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บรรณาธิการแถลง

 วารสาร “จุลนิติ” ปที่ ๑๕ ฉบับที่ ๔ ประจําเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้  
กองบรรณาธิการไดพิจารณาเห็นถึงความสําคัญของการปฏิรูปประเทศตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน ซึ่งไดกําหนดใหมีการปฏิรูปประเทศในดานตาง ๆ รวม ๗ ดาน 
อันประกอบดวย ดานการเมือง ดานการบริหารราชการแผนดิน ดานกฎหมาย ดานกระบวนการยุติธรรม 
ดานการศึกษา ดานเศรษฐกิจ และดานอ่ืน ๆ จึงเห็นควรดําเนินการจัดทําเปนวารสารชุด “การปฏิรูป
ประเทศตามรัฐธรรมนูญ” รวมจํานวน ๖ ฉบับ ซึ่งเนื้อหาในแตละฉบับนั้นจะไดนําเสนอขอมูลที่เกี่ยวกับ
การปฏิรูปประเทศในแตละดานอยางครบถวนสมบูรณ รวมท้ังเพ่ือใหสอดคลองกับการท่ีรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยท่ีไดกําหนดให “วุฒิสภา” ชุดใหมตามบทเฉพาะกาลมาตรา ๒๖๙ มีหนาที่
และอํานาจติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศดังกลาว
 สําหรับวารสาร “จุลนิติ” ปที่ ๑๕ ฉบับที่ ๔ ประจําเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ซึ่งจะเปนฉบับที่ ๔ ในจํานวนทั้งหมด ๖ ฉบับ ไดกําหนดประเด็นหลักในหัวขอเรื่อง “การปฏิรูปประเทศ
ดานกฎหมาย” ตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ หมวด ๑๖ การปฏริปูประเทศ 
มาตรา ๒๕๘ ค. ดานกฎหมาย ซึ่งไดกําหนดใหมีกลไกใหดําเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
หรือขอบังคับตาง ๆ ที่ใช บังคับอยู ก อนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ให สอดคลองกับหลักการ
ตามมาตรา ๗๗ และพัฒนาใหสอดคลองกับหลักสากล โดยใหมีการใชระบบอนุญาตและระบบ
การดําเนินการโดยคณะกรรมการเพียงเทาที่จําเปน เพื่อใหการทํางานเกิดความคลองตัว โดยมี
ผูรับผิดชอบที่ชัดเจน และไมสรางภาระแกประชาชนเกินความจําเปน เพิ่มความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ และปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใหมีการปฏิรูประบบการเรียนการสอนและ
การศึกษาอบรมวิชากฎหมายเพื่อพัฒนาผูประกอบวิชาชีพกฎหมายใหเปนผูมีความรอบรู มีนิติทัศนะ 
และยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมาย ตลอดจนใหมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลกฎหมาย
ของรัฐโดยใชเทคโนโลยีตาง ๆ เพื่อใหประชาชนเขาถึงขอมูลกฎหมายไดสะดวก และสามารถเขาใจ
เนือ้หาสาระของกฎหมายไดงาย และจดัใหมกีลไกชวยเหลอืประชาชนในการจดัทาํและเสนอรางกฎหมาย
 ดังนั้น เพื่อใหทราบถึงแนวทางในการปฏิรูปประเทศดานกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ กองบรรณาธิการจะไดทําการสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ 
ตลอดจนทรรศนะและขอเสนอแนะอันจะเปนประโยชนตองานดานนิตบิญัญตัขิองสภานิตบิญัญตัแิหงชาติ
จากผูทรงคณุวฒุทิีม่คีวามรูและความเชีย่วชาญทีเ่กีย่วของ อาทิ ศาสตราจารยพเิศษ ดร.กมลชยั รตันสกาววงศ 
กรรมการกฤษฎีกา และประธานกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง นางพงษสวาท กายอรุณสุทธ์ิ 
รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และศาสตราจารย ดร.นนัทวัฒน บรมานันท กรรมการปฏิรปูประเทศ
ดานกฎหมาย สําหรับบทความทางวชิาการอื่น ๆ ใครขอนําเสนอบทความเร่ือง “ปฏิรูปกฎหมายสูปฏิรูป
ประเทศ” ซึ่งศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกํากับ
การปฏิรูปกฎหมาย ปาฐกถาในงานสัมมนา “Thai Law Reform ปฏิรูปกฎหมายสูปฏิรูปประเทศ” 
และสําหรับเน้ือหาในสวนอ่ืน ๆ ยังคงความเขมขนดวยขอมูลทางวิชาการดานกฎหมายท่ีเปนประโยชน
ตองานในดานนิติบัญญัติของสภานิติบัญญัติแหงชาติอีกมากมาย
 กองบรรณาธิการขอขอบคุณผูอานทุกทานท่ีไดกรุณาติดตามผลงานของวารสาร “จุลนิติ” ดวยดี
เสมอมา ซึ่งเราพรอมท่ีจะทําหนาที่คัดสรรบทความและสรางสรรคผลงานทางวิชาการดานกฎหมาย
ที่เปนประโยชนเพื่อนําเสนอแกผูอานทุกทานตอไป
    
                                                                  กองบรรณาธิการ

                                                                           สิงหาคม ๒๕๖๑
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 “...กฎหมายไทยนั้นไดรับความเชื่อถือยกยองทั่วไปในนานาประเทศ 

วาเปนกฎหมายที่มีมาตรฐานสูง อํานวยความยุติธรรมและความเที่ยงตรงถูกตอง

ไดเปนอยางเยี่ยม ขอนี้ นักกฎหมายไทยยอมทราบและภาคภูมิใจอยูดวยกันแลว 

แตมีขอเท็จจริงอยูขอหนึ่งวา กฎหมายทั้งปวงจะธํารงความยุติธรรมและถูกตอง

เที่ยงตรง หรือจะธํารงความศักดิ์สิทธิ์และประสิทธิภาพเต็มเปยมอยูไดหรือไม

เพียงไรนั้น ขึ้นอยูกับการใช คือถาใชใหไดถูกวัตถุประสงคหรือเจตนารมณ

ของกฎหมายนัน้ ๆ  จริงแลว กจ็ะทรงความศักดิ์สิทธิแ์ละประสิทธิภาพอันสมบูรณ

ไวได แตถาหากนําไปใชใหผิดวัตถุประสงคและเจตนารมณ โดยการพลิกแพลง

บิดพลิ้วใหผันผวนไปดวยความหลงผิดดวยอคติ หรือดวยเจตนาอันไมสุจริต

ตาง ๆ กฎหมายก็เสื่อมความศักดิ์สิทธิ์และประสิทธิภาพลงทันที และกลับกลาย

เปนพิษเปนภยัแกประชาชนอยางใหญหลวง ผูทีต่องการจะใชกฎหมายสรางสรรค

ความผาสุกสงบและความเปนปกแผนกาวหนาของประชาชนและบานเมือง

จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองรักษาวัตถุประสงคอันจริงแทของกฎหมายแตละฉบับ

ไวใหแนวแนเสมอไป อยางไมมีขอแมประการใด ๆ พรอมทั้งตองรักษาอุดมคติ 

จรรยา ความสุจริต และมโนธรรมของนักกฎหมายไวโดยรอบคอบเครงครัด 

เสมอดวยรักษาชีวิตของตนเอง กฎหมายไทยจึงจะทรงคุณคาอันสมบูรณบริบูรณ 

เปนที่เชื่อถือยกยองอยูโดยตลอดไดไมตองกลายเปนกฎหมายโบราณลาสมัย 

ดังที่มีเสียงวิพากษวิจารณเกิดขึ้นในบางครั้งบางคราว...”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
 ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแกผูสอบไลไดตามหลักสูตรของสํานักอบรมศึกษากฎหมาย

แหงเนติบัณฑิตยสภา
ณ อาคารใหม สวนอัมพร

วันอังคารที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๒๐
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จุลนิติ
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 หากจะกลาวถึงเรื่อง “การปฏิรูปกฎหมาย” แลว มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
มีการกําหนดวัตถุประสงคใหเปนที่ชัดเจนวาจะเปนการปฏิรูปเพื่อนําไปสูเปาหมาย
ในดานใด และหากจะยอนอดีตไปเม่ือ ๑๒๐ ปกอน ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ เมื่อครั้งพระองคไดมีพระราชดําริจะทําการปฏิรูป
กฎหมายนั้นไดทรงประกาศวา “การที่จะชักชวนทานทั้งหลายใหมา “Reform” กันนี้ 
ก็เพื่อที่จะใหประเทศของเราเจริญรุงเรืองทัดเทียมนานาอารยประเทศ และประเทศอื่น
เขาจะไดไมมาขมขู” นั่นหมายความวา พระองคทรงมีวัตถุประสงคเพื่อตองการยกระดับ
ประเทศไทยและเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันกับนานาอารยประเทศ ดงัน้ัน หากประเทศไทย
ในวันนี้ตองการจะปฏิรูปกฎหมาย วัตถุประสงคก็ตองชัดเจนวาปฏิรูปเพ่ือใหเปนไป
ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ปฏิรูปเพื่อใหประเทศไทยเปน Thailand 4.0 หรือ
ปฏิรูปเพื่อใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ทั้งนี้ การพัฒนาประเทศไทยในระยะที่ผานมา 
กฎหมายไดถูกใชเปนเครื่องมือสําคัญในการจัดสรรประโยชนทางเศรษฐกิจและการเมือง 
ดงันัน้ ประเทศไทยจึงจําเปนตองกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายในการปฏิรปูกฎหมาย
ที่ชัดเจน ซึ่งหากพิจารณาเจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่จะปฏิรูปดานกฎหมายก็จะพบวา
มีความตองการใหมี “กฎหมายที่ดี” ที่สอดคลองกับบริบทของการพัฒนาประเทศ
 โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๑๖ 
การปฏริปูประเทศ มาตรา ๒๕๘ ค. ดานกฎหมาย ไดกาํหนดใหมกีลไกดาํเนนิการปรบัปรงุ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับตาง ๆ  ที่ใชบังคับอยูกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้
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ก.ค. - ส.ค. ๖๑๒ จุลนิติ

“การปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย”

ใหสอดคลองกับหลักการตามมาตรา ๗๗ และพัฒนาใหสอดคลองกับหลักสากล 
โดยใหมีการใชระบบอนุญาตและระบบการดําเนินการโดยคณะกรรมการเพียงเทาที่
จาํเปน เพือ่ใหการทาํงานเกดิความคลองตวั โดยมผีูรบัผดิชอบทีช่ดัเจน และไมสรางภาระ
แกประชาชนเกินความจําเปน เพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ และปองกัน
การทุจริตและประพฤติมชิอบ ใหมกีารปฏิรปูระบบการเรียนการสอนและการศึกษาอบรม
วิชากฎหมายเพื่อพัฒนาผูประกอบวิชาชีพกฎหมายใหเปนผูมีความรอบรู มีนิติทัศนะ 
และยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมาย ตลอดจนใหมีการพัฒนาระบบฐาน
ขอมูลกฎหมายของรัฐโดยใชเทคโนโลยีตาง ๆ เพื่อใหประชาชนเขาถึงขอมูลกฎหมาย
ไดสะดวก และสามารถเขาใจเนือ้หาสาระของกฎหมายไดงาย และจดัใหมกีลไกชวยเหลอื
ประชาชนในการจัดทําและเสนอรางกฎหมาย โดยมีคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
ทําหนาที่ดําเนินการเพ่ือปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของประเทศใหเปนไปตาม
รัฐธรรมนูญ และไดกําหนดเปาหมายในการปฏิรูปประเทศดานกฎหมายไว ๑๐ ประการ 
ดังนี้
 เปาหมายที่ ๑ ใหมีกลไกในการออกกฎหมายที่ดีและเทาที่จําเปน โดยการจัดทํา
กฎหมายเพ่ือกําหนดหลักเกณฑการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมายท่ีมีผลใชบังคับแลว 
การจัดใหมีกลไกตรวจสอบหนวยงานของรัฐในเรื่องผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย และกําหนด
เกณฑการพิจารณาในเรื่องระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ การกําหนดกรอบการใช
ดุลพินิจของเจาหนาที่ และการกําหนดโทษทางอาญา
 เปาหมายที่ ๒ ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายท่ีลาสมัยและเปนอุปสรรคตอการ
ดํารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชนดวยการจัดตั้ง “คณะกรรมการทบทวน
กฎหมายที่ลาสมัยและสรางภาระแกประชาชน” เพื่อทําหนาที่ในการพิจารณาทบทวน
กฎหมายที่ลาสมัย กอใหเกิดความเหลื่อมลํ้าและไมเปนธรรม
 เปาหมายที่ ๓ มีกลไกทางกฎหมายเพ่ือขจัดความเหล่ือมลํ้าและสรางความเปน
ธรรมในสงัคม ดวยการจดัตัง้ “คณะกรรมการลดความเหลือ่มลํา้และสรางความเปนธรรม
ในสงัคม” เพือ่พจิารณาเสนอแนะใหมกีารกาํหนดใหมาตรการและใหมกีารปรบัปรงุแกไข 
หรอืการพิจารณาผลักดนักฎหมายวิสาหกิจเพ่ือสงัคม เพือ่ใหเกิดกลไกในการดําเนินธุรกจิ
ที่มีการกระจายผลกําไรกลับคืนสูสังคมหรือชุมชนในพื้นที่ 
 เปาหมายที่ ๔ มีกลไกใหมีการตรากฎหมายเพ่ือเพิ่มความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ มีกิจกรรมการปฏิรูปที่สําคัญ ไดแก การจัดต้ัง “คณะกรรมการที่ปรึกษา
นโยบายภาษีอากรแหงชาติ” และกําหนดใหมีการใชเคร่ืองมือทางกฎหมายเพ่ือสงเสริม
และพฒันาความสามารถในการแขงขนัของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม และธรุกิจ
สตารทอัพอยางบูรณาการและเปนระบบ
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ก.ค. - ส.ค. ๖๑ ๓

บทนําบทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

 เปาหมายที่ ๕ พัฒนากระบวนการจัดทําและตรวจพิจารณารางกฎหมาย
ใหรวดเร็ว รอบคอบ และสอดคลองกับเง่ือนเวลาในการตรากฎหมายตามท่ีมีการรับฟง
ความคิดเห็นของผูมสีวนเก่ียวของพรอมปรับปรุงกระบวนการตรวจพิจารณารางกฎหมาย
ใหเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 เปาหมายที ่๖ มกีลไกใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทาํและเสนอรางกฎหมาย
หรือกฎที่มีความสําคัญ และจัดใหมีกลไกชวยเหลือประชาชนในการจัดทําและเสนอ
รางกฎหมาย รวมทั้งการใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน 
 เปาหมายที่ ๗ มีกลไกใหประชาชนเขาถึงกฎหมาย กฎ โดยสะดวก และเขาใจ
กฎหมายไดงาย รวมทั้งการพัฒนาระบบฐานขอมูลของกฎหมาย คําพิพากษาคําวินิจฉัย 
หรือการตีความกฎหมาย หรือกฎ ใหประชาชนเขาถึงไดโดยสะดวก ดวยการจัดใหมี
ระบบฐานขอมูลกฎหมายกลางของประเทศท่ีใชระบบอิเล็กทรอนิกส และตองวางระบบ
การเขาถึงขอมูลใหงายตอการใชงาน
 เปาหมายที่ ๘ ปฏิรูปการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชากฎหมาย 
เพื่อพัฒนานักกฎหมายใหเปนผูประกอบวิชาชีพที่ดี ดวยการแตงตั้ง “คณะกรรมการ
สภานติิศกึษาแหงชาติ” เพือ่จัดทาํนโยบายและกําหนดกรอบมาตรฐานสําหรบัการศึกษา
นติศิาสตร และการพฒันาหลกัสตูรการเรยีนการสอนในวชิานติศิาสตรเพือ่ใหนกักฎหมาย
ไดรับความรูที่ทันสมัยนําไปใชในการประกอบวิชาชีพไดอยางตอเนื่อง
 เปาหมายท่ี ๙ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนใหประชาชน
ตดิตอกบัเจาหนาทีผู่บงัคบัใชกฎหมายไดโดยสะดวก เพือ่ลดคาใชจายและขจดัชองทางการ
ทจุรติประพฤติมชิอบ โดยจัดใหมรีะบบการใหบรกิารประชาชนผานชองทางอิเลก็ทรอนิกส
ของภาครัฐ
 เปาหมายท่ี ๑๐ มีกลไกสงเสริมการบังคับใชกฎหมายใหมีประสิทธิภาพ 
อาทิ การจัดทํากฎหมายเพื่อเปลี่ยนโทษทางอาญาที่สามารถเปรียบเทียบเพื่อใหคดียุติ
ไดเปนโทษปรับทางปกครอง และกําหนดใหมีการศึกษาการยกเลิกหรือปรับปรุงรางวัล
นําจับที่ใหแกเจาหนาที่ของรัฐในกฎหมายตาง ๆ และจัดใหมีกลไกตรวจสอบตอองคกร
ที่มีอํานาจในการติดตามตรวจสอบ เชน ผูตรวจการแผนดิน เพื่อใหการบังคับใชกฎหมาย
เปนไปตามวัตถุประสงค และปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่
ผูบังคับใชกฎหมาย
 ดงันัน้ เพือ่ใหทราบถงึแนวทางในการปฏริปูประเทศดานกฎหมายตามบทบญัญตัิ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการ
ปฏิรปูประเทศโดยใหประเทศชาติเกิดความม่ันคง สงเสริมเศรษฐกิจใหมัง่คัง่ และสนับสนุน
ใหประเทศเกิดการพัฒนาอยางย่ังยืนสืบไป กองบรรณาธิการวารสาร “จุลนิติ” จึงได
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ก.ค. - ส.ค. ๖๑๔ จุลนิติ

“การปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย”

ดําเนินการสัมภาษณเพื่อรับฟงความคิดเห็นทางวิชาการ ตลอดจนทรรศนะและ
ขอเสนอแนะอันจะเปนประโยชนในประเด็นเร่ือง “การปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย” 
จากผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของ อันประกอบดวย ศาสตราจารย 
ดร.กมลชัย รตันสกาววงศ กรรมการกฤษฎีกา และประธานกรรมการวิธปีฏิบตัริาชการ
ทางปกครอง นางพงษสวาท กายอรุณสุทธิ์ กรรมการรางกฎหมายประจําสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎกีา และศาสตราจารย ดร.นนัทวฒัน บรมานนัท กรรมการปฏริปู
ประเทศดานกฎหมาย โดยทานผูอานสามารถศึกษาและติดตามรายละเอียดของเร่ือง
ดงักลาวไดจากบทสมัภาษณความเหน็ทางวชิาการของผูทรงคณุวฒุใินวารสาร “จลุนติ”ิ 
ฉบับนี้
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

เมื่อวันจันทรที ่๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
ณ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

๑  นติศิาสตรบณัฑติ (เกยีรตนิยิม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  เนติบณัฑิตไทย สาํนกัศกึษาอบรมกฎหมายแหงเนตบิณัฑติยสภา 
นติศิาสตรมหาบณัฑติ (กฎหมายอาญา) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร และ Dr.jur.magna cum laude Universitat Freillburg, Germany.

ศาสตราจารยพิเศษ ดร.กมลชัย รัตนสกาววงศ ๑

“การปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย”

จุลนิติ : ขอทราบถึงเหตุและปจจัยสําคัญท่ีจะตอง
มีการปฏิรูปประเทศดานกฎหมายของประเทศไทย รวมทั้ง
แนวทางในการแกไขสภาพปญหาอุปสรรคที่ผานมา 

ศาสตราจารยพิเศษ ดร.กมลชยั รตันสกาววงศ : 
การปฏิรูปกฎหมายของประเทศไดดําเนินการมาอยางตอเน่ือง เพราะ 
“กฎหมาย” เปนเครือ่งมอืสาํคญัทีม่ไีวใชสาํหรบัแกไขปญหาของสงัคม 
ดงันัน้ เมือ่สภาพปญหาของสังคมเปล่ียนแปลงไป กฎหมายจึงตองไดรบั
การปฏริปูเพือ่ใหสอดคลองกบัสภาพปญหาของสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป
ดังกลาว อยางไรก็ตาม บางปญหาถาไมไดมีการเปลี่ยนแปลง อาจจะ
ไมจําเปนตองปฏิรูปก็ได เชน กฎหมายแพง หรือกฎหมายอาญา 
โดยเฉพาะกฎหมายอาญาน้ันจะเห็นไดวา ฐานความผิดที่กําหนดไว 
เชน ลักทรัพย ฆาผูอื่น ความผิดเกี่ยวกับเพศ หรือเกี่ยวกับความมั่นคง 
ยงัคงเปนปญหาทีไ่มมกีารเปล่ียนแปลง กฎหมายในสวนน้ีก็จะไมปฏริปู
มากนัก จะปฏิรูปเฉพาะเรื่องของบทกําหนดโทษเทานั้น เพราะบท
กําหนดโทษในกฎหมายไทย หากเปนโทษปรับจะเปนอัตราที่กําหนด
ไวอยางแนนอนตายตัว ซึง่เม่ือสภาพสังคมและเศรษฐกิจเปล่ียนแปลงไป
หรือมีปญหาคาเงินเฟอ อัตราโทษปรับที่กําหนดไวในอดีตยอม
ไมสอดคลองกับสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงไปดังกลาว เชน ประมวล
กฎหมายอาญาไดตราขึ้นใชบังคับตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๙๙ อัตราสวน
ระหวางโทษจําคุกและโทษปรับที่กําหนดไว คือ ระวางโทษจําคุก ๑ ป 
ตอระวางโทษปรับไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท ฉะนั้น หากจําคุก ๒ ป ก็ปรับ
ไมเกิน ๔,๐๐๐ บาท เปนตน แตในปจจุบันการกําหนดอัตราโทษ
ในกรณีทั่วไปจะใชอัตราสวน ระวางโทษจําคุก ๑ ป ตอระวางโทษ
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“การปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย” 

ปรบั ๒๐,๐๐๐ บาท และในกรณทีีผู่กระทาํความผดิไดรบัประโยชนทางเศรษฐกจิ อตัราโทษจะเพิม่สงูข้ึน
เปนอตัราสวนระวางโทษจําคุก ๑ ป ตอระวางโทษปรับ ๑๐๐,๐๐๐ บาท อนัสงผลใหประมวลกฎหมาย
อาญามีอัตราโทษไมสอดคลองกับกฎหมายฉบับตาง ๆ และเกิดปญหาความลักลั่นหรือไมเสมอภาคกัน
ตามมา ในท่ีสุดจึงไดมีการแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาขึ้นเมื่อป พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อปรับปรุง
อัตราโทษปรับใหสอดคลองกับสภาวการณในปจจุบันดังกลาว

สําหรับเหตุและปจจัยสําคัญที่จะตองมีการปฏิรูปประเทศดานกฎหมายของประเทศไทย
นั้นก็คือ “กระแสโลกาภิวัตน” หรือเพื่อใหทันตอการเปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม 
ตลอดจนมคีวามสอดคลองกบัความตองการของประชาชน และมคีวามเปนสากลของกฎหมายดวย 
จึงจําเปนตองปฏิรูปหรือปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของประเทศใหสอดคลองกับสภาพปญหาหรือ
สภาวะแวดลอมทีเ่กดิขึน้ในปจจบุนัดงักลาว อยางไรกต็าม การปฏริปูกฎหมายของประเทศไทยทีผ่านมา
จะเปนไปในลักษณะแยกสวนหรือตางคนตางทํา กลาวคือ สวนราชการใดบังคับใชกฎหมายฉบับใด 
สวนราชการนัน้กจ็ะดแูลรบัผดิชอบเฉพาะกฎหมายของตนเทานัน้ โดยมไิดนาํกฎหมายตาง ๆ  ทีเ่กีย่วของ
มาพิจารณาประกอบอยางรอบดานดวย ซึ่งกอใหเกิดความลักลั่นและไมเปนเอกภาพ ยกตัวอยางเชน 
เปนที่รับรูกันโดยท่ัวไปแลววา ในกรณีที่เจาพนักงานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ 
หรอืปฏบิตัหิรอืละเวนการปฏบิตัหินาทีโ่ดยทจุรติ เปนความผดิตามมาตรา ๑๕๗ ของประมวลกฎหมาย
อาญา แตกฎหมายฉบับตาง ๆ ยังมีบทบัญญัติเกี่ยวกับความผิดในทํานองดังกลาวกําหนดไว ทั้ง ๆ ที่
คณะกรรมการหรือเจาหนาทีท่ีบ่งัคบัใชกฎหมายฉบับนัน้กเ็ปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
ซึง่เปนความผิดอยูแลวและไมจาํเปนตองบัญญตัไิวอกี และเม่ือนาํไปบัญญตัไิวเปนฐานความผิดตางหาก
กจ็ะเกิดความลักล่ันในเร่ืองอัตราโทษข้ึนได กลาวคือ หากมิไดพจิารณาวากฎหมายหลักไดกาํหนดโทษไว
หนักเบาเพียงใด แลวไปบัญญัติกฎหมายเฉพาะข้ึนใหม ถาอัตราโทษหนักกวาก็พอเขาใจไดวา 
กฎหมายเฉพาะนั้นตองการจะลงโทษใหหนักหรือรุนแรงกวา แตถาบัญญัติไวเบาหรือนอยกวาก็อาจจะ
ตีความไดวากฎหมายไมตองการจะลงโทษหนักสําหรับเรื่องนั้น ซึ่งไมสมเหตุสมผลเทาที่ควร 

ตัวอยางเชน ในประมวลกฎหมายอาญาก็มีบทบัญญัติความผิดเกี่ยวกับการกระทําการใด ๆ 
ในลักษณะอันนาจะเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกการจราจรทางบก การเดินเรือหรือการเดินอากาศ 
หรอืเกีย่วกบัอากาศยาน เรอื รถไฟ หรอืรถโดยสาร และหากผลของการกระทํานัน้เปนเหตใุหบคุคลอืน่
ถึงแกความตาย หรือไดรับอันตรายสาหัสก็เปนเหตุฉกรรจที่ทําใหตองไดรับโทษหนักขึ้น ซึ่งกําหนดไว
อยางชดัเจนแลวในมาตรา ๒๓๘ แตกม็กีฎหมายเฉพาะกาํหนดไวอกี เชน กฎหมายวาดวยการขนสงทางราง 
กฎหมายวาดวยการเดินเรือทะเล หรือกฎหมายวาดวยการเดินอากาศ เปนตน โดยเฉพาะอยางย่ิง
พบวา ไดมีการกําหนดใหการยิงบั้งไฟ พลุ ตะไล หรือโคมลอย อันกอใหเกิดอันตรายแกการเดินอากาศ
หรืออากาศยาน เปนความผิดที่มีอัตราโทษนอยกวาที่กําหนดไวในประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งสงผลให
เกดิปญหาการตีความวาการกระทําแกอากาศยานหรือการเดินอากาศ มอีตัราโทษท่ีเบากวากรณกีระทาํ
แกการขนสงหรือการเดินทางในทางบก และทางทะเล 

ดวยความสําคัญของสภาพปญหาดังกลาว นอกจากจะแกไขปญหาโดยกําหนดใหผูที่มีหนาที่
ในการยกรางหรือพจิารณากฎหมายตองมีความรู ความเช่ียวชาญ และประสบการณเกีย่วกับกฎหมาย
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

อยางรอบดานแลว ยังจําเปนตองมีการจัดตั้ง “คณะกรรมการ” หรือ “องคกรปฏิรูปกฎหมาย” ขึ้น
เพื่อทําหนาที่กล่ันกรองกฎหมายใหมีความละเอียดรอบคอบและดําเนินการปฏิรูปกฎหมาย
ของประเทศ รวมทั้งมีมาตรการพัฒนาคุณภาพของกฎหมายใหดียิ่งขึ้นดวย 

ทั้งนี้ เมื่อยอนไปพิจารณาถึงความพยายามในการจัดตั้งองคกรขึ้นมา โดยเฉพาะเพื่อปรับปรุง
และพัฒนากฎหมายของประเทศแลวจะพบวา มีการจัดตั้งองคกรท่ีเก่ียวของกับการปฏิรูปกฎหมาย
ที่สําคัญ ๆ ไดแก “คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย” ตั้งขึ้นในป พ.ศ. ๒๕๓๔ ตามพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบดวยกรรมการรางกฎหมายและกรรมการผูทรงคณุวฒุจิากมหาวทิยาลยั
หรอืหนวยงานของรฐัหรอืของเอกชน ซึง่ประธานคณะกรรมการกฤษฎกีา (นายกรฐัมนตร)ี เปนผูแตงตัง้ 
ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติจะพบวาองคประกอบคร่ึงหน่ึงของคณะกรรมการชุดนี้จะเปนผู ทรงคุณวุฒิ
จากภายนอกหรือภาคเอกชน และทาํหนาทีศ่กึษา ตรวจสอบ และเสนอแกไขกฎหมายใด ๆ  กไ็ดทีเ่หน็วา
ลาสมัย หรือไมเหมาะสมกับสภาพการณของประเทศตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาไดโดยตรง
หากคณะรัฐมนตรีเหน็ชอบก็จะเสนอตอรฐัสภาเพ่ือพจิารณาตอไป อนัเปนการทํางานในเชิงรกุ ปจจบุนั
คณะกรรมการพัฒนากฎหมายมีจํานวนทั้งสิ้น ๑๕ คน มีนายมีชัย ฤชุพันธุ ประธานกรรมการกฤษฎีกา 
คณะที ่๑ (กฎหมายการเมอืงการปกครอง) และประธานกรรมการรางรฐัธรรมนญู เปนประธานกรรมการ 
และมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาหลายชุด โดยเฉพาะ “คณะอนุกรรมการดําเนินการศึกษา
แนวทางการปฏิรูปประเทศดานกฎหมายตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย” 
เพือ่ทาํหนาทีศ่กึษาแนวทางการปฏริปูประเทศดานกฎหมาย ซึง่ปจจบุนัอยูระหวางการจดัทาํหลกัเกณฑ
การยกรางกฎหมาย การเสนอกฎหมาย และการพจิารณารางกฎหมายสาํหรบัสวนราชการ เพือ่เปนการ
เตรียมความพรอมการดําเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ

ตอมารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดกําหนดใหมีการจัดตั้ง
องคกรเพ่ือการปฏิรูปกฎหมายท่ีดําเนินการเปนอิสระเพ่ือปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของประเทศ 
และปรบัปรงุกฎหมายใหเปนไปตามรฐัธรรมนญู จงึไดตราพระราชบญัญตัคิณะกรรมการปฏริปูกฎหมาย 
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“การปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย” 

พ.ศ. ๒๕๕๓ ขึ้น เพื่อจัดต้ัง “คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย” มีจํานวนท้ังสิ้น ๑๑ คน โดยกําหนด
ใหประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอีก ๔ คน ตองปฏิบัติหนาที่เต็มเวลา 
เพื่อใหสามารถดําเนินงานดานการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายไดอยางเต็มที่และเปนรูปธรรม 
อยางไรก็ตาม ในปจจุบันคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายชุดน้ีไดถูกยกเลิกแลว โดยคําสั่งหัวหนาคณะ
รักษาความสงบแหงชาติ

นอกจากนี ้ยงัม ี“คณะกรรมการปฏริปูประเทศดานกฎหมาย” ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัิ
แผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งตราออกมาใชบังคับเพื่อใหเปนไปตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ 
ประกอบดวย ประธานกรรมการปฏิรปูคนหน่ึง และกรรมการปฏิรปูจาํนวนไมเกิน ๑๓ คน ซึง่คณะรัฐมนตรี
แตงต้ังจากผูซึง่มคีวามรู ความเช่ียวชาญ หรอืมีประสบการณในดานทีจ่ะดาํเนนิการปฏิรปู โดยคํานงึถึง
ความหลากหลายของผูมีประสบการณในภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคมท่ีเก่ียวของ
ประกอบกัน มีหนาที่จัดทํารางแผนการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย เพื่อกําหนดกลไก วิธีการ 
และขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศในดานกฎหมาย รวมทั้งระยะเวลาที่ตองดําเนินการ
ในแตละขั้นตอน และผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินการที่คาดหวังวาจะบรรลุภายในระยะเวลา ๕ ป 
ตลอดจนการเสนอใหมหีรือแกไขปรับปรุงกฎหมายท่ีจาํเปนเพือ่ดาํเนนิการตามแผนการปฏิรปูประเทศ
ดานกฎหมายดงักลาว ทัง้นี ้เพือ่ใหบรรลเุปาหมายและประสบผลสาํเรจ็ตามเจตนารมณของรฐัธรรมนญู
ทีก่าํหนดไว ปจจบุนัคณะกรรมการปฏริปูประเทศดานกฎหมาย มจีาํนวนทัง้สิน้ ๑๐ คน มศีาสตราจารย
กติติคณุ ดร.บวรศกัดิ ์ อวุรรณโณ ประธานกรรมการกฤษฎกีา คณะที ่๑๓ (กฎหมายเกีย่วกบัการบรหิาร
จัดการภาครัฐ) และอดีตประธานกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ เปนประธานกรรมการ

อนึ่ง จากสภาพปญหากระแสโลกาภิวัตนที่มีความจําเปนตองพัฒนาคุณภาพของกฎหมาย
ใหสอดคลองและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความตองการของประชาชน
ดังกลาว จึงไดมี “มาตรการพัฒนาคุณภาพของกฎหมาย” ใหดียิ่งข้ึน โดยดําเนินการตามแนวทาง
ตาง ๆ ดังนี้

๑. การนาํแนวทางการวเิคราะหผลกระทบในการออกกฎหมายหรอืการทาํ RIA ของประเทศ
ในกลุม OECD ซึง่เปนกลุมประเทศทีพ่ฒันาแลวมาเปนตนแบบในการจดัทํา “หลกัเกณฑตรวจสอบ
ความจําเปนในการตรากฎหมาย” หรือ Checklist ของประเทศไทยในกระบวนการช้ันกอนการ
ตรากฎหมาย ตามท่ีคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพ่ือการพัฒนาประเทศ (นายมีชัย ฤชุพันธุ 
ประธานกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๑ เปนประธานกรรมการ) เสนอ มาใชบังคับ ซึ่งในปจจุบัน 
หลักเกณฑการตรวจสอบความจําเปนในการตราพระราชบัญญัติดังกลาว ปรากฏอยูทายระเบียบ
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเร่ืองตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยไดรับการปรับปรุง
โดยสํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) รวมกับสาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เพ่ือใหเปนไป
ตามแนวทางในการจัดทําและการเสนอรางกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ 
ซึง่มตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วันที ่๔ เมษายน ๒๕๖๐ คณะรฐัมนตรไีดมมีตเิห็นชอบแลว โดยมปีระเดน็คาํถาม
ที่กําหนดใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับการเสนอรางกฎหมายตองตรวจสอบเพื่อตอบคําถามใหครบถวน
ในเรื่องตาง ๆ ตามที่กําหนด
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๒. การนํานโยบายการปฏิรูปกฎหมายในสวนที่เกี่ยวกับฝายบริหารตาม “แนวคิด 3D” 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบแลวเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มาใช อันประกอบดวย

    “Deregulation” คือ การลดจํานวนกฎหมาย และลดเน้ือหาของกฎหมายท่ีมีลักษณะ
การใชบังคับเปนการควบคุมใหนอยลง โดยกําหนดใหหนวยงานของรัฐยึดหลักการออกกฎหมาย
เทาที่จาํเปน และละเวนการควบคุมที่ไมสมควร

    “Decentralization” คอื การถายโอนอํานาจใหแกหนวยงานหรอืบคุคลอืน่ไดรวมตดัสนิใจ
หรือปฏิบัติแทน โดยเนนการกระจายอํานาจและการมอบอํานาจของเจาหนาที่ ทั้งนี้ เพื่อใหเกิด
ความคลองตวั และเปนการอาํนวยความสะดวก ความรวดเรว็ และเพิม่ชองทางการใหบรกิารแกประชาชน
ใหหลากหลาย และ

    “Decriminalization” คือ การลดเน้ือหาของกฎหมายท่ีมีลักษณะทางอาญาและมีโทษ
ทางอาญาโดยไมจําเปน หรือการกําหนดโทษหรือระวางโทษสูงเกินควร 

๓. การกําหนดระยะเวลาการทบทวนกฎหมายตามพระราชกฤษฎีกาการทบทวน
ความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามแนวทางของประเทศที่พัฒนาแลว
ซึง่จะกาํหนดใหมกีารพจิารณาทบทวนความเหมาะสมของบทบญัญตัขิองกฎหมายหรอืกฎเกณฑตาง ๆ  
ที่ไดตราออกมาใชบังคับแกสังคมอยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของสังคมและ
ทันตอความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เปนพลวัต เพราะหากไมมีการดําเนินการทบทวนความเหมาะสม
ของกฎหมายหรือกฎเกณฑดังกลาวแลว กฎหมายก็จะกลายเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศและ
สงผลกระทบตอขีดความสามารถในการแขงขนัของประเทศ โดยสําหรบัสาระสําคัญของพระราชกฤษฎีกา
การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายฯ นัน้ ไดกําหนดใหเปนหนาท่ีของหนวยงานท่ีบงัคับใชกฎหมาย
ตองทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายทุกรอบระยะเวลา ๕ ป และใหประชาชนหรือผูเกี่ยวของ
ซึ่งไดรับผลกระทบจากกฎหมายมีสวนรวมในการทบทวนกฎหมายดวย
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“การปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย” 

 จุลนิติ : ขอทราบแนวทางการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย เมื่อพิจารณา
เปรียบเทียบกับประสบการณของตางประเทศที่ประสบความสําเร็จนั้น มีแนวทาง
การดําเนินการอยางไร

ศาสตราจารยพิเศษ ดร.กมลชัย รัตนสกาววงศ : ดังไดกลาวแลวในเบื้องตนวา 
ดวยความสําคัญของสภาพปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ในชวงระยะเวลาที่ผานมาจึงมีความพยายามที่จะให
แตละสวนราชการพิจารณาทบทวนกฎหมายท่ีตนใชบังคับเพ่ือยกเลิกกฎหมายท่ีมีเนื้อหาลาสมัย 
ไมเปนธรรม หรอืทีเ่ปนอปุสรรคตอการคา การลงทุน หรอืประชาชนในดานตาง ๆ  ใหลดนอยลง ซึง่หาก
ทาํไดมากและมปีระสทิธภิาพกจ็ะมรีางวลัใหแกสวนราชการนัน้ โดยเฉพาะการดาํเนนิการปรบัปรงุหรอื
พฒันากฎหมายใหมลีกัษณะเปนสากลกเ็ปนเรือ่งทีจ่าํเปนอยางยิง่ เนือ่งจากประเทศไทยตองมกีารตดิตอ
กบัตางประเทศ และมกีารทาํนติกิรรมสญัญาระหวางประเทศจํานวนมาก ซึง่หากเกิดขอพพิาทก็นยิมใช
การอนุญาโตตุลาการ ซึ่งคูกรณีสามารถคัดเลือกบุคคลใดท่ีตนไววางใจมาพิจารณาตัดสินคดีหรือระงับ
ขอพิพาทของตนใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็วได รวมท้ังคดีที่เกิดขึ้นระหวางประเทศจะมีความซับซอน 
เปนภาษาตางประเทศ และมีตนทุนทางธุรกิจสูง ซึ่งหากฟองในระบบศาลปกติที่มีการพิจารณา
ตัดสินคดีจนถึงศาลอุทธรณหรือฎีกาก็อาจจะเปนอุปสรรคและกระทบตอการคาการลงทุนระหวาง
ประเทศได ดังนั้น ไมวาจะเปนการระงับคดีขอพิพาท และกฎหมายสารบัญญัติตาง ๆ  จึงตองมีลักษณะ
เปนสากล โดยเฉพาะเมื่อประเทศไทยเขารวมเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) แลว ยอมจะตอง
มีการเดินทางหรือการขนสงระหวางประเทศเกิดขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมได ซึ่งในการเดินทางหรือขนสง
ระหวางประเทศดังกลาว อาจจะมีมาตรฐานหลาย ๆ เรื่องที่กฎหมายจะตองเขามาเกี่ยวของ เชน 
เรือ่งการขนสง สภาพรถบรรทุกทีป่ระกอบกิจการจะตองไดมาตรฐานหรือมคีณุภาพสูงกวาหรอืเทยีบเทา
กบัประเทศทีเ่ราไปตดิตอดวย อาท ิหากมาตรฐานของเราตํา่กวาประเทศสงิคโปรหรอืมาเลเซยี รถบรรทกุนัน้
ก็ไมสามารถขับเขาไปหรือประกอบกิจการได จะจอดไดแคเขตชายแดนของประเทศนั้นเทาน้ัน 
หรอืพนกังานขบัรถทีม่ใีบอนญุาตขบัขีร่ถโดยสารสาธารณะกจ็ะตองมมีาตรฐานสงูกวารถยนตสวนบคุคล 
และใบอนุญาตขับขี่นั้นตองสามารถใชในตางประเทศไดดวย รวมถึงกรณีการเดินอากาศ นักบินก็ตอง
มีใบอนุญาต ประสบการณ และจํานวนช่ัวโมงบินตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว เหลานี้ลวนเปนเร่ืองท่ีมี
ความจําเปนตองทําใหกฎหมายมีลักษณะเปนสากลทั้งสิ้น

