามญักจิการสภานติบิญัญตัิ
แหงชาติ จะติดตอประสานงานใหหนวยงานผูรับผิดชอบยื่นขอถอนรางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว
ออกจากการพิจารณา เพ่ือดาํเนินการปรับปรุงแลวเสนอเปนฉบับใหมทีก่าํหนดเพียงประเด็นทีส่ภาพรอม
จะลงมติรบัหลกัการ เชน กรณรีางพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไดมี
หนังสือแจงขอถอนรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับที่ไดเสนอไวเดิม และเสนอฉบับใหม
ที่เปนการแกไขเฉพาะในสวนมาตรการเพื่ออนุวัติการตามพันธกรณีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย
การตอตานการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ ที่ประเทศไทยไดใหสัตยาบันเขารวมเปนภาคีแทนรางฉบับเดิม
ทีม่หีลกัการเก่ียวกบัการแกไขเพิม่เตมิอาํนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. กระบวนการไตสวนขอเทจ็จรงิ 
การตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน การฟองคดีและการดําเนินคดีในชั้นศาลรวมอยูดวย เปนตน

 (๒) ระหวางคําวา “เกินหลักการ” กับ “ขัดหลักการ” ที่ถูกตองควรใชคําใด
   จากการตรวจสอบพบวา ขอบังคับการประชุมสภาท่ีผานมา อาทิ ขอ ๑๐๐ วรรคสาม 
ของขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๒๒, ขอ ๑๐๐ วรรคสาม ของขอบังคับการประชุม
สภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๒๘, ขอ ๙๙ วรรคสาม ของขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร 
พ.ศ. ๒๕๓๕, ขอ ๑๐๒ วรรคสาม ของขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๐, ขอ ๑๑๐ 
วรรคสาม ของขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๔, ขอ ๑๑๕ วรรคสาม ของขอบังคับ
การประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙, ขอ ๑๒๓ วรรคสาม ของขอบังคับการประชุม
สภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑, ขอ ๑๒๑ วรรคสาม ของขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ และขอ ๑๑๗ ของขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใชถอยคํา
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๑๗๔

หลักการและเหตุผลของร่างกฎหมาย

จุลนิติ

ในลักษณะเดียวกันวา “การแปรญัตติเพิ่มมาตราขึ้นใหม หรือตัดทอน หรือแกไขมาตราเดิม ตองไมขัด
กบัหลกัการแหงรางพระราชบญัญตันิัน้” ตลอดมา โดยไมพบวามกีารใชคาํวา “เกนิหลกัการ” ในขอบงัคับ
การประชุมแตอยางใด ดังนั้น จึงตองใชคําวา “ขัดหลักการ” จึงจะถูกตอง

 (๓) การแกไขเพิ่มเติมรางพระราชบัญญัติในลักษณะใดบางที่เปนการ “ขัดหลักการ”
   เนื่องจากสาระของกฎหมายแตละฉบับมีความแตกตางหลากหลาย ดังนั้น การวินิจฉัยวา
การแกไขเพิม่เตมิในลกัษณะใดบางทีเ่ปนการขดัตอหลกัการ จงึไมอาจกาํหนดเปนหลกัเกณฑตายตวัได  
แตตองพิจารณาเปนรายกรณี ทั้งนี้ ในเบื้องตนสามารถพิจารณาไดจากแนวทางปฏิบัติที่ผานมา ดังนี้
   (๒.๑) กรณกีฎหมายฉบบัใหมหรอืกฎหมายฉบบัปรบัปรงุ หลกัการของกฎหมายลักษณะน้ี
เปนถอยคาํกวาง ๆ วา “ใหมกีฎหมายวาดวย...” หรอื “ปรบัปรงุกฎหมายวาดวย...” ดงันัน้ การแปรญตัติ
แกไขเพ่ิมเติมรางพระราชบัญญตัจิงึสามารถกระทําไดอยางกวางขวาง อยางไรก็ตาม บางกรณีอาจมีการ
แกไขเพ่ิมเติมทีข่ดัตอหลักการได เชน หากหลักการของกฎหมาย คอื “ใหมกีฎหมายวาดวยการสงเสริม...” 
แตจะขอแกไขชื่อกฎหมายเปน “พระราชบัญญัติวาดวยการควบคุม...” กรณีเชนนี้ยอมขัดตอหลักการ 
เพราะผลของการแกไขทําใหชือ่ของกฎหมายไมสือ่วามหีลกัการสาํคญัเปนการสงเสรมิการดําเนนิการตาง ๆ 
ตามที่กฎหมายกําหนด แตจะสื่อวาเปนกฎหมายที่มีกลไกเปนการควบคุมเปนสําคัญ 
        ทั้งนี้ หากชื่อของกฎหมายและหลักการไมสื่ออยางชัดเจนวาเปนกฎหมายสงเสริม
หรอืกฎหมายควบคุม เชน หลักการ คอื “ใหมกีฎหมายวาดวยการคางาชาง” แตขอแกไขชือ่กฎหมาย
เปน “พระราชบัญญัติงาชาง” กรณีเชนนี้จะตองพิจารณาจากเนื้อหาของรางพระราชบัญญัติ ซึ่งพบวา
ครอบคลุมทั้งการครอบครอง การนําเขา และการสงออก ซึ่งกวางกวาการคางาชาง ดังนั้น การแกไข
ชือ่ดงักลาวจงึไมขดักบัเนือ้หาของรางพระราชบัญญตั ิและสามารถกระทําไดโดยไมถอืวาขดัตอหลกัการ 
หรือกรณทีีห่ลกัการ คอื “ใหมกีฎหมายวาดวยความรับผดิทางแพงเพือ่ความเสียหายจากมลพิษนํา้มนั” 
แตขอแกไขช่ือกฎหมายเปน “พระราชบัญญัติความรับผิดทางแพงตอความเสียหายจากมลพิษนํ้ามัน
อันเกิดจากเรือ พ.ศ. ....” เพื่อใหชัดเจนยิ่งขึ้น ยอมไมขัดตอหลักการ
        สวนกรณทีีก่ารแกไขเพิม่เตมิมผีลทาํใหรางพระราชบญัญตักิลายเปนรางพระราชบญัญตัิ
เกีย่วดวยการเงนิ เชน การเพิม่เตมิเรือ่งกองทนุ การจดัตัง้องคกรขึน้ใหม หรอืการเพิม่ราชการสวนภมูภิาค
จากเดมิทีม่เีพยีงราชการสวนกลาง แมจะไมถอืวาเปนการขดัตอหลกัการ แตสภาตองสงรางพระราชบญัญัตนิัน้
ใหนายกรัฐมนตรีรับรองตามขั้นตอนที่รัฐธรรมนูญกําหนดตอไป
   (๒.๒) กรณกีฎหมายฉบบัแกไขเพิม่เตมิ โดยท่ีหลกัการของกฎหมายฉบับแกไขเพิม่เตมิตอง
ระบใุหชดัเจนวาตองการแกไขเพิม่เตมิในเรือ่งใดบาง ดงันัน้ การแกไขเพิม่เตมิเนือ้หาของรางพระราชบัญญตัิ 
จึงอาจมีกรณีที่ขัดตอหลักการไดมากกวากรณีกฎหมายฉบับใหมหรือฉบับปรับปรุง เชน หลักการคือ 
“แกไขช่ือคณะกรรมการ” แตขอแกไของคประกอบของคณะกรรมการ ถอืวาขดัตอหลักการเพราะมีผลให
คณะกรรมการชดุเดิมพนจากตาํแหนง หรอืหลกัการคอื “แกไขอาํนาจหนาทีค่ณะกรรมการ” แตขอแกไข
ชื่อคณะกรรมการใหม ก็ถือวาขัดตอหลักการที่ตองการแกไขเพียงอํานาจหนาที่เทานั้น หรือหลักการ
เปนการ “เพิม่บทกาํหนดโทษทางอาญาในกรณ.ี..” แตมกีารขอแกไขเพิม่เตมิ “โทษทางปกครอง” กถ็อืวา
ขัดตอหลักการเชนเดียวกัน
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๑ ๗๕

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

        อยางไรก็ตาม ในการประชุมคณะกรรมาธิการวสิามญักจิการสภานิตบิญัญตัแิหงชาติ 
ครั้งที่ ๔๕/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ไดมีมติเรื่องแนวทางการขอแกไขเพ่ิมเติม
รางพระราชบัญญัติขัดตอหลักการวา คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติคณะใด
ที่ประสงคจะขอแกไขเพิ่มเติมรางพระราชบัญญัติขัดตอหลักการ ใหมีหนังสือแจงคณะกรรมาธิการ
วสิามญักจิการสภานติบิญัญตัแิหงชาต ิ(วปิ สนช.) เพือ่พจิารณาในเบือ้งตนกอน เมือ่พจิารณาแลวจะเปน
ผูสงเรือ่งพรอมความเหน็ไปยงัคณะกรรมการประสานงานสภานติบิญัญตัแิหงชาต ิ (ปนช.) หรอืวปิรฐับาล
เพือ่พิจารณาและเสนอคณะรฐัมนตรตีอไป หากวปิรฐับาลแจงผลการพจิารณากลบัมาเปนประการใดแลว
ก็จะแจงใหคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติคณะนั้นไดรับทราบและดําเนินการ
ในสวนที่เกี่ยวของตอไป
        อนึง่ สาํหรบักรณทีีม่กีารเสนอรางพระราชบัญญตัโิดยสมาชกิสภานติบิญัญตัแิหงชาติ 
และคณะรัฐมนตรีเสนอรางประกบ โดยสภามีมตใิหรวมท้ังสองรางพิจารณา โดยถือเอารางท่ีคณะรัฐมนตรี
เสนอเปนหลักในการพิจารณา แมรางพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับจะมีหลักการบางสวนแตกตางกัน 
แตหากการขอแกไขเพิ่มเติมอยูในกรอบของหลักการไมวาจะเปนของรางพระราชบัญญัติฉบับใดแลว 
สามารถกระทําไดโดยไมถือวาขัดตอหลักการ

 นายกิตตศิกัดิ ์ จลุสาํรวล  ผูอาํนวยการกองหลักนติบิญัญตั ิสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ไดแสดงความคิดเห็นวา นอกจากหลักการแหงรางพระราชบัญญัตแิลว สิง่ทีม่าพรอมกับรางพระราชบัญญตัิ
อกีสิง่หนึง่กค็อื “เหตผุลของรางพระราชบญัญตั”ิ โดยจะเปนสิง่ทีบ่อกใหทราบถงึเหตผุลหรอืความจาํเปน
ในการตราพระราชบัญญัตินั้น เพื่อใหทราบถึงวัตถุประสงคและเจตนารมณที่ตองมีการตรากฎหมาย
ขึน้ใชบังคบั แกไขเพิม่เตมิ หรอืยกเลกิกฎหมาย รวมทัง้ใชเปนเครือ่งมอืในการตคีวามเพือ่ใชบงัคบักฎหมาย
ฉบบันัน้ดวย ทัง้นี ้การทีบ่นัทกึเหตผุลเปนสวนทีแ่สดงเจตนารมณของการมกีฎหมาย ดงันัน้ การพิจารณา
ถอยคําและรูปแบบของบันทึกเหตุผลจึงตองพิจารณาจากบันทึกเหตุผลของหนวยงานในการเสนอ
รางพระราชบญัญตันิัน้เปนหลกั ประกอบกับเหตุผลของการมีกฎหมายฉบับใดฉบับหน่ึงกเ็ปนเหตุผล
เฉพาะของกฎหมายฉบับนัน้  ๆ  หรือแตกตางกันไปในกฎหมายแตละฉบับ ดวยเหตุนี ้แนวทางการเขียน
บันทึกเหตุผลจึงไมสามารถกําหนดรายละเอียดของเน้ือหาไดอยางชัดเจนเหมือนกรณีของบันทึก
หลักการ จะกระทําไดเพียงกําหนดเปนแนวทางหรือกรอบกวาง ๆ ดังนี้
 ๑.  เนือ้หาของบนัทกึเหตผุลตองเปนการนาํเสนอขอเทจ็จรงิทีแ่สดงถงึเหตผุลและความจาํเปน
ทีจ่ะตองตราพระราชบญัญตันิีข้ึน้ เชน มกีารพัฒนาทางดานเทคโนโลยี หรอืแนวความคิดในทางกฎหมาย 
โดยเขียนใหเปนรูปธรรมมากที่สุด และในกรณีที่รางพระราชบัญญัติน้ันมีการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก
บทบัญญัติใด ๆ ก็ตองเขียนใหผูอานทราบวามกีารกาํหนดหรอืแกไขปรบัปรงุประเดน็สาํคญัในเรือ่งใด
ทีแ่ตกตางไปจากเดิม สวนกรณทีีเ่ปนรางพระราชบัญญตัยิกเลิกกฎหมายอื่น ก็ตองเขียนใหทราบวากฎหมาย
ที่จะถูกยกเลิกนั้น มีขอบกพรองอยางใด เชน ลาสมัย หรือไมมีการปฏิบัติตาม เปนตน
 ๒.  การเขียนบันทกึเหตุผลตองมีการกลาวถึงเน้ือหาของรางพระราชบัญญัตินั้น ๆ ครบถวน 
ใชถอยคําสละสลวย กระชับ ชัดเจน และเขาใจงาย ไมสั้นหรือยาวเกินไป โดยแนวทางที่เหมาะสมก็คือ
ประมาณครึ่งหนากระดาษ
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 ๓. ในบนัทกึเหตผุลจะมกีารใชคาํวา “สถานการณ” “สภาวการณ” และ “สภาพการณ” ปะปนกนั 
จงึกําหนดหลกัในการใชคาํดงักลาว ดงันี้
  -  กรณีที่อางถึงเหตุการณที่เปนไปตามธรรมชาติ ควรใชคําวา “สภาวการณ” เนื่องจากตาม
พจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ กาํหนดใหคาํนีเ้ปนคาํนาม มคีวามหมายวา “เหตกุารณ
ที่เปนไปตามธรรมชาติ เชน บานเมืองตกอยูในสภาวการณเดือดรอนเพราะภัยธรรมชาติ”
  -  กรณีอางถึงเหตุการณที่กําลังเปนไปอันมีลักษณะเปนชวงเวลาที่แสดงการเปลี่ยนแปลง
ของเหตกุารณนัน้ ควรใชคาํวา “สถานการณ” เนือ่งจากตามพจนานกุรมฯ มคีวามหมายวา “เหตกุารณ
ท่ีกําลังเปนไป เชน สถานการณบานเมืองเปนปรกติดี”
  -  กรณอีางถงึเหตุการณตามธรรมดาหรอืตามธรรมชาตซิึง่มลีกัษณะเปนสภาพของเหตกุารณ
ในขณะนัน้ ควรใชคาํวา “สภาพการณ” เนือ่งจากพจนานุกรมฯ ไมไดใหความหมายไว จงึตองพจิารณา
จากคําวา “สภาพ” และคําวา “การณ
 ๔. ตองกําหนดเหตุผลและความจําเปนทีต่องใชระบบคณะกรรมการหรือระบบอนุญาต รวมท้ัง
เหตผุลและความจาํเปนทีต่องใชโทษอาญาสาํหรบัความผดิรายแรงเพือ่ใหสอดคลองกบัมาตรา ๗๗ 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
๖ มถินุายน ๒๕๖๐ ไดมมีตริบัทราบและเห็นชอบแนวทางการจัดทาํรางกฎหมายใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (เพิ่มเติม) ตามความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ในสวนของ
แนวทางการเขียนบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอรางกฎหมายเพ่ือเปนขอมูลประกอบ
การพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมาย ซึง่สรุปเปน “หลกัเกณฑทีต่องคาํนงึถงึในการเขยีนเหตผุล
ประกอบรางกฎหมาย” ได ๓ ประการ คือ
  (๑)  เหตุผลและความจําเปนที่ตองมีกฎหมายในเร่ืองนั้น
  (๒)   หากกฎหมายน้ันมีเนื้อหาเปนการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล ควรระบุเหตุผล
และความจําเปนที่ตองมีการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลในเรื่องดังกลาว
  (๓)   เหตผุลและความจาํเปนทีต่องใชระบบคณะกรรมการหรือระบบอนุญาต รวมทัง้เหตผุล
และความจําเปนที่ตองใชโทษอาญาสําหรับความผิดรายแรง
 สาํหรบั “รปูแบบการเขยีนบนัทึกเหตผุลของรางพระราชบญัญตั”ิ ทัง้ในกรณรีางพระราชบญัญตัิ
ฉบับใหม ฉบบัแกไขเพ่ิมเติม และฉบับยกเลิกกฎหมายอ่ืน มแีนวทางอยางเดียวกนั คอื ตองเขียนบรรยาย
เหตผุลของการมีกฎหมาย การปรบัปรงุ การแกไขเพิม่เติม และการยกเลิกกฎหมายดังกลาว เพือ่ใหผูอาน
สามารถเขาใจวาเหตใุดจงึตองมกีารตราพระราชบญัญัตดิงักลาวใชบงัคบั สวนการเขยีนบรรยายเหตผุลนัน้
จะสัน้หรอืยาว ในวรรคเดียวหรอืแยกวรรคเพ่ือเขยีนเปนเรือ่ง ๆ แลวแตความเหมาะสม โดยมรีปูแบบ ดงัน้ี

 “เนื่องจาก/โดยที่ ................................................................................................................................
   ............................................................................................................................................................................
   ............................................................................................................... จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้”
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 ทั้งนี้ เนื้อหาของเหตุผลของรางพระราชบัญญัติจะมีแนวทางในการเขียนบรรยาย ดังนี้
 ๑. รางพระราชบัญญัติฉบับใหม
  กรณทีีเ่ปนรางพระราชบญัญติัฉบบัใหม เน้ือหาของบนัทกึเหตผุลจะเปนการเสนอขอเทจ็จรงิ
เกี่ยวกับความจําเปนและเหตุผลที่ตองมีการตราพระราชบัญญัตินั้น ๆ ขึ้น
 ๒. รางพระราชบัญญัติฉบับปรับปรุง
  เนื้อหาของบันทึกเหตุผลจะมีขอความกลาวไววากฎหมายที่ใชบังคับอยูในปจจุบันมีเนื้อหา
สาระสําคัญท่ีเกดิขอบกพรองอยางไร จงึมคีวามจําเปนตองปรับปรงุกฎหมายนัน้ โดยการยกเลกิกฎหมาย
เดิมแลวกําหนดกฎหมายฉบับใหมที่มีสาระสําคัญแตกตางจากกฎหมายเดิมอยางมาก
 ๓. รางพระราชบัญญัติฉบับแกไขเพิ่มเติม
  เนือ้หาของบันทึกเหตผุลจะมีขอความกลาวไววากฎหมายท่ีใชบงัคับอยูในปจจบุนัมขีอบกพรอง
บางประการอยางไร จึงมีความจําเปนตองแกไขเพิ่มเติมกฎหมายนั้น
 ๔. รางพระราชบัญญัติฉบับยกเลิกกฎหมายอื่น
  เนือ้หาของบันทกึเหตผุลจะมีขอความกลาวไววากฎหมายท่ีใชบงัคับอยูในปจจบุนัมขีอบกพรอง
อยางไร โดยเฉพาะการสรางภาระแกประชาชน หรอืไมมกีารบงัคบัใชกฎหมายนัน้มาอยางยาวนาน หรอื
มีกฎหมายอื่นที่ใชบังคับไดดีกวา จึงมีความจําเปนตองยกเลิกกฎหมายนั้น
 ๕. รางพระราชบัญญตัทิีม่เีนือ้หาท่ีตองใชระบบคณะกรรมการ ระบบอนุญาต และโทษอาญา
สําหรับความผิดรายแรง
  เนือ้หาของบนัทกึเหตผุลจะมขีอความกลาวไววากฎหมายทีใ่ชบงัคบัอยูในปจจบุนัมคีวามจําเปน
ที่ตองใชระบบคณะกรรมการหรือระบบอนุญาต รวมทั้งเหตุผลและความจําเปนที่ตองใชโทษอาญา
สาํหรบัความผดิรายแรง ทัง้นี ้ตามมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วันที ่๖ มถินุายน ๒๕๖๐ เรือ่ง แนวทางการจดัทาํ
รางกฎหมายใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (เพิ่มเติม) 

 นายอภิวฒัน คงชาตรี ผูอาํนวยการฝายการวิเคราะหการรางกฎหมาย สาํนกังานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ไดแสดงความคิดเห็นวา รางพระราชบัญญัติที่เสนอตอสภาซึ่งตองมีบันทึกเหตุผลของ
รางพระราชบัญญัติเสนอมาดวยน้ัน เหตุผลของรางพระราชบัญญัติดังกลาวจะอธิบายความจําเปน 
สภาพปญหา อปุสรรค การแกไขปญหา แนวนโยบายของรัฐ ความจําเปนเรงดวน และโครงสรางของกลไก
ทางกฎหมาย รวมท้ังผลท่ีคาดหมายจากการมีกฎหมาย ซึง่เน้ือหาของเหตุผลจะสอดคลองหรือสัมพนัธ
กบัเนือ้หาของรางพระราชบญัญตั ิและเมือ่รางพระราชบญัญัติไดประกาศในราชกจิจานเุบกษาแลว 
เหตผุลน้ันจะนาํไปประกาศในราชกจิจานเุบกษาดวย เพือ่ใหผูอานเขาใจถงึความเปนมาในการตรา
พระราชบัญญัตินั้น 
 ทั้งนี้ โดยท่ีเหตุผลของรางพระราชบัญญัติเปนเอกสารท่ีจัดทําขึ้นเพ่ือประกอบการพิจารณา
รางพระราชบัญญัติ ไมใชเปนสวนหนึ่งของรางพระราชบัญญัติ ดังนั้น การท่ีคณะกรรมาธิการ
ไดพจิารณารางพระราชบัญญตัแิลวเหน็วามีความจําเปนตองแกไขเพิม่เตมิเนือ้หาของรางพระราชบัญญตัิ
เพื่อใหถูกตอง คณะกรรมาธิการจึงตองกลับมาตรวจสอบเหตุผลของรางพระราชบัญญัติดวยวาเปนไป
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โดยสอดคลองกบัเนือ้หาในรางพระราชบญัญตัทิีม่กีารแกไขเพิม่เตมิหรอืไม หากจําเปนตองแกไขเพ่ิมเตมิ
ถอยคาํในเหตผุล จะตองทาํเปน “ขอสงัเกต” แนบทายในรายงานของคณะกรรมาธกิาร เพือ่เสนอให
สภาพิจารณาเห็นชอบแลวสงไปยังคณะรัฐมนตรีวาจะเห็นดวยกับขอสังเกตท่ีควรแกไขเพ่ิมเติม
เหตุผลของรางพระราชบัญญัติหรือไม
 สาํหรับ “ความสมัพนัธของหลักการและเหตุผลของรางพระราชบัญญัต”ิ นัน้ เมือ่พจิารณาแลว
จะเหน็วา หากเปนรางพระราชบัญญัตฉิบบัใหมหรอืฉบับปรับปรุง ในหลกัการจะใชคาํวา “ใหมกีฎหมาย
วาดวย...” และ “ปรบัปรุงกฎหมายวาดวย...” แลวแตกรณ ีซึง่หลกัการของรางพระราชบญัญตัลิกัษณะนี้ 
เปนการใชถอยคําอยางกวาง เนือ่งจากกรณดีงักลาวยงัไมเคยมกีฎหมายในเรือ่งนัน้มากอน หรอืการยกเลกิ

กฎหมายเดิมแลวกําหนดเน้ือหาขึ้นใหมที่แตกตางไปจากเดิมจะประกอบดวยเรื่องใดบาง จึงไดเปดให
สมาชิกของสภาพิจารณาแกไขเพิ่มเติมเน้ือหาของรางกฎหมายไดอยางรอบดาน ซึ่งเหตุผลของ
รางพระราชบัญญัติจะเปนสวนที่เขามาชวยขยายความของหลักการของรางพระราชบัญญัติ
ใหเขาใจไดชัดเจนยิ่งขึ้น 
 ตวัอยางเชน รางพระราชบัญญตัเิขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... มหีลกัการวา “ใหมกีฎหมาย
วาดวยเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” ซึ่งเขาใจไดวาเปนการกําหนดเขตพัฒนาพิเศษในพ้ืนที่
ภาคตะวันออก โดยในเหตุผลของรางพระราชบัญญัติ ไดใชขอความที่ทําใหเห็นวา สามารถบูรณาการ
การจัดทาํโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคใหตอเน่ืองและเช่ือมโยงกันทัง้ในและนอกเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกได ดังน้ัน หากมีการแกไขเพิ่มเติมรางพระราชบัญญัติเพื่อกําหนดสิทธิประโยชนใหแก
ผูประกอบกิจการในพื้นที่อื่นที่เกี่ยวของกับภาคตะวันออก ซึ่งมีลักษณะเปนการขยายพื้นที่ออกไปนอก
ภาคตะวันออก จึงถือไดวาเปนกรณีที่ไมขัดตอหลักการแหงรางพระราชบัญญัติแตอยางใด
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 สวนรางพระราชบญัญตัฉิบบัแกไขเพิม่เตมิ ในหลกัการจะใชคาํวา “แกไขเพิม่เตมิพระราชบัญญตั.ิ.. 
ดังตอไปนี้...” โดยแบงประเด็นที่จะแกไขเพิ่มเติมออกเปนขอ ๆ กรณีเชนน้ี การพิจารณาหลักการ
ของรางพระราชบัญญตัเิพยีงอยางเดียว ยอมสามารถทําความเขาใจรางพระราชบญัญตัไิดดกีวารปูแบบ
การเขยีนหลักการของรางพระราชบัญญตัฉิบบัใหมหรอืฉบับแกไขเพิม่เตมิ การมีเหตุผลของรางพระราชบัญญตัิ
จะเปนสวนที่ชวยเสริมความเขาใจในสภาพปญหาของการบังคับใชกฎหมายปจจุบันไดดียิ่งขึ้น

 กลาวโดยสรปุ ผูเขยีนมคีวามคดิเหน็วา แมวาบนัทกึหลกัการและเหตุผลประกอบรางพระราชบัญญตัิ
จะเปนสวนที่แยกออกจากรางพระราชบัญญัติ แตเปนสวนสําคัญที่มีความจําเปนตองกําหนดไวทุกครั้ง
เมื่อมีการเสนอรางพระราชบัญญัติ ไมวารางพระราชบัญญัตินั้นจะเปนรางพระราชบัญญัติฉบับใหม 
ฉบับปรับปรุง หรือฉบับแกไขเพ่ิมเติม โดยผูเสนอรางพระราชบัญญัติตองจัดใหมีบันทึกหลักการและ
เหตุผลประกอบอยางครบถวนเพื่อเสนอในช้ันการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหรือชั้นการพิจารณา
ของรฐัสภา โดยรูปแบบของการเขยีนหลักการและเหตผุลประกอบรางพระราชบญัญตัทิีม่กีารเสนอนัน้
เปรียบเสมือนกรอบใหญในการพิจารณารางพระราชบัญญัติที่ไมสามารถมองขามความสําคัญได 
อยางไรก็ดี เนื่องจากยังมีความแตกตางกันบางประการตามประเภทของรางพระราชบัญญัติที่เสนอ 
ดงันัน้ การกาํหนดเนือ้หาสาระของบนัทกึหลกัการและเหตผุลของรางพระราชบญัญตั ิจงึมคีวามจาํเปน
ทีผู่ปฏบิตังิานซึง่มหีนาทีค่วามรบัผดิชอบในการยกรางกฎหมายหรอืวงงานดานนติบิญัญตัติองมคีวามรู
ความเขาใจไปในแนวทางเดียวกัน ฉะนั้น การจัดการสัมมนาและรับฟงความคิดเห็นจากผูเกี่ยวของ
ในครัง้นี ้จงึเปนประโยชนอยางยิง่ โดยเฉพาะเพ่ือใหรางกฎหมายท่ีจัดทาํขึน้มคีวามถกูตองและเปนมาตรฐาน
เดียวกัน ทั้งในสวนของโครงสราง เนื้อหา ถอยคํา และรูปแบบ อันจะทําใหระบบกฎหมายของประเทศ
มีความสอดคลองและมีแบบที่ถูกตองตามหลักวิชาการ. 
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๑

คําคมคําคม

จุลนิติ๘๐

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๓๓

“...การปฏิบัติงานนั้นยอมมีปญหาตาง ๆ เกิดขึ้นไดเสมอ.

เมื่อปญหาเกิดขึ้นตองรีบแกไขอยาทิ้งไวใหพอกพูนลุกลามจนแกยาก 

ขอใหทุกคนระลึกวาปญหาทุกอยางมีทางแกไขได. 

ถาแกคนเดียวไมไดก็ชวยกันคิด ชวยกันแกหลาย ๆ คน หลาย ๆ ทาง 

ดวยความรวมมือปรองดองกัน. ปญหาที่เกิดขึ้นนัน้ 

จักไดไมกลายเปนอุปสรรคขัดขวาง

 และบั่นทอนทําลายความเจริญและความสําเร็จของการงาน...”
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รางกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

¹Ò§ÊÒÇÊÒÂã¨  à¡ÉÊØÇÃÃ³
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

 *ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑.

ก. ประวตั ิความเปนมา และสถานะของรางพระราชบญัญตักิารผงัเมอืง พ.ศ. .... 
ณ ปจจุบัน* 

 รางพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... เสนอโดยคณะรัฐมนตรี (ชุดที่มี พลเอก ประยุทธ 
จนัทรโอชา เปนนายกรัฐมนตรี) โดยไดรบัการบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมสภานิตบิญัญตัแิหงชาติ 
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ซึ่งที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
ไดพิจารณารางพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... ในวาระที่หน่ึง และลงมติรับหลักการแหง
รางพระราชบญัญตัดิงักลาวไวพจิารณา และตัง้คณะกรรมาธกิารวสิามญัขึน้คณะหนึง่ มจีาํนวน ๓๕ คน 
เพือ่พจิารณา โดยมกีาํหนดการแปรญตัตภิายใน ๑๕ วนั และทีป่ระชมุมมีตใิหคณะกรรมาธกิารวสิามญัฯ 
พิจารณารางพระราชบัญญัติฉบับนี้ใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแตวันที่สภานิติบัญญัติแหงชาติมีมติ
ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ คณะนี้  

 ป จจุบันร างพระราชบัญญัติฉบับนี้อยู  ระหว างการพิจารณาในวาระที่สองของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 

 ทั้งนี้ ไดนําเสนอขอมูล รางพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... ตอนที่ ๑ (หมวด ๑ ถึง
หมวด ๔ สวนที ่๑ ผงัเมอืงรวม) ในวารสารจลุนิต ิฉบับที ่๒ ปที ่๑๕ โดยฉบับน้ีจะไดนําเสนอสาระสาํคัญ
สวนตอมาที่เหลืออยูเปนตอนที่ ๒ (หมวด ๔ สวนที่ ๒ ถึงบทเฉพาะกาล)

ข. สาระสําคัญโดยสรุป (ตอจากฉบับที่แลว) 
 ๖.๕ ผังเมืองเฉพาะ (รางหมวด ๔ สวนที่ ๒)
    ๖.๕.๑ การวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ (รางมาตรา ๓๙)
       กําหนดใหตราเปนพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา แลวแตกรณ ี

ในกรณีที่มีความจําเปนตองเวนคืนอสังหาริมทรัพยเพื่อใหเปนไปตามผังเมืองเฉพาะ ใหการเวนคืน
อสังหาริมทรัพยเปนไปตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย

รางพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... 
ตอนที่ ๒ (หมวด ๔ สวนที่ ๒ ถึงบทเฉพาะกาล) 
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๑๘๒

 รางพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... 
ตอนที่ ๒ (หมวด ๔ สวนที่ ๒ ถึงบทเฉพาะกาล) 

จุลนิติ

    ๖.๕.๒ ผังเมืองเฉพาะประกอบดวย (รางมาตรา ๔๐)  
       (๑) วัตถุประสงคในการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ
       (๒) แผนที่แสดงเขตของผังเมืองเฉพาะ
       (๓) แผนผงัท่ีทาํขึน้เปนฉบบัเดยีวหรอืหลายฉบบั โดยมสีาระสาํคญัทกุประการ

หรือบางประการ ดังตอไปนี้ (ก) แผนผังแสดงการกําหนดการใชประโยชนที่ดินซึ่งจําแนกเปนประเภท
กิจการ พรอมทั้งแนวเขตการแบงที่ดินออกเปนประเภทและยาน (ข) แผนผังแสดงโครงการคมนาคม
และขนสง พรอมทั้งรายละเอียดแสดงแนวและขนาดทางสาธารณะ (ค) แผนผังแสดงรายละเอียดของ
กจิการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (ง) แผนผงัแสดงทีโ่ลง (จ) แผนผงัแสดงการกําหนดระดับพืน้ดนิ 
(ฉ) แผนผงัแสดงบรเิวณทีต่ัง้ของสถานทีห่รอืวตัถทุีม่ปีระโยชนหรอืคณุคาในทางศลิปกรรม สถาปตยกรรม 
และประวัติศาสตรหรือโบราณคดี ที่จะพึงสงเสริมดํารงรักษาหรือบูรณะ (ช) แผนผังแสดงบริเวณท่ีมี
ทรัพยากรธรรมชาติหรือภูมิประเทศที่งดงามหรือมีคุณคาในทางธรรมชาติ รวมทั้งตนไมเดี่ยวหรือ
ตนไมหมูที่จะพึงสงเสริมหรือบํารุงรักษา (ซ) แผนผังแสดงพื้นที่สีเขียวและพื้นที่อนุรักษ

       (๔) รายการและคําอธิบายประกอบแผนผังตาม (๓) รวมทั้งประเภทและชนิด
ของอาคารที่จะอนุญาตหรือไมอนุญาตใหกอสราง 

       (๕) ขอกําหนดที่จะใหปฏิบัติหรือไมใหปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค
ของผังเมืองเฉพาะทุกประการหรือบางประการ ดังตอไปน้ี (ก) แนวทางและขนาดของท่ีเอกชนเพ่ือ
ประโยชนสาธารณะ (ข) ประเภท ชนิด ลักษณะ ขนาด ความสูง และจํานวนของอาคารที่จะอนุญาต
หรือไมอนุญาตใหกอสราง (ค) ประเภทและขนาดของกิจการที่จะอนุญาตหรือไมอนุญาตใหดําเนินการ 
(ง) อัตราสวนพ้ืนท่ีอาคารรวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลังตอพ้ืนท่ีแปลงท่ีดินที่ใชเปนท่ีตั้งอาคาร 
(จ) อัตราสวนพื้นที่อาคารปกคลุมดินตอพื้นที่แปลงที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งอาคาร (ฉ) อัตราสวนพื้นที่วาง
อนัปราศจากสิง่ปกคลมุของแปลงทีด่นิทีใ่ชเปนทีต่ัง้อาคารตอพืน้ทีใ่ชสอยรวมของอาคาร (ช) ระยะถอยรน
จากแนวธรรมชาติ ถนน และสถานที่อื่น ๆ ที่จําเปน (ซ) ขนาดของแปลงท่ีดินที่จะอนุญาตใหกอสราง
อาคาร (ฌ) ประเภท ชนิด ขนาด จํานวนและลักษณะของอาคารที่ชํารุดทรุดโทรม หรืออยูในสภาพอัน
เปนทีน่ารังเกียจหรือนาจะเปนอนัตรายแกผูอาศัยหรอืสญัจรไปมาซ่ึงจะถูกสัง่ใหรือ้หรือเคล่ือนยายตาม
คาํสัง่ของคณะกรรมการบรหิารการผงัเมอืงสวนทองถิน่ตามมาตรา ๕๗ (ญ) การใชประโยชนของอาคาร
ที่อนุญาตใหกอสรางขึ้นใหม หรืออนุญาตใหเปลี่ยนแปลง อันผิดไปจากการใชประโยชนตามที่ไดขอไว
เมื่อขออนุญาตกอสราง ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น (ฎ) ขนาดและแปลงที่ดินที่จะ
อนญุาตใหเปนทีก่อสรางอาคารทีใ่ชเพือ่ประโยชนตาง ๆ  ตามทีไ่ดระบไุวในผงัเมอืงเฉพาะ รวมทัง้บรเิวณ
ของท่ีดนิทีก่าํหนดใหเปนทีโ่ลงเพ่ือประโยชนตามท่ีระบุไว (ฏ) การสงเสริมดํารงรักษาหรือบูรณะสถานท่ี
หรือวัตถุที่มีประโยชนหรือคุณคาในทางศิลปกรรม สถาปตยกรรม ประวัติศาสตรหรือโบราณคดี
(ฐ) การดํารงรักษาที่โลง (ฑ) การสงเสริมหรือบํารุงรักษาตนไมเดี่ยวหรือตนไมหมู (ฒ) การดัดแปลง 
รือ้ถอน หรอืเคลือ่นยายอาคาร และ (ณ) การอืน่ทีจ่าํเปนเพือ่ใหเปนไปตามวตัถปุระสงคของผงัเมอืงเฉพาะ
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รางกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

       (๖) รายละเอียดท่ีดินของเอกชนท่ีตองใชเพื่อประโยชนในการดําเนินการ
ตามผังเมืองเฉพาะ

       (๗) รายละเอียดและแผนที่ระบุที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นซึ่งเปน
สาธารณสมบัติของแผนดิน หรือซึ่งกระทรวง ทบวง กรม จังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ
องคการของรัฐ เปนเจาของ ผูครอบครอง หรือผูดูแลรักษา ซึ่งจะนํามาใชเพื่อประโยชนแกการผังเมือง

       (๘) แผนที่ แผนผัง หรือรายละเอียดอื่น ๆ ตามความจําเปน
    ๖.๕.๓ การวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะของทองถิ่น (รางมาตรา ๔๑)  
       เมื่อไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือขอบัญญัติทองถิ่นใหใชบังคับ

ผังเมืองรวม ณ ทองที่ใดแลว ถาองคกรปกครองสวนทองถิ่นของทองที่นั้นเห็นสมควรจะจัดใหมีการวาง
และจัดทําผังเมืองเฉพาะในทองที่ของตนขึ้น หรือจะขอใหกรมโยธาธิการและผังเมืองเปนผู วาง
และจัดทําผังเมืองเฉพาะก็ได ในทองที่ใดไมวาจะมีประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือขอบัญญัติทองถ่ิน
ใหใชบังคับผังเมืองรวมหรือไมก็ตาม หากรัฐมนตรีพิจารณาเห็นวามีเหตุจําเปนที่จะตองมีการวาง
และจัดทําผังเมืองเฉพาะขึ้น อาจสั่งใหกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นวาง
และจัดทําผังเมืองเฉพาะก็ได อยางไรก็ตาม ในกรณีที่เปนการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ
ที่ไมมีองคประกอบตาม ๖.๕.๒ (๕) (ก) (ฌ) และ (ฒ) (๖) และ (๗) หากคณะกรรมการผังเมือง
เห็นสมควรอาจสั่งใหกรมโยธาธิการและผังเมืองวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะในบริเวณนั้นก็ได 
ในกรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ ใหเจาพนักงานทองถิ่นเสนอหลักการ
ของผังเมืองเฉพาะใหคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาเห็นชอบกอน ในการนี้เจาพนักงานทองถิ่นจะมา
แสดงความคิดเห็นหรือขอคําแนะนําเก่ียวกับการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะตอกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองก็ได

    ๖.๕.๔ การประกาศแสดงเขต (รางมาตรา ๔๒ ถึงรางมาตรา ๔๔)
       ในกรณีที่กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นวางและ

จัดทําผังเมืองเฉพาะตาม ๖.๕.๓ ใหเจาพนักงานทองถิ่นปดประกาศแสดงเขตที่ประมาณวาจะวางและ
จดัทาํผงัเมอืงเฉพาะไวในทีเ่ปดเผย ณ สาํนกังานเขตหรอืทีว่าการอาํเภอและทีท่าํการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ภายในเขตที่จะวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะนั้น ทั้งนี้ ใหมีคําประกาศเชิญชวนใหเจาของ
หรือผูครอบครองท่ีดินหรือผูมีสิทธิกอสรางอาคารเหนือที่ดินของผูอื่นใหเสนอความคิดเห็น ตลอดจน
ความประสงคในการปรับปรุงที่ดินในเขตที่ไดแสดงไวโดยทําเปนหนังสือเสนอตอเจาพนักงานทองถิ่น
หรอืกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง แลวแตกรณ ีภายใน ๔๕ วนันบัแตวนัปดประกาศ โดยเจาพนักงานทองถ่ิน
หรือกรมโยธาธิการและผังเมืองอาจแจงใหผูมีหนังสือแสดงความคิดเห็นและความประสงคมาชี้แจง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกก็ได

       เมื่อไดรับหนังสือแสดงความประสงค เจาพนักงานทองถิ่นหรือกรมโยธาธิการ
และผังเมืองจะใหความเห็นชอบตามขอเสนอหรืออาจปฏิเสธหรือสั่งการเปนหนังสือใหผูแสดงความ
ประสงคจะใชประโยชนที่ดินหรือกอสรางอาคารแกไขโครงการที่จะใชประโยชนที่ดินหรือที่จะกอสราง
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๑๘๔

 รางพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... 
ตอนที่ ๒ (หมวด ๔ สวนที่ ๒ ถึงบทเฉพาะกาล) 

จุลนิติ

อาคารใหเปนไปตามหลักการที่คณะกรรมการผังเมืองเห็นชอบตาม ๖.๕.๓ ภายในกําหนด ๓๐ วัน
นับแตวันไดรับหนังสือแสดงความประสงค เจาของหรือผูครอบครองท่ีดินหรือผูมีสิทธิกอสรางอาคาร
เหนือทีด่นิของผูอืน่ซ่ึงไมเห็นดวยกับการปฏิเสธหรือการส่ังการใหแกไขมีสทิธิอทุธรณไดตามมาตรา ๙๐

    ๖.๕.๕ เงือ่นไขในการวางและจัดทาํผงัเมอืงเฉพาะ (รางมาตรา ๔๕ ถงึรางมาตรา ๔๘)
       - การวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะตองใหสอดคลองกับผังเมืองรวม และให

คาํนงึถงึความคิดเหน็ของเจาของหรือผูครอบครองท่ีดนิหรอืผูมสีทิธกิอสรางอาคารเหนือทีด่นิของผูอืน่
ตาม ๖.๕.๓ การรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของประชาชนตาม ๔.๒ และการไดรับอนุญาต
ใหกอสรางอาคารภายในระยะเวลาที่ไดประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะทําการสํารวจ
เพื่อวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ

       - ในกรณีทีอ่งคกรปกครองสวนทองถิน่วางและจัดทาํผงัเมอืงเฉพาะตาม ๖.๕.๓ 
ใหสงผงัเมืองเฉพาะไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณาใหความเห็น ถากรมโยธาธิการและผังเมือง
ไมเห็นพองดวยกับผังเมืองเฉพาะ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมอาจแกไขปรับปรุงผังเมืองเฉพาะ
ใหสอดคลองกับความเห็นของกรมโยธาธิการและผังเมืองได ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอ
คณะกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาชี้ขาด

       -  ในกรณีทีก่รมโยธาธิการและผงัเมอืงวางและจดัทาํผงัเมอืงเฉพาะตาม ๖.๕.๓ 
ใหสงผงัเมืองเฉพาะไปยังองคกรปกครองสวนทองถิน่พจิารณาใหความเห็น ถาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ไมเหน็พองดวยกบัผงัเมอืงเฉพาะ และกรมโยธาธกิารและผงัเมอืงเหน็วาไมอาจแกไขปรบัปรุงผงัเมอืงเฉพาะ
ใหสอดคลองกับความเห็นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นได ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอ
คณะกรรมการผงัเมืองเพือ่พจิารณาชีข้าด เมือ่คณะกรรมการผงัเมอืงเหน็ชอบกบัผงัเมอืงเฉพาะทีอ่งคกร
ปกครองสวนทองถิ่นหรือกรมโยธาธิการและผังเมืองวางและจัดทําแลว ใหกรมโยธาธิการและผังเมือง
เสนอผังเมืองเฉพาะตอรัฐมนตรี เพื่อดําเนินการตราพระราชบัญญัติใหใชบงัคับผังเมืองเฉพาะนั้นตอไป

       - ในกรณีที่ผังเมืองเฉพาะไมมีองคประกอบตาม ๖.๕.๒ (๕) (ก) (ฌ) และ (ฒ) 
(๖) และ (๗) ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอผังเมืองเฉพาะตอคณะรัฐมนตรี เพื่อดําเนินการ
ออกเปนพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ 

    ๖.๕.๖ การแกไขปรับปรงุขอกาํหนดหรอืรายละเอียดของผังเมอืงเฉพาะ (รางมาตรา ๔๙)  
       ในระหวางท่ีใชบงัคับพระราชบัญญตัหิรอืพระราชกฤษฎกีาใหใชบงัคับผังเมอืงเฉพาะ

ในทองท่ีใด ถาองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือกรมโยธาธิการและผังเมืองเห็นวาสภาพการณและ
สิง่แวดลอมในเขตของผงัเมอืงเฉพาะไดเปลีย่นแปลงไป สมควรแกไขปรบัปรงุขอกําหนดหรอืรายละเอยีด
ของผงัเมอืงเฉพาะทีบ่ญัญตัไิวในพระราชบญัญตัหิรอืพระราชกฤษฎกีาใหใชบงัคบัผงัเมอืงเฉพาะเสยีใหม
ใหเหมาะสม ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือกรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอขอแกไขปรับปรุง
ผังเมืองเฉพาะตอคณะกรรมการผังเมือง
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๑ ๘๕

รางกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

    ๖.๕.๗ การออกกฎหมายลําดบัรองของผังเมืองเฉพาะ (รางมาตรา ๕๐ ถงึรางมาตรา ๕๒) 
       - เมือ่มกีารตราพระราชบัญญติัหรือพระราชกฤษฎีกาใหใชบงัคบัผงัเมืองเฉพาะ 

ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดในเรื่องดังตอไปนี้ (๑) รายละเอียดแหงขอกําหนดตาง ๆ 
ตาม ๖.๕.๒ (๕) (๒) หลักเกณฑและวิธีปฏิบตัิเพื่อใหเปนไปตามผังเมืองเฉพาะ (รางมาตรา ๕๐)

       - ในเขตทองที่ที่ใชบังคับพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับ
ผังเมืองเฉพาะ ให ข อบัญญัติหรือเทศบัญญัติ ซ่ึงออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายวาด วย
การควบคุมอาคาร กฎหมายวาดวยการสาธารณสุข กฎหมายวาดวยการรักษาความสะอาดและความ
เปนระเบยีบเรยีบรอยของบานเมอืง กฎหมายวาดวยการควบคุมสสุานและฌาปนสถาน หรอืกฎหมายอ่ืน
ที่เกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอื่น เฉพาะในสวนท่ีเก่ียวกับการใชประโยชนที่ดิน 
ซึ่งขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๕๐ ใหใชกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๕๐ แทน

       - ในทองที่ที่ใชบังคับพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับ
ผังเมืองเฉพาะ หามบุคคลใดใชประโยชนที่ดินหรือแกไขหรือเปลี่ยนแปลงอสังหาริมทรัพยใหผิดไปจาก
ทีไ่ดกาํหนดไวในพระราชบญัญตัหิรอืพระราชกฤษฎกีาใหใชบงัคบัผงัเมอืงเฉพาะหรอืกฎกระทรวงทีอ่อก
ตามมาตรา ๕๐

    ๖.๕.๘ คณะกรรมการบริหารการผงัเมอืงสวนทองถิน่ (รางมาตรา ๕๓ ถงึรางมาตรา ๕๖)
       ๑. องคประกอบของคณะกรรมการ
          (๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหผู ว าราชการกรุงเทพมหานครเปน

ประธานกรรมการ ผูแทนสาํนกังานอยัการสงูสดุ ผูแทนกรมทีด่นิ ผูแทนกรมธนารกัษ ผูแทนกรมโยธาธกิาร
และผังเมือง ผูแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผูแทนการเคหะแหงชาติ ผูแทนหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
กับการผังเมือง จํานวนไมเกิน ๔ คน และผูทรงคุณวุฒิทางการผังเมืองหรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของโดยตรง
กับการผังเมือง จํานวนไมเกิน ๔ คน และบุคคลอ่ืนที่เก่ียวของกับการผังเมือง จํานวนไมเกิน ๔ คน
ซึ่งคณะกรรมการผังเมืองแตงตั้ง เปนกรรมการ และใหผูอํานวยการสํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร
เปนกรรมการและเลขานุการ

          (๒) ในเขตจังหวัดอ่ืน ใหผู วาราชการจังหวัด เปนประธานกรรมการ 
อยัการจงัหวดัซึง่เปนผูดาํรงตาํแหนงสงูสดุของสาํนกังานอยัการจงัหวดั เจาพนกังานทีด่นิจังหวดั ธนารกัษ
พืน้ที ่นายอําเภอแหงทองท่ีนัน้ อตุสาหกรรมจังหวดั นายกองคการบริหารสวนจังหวดั ผูแทนหนวยงานอ่ืน
ทีเ่กีย่วของกบัการผงัเมอืง จาํนวนไมเกนิ ๔ คน และผูทรงคณุวุฒิทางการผงัเมอืงหรอืสาขาวิชาทีเ่กีย่วของ
โดยตรงกบัการผงัเมอืง จาํนวนไมเกนิ ๓ คน และบคุคลอืน่ทีเ่กีย่วของกบัการผงัเมอืง จาํนวนไมเกนิ ๓ คน
ซึ่งคณะกรรมการผังเมืองแตงตั้ง เปนกรรมการ และใหโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเปนกรรมการ
และเลขานุการ