นอกจากน้ี ฐานความผดิตาง ๆ  ทีก่าํหนดไวในกฎหมายกค็วรทาํใหเปนสากลดวย อาท ิความผิด
ฐานลกัทรพัย หรอืยกัยอกทรพัย แตละประเทศอาจจะกาํหนดองคประกอบของความผดิไวไมเหมอืนกัน
แตองคประกอบพื้นฐาน เชน เรื่องเจตนา จะเหมือนกันทั่วโลก ในประมวลกฎหมายอาญาของไทย 
หากเปนการลักทรัพยโดยฉกฉวยเอาซ่ึงหนาถอืเปนความผิดฐานว่ิงราวทรัพย และหากเปนการชิงทรัพย
โดยรวมกันกระทําความผิดตั้งแต ๓ คนข้ึนไปถือเปนความผิดฐานปลนทรัพย แตตางประเทศน้ัน
ไมมคีวามผิดฐานว่ิงราวทรัพยและชิงทรพัย การลกัทรพัยโดยฉกฉวยเอาซ่ึงหนาในตางประเทศจะถือวา
เปนลักทรัพย หรือการลักทรัพยของนายจาง ตางประเทศจะไมถือเปนความผิดฐานลักทรัพยนายจาง 
แตถือเปนยักยอกทรัพย เปนตน หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ การกระทําที่เปนความผิดของประเทศหนึ่ง 
แตอกีประเทศหนึง่อาจจะไมเปนความผิดหรอืเปนความผดิในฐานท่ีเรียกชือ่อยางอืน่ก็ได ซึง่ประเดน็
ปญหาจะเช่ือมโยงไปถึงกรณี “การสงผูรายขามแดน” เพราะการจะขอใหจดัสงผูทีก่ระทําความผิด
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หรือถกูกลาวหาวากระทําความผิดและหลบหนีไปยังประเทศอ่ืนคืนไปยังประเทศท่ีความผิดเกิดขึน้นัน้
ความผิดที่จะสงใหแกกันไดน้ัน ตองเปนความผิดทางอาญาสากลหรือตองเปนความผิดของ
ทัง้ ๒ ประเทศ คอื ทัง้ของประเทศทีร่องขอและประเทศทีไ่ดรบัการรองขอ ไมวาจะเรยีกฐานความผดิ
ในชื่อใดก็ตาม ซึ่งเรียกวา “Double Criminality” 

ยกตวัอยางเชน มกีรณพีระภกิษอุาบตัแิละไดปาราชกิแตยงัคงหมจวีร หลบหนีไปยงัสหรฐัอเมรกิา 
ประเทศไทยจึงไดขอใหจดัสงตวัผูน้ันเพ่ือมาลงโทษ โดยอางความผิดฐานแตงกายเลียนแบบภิกษุ กรณีนี้
สหรัฐอเมริกาปฏิเสธไมจัดสงตวัให เพราะการแตงกายหรือหมจีวรเหมือนพระสงฆในสหรัฐอเมริกานั้น
ไมเปนความผิด รวมถึงกรณีความผิดทางการเมืองตาง ๆ ประเทศไทยจะขอใหสงผูรายขามแดนไมได
เชนเดียวกัน เพราะความผิดที่จะขอใหสงผูรายขามแดนได ตองมิใชความผิดที่มีลักษณะทางการเมือง
หรือมีวัตถุประสงคเพื่อที่จะนําตัวไปลงโทษอยางอื่นที่มีลักษณะทางการเมืองดวย 

ทั้งนี้ เรื่องฐานความผิดทางอาญา โดยเฉพาะบทกําหนดโทษนั้น ยังเปนประเด็นปญหา
ทีเ่ชือ่มโยงไปถงึกรณ ี“การโอนตวันกัโทษ” ดวย กลาวคอื ความผดิตาง ๆ   โดยเฉพาะเกีย่วกบัยาเสพตดิ
ในประเทศไทยจะมีอัตราโทษคอนขางสูง เชน ประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุก ๓๐ - ๕๐ ป 
และผูกระทําความผิดสวนใหญจะเปนชาวตางชาติ การจะเจรจาเพ่ือโอนตัวนักโทษไปจําคกุยงัประเทศ
ของผูกระทําความผิดนั้น นอกจากจะตองเปนความผิดของท้ัง ๒ ประเทศเหมือนกรณีการสงผูราย
ขามแดนแลว ยงัมกีารพิจารณาถึงอตัราโทษท่ีไดรบัในความผิดนัน้ ๆ  ดวย เพราะตางประเทศ โดยเฉพาะ
ในทวีปยุโรป อาทิ ประเทศเยอรมนี มีโทษจําคุกตลอดชีวิต แตโทษจําคุกจะมีไดไมเกิน ๑๕ ป 
สวนประเทศสเปน และโปรตุเกส มีโทษจําคุกไดไมเกิน ๒๐ ป เปนตน หากมีการเจราจาตกลงเพื่อขอ
โอนตัวนักโทษ กรณียอมติดขัดในเรื่องอัตราโทษเกิดขึ้น โดยตางประเทศอาจจะเห็นวาขัดกับกฎหมาย
ของประเทศ หรือถามีการขอลดโทษเพื่อใหเทากับจํานวนที่กฎหมายตางประเทศกําหนดอันจะทําให
โอนนักโทษไดแลว ประเทศไทยก็อาจจะเห็นวาเปนการไมชอบดวยกฎหมายเพราะถือไดวาเปนการ
ลมลางคําพิพากษาของศาลไทย ในที่สุดการโอนตัวนักโทษซึ่งเปนการเปดโอกาสใหนักโทษไดกลับไป
รับโทษที่เหลือในประเทศของตัวเอง ไดใกลชิดครอบครัวหรือญาติพี่นอง และอยูในสภาพแวดลอม
ที่เหมาะสม เพื่อประโยชนตอการแกไขพัฒนาพฤตินิสัยใหเปนคนดีกลับสูสังคม รวมทั้งชวยลดปญหา
ความแออัดของนักโทษภายในเรือนจํา และประหยัดงบประมาณของประเทศ ก็จะไมบรรลุผลสําเร็จ

ดังนั้น กฎหมายจึงถือเปนศูนยกลางของทุกเรื่องซึ่งจะตองดําเนินการปรับปรุงและพัฒนา 
หรือปฏิรูปอยูเสมอ โดยแนวทางการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับ
ประสบการณของตางประเทศที่ประสบความสําเร็จแลวนั้น มีแนวทางการดําเนินการที่สําคัญ ๆ 
คือ การจัดตั้งองคกรหรือคณะกรรมการโดยเฉพาะข้ึน เพื่อทําหนาท่ีศึกษา ปรับปรุง และพัฒนา
กฎหมายของประเทศ เชน ประเทศในกลุมกฎหมายคอมมอนลอว (Common Law) อาท ิสหรฐัอเมรกิา 
มี “คณะกรรมการทบทวนกฎหมาย” (Law Revision Commission) และประเทศอังกฤษ 
ม ี“คณะกรรมการปฏริปูกฎหมาย” (Law Commission) ทาํหนาทีใ่นการศึกษา ปรบัปรงุ และพฒันา
บทบัญญัติของกฎหมายที่ออกโดยรัฐสภาใหมีความสอดคลองหรือมิใหขัดหรือแยงกับแนวคําพิพากษา
ของศาล หรือในประเทศเยอรมนี จะมีองคกรหรือคณะกรรมการทําหนาที่ศึกษา วิจัย ปรับปรุง 
หรือใหความเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพของกฎหมาย เปนตน
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“การปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย” 

จุลนิติ : การปฏิรูปประเทศดานกฎหมายตามท่ีบัญญัติไว ในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ นั้น ปจจุบันไดมีการดําเนินการอยูใน
ขั้นตอนใด และในทรรศนะของทานเห็นวาควรวางแนวทางดําเนินการอยางไร
จึงจะประสบความสําเร็จตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญดังกลาว

 ศาสตราจารยพเิศษ ดร.กมลชยั รตันสกาววงศ : การปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย
ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปจจุบันไดมีการดําเนินการ
อยูในข้ันตอนใดน้ัน ในสวนนี้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานกฎหมายจะเปนผูรับผิดชอบโดยตรง 
แตในสวนความเห็นของผมน้ันเห็นวา การปฏิรูปกฎหมายมีสิ่งที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่ง คือ เร่ืองความ
เปนธรรม กลาวคือ หากกฎหมายถาไมไดวัดถึงคุณคาในเรื่องของความเปนธรรมแลวก็ถือวา
ไรประโยชน ทั้งนี้ ในการตรากฎหมาย เมื่อกฎหมายผานการพิจารณาของรัฐสภา รัฐบาลยุคใด
คุมเสียงขางมากก็โหวตกฎหมายผาน แตหากพรรครวมรัฐบาลเริ่มโหวตกฎหมายไมผานก็เปน
การสงสัญญาณวาอาจตองมีการปรับคณะรัฐมนตรีหรือยุบสภา ซึ่งเปนเร่ืองปกติของการเมือง 
แตบทบัญญัติของกฎหมายนั้น แมเปลี่ยนรัฐบาลไปแตกฎหมายก็ยังคงมีผลใชบังคับตอไป 

สําหรับแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยม อันเปนแนวคิดที่เนนใหรัฐธรรมนูญตองบังคับใหรัฐ
คุมครองคนที่ดอยกวาในสังคม เพื่อสรางความเสมอภาคและความเปนธรรมใหเกิดขึ้น โดยอาศัย
การวางหลักเกณฑ การจัดตั้งองคกรที่ทําหนาที่ตรวจสอบการใชอํานาจของผูใชอํานาจรัฐ เชน 
การกําหนดใหมศีาลรัฐธรรมนูญขึน้คร้ังแรกในป พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึง่ในขณะท่ียกรางน้ันมองวา ศาลรัฐธรรมนูญ
จะทําหนาที่พิจารณาวา กฎหมายท่ีผานความเห็นชอบของรัฐสภาอันจะมีผลใชบังคับในอนาคต 
หรือกฎหมายที่ใชบังคับมาในอดีต จะตองมีความเปนธรรมและมีความสมควรแกเหตุ ซึ่งในอดีต
แมจะกําหนดหลักสิทธิเสรีภาพไวในรัฐธรรมนูญ แตก็ไมไดนํามาใช ซึ่งเม่ือพิจารณาอํานาจหนาที่
ของศาลรัฐธรรมนูญของประเทศเยอรมนี ศาลรัฐธรรมนูญจะมีหนาที่ตรวจสอบกฎหมายในอดีตดวย 
กลาวคือ ถาเกินสมควรแกเหตุ หากมีคดีขึ้นสูศาล ศาลจะวินิจฉัยวา เปนกฎหมายที่เกินสมควรแกเหตุ
อนัเปนการขัดตอรฐัธรรมนูญ เปนตน ดงันัน้ การตรากฎหมายจึงจะตองพิจารณาหลักความสมควรแกเหตุ
และตองเปนหลักที่ประชาชนทั่วไปยอมรับได 

  ท้ังนี ้กระบวนการตรากฎหมายทีป่ระชาชนยอมรบัไดนัน้ รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ จึงไดกําหนดให กอนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดใหมี
การรบัฟงความคดิเหน็ของผูเกีย่วของ วเิคราะหผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากกฎหมายอยางรอบดาน
และเปนระบบ รวมทั้งเปดเผยผลการรับฟงความคิดเห็นและการวิเคราะหนั้นตอประชาชน และนํามา
ประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน เมื่อกฎหมายมีผลใชบังคับแลว 
รัฐพึงจัดใหมีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่กําหนด โดยรับฟงความคิดเห็น
ของผูเกี่ยวของประกอบดวย เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับใหสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ 
ท่ีเปล่ียนแปลงไป แตอยางไรกต็าม ทีผ่านมาพบวาหลกัการรบัฟงความคดิเหน็นัน้เปนเพยีงมาตรการ
บังคับที่สวนใหญจะนําขอมูลลงเว็บไซต หรือจัดเวทีสัมมนาตามโรงแรมโดยมีวิทยากรมาบรรยาย
เก่ียวกับกฎหมายนั้น แลวก็เปดเวทีใหแสดงความคิดเห็นก็ถือวาจบแลว ดังนั้น จึงจําเปนตองสราง
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

มาตรการหรอืหลกัเกณฑทีท่าํใหการรบัฟงความคดิเหน็มีประสทิธิภาพอยางแทจรงิ ทัง้นี ้อาจมกีารแยงวา
เม่ือมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทําหนาที่อยูแลว กฎหมายที่ผานการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร
จึงถือวาประชาชนเห็นดวย ซึ่งโดยสถิติแลว ผูที่ชนะการเลือกตั้งจะมีประชาชนเลือกเพียงรอยละ ๒๐ 
อกีรอยละ ๘๐ ของผูมสีทิธเิลอืกตัง้ไปเลอืกผูสมคัรทีส่อบตก ดงันัน้ หากเปนผูแทนของประชาชนทีเ่ลอืกมา
ดวยเสยีงขางนอย กลาวคอื เพยีงรอยละ ๒๐ ซึง่เปนเสยีงขางนอยกจ็ะไมสอดคลองกบัหลกัประชาธปิไตย 
อันนําไปสูการปฏิรูปกฎหมายโดยการเปลี่ยนระบบเลือกตั้งใหมใหสอดคลองกับหลักประชาธิปไตย
เสยีงขางมาก เชน การเลอืกตัง้ระบบบญัชีรายชือ่ กลาวคอื พรรคการเมอืงใดทีม่ปีระชาชนใหความนยิมมาก 
กม็จีาํนวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาก ซึง่รัฐธรรมนูญหลายฉบับทีผ่านมาก็กาํหนดจํานวนสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรซ่ึงมาจากบัญชรีายชือ่จาํนวนไมเทากนั โดยรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 
๒๕๔๐ ไดกาํหนดไวจาํนวน ๑๐๐ คน รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ ไดกาํหนด
ไวจํานวน ๘๐ คน และตอมามีการแกไขใหมีจํานวน ๑๒๕ คน๒ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ฉบับปจจุบัน ไดกําหนดไวจํานวน ๑๕๐ คน จะเห็นไดวา มีการปฏิรูปเกิดขึ้น
แตไมมีความแนนอน ซึ่งสามารถวิเคราะหไดวา เกิดจากการขาดองคความรูทางทฤษฎีเปนฐานรองรับ 
เชน กรณีการปฏิรูปเรื่องระบบเลือกตั้งโดยสรางองคกรคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) ขึ้นมา 
โดยเปนที่ทราบกันดีวา เมื่อประชาชนเลือกตั้งผู สมัครคนใด เสียงประชาชนนั้นเปนเสียงสวรรค 
ฉะน้ัน คนท่ีไดคะแนนเสียงสูงสุดก็คือผูแทนประชาชน ถาการกําหนดให กกต. ซึ่งมีเพียง ๕ คน 
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ หรือ ๗ คน ตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งเปนฉบับปจจุบัน ให กกต. มีดุลพินิจมีอํานาจที่จะประกาศ
ผลหรือไมประกาศผลได ซึ่งเดิมตองมีมติเอกฉันทก็ลดลงมาเปน ๔ ใน ๕ สวน ภายหลังก็เหลือเพียง
เสียงขางมากก็สามารถปฏิเสธเสียงของประชาชนได ทั้งนี้ หาก กกต. ไมประกาศผลเลือกต้ังก็ตอง
เลือกต้ังใหมใหครบจํานวน โดยที่ผู สมัครที่ไมถูกประกาศก็ไมสามารถลงสมัครอีกครั้งได ซึ่งเดิม
ผูสมคัรน้ันจะตองถูกเพิกถอนสิทธเิลอืกต้ังดวย ทัง้นี ้เม่ือพจิารณาเจตนารมณเริม่ตนแลว เพยีงตองการ
ที่จะสกัดไมใหผูสมัครดังกลาวลงสมัครอีกครั้งในการเลือกตั้งครั้งใหม เพื่อที่จะไดสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาครบจํานวน อันเปนการสกัดก้ันเพียงแคครั้งเดียว เมื่อเลือกต้ังคร้ังใหม
ไดผู แทนคนใหมแลว ถาผู สมัครคนดังกลาวทําผิดกฎหมายอาญาจริงก็ดําเนินคดีอาญาตอไป 
แตกลับกลายเปนวาตองถูกลงโทษจําคุกในคดีอาญาและถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ๕ ปดวย กลาวคือ 
นอกจากไมใหสมัครรับเลือกต้ังแลวยังลามไปเร่ืองเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งดวย ซึ่งรัฐธรรมนูญ
ฉบบัปจจุบนัก็เร่ิมเห็นแลววา การเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้น้ันเปนโทษท่ีรนุแรงเกินไป จงึเปล่ียนเปนการระงับ
การใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง จะเห็นไดวา เม่ือขาดองคความรูทางทฤษฎี อาจทําให กกต. มีอํานาจ
เหนือเสียงประชาชนได ซึ่งหากประกาศใหผู สมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผู แทนราษฎร
แลวคอยไปดําเนนิคดอีาญา เมือ่กระทําผดิกต็องพนจากสมาชิกภาพก็ได ดงันัน้ จงึควรสรางกระบวนการ
ดาํเนนิคดใีหมคีวามรวดเรว็ เนือ่งจากทีผ่านมาการพจิารณากด็าํเนนิไปเรือ่ย ๆ  ศาลชัน้ตน ศาลอทุธรณ 

๒  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔. 
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“การปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย” 

ศาลฎีกา และเมื่อเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรก็ขอเลื่อนคดีไปเรื่อย ๆ ซึ่งนานและลาชาเกินไป 
ทําใหการแกไขปญหาไมตรงประเด็น เหลานี้ผมคิดวานาจะเปนปญหาใหญ

นอกจากนี ้ยงัมมีาตรการใหม ๆ  เชน การกระทาํผดิฐานทจุรติเลอืกต้ัง หรอืการขาดคณุสมบตัิ 
ก็ตองกําหนดลักษณะความผิด เมื่อการทุจริตการเลือกตั้งระดับชาติเปนอยางไร การทุจริตเลือกตั้ง
ระดบัทองถิน่กต็องกําหนดโทษไวเหมือนกนั กจิกรรมอยางเดียวกันกต็องปฏิบตัเิหมือนกนั เชน กรณี
คูหาเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้ง วิธีการหยอนบัตร การเลือกตั้งทองถิ่นใชระบบใด เลือกตั้งระดับชาติ
ก็ตองใชเหมือนกัน กลาวคือ ตองมีความเปนมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้น ในการปฏิรูปกฎหมาย
ตองคํานึงถึงเรื่องความเปนเอกภาพดวยเชนกัน 

อีกเรื่องหนึ่งที่เปนเร่ืองสําคัญมากสําหรับประเทศไทยที่จะตองปฏิรูปคือ มาตรการบังคับ
เพือ่ใหเปนไปตามคาํสัง่ทางปกครอง หรอืวาเพือ่ใหภารกิจของรฐับรรลผุล โดยเฉพาะเรือ่งเงนิ หากเปนหนี้
ของหนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปนหนี้ภาษีอากร คาธรรมเนียม เงินเพิ่ม เงินคาปรับ ฯลฯ กลาวคือ
ถาไมชําระตองนําไปสูการบังคับคดีเทานั้นหน้ีจึงจะสิ้นสุดลง ซึ่งการที่หนี้จะสิ้นสุดลงน้ันมีได ๒ กรณี 
คือ ๑) การนิรโทษกรรมซ่ึงไมสามารถทําได เพราะหากชาวนาไปกูเงินหรือครูเปนหนี้ธนาคารออมสิน 
หากแกปญหาโดยการที่รัฐลางหนี้ให ธนาคารก็ลมละลาย ดังน้ัน การนิรโทษกรรมหรือการลางหนี้
กรณีที่หนี้เงินคางคงทําไมได ๒) เมื่อการนิรโทษกรรมหรือการลางหน้ีทําไมได จึงนําไปสูการบังคับคดี 
ซึ่งถาบังคับใชหนี้จนขาดอายุความ เจาหนาที่ที่ทําใหขาดอายุความตองรับผิดชอบ หากเปนเงินจํานวน 
หลักลาน พันลาน หรือหมื่นลานจะทําอยางไร ซึ่งปจจุบันมีหน้ีที่จะตองบังคับเพื่อเอาเงินเขารัฐ
จํานวนมาก

ทั้งนี้ เม่ือพิจารณากรณีที่ศาลปกครองไดวินิจฉัยใหเร่ืองละเมิด คาสินไหมทดแทนกรณีละเมิด
ที่เก่ียวกับหนวยงานของรัฐวา กรณีที่ผู บังคับบัญชาหรือหัวหนาหนวยงานออกคําสั่งใหชําระหน้ี
เปนคําสั่งทางปกครอง เมื่อเปนคําสั่งทางปกครองตองบังคับใหเปนไปตามคําสั่งทางปกครอง ซึ่งหน้ี
ดังกลาว ถือเปนหน้ีละเมิดไมใชคําสั่งทางปกครอง ซึ่งในอดีตกอนท่ีจะมีศาลปกครอง ถาเปนหนังสือ
ทวงหนี้ที่ไมชําระก็ไปฟองตอศาลยุติธรรม กลาวคือ สงอัยการฟองเปนคดีแพง ถาชนะคดีก็เปนหนาที่
ของกรมบังคับคดีในการยึดหรืออายัด โดยหนวยงานราชการก็เปนเพียงเจาหน้ีตามคําพิพากษา
แลวก็สืบทรัพยแลวก็สงกรมบังคับคดี แตเมื่อศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนคําสั่งทางปกครองก็ไมตอง
ฟองศาล งานการยึดอายัดจึงเปนหนาที่ของหนวยงาน เพราะเปนคําสั่งทางปกครอง ซึ่งบางหนวยงาน
ไมมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะยึดอายัดได เชน กรณีกิจการโทรคมนาคมซ่ึงเปนกิจการท่ีมีรายไดมหาศาล 
หากมีการกระทําผิดกฎหมายของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) เลขาธิการ กสทช. สั่งใหชําระคาปรับเปนรายวัน วันละไมตํ่ากวา
๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งหากหนวยงานไมสามารถที่จะยึด อายัดทรัพย หรือขายทอดตลาดทรัพยได 
ผูประกอบกิจการก็ไมเกรงกลัว ยึดไมเปนก็ไมจาย เปนตน ดังนั้น จึงตองการจะยกตัวอยางใหเห็นวา
มีหลายหนวยงานซ่ึงการจะไดมาซ่ึงทรัพยก็ตองไปเอาตัวทรัพย อสังหาริมทรัพย หรือเงิน ดวยวิธีการ
ยึด อายัด เอาตัวทรัพยแปลงเปนเงินแลวเอาเงินมา ถาเหลือก็คืนเงินไป หากยึดหรืิออายัดผิด
เจาของท่ีแทจริงตองมารองขัดทรัพย หากมีกรรมสิทธิ์รวมตองมารองขอกันสวน หากมีหนี้เยอะ
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

เจาหนี้ก็มาขอเฉล่ียทรัพยเหมือนวิธีพิจารณาความแพง ดังนั้น ไมวาจะขายทอดตลาดตามคําพิพากษา
ของศาลยุติธรรม ศาลปกครอง สรรพากร หรือ กสทช. ก็ควรมีวิธีดําเนินการที่เหมือนกัน แตกฎหมาย
แตละฉบบักลบักาํหนดไวไมเหมอืนกนั เนือ่งจากไมมกีารปฏริปู เชน หากมกีารยดึหรอือายดักใ็หนาํกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม ซึ่งนอกจากกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงแลว ยังมี
กฎระเบียบตาง ๆ  ของกรมบังคบัคดี จะอนุโลมดวยหรือไม ยกตัวอยางกรณีการตรากฎหมายของ กสทช. 
ไมมีกรณียึดทรัพยที่เปนของสดของเสียเหมือนกรมบังคับคดี เพราะลูกหน้ีคือบริษัทโทรคมนาคม 
ดังนั้น สิ่งที่ตองยึดหรืออายัดคือ ๑) เงิน การอายัดเงินในบัญชีธนาคาร รัฐจะมีมาตรการอยางไรเพื่อให
ธนาคารยอมท่ีจะอายัดเงินแลวโอนเงินใหรัฐ ๒) อสังหาริมทรัพย ซึ่งปจจุบันมีความยุงยากมากข้ึน
เนื่องจากธุรกิจขนาดใหญหรืออสังหาริมทรัพยที่เปนอาคารขนาดใหญมีการปลอยใหเชา หรือเปนตึก
ของบริษัทลูกที่ตนเองไปเชา ดังน้ัน เร่ืองยึดขายทอดตลาดจึงมีความยุงยาก ๓) หุน อาจมีมาตรการ
ยึดหุนออกขายทอดตลาด แลวเอาราคาหุนมาชําระหนี้ ซึ่งการยึดหุนเพื่อขายทอดตลาดก็อาจกระทบ
ตอผูถือหุนที่ซื้อหุนมาจากตลาดหลักทรัพย อาจทําใหตลาดหลักทรัพยปนปวน กระทบตอระบบ
เศรษฐกิจของประเทศได ๔) สิทธิสัมปทาน อาจดําเนินการเพิกถอนสัมปทานโดยนําสัมปทานดังกลาว
มาประมูลแลวนําเงินที่ไดจากการประมูลใหรัฐ ดังนั้น การไดมาซึ่งเงินเพื่อชําระหนี้ใหแกรัฐนั้น 
สิ่งสําคัญคือ อยาใหขาดอายุความ เรื่องนี้ตองมีการปฏิรูปเชนกัน ถาไมมีการปฏิรูปปลอยใหคดี
ขาดอายุความแลวมาดําเนินคดีกับเจาหนาท่ีก็ไมเกิดประโยชน เพราะเจาหนาท่ีก็ไมมีเงินเพียงพอ
ที่จะชําระหนี้จํานวนมหาศาล สงผลใหเจาหนาที่เองก็ไมอยากทํางานดานนี้ดวย เปนตน
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“การปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย” 

 จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ที่จะเปนประโยชนตอการปฏิรูป
ประเทศดานกฎหมาย

ศาสตราจารยพเิศษ ดร.กมลชยั รตันสกาววงศ : การปฏริปูกฎหมายน้ันมปีระโยชน
ตอประเทศไทยอยางแนนอน แตวาอปุสรรคของการปฏริปูกฎหมายประการแรก คอื ขาดการวเิคราะห         
หาสภาพปญหาท่ีแทจริง ไมสามารถเจาะลึกถึงปญหาท่ีเกิดขึ้นได เปรียบเหมือนแพทยที่ยังวิเคราะห
โรคไมถูกตอง ซึ่งปญหาที่เกิดขึ้น ควรแกปญหาอยางเปนภาวะวิสัย อยาเอาอคติสวนตัวเขาไป อยาเอา
ความเห็นของตัวเองเขาไป วิเคราะหปญหาของการบังคับใชกฎหมายของไทย เชน ลาสมัย ไมมีความ
เปนสากล เปนตน เมื่อเห็นปญหาแลวพิจารณาวา เรื่องที่จะแกปญหามีทฤษฎีอะไรบาง เพราะจะตรา
กฎหมายโดยละเวนทฤษฎีไมได กฎหมายจะตองสอดคลองกับทฤษฎี ไมอยางนั้นจะขาดความย่ังยืน                
ซึง่ทีผ่านมา เมือ่ไมมทีฤษฎีรองรับ กอ็างวาเปนแบบไทย ๆ  กจ็ะหาเหตุผลไปเร่ือย ๆ  ฉะนัน้ เมือ่รูปญหา      
กต็องหาวิธกีารแกปญหาโดยตองมีหลกัทฤษฎี แลวตองคํานงึถงึความย่ังยนื ถาดจีรงิกไ็มตองประกาศวา
จะใช ๒๐ ป หรือ ๓๐ ป กจ็ะใชไดนานโดยตัวของมันเอง แตถาสรางมาโดยขัดแยงกบัทฤษฎี จะกําหนด
ใหใชอีก ๕๐ ป ก็ใชไดไมนานเพราะวาขาดการยอมรับ

นอกจากน้ี กฎหมายจะตองมีการประเมินคุณคา กลาวคือ ตองมีความเปนธรรมดวย            
กฎหมายใดไมเปนธรรมก็ตองปรับแก ทั้งน้ี เมื่อศาลรัฐธรรมนูญไมสามารถจะหยิบกฎหมายข้ึนมา
พจิารณาเองได คณะกรรมการปฏริปูประเทศดานกฎหมายกเ็ปนสวนหนึง่ทีม่บีทบาทสาํคญัในการทีจ่ะ
สะสาง ยกเลิก เพิกถอนกฎหมายเกา หรือปรับปรุงกฎหมายที่ไมทันสมัยโดยคํานึงถึงคุณคา

ในสวนสุดทายที่เปนปญหาใหญที่สุดคือ “บุคลากร” เนื่องจากบุคลากรของประเทศไทย
ทีท่าํงานเกีย่วของในดานเหลานีม้จีาํนวนนอย รฐัขาดการสรางบคุลากร ทัง้น้ี ปจจุบนัเราสรางบคุลากร
ดานกฎหมายโดยไมไดคํานึงวา เราตองการบุคลากรทางดานกฎหมายแบบใด แตกลับปลอยให
ไหลไปตามความนิยม เกียรติ ความมั่นคงในการทํางาน รายไดเปนหลัก โดยบุคลากรสวนหนึ่ง
ก็ไปเปนผูพิพากษา อัยการ เพราะวามีเกียรติดีกวา เงินเดือนมากกวา ถูกฟองนอยกวา ถาเปน
เจาหนาทีฝ่ายปกครองก็ถกูฟองไดงายกวา ซึง่ปญหาเรือ่งบคุลากรเปนเรือ่งทีต่องใชเวลา ไมใชเพียงรฐับาล
มีงบประมาณหม่ืนลานก็ดําเนินการไดเลย แตรัฐตองเรียนรูและคัดเลือกคนซึ่งจะตองมีความเสียสละ
สวนหนึ่ง อดทนสวนหนึ่ง ดังนั้น รัฐควรมุงเนนดานการพัฒนาบุคลากร มีนโยบายและโครงการ
พฒันาบคุลากร โดยใหความสําคญักบัหนวยงานดานนี ้เชือ่วาในระยะยาวถงึจะทําใหงานปฏิรปูกฎหมาย
สําเร็จดังที่มุงหวังไวไดแนนอน.

.
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

วันพุธที ่๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
ณ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

๑รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา.

นางพงษสวาท  กายอรุณสุทธ์ิ๑
“การปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย”

จุลนิติ :  ขอทราบถึงเหตุและป จจัยที่สําคัญ
ทีจ่ะตองมกีารปฏริปูประเทศดานกฎหมายของประเทศไทย 
รวมท้ังแนวทางในการแกไขสภาพปญหาอุปสรรคท่ีผานมา

นางพงษสวาท  กายอรณุสทุธิ ์:  โดยทีท่ราบกนัดวีา 
“กฎหมาย” ถือเปน “เครื่องมือในการบริหารราชการแผนดิน” 
หรือเปนเครื่องมือในการจัดสรรประโยชนทั้งทางดานเศรษฐกิจ
และสังคม ทัง้นี ้นบัแตประเทศไทยไดประกาศใช “แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ” ฉบับแรก ก็ไดมีการยึดถือวาแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติทุกฉบับเปนทิศทางสําหรับหนวยงาน
ของรัฐในการจัดใหมีกฎหมายที่เก่ียวของกับหนาที่และอํานาจ
ของแตละหนวยงาน ดงัตวัอยางเชน เมือ่มกีารประกาศใชแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๔-๒๕๐๙) 
ที่ใหความสําคัญแกการยกระดับคาครองชีพและการสงเสริม
เกษตรกรรม ภายหลังจากนั้นก็ไดมีการตราพระราชบัญญัติจัดรูป
ทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ และพระราชบญัญตัคินัและคนูํา้ 
พ.ศ. ๒๕๐๕ ในเวลาตอมา เพื่อใหสอดคลองกับหลักการ
และสาระสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับดังกลาว และพอมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับอ่ืน ประกอบ
กับนโยบายรัฐบาลในแตละยุคแตละชวง ก็ตองมีการตรากฎหมาย
เพื่อรองรับหรือเปนเครื่องมือในการดําเนินการ

 โดยเหตุที่บริบทในการจัดใหมีกฎหมายของประเทศ
ในลักษณะเชนวาน้ี จึงปรากฏผลวา ประเทศไทยไดมีการตรา
กฎหมายขึ้นใชบังคับเปนจํานวนมาก เมื่อประชาชนจะดําเนินการ
ในเร่ืองใดก็มีกฎหมายเก่ียวของหลายฉบับ ซึ่งลวนแตสรางภาระ
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ก.ค. - ส.ค. ๖๑๑๘ จุลนิติ

“การปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย” 

หนาทีอ่นัเกนิความจาํเปนใหแกประชาชน อนัเปนผลจากการทีใ่นขณะนัน้ ทศิทางการจดัใหมกีฎหมาย
ในอดีตยังไมคอยชัดเจนนัก

 ทั้งน้ี การแกปญหาและอุปสรรคดังกลาว ไดมีการดําเนินงานมาโดยตลอด กลาวคือ 
พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ ทวิ ไดกําหนดให ในการพิจารณา
รางกฎหมายที่อยูในขั้นตอนการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกานั้น กรรมการกฤษฎีกา
จําตองคํานึงถึงความจําเปน ความเปนไปไดและขอบเขตท่ีจะตองมีกฎหมายดังกลาว ความสอดคลอง
กบัหลกักฎหมายและบทบัญญตัแิหงรัฐธรรมนูญและกฎหมายอ่ืน ความมีประสิทธิภาพของการจัดองคกร
และกลไกเพ่ือการใชบังคับกฎหมาย ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นกับการบริหารราชการ ตลอดจนภาระ
หรอืความยุงยากของประชาชนหรอืผูทีจ่ะอยูในบงัคบัแหงกฎหมายนัน้ดวย และดาํเนนิการแกไขปรบัปรงุ
ใหถูกตองเหมาะสม 

 ตอมา ไดมีการออก ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี 
พ.ศ. ๒๕๓๑ ซึ่งมีการกําหนดแนวทางการเสนอรางกฎหมายใหหนวยงานดําเนินการอยางเปนรูปธรรม
โดยการกาํหนดใหหนวยงานทีเ่สนอกฎหมายตองจดัทาํบนัทกึวเิคราะหสรปุสาระสาํคญัของรางพระราชบญัญตัิ 
ซึ่งที่ผานมาก็ไมไดรับการดําเนินการอยางจริงจังและละเอียดถ่ีถวนมากนัก นอกจากน้ี การมีสถานะ
เปนเพียงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีก็บังคับไดเฉพาะแตหนวยงานของรัฐฝายบริหารเทานั้น 

ในป พ.ศ. ๒๕๓๔ ไดกําหนดใหมี “คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย” ขึ้น ในสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา หนึง่ในอาํนาจหนาทีส่าํคญัของคณะกรรมการพฒันากฎหมาย คอื การพจิารณา
ยกเลิกกฎหมายที่ไมเหมาะสมกับกาลสมัย ตลอดจนปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองกับสภาวะปจจุบัน

 ตอมา ไดมกีารจดัตัง้ “คณะกรรมการปรับปรงุกฎหมายเพ่ือการพัฒนาประเทศ” ในป  พ.ศ. ๒๕๔๔ 
โดยดําเนินงานคูขนานกับคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งมีผล
การดําเนินงานท่ีสําคัญและเปนที่รูจักคุนเคยในงานยกรางกฎหมาย ไดแก การกําหนดหลักเกณฑ
การตรวจสอบความจาํเปนในการตรากฎหมาย หรอืทีเ่รยีกวา “บทตรวจสอบ (Checklist) ๑๐ ประการ”
เพื่อตรวจสอบเหตุผลและความจําเปนในการเสนอรางกฎหมาย ซึ่งตอมาคณะรัฐมนตรี ไดมีมติ
เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๔ อนุมัติหลักเกณฑการตรวจสอบความจําเปนในการตรากฎหมาย
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จุลนิติ

และแบบคําชี้แจงความจําเปนในการตรากฎหมายตามที่คณะกรรมการชุดดังกลาวเสนอ และให
ทกุหนวยงานดําเนินการตรวจสอบความจําเปนในการตรากฎหมาย และตองเสนอคําชีแ้จงความจําเปน
ในการตรากฎหมายประกอบรางกฎหมายดวยทุกครั้ง

 ทั้งนี้ บทตรวจสอบ (Checklist) ๑๐ ประการ มีดังนี้
 ๑) วัตถุประสงคและเปาหมายของภารกิจคืออะไร
 ๒) ใครควรเปนผูทําภารกิจนั้น
 ๓) มีความจําเปนตองตรากฎหมายข้ึนเพื่อใหการทําภารกิจนั้นประสบความสําเร็จหรือไม
 ๔) ความซํ้าซอนกับกฎหมายอ่ืน
 ๕) ภาระแกบุคคลและความคุมคา
 ๖) ความพรอมของรัฐ
 ๗) หนวยงานที่รับผิดชอบ
 ๘) วิธีการทํางานและการตรวจสอบ
 ๙) อํานาจในการตราอนุบัญญัติ
 ๑๐) มกีารรับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานอ่ืนและผูทีอ่าจไดรบัผลกระทบจากการมีกฎหมาย

นั้นแลวหรือไม
 นอกจากน้ี ความพยายามในการแกไขปญหาและพัฒนากฎหมายยังปรากฏอยู ใน 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และ 
พระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่มีสาระสําคัญสวนหน่ึง
ในการจัดใหมีกฎหมายที่ดีและเหมาะสมดวยเชนกัน  

 ดังนั้น จึงมีความเห็นวา การแกไขปญหาอันนําไปสูการปฏิรูปกฎหมายมีการดําเนินการ
และมีความพยายามมาโดยตลอดอันอยูในรูปแบบของพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และมติ
หรือระเบียบคณะรัฐมนตรี กอนที่ในปจจุบันจะไดรับการบัญญัติไวโดยชัดแจงในรัฐธรรมนูญเพื่อให
มสีภาพบงัคบัมากยิง่ขึน้ใน มาตรา ๗๗ และหมวด ๑๖ การปฏริปูประเทศ ทีห่นวยงานของรฐัทกุองคกร 
แมแตรัฐสภาก็อยู ภายใตบังคับท่ีจะตองรวมกันดําเนินงานใหการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย
เกิดผลสัมฤทธิ์อยางมีประสิทธิภาพ 

จลุนติ ิ: ขอทราบถงึแนวทางการปฏิรปูประเทศดานกฎหมาย เพือ่พจิารณาเปรียบเทยีบ
กบัประสบการณของตางประเทศท่ีประสบความสําเรจ็นัน้ มแีนวทางการดําเนนิการอยางไร

นางพงษสวาท  กายอรุณสทุธิ ์ : ในประเทศไทย การกําหนด “บทตรวจสอบ (Checklist)
๑๐ ประการ” ที่ไดกลาวถึงในขอที่แลว ก็เปนการนําแนวทางการแกไขปญหาจากกลุมประเทศ
สมาชิกองคการเพ่ือความรวมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic 
Co-operation and Development - OECD) ซึ่งองคการดังกลาวไดมีการกําหนดประเด็นคําถาม
สําหรับการตั้งถามเพื่อตรวจสอบความจําเปนในการจัดใหมีกฎระเบียบตาง ๆ 

 ประเทศทีป่ระสบความสาํเรจ็ในการปฏริปูกฎหมายซึง่สมัฤทธิผ์ลและนาจะเปนตวัอยางในกรณนีี ้

5-30-MAC6.indd   195-30-MAC6.indd   19 10/27/18   10:57 AM10/27/18   10:57 AM

creo




ก.ค. - ส.ค. ๖๑๒๐ จุลนิติ

“การปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย” 

ไดแก “สาธารณรัฐเกาหลี” ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเองก็ไดเดินทางไปศึกษาดูงาน
ประสบการณการปฏิรูปกฎหมายของประเทศนี้ในหลายโอกาส สําหรับการปฏิรูปกฎหมายในประเทศ
เกาหลีใตเกิดขึ้นเพื่อแกไขปญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากวิกฤตการณทางการเงินในป พ.ศ. ๒๕๔๐ 
หรือที่เรียกกันทั่วไปในประเทศไทยวา “วิกฤตตมยํากุง”  โดยไดมีการจัดตั้ง คณะกรรมการปฏิรูป
กฎหมาย (Regulatory Reform Commission (RRC)) ขึ้นเพื่อทําหนาที่เปนหนวยงานหลัก
ในการกํากับดูแลและขับเคลื่อนการปฏิรูปกฎหมายของประเทศมาจนถึงปจจุบัน ตลอดจนตรวจสอบ
และวิเคราะหผลกระทบจากการออกกฎหมายในดานตาง ๆ อยางละเอียด โดยเฉพาะอยางยิ่งไดมีการ
คํานวณ “ตนทุน” ในการออกกฎหมายแตละฉบับดวย

 นอกจากน้ี ผลสํารวจจาก OECD ปรากฏผลวา การวิเคราะหผลกระทบจากการออกกฎหมาย 
การทบทวนกฎหมาย และการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียในประเทศเกาหลีใตลวนมีคุณภาพอยูใน
ระดับที่สูงกวาคาเฉลี่ยของประเทศสมาชิก ดังนั้น กระบวนการปฏิรูปดานกฎหมายของประเทศน้ี 
จึงนับวาเปนตัวอยางที่ดีสําหรับประเทศไทย

 อยางไรก็ตาม การดําเนินการเพื่อปฏิรูปประเทศดานกฎหมายของไทยยังตองคํานึงถึง
ความสอดคลองกับหลกักฎหมายสากลหรือพันธกรณีระหวางประเทศท่ีมผีลผูกพันกับประเทศไทยดวย 
ดงัทีม่าตรา ๒๕๘ ค. กาํหนดหลักการใหการปฏิรปูกฎหมายน้ัน นอกจากตองจัดใหมกีลไกในการดําเนินการ
ปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองกับหลักการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแลว ยังตองดําเนินการ
พฒันาใหสอดคลองกับหลักสากลดวย ซึง่จะตองใหความสําคญัและจัดใหมกีารศึกษาแนวทางการพัฒนา
กฎหมายใหสอดคลองกับหลักสากลตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวดวยเชนกัน
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ก.ค. - ส.ค. ๖๑ ๒๑