          (๓) ในเขตพืน้ท่ีครอบคลมุต้ังแต ๒ จงัหวดัขึน้ไป ใหคณะกรรมการผงัเมอืง
แตงตั้งประธานกรรมการ และกรรมการอีกไมนอยกวา ๑๕ คน แตไมเกิน ๒๑ คน ประกอบดวย
ผูแทนสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดที่เกี่ยวของ ผูแทนหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ ผูทรงคุณวุฒิ
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๑๘๖

 รางพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... 
ตอนที่ ๒ (หมวด ๔ สวนที่ ๒ ถึงบทเฉพาะกาล) 

จุลนิติ

ทางการผังเมืองหรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วของโดยตรงกับการผงัเมอืง จาํนวนไมนอยกวา ๓ คน และบคุคลอืน่
ที่เกี่ยวของกับการผังเมือง จํานวนไมเกิน ๓ คน เปนกรรมการ โดยใหเจาพนักงานทองถิ่นที่อยูในเขต
ผังเมืองเฉพาะรวมเปนกรรมการดวย 

          ทั้งนี้ กรรมการซ่ึงแตงตั้งจากบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวของกับการผังเมืองตอง   
ไมเปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา

       ๒. วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ
           - กรรมการผูทรงคุณวุฒแิละกรรมการซ่ึงเปนบคุคลอ่ืนทีเ่กีย่วของกับการ

ผังเมืองตามมาตรา ๕๓ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๓ ป ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิหรือ
กรรมการซ่ึงเปนบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวของกับการผังเมืองซ่ึงไดรับการแตงตั้งพนจากตําแหนงกอนครบวาระ
หรือในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูใน
ตําแหนง ใหผูไดรับการแตงตั้งแทนตําแหนงที่วางหรือเปนกรรมการเพิ่มขึ้น อยูในตําแหนงเทากับวาระ
ที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลว ทั้งนี้ กรรมการผูทรงคุณวุฒิหรือกรรมการซึ่งเปนบุคคลอื่น
ที่เก่ียวของกับการผังเมืองท่ีพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอีกได โดยใหนําบทบัญญัติ
มาตรา ๗๖ และมาตรา ๗๗ มาใชบงัคับกบัการประชุมของคณะกรรมการบริหารการผังเมอืงสวนทองถิน่
โดยอนโุลม 

       ๓. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
            (๑) พิจารณาและสั่งการเกี่ยวกับการจัดที่ดินของเอกชนเพื่อใชเปน

ที่อุปกรณตามผังเมืองเฉพาะ
          (๒) พจิารณาการโอนท่ีอปุกรณใหเปนทีส่าธารณสมบัตขิองแผนดนิในเขต

ผังเมืองเฉพาะตามมาตรา ๖๖
           (๓) พจิารณาและสัง่การเกีย่วกบัการดดัแปลง รือ้ถอน หรอืเคลือ่นยายอาคาร

ที่จะตองดําเนินการดังกลาวตามผังเมืองเฉพาะ
          (๔) กําหนดเงินคาตอบแทนตามมาตรา ๕๙ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๖ 

และมาตรา ๖๗
          (๕)  พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณที่ยื่นตอคณะกรรมการบริหารการผังเมือง

สวนทองถิ่น
           (๖) ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้
    ๖.๕.๙ การดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยาย (รางมาตรา ๕๗ ถึงรางมาตรา ๖๐)  
       - เมือ่เจาหนาทีด่าํเนินการจดัทาํรายละเอยีดแสดงการดดัแปลง รือ้ถอน หรอื

เคลื่อนยายอาคารเสร็จแลว ใหคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นพิจารณาเหตุผลและ
รายละเอียดดงักลาวใหเปนไปตามผังเมอืงเฉพาะ ในการนีจ้ะขอความเหน็จากกรมโยธาธิการและผังเมอืง
ก็ได หรือจะสั่งใหเจาหนาที่ดําเนินการจัดทํารายละเอียดเสียใหมก็ได
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รางกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

       - เมื่อคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นพิจารณาเสร็จแลวและ
สัง่การประการใด ใหเจาหนาทีดํ่าเนนิการแจงคาํสัง่ใหเจาของหรอืผูครอบครองอาคารทีเ่ก่ียวของทราบ
คําสั่งของคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถ่ินและการดําเนินการตามคําสั่งนั้นเปนเวลา
ไมนอยกวา ๖๐ วันกอนวันที่จะตองดําเนินการตามคําสั่งนั้น โดยใหสงรายละเอียดแสดงการดัดแปลง 
รื้อถอน หรือเคล่ือนยายอาคารท่ีเก่ียวของไปดวย เจาของหรือผูครอบครองอาคารซ่ึงไมเห็นดวยกับ
คําสั่งดังกลาว มีสิทธิอุทธรณไดตามมาตรา ๙๐

       - การแจงคําสั่งของคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นดังกลาว
ใหสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ณ ภมูลิาํเนาของผูนัน้ หรือจะ
ทําเปนบันทึกและใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื่อรับทราบก็ได ในกรณีที่ไมอาจแจงดวยวิธีดังกลาวได 
ใหปดประกาศสาํเนาคาํสัง่ไวในทีเ่ปดเผยและเหน็ไดงาย ณ อาคารหรอืบรเิวณทีต่ัง้อาคารนัน้ และใหถือวา
เจาของหรือผูครอบครองอาคารไดทราบคําสัง่นัน้แลวเม่ือพนกาํหนด ๗ วนันบัแตวนัปดประกาศดังกลาว

       - ถาอาคารทีจ่ะตองดดัแปลง รือ้ถอน หรอืเคลือ่นยายเปนสาธารณสมบตัขิอง
แผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันหรือเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะหรือทรัพยสินของแผนดิน
ที่อยูในความครอบครองหรือดูแลรักษาของสวนราชการใด ใหผูวาราชการจังหวัดแจงเปนหนังสือ
ใหสวนราชการท่ีเก่ียวของกับสาธารณสมบัติของแผนดินหรือทรัพยสินของแผนดินทราบ และให
สวนราชการดังกลาวมีหนังสือแสดงความยินยอมหรือขัดของใหคณะกรรมการบริหารการผังเมือง
สวนทองถิน่ทราบ ถามปีญหาโตแยงระหวางสวนราชการกบัคณะกรรมการบรหิารการผงัเมอืงสวนทองถิน่ 
ใหเสนอคณะกรรมการผังเมืองวินิจฉัย

       - เมื่อคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นไดสั่งใหเจาของหรือ
ผูครอบครองดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร ใหเจาหนาที่ดําเนินการกําหนดเงินคาตอบแทน
ตามความเปนธรรม ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถ่ิน ทั้งนี้ 
บคุคลผูมสีทิธไิดรบัคาตอบแทนและการจายเงนิคาตอบแทนการดดัแปลง รือ้ถอน หรอืเคลือ่นยายอาคาร
ใหเปนไปตามที่อธิบดีกําหนด และมีสิทธิอุทธรณไดตามมาตรา ๙๐

       - ในกรณีที่เอกชนซ่ึงเปนเจาของหรือผูครอบครองอาคารไดรับหนังสือแจง
ใหจัดการรื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคารแลว ไมไดใชสิทธิอุทธรณตามมาตรา ๙๐ หรือใชสิทธิอุทธรณ 
แตคณะกรรมการอทุธรณไมเหน็ดวยกบัการอทุธรณ เจาของหรอืผูครอบครองอาคารตองปฏบิตัติามคาํสัง่
ของคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถ่ินหรือคําวินิจฉัยอุทธรณภายในกําหนดเวลา ๓๐ วัน
นับแตวันทราบคําสั่งหรือคําวินิจฉัยอุทธรณ

       - ในกรณีที่เจ าของหรือผู ครอบครองอาคารไมดําเนินการรื้อถอนหรือ
เคลือ่นยายอาคารภายในระยะเวลาทีก่าํหนด ใหเจาหนาทีด่าํเนนิการเตอืนเปนหนงัสอืไปยงัเจาของหรอื
ผูครอบครองอาคาร ถาผูนั้นยังคงละเลยไมดําเนินการตามคําสั่งภายในเวลาท่ีกําหนดไวในคําเตือน
ซึง่ตองไมนอยกวา ๑๕ วนั โดยไมมเีหตผุลอนัสมควร ใหเจาหนาทีด่าํเนนิการมีอาํนาจเขาไปในท่ีดนิและ
รือ้ถอนหรอืเคลือ่นยายอาคารนัน้โดยคดิคาใชจายจากเจาของหรอืผูครอบครองอาคาร คาใชจายจะคดิ
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หักเอาจากเงินคาตอบแทนตามมาตรา ๕๙ ที่จะพึงจายใหแกเจาของหรือผูครอบครองอาคารนั้นก็ได 
การรือ้ถอนหรอืเคลือ่นยายอาคารนัน้ เจาหนาทีด่าํเนนิการตองกระทาํโดยประหยดั และคาใชจายทีค่ดิ
จากเจาของหรือผูครอบครองอาคารจะตองไมมากกวาเงนิคาตอบแทนการดัดแปลง รือ้ถอน หรอืเคลือ่นยาย

       - เมื่อไดคิดคาใชจายแลว ใหเจาหนาที่ดําเนินการแจงเปนหนังสือใหเจาของ
หรอืผูครอบครองอาคารทราบ เจาของหรอืผูครอบครองอาคารซ่ึงไมเหน็ดวยมสีทิธอิทุธรณไดตามมาตรา 
๙๐ ทัง้นี ้ใหนาํบทบญัญตัเิร่ืองการแจงคาํสัง่มาใชบงัคบักบัการแจงของเจาหนาทีด่าํเนนิการโดยอนโุลม

   ๖.๕.๑๐ การแจงเตือนเปนหนังสือ (รางมาตรา ๖๑)
        ในกรณีที่เอกชนซึ่งเปนเจาของหรือผูครอบครองอาคารไดรับหนังสือแจงให

ดาํเนินการดัดแปลงอาคารใหเปนไปตามผังเมืองเฉพาะแลว แตดาํเนินการไมแลวเสร็จภายในระยะเวลา
ที่กําหนดไว ใหเจาหนาที่ดําเนินการเตือนเปนหนังสือไปยังเจาของหรือผูครอบครองอาคาร และหาก
ผูนั้นยังคงไมดําเนินการตามคําสั่งภายในเวลาที่กําหนดไวในคําเตือนซึ่งตองไมนอยกวา ๑๕ วันโดยไมมี
เหตผุลอนัสมควร ใหเจาหนาทีด่าํเนนิการมอีาํนาจในการดดัแปลงอาคารนัน้โดยคิดคาใชจายจากเจาของ
หรือผูครอบครองอาคาร คาใชจายจะคิดหักเอาจากเงินคาตอบแทน ที่จะพึงจายใหแกเจาของหรือ
ผูครอบครองอาคารนั้นก็ได การดัดแปลงอาคารนั้น เจาหนาที่ดําเนินการตองกระทําโดยประหยัดและ
คาใชจายที่คิดจากเจาของหรือผูครอบครองอาคารจะตองไมมากกวาเงินคาตอบแทน ทั้งนี้ เมื่อได
คิดคาใชจายแลว ใหเจาหนาที่ดําเนินการแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารทราบ 
เจาของหรือผูครอบครองอาคารซึ่งไมเห็นดวยมีสิทธิอุทธรณไดตามมาตรา ๙๐

   ๖.๕.๑๑ การจัดหาที่อยูชั่วคราว (รางมาตรา ๖๒ ถึงรางมาตรา ๖๓  )
        - ในกรณีที่เจาของหรือผู ครอบครองอาคารท่ีไดรับคําสั่งใหรื้อถอนหรือ

เคลื่อนยาย ไมสามารถจัดหาที่อยูของตนเองได ใหเจาหนาที่ดําเนินการจัดหาที่อยูชั่วคราวที่เหมาะสม
ใหอาศัยอยูเปนเวลาตามความจําเปนแตไมเกิน ๑ ป  ทั้งนี้ ในกรณีที่เห็นสมควรเจาหนาที่ดําเนินการ
จะผอนผันใหอาศัยอยูตอไปอีกไมเกิน ๖ เดือนก็ได 

       - ในกรณีที่เจาหนาที่ดําเนินการจัดหาท่ีดินหรืออาคารใหบุคคล เขาอยูใน
ที่ใหมโดยการเชาซื้อหรือเชา และบุคคลน้ันสมัครใจเขาอยูในที่ดินหรืออาคารที่จัดหาใหใหมนั้น 
ใหเจาหนาที่ดําเนินการกันเงินคาตอบแทนที่จะพึงจายไวเพื่อจายในการเชาซื้อหรือเชา ตามหลักเกณฑ
และวิธกีารท่ีอธิบดกีาํหนด ทัง้นี ้ในกรณีท่ีจดัทีด่นิไวใหบคุคลดังกลาวปลูกสรางอาคารเอง ใหเจาหนาที่
ดําเนินการชวยเหลือและใหความสะดวกในการที่จะปลูกสรางอาคารลงในที่ดินที่จัดให

   ๖.๕.๑๒ การบริหารจัดการที่อุปกรณ (รางมาตรา ๖๔  ถึงรางมาตรา ๖๕)
        - ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นสั่งใหจัดท่ีดิน

เพื่อใชเปนที่อุปกรณ ใหเจาหนาท่ีดําเนินการจายเงินคาตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริหาร
การผังเมืองสวนทองถ่ินกําหนดแกเจาของหรือผูครอบครองท่ีดินดังกลาวซ่ึงตองเสียสิทธิบางประการ
เกี่ยวกับการใชที่ดินเนื่องจากการจัดที่ดินนั้นหรือตองรับภาระท่ีตองปฏิบัติหรืองดเวนไมปฏิบัติตาม
ขอกําหนดอันเกี่ยวกับที่ดินที่จัดนั้น
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จุลนิติ

      - การกําหนดเงินคาตอบแทนใหคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถ่ิน
พิจารณาถึงความมากนอยแหงสิทธิที่เจาของหรือผูครอบครองที่ดินตองเสียหรือถูกจํากัดหรือภาระที่
ตองปฏิบัติหรืองดเวนไมปฏิบัติ รวมทั้งประโยชนที่เจาของหรือผูครอบครองที่ดินพึงไดรับในการใช
ทีอ่ปุกรณดวย แตทัง้นีเ้งินคาตอบแทนท่ีกําหนดตองไมเกินราคาท่ีดนิ และเพ่ือประโยชนในการคํานวณ
ราคาท่ีดินตามมาตราน้ี ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๖๖ มาใชบังคับกับการกําหนดเงินคาตอบแทน
โดยอนุโลม โดยใหคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถ่ินมหีนังสอืแจงการกําหนดเงินคาตอบแทน
ใหเจาของหรือผูครอบครองท่ีดินทราบ เจาของหรือผูครอบครองท่ีดินซึ่งไมเห็นดวยมีสิทธิอุทธรณได
ตามมาตรา ๙๐ ทั้งนี้ เจาของที่ดินที่ถูกจัดใหเปนที่อุปกรณ ใหไดรับยกเวนไมตองเสียภาษีบํารุงทองที่
ในสวนที่ถกูจัดนั้น 

    ๖.๕.๑๓ การโอนท่ีอปุกรณใหเปนท่ีสาธารณสมบติัของแผนดินโดยมีเงนิคาตอบแทน 
(รางมาตรา ๖๖ ถึงรางมาตรา ๖๗)  

        - เจาของท่ีอุปกรณผูใดประสงคจะโอนท่ีอุปกรณใหเปนที่สาธารณสมบัติ
ของแผนดินโดยมีเงินคาตอบแทน หากคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นพิจารณาเห็นวา
ที่อุปกรณนั้นไดใชเพื่อประโยชนสาธารณะเปนสวนใหญก็ใหรับที่อุปกรณนั้นเปนที่สาธารณสมบัติ
ของแผนดินไดและใหเจาหนาที่ดําเนินการจายเงินคาตอบแทนใหแกเจาของที่อุปกรณตามราคาที่
พระราชบญัญตัใิหใชบงัคบัผงัเมอืงเฉพาะบญัญตัไิว ถาไมไดบญัญตัไิวใหกาํหนดเทากบัราคาทีด่นิทีโ่อน
ตามความเปนธรรมที่เปนอยูในวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะทําการสํารวจ ทั้งนี้ 
ไมวาพระราชกฤษฎีกาดังกลาวจะยังคงใชบังคับหรือไม

       - ถาไมมีพระราชกฤษฎีกาดังกลาวหรือใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับ
ผงัเมืองเฉพาะภายหลัง ๕ ปนบัแตวนัใชบงัคับพระราชกฤษฎีกาดังกลาว และพระราชบัญญตัใิหใชบงัคับ
ผังเมืองเฉพาะไมไดกําหนดเงินคาตอบแทนไวเปนอยางอื่น ใหกําหนดเงินคาตอบแทนเทาราคาที่ดิน
ที่โอนตามความเปนธรรมที่เปนอยูในวันใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ

         อยางไรก็ตาม ความขางตนไมใหใชบังคับในกรณีที่การโอนที่อุปกรณเกิดขึ้น
ภายหลัง ๕ ปนับแตวันใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ ในกรณีนี้ถาพระราชบัญญัติ
ใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะไมไดกําหนดเงินคาตอบแทนไวเปนอยางอื่น ใหเงินคาตอบแทนเปนไปตามที่
ตกลงกันซึง่จะตองไมตํา่กวาราคาท่ีดนิตามความเปนธรรม เจาของท่ีอปุกรณซึง่ไมเหน็ดวยมีสทิธอิทุธรณ
ไดตามมาตรา ๙๐ ทัง้นี ้ในการจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรมเกีย่วกบัทีอ่ปุกรณทีไ่ดรบัมาใหไดรบัยกเวน
คาธรรมเนียมทั้งปวง

       - ในการคํานวณเงินคาตอบแทน ถาเจาของที่อุปกรณสรางหรือจัดทําเพื่อให
เปนที่อุปกรณดวยคาใชจายของตนเอง ตามแบบและรายการที่เจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตกอนที่จะมี
การโอน ใหเจาหนาทีด่าํเนินการจายเงินคาตอบแทนคาใชจายในการสรางหรือจัดทาํดังกลาวแกเจาของ
ที่อุปกรณเพิ่มขึ้นจากเงินคาตอบแทนอันพึงจายใหเนื่องในการโอน ทั้งนี้ เงินคาตอบแทนอันจะพึงจาย
ใหเพิ่มขึ้น ใหคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นพิจารณากําหนดใหตามที่เห็นสมควร 
โดยคํานึงถึงประโยชนของเจาของ หรือผูครอบครอง สภาพของสิ่งที่กอสรางหรือสิ่งที่จัดทํา สิ่งที่สราง
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๑๙๐

 รางพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... 
ตอนที่ ๒ (หมวด ๔ สวนที่ ๒ ถึงบทเฉพาะกาล) 

จุลนิติ

ในขณะท่ีมกีารโอน หรอืคาตอบแทนท่ีไดจายไปแลวประกอบดวย เจาของท่ีอปุกรณซึง่ไมเหน็ดวยมีสทิธิ
อุทธรณไดตามมาตรา ๙๐

    ๖.๕.๑๔ การจัดที่ดินใหเปนที่อุปกรณ (รางมาตรา ๖๘)
         ในการจัดที่ดินใหเปนที่อุปกรณ หากมีความจําเปนตองสรางหรือจัดทําเพื่อ

ใหเปนไปตามแบบและรายการที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดและเจาของหรือผูครอบครองที่ดินรองขอ 
เจาหนาท่ีดําเนินการจะสรางหรือจัดทําใหก็ไดเม่ือพิจารณาเห็นเปนการสมควร โดยการคิดคาใชจาย
ในกรณีดังกลาว ถาการสรางหรือจัดทําของเจาหนาที่ดําเนินการเปนไปเพียงเพื่อประโยชนของเจาของ
หรือผูครอบครองท่ีดินผูรองขอน้ัน ใหคิดคาใชจายในการสรางหรือจัดทํานั้นทั้งหมด แตถาเปนไปเพ่ือ
สาธารณประโยชนดวย เจาหนาที่ดําเนินการจะออกคาใชจายท้ังหมดหรือแตบางสวนก็ไดตามที่
เห็นสมควร และใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดินเปนผูออกคาใชจายสวนที่เหลือ

    ๖.๕.๑๕ การจัดระบบสาธารณูปโภค (รางมาตรา ๖๙ ถึงรางมาตรา ๗๐)  
         เพื่อใหพื้นที่ในเขตผังเมืองเฉพาะมีระบบสาธารณูปโภคที่มีความเชื่อมโยง

กับเขตพื้นที่ตอเนื่องกับเขตผังเมืองเฉพาะ ใหเจาพนักงานการผังมีอํานาจจัดระบบสาธารณูปโภค
ลงบน ใตหรือเหนือพื้นดินของบุคคลนั้นไดในเมื่อพื้นดินนั้นไมใชเปนที่ตั้งโรงเรือน โดยแจงเปนหนังสือ
พรอมทั้งแผนผังแสดงแนวทางการใชที่ดินใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดินที่เกี่ยวของทราบลวงหนา
ไมนอยกวา ๓๐ วันกอนวันที่จะมีการดําเนินการ ทั้งน้ี การดําเนินการดังกลาวใหเจาพนักงานการผัง
กาํหนดเงนิคาตอบแทนอันเปนธรรมในการใชทีด่นิน้ันทีจ่ะจายใหแกเจาของหรอืผูครอบครองทีด่นิและ
ใหแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดินท่ีเกี่ยวของทราบโดยมิชักชา หากเจาของหรือ
ผูครอบครองท่ีดนิซึง่ไมเห็นดวยกับการดําเนินการ หรอืการกําหนดเงินคาตอบแทนมีสทิธอิทุธรณไดตาม
มาตรา ๙๐ อยางไรก็ตาม การดําเนินการดังกลาวใหเจาพนักงานการผังแจงเปนหนังสือใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นในพ้ืนท่ีดังกลาวทราบพรอมทั้งแผนผังแสดงแนวทางการใชที่ดินกอนดําเนินการ หากเกิดกรณี
ขดัแยงกันระหวางเจาพนักงานการผังกับเจาพนกังานทองถิน่ท่ีเกีย่วของ ใหเสนอคณะกรรมการผงัเมือง
ชีข้าด ทัง้นี ้ใหเจาพนกังานทองถิน่แหงทองทีท่ีใ่ชบงัคบัผงัเมอืงเฉพาะเปนเจาหนาทีด่าํเนนิการ ในกรณี
ที่มีความจําเปนเพ่ือใหการบริหารจัดการตามผังเมืองเฉพาะไดรับประโยชนสูงสุดในดานการใชพื้นที่ 
คณะกรรมการผังเมืองจะเสนอตอคณะรัฐมนตรีใหมีองคกรเพื่อพัฒนาและบริหารจัดการภายในเขต
ผังเมืองเฉพาะและพื้นที่ตอเนื่อง โดยมีอํานาจหนาที่เปนเจาหนาที่ดําเนินการในทองที่นั้นได

๗. คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ (รางหมวด ๕)
  ๗.๑ องคประกอบของคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ (รางมาตรา ๗๑) 
      (๑) นายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ
     (๒) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เปนรองประธานกรรมการ
     (๓) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก รฐัมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม รฐัมนตรีวาการ

กระทรวงการคลัง รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 

81-99-MAC6.indd   9081-99-MAC6.indd   90 7/12/18   1:33 PM7/12/18   1:33 PM



พ.ค. - มิ.ย. ๖๑ ๙๑

รางกฎหมายที่นาสนใจ
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รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ   
นายกสมาคมองคการบริหารสวนจงัหวัดแหงประเทศไทย นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 
และนายกสมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย 

      (๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒซ่ึิงคณะรัฐมนตรีแตงตัง้จากผูมคีวามรูความสามารถ
ทางดานการผังเมืองหรือสาขาวิชาการที่เกี่ยวของ จํานวนไมเกิน ๑๔ คน

      ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนกรรมการและเลขานกุาร และอธบิดเีปนกรรมการ
และผูชวยเลขานุการ ทั้งนี้ การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม    (๔) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่รัฐมนตรีกําหนด

๗.๒  กรรมการผูทรงคุณวฒุิ (รางมาตรา ๗๒ ถึงรางมาตรา ๗๔) 
   ๗.๒.๑ คุณสมบัติและลักษณะตองหาม (รางมาตรา ๗๒)
      (๑) มีสัญชาติไทย 
      (๒) มีอายุไมตํ่ากวา ๓๕ ป
      (๓) ไมเปนบคุคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรอืคนเสมือนไรความสามารถ
      (๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ

สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
      (๕) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 

กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือ
เจาหนาที่พรรคการเมือง

   ๗.๒.๒ วาระการดํารงตําแหนง (รางมาตรา ๗๓)
      กรรมการผูทรงคณุวุฒิมวีาระการดาํรงตาํแหนงคราวละ ๓ ป ในกรณทีีก่รรมการ

ผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระหรือกรณีที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้น
ในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงแตงตั้งไวยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูไดรับแตงตั้งแทนตําแหนง
ที่วางหรือเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอยู ในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการ
ผูทรงคณุวฒุซิึง่ไดแตงตัง้ไวแลว ทัง้นี ้เมือ่ครบกําหนดตามวาระ หากยงัมไิดมกีารแตงตัง้กรรมการผูทรงคณุวฒุิ
ขึ้นใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระน้ันอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไป
จนกวากรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่ อยางไรก็ตาม กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกไดแตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกิน ๒ วาระไมได

   ๗.๒.๓ การพนจากตําแหนง (รางมาตรา ๗๔)
      นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง

เมื่อ (๑) ตาย (๒) ลาออก (๓) คณะรัฐมนตรีใหออก เพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย 
หรือหย อนความสามารถ (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๗๒
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๑๙๒

 รางพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... 
ตอนที่ ๒ (หมวด ๔ สวนที่ ๒ ถึงบทเฉพาะกาล) 

จุลนิติ

๗.๓  อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ (รางมาตรา ๗๕)  
   กาํหนดใหคณะกรรมการนโยบายการผังเมอืงแหงชาตมิอีาํนาจหนาที ่ดงัตอไปนี้
    (๑) กําหนดนโยบายและเปาหมายเก่ียวกับการผังเมืองของประเทศ 
   (๒) กาํหนดมาตรการเพือ่เสรมิสรางความรวมมอืของภาคประชาสงัคมและประสานงาน

ระหวางหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนเกี่ยวกับการผังเมือง
   (๓) เสนอมาตรการดานการเงิน การคลัง และมาตรการอ่ืน เพื่อสงเสริมการลงทุนและ

สนับสนุนการดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการผังเมืองและเพ่ือสรางความเปนธรรมจาก
การใชประโยชนที่ดิน 

   (๔) เสนอความเห็นตอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาส่ังการและกําหนดระเบียบปฏิบัติ
ราชการในกรณทีีป่รากฏวาหนวยงานของรฐัใดไมปฏบิตัใิหสอดคลองกบักฎหมาย ระเบยีบ หรอืขอบงัคับ
เกี่ยวกับการผังเมืองอันอาจทําใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง

   (๕) ใหความเห็นชอบผังนโยบายระดับประเทศและผังนโยบายระดับภาค
   (๖) กํากับดูแล เรงรัดใหมีการวางและจัดทํา และติดตามใหมีการดําเนินการใหเปนไป

ตามผังนโยบายระดับประเทศและผังนโยบายระดับภาค 
   (๗) จัดทําธรรมนูญวาดวยการผังเมืองเพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการกําหนดนโยบาย 

ยุทธศาสตรและการดําเนินการดานการผังเมืองของประเทศเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความ
เห็นชอบ

   (๘) ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้
๗.๔  องคประชุมของคณะกรรมการ (รางมาตรา ๗๖)  
   การประชุมคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ ตองมีกรรมการมาประชุม

ไมนอยกวากึง่หนึง่ของจาํนวนกรรมการทัง้หมดจงึจะเปนองคประชมุ ทัง้น้ี ในการประชุมคณะกรรมการ 
ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน
ในที่ประชุม ถาประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได 
ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม

๗.๕  อํานาจในการวินิจฉัยชี้ขาด แตงตั้งคณะอนุกรรมการ และเรียกบุคคลเขาชี้แจง 
(รางมาตรา ๗๗ ถึงรางมาตรา ๗๙)

   ๗.๕.๑  การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหน่ึงใหมี
เสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึน้อกีเสยีงหน่ึง
เปนเสียงชี้ขาด (รางมาตรา ๗๗)

   ๗.๕.๒  คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
เพือ่พจิารณาหรือ  ปฏบิตักิารตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติมอบหมายได ทัง้น้ี ใหนาํ
บทบัญญัติมาตรา ๗๖ และมาตรา ๗๗ มาใชบังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
(รางมาตรา ๗๘)  
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๑ ๙๓

รางกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

   ๗.๕.๓  คณะกรรมการนโยบายการผงัเมอืงแหงชาตมิอีาํนาจเรยีกใหบคุคลใดสงเอกสาร
แผนงานโครงการหรือเอกสารอื่นใดที่เห็นวามีความจําเปนหรือมีผลกระทบตอนโยบายทางดานการ
ผังเมือง ในการนี้อาจเรียกบุคคลที่เกี่ยวของมาชี้แจงดวยก็ได (รางมาตรา ๗๙)  

๘. คณะกรรมการผังเมือง (รางหมวด ๖)
  ๘.๑ องคประกอบของคณะกรรมการผังเมือง (รางมาตรา ๘๐)  
     (๑)  ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนประธานกรรมการ
     (๒)  กรรมการโดยตาํแหนง ไดแก ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ ปลดักระทรวง

คมนาคม ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม และผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

     (๓)  กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีความรู ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณดานการผังเมือง สถาปตยกรรมศาสตร วิศวกรรมศาสตร นิติศาสตร 
เศรษฐศาสตร สงัคมศาสตร สิง่แวดลอม ประวตัศิาสตรหรอืโบราณคดี และเกษตรกรรม จาํนวนดานละ 
๑ คน

     (๔)  กรรมการซ่ึงเปนผูแทนสภาวิศวกร ผูแทนสภาสถาปนิก ผูแทนสภาหอการคา
แหงประเทศไทย และผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

     (๕)  กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูแทนสถาบันหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ
กับการผังเมือง จํานวนไมเกิน ๕ คน

     ใหอธิบดีเปนกรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ ในกรณีที่เปนการวางและจัดทํา แกไข 
หรืออนุมัติผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในเขตพ้ืนท่ีที่เกี่ยวกับความม่ันคงทางทหารใหปลัดกระทรวง
กลาโหมเขารวมเปนกรรมการโดยตําแหนงดวย

  ๘.๒ อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการผังเมือง (รางมาตรา ๘๑ ถึงรางมาตรา ๘๔)  
     (๑)  ใหความเห็นชอบผังนโยบายระดับจังหวัด หรือผังเมืองรวมท่ีกรมโยธาธิการ

และผังเมืองเปนผูวางและจัดทํา
     (๒)  ใหความเห็นชอบผังเมืองรวมท่ีมีพื้นที่คาบเก่ียวตั้งแต ๒ จังหวัดขึ้นไป 

และผังเมืองเฉพาะ
      (๓) ใหความเห็นหรือคําปรึกษาดานวิชาการที่เกี่ยวของกับการผังเมืองตอ

คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติและคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด
     (๔)  กํากับดูแล เรงรัดใหมีการวางและจัดทํา และติดตามใหมีการดําเนินการให

เปนไปตามผังนโยบายระดับจังหวัด
     (๕)  วินิจฉัยชี้ขาดปญหาอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของหนวยงานของรัฐ

ในการวางและจัดทําผังเมอืงรวมและผังเมืองเฉพาะ
     (๖)  ปฏบิตัหินาทีอ่ื่นใดตามท่ีบญัญติัไวในพระราชบัญญติัน้ี หรอืตามท่ีคณะกรรมการ

นโยบายการผังเมืองแหงชาติมอบหมาย
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๑๙๔

 รางพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... 
ตอนที่ ๒ (หมวด ๔ สวนที่ ๒ ถึงบทเฉพาะกาล) 

จุลนิติ

     คณะกรรมการผงัเมอืงมอีาํนาจแตงตัง้คณะอนกุรรมการเพือ่พจิารณาหรือปฏบิตักิาร
ตามที่คณะกรรมการผังเมืองมอบหมายได ทั้งนี้ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๗๒ มาตรา ๗๓ และมาตรา 
๗๔ มาใชบังคับกับคุณสมบัติและลักษณะตองหาม การดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ กรรมการซึ่งเปนผูแทนสถาบัน และกรรมการซึ่งเปนบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับ
การผังเมืองในคณะกรรมการผังเมืองโดยอนุโลม และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๗๖ และมาตรา ๗๗ 
มาใชบงัคับกับการประชุมของคณะกรรมการผังเมืองและคณะ อนกุรรมการของคณะกรรมการผังเมือง
โดยอนุโลม

๙.  คณะกรรมการผังเมืองจังหวัด (รางหมวด ๗)
  ๙.๑ องคประกอบของคณะกรรมการ (รางมาตรา ๘๕)  
     (๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนประธานกรรมการ 

ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผูแทนกรมท่ีดิน ผูแทนกรมธนารักษ ผูแทนกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ผูแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผูแทนการเคหะแหงชาติ และผูแทนหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของกับการ
ผงัเมือง จาํนวนไมเกนิ ๔ คน ผูทรงคณุวฒุทิางการผงัเมอืงหรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วของโดยตรงกับการผงัเมอืง 
จํานวนไมเกิน ๔ คน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับการผังเมือง จํานวนไมเกิน ๔ คน ซึ่งคณะกรรมการ
ผังเมืองแตงตั้ง เปนกรรมการ และใหผู อํานวยการสํานักผังเมืองกรุงเทพมหานครเปนกรรมการ
และเลขานุการ

     (๒) ในเขตจังหวัดอื่น ใหผูวาราชการจังหวัด เปนประธานกรรมการ ปลัดจังหวัด 
เกษตรและสหกรณจังหวัด เจาพนักงานที่ดินจังหวัด ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด 
ทองถ่ินจังหวัด ธนารักษพื้นที่ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ปฏิรูปที่ดินจังหวัด พลังงานจังหวัด 
อุตสาหกรรมจังหวัด ผูอํานวยการโครงการชลประทานในเขตพื้นที่ ผูอํานวยการสํานักทางหลวงในเขต
พื้นที่ ผูอํานวยการสํานักทางหลวงชนบทในเขตพื้นที่ ผูแทนกรมโยธาธิการและผังเมือง นายกองคการ
บริหารสวนจังหวัด ผูแทนการไฟฟาสวนภูมิภาค ผูแทนการประปาสวนภูมิภาค และผูทรงคุณวุฒิ
ซึ่งคณะกรรมการผังเมืองแตงตั้งจากผูมีความรู ความสามารถ และความเชี่ยวชาญทางการผังเมืองหรือ
สาขาวชิาทีเ่กีย่วของกบัการผงัเมอืง จาํนวนไมเกนิ ๑๐ คน เปนกรรมการ และใหโยธาธกิารและผงัเมอืง
จังหวัด เปนกรรมการและเลขานุการ

     ในกรณทีีเ่ปนการวางและจดัทาํ แกไข หรอือนมุัตผิงัเมอืงรวมหรอืผงัเมอืงเฉพาะใน
เขตพื้นที่ที่เกี่ยวกับความมั่นคงทางทหารใหผูแทนกระทรวงกลาโหมเขารวมเปนกรรมการดวย สวนใน
กรณีที่จังหวัดใดไมมีตําแหนงในหนวยงานตามที่กําหนดใน (๒) ใหถือวาคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด
ประกอบดวยกรรมการเทาที่มีอยู ทั้งนี้ ในจังหวัดใดที่ไมมีผูแทนการไฟฟาสวนภูมิภาคหรือผูแทน
การประปาสวนภูมภิาคปฏิบตัหินาทีใ่นพ้ืนทีด่งักลาว ใหผูแทนการไฟฟานครหลวงหรือผูแทนการประปา
นครหลวง แลวแตกรณี เปนกรรมการแทน อยางไรก็ตาม กรรมการผูทรงคุณวุฒิและกรรมการซึ่งเปน
บคุคลอืน่ทีเ่กีย่วของกบัการผงัเมืองจะเปนกรรมการในคณะกรรมการนโยบายการผงัเมอืงแหงชาต ิหรอื
กรรมการในคณะกรรมการผังเมือง หรืออนุกรรมการในคณะกรรมการดังกลาวในขณะเดียวกันมิได
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๑ ๙๕

รางกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

๙.๒  อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ (รางมาตรา ๘๖ ถึงรางมาตรา ๘๙)
    (๑) ใหความเห็นชอบผังเมืองรวมที่วางและจัดทําโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น
   (๒) ใหความเห็นและขอเสนอแนะตอคณะกรรมการผังเมืองในสวนท่ีเก่ียวกับการวาง

และจัดทําผังนโยบายระดับจังหวดั ผงัเมืองรวมท่ีกรมโยธาธิการและผังเมืองเปนผูวางและจัดทํา ผงัเมือง
รวมที่พื้นที่คาบเกี่ยวตั้งแตสองจังหวัดขึ้นไป และผังเมืองเฉพาะ

   (๓) ใหคาํปรกึษาและความคดิเหน็เกีย่วกบัการวางและจดัทาํผงัเมอืงรวมตอกรมโยธาธกิาร
และผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่น

   (๔) สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานเกี่ยวกับการผังเมือง
   (๕) กํากับ ดูแล ใหคําแนะนําหรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับการควบคุมและการพัฒนา

ใหเปนไปตามผังเมือง
   (๖) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณที่ยื่นตอคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด
   (๗) ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้
   คณะกรรมการผังเมอืงจงัหวดัมอีาํนาจแตงตัง้คณะอนกุรรมการเพ่ือพจิารณาหรือปฏบิตัิ

การตามท่ีคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดมอบหมายได ทัง้นีใ้หนาํบทบัญญตัมิาตรา ๗๒ มาตรา ๗๓ และ
มาตรา ๗๔ มาใชบังคับกับคุณสมบัติและลักษณะตองหาม การดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง
ของกรรมการผูทรงคุณวุฒิและกรรมการที่เปนบุคคลอื่นท่ีเกี่ยวของกับการผังเมืองในคณะกรรมการ
ผังเมืองจังหวัดโดยอนุโลม เวนแตอํานาจของคณะรัฐมนตรีตามกรณีมาตรา ๗๔ (๓) ใหเปนอํานาจของ
คณะกรรมการผังเมือง และใหนํา  บทบัญญัติมาตรา ๗๖ และมาตรา ๗๗ มาใชบังคับกับการประชุมของ
คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดและคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดโดยอนุโลม

๑๐.  การอุทธรณ (รางหมวด ๘)
   ๑๐.๑ หลักเกณฑในการอุทธรณ (รางมาตรา ๙๐)
        ผูมีสิทธิอุทธรณอาจอุทธรณภายใน ๓๐ วันนับแตวันไดรับคําสั่งหรือหนังสือแจง 

ในกรณีดังตอไปนี้
      (๑) การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการใชประโยชนที่ดินตาม

มาตรา ๓๗
      (๒) การปฏิเสธหรือสัง่การเก่ียวกับโครงการท่ีจะมีการใชประโยชนทีด่นิ หรอืที่

จะกอสรางอาคารตามมาตรา ๔๔
      (๓) การสั่งใหดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารตามมาตรา ๕๗
      (๔) การกําหนดจํานวนเงินคาตอบแทนตามมาตรา ๕๙ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๖ 

ซึ่งคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นมีอํานาจกําหนด และมาตรา ๖๗
      (๕) การคิดคาใชจายในการร้ือถอนหรือเคลื่อนยายอาคารตามมาตรา ๖๐
      (๖) การคิดคาใชจายในการดัดแปลงอาคารตามมาตรา ๖๑
      (๗) การจัดทําระบบสาธารณูปโภคและการกําหนดจํานวนเงินคาตอบแทนใน

การใชที่ดินตามมาตรา ๖๙ 
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๑๙๖

 รางพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... 
ตอนที่ ๒ (หมวด ๔ สวนที่ ๒ ถึงบทเฉพาะกาล) 

จุลนิติ

      (๘) การสัง่ใหระงบัการกระทาํท่ีฝาฝน หรอืการส่ังใหแกไขปรบัปรุง หรอืการสัง่
ใหปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑการใชประโยชนในทรัพยสินตามมาตรา ๙๗

      การอุทธรณตาม (๑) ใหยื่นตอคณะกรรมการอุทธรณ การอุทธรณตาม (๒) (๓) 
(๔) (๖) (๗) และ (๘) ใหยื่นตอคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด และการอุทธรณตาม (๕) ใหยื่นตอ
คณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น

  ๑๐.๒  องคประกอบของคณะกรรมการอุทธรณ (รางมาตรา ๙๑ ถึงรางมาตรา ๙๓)
      คณะกรรมการอุทธรณ ประกอบดวย รฐัมนตร ีเปนประธานกรรมการ อยัการสงูสดุ 

และผูทรงคณุวฒุซิึง่คณะรฐัมนตรแีตงตัง้จากผูมคีวามรู ความสามารถ ความเชีย่วชาญ และประสบการณ
ดานการผังเมือง นิติศาสตร และเศรษฐศาสตร จํานวนดานละ ๑ คน เปนกรรมการ โดยใหอธิบดี
เปนกรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ กรรมการผูทรงคุณวุฒิจะเปนกรรมการในคณะกรรมการนโยบาย
การผังเมืองแหงชาติ คณะกรรมการผังเมือง หรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด หรือเปนอนุกรรมการ
ในคณะกรรมการดังกลาวในขณะเดียวกันมิได

      ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการอุทธรณมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือกระทําการ
ที่อยูในอํานาจของคณะกรรมการ หรือใหชวยเหลือในการดําเนินการอยางหน่ึงอยางใดตามที่ไดรับ
มอบหมายได โดยใหนําบทบัญญัติมาตรา ๗๖ และมาตรา ๗๗ มาใชบังคับกับการประชุมของ
คณะกรรมการอุทธรณและคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๗๒ มาใชบังคับ
กับคุณสมบัติและลักษณะตองหาม ของกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุทธรณโดยอนุโลม 

  ๑๐.๓  วาระการดํารงตาํแหนงของกรรมการผูทรงคณุวฒุ ิ(รางมาตรา ๙๔)  
      กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๙๑ มีวาระดํารงตําแหนงคราวละ ๓ ป ทั้งนี้

ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนครบวาระหรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้ง
กรรมการผูทรงคุณวฒุเิพิม่ขึน้ในระหวางท่ีกรรมการผูทรงคุณวุฒซิึง่แตงตัง้ไวแลวยงัมวีาระอยูในตําแหนง 
ใหผูไดรบัแตงตัง้แทนตาํแหนงทีว่างหรอืเปนกรรมการผูทรงคุณวฒุเิพิม่ขึน้ อยูในตําแหนงเทากบัวาระที่
เหลอือยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดแตงตั้งไวแลว

  ๑๐.๔  หลักเกณฑในการพิจารณาอุทธรณ (รางมาตรา ๙๕  ถึงรางมาตรา ๙๖)
      คณะกรรมการอุทธรณ คณะกรรมการผังเมืองจังหวัด หรือคณะกรรมการบริหาร

การผังเมืองสวนทองถิ่น มีคําวินิจฉัยอุทธรณภายใน ๖๐ วันนับแตวันไดรับอุทธรณ แลวแจงคําวินิจฉัย
พรอมดวยเหตุผลเปนหนงัสอืไปยังผูอทุธรณและเจาพนกังานการผัง เจาพนกังานทองถิน่ หรอืเจาหนาที่
ดําเนินการ แลวแตกรณี ทั้งนี้ หลักเกณฑและวิธีการในการย่ืนอุทธรณและวิธีพิจารณาในการวินิจฉัย
คาํอทุธรณใหเปนไปตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง อยางไรก็ตาม ในระหวางอทุธรณ ใหผูอทุธรณ เจาของ
หรือผู ครอบครองท่ีดินหรืออาคาร ผู มีสิทธิครอบครองเหนือที่ดินของผูอื่น เจาพนักงานการผัง 
คณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิน่ เจาพนกังานทองถิน่ หรอืเจาหนาทีด่าํเนินการ แลวแตกรณี 
ยุติการดําเนินการหรือหามกระทําการใด ๆ ที่เปนเหตุแหงการอุทธรณ เวนแตจะเปนการดําเนินการ
ตามคําส่ังหรือหนังสือแจง หรือในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวนเพื่อประโยชนสาธารณะหรือการใช
ประโยชนที่ดินหรืออาคารจะเปนอันตรายตอบุคคลหรือทรัพยสินหรือมีลักษณะที่ไมอาจรอได
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๑ ๙๗

รางกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

๑๑.  อํานาจหนาที่ของผูปฏิบัติงาน (รางหมวด ๙)
   ๑๑.๑ กรณีที่มีการฝาฝนหลักเกณฑการใชประโยชนที่ดิน (รางมาตรา ๙๗) 
      ในกรณีที่มีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑการใชประโยชนที่ดินในเขต

ที่ดินที่จะทําการสํารวจเพ่ือการวางและจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะตามมาตรา ๒๑ 
หรือขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินของผังเมืองรวมตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง หรือหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงือ่นไขการใชประโยชนทีด่นิท่ีคณะกรรมการผงัเมอืงหรอืคณะกรรมการผงัเมอืงจงัหวดักําหนดตาม
มาตรา ๓๗ วรรคสอง หรือขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินในเขตผังเมืองเฉพาะตามมาตรา ๕๒ 
ใหเจาพนักงานทองถิ่น เจาพนักงานการผัง หรือเจาหนาที่ดําเนินการ แลวแตกรณี มีอํานาจสั่งการให
เจาของทีดิ่น ผูใชประโยชนในทีด่นิ หรอืเจาของหรือผูครอบครองอาคารระงับการกระทําทีเ่ปนการฝาฝน 
หรือใหแกไขปรับปรุง หรือใหปฏิบัติใหถูกตอง ทั้งนี้ เจาของที่ดิน ผูใชประโยชนที่ดิน หรือเจาของหรือ
ผูครอบครองอาคารซึ่งไมเห็นดวยมีสิทธิอุทธรณไดตามมาตรา ๙๐

   ๑๑.๒ อํานาจในการเรียกบุคคลมาชี้แจง (รางมาตรา ๙๘) 
       ในการปฏิบัติการตามหนาที่ ใหเจาพนักงานทองถิ่น เจาพนักงานการผัง 

เจาหนาที่ดําเนินการ และกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น มีอํานาจออกหนังสือเรียกบุคคลที่
เกี่ยวของมาชี้แจง หรือใหสงเอกสารหลักฐานหรือสิ่งอ่ืนที่จําเปนเพื่อการปฏิบัติการตามหนาที่มา
ประกอบการพิจารณาได

   ๑๑.๓ อํานาจในการเขาไปในที่ดินหรืออาคาร (รางมาตรา ๙๙ ถึงรางมาตรา ๑๐๑) 
       - ในการปฏิบัติการตามหนาที่ ใหเจาพนักงานทองถิ่น เจาพนักงานการผัง 

เจาหนาทีด่าํเนนิการ กรรมการบรหิารการผงัเมอืงสวนทองถิน่ และพนักงานเจาหนาทีท่ีไ่ดรบัมอบหมาย
จากบุคคลดังกลาว มีอํานาจเขาไปในที่ดินหรืออาคาร ซึ่งอยูในทองท่ีที่มีประกาศใชบังคับผังเมืองรวม 
หรือผังเมืองเฉพาะในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก เพื่อสอบถามขอเท็จจริงหรือขอดู
เอกสารหลักฐานหรือสิ่งที่เกี่ยวของจากเจาของ ผูครอบครอง หรือผูดูแลรักษาที่ดินหรืออาคารนั้น 
หรือเพื่อกระทําการใด ๆ เทาที่จําเปน และพยายามไมใหเกิดความเสียหาย ถามีความเสียหายเกิดขึ้น
จากการกระทําดงักลาว ใหเจาพนักงานทองถ่ิน เจาพนักงานการผัง เจาหนาทีด่าํเนินการ หรือกรรมการ
บริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น แลวแตกรณี กําหนดเงินคาตอบแทนความเสียหายและจายใหแก
ผูเสยีหายนัน้ ทัง้นี ้ในกรณทีีจ่าํเปนตองกระทําการเพ่ือการสาํรวจ ใหแจงเปนหนังสอืใหเจาของ ผูครอบครอง 
หรือผูดูแลรักษาท่ีดินหรืออาคารทราบลวงหนาไมนอยกวา ๗ วันกอนกระทําการน้ัน อยางไรก็ตาม 
ในการปฏิบตักิารตามหนาที ่ใหเจาพนักงานทองถิน่ เจาพนักงานการผัง เจาหนาทีด่าํเนินการ กรรมการ
บรหิารการผงัเมอืงสวนทองถิน่ และพนกังานเจาหนาทีท่ีไ่ดรบัมอบหมายจากบคุคลดงักลาว แสดงบตัร
ประจําตัวที่ใชในการปฏิบัติหนาที่ตอบุคคลซึ่งเกี่ยวของ