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

จุลนิติ : การปฏิรูปประเทศดานกฎหมายตามที่บัญญัติไว ในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ นั้น ปจจุบันไดมีการดําเนินการ
อยู ในขั้นตอนใด และในทรรศนะของทานเห็นวาควรมีแนวทางดําเนินการอยางไร
จึงจะประสบความสําเร็จตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญดังกลาว

นางพงษสวาท  กายอรุณสุทธิ์ : สําหรับการปฏิรูปประเทศดานกฎหมายตามที่บัญญัติ
ไวในรัฐธรรมนูญ นั้น ปจจุบันกลาวไดวามีความคืบหนามากพอสมควร เน่ืองจากที่ผานมารัฐบาล
ชุดปจจุบันไดมีการผลักดันการดําเนินการในดานตาง ๆ เพื่อใหเกิดการปฏิรูปกฎหมายอยางตอเนื่อง 
ทั้งในสวนที่เปนการดําเนินการโดยมาตรการทางบริหาร เชน การแตงตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ดานตาง ๆ รวม ๑๑ ดาน และการแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เพื่อทําหนาที่
ประสานระหวางรัฐบาลและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ รวมท้ังผลักดันกิจกรรม
การปฏิรูปประเทศที่สําคัญและเรงดวนภายใตแผนการปฏิรูปประเทศใหเกิดผลเปนรูปธรรม 

 นอกจากนี้ รัฐบาลยังไดมีการผลักดันกฎหมายในดานตาง ๆ อาทิ พระราชบัญญัติแผน
และขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติการจัดทํา
ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการ
ยทุธศาสตรชาตแิละคณะกรรมการปฏิรปูประเทศ
ไดประสานและดําเนินการใหเปนไปตามที่
กาํหนดในกฎหมายท้ัง ๒ ฉบบัดงักลาว จนกระท่ัง
ไดเผยแพรประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง 
การประกาศแผนการปฏิรปูประเทศ ทัง้ ๑๑ ดาน 
เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ และสภานิติบัญญัติแหงชาติก็ไดใหความเห็นชอบยุทธศาสตรชาต ิ
ซึ่งมีสาระสําคัญ ๖ ดาน เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

 ในสวนคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ก็ไดมีการผลักดัน
รางพระราชบญัญตัหิลกัเกณฑการจดัทาํรางกฎหมายและการประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมาย พ.ศ. .... 
เพือ่ใหการจัดทาํรางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมายมีหลกัเกณฑและแนวทางปฏิบตัิ
ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งครอบคลุมการดําเนินการของหนวยงานของรัฐที่ไมไดอยูในฝายบริหารดวย 
โดยรางพระราชบัญญัติฉบับน้ีมีสาระสําคัญเปนการกําหนดหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมาย ไดแก 
การตรวจสอบความจําเปนในการตรากฎหมาย การรับฟงความคิดเห็นของผูเก่ียวของ การวิเคราะห
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย และการตรวจสอบเนื้อหาของรางกฎหมายที่เก่ียวกับ
ระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ การใชดลุยพินิจของเจาหนาทีข่องรัฐ และระยะเวลาในการดําเนินการ
ตามข้ันตอนตาง ๆ ตามท่ีบัญญัติไวในกฎหมาย และหลักเกณฑการกําหนดโทษอาญา หลักเกณฑ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย และการเขาถึงบทบัญญัติของกฎหมาย ทั้งนี้ ตามนัยบทบัญญัติ
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ก.ค. - ส.ค. ๖๑๒๒ จุลนิติ

“การปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย” 

มาตรา ๗๗ ประกอบกับมาตรา ๒๕๘ ค. ดานกฎหมาย (๑) ของรัฐธรรมนูญ ซึง่สาํนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของหนวยงานของรัฐและผูเกี่ยวของเสร็จเรียบรอยแลว 
และอยูระหวางการเตรียมการเพื่อเสนอเขาสูการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป

จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอื่น ๆ
นางพงษสวาท  กายอรุณสุทธิ์ : จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา การปฏิรูปประเทศ

ดานกฎหมายในปจจุบันไดมีความชัดเจนทั้งในเรื่องทิศทาง นโยบาย และแผนการปฏิรูปครบถวนแลว 
จงึเหลือเพียงการขับเคล่ือนในทางปฏิบตัเิพ่ือใหบรรลุเปาหมาย ซึง่ในสวนเปาหมายน้ัน คณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศดานกฎหมายก็ไดกําหนดเปาหมายหรือผลอันพึงประสงคของการปฏิรูปประเทศ
ดานกฎหมาย ๑๐ ประการ และในประการท่ี ๑๐ นัน้ ไดกาํหนดวา “มกีลไกสงเสริมการบังคับใชกฎหมาย
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น” ซึ่งเปนสิ่งที่ไดยินกันมาโดยตลอดวา แมจะมีกฎหมายแตถาการบังคับใช
กฎหมายผดิทศิทางหรือไมมกีารบงัคบัใชกฎหมาย กฎหมายนัน้กไ็รความหมาย เชนเดยีวกันกบัการจดัทาํ
แผนการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย แมจะเขียนแผนไวดีเพียงใด แตถาไมปฏิบัติตามส่ิงที่กําหนดไว
ในแผนแลว ก็ไมอาจบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวได 

 ตัวอยางที่เห็นไดชัดคือ กรณีภารกิจกูภัยโคชและนักเตะหมูปาอคาเดมีแมสาย รวม ๑๓ คน 
ออกจากถ้ําหลวงขุนนํ้านางนอน ในเขตอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย เปนผลสําเร็จได ก็เพราะ
ผูวาราชการจงัหวัดเชียงราย (นายณรงศกัดิ ์ โอสถธนากร) ปจจบุนัดาํรงตาํแหนงผูวาราชการจงัหวดัพะเยา 
ทานมีความชัดเจนมากในเร่ืองของแผน และมีความเด็ดขาดในการปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนดไว 
ซึ่งในระดับประเทศก็ควรจะตองยึดแนวทางปฏิบัติดังกลาวน้ีเชนเดียวกัน เพราะฉะน้ัน เมื่อไดมีการ
กําหนดยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ ไวแลว หนวยงานของรัฐทุกหนวย
ที่เกี่ยวของจึงมีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามแผนการปฏิรูปประเทศอยางเครงครัดและจริงจัง 
เพือ่ใหการปฏิรปูประเทศดานกฎหมายบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามระยะเวลาท่ีกาํหนดไวในแผนการดําเนนิการ.
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

เมื่อวันพุธที ่๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
ณ หองรับรองสมาชิกรัฐสภา อาคารรัฐสภา ๑

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
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๑ กรรมการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย.

ศาสตราจารย ดร.นันทวัฒน  บรมานันท ๑

“การปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย”

จุลนิติ : ขอทราบถึงเหตุและปจจัยสําคัญท่ีจะตอง
มีการปฏิรูปประเทศดานกฎหมายของประเทศไทย รวมทั้ง
แนวทางในการแกไขสภาพปญหาอุปสรรคที่ผานมา 

ศาสตราจารย ดร.นนัทวฒัน บรมานนัท : ในอดีต
ที่ผานมาน้ันจะเห็นไดวามีการบัญญัติกฎหมายออกมาแตละชวงเวลา
ตาง ๆ กัน กฎหมายเกาแกที่เรารูจักกัน ไดแก กฎหมายตราสามดวง 
ภายหลังจากการเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญา
สทิธริาชยมาเปนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข รัฐสภาเกิดขึ้นมาเพื่อเปนองคกรที่ทําหนาที่ฝายนิติบัญญัติ
และมีหนาที่ในการตรากฎหมายนั้น ในชวงแรก กฎหมายท่ีตราขึน้มา
สวนใหญมักเปนการตราขึ้นเพื่อวางกรอบ กฎเกณฑ และกติกา
ในเรื่องที่เกี่ยวของกับการบริหารประเทศและการจัดระบบของ
สังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชน
และระหวางประชาชนดวยกันเอง แตเมือ่เริม่ใชบงัคบักฎหมายเหลานัน้
เรื่อยมาก็จะพบชองโหวของกฎหมายหรือพบวา การบังคับใชยังไมมี
ประสิทธิภาพเทาที่ควร ทําใหตองมีการปรับปรุงกฎหมายเพื่อให
กฎหมายมีเน้ือหาท่ีครอบคลุมมากย่ิงขึ้น ดังนั้น จํานวนกฎหมาย
จึงเพ่ิมมากข้ึนตามลําดับ ตอมาเม่ือสภาวการณของประเทศและ
ของโลกไดเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานที่เกี่ยวของกับ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งหากพิจารณาจากเน้ือหาในกฎหมาย
ที่มีอยูแลวก็คงจะไมมีการบัญญัติถึงเรื่องเหลานี้เอาไว ดังนั้น เมื่อโลก
มกีารพฒันามากขึน้ มกีารใชสิง่ของตาง ๆ  ทีเ่กดิจากการพฒันามากขึน้ 
ก็อาจกอใหเกิดผลกระทบตอประชาชนหรือประเทศชาติได จึงมี
ความจาํเปนทีจ่ะตองตรากฎหมายเพ่ิมขึน้อกี แตไมใชการตรากฎหมาย
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ก.ค. - ส.ค. ๖๑๒๔ จุลนิติ

“การปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย” 

เพือ่การบงัคบั แตเปนการตรากฎหมายเพ่ือวางกรอบ กฎเกณฑการดําเนินการตาง ๆ รวมถึงการใชชีวิต
ของผูคนที่เกี่ยวของกับสิ่งตาง ๆ เหลานั้นดวย ฉะนั้น จํานวนของกฎหมายจึงเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ 

หากพิจารณาความหมายดั้งเดิมของคําวา “กฎหมาย” แลว กฎหมายก็คือสิ่งที่เกิดจากผลผลิต
ของตัวแทนประชาชนหรือรฐัสภา และหากพิจารณาจากประวัตศิาสตรการเมืองการปกครองของไทยแลว 
ก็จะพบอีกวารัฐสภาไทยมีการเปลี่ยนแปลงบอยครั้ง และในแตละชวงเวลารัฐสภาก็จะประกอบไปดวย
บุคคลที่หลากหลาย สมาชิกรัฐสภาบางทานอาจเปนนักกฎหมาย แตก็มีสมาชิกรัฐสภาจํานวนมาก
ทีไ่มไดเปนนกักฎหมาย แตมวีธิคีดิหรือมคีวามเขาใจในเร่ืองท่ีเปนกฎหมาย เพราะฉะน้ันความหลากหลาย
ของบุคคลที่ประกอบกันเปนสมาชิกรัฐสภาและเหตุการณบานเมืองในชวงเวลาตาง ๆ  ทาํใหมีกฎหมาย
ตราข้ึนมาเพ่ือใชงานและเพ่ือแกปญหา ณ ชวงเวลาน้ัน เม่ือวันเวลาผานไปจึงมีความจําเปนที่จะตอง
มีการปรับปรุงกฎหมาย ยกตัวอยางเชน ในสมัยที่มีภัยคุกคามจากคอมมิวนิสตก็ไดมีการตรากฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับคอมมิวนิสต เชน พระราชบัญญัติปองกันการกระทําอันเปนคอมมิวนิสต พ.ศ. ๒๔๙๕๒

ตอมาเมื่อไมมีภัยคุกคามดังกลาวแลวจึงมีการยกเลิกกฎหมายนั้นเสีย ในอดีตภัยคุกคามอาจเปน
การแทรกซมึทางวถิคีวามคดิ แตปจจบุนัภยัคกุคามอาจเขามาในรปูแบบตาง ๆ  ไมวาจะเปนการใชมาตรการ
ทางดานเศรษฐกิจ หรือทางดานสังคม ทางดานวัฒนธรรมเขามาคุกคามประเทศอ่ืน เรื่องภัยคุกคาม
จากคอมมิวนิสตนี้เปนสิ่งท่ีทําใหทุกคนมองเห็นภาพไดอยางชัดเจนย่ิงข้ึนวาเหตุการณของประเทศ
หรือเหตุการณของโลกที่เปล่ียนแปลงไปทําใหกฎหมายที่ตราขึ้น ณ ชวงเวลาหนึ่งไมสามารถบังคับใช
ไดอยางเต็มที่กับอีกชวงเวลาหนึ่ง ดังนั้น จงึจําเปนตองมีการปฏิรูประบบกฎหมาย 

นอกจากน้ี จะเห็นไดวาประเทศไทยมีรัฐประหารเกิดขึ้นบอยคร้ังและในทุกคร้ังจะมีการ
ออกส่ิงที่สามารถใชบังคับกับประชาชนท้ังหมดซ่ึงมีสภาพเปนกฎหมาย โดยมากจะออกเปนประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ซึ่งประกาศของคณะปฏิวัติเหลาน้ีมีเปนจํานวนมาก จึงสมควรที่จะตองมีการปฏิรูป
หรือการสังคายนา เพราะนับแตป พ.ศ. ๒๔๗๕ เปนตนมา ประเทศไทยยังไมเคยมีการปฏิรูประบบ
กฎหมายคร้ังใหญเลย แตในเม่ือนักกฎหมายมองเห็นแลววากฎหมายท่ีใชบังคับอยูสวนหน่ึงมีปญหา 
ไมวาจะเปนนักกฎหมายฝายที่เปนผูใชบังคับกฎหมาย เชน ศาล อัยการ ตํารวจ หรอืเปนนักกฎหมาย
ที่เปนนักวิชาการซึ่งตองทํางานวิจัยเพื่อหาขอบกพรองของกฎหมายหรือเพื่อนําสิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในโลกมาปรับใชหรือมาสรางกฎหมายใหม ๆ เพื่อที่เราจะไดกาวเขาสู เวทีโลกอยางเสมอภาค
และเทาเทียมกับชาติอื่น ๆ ซึ่งตางก็มีแนวความคิดไปในทางเดียวกันวาจําเปนที่จะตองมีการปฏิรูป
ระบบกฎหมาย อยางไรก็ดี ในชวงเวลาน้ันไดมีการจัดตั้ง “คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย” ขึ้น 
โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๔ มีลักษณะ
เชนเดียวกับคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาเพื่อศึกษาทํางานวิจัยเรื่องตาง ๆ ในตางประเทศที่เขาใชคําวา 
“Law Reform Commission”

๒ พระราชบัญญัติปองกันการกระทําอันเปนคอมมิวนิสต พ.ศ. ๒๔๙๕ ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติ
ปองกันการกระทําอันเปนคอมมิวนิสต พ.ศ. ๒๔๙๕ พ.ศ. ๒๕๔๓.
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จุลนิติ

จะเหน็ไดวาการปฏริปูกฎหมายทัง้ระบบนัน้ไมใชเรือ่งงาย การแกไขเพิม่เตมิกฎหมายแตละฉบบั
เราตองส้ินเปลืองท้ังเวลาและงบประมาณ ในอดีตทีผ่านมา สิง่ทีเ่ราทําไดกค็อืการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมาย
เปนรายฉบบั หรอืไมกป็รบัปรงุกฎหมายดวยการตรากฎหมายฉบบัใหมขึน้มาแทน ซึง่การแกไขเพิม่เตมิ
กฎหมายเปนรายฉบับนั้นก็เหมือนกับการปะผุ กลาวคือ มีปญหาในมาตราใดก็แกไขเพิ่มเติมมาตรานั้น 
แตเมื่อดําเนินการเสร็จแลวกลับพบวามีปญหาในมาตราอื่น ๆ ตามมาอีก เลยทําใหประเทศของเรา
ยังไมเคยมีการปฏิรูปกฎหมายอยางจริงจังเกิดขึ้นมากอน

จุลนิติ : ขอทราบแนวทางการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย เมื่อพิจารณา
เปรียบเทียบกับประสบการณของตางประเทศที่ประสบความสําเร็จนั้น มีแนวทาง
การดําเนินการอยางไร

ศาสตราจารย ดร.นันทวัฒน บรมานันท : หากพิจารณาเปรียบเทียบกับ
ประสบการณของตางประเทศเราอาจดูตัวอยางจากประเทศฝรั่งเศส เพราะในประเทศฝรั่งเศสจะมี
การปฏริปูกฎหมายอยูตลอดเวลา โดยจะดาํเนนิการจดักลุมกฎหมายแลวปฏริปูไปทีละกลุม ยกตวัอยาง
เชน หากประธานาธบิดตีองการทีจ่ะปฏริปูกฎหมายทีเ่กีย่วของกบัแรงงานทัง้ระบบ ซึง่มกีฎหมายแรงงาน
จํานวนมากกวา ๑๐ ฉบับ พรอมกับอนุบัญญัติอีกรวมรอยฉบับน้ัน การดําเนินการปฏิรูปจะเริ่มข้ึน
จากการประชุมคณะรัฐมนตรี จากน้ันประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีผูเปนหัวหนารัฐบาลก็จะแถลง
วาจะปฏิรูปในเรื่องอะไร เพื่อแกไขปญหาในเรื่องใด อยางที่ทราบกันดีวาสหภาพแรงงานของฝรั่งเศส
แข็งแกรงมาก มีอํานาจในการตอรองสูง และมักกระทําการโดยก็ไมคํานึงถึงประโยชนสวนรวม เชน 
การนัดหยุดงานที่มีมาอยางตอเนื่องตั้งแตตนปของพนักงานสายการบิน พนักงานยกกระเปา รวมถึง
พนักงานควบคุมจราจรทางอากาศ รวมกันหยุดงานประทวง ซึ่งการหยุดงานประทวงนี้ทําใหประเทศ
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“การปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย” 

ฝรัง่เศสสูญเสียโอกาสในดานเศรษฐกิจเปนอยางมากเพราะนักธรุกจิตางก็ไมกลาเขามาลงทุน นกัทองเท่ียว
หดหาย คนฝร่ังเศสเองก็ประสบกับความยากลําบาก จําเปนที่จะตองมีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 
ดังนั้น จึงมีความพยายามที่จะแกไขกฎหมายแรงงานทั้งระบบเพื่อแกปญหาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การทาํงาน การใชแรงงาน การนดัหยดุงานและสวสัดกิารตาง ๆ  ของพนกังาน นีค่อืตวัอยางของการปฏริปู
กฎหมายในประเทศฝรั่งเศส 

เมื่อ ๓ ปกอนนั้นประเทศฝร่ังเศสก็ไดมีการปฏิรูประบบการปกครองสวนทองถิ่น ปฏิรูประบบ
ขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐ และปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวของกับคนตางชาติไมวาจะเปนเรื่อง
การเขาเมือง การขออนุญาตมีถิ่นที่อยู การล้ีภัย หรือสวัสดิการสําหรับคนตางชาติทั้งหมดมาแลว 
ซึ่งการจัดกฎหมายเปนกลุมแลวปฏิรูปยอมทําไดงายกวาการปฏิรูปกฎหมายพรอมกันหมดทุกเรื่อง 
อยางไรก็ดี ประเทศฝรั่งเศสเปนประเทศที่มีปญหาแบบเดียวกันกับประเทศไทยของเรา คือ มีกฎหมาย
เปนจํานวนมากและไมมีความสอดคลองกัน ไมสามารถตอบสนองการแกปญหาของประเทศได 
เพราะฉะน้ันเวลาประเทศมีปญหา หรือในเวลาท่ีรัฐบาลใหมมีนโยบายใหม ๆ ก็จะมีการต้ังเปน
คณะทํางานข้ึนมาเพ่ือปฏิรปูกฎหมายในเร่ืองน้ัน ๆ  นอกจากน้ี ฝรัง่เศสยังไดมกีารปฏิรปูกฎหมายท่ีเกีย่วของ
กบัระบบการทาํสญัญาท้ังหมดไมวาจะเปนสัญญาระหวางรฐักบัเอกชน สญัญาระหวางเอกชนกบัเอกชน 
สญัญาระหวางรฐักบัตางประเทศ หรอืโครงการเครอืขายลงทนุตาง ๆ  ตลอดจนมกีารปฏริปูกระบวนการ
ยุติธรรมและปฏิรูประบบความรับผิดของเจาหนาที่ของรัฐไปแลวดวย ดังนั้น การปฏิรูปกฎหมายของ
ประเทศฝรั่งเศสจะถูกกําหนดเปนหัวขอที่จะทําการปฏิรูป โดยรัฐบาลจะเปนผูกําหนดกรอบ สวนผูที่มี
หนาที่ยกรางหากไมตั้งเปนคณะทํางานชุดพิเศษข้ึนมาก็จะตั้งเปนกรรมการกฤษฎีกาคณะพิเศษข้ึน
ทําหนาที่ยกรางกฎหมายตามนโยบายของรัฐบาลหรือตามมติคณะรัฐมนตรีที่ไดกําหนดกรอบไววาจะ
ปฏิรูปเร่ืองใด ทั้งนี้ เนื่องจากรัฐบาลในฝร่ังเศสมีทั้งฝายสังคมนิยม ฝายขวาจัด และฝายอื่น ๆ ดังน้ัน 
จึงตองมีการปรับปรุงกฎหมายเพื่อใหสอดคลองกับทิศทางของรัฐบาลหรือนโยบายของพรรคการเมือง 
ฉะนั้น ตลอดระยะเวลาที่ผานมาฝรั่งเศสจึงมีการปฏิรูประบบกฎหมายมาอยางตอเนื่อง
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จุลนิติ : การปฏิรูปประเทศดานกฎหมายตามที่บัญญัติไว ในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ นั้น ปจจุบันไดมีการดําเนินการอยูใน
ขั้นตอนใด และในทรรศนะของทานเห็นวาควรมีแนวทางดําเนินการอยางไรจึงจะ
ประสบความสําเร็จตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญดังกลาว 

ศาสตราจารย ดร.นนัทวฒัน บรมานันท : หากรัฐธรรมนูญแหงราชอาญาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ถือเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่วางกรอบในการปฏิรูปประเทศเอาไวอยางชัดเจน 
โดยบัญญัติไวในหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ โดยการปฏิรูปดานกฎหมายจะอยูในมาตรา ๒๕๘ ค.๓

ซึ่งกําหนดใหมีการปฏิรูปประเทศดานกฎหมายใน ๔ เรื่องใหญ ๆ คือ การปรับปรุงกฎหมาย ปรับปรุง
ดานการเรียนการสอน พัฒนาระบบฐานขอมูลกฎหมาย และมีกลไกในการชวยเหลือประชาชนในการ
จัดทําหรือเสนอกฎหมาย หลังจากที่รัฐธรรมนูญกําหนดเปาหมายในการปฏิรูปประเทศไวและไดมี
การตราพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอน
การดาํเนนิการปฏริปูประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดมปีระกาศสาํนักนายกรฐัมนตร ีเรือ่ง แตงตัง้คณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ๔ ขึ้น ซึ่งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานกฎหมายไดมีการประชุมรวมกัน
และจัดทําแผนปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย๕ เสร็จเรียบรอยแลว รวมถึงมีการรับฟงความคิดเห็น
ตามภูมิภาคตาง ๆ  เพื่อเสนอตอคณะรัฐมนตรีดังที่ทุกทานไดรับทราบแลวนั้น ทั้งนี้ แผนปฏิรูปประเทศ
ดานกฎหมายไดมีผลบังคับใชแลวตั้งแตวันศุกรที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ เปนตนมา สําหรับขั้นตอนตอไป
ภายหลังจากท่ีประกาศใชแผนปฏิรูปประเทศดานกฎหมายไปแลวก็คือจะตองมีการติดตาม ตรวจสอบ 
และการประเมินผลวาหนวยงานตาง ๆ ดําเนินการปฏิรูปกฎหมายตามแผนที่คณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศดานกฎหมายไดวางไวหรือไม 

๓รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๘ ค. บัญญัติวา
  “มาตรา ๒๕๘ ใหดําเนินการปฏิรูปประเทศอยางนอยในดานตาง ๆ ใหเกิดผล ดังตอไปนี้
              ฯลฯ       ฯลฯ
  ค. ดานกฎหมาย
  (๑) มกีลไกใหดาํเนนิการปรบัปรงุกฎหมาย กฎ ระเบยีบ หรอืขอบงัคบัตาง ๆ  ทีใ่ชบงัคบัอยูกอนวนัประกาศใชรฐัธรรมนูญนี้

ใหสอดคลองกบัหลกัการตามมาตรา ๗๗ และพัฒนาใหสอดคลองกับหลกัสากล โดยใหมีการใชระบบอนญุาตและระบบการดาํเนินการ
โดยคณะกรรมการเพียงเทาท่ีจําเปนเพ่ือใหการทํางานเกิดความคลองตัว โดยมีผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน และไมสรางภาระแกประชาชน
เกินความจําเปน เพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ และปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  (๒) ปฏิรูประบบการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชากฎหมายเพื่อพัฒนาผูประกอบวิชาชีพกฎหมายใหเปนผูมี
ความรอบรู มีนิติทัศนะ และยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมาย

  (๓) พัฒนาระบบฐานขอมูลกฎหมายของรัฐโดยใชเทคโนโลยีตาง ๆ เพ่ือใหประชาชนเขาถึงขอมูลกฎหมายไดสะดวก 
และสามารถเขาใจเนื้อหาสาระของกฎหมายไดงาย

  (๔) จัดใหมีกลไกชวยเหลือประชาชนในการจัดทําและเสนอรางกฎหมาย
            ฯลฯ       ฯลฯ”.
๔ประกาศสํานกันายกรัฐมนตรี เรือ่ง แตงต้ังคณะกรรมการปฏิรปูประเทศดานตาง ๆ  ไดประกาศในราชกิจานเุบกษา เลม ๑๓๔

ตอนพิเศษ ๒๐๕ ง หนา ๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐.
๕ประกาศสาํนกันายกรฐัมนตร ีเรือ่ง การประกาศแผนการปฏิรปูประเทศ ไดประกาศในราชกิจานเุบกษา เลม ๑๓๕ ตอนที ่๒๔ ก

หนา ๑ เมื่อวันศุกรที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑.
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ก.ค. - ส.ค. ๖๑๒๘ จุลนิติ

“การปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย” 

 สําหรับการปฏิรูปประเทศดานกฎหมายตามมาตรา ๒๕๘ ค. ทั้ง ๔ เรื่องน้ัน ประเด็นที่ผม
ใหความสนใจมาโดยตลอดกค็อืการปฏริปูระบบการเรยีนการสอนวชิากฎหมาย เพราะในปจจบุนัพบวา
มีสถานศึกษาท่ีเปดสอนระดับปริญญาตรีในสาขานิติศาสตรมากมายหลายสถาบัน แตปรากฏวา
นิสิตนักศึกษาบางคนเรียนจบแลวกลับไมมีความรูความเขาใจดานกฎหมายเลยทั้ง ๆ ที่เปนกฎหมาย
ขัน้พืน้ฐาน ฉะน้ัน นีค่อืปญหาของการศึกษากฎหมายไทย ซึง่เม่ือคร้ังทีผ่มเปนคณบดีของคณะนิตศิาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยนั้น ผมไดพยายามผลักดันใหมี “สภานิติศึกษา” ขึ้น โดยผมไดรับอิทธิพล
ทางความคิดมาจากศาสตราจารย ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ ในสมัยที่ทานเปนคณบดี เมื่อผมเขา
ดํารงตําแหนงคณบดีจึงไดผลักดันใหมีการรื้อฟนโครงการสภานิติศึกษาขึ้นมาใหม โดยสภานิติศึกษานี้
จะเปนองคกรที่มีบทบาทสําคัญในการสนับสนุน สงเสริม สรางความรวมมือ และประสานงาน
ทางวิชาการระหวางสถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดการศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร ตอมาเม่ือผมไดรับ
การแตงตั้งเปนกรรมการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย และในรัฐธรรมนูญกําหนดใหมีการปฏิรูประบบ
การเรียนการสอนวิชากฎหมายเอาไว ผมจึงนําเสนอเรื่องสภานิติศึกษาน้ีตอท่ีประชุมคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศดานกฎหมายซ่ึงมี ศาสตราจารย ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เปนประธาน ทําใหเร่ือง
สภานิติศึกษาถูกบรรจุอยู ในแผนปฏิรูปประเทศดานกฎหมายดวย โดยในแผนปฏิรูปประเทศ
ดานกฎหมายไดกําหนดใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการสภานิติศึกษาแหงชาติขึ้น เพื่อจัดทํานโยบาย
และกําหนดกรอบมาตรฐานการศึกษาวิชานิติศาสตร นี่คือสิ่งที่ผมดีใจมาก เพราะผมตั้งใจทําตั้งแต
ครัง้ดาํรงตําแหนงคณบดี วนันีเ้รือ่งสภานิตศิกึษาถูกกําหนดอยูในแผนปฏิรปูประเทศดานกฎหมายแลว 
ซึ่งมีผลทําใหหนวยงานคือคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ตองเดินหนาปฏิบัติตามแผนเพื่อใหเกิดผลเปนรูปธรรมตอไป

  สวนการปฏิรูปกฎหมายในประเด็นอ่ืน ๆ เชน การกําหนดกลไกในการตรากฎหมายใหมี
เทาที่จําเปนและการทบทวนกฎหมายท่ีมีผลใชบังคับแลวนั้น รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
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ก.ค. - ส.ค. ๖๑ ๒๙

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗๖ ไดบัญญัติใหรัฐจัดใหมีกฎหมายเพียงเทาท่ีจําเปนและยกเลิก
หรือปรับปรุงกฎหมายท่ีหมดความจําเปนหรือไมสอดคลองกับสภาพการณ หรือที่เปนอุปสรรค
ตอการดํารงชีวติหรือการประกอบอาชีพโดยไมชกัชาเพ่ือไมใหเปนภาระแกประชาชน ในปจจบุนัจึงมกีาร
ยกรางพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
พ.ศ. .... ขึ้น นอกจากนี้ ในเรื่องของการปรับปรุงยกเลิกกฎหมายที่ลาสมัย เปนอุปสรรคตอการพัฒนา
ประเทศนั้น ปจจุบันรัฐบาลก็ไดแตงตั้ง “คณะกรรมการดําเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเรงดวน” 
หรอื คปก. ขึน้มาดําเนนิการ ซึง่คณะกรรมการชดุนีไ้ดมกีารประชมุและดําเนนิการในหลาย ๆ  เร่ืองแลว
เชน เรื่องการลดความเหลื่อมลํ้าก็จะมีการปฏิรูประบบภาษี ปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวกับการขายฝาก 
หรอืเรือ่งการใหประชาชนไดเขาถงึขอมลูของรฐัไดมากขึน้ เปนตน ดงันัน้ การปฏริปูประเทศดานกฎหมาย
ใหสําเร็จจึงมีความเปนไปไดสูงมาก 

จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่จะเปนประโยชนตอการปฏิรูป
ประเทศดานกฎหมาย

ศาสตราจารย ดร.นันทวัฒน บรมานันท : การปฏิรูปประเทศนั้นไมไดเกิดข้ึนได
เพราะคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ ที่รัฐบาลตั้งขึ้นมาแตจะตองอาศัยความรวมมือรวมใจ
จากทุก ๆ ฝาย ยกตัวอยางเชน คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย ประกอบดวยกรรมการ
ที่มีความถนัดและมีความเชี่ยวชาญในแตละสาขา โดยมีทานประธานและผมเปนนักกฎหมายมหาชน 
มีกรรมการที่เปนนักกฎหมายภาคเอกชนซึ่งมาจากสํานักกฎหมายเอกชนและจากหนวยงานของรัฐ 
เชน กระทรวงการคลัง อัยการ รวมถึงกรรมการท่ีเปนอดีตนักการเมืองท่ีจบการศึกษาดานกฎหมาย 
เปนตน ดังนั้น เมื่อองคประกอบของคณะกรรมการมีที่มาตางกัน วิธีการทํางานคือเราจะมองปญหา
รวมกัน ในทุกประเด็นที่ทุกคนเสนอมา เพื่อพิจารณารวมกันวามีปญหาอะไรและจะตองดําเนินการ
แกไขปญหาอยางไร เชน เรื่องการปฏิรูประบบการเรียนการสอนวิชากฎหมาย ผมซึ่งเปนอาจารย
มโีอกาสไดสมัผสักบันสิติ นกัศกึษามาโดยตลอด ทาํใหทราบวาระบบการเรียนการสอนวิชากฎหมายไทย

๖ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ บัญญัติวา
  “มาตรา ๗๗ รฐัพึงจัดใหมกีฎหมายเพียงเทาทีจ่าํเปน และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายท่ีหมดความจําเปนหรือไมสอดคลอง

กบัสภาพการณ หรือทีเ่ปนอุปสรรคตอการดํารงชวีติหรอืการประกอบอาชพีโดยไมชกัชาเพ่ือไมใหเปนภาระแกประชาชน และดาํเนนิการ
ใหประชาชนเขาถึงตัวบทกฎหมายตาง ๆ ไดโดยสะดวกและสามารถเขาใจกฎหมายไดงายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางถูกตอง

 กอนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ วิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น
จากกฎหมายอยางรอบดานและเปนระบบ รวมท้ังเปดเผยผลการรับฟงความคิดเห็นและการวิเคราะหนั้นตอประชาชน และนํามา
ประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน เมื่อกฎหมายมีผลใชบังคับแลว รัฐพึงจัดใหมีการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดโดยรบัฟงความคดิเหน็ของผูเกีย่วของประกอบดวย เพือ่พฒันากฎหมายทุกฉบบัใหสอดคลอง
และเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป

  รัฐพึงใชระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จําเปน พึงกําหนดหลักเกณฑการใชดุลพินิจ
ของเจาหนาที่ของรัฐและระยะเวลาในการดําเนินการตามข้ันตอนตาง ๆ ที่บัญญัติไวในกฎหมายใหชัดเจน และพึงกําหนดโทษอาญา
เฉพาะความผิดรายแรง”.
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“การปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย” 

กําลังประสบปญหา กลาวคือ การตั้งคณะนิติศาสตรหรือแผนกนิติศาสตรนั้นทําไดงาย แตการผลิต
นิติศาสตรบัณฑิตใหมีความรู ดานกฎหมายอยางแทจริงรวมถึงการเสาะหาอาจารยผู สอนสาขา
วิชานิติศาสตรที่มีความรูความสามารถดานกฎหมายน้ันไมใชเรื่องงาย บางคร้ังในบางพ้ืนท่ีอาจ
ถึงข้ันขาดแคลนอาจารยผูสอนที่มีความรูความเชี่ยวชาญในดานกฎหมาย ในเรื่องนี้ผมมีความเห็นวา
อาจารยผูสอนวิชานิติศาสตรในแตละสาขาวิชาสมควรที่จะตองมีตําราเปนของตนเองกอน เพราะตํารา
เปนสิ่งพิสูจนวาคุณมีความรูในเร่ืองน้ัน ๆ และตองสามารถถายทอดวิชาความรูใหเปน โดยสามารถ
จับประเด็นสําคัญ ๆ ภายใตเวลาท่ีจํากัดในการสอนได เรื่องนี้ถือเปนปญหาใหญในขณะนี้ หากเรา
ไมรีบปฏิรูประบบการศึกษากฎหมายทั้งระบบตั้งแตผูสอนและผูเรียนอาจสงผลใหในอนาคตเราจะได
ผูประกอบวิชาชีพกฎหมายที่ไมมีความเชี่ยวชาญในวิชาการดานกฎหมายอยางแทจริง เมื่อไปทํางาน
กับประชาชนหรือไปแกไขปญหาของประเทศชาติก็อาจ “เปนภัยมากกวาจะเปนคุณ” 

 ดังนั้น ในเบ้ืองตนคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายทุกคนไดทําความเขาใจรวมกันเพ่ือจัดทํา
แผนการปฏิรูปประเทศดานกฎหมายจนแลวเสร็จ แตสิ่งที่นากังวลตอไปก็คือสวนราชการท่ีเกี่ยวของ
จะเขาใจในแผนหรือไม แผนกําหนดข้ึนตามบทบัญญัติของกฎหมายซึ่งทุกคนตองยอมรับอยูแลว 
แตการยอมรับกับการเขาใจไมเหมือนกัน เมื่อเปนกฎหมายเขาอาจจะยอมรับและเดินตาม แตจะเขาใจ
และเห็นดวยกับแผนหรือไมเปนอีกเรื่องหนึ่ง ประกอบกับระยะเวลาที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ดานกฎหมายต้ังเปาหมายผลสัมฤทธ์ิในการดําเนินการปฏิรูปไวคือภายในระยะเวลา ๕ ป ฉะน้ัน 
เราจําเปนตองอาศัยความรวมมือรวมใจและความชวยเหลือจากทุกฝายรวมถึงขาราชการประจํา
เปนอยางมากในการเดินหนาใหสําเร็จลุลวงและเปนไปตามแผนการปฏิรูปใหไดในที่สุด.
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ก.ค. - ส.ค. ๖๑ ๓๑

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

¹Ò§ÊÒÇÊØ¸ÕÃÒ ªÙºÑ³±Ôμ  
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

   มีรางพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการรวม ๑๗ ฉบับ ดังนี้
   ๑. รางพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. ....  
   ๒. รางพระราชบัญญัติเทคโนโลยีปองกันประเทศ พ.ศ. ....  
   ๓. รางพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
   ๔. รางพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ....    
   ๕. รางพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
   ๖. รางพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
   ๗. รางพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
   ๘. รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการใชแรงงานบังคับ พ.ศ. ....
   ๙. รางพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
   ๑๐. รางพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชมุชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
   ๑๑. รางพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... 
   ๑๒. รางประมวลกฎหมายยาเสพติด 
   ๑๓. รางพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   
   ๑๔. รางพระราชบัญญัติปาชุมชน พ.ศ. ....
   ๑๕. รางพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
   ๑๖. รางพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
   ๑๗. รางพระราชบัญญตัริะเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา (ฉบบัที ่ ..)  พ.ศ. ....

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑

   รางพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. ....       

   คณะรฐัมนตรีมมีตอินมุตัหิลกัการรางพระราชบัญญติัสถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร พ.ศ. .... 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
โดยใหรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม สํานักงบประมาณ และสํานักงาน ก.พ.ร. 
ไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา
กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
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ก.ค. - ส.ค. ๖๑๓๒ จุลนิติ

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   ๑. กําหนดใหปรับเปล่ียนสถานะสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรจากที่เปนสวนราชการ
ไปเปนหนวยงานในกํากับของรัฐที่ไมเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบการบริหารราชการ
แผนดนิ กฎหมายวาดวยระเบยีบบรหิารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร และกฎหมายวาดวยการปรบัปรงุ
กระทรวง ทบวง กรม และไมเปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น
   ๒. กําหนดใหกิจการของสถาบันไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
และกฎหมายวาดวยแรงงานสมัพนัธ แตพนกังานสถาบนัตองไดรบัการคุมครองและประโยชนตอบแทน
ไมนอยกวาที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
   ๓. กาํหนดใหสถาบนัมอีาํนาจในการซ้ือ ขาย รบัจาง สราง จดัหา โอน รบัโอน เชา ใหเชา เชาซือ้
ใหเชาซื้อ แลกเปลี่ยน และจําหนาย หรือทํานิติกรรมใด ๆ ตลอดจนถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง 
หรือมีทรัพยสิทธิตาง ๆ ในทรัพยสินหรือมีสิทธิในทรัพยสินทางปญญา หรือหาประโยชนจากทรัพยสิน
ทางปญญา และจําหนายทรัพยสินท้ังภายในและภายนอกราชอาณาจักร รวมทั้งรับเงินหรือทรัพยสิน
ทีม่ผีูอดุหนนุ หรอือทุศิให และสถาบนัสามารถกูยมืเงนิและใหกูยมืเงนิโดยมหีลกัประกนัดวยบคุคลหรอื
ทรพัยสนิ การถอืหุน การเขาเปนหุนสวนการลงทนุและการรวมลงทนุ ทัง้นี ้เพือ่ประโยชนแกกิจการของ
สถาบนั นอกจากนี ้สามารถกาํหนดคาตอบแทนหรอืคาตอบแทนพเิศษ รวมทัง้สวสัดกิาร สทิธปิระโยชน
และประโยชนอยางอื่นใหแกผูปฏิบัติงานในสถาบัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด
ในขอบังคับของสถาบัน ตลอดจนสามารถปกครอง ดูแล บํารุงรักษา จัดการ ใช และจัดหาประโยชน
จากทรัพยสินของสถาบัน และที่ราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุ
   ๔. กาํหนดใหรายไดของสถาบนัไมเปนรายไดทีต่องนาํสงคลงัเปนรายไดแผนดนิตามกฎหมาย
วาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่น
   ๕. กําหนดใหบรรดาอสังหาริมทรัพยที่สถาบันไดมาโดยมีผู อุทิศใหหรือไดมาโดยการซื้อ
ดวยเงนิรายไดของสถาบนั หรอืแลกเปลีย่นกบัทรพัยสนิของสถาบนั หรอืไดมาโดยวธิอีืน่ ไมถอืเปนทีร่าชพสัดุ
และใหเปนกรรมสิทธิ์ของสถาบัน
   ๖. กําหนดใหทรัพยสินของสถาบันที่ใชเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการศึกษา การวิจยั การบริการ
ทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดีทั้งปวง รวมท้ัง
การบังคับทางปกครอง และบุคคลใดจะยกอายุความหรือระยะเวลาในการครอบครองข้ึนเปนขอตอสู
กับสถาบันในเรื่องทรัพยสินของสถาบันมิได
   ๗. กําหนดใหมีอธิการบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด และรับผิดชอบการบริหารงานของสถาบัน
กาํหนดวาระการดํารงตาํแหนง การพนจากตาํแหนง คณุสมบตัลิกัษณะตองหาม และใหมอีาํนาจหนาที่
ตามที่กําหนด
   ๘. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินการดําเนินงาน
ของสถาบัน
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ก.ค. - ส.ค. ๖๑ ๓๓

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑

   รางพระราชบัญญัติเทคโนโลยีปองกันประเทศ พ.ศ. ....    