       - พนกังานเจาหนาท่ีซึง่ไดรบัมอบหมายจากเจาหนาท่ีดาํเนนิการมอีาํนาจเขาไป
ในที่ดินหรืออาคารซ่ึงอยูในทองที่ที่ใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะเพ่ือตรวจสอบ 
ซอมแซม หรอืบาํรุงรกัษาระบบสาธารณูปโภค หรอืเพือ่ตรวจสภาพของท่ีโลงในเวลาระหวางพระอาทิตยขึน้
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๑๙๘

 รางพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... 
ตอนที่ ๒ (หมวด ๔ สวนที่ ๒ ถึงบทเฉพาะกาล) 

จุลนิติ

ถงึพระอาทิตยตก ทัง้นี ้ในการปฏิบตักิารตามหนาท่ี ใหพนกังานเจาหนาทีแ่สดงบัตรประจาํตัวพรอมทัง้
หนังสือมอบหมายของเจาหนาที่ดําเนินการใหไปกระทําการดังกลาวตอบุคคลซึ่งเกี่ยวของ

      - เพ่ือประโยชนแกการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถ่ิน 
เจาพนักงานการผัง เจาหนาที่ดําเนินการ กรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น และพนักงาน
เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากบุคคลดังกลาว เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

๑๒. บทกําหนดโทษ (รางหมวด ๑๐)
   ๑๒.๑ บทกําหนดโทษทั่วไป (รางมาตรา ๑๐๒ ถึงรางมาตรา ๑๐๓) 
      ในกรณทีีผู่กระทาํความผดิเปนนติบิคุคล ถาการกระทําความผดิของนติบิคุคลนัน้

เกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผูจัดการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการ
ดาํเนินงานของนิตบิคุคลน้ัน หรือในกรณีทีบ่คุคลดังกลาวมีหนาทีต่องส่ังการหรือกระทําการและละเวน
ไมสัง่การหรือไมกระทําการจนเปนเหตุใหนติบิคุคลนัน้กระทําความผิด ผูนัน้ตองรับโทษตามท่ีบญัญตัไิว
สาํหรบัความผดินัน้ ๆ ดวย อยางไรก็ตาม เม่ือเจาพนกังานทองถิน่รองขอ ศาลอาจสัง่ใหผูกระทาํผดิแกไข
สภาพของอสังหาริมทรัพยที่ถูกเปล่ียนแปลงใหเปนไปตามท่ีไดกําหนดไวในผังเมืองรวมหรือ
ผงัเมอืงเฉพาะภายในระยะเวลาทีก่าํหนดให หรอืใหเจาพนกังานทองถิน่มอีาํนาจจดัการอยางใดอยางหนึง่
เพือ่เปล่ียนแปลงแกไขใหเปนไปตามผังเมอืงรวมหรือผังเมอืงเฉพาะน้ัน และคิดเอาคาใชจายจากเจาของ
หรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยตามที่จายจริง

   ๑๒.๒ โทษปรับทางปกครอง  (รางมาตรา ๑๐๔ ถึงรางมาตรา ๑๐๕)
       เจาพนักงานทองถิ่นเปนผูมีอํานาจลง โทษปรับทางปกครองตามท่ีกําหนดไวใน

พระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑการใชประโยชนในทรัพยสินตาม
มาตรา ๒๑ ฝาฝนหรอืไมปฏบิตัติามรายละเอียดหรือหลกัเกณฑหรอืวธิปีฏิบตัทิีก่าํหนดไวในกฎกระทรวง
ตามมาตรา ๕๐ หรือฝาฝนหรือไมปฏิบตัติามมาตรา ๓๗ หรือมาตรา ๕๒ ตองชําระคาปรับทางปกครอง
ไมเกิน ๓๐,๐๐๐ บาท และตองชําระคาปรบัอกีไมเกินวนัละ ๕,๐๐๐ บาท  ตลอดเวลาท่ียงัมไิดปฏบิตัใิหถกูตอง 

   ๑๒.๓ โทษอาญา (รางมาตรา ๑๐๖ ถึงรางมาตรา ๑๐๗)
       - ผูใดฝาฝนคําสั่งใหดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนยายอาคาร หรือคําวินิจฉัย

อุทธรณตามมาตรา ๖๐ หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น เจาพนักงานการผัง 
หรอืเจาหนาทีด่าํเนนิการตามมาตรา ๙๗ ตองระวางโทษจําคกุไมเกนิ ๖ เดอืน หรอืปรบัไมเกนิ ๕๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

        - ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑการใชประโยชนในทรัพยสินตาม
มาตรา ๒๑ ฝาฝนหรอืไมปฏบิตัติามรายละเอียดหรือหลกัเกณฑหรอืวธิปีฏิบตัทิีก่าํหนดไวในกฎกระทรวง
ตามมาตรา ๕๐ หรือฝาฝนหรอืไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๗ หรือมาตรา ๕๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 
๑ ป หรือปรับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ทั้งนี้นอกจากระวางโทษขางตนแลว ผูฝาฝน
หรอืไมปฏิบตัติามยังตองระวางโทษปรับอกีวนัละไมเกนิ ๓๐,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาท่ียงัฝาฝนหรอืจนกวา
จะไดปฏิบัติใหถูกตอง
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รางกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

๑๓.  บทเฉพาะกาล (มาตรา ๑๐๘  ถึงรางมาตรา ๑๑๓)
   ๑๓.๑ ในวาระเริ่มแรก ใหคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติประกอบดวย

กรรมการโดยตาํแหนง และใหปฏบิตัหินาทีไ่ปพลางกอนจนกวากรรมการผูทรงคณุวฒุใินคณะกรรมการ 
นโยบายการผังเมืองแหงชาติจะไดรับการแตงตั้ง (รางมาตรา ๑๐๘)

   ๑๓.๒ ในระหวางท่ียังไมไดแตงตั้งคณะกรรมการผังเมืองตามมาตรา ๘๐ ให
คณะกรรมการผงัเมอืงซึง่ไดรบัการแตงต้ังอยูในวนักอนวนัทีพ่ระราชบญัญติัน้ีใชบังคบัยังคงอยูในตาํแหนง
เพือ่ปฏบิตัหินาทีต่อไปจนกวาคณะกรรมการผงัเมอืงในวนัทีไ่ดแตงตัง้ขึน้ใหมเขารบัหนาที ่(รางมาตรา ๑๐๙)

   ๑๓.๓ ในระหวางที่ยังไมไดแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิและกรรมการซ่ึงเปนบุคคลอื่น
ที่เกี่ยวของกับการผังเมืองในคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดตามมาตรา ๘๕ ใหคณะกรรมการผังเมือง
จังหวัดประกอบดวยกรรมการโดยตําแหนง และใหปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวากรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิและกรรมการซ่ึงเปนบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับการผังเมืองในคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด
จะไดรับการแตงตั้ง (รางมาตรา ๑๑๐)

   ๑๓.๔ บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่ง
ซึง่ออกโดยอาศัยอาํนาจตามพระราชบัญญตักิารผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมท่ีใชบงัคับอยู
ในวันกอนวันทีพ่ระราชบัญญตันิีใ้ชบงัคับ ใหคงใชบงัคับตอไปไดเทาทีไ่มขดัหรือแยงกับพระราชบัญญตัน้ีิ 
จนกวาจะไดมีการออกพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งตาม
พระราชบัญญัตินี้ (รางมาตรา ๑๑๑)

   ๑๓.๕ บรรดาผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะท่ีอยูระหวางดําเนินการวางและจัดทําตาม
ขั้นตอนที่พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แกไขเพิ่มเติม ในวันกอนวันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใชบังคับ ใหถือวาเปนการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ (รางมาตรา ๑๑๒)

    ๑๓.๖ บรรดากฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมที่ยังมีผลใชบังคับอยูในวันกอนวันที่
พระราชบญัญตันิีใ้ชบงัคบั ใหมผีลใชบงัคบัไดตอไปจนกวาจะมปีระกาศกระทรวงมหาดไทยหรอืขอบญัญตัิ
ทองถ่ินใหใชบังคับผังเมืองรวมใชบังคับในพ้ืนที่เดียวกัน ทั้งนี้ ในระหวางท่ียังไมมีประกากระทรวง
มหาดไทยหรอืขอบญัญตัทิองถิน่ การแกไขหรอืยกเลกิกฎกระทรวงใหใชบงัคบัผงัเมอืงรวมเฉพาะบรเิวณ
หรือเฉพาะสวนหนึ่งสวนใด หรือการยกเลิกกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมท้ังฉบับ ใหกระทําได
โดยประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือขอบัญญัติทองถิ่น (รางมาตรา ๑๑๓)

ทานผูอานวารสาร “จลุนติ”ิ ผูใดมีความประสงคตองการท่ีจะแสดงความคิดเหน็เกีย่วกบั
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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คําคมคําคม

จุลนิติ๑๐๐

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา

ของสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ เชียงใหม

วันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๒๒

“...การที่จะใหงานประสานกันนัน้ มีหลักสําคัญอยูวา

ทุกฝายจะตองไมแบงแยกกัน ไมแยงประโยชน ไมแยงความชอบกัน 

แตละฝายแตละคนตองทํางานดวยความบริสุทธิ์ใจ 

มุงหวังผลสําเร็จในการงานเปนใหญยิ่งกวาสิ่งอื่น...”
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จุลนิติ

แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

พ.ค. - มิ.ย. ๖๑ ๑๐๑จุลนิติ

หลักการและเหตุผล
  โดยทีใ่นปจจบุนัการแกไขปญหาเกีย่วกบัเดก็และเยาวชนทีก่ระทาํความผดิ
ยังขาดกลไกในการบริหารการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนในเชิงบูรณาการ 
สมควรกําหนดแนวทางในการบริหารการแกไขบําบัดฟนฟูดังกลาว เพื่อใหเด็ก
และเยาวชนไดรบัการแกไขบาํบดัฟนฟแูละฝกอบรมในดานตาง ๆ จงึมคีวามจาํเปน
ตองจํากัดสทิธแิละเสรีภาพของบุคคลบางประการ เพ่ือประโยชนในการคุมครอง
สวสัดภิาพของเด็กและเยาวชน โดยใหมคีณะกรรมการการบริหารการแกไขบําบดั
ฟนฟูเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิด ตลอดจนกําหนดสิทธิ หนาท่ี และประโยชน
ทีเ่ด็กและเยาวชนควรไดรบัในระหวางการควบคุมดูแลของสถานพินิจและคุมครอง
เด็กและเยาวชน การจําแนกประเภทเด็กและเยาวชน การกําหนดมาตรฐาน
การดําเนินงานของเจาพนักงานพินิจและสถานที่ควบคุม การเตรียมความพรอม
กอนปลอย และกําหนดใหมีระบบสงเคราะหชวยเหลือและติดตามภายหลัง
ปลอยจากสถานที่ควบคุม รวมทั้งจัดใหมีความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ
กบัเอกชน และกาํหนดโทษทางอาญาสาํหรบัการกระทาํบางอยาง เพือ่ใหการแกไข
บาํบดัฟนฟเูดก็และเยาวชนเปนไปอยางตอเนือ่งและมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้  จงึจาํเปน
ตองตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสําคัญโดยสรุป
๑) บทนิยาม 
  “เดก็” หมายความวา เดก็ตามกฎหมายวาดวยศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว๑

¹Ò§ÊÒÇÊØ·¸ÔÁÒμÃ Ñ̈¹·Ã �á´§
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

 พระราชบัญญัติการบริหารการแกไขบําบัดฟนฟู
 เด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิด พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 • ใหไว ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 • ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
    เลม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๒ ก หนา ๓๒

๑ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๔
 ไดกาํหนดบทนยิามคาํวา ““เดก็” หมายความวา บคุคลซึง่มอีายเุกนิกวาอายทุีก่าํหนดไวตามมาตรา ๗๓ แหงประมวลกฎหมายอาญา 
แตยังไมเกินสิบหาปบริบูรณ” และตามความประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๓ วรรคสอง ไดบัญญัติวา “เด็กอายุยังไมเกินสิบป 
กระทําการอันกฎหมายบัญญัติเปนความผิดเด็กนั้นไมตองรับโทษ”.
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 “เยาวชน” หมายความวา เยาวชนตามกฎหมายวาดวยศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว๒ 
 “สถานพินิจ” หมายความวา สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
 “ศูนยฝกและอบรม” หมายความวา ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน
 “สถานที่ควบคุม” หมายความวา สถานที่ควบคุมของสถานพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชน และศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน
 “การจําแนก” หมายความวา การแยกและจัดประเภทเด็กและเยาวชน
เพือ่กาํหนดวธิกีารปฏบิตัติอเดก็และเยาวชน และการแกไขบาํบดัฟนฟทูีเ่หมาะสม
ตามสภาพปญหาและความจําเปนของเด็กและเยาวชน
 “สิ่งของตองหาม” หมายความวา สิ่งของตองหามนําเขาสถานที่ควบคุม
ของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน และศูนยฝกและอบรมเด็กและ
เยาวชน
 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการการบริหารการแกไข
บําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด
 “กรรมการ” หมายความวา กรรมการการบริหารการแกไขบาํบดัฟนฟเูดก็
และเยาวชนที่กระทําผิด
 “เจาพนกังานพนิจิ” หมายความวา ผูซึง่มคีณุสมบตัติามทีร่ฐัมนตรวีาการ
กระทรวงยุติธรรมประกาศกําหนด และอธิบดีกรมพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชนไดแตงตั้งเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
 “ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชน และผูอํานวยการศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน
 “อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
 “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

๒) ผูรักษาการตามกฎหมาย (มาตรา ๔)  
 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามกฎหมายน้ี และให
มีหนาที่และอํานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศเพ่ือปฏิบัติการ
ตามกฎหมายน้ี โดยกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศน้ัน เมื่อไดประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

๒ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๔
 ไดกําหนดบทนิยามคําวา ““เยาวชน” หมายความวา บุคคลอายุเกินสิบหาปบริบูรณ แตยังไมถึงสิบแปดปบริบูรณ”.
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๑ ๑๐๓จุลนิติ

๓) คณะกรรมการการบริหารการแกไขบําบดัฟนฟเูดก็และเยาวชนท่ีกระทําผดิ 
(หมวด ๑, มาตรา ๕ ถึงมาตรา ๑๒)
  ๓.๑) ที่มาและองคประกอบของคณะกรรมการ
       กฎหมายกําหนดใหมี “คณะกรรมการการบริหารการแกไขบําบัด
ฟนฟเูดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผดิ” ประกอบดวย รฐัมนตรวีาการกระทรวงยตุธิรรม 
เปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เปนรองประธานกรรมการ 
ปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย ปลดักระทรวงมหาดไทย 
ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พ้ืนฐาน เลขาธกิารคณะกรรมการการอาชวีศกึษา เลขาธกิารสาํนกังาน
ศาลยุติธรรม อธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง อัยการสูงสุด 
ผู บัญชาการตํารวจแหงชาติ อธิบดีกรมคุมประพฤติ อธิบดีกรมราชทัณฑ 
เลขาธิการคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามยาเสพติด และเลขาธกิารสาํนกังาน
สงเสรมิการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั เปนกรรมการโดยตําแหนง 
และผูทรงคณุวฒุซิึง่รฐัมนตรแีตงตัง้จากผูมคีวามรู ความสามารถ ความเชีย่วชาญ 
และประสบการณ เปนทีป่ระจกัษดานการคุมครองเด็ก ดานการศกึษา ดานจติวทิยา
ดานสงัคมสงเคราะห ดานสาธารณสขุ และดานสทิธเิดก็ ดานละ ๑ คน เปนกรรมการ 
โดยใหอธิบดีเปนกรรมการและเลขานุการ และใหอธิบดีแตงตั้งขาราชการของ
กรมพนิจิและคุมครองเดก็และเยาวชนจาํนวนไมเกนิ ๒ คนเปนผูชวยเลขานกุาร 
(มาตรา ๕)
       ทัง้นี ้กรรมการผูทรงคุณวุฒมิวีาระการดาํรงตาํแหนงคราวละ ๓ ป 
โดยกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได 
แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได (มาตรา ๗)
  ๓.๒) หนาที่และอํานาจของคณะกรรมการ
       (๑)  เสนอนโยบายและแผนในการบริหารการแกไขบําบัดฟนฟูเด็ก
และเยาวชนที่กระทําผิด เพื่อใหสอดคลองกับกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็ก
และเยาวชนตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบ
       (๒)  ใหคาํแนะนาํหรอืคาํปรกึษาแกรฐัมนตรใีนการออกกฎกระทรวง 
ระเบียบ และประกาศ ตามกฎหมายนี้ รวมทั้งใหคําแนะนําแกอธิบดีในการออก
ระเบียบตามกฎหมายนี้
       (๓)  พจิารณาใหความเหน็เกีย่วกบัการบรหิารการแกไขบาํบดัฟนฟู
เด็กและเยาวชนที่กระทําผิดตามที่คณะรัฐมนตรีขอใหพิจารณา
       (๔)  พิจารณาใหความเห็นชอบการกําหนดอาณาบริเวณภายนอก
รอบสถานที่ควบคุมซึ่งเปนที่สาธารณะเปนเขตปลอดภัย
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       (๕)  กําหนดหรือเสนอแนะแนวทาง กลยุทธ และมาตรการในการ
แกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิด หรือการดําเนินการตามแผน
การบริหารการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด ใหเปนไปโดย
มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล รวมทั้งแนวทางในการดูแลชวยเหลือเด็กและ
เยาวชนเพื่อมิใหกลับไปกระทําผิดซํ้าอีก
       (๖)  ใหคาํปรกึษา แนะนาํ และประสานหนวยงานของรฐัหรอืองคกร
เอกชนท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาพฤตินิสัยเด็กและเยาวชนท่ีเขาสูกระบวนการ
ยุติธรรม การติดตามชวยเหลือสงเคราะหเด็กหรือเยาวชนภายหลังปลอย และ
การปองกันการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน
       (๗)  กําหนดมาตรฐานการดําเนินงานตาง ๆ ของเจาพนักงานพินิจ
ใหเปนไปตามกฎหมายน้ี รวมท้ังใหความเห็นชอบหลักสูตรการฝกอบรม
เจาพนักงานพินิจ
       (๘)  พัฒนาหรือแกไขปญหาขอขัดของตาง ๆ อันเนื่องจากการ
ใชกฎหมายน้ีหรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
       (๙)  ปฏิบัติการอื่นตามที่กําหนดไวในกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น 
(มาตรา ๙)
    (๑๐)  แตงตัง้คณะอนุกรรมการเพ่ือพจิารณาหรือปฏิบตักิารอยางหน่ึง
อยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได (มาตรา ๑๑)
 ๓.๓) สํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ 
     กฎหมายกําหนดให “กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน”
ทําหนาท่ีเปนสํานักงานเลขานุการใหแกคณะกรรมการ และประสานงานกับ
หนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชนท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาพฤตินิสัยเด็ก
และเยาวชนท่ีเขาสูกระบวนการยุติธรรม การติดตามชวยเหลือสงเคราะหเด็ก
หรือเยาวชนภายหลังปลอย และการปองกันการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน 
รวมทั้งปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย 
(มาตรา ๑๒)  

 ๔)  หนาทีแ่ละอาํนาจของเจาพนกังานพนิจิ (หมวด ๒, มาตรา ๑๓ ถงึมาตรา ๑๙)
 ๔.๑) อํานาจในการกําหนดหนาที่และอํานาจของเจาพนักงานพินิจ
     กฎหมายกําหนดใหอธิบดีมีหนาที่และอํานาจกําหนดหนาท่ีและ
อํานาจของเจาพนักงานพินิจในสวนที่เกี่ยวแกการงานและความรับผิดชอบ 
ตลอดจนเง่ือนไขท่ีจะปฏิบัติตามหนาท่ีและอํานาจน้ัน  ทั้งนี้ ใหเปนไปตาม
ระเบยีบที่อธิบดีกําหนด (มาตรา ๑๓)  
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

พ.ค. - มิ.ย. ๖๑ ๑๐๕จุลนิติ

 ๔.๒)  บทตองหามมิใหใชเครื่องพันธนาการแกเด็กและเยาวชนที่อยูใน
การควบคุมของเจาพนักงานพินิจ 
      ภายใตบงัคบัมาตรา ๑๐๓ แหงพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครวั
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓๓ หามมิใหใชเครื่อง
พันธนาการแกเด็กและเยาวชนท่ีอยูในการควบคุมของเจาพนักงานพินิจ เวนแต
มีเหตุจําเปนอยางยิ่งอันมิอาจหลีกเลี่ยงได ดังตอไปนี้
      (๑)  เพือ่ปองกนัการหลบหน ีเมือ่นําตวัเยาวชนออกมานอกสถานที่
ควบคุม หรือ
      (๒)  เพือ่ความปลอดภยัของเดก็หรอืเยาวชนเองหรอืบคุคลอืน่ ในกรณี
ที่เกิดความไมสงบในสถานที่ควบคุม
      การใชเคร่ืองพันธนาการแกเดก็และเยาวชนตาม (๑) และ (๒) ตองให
ผูอาํนวยการเปนผูพจิารณาส่ังการ และตองบันทกึความจําเปนและเหตุผลท่ีตอง
ใชเคร่ืองพันธนาการกับเด็กและเยาวชนไวดวย โดยประเภท ชนิด และขนาด
ของเครือ่งพนัธนาการนัน้ กฎหมายกาํหนดใหเปนไปตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 
(มาตรา ๑๔)  
 ๔.๓)  การกําหนดอาณาบริเวณภายนอกรอบสถานท่ีควบคุม
      ใหรฐัมนตรโีดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการมหีนาทีแ่ละอาํนาจ
ประกาศกําหนดอาณาบริเวณภายนอกรอบสถานท่ีควบคุมซึ่งเปนที่สาธารณะ
เปนเขตปลอดภัย พรอมแสดงแผนท่ีของอาณาบริเวณดังกลาวโดยใหคํานึงถึง
สทิธแิละเสรีภาพของบุคคลในบริเวณน้ันประกอบดวย แตในกรณท่ีีมีพฤตกิารณ
และเหตอุนัควรสงสยัวาบคุคลหรอืยานพาหนะใดอาจมกีารสงสิง่ของตองหาม 
หรือกระทําการผิดกฎหมายในบริเวณดังกลาว ใหเจาพนักงานพินิจมีหนาที่
และอํานาจสั่งใหบุคคลหรือยานพาหนะออกนอกเขตปลอดภัยได และเพ่ือ
รักษาความสงบเรยีบรอยของสถานทีค่วบคมุ ใหเจาพนกังานพนิจิมหีนาทีแ่ละ
อาํนาจตรวจคนสิ่งของตองหาม ตรวจสอบจดหมาย เอกสาร พัสดุภัณฑ หรือ
สิ่งสื่อสารอื่น หรือสกัดกั้นการติดตอสื่อสารทางโทรคมนาคมหรือทางใด ๆ 
ซึง่มถีงึหรอืมาจากเดก็หรอืเยาวชน ยกเวนการรองทกุข รองเรยีน หรอืกรณเีปนการ
สื่อสารระหวางเด็กหรือเยาวชนกับที่ปรึกษากฎหมายหรือทนายความ ทั้งนี้ 
ใหเปนไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด (มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖)  
      โดยในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายน้ี กฎหมายกําหนดให
เจาพนักงานพินจิตองแสดงบัตรประจําตวัตอบคุคลท่ีเก่ียวของดวย (มาตรา ๑๗) 

๓มาตรา ๑๐๓  หามมิใหใชเครื่องพันธนาการแกเด็กในระหวางเวลาท่ีจําเปนตองควบคุมเด็กนั้นไวเพื่อการพิจารณาคดี 
เวนแตในคดีที่มีขอหาวาเด็กกระทําความผิดที่มีอัตราโทษอยางสูงตามที่กฎหมายกําหนดไวใหจําคุกเกินสิบป.
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พระราชบัญญัติการบริหารการแกไขบําบัดฟ นฟูเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิด พ.ศ. ๒๕๖๑

พ.ค. - มิ.ย. ๖๑๑๐๖ จุลนิติ

 ๔.๔)  การฝกอบรมของเจาพนักงานพินิจกอนเขาปฏิบัติหนาที่
      กอนเขาปฏบิตัหินาท่ี กฎหมายกาํหนดใหกรมพนิจิและคุมครองเดก็
และเยาวชนจัดใหเจาพนักงานพินิจเขารับการฝกอบรมกอนเขาปฏิบัติหนาที่ 
ทัง้นี ้เพ่ือใหมกีารพัฒนาความรู ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และมีประสบการณ
ภาคปฏิบตั ิรวมถึงการจัดฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมทกัษะและความเช่ียวชาญ ตามหลักสตูร
การฝกอบรมที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ (มาตรา ๑๘)  

๕) สถานท่ีควบคุม การจําแนก และมาตรฐานสถานท่ีควบคุมเด็กและเยาวชน 
(หมวด ๓, มาตรา ๒๐ ถึงมาตรา ๒๒)
  ๕.๑)  การจําแนกประเภทและรูปแบบของสถานที่ควบคุม
      เพื่อประโยชนในการควบคุมดูแลแกไขบําบัดฟนฟูและฝกอบรม
พฒันาพฤตินสิยัเด็กและเยาวชน อธบิดอีาจประกาศกําหนดใหจดัแบงอาณาเขต
ภายในสถานท่ีควบคุมออกเปนสวน ๆ  โดยคํานงึถงึความเหมาะสมกับผลการ
จําแนกเด็กและเยาวชนแตละประเภทก็ได (มาตรา ๒๐)  
  ๕.๒)  แนวทางการปฏิบัติตัวของเด็กและเยาวชนแตละประเภท
      เพือ่ใหการบริหารงานสถานท่ีควบคุมทกุแหงเปนไปในแนวทางและ
มาตรฐานเดียวกัน กฎหมายกําหนดใหอธบิดวีางระเบียบเก่ียวกบัการบริหารงาน
ในสถานท่ีควบคุม การปฏิบตังิานของเจาพนกังานพินจิ การแกไขบําบดัฟนฟู
และพัฒนาพฤตินสิยัเด็กและเยาวชน ตลอดจนแนวทางการปฏิบตัติวัของเด็ก
และเยาวชนแตละประเภท และการอื่นอันจําเปนตามที่กําหนดในกฎหมายนี้ 
(มาตรา ๒๑)  
 ๕.๓) การจัดสิ่งของเครื่องใช เครื่องอํานวยความสะดวกใหแกเด็กและ
เยาวชน 
      กฎหมายกําหนดใหผู อํานวยการจัดอาหารสะอาดและถูกหลัก
โภชนาการ นํา้สะอาดสําหรับการบริโภคและอุปโภค ยาสามัญประจําบานท่ีจาํเปน 
เส้ือผาที่เหมาะสมตามสภาพภูมิอากาศและสิ่งของเครื่องใชที่จําเปน อุปกรณ
นนัทนาการและการกฬีา อปุกรณในการศกึษาขัน้พืน้ฐานและการฝกอบรม และ
ทีห่ลบันอนท่ีเหมาะสมและถูกสขุลกัษณะ ตลอดจนส่ิงอาํนวยความสะดวกอ่ืน ๆ  
ที่จําเปนใหเด็กและเยาวชนอยางเพียงพอ (มาตรา ๒๒)   

๖) การรับตวั การจาํแนก และการพัฒนาพฤตนิสิยัเดก็และเยาวชน (หมวด ๔, 
สวนที่ ๑ ถึงสวนที่ ๒)
  ๖.๑)  การรบัตัวเด็กและเยาวชนเขาสถานทีค่วบคมุ (สวนที ่๑, มาตรา ๒๓ 
ถึงมาตรา ๒๕)
     เมื่อไดรับหมายควบคุมตัว กฎหมายกําหนดใหเจาพนักงานพินิจ
รับตัวเด็กและเยาวชนซึ่งตองหาวากระทําความผิดไวในระหวางการสอบสวน 

101-115-MAC6.indd   106101-115-MAC6.indd   106 7/12/18   1:41 PM7/12/18   1:41 PM



แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

พ.ค. - มิ.ย. ๖๑ ๑๐๗จุลนิติ

หรอืการพิจารณาคดี หรอืตามคําพพิากษาหรือคาํสัง่ศาลไวควบคุมดแูลเพ่ือแกไข
บําบัดฟนฟูหรือฝกอบรมในสถานท่ีควบคุม ซึ่งในวันที่รับตัวเด็กและเยาวชน
เขาใหมในสถานทีค่วบคมุ ใหเจาพนกังานพนิจิจดัทาํขอมลูการรบัตวั สมดุประจําตัว
เดก็และเยาวชน ชีแ้จงสทิธ ิหนาที ่กฎ ระเบยีบของสถานท่ีควบคมุ และใหคาํแนะนาํ
เกี่ยวกับการปฏิบัติตนระหวางอยูในสถานที่ควบคุมใหเด็กและเยาวชนทราบ 
รวมทัง้จดัใหมบีคุลากรทาํหนาทีเ่ปนพีเ่ลีย้งและใหคาํปรกึษาแกเดก็และเยาวชน 
(มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔)
     โดยในกรณทีีเ่ดก็หรอืเยาวชนมีบตุรอายุตํา่กวา ๓ ปตดิมาระหวาง
ถกูควบคุมตวั หรอืรบัการฝกอบรม หรอืคลอดบุตรในระหวางรบัการควบคุมตวั
หรอืรบัการฝกอบรมน้ัน หากมคีวามจาํเปน หรอืปรากฏวาไมมผีูใดจะเลีย้งดเูดก็
ซึ่งเปนบุตรของเด็กหรือเยาวชนน้ัน ผูอํานวยการจะอนุญาตใหบุตรของเด็ก
หรือเยาวชนอยูในสถานที่ควบคุมไดเฉพาะกรณีจําเปนและบุตรอายุตํ่ากวา ๓ ป
กไ็ด หรอืใหสงบตุรน้ันไปยงัหนวยงานซ่ึงมหีนาทีใ่หการสงเคราะหคุมครองสวัสดภิาพ
หรือพัฒนาฟนฟูเด็ก เพื่อดําเนินการตามหนาที่และอํานาจตอไป โดยคํานึงถึง
ประโยชนสูงสุดของบุตรของเด็กหรือเยาวชนเปนสําคัญ (มาตรา ๒๕) 
 ๖.๒)  การจําแนกเด็กและเยาวชนและการพัฒนาพฤตินสิยัเด็กและเยาวชน 
(สวนที่ ๒, มาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๒๘)
     เพือ่ประโยชนในการดแูล แกไขบาํบดัฟนฟ ูและพฒันาพฤตนิสิยัเดก็
และเยาวชนใหกลับตนเปนคนดี ใหจําแนกเด็กและเยาวชนในสถานที่ควบคุม
ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด รวมถึงใหผูอํานวยการจัดใหมีการจําแนกเด็ก
และเยาวชน เพือ่ศกึษาวเิคราะหสภาพปญหา สาเหตหุรอืปจจยัแหงการกระทาํ
ความผิดในดานสังคม สิ่งแวดลอม สุขภาพ และจิตใจ รวมทั้งพฤติกรรมของ
เดก็และเยาวชน เพือ่กาํหนดวธิกีารปฏบิตัติอเดก็และเยาวชน การวางแผนแกไข
บําบัดฟนฟู และการรายงานขอเท็จจริง พรอมทั้งเสนอความเห็นเกี่ยวกับการ
ลงโทษ หรอืการใชวธิกีารสําหรับเด็กและเยาวชนท่ีเหมาะสมตอศาล สาํหรับเด็ก
และเยาวชนท่ีศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเขารับการฝกอบรมในศูนยฝก
และอบรม ใหผูอาํนวยการจาํแนกเดก็และเยาวชนใหสอดคลองกบัคาํพพิากษา
หรือคําส่ังของศาลดวย ทั้งนี้ ในการจําแนกเด็กและเยาวชนดังกลาว กฎหมาย
กาํหนดใหผูอาํนวยการรับฟงขอเสนอแนะของคณะกรรมการสหวิชาชีพตามกฎหมาย
วาดวยศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
ประกอบดวย (มาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗)
     ทัง้นี ้เพือ่ประโยชนในการบริหารจัดการควบคุมดแูลเด็กและเยาวชน
ในสถานท่ีควบคุม ใหจดักลุมเด็กและเยาวชนโดยใหคาํนงึถงึประเภทของสถานท่ี
ควบคมุทีไ่ดจาํแนกไว ความเหมาะสมกับเดก็และเยาวชนแตละประเภท การควบคุม
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พระราชบัญญัติการบริหารการแกไขบําบัดฟ นฟูเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิด พ.ศ. ๒๕๖๑

พ.ค. - มิ.ย. ๖๑๑๐๘ จุลนิติ

ดูแล แกไขบําบัดฟนฟู และพัฒนาพฤตินิสัยเด็กและเยาวชน และการเตรียม
ความพรอมกอนปลอย ทัง้นี ้ใหเปนไปตามระเบียบทีอ่ธบิดกีาํหนด (มาตรา ๒๘)   

๗) การแกไขบําบดัฟนฟแูละการฝกอบรม (หมวด ๕, มาตรา ๒๙ ถงึมาตรา ๓๖)
  ๗.๑)  การจัดทําแนวทางในการแกไขบําบัดฟนฟูและการฝกอบรมเด็ก
และเยาวชน 
      กฎหมายกาํหนดใหสถานพนิจิและศนูยฝกและอบรมจดัทาํแนวทาง
ในการแกไขบาํบดัฟนฟแูละการฝกอบรมเดก็และเยาวชนใหเหมาะสมกบัเพศ อายุ 
ศาสนา วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม จารตีประเพณี สภาวะสขุภาพทางกายและจิต 
บุคลิกลักษณะ ระดับสติปญญา ระดับการศึกษา การประกอบอาชีพ สภาพ
ครอบครัว ตลอดจนสภาพแวดลอมของเด็กและเยาวชน และกําหนดวิธีการ
และเปาหมายในการกลับคืนสูครอบครัวและสังคม โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุด
ของเด็กและเยาวชนเปนสาํคัญ แตทัง้นี ้การจัดทําแนวทางในการแกไขบําบัดฟนฟู
และการฝกอบรมเด็กและเยาวชนแตละรายนัน้ ตองมาจากผลการวิเคราะหขอมลู
ที่ทําใหทราบถึงสาเหตุของการกระทําผิด และปจจัยที่กอใหเกิดการกระทําผิด
เพื่อกําหนดแนวทางในการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนใหตรงตามสภาพ
ปญหาและความจําเปน และขจัดปจจยัทีจ่ะกอใหเกดิความเส่ียงตอการกระทําผดิ
และสรางปจจัยเสริมที่จะชวยใหกลบัตนเปนคนดี (มาตรา ๒๙) 
  ๗.๒)  จดัทาํแนวทางการแกไขบําบดัฟนฟเูดก็และเยาวชนเปนรายบุคคล
      ใหสถานพนิจิจดัทาํแนวทางการแกไขบาํบัดฟนฟเูดก็และเยาวชน
เปนรายบุคคลที่เหมาะสมกับสภาพปญหาและความจําเปน เพื่อแกไขปญหา
และพัฒนาทักษะการปรับตัวและการดําเนินชีวิตของเด็กและเยาวชน สนับสนุน
ใหมีความพรอมที่จะดํารงชีวิตในสังคม และเตรียมความพรอมในการเขารับ
กจิกรรมแกไขบาํบดัฟนฟทูีเ่หมาะสมในกรณีทีต่องเขารบัการฝกอบรม (มาตรา ๓๐)  
  ๗.๓)  แนวทางการฝกอบรมเด็กและเยาวชน
      ใหศูนยฝกและอบรมจัดทําแนวทางการฝกอบรม โดยกําหนดให
มีการเตรียมความพรอมกอนปลอย และแจงแนวทางการฝกอบรมใหเด็กและ
เยาวชน และบิดา มารดา ผูปกครอง หรือบคุคล ซึง่เด็กและเยาวชนอาศัยอยูดวยทราบ
และภายหลงัเมือ่ไดมกีารจดัทาํแนวทางการฝกอบรมแลว หากพบวาขอเทจ็จรงิ
หรอืพฤตกิารณเปลีย่นแปลงไป ใหทาํการปรบัปรงุแนวทางดงักลาวใหเหมาะสม 
และรายงานแนวทางท่ีไดปรับปรุงแลวใหศาลทราบ โดยกฎหมายกําหนดใหมกีาร
ประเมินผลการฝกอบรมตามแนวทางดังกลาวเปนระยะ หรือเมื่อการฝกอบรม
ตามแนวทางดังกลาวเสร็จสิ้น (มาตรา ๓๑)  
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  ๗.๔)  การจัดทําแนวทางการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนกอนมี
คําพิพากษา 
      ในกรณท่ีีศาลมคํีาสัง่ใหสถานพนิจิดาํเนนิการแกไขบาํบดัฟนฟเูดก็
และเยาวชนกอนมคีาํพพิากษา ใหมกีารรับฟงความคิดเห็นของเด็กและเยาวชน 
รวมท้ังผูปกครอง ประกอบในการจัดทําแนวทางการแกไขบําบัดฟนฟูดวย 
ซึ่งการจัดทําแนวทางการแกไขบําบัดฟนฟูดังกลาวนั้น กฎหมายไดกําหนดให
เจาพนักงานพินิจจัดทาํโดยการวิเคราะหถงึสภาพปญหาและสาเหตุการกระทําผดิ 
กําหนดกิจกรรม และระยะเวลาท่ีชัดเจนในการแกไขบําบัดฟนฟูในกรณีที่ศาล
มิไดกําหนดระยะเวลาในการแกไขบําบัดฟนฟูไว (มาตรา ๓๒)  
  ๗.๕)  การจัดทําแนวทางการแกไขบําบัดฟนฟูแบบเชามาเย็นกลับ
      ในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเด็กและเยาวชนเขารับการ
แกไขบําบัดฟนฟูแบบเชามาเย็นกลับ ใหผูอํานวยการสถานพินิจกําหนดเขต
พื้นที่เฉพาะสําหรับเด็กและเยาวชนกลุมนี้ หรือดําเนินการในสถานที่อื่นที่ได
รับความเห็นชอบจากอธิบดี และตองจัดใหมีแนวทางการแกไขบําบัดฟนฟู
เฉพาะราย (มาตรา ๓๓)  
  ๗.๖)  การจัดใหมกีารศึกษาสายสามัญหรอืการฝกวชิาชีพ และการบาํบดั
ฟนฟูพฤติกรรมและอารมณเด็กและเยาวชน 
      กฎหมายกําหนดใหศูนยฝกและอบรมจะตองจัดใหมีการศึกษา
สายสามัญหรือการฝกวิชาชีพ และการบําบัดฟนฟูพฤติกรรมและอารมณเด็ก
และเยาวชนท่ีเหมาะสมกับอายุ สภาพรางกาย สภาพจิต วุฒิภาวะ ระยะเวลา
การฝกอบรม และประโยชนที่เด็กและเยาวชนจะไดรับในอนาคต ตามหลักสูตร
การฝกอบรมที่อธิบดีกําหนด (มาตรา ๓๔)  
  ๗.๗) การจัดทําแนวทางการฝกอบรมเพื่อเปนแนวทางในการแกไข
บําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชน
      ใหศูนยฝกและอบรมจัดทําแนวทางการฝกอบรมเพ่ือเปนแนวทาง
ในการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนตามสภาพปญหาและความจําเปน 
โดยมกีารกาํหนดระยะเวลาท่ีสอดคลองกับคาํพพิากษาหรือคาํสัง่ศาล เพือ่เสรมิสราง
ศกัยภาพของเดก็และเยาวชนในการกลบัไปดาํรงชวีติอยูในสงัคมไดอยางปกตสิขุ
โดยแนวทางการฝกอบรมตองสอดคลองกับภารกิจและลักษณะของศูนยฝก
และอบรมแตละแหง (มาตรา ๓๕)  
  ๗.๘) ขอมลูทีใ่ชในการพจิารณาในการจดัทาํแนวทางการฝกอบรม มดีงันี้
     (๑)  รายงานขอเท็จจริงเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
     (๒)  ระยะเวลาการฝกอบรมตามคําพิพากษาหรือคําสั่งศาล
     (๓)  ผลการจําแนก
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พระราชบัญญัติการบริหารการแกไขบําบัดฟ นฟูเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิด พ.ศ. ๒๕๖๑

พ.ค. - มิ.ย. ๖๑๑๑๐ จุลนิติ

     (๔)  ความสมัครใจ ความถนัด และความตองการของเด็กและ
เยาวชน
     (๕)  หลกัสตูรการฝกอบรมซึง่สถานทีค่วบคมุสามารถจดัได (มาตรา ๓๖)

๘) สทิธ ิหนาที ่ประโยชน และกจิการอืน่ ๆ เก่ียวกบัเดก็และเยาวชน (หมวด ๖, 
สวนที่ ๑ ถึงสวนที่ ๔)
  ๘.๑)  สิทธิของเด็กและเยาวชน (สวนที่ ๑, มาตรา ๓๗ ถึงมาตรา ๔๑)
     ๘.๑.๑)  ดานการศึกษา
          กฎหมายกําหนดใหสถานทีค่วบคมุจดัใหเดก็และเยาวชน
ไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ โดยตอง
ดําเนินการใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้ง
ตองมกีารฝกอบรมดานคณุธรรมและจรยิธรรม และการฝกอบรมเพือ่เพิม่โอกาส
ในการประกอบอาชีพ มีโอกาสในการเขาถึงการศึกษาและการฝกอบรมอยาง
เทาเทียมกัน และใหสถานที่ควบคุมจัดใหเด็กและเยาวชนไดรับความรูเกี่ยวกับ
เพศวิถีศึกษาที่เหมาะสมแกเด็กและเยาวชนแตละคน ซึ่งการกําหนดหลักสูตร 
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดการศึกษาและการฝกอบรมใหแกเด็ก
และเยาวชน ใหเปนไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด (มาตรา ๓๗)
          โดยใหสถานที่ควบคุมรับผิดชอบคาใชจายในการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและการฝกอบรมใหแกเด็กและเยาวชน รวมทั้งตองจัดหาบรรดา
เคร่ืองอุปกรณในการศึกษาข้ันพืน้ฐานและการฝกอบรมใหแกเดก็และเยาวชน 
(มาตรา ๓๘)
     ๘.๑.๒)  ดานจัดการกีฬา ดนตรี และนันทนาการ 
          กฎหมายกําหนดใหสถานที่ควบคุมจัดการกีฬา ดนตรี 
และนันทนาการ ใหแกเด็กและเยาวชนที่เหมาะสมกับวัยและสภาพของเด็ก
และเยาวชนแตละคน รวมทั้งจัดกิจกรรมการแขงขันกีฬาหรือการแสดงดนตรี
ของเด็กและเยาวชน รวมตลอดถึงการจัดใหมีการสอนหลักคําสอนทางศาสนา 
ใหคําแนะนําทางจิตใจ หรือประกอบศาสนกิจในสถานที่ควบคุมใหแกเด็ก
และเยาวชนดวย (มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐)  

     ๘.๑.๓)  ดานขวัญกําลังใจ 
          กฎหมายกาํหนดใหเดก็และเยาวชนมสีทิธไิดรบัเงนิรางวลั
จากการจําหนายผลิตภัณฑที่เกิดจากการฝกวิชาชีพหรือฝกงานฝมือเด็ก
และเยาวชน หรอืรางวัลจากการแสดงหรือบริการตาง ๆ ของเด็กและเยาวชน
ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด (มาตรา ๔๑)   
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 ๘.๒)  สขุอนามยัของเดก็และเยาวชน (สวนที ่๒, มาตรา ๔๒ ถงึมาตรา ๔๕)
     ๘.๒.๑)  กรณีเด็กหรือเยาวชนเจ็บปวย
          (๑)  ในกรณีที่แพทย พยาบาล หรือเจาพนักงานพินิจ
ซึ่งผานการฝกอบรมดานการพยาบาล พบวาเด็กหรือเยาวชนเจ็บปวยซึ่งตอง
ไดรับการดูแลเปนพิเศษ ถาเปนอาการเจ็บปวยท่ีงายตอการติดเชื้อหรือเปน
โรคติดตอ ใหจัดแยกเด็กหรือเยาวชนน้ันออกจากเด็กหรือเยาวชนอ่ืน โดยใหมี
ผูดูแลอยางใกลชิดและรายงานผูอํานวยการเพื่อดําเนินการใหไดรับการตรวจ
จากแพทยโดยเร็ว
          (๒)  ในกรณีที่แพทย พยาบาล หรือเจาพนักงานพินิจ
ทีผ่านการอบรมดานการพยาบาล เหน็วาเดก็หรอืเยาวชนปวยดวยโรคท่ีตองการ
การบําบัดเฉพาะดาน หรือมีปญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิต ใหเสนอความเห็นตอ
ผูอํานวยการเพ่ือพิจารณาสงตัวเด็กหรือเยาวชนดังกลาวไปยังสถานบําบัดรักษา
สาํหรบัโรคชนิดนัน้โดยเฉพาะ โรงพยาบาล หรอืสถานบําบดัรกัษาทางสุขภาพจิต
นอกสถานท่ีควบคุมตอไป และใหผูอาํนวยการแจงใหบดิา มารดา ผูปกครอง หรอื
บุคคลซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยูทราบ (มาตรา ๔๒)  
     ๘.๒.๒)   การดแูลดานสขุภาพของตาและห ูฟน รวมถงึผูมกีายพิการ
          กฎหมายกําหนดใหสถานท่ีควบคมุจดัใหเดก็และเยาวชน
ไดรบัอปุกรณชวยเกีย่วกบัสายตาและการไดยนิ การบรกิารทนัตกรรม รวมถงึ
อุปกรณสําหรับผูมีกายพิการตามความจําเปนและเหมาะสม โดยใหสถานท่ี
ควบคุมจัดใหมีการตรวจสุขภาพเด็กและเยาวชนอยางนอยปละ ๑ คร้ัง รวมถึง
ใหบตุรของเดก็และเยาวชนในสถานทีค่วบคมุไดรบัการตรวจสขุภาพรางกาย
โดยผูเชี่ยวชาญดานสุขภาพเด็ก เพ่ือวินิจฉัยและใหการรักษาตามความจําเปน 
รวมทั้งการตรวจปองกันโรค และการบริการดานสุขอนามัยดวย (มาตรา ๔๓)  
     ๘.๒.๓)  กรณีเด็กและเยาวชนหญิงมีครรภ
          ใหสถานที่ควบคุมจัดเตรียมใหเด็กและเยาวชนหญิง
ที่มีครรภไดคลอดบุตรในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลนอกสถานท่ีควบคุม 
ณ ทองทีท่ีส่ถานทีค่วบคมุนัน้ตัง้อยู และเมือ่เดก็และเยาวชนหญงิคลอดบตุรแลว 
ใหเด็กและเยาวชนหญงิน้ันอยูพกัรกัษาตวัตอไปภายหลงัการคลอดไดไมเกิน ๗ วนั
นับแตวันคลอด ในกรณีที่จําเปนตองพักรักษาตัวนานกวานี้ ใหเสนอความเห็น
ของแพทยเพื่อขออนุญาตตอผูอํานวยการ (มาตรา ๔๔)  
          นอกจากน้ี กฎหมายยังไดกําหนดใหสถานท่ีควบคุมจดัให
เด็กและเยาวชนหญิงผูตั้งครรภหรือผูใหนมบุตรไดรับคําแนะนําทางดานสุขภาพ
และโภชนาการจากแพทย พยาบาล หรือเจาพนักงานพินิจซึ่งผานการฝกอบรม
ดานการพยาบาล และตองจัดอาหารที่เพียงพอและในเวลาท่ีเหมาะสมใหแก
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เด็กและเยาวชนหญิง ผูตั้งครรภ ทารก เด็กและมารดาผูใหนมบุตร และตอง
ไมขัดขวางเด็กและเยาวชนหญิงจากการใหนมบุตร เวนแตมีปญหาดานสุขภาพ 
(มาตรา ๔๕)
  ๘.๓) การติดตอเด็กและเยาวชน (สวนที่ ๓, มาตรา ๔๖ ถึงมาตรา ๔๗)
      กฎหมายไดกําหนดใหเดก็และเยาวชนพึงไดรบัการอนุญาตใหตดิตอ
กับบุคคลภายนอกตามระเบียบท่ีอธิบดีกําหนด และบุคคลภายนอกซึ่งไดรับ
อนุญาตใหเขาไปในสถานที่ควบคุมเพื่อกิจธุระ เยี่ยมเด็กและเยาวชน หรือเพื่อ
ประโยชนอยางอื่น จะตองปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือขอบังคับของสถานที่
ควบคุมที่ประกาศไวโดยเปดเผย หากฝาฝนใหเจาพนักงานพินิจมีหนาที่
และอํานาจสั่งใหออกจากสถานที่ควบคุมได รวมถึงใหสถานที่ควบคุมจัดสถานที่
ใหเดก็และเยาวชนไดพบและปรกึษากบัทีป่รกึษากฎหมายหรอืทนายความของตน
เปนการเฉพาะตัวตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด (มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗)
 ๘.๔)  ทรพัยสนิของเดก็และเยาวชน (สวนที ่๔, มาตรา ๔๘ ถงึมาตรา ๔๙)
      (๑)  ทรพัยสนิชนดิใดจะเปนสิง่ของตองหาม หรอืสิง่ของท่ีอนญุาต
หรอืไมอนญุาตใหเกบ็รกัษาไวในสถานทีค่วบคมุ ใหเปนไปตามระเบยีบทีอ่ธบิดี
กาํหนด ระเบยีบดงักลาวเมือ่ประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลวใหใชบงัคบัได และ
ใหปดประกาศรายช่ือสิง่ของตองหามไวในสถานท่ีเปดเผยหนาสถานท่ีควบคุมดวย
      (๒) ทรัพยสินที่เปนสิ่งของอนุญาตใหเก็บรักษาไวในสถานท่ี
ควบคุม หากมีปริมาณหรือจํานวนเกินกวาที่อธิบดีอนุญาต หรือเปนสิ่งของ
ทีไ่มอนุญาตใหเกบ็รกัษาไวในสถานทีค่วบคมุ ใหแจงใหบดิา มารดา หรอืผูปกครอง
มารบัส่ิงของดังกลาวคนืจากเจาพนกังานพินจิ หากไมมผีูมารบัคนื สถานทีค่วบคุม
อาจจําหนายส่ิงของน้ันแลวมอบเงินใหแกเด็กและเยาวชนภายหลังหักคาใชจาย
ในการจําหนายในวันที่เด็กและเยาวชนไดรับการปลอยตัว แตถาสิ่งของน้ัน
เปนของอันตรายหรือโสโครก ก็ใหเจาพนักงานพินิจทําลายเสีย
      (๓)  ทรัพยสินของเด็กและเยาวชนที่ไดรับการปลอยตัวหรือ
หลบหนีไปซึ่งตกคางอยูในสถานที่ควบคุม หากเด็กและเยาวชนไมมารับคืนไป
ภายใน ๑ ปนับแตวันที่ไดรับการปลอยตัวหรือหลบหนี ใหตกเปนของแผนดิน 
(มาตรา ๔๙)  

๙) การเตรียมความพรอมกอนปลอยและการติดตามภายหลังปลอยเด็กและ
เยาวชนจากสถานที่ควบคุม (หมวด ๗, มาตรา ๕๐ ถึงมาตรา ๕๙)
 ๙.๑)  การจัดใหมีแนวทางการเตรียมความพรอมกอนปลอยเด็กและ
เยาวชน
      ใหสถานพินิจและศูนยฝกและอบรมจัดใหมีแนวทางการเตรียม
ความพรอมกอนปลอย โดยเริ่มเตรียมการต้ังแตไดรับตัวเด็กและเยาวชนไวใน
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

พ.ค. - มิ.ย. ๖๑ ๑๑๓จุลนิติ

สถานท่ีควบคุมเพ่ือใหมกีระบวนการในการสงเสริมและชวยเหลือเด็กและเยาวชน
ไดอยางถูกวิธีและเหมาะสม เพ่ือใหเด็กและเยาวชนแตละคนกลับไปใชชีวิต
ในสงัคมไดอยางปกติสขุ รวมท้ังตองใหคาํแนะนําเก่ียวกับการจัดการเร่ืองสวนตวั 
เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนมีความสัมพันธที่ดีกับครอบครัวและชุมชน ทั้งนี้ 
ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด (มาตรา ๕๐)  
  ๙.๒)  การจดัทําแนวทางการเตรยีมความพรอมกอนปลอยเดก็และเยาวชน
      ในการจัดทําแนวทางการเตรียมความพรอมกอนปลอย ใหเด็ก
และเยาวชน และบิดามารดา ผูปกครอง บุคคลหรือองคการหรือชุมชนที่เด็ก
และเยาวชนอาศัยอยูดวย มีสวนรวมพิจารณาในเรื่อง ดังตอไปนี้
      (๑)  การดําเนินชีวิตและการปฏิบัติตนของเด็กและเยาวชน
ภายหลังปลอย
      (๒)  การควบคุมดูแลเด็กและเยาวชนของบิดา มารดา ผูปกครอง 
บุคคลหรือองคการหรือชุมชนที่เด็กและเยาวชนอาศัยอยูดวย
      (๓)  วิธีการและระยะเวลาท่ีสถานพินิจหรือศูนยฝกและอบรม
จะติดตามภายหลังปลอยเพื่อการประคับประคองใหเด็กและเยาวชนสามารถ
ดํารงตนอยูไดโดยไมกลับไปกระทําผิดอีก (มาตรา ๕๑)  
  ๙.๓) การดําเนินการเพ่ือในชวงเตรียมความพรอมกอนปลอยเด็กและ
เยาวชน
      ในกรณีที่เด็กและเยาวชนพึงไดรับการสงเคราะหหรือคุ มครอง
สวัสดิภาพภายหลังปลอย ใหแจงตอพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการ
คุมครองเด็ก หรือติดตอใหหนวยงานเครือขายความรวมมือภาครัฐและเอกชน
เขามามีสวนรวมในการสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพ เพื่อเตรียมการตั้งแต
ในชวงเตรียมความพรอมกอนปลอย (มาตรา ๕๒)  
  ๙.๔)  การเตรียมความพรอมกอนถึงกําหนดปลอยเด็กและเยาวชน
      กอนถึงกาํหนดปลอยตัวเด็กและเยาวชน ใหมกีารเตรียมความพรอม 
ดังตอไปนี้
      (๑)  แนะแนวดานการศึกษาและการประกอบอาชีพ
      (๒)  เตรียมเด็กและเยาวชนใหพรอมคืนสูครอบครัวและสังคม
      (๓)  ประสานกับบิดา มารดา ผูปกครอง บุคคลหรือผูแทนองคการ
หรือชุมชนท่ีเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยูดวยใหพรอมรับเด็กและเยาวชนเม่ือไดรับ
การปลอยตัวโดยมีแผนการดูแลที่ชัดเจน
      (๔)  ใหเด็กและเยาวชนกลับไปอยูกับครอบครัวเปนการช่ัวคราว 
หรือทดลองไปทํางานภายนอกสถานท่ีควบคุม เพ่ือประเมินผลการกลับไปใชชวีติ
ในสังคม (มาตรา ๕๓)  
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๑๑๑๔ จุลนิติ

  ๙.๕) การจัดใหมสีถานท่ีเพือ่ใหการสงเคราะหชวยเหลือเด็กและเยาวชน
ภายหลังปลอย
      ในการเตรียมความพรอมกอนปลอย หากพบวาเด็กและเยาวชน
ประสบปญหาดานทีอ่ยูอาศยั หรอืไมสามารถอยูรวมกบับคุคลในครอบครวั หรอื
ไมมีความปลอดภัยเมื่อกลับไปอยูในชุมชน หรืออยูในระหวางการทดลองใชชีวิต
ในชุมชน หรอือยูในระหวางการจัดหางานเพ่ือประกอบอาชีพ หรอืมคีวามจําเปน
อื่น ๆ ใหสถานพินิจหรือศูนยฝกและอบรมจัดใหมีสถานที่เพื่อใหการสงเคราะห
ชวยเหลือภายหลังปลอย (มาตรา ๕๔)  
  ๙.๖) การเตรียมความพรอมของสถานพินิจหรือศูนยฝกและอบรม
กอนถึงกําหนดปลอยตัวเด็กและเยาวชน
      กอนถึงกําหนดปลอยตัวเด็กและเยาวชน ใหสถานพินิจหรือศูนยฝก
และอบรมเตรียมความพรอม ดังตอไปนี้
      (๑) จัดเตรียมผลการศึกษา เพื่อใหเด็กและเยาวชนนําไปใชในการ
ศึกษา หรือใชเปนหลักฐานในการสมัครงาน
      (๒) ติดตอบิดา มารดา ผูปกครอง บุคคลหรือผูแทนองคการหรือ
ชมุชนซ่ึงเด็กและเยาวชนอาศัยอยูดวย เพือ่แจงวันครบกําหนดปลอยตัวใหทราบ
      (๓) เตรียมการสงเคราะหที่จําเปน โดยตองจัดใหหรือประสานกับ
หนวยงานที่ใหการสงเคราะห เพื่อรับเด็กและเยาวชนไปใหการสงเคราะหตอ 
รวมทั้งตองใหคําแนะนําแกเด็กและเยาวชนตามสมควร
      (๔) จัดสงประวัติเด็กและเยาวชนไปยังสํานักงานตํารวจแหงชาติ
เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับทะเบียนประวัติของเด็กและเยาวชน (มาตรา ๕๕)  
  ๙.๗) การจัดใหมีการติดตามผลการปฏิบัติตัวของเด็กและเยาวชน
      สถานพินิจหรือศูนยฝ กและอบรมตองจัดใหมีการติดตามผล
การปฏิบัติตัวของเด็กและเยาวชน รวมทั้งการแกไขปญหาขอขัดของในการ
กลับไปดาํรงชวีติในสงัคม และการใหคาํแนะนาํหรอืประสานกบัหนวยงานทีต่อง
รับผิดชอบใหการชวยเหลือตอไป (มาตรา ๕๖)  
  ๙.๘  การจัดทําแนวทางการติดตามภายหลังปลอยเด็กและเยาวชน
      ใหสถานพินิจหรือศูนยฝกและอบรมประชุมจัดทําแนวทางการ
ติดตามภายหลังปลอยรวมกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขตพื้นที่ และพนักงานคุมครองเด็กในพ้ืนที่ รวมทั้งชุมชนหรือ
บุคคลท่ีเห็นสมควร เพื่อกําหนดวิธีการติดตามและการใหความชวยเหลือเด็ก
และเยาวชนภายหลังการปลอยตัวใหตรงตามสภาพปญหาและความจําเปนของ
เด็กและเยาวชน โดยแนวทางจะตองไดรับการยินยอมจากเด็ก เยาวชน บิดา 
มารดา หรือผูปกครอง (มาตรา ๕๗)
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๑ ๑๑๕จุลนิติ

 ๙.๙) การจดัใหมรีะบบสงเคราะหชวยเหลอืและตดิตามเดก็และเยาวชน
ภายหลังปลอย
      ใหกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจัดใหมีระบบสงเคราะห
ชวยเหลือและติดตามเด็กและเยาวชนภายหลังปลอย โดยรวมมือกับหนวยงาน
ภาครฐั ภาคเอกชน หรอืองคการพฒันาเอกชน รวมทัง้ชมุชนหรอืบคุคลทีเ่หน็สมควร 
เพื่อใหการสงเคราะหชวยเหลือและติดตามเด็กและเยาวชนใหไดรับสวัสดิการ
และการคุมครองสวัสดิภาพที่เหมาะสม ตรงตามสภาพปญหาและความจําเปน 
(มาตรา ๕๙)   

๑๐) บทกําหนดโทษ (หมวด ๘ มาตรา ๖๐)
  กฎหมายกําหนดใหผูใดที่นําสิ่งของตองหามเขาไปในสถานที่ควบคุม
ไมวาดวยวธิใีดโดยไมไดรบัอนญุาตจากเจาพนักงานพินจิ ตองระวางโทษจาํคกุ
ไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ แตในกรณีที่
ผูกระทาํความผดิดงักลาวเปนเจาหนาทีข่องกรมพนิจิและคุมครองเดก็และเยาวชน 
ตองระวางโทษเปน ๓ เทาของโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น โดยสิ่งของ
ตองหามดังกลาวมานั้น กฎหมายกําหนดใหริบเสียทั้งสิ้น 

๑๑) บทเฉพาะกาล (มาตรา ๖๑)
  ในวาระเริ่มแรก ในระหวางที่ยังไมมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ตามขอ ๓.๑) ใหคณะกรรมการประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 
เปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เปนรองประธานกรรมการ 
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ปลัดกระทรวง
มหาดไทย ปลดักระทรวงแรงงาน ปลดักระทรวงสาธารณสขุ เลขาธกิารคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พ้ืนฐาน เลขาธกิารคณะกรรมการการอาชีวศกึษา เลขาธกิารสาํนกังาน
ศาลยุติธรรม อธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง อัยการสูงสุด 
ผูบญัชาการตํารวจแหงชาติ อธิบดีกรมคมุประพฤติ อธิบดีกรมราชทัณฑ เลขาธิการ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด และเลขาธิการสํานกังานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เปนกรรมการ และใหอธิบดี
กรมพนิจิและคุมครองเดก็และเยาวชน เปนกรรมการและเลขานุการ ปฏบิตัหินาที่
คณะกรรมการตามกฎหมายนี้ไปพลางกอนจนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิตามกฎหมายนี้ แตตองไมเกิน ๙๐ วันนับแตวันที่ ๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๑ กลาวคือ ภายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑  

หมายเหตุ :-  
       • พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนด ๖๐ วันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป กลาวคือ มีผลใชบังคับตั้งแตวันอังคารที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เปนตนไป
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คําคมคําคม

จุลนิติ๑๑๖

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม

วันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๒๒

“...คนที่จะสามารถเหมาะสมจะทํางานใหชาตินัน้. 

จําเปนจะตองมีใจตั้งมั่นในการงาน มีความอดทนเสียสละ

มีความอุตสาหะพยายามไมขาดสาย และสําคัญกวาอื่น 

จะตองมีความคิดความเขาใจที่กระจาง แนนอน และเที่ยงตรง

ตามเหตุผลและความจริง ไมปลอยใหความคิดความเห็นของตัวเอง

เอนเอียงเปลี่ยนแปรไปตามอคต ิความพอใจและไมพอใจ...”
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จุลนิติ

¹Ò§¾ÔÁÅ¾ÑªÃ� ÍÃÔÂÐ¬Ò¹¡ØÅ
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. ๔๐/๒๕๖๐

วันที่ ๑๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

เร่ือง คดีท่ีมีกฎหมายกําหนดใหอยูในอํานาจศาลปกครองสูงสุด

คดีหมายเลขดําที่ ฟ. ๒๔/๒๕๕๔
คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. ๔๐/๒๕๖๐

    นางเสริมพรรณ  จอมทัน         ผูฟองคดี
   
     
    กรมการพัฒนาชุมชน ท่ี ๑
    อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ท่ี ๒
    คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม ท่ี ๓    ผูถูกฟองคดี 

๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป
   คดีนี ้ เดมิผูฟองคดเีปนขาราชการพลเรอืนสามญั ตาํแหนงนกัทรพัยากรบคุคลชาํนาญการ
สงักดัผูถกูฟองคดทีี ่๑ ตอมาผูถกูฟองคดทีี ่๒ มคีาํส่ังกรมการพฒันาชมุชน ที ่๑๖๘/๒๕๕๓ ลงวันที่ 
๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ ซึง่แกไขโดยคาํสัง่กรมการพฒันาชมุชน ที ่๐๙๗/๒๕๕๔ ลงวนัท่ี ๒๘ กมุภาพนัธ 
๒๕๕๔ ลงโทษไลผู ฟองคดีออกจากราชการ ฐานทุจริตตอหนาท่ีราชการและฐานกระทําการ
อันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรงตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม และมาตรา ๙๘ วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ กรณีเมื่อครั้งผูฟองคดีดํารงตําแหนง
นกัพฒันาทรพัยากรบคุคล ๖ กองฝกอบรม สงักดัผูถกูฟองคดทีี ่๑ กระทําผดิวนิยัอยางรายแรง กรณทีี่
ผูฟองคดีไดรับมอบหมายใหเปนคณะทํางานบริหารการฝกอบรมและสวัสดิการ ในโครงการฝกอบรม

ระหวาง
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คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. ๔๐/๒๕๖๐ 
วันที่ ๑๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

จุลนิติ

หลกัสตูร Grassroots Economic Development with OTOP ๒๐๐๗ งบประมาณ ๑,๓๑๕,๕๗๐ บาท
โดยผูฟองคดีมีหนาที่จัดเตรียมงานและประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการฝกอบรม บริหาร
งบประมาณใหเปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการใหเกิดผลดี
แกราชการ แตผูฟองคดปีฏิบตัหิรอืละเวนการปฏบิตัหินาทีร่าชการโดยมชิอบ นาํเงนิคาใชจายโครงการ
ฝกอบรมหลักสูตรดังกลาวบางสวนซ่ึงนางสาวม่ิงขวัญ กาญจนวิเศษ ผูจัดการโครงการและผูยืมเงิน
ราชการโครงการดังกลาว มอบใหผูฟองคดีเปนผูถือครอบครอง ไปใชประโยชนสวนตัวหรือของผูอ่ืน
โดยมิชอบ ปรากฏตามหลักฐานบันทึกขอตกลงที่นายสมชาย วิทยดํารง นางสาวมิ่งขวัญ และผูฟองคดี
รวมกันทําขึ้นเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๑ นอกจากนี้ ผูฟองคดีจัดทําหลักฐานการจายเงินโครงการ
ดังกลาวเท็จโดยปลอมลายมือชื่อผูรับเงินและผูจายเงินในหลักฐานใบสําคัญรับเงิน ใบสําคัญเบิก
คาตอบแทนวทิยากร และอ่ืน ๆ  เปนเหตใุหสงเอกสารหลกัฐานใบสาํคญัคูจายและเงนิเหลอืจายจาํนวน 
๒๘๗,๗๖๕ บาท ใหสาํนกังานความรวมมอืเพือ่พฒันาระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศลาชา
เปนเวลาประมาณ ๔๑๐ วัน ทําใหทางราชการและผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับความเสียหาย 
   โดยในการดําเนินการกอนมีคําสั่งลงโทษทางวินัยดังกลาว ผู ถูกฟองคดีที่ ๒ มีคําส่ัง
กรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๒๘๘/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑ แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ขอเท็จจริง ซึ่งผลการสอบสวนปรากฏวากรณีมมีลูสมควรดําเนนิการทางวินยั ผูถกูฟองคดีที ่๒ จงึมคีาํสัง่
กรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๑๘/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๒ แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ดาํเนนิการสอบสวนผูฟองคดแีละนางสาวม่ิงขวญั ซึง่ขอเทจ็จรงิรบัฟงไดวา เมือ่ พ.ศ. ๒๕๕๐ ผูถกูฟอง
คดทีี ่๑ กําหนดใหมกีารดําเนินงานโครงการฝกอบรมหลักสตูร Grassroots Economic Development 
with OTOP ๒๐๐๗ ระหวางวันที่ ๓ ถึงวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๐ งบประมาณ ๑,๓๑๕,๕๗๐ บาท 
โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณท้ังจํานวนจากสํานักงานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวาง
ประเทศ กระทรวงการตางประเทศ ในการดําเนินโครงการผูถกูฟองคดีที ่๒ มอบหมายใหกองฝกอบรม
สังกัดผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนผูรับผิดชอบ โดยมีนายสมชาย วิทยดํารง ผูอํานวยการกองฝกอบรม
เปนผูรับผิดชอบควบคุมดูแล นายไพบูลย ตั้งมีลาภ หัวหนาศูนยวิทยบริการเปนหัวหนาโครงการ 
ซึ่งกองฝกอบรมขออนุญาตผูถูกฟองคดีที่ ๒ ใหขาราชการไปราชการเพ่ือปฏิบัติงานตามโครงการ
ดังกลาว ณ โรงแรมปรินซพาเลซ กรุงเทพมหานคร ระหวางวันที่ ๒ ถึงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๐ 
โดยเบกิจายคาใชจายจากงบโครงการรวม ๗ คน ประกอบดวย นายสมชาย วทิยดาํรง นายไพบลูย ตัง้มลีาภ
นางสาวอําพร งามศรีวัฒนาสกุล นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๗ว นางสาวม่ิงขวัญ กาญจนวิเศษ
นางสาววรางคณา อินทรเจริญ นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๖ว นางกมลวรรณ ถาวร นักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ๔ และผูฟองคดี โดยมอบหมายใหนางสาวมิ่งขวัญ กาญจนวิเศษ เปนผูรับผิดชอบ
ดานวิชาการ และเปนผูยืมเงินราชการตามโครงการมีหนาท่ีรับผิดชอบในการเก็บรักษาเงินและ
เปนผูจายเงินคาใชจายตามโครงการใหกับผูเขารับการอบรม ผูขาย ผูรับจาง หรือผูประกอบการ 
และรวบรวมหลักฐานใบสําคัญสงใชคืนเงินยืม ผูฟองคดีเปนเจาหนาที่โครงการและมีหนาที่
จัดเตรียมงานและประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการฝกอบรม ควบคุมดูแลการฝกอบรม
ใหดาํเนินไปดวยความเรียบรอย  บริหารงบประมาณ เตรียมสถานท่ีฝกอบรม วสัดอุปุกรณ ควบคุมดูแล
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จุลนิติ

การใชยานพาหนะ พนักงานขบัรถ การเตรยีมพมิพเอกสาร การจดัทาํทะเบยีนผูเขาอบรม พรอมทัง้
อํานวยความสะดวกแกผูเขาอบรม ณ สถานที่ฝกอบรม
   ระหวางศึกษาดงูาน นางสาวม่ิงขวญัทาํสญัญายืมเงนิเลขที ่๑๔๙/๕๐ ลงวันท่ี ๓๐ สงิหาคม ๒๕๕๐ 
กับสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจํานวน 
๑,๓๑๕,๕๗๐ บาท และไดรบัเช็คส่ังจายเงนิจํานวนดงักลาว เมือ่วนัที ่๔ กนัยายน ๒๕๕๐ นางสาวมิง่ขวญั
นาํเชค็ไปเบกิเปนเงนิสดจากธนาคารออมสนิ สาขาตลาดสะพานขาว และมอบใหผูฟองคดถีอืครอบครอง
ไวทั้งหมดเพื่อใชจายในโครงการ โดยผูฟองคดีนําเงินทั้งหมดฝากเขาบัญชีธนาคารออมสินสาขาตลาด
สะพานขาว ของผูฟองคดี ตอมาเมื่อจบหลักสูตรอบรมตามโครงการในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๐ 
นางสาวม่ิงขวัญและผูฟองคดีมิไดรวบรวมหลักฐานใบสําคัญคูจายในการดําเนินงานตามโครงการ
สงใหสาํนกังานความรวมมอืเพือ่การพฒันาระหวางประเทศเพือ่สงใชคืนเงินยืมในทันทีหรอืภายใน 
๓๐ วนั หลงัจากจบหลกัสตูร จนถงึวนัที ่๑๓ ธนัวาคม ๒๕๕๐ จงึสงหลกัฐานการจายเงนิตามโครงการ
และเงินเหลือจายคืนใหสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศตามหนังสือ 
ดวนที่สุด ที่ มท ๐๔๐๔/๕๐๙๓ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยแจงสรุปยอดคาใชจายตามโครงการ 
เปนเงิน ๑,๑๘๑,๙๙๕ บาท พรอมคืนเงินยืมเหลือจายจํานวน ๑๓๓,๕๗๕ บาท แตเมื่อสํานักงาน
ความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศตรวจสอบเอกสารหลักฐานดังกลาวพบขอผิดพลาด 
หลักฐานไมถูกตองไมครบถวน และมีเงินที่จะตองคืนเพิ่ม จึงแจงใหแกไขและสงหลักฐานเอกสาร
การจายเงินท้ังหมดใหครบถวนและถูกตองภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ นางสาวม่ิงขวัญ
จึงตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจายเงินตามโครงการดังกลาวทั้งหมดและพบวาผู ฟองคดี
ทําเอกสารการเงินโดยมีการปลอมลายมือชื่อผูจายเงิน ผูรับเงิน มีการแกไขตัวเลขในเอกสาร
การจายเงินและรวบรวมเอกสารหลักฐานการเงินสงใหสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนา
ระหวางประเทศไมถกูตอง คนืเงนิเหลอืจายไมครบถวน ลาชาเกนิระยะเวลาทีก่าํหนด และไมนาํเงนิ
ไปชําระหน้ีคาที่พักโรงแรมปรินซพาเลซจํานวน ๘๔,๗๐๐ บาท จนกระทั่งโรงแรมทวงถามหนี้
ที่คางชําระ และพบวามีคาใชจายตามโครงการเปนเงินทั้งสิ้น ๑,๐๖๗,๐๕๘ บาท และจะตองมีเงิน
เหลือจายท่ีจะตองสงคนืใหสาํนกังานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศเพ่ิมอกี ๑๑๔,๔๓๖ บาท 
นางสาวมิง่ขวญัจงึใหผูฟองคดนีาํเงนิไปชาํระใหโรงแรมปรนิซพาเลซ และนาํเงนิจํานวน ๑๑๔,๔๓๖ บาท 
มาคนื จนกระทัง่วนัที ่๑๐ มถินุายน ๒๕๕๑ ผูฟองคดจีงึนาํเงนิไปชาํระคาหองพกัใหโรงแรมปรนิซพาเลซ 
เปนเงิน ๘๔,๗๐๐ บาท และในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๑ นําเงินจํานวน ๑๑๔,๔๓๖ บาท มาคืน
นางสาวม่ิงขวัญ และนางสาวม่ิงขวัญนําเงินดังกลาวสงคืนใหสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนา
ระหวางประเทศในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ และนําเอกสารหลักฐานการเบิกจายเงินทั้งหมดสง
ใหสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศตรวจสอบโดยแจงสรุปยอดคาใชจายใหม
เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ วายอดคาใชจายเปนเงินทั้งสิ้น ๙๓๖,๓๓๐ บาท และยังมีเงินเหลือจาย
ที่จะตองสงคืนเพ่ิมอีกเปนเงิน ๒๕๔,๖๖๕ บาท แตยังมิไดสงคืนเงินเหลือจายดังกลาวแตอยางใด 
   หลงัจากนัน้สาํนกังานความรวมมอืเพือ่การพฒันาระหวางประเทศตรวจพบวา มหีลกัฐานใบสาํคญั
คู จายที่ถูกตองเปนเงินทั้งสิ้น ๗๗๙,๒๙๔ บาท ซึ่งมีเงินเหลือจายที่จะตองสงคืนใหสํานักงาน
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คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. ๔๐/๒๕๖๐ 
วันที่ ๑๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

จุลนิติ

ความรวมมอืเพือ่การพฒันาระหวางประเทศอกีเปนเงนิ ๕๓๖,๒๗๖ บาท แตมกีารนําเงนิเหลอืจายสงคนื
ใหแลว ๒ คร้ัง คร้ังที่ ๑ เม่ือวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ เปนเงิน ๑๓๓,๕๗๕ บาท และคร้ังท่ี ๒ 
เมือ่วันที ่๑๗ มถินุายน ๒๕๕๑ เปนเงิน ๑๑๔,๙๓๖ บาท รวมเปนเงิน ๒๔๘,๕๑๑ บาท จงึมเีงนิเหลอืจาย
ทีต่องสงคนืเพิม่เตมิใหสาํนกังานความรวมมอืเพือ่การพฒันาระหวางประเทศอกีจาํนวน ๒๘๗,๗๖๕ บาท
แตจนถึงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๑ ก็ยังมิไดมีการสงคืนเงินเหลือจายจํานวน ๒๘๗,๗๖๕ บาท 
จนสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศมีหนังสือ ที่ กต ๑๕๐๕.๒/๙๑๓๕ ลงวันที่ 
๕ กันยายน ๒๕๕๑ แจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ คืนเงินจํานวนดังกลาวภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๑ 
แตก็ไมมีการสงคืนเงินดังกลาวภายในกําหนดเวลาที่ไดรับแจง ปรากฏวาในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๑ 
มีการทําบันทึกขอตกลงระหวางนายสมชาย นางสาวม่ิงขวัญ และผูฟองคดีระบุวาเงินโครงการ
จํานวน ๒๘๗,๗๖๕ บาท ที่สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศเรียกคืน บุคคล
ทัง้สามตกลงกันวา ๑. เงินโอเวอรบลิ (ไมมหีลกัฐานการจาย) จาํนวน ๗๐,๕๒๖ บาท ซึง่ไมสามารถ
เบกิจายได นางสาวม่ิงขวญัและเจาหนาทีโ่ครงการทัง้หมดจะเปนผูรบัผดิชอบชดใช ๒. เงนิทีเ่กดิจาก
การจายจริงและสามารถเบิกจายได นางสาวม่ิงขวัญ รับวาจะไปตรวจสอบและนํามาเบิกจาย
สงเอกสารใหกบัสาํนกังานความรวมมอืเพือ่การพัฒนาระหวางประเทศตอไป และ ๓. เงนิทีเ่หลือจากขอ ๑.
และขอ ๒. ผูฟองคดใีนฐานะผูถอืเงนิรบัจะเปนผูชดใชทัง้หมด แตหลงัจากทีท่าํบนัทกึขอตกลงดงักลาว
ก็ไมมีการนําเงินสงคืน จนกระทั่งวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ นางสาวมิ่งขวัญจึงนําเงินจํานวน 
๒๘๗,๗๖๕ บาท ไปสงคืนใหสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ ตามหลักฐาน
ใบเสร็จรับเงินสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ เลมท่ี ๐๗๒ เลขที่ ๓๕๙๐ 
ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ ซึ่งลาชากวากําหนดเวลาที่ตองสงคืนนับตั้งแตวันจบโครงการในวันที่
๑๖ กันยายน ๒๕๕๐ เปนเวลา ๔๑๐ วัน
   ในการสอบสวนทางวินัย ผูฟองคดีใหถอยคําปฏิเสธในชั้นการแจงและอธิบายขอกลาวหา 
(สว. ๒) ตอมาเมือ่คณะกรรมการสอบสวนแจงขอกลาวหาและสรปุพยานหลกัฐานทีส่นบัสนนุขอกลาวหา 
(สว. ๓) ใหผูฟองคดีทราบ ผูฟองคดีใหถอยคําตอคณะกรรมการสอบสวนวา ผูฟองคดีทราบและเขาใจ
ขอกลาวหาและพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาโดยตลอด ผูฟองคดีขอรับสารภาพตลอด
ขอกลาวหา ตามแบบบนัทกึถอยคาํของผูถกูกลาวหา (สว. ๔) ลงวนัที ่๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ คณะกรรมการ
สอบสวนพิจารณาแลวเห็นวา พฤติการณของผูฟองคดีเปนการแสวงหาประโยชนที่มิควรได
โดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองซ่ึงเปนการกระทําความผิดวินัยอยางรายแรงฐานปฏิบัติหรือ
ละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทุจริตตามมาตรา ๘๕ (๑) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๕๑ แมวาภายหลงัผูฟองคดจีะนาํเงนิมาสงคนืใหสาํนกังานความรวมมอื
เพือ่การพฒันาระหวางประเทศและใหการรบัสารภาพ แตมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัท่ี ๒๑ ธนัวาคม
๒๕๓๖ กําหนดใหลงโทษผูกระทําผิดโดยใหไลออกจากราชการ การนําเงินที่ทุจริตไปแลวมาคืน
หรือมีเหตุอันควรปราณีอื่นใด ไมเปนเหตุลดหยอนโทษลงเปนปลดออกจากราชการ จึงสมควร
ลงโทษไลผูฟองคดอีอกจากราชการ
   ผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณาแลวเห็นวา พฤติการณของผูฟองคดีเปนการกระทําความผิดวินัย
อยางรายแรง ฐานปฏบิตัหิรอืละเวนการปฏบิตัหินาทีร่าชการโดยทจุรติและฐานกระทําการอันไดชื่อวา
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สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

เปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรงตามมาตรา ๘๕ (๑) และ (๔) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรอืน พ.ศ. ๒๕๕๑ สมควรลงโทษไลผูฟองคดอีอกจากราชการ และสงเรือ่งให อ.ก.พ. กรมการพฒันา
ชมุชน พจิารณาตามมาตรา ๙๗ วรรคสอง แหงพระราชบัญญตัริะเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
อ.ก.พ. กรมการพัฒนาชุมชนในการประชุมคร้ังท่ี ๑/๒๕๕๓ เมือ่วันที ่๙ เมษายน ๒๕๕๓ มมีติเหน็ชอบ
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงมีคําสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๑๖๘/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓
ลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการตามมติดังกลาว
   ผูฟองคดีอุทธรณคําสั่งลงโทษดังกลาวตอผูถูกฟองคดีที่ ๓ ซึ่งพิจารณาแลวเห็นวาผูฟองคดี
กระทําความผิดตามขอกลาวหา การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําสั่งลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ นั้น 
การพจิารณาความผดิและระดบัโทษเหมาะสมแลว แตเนือ่งจากกรณขีองผูฟองคดเีปนการกระทาํผดิวนิยั
อยูกอนวันที่พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ใชบังคับ ตองปรับบทความผิด
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเปนกฎหมายที่ใชบังคับในขณะนั้น
ตามมาตรา ๑๓๓ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนพ.ศ. ๒๕๕๑ จึงมีคําวินิจฉัย
ใหยกอุทธรณและใหผูถูกฟองคดีท่ี ๒ แกไขคําสั่งลงโทษผูฟองคดีในสวนของการระบุมาตราและ
ฐานความผิดใหเปนไปตามพระราชบัญญตัริะเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึง่ผูถกูฟองคดทีี ่๒
มีคําสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๐๙๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ แกไขบทมาตรา
และฐานความผดิทีร่ะบใุนคาํสัง่กรมการพฒันาชมุชนที ่๑๖๘/๒๕๕๓ ลงวันที ่๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ จากเดมิ
ระบุความผิดฐานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทุจริตและฐานกระทําการอันไดชื่อวา
เปนผูประพฤติช่ัวอยางรายแรงตามมาตรา ๘๕ (๑) และ (๔) แหงพระราชบัญญตัริะเบียบขาราชการ
พลเรอืน พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนฐานทจุรติตอหนาทีร่าชการและฐานกระทาํการอนัไดชือ่วาเปนผูประพฤตชิัว่
อยางรายแรงตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม และมาตรา ๙๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
   สวนการดําเนินการทางวินัยนางสาวม่ิงขวัญ นั้น ผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณาแลวเห็นวา
นางสาวม่ิงขวัญเปนผูรบัเงนิยมืราชการคาใชจายโครงการฝกอบรมจากสํานักความรวมมือเพือ่การพัฒนา
ระหวางประเทศ เปนเงิน ๑,๓๑๕,๕๗๐ บาท ตัง้แตวนัที ่๔ กนัยายน ๒๕๕๐ เพือ่ใชจายระหวางการฝกอบรม
วันที่ ๓ ถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๐ ณ โรงแรมปรินซพาเลซ กรุงเทพมหานคร และตองสงหลักฐาน
การจายเงินพรอมทั้งเงินเหลือจายทั้งหมดคืนภายใน ๓๐ วนัหลังจากจบหลักสูตรในวันที่ ๑๖ กันยายน 
๒๕๕๐ แตนางสาวม่ิงขวัญมอบเงินท้ังหมดใหผูฟองคดีซึง่ไมมหีนาท่ีเกีย่วของกับการยืมเงินราชการ
จํานวนดังกลาวเปนผูถือครอบครองไวแตเพียงผูเดียว และเมื่อครบกําหนด ๓๐ วัน มิไดรวบรวม
หลกัฐานใบสาํคัญคูจายหกัลางเงนิยมื จนมกีารตดิตามทวงถามจากผูทีเ่กีย่วของจงึมกีารสงเอกสาร
หลกัฐานหกัลางเงินยมืครบถวนในวนัท่ี ๓๐ ตลุาคม ๒๕๕๑ ลาชาไปเปนเวลา ๔๑๐ วนั แตไมปรากฏ
หลักฐานวานางสาวม่ิงขวัญ นําเงินในโครงการไปใชประโยชนสวนตนหรือของผูอื่นโดยมิชอบ 
พฤติการณของนางสาวมิ่งขวัญ เปนความผิดวินัยอยางไมรายแรง ฐานไมปฏิบัติหนาท่ีราชการ
ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ ฐานไมปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเกิดผลดีหรือ
ความกาวหนาแกราชการดวยความต้ังใจ อุตสาหะ เอาใจใสและรักษาประโยชนของทางราชการ
และฐานประมาทเลินเลอในหนาท่ีราชการ ตามมาตรา ๘๒ (๒) และ (๓) และมาตรา ๘๓ (๔) 
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คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. ๔๐/๒๕๖๐ 
วันที่ ๑๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

จุลนิติ

แหงพระราชบัญญตัริะเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ สมควรลงโทษตัดเงินเดือนนางสาวม่ิงขวัญ 
จาํนวน ๕% เปนเวลา ๑ เดอืน แตเนือ่งจากเปนการกระทาํความผดิครัง้แรกและไมเคยกระทาํผดิวนิยั
และถูกลงโทษมากอน สมควรลดโทษลงเปนภาคทณัฑ ซึง่ อ.ก.พ. กรมการพฒันาชมุชน พจิารณาแลว
มีมติใหลงโทษภาคทัณฑนางสาวม่ิงขวัญ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงมีคําสั่งลงโทษภาคทัณฑนางสาวม่ิงขวัญ
ตามมติดังกลาวแลว 
   นอกจากนี้มีการดําเนินการทางวินัยในสวนของนายไพบูลย ตั้งมีลาภ หัวหนาโครงการและ
หวัหนาคณะทํางานบริหารการฝกอบรมและสวัสดกิารโครงการ และนายสมชาย วทิยดาํรง ผูอาํนวยการ
กองฝกอบรม มหีนาท่ีอาํนวยการ รบัผิดชอบกํากับควบคุมดูแลการฝกอบรม ซึง่ผูถกูฟองคดทีี ่๒ เหน็วา
นายไพบูลยและนายสมชายกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงฐานไมตั้งใจปฏิบัติหนาที่ราชการ
ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ ฐานไมปฏิบัติหนาที่ราชการใหเกิดผลดีหรือ
ความกาวหนาแกราชการดวยความต้ังใจ อุตสาหะ เอาใจใสและรักษาประโยชนของทางราชการ
และฐานประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ ตามมาตรา ๘๒ (๒) และ (๓) และมาตรา ๘๓ (๔) 
แหงพระราชบัญญตัริะเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เหน็ควรลงโทษภาคทณัฑ แตนายไพบลูย
และนายสมชายกระทําความผิดเปนครั้งแรก จึงใหงดโทษโดยใหวากลาวตักเตือนบุคคลท้ังสองไว
เปนลายลักษณอักษร 
   ผูฟองคดีเห็นวาการท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑ ลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการเปนการลงโทษ
โดยไมเปนธรรม จงึนาํคดีมาฟองตอศาลปกครองสงูสดุ ขอใหผูถกูฟองคดทีี ่๑ ลดโทษผูฟองคดเีปนการ
กระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงเชนเดียวกับกรณีของนางสาวมิ่งขวัญ กาญจนวิเศษ และเพิกถอน
คําวินิจฉัยของผูถูกฟองคดีที่ ๓ โดยใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ ลดโทษจากไลออกจากราชการเปนใหออก
จากราชการ

๒. ประเด็นพิจารณาวินิฉัย
   คดีมีประเด็นที่จะตองวินิจฉัยวา คําสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๑๖๘/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๐ 
เมษายน ๒๕๕๓ ซึ่งแกไขโดยคําสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๐๙๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ 
๒๕๕๔ ลงโทษไลผูฟองคดอีอกจากราชการ และคาํวนิจิฉัยของผูถกูฟองคดทีี ่๓ เรือ่งดาํที ่๕๓๑๐๐๓๙
เรื่องแดงที่ ๐๐๕๑๕๔ ยกอุทธรณของผูฟองคดี ชอบดวยกฎหมายหรือไม
   คดีมีประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัยใน ๒ ประการดังนี้
   ประการแรก คําสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๑๖๘/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ 
ซึ่งแกไขโดยคําสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๐๙๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ลงโทษ
ไลผูฟองคดีออกจากราชการชอบดวยกฎหมายหรือไม
   โดยที่คดีนี้ผูฟองคดียื่นคําฟองอางวา การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีคําสั่งกรมการพัฒนาชุมชน 
ที่ ๑๖๘/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ ซึ่งแกไขโดยคําสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๐๙๗/๒๕๕๔ 
ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ และคําวินิจฉัยของผูถูกฟองคดี
ที่ ๓ เรื่องดําที่ ๕๓๑๐๐๓๙ เรื่องแดงท่ี ๐๐๕๑๕๔ ยกอุทธรณของผูฟองคดี ไมยุติธรรมกับผูฟองคดี 
เนื่องจากผูฟองคดีกระทําการในเรื่องที่ถูกกลาวหาโดยถือปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาเพื่อให
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สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

โครงการดงักลาวบรรลวุตัถปุระสงคและเปนประโยชนตอสวนรวม มคีวามรบัผดิชอบในการแกไขปญหา
อปุสรรคท่ีเกดิขึน้ระหวางการฝกอบรมใหลลุวง ทัง้ยงัรวมรบัผดินาํเงนิงบประมาณในสวนทีเ่บกิไมไดสงคนื
ทางราชการเรยีบรอยแลว ผูฟองคดไีมไดตัง้ใจกระทาํความผดิและเปนการกระทาํความผดิครัง้แรก รวมทัง้
ผูฟองคดีปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละ กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนและ
ทางราชการตลอดมาเปนเวลา ๒๘ ปเศษ จนไดรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณเชิดชูเกียรติในการปฏิบัติ
หนาที่ราชการ ๒๕ ป ผูฟองคดีควรไดรับโทษในระดับโทษที่ไมใชโทษกรณีกระทําผิดวินัยอยางรายแรง
ถึงระดับโทษไลออกจากราชการ โดยผูฟองคดียอมรับในคําฟองวาผูฟองคดีใหถอยคํารับสารภาพ
ตอคณะกรรมการสอบสวนในช้ันการสอบสวนทางวินยัตามบนัทกึถอยคาํของผูถกูกลาวหา (แบบ สว. ๔)
ลงวนัที ่๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ และมคีาํขอใหผูถกูฟองคดทีี ่๑ พจิารณาลดโทษใหผูฟองคดจีากลงโทษ
ไลออกจากราชการเปนระดับโทษกรณีกระทําผดิวนิยัอยางไมรายแรง อนัเปนคาํฟองท่ีผูฟองคดียอมรับ
หรือไมไดปฏิเสธวาผูฟองคดีไมไดกระทําความผิดตามที่ถูกกลาวหาและตามที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีคําสั่ง
ลงโทษทางวินัย เพียงแตผูฟองคดีเห็นวาผูฟองคดีไมควรไดรับโทษทางวินัยอยางรายแรงถึงระดับโทษ
ไลออกจากราชการหรือควรไดรับโทษในระดับโทษทางวินัยอยางไมรายแรงเทานั้น คดีจึงมีประเด็น
ที่ตองพิจารณาเพียงวา พฤติการณหรือการกระทําของผูฟองคดีตามขอเท็จจริงขางตนเปนการ
กระทําผิดทางวินัยอยางรายแรงหรือไม และระดับโทษไลออกจากราชการถูกตองเหมาะสมหรือไม
อยางไร
   พเิคราะหแลวเหน็วาการพจิารณาวาผูฟองคดกีระทาํผดิวินยัอยางรายแรงฐานความผดิใด
หรือไม และจะลงโทษผูฟองคดไีดเพยีงใด ตองพจิารณาตามกฎหมายทีม่ผีลใชบงัคบัในขณะเกดิเหตุ
หรือเกิดมูลกรณีตามที่ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย สวนการดําเนินการเพ่ือลงโทษหรือสั่งใหออก
จากราชการใหดําเนินการตามพระราชบัญญัติท่ีใชบังคับในปจจุบัน เมื่อขอเท็จจริงรับฟงไดแลววา 
ผูฟองคดีไดรับมอบหมายใหเปนคณะทํางานบริหารการฝกอบรม มีหนาที่จัดเตรียมงานและประสาน
กับหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการฝกอบรม บริหารงบประมาณ ผูฟองคดีนําเงินคาใชจายโครงการ
ฝกอบรมดงักลาวบางสวนทีน่างสาวมิง่ขวญั กาญจนวเิศษ ผูจดัการโครงการและผูยมืเงนิราชการมอบให
ผูฟองคดีเปนผูถือครอบครองไว ไปใชประโยชนสําหรับตนเองหรือของผูอื่นโดยมิชอบ โดยผูฟองคดี
จดัทาํหลกัฐานการจายเงนิโครงการดังกลาวบางสวนเปนเทจ็ โดยปลอมลายมือชือ่ผูรบัเงนิและผูจายเงนิ
ในหลกัฐานใบสําคญัเบกิคาตอบแทนวทิยากรและผูอืน่ทีเ่กีย่วของ เปนเหตใุหมกีารสงเอกสารหลักฐาน
ใบสาํคญัคูจายทัง้หมดและเงนิเหลอืจายจาํนวน ๒๘๗,๗๖๕ บาท ใหสาํนกังานความรวมมอืเพือ่พฒันา
ระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ ลาชาเปนเวลา ๔๑๐ วัน โดยผูฟองคดีมีหนาที่ในการดูแล
รกัษา จายเงิน รวมท้ังรวบรวมเอกสารหลักฐานการจายเงินหรอืเอกสารใบสําคญัคูจายเพ่ือเบกิจายเงิน
และหักลางเงินยืมและนําเงินท่ีเหลือจายสงคืนสํานักงานความรวมมือเพื่อพัฒนาระหวางประเทศ
กระทรวงการตางประเทศ ตามท่ีกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวของกําหนดและตามท่ีผูบังคับบัญชา
มอบหมาย จงึถือวาผูฟองคดีมีหนาที่ราชการในเรื่องดังกลาว 
   การท่ีผูฟองคดีนําเงินยืมตามโครงการดังกลาวซ่ึงอยูในความดูแลของตนไปใชประโยชน 
และจัดทําเอกสารหลักฐานการจายเงินที่มีขอความอันเปนเท็จโดยการปลอมลายมือชื่อผูรับเงิน
และผูจายเงินในหลักฐานใบสําคัญเบิกคาตอบแทนวิทยากรและผูอื่นที่เกี่ยวของในพฤติการณ
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คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. ๔๐/๒๕๖๐ 
วันที่ ๑๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

จุลนิติ

ดงักลาว แมไมปรากฏหลกัฐานวาผูฟองคดนีาํไปใชประโยชนในเรือ่งใด และภายหลงัจากผูบงัคบับญัชา
ทราบเรื่องมีการดําเนินการจนผูฟองคดีนําเงินมาคืนทางราชการและผูถูกฟองคดีที่ ๑ สงเอกสาร
หลักฐานการจายเงินหักลางเงินยืมและเงินเหลือจายคืนสํานักงานความรวมมือเพื่อพัฒนาระหวาง
ประเทศ กระทรวงการตางประเทศ ครบถวนกต็าม แตยอมเห็นไดวาผูฟองคดีอาศัยโอกาสท่ีตนมหีนาที่
ในการดูแลหรือถือครอบครองเงินของทางราชการนําเงินดังกลาวบางสวนไปใชประโยชนสวนตัว
หรือของผูอื่น อันเปนการกระทําผิดวินัยฐานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ 
เพือ่ใหตนเองหรอืผูอืน่ไดประโยชนทีม่คิวรได  เปนการทจุรติตอหนาทีร่าชการและเปนความผดิวนิยั
อยางรายแรง ตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม  แหงพระราชบัญญตัริะเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และฐานกระทําการอันไดชื่อวาเปนผู ประพฤติชั่วอยางรายแรงซ่ึงเปนความผิดวินัยอยางรายแรง
ตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติเดียวกันอยูดวย และกรณีขาราชการพลเรือนสามัญ
กระทาํผดิวินยัอยางรายแรง นัน้ มาตรา ๑๐๔ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติใหผูบังคับบัญชา
สั่งลงโทษปลดออกหรือไลออกตามความรายแรงแหงกรณ ีถามเีหตอุนัควรลดหยอนจะนาํมาประกอบ
การพจิารณาลดโทษก็ได แตหามมใิหลดโทษลงต่ํากวาปลดออก 
   ดังนั้น เมื่อกรณีของผูฟองคดีเปนการกระทําผิดวินัยฐานทุจริตตอหนาที่ราชการและ
ฐานกระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง อันเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง
ตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม และมาตรา ๙๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๓๕ และการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗
แหงพระราชบัญญตัริะเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มคีาํสัง่กรมการพัฒนาชมุชน ที ่๑๖๘/๒๕๕๓
ลงวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ ลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ และมีคําสั่งกรมการพัฒนาชุมชน
ที่ ๐๙๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ แกไขคําส่ังกรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๑๖๘/๒๕๕๓ 
ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ จากเดิมระบุวาผูฟองคดีกระทําผิดวินัยฐานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
หนาที่ราชการโดยทุจริตและฐานกระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรงตามมาตรา ๘๕ 
(๑) และ (๔) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนฐานทุจริตตอหนาที่
ราชการและฐานกระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรงตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม
และมาตรา ๙๘ วรรคสอง แหงพระราชบญัญัตริะเบยีบขาราชการพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๓๕ ตามคาํวนิจิฉยั
ของผูถูกฟองคดีที่ ๓ เรื่องดําที่ ๕๓๑๐๐๓๙ เรื่องแดงท่ี ๐๐๕๑๕๔ โดยยังคงลงโทษไลผูฟองคดี
ออกจากราชการ จึงเปนระดับโทษที่ถูกตองเหมาะสมแลว คําสั่งลงโทษของผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงเปน
คําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
   ประการท่ีสอง คาํวนิจิฉยัของผูถกูฟองคดทีี ่๓ เรือ่งดาํที ่๕๓๑๐๐๓๙ เรือ่งแดงที ่๐๐๕๑๕๔ 
ยกอุทธรณของผูฟองคดีชอบดวยกฎหมายหรือไม
   พิเคราะหแลวเห็นวา เมื่อไดวินิจฉัยขางตนแลววา การที่ผู ถูกฟองคดีที่ ๒ มีคําสั่ง
กรมการพฒันาชมุชน ที ่๑๖๘/๒๕๕๓ ลงวนัที ่๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ ลงโทษไลผูฟองคดอีอกจากราชการ
และมีคําส่ังกรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๐๙๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ แกไขคําสั่ง 
ที่ ๑๖๘/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ ตามคําวินิจฉัยของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ชอบดวยกฎหมาย 
และไมปรากฏวาผูฟองคดีโตแยงการพิจารณาของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ในประการอ่ืน นอกจากขอให
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สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