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
   ๑. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติเทคโนโลยีปองกันประเทศ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวง
กลาโหมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของ
กระทรวงพาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม และสาํนกังบประมาณไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบญัญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
   ๒. รบัทราบแผนในการจัดทาํกฎหมายลาํดบัรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสาํคัญของ
กฎหมายลําดับรองที่ตองออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ
   ๓. ใหยกเวนการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่วนัที ่๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ (เรือ่ง ขัน้ตอน
การจัดตั้งองคการมหาชน) และใหกระทรวงกลาโหมเรงรัดดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว
แลวแจงผลการดําเนินการไปยังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อประกอบการพิจารณา
ของรางพระราชบัญญัติดังกลาวตอไป
   ๔. ใหกระทรวงกลาโหมรับความเห็นของกระทรวงพาณิชย สํานักงาน ก.พ.ร. และสํานัก
งบประมาณไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   ๑. กําหนดคาํนยิาม “เทคโนโลยปีองกนัประเทศ” “การพฒันา” “อตุสาหกรรมปองกนัประเทศ”
   ๒. กําหนดใหมีคณะกรรมการจํานวน ๒ คณะ ดังนี้
    ๒.๑ คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีปองกันประเทศ  ทาํหนาทีห่ลกัในการกําหนดนโยบาย
และเปาหมายในดานเทคโนโลยีปองกันประเทศและอุตสาหกรรมปองกันประเทศ กําหนดแนวทาง
ในการสงเสรมิและสนบัสนนุใหภาครฐัและภาคเอกชนในการดาํเนนิกจิการเทคโนโลยปีองกนัประเทศ เปนตน
    ๒.๒ คณะกรรมการสาํนักงานเทคโนโลยปีองกันประเทศ  ทาํหนาทีห่ลกัในการควบคมุดแูล
กิจการทั่วไปของสํานักงาน
   ๓. กําหนดใหมี “สํานักงานเทคโนโลยีปองกันประเทศ” หรือ สทป. เปนหนวยงานของรัฐ
มีฐานะเปนนิติบุคคล และไมเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน
หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น
   ๔.  กาํหนดให สทป. ดาํเนนิการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยปีองกนัประเทศเปนวตัถปุระสงคหลกั 
โดยไดเพิ่มเติมในวัตถุประสงคดานสําคัญ เชน
    ๔.๑ การศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีปองกันประเทศเพ่ือนํา
ไปสูอุตสาหกรรมปองกันประเทศ
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    ๔.๒ การผลติ ประกอบรวม ปรบัปรงุ ซอมสราง เปลีย่นสถานะ แปรสภาพ ขาย แลกเปลีย่น 
ให ใหยืม ใหเช า และใหบริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีปองกันประเทศ รวมถึงการสงออกไป
นอกราชอาณาจักร
    ๔.๓ การสงเสรมิและสนบัสนุนกิจการอุตสาหกรรมปองกันประเทศของกระทรวงกลาโหม 
หนวยงานอื่นของรัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีปองกันประเทศ
    ๔.๔ การทดสอบและรับรองผลการทดสอบตามมาตรฐานยุทโธปกรณและยุทธภัณฑ
   ๕. กําหนดให สทป. ไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการควบคุมยุทธภัณฑ 
กฎหมายวาดวยโรงงานผลติอาวธุของเอกชน กฎหมายวาดวยโรงงานอตุสาหกรรม และกฎหมายวาดวย
อาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปน

   รางพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการและรับทราบ ดังนี้
   ๑. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับ
ความเห็นของสมาคมธนาคารไทยไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
   ๒. รบัทราบแผนในการจัดทาํกฎหมายลาํดบัรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสาํคญัของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
   ๓. ใหกระทรวงการคลังรับความเห็นของสมาคมธนาคารไทยไปพิจารณาดําเนินการตอไป
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   ๑. กาํหนดแกไขเพิม่เตมิบทนยิาม “คูสญัญา” หมายความวา คูสญัญาตามสญัญาตางตอบแทน 
เพื่อใหคูสัญญาทุกประเภทสามารถทําสัญญาดูแลผลประโยชนตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ได
   ๒. กาํหนดแกไขเพิม่เตมิหนาทีข่องผูดแูลผลประโยชนของคูสญัญา โดยใหผูดูแลผลประโยชน
ของคูสัญญามีหนาที่ในการดูแลใหคูสัญญาปฏิบัติการชําระหน้ีตามระยะเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนดไว
ในสัญญาดูแลผลประโยชน โดยดูแลรักษาเงิน ทรัพยสิน หรือเอกสารอันเปนหลักฐานแหงหนี้
ตามความตองการของคูสญัญาทีคู่สญัญาไดสงมอบใหอยูในความครอบครองของตน พรอมทัง้ดาํเนนิการ
สงมอบเงนิ หรือจัดใหมีการโอนกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิในทรัพยสินใหแกคูสัญญา
   ๓. กาํหนดใหกรณทีีคู่สญัญาตกลงกนัใหผูดแูลผลประโยชนของคูสญัญามหีนาทีด่แูลการปฏบิตัิ
ตามสัญญาที่มีการชําระเงิน ใหผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญาดําเนินการเปดบัญชีดูแลผลประโยชน
เพื่อสัญญารายนั้นกับสถาบันการเงิน และนําเงินที่ไดรับจากคูสัญญาฝายที่ตองชําระเงินฝากไวในบัญชี
ดแูลผลประโยชนดงักลาวภายใน ๑ วนัทาํการ และใหผูดูแลผลประโยชนของคูสญัญาออกเปนหลกัฐาน
รับรองการฝากเงินสงใหคูสัญญาฝายที่ตองชําระเงินทุกครั้ง
   ๔. กําหนดใหกรณีที่ทรัพยสินที่คูสัญญาตองสงมอบหรือโอนสิทธิเปนอสังหาริมทรัพยที่มี
หนังสือแสดงสิทธิในท่ีดิน หรือหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด ใหผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญามีหนังสือ
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แจงใหพนักงานเจาหนาที่ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน หรือพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวย
อาคารชุดทราบ
   ๕. กาํหนดแกไขเพิม่เตมิใหคณะกรรมการกาํกบัการประกอบกจิการดแูลผลประโยชนมอีาํนาจ
และหนาทีใ่นการกํากับดแูลและสงเสริมการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน  ออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ
เก่ียวกับการประกอบกิจการดูแลผลประโยชนของคูสญัญาตามมาตรา ๑๗ และกําหนดหลักเกณฑ วธิกีาร
เงื่อนไขและแนวปฏิบัติในการพิจารณาปญหาท่ีอาจเกิดขึ้นอันเน่ืองมาจากการใชบังคับตาม
พระราชบัญญัตินี้
   ๖. กําหนดแกไขเพิ่มเติมบทกําหนดโทษทางปกครอง โดยในกรณีที่ปรากฏแกคณะกรรมการ
กํากับการประกอบกิจการดูแลผลประโยชนวา ผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญาผูใดดําเนินกิจการ
ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนดเก่ียวกับเรื่องอัตราคาตอบแทนหรือคาบริการ
ในการปฏบิตัหินาทีข่องผูดแูลผลประโยชนของคูสญัญา หรอืกรณไีมออกหลกัฐานรบัรองการฝากเงนิใหกบั
คูสญัญาฝายทีต่องชาํระเงนิ รวมทัง้กรณทีีไ่มไดแจงเรือ่งการฝากเงนิเพือ่ชาํระหนีต้ามสญัญาของคูสญัญา
ฝายทีต่องชาํระเงนิใหคูสญัญาอกีฝายทราบ  ใหคณะกรรมการพจิารณามคีาํสัง่ลงโทษปรบัทางปกครอง
ไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑

   รางพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ....    

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
   ๑. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. .... ตามที่กระทรวง
สาธารณสุขเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
   ๒. รบัทราบแผนในการจดัทาํกฎหมายลาํดบัรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสาํคญัของ
กฎหมายลําดับรองที่ตองออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ
    ๓. ใหกระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของสํานักงาน ก.พ. และขอสังเกตของสํานักงาน 
ก.พ.ร. ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   ๑. กาํหนดใหสถาบนัพระบรมราชชนกเปนสถาบนัอดุมศกึษาเฉพาะทางของรฐัทีจ่ดัการศกึษา
ระดับปริญญาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ ในดานการแพทย การพยาบาล การสาธารณสุข 
และสหเวชศาสตร มีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 
อยูในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ โดยมีวตัถปุระสงคเพือ่ผลติและพฒันาบุคลากรตามความตองการของ
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กระทรวงสาธารณสุข ใหการศกึษา สงเสรมิวชิาการและวิชาชพี ทาํการสอน ทาํการวจิยั ทาํการฝกอบรม 
และใหบริการทางวิชาการแกสังคม โดยมุงเนนการผลิตและพัฒนาบุคลากรดานสาธารณสุขเปนสําคัญ
   ๒. กาํหนดใหวทิยาลัยการแพทยแผนไทยอภัยภเูบศรจังหวัดปราจีนบรุ ีวทิยาลัยการสาธารณสุข
สรินิธร วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนทีกุแหง วทิยาลยัพยาบาลพระจอมเกลาจงัหวดัเพชรบรุ ีวทิยาลยั
พยาบาลพระปกเกลาจนัทบรุ ีวทิยาลยัพยาบาลศรมีหาสารคาม และวทิยาลยัเทคโนโลยทีางการแพทย
และสาธารณสุขกาญจนาภิเษกที่ไดจัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเปนสวนราชการของ
สถาบัน
   ๓. กาํหนดใหสถาบนัแบงสวนงานออกเปน (๑) สาํนกังานอธกิารบด ี(๒) คณะ และ (๓) สาํนกั
และใหสถาบนัมอีาํนาจใหความรวมมอืกบัสถาบนัศกึษาอืน่ทัง้ในประเทศและตางประเทศ โดยรบัสถานศกึษา
ชัน้สงูหรือสถาบันอืน่เขาสมทบในสถาบัน หรอืจดัการศึกษาหรือดาํเนินการวิจยัรวมกับสถานศึกษาช้ันสงู
หรือสถาบันอื่นในประเทศหรือตางประเทศ หรือขององคการระหวางประเทศได
   ๔. กําหนดใหรายไดและผลประโยชนของสถาบัน รวมทั้งผลประโยชนที่เกิดจากที่ราชพัสด ุ
เบ้ียปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาการซื้อทรัพยสินหรือ
สัญญาจางทําของที่ดําเนินการโดยใชเงินงบประมาณ ไมเปนรายไดที่ตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน
   ๕. กาํหนดใหเงนิและทรพัยสนิทีม่ผีูอทุศิใหแกสถาบนัตองจดัการตามเง่ือนไขทีผู่อทุศิกาํหนดไว
และตองเปนไปตามวัตถุประสงคของสถาบัน
   ๖. กําหนดใหมีสภาสถาบัน ประกอบดวย นายกสภาสถาบัน อุปนายกสภาสถาบัน กรรมการ
สภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหนง และกรรมการสภาสถาบัน และใหสภา
สถาบันมีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนด
   ๗. กําหนดใหมีสภาวิชาการ ประกอบดวย ประธานสภาวิชาการและกรรมการสภาวิชาการ 
มอีาํนาจหนาท่ีในการเสนอแนะนโยบายและแผนพัฒนาทางวิชาการของสถาบนัตอสภาสถาบนั กาํหนด
คุณภาพและมาตรฐานวิชาการของสถาบัน เปนตน
   ๘. กําหนดใหมีอธิการบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด และรับผิดชอบการบริหารงานของสถาบัน 
กําหนดวาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม โดยใหอธิการบดี
มีอํานาจและหนาที่ตามที่กําหนด
   ๙. กําหนดใหสถาบันจัดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถาบัน
   ๑๐. กาํหนดใหโอนบรรดากจิการ ทรพัยสนิ สทิธ ิหน้ี ภาระผกูพนั ขาราชการ พนักงานราชการ 
พนกังานกระทรวงสาธารณสุข ลกูจาง อตัรากาํลงั งบประมาณ และรายไดของสถาบันพระบรมราชชนก 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เวนแตวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข และแกวกัลยาสิกขาลัย
ไปเปนของสถาบันพระบรมราชชนกตามพระราชบัญญัติน้ี ตามรายการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
โดยตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๑๒๐ วันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
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ก.ค. - ส.ค. ๖๑ ๓๗

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

   รางพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
    ๑. อนมุตัหิลกัการรางพระราชบัญญตัสิาํนกังานสลากกินแบงรฐับาล (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
    ๒. รบัทราบแผนในการจัดทาํกฎหมายลาํดบัรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสาํคัญของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาวตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
    ๓. ใหกระทรวงการคลังรบัขอสงัเกตของสํานักงบประมาณและฝายกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม คณะรักษาความสงบแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   ๑. แกไขเพิม่เตมิบทนยิาม คาํวา “พนกังาน” และเพิม่บทนยิามคาํวา “กองทนุ”และ “สถานศกึษา” 
เพื่อใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น
   ๒. แกไขเพิ่มเติมพื้นที่ในการตั้งสํานักงานใหญของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
   ๓. แกไขเพิ่มเติมองคประกอบของคณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาล ซึ่งมีปลัดกระทรวง
การคลังเปนประธาน โดยมีอํานาจหนาที่เพิ่มเติมในการกําหนดจํานวนและรูปแบบของสลากกินแบง
รัฐบาล วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และการแตงตั้ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงที่วาง
   ๔. แกไขเพิม่เติมอาํนาจหนาทีข่องผูอํานวยการสาํนักงานสลากกนิแบงรฐับาลและผูรกัษาการ
ในตําแหนงผูอาํนวยการเก่ียวกับการบรรจุแตงตัง้ เลือ่นเงินเดือนพนักงานและลูกจางเพ่ือลดภารกิจของ
คณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาล
   ๕. แกไขเพิ่มเติมการจัดสรรเงินที่ไดรับจากการจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล และการจัดการ
เงินดังกลาว รวมทั้งดอกผลที่เกิดขึ้น
   ๖. แกไขเพิ่มเติมการเปดบัญชีเงินฝากธนาคาร การบัญชีของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล 
และการประกาศหมายเลขสลากกินแบงรัฐบาลที่สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลจําหนายเอง
   ๗. กําหนดใหมีการจัดตั้งกองทุนบริหารสลากกินแบงรัฐบาลเพ่ือพัฒนาสังคม
   ๘. แกไขเพิ่มเติมบทกําหนดโทษสําหรับความผิดในกรณีการเสนอขาย หรือขายสลากกินแบง
รัฐบาลเกินราคาที่กําหนดในสลากกินแบง และกําหนดเพิ่มเติมความผิดในกรณีการขายสลากกินแบง
รัฐบาลในสถานศึกษา และการขายสลากกินแบงรัฐบาลแกบุคคลซึ่งมีอายุตํ่ากวา ๒๐ ปบริบูรณ

   รางพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

   คณะรฐัมนตรมีมีตอินมุตัหิลกัการรางพระราชบัญญตัเิครือ่งมอืแพทย (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงสาธารณสขุเสนอ และใหสงสาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาอกีครัง้หนึง่รวมกบั
รางพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ตรวจพิจารณาแลว แลวสงใหคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
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ก.ค. - ส.ค. ๖๑๓๘ จุลนิติ

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   ๑. เพิ่มบทนิยามคําวา “กระบวนการพิจารณาอนุญาต” ใหสอดคลองกับคําสั่งหัวหนา
คณะรักษาความสงบแหงชาติดังกลาว
   ๒. แกไขเพิ่มเติมอายุของใบรับจดแจงจาก ๑ ป เปน ๒ ปนับแตวันที่ปรากฏในใบรับจดแจง
   ๓. กําหนดกระบวนการพิจารณาอนุญาตเคร่ืองมือแพทย ดังนี้
    ๓.๑ กําหนดใหมีผูเช่ียวชาญ องคกรผูเชี่ยวชาญ หนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชน
ทั้งในประเทศและตางประเทศ ทําหนาที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห
การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบเพ่ือใหกระบวนการพิจารณาอนุญาตเคร่ืองมือแพทย
เปนไปดวยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ทั้งในกระบวนการพิจารณาอนุญาต
ของสวนกลางและสวนภมิูภาค ทัง้นี ้บคุคล หนวยงาน หรอืองคกรดงักลาว ตองไดรบัการขึน้บญัชจีากสาํนกังาน
คณะกรรมการอาหารและยา
    ๓.๒ กําหนดใหระยะเวลาในกระบวนการพิจารณาอนุญาตเครื่องมือแพทยตองไมเกิน
กําหนดระยะเวลาท่ีระบุไวในคูมือสําหรับประชาชน รวมท้ังการแจงตอผูยื่นคําขอตองเปนไปตาม
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให
สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยาเรงรดักระบวนการพิจารณาอนุญาตเคร่ืองมือแพทยใหแลวเสร็จ
โดยเร็ว
   ๔. กําหนดใหรัฐมนตรีว าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
เครื่องมือแพทย มีอํานาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการไดมาซึ่งผูเชี่ยวชาญ
องคกรผูเชีย่วชาญ หนวยงานของรฐั หรือองคกรเอกชน ทัง้ในประเทศและตางประเทศ กาํหนดคาขึน้บญัชี
ที่จะจัดเก็บจากผูเชี่ยวชาญ องคกรผูเชี่ยวชาญ หนวยงานของรัฐ หรือองคกรเอกชนทั้งในประเทศ
และตางประเทศ รวมทั้งกําหนดคาใชจายที่จะจัดเก็บจากผูยื่นคําขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาต
เครื่องมือแพทย ตลอดจนกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในกระบวนการพิจารณาอนุญาต
เครื่องมือแพทย
   ๕. กาํหนดใหคาข้ึนบญัชีและคาใชจายท่ีจดัเกบ็ ใหเปนเงนิของสาํนกังานคณะกรรมการอาหาร
และยา หรือหนวยงานท่ีไดรับมอบหมายใหทํากิจการในอํานาจหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาท่ีไดจดัเกบ็ แลวแตกรณ ีโดยไมตองนาํสงคลงัเปนรายไดแผนดิน และกําหนดวตัถปุระสงค
ในการใชจายเงินดงักลาวไว ไดแก เพ่ือเปนคาตอบแทนบุคคล องคกร หรือหนวยงานตามรางมาตรา ๓๓/๑
เปนคาใชจายในการดําเนินงานตามแผนงานหรือโครงการท่ีเปนประโยชนสาธารณะเพ่ือการคุมครอง
ผูบริโภคดานเครื่องมือแพทย เปนคาใชจายในการพัฒนาศักยภาพหนวยงานและเจาหนาที่ เพื่อพัฒนา
ระบบงานท่ีเกีย่วของกับกระบวนการพิจารณาอนุญาตเคร่ืองมือแพทย และเพ่ิมประสิทธภิาพการดําเนินการ
พิจารณาอนุญาตเครื่องมือแพทย
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ก.ค. - ส.ค. ๖๑ ๓๙

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑

   รางพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นและขอสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรพัยไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิตบิญัญตัิ
แหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   ๑. กําหนดเพิ่มเติมประเภททรัพยสินของกองทุนโดยกําหนดใหกองทุนประกอบดวยเงิน
ของสมาชิกที่โอนยายมาทั้งจํานวนกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามกฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเล้ียงชีพ
หรือกองทุนอื่นที่มีวัตถุประสงคเพื่อเปนหลักประกันในกรณีการออกจากงานหรือการชราภาพตามที่
คณะกรรมการกําหนด
   ๒. กําหนดเพิ่มเติมใหกองทุนมีอํานาจกระทํากิจการตาง ๆ ภายในขอบแหงวัตถุประสงค 
และอํานาจเชนวานี้ใหรวมถึงการจัดตั้งบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนจํากัด
   ๓. กําหนดเพิ่มเติมใหในกรณีที่บุคคลใดซึ่งเขารับราชการไดแสดงเจตนาใหโอนเงินทั้งหมด
ที่ตนมีสิทธิไดรับจากกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามกฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเล้ียงชีพหรือกองทุนอื่น
ที่มีวัตถุประสงคเพื่อเปนหลักประกันในกรณีการออกจากงานหรือการชราภาพตามท่ีคณะกรรมการ
กําหนดมายังกองทุน ใหกองทุนรับเงินดังกลาวเขาบัญชีเงินรายบุคคลของสมาชิกเพื่อใหกองทุนนําไป
ลงทุนหาผลประโยชนตอไป ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
   ๔. กําหนดใหสมาชิกสามารถสงเงินสะสมเขากองทุนไดไมเกินรอยละ ๓๐ ของเงินเดือน
   ๕. กําหนดใหสมาชิกซึ่งมีอายุครบ ๖๐ ปบริบูรณแตสมาชิกภาพของสมาชิกยังไมสิ้นสุด
ใหมีสิทธิขอรับเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชนตอบแทนเงินดังกลาวตั้งแตสิ้นปงบประมาณ
ที่ผูนั้นมีอายุครบ ๖๐ ปบริบูรณเปนตนไป ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
   ๖. กําหนดใหในกรณีที่สมาชิกซึ่งสมาชิกภาพสิ้นสุดลงและมีสิทธิไดรับเงินสะสม เงินสมทบ
เงนิประเดมิ เงนิชดเชย และผลประโยชนตอบแทนเงนิดังกลาว ยงัไมขอรบัเงนิคนืหรอืแสดงความประสงค
ขอทยอยรับเงนิคนื หรอืในกรณีทีท่ายาทผูมสีทิธริบัเงนิยงัไมไดยืน่คาํขอรบัเงนิดงักลาว ใหกองทนุบรหิาร
เงินที่ยังไมรับเงินคืนตอไปได ในกรณีเชนวาน้ีใหผูที่มีสิทธิไดรับเงินดังกลาวเวนแตทายาท มีสิทธิเลือก
แผนการลงทุนที่กองทุนจัดไวได แตถาผูนั้นขอโอนเงินไปยังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพหรือกองทุนอื่นที่มี
วัตถุประสงคเพื่อเปนหลักประกันในกรณีการออกจากงานหรือการชราภาพ ใหกองทุนโอนเงินไปยัง
กองทุนดงักลาวภายใน ๗ วนัทาํการนับแตวนัทีผู่นัน้แสดงความประสงคและไดปรากฏหลักฐานถูกตอง
ครบถวน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
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   ๗. กําหนดใหเงินของกองทุนที่อยู ในบัญชีเงินสํารองและบัญชีเงินกองกลางใหลงทุน
ในหลักทรัพยที่มีความม่ันคงสูงตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง และใหกองทุนจัดใหมีแผน
การลงทุนสําหรับเงินที่อยูในบัญชีเงินรายบุคคลเพื่อใหสมาชิกเลือก โดยอยางนอยตองจัดใหมีแผน
การลงทุนในหลักทรัพยที่มีความมั่นคงสูงไมตํ่ากวารอยละ ๖๐ ดวย ในกรณีที่สมาชิกไมไดใชสิทธิ
เลอืกแผนการลงทนุ ใหถอืวาสมาชกิยนิยอมใหกองทนุจดัแผนการลงทนุทีก่าํหนดใหลงทนุในหลกัทรพัย
ที่มีความเสี่ยงเหมาะสมกับชวงอายุของสมาชิก

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

   รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการใชแรงงานบังคับ พ.ศ. ....

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการใชแรงงาน
บงัคบั พ.ศ. .... ตามทีก่ระทรวงแรงงานเสนอ และใหสงสาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพจิารณา 
โดยใหรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปประกอบ
การพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป ทั้งนี้ ใหเสนอรางพระราชบัญญัติในเรื่องน้ีตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ไมกอนการเสนอพิธสีารป ค.ศ. ๒๐๑๔ สวนเสริมอนสุญัญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบบัที ่๒๙ 
วาดวยแรงงานบังคับ ค.ศ. ๑๙๓๐ ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   ๑. กําหนดลักษณะความผิดฐานใชแรงงานบังคับ หมายถึง “ผูใดขมขืนใจผูอื่นใหทํางานหรือ
บริการโดยมิไดสมัครใจใหกับตนหรือบุคคลที่สาม โดยการขมขู ขูเข็ญวาจะลงโทษโดยมิชอบ ใชกําลัง
ประทุษราย ยดึเอกสารสําคัญประจําตวัของบุคคลน้ันไว นาํภาระหน้ีของบุคคลน้ันหรือบคุคลอ่ืนมาเปน
สิง่ผกูมดัโดยมชิอบ หรอืดวยวิธีอืน่ใดโดยมชิอบทีท่าํใหบคุคลนัน้ไมสามารถทีจ่ะขดัขนืไดหรอืมไิดสมคัรใจ
ที่จะทําเอง ถาการกระทํานั้นไมเปนความผิดฐานคามนุษยใหถือวาผูนั้นกระทําความผิดฐานใชแรงงาน
บังคับ”
   ๒. กําหนดใหมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการปองกันและปราบปรามการใชแรงงานบังคับ
เพือ่ชวยเหลอืและเยยีวยาผูเสยีหายจากการกระทาํความผดิฐานใชแรงงานบงัคบัหรอืชวยเหลอืผูเสยีหาย
จากการกระทําความผิดฐานใชแรงงานบังคับในตางประเทศใหเดินทางกลับเขามาในราชอาณาจักร
หรือถิ่นที่อยู
   ๓. กําหนดใหมีคณะกรรมการจํานวน ๒ คณะ ไดแก
    ๓.๑ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการใชแรงงานบังคับ มีอํานาจหนาท่ีกําหนด
นโยบายและยุทธศาสตรและมาตรการในการปองกันและปราบปรามการใชแรงงานบังคับ
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    ๓.๒ คณะกรรมการกองทุนเพ่ือการปองกันและปราบปรามการใชแรงงานบังคับ มีหนาที่
กํากับดูแลการบริหารจัดการ ติดตามการดําเนินงาน และกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขของ
การใชจายเงินใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุน
   ๔. กาํหนดมาตรการชวยเหลือและคุมครองสวัสดภิาพผูเสยีหายจากการใชแรงงานบังคบั เชน 
การจัดหาที่พักอาศัยชั่วคราว
   ๕. กาํหนดบทลงโทษทีม่คีวามเหมาะสมกบัการกระทาํความผดิฐานใชแรงงานบงัคบัโดยเพิม่โทษ
กรณีกระทําผิดตอผูเสียหายท่ีเปนเด็ก ผูสูงอายุ หญิงมีครรภ หรือผูมีกายพิการหรือมีจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ และกรณีที่ทําใหผูเสียหายไดรับอันตรายสาหัสหรือเปนโรครายแรงซึ่งอาจเปนอันตราย
ตอชีวิต หรือถึงแกความตาย 

   การใหสัตยาบันตอพิธีสารป ค.ศ. ๒๐๑๔ สวนเสริมอนุสัญญาองคการ
   แรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ ๒๙ วาดวยแรงงานบังคับ ค.ศ. ๑๙๓๐

   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบพิธีสาร ค.ศ. ๒๐๑๔ สวนเสริมอนุสัญญาองคการแรงงานระหวาง
ประเทศ ฉบับที่ ๒๙ วาดวยแรงงานบังคับ ค.ศ. ๑๙๓๐ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และใหสง
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
โดยมอบหมายใหกระทรวงการตางประเทศจัดทําสัตยาบนัสารเพื่อใหพิธีสารฯ มีผลผูกพัน ทั้งนี้ ใหยื่น
สัตยาบันสารเมื่อสภานิติบัญญัติแหงชาติมีมติเห็นชอบพิธีสารแลว
   สาระสําคัญของเรื่อง คือ
   พิธีสารฯ เปนสวนเสริมของอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ ๒๙ วาดวย
แรงงานบงัคบั ค.ศ. ๑๙๓๐ ทีป่ระเทศไทยไดใหสตัยาบนัแลว เมือ่วนัที ่๒๖ กมุภาพนัธ ๒๕๑๒ เพือ่เนนยํา้
ถึงมาตรการในการปองกัน คุมครอง และการชดเชย เยียวยาหรือการฟนฟู และการปราบปรามการใช
แรงงานบังคับและแรงงานเกณฑอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยการใหสัตยาบันพิธีสารดังกลาว
จะเปนการแสดงเจตนารมณ ความมุงมัน่ของรัฐบาลไทยอยางเปนรปูธรรมตอการปองกนัและขจัดการใช
แรงงานบังคบั รวมถึงการชวยเหลือเยยีวยาผูเสยีหายจากการเปนแรงงานบังคบั  ซึง่ไมเพยีงแตจะยกระดับ
การคุมครองแรงงานใหเปนไปตามมาตรฐานสากลเทาน้ัน แตยังสงผลตอการเสริมสรางภาพลักษณที่ดี
ของประเทศไทยตอประชาคมโลก และสงผลดีตอการสงออกสินคาไทยจากการท่ีประเทศไทยถูกพาดพิง
วามีการใชแรงงานบังคับในอุตสาหกรรมอาหารทะเลของประเทศไทย
   ดงันัน้ เพ่ือใหบรรลุวตัถปุระสงคในการดําเนินการใหสตัยาบันพธิสีารดังกลาว จงึจาํเปนตองมี
กฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการใชแรงงานบังคับ ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
จะเดินทางไปใหสัตยาบันพิธีสารดังกลาว ระหวางวันที่ ๒ – ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

   รางพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

   คณะรฐัมนตรมีมีตอินมุตัหิลกัการรางพระราชบญัญติัสงเสรมิวิสาหกิจชมุชน (ฉบบัที ่ ..) พ.ศ. .... 
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
โดยใหรับความเห็นของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสง
ใหคณะกรรมการประสานงานสภานติิบญัญตัแิหงชาตพิจิารณา กอนเสนอสภานติบิญัญตัแิหงชาตติอไป
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   ๑. กําหนดนิยามคําวา“วิสาหกิจชุมชนนิติบุคคล”และ “เครือขายวิสาหกิจชุมชน” เพิ่มเติม
โดย “วิสาหกิจชุมชนนิติบุคคล” หมายความวา วิสาหกิจชุมชนที่ขอจดทะเบียนเปนนิติบุคคล
ตามพระราชบัญญัตินี้ และ “เครือขายวิสาหกิจชุมชน” หมายความวา คณะบุคคลท่ีรวมตัวกัน
โดยมีวัตถุประสงคในการทํากิจกรรมอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือประโยชนในการดําเนินงานของวิสาหกิจ
ชุมชนในเครือขาย
   ๒. กําหนดใหวิสาหกิจชุมชนใดที่ประสงคจะจดทะเบียนเปนวิสาหกิจชุมชนนิติบุคคล
ตามพระราชบญัญตันิี ้จะตองมผีลประกอบการในลกัษณะวสิาหกจิชมุชนมาแลวไมนอยกวา ๑ ป และจะตอง
ยืน่คาํขอจดทะเบียนเปนวสิาหกิจชมุชนนติบิคุคล โดยตองมรีายการเพ่ิมเตมิ ไดแก รายงานการประชุม
ของคณะบุคคลที่มีมติใหดําเนินการยื่นคําขอจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ขอบังคับของวิสาหกิจชุมชน
นติบิคุคล แผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน และรายงานงบแสดงฐานะการเงินทีผู่สอบบัญชรีบัอนุญาต 
หรือบุคคลที่คณะกรรมการกําหนดไดตรวจสอบรับรองแลว
   ๓. กาํหนดใหเครอืขายวสิาหกจิชมุชนทีม่คีวามประสงคเปนเครอืขายวสิาหกจิชมุชนนติบิคุคล
ใหยืน่จดทะเบียนตอกรมสงเสรมิการเกษตร และใหเครอืขายวสิาหกจิชมุชนและเครอืขายวสิาหกจิชุมชน
นิติบุคคลที่จดทะเบียนตอกรมสงเสริมการเกษตรมีสิทธิขอรับการสงเสริมตามพระราชบัญญัตินี้
   ๔. กาํหนดใหการบรหิารจดัการเครอืขายวสิาหกจิชมุชนและเครอืขายวสิาหกจิชมุชนนิตบิคุคล
เปนไปตามขอบังคับของเครือขายวิสาหกิจชุมชน และขอบังคับของเครือขายวิสาหกิจชุมชนนิติบุคคล
   ๕. กาํหนดใหเพิม่เตมิองคประกอบของคณะกรรมการสงเสรมิวสิาหกจิชมุชน โดยเพิม่รฐัมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
และผูอาํนวยการสาํนกังานกองทนุหมูบานและชมุชนเมอืงแหงชาต ิเปนกรรมการ และเพิม่เตมิกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิดานการพัฒนาชุมชน ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ และดานแรงงานและสวัสดิการสังคม
   ๖. กาํหนดใหปรบัปรงุอาํนาจหนาทีข่องคณะกรรรมการสงเสรมิวสิาหกจิชมุชนโดยนาํอาํนาจ
หนาที่ของคณะกรรมการประสานนโยบายกองทุนเพ่ือพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนที่ถูกยกเลิกไป
มาเปนอาํนาจหนาท่ีของคณะกรรมการฯ ไดแก อาํนาจในการประสานการดําเนินการของกองทุนตาง ๆ
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ก.ค. - ส.ค. ๖๑ ๔๓

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

เพือ่ใหสามารถสนับสนุนกิจการวิสาหกิจชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ ลดการซ้ําซอนท่ีไมเกิดประโยชน
และสงเสรมิสนบัสนนุซึง่กนัและกนั อาํนาจในการตดิตามการดาํเนนิงานของกองทนุตาง ๆ  ทีม่วีตัถปุระสงค
เกี่ยวกับกิจการวิสาหกิจชุมชน และอํานาจในการเสนอแนะตอกองทุนที่เกี่ยวของเกี่ยวกับแนวทาง
การดําเนินงานหรือการแกไขปญหาเงินทุนในการสนับสนุนกิจการวิสาหกิจชุมชน
   ๗. กาํหนดใหเพิม่ผูแทนสํานกังานสงเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและผูแทนสํานกังาน
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติในคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนกรุงเทพมหานคร
   ๘.  กาํหนดใหยกเลกิคณะกรรมการประสานนโยบายกองทุนเพือ่พฒันากจิการวสิาหกจิชมุชน
   ๙. กาํหนดเพิม่เตมิอาํนาจหนาทีข่องหนวยงานทีใ่หการสนบัสนนุทนุเพือ่พฒันากจิการวสิาหกจิ
ชุมชน โดยกําหนดใหธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ธนาคารออมสิน กองทุนหมูบาน
และชุมชนเมืองแหงชาติ กองทุนหมูบาน และกองทุนชุมชนเมืองตองจัดใหมีมาตรการสงเสริมและ
สนบัสนนุดานเงนิทนุแกกจิการวสิาหกจิชมุชน และใหสาํนกังานสงเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม
จัดใหมีมาตรการ แผน โครงการ และงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจการวิสาหกิจชุมชน
   ๑๐. เพิ่มบทกําหนดโทษทางปกครองแกผูนําคําวา “วิสาหกิจชุมชน” “วิสาหกิจชุมชน
นิติบุคคล” “เครือขายวิสาหกิจชุมชน” หรือ “เครือขายวิสาหกิจชุมชนนิติบุคคล” ไปใชโดยไมได
จดทะเบียนตองถูกปรับตั้งแตวันละ ๑,๐๐๐ บาท จนกวาจะเลิกใชหรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

   รางพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

   คณะรฐัมนตรมีมีตอินมุตัหิลกัการรางพระราชบัญญตัสิถาบนัวทิยาลยัชมุชน (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... 
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสง
ใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ตอไป
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   กําหนดใหผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๔ ป และอาจไดรับ
แตงตั้งอีกได แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกิน ๒ วาระไมได
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ก.ค. - ส.ค. ๖๑๔๔ จุลนิติ

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

   รางพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... รางประมวล 
   กฎหมายยาเสพติด และรางพระราชบัญญตัวิธิพีจิารณาคดียาเสพติด (ฉบบัที ่..)
    พ.ศ. .... รวม ๓ ฉบับ
    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังนี้
   ๑. เหน็ชอบรางพระราชบัญญตัใิหใชประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... รางประมวลกฎหมาย
ยาเสพติด และรางพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๓ ฉบับ
ของกระทรวงยตุธิรรม ทีส่าํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาแลว และใหสงคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
   ๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรอง ซึ่งตองออกตามรางพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... 
รางประมวลกฎหมายยาเสพติด และรางพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ
   รางพระราชบัญญัติทั้ง ๓ ฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   ๑. รางพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ....
    ๑.๑ ประมวลกฎหมายยาเสพติด
         ๑)   กําหนดใหประมวลกฎหมายยาเสพติดทายพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใชบังคับ
เมื่อพนกําหนด ๑๘๐ วันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับเปนตนไป
         ๒)   เมือ่ประมวลกฎหมายยาเสพตดิมผีลใชบงัคบัแลว ใหยกเลกิบทบญัญัตขิองกฎหมาย
เกี่ยวกับยาเสพติดและกฎหมายที่แกไขเพิ่มเติม จํานวน ๒๑ ฉบับ
    ๑.๒ ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ
          - กาํหนดใหขาราชการของสาํนกังานคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามยาเสพตดิ 
(สาํนกังาน ป.ป.ส.) ทีผ่านการฝกอบรมเปนตาํแหนงทีม่เีหตพุเิศษตามกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการ
พลเรือน และกําหนดใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ
   ๒. รางประมวลกฎหมายยาเสพติด
    ๒.๑ การปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด
        ๑) กําหนดใหคณะรัฐมนตรีจัดใหมีนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการปองกัน 
ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด ซึ่งหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของตองดําเนินการใหสอดคลองกับ
นโยบายและแผนระดับชาติดังกลาว
        ๒) กาํหนดใหมีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด มหีนาทีแ่ละอํานาจ
ในการเสนอนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด 
ติดตาม ดูแล และสนับสนุนใหมีการดําเนินการที่สอดคลองกับนโยบายและแผนระดับชาติดังกลาว
       ๓) กําหนดหนาที่และอํานาจของสํานักงาน ป.ป.ส. ใหเปนหนวยงานกลาง
ในการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด
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สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

   ๒.๒ การควบคุมยาเสพติด
      ๑)  กําหนดใหมีคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด มีหนาที่และอํานาจกําหนดมาตรการ
ในการควบคุมยาเสพติดใหโทษ วัตถุออกฤทธิ์ และสารระเหย
     ๒) แบงประเภทของยาเสพติดใหโทษออกเปน ๕ ประเภท และแบงประเภทของวัตถุ
ออกฤทธิ์ออกเปน ๔ ประเภท
     ๓)  กาํหนดการอนุญาตเก่ียวกับยาเสพติดใหโทษและวัตถอุอกฤทธ์ิ ซึง่หลักเกณฑเก่ียวกับ
การขออนุญาต การอนุญาต และการดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
หรือประกาศ
     ๔) กําหนดมาตรการควบคุมพิเศษในการปองกัน ปราบปราม แกไขปญหา และควบคุม
ยาเสพติด โดยกําหนดใหคณะกรรมการ ป.ป.ส. อาจกําหนดพื้นที่ในการทดลองเพาะปลูกพืชที่เปน
หรอืใหผลผลติเปนยาเสพตดิใหโทษหรอือาจใชผลติเปนยาเสพตดิใหโทษ หรอืผลติและทดสอบเกีย่วกับ
ยาเสพติด
   ๒.๓ การตรวจสอบทรัพยสิน
      - กําหนดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน มีหนาที่และอํานาจในการดําเนินการ
เกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
   ๒.๔ กองทุน
      - กําหนดใหมีกองทุนปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด มีวัตถุประสงค
เพือ่ประโยชนในการปองกนั ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด โดยการบริหารและการดําเนนิการ
ของกองทุนใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ส. กําหนด
   ๒.๕ การบําบัดรักษาและการฟนฟูสภาพสังคมแกผูติดยาเสพติด
        ๑)  กาํหนดใหมคีณะกรรมการบาํบดัรกัษาและฟนฟผููตดิยาเสพตดิ มหีนาทีแ่ละอาํนาจ
ในการกําหนดนโยบายและมาตรการเก่ียวกบัการบําบดัรกัษาและฟนฟผููตดิยาเสพติด รวมถึงวางแนวทาง
ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของใหความชวยเหลือดานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะหที่จําเปน
และเหมาะสม และชวยเหลอืสนบัสนนุใหผูตดิยาเสพตดิ หรอืผูผานการบาํบดัรกัษาใหสามารถดํารงชวีติ
อยูในสังคมได
      ๒) กําหนดใหผูกระทําความผิดฐานเสพยาเสพติด หรือมีไวในครอบครองซ่ึงยาเสพติด
ใหโทษหรอืวตัถอุอกฤทธิเ์พือ่เสพ ซึง่เขารบัการบาํบดัรกัษาแลว พนจากความผิดฐานดงักลาว โดยผูกระทาํ
ความผิดสามารถสมัครใจเขารับการบําบัดรักษาได
      ๓) กําหนดใหมีศูนยฟนฟูสภาพทางสังคม มีหนาที่และอํานาจในการติดตาม ดูแล
ใหคําปรึกษา แนะนํา ใหความชวยเหลือ และสงเคราะหแกผูเขารับการบําบัดรักษา เพื่อใหผูเขารับ                    
การบําบัดรักษาไดรับการฟนฟูสภาพทางสังคม
   ๒.๖ ความผิดและบทกําหนดโทษ
      - กําหนดความผิดเก่ียวกับยาเสพติดใหโทษและวัตถุออกฤทธ์ิ และความผิดเก่ียวกับ
การบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด รวมถึงโทษสําหรับความผิดดังกลาว
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ก.ค. - ส.ค. ๖๑๔๖ จุลนิติ

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

   ๓. รางพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
    ๓.๑ ผูรักษาการ
       - เพิ่มรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเปนผูรักษาการตามกฎหมายวาดวยวิธี
พิจารณาคดียาเสพติด
    ๓.๒ เพิ่มหนาที่และอํานาจของกรรมการ ป.ป.ส. เลขาธิการคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามยาเสพตดิ รองเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพตดิ และเจาพนักงาน
ป.ป.ส. ดังนี้
       ๑) เขาไปในเคหสถานหรอืสถานทีใ่ด ๆ  เพือ่ตรวจคนเมือ่มเีหตอุนัควรสงสยัตามสมควร
วามยีาเสพตดิ มบีคุคลผูกระทาํความผดิเกีย่วกบัยาเสพตดิ หรอืทรพัยสนิทีเ่ก่ียวของกับการกระทาํความผดิ
เกีย่วกบัยาเสพตดิ ซึง่ถาหากปลอยใหเนิน่ชาไป บคุคลนัน้จะหลบหนไีป หรอืทรพัยสนินัน้จะถกูโยกยาย
ทําลาย หรือสูญหาย
       ๒) คนบุคคลหรือยานพาหนะใด ๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยวามียาเสพติดซุกซอนอยู
       ๓) คนหรือจับกุมบุคคลใด ๆ ที่กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
       ๔) ยึดหรืออายัดยาเสพติด หรือทรัพยสินที่เกี่ยวของกับการกระทําความผดิเกี่ยวกับ
ยาเสพติด
       ๕) สอบสวนผูตองหาในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
       ๖)  ตรวจหรอืทดสอบหรอืสัง่ใหรบัการตรวจหรอืทดสอบวา บคุคลหรอืกลุมบคุคลนัน้
มีสารเสพติดอยูในรางกาย
       ๗) ควบคุมตัวผูถูกจับกรณีกระทําความผิดรายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด
    ๓.๓ อุทธรณ และฎีกา
       -  กาํหนดใหจาํเลยตองมาแสดงตนตอเจาพนกังานศาลในขณะย่ืนอทุธรณ  ย่ืนคาํขออนุญาต
ฎีกา และยื่นฎีกา
    ๓.๔ การบังคับโทษปรับ
       - ยกเลกิบทบญัญติัวาดวยการบงัคบัทางปกครอง (นาํไปกําหนดไวในประมวลกฎหมาย
ยาเสพติด)
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สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑

   รางพระราชบัญญัติปาชุมชน พ.ศ. ....