พิจารณาลดโทษผูฟองคดีเปนลงโทษกรณีกระทําผิดวินัยไมรายแรง ซึ่งเปนเรื่องความถูกตอง
เหมาะสมของระดับโทษ ซึง่วนิจิฉยัไวแลวขางตน ดงันัน้ คาํวนิจิฉยัของผูถกูฟองคดีที ่๓ เรือ่งดําที่ 
๕๓๑๐๐๓๙ เรื่องแดงท่ี ๐๐๕๑๕๔ ยกอุทธรณของผูฟองคดีจึงชอบดวยกฎหมายดวยเชนกัน

๓. ผลคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
   โดยเหตุผลดงัไดวนิจิฉยัขางตน กรณีจงึไมมเีหตุท่ีจะตองเพิกถอนคําสัง่ของผูถกูฟองคดีที ่๒
และคําวินิจฉัยของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ตามคําขอทายคําฟองของผูฟองคดี
   ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายกฟอง 
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คําคมคําคม

จุลนิติ๑๒๖

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

พระราชทานแกผูบังคับบัญชาลูกเสือ

วันท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๑๔

“...การมีเสรีภาพนั้นเปนของดีอยางยิ่ง แตเมื่อจะใช 

จําเปนตองใชดวยความระมัดระวัง และความรับผิดชอบ 

มิใหลวงละเมิดเสรีภาพของผูอื่น ที่เขามีอยูเทาเทียมกัน 

ทั้งมิใหกระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพ และความเปนปกติสุข

ของสวนรวมดวย มิฉะนัน้ จะทําใหมีแตความยุงยาก

จะทําใหสังคมและชาติประเทศตองแตกสลายจนสิ้นเชิง...”
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๑ ๑๒๗

คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

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

บทนํา
  ในอดีตที่ผานมาการกําหนด “วิสัยทัศน” ของประเทศไทยยังไมมีปรากฏใหเห็นอยางชัดเจน 
แตก็อาจสะทอนไดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในแตละฉบับ คําแถลงนโยบาย
ของรฐับาลทีไ่ดแถลงตอรฐัสภา และนโยบายของพรรคการเมอืง เปนตน ดงันัน้ เมือ่มกีารเปลีย่นรฐับาล
จึงทําใหขาดความตอเนื่องในการดําเนินนโยบายสําคัญ ซึ่งถือเปนการสูญเสียโอกาสในการพัฒนา
ประเทศอยางนาเสียดายยิ่ง เพื่อใหเกิดการปฏิรูปประเทศใหมีเปาหมายในการพัฒนาในระยะยาว 
และกําหนดใหฝายบริหารมีความรับผิดชอบในการขับเคล่ือนประเทศไปสูเปาหมายอันเปนท่ียอมรับ
รวมกันและเปนเอกภาพ ประเทศไทยจําเปนตองมี “ยทุธศาสตรชาติ” เพือ่ใหสามารถรับมอืกับความเส่ียง
และภัยคุกคามในรูปแบบใหม ๆ ได และสามารถสรางโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก
เพื่อประโยชนในการพัฒนาประเทศใหมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปประเทศ 
จงึไดกาํหนดใหม ี“ยทุธศาสตรชาติ” ขึน้เปนคร้ังแรกของประเทศไทยอันเปนหลักการใหมในการพัฒนา
ประเทศ โดยการกําหนดใหรฐัพงึจัดใหมยีทุธศาสตรชาตเิปนเปาหมายในการพัฒนาประเทศอยางยัง่ยนื
ในระยะยาวตามหลกัธรรมาภบิาล เพือ่ใชเปนกรอบในการจดัทาํแผนตาง ๆ  ใหสอดคลองและบรูณาการกนั
เพื่อใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว โดยการจัดทํา การกําหนดเปาหมาย 
ระยะเวลาที่จะบรรลุเปาหมาย และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตรชาติน้ัน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติไว ซึ่งในการจัดทํา
รางยทุธศาสตรชาตริะยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ไดกาํหนดเปาหมายอนาคตของประเทศไทย
ทีส่ะทอนถึงผลประโยชนแหงชาติและประโยชนสขุของประชาชนชาวไทยบนพ้ืนฐานของการวิเคราะห
ปจจัยแวดลอมในปจจุบัน และแนวโนมในอนาคตท้ังภายในและภายนอกประเทศอยางรอบดาน 
วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและขอจํากัด รวมทั้งความเส่ียงของประเทศเพ่ือนําไปสูการกําหนด
ตําแหนงเชิงยุทธศาสตรและเปาหมายของประเทศท่ีชัดเจนและไดรับการยอมรับรวมกันในสังคมไทย
ที่จะสงผลใหเกิดการผนึกกําลังและระดมทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศไปในทิศทางที่สอดคลองกัน 

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

สูการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๑๑๒๘

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) สูการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จุลนิติ

  สําหรับการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป นั้น คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ 
ไดกําหนดใหมียุทธศาสตรชาติ ๖ ยุทธศาสตร ประกอบดวย ยุทธศาสตรที่ ๑ ยุทธศาสตรชาติ
ดานความม่ันคง ยุทธศาสตรที่ ๒ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
ยุทธศาสตรที่ ๓ ยุทธศาสตรชาติด านการพัฒนาและเสริมสร างศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
ยุทธศาสตร ที่ ๔ ยุทธศาสตร ชาติด านการสร างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ยทุธศาสตรที ่๕ ยทุธศาสตรชาตดิานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวติทีเ่ปนมติรตอสิง่แวดลอม 
และ ยทุธศาสตรที ่๖ ยทุธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ซึง่ยทุธศาสตรชาติดงักลาวเปนการดาํเนนิการทีส่อดคลองกบัเปาหมายการพฒันาท่ียัง่ยนื (Sustainable 
Development Goals: SDGs) ขององคการสหประชาชาติ (The United Nations: UN) และเปนไป
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficient Economy Philosophy: SEP)   
  ในการนี้ คอลัมน คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ จึงขอนําเสนอเร่ือง “ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) สูการพัฒนาประเทศทีย่ัง่ยนื ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” ดงัน้ี 
 ๑. กระบวนการจัดทํายุทธศาสตรชาติ
     ตามบทบัญญัติ มาตรา ๖๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหรัฐพึงจัดใหมี
ยุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบ
ในการจดัทาํแผนตาง ๆ  ใหสอดคลองและบรูณาการกนัเพ่ือใหเกิดเปนพลงัผลกัดนัรวมกนัไปสูเปาหมาย
ดังกลาว ประกอบกับมาตรา ๒๗๕ กําหนดใหคณะรัฐมนตรีจัดใหมีกฎหมายตามมาตรา ๖๕ วรรคสอง 
ใหแลวเสร็จภายใน ๑๒๐ วันนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ และดําเนินการจัดทํายุทธศาสตรชาติ
ใหแลวเสร็จภายใน ๑ ป นับแตวันที่กฎหมายดังกลาวใชบังคับ  
    ปจจุบันไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐๑ ซึ่งมีผล
ใชบังคับเม่ือวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐   
ไดกําหนดกระบวนการในการจัดทํายุทธศาสตรชาติไว ดังนี้ 
    ๑.๑  การจัดทํายุทธศาสตรชาติตามบทเฉพาะกาล
         ในวาระเริ่มแรก เพื่อใหการดําเนินการจัดทํายุทธศาสตรชาติเปนไปตามกําหนดเวลา
ที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๗๕ ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
บทเฉพาะกาล มาตรา ๒๘ จงึไดกาํหนดใหการดาํเนนิการเกีย่วกบัการจดัทาํยทุธศาสตรชาตเิปนไปตาม
กําหนดเวลา ดังตอไปนี้
        (๑) ใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๒ (๖)๒ ใหแลวเสร็จ
ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

 ๑ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๗๙ ก ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
 ๒พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๒ บัญญัติวา
   “มาตรา ๑๒ ใหมีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกวา “คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ” ประกอบดวย
      ฯลฯ    ฯลฯ
   (๖) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูมีสัญชาติไทยโดยการเกิดและมีอายุไมเกินเจ็ดสิบหาป ซึ่งมีความรู 
ความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณในดานความมั่นคง ดานการเมืองและการบริหารราชการแผนดิน ดานกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานวัฒนธรรม ดานการศึกษา ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ดานสาธารณสุข ดานโครงสรางพื้นฐาน หรือดานอื่นที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ จํานวน
ไมเกินสิบเจ็ดคน
      ฯลฯ    ฯลฯ”
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๑ ๑๒๙

คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

        (๒) ใหคณะกรรมการแตงตัง้คณะกรรมการจัดทาํยทุธศาสตรชาตดิานตาง ๆ  ใหแลวเสรจ็
ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง
        (๓) ใหถือวาการรับฟงความคิดเห็นที่คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติตามมติ
คณะรฐัมนตร ีเมือ่วันที ่๓๐ มถินุายน ๒๕๕๘ และสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม
แหงชาติไดดําเนินการกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปนการดําเนินการตามมาตรา ๘ (๑)๓ แลว 
แตไมเปนการตัดอํานาจที่จะดําเนินการใหมีการรับฟงความคิดเห็นเพิ่มเติม
        (๔) ใหคณะกรรมการจัดทาํยทุธศาสตรชาตดิานตาง ๆ  จดัทาํรางยทุธศาสตรชาตเิบือ้งตน
ใหแลวเสร็จภายใน ๑๒๐ วันนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง โดยใหใชรางยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป 
ที่คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ จัดทําขึ้น
มาใชเปนหลักในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติเบื้องตนดังกลาว และใหนําความเห็นหรือขอเสนอแนะ
ของสภาปฏิรูปแหงชาติ สภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ และคณะกรรมการบริหารราชการแผนดิน
ตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง มาประกอบการ
พิจารณา รวมทั้งใหคํานึงถึงความคิดเห็นของประชาชนที่ไดรับตาม (๓) ดวย
        (๕) ใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติดําเนินการ
ใหมีการรับฟงความคิดเห็นตามมาตรา ๘ (๒) ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแตวันท่ีไดรับ
รางยุทธศาสตรชาติเบื้องตนตาม (๔)
        (๖) ใหคณะกรรมการจัดทาํยทุธศาสตรชาตดิานตาง ๆ  แกไขเพ่ิมเตมิรางยทุธศาสตรชาติ
ใหสอดคลองกบัผลการรบัฟงความคดิเหน็ตาม (๕) ใหแลวเสรจ็ และเสนอตอคณะกรรมการยุทธศาสตร
ชาติภายใน ๔๕ วันนับแตวันที่การรับฟงความคิดเห็นตาม (๕) แลวเสร็จ
        (๗) ใหคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติพิจารณารางยุทธศาสตรชาติและเสนอตอ
คณะรัฐมนตรีภายใน ๓๐ วนันบัแตวนัทีไ่ดรบัรางยุทธศาสตรชาติจากคณะกรรมการจัดทํายทุธศาสตรชาติ
        (๘) ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณารางยุทธศาสตรชาติและเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ทาํหนาทีร่ฐัสภาภายใน ๓๐ วนันบัแตวนัทีไ่ดรบัรางยทุธศาสตรชาตจิากคณะกรรมการยทุธศาสตรชาติ
        (๙)  ใหสภานติบิญัญตัแิหงชาตพิจิารณาใหความเหน็ชอบรางยทุธศาสตรชาตใิหแลวเสรจ็
ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับรางยุทธศาสตรชาติจากคณะรัฐมนตรี
        (๑๐) ใหนายกรัฐมนตรีนํารางยุทธศาสตรชาติที่สภานิติบัญญัติแหงชาติ ใหความ
เห็นชอบแลวขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายภายใน ๑๐ วันนับแตวันที่ไดรับรางยุทธศาสตรชาติ
จากสภานิติบัญญัติแหงชาติ

 ๓พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๘ บัญญัติวา
  “มาตรา ๘ ในกระบวนการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ ใหคณะกรรมการจัดใหประชาชนทุกภาคสวนไดเขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินการตามขั้นตอน ดังตอไปนี้
   (๑) การรับฟงความคิดเห็นเบื้องตนเพื่อนํามาใชจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ
   (๒) การรับฟงความคิดเห็นเมื่อจัดทํารางยุทธศาสตรชาติดานตาง ๆ แลวเสร็จเบื้องตนเพื่อนํามาแกไขปรับปรุง
      ฯลฯ    ฯลฯ”
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๑๑๓๐

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) สูการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จุลนิติ

        ในกรณีทีส่ภานิตบิญัญตัแิหงชาติสิน้สดุลงกอนท่ีคณะรัฐมนตรีจะเสนอรางยุทธศาสตรชาติ
ตาม (๘) ใหคณะรัฐมนตรีเสนอรางยุทธศาสตรชาติทีค่ณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลวตาม (๘) ตอวุฒสิภา
ภายใน ๓๐ วนันบัแตวนัทีค่ณะรฐัมนตรแีถลงนโยบายตอรัฐสภา เพือ่ใหวฒุสิภาพจิารณาใหความเหน็ชอบ
รางยุทธศาสตรชาติใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับรางยุทธศาสตรชาติจากคณะรัฐมนตรี
        ในกรณีที่สภานิติบัญญัติแหงชาติสิ้นสุดลงกอนการพิจารณาใหความเห็นชอบ
รางยทุธศาสตรชาตติาม (๙) จะแลวเสร็จ ใหวฒุสิภาเปนผูพจิารณาใหความเหน็ชอบรางยทุธศาสตรชาติ
ตอไปใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่เหลืออยู และในกรณีที่จําเปนอาจขยายระยะเวลาอีกไดแตตอง
ไมเกิน ๑๐ วนั และเม่ือวุฒสิภาไดใหความเห็นชอบรางยุทธศาสตรชาติแลว ใหนายกรัฐมนตรีดาํเนินการ
ตาม (๑๐) ตอไป
    ๑.๒  การจัดทํายุทธศาสตรชาติตามบทบัญญัติหลัก
         ในการจัดทํายุทธศาสตรชาติตองคํานึงถึงผลประโยชนแหงชาติ ความตองการและ
ความจําเปนในการพัฒนาประเทศใหสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนา
ที่ยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล และเปาหมายการปฏิรูปประเทศตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ โดยให
ดําเนินการตามกระบวนการ ดังตอไปนี้
         (๑) มีการใชขอมูลความรูที่เกิดจากการศึกษาวิเคราะหปจจัยตาง ๆ อยางรอบคอบ
         (๒) วิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอยางรอบดานทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและขอจํากัด รวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ เพื่อเตรียม
ความพรอมของประเทศตอการเปลี่ยนแปลงเหลานั้น
         (๓) การใหประชาชนทุกภาคสวนมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย การจัดทํา
ยุทธศาสตรชาติ รวมทั้งการสรางการรับรู ความเขาใจ และความเปนเจาของยุทธศาสตรชาติรวมกัน
         การกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายการพัฒนาประเทศในระยะยาวตามมาตรา ๖ (๑) 
และ (๒)๔ ตองมีความชัดเจนเพ่ือใหเห็นภาพในอนาคตของประเทศ โดยเปนกรอบอยางกวางที่ยืดหยุน
ตามการเปล่ียนแปลงของโลก และตองกําหนดระยะเวลาการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายในแตละ
ชวงเวลา รวมทั้งมีการระบุตัวชี้วัดการบรรลุเปาหมายไวใหชัดเจน
         ในการจัดทํายุทธศาสตรชาติ ใหคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติแตงตั้งคณะกรรมการ
จดัทาํยทุธศาสตรชาติขึน้คณะหน่ึงหรือหลายคณะ เพือ่พจิารณาจัดทาํรางยุทธศาสตรชาติในดานตาง ๆ
 ตามท่ีคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติกําหนด เมื่อคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติดําเนินการจัดทํา
รางยุทธศาสตรชาติเสร็จแลว ใหเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นควร
แกไขเพ่ิมเติมในเร่ืองใด ใหสงคนืคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติเพ่ือดาํเนินการแกไขเพ่ิมเติมตามท่ีเห็น
สมควร แลวสงใหคณะรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการตอไป

 ๔พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖ บัญญัติวา
          “มาตรา ๖ ยุทธศาสตรชาติอยางนอยตองประกอบดวย 
  (๑) วิสัยทัศนการพัฒนาประเทศ
          (๒) เปาหมายการพัฒนาประเทศในระยะยาว กําหนดระยะเวลาที่ตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมาย และตัวชี้วัด
การบรรลุเปาหมาย
          (๓) ยุทธศาสตรดานตาง ๆ
      ฯลฯ    ฯลฯ”
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

         ใหคณะรัฐมนตรีนํารางยุทธศาสตรชาติที่ไดรับจากคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติหรือ
ที่คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติแกไขเพิ่มเติมแลว เสนอตอสภาผูแทนราษฎรภายใน ๓๐ วันนับแตวัน
ที่ไดรับรางยุทธศาสตรชาติ โดยใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณารางยุทธศาสตรชาติและลงมติเห็นชอบ
หรอืไมเหน็ชอบใหแลวเสรจ็ภายใน ๖๐ วนันบัแตวนัท่ีไดรบัรางยทุธศาสตรชาต ิและใหวฒุสิภาพิจารณา
และลงมติเห็นชอบหรือไมเห็นชอบรางยุทธศาสตรชาติใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับราง
จากสภาผูแทนราษฎร ถาสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาพิจารณารางยุทธศาสตรชาติไมแลวเสร็จ
ภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถอืวาสภาผูแทนราษฎรหรือวฒุสิภา แลวแตกรณี ไดใหความเห็นชอบใน
รางยุทธศาสตรชาติที่คณะรัฐมนตรีเสนอ
         ในกรณีที่สภาผู แทนราษฎรหรือวุฒิสภาไมใหความเห็นชอบรางยุทธศาสตรชาติ 
ใหรางยทุธศาสตรชาติเปนอนัตกไป และใหคณะกรรมการยทุธศาสตรชาตดิาํเนินการจัดทาํรางยทุธศาสตรชาติ
ขึน้ใหมหรอืแกไขเพิม่เตมิกไ็ด ซึง่ตองกระทาํใหแลวเสรจ็ภายใน ๑๘๐ วนันบัแตวนัทีส่ภาผูแทนราษฎร 
หรอืวุฒิสภาไมใหความเห็นชอบ โดยระยะเวลา ๖๐ วนัและ ๓๐ วนั ในการพิจารณารางยทุธศาสตรชาติ
ของสภาผูแทนราษฎรหรอืวุฒสิภาใหลดเหลอื ๓๐ วนั และ ๑๕ วนั แลวแตกรณ ีโดยรางยทุธศาสตรชาติ
ทีไ่ดรบัความเหน็ชอบของรฐัสภาแลว ใหนายกรฐัมนตรนํีาขึน้ทลูเกลาทลูกระหมอมถวายภายใน ๒๐ วนั 
เพื่อมีพระบรมราชโองการประกาศใชเปนยุทธศาสตรชาติตอไป
 ๒. วิสัยทัศนประเทศไทย
      รางยทุธศาสตรชาต ิฉบบัเสนอสภานติบิญัญตัแิหงชาต ิ(มถินุายน ๒๕๖๑) ไดกาํหนดวสิยัทศัน
วา “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบ
ตอประโยชนแหงชาติ อันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย การดํารงอยูอยางมั่นคง และยั่งยืนของสถาบัน
หลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผน 
มคีวามมัน่คงทางสงัคมทามกลางพหสุงัคมและการมเีกยีรตแิละศกัดิศ์รขีองความเปนมนษุย ความเจริญเตบิโต
ของชาติ ความเปนธรรมและความอยูดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรสิ่งแวดลอม 
ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ และการอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคลองกัน
ดานความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี๕

     ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปล่ียนแปลงทั้งภายใน
ประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล 
และมคีวามมัน่คงในทกุมติ ิทัง้มติทิางการทหาร เศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอม และการเมอืง เชน ประเทศ
มคีวามมัน่คงในเอกราชและอธปิไตย มกีารปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปน
พระประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย มีความเขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนที่ยึดเหนี่ยว
จิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเปนกลไกที่นําไปสูการบริหารประเทศที่ตอเนื่องและ

 ๕โปรดดู สาํนกังานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตรชาต ิสาํนกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต,ิ 
รางยุทธศาสตรชาติ ฉบับเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติ (มิถุนายน ๒๕๖๑), น. ๕.
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ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) สูการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จุลนิติ

โปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนา
ประเทศ ชมุชนมคีวามเขมแขง็ ครอบครวัมคีวามอบอุน ประชาชนมคีวามมัน่คงในชวีติ มงีานและรายได
ทีม่ัน่คงพอเพียงกบัการดาํรงชีวติ ความมัน่คงของอาหาร พลงังาน และนํา้ มทีีอ่ยูอาศยัและความปลอดภัย
ในชีวิตทรัพยสิน มีการออมสําหรับวัยเกษียณ ความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา มีที่อยูอาศัย 
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน๖

 ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและมีความยั่งยืน
จนเขาสูกลุมประเทศรายไดสูง ความเหลื่อมลํ้าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยูดีมีสุขไดรับ
ผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากข้ึน และมีการพัฒนาอยางท่ัวถงึทกุภาคสวน มีคณุภาพชีวติ
ตามมาตรฐานขององคการสหประชาชาติ ไมมปีระชาชนท่ีอยูในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศ
มีความเขมแข็ง ขณะเดียวกันตองมีความสามารถในการแขงขันกับประเทศตาง ๆ ทั้งในตลาดโลกและ
ตลาดภายในประเทศเพื่อใหสามารถสรางรายไดทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการ
สรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคตเพ่ือใหสอดรับกับบริบทการพัฒนาท่ีเปล่ียนแปลงไป และ
ประเทศไทยมีบทบาทที่สําคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางแนนแฟน
กับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนสง การผลิต 
การคา การลงทุน และการทําธุรกิจ เพื่อใหเปนพลังในการพัฒนา นอกจากนั้นยังมีความสมบูรณในทุน
ทีจ่ะสามารถสรางการพฒันาอยางตอเนือ่งไปได ไดแก ทนุมนษุย ทนุทางปญญา ทนุทางการเงิน ทนุทีเ่ปน
เครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม๗

 ความยัง่ยนื หมายถึง การพฒันาทีส่ามารถสรางความเจริญ รายได และคณุภาพชวีติของประชาชน
ใหเพิม่ขึน้อยางตอเนือ่ง ซึง่เปนการเจรญิเตบิโตของเศรษฐกิจทีอ่ยูบนหลกัการใช การรกัษาและการฟนฟู
ฐานทรพัยากรธรรมชาตอิยางยัง่ยนื ไมใชทรพัยากรธรรมชาตจินเกนิพอด ีไมสรางมลภาวะตอสิง่แวดลอม
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ
มากข้ึนและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพื่อ
ผลประโยชนสวนรวม รัฐบาลมีนโยบายท่ีมุงประโยชนสวนรวมอยางย่ังยืน และใหความสําคัญกับการ
มีสวนรวมของประชาชนและทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการพัฒนาอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน๘

  สําหรับเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พฒันาอยางตอเนือ่ง สงัคมเปนธรรม ฐานทรพัยากรธรรมชาตยิัง่ยนื” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศ
ในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี คนเกง และมีคุณภาพ สรางโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐ
ของประชาชน เพือ่ประชาชน และประโยชนสวนรวม โดยการประเมนิผลการพฒันาตามยทุธศาสตรชาติ 
ประกอบดวย๙

 ๖เรื่องเดียวกัน, น. ๕ - ๖.  
 ๗เรื่องเดียวกัน, น. ๖.  
 ๘เรื่องเดียวกัน, น. ๖.
 ๙เรื่องเดียวกัน, น. ๘.
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

  ๑) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
  ๒) การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได
  ๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ
 ๔) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม
  ๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
  ๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ 
 ๓. ประเด็นยุทธศาสตรชาติ
   เพือ่ใหประเทศไทยสามารถยกระดบัการพฒันาใหบรรลวุสิยัทศัน “ประเทศไทยมคีวามมัน่คง 
มัง่ค่ัง ยัง่ยนื เปนประเทศพฒันาแลว ดวยการพฒันาตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” และ
เปาหมายการพัฒนาประเทศขางตน จึงจําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศระยะยาว
ที่จะทําใหประเทศไทยมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงจากปจจัย
ภายในและภายนอกประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม 
และภาคบริการของประเทศไดรับการพัฒนายกระดับไปสูการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสราง
มูลคาเพิ่ม และพัฒนากลไกท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหมที่จะสรางและเพ่ิมศักยภาพในการ
แขงขันของประเทศ เพื่อยกระดับฐานรายไดของประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชนไปสู
ภาคสวนตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม คนไทยไดรับการพัฒนาใหเปนคนดี คนเกง มีวินัย คํานึงถึง
ผลประโยชนสวนรวม และมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห สามารถ “รู รับ ปรับใช” เทคโนโลยีใหม
ไดอยางตอเนื่องสามารถเขาถึงบริการพื้นฐาน ระบบสวัสดิการ และกระบวนการยุติธรรมไดอยาง
เทาเทียมกัน โดยไมมีใครถูกทิ้งไวขางหลัง๑๐

    การพัฒนาประเทศในชวงระยะเวลาของยุทธศาสตรชาติ จะมุงเนนการสรางสมดุลระหวาง
การพัฒนาความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม โดยประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร ไดแก 
(๑) ยทุธศาสตรชาตดิานความมัน่คง (๒) ยทุธศาสตรชาตดิานการสรางความสามารถในการแขงขนั 
(๓) ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย (๔) ยุทธศาสตรชาติ
ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (๕) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ (๖) ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยแตละยุทธศาสตรมีเปาหมาย ดังนี้๑๑

   ๓.๑  ยทุธศาสตรชาตดิานความม่ันคง มเีปาหมายการพัฒนาท่ีสาํคญั คอื ประเทศชาติมัน่คง 
ประชาชนมีความสุข เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความม่ันคง ปลอดภัย 
เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบรอยในทุกระดบั ตัง้แตระดบัชาติ สงัคม ชมุชน มุงเนนการพฒันาคน 
เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานขอมูลขนาดใหญใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
และภัยพิบัติไดทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหาดาน
ความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบัน และที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ใชกลไกการแกไขปญหาแบบบูรณาการ

 ๑๐เรื่องเดียวกัน, น. ๘.  
 ๑๑เรื่องเดียวกัน, น. ๙.
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ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) สูการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จุลนิติ

ทั้งกับสวนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองคกรท่ีไมใชรัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบานและ
มิตรประเทศท่ัวโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออํานวยประโยชนตอการดําเนินการของ
ยุทธศาสตรชาติดานอื่น ๆ ใหสามารถขับเคลื่อนไปไดตามทิศทางและเปาหมายที่กําหนด
   ๓.๒  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการพัฒนา
ที่มุงเนนการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ไดแก 
         (๑) “ตอยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ วัฒนธรรม 
ประเพณ ีวถิชีวีติ และจดุเดนทางทรพัยากรธรรมชาตทิีห่ลากหลาย รวมทัง้ความไดเปรยีบเชงิเปรยีบเทยีบ
ของประเทศในดานอืน่ ๆ  นาํมาประยกุตผสมผสานกบัเทคโนโลยแีละนวตักรรม เพือ่ใหสอดรบักบับรบิท
ของเศรษฐกิจและสังคมสมัยใหม 
         (๒) “ปรับปจจุบัน” เพื่อปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศ
ในมิติตาง ๆ ทั้งโครงขายระบบคมนาคมขนสง โครงสรางพ้ืนฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและดิจิทัล 
และการปรับสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต
         (๓) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” ดวยการเพ่ิมศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนา
คนรุนใหม รวมถึงปรับรปูแบบธุรกจิ เพือ่ตอบสนองตอความตองการของตลาด ผสมผสานกับยทุธศาสตร
ที่รองรับอนาคตบนพ้ืนฐานของการตอยอดอดีตและปจจุบัน พรอมท้ังการสงเสริมและสนับสนุนจาก
ภาครัฐใหประเทศไทยสามารถสรางรายไดและการจางงานใหม ขยายโอกาสทางการคาและการลงทุน
ในเวทีโลก ควบคูไปกับการยกระดับรายไดและการกินดีอยูดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลาง
และลดความเหลื่อมลํ้าของคนในประเทศไดในคราวเดียวกัน   
    ๓.๓  ยทุธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มเีปาหมาย
การพัฒนาทีส่าํคญัเพือ่พฒันาคนในทุกมติแิละในทุกชวงวยัใหเปนคนด ีคนเกง และมคีณุภาพ โดยคนไทย
มคีวามพรอมทัง้กาย ใจ สติปญญา มพีฒันาการท่ีรอบดานและมสีขุภาวะท่ีดใีนทกุชวงวยั มจีติสาธารณะ 
รับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดี
ของชาติ มีหลักคิดที่ถูกตอง มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษา
ที ่๓ และอนรุกัษภาษาทองถิน่ มนีสิยัรกัการเรียนรูและพฒันาตนเองอยางตอเนือ่งตลอดชีวติ สูการเปน
คนไทยท่ีมีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหมและอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพ
ตามความถนัดของตนเอง 
   ๓.๔  ยทุธศาสตรชาตดิานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มเีปาหมายการพัฒนา
ที่ใหความสําคัญในการดึงเอาพลังภาคสวนตาง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนทองถิ่น มารวม
ขบัเคลือ่น โดยการสนบัสนนุการรวมตัวของประชาชนในการรวมคดิรวมทาํเพือ่สวนรวม การกระจายอํานาจ
และความรับผิดชอบไปสูกลไกบริหารราชการแผนดินในระดับทองถิ่น การเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชมุชนในการจดัการตวัเองและการเตรยีมความพรอมของประชากรไทยทัง้ในมติสิขุภาพ เศรษฐกจิ 
สังคม และสภาพแวดลอมใหประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทําประโยชนแกครอบครัว 
ชุมชน และสังคมใหนานท่ีสุด โดยรัฐใหหลักประกันการเขาถึงบริการและสวัสดิการท่ีมีคุณภาพ
อยางเปนธรรมและทั่วถึง
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

   ๓.๕  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติ
ดานสังคม เศรษฐกจิ สิง่แวดลอม ธรรมาภบิาล และความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกนัท้ังภายใน
และภายนอกประเทศอยางบูรณาการ ใชพื้นที่เปนตัวตั้งในการกําหนดกลยุทธและแผนงาน และการ
ใหทุกฝายที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวมในแบบทางตรงใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได โดยเปนการ
ดําเนินการบนพื้นฐานการเติบโตรวมกัน ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต 
โดยใหความสําคัญกับการสรางสมดุลทั้ง ๓ ดาน อันจะนําไปสูความยั่งยืนเพื่อคนรุนตอไปอยางแทจริง  
   ๓.๖  ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน
และประโยชนสวนรวม” โดยภาครัฐตองมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท
หนวยงานของรัฐที่ทําหนาที่ในการกํากับหรือในการใหบริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแขงขัน 
มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทํางานใหมุงผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน
สวนรวม มีความทันสมัย และพรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ ระบบการทํางานที่เปนดิจิทัลเขามา
ประยกุตใชอยางคุมคา และปฏิบติังานเทียบไดกับมาตรฐานสากล รวมท้ังมลีกัษณะเปดกวาง เชือ่มโยง
ถึงกันและเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนได
อยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส โดยทุกภาคสวนในสังคมตองรวมกันปลูกฝงคานิยมความซื่อสัตยสุจริต 
ความมัธยสัถ และสรางจิตสาํนกึในการปฏิเสธไมยอมรับการทุจรติประพฤติมชิอบอยางส้ินเชิง นอกจากน้ัน 
กฎหมายตองมคีวามชัดเจน มเีพยีงเทาทีจ่าํเปน มคีวามทนัสมยั มคีวามเปนสากล มปีระสทิธภิาพ และ
นาํไปสูการลดความเหล่ือมลํา้และเอือ้ตอการพฒันา โดยกระบวนการยุตธิรรมมกีารบรหิารทีม่ปีระสทิธภิาพ 
เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และการอํานวยความยุติธรรมตามหลักธรรมาภิบาล           

บทสรุป
  จะพิจารณาเห็นไดวาในการบริหารราชการแผนดินโดยใชยุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายในการ
พัฒนาประเทศในระยะยาวนั้นถือเปนหลักการใหมในการบริหารราชการแผนดินตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ โดยในการจัดทํายุทธศาสตรชาติตองคํานึงถึงผลประโยชนแหงชาติ ความตองการ
และความจําเปนในการพัฒนาประเทศใหสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
การพฒันาท่ียัง่ยนืตามหลกัธรรมาภบิาล และเปาหมายการปฏิรปูประเทศตามทีบ่ญัญัตไิวในรฐัธรรมนญู 
โดยยทุธศาสตรชาติจะกําหนดวิสยัทัศนการพัฒนาประเทศ และเปาหมายการพัฒนาประเทศในระยะยาว
เพื่อใหเห็นภาพในอนาคตของประเทศ โดยกําหนดเปนกรอบอยางกวางที่สามารถยืดหยุนไดตาม
การเปล่ียนแปลงของโลก และตองกําหนดระยะเวลาการดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายในแตละ
ชวงเวลา รวมทั้งมีการระบุตัวชี้วัดการบรรลุเปาหมายไวใหชัดเจน 
  ดังนั้น เพื่อใหการขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติไปสู การปฏิบัติอยางจริงจัง รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๖๒ จึงกําหนดใหคณะรัฐมนตรีที่จะเขาบริหารราชการแผนดิน
ตองแถลงนโยบายตอรฐัสภาซ่ึงตองสอดคลองกับหนาทีข่องรัฐ แนวนโยบายแหงรฐั และยทุธศาสตรชาติ                                                                                                                                             
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ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) สูการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จุลนิติ

และตามมาตรา ๑๔๒ ในการเสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
ตองสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และตามมาตรา ๒๗๐ ไดกําหนดใหวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล
มีหนาที่และอํานาจในการติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศ เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ และการจัดทําและการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ ประกอบกับ
พระราชบัญญตัิการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก็ไดกําหนดใหการกําหนดนโยบายการบริหาร
ราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรีกอนที่จะเขาบริหารราชการแผนดิน การจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาต ินโยบายและแผนระดับชาตวิาดวยความม่ันคงแหงชาต ิและแผนอ่ืน ๆ  รวมตลอดทัง้
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณตองสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และมีผลผูกพัน
ใหหนวยงานของรัฐทุกหนวยมีหนาที่ดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ 
โดยใหคณะรัฐมนตรีมีหนาที่ในการกํากับดูแลและสนับสนุนใหหนวยงานของรัฐ ในฝายบริหารให
ดําเนินการใหเปนไปตามยุทธศาสตรชาติ รวมถึงการประสาน การปรึกษา หรือเสนอแนะตอหัวหนา
หนวยงานของรฐัขององคกรในฝายนติบิญัญตั ิฝายตลุาการ องคกรอสิระ หรอืองคกรอยัการ ใหดาํเนนิการ
ตามยุทธศาสตรชาติ 
  นอกจากนี ้ไดกาํหนดมาตรการทางกฎหมายในกรณทีีห่นวยงานของรฐัหนวยงานใด ไมดาํเนนิการ
ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติหรือแผนแมบท กลาวคือ กรณีที่ความปรากฏตอคณะกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตรชาติวาการดําเนินการในหนวยงานของรัฐไมสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติหรือแผนแมบท 
และคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติไดแจงใหหนวยงานของรัฐนั้นแกไขปรับปรุง แตหนวยงาน
ของรัฐไมแกไขปรับปรุงหรือไมแจงการดําเนินการใหคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรทราบภายใน
ระยะเวลา ๖๐ วันนับแตวันที่ไดรับแจง โดยไมมีเหตุอันสมควร จะมีผลในทางกฎหมาย ๒ ประการ คือ
  ประการแรก หากสภาผูแทนราษฎรหรือวฒุสิภาพจิารณารายงานผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ
ทีส่าํนกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติจดัทาํขึน้แลวเห็นวาหนวยงานของรัฐ
ไมดําเนินการดังกลาว ใหสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภา แลวแตกรณี มีมติสงเร่ืองใหคณะกรรมการ
ปองกนัและปราบปรามการทจุรติแหงชาตพิจิารณาดาํเนนิการกบัหวัหนาหนวยงานของรฐันัน้ตามหนาที่
และอํานาจใหแลวเสร็จภายใน ๑ ปนับแตวันที่ไดรับเรื่อง และในกรณีที่คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีมติวาขอกลาวหามีมูล ใหผูบังคับบัญชาของผูถูกกลาวหานั้นสั่งใหผูนั้น
พักราชการหรือพักงาน หรือสั่งใหออกจากราชการหรือออกจากงานไวกอน หรือสั่งใหพนจากตําแหนง
ตอไป
  ประการท่ีสอง กรณีหนวยงานของรัฐไมดําเนินการโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือวาหัวหนา
หนวยงานของรฐันัน้จงใจปฏบิตัหินาทีห่รอืใชอาํนาจขดัตอบทบญัญตัแิหงกฎหมาย และใหคณะกรรมการ
จัดทํายุทธศาสตรชาติแจงใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติทราบ
เพื่อดําเนินการตามหนาที่และอํานาจ และในกรณีที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติมีมติวาขอกลาวหามีมูล ใหผูบังคับบัญชาของผูถูกกลาวหาน้ันสั่งใหผูนั้นพักราชการหรือ
พักงาน หรือสั่งใหออกจากราชการหรือออกจากงานไวกอน หรือสั่งใหพนจากตําแหนงตอไป  
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มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Re f lection

จุลนิติ

¹ÒÂÇÃªÑÂ  áÊ¹ÊÕÃÐ
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

ความนํา

 ในสงัคมรฐัทีป่กครองโดยกฎหมาย นัน้ ยอมเปนทีย่อมรบักนัโดยทัว่ไปวากฎหมายคอื เครือ่งมอื
สําคัญของรัฐในการปกครองบานเมืองเพ่ือใชควบคุมพฤติกรรมของคนใหอยู รวมกันในสังคมได
ดวยความเรยีบรอย ซึง่เปนทีม่าของแนวคดิทีว่าประชาชนทกุคนตองอยูภายใตกฎหมายและตองปฏบัิติ
ตามกฎหมาย และเกิดขอสันนิษฐานทางกฎหมายวาทุกคนน้ันยอมรูกฎหมาย บุคคลใดจะแกตัววา
ไมรูกฎหมายเพื่อใหพนจากความรับผิดทางอาญาหาไดไม ดังที่ปรากฏในมาตรา ๖๔ แหงประมวล
กฎหมายอาญา แตหากกฎเกณฑที่จะนํามาใชบังคับนั้นไมไดมีการประกาศใชเปนกฎหมาย หรือ                           
มีการประกาศใชเปนกฎหมายแตไมเคยมีการเผยแพรใหประชาชนไดมีโอกาสรับรู การจะบังคับใช                   
กฎเกณฑกติกาดังกลาว โดยถือวาประชาชนทุกคนรูกฎหมายยอมเปนการขัดตอหลักเหตุผลโดยสิ้นเชิง
ฉะนั้นการประกาศใชบงัคบักฎหมายในราชกิจจานเุบกษา๑  จงึเปนสวนสาํคญัสาํหรบัการท่ีรฐัจะบังคบัใช
กฎหมายตอประชาชนและถือเปนวธิกีารเผยแพรกฎหมายท่ียอมรับโดยสากลท่ัวไป ดงันัน้ รฐัธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยทุกฉบับจึงไดกําหนดใหรางพระราชบัญญัติตาง ๆ ที่ไดรับความเห็นชอบ
จากฝายนิติบัญญัติหรือรัฐสภาและพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยแลว นั้น จะตองประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใชบังคับเปนกฎหมายไดตอไป
 นอกจากน้ีสาํหรับในกรณีของกฎหมายลําดับรองในระดับตาง ๆ  นัน้ กฎหมายแมบทท่ีไดใหอาํนาจ
ในการออกกฎหมายลําดับรองดังกลาวจะกําหนดไววากฎนั้นจะใชบังคับไดตอเมื่อมีการประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแลว ยกตัวอยางเชน มาตรา ๕๒  แหงพระราชบัญญัติกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ เปนตน 

 ๑ราชกิจจานุเบกษา เปนคําภาษาสันสกฤต แปลวา “เพงดูราชกิจ” มีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ วา “สิง่พมิพของทางราชการท่ีจดัใหมขีึน้เปนการเฉพาะเพ่ือเปนทีป่ระกาศขอมลูขาวสารของทางราชการท่ีประสงคจะใหประชาชน
ไดทราบ เชน กฎหมาย ประกาศคนลมละลาย การจดัตัง้หางหุนสวนบริษัท”
 ๒มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงและระเบียบ
เพือ่ปฏิบตักิารตามพระราชบัญญตันิี ้กฎกระทรวงน้ัน เมือ่ไดประกาศในราชกิจจานเุบกษาแลวใหใชบงัคบัได
 ๓มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ีและใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ 
กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ และลดหรือยกเวนคาธรรมเนียม รวมทั้งออกกฎกระทรวง 
และประกาศเพ่ือปฏิบตักิารตามพระราชบัญญตันิีก้ฎกระทรวงและประกาศน้ัน เมือ่ไดประกาศในราชกิจจานเุบกษาแลวใหใชบงัคบัได

ผลบังคับทางกฎหมาย
สําหรับกฎหมายลําดับรอง
ที่ไมไดมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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ผลบังคับทางกฎหมายสําหรับกฎหมายลําดับรองที่ไมไดมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา

จุลนิติ

ในกรณีเชนนี้ยอมเปนที่ชัดเจนวาหากยังไมไดมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็จะไมมีผลบังคับ
ทางกฎหมายแตประการใด แตในสวนกฎหมายลําดับรองในบางเร่ืองที่กฎหมายแมบทไมไดกําหนดให
ตองมกีารประกาศในราชกจิจานเุบกษา หรอืกฎหมายลาํดบัรองในบางเรือ่งทีไ่ดกาํหนดวธิกีารประกาศ
หรอืเผยแพรกฎโดยวิธกีารอ่ืนเอาไว นัน้ ไดมปีระเด็นปญหาขอกฎหมายท่ีนาสนใจวา หนวยงานของรัฐ
ที่เปนผูออกกฎหมายลําดับรองจะตองนํากฎหมายลําดับรองดังกลาวประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ดวยหรอืไม และกฎหมายลําดบัรองทีไ่มไดมกีารประกาศในราชกิจจานเุบกษาจะมีผลบงัคบัทางกฎหมาย
ไดมากนอยแคไหนประการใด
 ประเด็นขอกฎหมายในเร่ืองน้ีนั้นที่ผานมาไดเคยมีความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา
และคาํพพิากษาของศาลปกครองไดวางบรรทัดฐานไวโดยอาจแบงไดเปน ๒ กรณดีวยกนั ดงันี้
 กรณแีรก กฎหมายลาํดบัรองทีไ่มมกีฎหมายกาํหนดใหตองนาํลงประกาศในราชกจิจานเุบกษา
จะตองสงกฎหมายลําดบัรองดังกลาวลงประกาศในราชกิจจานเุบกษาหรอืไม
 โดยประเด็นเรือ่งนีค้ณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที ่๑๓) ไดเคยใหความเห็นในบนัทกึสาํนกังาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เรือ่ง การนําประกาศและระเบียบของการทาเรอืแหงประเทศไทยไปประกาศ
ในราชกจิจานุเบกษาตามมาตรา ๗ (๔) แหงพระราชบญัญตัขิอมลูขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
(เรื่องเสร็จท่ี ๕๑๔/๒๕๖๐) เกี่ยวกับกรณีที่การทาเรือแหงประเทศไทยไดมีหนังสือถึงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความไดวา การทาเรือแหงประเทศไทยไดจัดสงประกาศการทาเรือ
แหงประเทศไทย เรือ่ง มาตรการดําเนนิการกบัรถทีก่อใหเกดิมลพษิทางอากาศ และ/หรอื มเีสยีงดงัเกนิ
กําหนดมาตรฐานในเขตทาเรือกรุงเทพ และระเบียบการทาเรือแหงประเทศไทยวาดวยการรับมอบ
จัดเก็บ และสงมอบสินคา/ตูสนิคาผานแดนของทาเรอืกรงุเทพ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึง่การทาเรอืฯ ไดพจิารณา
เห็นวาเปนประกาศฯ และระเบียบฯ ที่จัดใหมีขึ้นโดยมีสภาพอยางกฎเพ่ือใหมีผลเปนการท่ัวไป
ตอเอกชนท่ีเก่ียวของ จึงตองนําลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ ที่ไดบัญญัติวา “หนวยงานของรัฐตองสงขอมูลขาวสาร
ของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
 (๑) โครงสรางและการจัดองคกรในการดาํเนนิงาน
 (๒) สรปุอาํนาจหนาทีท่ีส่าํคญัและการดําเนนิงาน
 (๓) สถานทีต่ดิตอเพือ่ขอรบัขอมลูขาวสารหรอืคําแนะนาํในการตดิตอกบัหนวยงานของรัฐ
 (๔) กฎ มตคิณะรฐัมนตรี ขอบังคบั คาํสัง่ หนงัสอืเวยีน ระเบยีบ แบบแผน นโยบาย หรอื
การตีความ ทั้งน้ี เฉพาะท่ีจัดใหมีขึ้นโดยมีสภาพอยางกฎ เพื่อใหมีผลเปนการท่ัวไปตอเอกชน
ทีเ่กีย่วของ
 (๕) ขอมลูขาวสารอ่ืนตามทีค่ณะกรรมการกําหนด ...”
 ในการนีผู้อาํนวยการสํานกันติธิรรม ปฏบิตัริาชการแทนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พจิารณาแลว
เห็นวาประกาศการทาเรือฯ ในเร่ืองดังกลาวนี้มีเนื้อหาสาระเปนการกําหนดมาตรการควบคุมรถ
ทีก่อใหเกิดมลพิษซึง่ผานเขา ออก เฉพาะภายในเขตทาเรอืกรงุเทพเทานัน้ โดยไมไดมสีภาพอยางกฎ
อนัมผีลบังคบัใชเปนการท่ัวไปตอเอกชนตามนัยมาตรา ๗ (๔) แหงพระราชบัญญัตขิอมลูขาวสาร
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มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Re f lection

จุลนิติ

ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ทีอ่ยูในบังคบัตองลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาและไมไดมกีฎหมายเฉพาะ
กาํหนดใหตองประกาศในราชกจิจานเุบกษาแตอยางใด และระเบยีบทีก่ารทาเรอืฯ นาํไปสงลงพมิพ
ในราชกิจจานุเบกษา นั้น มีสาระสําคัญเปนการกําหนดขั้นตอนและประเภทของสินคาหรือตูสินคา
ทีจ่ะรบัมอบจดัเกบ็ และสงมอบสินคาหรือตูสนิคาผานแดนของทาเรอืกรงุเทพเทานัน้ ซึง่มผีลบงัคบัใช
เฉพาะเจาของสินคาหรือตัวแทนเทานั้น ไมไดมีสภาพเปนกฎอันมีผลบังคับกับเอกชนโดยทั่วไป
ตามมาตรา ๗ (๔) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ ทีอ่ยูในบงัคบัตองประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ประกอบกับ
พระราชบัญญัติการทาเรือแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ อันเปน
กฎหมายแมบทก็ไมไดกําหนดใหระเบียบดังกลาวตองลงประกาศ
ในราชกจิจานุเบกษาดวยแตอยางใด
 คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๓) มคีวามเห็นวา ขอหารอืนีม้ปีระเดน็ทีจ่ะตองพจิารณา
เพียงประเด็นเดียววา ประกาศและระเบียบของการทาเรือแหงประเทศไทยมีสภาพอยางกฎที่จะตอง
นําไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๗ (๔) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือไม และจะมีสภาพบังคับแกบุคคลภายนอกอยางไร โดยเห็นวา ในเบื้องตนจะตอง
พจิารณาความหมายของ “กฎ” เสยีกอนวา มคีวามหมายเพียงใด ซึง่ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ “กฎ” หมายถงึ ขอกาํหนดหรือขอบญัญตัทิีบ่งัคบัใหตองมกีารปฏบิตัติาม โดยการวนิจิฉยัวา
สิง่ใดเปน “กฎ” สามารถพจิารณาจากรูปแบบและเนือ้หา ดงันี้
 ประการแรกในทางรูปแบบนั้น“กฎ” หมายถึง บรรดากฎหมายลําดับรองที่ออกโดยอาศัย
อํานาจของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายตามรูปแบบที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติไว อันไดแก 
พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง เปนตน สาํหรบักรณขีองการทาเรอืแหงประเทศไทย
นั้นกฎเกณฑที่ถือวามีสภาพอยางกฎเมื่อพิจารณาในทางรูปแบบ ไดแก กฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัย
อํานาจตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติการทาเรือแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔
 ประการที่สองในทางเนื้อหา นั้น รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ รวมทั้งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ไดกําหนด
ลักษณะสําคัญของ “กฎ” ไววา เปนกฎเกณฑที่มีผลบังคับเปนการทั่วไป และไมมุงหมายใหใชบังคับ
แกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเฉพาะหรือเจาะจง ซึ่งการมีผลบังคับทั่วไป
ของกฎนั้นไมไดหมายความวาตองมีผลบังคับแกประชาชนทุกคน อาจมีผลบังคับเฉพาะประเภท
ของบุคคลก็ได โดยไมตองคํานึงวาบุคคลท่ีอยู ในบังคับนั้นจะมีจํานวนเทาใด เพียงแตไมใช
มีผลบังคับเจาะจงตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งเทานั้น
 ดวยเหตนุี ้การพิจารณาวาประกาศและระเบียบของการทาเรือแหงประเทศไทยมีสภาพอยาง
กฎตามมาตรา ๗ (๔) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ หรือไม จึงไมไดพิจารณา
จากการกําหนดบทลงโทษหรือคาปรับหรือการมีผลบังคับใชภายในอาณาบริเวณของการทาเรือฯ  
แตจะตองพิจารณาจากเน้ือหาวาประกาศและระเบียบดังกลาวเปนการกําหนดกฎเกณฑทีม่ผีลบังคบั
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ผลบังคับทางกฎหมายสําหรับกฎหมายลําดับรองที่ไมไดมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา

จุลนิติ

เปนการท่ัวไปตอเอกชนทีเ่กีย่วของ โดยไมมุงหมายใหใชบงัคบัแกกรณใีดหรอืบคุคลใดเปนการเฉพาะ 
ซึ่งจะตองพิจารณาเน้ือหาเปนรายกรณีไป และในกรณีที่การทาเรือแหงประเทศไทยออกประกาศ
และระเบียบที่โดยเนื้อหาแลวมีสภาพอยางกฎ และมีผลบังคับเปนการทั่วไปตอเอกชนที่เกี่ยวของ 
การทาเรอืแหงประเทศไทยในฐานะทีเ่ปนหนวยงานของรฐัตามนยิามในมาตรา ๔๔ แหงพระราชบญัญตัิ
ขอมูลขาวสารของราชการฯ ยอมมีหนาที่ตองสงประกาศและระเบียบดังกลาวไปลงพิมพใน
ราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๗ (๔)๕ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ
 ในการนี้จึงตองพิจารณาเนื้อหาของประกาศและระเบียบเปนกรณี ๆ ไป ดังนี้ 
 (ก) กรณขีองประกาศการทาเรอืแหงประเทศไทย เรือ่ง มาตรการดําเนนิการกบัรถท่ีกอใหเกดิ
มลพิษทางอากาศและ/หรือ มีเสียงดังเกินกําหนดมาตรฐานในเขตทาเรือกรุงเทพ ลงวันที่ ๑๖ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น เมื่อพิจารณาจากเนื้อหาของประกาศฯ แลว เห็นวา ประกาศดังกลาว
เปนการกําหนดกฎเกณฑใหผูขออนุญาตหรือผูรับผิดชอบรถยนตที่จะนํารถยนตเขาออกเขตทาเรือ
กรุงเทพ ตองดําเนินการใหรถยนตของตนมีคาควันดําและระดับเสียงอยูในเกณฑตามท่ีประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมฯ ไดกําหนดไว หากรถยนตคนัใดมคีาการตรวจวัดควนัดาํ
และเสียงไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน การทาเรือแหงประเทศไทยจะไมอนุญาตใหรถคันดังกลาว
เขามาในเขตทาเรือกรุงเทพ จนกวาจะดําเนินการแกไขปรับปรุงใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานและ
อาจไมตอบตัรอนญุาตของผูขออนญุาตรายน้ันในปถดัไปดวย แมกฎเกณฑดงักลาวจะกาํหนดขึน้ เพ่ือใช
เฉพาะในเขตทาเรอืกรงุเทพ แตกเ็ปนการกาํหนดกฎเกณฑทีม่ผีลบงัคบัเปนการทัว่ไปใหเปนบคุคลทีจ่ะ
เขามาในเขตทาเรือกรุงเทพตองดําเนินการ โดยไมไดมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดหรือบุคคลใด
เปนการเฉพาะ ดังนั้น ประกาศดังกลาวจึงเปนกฎที่มีผลบังคับเปนการทั่วไปตอเอกชนที่เกี่ยวของ
ตามมาตรา ๗ (๔) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ ที่การทาเรือแหงประเทศไทย
ในฐานะหนวยงานของรัฐจะตองสงลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
 (ข) กรณขีองระเบยีบการทาเรอืแหงประเทศไทยวาดวยการรบัมอบ จดัเกบ็ และสงมอบสนิคา/
ตูสินคาผานเขตแดนของทาเรือกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น เมื่อพิจารณาจากเน้ือหาของระเบียบฯ แลว 
แมเนื้อหาบางสวนจะเปนการกําหนดแนวทางปฏิบัติภายในของการทาเรือแหงประเทศไทยเก่ียวกับ
การรับมอบ และการเก็บรักษาสินคา/ตูสินคาผานแดน แตในหมวด ๒ ของระเบียบดังกลาวไดกําหนด

 ๔มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
       ฯลฯ   ฯลฯ
 “หนวยงานของรัฐ” หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ สวนราชการสังกัดรัฐสภา 
ศาลเฉพาะในสวนท่ีไมเก่ียวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องคกรควบคุมการประกอบวิชาชีพ หนวยงานอิสระของรัฐและหนวยงานอ่ืนตามท่ีกาํหนด
ในกฎกระทรวง
       ฯลฯ   ฯลฯ
 ๕มาตรา ๗ หนวยงานของรัฐตองสงขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
       ฯลฯ   ฯลฯ
 (๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะท่ีจัดใหมีขึ้น
โดยมีสภาพอยางกฎ เพื่อใหมีผลเปนการทั่วไปตอเอกชนที่เกี่ยวของ
       ฯลฯ   ฯลฯ
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จุลนิติ

กฎเกณฑใหเจาของสนิคา บรษิทัเจาของตูสนิคา หรอืตวัแทนตองดาํเนินการในหลายเรือ่ง เชน ขอ ๗.๑ – ๗.๓ 
กาํหนดกฎเกณฑเกีย่วกบัการนาํสนิคา/ตูสนิคาผานแดนออกจากทาเรอืกรงุเทพหรอืในขอ ๑๐.๒ กาํหนด
กฎเกณฑเกี่ยวกับการขออนุญาตเปดตูคอนเทนเนอรเพื่อขนถายสินคาเขาเก็บในคลังสินคาตกคาง
ในกรณีที่มีตูสินคาผานแดนตกคางในประเทศไทยเกิน ๙๐ วัน ซึ่งกฎเกณฑดังกลาวแมวาจะใชบังคับ
เฉพาะเจาของสินคา บริษัทเจาของตูสินคา หรือตัวแทน แตก็มีผลบังคับเปนการท่ัวไปตอเอกชน
ทีเ่กีย่วของดังกลาว โดยไมไดมุงหมายใหใชบังคบัแกกรณีใดหรือบคุคลใดเปนการเฉพาะ ดงันัน้ ระเบียบ
ดงักลาวจงึเปนกฎท่ีมผีลบงัคบัเปนการท่ัวไปตอเอกชนท่ีเกีย่วของ ตามมาตรา ๗ (๔) แหงพระราชบัญญตัิ
ขอมูลขาวสารของราชการฯ ที่การทาเรือแหงประเทศไทยในฐานะหนวยงาน
ของรัฐจะตองสงลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
 อนึ่ง หากพิจารณามาตรา ๗ (๑) (๒) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการฯ ประกอบการตีความคําวา “กฎ” ใน (๔) แลว 
ยอมเหน็ไดชดัวา “กฎ” ทีจ่ะตองประกาศในราชกจิจานเุบกษา นัน้ หาจาํตอง
ใชกับบุคคลท่ัวไปทุกคนไม แตตองใชเปนการท่ัวไปกับบุคคลท่ีเกี่ยวของกับบริการสาธารณะในอํานาจ
หนาที่ตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐ นั้น 
 กรณีที่สอง กฎหมายลําดับรองที่ไมไดลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาจะมีผลบังคับทาง
กฎหมายประการใด
 สําหรับประเด็นเรื่องนี้ศาลปกครองกลาง ไดมีคําพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ ๔๑๖/๒๕๔๗ 
เรือ่ง คดพีพิาทเกีย่วกบัการทีห่นวยงานทางปกครองออกคาํสัง่โดยไมชอบดวยกฎหมาย สรปุความไดวา
ผูฟองคดเีปนเจาของกรรมสทิธิท์าวนเฮาส ในตาํบลโคกขาม อาํเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 
และไดใหผูอื่นเชาพักอาศัย แตเม่ือวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๒ ผูถูกฟองคดีไดสั่งใหผูฟองคดี
ยื่นคําขอใบอนุญาตประกอบกิจการคาท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ และเรียกเก็บคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตดังกลาวจํานวน ๑,๐๐๐ บาท จากผูฟองคดี เนื่องจากเห็นวาการท่ีผูฟองคดีใหผูอื่น
เชาบานเปนการประกอบกจิการคาทีเ่ปนอนัตรายตอสขุภาพทีต่องไดรบัอนญุาตและเสยีคาธรรมเนยีม
ตามขอบงัคบัตาํบล เรือ่ง การควบคุมกิจการท่ีเปนอนัตรายตอสขุภาพ พ.ศ. ๒๕๔๑ ผูฟองคดเีหน็วา
การสั่งใหผูฟองคดียื่นคําขอใบอนุญาตและเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวไมถูกตอง เนื่องจาก
ขอบงัคบัตาํบลฯ ไมไดนาํลงพมิพในราชกจิจานเุบกษา จงึไมสามารถนาํมาใชบงัคบัในทางทีไ่มเปนคณุ
แกผูฟองคดีได ตามมาตรา ๗ ประกอบมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ อีกทั้งขอบังคับตําบลฯ ใชบังคับกับกิจการหองเชาหรือหองแบงเชาที่มีจํานวนหลายหอง
ในลักษณะเดียวกับกิจการหอพักหรืออาคารชุดใหเชาที่มีผูอยูอาศัยเปนจํานวนมากและมีลักษณะ
เปนการประกอบการคา ผูฟองคดีมีบานเชาเพียงหลังเดียวและไดใหขาราชการครูเชาพักอาศัย 
จึงไมใชเปนการประกอบกิจการที่อยูภายใตขอบังคับตําบลฯ ดังกลาว ผูฟองคดีจึงมีหนังสืออุทธรณตอ
นายอําเภอเมืองสมุทรสาคร แตจนกระท่ังยืน่ฟองคดีน้ี ผูฟองคดีกย็งัไมไดรบัการช้ีแจงแตอยางใด ผูฟองคดี
จึงฟองคดีขอใหศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่มีคําสั่งออกใบอนุญาตฯ
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ผลบังคับทางกฎหมายสําหรับกฎหมายลําดับรองที่ไมไดมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา

จุลนิติ

และคําสั่งเรียกเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาตฯ และใหผู ถูกฟองคดีคืนเงินจํานวน ๑,๐๐๐ บาท 
พรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี 
 ศาลปกครองกลางวินจิฉยัวาการออกขอบงัคับตําบลฯ ดงักลาวเปนการดําเนินการตามกฎหมาย
วาดวยการสาธารณสุข ซึ่งมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข โดยคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุขมีอํานาจประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษากําหนดใหกจิการใดเปนกจิการท่ีเปนอนัตรายตอสขุภาพ และมาตรา ๓๒ (๑) บญัญตัใิห
ราชการสวนทองถ่ินมีอํานาจออกขอกําหนดทองถ่ิน กําหนดประเภทของกิจการตามมาตรา ๓๑
บางกจิการหรอืทกุกจิการใหเปนกจิการทีต่องมกีารควบคมุภายในทองถิน่นัน้เพือ่ประโยชนในการกาํกบั
ดูแลการประกอบกิจการท่ีประกาศตามมาตรา ๓๑ ซึ่งกรณีนี้รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
ไดใชอาํนาจตามมาตรา ๓๑ ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที ่๕/๒๕๓๘ เรือ่งกจิการทีเ่ปนอนัตราย
ตอสุขภาพ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๓๘ โดยจัดแบงประเภทกิจการออกเปนกลุมกิจการในลักษณะ
เดียวกัน และสําหรับกิจการที่เกี่ยวกับการบริการไดจัดแบงออกเปน ๑๓ ประเภทยอย โดยประเภท
ยอยที่ ๔ ไดกําหนดให “การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หองแบงเชา หรือกิจการ
อืน่ในทํานองเดียวกนั” เปนกจิการประเภทหน่ึงทีเ่ปนอนัตรายตอสขุภาพ และผูถกูฟองคดีไดใชอาํนาจ
ตามมาตรา ๓๒ (๑) ออกขอบงัคบัตาํบล เรือ่ง การควบคมุกจิการทีเ่ปนอันตรายตอสขุภาพ พ.ศ. ๒๕๔๑ 
กําหนดใหการประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หองแบงเชา หรือกิจการอื่นในทํานอง
เดียวกัน ซึ่งเปนกิจการตามมาตรา ๓๑ เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมภายในทองถิ่นน้ัน กลาวคือ
เปนกิจการที่ตองขออนุญาตกอนจึงจะประกอบกิจการดังกลาวได 
 โดยในเรือ่งมผีลใชบงัคบัของขอบงัคบัตาํบลฯ ในกรณนีี ้มาตรา ๗๑ วรรคสาม แหงพระราชบญัญตัิ
สภาตาํบลและองคการบรหิารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ กาํหนดวา รางขอบงัคบัตาํบลฯ ทีผ่านความเห็นชอบ
ของสภาองคการบริหารสวนตําบลและนายอําเภอแลว ใหประธานคณะกรรมการบริหารลงชื่อและ
ประกาศเปนขอบงัคบัตาํบลตอไป และในขอ ๒ ของขอบงัคบัตาํบลฯ ไดกาํหนดใหใชบงัคบัในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลโคกขามนับแตวันถัดจากวันที่ไดประกาศไวโดยเปดเผยท่ีสํานักงานของผูถูกฟองคดี 
สวนมาตรา ๗ (๔) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐กําหนดใหขอมูล
ขาวสารของราชการท่ีมลีกัษณะเปนกฎจะตองลงพิมพในราชกิจจานเุบกษา หากยังไมไดนาํลงพิมพ
ในราชกจิจานุเบกษา มาตรา ๘ แหงพระราชบญัญตัเิดยีวกนั ไดกาํหนดไววาจะนาํมาใชบงัคบัใน
ทางที่ไมเปนคุณแกผูใดมิได เวนแตผูนั้นจะไดรูถึงขอมูลขาวสารนั้นตามความเปนจริงมากอนแลว
เปนเวลาพอสมควร ทั้งน้ี โดยมีขอยกเวนตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติดังกลาวท่ีกําหนด
ขอยกเวนไมใชบงัคบัในกรณีขอมูลขาวสารของราชการท่ีมกีฎหมายเฉพาะกําหนดใหมกีารเผยแพร
หรือเปดเผยดวยวิธีการอื่น
 จากบทกฎหมายดังกลาวขางตนเห็นไดวา การออกขอบังคับตําบลเปนกรณีที่กฎหมาย
เฉพาะไมไดกาํหนดการเผยแพรหรอืเปดเผยดวยวิธกีารอ่ืนเอาไว และเม่ือขอบงัคบัตาํบลฯ ในกรณีนี้
มีลักษณะเปนกฎท่ีมีผลเปนการท่ัวไปตอเอกชนท่ีเกี่ยวของ จึงถือเปนขอมูลขาวสารของราชการ 
ตามมาตรา ๗ (๔) แหงพระราชบัญญัตขิอมลูขาวสารฯ ดงันัน้ จงึตองนําลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
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และเมือ่ตามขอเทจ็จรงิยงัฟงไมไดวาไดมกีารนาํลงพมิพในราชกจิจานเุบกษาในขณะนัน้แลว ผูถกูฟองคดี
จึงไมสามารถนําขอบังคับตําบล เรื่อง การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๑
มาใชบังคับกับผูฟองคดีในทางที่ไมเปนคุณเพื่อใหยื่นคําขอใบอนุญาตใหใชสถานที่ประกอบการคา
ซึง่เปนทีร่งัเกยีจหรอือาจเปนอนัตรายแกสขุภาพและเรยีกเกบ็คาธรรมเนยีมใบอนญุาตดงักลาวได อนัมผีล
ใหการออกใบอนุญาตและการเรียกเก็บคาธรรมเนียมจากผูฟองคดีเปนการกระทําท่ีปราศจาก
ฐานทางกฎหมายใหกระทําได จึงตองเพิกถอนการออกใบอนุญาตดังกลาวและคืนเงินที่เรียกเก็บ
เปนคาธรรมเนียม จํานวน ๑,๐๐๐ บาท แกผูฟองคดี

ความสงทาย

 จากความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา และแนวคําพิพากษาศาลปกครองกลาง
ดังกลาว นั้นยอมเห็นไดวากฎหมายลําดับรองท่ีแมจะไมมีกฎหมายกําหนดใหตองนําลงประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาน้ัน หากเปนกรณีที่กฎหมายแมบทไมไดกําหนดวิธี
การประกาศหรือเผยแพรกฎโดยวิธีการอื่นเอาไว และเขาลักษณะสําคัญ
ของการเปน “กฎ” ทัง้ในทางรปูแบบคอื บรรดากฎเกณฑลาํดบัรองทีอ่อกโดย
อาศัยอํานาจของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ตามรูปแบบที่รัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมายบัญญัติไว อันไดแก พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ

กระทรวง เปนตน และในทางเนื้อหาคือ เปนการกําหนดกฎเกณฑที่มีผลบังคับเปนการทั่วไปตอเอกชน
ที่เกี่ยวของ โดยไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเฉพาะ
หรอืเจาะจงแลวจงึถอืเปนขอมลูขาวสารของราชการ ตามมาตรา ๗ (๔) แหงพระราชบญัญัตขิอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึง่หนวยงานของรฐัตามนยิามในมาตรา ๔ แหงพระราชบญัญตัขิอมลูขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ยอมมหีนาทีต่องสงกฎหมายลาํดบัรองดงักลาวไปประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
หากไมไดสงกฎหมายลําดับรองดังกลาวไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา กฎหมายลําดับรองน้ัน
จะนํามาใชบงัคบัในทางท่ีไมเปนคณุแกผูใดมิได เวนแตผูนัน้จะไดรูถงึขอมลูขาวสารน้ันตามความเปนจริง
มากอนแลวเปนเวลาพอสมควร  
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คําคมคําคม

จุลนิติ๑๔๔

พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

พระราชทานแกคณะกรรมการบริหารและอาสาสมัคร

มูลนิธิราชประชานุเคราะหในพระบรมราชูปถัมภ ณ เวทีลีลาศสวนอัมพร 

วันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๐๘

“...ชาติของเรารักษาเอกราชอธิปไตยมาไดจนถึงทุกวันนี้

ดวยความสามัคค ีผูใดเดือดรอนก็ไดรับการบรรเทา

ความเดือดรอน นี่เปนหลักสําคัญของการปกครองประเทศไทย

มาแตโบราณกาล...”
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การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

จุลนิติ
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บทนํา
“ศาลรัฐธรรมนูญ” (Constitutional Court) เปนองคกรตุลาการที่มีความสําคัญองคกรหนึ่ง

ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ทั้งนี้ ก็ดวยเหตุที่รัฐธรรมนูญไดกําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญ
มหีนาทีส่าํคญัในการพิทกัษรฐัธรรมนูญ การคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน การคุมครองประโยชน
สาธารณะ และการธํารงรักษาไวซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
พระประมุข ซึ่งหนาที่ทั้งหลายเหลานี้ไดสงผลใหศาลรัฐธรรมนูญเปนสถาบันที่มีความสําคัญ ดังนั้น 
จงึจาํเปนตองมกีระบวนการพจิารณาวนิจิฉยัคดขีองศาลรฐัธรรมนญูหรอืวธิกีารทาํงานของศาลรฐัธรรมนญู
เปนการเฉพาะดวย

สําหรับศาลรัฐธรรมนูญของประเทศไทยน้ันไดมีการสถาปนาข้ึนเปนคร้ังแรกตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และตอมารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ และพุทธศักราช ๒๕๖๐ ไดบัญญัติรองรับมาตามลําดับ โดยรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 
มาตรา ๒๑๐ ไดกําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญมีหนาที่และอํานาจในการพิจารณาวินิจฉัยความชอบดวย
รัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือรางกฎหมาย พิจารณาวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับหนาที่และอํานาจของ
สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองคกรอิสระ และหนาที่และอํานาจอื่นตามท่ี
บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ โดยกําหนดใหการพิจารณาวินิจฉัย การทําคําวินิจฉัย และการดําเนินงานของ
ศาลรัฐธรรมนูญนอกจากท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

จากความสาํคญัของศาลรฐัธรรมนญูดงักลาว รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐
จึงไดกําหนดใหมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญขึ้น
ซึ่งถือเปนหลักเกณฑเกี่ยวกับวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญท่ีเปนกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ

ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ 
ตอนที่ ๒ ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศไทย
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ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ 
ตอนที่ ๒ ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศไทย

จุลนิติ

ประกอบรฐัธรรมนญูทีต่ราขึน้โดยรฐัสภาทีส่อดคลองกบัวิธพีจิารณาคดรีฐัธรรมนญูของศาลรฐัธรรมนูญ
ในตางประเทศ๑ ดังนั้น เพื่อประโยชนในการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตลอดจนเพื่อให
ประชาชนไดมีความรูความเขาใจกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาวินิจฉัยคดีของ
ศาลรัฐธรรมนูญดังกลาว คอลัมน การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM จึงขอนําเสนอบทความเร่ือง 
“ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ ตอนที่ ๒ ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศไทย” ดังนี้

๑. วิวัฒนาการของศาลรัฐธรรมนูญ
 ประเทศไทยมีการจัดตั้งศาลและมีกฎหมายวิธีพิจารณาความใชบังคับมาตั้งแตกอน

การเปลี่ยนแปลงการปกครองในป พ.ศ. ๒๔๗๕ โดยระบบที่ใชนั้นเปนระบบศาลเดี่ยว คือมีศาลหลัก
ประเภทเดยีวทาํหนาทีใ่นการพจิารณาพพิากษาคด ีระบบเชนวาน้ันปรากฏใหเหน็จากการทีป่ระเทศไทย
มีศาลยุติธรรมเปนศาลหลักในการใชอํานาจตุลาการแตเพียงองคกรเดียวโดยมิไดมีศาลอ่ืนที่ไมใช
ศาลยุติธรรมทําหนาที่อํานวยความยุติธรรมตามกฎหมายเปนหลักเคียงคูกับศาลยุติธรรม ซึ่งการจัดตั้ง
ศาลประเภทอ่ืนพรอมท้ังกําหนดใหมีกฎหมายวิธีพิจารณาความของศาลน้ันเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้น
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองกวา ๖๕ ป เนื่องจากการจัดตั้งศาลประเภทอื่นที่มีลักษณะเปน
การปฏิรปูระบบศาลน้ันไดเกดิขึน้หลงัจากการประกาศใชรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 
๒๕๔๐ เปนตนมา จึงจะเห็นไดวาศาลรัฐธรรมนูญในประเทศไทยนั้นเพิ่งมีการจัดตั้งขึ้นมาเพียงไมนาน
เมื่อเปรียบเทียบกับศาลยุติธรรม โดยความนาสนใจเก่ียวกับความเปนมาของศาลรัฐธรรมนูญไทยอยูที่
พัฒนาการขององคกรที่ทําหนาที่ในการวินิจฉัยปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญ โดยความเปนมาของ
ศาลรัฐธรรมนูญสามารถแบงออกไดเปน ๒ ชวงเวลา ไดแก ชวงกอนการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญ 
(กอนการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐) และชวงท่ีมีการจัดต้ัง
ศาลรัฐธรรมนูญขึ้นในระบบกฎหมายไทยแลว

 (๑) ยุคกอนการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญ กอนการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญขึ้นในระบบ
กฎหมายไทยนัน้ อาจพจิารณาเรือ่งองคกรผูมอีาํนาจตคีวามวนิจิฉยัรฐัธรรมนูญออกเปน ๔ ระยะ ไดแก 
ระยะที ่๑ ชวงทีร่ฐัธรรมนญูไมกาํหนดองคกรผูมอีาํนาจตคีวามวนิจิฉยัรฐัธรรมนูญไวใหชดัแจง ระยะที ่๒ 
ชวงที่รัฐธรรมนูญกําหนดใหสภาผูแทนราษฎรเปนผูมีอํานาจตีความวินิจฉัยรัฐธรรมนูญ ระยะที่ ๓ 
ชวงที่รัฐธรรมนูญกําหนดใหมีทั้งรัฐสภาและคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเปนผูมีอํานาจตีความวินิจฉัย
รฐัธรรมนูญ และระยะท่ี ๔ ชวงท่ีรฐัธรรมนูญกําหนดใหมีคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเปนผูมอีาํนาจตีความ
วินิจฉัยรัฐธรรมนูญ

  ๑สาํหรบัแนวคดิทางทฤษฎีเกีย่วกบัศาลรฐัธรรมนูญ ววิฒันาการของศาลรัฐธรรมนูญ และวิธพีจิารณาคดีรฐัธรรมนูญในตางประเทศน้ัน 
ทานผูอานสามารถติดตามไดที่คอลัมนการปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM เรื่อง ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ 
ตอนที่ ๑ แนวคิดเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ ในวารสารจุลนิติปที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒ ประจําเดือนมีนาคม – เมษายน ๒๕๖๑.
 ๒อานนท  มาเมา, ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ, (กรุงเทพมหานคร : โครงการตําราและเอกสารประกอบ
การสอนคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๘), น ๓๐ – ๓๗.
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การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

จุลนิติ

 ระยะที่ ๑ ยุคที่รัฐธรรมนูญไมไดกําหนดองคกรผูมีอํานาจตีความวินิจฉัยรัฐธรรมนูญไว
ใหชัดแจง ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในป พ.ศ. ๒๔๗๕ ไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญ
ฉบับแรกคือ พระราชบัญญตัธิรรมนูญการปกครองแผนดนิสยามช่ัวคราว พทุธศักราช ๒๔๗๕ รฐัธรรมนูญ
ฉบับนี้ไดบัญญัติรับรองความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญไวโดยปริยาย ในมาตรา ๓๑ วรรคสอง 
ซึ่งกําหนดใหสิ่งใดซึ่งเปนการฝาฝนตอคําสั่งหรือระเบียบการของคณะกรรมการราษฎร หรือกระทําไป
โดยธรรมนูญไมอนุญาตใหทําได ใหถือวาการนั้นเปนโมฆะ โดยไมไดกําหนดองคกรผูมีอํานาจตีความ
วนิจิฉยัรัฐธรรมนญูไวใหชดัแจงเปนลายลักษณอกัษร สาํหรบัประเดน็เร่ืองการตรวจสอบความชอบดวย
รัฐธรรมนูญของกฎหมาย อาจกลาวไดวาชวงเวลานี้เปนชวงเวลาที่สะทอนอํานาจสูงสุดของสภาผูแทน
ราษฎรในการออกกฎหมาย ดังจะเห็นไดจากมาตรา ๘ ซึ่งกําหนดใหสภาผูแทนราษฎรมีอํานาจออก
พระราชบัญญตัทิัง้หลาย ทัง้นี ้เมือ่ไมปรากฏวารฐัธรรมนูญไดกําหนดใหมอีงคกรใดหรือกระบวนการใด
ตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย จึงอาจสรุปไดวาชวงระยะน้ีเปนชวงเวลาท่ีไมมี
การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายที่ตราขึ้นโดยฝายนิติบัญญัติ

 ระยะที่ ๒ ยุคที่รัฐธรรมนูญกําหนดใหสภาผูแทนราษฎรเปนผูมีอํานาจตีความวินิจฉัย
รฐัธรรมนูญ ระยะน้ีเริม่ตนนบัแตการประกาศใชรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พทุธศักราช ๒๔๗๕ 
อันเปนรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกของประเทศ โดยรัฐธรรมนูญกําหนดเรื่ององคกรผูมีอํานาจตีความ
วนิจิฉยัรฐัธรรมนญูไวอยางชดัแจงเปนลายลกัษณอกัษรไวในมาตรา ๖๒ ใหสภาผูแทนราษฎรเปนผูทรงไว
ซึง่สทิธเิดด็ขาดในการตีความรฐัธรรมนูญ สาํหรบัประเด็นการตรวจสอบความชอบดวยรฐัธรรมนูญของ
กฎหมายน้ัน มาตรา ๖๑ ของรัฐธรรมนูญกาํหนดใหบทบญัญตัแิหงกฎหมายใด ๆ มขีอความแยงหรอื
ขดัแกรฐัธรรมนญูนี ้ทานวาบทบญัญตัน้ัิน ๆ  เปนโมฆะ จะเหน็วารฐัธรรมนญูฉบบัน้ีประกาศหลกัความเปน
กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญเอาไว 

 ระยะท่ี ๓ ยคุทีร่ฐัธรรมนญูกาํหนดใหทัง้รฐัสภาและคณะตลุาการรฐัธรรมนญูเปนผูมอีาํนาจ
ตคีวามวนิจิฉยัรฐัธรรมนญู โดยรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๔๘๙ เปนรฐัธรรมนญู
ที่ยังคงบัญญัติใหฝายนิติบัญญัติซึ่งก็คือรัฐสภามีอํานาจหนาที่ตีความวินิจฉัยรัฐธรรมนูญเหมือนกับ
ชวงเวลาที่ผานมา ดังความในมาตรา  ๘๖ ซึ่งกําหนดใหรัฐสภาทรงไวซึ่งสิทธิเด็ดขาดในการตีความแหง
รัฐธรรมนูญ โดยมติในการตีความตองมีเสียงไมตํ่ากวากึ่งจํานวนสมาชิกทั้งสองสภา อยางไรก็ตาม 
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดเพิ่มคณะตุลาการรัฐธรรมนูญขึ้นมาอีกองคกรหนึ่งเพื่อทําหนาที่ในการตีความ
วินิจฉัยรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะประเด็นความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย  ดังความในมาตรา ๘๘ 
ที่กําหนดวาในการที่ศาลจะใชบทกฎหมายบังคับแกคดีใด ถาศาลเห็นวาบทกฎหมายนั้นตองดวย
บทบัญญัติมาตรา ๘๗ ก็ใหศาลรอการพิจารณาพิพากษาคดีนั้นไวชั่วคราว แลวใหรายงานความเห็น
เชนวานัน้ตามทางการไปยงัคณะตลุาการรฐัธรรมนญูเพือ่พจิารณาวนิจิฉยั เมือ่คณะตลุาการรฐัธรรมนญู
พจิารณาวินจิฉยัแลว ใหแจงใหศาลทราบ คาํวนิจิฉยัของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญใหถอืเปนเด็ดขาดและ
ใหศาลปฏิบัติตามนั้น ทั้งนี้ ปรากฏการณเชนนี้ดํารงอยูตั้งแตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๔๘๙ จนกระทั่งถึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ ยกเวนเฉพาะ
ในชวงที่มีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๔๙๐ และ
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ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ 
ตอนที่ ๒ ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศไทย

จุลนิติ

ธรรมนูญการปกครองแผนดินฉบับตาง ๆ ที่เปนรัฐธรรมนูญในชวงของรัฐบาลคณะรัฐประหาร จึงอาจ
สรุปไดวาระยะนี้เปนระยะเวลาที่รัฐธรรมนูญกําหนดใหมีทั้งรัฐสภาและคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
เปนผูมีอํานาจตีความวินิจฉัยรัฐธรรมนูญ

 ระยะที ่๔ ยคุทีร่ฐัธรรมนญูกาํหนดใหคณะตลุาการรฐัธรรมนญูเปนผูมอีาํนาจตคีวามวนิจิฉยั
รัฐธรรมนูญ ระยะน้ีเกิดขึ้นเม่ือประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ 
ซึ่งเปนชวงเวลาที่รัฐธรรมนูญมิไดกําหนดใหรัฐสภาเปนผูมีอํานาจตีความวินิจฉัยรัฐธรรมนูญอีกตอไป 
จงึเทากบัวาในชวงระยะเวลานีร้ฐัธรรมนญูไดตดัอาํนาจของการเปนผูทรงสทิธเิดด็ขาดของรฐัสภาในการ
ทีจ่ะวนิจิฉยัตคีวามรัฐธรรมนูญ แตรฐัธรรมนูญฉบับนีย้งัคงไวซึง่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ และยังกําหนด
อํานาจหนาที่ใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญหลายประการเกี่ยวกับการตีความหรือวินิจฉัยปญหาตาม
รัฐธรรมนูญ การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายจึงเปนอํานาจหนึ่งที่อยู กับ
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญในชวงระยะเวลานี้

 (๒) ยุคที่มีการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญขึ้นในระบบกฎหมายไทย
   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
   ภายหลังประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ ไดมี

การปฏิรปูการเมืองและปฏิรปูระบบกฎหมาย ทีส่าํคญัคอืมกีารศึกษาวิจยัเร่ืองศาลรัฐธรรมนูญและนําไปสู
การจัดทํารางรัฐธรรมนูญท่ีมีเรื่องศาลรัฐธรรมนูญอยูในรางรัฐธรรมนูญน้ันดวย จนกระทั่งไดมี
การประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ถือเปน
รฐัธรรมนูญฉบับแรกท่ีจดัต้ังศาลรัฐธรรมนูญขึน้มา จงึอาจกลาวไดวานับแตมกีารประกาศใชรฐัธรรมนูญ
ฉบบันีศ้าลรัฐธรรมนูญก็ไดเกิดขึ้นในระบบกฎหมายไทย

   โดยศาลรัฐธรรมนูญทีจ่ดัตัง้ขึน้นีไ้ดรบัอทิธพิลแนวคิดมาจากศาลรัฐธรรมนูญเยอรมนี 
เนือ่งจากมีการศกึษาวิจยัจากแนวคิดศาลรฐัธรรมนูญเยอรมนีจนนําไปสูการบรรจุเรือ่งน้ีไวในรฐัธรรมนูญ 
และในเวลาตอมาก็มีการศึกษาอธิบายและพัฒนาแนวคิดเก่ียวกับศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดี
รฐัธรรมนญูโดยใชฐานความรูจากกฎหมายเยอรมนัเปนหลกั อยางไรกด็ ีองคความรูทางกฎหมายมหาชน
จากประเทศอื่น เชน ประเทศฝรั่งเศส ก็มีสวนในการชวยผลักดันและเปนแหลงขอมูลเปรียบเทียบ
ในเรือ่งศาลรฐัธรรมนญูดวยเชนกนั มขีอสงัเกตวาการเกดิขึน้ของศาลรฐัธรรมนญูในระบบกฎหมายไทย
และพัฒนาการของศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญนั้นต้ังอยูบนพ้ืนฐานจากการศึกษา
ทางวิชาการเปนหลัก ศาลรัฐธรรมนูญไทยจึงไมใชศาลท่ีเกิดขึน้จากผูปฏิบัตงิานหรือสภารางรัฐธรรมนูญ
เพียงอยางเดียว

   ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดจัดต้ังศาลรัฐธรรมนูญข้ึนพรอมกับอํานาจหนาท่ีที่สําคัญ
ในการรักษาหลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญซ่ึงปรากฏอยูในมาตรา ๖ ที่กําหนดวา
รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับ ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได มาตรานี้เปนบททั่วไป ดังนั้น การกําหนดให
รฐัธรรมนญูเปนกฎหมายสงูสดุของประเทศยอมทาํใหองคกรของรฐัทัง้หลายตองเคารพตอความเปนกฎหมาย
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จุลนิติ

สงูสดุของรฐัธรรมนญูและไมอาจกระทาํการฝาฝนรฐัธรรมนญูได การกําหนดบทบาทใหศาลรฐัธรรมนญู
เปนผูพิทักษรัฐธรรมนูญนี้ปรากฏใหเห็นจากการท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติใหศาลรัฐธรรมนูญเปนศาล
ซึ่งมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย การกระทําหรือ
คุณสมบัติของบุคคลไวอยางมากมายหลายกรณี สําหรับการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของ
กฎหมายตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ศาลรัฐธรรมนูญมีเขตอํานาจตรวจสอบ ๔ กรณี ไดแก 

   (๑) การตรวจสอบความชอบดวยรฐัธรรมนูญของพระราชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
และพระราชบัญญัติตามมาตรา ๒๖๒ 

   (๒) การตรวจสอบความชอบดวยรฐัธรรมนูญโดยผูตรวจการแผนดนิของรฐัสภาตาม
มาตรา ๑๙๘ 

   (๓) การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายท่ีศาลจะใชแกคดีตาม
มาตรา ๒๖๔  

   (๔) การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการตราพระราชกําหนดตาม
มาตรา ๒๑๙

   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙
   เมื่อรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไดสิ้นสุดลงโดยการ

รัฐประหารเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อนัมพีระมหากษัตรยิทรงเปนประมุขนัน้ ปรากฏวาไดมอีอกประกาศคณะปฏิรปูการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข ฉบบัที ่๓ กาํหนดใหศาลรัฐธรรมนูญสิน้สดุลงพรอมกับ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เทากับวาในทันทีที่มีการยกเลิกรัฐธรรมนูญ
ฉบบัดงักลาวศาลรัฐธรรมนูญกถ็กูยกเลิกตามไปดวย ในเวลาตอมาก็ไดมกีารประกาศใชรฐัธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ไมไดกําหนดใหมี
ศาลรัฐธรรมนูญ แตในมาตรา ๓๕ ไดกําหนดใหจัดตั้งคณะตุลาการรัฐธรรมนูญข้ึนทําหนาที่ตามที่มี
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จุลนิติ

กฎหมายอื่นกําหนดไววาเปนอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญและทําหนาที่วินิจฉัยปญหาวากฎหมายขัดตอ
รัฐธรรมนูญหรือไมดวย 

    รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
   รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบบัช่ัวคราว) พทุธศักราช ๒๕๔๙ ไดกาํหนดให

มีสภารางรัฐธรรมนูญข้ึนเพ่ือจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม จนกระทั่งไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญฉบับน้ีไดกําหนดใหมีศาลรัฐธรรมนูญข้ึน
ทําหนาที่วินิจฉัยคดีตามท่ีรัฐธรรมนูญกําหนด คือศาลรัฐธรรมนูญไดกลับมาในระบบกฎหมายไทย
อกีครั้งหนึ่งหลังจากหายไปตั้งแตชวงรัฐประหาร

   โดยรัฐธรรมนูญฉบับน้ีไดรับรองหลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญไวใน
มาตรา ๖ โดยกาํหนดวารฐัธรรมนญูเปนกฎหมายสงูสดุของประเทศ บทบญัญตัใิดของกฎหมาย กฎหรอื
ขอบงัคบั ขดัหรือแยงตอรฐัธรรมนูญนี ้บทบญัญตันิัน้เปนอนัใชบงัคบัมไิด ซึง่บทบัญญตัดิงักลาวมลีกัษณะ
ทาํนองเดียวกบัมาตรา ๖ ของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ อนัเปนบทบญัญตัิ
ที่รับรองสถานะของความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ และนอกจากการบัญญัติหลักความเปน
กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญแลว ในเรื่องการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
ซึ่งเปนกระบวนการหน่ึงในกระบวนการพิทักษความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญนั้น ปรากฏวา
รัฐธรรมนูญฉบับนี้กําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญมีเขตอํานาจตรวจสอบ ๗ กรณี ไดแก 

   (๑) การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนญูของพระราชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญ
ตามมาตรา ๑๔๑ 

   (๒) การตรวจสอบความชอบดวยรฐัธรรมนูญของพระราชบญัญตัติามมาตรา ๑๕๔ 
   (๓) การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายท่ีศาลจะใชแกคดีตาม

มาตรา ๒๑๑ 
   (๔) การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายโดยบุคคลย่ืนคํารอง

ตรงไปยังศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๑๒ 
   (๕) การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการตราพระราชกําหนดตาม

มาตรา ๑๘๕ 
   (๖) การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายโดยผูตรวจการแผนดิน

ตามมาตรา ๒๔๕ (๑) 
    (๗) การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายโดยคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาติตามมาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒)
   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
   รฐัธรรมนูญฉบบันีเ้กดิขึน้จากการท่ีคณะรักษาความสงบแหงชาติไดยดึอาํนาจการปกครอง

แผนดินเม่ือวนัที ่๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และไดมปีระกาศคณะรักษาความสงบแหงชาต ิฉบบัที ่๑๑ 
เรื่อง การสิ้นสุดของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ยกเวนหมวด ๒ วาดวยพระมหากษัตริย อยางไรก็ดี ศาลรัฐธรรมนูญที่มีอยูตาม
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จุลนิติ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หาไดสิ้นสุดไม เน่ืองจากศาลท้ังหลายยังคง
มอีาํนาจดําเนนิการพิจารณาและพิพากษาอรรถคดีตามบทกฎหมายไดตามความในขอ ๔ ของประกาศ
คณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ ดังกลาว 

   โดยรฐัธรรมนญูฉบบัน้ีจะไมมกีารรบัรองหลกัความเปนกฎหมายสงูสดุของรฐัธรรมนญูไว
อยางชดัเจนเปนลายลกัษณอกัษร แตยงัคงกาํหนดใหศาลรฐัธรรมนญูเปนผูพทิกัษรฐัธรรมนญูในหลายกรณ ี
ดังจะเห็นไดจากการบัญญัติเรื่องเขตอํานาจศาลรัฐธรรมนูญไวในมาตรา ๕ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๔๕ 
ซึ่งสามารถจําแนกเขตอํานาจศาลรัฐธรรมนูญออกไดเปน ๔ เขตอํานาจ ไดแก เขตอํานาจเก่ียวกับกรณี
ไมมีบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญใชบังคับ เขตอํานาจเกี่ยวกับการเปนสนธิสัญญาสําคัญ เขตอํานาจ
เกี่ยวกับกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ และเขตอํานาจตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง สาํหรับประเด็นการตรวจสอบความชอบดวยรฐัธรรมนูญของกฎหมายน้ัน เมือ่พจิารณา
เรื่องเขตอํานาจศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแลวพบวาไดมีการบัญญัติไวในมาตรา ๔๕ ซึ่งเปนเรื่อง
เขตอํานาจเกี่ยวกับกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ

   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
   รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันจัดทําขึ้นโดยคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ซึ่งไดมีการ

เผยแพรขอมลูเกีย่วกบัรางรฐัธรรมนูญแกประชาชน พรอมทัง้จัดใหประชาชนมกีารออกเสยีงประชามติ
เพื่อใหความเห็นชอบแกรางรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ โดยรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดประกาศใชเมื่อวันที ่
๖ เมษายน ๒๕๖๐ ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญไดกําหนดใหมีการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญดังเชนรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
ดังกลาวขางตน ซึ่งมีรายละเอียดที่จะกลาวตอไป

๒.  ศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
  รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดกําหนดเรื่องศาลรัฐธรรมนูญไวในหมวด ๑๑ ศาลรัฐธรรมนูญ 

(มาตรา ๒๐๐ – มาตรา ๒๑๔) มีสาระสําคัญดังนี้ 
    รับรองหลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญไว กําหนดใหรัฐธรรมนูญเปน

กฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับ หรือการกระทําใด ขัดหรือ
แยงตอรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติหรือการกระทาํนั้นเปนอันใชบังคับมิได 

   องคประกอบของศาลรัฐธรรมนูญ กําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญประกอบดวยตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ จํานวน ๙ คน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจากบุคคลดังตอไปนี้ (๑) ผูพิพากษา
ในศาลฎกีาซึง่ดาํรงตาํแหนงไมตํา่กวาผูพพิากษาหัวหนาคณะในศาลฎีกามาแลวไมนอยกวา ๓ ป ซึง่ไดรบั
คัดเลือกโดยที่ประชุมใหญศาลฎีกา จํานวน ๓ คน (๒) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่งดํารงตําแหนง
ไมตํา่กวาตลุาการศาลปกครองสงูสดุมาแลวไมนอยกวา ๕ ป ซึง่ไดรบัคดัเลอืกโดยทีป่ระชมุใหญตลุาการ
ในศาลปกครองสูงสุด จาํนวน ๒ คน (๓) ผูทรงคุณวฒุสิาขานิตศิาสตรซึง่ไดรบัการสรรหาจากผูดาํรงตําแหนง
หรือเคยดํารงตําแหนงศาสตราจารยของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 
๕ ป และยังมีผลงานทางวิชาการเปนที่ประจักษ จํานวน ๑ คน (๔) ผูทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร
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ตอนที่ ๒ ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศไทย

จุลนิติ

หรอืรฐัประศาสนศาสตรซึง่ไดรบัการสรรหาจากผูดาํรงตาํแหนงหรอืเคยดาํรงตาํแหนงศาสตราจารยของ
มหาวทิยาลยัในประเทศไทยมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา ๕ ป และยงัมผีลงานทางวชิาการเปนทีป่ระจกัษ 
จาํนวน ๑ คน (๕) ผูทรงคณุวุฒซิึง่ไดรบัการสรรหาจากผูรบัหรอืเคยรบัราชการในตําแหนงไมตํา่กวาอธบิดี 
หรือหัวหนาสวนราชการที่เทียบเทา หรือตําแหนงไมตํ่ากวารองอัยการสูงสุดมาแลวไมนอยกวา ๕ ป 
จํานวน ๒ คน

   คณุสมบัตปิระการอืน่ของตลุาการศาลรฐัธรรมนญู กาํหนดใหตลุาการศาลรฐัธรรมนญู
ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด (๒) มีอายุไมตํ่ากวา ๔๕ ป แตไมถึง ๖๘ ป 
(๓) สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรี (๔) มีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษ และ (๕) มีสุขภาพ
ที่สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ

  ลักษณะตองหามของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กําหนดใหตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตอง
ไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ (๑) เปนหรือเคยเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผูดํารงตําแหนง
ในองคกรอิสระใด (๒) ลักษณะตองหามตามมาตรา ๙๘ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) 
(๑๗) หรอื (๑๘)  (๓) เคยไดรบัโทษจําคกุโดยคาํพพิากษาถงึทีส่ดุใหจาํคกุ เวนแตในความผดิอันไดกระทาํ
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ (๔) เปนหรือเคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
ขาราชการการเมือง หรอืสมาชิกสภาทองถิน่หรอืผูบรหิารทองถิน่ในระยะ ๑๐ ป กอนเขารบัการคดัเลอืก
หรือสรรหา (๕) เปนหรือเคยเปนสมาชิกหรือผูดํารงตําแหนงอื่นของพรรคการเมืองในระยะ ๑๐ ป 
กอนเขารบัการคดัเลอืกหรอืสรรหา (๖) เปนขาราชการซึง่มตีาํแหนงหรอืเงนิเดอืนประจาํ (๗) เปนพนกังาน 
ลูกจาง กรรมการ หรือท่ีปรึกษา ของหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ (๘) เปนผูดํารงตําแหนงใด
ในหางหุนสวน บรษิทั หรอืองคกรทีด่าํเนนิธุรกจิ หรอืเปนลูกจางของบคุคลใด (๙) เปนผูประกอบวชิาชพีอสิระ 
และ(๑๐) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง

  การแตงตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กําหนดใหผูไดรับ
การคดัเลือกหรอืสรรหาเพ่ือแตงตัง้ใหดาํรงตาํแหนงตลุาการศาลรัฐธรรมนูญตองไดรบัความเห็นชอบจาก
วุฒิสภาดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา ในกรณีที่
วฒุสิภาไมใหความเห็นชอบ ใหดาํเนินการสรรหาหรือคดัเลือกบุคคลใหมแทนผูนัน้ แลวเสนอตอวฒุสิภา
เพือ่ใหความเหน็ชอบตอไป และเม่ือผูไดรบัการสรรหาหรอืคัดเลอืกไดรบัความเหน็ชอบจากวุฒสิภาแลว 
ใหเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธานศาลรัฐธรรมนูญ แลวแจงผลใหประธานวุฒิสภาทราบ ทั้งนี้ 
ใหประธานวุฒิสภานําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแตงตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ และเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

   การแสดงหลักฐานของผูไดรบัความเห็นชอบจากวุฒสิภา กาํหนดใหผูไดรบัความเหน็ชอบ
จากวฒุสิภาใหเปนตลุาการศาลรฐัธรรมนญูโดยทีย่งัมไิดพนจากตาํแหนงตามมาตรา ๒๐๒ (๖) (๗) หรอื 
(๘) หรือยังประกอบวิชาชีพตาม (๙) อยู ตองแสดงหลักฐานวาไดลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพแลว
ตอประธานวุฒสิภาภายในเวลาท่ีประธานวุฒสิภากาํหนด ในกรณทีีไ่มแสดงหลักฐานภายในกําหนดเวลา
ดังกลาว ใหถือวาผูนั้นสละสิทธิและใหดําเนินการคัดเลือกหรือสรรหาใหม
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จุลนิติ