    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติร างพระราชบัญญัติป าชุมชน พ .ศ . . . . . ตามท่ีกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
โดยใหรับความเห็นของกระทรวงการคลังไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   ๑. กําหนดวัตถุประสงคในการจัดตั้งปาชุมชน และพื้นที่ปาที่มีการจัดตั้งเปนปาชุมชนแลว
ใหคงอยูภายใตบงัคบัของกฎหมายวาดวยปาไม กฎกระทรวงวาดวยปาสงวนแหงชาติ  หรอืกฎหมายอ่ืน
ที่เกี่ยวของ เวนแตพระราชบัญญัตินี้จะไดบัญญัติไวเปนอยางอื่น
   ๒. กําหนดใหมีคณะกรรมการนโยบายปาชุมชน ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนประธานกรรมการ โดยมีอํานาจหนาที่ในการเสนอความเห็น
ตอคณะรัฐมนตรีเกีย่วกบันโยบายในการจัดตัง้ การจัดการปาชมุชนและเครือขายปาชมุชน  หรอืพจิารณา
ใหความเห็นในเร่ืองทีเ่กีย่วกบัปาชมุชน เสนอแนะในการออกกฎหมาย กาํหนดระเบียบ พจิารณาอุทธรณ 
และเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเพื่อการกําหนดงบประมาณ มาตรการ หรือกลไกทางการเงิน
   ๓. กําหนดใหมีคณะกรรมการปาชุมชนประจําจังหวัด ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัด
เปนประธานกรรมการ โดยมีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาและประกาศคําขอ เพิ่ม ลด หรือเพิกถอน
ปาชุมชน ตรวจสอบรายละเอียดที่ระบุในคําขอจัดตั้งเปนปาชุมชน ถอดถอนกรรมการจัดการปาชุมชน 
แตงตัง้และถอดถอนเจาหนาทีป่าชมุชน และประเมนิผลการจดัการปาชมุชนในจงัหวดัแลวจดัทาํรายงาน
เสนอคณะกรรมการนโยบายปาชุมชนอยางนอยปละ ๑ ครั้ง
   ๔. กาํหนดหลกัเกณฑและวธิกีารในการขอจดัตัง้ปาชมุชน ซึง่ในพืน้ทีป่าชมุชนจะตองกาํหนด
บริเวณเพ่ือการอนุรักษ และบริเวณเพ่ือการใชประโยชน หรือบริเวณเพ่ือการอนุรักษเพียงอยางเดียว 
โดยใหสอดคลองกับสภาพภูมิประเทศ สภาพความเปนอยูของประชาชนในชุมชน และวัตถุประสงค
ของปาชุมชน ทั้งนี้ การจัดตั้งปาชุมชนมีผลตอเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว
   ๕. กาํหนดใหคณะกรรมการจัดการปาชมุชนและสมาชิกปาชมุชนมอํีานาจหนาทีใ่นการจัดการ
ปาชุมชน และกําหนดใหมีแผนจัดการปาชุมชน รวมทั้งกําหนดใหมีหลักเขต ปาย หรือเครื่องหมายอื่น
แสดงแนวเขตปาชุมชนบริเวณเพื่อการอนุรักษและบริเวณเพื่อการใชประโยชนตามสมควร เพื่อให
ประชาชนเห็นไดวาเปนเขตปาชุมชน
   ๖. กําหนดใหมีการควบคุมดูแลปาชุมชน กําหนดอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่ปาชุมชน 
และกําหนดการหามกระทําการภายในปาชุมชน คือ หามทําไมในบริเวณเพ่ือการอนุรักษ หามใชเปน
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สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

ทีอ่ยูอาศัยหรอืท่ีทาํกิน หามบุคคลใดกอสราง แผวถาง เผาปา ทาํไม เกบ็หาของปา ขดุหาแร ลาสัตวปาสงวน
หรือสัตวปาคุ มครอง หรือกระทําการดวยประการใด ๆ อันเปนการเสื่อมเสียแกสภาพปาชุมชน 
เวนแตเปนการกระทําตามที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติใหกระทําได ทั้งยังกําหนดเกี่ยวกับการอนุญาต
ใหบุคคลเขาไปกระทําการใด ๆ เพื่อการศึกษา คนควา วิจัย หรือสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพ
   ๗. กาํหนดใหอธบิดมีอีาํนาจส่ังเพกิถอนปาชมุชนทัง้แปลงหรือแตบางสวนได โดยคณะกรรมการ
จัดการปาชุมชนขอใหเพิกถอนปาชุมชน ทอดทิ้งไมจัดการฟนฟูปาชุมชนนั้นตอเนื่องติดตอกันเปนเวลา                 
๑ ป โดยไมมีเหตุผลอันสมควร ไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือระเบียบ หรือขอบังคับที่ออกตาม 
พระราชบัญญัตินี้ อันจะเปนเหตุใหปาชุมชนไดรับความเสียหายหรือมีเหตุไมควรไววางใจใหจัดการ
ปาชมุชนตอไป และเมือ่มเีหตผุลความจาํเปนทางดานกจิการเพือ่ความมัน่คงแหงรฐั โดยความเหน็ชอบของ
คณะกรรมการนโยบายปาชุมชน ซึง่การเพกิถอนปาชมุชนใหมผีลเมือ่ไดประกาศในราชกจิจานเุบกษาแลว 
ทั้งนี้ ทรัพยสินสวนกลางของปาชุมชนท่ีถูกเพิกถอนหากเปนอสังหาริมทรัพยใหตกเปนของแผนดิน 
สวนที่เปนสังหาริมทรัพยใหกรมปาไมเก็บไวเพื่อใชในกิจกรรมจัดการปาชุมชน
   ๘. กาํหนดใหบคุคลชาํระเงนิ คาธรรมเนยีม คาตอบแทน หรอืคาบรกิาร เน่ืองในการใชประโยชน
จากปาชุมชน โดยเงินที่เก็บไดดังกลาว เงินที่มีผูบริจาค เงินสนับสนุนจากรัฐบาลและเงินรายไดอื่น ๆ 
ใหเก็บรักษาไวใชจายในกิจกรรมการจัดการปาชุมชน โดยไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน
   ๙. กาํหนดโทษสําหรบัผูฝาฝนระเบียบของคณะกรรมการนโยบายปาชมุชนและขอบงัคบัของ
คณะกรรมการจัดการปาชุมชนเก่ียวกบัการจัดการปาชมุชน และผูกระทําการฝาฝนการทําไมในบริเวณ
เพื่อการอนุรักษ ใชเปนที่อยูอาศัยหรือที่ทํากิน หรือกระทําการใด ๆ อันเปนการเส่ือมเสียแกสภาพ
ปาชมุชน นอกจากน้ี บรรดาไมหรอืของปาทีไ่ดมา หรอืมไีวเปนความผิด หรอืทรัพยสนิทีใ่ชในการกระทําผดิ
ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหริบเสียทั้งสิ้นไมวาจะมีผูถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไมก็ตาม
   ๑๐.   กําหนดใหมีการออกกฎกระทรวง และระเบียบเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
ภายในระยะเวลา ๑ ปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

   รางพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

    คณะรฐัมนตรมีีมติอนมัุติหลักการรางพระราชบญัญตักิารไฟฟาสวนภมูภิาค (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... 
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให
พจิารณาในประเดน็ปญหาและความสอดคลองกบัรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทยตามความเหน็ของ
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาและใหรบัความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงการตางประเทศ 
และกระทรวงพลังงานไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิตบิญัญตัิ
แหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   เปนการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญตักิารไฟฟาสวนภูมภิาค พ.ศ. ๒๕๐๓ โดยเพ่ิมวัตถุประสงค
ของการไฟฟาสวนภูมิภาคใหมีอํานาจประกอบกิจการระบบจําหนายไฟฟาและดําเนินธุรกิจ
หรือกิจการอ่ืนใดท่ีเปนประโยชนแกการไฟฟาสวนภูมภิาค  เพ่ิมอํานาจในการดําเนินการตามวัตถุประสงค

31-50-MAC6.indd   4831-50-MAC6.indd   48 10/27/18   11:23 AM10/27/18   11:23 AM

creo




ก.ค. - ส.ค. ๖๑ ๔๙
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จุลนิติ

ของการไฟฟาสวนภูมิภาคทั้งในและนอกราชอาณาจักร ปรับปรุงองคประกอบอํานาจหนาที่ ตลอดจน
คณุสมบตัแิละลกัษณะตองหามของคณะกรรมการการไฟฟาสวนภมูภิาค รวมทัง้แกไขเพิม่เตมิอาํนาจหนาที่
ของผูรักษาการแทนผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาคใหมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับผูวาการการไฟฟา
สวนภูมิภาค

   รางพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา                
กอนเสนอสภานิติบัญญตัิแหงชาติตอไป
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   เปนการกําหนดเพ่ิมกลไกในการกํากับดูแลโดยเพ่ิมระบบการแจงการมีไวในครอบครอง
หรือใชเคร่ืองกําเนิดรงัส ีหรือเคร่ืองกําเนิดรงัสทีีอ่อกแบบมาเฉพาะสําหรับใชเพือ่การวินิจฉยัทางการแพทย
และไมมีวัสดุกัมมันตรังสีเปนสวนประกอบ และใชงานในสถานพยาบาลหรือสถานพยาบาลสัตว
เปนอีกระบบหนึ่งในการกํากับดูแล

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

   รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
   (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
   ๑. อนมัุติหลักการรางพระราชบัญญตัริะเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา (ฉบบัที ่..) 
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
โดยใหรบัความเหน็ของสาํนกังาน ก.พ. และสาํนกังาน ก.พ.ร. ไปประกอบการพจิารณาดวย แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภานิตบิญัญตัแิหงชาตพิจิารณา กอนเสนอสภานิตบิญัญตัแิหงชาตติอไป
   ๒. ใหกระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของกระทรวงการคลัง สํานักงาน ก.พ.ร. สํานัก
งบประมาณ และคณะกรรมการพิจารณาโครงสรางหนวยงานและระบบคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐ                   
ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
   ๓. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรองซึ่งตองออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ
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ก.ค. - ส.ค. ๖๑๕๐ จุลนิติ

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   ๑. กาํหนดใหในกรณทีีม่เีหตผุลและความจาํเปน คณะกรรมการขาราชการพลเรอืนในสถาบนั
อดุมศึกษา (ก.พ.อ.) อาจกําหนดใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศึกษาไดรบัการเยียวยา โดยใหได
รับเงินเดือนหรือเงินประจําตําแหนงตามที่เห็นสมควร
   ๒. กําหนดใหกรณีที่ ก.พ.อ. เยียวยาขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในครั้งแรก
ใหคํานึงถึงเงินเดือนหรือเงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนประเภทอ่ืนในสถานศึกษา
ประกอบดวย 
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บทความทางวิชาการ 

ก.ค. - ส.ค. ๖๑ ๕๑จุลนิติ

ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ�¡ÔμμÔ¤Ø³ ´Ã.ºÇÃÈÑ¡´Ôì ÍØÇÃÃ³â³* 

ทศ

 * ประธานกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกํากับการปฏิรูปกฎหมาย ปาฐกถาในงานสัมมนา “Thai Law Reform ปฏิรูปกฎหมาย
สูปฏิรูปประเทศ” วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.  ณ หองอโนมา แกรนด โรงแรมอโนมา แกรนด 
กรุงเทพ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ; เรียบเรียงโดย นายธงไทย สุขกสิกร พนักงานบริหารงานปฏิรูปกฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการ
ปฏริูปกฎหมาย.

  ปปปรรระะะเเเทททศศศไไไทททยยจจะะกกาาววไไไปปปขขาางงหหนนาาไไไดดไไไมมใใใชชคคนนรรุนนออาาททิตตยยออัสสดงอยางกระผม แตตองเปนคนหนุมสาว
ท่ีเปนอาทิตยอุทัย และถาเราจะดูประเทศที่เปนมหาอํานาจในขณะนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี ประธานาธบิดเีขากด็ ีนายกรฐัมนตรเีขากด็ ี รฐัมนตรเีขากด็ ีอายสุามสบิเศษถงึหาสบิเศษ
เทานัน้ ในขณะทีป่ระเทศไทยนักการเมืองบางคนอายุแปดสบิกวาแลวกย็งัทาํหนาทีอ่ยู เพราะฉะน้ันวนัน้ี
จึงเปนโอกาสสําคญัทีค่นหนุมสาวกับคนอาทิตยอสัดงอยางกระผม จะไดรวมกันในการหาทางออกและ
ขอเสนอแนะตอการปฏิรูปกฎหมายเพ่ือการปฏิรปูประเทศ
 เมือ่พูดถงึการปฏิรปูกฎหมายสูปฏรูิปประเทศ กจ็ะเกดิคาํถามขึน้ทนัท ี๓ ขอ คอื
 ๑. ทาํไมถงึปฏิรูปกฎหมาย?  
 ๒. ใครจะเปนคนปฏรูิป? 
 ๓. จะปฏิรูปอะไรและอยางไร? 
 คําวา “ปฏิรูป” นั้น ความจริงเปนคําที่เกิดขึ้นใหม แตคําท่ีใชมากอนหนานั้นพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทานใชทับศัพทเมื่อคร้ังที่เจานายขุนนางสิบสามพระองคและคนนําความ
กราบบังคมทูลใหทรงแกไขเปลี่ยนแปลงการปกครองแผนดิน ก็ทรงมีพระบรมราชาธิบายแถลงการณ
แกไขการปกครองแผนดนิวาถงึเวลาทีป่ระเทศไทยจะม ี Parliament อยางทีเ่ปนอยูในประเทศตะวนัตก
และสิง่ทีป่ระเทศไทยจะตองทาํในเวลานัน้ คอืคาํวา คอืสิง่ทีเ่รยีกวา Government Reform  และทาน
กท็รงมพีระบรมราชาธิบายวาทาํไม Government Reform จงึตองมากอนสิง่อืน่  สวนคาํวา “ปฏรูิป”
เปนศัพทที่คิดขึ้นมาภายหลังซึ่งมีความหมายเดียวกับคําวา Reform นั่นแหละ ที่แปลวา “ทําใหเกิด
รูปแบบใหมในทางใหดขีึน้”  

51-60-MAC6.indd   5151-60-MAC6.indd   51 11/1/18   1:15 PM11/1/18   1:15 PM

creo




ปฏิรูปกฎหมายสูปฏิรูปประเทศ

ก.ค. - ส.ค. ๖๑๕๒ จุลนิติ

 คาํวา “ปฏิรปู” ในภาษาบาลีนัน้ อาจารยวษิณ ุ เครอืงาม ทานไดชีใ้หเหน็แลววามีความหมาย  
อีกความหมายหน่ึง คือ “เปนของปลอม” โดยเฉพาะเม่ือใชประกอบกับธรรมะ ที่เรียกวา “สัทธรรม
ปฏิรปู” แปลวา “ธรรมะของปลอม” เพราะฉะน้ันก็แปลวามคีวามเส่ียงอยูเหมือนกัน ใครก็ตามท่ีจะทํา 
Reform มันอาจจะเปน “ปะ-ติ-รู-ปะ” ในความหมายทางบวก คือ เปลี่ยนแปลงรูปแบบใหดีขึ้น
กวาเดิม หรอืเปน “สทัธรรมปฏิรปู” คอืทาํไป-ทาํมา 
กลายเปนหลอกลวง หรอื ปลอม 
 คําถาม ทําไมตองปฏิรูปกฎหมาย? เหตุผล
ขอแรกขอใหญที่จะตองเนนกันคือวา วันนี้เรารูวา
กฎหมายคือสิ่งที่ควบคุมสังคม หรือใชในการวินิจฉัย
ขอพพิาท ทีเ่ปนบทบาทหลกั แตหลังจากครสิตศตวรรษ 
ที่ ๑๘ เปนตนมา กฎหมายมีบทบาทสําคัญมาก
ในการจัดสรรทรัพยากรที่เรียกวา “a location of 
resource” เพราะกฎหมายกําหนดสิทธิ สิทธินั้นโดยคํานิยามทางกฎหมายในทางนิติศาสตรหมายถึง
ผลประโยชนทีก่ฎหมายรับรองและคุมครอง กฎหมายกําหนดสิทธิ กจ็ะบอกวาใครจะไดอะไร? อยางไร? 
เมือ่ใด? และเทาใด?  เพราะฉะนัน้กฎหมายอยางนีจ้ะเหน็ไดวามอียูเปนอันมากในกฎหมายเศรษฐกิจไทย 
เพราะฉะน้ัน กฎหมายจึงเช่ือไดวาเปนโครงสรางจัดสรรผลประโยชนสําคัญที่สุดในสังคม ไมวาจะเปน
กฎหมายสิทธิบัตร กฎหมายการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย กฎหมายวาดวยเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกพัฒนา (กฎหมาย EEC) เปนตน ดังน้ัน คํากลาวที่วา “จะไมมีการปฏิรูปเศรษฐกิจ 
ถาไมมีการปฏิรูปกฎหมายเศรษฐกิจ” “จะไมมีการปฏิรูปสังคม ถาไมมีการปฏิรูปกฎหมายในสังคม” 
“จะไมมกีารปฏริปูการเมือง ถาไมมกีารปฏริปูกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการเมือง” นัน่คอืเหตผุลขอที ่๑
 เหตผุลขอที ่๒ ถงึแมวากฎหมายจะมีความจําเปน เปนกตกิาใหบคุคลท่ีเกีย่วของตองถอืปฏบิตัติาม
เพื่อใหเกิดความเชื่อม่ัน เพื่อใหเกิดความแนนอน เพราะในทางธุรกิจอะไรก็ตามที่เปนความไมแนนอน
คือ “รายจาย (cost)” ทั้งนั้น ฉะน้ัน ตัวกฎหมายเองอาจจะสรางภาระในทางเศรษฐกิจใหเกิดขึ้นได
เปนอนัมาก ตวัอยางเห็นชดักค็อื กฎหมายไทยท่ีเก่ียวกบักระบวนการขนสงสนิคาทัง้หมด ตัง้แตพธิกีาร
ศลุกากรมาจนกระทัง่ถงึการควบคมุภายใน ในเรือ่งอาหาร ยา สิง่ของทัง้หลาย ซึง่จะเหน็ไดวา ตนทนุ
โลจิสติกสไทยสูงกวาตนทุนโลจิสติกสในหลายประเทศ จึงทําใหราคาสินคาของเราสูงขึ้น เปนอันวา
ถากฎหมายไมด ีมนัสรางรายจายใหเกดิขึน้ กระผมเองไดบทเรยีนจากผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย 
ดร.วรีไท  สนัตปิระภพ ทีจ่ะกรณุานาํประสบการณ ของธนาคารแหงประเทศไทยท่ีไปปรบัปรงุกฎหมาย 
กฎระเบียบที่เกี่ยวกับการแลกเปล่ียนเงินตรา ตัวเลขที่เห็นชัด ๆ คือหลังจากท่ีทานทําสิ่งที่เรียกวา 
“Regulatory guillotine” คือ ปรับระเบียบใหม และการปรับระเบียบนี้ไมไดเอานักกฎหมายทํา 
เพราะถาเอานกักฎหมายทาํกจ็ะคดิแบบนกักฎหมาย กจ็ะไมปรบัปรงุแกไข จงึตองเอานกัเศรษฐศาสตร
ทาํคูกบันักกฎหมาย
 ขอมูลที่ไดคือ วันนี้ลดคาใชจายไปพันลาน นี่ยังไมรวมถึงสิ่งที่ทานบอกกระผมเมื่อตะกี้วา 
นวัตกรรมท่ีจะเกิดขึ้นจากการยกเลิกกฎหมายท่ีมันควบคุมอัตราแลกเปล่ียนโดยไมจําเปน ซึ่งอาจจะมี
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บทความทางวิชาการ 

ก.ค. - ส.ค. ๖๑ ๕๓จุลนิติ

มูลคามหาศาลมากกวาหนึ่งพันลานก็เปนได เพราะฉะนั้นถาจะตองการใหประเทศแขงขันได ไมมีทาง
อืน่ใด นอกเสยีจากทานตองทาํใหกฎหมายสรางคาใชจายนอยทีส่ดุใหเกดิขึน้กบับคุคลทีเ่กีย่วของ
 เหตุผลประการที่ ๓ ที่จําเปนจะตองพูดเกี่ยวกับการปฏิรูปกฎหมายก็คือ ในขณะที่กฎหมาย
ออกมาจาํกดัเสรภีาพของประชาชน กฎหมายใหอาํนาจ ใหดลุพนิจิแกเจาหนาที ่ เชน อาํนาจในการให
ใบอนุญาต ใครอยากไดใบอนุญาตมาก ๆ ก็ยอมที่จะเสียเงิน เพราะอยากไดเร็ว เพราะฉะนั้น 
นักเศรษฐศาสตรหลายคนหลายสํานักที่เคาศึกษาตรงกัน พบวาตนเหตุของการทุจริตคือ “การจํากัด
สทิธเิสรีภาพทางเศรษฐกิจ” กลาวคือ ถารฐัออกกฎหมายมาจํากดัเสรีภาพนักธรุกจิ ๑ สวน จะเทากบั
เปดโอกาสใหมีการทุจริตคอรัปชั่น ๓ สวน และถาตองการท่ีจะยกเลิกแกไขปญหาการทุจริตดังกลาว
ทีแ่ทจรงิ การจัดตัง้องคกรปราบทุจรติอยางคณะกรรมการปองกันและปราบปราบการทุจรติในภาครัฐ 
(ป.ป.ท.) หรอืคณะกรรมการปองกนัและปราบการทจุรติแหงชาต ิ (ป.ป.ช.) หรอือ่ืน ๆ กย็งัไมสามารถ
แกไขปญหาการทุจริตได ซึ่งเปรียบเปรยไดกับมีหนู ๓ ลานตัว มีแมว ๒๐ ตัว ถึงจะวิเศษอยางไร
เหาะได หายตวัได แมวกไ็มมวัีนจบัหนไูดหมด ปญหาการทุจรติกเ็ชนกนั ดงันัน้ วธิแีกใหตรงจดุกค็อืการ 
“เลิกกฎหมาย” ที่จํากัดเสรีภาพ จํากัดสิทธิของประชาชน หรือของนักธุรกิจโดยไมจําเปนเสีย 
เมือ่ “เลิกกฎหมาย” แลว กไ็มมใีครทีจ่าํเปนจะตองเดนิไปหาหรอืตดิตอเจาหนาทีร่ฐั การปฏสิมัพนัธก็
ไมม ี เจาหนาทีร่ฐักจ็ะกระทาํการทจุรติไมได ชองทางในการเสยีเงนิใหเจาหนาทีร่ฐักไ็มมตีามมาเชนกนั
จงึเปนเหตผุลสาํคญัทีต่องมกีารปฏริปู โดยเฉพาะการปฏิรปูเทศทีม่แีตปญหาการทุจรติมากมาย
 ทานท่ีเคารพครับ เมื่อกลาวถึงการปฏิรูปกฎหมาย ครั้งน้ีไมใชเปนการทําคร้ังแรก ซึ่งถาเราดู
ประวัตศิาสตรยอนหลงัไป ผูทีป่ฏริปูพระองคแรกคอื สมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ โดยทานเลง็เหน็จดุออน   
ของการคมุกาํลงัคนของอาณาจกัรพระรวง (อาณาจกัรสโุขทยั) ซึง่เปนเหตใุหลมสลายภายใน ๑๐๐ ป 
โดยทานไปศกึษาวธิคีมุกาํลงัคนของขอม คอื ระบบศกัดนิา แลวจดัใหมกีารตรากฎหมายขึน้ ๒ ฉบบั 
คอื ๑) กฎหมายศักดนิาทหารและพลเรือนหวัเมือง และ ๒) กฎหมายกรมศักดิส์าํเรจ็ แลวใชกฎหมาย 
๒ ฉบบันีม้าจนกระท่ังถงึรชักาลท่ี ๕ พ.ศ. ๒๔๔๗ จงึยกเลกิ ดงันัน้ คนไทย ชายไทย อาย ุ๑๘ – ๖๐ ป 
เปนไพร เม่ือยามศึกสงครามก็ถกูเกณฑไปเปนทหาร เวลาสงบศึก ตองมารายงานตัวกบัมลูนาย นีน่บัวา
เปนการปฏิรปูครัง้ที ่๑ เพือ่รกัษาพระราชอาณาจักรเอาไวใหได
 การปฏิรูปคร้ังที่ ๒ เกิดขึ้นโดยรัชกาลท่ี ๕ โดยยอนไปเม่ือป พ.ศ. ๒๓๙๘ พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหวั รชัการที ่๔ ทรงลงพระนามในสนธิสญัญาทางไมตรีกบัองักฤษท่ีเรยีกวา “สญัญา
เบาวรงิ (Bowring Treaty)” สนธิสญัญาถอืเปนกฎหมายประเภทหน่ึง และสนธสิญัญาดงักลาวเปนฉบบั
ที่มีความสําคัญตอประวัติศาสตรชาติไทย เพราะในเวลาตอมาเปนสนธิสัญญาท่ีสราง “Free trade 
agreement” ขึ้นเปนสัญญาแรกของประเทศไทย ทําลายการคาผูกขาดโดยพระคลังสินคาที่มีมา
กอนหนานั้น เมื่อมี Free trade agreement ในฐานะที่เปนกฎหมายระหวางประเทศ บีบบังคับ
ประเทศไทยอยางนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ ทานทรงเล็งเห็นแลววา 
ถาเมืองไทยยังอยูในระบบศักดินานิยม คือไพรเปนคนใชแรงงานทําใหมูลนาย มูลนายนั่งเฉย ๆ ก็ได
แรงงานจากไพร อยางนี้ไมใช Free trade จําเปนจะตองมีการปฏิรูป สิ่งแรกที่พระองคทรงทํา
เมื่อเสด็จขึ้นเสวยราชบรมราชาภิเษก ก็คือ ตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผนดิน ทานเรียกทับศัพทวา 
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ปฏิรูปกฎหมายสูปฏิรูปประเทศ

ก.ค. - ส.ค. ๖๑๕๔ จุลนิติ

“Council of State” และทรงบัญญัติกฎหมายที่ปฏิรูปประเทศอีกเปนอันมาก เชน กฎหมายเกษียณ
อายลุกูทาส กฎหมายยกเลิกระบบไพร นีถ่อืเปน “liberation of labor force” เพือ่เปลีย่นประเทศไทย
จาก “Freedom Society” ไปสู “Free trade Society” แคนั้นยังไมพอ ยังออกกฎหมายปรับปรุง
ระบบการเงิน การคลัง ของประเทศ ตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน เปนกระทรวงการคลัง ตอไปนี้ภาษีทุกบาท
จะเขาสูเจาเมืองท่ีทจุริตไมไดแลว ตองสงเขาทองพระคลัง เปล่ียนเจาเมืองท่ีเปนขนุนาง เปน “ขาราชการ”  
รับพระราชทานเงินเดือน แลวก็เปลี่ยนระบบการบริหารประเทศอีกหลายเรื่อง ทั้งหมดนี้ใชกฎหมาย
ทั้งสิ้น และถาไปดูกฎหมายที่ออกสมัยรัชกาลที่ ๕ จะเห็นวาเปนกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการปฏิรูป ถือเปน
กฎหมายฐานสําคัญที่สุดที่ทําใหประเทศไทยเปนสังคมที่กาวหนากวาประเทศเพ่ือนบาน และรักษา
ความเปนเอกราชมาได
 หลังจากนั้น การพัฒนาประเทศก็อาศัยกฎหมายเปนหลัก ถาทานดู Thailand ๑.๐ เราเปน
สงัคมเกษตร กฎหมายสวนใหญทีอ่อกในยุคสงัคมเกษตร กจ็ะเปนกฎหมายท่ีเกีย่วกับเกษตร ทรพัยากร 
จะเปนกฎหมายปาไม กฎหมายปาสงวน กฎหมายทีด่นิ กฎหมายชลประทาน กองทนุสงเคราะหการทาํ
สวนยาง ออกในชวงตน-ชวงปลาย ทศวรรษ ๒๔๙๐ เศษ ๆ แลวมาจนกระท่ังถึงชวงทศวรรษ ๒๕๐๐ 
นี่คือ Thailand ๑.๐ เราสงออกสินคาเกษตรเปนปฐมภูมิ ตอมา จอมพลสฤษด์ิ มาตั้งสํานักงานสภา
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิทาํแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาตขิึน้ โดยแผนฉบับที ่๑ - ๓ 
เปนแผนที่เนนโครงสรางในการผลิตของประเทศ ถนน ไฟฟา ประปา เขื่อน โดยการไปยืมเงินจาก
ธนาคารโลกมาทําส่ิงเหลานี ้แลวก็ผลติสนิคาเพ่ือทดแทนการนําเขา ทีเ่รยีกวา “import substitution” 
วันนี้ถาทานไปดู พมา กัมพูชา ลาว เคายังผลิตสินคาอุปโภคบริโภคไมได ยาสีฟน แปรงสีฟน ปนโต 
ตองนําเขาจากประเทศไทย  แตอีกไมชาไมนานประเทศเหลานี้ก็ตองเดินตามสิ่งที่จอมพลสฤษด์ิ ทําคือ 
import substitution ผลิตสินคาบริโภคภายในประเทศ
 ทานจะเห็นไดวาพอเร่ิมพฒันาโครงสรางพ้ืนฐาน กม็กีารผลิตทดแทนการนําเขาเพ่ือพฒันาชนบท 
และก็มีกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจเพ่ือการน้ีเปนอันมาก เชน กฎหมายไฟฟายันฮี กฎหมายลิกไนซ 
เหลานี้ เปนตน แลวก็ออกกฎหมายสงเสริมการลงทุนฉบับแรก จะเห็นไดวา ดัชนีชี้วัดผลิตภัณฑ
มวลรวมของประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ประเทศไทยขยายตัวมากขึน้เปนลาํดบัอยูที่ 
๗.๒ - ๘% ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑ และที่ ๒ และเติบโต ๖.๕% ในแผนฯ 
ฉบับที่ ๓  เมืองไทยมีถนนเพิ่มขึ้น ๓,๘๐๐ กิโลเมตร  มีเขื่อน มีระบบไฟฟา มีระบบประปา ประเทศไทย
ก็เขาสูระบบที่เรียกวา Thailand ๒.๐ ทั้งหมดนี้ทําโดยกฎหมายทั้งนั้น นโยบายเฉย ๆ ไมเกิดผลทั้งนั้น 
เวนแตจะมีกฎหมายรองรับ
 ในชวงที่ ๓ ตั้งแตป ๒๕๒๐ – ๒๕๒๙ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบับที่ ๔ และ
ฉบับที่ ๕ จะเห็นไดวาเมืองไทยเปล่ียน ขยับยุทธศาสตรขึ้นไปเปน Thailand ๓.๐ สงเสริมการลงทุน
อตุสาหกรรมหนกั ผลิตเพือ่การสงออก มกีารพฒันาเมอืง ทีส่าํคญัคอื ในสมยัพลเอก เปรม ตณิสลูานนท 
เปนนายกรัฐมนตรี พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัน เปนรัฐมนตรีวาการอุตสาหกรรม ก็ทําโครงการที่
เรยีกวา “อสีเทิรนซบีอรด (Eastern Seaboard)” ในชวงนีก้จ็ะมกีารออกกฎหมายเปนอนัมากเหมือนกนั 
ซึ่งทําใหยุทธศาสตรที่เรียกวา “ผลิตเพื่อสงอออก” เกิดขึ้นไดจริง มีพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุนฯ 
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พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยฯ พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลกัทรัพยฯ พระราชบัญญตัสิภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยฯ พระราชบัญญติัสภาหอการคาฯ ออกมา
ชวงนี้เพิ่มบทบาทเอกชนในเศรษฐกิจ
 จะเห็นไดวาเปนครั้งแรก ที่สัดสวนของการสงออกผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสูงกวาสินคาเกษตร 
และ GDP ไทยเติบโต ๔.๗% ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๔ และ เติบโต ๕.๔% 
ในแผนฯ ฉบับที่ ๕ และเมื่ออีสเทิรนซีบอรด สงผลไดอยางชัดเจน ยุทธศาสตรโลกาภิวัฒนพัฒนาสงผล
ไดโดยชัดเจน ในป พ.ศ. ๒๕๓๐ – ๒๕๔๐ GDP ของประเทศเติบโตมาก ๑๐% ในแผนฯ ฉบับที่ ๖ และ
เติบโต ๘.๑% ในแผนฯ ฉบับที่ ๗ จนกระทั่งพูดกันวาประเทศไทยจะเปนเสือตัวที่ ๕ ของเอเซีย 
 แตวาทั้งหมดนี้ ปญหาก็ตามมา เพราะในระหวางที่เราพัฒนาโดยอาศัยยุทธศาสตรโลกาภิวัฒน
พัฒนา คือสงเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญเพื่อการสงออก เราก็ละเลยคนจน เกษตรกร ธุรกิจ
ขนาดเล็ก (SME) สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติเขียนไวแผนฯ ฉบับที่ ๖ วาเศรษฐกิจดี สังคมดี 
แตปญหาการพัฒนาไมยั่งยืน และก็เปนจริง ป พ.ศ. ๒๕๔๐ เกิดวิกฤติตมยํากุง และตั้งแตนั้นเปนตนมา 
ประเทศไทยก็เติบโตนอย ตัวเลขการเติบโตตองถามนักเศรษฐศาสตรอยาง ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล  
ดร.วีรไท  สันติประภพ แตคาดวาไมถึง ๕% และเฉลี่ยอยูที่ ๒ – ๓% เรื่อยมาจนถึงวันน้ี  คําถามก็คือ
วาประเทศไทยทีก่าํลงัเปนตวั S ขาลง จะทาํใหกระดกหวัขึน้ไดอยางไร กแ็ปลวา เราจะตองทาํยทุธศาสตร
การพัฒนาประเทศใหดี  แลวกระผมก็คิดวายุทธศาสตรที่ ดร.รังสรรค  ธนะพรพรรณ ไดนําเสนอเอาไว
อยางนาสนใจ คือ “ยุทธศาสตรทางใครไทยเลือก” หรือที่เรียกวา “ทวิยุทธศาสตร” แมยุทธศาสตร
โลกาภิวัฒนพัฒนากําลังดําเนินตอไป เราก็ตองสนับสนุนใหอุตสาหกรรม ไมวาจะเปนภาคผลิตสินคา 
อุปโภค บริโภค บริการ ยังตองไปเชื่อมโยงกับตลาดโลกได และแขงขันกับเคาได  นี่คือยุทธศาสตร
โลกาภวิตันพฒันาทีด่าํเนนิมาแลว ๕๐ ป และมกีฎหมายรองรบัเปนอนัมาก แตเราตองเพิม่ “ยทุธศาสตร
ชุมชนทองถิ่นพัฒนา” คือลงไปดูแลคนจน เกษตรกร ผูดอยโอกาสทั้งหลายในสังคม และทั้งหมดนี้มี
กฎหมายเปนหวัใจทัง้นัน้ วนันีก้ระผมเอามาใหดวูาเวลาเคาวดัความสามารถของประเทศ อยาง World 
bank institute เคามี World governance indicators (ธรรมาภิบาลของภาครัฐ) มีตัวชี้วัด ๖ ตัว 
โดยเปนมิติทางกฎหมาย ๒ ตัว ไดแก ๑) rule of law คือ มีหลักนิติธรรมไหม เคารพกฎหมายไหม 
ทําสัญญาแลวเคารพสัญญาไหม ปลนฆากันเยอะไหม และ ๒) คือ regulatory in burden มีปญหาวา
กฎหมายมากเกินไป สรางภาระโดยไมจําเปน ไปจํากัดเสรีภาพโดยไมจําเปนหรือไม เปนตน ซึ่งตัวชี้วัด 
International Institute for Management Development : IMD (ดชันคีวามสามารถในการแขงขนั) 
ก็วัดอยางเดียวกัน ซึ่งประเทศไทยอยูในอันดับที่ตํ่ากวาประเทศมาเลเซีย
 ทีนี้เมื่อรูแลววาประเทศเราจะไปเปน Thailand ๔.๐ แลวเราจะใชทวิยุทธศาสตร หรือ
ยุทธศาสตรทางใครไทยเลือก ดานนึงคือยุทธศาสตรโลกาภิวัตนพัฒนาเหมือนเดิม คือ สงเสริมธุรกิจ
อุตสาหกรรม ที่ใหไปแขงขันได แตอีกดานนึง คือลงไปลดความเหล่ือมลํ้าและไปสรางความเปนธรรม
ใหสังคม คนจน เกษตรกร ธุรกิจขนาดเล็ก (SME) เราก็ตองใชกฎหมายเปนหลัก จึงสูคําถามที่วาแลว
ใครเปนคนทํา?
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ปฏิรูปกฎหมายสูปฏิรูปประเทศ

ก.ค. - ส.ค. ๖๑๕๖ จุลนิติ

 ทานที่เคารพครับ วันนี้เรามีคนทําหนาที่นี้อยู ๓ คณะกรรมการหลัก ๆ ไดแก 
 ๑. คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย อันน้ีจัดตั้งขึ้นในป พ.ศ. ๒๕๓๕ คือการแกไขเพิ่มเติม
พระราชบญัญัตคิณะกรรมการกฤษฎกีาฯ จดัตัง้กรรมการพฒันากฎหมายขึน้ มอีาจารยมชียั  ฤชพุนัธ 
เปนประธาน กระผมก็เปนกรรมการดวยอยูในนัน้  
 ๒. คณะกรรมการทีป่รกึษาเพือ่กาํกบัการปฏริปูกฎหมาย (ทปก.) (ชือ่ใหม คอื คณะกรรมการ
ปฏิรูปกฎหมายในระยะเรงดวน) เปนองคประกอบหน่ึงของ “คณะกรรมการบริหารราชแผนดินตาม
กรอบการปฏริปูประเทศ ยทุธศาสตรชาต ิและการสรางความสามคัคปีรองดอง (ป.ย.ป)” ของรฐับาล 
คณะกรรมการชุดนีเ้สนอใหปฏิรปูอะไร เสนอรางกฎหมายได  
 ๓. คณะกรรมการปฏิรปูดานกฎหมาย ตามพระราชบัญญตัแิผนและข้ันตอนการปฏิรปูประเทศ  
ทีอ่อกตามรัฐธรรมนญูใหมกีารปฏริปู 
 คณะกรรมการท้ัง ๓ ชุดนี้ชวยกันทํา ซํ้าซอนกันหรือไม คําตอบคือ “ไมซํ้าซอน” แตเปนการ          
“ซํ้าเสริม” กลาวคือ คณะท่ี ๑ คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ก็ดําเนินงานไปตามหนาที่ที่กฎหมาย
กาํหนด กฎหมายหลายฉบับทีอ่อกมาเปนผลงานแลว เชน พระราชกฤษฎีกาทบทวนความเหมาะสมของ
กฎหมายฯ พระราชบัญญตัอิาํนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการฯ พระราชบัญญตัิ
ยกเลกิกฎหมายทีล่าสมยั ไมจาํเปน ไมสอดคลองกบัสถานการณ จาํนวน ๓ ฉบบั ตัง้แตป พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๕๘ 
ก็มาจากคณะกรรมการชุดนี้ และในเวลานี้คณะกรรมการพัฒนากฎหมายนี้ก็จะทําหนาที่หลัก ๆ ก็คือ
ใหเปนไปตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย คือมีการยกรางพระราชบัญญัติ
การจัดทําและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายฯ ซึ่งเดิมเปนมติคณะรัฐมนตรี สั่งเมื่อวันที่ ๕ เมษายน 
๒๕๖๐ รอรับการประกาศใชรัฐธรรมนูญในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ วันนี้เปนเพียงมติคณะรัฐมนตรี
ไมพอแลว  ในกฎหมายฉบับนีจ้ะบอกวาทานตองทาํ “Checklist” อยางไร ขัน้ตอนการรับฟงความคดิเหน็
ของผูเกีย่วของตองทําอยางไร  และตองทําการวิเคราะหผลกระทบของรางกฎหมายท่ีทานกําลงัจะเสนอ
อยางไร และทายที่สุดก็จะบอกวาจะตองประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายอยางไร
 ทั้งหมดน้ี รวมถึงสิ่งที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไวในมาตรา ๗๗ เชน การใชระบบคณะกรรมการ
ตองมีเทาทีจ่าํเปน การใชระบบอนุมตั ิอนุญาต ตองเทาทีจ่าํเปน โทษอาญาท่ีเขียนอะไรก็ตองรับผดิทาง
อาญาไปเสียหมดก็ตองใชเทาท่ีจําเปน นี่คือการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายในเวลานี้ 
ซึ่งก็ทําไปเรื่อย ๆ และก็เปนคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติอยูในคณะกรรมการกฤษฎีกา
 คณะที่ ๒ คือ คณะกรรมการท่ีปรึกษาเพ่ือกํากับการปฏิรูปกฎหมาย (ทปก.) ตั้งขึ้นโดย ป.ย.ป. 
เพื่อดําเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเรงดวน สิ่งที่ทําในเวลานี้ดานที่ ๑ คือ สรางและปรับปรุง
กฎหมาย ยกเลิกกฎหมายเพ่ือสงเสริมโลกาภิวัฒน ความจริงหลายฉบับจะเห็นไดวากฎหมาย EEC ที่ 
ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ทํา คณะกรรมการชุดนี้เขาไปมีสวนผลักดันเหมือนกัน ซึ่งจะเขาสภานิติบัญญัติ
แหงชาติวันนี้ ความจริงสวนราชการหลายสวนไมเห็นดวย เคาบอกวามีอํานาจทําไดอยูแลว อยางกรม
ศลุกากรเคาบอกวา ทีเ่ขยีนไววาใหยกเวนกฎหมายศลุกากรไดทัง้หมด บอกไมตองออกหรอก เพราะเคา
ยกเวนไดอยูแลว ความจริงไมใช และที่พิสูจนเห็นชัดที่สุด ตัวอยางที่ขาวลง “แจ็ค หมา” (Jack Ma) 
เคากเ็ปรียบเทียบการนําสินคาเขามาระหวางประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย ปรากฏวาประเทศมาเลเซีย
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บทความทางวิชาการ 

ก.ค. - ส.ค. ๖๑ ๕๗จุลนิติ

สินคาที่จะนํามา distribute มันตอง distribute ไปท้ังนอกมาเลเซียและในประเทศมาเลเซีย 
ของไทยเราทําไมได ใชเวลานานมาก เคากเ็ลยตดัสนิใจทิง้ประเทศไทย ทัง้ ๆ  ทีเ่ราเปนศนูยกลางมากกวา
ประเทศมาเลเซีย วันนี้เคาไปลงทุนที่มาเลเซียแลว 
 กฎหมายสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ  กฎหมายเพ่ือ “Ease of doing business” 
อยางที่ ดร.กอบศักดิ์  ภูตระกูล กําลงัทําอยู วาในการทําธุรกิจใน ๘ Area จะตองเลิกกฎหมายท่ีมัน
รกรุงรัง กี่ฉบับ ก็เปนงานที่คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายในระยะเรงดวนทํา นอกจากนี้ จะดูกฎหมาย
ที่ลดความเหล่ือมล้ํา ซึ่งไดเสนอกฎหมายวิสาหกิจเพ่ือสังคมไปแลว จะเขาวาระการพิจารณาของ
คณะรฐัมนตรใีนเรว็ ๆ นี ้  กฎหมายสงเสรมิการเขาถงึทรพัยากรและทุน กฎหมายท่ีสงเสรมิการผลิตภาค 
SME อยางนี้ เปนตน 
 คณะที่ ๓ คือ คณะกรรมการปฏิรูปดานกฎหมาย ใหมีหนาที่หลักคือ ทําแผนการปฏิรูปใชไปอีก 
๕ ป มีคําถามวาคณะกรรมการชุดนี้ ดําเนินงานอะไรท่ีตางจากคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายในระยะ
เรงดวน ที่เราสัมมนาอยูในวันนี้อยางไร คําตอบคือวา คณะกรรมการชุดนี้ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ และ
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศฯ มีหนาท่ีทําแผนอยางเดียว โดยทําแผนใหเสร็จ
ภายในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เสร็จแลวภายในกลางเดือนมกราคม คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ
ตองใหความเห็นชอบ ภายหลังจากน้ันกน็าํไปใหคณะรัฐมนตรีเหน็ชอบ ประกาศแผน ฯ และสวนราชการ
ตองทําตามแผนฯ เพราะฉะน้ันคณะกรรมการปฏิรูปดานกฎหมาย ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายแผนและ
ขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ ไมมีสิทธิเสนอกฎหมายไดเอง ในขณะที่คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกํากับ
การปฏิรูปกฎหมาย (ทปก.) มีสิทธิยกรางกฎหมายไดโดยไมจําเปนตองรอแผน ฯ 
 ทานที่เคารพครับ เม่ือมีการตั้งคณะกรรมการปฏิรูปดานกฎหมายตามรัฐธรรมนูญข้ึนมา 
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกํากับการปฏิรูปกฎหมาย (ทปก.) ก็เปลี่ยนชื่อเปน “คณะกรรมการดําเนิน
การปฏิรูปกฎหมายในระยะเรงดวน” แลวเราหยิบเรื่องที่สําคัญเรงดวนมาทํา เชน ประการท่ี ๑ เราจะ
ปรับปรุงกฎหมายที่เปนอุปสรรคตอการประกอบอาชีพและธุรกิจอยางไร มี ดร.กอบศักดิ์  ภูตระกูล 
เปนผูรับผิดชอบ ตรงน้ีก็จะชวยในเร่ืองตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจได และจะไมทําแคน้ี 
เพราะวาคณะกรรมการปฏิรูปดานกฎหมายก็จะเอาเร่ืองสําคัญเรงดวนของ ทปก. ไปเขียนไวในแผนฯ 
ใหทําตออีก ๕ ป ในเรื่องตาง ๆ
 ประการท่ี ๒ คือ กฎหมายวาดวยการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการฯ ซึ่งในวันนี้ก็จะมีการรับฟงความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมฯ กฎหมาย
ดังกลาว และจะมีการสัมมนาในหองยอยที่มีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี คุณสุรชัย ภูประเสริฐ 
เปนผูรบัผดิชอบ ซึง่จะรบัฟงความคดิเหน็ของทาน กฎหมายฉบบันีส้าํคญัอยางไร? สาํคญัเพราะวาปญหา
ที่เราประสบอยูวันนี้ เชน ปญหาเรื่องการบินพลเรือนระหวางประเทศ (ICAO) หรือปญหาเรื่องประมง
ผิดกฎหมาย ถาลงไปดูลึก ๆ แลว มันเกิดจากการใหใบอนุญาต อยางเชน ประมงผิดกฎหมาย การจะมี
เรือประมงตองขอใบอนุญาตเรือประมง จะเอาเรือประมงไปจับปลาก็ตองขออนุญาตใชเรือประมง 
ใบอนุญาตเหลานี้มีอายุใบอนุญาต พออายุใบอนุญาตสิ้นสุด เคาก็มาขอตอใบอนุญาต กฎหมายบอกวา
ตองไปตรวจ เรือประมงนี่มีเปนพันลํา แตเจาหนาที่ที่กรมประมงมีแคสิบกวาคน ตรวจไมทัน พอตรวจ
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ปฏิรูปกฎหมายสูปฏิรูปประเทศ

ก.ค. - ส.ค. ๖๑๕๘ จุลนิติ

ไมทัน เรือประมงเคาก็ตองทํามาหากินของเคาตอไป เปนเหตุใหสหภาพยุโรป (European Union: EU) 
บอกวา ประเทศไทยปลอยปละละเลยใหมีเรือประมงผิดกฎหมายจับปลาอยูในนานนํ้าไทย เคาเลย 
Section ไป ถามวาแลวใครผดิ ? กรมประมงเคาไมผดิหรอก เพราะเคาขออตัรากาํลงัไปทีค่ณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน (ก.พ.) แลว แต ก.พ.บอกวาอัตรากําลัง แคนี้พอแลว ๒๐ คน  กรมประมงก็บอกวา 
๒๐ คน ก็ตรวจไดแค วันละ ๓ - ๕ ลํา ตองใชเวลาในการตรวจ ๓ ป จึงจะครบ ถาอยางงั้นใน ๓ ปนี้ 
ก็มีเรือจํานวนมากที่ผิดกฎหมายไป ปญหา ICAO ก็เหมือนกัน มีคนตรวจอยู ๑๐ กวาคน แตมีเครื่องบิน 
๒,๐๐๐ ลํา ผลสุดทายก็มีปญหาเชนเดียวกัน 
 รางกฎหมายที่กําลังแกไขนี้ทานไปอานดูเถอะครับ จะบอกวาใบอนุญาตมี ๒ ประเภท                 
ประเภทท่ี ๑ คอื ชาํระคาธรรมเนียมเฉย ๆ  ไมตองตรวจ พอทานไปจายคาธรรมเนยีม มใีบรบัคาธรรมเนยีม
เรียบรอย ก็ใหถือวาตอใบอนุญาตเลย สวนประเภทท่ีตองไปตรวจ เมื่อไปยื่นชําระคาธรรมเนียม และ
ระหวางท่ียังไมมีการไปตรวจ ใหถือวาใบเสร็จกับใบรับตออายุเปนการตออายุใบอนุญาต แลวกําหนด
ใหเจาหนาที่ตองไปตรวจภายใน ๑๒๐ วัน ถาหลัง ๑๒๐ วัน จะไปตรวจไมไดอีกแลว และถาเกิดความ
เสียหายใด ๆ  ขึ้น ใหเจาหนาที่ตองรับผิดชอบ แลวจะกําหนดการทบทวนใด ๆ  เกี่ยวกับการมีใบอนุญาต
ไวในรางกฎหมายฉบับใหมนี้ดวย
 ตอไปเราก็จะทํางานอีกช้ินนึง คือกฎหมายวาดวยการบูรณาการระหวางหนวยงานของรัฐ              
ซึ่งการบูรณาการนั้นไมมีกฎหมายกําหนด  มีแตกรมและกรม ทุกคนตางมีอํานาจตามกฎหมายของตัว 
และตางคนตางทํา ตัวอยางเชน ถนนเสนนี้กรุงเทพมหานครสราง วันหนึ่งการไฟฟาจะเอาสายไฟลงดิน
ก็มาขุด ใชเวลาขุดปนึงกลบ ปตอไปการประปาบอกจะซอมทอก็มาขุดใหมปอีกปนึงแลวก็กลบ ปตอไป
โทรศัพทบอกจะเอาสายลงดินบางก็มาขุดและกลบ ฉะน้ัน สิ่งเหลานี้มีใหเห็นเกล่ือนกลาดดาษดา 
วาสวนราชการไทยเคา ไมรวมมือกันหรอก เคาตางคนตางทํา ตางใชอํานาจของตัวเอง คงจะตองมี
กฎหมายออกมาใหเคาตองรวมมอืกนั ศูนยบรกิารทีเ่รยีกวา One stop service  ยอจาก ๑๖ หนวยงาน
ที่จะตองวิ่งไปขอการอนุญาต มาเหลือโตะเดียวจุดเดียว ฟงดูดีนะ แตวาโตะเดียวน้ีมี ๑๖ ลิ้นชัก 
เพราะวาสวนราชการทั้ง ๑๖ สวน ยังเอาอํานาจไวที่ตัว เพราะฉะนั้น One stop service ความจริง
เปนที่ประสานงานในการสงใบขออนุญาต แทนที่จะวิ่งไปขออนุญาตทั้ง ๑๖ แหง ก็เปลี่ยนมาขอที่เดียว
แลวเคาจะสงใหแทนคุณ เราจะทําใหเปน One stop service ที่แทจริงไดอยางไร คือมาสงที่นี่
แลวอนุญาตไดทั้งหมด
 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดทําประมวลกฎหมายนี่ก็สําคัญ เขียนไวบางสวนแลวเปนรางกฎหมาย
และจะไดนาํรบัฟงความคิดเห็นตอไป เหตุผลท่ีตองมกีฎหมายฉบับนีเ้พราะวาสวนราชการทานมกีฎหมายเยอะ 
คนจะศกึษากฎหมายก็มปีญหา ไมรูวาจะไปใชกฎเกณฑไหนเปนบรรทดัฐาน ครัง้เมือ่ผมเคยเปนเลขาธกิาร
คณะรัฐมนตรีเคยไดสัง่ใหหามติคณะรัฐมนตรีเรือ่งปาไม ทานเช่ือไหม มเีปนพนัฉบบั?  ถาทานจะอนุญาต
ใหใชก็ไปหยิบมติคณะรัฐมนตรีที่เคยอนุญาตแลวเสนอใหคณะรัฐมนตรีอนุมัติ  แตถาทานไมตองการให
คนน้ีไดรบัอนญุาต  กไ็ปคนมติคณะรัฐมนตร ีตัง้แต ป ๒๔๘๕ มตคิณะรฐัมนตรบีอกวาทาํไมได กรณอียางนี้ 
ประชาชนจะเหลืออะไร จะเช่ืออะไร เพราะฉะนัน้ เราจึงตองสะสางกฎเกณฑทีก่ระจดักระจายมารวมไว
เปนประเภทเดียวกัน
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บทความทางวิชาการ 

ก.ค. - ส.ค. ๖๑ ๕๙จุลนิติ

 คณะกรรมการปฏริปูดานกฎหมายตามรฐัธรรมนูญ เราจะทาํแผนปฏิรปูดานกฎหมาย มทีัง้หมด 
๙ ดาน และตองขอความรวมมือสวนราชการใหทําตามแผนตลอด ๕ ป ดังนี้ 
 ๑. มกีลไกและการออกกฎหมายทีด่เีทาทีจ่าํเปนตามทีร่ฐัธรรมนญูกาํหนดไวและมกีลไกในการ
ทบทวนกฎหมาย กฎ ที่มีผลใชบังคับแลว
 ๒. ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายท่ีลาสมัย เปนอปุสรรคตอการดํารงชีวติ หรอืการประกอบอาชีพ
ของประชาชน 
 ๓. จัดใหมีกฎหมายท่ีสรางความเปนธรรมและขจัดความเหล่ือมลํ้าในสังคม ขอ ๓ นี้เรากําลัง
เสนอใหตั้งคณะกรรมการเฉพาะดานนี้ขึ้นมา ทําการปรับปรุงกฎหมาย ชวยคนจน เกษตรกร แท็กซ่ี 
คนขายของบนทางเทา หาบเรแผงลอยทั้งหลาย 
 ๔. จัดใหมีกฎหมายเพ่ือเพิ่มศักยภาพของประเทศ 
 ๕. พัฒนากระบวนการจัดทํากฎหมาย ใหรวดเร็ว รอบคอบ สอดคลองกับรัฐธรรมนูญ 
 ๖. เพิ่มการมีสวนรวมของประชาชน ในการจัดทําและเสนอรางกฎหมาย หรือกฎที่สําคัญ
 ๗. ดาํเนนิการใหประชาชนเขาถงึกฎหมาย หรอืกฎโดยสะดวก เขาใจกฎหมายงาย รวมทัง้พฒันา
ระบบฐานขอมูลกฎหมาย คําพิพากษา คําวินิจฉัย การตีความกฎหมาย หรือกฎ ใหประชาชนเขาถึง
โดยสะดวก ตอไปใครไปติดตอสรรพากร จะไปขอขอหารือเรื่องนั้น ไปขอคําวินิจฉัย คณะกรรมการ
วินิจฉัยอุทธรณภาษี จะบอกเปนความลับตอไปไมไดแลว
 ๘. การปฏิรูปการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชากฎหมาย เพื่อพัฒนานักกฎหมาย
ใหเปนผูประกอบวิชาชีพที่ดี 
 ๙. การพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สนบัสนนุใหประชาชนตดิตอกบัเจาหนาท่ีผูบงัคับ
ใชกฎหมายโดยสะดวกเพ่ือลดคาใชจาย และขจัดชองทางทุจริต อันนี้สําคัญนะทุจริตคือการท่ีมี
ความสมัพนัธระหวางคนตอคน ทีเ่รยีกวา human contact เมือ่ไหรก็ตามทีค่ณุตองไปออกใบขนสนิคา
กับเจาหนาที่ศุลกากร เมื่อนั้นอาจจะตองมีซองใส ไปจดทะเบียนที่ดินจะเอาเร็วก็ตองมีซองใส แตถา
เปลี่ยนมาใหคนติดตอกับเครื่องแทน  เครื่องมันเรียกสินบนไมเปน
 ฉะนั้น ทั้งหมดนี่คือสิ่งที่ตองปฏิรูปและอยูในแผนฯ อีก ๕ ป ที่จะตองขอความรวมมือใหสวน
ราชการทํา แตความสาํเรจ็ของทัง้หมดนี ้มนัจะขึน้อยูกบัปจจยัหลายเรือ่ง เรือ่งสาํคญัสิง่แรก คอืเรือ่งคน 
คนในที่นี้คือสวนราชการ หนวยงานของรัฐที่เก่ียวของ ถาทานไมใหความรวมมือ ประเทศก็จะอยูแค 
Thailand ๐.๔ อยูอยางน้ี อยางวันน้ีกฎหมายคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) บอกวา
ใหประชาชนทีไ่ปตดิตอราชการไมตองถายสาํเนาบตัรประชาชน ไมตองถายสาํเนาทะเบยีนบาน ฟงออก
มาดีใจมากไมตองพกแลว ปรากฏวาพอไปถึงสํานักงานที่ดินเคาบอกวาได เคาจะทําตามประกาศของ 
คสช. แตใหคณุมาใหมอกี ๔  เดือนขางหนา  ถามวาทําไมตองมาอีก ๔  เดอืนขางหนา  กต็อบวากรมการปกครอง
ซื้อเครื่องอานบัตรประชาชนมาตอแลว แตยังไมมีใครตามเรื่องการเชื่อมตอ เพราะฉะนั้นอีก ๔ เดือนมั้ง 
ถึงจะเสร็จจากการเชื่อมตอ แลวถามวาถาจะใหเสร็จวันน้ีตองทําอยางไร ก็ไปถายเอกสารมาซิ 
นี่เปนตัวอยางคลาสสิค แตเปนเรื่องจริง เพราะฉะนั้น ถาสวนราชการไมรวมมือดวย ยังไงเคาก็มีวิธีการ
ที่จะไมปฏิบัติตาม การใหความรวมมือของสวนราชการ จะนําไปสูการผลักดันประเทศไทยใหเขาสู 
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ปฏิรูปกฎหมายสูปฏิรูปประเทศ

ก.ค. - ส.ค. ๖๑๖๐ จุลนิติ

Thailand ๔.๐ จึงสําคัญยิ่ง  เรื่องสําคัญสิ่งที่ ๒ ก็คือ สื่อมวลชนและประชาชน ถากระแสสงัคมไมเหน็
สิง่นีเ้ปนสิง่สาํคญัและสนบัสนนุการปฏริปู ซึง่มนัจะทาํใหหลายคนตองเปลีย่น ตองปรบัปรุง หลายกรณี
จึงไปขัดอํานาจเขา และจะอาศัยเขาตองปฏิรูปอยางเดียวไมได กระแสสังคมจึงเปนสิ่งสําคัญและชวย
ผลักดันใหเกิดการปฏิรูป การสัมมนาวันน้ีจึงมีขึ้นเพ่ือวัตถุประสงคทั้งสองอยาง คือขอความรวมมือ
จากสวนราชการและขอใหสังคมติดตามใหการปฏิรูปกฎหมาย นําสูการปฏิรูปประเทศ มีความสําเร็จ 
ขอบพระคุณครบั
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ก.ค. - ส.ค. ๖๑ ๖๑

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 สวนหนึง่ของโครงสรางของตัวรางพระราชบัญญตัทิีจ่ะขาดเสียมไิดและมีความสาํคญัอยางยิง่ 
ก็คือ “คําปรารภ” เพราะเปนสวนท่ีแสดงถึง “พระราชอํานาจของสถาบันพระมหากษัตริย” 
ในการประกาศใชบังคับกฎหมาย และเปนสวนที่แสดงวากฎหมายน้ันเปน “กฎหมายใหม” 
หรือเปนเพียง “กฎหมายท่ีแกไขเพิ่มเติม” กฎหมายท่ีใชบังคับอยู ตลอดจนแสดงบทบัญญัติ
ทีเ่ปน “การจํากดัสิทธหิรอืเสรีภาพของบุคคล” ตามมาตราใดของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พรอมทั้ง “เหตุผลและความจําเปนในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ” ดวยความสําคัญของคําปรารภ
ดงักลาว กฎหมายทุกฉบบัจงึตองมคีาํปรารภปรากฏอยูในกฎหมายเสมอ โดยเปนสวน “อารมัภบทของ
กฎหมาย” หรือแสดงใหเห็นถึงเจตนารมณในการจัดทํากฎหมายฉบับนั้นจึงปรากฏอยูกอนมาตรา ๑ 
ชื่อพระราชบัญญัติ
 ทัง้นี ้หากพจิารณาประวตัคิวามเปนมาของการเขยีนคาํปรารภของรางพระราชบญัญติัทีผ่านมาแลว
พบวามหีลากหลายแนวทาง ซึง่แตละแนวทางมลีกัษณะและความเปนมาทีแ่ตกตางกนั รวมทัง้เปลีย่นแปลง
ไปตามแนวคิด สถานการณ และระบอบการปกครองแตละยุคสมัย๒ โดยในอดีตการเขยีนคาํปรารภ
จะมีลกัษณะยาว ประกอบดวยสวนทีแ่สดงพระราชอํานาจของสถาบันพระมหากษัตรยิในการประกาศ
ใชบังคับกฎหมาย และสวนท่ีแสดงเหตุผลความจําเปนและวัตถุประสงคของพระราชบัญญัติเพื่อให
ประชาชนผูอยูใตกฎหมายเกิดความเขาใจท่ีถูกตองวาเหตุใดจึงมีความจําเปนตองประกาศใชบังคับ
กฎหมายในเรื่องนั้น ๆ 
 ตอมา ในชวงกอนมกีารประกาศใชพระราชบญัญตัธิรรมนญูการปกครองแผนดนิสยามชัว่คราว 
พุทธศักราช ๒๔๗๕ การเขียนคําปรารภจะมีแนวทางในการเขียนเปน ๒ แบบ คือ

 ๑จัดโดย กองหลักนิติบัญญัติ และสถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในการสัมมนา
ตามโครงการฝกอบรมและรับฟงความคิดเห็นเพื่อกําหนดรูปแบบการรางกฎหมายและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ของ
นักกฎหมายกฤษฎีกา ครั้งที่ ๒ เรื่อง “คําปรารภและบทจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ” เมื่อวันพุธที่ ๒๑ มีนาคม 
๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ นาฬกา ณ หองวิสุทธิกษัตริย ชั้น ๖ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร.
 ๒สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา, “ความเปนมาในการกําหนดคําปรารภของรางพระราชบัญญัติ”, เอกสารประกอบการสัมมนา 
เรื่อง “คําปรารภและบทจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ”, ๒๕๖๑, น. ๒.

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

๑

คําปรารภและบทจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล

ตามรัฐธรรมนูญ
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คําปรารภและบทจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

 แบบท่ีหนึง่ ประกอบดวยสวนท่ีแสดงพระราชอํานาจของสถาบันพระมหากษัตริยในการประกาศ
ใชบังคับกฎหมาย และสวนที่แสดงเหตุผลความจําเปนและวัตถุประสงคของพระราชบัญญัติที่สั้น
และกระชับขึ้น
 แบบท่ีสอง ประกอบดวยสวนท่ีแสดงเฉพาะพระราชอํานาจของสถาบันพระมหากษัตริยในการ
ประกาศใชบังคับกฎหมาย และสวนที่แสดงวากฎหมายน้ันเปนกฎหมายใหมหรือเปนเพียงกฎหมาย
ที่แกไขเพิ่มเติมกฎหมายที่ใชบังคับอยู
 เมือ่มกีารประกาศใชพระราชบญัญัตธิรรมนญูการปกครองแผนดนิสยามชัว่คราว พทุธศักราช 
๒๔๗๕ ซึง่มาตรา ๘ กาํหนดให “สภาผูแทนราษฎรมอีาํนาจออกพระราชบญัญตัทิัง้หลาย พระราชบญัญตันิัน้
เม่ือกษัตรยิไดประกาศใหใชแลว ใหเปนอนัใชบงัคบัได” ดงันัน้ แนวทางการเขียนคาํปรารภในชวงระยะ
เวลาน้ีจงึประกอบดวยสวนท่ีแสดงพระราชอํานาจของสถาบันพระมหากษัตรยิในการประกาศใชบงัคับ
กฎหมาย โดยมีถอยคําเก่ียวกับอํานาจของสภาผูแทนราษฎรในการออกพระราชบัญญัติไวดวย และ
สวนทีแ่สดงวากฎหมายนัน้เปนกฎหมายใหมหรอืเปนเพยีงกฎหมายทีแ่กไขเพิม่เติมกฎหมายทีใ่ชบงัคบัอยู
 เมื่อมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕ 
ซึง่มาตรา ๓๖ กาํหนดให “บรรดาพระราชบัญญตัทิัง้หลาย จะตราข้ึนเปนกฎหมายไดแตโดยคําแนะนํา
และยนิยอมของสภาผูแทนราษฎร” การเขยีนคาํปรารภในชวงระยะเวลานีจ้งึประกอบดวยสวนทีแ่สดง
พระราชอํานาจของสถาบันพระมหากษัตริยในการประกาศใชบังคับกฎหมาย และสวนท่ีแสดงวา
กฎหมายนั้นเปนกฎหมายใหมหรือเปนเพียงกฎหมายที่แกไขเพิ่มเติมกฎหมายที่ใชบังคับอยู โดยใช
ถอยคําใหสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
 ตอมา เมือ่สภาผูแทนราษฎรไดลงมตเิมือ่วันที ่๗ มนีาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ เหน็ชอบใหพระบาทสมเดจ็
พระเจาอยูหัวอานันทมหิดลเสด็จขึ้นทรงราชย การเขียนคําปรารภของพระราชบัญญัติในชวงระยะ
เวลาน้ีจะประกอบดวยสวนท่ีแสดงวากฎหมายน้ันเปนกฎหมายใหมหรือเปนเพียงกฎหมายท่ีแกไข
เพิ่มเติมกฎหมายที่ใชบังคับอยูเทานั้น 
 จนกระทั่ง ในป พ.ศ. ๒๔๘๘ คณะกรรมการกฤษฎีกาไดพจิารณากําหนด “แบบพระราชบัญญตั”ิ 
สําหรับใชในระหวางที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดลเสด็จประทับในประเทศและปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจดวยพระองคเองไวในเรื่องเสร็จที่ ๑๓๖/๒๔๘๘ โดยมีแบบการเขียนคําปรารภ ดังนี้
 “สมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
 โดยทีเ่ปนการสมควร ......................................................................................................................................
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว โดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภาผูแทนราษฎร ดังตอไปนี้”๓

(คําปรารภ; ใหแสดงวากฎหมายนั้นเปนกฎหมายใหมหรือแกไขเพิ่มเติม)

 ๓โดยคณะกรรมการกฤษฎีกาไดใหเหตุผลในการพิจารณาวางแบบพระราชบัญญัติดังกลาววา “ในสมัยมีผูสําเร็จราชการ
แทนพระองค มีชื่อและระบุวันเดือนปในรัชกาลปจจุบันแลว ก็มีขอความตอมาวา “โดยท่ีสภาผูแทนราษฎรลงมติวา........ฯลฯ........” 
แตแบบสําหรับพระเจาอยูหัวนั้นทรงลงพระปรมาภิไธยในตอนตนอยางหน่ึง และมีพระบรมปรมาภิไธยเต็มในคําปรารภอีกอยางหน่ึง
ทั้งตองมีขอความวาไดโปรดเกลาฯ ใหประกาศดวย จึงใหเพ่ิมความขึ้นอีกวรรคหนึ่งวา “สมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล
มพีระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา” ซึง่ทัง้นีก้เ็ปนแบบท่ีคลายคลึงกบัทีใ่ชในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหวั
นั่นเอง แตแกไขใหถูกตองตามรัฐธรรมนูญยิ่งขึ้น อนึ่ง กรรมการรางกฎหมายไดพิจารณาถึงคําวา “พระบรมราชโองการ” ดวย
เพราะปรากฏวาตามพระราชประเพณ ีพระมหากษตัรยิจะตองผานพระราชพิธบีรมราชาภิเษกกอนแลวจงึจะใชคาํวา “พระบรมราชโองการ”
ไดแตเมือ่ไดพจิารณาถงึรฐัธรรมนญูแลว กรรมการรางกฎหมายกค็งมีความเหน็วา ถงึอยางไรกค็งตองใชคาํวา “มพีระบรมราชโองการ”
อยูนั่นเอง นอกจากน้ี กรรมการรางกฎหมายยังไดแกไขขอความ “โดยท่ีสภาผูแทนราษฎรลงมติวา” เปนความวา “โดยที่เปนการ
สมควร” ทั้งนี้ เพราะควรจะเปนคําปรารภของพระราชบัญญัติ กลาวคือ เปนเหตุผลในการออกกฎหมายซ่ึงพระมหากษัตริยทรงใช
อํานาจนิติบัญญัติโดยคําแนะนําและยินยอมของสภาผูแทนราษฎร, เพิ่งอาง, น. ๘.
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 แตเมื่อมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙ ประกอบกับ 
มกีารประกาศแตงตัง้ผูสาํเรจ็ราชการแทนพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร 
คณะกรรมการกฤษฎกีาจงึไดพจิารณาปรบัปรงุแบบพระราชบญัญตัทิีใ่ชอยูใหสอดคลองกับรฐัธรรมนญู
ที่ใชบังคับในขณะนั้น โดยใหคงตามแบบเดิม แตในสวนของขอความ “จึงมีพระบรมราชโองการใหตรา
พระราชบัญญตัขิึน้ไว โดยคําแนะนําและยินยอมของสภาผูแทนราษฎร ดงัตอไปน้ี” กรรมการกฤษฎีกา
เหน็วาในกรณีทีมี่ผูสําเรจ็ราชการแทนพระองค ควรใชคาํวา “พระมหากษัตรยิโดยคาํแนะนําและยนิยอม
ของรัฐสภา จึงมีพระบรมราชโองการใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว ดั่งตอไปนี้” ดังนั้น จึงไดกําหนด
แบบการเขียนคําปรารภในรางพระราชบัญญัติไว ดังนี้
 “โดยที่เปนการสมควร .................................................................................................................
 พระมหากษัตริยโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา จึงมีพระบรมราชโองการใหตรา
พระราชบัญญัติขึ้นไว ดังตอไปนี้”๔

 จนกระทัง่ ปลายป พ.ศ. ๒๔๙๔ แนวทางการเขยีนคาํปรารภจงึเปนไปตามแบบทีค่ณะกรรมการ
กฤษฎีกาไดเคยวางแนวทางไวในเรื่องเสร็จที่ ๑๓๖/๒๔๘๘
 ตอมา เม่ือมกีารประกาศใชรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ ซึง่มาตรา ๒๙
ไดกําหนดใหกฎหมายที่มีผลเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ตองระบุบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายนั้นดวย เชนเดียวกับบทบัญญัติมาตรา ๒๙ 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ดังนั้น การเขียนคําปรารภตั้งแตป 
พ.ศ. ๒๕๔๐ เปนตนมา จึงประกอบดวย ๓ สวน ไดแก 
 (๑)  สวนที่แสดงพระราชอํานาจของสถาบันพระมหากษัตริยในการประกาศใชบังคับกฎหมาย
 (๒)  สวนทีแ่สดงวากฎหมายน้ันเปนกฎหมายใหมหรอืเปนเพยีงกฎหมายท่ีแกไขเพิม่เตมิกฎหมาย
ที่ใชบังคับอยู และ
 (๓)  สวนที่แสดงบทบัญญัติที่เปนการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลตามบทบัญญัติมาตราใด
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
 ตัวอยางเชน  พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนนุการสรางเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔
 “พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช มพีระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
 โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
 พระราชบญัญติันีมี้บทบญัญตับิางประการเกีย่วกับการจาํกัดสทิธแิละเสรภีาพของบคุคล ซึง่มาตรา ๒๙ 
ประกอบกับมาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
 จงึทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบญัญตัขิึน้ไวโดยคาํแนะนาํและยนิยอมของรฐัสภา
ดังตอไปนี้”

 ๔ในกรณีที่พระราชบัญญัติออกตามมาตรา ๕๒ วรรคทาย ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙ ใหใช
แบบการเขียนคําปรารภ ดังนี้
 “พระมหากษัตริยโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภาตามมาตรา ๕๒ วรรคทาย ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
จึงมีพระบรมราชโองการใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว ดั่งตอไปนี้” เพิ่งอาง, น. ๙.

(คําปรารภ; ใหแสดงวากฎหมายนั้นเปนกฎหมายใหมหรือแกไขเพิ่มเติม)     

61-79-MAC6.indd   6361-79-MAC6.indd   63 10/27/18   11:43 AM10/27/18   11:43 AM

creo




ก.ค. - ส.ค. ๖๑๖๔

คําปรารภและบทจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

 เมือ่มกีารประกาศใชรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖ ไดบญัญตัิ
ใหการตรากฎหมายที่มีผลเปนการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลตองระบุเหตุผลความจําเปน
ในการจาํกดัสทิธแิละเสรภีาพไวดวย ดงันัน้ การเขยีนคาํปรารภในปจจุบนั นอกจากจะประกอบดวย
สวนทีแ่สดงพระราชอาํนาจของสถาบนัพระมหากษตัรยิในการประกาศใชบงัคบักฎหมาย สวนทีแ่สดงวา
กฎหมายนั้นเปนกฎหมายใหมหรือเปนเพียงกฎหมายที่แกไขเพิ่มเติมกฎหมายที่ใชบังคับอยู และสวนที่
แสดงบทบัญญัติที่เปนการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลตามบทบัญญัติมาตราใดของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยแลว ยังตองแสดง “เหตุผลความจําเปนในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ” 
ของบุคคลไวอีกดวย
 จากความสําคญัของคําปรารภของรางพระราชบัญญตัดิงักลาว และเพ่ือใหผูปฏบิตังิานของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา สาํนกังานเลขาธิการวุฒสิภา สาํนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร และสาํนกั
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมท้ังสมาชิกสภานิตบิญัญตัแิหงชาติ ซึง่เปนองคกรท่ีมหีนาทีค่วามรับผดิชอบ
โดยตรงในการยกรางกฎหมายและเกีย่วของกับงานดานนิตบิญัญตัขิองประเทศ ไดมคีวามรูความเขาใจ
ถงึความเปนมาและรปูแบบของคาํปรารภและบทจาํกดัสทิธิและเสรภีาพของบคุคลในการรางกฎหมาย
ในระดับพระราชบัญญัติ ตลอดจนเปดโอกาสใหมีการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับ
สภาพปญหาและอุปสรรคในเรื่องดังกลาว เพื่อเปนขอมูลในการวิเคราะหและพิจารณาปรับปรุงคูมือ
แบบการรางกฎหมายในระดบัพระราชบญัญตัขิองสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาเพือ่ถอืปฏบิตัติอไป 
กองหลกันติบิญัญตั ิและสถาบนัพฒันานักกฎหมายมหาชน สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา จงึไดจดั
ใหมีการสัมมนา เรื่อง “คําปรารภและบทจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ” ขึ้น 
เมือ่วนัพุธที ่๒๑ มนีาคม ๒๕๖๑ ทีผ่านมา โดยมกีารอภิปรายในหัวขอ เรือ่ง “คาํปรารภและบทจํากัดสทิธิ
และเสรภีาพของบคุคล” ประกอบดวย นางกาญจนารตัน ลวีโิรจน สมาชกิสภานติบิญัญตัแิหงชาต ิและ
กรรมการกฤษฎกีา  นายกติตศิกัดิ ์จลุสาํรวล ผูอาํนวยการกองหลกันิตบิญัญตั ิสาํนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา นายธิวากร ยอดชาญ ผูอํานวยการฝายนิติบัญญัติ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ
นายอภิวฒัน คงชาตรี ผูอาํนวยการฝายการวิเคราะหการรางกฎหมาย สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 โดยการอภิปรายในเร่ืองดังกลาวมีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้

 นายกิตตศิกัดิ ์ จลุสาํรวล  ผูอาํนวยการกองหลกันติบิญัญตั ิสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ไดแสดงความคิดเห็นเกีย่วกบั “แบบการเขียนคาํปรารภของรางพระราชบัญญตั”ิ วา คณะรฐัมนตรีไดมี
มติเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๙ เห็นชอบใหการยกรางกฎหมายใหถือปฏิบัติตาม “คูมือแบบการราง
กฎหมาย” ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดจัดทําขึ้น ซึ่งคูมือดังกลาวไดกําหนดแบบกฎหมาย
ในสวนของคําปรารภไวอยางละเอียด กลาวคือ ในชัน้ท่ียงัเปนรางพระราชบญัญตั ิจะไมมกีารใสขอความ
แสดงพระราชอํานาจของสถาบันพระมหากษัตริยในการประกาศใชบังคับกฎหมายไว แตเมื่อ
รางพระราชบัญญัติไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาใหใชบังคับเปนกฎหมายแลว ความในสวนน้ี
จะกําหนดขึน้ในขัน้ตอนการจดัทาํพระราชบญัญัตเิพือ่ทูลเกลาฯ พระมหากษตัรยิเพือ่ลงพระปรมาภิไธย
ประกาศใชเปนกฎหมาย และจะปรากฏในพระราชบญัญตัทิีป่ระกาศลงในราชกจิจานเุบกษา ซึง่เปน
แบบกฎหมายทั่วไป ดังนี้
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 สวนการแสดงวากฎหมายนัน้เปนกฎหมายใหม
หรือเปนเพียงกฎหมายที่แกไขเพิ่มเติมกฎหมายที่ใช
บังคับอยู การแสดงบทบัญญัติที่เปนการจํากัดสิทธิ
หรอืเสรภีาพของบคุคลตามมาตราใดของรฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจักรไทย และการแสดงเหตุผลความ
จําเปนในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพนั้นตองกําหนด
ไวตัง้แต “ในชัน้ยกรางพระราชบญัญตั”ิ เพือ่ใหทราบ
ในเบ้ืองตนวา รางพระราชบัญญัตินั้นเปนกฎหมาย
ทีม่หีลักการสําคญัอยางไร มบีทบัญญัตทิีเ่ปนการจํากดั
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามมาตราใดของ
รัฐธรรมนูญ และมีเหตุผลความจําเปนในการจํากัด
สิทธแิละเสรีภาพอยางไร
 โดยคูมือแบบการรางกฎหมายไดกําหนด “แบบการเขียนคําปรารภ” ในสวนที่เปนการแสดงวา
รางกฎหมายน้ันเปนกฎหมายใหมหรอืเปนเพยีงกฎหมายท่ีแกไขเพิม่เตมิกฎหมายท่ีใชบงัคบัอยู ไวดงัน้ี๕

 ๑. สาระสําคัญของแบบกฎหมายในสวนของคําปรารภ
  ก.  หลักการ
     คําปรารภจะกําหนดใหทราบวาสมควรมีกฎหมายวาดวยเรื่องใดหรือแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายวาดวยเรื่องใด หรือปรับปรุงกฎหมายวาดวยเรื่องใด หรือยกเลิกกฎหมายวาดวยเรื่องใด
  ข.  ขอยกเวน
     คําปรารภของกฎหมายบางฉบับอาจมีความจําเปนตองระบุจุดประสงคของการตรา
กฎหมายแทนการระบุวาใหทราบวาสมควรมี แกไข ปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมายวาดวยเรื่องใด 
ทัง้นี ้เพือ่ใหเกดิความชัดเจน และข้ึนอยูกบัวาการกําหนดโดยระบุกฎหมายวาดวยเร่ืองใดกับจุดประสงค
ของการตรากฎหมายอยางใดจะทําใหสามารถเขาใจไดดีกวากัน

 “สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
 .............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปน้ี”

 ๕สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา, คูมอืแบบการรางกฎหมาย, เอกสารเผยแพรจาก http://www.krisdika.go.th, น. ๖๘-๗๒.
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คําปรารภและบทจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

 ๒. แบบกฎหมาย
  แบบในการเขียนคําปรารภน้ันมีทั้ง “รูปแบบหลัก” และ “รูปแบบที่เปนขอยกเวน” ดังนี้

  ก. รูปแบบหลัก สามารถแบงออกไดเปน ๔ กรณี ไดแก

    (๑) กรณีคําปรารภของพระราชบัญญัติฉบับแรก มีแนวทางการเขียน ๒ รูปแบบ คือ
        รูปแบบที่ ๑
    

        รปูแบบน้ีจะนํามาใชกบัคาํปรารภของกฎหมายท่ีตราเปนพระราชบัญญตัฉิบบัแรกหรือ
ตราพระราชบัญญัติเพื่อยุบรวมกฎหมายหลายฉบับโดยกําหนดหลักการขึ้นใหม ซึ่งอาจมีการนําเนื้อหา
สาระของกฎหมายฉบับเดิมมากําหนดไวดวย
        ตวัอยางเชน พระราชบัญญตักิารจัดซือ้จดัจางและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
คําปรารภ คือ “โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ”
        รูปแบบที่ ๒

        รูปแบบน้ีนํามาใชกับคําปรารภของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ เนื่องจาก
แมรัฐธรรมนูญจะกําหนดใหพระราชบัญญัติและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเปนกฎหมาย 
แตรัฐธรรมนูญไดกําหนดใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
ดังนั้น คําปรารภของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจึงตองระบุดวยวาเปนกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญ
        ตัวอยางเชน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ คาํปรารภ คอื “โดยทีเ่ปนการสมควรมกีฎหมายประกอบรฐัธรรมนญูวาดวยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง”

    (๒) กรณีพระราชบัญญัติฉบับแกไขเพิ่มเติม มีแนวทางการเขียน ๓ รูปแบบ คือ
        รูปแบบที่ ๑

        รูปแบบน้ีจะนํามาใชกับคําปรารภของกฎหมายที่ตราเปนพระราชบัญญัติเพื่อแกไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติและพระราชกําหนด
        ตัวอยางเชน พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
คําปรารภ คือ “โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา”

โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวย................................................................................