   วาระการดาํรงตาํแหนง กาํหนดใหตลุาการศาลรัฐธรรมนญูมวีาระการดํารงตาํแหนง ๗ ป
นับแตวันที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว

   นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กําหนดใหตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพนจาก
ตําแหนงเมื่อ (๑) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๒๐๑ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๐๒ (๒) ตาย 
(๓) ลาออก (๔) มอีายคุรบ ๗๕ ป (๕) ศาลรฐัธรรมนญูมมีตใิหพนจากตาํแหนงดวยคะแนนเสยีงไมนอยกวา
๓ ใน ๔ ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดเทาที่มีอยู เพราะเหตุฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรม และ (๖) พนจากตําแหนงเพราะเหตุตามมาตรา ๒๓๕ วรรคสาม 

  หนาที่และอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ กําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญมีหนาที่และอํานาจ
ดงันี ้(๑) พจิารณาวินจิฉยัความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือรางกฎหมาย (๒) พจิารณาวินจิฉยั
ปญหาเกีย่วกบัหนาทีแ่ละอาํนาจของสภาผูแทนราษฎร วฒุสิภา รฐัสภา คณะรฐัมนตร ีหรอืองคกรอสิระ 
และ (๓) หนาที่และอํานาจอื่นตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ

   องคคณะของตลุาการศาลรฐัธรรมนญู กาํหนดใหองคคณะของตลุาการศาลรฐัธรรมนญู
ในการนัง่พจิารณาและในการทาํคาํวินิจฉยัตองประกอบดวยตลุาการศาลรฐัธรรมนญูไมนอยกวา ๗ คน 
โดยคาํวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญูใหถอืเสยีงขางมาก เวนแตรฐัธรรมนูญจะบญัญติัไวเปนอยางอืน่ และ
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหเปนเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องคกรอิสระ และ
หนวยงานของรัฐ

   การสงความเหน็ใหศาลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยัความชอบดวยรฐัธรรมนญูของบทบญัญติั
กฎหมาย ในการท่ีศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแกคดีใด ถาศาลเห็นเองหรือคูความโตแยง
พรอมดวยเหตุผลวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นตองดวยมาตรา ๕ และยังไมมีคําวินิจฉัยของ
ศาลรฐัธรรมนญูในสวนทีเ่กีย่วกบับทบญัญตันิัน้ กาํหนดใหศาลสงความเหน็เชนวานัน้ตอศาลรฐัธรรมนญู
เพือ่วนิจิฉยั ในระหวางนัน้ ใหศาลดาํเนนิการพจิารณาตอไปไดแตใหรอการพพิากษาคดีไวชัว่คราวจนกวา
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ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ 
ตอนที่ ๒ ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศไทย

จุลนิติ

จะมคีาํวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญู ทัง้นี ้คาํวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญูใหใชไดในคดทีัง้ปวง แตไมกระทบ
ตอคําพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดแลว เวนแตในคดีอาญาใหถือวาผูซึ่งเคยถูกศาลพิพากษาวากระทํา
ความผดิตามบทบญัญตัแิหงกฎหมายทีศ่าลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยัวาไมชอบดวยมาตรา ๕ นัน้ เปนผูไมเคย
กระทาํความผดิดงักลาวหรือถาผูนัน้ยงัรบัโทษอยูกใ็หปลอยตวัไป แตทัง้นีไ้มกอใหเกดิสทิธทิีจ่ะเรยีกรอง
คาชดเชยหรือคาเสียหายใด ๆ

   สิทธิเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญคุมครอง กําหนดใหบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่
รฐัธรรมนูญคุมครองไวมสีทิธิยืน่คาํรองตอศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือมคีาํวินจิฉยัวาการกระทําน้ันขดัหรือแยง
ตอรฐัธรรมนญูไดตามหลักเกณฑ วธิกีาร และเงือ่นไขทีบ่ญัญตัไิวในพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ

๓. วิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ
  โดยท่ีรฐัธรรมนูญกาํหนดใหการสรรหาและการวินจิฉยัการพนจากตําแหนงของตุลาการ

ศาลรฐัธรรมนูญ การพจิารณาวินจิฉยัเรือ่งตามหนาทีแ่ละอํานาจของศาลรัฐธรรมนญู และการดาํเนินงาน
ของศาลรัฐธรรมนูญเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของ
ศาลรฐัธรรมนญู ดงันัน้ คณะกรรมการรางรัฐธรรมนญูจึงไดเสนอรางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
วาดวยวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... ตอประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันที่ 
๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อใหสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๖๗ (๕) 
ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งที่ ๖๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมไดพิจารณาและลงมติใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญดังกลาว โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เลม ๑๒๕ ตอนท่ี ๑๒ ก หนา ๑ เมื่อวันศุกรที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ และมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน ๘๓ มาตรา และมีสาระสําคัญดังนี้

  (๑) บทนิยามที่สําคัญ 
   “ศาล” หมายความวา ศาลรฐัธรรมนญู หรอืคณะตลุาการศาลรฐัธรรมนญู แลวแตกรณี
   “ตุลาการ” หมายความวา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ หรือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

แลวแตกรณี
   “คดี” หมายความวา กระบวนพิจารณานับตั้งแตที่ไดยื่นคํารองหรือหนังสือตอศาล

เพื่อขอใหพิจารณาวินิจฉัย
   “คํารอง” หมายความวา คํารองที่ยื่นตอศาลเพื่อขอใหศาลพิจารณาวินิจฉัย
   “คูกรณ”ี หมายความวา ผูรองหรอืผูถกูรอง และใหรวมถงึผูมสีทิธกิระทาํการแทนดวย
   “ผูรอง” หมายความวา ผูมสีทิธิเสนอคดีตอศาลเพ่ือพิจารณาวินจิฉยัตามท่ีบญัญัตไิว

ในรฐัธรรมนญู กฎหมายประกอบรฐัธรรมนญู หรอืกฎหมายอืน่ไมวาจะเสนอโดยคาํรองหรอืโดยหนงัสอื
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จุลนิติ

   “ผูถูกรอง” หมายความวา ผูถูกกลาวหาตามคํารองหรือผูซึ่งตองปฏิบัติตามหนังสือ
ที่ยื่นตอศาลเพื่อขอใหศาลพิจารณาวินิจฉัย

   “กระบวนพิจารณา” หมายความวา การกระทําใด ๆ  ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
และพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญน้ีเกีย่วกับคดซีึง่กระทาํโดยคูกรณ ีหรอืโดยศาล หรอืตามคาํสัง่ศาล
ไมวาการนั้นจะเปนโดยคูกรณีฝายหน่ึงกระทําตอศาล หรือตอฝายใดฝายหน่ึง หรือศาลกระทําตอ
คูกรณฝีายใดฝายหนึง่หรอืทกุฝาย รวมถงึการสงคาํรองและเอกสารอ่ืน ๆ การพจิารณาคด ีและการลงมติ 
ตลอดจนการปฏิบตัติามหนาทีแ่ละอาํนาจตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอ่ืน

   “การพิจารณาคดี” หมายความวา การดําเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ รวมถึง
การไตสวน การประชุมปรึกษาเพื่อพิจารณาและวินิจฉัย หรือการนั่งพิจารณา

   “การนัง่พจิารณา” หมายความวา การทีศ่าลออกนัง่เกีย่วกบัการพจิารณาคดโีดยคูกรณี
มีสิทธิมาอยูตอหนาศาล

  (๒) หมวด ๑ ศาล
   กําหนดใหศาลมีหนาที่และอํานาจพิจารณาวินิจฉัยคดีดังนี้ 
   ๑) คดีเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือรางกฎหมาย 
   ๒) คดเีกีย่วกบัหนาทีแ่ละอาํนาจของสภาผูแทนราษฎร วฒุสิภา รฐัสภา คณะรฐัมนตรี 

หรือองคกรอิสระ 
   ๓) คดีเกีย่วกบัการรองขอใหเลกิการกระทําลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
   ๔) คดทีีป่ระชาชนหรอืชมุชนฟองหนวยงานของรฐัเพือ่ใหไดรบัประโยชนตามรฐัธรรมนญู

หมวด ๕ หนาที่ของรัฐ 
   ๕) คดเีกีย่วกบัการส้ินสดุสมาชกิภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวฒุสิภา 

คดีเกี่ยวกับการเสนอรางพระราชบัญญัติที่มีหลักการอยางเดียวกันหรือคลายกันกับหลักการของ
รางพระราชบัญญัติที่ตองยับยั้งไว 

   ๖) คดีเกี่ยวกับการเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระทําดวยประการใด ๆ  ที่มีผลให
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวฒุสิภา หรอืกรรมาธิการ มสีวนไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในการ
ใชงบประมาณรายจาย 

   ๗) คดีเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางขอบังคับการประชุมสภาผูแทน
ราษฎร รางขอบังคับการประชุมวุฒิสภา และรางขอบงัคับการประชุมรัฐสภา 

   ๘) คดเีกีย่วกบัการสิน้สดุลงของความเปนรฐัมนตร ีคดเีกีย่วกบัหนงัสอืสญัญาทีต่อง
ไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา 

   ๙) คดทีีผู่ถกูละเมดิสทิธหิรอืเสรภีาพทีร่ฐัธรรมนูญคุมครองไวรองขอวาการกระทําน้ัน
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ 
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   ๑๐) คดีเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม 
   ๑๑) คดีอื่นที่รัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายอ่ืนกําหนด

ใหอยูในเขตอํานาจของศาล
  (๓) หมวด ๒ องคประกอบของศาล
    - กาํหนดองคประกอบของศาล ประกอบดวย ตลุาการจาํนวน ๙ คน ซึง่พระมหากษตัรยิ

ทรงแตงตั้งจากบุคคลประเภทตาง ๆ ซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนด โดยใหมี
วาระการดาํรงตาํแหนง ๗ ปนบัแตวนัทีพ่ระมหากษตัรยิทรงแตงตัง้ และใหดาํรงตาํแหนงไดเพยีงวาระเดยีว 
ในการปฏิบตัหินาทีแ่ละการใชอาํนาจของศาลตองเปนไปโดยรวดเรว็ เปนธรรม ปราศจากอคตทิัง้ปวง 
มีความกลาหาญ และปฏิบัติตนใหถูกตองตามมาตรฐานทางจริยธรรม และตองปฏิบัติหนาที่เต็มเวลา 

   - กําหนดองคประกอบของคณะกรรมการสรรหา
   - กําหนดหลักเกณฑในการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา และการคัดเลือก

ผูสมควรไดรบัแตงตัง้เปนตุลาการของท่ีประชมุใหญศาลฎกีาและทีป่ระชมุใหญตลุาการในศาลปกครองสงูสดุ 
ใหพิจารณาคัดเลือกใหไดบุคคลซึ่งมีความรับผิดชอบสูง มีความกลาหาญในการปฏิบัติหนาที่ และ
มีพฤติกรรมทางจริยธรรมเปนตัวอยางที่ดีของสังคม รวมตลอดทั้งมีทัศนคติที่เหมาะสมในการปฏิบัติ
หนาที่ใหเกิดผลสําเร็จ

   - กําหนดเหตุแหงการพนจากตําแหนงของตุลาการ และกําหนดใหเปนหนาที่และ
อาํนาจของคณะกรรมการสรรหาเปนผูวนิจิฉยั ในกรณีทีม่ปีญหาวาตลุาการผูใดพนจากตําแหนงเน่ืองจาก
ขาดคณุสมบตัหิรอืมลีกัษณะตองหาม หรอืลาออก หรอืไม คาํวินจิฉยัของคณะกรรมการสรรหาใหเปนทีส่ดุ 
และในกรณีที่ตุลาการพนจากตําแหนง และยังไมมีการแตงตั้งตุลาการแทนตําแหนงที่วางใหตุลาการ
เทาที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได แตถามีตุลาการเหลืออยูไมถึง ๗ คน จะน่ังพิจารณาหรือทํา
คําวินิจฉัยมิได

  (๔) หมวด ๓ การพิจารณา
   สวนที่ ๑ บททั่วไป
   - การพิจารณาคดกีาํหนดใหใช “ระบบไตสวน” โดยใหศาลมอีาํนาจคนหาความจรงิ

ไมวาจะเปนคุณหรือเปนโทษแกฝายใดฝายหนึ่งได และในการวินิจฉัยปญหาขอเท็จจริงใหศาลรับฟง
พยานหลักฐานไดทุกประเภท เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติหามรับฟงไวโดยเฉพาะ

   - กาํหนดเหตุแหงการคดัคานตลุาการ เชน เคยเปนผูพพิากษาหรือตลุาการในศาลอ่ืน
หรือเคยเปนอนุญาโตตุลาการ ซึง่เคยพิจารณาวินจิฉยัในคดีหรือประเด็นทีเ่ก่ียวของกับคดีทีข่อใหวนิจิฉัยนัน้
มากอน หรอืเปนหรอืเคยเปนสามหีรอืภรยิา หรอืญาตขิองคูกรณฝีายใดฝายหนึง่ เปนตน หรอืมเีหตอุืน่
อันมีสภาพรายแรงซึ่งอาจทําใหการพิจารณาหรือวินิจฉัยเสียความยุติธรรมไป เปนตน

   - กาํหนดใหศาลมอีาํนาจรกัษาความสงบเรยีบรอยของการพจิารณาคดใีนสวนทีเ่ก่ียวกบั
บุคคลที่เขามาหรือจะเขามาในที่ทําการศาล หรือบริเวณท่ีทําการศาล หรือเขาฟงการไตสวนของศาล 
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หรือในกรณีมีความจําเปนเพ่ือประโยชนแหงความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
ศาลอาจมีคําสั่งใหบุคคลใดหรือกลุมบุคคลใดกระทําการหรืองดเวนกระทําการ เพื่อใหการพิจารณาคดี
ดาํเนินไปโดยสงบเรียบรอย และรวดเร็ว แตการวิจารณคาํสัง่หรือคาํวนิจิฉยัคดีทีก่ระทําโดยสุจริตและมิได
ใชถอยคาํหรือมีความหมายหยาบคาย เสียดสี หรืออาฆาตมาดราย ไมมีความผิดฐานละเมิดอํานาจศาล

    ผูที่ฝาฝนขอกําหนดของศาลของศาลเก่ียวกับการปฏิบัติการหรือคําสั่งศาลดังกลาว
ใหถือเปนการ “ละเมิดอํานาจศาล” และศาลมีอํานาจ ตักเตือน ไลออกจากบริเวณศาล ลงโทษจําคุก
ไมเกิน ๑ เดือน หรือปรับไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท หรอืทั้งจําทั้งปรับ

   สวนที่ ๒ การยื่นคํารองและการย่ืนหนังสือขอใหศาลพิจารณาวินิจฉัย
   - กําหนดใหผูที่จะขอใหศาลพิจารณาวินิจฉัยคดีจะตองเปนบุคคล คณะบุคคล หรือ

องคกรตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายอ่ืน โดยใหกระทํา
เปนคํารองตามแบบที่กําหนด เวนแตในกรณีดังตอไปน้ี ใหจัดทําเปนหนังสือขอใหศาลพิจารณาวินิจฉัย

    ๑)  ประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแทนราษฎร หรือประธานวุฒิสภาสงความเห็น
ของสมาชิกแหงสภานั้น ๆ หรือนายกรัฐมนตรีขอใหศาลพิจารณาความชอบดวยรัฐธรรมนูญของ
รางกฎหมาย

    ๒)  ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือศาลทหาร ขอใหศาลพิจารณาความชอบดวย
รัฐธรรมนูญของกฎหมาย

    ๓)  ประธานสภาผูแทนราษฎรหรือประธานวฒุสิภาขอใหศาลพจิารณาความชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญของพระราชกําหนด

    ๔)  สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองคกรอิสระ ขอใหศาล
พิจารณาวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับหนาที่และอํานาจ
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ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ 
ตอนที่ ๒ ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศไทย

จุลนิติ

    ๕)  ประธานสภาผูแทนราษฎรหรอืประธานวฒุสิภาขอใหศาลพจิารณาวนิจิฉยัคดเีกีย่วกบั
การเสนอรางพระราชบญัญตัทิีม่หีลกัการอยางเดยีวกนัหรอืคลายกนักบัหลกัการของรางพระราชบญัญตัิ
ที่ตองยับยั้งไว

    ๖)  ประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแทนราษฎร หรือประธานวุฒิสภาสงความเห็น
ของสมาชิกแหงสภานัน้ ๆ ขอใหศาลพจิารณาวนิจิฉยัคดเีกีย่วกับความชอบดวยรฐัธรรมนญูของรางขอบงัคับ
การประชุมสภาผูแทนราษฎร รางขอบังคับการประชุมวุฒิสภา และรางขอบังคับการประชุมรัฐสภา

    ๗)  คณะรัฐมนตรีขอใหศาลพจิารณาวินจิฉยัคดเีกีย่วกบัหนงัสอืสญัญาทีต่องไดรบั
ความเห็นชอบจากรัฐสภา

    ๘)  ประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแทนราษฎร หรือประธานวุฒิสภาสงความเห็น
ของสมาชิกแหงสภานั้น ๆ ขอใหศาลพิจารณาวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางรัฐธรรมนูญ
แกไขเพิ่มเติม

    ๙)  การขอใหศาลพิจารณาวินจิฉยัตามมาตรา ๗ (๑๓) ทีข่อกาํหนดของศาลกําหนด
ใหทําเปนหนังสือ

    - กาํหนดให “คาํรอง” ตองทาํเปนหนงัสอืใชถอยคาํสภุาพ มรีายการครบถวนตาม
แบบที่กําหนด กรณีคํารองใดมีรายการไมครบถวน หรือไมชัดเจน หรือไมอาจเขาใจได ใหหนวยงานที่
รับผิดชอบงานธุรการของศาลใหคําแนะนําแกผูรองเพื่อดําเนินการแกไขเพิ่มเติมคํารองนั้นใหถูกตอง

    - กาํหนดให “หนงัสอื” ขอใหศาลพิจารณาวินจิฉยัคดี ตองทําเปนหนังสอืราชการ
โดยอยางนอยตองระบุรายละเอียดแหงขอเท็จจริงทีเ่กีย่วของ ความประสงคทีจ่ะใหศาลดําเนินการ และ
มาตราของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวของ

    - กําหนดหลักเกณฑการย่ืนขอใหศาลพิจารณาวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับหนาท่ีและ
อาํนาจของสภาผูแทนราษฎร วฒุสิภา คณะรัฐมนตร ีหรอืองคกรอสิระ ตองเปนปญหาซ่ึงเกีย่วกับหนาที่
และอํานาจที่เกิดขึ้นแลว โดยในกรณีที่ปญหานั้นเกิดขึ้นกับหนวยงานใด ใหหนวยงานนั้นเปนผูมีสิทธิ
ยื่นหนังสือตอศาลขอใหศาลพิจารณาวินิจฉัย 

    - กําหนดหลักเกณฑการยื่นคํารองขอใหศาลวินิจฉัยคดีกรณีบุคคลหรือชุมชน
ซึ่งเปนผูไดรับประโยชนโดยตรงจากการทําหนาที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญ หมวด ๕ หนาที่ของรัฐ ไดรับ
ความเสียหายจากการไมปฏบิตัหินาทีข่องรัฐ หรอืการปฏิบตัหินาทีไ่มถกูตองครบถวนหรือลาชาเกนิสมควร 

    - กาํหนดหลักเกณฑยืน่คาํรองขอใหศาลพิจารณาวินจิฉยัคดีทีผู่ถกูละเมิดสทิธหิรอื
เสรภีาพทีร่ฐัธรรมนญูคุมครองไวรองขอวาการกระทําน้ันหรอืแยงตอรฐัธรรมนญู อนัเกดิจากการกระทํา
ของหนวยงานของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐ หรือหนวยงานซึ่งใชอํานาจรัฐ 

    - กาํหนดใหการพจิารณาวาจะรบัคาํรองไวพจิารณาหรอืไม ศาลจะแตงตัง้ตลุาการ
ไมนอยกวา ๓ คนเปนผูพิจารณาก็ได และใหคณะตุลาการดังกลาวมีอํานาจตรวจและมีคําสั่งรับคํารอง
ไวพจิารณาวินจิฉยัภายใน ๕ วนันบัแตวนัทีไ่ดรบัเรือ่ง คาํสัง่ดงักลาวใหถอืวาเปนคาํสัง่ของศาล แตในกรณี
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ทีค่ณะตลุาการมคีวามเหน็ควรสัง่ไมรบัคาํรองไวพจิารณาวนิจิฉยั ใหเสนอศาลพจิารณา หากศาลเหน็พองดวย
ใหดําเนินการตามความเห็นของศาล สําหรับกรณีที่มีการยื่นหนังสือขอใหศาลพิจารณาวินิจฉัย 
และศาลเห็นวาเปนกรณีที่ตองดวยมาตรา ๔๑ วรรคสอง ใหศาลรับไวพิจารณาและดําเนินการตอไป

   - กาํหนดใหศาลอาจพจิารณาสัง่จาํหนายคดนีัน้ได หากผูรองตาย หรอืมกีารขอถอน
คาํรอง หรือไมมีเหตุทีจ่ะตองวินจิฉยัคดีนัน้ เวนแตการพิจารณาคดีตอไปจะเปนประโยชนตอสาธารณะ

   สวนที่ ๓ องคคณะและการพิจารณาคดี
   - กาํหนดองคคณะของศาลในการพจิารณาคดแีละในการทําคาํวนิจิฉยั ตองประกอบ

ดวยตุลาการไมนอยกวา ๗ คน 
   - เมือ่ศาลมคีาํสัง่รบัคาํรองทีม่คีูกรณไีวพจิารณาวนิิจฉยัแลว กาํหนดใหสงสาํเนาคาํรอง

แกผูถกูรอง หรอืมคีาํสัง่แจงใหผูถกูรองมารับสาํเนาคํารองภายในระยะเวลาท่ีศาลกาํหนด กรณผีูถูกรอง
ไมยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาภายในระยะเวลาหรือไมมารับสําเนาคํารองภายในกําหนดเวลา ใหถือวา
ผูถูกรองไมติดใจที่จะยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา และใหศาลดําเนินกระบวนพิจารณาตอไป

   - ใหศาลกาํหนดประเดน็และลาํดบัประเดน็ทีจ่ะพจิารณาวนิจิฉยั โดยตลุาการทกุคน
ตองทําความเห็นสวนตนตามประเด็นและตามลําดบัประเด็นทีศ่าลไดกาํหนดหรือลาํดบัไว และเม่ือศาล
รบัเรือ่งใดไวพจิารณาแลว ตลุาการผูใดจะปฏิเสธไมวนิจิฉยัโดยอางวาเรือ่งนัน้ไมอยูในอาํนาจของศาลมิได

   - กําหนดใหศาลอาจประชุมปรึกษาเพื่อพิจารณาและวินิจฉัยโดยไมทําการไตสวน
หรือยุติการไตสวน หรืออาจสั่งงดการสืบหรือไมรับฟงพยานหลักฐานใดก็ได

   - กําหนดใหการนั่งพิจารณาของศาลตองกระทําโดยเปดเผย เวนแตเม่ือศาลเห็น
เปนการสมควรเพื่อรักษาความเรียบรอยในบริเวณที่ทําการศาล หรือเพ่ือคุมครองประโยชนสาธารณะ 
ศาลมีอํานาจกําหนดบุคคลที่จะอยูในหองพิจารณาได

   - กําหนดใหคูกรณีที่ประสงคจะอางพยานหลักฐานตองย่ืนบัญชีระบุพยานหลักฐาน
   - กาํหนดหลักเกณฑเกีย่วกับการไตสวนพยานบุคคล โดยใหศาลสอบถามพยานบุคคลเอง 
แตศาลอาจอนุญาตใหคูกรณีซักถามพยานเพิ่มเติมตามประเด็นและขอเท็จจริงที่ศาลกําหนดไวก็ได 
นอกจากนี้ ศาลอาจอนุญาตใหมีการไตสวนพยานที่อยูนอกที่ทําการศาลโดยใชระบบการประชุมทาง
จอภาพได โดยใหถือวากระทําในหองพิจารณาของศาล

   - ศาลอาจกาํหนดใหพยานบคุคลหรอืพยานผูเชีย่วชาญทีต่องมาใหถอยคาํ เสนอบนัทกึ
ถอยคํายืนยันขอเท็จจริงหรือความเห็นลวงหนาตอศาลตามประเด็นที่ศาลและสําเนาแกคูกรณีฝายอื่น
เพือ่ทราบได สาํหรบัคูกรณทีีต่ดิใจคดัคานขอเทจ็จรงิในประเด็นใด ใหทาํคาํคดัคานเปนหนงัสอืยืน่ตอศาล
กอนวันนัดไตสวนพยานบุคคลหรือพยานผูเชี่ยวชาญนั้นไมนอยกวา ๓ วัน มิฉะนั้นใหถือวาไมติดใจ
คัดคาน

   - เพื่อปองกันความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นอยางรายแรงที่ยากแกการแกไขเยียวยา
ในภายหลัง หรือเพื่อปองกันความรุนแรงอันใกลจะถึง และคํารองของผูรองมีเหตุอันมีนํ้าหนักที่ศาลจะ
วนิจิฉยัใหเปนไปตามคํารอง เมือ่ศาลเห็นสมควรหรือคูกรณไีดยืน่คาํขอ กาํหนดใหศาลมีอาํนาจกําหนด 
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๑๑๖๐

ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ 
ตอนที่ ๒ ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศไทย

จุลนิติ

“มาตรการหรือวิธีการใด ๆ  เปนการชั่วคราวกอนการวินิจฉัย” และออกคําสั่งไปยังหนวยงานของรัฐ 
เจาหนาที่ของรัฐ หรือบุคคลที่เกี่ยวของใหปฏิบัติได ทั้งนี้ มาตรการหรือวิธีการชั่วคราวดังกลาวใหมีผล
ใชบังคับไดไมเกิน ๖๐ วัน นับแตวันที่ศาลกําหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวนั้น

   หมวด ๔ การทําคําวินิจฉัยหรือคําสั่ง
   - กําหนดใหตุลาการซ่ึงเปนองคคณะทุกคนตองทําความเห็นสวนตนเปนหนังสือ 

พรอมทัง้แถลงดวยวาจาตอทีป่ระชุม โดยคาํวนิจิฉยัของศาลตองถอืเสยีงขางมาก และคาํวนิจิฉยัยอมมผีล
ในวันอาน ทั้งนี้ คําวินิจฉัยใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่มีคําวินิจฉัย 

   - กาํหนดรายละเอยีดทีต่องปรากฏในคาํวนิจิฉยั และในคาํสัง่ไมรบัคาํรองไวพจิารณา
วินิจฉัยหรือจําหนายคดี

  (๖)  บทเฉพาะกาล
    กําหนดบทบัญญัติเพื่อรองรับในเร่ืองตาง ๆ เชน รองรับการปฏิบัติหนาท่ีของ

ประธานศาลรฐัธรรมนญูและตลุาการศาลรฐัธรรมนญูซ่ึงดาํรงตาํแหนงอยูหรอืตองอยูปฏิบตัหินาทีต่อไป
ในวนักอนวันทีก่ฎหมายน้ีใชบงัคบั หรอืรองรบับรรดาขอกาํหนด ระเบยีบ ประกาศ คาํสัง่ หรอืมตขิองศาล
ที่ออกตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งใชบังคับอยูในวันกอนวันที่
กฎหมายนี้ใชบังคับ หรือรองรับการดําเนินการไตสวน หรือการดําเนินการอื่นใดตามหนาที่และอํานาจ
ของศาลซึ่งดําเนินการกอนวันที่กฎหมายนี้ใชบังคับ เปนตน

๔. ขอควรพิจารณาที่สําคัญ
 หลักเกณฑเก่ียวกับวิธพีจิารณาคดีรฐัธรรมนูญของประเทศไทยในอดีตนัน้ ไดรบัการบัญญตัิ

ไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยประกอบกับขอกําหนดของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งเม่ือพิจารณา
เปรียบเทียบกับวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญของตางประเทศแลวจะเห็นไดวาหลักเกณฑเก่ียวกับ
วิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญจะไดรับการบัญญัติไวในกฎหมายระดับรัฐบัญญัติที่ตราข้ึนโดยรัฐสภา 
โดยศาลรัฐธรรมนูญอาจออกขอกําหนดเพิ่มเติมในรายละเอียดภายในกรอบของรัฐบัญญัติในสวน
ทีเ่ก่ียวของกบัวิธกีารปฏิบตังิานและงานธรุการของศาลเทานัน้ ดงัเชนในประเทศออสเตรยีและเยอรมนี
ทีไ่มไดมกีารมอบอํานาจใหศาลรัฐธรรมนูญออกหลักเกณฑเก่ียวกับวธิพีจิารณาคดีรฐัธรรมนูญไดโดยตรง 

 ดงันัน้ ในอดีตทีผ่านมาการท่ีรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐  มาตรา ๒๖๙ 
กําหนดใหวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเปนไปตามท่ีศาลรัฐธรรมนูญกําหนด ซึ่งตองกระทําโดยมติ
เอกฉันทของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา และรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๖ ประกอบกับมาตรา ๓๐๐ ไดกาํหนดใหวธิพีจิารณา
ของศาลรฐัธรรมนญูใหเปนไปตามพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนญูวาดวยวธิพีจิารณาของศาลรัฐธรรมนญู 
โดยในระหวางท่ียังมิไดมีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวใหศาลรัฐธรรมนูญ
มีอํานาจออกขอกําหนดเกี่ยวกับวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัยได ขอกําหนดดังกลาวจึงกอใหเกิด
ปญหาทัง้ในทางทฤษฎีและในทางปฏิบตั ิกลาวคอื ในทางทฤษฎีแลวขอกาํหนดดงักลาวขดัตอหลกันติริฐั
ที่ตองการใหรัฐสภาเปนฝายกําหนดกฎเกณฑที่สําคัญ และขอกําหนดดังกลาวจะมีสถานะในทาง
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จุลนิติ

กฎหมายอยางไร และศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจมากเพียงใดในการออกขอกําหนดสวนในทางปฏิบัตินั้น
ขอกาํหนดของศาลรัฐธรรมนูญทีก่าํหนดหลักเกณฑเกีย่วกบัวธิพีจิารณาและการทําคาํวนิจิฉยัยงัขาดสาระสําคญั
ที่จําเปนตอการดําเนินงานของศาล เชน การลําดับประเด็นที่จะพิจารณาวินิจฉัย หรือการกําหนด
วิธีพิจารณาที่จะใชบังคับกับคดีที่มีลักษณะเฉพาะ เปนตน

 ในปจจบุนัเม่ือรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๖๐ กาํหนดใหการสรรหา 
และการวินิจฉัยการพนจากตําแหนงของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องตามหนาที่
และอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ และการดําเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญจึงไดเสนอ
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวตอประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติเพื่อใหสภา
นิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา ที่ประชุมไดพิจารณาและลงมติใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูดงักลาวพรอมสงไปใหศาลรฐัธรรมนญูและคณะกรรมการรางรฐัธรรมนญูพจิารณา 
โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ อยางไรก็ดี 
แมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะเปนหลักเกณฑเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ
ที่เปนกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ไดรับการตราขึ้นจากฝายนิติบัญญัติ
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีและกฎหมายของตางประเทศก็ตาม แตพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญฉบบันี้ก็ยังมีขอควรพิจารณาที่สําคัญในสองประเด็น กลาวคือ 

 ประเดน็ที ่๑ เรือ่งการละเมดิอาํนาจศาลตามมาตรา ๓๘ ซึง่กาํหนดใหการวจิารณคาํสัง่หรอื
คาํวนิจิฉยัคดขีองศาลทีก่ระทาํโดยไมสจุรติและใชถอยคาํหรอืมคีวามหมายหยาบคาย เสยีดส ีหรอือาฆาต
มาดราย มคีวามผิดฐานละเมิดอํานาจศาล และกําหนดใหศาลมีอาํนาจ ตกัเตอืน ไลออกจากบริเวณศาล 
ลงโทษจําคุกไมเกิน ๑ เดือน หรือปรับไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับได 

 และประเดน็ที ่๒ เรือ่งมาตรการหรอืวธิกีารเปนการชัว่คราวกอนการวนิจิฉยัตามมาตรา ๗๑ 
ซึ่งกําหนดวาเพื่อปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยางรายแรงที่ยากแกการแกไขเยียวยาในภายหลัง 
หรือเพื่อปองกันความรุนแรงอันใกลจะถึง และคํารองของผูรองมีเหตุอันมีน้ําหนักที่ศาลจะวินิจฉัยให
เปนไปตามคํารอง เมื่อศาลเห็นสมควรหรือคูกรณีไดยื่นคําขอ ใหศาลมีอํานาจกําหนดมาตรการหรือ
วธิกีารใด ๆ  เปนการช่ัวคราวกอนการวินจิฉยัและออกคําสัง่ไปยังหนวยงานของรัฐ เจาหนาทีข่องรัฐ หรอื
บุคคลที่เกี่ยวของใหปฏิบัติได 

 ทั้งสองประเด็นดังกลาวน้ีเปนประเด็นที่สังคมไทยกําลังใหความสนใจและมีขอถกแถลง
ในทางวิชาการวาการกําหนดความผิดฐานละเมิดอํานาจศาลและกําหนดบทลงโทษทางอาญาดังกลาว
มีความเหมาะสมกับสภาพสังคมหรือไม และการกําหนดมาตรการหรือวิธีการเปนการช่ัวคราวกอน
การวินิจฉัยนั้นเหมาะสมกับบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญหรือไมเพียงใด อยางไรก็ดี พระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนญูฉบบันีย้อมถอืเปนเครือ่งมอือนัสาํคญัของศาลรฐัธรรมนญูในการทาํหนาทีต่รวจสอบ
และถวงดุลอํานาจกับฝายนิติบัญญัติและฝายบริหาร และการใหความคุมครองสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลอันเปนหลักสําคัญสูงสุด 
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ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ 
ตอนที่ ๒ ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศไทย

จุลนิติ

๕. บทสรุป
 จากการทีไ่ดนาํเสนอเร่ืองศาลรฐัธรรมนญูและวิธพีจิารณาคดรีฐัธรรมนญูท้ังสองตอนทีผ่านมา

ดังกลาวนี้นั้นก็ดวยมีความมุงหมายเพื่อที่จะสะทอนใหสังคมไทยไดตระหนักถึงความสําคัญของ
ศาลรฐัธรรมนญูและวธิพีจิารณาคดรีฐัธรรมนญู เนือ่งจากศาลรฐัธรรมนญูเปนองคกรตลุาการซ่ึงทาํหนาที่
ตรวจสอบและถวงดุลอํานาจกับองคกรอื่นภายใตบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ อีกทั้งยังมีหนาที่ในการ
คุมครองความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ คุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล และธํารงรักษาไว
ซึง่การปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ สดุทายนี ้หวงัเปนอยางยิง่วา
บทความเรื่องนี้ จักกอใหเกิดประโยชนแกประชาชนคนไทย กระบวนการยุติธรรม และประเทศชาติ
ตามสมควร
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บทนํา  
ตามที่ปรากฏเปนขาวทางสื่อสารมวลชนทุกแขนงในสังคมปจจุบันประเด็น

ปญหาขอพิพาทเร่ืองสลากกินแบงรัฐบาลท่ีถูกรางวัลที่ ๑ งวดประจําวันที่ ๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จํานวน ๓๐ ลาน วาเปนของใครระหวางครูปรีชา ใครครวญ 
ซึ่งอางวาเปนผู ซื้อสลากกินแบงรัฐบาลที่ถูกรางวัลแตไดทําสลากหลนหายไป 
กับรอยตํารวจโท จรูญ วิมูล ผูที่ถูกรางวัลและนําสลากไปขอรับเงินท่ีถูกรางวัลจาก
กองสลากแลว และกองสลากก็ไดจายเงินใหแกรอยตํารวจโท จรูญฯ ไปแลว แตตอมา
ไดมกีารแจงอายัดเงินทีถ่กูรางวัลดังกลาว เน่ืองจากครูปรชีาฯ ไดอางวาตนเปนเจาของ
สลากที่ถูกรางวัล แตไดทําสลากหลนหายไป จึงไดขออายัดเงินจํานวนดังกลาวไวกอน
เพื่อการตรวจสอบและพิสูจนวาสลากเปนของใคร จนนําไปสูการฟองรองดําเนินคดี
อาญากันในขอหาความผิดฐานแจงความเท็จ ยักยอก และรับของโจรนั้น ยังไมเปนที่
ยุติวาผลของคดีจะเปนอยางไร แตในแงของประเด็นขอกฎหมายนั้น ประชาชนทั่วไป
ตางก็ยังคงมีประเด็นขอสงสัยวาการกระทําความผิดฐานแจงความเท็จ ยักยอก และ
รบัของโจรนัน้ มสีาระสาํคญัแตกตางกนัอยางไร รวมทัง้มแีนวคาํพพิากษาของศาลฎกีา
ประการใด ดังนั้น คอลัมน “สารพันปญหากฎหมาย” ฉบับนี้จึงใครขอเสนอเร่ือง 
“ความผดิฐานแจงความเทจ็ ยกัยอก และรบัของโจรตามประมวลกฎหมายอาญา” 
ทัง้นี ้โดยมวัีตถปุระสงคเพือ่ใหผูอานไดมคีวามรูและเขาใจเกีย่วกบัองคประกอบความผดิ
ฐานแจงความเท็จ ยกัยอก และรบัของโจร รวมทัง้บทกําหนดโทษสําหรบัผูกระทาํความผดิ 
และแนวคําพิพากษาของศาลฎีกา รวมทั้งความรูเกี่ยวกับเงื่อนไขการขอรับเงินรางวัล
กรณีถูกรางวัลสลากกินแบงรัฐบาล ดังนี้ 

ความผดิฐานแจงความเทจ็ ยกัยอก และความผดิฐานแจงความเทจ็ ยกัยอก และ
รบัของโจรตามประมวลกฎหมายอาญา รบัของโจรตามประมวลกฎหมายอาญา 
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จุลนิติ

๑. ความผิดฐานแจงความเท็จ
 ประมวลกฎหมายอาญาไดกําหนดความผิดฐานแจงความเท็จและ

บทลงโทษสําหรับผูกระทําความผิด ไวดังนี้  
 (๑)  การแจงความเท็จโดยทั่วไป 
   โดยกําหนดไวในมาตรา ๑๓๗ วา “ผูใดแจงขอความอันเปนเท็จแก

เจาพนักงานซ่ึงอาจทําใหผูอื่นหรือประชาชนเสียหาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

  กรณีเชนไรที่จะถือวาเปนความผิดฐานแจงความเท็จตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ นั้น มีตัวอยางคําพิพากษาศาลฎีกาที่พิพากษาวา
การกระทํานั้นเปนความผิดฐานแจงความเท็จ ดังนี้ 

  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๙๒/๒๕๐๙ การแจง
ขอความอันเปนเท็จแกเจาพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๑๓๗ ไมว าจะเปนการแจงเองหรือตอบคําถามที่
เจาพนักงานเรียกไปสอบสวนเปนพยาน ก็เปนการแจงตอ
เจาพนักงานตามความหมายแหงมาตรานี้ทั้งนั้น

  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๙๕๕/๒๕๔๖ จําเลย
ที่ ๑ และที่ ๒ รูมาแตแรกแลววา ล. ผูเปนบิดา ไดขายที่ดินใหแก 
ก. และโจทกที่ ๑ แตการที่จําเลยที่ ๑ และที่ ๒ ไดแจงความตอเจาพนักงานตํารวจวา 
น.ส. ๓ หายไป แลวจําเลยที่ ๑ นําหลักฐานใบแจงความไปแสดงตอเจาพนักงานที่ดิน
เพื่อขอใบแทน น.ส. ๓ แทนฉบับที่อางวาหายไป จนกระทั่งไปดําเนินการโอนมรดก
ที่ดินพิพาทมาเปนชื่อของจําเลยท่ี ๑ ยอมทําใหโจทกทั้งสอง ซึ่งเปนเจาของท่ีดิน
ที่แทจริงไดรับความเสียหาย จึงเปนความผิดฐานแจงความเท็จตามมาตรา ๑๓๗

  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๕๗/๒๕๕๐ จําเลยที่ ๑ เปนผูใหญบาน 
จาํเลยที ่๒ เปนพฒันากรตาํบล ในทองทีต่ามภมูลิาํเนาทีข่อมบีตัรประจาํตวัประชาชน 
จําเลยทั้งสองยอมตองรูจักบุคคลที่อยูภายในทองที่ไดดีและใหการรับรองผูที่ตนรูจัก
เทานั้น การท่ีจําเลยท้ังสองใหการรับรองโดยไมปรากฏวารูจักกับผูยื่นคําขอมีบัตร
มากอน ตามพฤติการณเชื่อวาจําเลยทั้งสองใหการรับรองตามเอกสารโดยทราบดีวา
เปนขอความอันเปนเท็จ เปนเหตุใหเจาพนักงานออกบัตรประจําตัวประชาชนใหแก
ผูยื่นคําขอมีบัตร จึงเปนการแจงความเท็จตอเจาพนักงานตามมาตรา ๑๓๗ และแจง
ใหเจาพนักงานผูกระทําการตามหนาที่จดขอความอันเปนเท็จลงในเอกสารราชการ 
ตามมาตรา ๒๖๗   
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 (๒) การแจงความเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญา 
   โดยกําหนดไวในมาตรา ๑๗๒ วา “ผูใดแจงขอความอันเปนเท็จ

เกี่ยวกับความผิดอาญาแกพนักงานอัยการ ผู วาคดี พนักงานสอบสวนหรือ
เจาพนกังานผูมอีาํนาจสบืสวนคดอีาญา ซึง่อาจทาํใหผูอืน่หรอืประชาชนเสยีหาย 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

  กรณีเชนไรท่ีจะถือวาเปนความผิดฐานแจงความเท็จเก่ียวกับ
ความผิดอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๗๒ นัน้ ไดมตีวัอยางคําพิพากษา
ศาลฎีกาที่พิพากษาวาการกระทํานั้นเปนความผิดฐานแจงความเท็จเกี่ยวกับความผิด
อาญา ดังนี้

  คาํพพิากษาศาลฎีกาท่ี ๒๒๔๙/๒๕๑๕ มผีูถกูคนรายฆาตาย จาํเลย
เห็น ส. กับ ฮ. รวมกันฆา โดยมิไดเห็น ห. รวมในการฆาดวย แตแจงแกเจาพนักงาน
ตํารวจผูออกไปสืบสวนคดี และใหการตอพนักงานสอบสวนวาเห็น ห. รวมกับ ส. และ 
ฮ. ฆาผูตาย จึงเปนการแจงขอความอันเปนเท็จเก่ียวกับความผิดอาญาแกพนักงาน
สอบสวน และเจาพนักงานผูมีอํานาจสืบสวนคดีอาญา ตามมาตรา ๑๗๒   

  คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๓๗๐๒/๒๕๒๖ ความสําคัญของคดี
แจงความเท็จอยูที่วาจําเลยเห็นเหตุการณการกระทําผิดของ อ. กับพวกตามที่ใหการ
ตอพนักงานสอบสวนหรือไม ไมไดอยูที่วา อ. กับพวกกระทําผิดหรือไม เพราะแม 
อ. กบัพวกกระทําผดิจรงิ แตถาจาํเลยไมเหน็การกระทําผดิแลวบงัอาจใหการเทจ็วาเหน็ 
อ. กับพวกกระทําผิด ก็มีความผิดฐานแจงความเท็จ และการท่ีจําเลยใหการเท็จวา
เห็นเหตุการณ แลวขอถอนคําใหการโดยอางวาที่ใหการไวเพราะไดรับการเสี้ยมสอน 
จําเลยก็ยังมีความผิดฐานแจงความเท็จตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๗๒ 
และมาตรา ๑๗๔ 

  คาํพิพากษาศาลฎีกาที ่๕๔๔๙/๒๕๔๐ จาํเลยเปนพนกังานเกบ็เงนิ
ของบริษัทผูเสียหาย เก็บเงินจากลูกคาแลวยักยอกไป โดยจําเลยไดแจงตอพนักงาน
สอบสวนวามีคนรายใชอาวุธปนและมีดจี้บังคับปลนเอาเงินของผูเสียหายและของ
จําเลยไปโดยไมมีการปลนทรัพยเกิดขึ้นจริง แตจําเลยทําพยานหลักฐานเท็จดวยการ
ใชทอนไมทุบรถจักยานยนตของจําเลย และแจงขอความอันเปนเท็จแกพนักงาน
สอบสวนวาไดมีการปลนทรัพย จําเลยจึงมีความผิดฐานแจงขอความอันเปนเท็จ
เกี่ยวกับความผิดอาญา ตามมาตรา ๑๗๒ แจงวาไดมีการกระทําความผิดเกิดขึ้นตาม
มาตรา ๑๗๓ และทําพยานหลักฐานอันเปนเท็จ ตามมาตรา ๑๗๙

  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๗๐๖/๒๕๔๖ เมื่อมันสําปะหลังที่ขุด
เปนของโจทกที ่๑ ทีป่ลกูในทีเ่กดิเหต ุโดยจาํเลยทัง้สองมไิดเปนผูปลกู การทีจ่าํเลยที ่๑ 
ไปแจงความตอพนักงานสอบสวนวาโจทกทั้งสี่ ลักมันสําปะหลังที่ตนปลูกจึงเปนการ
แจงขอความอันเปนเทจ็เก่ียวกบัความผิดทางอาญาแกพนกังานสอบสวนซ่ึงทาํใหโจทก
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ทั้งสี่เสียหาย จําเลยท่ี ๑ ยอมมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๗๒ 
หาใชเปนเรื่องขาดเจตนาไม สวนจําเลยที่ ๒ ไปใหการเปนพยานตอพนักงานสอบสวน
วาตนรวมปลกูมนัสาํปะหลังกบัจาํเลยที ่๑ ซึง่เปนความเท็จ โดยไมปรากฏวาจาํเลยที ่๒
มีเจตนารวมกระทําความผิดกับจําเลยที่ ๑ การกระทําของจําเลยที่ ๒ คงเปนความผดิ
ฐานแจงขอความอันเปนเท็จแกเจาพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ 
เทานั้น

 (๓) รูวามิไดมีการกระทําความผิด แตแจงวาไดมีการกระทําความผิด
เกิดขึ้น 

   โดยกําหนดไวในมาตรา ๑๗๓ วา “ผูใดรูวามไิดมกีารกระทําความผดิ
เกิดข้ึน แจงขอความแกพนักงานสอบสวน หรือเจาพนักงานผูมีอํานาจสืบสวน
คดีอาญาวา ไดมีการกระทําความผิด ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินสามป และปรับไมเกินหกหมื่นบาท” 

  กรณี เช นไร ท่ีจะถือว  า เป นความผิดฐาน
แจงความเท็จ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๗๓ นั้น 
ไดมีตัวอยางคําพิพากษาศาลฎีกา ดังนี้

  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๕๘๔/๒๕๔๓ การที่
จําเลยแจงขอความอันเปนเท็จวารถยนตหายแลวนํารายงาน
ประจาํวนัเกีย่วกบัคดไีปแสดงตอบรษิทัประกนัภัยเปนการกระทาํ
ที่มีเจตนาเดียว คือเพื่อมุงหมายจะไดเงินจากบริษัทประกันภัยเปนหลัก การกระทํา
ของจําเลยจึงเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๗๓ มาตรา ๒๖๗ 
และมาตรา ๒๖๘ อันเปนกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ลงโทษตามมาตรา ๑๗๓ 
ซึ่งเปนบทหนัก

  คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๗๗๙๙/๒๕๔๓ จําเลยรูวามิไดมีการ
กระทําความผิดเกิดขึ้น แตกลับแจงความตอพนักงานสอบสวนวามีคนรายสองคน 
รวมกันชิงทรัพยรถจักรยานยนตที่จําเลยเชาซ้ือมาจากบริษัท ม. ไป เพื่อมิใหบริษัท
ผูใหเชาซื้อยึดรถจักรยานยนตคืนจากจําเลย เนื่องจากจําเลยคางชําระคาเชาซื้อ 
เปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๗๓ 

  คาํพพิากษาศาลฎกีาที ่๘๖๑๑/๒๕๕๓ จาํเลยรูวามไิดมกีารกระทํา
ความผิดในขอหาลักทรัพยเกิดขึ้น แตกลับไปแจงความแกพนักงานสอบสวนวาไดมี
การกระทําความผิดฐานลักทรัพยอนัเปนเท็จ เพือ่ใหพนกังานสอบสวนเช่ือวาไดมคีวามผิด
ขอหาลกัทรพัยเกดิขึน้เพือ่ใหโจทกรวมไดรบัโทษ การกระทาํของจาํเลยจึงเปนความผดิ
ฐานแจงความอันเปนเท็จ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ มาตรา ๑๗๓ 
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และมาตรา ๑๗๔ นอกจากนี ้จาํเลยยงัมเีจตนาแจงความเทจ็เพือ่ใหพนกังานสอบสวน
ดําเนินคดีแกโจทกรวม อันเปนการใสความโจทกรวมตอบุคคลที่สามเพื่อใหโจทกรวม
ถูกดูหมิ่น เกลียดชัง และเสียช่ือเสียง การกระทําของจําเลยจึงเปนการดูหมิ่น
โจทกรวมดวย