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวย.............................................................

โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย...............................................
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        รูปแบบที่ ๒

        รปูแบบน้ีจะนาํมาใชกบัคาํปรารภของพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญ เนือ่งจาก
แมรัฐธรรมนูญจะกําหนดใหพระราชบัญญัติและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเปนกฎหมาย 
แตรัฐธรรมนูญไดกําหนดใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
ดังนั้น ในกรณีการแกไขกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญดังกลาวจึงตองกําหนดวาเปนกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญดวย
        ตวัอยางเชน พระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแทน 
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ คาํปรารภ คอื “โดยทีเ่ปนการสมควรแกไขเพิม่เตมิ
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา”
        รูปแบบที่ ๓

        รปูแบบน้ีจะนํามาใชกบัคําปรารภของพระราชบัญญตัแิกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย 
ซึ่งปจจุบันประมวลกฎหมาย ไดแก ประมวลรัษฎากร ประมวลกฎหมายที่ดิน ประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง และประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา
        ตวัอยางเชน พระราชบญัญตัแิกไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย (ฉบบัที ่๒๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ คําปรารภ คือ “โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย”

    (๓) กรณีพระราชบัญญัติปรับปรุง มีแนวทางการเขียน ๓ รูปแบบ คือ
        รูปแบบที่ ๑

        รปูแบบน้ีจะนํามาใชกบัคาํปรารภของกฎหมายท่ีตราเปนพระราชบัญญตัเิพ่ือตองการ
ปรับปรุงกฎหมาย ซึ่งรวมทั้งพระราชบัญญัติ พระราชกําหนด ประกาศของคณะปฏิวัติ และคําสั่งของ
คณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน
        ตวัอยางเชน พระราชบญัญตัคิวบคมุการฆาสตัวเพือ่การจําหนายเน้ือสตัว พ.ศ. ๒๕๕๙
คาํปรารภ คอื “โดยทีเ่ปนการสมควรปรับปรงุกฎหมายวาดวยการควบคุมการฆาสตัวและจําหนายเนือ้สตัว”
        รูปแบบที่ ๒

        รปูแบบนี้จะนํามาใชกับคําปรารภของกฎหมายเพื่อตราเปนพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญเพื่อตองการปรับปรุงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย.............................

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย...........................................................

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวย.....................................................................

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย....................................
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ก.ค. - ส.ค. ๖๑๖๘

คําปรารภและบทจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

        รูปแบบที่ ๓

        รปูแบบน้ีจะนํามาใชกบัคาํปรารภของกฎหมายท่ีตราเปนพระราชบัญญตัเิพ่ือตองการ
ปรบัปรุงกฎหมายหลายฉบับ และนาํมารวมเปนกฎหมายฉบับเดยีว ทัง้นี ้จะตองคงหลักการตามกฎหมาย
เดิมไวเพียงแตปรับปรุงหลักเกณฑใหม
        ตัวอยางเชน พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ คําปรารภ คือ 
“โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบและกฎหมายวาดวยการ
คุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่”

    (๔) กรณีพระราชบัญญัติยกเลิก มีแนวทางการเขียน ดังนี้
    

        รูปแบบนี้จะนํามาใชกับคําปรารภของกฎหมายท่ีตราขึ้นเพื่อตองการยกเลิกกฎหมาย
        ตัวอยางเชน พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับท่ีหมดความจําเปนหรือ
ซํ้าซอนกับกฎหมายอ่ืน พ.ศ. ๒๕๕๘ คาํปรารภ คอื “โดยท่ีเปนการสมควรยกเลิกกฎหมายบางฉบับ
ที่หมดความจําเปนหรือซํ้าซอนกับกฎหมายอื่น”

  ข. รูปแบบที่เปนขอยกเวน
    แบบในการเขยีนคาํปรารภทีม่รีปูแบบเปนขอยกเวนน้ัน ไมอาจกาํหนดรปูแบบทีแ่นนอนได 
เนือ่งจากเปนเรือ่งของขอเท็จจรงิเกีย่วกบัสาระสาํคญัและหลกัการของกฎหมายในแตละกรณทีีม่คีวาม
แตกตางกัน ดงันัน้ คาํปรารภจึงตองมีความท่ีแสดงแตกตางกัน รปูแบบของคําปรารภท่ีกาํหนดจึงแตกตาง
จากรูปแบบหลัก โดยเฉพาะอยางยิ่ง กรณีกฎหมายการเวนคืนอสังหาริมทรัพยตาง ๆ ตัวอยางเชน 
    -  รางพระราชบัญญตัเิวนคนือสงัหาริมทรพัยเพือ่สรางกิจกรรมรถไฟฟา โครงการรถไฟฟา
สายสีเขยีว ชวงแบร่ิง - สมทุรปราการ ในทองท่ีอาํเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ....
(เรื่องเสร็จที่ ๗๖๗/๒๕๕๘) คําปรารภ คือ “โดยที่เปนการสมควรใหเวนคืนอสังหาริมทรัพยเพื่อ
สรางกิจการรถไฟฟา โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงแบร่ิง - สมุทรปราการ ในทองท่ีอําเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ” 
    -  พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยเพื่อสรางทางพิเศษศรีรัช - วงแหวนรอบนอก
กรงุเทพมหานคร ในทองท่ีอาํเภอบางกรวย จงัหวัดนนทบุร ีและเขตทวีวฒันา เขตตล่ิงชนั เขตบางพลัด
เขตบางซือ่ กรงุเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๐ คาํปรารภ คอื “โดยทีเ่ปนการสมควรใหเวนคนือสงัหารมิทรพัย
เพือ่สรางทางพเิศษศรรีชั - วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร ในทองท่ีอาํเภอบางกรวย จงัหวัดนนทบรุี 
และเขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร”

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวย......... และกฎหมายวาดวย..........................

โดยท่ีเปนการสมควรยกเลกิกฎหมาย....................................................................................
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ก.ค. - ส.ค. ๖๑ ๖๙

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 นายธวิากร  ยอดชาญ  ผูอาํนวยการฝายนติบิญัญตั ิสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดแสดง
ความคดิเหน็วา จากการตรวจสอบ “แบบการเขยีนคาํปรารภ ตัง้แตป พ.ศ. ๒๕๕๑ จนถงึปจจุบนั” พบวา 
มแีนวทางการเขยีนคาํปรารภ แบงออกเปน ๒ กลุม คอื กลุมทีม่แีบบการเขยีนคาํปรารภในรปูแบบหลกั
และกลุ มที่มีแบบการเขียนคําปรารภในรูปแบบที่เปนขอยกเวน ซึ่งแตละกลุ มปรากฏการเขียน
คําปรารภ ดังนี้
 ๑. รูปแบบหลัก
  แบบการเขียนคาํปรารภในรูปแบบหลัก ไดแก กรณพีระราชบัญญตัฉิบบัแรก กรณพีระราชบัญญตัิ
ฉบับแกไขเพิ่มเติม กรณีพระราชบัญญัติฉบับปรับปรุง และกรณีพระราชบัญญัติยกเลิก ซึ่งกลุมนี้ 
จะมีแนวทางการเขียนคําปรารภเปนไปตามแบบที่กําหนดใน “คูมือแบบการรางกฎหมาย” ดังกลาว

 ๒. รูปแบบที่เปนขอยกเวน
  แบบการเขียนคําปรารภในรูปแบบที่เปนขอยกเวน สามารถแบงออกไดเปน ๖ กรณี ดังนี้

  (๑)   กรณีการเวนคืนอสังหาริมทรพัย ปรากฏการเขียนคําปรารภ ดังนี้

      ตัวอยางเชน ร างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย เพื่อสร างทางพิเศษ
สายรามอินทรา - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ในทองที่เขตบางเขน เขตสายไหม และเขตคลอง
สามวา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๒๑๓/๒๕๕๒) คําปรารภ คือ “โดยที่เปนการสมควร
ใหเวนคืนอสังหาริมทรัพย เพื่อสรางทางพิเศษสายรามอินทรา - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 
ในทองที่เขตบางเขน เขตสายไหม และเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร” 

  (๒)  กรณีการจัดตั้งองคกร ปรากฏการเขียนคําปรารภ ๒ รูปแบบ ดังนี้
      รูปแบบที่ ๑

      ตัวอยางเชน
      -  รางพระราชบัญญตัมิหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. .... (เรือ่งเสร็จท่ี ๗๓๙/๒๕๕๒) คาํปรารภ 
คือ “โดยที่เปนการสมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยพะเยา”
      -  รางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองภูเก็ต พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๑๑๑/๒๕๕๒) 
คําปรารภ คือ “โดยที่เปนการสมควรจัดตั้งศาลปกครองในภูมิภาคขึ้นในจังหวัดภูเก็ต”
      -  รางพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๖๖๙/๒๕๕๓) 
คําปรารภ คือ “โดยที่เปนการสมควรจัดตั้งสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา”
      -  รางพระราชบัญญตัจิดัตัง้ศาลอทุธรณคดชีาํนญัพเิศษ พ.ศ. .... (เรือ่งเสรจ็ที ่๙๐๐/๒๕๕๘) 
คําปรารภ คือ “โดยที่เปนการสมควรจัดตั้งศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ”

โดยที่เปนการสมควรใหเวนคืนอสังหาริมทรัพย.......................................................................

โดยที่เปนการสมควรจัดตั้ง.......................................................................................................
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ก.ค. - ส.ค. ๖๑๗๐

คําปรารภและบทจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

      รูปแบบที่ ๒

      ตัวอยางเชน
      -  รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๒๙๕/๒๕๕๕) 
คําปรารภ คือ “โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ”
      -  รางพระราชบัญญัติสถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. .... (เร่ืองเสร็จที่ 
๓๘๔/๒๕๖๐) คาํปรารภ คือ “โดยท่ีเปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยสถาบันเพ่ือการยุตธิรรมแหงประเทศไทย”
      -  รางพระราชบัญญตัสิภาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแหงประเทศไทย พ.ศ. ....
(เรื่องเสร็จที่ ๔๖๒/๒๕๕๗) คําปรารภ คือ “โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยสภาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารแหงประเทศไทย”

  (๓)  กรณีเกี่ยวกับงบประมาณรายจาย ปรากฏการเขียนคําปรารภ ๒ รูปแบบ ดังนี้
      รูปแบบที่ ๑

      ตัวอยางเชน
      -  พระราชบญัญตังิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ คาํปรารภ คอื 
“โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙”
      -  พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
คาํปรารภ คอื “โดยทีเ่ปนการสมควรต้ังงบประมาณรายจายเพิม่เตมิประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐”
      รูปแบบที่ ๒

      ตัวอยางเชน
      -  รางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๕๗๘/๒๕๕๙) 
คาํปรารภ คอื “โดยทีเ่ปนการสมควรโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. .... ของสวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่น บางรายการ”

  (๔)  กรณีพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมาย ปรากฏการเขียนคําปรารภ ดังนี้
   

      ตัวอยางเชน รางพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๔๖๖ -  ๔๘๐/๒๕๕๓) คําปรารภ คือ “โดยที่เปนการสมควรประกาศใชประมวล
กฎหมายองคกรปกครองสวนทองถิ่น”

โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวย....................................................................................

โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจาย...........................................................................

โดยที่เปนการสมควรโอนงบประมาณรายจาย.........................................................................

โดยที่เปนการสมควรประกาศใชประมวลกฎหมาย..................................................................
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ก.ค. - ส.ค. ๖๑ ๗๑

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

  (๕)  กรณีการตั้งจังหวัด ปรากฏการเขียนคําปรารภ ดังนี้
   

      ตัวอยางเชน รางพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๖๓๕/๕๕๓)
คําปรารภ คือ “โดยที่เปนการสมควรตั้งจังหวัดบึงกาฬ”

  (๖)  กรณีอื่น ๆ ปรากฏการเขียนคําปรารภ ดังนี้
   
   
      ตัวอยางเชน
      -  รางพระราชบญัญตักิาํหนดภาระในอสงัหารมิทรพัยเพือ่กจิการขนสงมวลชนโครงการ
รถไฟฟามหานคร สายเฉลมิรชัมงคล ในทองทีเ่ขตหวยขวาง เขตวฒันา และเขตสาทร กรงุเทพมหานคร 
พ.ศ. .... (เรือ่งเสรจ็ที ่๓๖๑/๒๕๕๔) คาํปรารภ คอื “โดยทีเ่ปนการสมควรใหกาํหนดภาระในอสังหาริมทรัพย
เพือ่กจิการขนสงมวลชนโครงการรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรชัมงคล ในทองทีเ่ขตหวยขวาง เขตวัฒนา 
และเขตสาทร กรุงเทพมหานคร”
      -  รางพระราชบัญญัติเปล่ียนช่ือมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครเปนมหาวิทยาลัย
นวมินทราธิราช พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๖๐๙/๒๕๕๕) คําปรารภ คือ “โดยที่เปนการสมควรเปลี่ยนชื่อ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครเปนมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช”
      -  รางพระราชบัญญตัแิกไขเพ่ิมเติมบทบัญญตัแิหงกฎหมายท่ีเก่ียวกับความรับผดิในทาง
อาญาของผูแทนนิติบุคคล พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๑๑๕๑/๒๕๕๙) คําปรารภ คือ “โดยที่เปนการสมควร
แกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแหงกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผูแทนนิติบุคคล”

 ทั้งนี้ สําหรับปญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับแบบการเขียนคําปรารภดังกลาวนั้น ที่สําคัญ ๆ คือ
 ๑. ปญหาเก่ียวกบัการเขียนคาํปรารภในพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญตามรฐัธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ กลาวคือ ตามคูมือแบบการรางกฎหมายไดกําหนดแบบ
การเขียนคําปรารภของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไว ดังตอไปนี้
  (๑)   กรณีพระราชบัญญัติฉบับแรก แบบการเขียน คือ 
      “โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย..............”
  (๒)   กรณีพระราชบัญญัติฉบับแกไขเพิ่มเติม แบบการเขียน คือ 
      “โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย..............”
  (๓)   กรณพีระราชบัญญัติฉบับปรับปรุง การเขียนมี ๒ รูปแบบ คือ
      “โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย…………….” และ
      “โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย...............และ
กฎหมาย/กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย...........................”

โดยที่เปนการสมควรตั้งจังหวัด................................................................................................

โดยที่เปนการสมควร...............................................................................................................
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  อยางไรกด็ ีมาตรา ๑๓๐ ของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ บญัญตัิ
วา “ใหมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังตอไปน้ี.....” โดยไมปรากฏในรัฐธรรมนูญทั้งฉบับวา
มกีารใชถอยคําวา “กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย” แตอยางใด จงึมปีระเด็นทีต่องพจิารณาวา 
การเขียนคําปรารภของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา ควรใชถอยคําวา “โดยที่เปนการ
สมควรมพีระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวย.........” เพือ่ใหสอดคลองกบัถอยคาํในมาตรา ๑๓๐
ของรัฐธรรมนูญดงักลาว หรอืควรใชถอยคําวา “โดยท่ีเปนการสมควรมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวย............” เพื่อใหเปนไปตามแนวทางการรางกฎหมายในปจจุบัน
  จากการตรวจสอบพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูทีอ่อกตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๕๐ ซึง่ไมปรากฏวามกีารใชถอยคาํ “กฎหมายประกอบรฐัธรรมนญูวาดวย” เชนเดยีวกบั
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปรากฏวามีแนวทางการเขียนคําปรารภเปน 
๒ รูปแบบ ดังตอไปนี้
  รูปแบบที่ ๑  คําปรารภที่ใชคําวา “กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย” ตัวอยางเชน
  -  พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ คาํปรารภ คอื “โดยท่ีเปนการสมควรแกไขเพ่ิมเติม
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต”
  -  พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 
พ.ศ. ๒๕๔๑ พ.ศ. ๒๕๕๐ คําปรารภ คือ “โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง”
  รปูแบบท่ี ๒   คาํปรารภทีใ่ชคาํวา “พระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวย” ตวัอยางเชน
  -  พระราชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยคณะกรรมการการเลือกตัง้ พ.ศ. ๒๕๕๐ คาํปรารภ 
คือ “โดยที่เปนการสมควรมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง”
  -  พระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎรและการ
ไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ คําปรารภ คือ “โดยที่เปนการสมควรมีพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา”
  -  พระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกนัและปราบปรามการทุจรติ (ฉบบัที ่๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ คําปรารภ คือ “โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต”
  ประเด็นดังกลาว นายมีชัย ฤชุพันธุ ประธานกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ไดเคยใหความเห็นวา 
สมควรใชรปูแบบท่ี ๑ คอื ถอยคําวา “โดยท่ีเปนการสมควรมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย..........” 
เนื่องจากในกรณีที่มีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ซึ่งอาจมีการแกไขเพิ่มเติม
โดยกฎหมายรูปแบบอื่นที่ไมใชพระราชบัญญัติ เชน ประกาศคณะปฏิวัติ หรือพระราชกําหนด การใช
ถอยคาํวา “กฎหมายประกอบรฐัธรรมนญูวาดวย” จะเปนถอยคาํทีม่คีวามหมายกวาง และหมายความ
รวมถึงกฎหมายรูปแบบอ่ืนดงักลาวดวย ดงันัน้ การเขยีนคาํปรารภของพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
ในปจจบุนั จงึใชถอยคาํวา “โดยท่ีเปนการสมควรมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย................” 
ตามแนวทางการรางกฎหมายในปจจุบัน ตัวอยางเชน
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  -  พระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกต้ัง พ.ศ. ๒๕๖๐ คาํปรารภ 
คือ “โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง”
  -  พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๐ 
คาํปรารภ คอื “โดยทีเ่ปนการสมควรมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แหงชาติ”
  -  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ คําปรารภ คือ 
“โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง”

 ๒. ปญหาเกีย่วกบัแบบการเขยีนคาํปรารภกรณกีารจดัตัง้องคกร กลาวคอื จากการตรวจสอบ
การเขียนคําปรารภกรณีการจัดตั้งองคกรในปจจุบันปรากฏวามีการเขียนที่แตกตางกันเปน ๒ รูปแบบ 
ดังนี้
  รูปแบบที่ ๑  การเขียนตามแบบกฎหมายในรูปแบบที่เปนขอยกเวน 
  คือ ใชถอยคําวา “โดยที่เปนการสมควรจัดตั้ง..............................”
  รปูแบบที ่๒   การเขียนตามแบบกฎหมายในรูปแบบหลกั กรณเีปนรางพระราชบัญญตัฉิบบัแรก
  คือ ใชถอยคําวา “โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวย.........................”
    ประเดน็ปญหาดงักลาว เหน็สมควรใหมกีารพจิารณากาํหนดแบบการเขียนคาํปรารภใหเปนไป
ในแนวทางเดียวกัน ซึง่พจิารณาแลวเห็นวา โดยท่ีคูมอืแบบการรางกฎหมายของสํานกังานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาไดกําหนดไวแลววา กรณีการตรากฎหมายจัดตั้งหนวยงานของรัฐตาง ๆ นั้นมีวัตถุประสงค
ในการจัดต้ังหนวยงานของรัฐ รวมท้ังการควบคุมและกํากับดูแลหนวยงานของรัฐ ซึ่งแตกตางกัน
ตามลกัษณะและประเภทของหนวยงานของรฐั คาํปรารภจงึจาํเปนตองมคีวามทีแ่สดงแตกตางกนั ดงันัน้ 
เพื่อความเหมาะสม จึงควรเขียนคําปรารภกรณีการจัดตั้งองคกรตามแบบกฎหมายในรูปแบบที่เปน
ขอยกเวน

 นายอภิวัฒน  คงชาตรี  ผูอํานวยการฝาย
การวเิคราะหการรางกฎหมาย สํานกังานคณะกรรมการ
กฤษฎกีา ไดแสดงความคดิเหน็เกีย่วกับ “บทจํากัดสทิธิ
และเสรีภาพของบุคคลในรางพระราชบัญญัติ” วา 
“บทจาํกดัสิทธแิละเสรภีาพของบคุคลตามรัฐธรรมนญู” 
นั้น เปนสวนหนึ่งของคําปรารภ ซึ่งเปนสวนที่แสดง
วาบทบัญญัติที่เปนการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของ
บุคคลเปนไปตามมาตราใดของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย รวมทั้งเปนสวนที่แสดงเหตุผล
ความจาํเปนในการจาํกดัสทิธแิละเสรภีาพของบคุคล
ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไวดวย๖ โดย “รัฐธรรมนูญ

 ๖สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, “บทจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญในรางพระราชบัญญัติ”, อางแลว
เชิงอรรถที่ ๒, น. ๒๕-๒๘.
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แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐” เปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่บัญญัติใหการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย และกฎหมายนั้น
ตองระบบุทบัญญตัแิหงรฐัธรรมนญูทีใ่หอาํนาจในการตรากฎหมายทีม่ผีลเปนการจาํกดัสทิธแิละเสรภีาพ
ดงักลาวในมาตราใดไวดวย๗ ทัง้นี ้เพือ่เปนการประกาศหรอืแสดงใหทราบโดยทัว่ไปวา พระราชบญัญตัิ
ที่ใชบังคับน้ันมีบทบัญญัติบางมาตราท่ีมีผลเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย ซึง่ตอมา “รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐” มาตรา ๒๙ 
ก็ไดบัญญัติเก่ียวกับการอางอิงบทบัญญัติจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญไวทํานอง
เดียวกับมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
 ในปจจบุนั มาตรา ๒๖ ของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ ไดบญัญติั
เกีย่วกับการตรากฎหมายท่ีมผีลเปนการจํากัดสทิธแิละเสรภีาพของบุคคลไววา “การตรากฎหมายทีม่ผีล
เปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตองเปนไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่
รัฐธรรมนูญมิไดบัญญัติเงื่อนไขไว กฎหมายดังกลาวตองไมขัดตอหลักนิติธรรม ไมเพิ่มภาระหรือจํากัด
สทิธหิรอืเสรภีาพของบคุคลเกนิสมควรแกเหต ุและจะกระทบตอศกัดิศ์รคีวามเปนมนษุยของบคุคลมไิด 
รวมทั้งตองระบุเหตุผลความจําเปนในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพไวดวย…”
 จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกลาว คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) จึงไดกําหนด
แนวทางในการเขียนบทจํากดัสทิธิหรอืเสรีภาพของบุคคลตามมาตรา ๒๖ ของรฐัธรรมนูญไวในคาํปรารภ 
โดยกําหนดเปน ๒ สวน ดังนี้
 สวนทีห่น่ึง  คงหลกัการเดยีวกบัการอางบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูท่ีใหอาํนาจในการตรากฎหมาย
ที่มีผลเปนการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพในเร่ืองนั้น ทํานองเดียวกับพระราชบัญญัติที่ตราข้ึนในชวงที่
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ใชบังคับ กลาวคือ กําหนดไวเปนวรรคสองของคําปรารภ
 สวนทีส่อง  เพิม่ความขึน้เปนวรรคสามของคําปรารภ เพือ่ระบถุงึเหตุผลความจําเปนในการตรา
กฎหมายทีม่ผีลเปนการจาํกดัสทิธหิรอืเสรภีาพ ไมวาจะเปนการตรากฎหมายท่ีเปนไปตามเงือ่นไขท่ีบญัญตัิ
ไวในรฐัธรรมนญู หรอืเปนกรณทีีร่ฐัธรรมนญูมไิดบญัญตัเิงือ่นไขไวกต็าม รวมทัง้ระบดุวยวากฎหมายทีต่ราขึน้
ดงักลาวตองไมขดัตอหลักนติธิรรม ไมเปนการเพิม่ภาระหรอืจาํกดัสทิธหิรอืเสรภีาพของบคุคลเกนิสมควร
แกเหต ุและไมกระทบตอศกัดิศ์รคีวามเปนมนุษยของบคุคล ตลอดจนกฎหมายทีต่ราขึน้น้ันมผีลใชบงัคบั
เปนการท่ัวไป ไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือแกบุคคลใดบุคคลหน่ึงเปนการเจาะจง 
ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

 ๗โปรดดู บทบัญญัติในมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐. 
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ก.ค. - ส.ค. ๖๑ ๗๕

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 โดยแบบการเขียนบทจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในคําปรารภใหใชถอยคํา ดังนี้

 ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ เห็นชอบแนวทางการตราและการจัดทํา
รางกฎหมายใหสอดคลองกับมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยตามความเห็นของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพเิศษ) ดงักลาว อยางไรก็ด ีคณะรฐัมนตรไีดมมีตเิมือ่วนัที ่๖ มถินุายน ๒๕๖๐ 
รับทราบและเห็นชอบแนวทางการจัดทํารางกฎหมายใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
(เพ่ิมเติม) ตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎกีาเสนอ และใหหนวยงานของรฐัถอืปฏบิตัติอไป ซึง่เปนการกําหนดใหการเขียนความในวรรคสาม
ของคําปรารภในรางกฎหมายที่มีผลเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ
ตองประกอบดวยสาระสําคัญ ๒ ประการ ดังนี้
 (๑) เหตุผลความจําเปนในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายน้ัน ๆ
 (๒) การระบุวากฎหมายน้ีเปนไปตามบทบัญญัติมาตรา ๒๖ แลว
 โดยการเขียนบทจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในคําปรารภใหใชถอยคํา ดังนี้

 โดยที่เปนการสมควร................................................................................................................................
 พระราชบัญญัติน้ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๖ 
ประกอบกับมาตรา .. มาตรา .. และมาตรา .. ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
      ...................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
                 

     โดยที่เปนการสมควร................................................................................................................................... 
  พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ 
ประกอบกับมาตรา .. มาตรา .. และมาตรา .. ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
   เหตุผลและความจําเปนในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อ......................
.......................................................................................... ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคลองกับเง่ือนไข
ที่บัญญัตไิวในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแลว

               (อธิบายเหตุผลและความจําเปนในการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพ และกฎหมายฉบับนี้ไมขัดตอหลัก
นิติธรรม ไมเพิ่มภาระหรือจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแกเหตุ ไมกระทบตอศักดิ์ศรีความเปน
มนุษยของบุคคล มีผลใชบังคับเปนการทั่วไป และไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใด
บุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ตามมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญ)

                                                                                                                   (ใหอธิบาย
เหตุผลและความจําเปนในการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพ)

61-79-MAC6.indd   7561-79-MAC6.indd   75 10/27/18   11:43 AM10/27/18   11:43 AM

creo




ก.ค. - ส.ค. ๖๑๗๖

คําปรารภและบทจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

 ดังนั้น แบบกฎหมายของการอางบทจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลจึงมีรูปแบบ ดังนี้
 ๑. กรณีพระราชบัญญัติฉบับแรก/พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ/พระราชกําหนด
  บทจํากดัสิทธิและเสรีภาพอยูในวรรคสองและวรรคสามของคําปรารภกอนเน้ือหาของกฎหมาย 
ดังนี้

 ๒. กรณีพระราชบัญญัติฉบับแกไขเพิ่มเติม
  บทจํากัดสทิธิและเสรีภาพอยูในวรรคสองและวรรคสามของคําปรารภเชนเดยีวกัน โดยพิจารณา
แตเฉพาะเนื้อหาของบทบัญญัติในรางพระราชบัญญัติฉบับแกไขเพิ่มเติมเทานั้น

 นางกาญจนารัตน ลวีโิรจน สมาชิกสภานิตบิญัญัตแิหงชาติ และกรรมการกฤษฎีกา ไดแสดง
ความคดิเห็นวา เมือ่พจิารณาวิวฒันาการของการเขียนบทจาํกัดสทิธแิละเสรภีาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ
ในรางพระราชบัญญัติแลว สามารถสรุปเปนตารางได ดังนี้

      พระราชบัญญัติ/พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา .. มาตรา .. และมาตรา .. ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
 เหตุผลและความจําเปนในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัติน้ี เพื่อ......................
............................................................................................ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคลองกับเงื่อนไข
ที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแลว

  พระราชบัญญัติน้ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๖
ประกอบกับมาตรา .. มาตรา .. และมาตรา .. ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
  เหตุผลและความจําเปนในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัติน้ี เพ่ือ.....................
...........................................................................................ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคลองกับเง่ือนไข
ที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแลว

                                                                                                                   (ใหอธิบาย 
เหตุผลและความจําเปนในการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพ)

                                                                                                                   (ใหอธิบาย
เหตุผลและความจําเปนในการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพ)
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 จากตารางดังกลาวจะพบวาการเขียนบทจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันนั้นไดมีการเพิ่มเติมความ
ขึ้นใหมโดยกําหนดเปน “วรรคสามของคําปรารภ” เพื่อระบุถึงเหตุผลและความจําเปนในการ
ตรากฎหมายท่ีมีผลเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ ไมวาจะเปนการตรากฎหมายท่ีเปนไปตามเง่ือนไข
ที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญหรือเปนกรณีที่รัฐธรรมนูญไดบัญญัติเงื่อนไขไวก็ตาม รวมทั้งระบุดวยวา
กฎหมายที่ตราขึ้นดังกลาวตองไมขัดตอหลักนิติธรรม ไมเปนการเพิ่มภาระหรือจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพ
ของบุคคลเกินสมควรแกเหตุ และไมกระทบตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของบุคคล ตลอดจนกฎหมาย
ที่ตราขึ้นนั้นมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป ไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใด
บุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
 แตอยางไรกต็าม จากการพจิารณาแนวทางการกาํหนดเหตผุลและความจาํเปนในการจาํกดัสทิธิ
และเสรีภาพของบคุคลในรางพระราชบญัญตัทิีผ่านมาพบวา สวนใหญจะเปนการใหเหตผุลอยางกวาง
เทานัน้ แตจะไมไดแสดงใหเหน็อยางชดัเจนถึงเหตุผลและความจําเปนในการจํากดัสทิธแิละเสรีภาพ
ของบคุคลตามมาตราท่ีเปนการจํากดัสทิธแิละเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญซึง่ไดมกีารระบุไว
ในวรรคสองของคําปรารภแตอยางใด 

แนวทางการเขียน
             ระยะเวลา  
 
การอางบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ที่ใหอํานาจในการตรากฎหมาย
ที่มีผลเปนการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพ

การระบุถึงเหตุผลความจําเปน
ในการตรากฎหมายที่มีผล    
เปนการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพ 

กอนป
พ.ศ. ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญฯ
๒๕๔๐

-  ระบมุาตรา ๒๙  
 และเลขมาตรา
 ที่ใหอํานาจ
 จาํกดัสิทธิและ 
 เสรีภาพ

-  ระบมุาตรา ๒๙  
 และเลขมาตรา
 ที่ใหอํานาจ
 จาํกดัสิทธิและ 
 เสรีภาพ

- ระบุมาตรา ๒๖
 และเลขมาตรา
 ที่ใหอํานาจจํากัด
 สิทธิและเสรีภาพ
- ระบุเหตุผล
 และความจําเปน
 การจํากัดสิทธิ
 หรือเสรภีาพ
- ระบุวาสอดคลอง
 กับเงื่อนไขตาม
 มาตรา ๒๖ แลว

- ระบบุทบญัญตัิ
 ของรฐัธรรมนญู
 ที่ใหอํานาจ

- ระบบุทบญัญตัิ
 ของรฐัธรรมนูญ
 ที่ใหอํานาจ

- ระบบุทบญัญตัิ
 ของรฐัธรรมนญู
 ที่ใหอํานาจ

ไมมี

ไมมี

รัฐธรรมนูญฯ
๒๕๕๐

รัฐธรรมนูญฯ
๒๕๖๐
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คําปรารภและบทจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

 ตัวอยางเชน  พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยคณะกรรมการการเลอืกต้ัง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ระบุวา
 “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิ
หรือเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๒ 
มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติให
กระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
 เหตุผลและความจําเปนในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถดําเนินการไดอยาง
มีประสิทธิภาพอันจะเปนประโยชนตอสาธารณะ ซึ่งการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
สอดคลองกับเงื่อนไขที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแลว” 

 นอกจากน้ี กฎหมายบางฉบบัยงัไดนาํเหตผุลและความจาํเปนในการตรากฎหมายมากาํหนด
ไวเปนเหตุผลและความจําเปนในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญดวย 
 ตัวอยางเชน พระราชบญัญตักิารปฏบิตักิารตามความตกลงระหวางรฐับาลแหงราชอาณาจกัรไทย
กับรัฐบาลแหงประเทศสหรัฐอเมริกาเพ่ือความรวมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากร
ระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระบุวา
 “พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ซึง่มาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
 เหตุผลและความจําเปนในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ 
เพื่อปฏิบัติการตามความตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหงประเทศ
สหรัฐอเมริกา เพื่อความรวมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหวางประเทศ
และดําเนินการตาม FATCA ทีท่าํขึน้เม่ือวนัที ่๔ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และเพ่ือประโยชนในการปรับปรุง
และพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีอากรของประเทศ ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคลอง
กับเงื่อนไขที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแลว”

 ประเด็นปญหาดังกลาวเปนกรณีที่จะตองรวมกันพิจารณาวา ในการกําหนดเหตุผลและ
ความจําเปนในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในรางพระราชบัญญัติในวรรคสามของ
คําปรารภน้ัน จําเปนตองกําหนดใหสอดคลองกับบทบัญญัติที่เปนการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพ
ของบุคคลตามมาตราที่ระบุไวในวรรคสองของคําปรารภดวยหรือไม และสมควรใชถอยคําอยางไร 
จึงจะมีความเหมาะสม สั้น กะทัดรัด และไดใจความ ตลอดจนสอดคลองกับบทบัญญัติมาตรา ๒๖ 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ เพื่อใหผูปฏิบัติงานดานการรางกฎหมายยึดถือ
เปนแนวทางหรือดําเนินการไปในแนวทางเดียวกันตอไป
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 กลาวโดยสรุป  ผูเขยีนมคีวามคดิเหน็วา โดยที ่“คาํปรารภ” ของพระราชบญัญตัเิปนสวนสาํคัญ
ที่แสดงพระราชอํานาจของสถาบันพระมหากษัตริยในการประกาศใชบังคับกฎหมาย และแสดงวา
กฎหมายนั้นเปนกฎหมายใหมหรือเปนเพียงกฎหมายที่แกไขเพิ่มเติมกฎหมายที่ใชบังคับอยู นอกจากนี้ 
ยังแสดงบทบัญญัติที่เปนการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพและเหตุผลความจําเปนในการจํากัดสิทธิ
หรอืเสรภีาพของบคุคลเพือ่ใหเปนไปตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย ดงันัน้ การเขยีนคาํปรารภ 
การอางบทบัญญัติ และการระบุเหตุผลความจําเปนในการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล 
จึงมีความจําเปนที่จะตองกําหนดแนวทางและรูปแบบใหเหมาะสมสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยและสถานการณในปจจุบัน ฉะน้ัน การจัดการสัมมนาและรับฟงความคิดเห็น
จากผูเกีย่วของในครัง้นี ้จะเปนขอมลูในการวเิคราะหและจดัทาํแบบการรางกฎหมายระดบัพระราชบญัญตัิ
ในสวนของคําปรารภและบทจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญใหเปนมาตรฐานกลาง 
และเปนหลักเกณฑในการบัญญัติกฎหมายของประเทศ รวมท้ังเปนเคร่ืองมือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของผู มีหนาที่ความรับผิดชอบดานการยกรางกฎหมายหรือวงงานดานนิติบัญญัติ อันจะทําให
รางพระราชบัญญัติที่จัดทําขึ้นมีความถูกตอง เหมาะสม และเปนไปในรูปแบบเดียวกัน. 
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คําคม

จุลนิติ๘๐

พระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว

นายธานินทร กรัยวิเชียร, ภาษากฎหมายไทย, สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 

พิมพคร้ังท่ี ๑๐ พ.ศ. ๒๕๔๖, หนา ๘๗

“อนึ่ง เปนการจําเปนที่จะตองแตงกฎหมายไวโดยถอยคํา

อันชัดเจนแลแนนอนวา สิ่งใดชอบดวยกฎหมาย สิ่งใดผิด 

เพื่อวาจะไดมีทางที่สงไสยฤาทุงเถียงกันดวยถอยคําที่แปลความประสงค

ของกฎหมายนั้นอยางนอยที่สุดที่จะมีได ฯลฯ”
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รางกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ
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 *ขอมูล ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑.

ก. ประวัติ ความเปนมา และสถานะของรางพระราชบัญญัติการรักษา
ผลประโยชนของชาติทางทะเล พ.ศ. .... ณ ปจจุบัน*           

  รางพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล พ.ศ. .... เสนอโดย
คณะรัฐมนตรี (ชุดที่มี พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา เปนนายกรัฐมนตรี) โดยไดรับการบรรจุเขา
ระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๑ เม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งที่ประชุมสภานิติบญัญัติแหงชาติไดพิจารณารางพระราชบัญญัติการรักษา
ผลประโยชนของชาติทางทะเล พ.ศ. .... ในวาระหนึง่ และลงมติรบัหลกัการแหงรางพระราชบัญญตัิ
ดังกลาวไว พิจารณา และต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหน่ึง มีจํานวน ๒๙ คน 
เพื่อพิจารณา โดยมีกําหนดการแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน และท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณารางพระราชบัญญัติฉบับนี้ใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต
วันที่สภานิติบัญญัติแหงชาติมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ คณะนี้

  ปจจุบัน รางพระราชบัญญัติฉบับนี้อยู ระหวางการพิจารณาในวาระที่สองของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ

ข. หลักการและเหตุผลประกอบรางพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน
ของชาติทางทะเล พ.ศ. ....

หลักการ
  ใหมีกฎหมายวาดวยการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล

เหตุผล
  โดยที่ในปจจุบันมีปญหาเก่ียวกับการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลท้ังภายใน                  

และภายนอกราชอาณาจักร ซึ่งปญหาดังกลาวอยูในเขตทางทะเลอันมีลักษณะที่หลากหลาย

รางพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน
ของชาติทางทะเล พ.ศ. ....  

81-90-MAC6.indd   8181-90-MAC6.indd   81 10/27/18   11:53 AM10/27/18   11:53 AM

creo




ก.ค. - ส.ค. ๖๑๘๒

รางพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล พ.ศ. ....  

จุลนิติ

และประเทศไทยมีอาํนาจอธิปไตยหรือสทิธอิธปิไตยท่ีจะตองรกัษาผลประโยชนของชาติทางทะเลไว 
รวมทัง้มสีทิธหินาทีอ่ืน่ตามหลกักฎหมายระหวางประเทศทีป่ระเทศไทยมพีนัธกรณจีะตองปฏบิตัิ
ตามอีกดวย อันทําใหกฎหมายที่มีอยูในปจจุบันไมสามารถใชบังคับในเขตทางทะเลที่อยูภายนอก
ราชอาณาจักร หรืออาจไมครอบคลุมถึงการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลที่มีอยู 
อยางมากมายในทุก ๆ ดาน เชน ดานความมั่นคง ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ดานทรัพยากร หรือดานสิง่แวดลอม จงึมีความจาํเปนทีจ่ะตองมหีนวยปฏิบตังิานหลกั
เพื่อรับผิดชอบดําเนินการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลไดอยางมีเอกภาพ บูรณาการ 
และประสานการปฏบิตังิานในเขตทางทะเลไดอยางมปีระสทิธภิาพ จงึจาํเปนตองตราพระราชบญัญตันิี้

ค. สาระสําคัญโดยสรุป
  ๑)  บทนิยาม (รางมาตรา ๓)
      ในพระราชบัญญัตินี้
    “ผลประโยชนของชาติทางทะเล” หมายความวา ผลประโยชนของประเทศไทย

อนัพงึไดรบัจากกจิกรรมทางทะเล หรอืประโยชนอืน่ใดในเขตทางทะเล ไมวาโดยตรงหรอืโดยออม 
เพือ่ใหเกดิประโยชนในทกุ ๆ  ดาน เชน ดานความมัน่คง ดานเศรษฐกจิ ดานสงัคม ดานวทิยาศาสตร                
และเทคโนโลยี ดานทรัพยากร หรือดานสิ่งแวดลอม

    “เขตทางทะเล” หมายความวา ชายฝงทะเลและพื้นที่ทางทะเลที่ประเทศไทย
มอีาํนาจอธิปไตยหรือสทิธอิธปิไตย หรอืมสีทิธหิรอืเสรภีาพในการใชหรอืจะใช หรอืมหีนาทีร่บัผดิชอบ
ตามกฎหมายระหวางประเทศหรือตามสนธิสัญญาหรือดวยประการใด ๆ ไดแก นานน้ําภายใน 
ทะเลอาณาเขต เขตตอเนื่อง เขตเศรษฐกิจจําเพาะ ไหลทวีป และทะเลหลวง และใหหมายความ
รวมถงึเกาะเทียม สิง่ตดิตัง้ และสิง่ปลกูสรางในทะเล รวมทัง้หวงอากาศเหนือทะเล พืน้ดนิทองทะเล 
ใตพืน้ดนิทองทะเล และพ้ืนท่ีทางทะเลอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

   “กิจกรรมทางทะเล” หมายความวา การดําเนินการเพื่อใชประโยชนในเขต
ทางทะเลในรูปแบบตาง ๆ เชน การพาณิชยนาวี การประมง การทองเที่ยว การแสวงประโยชน
จากทรพัยากรทีไ่มมชีวีติ การวางสายเคเบลิหรอืทอใตทะเล หรอืการสาํรวจและวจิยัวทิยาศาสตร
ทางทะเล

    “ยานพาหนะ” หมายความวา เรือ อากาศยาน หรือยานพาหนะใด ๆ ที่สามารถ
บรรทุกคนหรือสิ่งของในทะเลได

    “เรือตางชาติ” หมายความวา เรือที่ไมไดจดทะเบียนเปนเรือไทยตามกฎหมาย
วาดวยเรอืไทย และใหความหมายรวมถงึเรอืไรสญัชาตทิีไ่มไดจดทะเบยีนตามกฎหมาย เรอืไรสญัชาติ
ที่ไดจดทะเบียนตามกฎหมายต้ังแตสองสัญชาติขึ้นไป หรือเรือไรสัญชาติที่เปลี่ยนธงในระหวาง
การเดินเรือ
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จุลนิติ

     “จังหวัดชายทะเล” หมายความวา จังหวัดที่มีอาณาเขตติดตอกับเขตทางทะเล
ตามที่ผูอํานวยการประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

     “หนวยงานของรัฐ” หมายความวา สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน 
องคกรปกครองสวนทองถิน่ และหนวยงานอืน่ของรฐั แตไมรวมถงึศาล องคกรอยัการ และองคกร
อิสระตามรัฐธรรมนูญ

     “เจาหนาทีข่องรฐั” หมายความวา ขาราชการ พนกังาน และลกูจางของหนวยงาน
ของรัฐ

     “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน
ของชาติทางทะเล

     “ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการศูนยอํานวยการรักษาผลประโยชน
ของชาติทางทะเล

     “พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งผูอํานวยการแตงตั้งใหปฏิบัติการ                                  
ตามพระราชบัญญัตนิี้ จากบุคคลดังตอไปนี้

     (๑)  นายทหารเรอืหรอืนายตาํรวจชัน้สญัญาบตัร หรอืขาราชการพลเรอืนสามญั
ไมต่ํากวาระดับปฏิบัติการ ที่ดํารงตําแหนงผูบังคับการเรือ ผูควบคุมเรือ ผูควบคุมอากาศยาน 
หรือเทียบเทา

     (๒)  ผูดาํรงตาํแหนงอ่ืนท่ีผูอาํนวยการประกาศในราชกจิจานเุบกษาใหเทยีบเทา
กับตําแหนงตาม (๑)

  ๒)  ผูรักษาการตามกฎหมาย (รางมาตรา ๔)
     ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
   ๓)  คณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล (นปท.) 