 (๔) การแจงความเท็จเพื่อจะแกลงใหบุคคลตองรับโทษหรือรับโทษ
หนักขึ้น 

   โดยกาํหนดไวใน มาตรา ๑๗๔ วา “ถาการแจงขอความตามมาตรา 
๑๗๒ หรือมาตรา ๑๗๓ เปนการเพื่อจะแกลงใหบุคคลใดตองถูกบังคับตามวิธีการ
เพื่อความปลอดภัย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป และปรับไมเกิน
หกหมื่นบาท

  ถาการแจงตามความในวรรคแรก เปนการเพือ่จะแกลงใหบคุคลใด
ตองรับโทษหรือรบัโทษหนักขึน้ ผูกระทําตองระวางโทษจําคกุไมเกนิหาป และปรับ
ไมเกินหนึ่งแสนบาท” 

  กรณีเชนไรที่จะถือวาเปนความผิดฐานแจงความเท็จตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๑๗๔ นั้น ไดมีตัวอยางคําพิพากษาศาลฎีกา ดังนี้

  คาํพพิากษาศาลฎกีาที ่๒๐๙/๒๕๐๖ จาํเลยมีปากเสียงกบับคุคลหน่ึง
แลวถูกบุคคลนั้นชกตอยเอา แตจําเลยนําความไปแจงตอพนักงานสอบสวนวา
มีนักเลง ๓ คน กลุมรุมทํารายจําเลย โดยคนหนึ่งใชไมตี คนหนึ่งล็อกคอ อีกคนหนึ่ง
แยงเงนิ แลวนาํเจาพนกังานไปดทูีเ่กดิเหตเุพือ่จบักมุผูทีมี่เรือ่งกบัจาํเลย ดงันี ้การทีจํ่าเลย
แจงความกลาวหาเปนเรื่องปลนทรัพยอันเกินความเปนจริง จึงเปนการแจงขอความ
อันเปนเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาเพื่อจะแกลงใหบุคคลนั้นตองรับโทษหนักขึ้น 
ตามมาตรา ๑๗๔ ไมใชมาตรา ๑๗๒  

๒. การกระทําความผิดอาญาฐานยักยอก 
 ประมวลกฎหมายอาญาไดกําหนดหลกัเกณฑเก่ียวกับการกระทาํความผดิ

ฐานยักยอกและบทลงโทษสําหรับผูกระทําความผิดไวในมาตรา ๓๕๒ วา “ผูใด
ครอบครองทรพัยซึง่เปนของผูอืน่ หรอืซึง่ผูอืน่เปนเจาของรวมอยูดวย เบยีดบงัเอา
ทรัพยนั้นเปนของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต ผูนั้นกระทําความผิดฐานยักยอก
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ

 ถาทรัพยนั้นไดตกมาอยูในความครอบครองของผูกระทําความผิด 
เพราะผูอื่นสงมอบใหโดยสําคัญผิดไปดวยประการใด หรือเปนทรัพยสินหาย
ซึ่งผูกระทําความผิดเก็บได ผูกระทําตองระวางโทษแตเพียงกึ่งหนึ่ง”

 กรณีเชนไรท่ีจะถือวาเปนความผิดฐานยักยอก ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๓๕๒ นัน้ ไดมตีวัอยางคาํพพิากษาศาลฎีกาทีพ่พิากษาวาการกระทําน้ัน
เปนความผิดฐานยักยอก ดังนี้
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 (๑) กรณียักยอกสลากกินแบงรัฐบาล 
   คาํพพิากษาศาลฎกีาที ่๑๓๓๐/๒๕๓๙ จาํเลยที ่๑ ขอสลากกนิแบง

รัฐบาลจากโจทกไปตรวจกับผลการออกรางวัลสลากกินแบงรัฐบาลที่จําเลยที่ ๒ 
ไดจดไว แลวไมคนืสลากใหแกโจทก กลบันาํไปมอบใหธนาคารเพ่ือขอรบัเงนิรางวลัแทน 
และนําเงินมาเขาบัญชีเงินฝากของจําเลยที่ ๒ และ ท. ซึ่งเปนภริยาของจําเลยที่ ๒ 
และมารดาจําเลยที่ ๑ ที่ธนาคารดังกลาว อันเปนการเบียดบังเอาสลากกินแบงรัฐบาล
ฉบบัพพิาท และเงนิรางวัลทีไ่ดรบัมาเปนของตนและของบุคคลอืน่โดยทจุรติ การกระทํา
ของจําเลยทั้งสอง จึงเปนความผิดฐานยักยอก ตามมาตรา ๓๕๒ 

  คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๑๑๒๒๔/๒๕๕๕ สลากกินแบงรัฐบาล
ที่โจทกรวมซื้อและฝากจําเลยที่ ๑ ไว ถูกรางวัลที่ ๑ จําเลยที่ ๑ 
คิดจะเบียดบังเอาสลากไวเสียเอง จึงไดอางตอโจทกรวมวาสลาก
ไมถกูรางวลัและไดทิง้ไปแลว จากนัน้ใหจาํเลยที ่๒ ซึง่เปนบตุรชาย 
รับสมอางวาเปนผูซื้อสลากไป แลวรวมมือกันนําสลากไปขอรับ
รางวัลมาเปนของจาํเลยทัง้สองโดยทจุรติ จาํเลยที ่๑ จงึมคีวามผดิ
ฐานยักยอกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๒ วรรคแรก 
จําเลยที่ ๒ มิไดรวมครอบครองสลากมาแตแรก แตการที่จําเลยที่ 
๒ รบัสมอางวาเปนเจาของสลากและไดรวมไปขอรับเงินรางวัลมา 
ถือไดวาเปนการใหความชวยเหลือแกจําเลยท่ี ๑ ในการยักยอกสลาก จําเลยท่ี ๒ 
จึงมีความผิดฐานเปนผูสนับสนุนการกระทําความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๓๕๒ ประกอบมาตรา ๘๖ 

  แตอยางไรก็ดี ในกรณีการเขาหุนกันซ้ือสลาก และสลากถูกรางวัล 
เจาของรวมคนหนึ่งไปรับเงินรางวัลมาแลวเอาไปใชเพียงผูเดียว กรณีเชนนี้ ไมผิดฐาน
ยกัยอกทรพัยหากเจาของรวมอกีคนหนึง่ไมไดมอบหมายใหเจาของรวมไปรบัเงนิรางวลั 
แตอาจจะเปนความผิดฐานลักทรัพยได

   คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๕๐๙/๒๔๙๒ โจทก และจําเลย เขาหุน
กันซื้อสลากกินแบงรัฐบาล แลวสลากถูกรางวัลที่ ๒ เปนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท จําเลย
รบัเงนิจากกองสลากแลว ไมยอมจายเงนิ ๒๐,๐๐๐ บาท สวนทีโ่จทกควรจะไดใหแกโจทก 
โจทกฟองวาจําเลยเจตนาทุจริตยักยอกเงินจํานวนนี้ ศาลฎีกาพิพากษาวาโจทกไมได
มอบหมายใหจําเลยเปนผูดูแลหรือเก็บเงินไว การกระทําของจําเลยจึงไมเปนความผิด
ฐานยักยอกเงิน 

 (๒) กรณีการยักยอกทั่วไป 
  คาํพพิากษาศาลฎีกาท่ี ๗๕๕/๒๕๐๖ (ประชุมใหญ) นาฬกาขอมอื

ของผูเสียหายตกหาย โดยผูเสียหายไมทราบวาตกหาย ณ ที่ใด ในวันเดียวกันนั้นเอง

163-172-MAC6.indd   168163-172-MAC6.indd   168 7/12/18   5:22 PM7/12/18   5:22 PM



พ.ค. - มิ.ย. ๖๑ ๑๖๙

สารพันปญหากฎหมาย

จุลนิติ

บุตรของจําเลยเก็บนาฬกาดังกลาวได แลวนําไปมอบแกจําเลยซ่ึงเปนมารดาเก็บไว 
วันรุงขึ้นผูเสียหายจึงไปขอนาฬกาคืนจากจําเลย จําเลยไดเอานาฬกาซึ่งไมใชของ
ผูเสียหายมาใหดู และยืนยันวาเปนนาฬกาที่บุตรจําเลยเก็บไดไมยอมคืนนาฬกาของ
ผูเสียหายให ดังนี้ การกระทําของจําเลยยอมเปนความผิดฐานยักยอกทรัพยตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๒ วรรคแรก

  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๕๔๔/๒๕๒๙ จําเลยเขียนเช็คสั่งจายเงิน
โดยเขียนตัวอักษรวาหนึ่งหมื่นบาท แตเขียนตัวเลขเปน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แลวนํามา
เบิกเงินจากธนาคารโจทกรวม พนักงานธนาคารโจทกรวมสําคัญผิดในตัวเลขจายเงิน
ใหจําเลยไป ๑๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อพบวาโจทกรวมจายเกินไป ไดตามไปขอคืน จําเลย
ไมยอมคืนให การที่พนักงานธนาคารสงมอบเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท ใหแกจําเลยไปก็โดย
สําคัญผิดวาจําเลยสั่งจายตามเช็คเปนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งความจริงจําเลยสั่งจาย
เช็คเปนเงินเพียง ๑๐,๐๐๐ บาท ถือไดวาไดมีการสงมอบใหโดยสําคัญผิดแมจะดวย
ประการใดก็ตาม เมือ่เงนิดงักลาวตกอยูในความครอบครองของจําเลย แลวจําเลยเบยีดบงั
เอาเปนของตน จาํเลยจงึมคีวามผดิตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๒ วรรคสอง  

  คาํพพิากษาศาลฎกีาที ่๔๔๔๒/๒๕๔๐ พนักงานธนาคารโจทกรวม
รบัฝากเงนิจากสาขาของบรษิทั ท. เพือ่โอนเขาบญัชอีอมทรพัยของบรษัิท ท. สาํนกังานใหญ
แตปอนขอมูลเขาเครื่องคอมพิวเตอรผิดพลาดไปเขาบัญชีออมทรัพยของจําเลย
ที่ธนาคารโจทกรวม แลวจําเลยไดถอนเงินจํานวนดังกลาวในบัญชีของจําเลยไปจาก
ธนาคารโจทกรวม แมจําเลยจะทราบแตเพียงฝายเดียววาเงินนั้นเขาบัญชีผิดพลาด 
แตจําเลยมีเจตนาทุจริต ถือไดวาเงินจํานวนดังกลาวไดตกมาอยูในความครอบครอง
ของจาํเลยเพราะโจทกรวมไดสงมอบใหโดยสาํคญัผดิ จาํเลยจงึมคีวามผดิตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๒ วรรคสอง

๓. การกระทําความผิดฐานรับของโจร 
 ประมวลกฎหมายอาญา ไดกาํหนดหลกัเกณฑเกีย่วกบัการกระทําความผดิ

ฐานรับของโจรไวในมาตรา ๓๕๗ วา “ผูใดชวยซอนเรน ชวยจําหนาย ชวยพา
เอาไปเสีย ซื้อ รับจํานําหรือรับไวโดยประการใดซึ่งทรัพยอันไดมาโดยการกระทํา
ความผิด ถาความผิดนั้นเขาลักษณะลักทรัพย วิ่งราวทรัพย กรรโชก รีดเอาทรัพย 
ชิงทรัพย ปลนทรัพย ฉอโกง ยักยอก หรือเจาพนักงานยักยอกทรัพย ผูนั้นกระทํา
ความผิดฐานรบัของโจร ตองระวางโทษจําคกุไมเกนิหาป หรอืปรบัไมเกินหน่ึงแสน
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”

 กรณีเชนไรที่จะถือวาเปนความผิดฐานรับของโจร ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๓๕๗ นัน้ ไดมตีวัอยางคําพพิากษาศาลฎีกาท่ีพพิากษาวาการกระทํานัน้
เปนความผิดฐานรับของโจร ดังนี้
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 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๖๐๘/๒๕๔๘ แมขณะ ก. และ จ. เอารถ
จักรยานยนตของผูเสียหายไปจะไมเปนความผิดฐานลักทรัพย เนื่องจากไดรับความ
ยินยอมจากผูเสียหาย แตการที่ ก. และ จ. ไมนํามาคืนผูเสียหาย กลับนําไปขายใหแก
จาํเลยท้ังสี ่เปนการเบยีดบังเอารถจักรยานยนตของผูเสยีหายไวโดยทจุรติ เปนความผดิ
ฐานยักยอก จําเลยทั้งส่ีรับซื้อไวในราคาเพียง ๘๐๐ บาท ตํ่ากวาราคาที่แทจริง 
๗,๐๐๐ บาท โดยไมตรวจสอบเสียกอนวาคูมือจดทะเบียนรถจักรยานยนตมีชื่อ ก. 
และ จ. เปนเจาของกรรมสิทธิ์หรือไม ผิดวิสัยของบุคคลทั่วไป เชื่อวาจําเลยทั้งสี่รูอยู
แลววาเปนรถจักรยานยนตทีไ่ดมาจากการกระทําความผิดฐานยักยอก จงึเปนความผิด
ฐานรับของโจร ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๗   

 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๓๙๖/๒๕๕๒ การกระทํา
ความผิดฐานรับของโจร ผูกระทําไมจําตองรับทรัพยของกลางไว
ในความครอบครองของตนเอง เพยีงแตชวยซอนเรน ชวยจาํหนาย 
ชวยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจํานาํ หรือรับไวดวยประการใดซึ่งทรัพย
อันไดมาโดยการกระทําความผิด การที่จําเลยขับรถจักรยานยนต
ให อ. นัง่ซอนทาย บรรทุกโทรทศันของกลางจะไปทีอ่าํเภอดอนสกั
โดยรูอยูวาเปนโทรทัศนที่ อ. ลักมา จึงเปนการชวยพาเอาไปเสีย 
อันเปนองคประกอบความผิดฐานรับของโจร ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๗ แลว 

 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๒๐๗/๒๕๕๗ จําเลยที่ ๒ ทํารายผูเสียหายที่ ๑ 
เพื่อมิใหผูเสียหายที่ ๑ รองตะโกนขอความชวยเหลือ มิไดมีเจตนาที่จะเอาโทรศัพท
เคลื่อนที่ของผูเสียหายที่ ๑ จนเมื่อจําเลยที่ ๒ ทํารายผูเสียหายที่ ๑ ลมลงแลว จึงมี
เจตนาที่จะเอาโทรศัพทเคล่ือนที่ของผูเสียหายที่ ๑ และเขาแยงเอาโทรศัพทของ
ผูเสียหายที่ ๑ อันเปนการฉกฉวยเอาซ่ึงหนา เปนความผิดฐานวิ่งราวทรัพย จากนั้น
จําเลยที่ ๑ รับโทรศัพทจากจําเลยที่ ๒ แลวขวางออกไปนอกกําแพงหาง เปนการพา
โทรศัพทเคลื่อนที่ออกไปจากที่เกิดเหตุโดยทราบวาเปนทรัพยที่จําเลยที่ ๒ ไดมาจาก
การกระทําความผิด จึงเปนความผิดฐานรับของโจร ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๓๕๗  

๔. เงื่อนไขการขอรับเงินรางวัลที่ถูกสลากกินแบงรัฐบาล
 สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล ไดกําหนดเง่ือนไขในการขอรับเงินรางวัล

สําหรับสลากกินแบงรัฐบาลที่ถูกรางวัลไวที่ดานหลังของสลากทุกฉบับ ดังนี้  
  ก. เงินรางวัลจะจายแกผูถือสลากฉบับที่ถูกรางวัลนํามาขอรับ
 ข. ถาสลากจําหนายไมหมด เงินรางวัลหนึ่ง ๆ ตองลดลงตามสวน
 ค. ผูถูกรางวัลตองมาขอรับเงินภายใน ๒ ป นับจากวันออกรางวัลสลาก 

หากพนกําหนดจะนําสงเปนรายไดแผนดิน
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 ง. ผูขอรับเงินรางวัลตองชําระคาอากรแสตมป ในอัตรา ๑ บาท ของเงิน
รางวัลทุก ๒๐๐ บาท หรือเศษของ ๒๐๐ บาท

 สําหรับเงื่อนไขการจายเงินรางวัลนั้น มี ๒ กรณี คือ 
 (๑) กรณีการจายเงินรางวัลไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท จะจายเปนเงินสด 

โดยผูขอรับรางวัลตองชําระคาอากรแสตมป/ภาษี กอนรับรางวัล 
 (๒) กรณีการจายเงินรางวัลเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท จะจายเปนเช็คธนาคาร

กรุงไทย โดยหักคาอากรแสตมป/ภาษี เรียบรอยแลว 
 อยางไรก็ดี แมสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลจะไดกําหนดเง่ือนไขในการ

ขอรับเงินรางวัลไวแตก็ยังเกิดปญหาการฟองรองดําเนินคดีกันในกรณีที่ผูถูกรางวัล
ไปขอรับเงินรางวัลโดยไมมีสลากมาขอรับรางวัล แตสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล 
ไมจายเงนิรางวลัใหเพราะไมเปนไปตามเงือ่นไขการขอรบัรางวลัทีกํ่าหนดไว ผูขอรบัรางวลั
ซึ่งอางวาเปนผูถูกรางวัลจึงไดนําคดีมาฟองศาล ขอใหสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
จายเงินรางวัลใหตามคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๕๗๘/๒๕๓๐ ดังนี้ 

 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๕๗๘/๒๕๓๐ โจทกฟองวาสลากกินแบงของ
โจทกถูกรางวัลที่ ๔ แตสลากฉบับนี้หายไป โจทกนําภาพถายสลากที่สูญหายพรอมทั้ง
หลักฐานการแจงความไปขอรับเงินรางวัลจากจําเลย (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล) 
แตจําเลยไมยอมจายให ขอใหบังคับใหจําเลยจายเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท และ
ดอกเบี้ย จําเลยใหการวาโจทกไมใชผูถูกรางวัล เพราะโจทกไมนําสลากกินแบงฉบับที่
ถกูรางวลัมาขอรบัรางวลั และสลากกนิแบงทกุฉบบัมเีงือ่นไขทีร่ะบไุวดานหลงัสลากวา
เงินรางวัลจะจายแกผู ถือสลากฉบับที่ถูกรางวัลนํามาขอรับเทานั้น ขอใหยกฟอง 
ศาลช้ันตนพิพากษาใหจําเลยใชเงินใหแกโจทก ๒๐,๐๐๐ บาท พรอมดวยดอกเบี้ย 
จําเลยอุทธรณ ศาลอุทธรณพิพากษายืน จําเลยฎีกา ศาลฎีกาวินิจฉัยขอกฎหมายวา 
“คดนีีต้องหามฎีกาในปญหาขอเท็จจริง” จาํเลยฎีกาในปญหาขอกฎหมายวาจาํเลยได
ระบุเงื่อนไขการรับรางวัลไวที่ดานหลังสลากกินแบงทุกฉบับวาเงินรางวัลจะจายแก
ผูถือสลากฉบับที่ถูกรางวัลนํามาขอรับ เงื่อนไขการรับเงินรางวัลดังกลาวถือไดวาเปน
สัญญาขอหนึ่งซึ่งโจทกจําเลยตองปฏิบัติตาม โจทกมาขอรับเงินรางวัลโดยไมถือสลาก
ที่ถูกรางวัลมาแสดงตอจําเลยถือไดวาโจทกผิดสัญญาไมปฏิบัติตามเงื่อนไขในการรับ
เงนิรางวลัดงักลาว จาํเลยจงึไมมหีนาทีต่องจายเงนิรางวลัแกโจทก ศาลอุทธรณวนิจิฉยั
ขอเท็จจริงจากพยานหลักฐานในสํานวน ซึ่งศาลฎีกาตองถือตามวาโจทกเปนเจาของ
สลากกนิแบงทีถ่กูรางวลัตามฟอง เมือ่เปนดงันีศ้าลฎกีาพเิคราะหแลวเหน็วา ขอกาํหนด
ดงักลาวทีจ่าํเลยเรยีกวาเงือ่นไขนัน้เปนขอกาํหนดทีม่ไีวเพือ่จาํเลยจะจายเงนิใหเจาของ
สลากกินแบงที่แทจริง โดยปองกันผูทุจริตแอบอางมารับเงินรางวัล เพื่อใหจําเลยมี
หลักฐานในการที่จะจายเงินใหแกผูถูกรางวัลเทานั้น ไมใชขอกําหนดที่จะไมจายเงิน
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จุลนิติ

รางวัลแกผูถกูรางวัลทีส่ลากหายไป เมือ่คดีฟงไดวาโจทกเปนเจาของสลากกินแบงทีถ่กู
รางวลัตามฟอง โจทกจงึมสีทิธทิีจ่ะไดรบัเงนิรางวลัจากจาํเลย จาํเลยจะอางขอกําหนด
นี้เพื่อไมจายเงินรางวัลใหแกโจทกหาไดไม 

บทสรุป  
กลาวโดยสรุป โดยที่กฎหมายอาญานั้นเปนกฎหมายที่กําหนดหลักการเพื่อ

คุมครองสังคม การที่นําเสนอหลักการของกฎหมายอาญาเกี่ยวกับหลักเกณฑและ
บทกาํหนดโทษสาํหรบัผูกระทําความผดิฐานแจงความเทจ็ ยกัยอก และรบัของโจรนัน้ 
ก็เพื่อใหประชาชนท่ีติดตามขาวสารจากส่ือตาง ๆ ไดมีความรูและความเขาใจใน
หลักการทางกฎหมายดังกลาว และเพื่อเปนอุทาหรณไมใหมี
บคุคลใดคิดทีจ่ะกระทําความผิด หรอืเกิดความเกรงกลัวและไมกลาที่
จะกระทําความผิด เมื่อไดรับรูและตระหนักถึงผลของการกระทํา
ความผิดและบทลงโทษแลว หรอืไมคดิทีจ่ะฟองรองดาํเนินคดเีพือ่
กลัน่แกลงใหบคุคลใดตองรบัโทษหรอืรบัโทษหนักขึน้ เพราะรูแลว
วาการกระทําเชนนั้นเปนความผิดอาญาและตองรับโทษ 

อยางไรก็ดี สําหรับกรณีพิพาทเร่ืองสลากกินแบงรัฐบาล
ระหวางครปูรชีา ใครครวญ กบั รอยตาํรวจโท จรญู วมิลู นัน้ ขณะนี้
ยงัไมเปนท่ียตุ ิดังนัน้ จงึเปนเรือ่งของศาลและกระบวนการยุตธิรรมทีจ่ะตองพสิจูนเพือ่
คนหาความจริงและพิจารณาพิพากษาเพ่ือใหเกิดความยุติธรรมแกทั้งสองฝายตอไป 
เพื่อยุติปญหาขอพิพาทนั้น รวมทั้งสรางความเชื่อมั่น และความศรัทธาจากประชาชน
ที่มีตอกระบวนการยุติธรรมสืบตอไป

จะตองพิสจนเพ่ือ

เอกสารอางอิง

•   เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ “กฎหมายอาญาภาคความผิด เลม ๓” สํานักพิมพ พลสยามพริ้นติ้ง (ประเทศไทย) 
๒๕๕๐.

•   วเิชียร ดเิรกอดุมศกัดิ ์“หลกักฎหมายและแนวคาํพพิากษาฎกีาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑ – ๒๐๕”
กรุงเทพฯ : แสงจันทรการพิมพ, ๒๕๕๙.

•   วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ “หลักกฎหมายและแนวคําพิพากษาฎีกาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๐๖ 
- ๓๙๘” กรุงเทพฯ : แสงจันทรการพิมพ, ๒๕๕๙.

•   กระบวนการรบัเงนิรางวลั สาํนกังานสลากกนิแบงรฐับาล สบืคนจาก http://www.glo.or.th/ewt_news.
php?nid=109 เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑.

•   ระบบสืบคนคําพิพากษา คําสั่งคํารองและคําวินิจฉัยศาลฎีกา สืบคนจาก http://deka.supremecourt.
or.th/ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑.

•   ประมวลกฎหมายอาญา   
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๑ ๑๗๓

เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ
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การยื่นฟองคดีและสงคําคูความ
และเอกสารโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส  

   (Electronic Filing System : EFS)
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๑๑๗๔

การยื่นฟองคดีและสงคําคูความและเอกสารโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส  
(Electronic Filing System : EFS)

จุลนิติ

 คอลมันเกร็ดกฎหมายนารูฉบบันีจ้งึขอเสนอเร่ือง “ระบบการย่ืนฟองคดีและสงคาํคูความและ
เอกสารโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส (Electronic Filing System : EFS)” เพื่อใหผูอานไดมีความรู
ความเขาใจถึงหลักเกณฑในการการยื่นฟองคดีทางระบบรับสงอิเล็กทรอนิกสไดอยางถูกตอง ดังนี้ 

  ๑. ผูมีสิทธิลงทะเบียนเขาใชระบบรับสงอิเล็กทรอนิกส ไดแก
        (๑) คูความ
        (๒) ทนายความ
      หมายเหตุ ขณะนี้ระบบยังไมเปดใหบริการประเภทท่ีเปนคูความ

  ๒. ประเภทคดีที่เปดใหยื่นฟองผานระบบอิเล็กทรอนิกสไดแก
       (๑) ซื้อขาย 
       (๒) เชาทรัพย 
       (๓) จํานอง จํานํา หรือคํ้าประกัน  
      (๔) กูยืม 
      (๕) เชาซื้อ  
        (๖) บัตรเครดิต

 ๓.  การลงทะเบียน
        ผูขอใชระบบตองกรอกขอมลูในคาํขอลงทะเบยีนเพือ่ใชระบบรบัสงอเิลก็ทรอนกิสใหถกูตอง
ครบถวนบนระบบรับสงอเิล็กทรอนกิสทีส่าํนกังานศาลยตุธิรรมเปดใหบรกิาร (https://efiling.coj.go.th) 
และแนบเอกสารประกอบการลงทะเบียนโดยการอัพโหลด (upload) บนระบบรับสงอิเล็กทรอนิกส 
(e-filing)

         เอกสารประกอบการลงทะเบียนมีดังนี้
    -  บัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
    -  บตัรประจําตวัสมาชิกสภาทนายความ หรอืใบอนญุาตใหเปนทนายความ (ในกรณทีีผู่ขอใช
ระบบเปนทนายความ)
    -  บัตรประจําตัวขาราชการ (ในกรณีที่ผูขอใชระบบเปนพนักงานอัยการ)
    -  ภาพถาย
    เมื่อลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ ศาลจะอนุญาตใหเปนผู ใชระบบ โดยสงชื่อผู ใชระบบ 
(Username) และ “รหัสผาน” (Password) ผานทางอีเมล (e-Mail) หรือเอสเอ็มเอส (SMS) 
ทางโทรศพัทเคลือ่นท่ีตามหมายเลขท่ีไดลงทะเบียนไว ซึง่การเขาใชระบบในแตละคร้ัง ผูยืน่คําขอตองใช 
Username และ Password รวมท้ังรหัสผานแบบใชครั้งเดียว (OTP) ที่สงไปยังโทรศัพทเคล่ือนท่ี
ที่ลงทะเบียนไว โดยตามขอ ๕ แหงขอกําหนดประธานศาลฎีกาฯ นี้ไดกําหนดวาวิธีการดังกลาว
ถอืเปนการลงลายมอืช่ืออเิลก็ทรอนิกสอนัสอดคลองกบัพระราชบญัญตัวิาดวยธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส 
พ.ศ. ๒๕๔๔ และฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๑ ๑๗๕

เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

   เมือ่ผูใชระบบไดลงทะเบยีนแลว ใหนาํเอกสารประกอบการลงทะเบยีนมาแสดงตอเจาหนาที่
ดวยตนเองพรอมใหตวัอยางลายมอืชือ่ไวเปนหลกัฐาน ภายในวนันัดแรกของคดีทีผู่ใชระบบไดยืน่คําฟอง
ทางระบบรับสงอิเล็กทรอนิกสเปนคดีแรก 
   การลงทะเบียนของผูใชระบบใหมีอายุ ๓ ป เมื่อครบกําหนดแลวใหผูใชระบบตออายุ
การลงทะเบียนตามวิธีการที่กําหนดไวในระบบรับสงอิเล็กทรอนิกส

 ๔. การยื่นคําฟอง และสงหมายเรียกและสําเนาคําฟองใหจําเลย
   ผูใชระบบอาจยื่นคําฟองตั้งตนคดีทางระบบรับสงอิเล็กทรอนิกสไดตลอดเวลาที่ระบบ
เปดใชงาน การยืน่คาํฟองใหถอืวาเสรจ็สมบรูณตอเมือ่ผูใชระบบไดปฏบิตัถิกูตองตามข้ันตอนและชําระ
คาธรรมเนียมศาล และคาใชจายในการดําเนินคดีครบถวนตามข้ันตอนท่ีกําหนดไวในระบบรับสง
อิเล็กทรอนิกส
   ผูใชระบบตองกรอกขอความในแบบฟอรม
คําฟองออนไลน ใหถูกตองครบถวน และแนบเอกสาร
ประกอบการย่ืนคําฟอง โดยการอัพโหลด (upload) 
บนระบบรับสงอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้ ผูใชระบบตองจัด
เตรียมเอกสารในการยื่นคําฟองใหพรอม โดยจัดทําหรือ
แปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปแบบของขอมูล
อเิลก็ทรอนิกสทัง้หมด และบันทกึขอมูลเปนไฟล PDF/A 
โดยไฟลทัง้หมดตองมขีนาดไมเกนิ ๓๐ MB ในกรณีแปลง
เอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมลูอเิลก็ทรอนิกส 
ใหจัดเตรียมขอมูลอิเล็กทรอนิกสดวยมาตรฐานข้ันตํ่า
สาํหรบัความละเอยีดของภาพ (RESOLUTION) ของภาพ
ลายเสนหรือภาพขาวดํา อยางนอย ๒๐๐ จุดตอนิ้ว 
(Dot per inch หรือ dpi)  
   ในกรณีทีเ่อกสารใดตองไดรบัการลงลายมือชือ่
โดยผูใชระบบ เชน ใบแตงทนายความ หรือบัญชีพยาน ผูใชระบบตองลงลายมือชื่อในเอกสารดังกลาว
ใหครบถวนกอนที่จะอัพโหลด (upload) บนระบบรับสงอิเล็กทรอนิกส หรือเอกสารที่บคุคลภายนอก
ตองลงลายมือชื่อ เชน หนังสือมอบอํานาจ หรือใบแตงทนายความ ตองมีการลงลายมือชื่อของบุคคล
ภายนอกครบถวนแลวกอนที่ผูใชระบบจะอัพโหลด (upload) บนระบบรับสงอิเล็กทรอนิกส และถือวา
ผูใชระบบไดรับรองแลววา ผูใชระบบมีเอกสารดังกลาวอันเปนตนฉบับอยูในครอบครอง
   คําฟองและเอกสารที่ไดยื่นทางระบบรับสงอิเล็กทรอนิกสใหถือวาเปนการยื่นเปนหนังสือ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๑๑๗๖

การยื่นฟองคดีและสงคําคูความและเอกสารโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส  
(Electronic Filing System : EFS)

จุลนิติ
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เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๑

คําคมคําคม

จุลนิติ๑๗๘

พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

พระราชทานแกผูสําเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วันท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๑๓

“...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม 

ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคนทั้งชาต ิ

ถือไดวา ทุกคนแบงหนาที่กันทําประโยชนใหแกชาต ิ

ตามความถนัดและสามารถ และตางคนตางก็ได

เกื้อกูลกันและกัน ไมมีผูใดจะอยูไดและทํางานใหแก

ประเทศชาติไดโดยลําพังตนเอง...”
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หนาตางโลก: The Knowledge Windows

จุลนิติ

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

                          รัฐสภา 
ของสาธารณรัฐสิงคโปร�  

 รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐสิงคโปร ค.ศ. ๑๙๖๕  กําหนดให
รฐัสภาสิงคโปรเปนองคกรฝายนติบิญัญตัขิองรัฐโดยมีทีม่าหลากหลาย 
และมอีาํนาจหนาทีใ่นการตรากฎหมายและการตรวจสอบและถวงดลุ
ฝายบรหิารตามหลักการแบงแยกองคผูใชอาํนาจอธปิไตย (Separation 
of Powers) เชนเดียวกันกับองคกรฝายนิตบิญัญัตขิองนานาประเทศ 
อยางไรก็ตาม รัฐสภาสิงคโปรมีลักษณะท่ีไดรับอิทธิพลจากระบบ
รัฐสภาอังกฤษที่เรียกวาระบบ “Westminster System” จากการ
เปนอาณานิคมของอังกฤษผสมกับระบบประธานาธบิด ี (Presidential 
System) ที่ไดรับการพัฒนาจากบริบททางการเมืองภายหลังจาก
ทีไ่ดรบัเอกราชอยางสมบรูณ ดงันัน้ ความสมัพนัธของฝายนติิบัญญตัิ
กบัฝายบรหิารจงึมลีกัษณะเปนการผสมผสานกนัระหวางระบบรฐัสภา
และระบบประธานาธิบดี
 ในการพจิารณาอาํนาจหนาทีข่องรฐัสภาสงิคโปรน้ัน นอกจาก
ที่ ได มีการกําหนดไว ในรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐสิงคโปร  
ค.ศ. ๑๙๖๕ แลว ยังตองพิจารณาศึกษาเพ่ิมเติมจากขอบังคับ
การประชุมรัฐสภา (Standing Orders of Parliament) รัฐบัญญัติ

หนาตางโลก: The Knowledge Windows

ตอนที่ ๒

(ตอจากตอนที่แลว)
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๑๑๘๐

รัฐสภาของสาธารณรัฐสิงคโปร์
ตอนที่ ๒

จุลนิติ

วาดวยอํานาจหนาที่ เอกสิทธ์ิและความคุมกันของรัฐสภา (Parliament (Power, Privileges and 
Immunities) Act) และกฎหมายอื่น ขอบังคับประธานรัฐสภา ตลอดจนธรรมเนียมและทางปฏิบัติของ
รัฐสภาอื่น ๆ ประกอบกัน
  สาํหรบัในบทความตอนน้ี จะไดกลาวถงึบทบาทอํานาจหนาทีใ่นทางนิตบิญัญตัแิละกระบวนการ
ตรากฎหมายของรัฐสภาสิงคโปร ตามท่ีรัฐธรรมนูญไดกําหนดใหรัฐสภาเปนองคกรผูใชอํานาจ
ในทางนิติบัญญัติ โดยการพิจารณาและใหความเห็นชอบรางรัฐบัญญัติและไดรับความเห็นชอบจาก
ประธานาธิบดี๑ 

การเสนอรางรัฐบัญญัติ

 รางรัฐบญัญตัขิองสิงคโปรจะเสนอไดกแ็ตโดยคณะรัฐมนตรีซึง่เสนอในนามของรัฐบาล เรียกวา 
“Government bills” และเสนอโดยสมาชิกรัฐสภา เรียกวา “Private member’s bills”๒ ทั้งน้ี 
โดยหากเปนรางรฐับญัญตัทิีม่ลีกัษณะเปนรางกฎหมายเกีย่วดวยการเงนิตามรฐัธรรมนญู จะเสนอไดกรณี
เฉพาะท่ีมคีาํแนะนําของประธานาธิบดใีหเสนอรางรัฐบัญญตัไิดเทานัน้๓  นอกจากน้ี ยงัมกีรณีทีน่าสนใจ
คือรัฐธรรมนูญสิงคโปรไดกําหนดไวโดยชัดแจงวา กรณีที่เปนรางรัฐบัญญัติที่กําหนดเกี่ยวกับคาปรับ 
หรือคาธรรมเนียมในการบริการของรัฐ จะไมถือวาเปนบทบัญญัติที่ทําใหรางรัฐบัญญัตินั้นเปน
รางกฎหมายเกี่ยวดวยการเงิน๔

 ในกรณีรางรัฐบัญญัติที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรี จะตองสงรางใหสมาชิกรัฐสภาศึกษาลวงหนา
เปนเวลาอยางนอย ๒ วัน โดยไมนับรวมวันที่สงเรื่องแจง สําหรับในกรณีเปนรางรัฐบัญญัติที่เสนอโดย
สมาชิกรัฐสภา จะตองแจงลวงหนาเปนเวลาอยางนอย ๔ วัน๕ 

กระบวนการตรากฎหมายของรัฐสภาสิงคโปร
 
 สาํหรบักระบวนการตรากฎหมายในระบบงานรฐัสภาสงิคโปร มลีาํดบัการพจิารณา ๓ วาระ 
แบงออกเปน ๕ ขั้นตอน โดยลําดับดังนี้๖

  การพิจารณาวาระที่หนึ่ง (first Reading) 

  ในข้ันนี ้ผูเสนอรางรัฐบญัญตัจิะอานช่ือรางรัฐบญัญตั ิและช้ีแจงหลักการและสาระสําคญัตลอดจน
เจตนารมณของรางรัฐบัญญัติเทานั้น โดยยังไมมีการอภิปรายและลงมติ๗

๑Constitution of the Republic of Singapore 1965; section 58 (1).
๒Parliament of Singapore, FUNCTIONS, [online](2018), available from: https://www.parliament.gov.sg/

about-us/parliament-information/functions [2018, May 1]. 
๓Constitution of the Republic of Singapore 1965; section 59 (2).  
๔Constitution of the Republic of Singapore 1965; section 59 (3). 
๕Standing Order of the Parliament of Singapore, No.66 paragraph (2). 
๖Parliament of Singapore, Parliament of Singapore, (Singapore, Parliament of Singapore: 2013, P.45. 
๗Standing Order of the Parliament of Singapore, No.67.
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๑ ๑๘๑

หนาตางโลก: The Knowledge Windows

จุลนิติ

 การพิจารณาวาระที่สอง (Second Reading) 

  ในการพิจารณาวาระที่สอง ที่ประชุมรัฐสภาจะไดอภิปรายสาระสําคัญและเจตนารมณ
แหงรางรัฐบัญญัติ โดยยังมิไดพิจารณาถึงเน้ือหารายมาตรา จากน้ัน หากเห็นชอบจะมีการลงมติ 
เพ่ือใหคณะกรรมาธิการเต็มสภา (Committee of the whole parliament) พิจารณา๘ หรือ
ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ (Selected Committee) พิจารณารางรัฐบัญญัติตอไป แลวแตกรณี๙

 การพิจารณาขั้นกรรมาธิการ (Committee Stage) 

  ในการพิจารณาขั้นกรรมาธิการนี้เปนการพิจารณาเนื้อความแหงรางรัฐบัญญัติโดยละเอียด
โดยสมาชิกรัฐสภาสามารถเสนอคําแปรญัตติแกไขเพ่ิมเติมรางรัฐบัญญัติไดในช้ันน้ี หากเปนกรณี
การพจิารณาโดยคณะกรรมาธกิารวสิามญัจะมกีารรบัฟงความคดิเหน็ของประชาชนประกอบการพจิารณา
รางรัฐบัญญัติดวย จากนั้นเมื่อพิจารณาเสร็จแลวจะไดเขาสูขั้นการรายงานตอที่ประชุมรัฐสภาตอไป

  ขั้นรายงานตอที่ประชุมรัฐสภา (Report Stage) 

 ในกรณีที่เปนการพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการเต็มสภา รัฐมนตรีเจาของรางรัฐบัญญัติ
จะรายงานสรปุผลการพจิารณาตอสภาวาไดมกีารแกไขเนือ้ความแหงรางรฐับญัญตัหิรอืไม สาํหรบักรณี
ทีเ่ปนการพจิารณาโดยคณะกรรมาธิการวิสามญัพจิารณารางรฐับญัญตั ิจะมกีารเสนอรายงานการพิจารณา
ของคณะกรรมาธิการตอสภาเพื่อพิจารณา หากที่ประชุมรัฐสภามีมติเห็นชอบตามรางรัฐบัญญัติ
ที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลวตามที่เสนอ จะเขาสูกระบวนการพิจารณาในวาระที่สามตอไป 
หากไมเห็นชอบยอมมีผลใหเขาสูกระบวนการในขั้นกรรมาธิการอีกครั้งหนึ่ง๑๐

 การพิจารณาวาระที่สาม (Third Reading) 

  เมือ่รางรฐับญัญตัไิดรบัการรายงานตอรฐัสภาและทีป่ระชมุมมีตใิหเขาสูการพจิารณาวาระทีส่าม
ในชั้นนี้อาจมีการเสนอขอแกไขเพิ่มเติมเนื้อความในรางรัฐบัญญัติ (Minor Amendments) อีกได
โดยข้ันตอนจะยอนกลับเขาสูชั้นกรรมาธิการอีกคร้ัง๑๑ จากน้ันที่ประชุมรัฐสภาจะออกเสียงลงมติ
ในวาระที่สามใหรางรัฐบัญญัติไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาเพื่อเขาสูขั้นตอนในลําดับตอไป๑๒

 เมื่อรางรัฐบัญญัติไดผานการพิจารณาและใหความเห็นชอบจากรัฐสภาแลว ในบางกรณี
อาจมกีารสงรางรฐับญัญตัไิปยงั Presidential Council for Minority Rights เพือ่พจิารณาตรวจสอบ
เนื้อความแหงรางรัฐบัญญัติวามีความตอนใดท่ีมีลักษณะเปนการเลือกประติบัติ (Discrimination) 
โดยไมเปนธรรมตอบุคคลสวนนอยดวยเหตุแหงการนับถือศาสนาหรือเหตุเชื้อชาติหรือไม๑๓ 

๘Standing Order of the Parliament of Singapore, No.73. 
๙Standing Order of the Parliament of Singapore, No.70 paragraph (3). 
๑๐Standing Order of the Parliament of Singapore, No.76. และ Standing Order of the Parliament of Singapore, 

No.80. 
๑๑Parliament of Singapore, How Are Laws Made? , [online](2018), available from: https://www.parliament.

gov.sg/visit-learn/educational-resources [2018, May 1]. 
๑๒Standing Order of the Parliament of Singapore, No.81.
๑๓Standing Order of the Parliament of Singapore, No.83 paragraph (1).
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๑๑๘๒

รัฐสภาของสาธารณรัฐสิงคโปร์
ตอนที่ ๒

จุลนิติ

  โดยรางรัฐบัญญัติที่ไมตองสงตรวจสอบการเลือกประติบัติ ไดแก๑๔ 

 (๑) รางรัฐบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน
 (๒) รางรัฐบัญญัติที่นายกรัฐมนตรีรับรองวาเกี่ยวของกับการปองกันประเทศและความม่ันคง
หรือความปลอดภัยสาธารณะ หรือเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอย
 (๓) รางรัฐบญัญตัทิีน่ายกรัฐมนตรีรบัรองวาเปนกรณีจาํเปนเรงดวนและไมกระทบตอประโยชน
สาธารณะ

  ทั้งนี้ หากมีลักษณะเปนการเลือกประติบัติจะมีการสงรางรัฐบัญญัติใหรัฐสภาแกไขเพิ่มเติม
เพื่อไมใหมีลักษณะเปนการเลือกประติบัติตอไป ซึ่งจะกระทําโดยคณะกรรมาธิการเต็มสภา๑๕  

 หากเปนกรณีที่รางรัฐบัญญัติมิไดมีลักษณะเปนการเลือกประติบัติขางตน จะมีการเสนอ
รางรัฐบัญญัติตอประธานาธิบดีเพื่อลงนามใหความเห็นชอบประกาศใชบังคับเปนกฎหมายตอไป๑๖ 
สําหรับกระบวนการตรากฎหมายของรัฐสภาสิงคโปรดังไดอธิบายขางตน สามารถสรุปรายละเอียด
ดังปรากฏตามแผนภาพ ดังตอไปนี้๑๗

๑๔Parliament of Singapore, How Are Laws Made?, https://www.parliament.gov.sg/visit-learn/educational-
resources.

๑๕Standing Order of the Parliament of Singapore, No.83  paragraph (2).
๑๖Standing Order of the Parliament of Singapore, No.81 paragraph (3).
๑๗ที่มา : Parliament of Singapore, How Are Laws Made? , [online](2018), available from: https://www.parliament.

gov.sg/visit-learn/educational-resources [2018, May 1].
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๑ ๑๘๓

หนาตางโลก: The Knowledge Windows

จุลนิติ

๖
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๑

คําคมคําคม

จุลนิติ

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

ในพิธีเปดงานชุมนุมลูกเสือแหงชาติ คร้ังท่ี ๖

ณ คายลูกเสือวชิราวุธ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

วันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๑๒

๑๘๔

“...ในบานเมืองนัน้ มีทั้งคนดีและคนไมดี

ไมมีใครจะทําใหทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด. 

การทําใหบานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย

จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนด ีหากแตอยูที่การสงเสริมคนด ี

ใหคนดีไดปกครองบานเมือง และควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ 

ไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได...”
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๑ ๑๘๕จุลนิติ

แนะนําเว็บไซต

เปนสวนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจในความ
รับผิดชอบ คือ การสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีความเขมแข็ง มีศักยภาพในการใหบริการ
สาธารณะ โดยการพัฒนาและใหคําปรึกษาแนะนําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในดานการบริหารงานบุคคล การจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น การเงิน การคลัง และการบริหารจัดการ 
ใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ

htttttttp://www.dla.go.th
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการบริหารจัดการ
กาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนหนวยงาน
ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยมีภารกิจ
เกี่ยวกับการวิเคราะห กลั่นกรอง และทําความเห็นเกี่ยวกับการใหร
คํารับรองโครงการที่ลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกตามกลไก
การพัฒนาที่สะอาด รวมทั้งติดตามประเมินผลโครงการที่ไดรับ
คํารับรอง นอกจากนี้ยังมีการสงเสริมการพัฒนาโครงการ และ
การตลาดซ้ือขายปริมาณกาซเรือนกระจกที่ไดรับการรับรอง 
เปนศูนยกลางขอมูลที่เกี่ยวกับสถานการณดําเนินงานดานกาซ
เรือนกระจก จัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับโครงการท่ีไดรับคํารับรอง
และการขายปริมาณกาซเรอืนกระจกที่ไดรบัการรับรอง สงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ ตลอดจนใหคําแนะนําแกหนวยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนเก่ียวกับการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก 

htttttttp://www.tgo.or.r.rr.r th
องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการรรมหาชน)

¨ØÌÒÃÑμ¹ �  Ç§É �¹ŒÍÂ  
à¨ŒÒ¾¹Ñ¡§Ò¹ºÑ¹·Ö¡¢ŒÍÁÙÅÍÒÇØâÊ
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แนะนําเว็บไซต

พ.ค. - มิ.ย. ๖๑๑๘๖ จุลนิติ

กอตั้งขึ้นจากความคิดริเริ่มของนายชํานาญ  ยุวบูรณ อดีต
นายกเทศมนตรีนคร กรุงเทพมหานคร ขณะท่ีเปนหัวหนา
คณะผูแทนนครกรุงเทพฯ เดินทางไปรวมการประชุมใหญ
สหพันธเทศบาลนานาชาติ ครั้งที่ ๒๔ ที่นครเบอรลิน ประเทศ
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมันตะวันตก เมื่อป พ.ศ. ๒๕๐๒ และ
เมื่อกลับมาไดนําแนวความคิดท่ีจะใหเทศบาลในประเทศไทย
ไดรวมตัวกันในรูปแบบของสมาคมเพ่ือรวมกันดําเนินกิจการ
ตาง ๆ สงเสริมการบริหารงานของเทศบาล รวมท้ังเพ่ือท่ีจะ
ไดใหมีการแลกเปลี่ยนความรูในดานวิชาการและใหมีการ
ชวยเหลือซ่ึงกันและกนั

สมาคมฯ อยูในความอุปถัมภของกระทรวงมหาดไทย เปน
หนวยราชการบริหารสวนทองถิ่นแบบเทศบาลและเมืองพัทยา
รวมทั้งกรุงเทพมหานคร จดทะเบียนเปนสมาคม เมื่อวันที่ ๑๑
พฤศจิกายน ๒๕๓๖ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความรวมมือ
และความสัมพันธอันดีระหวางเทศบาลและองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งเปนสมาชิกของสมาคมสันนิบาต
เทศบาล  

เปนองคกรไมแสวงหากําไร จัดตั้งขึ้นโดย ภก.ดร. แสงสุข  
พิทยานุกูล นักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จจากการเปนผูนําเสนอ
ผลิตภัณฑเวชสําอาง จากประสบการณและความสําเร็จที่ผานมา
ทําใหเกิดแรงบันดาลา ใจที่จะสรางการศึกษารูปแบบใหม (Model) 
ในการปนผูประกอบการไทยรุนใหม ๆ ที่มีไฟแรงและปรารถนา
จะเลือกอาชีพผูประกอบการมากกวาลูกจาง เปนหลักสูตรดาน
การบริหารธุรกิจ วิธีการเรียนการสอนนั้นผูเรียนจะตองจัดตั้งธุรกิจ
ของตนเองมากอนสมัครเรียนระยะหนึ่งแตมีผลประกอบการต่ํากวา
เปาหมาย ผูเรียนทุกคนจะไดฝกปฏิบัติการกับนักธุรกิจช้ันนําท่ี
โรงเรียนเชิญมาเปนท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ และผูเรียนตองเขาพบ
นักธุรกิจช้ันนําท่ีโรงเรียนจัดหาให รายงานผลประกอบการเปน
ระยะ ๆ ขอคําปรึกษาแนะนํา รวมทั้งถายทอดประสบการณ
ใหผูเรียน ผูสนใจสามารถเขามาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
http://www.schoolbis.com

htttttttp://www.nmt.or.r.rr.r th
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย

htttttttp://www.schoolbis.com
โรงเรียนบมเพาะธุรกิจบีไอโ เอส
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