(รางมาตรา ๕  ถึงรางมาตรา ๑๖)
     ๓.๑)  คณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล (นปท.) 

ประกอบดวย (รางมาตรา ๕)
           (๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

เปนประธานกรรมการ 
           (๒)  กรรมการโดยตําแหนงจาํนวน ๒๖ คน ไดแก รฐัมนตรีวาการกระทรวง

กลาโหม รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ รัฐมนตรี
วาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม รฐัมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รฐัมนตรีวาการกระทรวง
ศกึษาธกิาร ปลัดกระทรวงการทองเทีย่วและกฬีา ปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง
ของมนุษย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปลัดกระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวง
แรงงาน ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการ
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รางพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล พ.ศ. ....  

จุลนิติ

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ 
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ อัยการสูงสุด ผูบัญชาการทหารสูงสุด ผูบัญชาการทหารบก 
ผู บัญชาการทหารเรือ ผู บัญชาการทหารอากาศ ผู บัญชาการตํารวจแหงชาติ เลขาธิการ
คณะกรรมการปองกนัและปราบปรามยาเสพตดิ และเลขาธกิารกองอาํนวยการรกัษาความมัน่คง
ภายในราชอาณาจักร

           (๓) กรรมการผู ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผู มีความรู  
ความเช่ียวชาญ หรือประสบการณดานกิจกรรมทางทะเล ดานกฎหมาย ดานการทหารเรือ 
หรือดานอื่นอันเปนประโยชนตอการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลจํานวนไมเกิน ๓ คน

     ๓.๒)  คณุสมบัตแิละลักษณะตองหามของกรรมการผูทรงคุณวฒุ ิ(รางมาตรา ๖)
          (๑) มีสัญชาติไทย
           (๒) ไมเปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต
          (๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
           (๔) ไมเคยไดรบัโทษจําคกุโดยคําพพิากษาถึงทีส่ดุใหจาํคกุ เวนแตเปนโทษ

สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
           (๕) ไมเปนผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืง สมาชกิสภาทองถิน่หรอืผูบรหิาร

ทองถ่ิน กรรมการหรือผู ดํารงตําแหนงซ่ึงรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษา
พรรคการเมือง หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง

     ๓.๓)  การดํารงตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ (รางมาตรา ๗)
           ๓.๓.๑) กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๓ ป
           ๓.๓.๒)  ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงตามวาระ 

หากยังมิไดแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนง
ตามวาระน้ันอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบตัหินาทีต่อไปจนกวากรรมการผูทรงคุณวฒุซิึง่ไดรบัแตงตัง้ใหม
เขารับหนาที่

           ๓.๓.๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ อาจไดรับ
แตงตั้งอีกได

           ๓.๓.๔) นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
พนจากตําแหนงเมื่อ (รางมาตรา ๘)

             (๑) ตาย
             (๒) ลาออก
             (๓) คณะรัฐมนตรีใหออก
             (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหน่ึงอยางใด

ตามมาตรา ๖
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           ๓.๓.๕) ในกรณีที่กรรมการผู ทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ
หรอืมกีารแตงตัง้กรรมการผูทรงคณุวุฒใินระหวางทีก่รรมการผูทรงคณุวุฒทิีแ่ตงตัง้ไวแลวยงัมวีาระ
อยูในตําแหนง ไมวาจะเปนการแตงตั้งเพิ่มขึ้นหรือแตงตั้งแทนตําแหนงที่วาง ใหผูไดรับแตงตั้งนั้น
ดาํรงตาํแหนงไดเทากบัวาระทีเ่หลอือยูของกรรมการผูทรงคณุวฒุทิีแ่ตงตัง้ไวแลวนัน้ ทัง้นี ้ในกรณี                     
การแตงตัง้แทนตาํแหนงทีว่าง หากวาระเหลอือยูไมถงึ ๙๐ วนัจะไมแตงตัง้กรรมการผูทรงคณุวฒุิ
แทนก็ได โดยใหคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการท้ังหมดเทาที่มีอยู จนกวากรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งเขารับหนาที่ (รางมาตรา ๙)

    ๓.๔)  หนาที่และอํานาจของคณะกรรมการ
           ๓.๔.๑) คณะกรรมการมีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้ (รางมาตรา ๑๐)
              (๑) กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร แผนความม่ันคงแหงชาติ

ทางทะเล และมาตรการในการรกัษาผลประโยชนของชาตทิางทะเลใหสอดคลองกบันโยบายของ
รฐับาล นโยบายความม่ันคงแหงชาต ิแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาต ิและยทุธศาสตรชาติ

              (๒) อาํนวยการ ประสานงาน และกาํกบัดแูลการดาํเนนิงานของ 
ศรชล. และหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของใหเปนไปตาม (๑)

              (๓) ใหคําแนะนํา ปรึกษา และสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่
ในการบริหารจัดการการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล

              (๔) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานในเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร แผนแมบท มาตรการในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลของ ศรชล. 
หรือหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของ และเสนอผลการดําเนินงานตอสภาความมั่นคงแหงชาติ
และคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

              (๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่
และอํานาจของคณะกรรมการหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

           ๓.๔.๒) คณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือเรียกใหหนวยงาน
ของรัฐ และเจาหนาทีข่องรัฐสงขอมูลหรือเอกสารใด ๆ  ทีเ่ก่ียวของมาเพ่ือใชประกอบการพิจารณา 
หรืออาจเรียกใหบุคคลใด ๆ มาชี้แจงดวยก็ได (รางมาตรา ๑๑)

           ๓.๔.๓) ในการประชุมของคณะกรรมการ ใหนําบทบัญญัติวาดวย
คณะกรรมการท่ีมีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองมาใชบังคับโดยอนุโลม (รางมาตรา ๑๒)

           ๓.๔.๔) คณะกรรมการมีอาํนาจแตงตัง้คณะอนุกรรมการเพ่ือทาํการใด ๆ  
แทนได ทัง้นี ้จาํนวน คณุสมบัต ิหลกัเกณฑ และวิธกีารแตงตัง้คณะอนุกรรมการ รวมตลอดท้ังวธิกีาร
ไดมา วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง ใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการประกาศ
กําหนดในราชกิจจานุเบกษา (รางมาตรา ๑๓)
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           ๓.๔.๕) ใหคณะกรรมการแตงตั้งคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาและจัดการ
ความรูเพือ่ผลประโยชนของชาตทิางทะเล (อจชล.) ตามจาํนวนทีเ่หมาะสม โดยใหแตงตัง้กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เปนประธานอนุกรรมการ เพื่อปฏิบัติหนาที่ในการใหคําปรึกษาและจัดการ
ความรูเกี่ยวกับการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลใหแกคณะกรรมการและ ศรชล. รวมทั้ง
ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย (รางมาตรา ๑๔)

           ๓.๔.๖) กําหนดใหสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติรับผิดชอบ
งานธุรการ และงานประชุมของคณะกรรมการ รวมทั้งการดําเนินงานอื่นที่เกี่ยวของกับหนาที่
และอํานาจของคณะกรรมการ (รางมาตรา ๑๖)

  ๔)  ศนูยอาํนวยการรกัษาผลประโยชนของชาตทิางทะเล (ศรชล.) (รางมาตรา ๑๗                               
ถึงรางมาตรา ๒๖)

     ๔.๑)  รปูแบบของศนูยอาํนวยการรกัษาผลประโยชนของชาตทิางทะเล (ศรชล.) 
(รางมาตรา ๑๗)

             กาํหนดใหจดัตัง้ศนูยอาํนวยการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล (ศรชล.) 
ขึน้ในสํานกันายกรัฐมนตรี มฐีานะเปนสวนราชการรปูแบบเฉพาะ  อยูภายใตการบังคับบญัชาขึน้ตรง 
ตอนายกรัฐมนตรี โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนผูอาํนวยการและเปนผูบงัคบับญัชาขาราชการ พนกังาน 
และลูกจางใน ศรชล. และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ ศรชล. นอกจากนั้น ยังมีภารกิจ
ในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลทั้งในภาวะปกติและในภาวะไมปกติ 

     ๔.๒)  หนาที่และอํานาจของ ศรชล. (รางมาตรา ๑๙)
           (๑) วางแผน อาํนวยการ ประสานงาน สัง่การ และสนับสนนุการปฏิบตังิาน

ของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล
           (๒) ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินแนวโนมของสถานการณทีอ่าจกอให

เกิดภัยคุกคามตอผลประโยชนของชาติทางทะเล และรายงานคณะกรรมการบริหาร ศรชล. 
คณะกรรมการ และคณะรัฐมนตรี ตามลําดับ เพื่อพิจารณาตอไป

           (๓) เสนอแผนและแนวทางในการปฏบิตังิานและดาํเนนิการตามนโยบาย 
ยทุธศาสตร หรอืแผนความมัน่คงแหงชาตทิางทะเลตอคณะกรรมการบรหิาร ศรชล. คณะกรรมการ 
และคณะรัฐมนตรี ตามลําดับ เพื่อพจิารณาใหความเห็นชอบ

           (๔) เผยแพรขอมูลขาวสารใหประชาชนตระหนักรูในความสําคัญของ
ผลประโยชนของชาติทางทะเล สิทธิอธิปไตย เขตอํานาจ และสิทธิในการแสวงประโยชนจาก
ทรัพยากรในเขตทางทะเลพื้นที่ตาง ๆ และหนาที่ที่ตองพิทักษรักษาไวซึ่งผลประโยชนของชาติ
ทางทะเล รวมทั้งสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหาตาง ๆ 
ที่กระทบตอผลประโยชนของชาติทางทะเล

           (๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่และอํานาจของ 
ศรชล. หรือตามที่คณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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รางกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

     ๔.๓)  คณะกรรมการบริหารศูนยอํานวยการรักษาผลประโยชนของชาติ
ทางทะเล (คณะกรรมการบริหาร ศรชล.) ประกอบดวย (รางมาตรา ๒๒)

           (๑) ผูบัญชาการทหารเรือ เปนประธานกรรมการ 
           (๒) อธิบดีกรมการจัดหางาน อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมเจาทา 

อธบิดกีรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ อธิบดกีรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง อธบิดกีรมประชาสัมพนัธ 
อธบิดกีรมประมง อธบิดกีรมปองกันและบรรเทาสาธารณภยั อธบิดกีรมศลุกากร อธบิดกีรมสนธสิญัญา 
และกฎหมาย อธิบดีกรมสรรพสามิต อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน อธิบดี
กรมสอบสวนคดพีเิศษ ผูแทนกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย ผูแทนกระทรวง
มหาดไทย ผูแทนสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ ผูแทน
สาํนกังานคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามยาเสพตดิ ผูแทนกองอาํนวยการรกัษาความมัน่คง
ภายในราชอาณาจักร และ ผอ.ศรชล.ภาค เปนกรรมการ 

           (๓) ใหรองผูบัญชาการทหารเรือซึ่งผู บัญชาการทหารเรือมอบหมาย
เปนกรรมการและเลขานกุาร และใหเสนาธกิารทหารเรอืและเจาหนาทีข่อง ศรชล. ซึง่ผูบญัชาการ
ทหารเรือแตงตั้งอีกหนึ่งคน เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ

     ๔.๔)  หนาที่และอํานาจของคณะกรรมการบริหาร ศรชล. (รางมาตรา ๒๓)
           (๑)  พิจารณาใหความเห็นชอบแผนงาน โครงการ และการจัดตั้ง

งบประมาณเพ่ือสนบัสนนุการปฏิบัตงิานของ ศรชล. รวมทัง้ควบคมุดแูลการปฏิบัตงิานของ ศรชล.
           (๒)  เสนอแนะหรือใหคาํปรกึษาในการปฏิบตังิานในหนาทีแ่ละอาํนาจของ ศรชล.
           (๓) วางระเบียบเก่ียวกับการอํานวยการและประสานงานกับหนวยงาน

ของรัฐที่เกี่ยวของในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล
           (๔) วางระเบียบเก่ียวกับการปฏิบัติงานของ ศรชล . ศรชล .ภาค 

และ ศรชล.จังหวัด
           (๕) ออกขอบังคับเกีย่วกบัการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงิน 

การคลัง การจัดการทรัพยสินของ ศรชล. ศรชล.ภาค และ ศรชล.จังหวัด และการอื่นใดที่จําเปน
           (๖) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย
           (๗) แตงต้ังคณะท่ีปรึกษา ศรชล. เพ่ือใหการเสนอแนะการแกไขปญหา

หรือปองกันภัยที่จะเกิดขึ้นและใหคําปรึกษาแกคณะกรรมการบริหาร ศรชล. และ ศรชล.
           (๘) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่และอํานาจของ

คณะกรรมการบริหาร ศรชล. หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
           ทั้งนี้ ในการแตงตั้งคณะที่ปรึกษา ศรชล. ตาม (๗) ใหมีสวนรวมของ

ประชาชนในภาคสวนตาง ๆ  ทีเ่กีย่วของกบัภยัคกุคามหรือผลประโยชนของชาติทางทะเลในดานตาง ๆ
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ก.ค. - ส.ค. ๖๑๘๘

รางพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล พ.ศ. ....  

จุลนิติ

     ๔.๕)  ศนูยอาํนวยการรกัษาผลประโยชนของชาตทิางทะเลภาค (ศรชล.ภาค)                 
(รางมาตรา ๒๕)

           กาํหนดใหจดัต้ังศูนยอาํนวยการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลภาค                
(ศรชล.ภาค) มหีนาทีแ่ละอาํนาจและรบัผดิชอบเกีย่วกบัการรกัษาผลประโยชนของชาตทิางทะเล
ในเขตพืน้ทีร่บัผิดชอบของทพัเรือภาคและจงัหวดัชายทะเลตามทีผู่อาํนวยการ ศรชล. มอบหมาย 
โดยมีผูบัญชาการทัพเรือภาค เปนผูอํานวยการ ศรชล.ภาค 

     ๔ .๖) ศูนย อํานวยการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลจังหวัด 
(ศรชล.จังหวัด) (รางมาตรา ๒๖)

           กําหนดใหจัดต้ังศูนยอํานวยการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล
จังหวัด (ศรชล.จังหวัด) ในจังหวัดชายทะเล ขึ้นตรงตอ ศรชล.ภาค โดยมีผูวาราชการจังหวัด
เปนผูอาํนวยการ ศรชล.จงัหวดั มหีนาทีแ่ละอาํนาจและรับผดิชอบเก่ียวกับการรักษาผลประโยชน
ของชาติทางทะเลในเขตพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดชายทะเล 

  ๕)  ภารกจิการรกัษาผลประโยชนของชาตทิางทะเล (รางมาตรา ๒๗ ถงึรางมาตรา ๒๙)
     ๕.๑)  ระดับภารกิจการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล (รางมาตรา ๒๗)
           ระดับทีห่น่ึง การรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลโดยท่ัวไป ใหเปนไป

ตามหนาที่และอํานาจของหนวยงานของรัฐตามขอบเขตของกฎหมายที่ใหหนาที่และอํานาจแก
หนวยงานของรัฐนั้น

           ระดบัทีส่อง กรณีภาวะปกติ เมือ่ปรากฏวาการรักษาผลประโยชนของชาติ
ทางทะเลโดยท่ัวไป กรณีใดเกินขีดความสามารถของหนวยงานของรัฐ กรณทีีไ่มมหีนวยงานของรัฐใด
รบัผดิชอบ กรณทีีม่คีวามจาํเปนตองมีการบรูณาการในการปฏิบตังิาน หรอืกรณทีีม่คีวามจาํเปนอืน่
ตามท่ี นปท. กาํหนด ศรชล. จะเปนผูควบคมุบงัคบับญัชาหนวยงานของรัฐเพือ่กาํกบัดแูล อาํนวยการ 
และบูรณาการในการจัดการหรือแกไขปญหา รวมทั้งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของหนวยงาน
ของรัฐเขาดวยกัน ในการปองกัน ปราบปราม หรือแกไขปญหาเหตุการณ หรือการทําผดิกฎหมาย 
ทีก่ระทบหรืออาจสงผลกระทบตอผลประโยชนของชาติทางทะเลหรือกจิกรรมทางทะเล

           ระดับที่สาม กรณีภาวะไมปกติอันเนื่องมาจากสถานการณใด ๆ  ที่กระทบ
หรืออาจสงผลกระทบตอผลประโยชนของชาติทางทะเลหรือกิจกรรมทางทะเลอยางกวางขวาง
หรือรุนแรง กรณีที่มีการประกาศสถานการณฉุกเฉินตามกฎหมายวาดวยการบริหารราชการ
ในสถานการณฉุกเฉิน หรือกรณีที่มีความจําเปนอ่ืนที่ตองประกาศภาวะไมปกติ คณะรัฐมนตรี
จะมีมติมอบหมายให ศรชล. เปนผูควบคุมบังคับบัญชาหนวยงานของรัฐเพื่อกํากับดูแล ปองกัน 
ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง จัดการ แกไข หรือบรรเทาปญหาท่ีกระทบหรืออาจสงผลกระทบตอ
ผลประโยชนของชาติทางทะเลหรือกิจกรรมทางทะเลภายในพื้นที่และระยะเวลาที่กําหนด
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รางกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

    ๕.๒)  หนาที่และอํานาจของ ศรชล . ในการปฏิบัติภารกิจการรักษา
ผลประโยชนของชาติทางทะเล (รางมาตรา ๒๘)

           (๑) ควบคุมบังคับบัญชาหนวยงานของรัฐเพื่อกํากับดูแล ปองกัน 
ปราบปราม ระงับ ยบัยัง้ จดัการ แกไข หรอืบรรเทาปญหา เหตุการณ หรือการกระทําผดิกฎหมาย
ที่กระทบหรืออาจสงผลกระทบตอผลประโยชนของชาติทางทะเลหรือกิจกรรมทางทะเล

           (๒) กํากับ ติดตาม และเรงรัดหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ
ทีเ่กีย่วของใหดาํเนนิการหรอืบรูณาการในการดาํเนนิการใหเปนไปตามแผนเผชญิเหต ุหรอืคาํสัง่การ
ของ ศรชล. ที่เกี่ยวของ

           (๓) สั่งการและกํากับดูแลทาเทียบเรือ กิจการทาเรือ ที่จอดเรือ ทารับสง
สินคา ทารับสงคนโดยสาร ทาเทียบเรือประมง กิจการแพปลา และพื้นที่หรือสถานที่ตามที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด 

     ๕.๓)  อํานาจนายกรัฐมนตรีในการเรียกประชุมรวมกันระหวาง นปท. 
และคณะกรรมการอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (รางมาตรา ๒๙)

           กําหนดใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจเรียกประชุมรวมกันระหวาง นปท. 
และคณะกรรมการอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวย
การรกัษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรเพือ่พจิารณากรณีเกีย่วกบัการรกัษาผลประโยชนของชาติ
ทางทะเลตามพระราชบัญญัตินี้หรือการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรตามกฎหมาย
วาดวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

  ๖)  การปฏิบัติการและพนักงานเจาหนาที่ (รางมาตรา ๓๐ ถึงรางมาตรา ๓๘)
     ๖.๑)  ในการปฏบิตัภิารกจิการรกัษาผลประโยชนของชาตทิางทะเล เมือ่ปรากฏวา

มกีารกระทาํหรอืมเีหตอุนัควรสงสยัวายานพาหนะ หรอืบุคคลในยานพาหนะนัน้ ไดกระทาํความผดิ
ตามกฎหมายของประเทศไทยในเขตทางทะเลเก่ียวกบักจิกรรมทางทะเลใด ๆ  กาํหนดใหพนกังาน
เจาหนาท่ีมอํีานาจสืบสวนสอบสวน และในกรณีทีพ่นกังานเจาหนาทีท่าํการสอบสวน ใหพนกังาน
เจาหนาท่ีมีอํานาจและหนาท่ีเชนเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา รวมทั้งใหมีอํานาจกระทําการอื่นเทาที่จําเปน (รางมาตรา ๓๐)

     ๖.๒)  กําหนดใหพนักงานเจาหนาที่มีสิทธิในการไลตามติดพัน ในกรณีที่มีเหตุ
ที่เชื่อไดวา เรือตางชาติไดกระทําผิดตามกฎหมายที่ประเทศไทยมีเขตอํานาจ เพื่อบังคับใหเรือ
ตางชาตินั้นหยุดหรือไปยังที่แหงใดแหงหนึ่ง รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑการไลตามติดพันที่กระทํา
โดยอากาศยาน (รางมาตรา ๓๒)

     ๖.๓)  กําหนดใหคณะรัฐมนตรีมีอํานาจแตงตั้งผูดํารงตําแหนงใด ๆ ใน ศรชล. 
เปนเจาพนักงานหรือพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายนั้น หรือมีมติใหหนวยงานของรัฐนั้นมอบ
หนาที่และอํานาจ และความรับผิดชอบตามกฎหมายในเรื่องดังกลาวให ศรชล. ดําเนินการแทน
หรือมีอํานาจดําเนินการดวย ในกรณีที่มีความจําเปนที่ ศรชล. ตองใชอํานาจหรือหนาที่ตาม
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รางพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล พ.ศ. ....  

จุลนิติ

กฎหมายใดที่อยูในหนาที่และอํานาจ หรือความรับผิดชอบของหนวยงานของรัฐใดเพื่อประโยชน
ในการปฏิบัติภารกิจการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล (รางมาตรา ๓๓) 

    ๖.๔) กาํหนดใหผูอาํนวยการ ศรชล. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมอีาํนาจ
ออกขอกําหนดเก่ียวกับการใหเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของปฏิบัติการหรืองดเวนการปฏิบัติการ 
การหามเขาหรือใหออกจากบริเวณเขตทางทะเลหรือทางนํ้าอื่น ๆ ตลอดจนพื้นที่ทางบก อาคาร 
หรอืสถานที ่ทีก่าํหนดในหวงเวลาทีป่ฏบิตักิาร การหามการออกเรอืหรอืนําเรอืเขาจอดในทีต่าง ๆ 
และการหามการใชเสนทางคมนาคมหรือการใชยานพาหนะหรือกําหนดเงื่อนไขการใชเสนทาง
คมนาคมหรือการใชยานพาหนะ (รางมาตรา ๓๔)

    ๖.๕) กาํหนดให ศรชล. ชดเชยคาเสยีหายตามควรแกกรณ ีในกรณทีีก่ารใชอาํนาจ
ของ ศรชล. กอใหเกิดความเสียหายแกประชาชนผูสุจริต (รางมาตรา ๓๖) 

    ๖.๖) กําหนดใหพนักงานเจาหนาที่หรือเจาหนาที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหนาที่ภายใน
พื้นท่ีที่เกิดภาวะไมปกติอาจไดรับสิทธิและคาตอบแทนพิเศษตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
และในกรณเีจบ็ปวย เสยีชวีติ ทพุพลภาพ พกิาร หรอืสญูเสยีอวยัวะอนัเนือ่งมาจากการปฏบิตัหินาที่ 
ใหไดรับสิทธิประโยชนอื่นนอกเหนือจากที่มีกฎหมายกําหนด (รางมาตรา ๓๗)

    ๖.๗) กําหนดใหบรรดาขอกําหนด ประกาศ คําสั่ง หรือการกระทําของพนักงาน
เจาหนาที่หรือเจาหนาที่ของรัฐตามหมวดน้ีไมอยูในบังคับของกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง และการดําเนินคดีใด ๆ อันเนื่องมาจากขอกําหนด ประกาศ คําสั่ง หรือการกระทํา
ตามหมวดนี้ ใหอยูในอํานาจของศาลยุติธรรม (รางมาตรา ๓๘)

  ๗) บทกําหนดโทษ (รางมาตรา ๓๙ ถึงรางมาตรา ๔๐)
     ๗.๑) กําหนดโทษสําหรับผู ที่ฝ าฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของ ศรชล. 

ตามมาตรา ๒๘ (๓) หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๓๐ (๑) 
หรอื (๒) หรือตอสู  หรือขัดขวางการปฏบิตัหินาทีข่องพนกังานเจาหนาทีต่ามพระราชบัญญตันิี ้(รางมาตรา ๓๙)

     ๗.๒) กําหนดโทษสําหรับผูที่ฝาฝนขอกําหนดท่ีออกตามมาตรา ๓๔ (๒) (๓) 
หรือ (๔) และระวางโทษหนักขึ้นในกรณีการกระทําความผิดเกี่ยวกับการประมงหรือสิ่งแวดลอม
ในเขตเศรษฐกิจจําเพาะ (รางมาตรา ๔๐)

  ๘) บทเฉพาะกาล (รางมาตรา ๔๑)
   กาํหนดใหบรรดาระเบียบหรอืขอบงัคบัในเรือ่งใดทีเ่กีย่วกบัวธิปีฏบิตังิานท่ีออกโดย

ศูนยประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมติสภา
ความมั่นคงแหงชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ประกอบกับมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือศูนยอํานวยการชื่ออื่นที่อาจมีการจัดตั้ง
ขึ้นมาทําหนาที่แทนศูนยประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล ยังคงมี
ผลใชบังคับกับ ศรชล. ไปพลางกอนจนกวาจะมีระเบียบหรือขอบังคับในเรื่องนั้นที่ออกโดย
คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร ศรชล. หรอืผูอาํนวยการ ตามพระราชบัญญตันิีใ้ชบงัคบัแทน
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หลักการและเหตุผล 
  โดยทีม่าตรา ๕๔ วรรคหก ของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย บญัญตัิ
ใหจดัต้ังกองทุนเพ่ือใชในการชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพย ลดความเหล่ือมล้ํา
ในการศึกษา และเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยใหรัฐ
จัดสรรงบประมาณใหแกกองทุน หรือใชมาตรการหรือกลไกทางภาษี รวมทั้ง
การใหผูบริจาคทรัพยสินเขากองทุนไดรับประโยชนในการลดหยอนภาษี โดยให
กองทุนมีการบริหารจัดการที่เปนอิสระ  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสําคัญโดยสรุป
๑) บทนิยาม (มาตรา ๓) 
 “ความเสมอภาคทางการศึกษา” หมายความวา การที่ประชาชนมีสิทธิ
ทีจ่ะไดรบัและเขาถงึการศึกษาและพัฒนาอยางเสมอภาคและท่ัวถึง โดยใหความ
ชวยเหลอืผูขาดแคลนทนุทรพัย ลดความเหลือ่มลํา้ในการศกึษา รวมทัง้เสรมิสราง
และพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู
 “ความเหล่ือมล้ําในการศึกษา” หมายความวา ความไมเทาเทียมกัน
ทางการศึกษาอันเน่ืองมาจากคุณภาพหรือมาตรฐานของสถานศึกษา คุณภาพ
หรือประสิทธิภาพของครู หรือฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม
 “ครู” หมายความวา ผูทําหนาที่สอนในทุกระดับ
 “บคุลากรทางการศกึษา” หมายความวา บคุลากรทางการศึกษาตามกฎหมาย
วาดวยการศึกษาแหงชาติ
 “คาเลาเรียน” หมายความวา เงนิคาเลาเรยีน คาบาํรงุ และคาธรรมเนยีม
ตาง ๆ ที่สถานศึกษาเรียกเก็บจากผูเรียนในทุกระดับ

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

 พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาค
 ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 • ใหไว ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 • ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
    เลม ๑๓๕ ตอนที่ ๓๓ ก หนา ๑
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 “สถานศกึษา” หมายความวา สถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษา
แหงชาติ และใหหมายความรวมถึงศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัยดวย
 “การฝกอบรม” หมายความวา การจดัหรือการรบัการฝกอบรมเพือ่พฒันาครู 
บุคลากรทางการศึกษา หรือผูเรียนในทุกระดับ
 “คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา” หมายความวา คาใชจายอื่นที่มิใช
คาเลาเรียนที่สถานศึกษาเรียกเก็บจากผูเรียนในทุกระดับตามระเบียบ ประกาศ 
หรือคําสั่งของสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
 “คาครองชีพ” หมายความวา คาใชจายทีจ่าํเปนในการดาํรงชพีระหวางศกึษา
 “เดก็ปฐมวยั” หมายความวา บคุคลซึง่มอีายตุํา่กวาหกปซึง่รวมถงึเดก็เลก็ดวย
 “กองทุน” หมายความวา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
 “สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานกองทุน
 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารกองทุน
 “คณะกรรมการประเมินผล” หมายความวา คณะกรรมการประเมินผล
การดําเนินงานของกองทุน
 “ผูจัดการ” หมายความวา ผูจัดการกองทุน
 “พนักงาน” หมายความวา พนักงานของสํานักงาน
 “ลูกจาง” หมายความวา ลูกจางของสํานักงาน

๒) ผูรักษาการตามกฎหมาย (มาตรา ๔)  
 ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามกฎหมายน้ี

๓) การจัดตั้งกองทุน (หมวด ๑, มาตรา ๕ ถึงมาตรา ๑๗)
  ๓.๑)  สถานะและวตัถปุระสงคของกองทนุเพือ่ความเสมอภาคทางการศกึษา 
      กฎหมายกําหนดใหจัดตั้ง “กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการ
ศกึษา” ขึน้เปนหนวยงานของรฐัและมฐีานะเปนนติบิคุคลท่ีไมเปนสวนราชการ
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน หรือรัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ และกฎหมายอ่ืน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อสรางความเสมอภาคทางการศึกษา รวมทั้งมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
      (๑)  สงเสรมิ สนับสนนุ และใหความชวยเหลอืหนวยงานทีเ่ก่ียวของ
ไมวาจะเปนภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม เพื่อใหเด็ก โดยเฉพาะ
อยางย่ิงเด็กปฐมวัย ไดรบัการพัฒนาท้ังทางดานรางกาย จติใจ วนิยั อารมณ สงัคม 
และสติปญญาที่เหมาะสมกับวัย
      (๒)  ใหความชวยเหลือ สงเสริม พัฒนา และสนับสนุนเงินและ
คาใชจายใหแกเด็กและเยาวชน ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพยหรือดอยโอกาส และ
ผูดอยโอกาส จนสําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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      (๓)  เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูใหมี
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน สามารถพัฒนาเด็กและเยาวชน
ตามพื้นฐานและศักยภาพที่แตกตางกัน
      (๔)  สงเสรมิ สนบัสนนุ และใหความชวยเหลอืผูขาดแคลนทนุทรพัย
และผูดอยโอกาส ใหไดรับการศึกษาหรือพัฒนา เพื่อใหมีความรูความสามารถ
ในการประกอบอาชีพตามความถนัดและมีศักยภาพที่จะพึ่งพาตนเองในการ
ดํารงชีวิตได
      (๕)  สงเสรมิ สนับสนุน และใหความชวยเหลอืสถานศกึษา เพือ่ใหมี
การเรยีนการสอนท่ีทาํใหผูเรียนสามารถรูและพัฒนาไดตามความถนดัและศกัยภาพ
ของตน
      (๖)  ดําเนินการหรือจัดใหมีการศึกษา วิจัย หรือคนควาแนวทาง
ในการพัฒนาครู ใหมจีติวญิญาณของความเปนคร ูมคีณุธรรม มจีรยิธรรม มคีวามรู
และมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผูเรียนเพื่อลด
ความเหลื่อมลํ้าในการศึกษาโดยมีแรงจูงใจที่เหมาะสม รวมทั้งสงเสริมหรือ
สนับสนุนใหมีการจัดตั้งสถาบันตนแบบในการผลิตและพัฒนาครู
      (๗)  ดําเนินการหรือจัดใหมีการศึกษา วิจัย และพัฒนาองคความรู
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนการนําองคความรู
ดังกลาวไปใชเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าในการศึกษา สนองความตองการทางดาน
กําลังแรงงาน และการยกระดับความสามารถของคนไทย 
     ในการดําเนินการเพ่ือบรรลวุตัถปุระสงคดงักลาวน้ัน กองทนุจะดาํเนนิการ
เองหรือรวมกับหนวยงานอื่นของรัฐหรือภาคเอกชนในการดําเนินการก็ได
โดยกิจการของกองทุนนี้ไมอยูในบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน 
กฎหมายวาดวยแรงงานสมัพนัธ กฎหมายวาดวยการประกนัสงัคม และกฎหมาย
วาดวยเงินทดแทน (มาตรา ๕ มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๙)  
  ๓.๒) เงินและทรัพยสินของกองทุน 
      กฎหมายกําหนดใหกองทนุประกอบดวยเงนิและทรพัยสนิ ดงัตอไปนี้
      (๑)  เงินและทรัพยสินที่ไดรับโอนมาตามกฎหมายน้ี
      (๒)  เงนิทีร่ฐับาลจดัสรรใหเปนทนุประเดมิจาํนวน ๑,๐๐๐ ลานบาท
      (๓)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรใหเปนรายปตามแผนการใชเงิน
ที่คณะกรรมการและคณะรัฐมนตรี ใหความเห็นชอบแลว๑

      (๔)  เงินรายไดที่ไดรับจากสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลตามท่ี
คณะรัฐมนตรีกําหนด

๑เงินอุดหนุนตาม (๓) นี้ กฎหมายกําหนดใหรัฐบาลจัดสรรใหเพียงพอตามแผนการใชเงินตาม (๓) และตองสอดคลอง
กับยุทธศาสตรชาติและแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศดวย.
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      (๕)  รายไดจากการดําเนินงานและการลงทุนของกองทุน
      (๖)  เงินและทรัพยสินที่มีผูบริจาคให
      (๗)  รายไดหรือผลประโยชนอื่นที่กองทุนไดรับไมวาโดยทางใด
      (๘)  ดอกผลของเงินและทรัพยสินของกองทุน (มาตรา ๖)
  ๓.๓)  สิทธิประโยชนทางภาษีของผูบริจาคเงินใหแกกองทุน
      กฎหมายกําหนดใหผูบริจาคเงินใหแกกองทุนมีสิทธินําจํานวนเงิน
ทีบ่ริจาคไปหักเปนคาลดหยอนหรือรายจายเชนเดียวกับการบริจาคเพ่ือการศึกษา
ตามประมวลรัษฎากร โดยในการดําเนินการของกรมสรรพากรเกี่ยวกับการ
หักคาลดหยอนหรือรายจายดังกลาว ใหกรมสรรพากรรับฟงความคิดเห็นของ
คณะกรรมการประกอบดวย โดยเงนิและทรัพยสนิของกองทุนนัน้ไมตองนาํสงคลงั
เปนรายไดแผนดิน (มาตรา ๗ และมาตรา ๘ วรรคสอง)  
  ๓.๔) อํานาจกระทํากิจการและอํานาจอื่น ๆ ของกองทุน
      กฎหมายกาํหนดใหกองทนุมอีาํนาจกระทาํกิจการตาง ๆ  ตามวตัถปุระสงค
ในขอ ๓.๑) และอํานาจเชนวานี้ใหรวมถึง
      (๑)  ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิตาง ๆ
      (๒)  กอต้ังสทิธหิรอืกระทาํนิตกิรรมใด ๆ  ทัง้ในและนอกราชอาณาจักร
      (๓)  ลงทุนหาผลประโยชนจากเงินและทรัพยสินของกองทุน
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี
      (๔)  กระทําการอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับหรือเก่ียวเน่ืองในการจัดการใหสาํเร็จ
ตามวตัถปุระสงคของกองทนุตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการกาํหนด (มาตรา ๑๐)  
 ๓.๕)  การจัดตั้งสถาบันตนแบบในการผลิตและพัฒนาครู
      ในการดําเนินการหรือจัดใหมีการศึกษา วิจัย หรือคนควาแนวทาง
ในการพัฒนาคร ูกองทนุจะดาํเนินการเองหรือจะรวมกบัหรอืมอบหมายใหบคุคลอืน่
หรือสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการใหก็ได และในกรณีที่สมควรจัดตั้งสถาบัน
ตนแบบในการผลิตและพัฒนาครู กองทุนจะสงเสริม สนับสนุน หรือรวมกับ
หนวยงานอ่ืนของรัฐหรือภาคเอกชนท่ีดําเนินการผลิตหรือพัฒนาครูอยูแลว
เพื่อดําเนินการก็ได ซึ่งการจัดตั้งและการดําเนินกิจการของสถาบันตนแบบ
ดงักลาวนัน้ กฎหมายกาํหนดมใิหนาํกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชนและกฎหมาย
วาดวยสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนมาใชบงัคบั และเพือ่ประโยชนแหงการนี ้ใหผูซึง่
สาํเร็จการศึกษาจากสถาบันตนแบบตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการ
และครุสุภารวมกนักาํหนดประกอบวิชาชพีควบคมุไดตามกฎหมายวาดวยสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา (มาตรา ๑๔)  
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  ๓.๖) การใชจายเงินของกองทุน
      กฎหมายกําหนดใหเงนิของกองทนุใหนาํไปใชจายเพือ่เปนคาใชจาย
ในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของกองทุนตามขอ ๓.๑) และขอ ๓.๔) 
คาใชจายในการดําเนินงานของกองทุน และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องหรือ
เพือ่ใหบรรลตุามวตัถปุระสงคตามทีค่ณะกรรมการกาํหนด สาํหรับการดําเนนิการ
ตามวัตถปุระสงคของกองทนุนัน้ ถาเปนกรณทีีจ่ะใหความชวยเหลือทางการเงิน
แกผูขาดแคลนทนุทรพัยหรอืดอยโอกาส กฎหมายกําหนดใหกองทุนจะใหความ
ชวยเหลอืโดยวธิใีหเปลา ใหยมื หรอืใหกูยมืกไ็ด ตามหลกัเกณฑ วธิกีาร และเงือ่นไข
ที่คณะกรรมการกําหนด (มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒)  
      การใชจายเงินของกองทุนตองเปนไปตามหลักการบรหิารกจิการบานเมือง
ทีด่ ีเพือ่ประโยชนสงูสดุในการดําเนนิการ เพือ่ใหเกดิความเสมอภาคทางการศึกษา 
และมีมาตรการปองกันการทุจรติท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี กฎหมายยังกาํหนดให
กองทุนตองเผยแพรเปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จในการดําเนินงาน ขอมูล
การดําเนนิงานและการบริหารกองทุน รายรบั รายจาย รวมท้ังผลผลิต ผลลพัธ และ
ความคุมคาทีเ่กดิขึน้จากการใชจายเงนิของกองทนุใหประชาชนทราบเปนการทัว่ไป
เปนระยะตามหลักเกณฑทีค่ณะกรรมการกาํหนดโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
และตองดําเนินการใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลดังกลาวไดโดยสะดวก 
โดยอยางนอยตองเผยแพรในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุน (มาตรา ๑๖)  
      ทั้งนี้ ทรัพยสินของกองทุนที่ใชหรือไดมาเพื่อการดําเนินการตาม
วัตถุประสงคของกองทุนตามกฎหมายน้ี ไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี 
รวมทัง้การบงัคบัทางปกครอง และบคุคลใดจะยกอายคุวามหรอืระยะเวลาในการ
ครอบครองข้ึนเปนขอตอสูกบักองทนุในเรือ่งทรพัยสนิของกองทุนมไิด (มาตรา ๑๗)  

๔) การบริหารกิจการกองทุน (หมวด ๒, มาตรา ๑๘ ถึงมาตรา ๓๗) 
  ๔.๑) ที่มาและองคประกอบของคณะกรรมการ
      กฎหมายกําหนดใหมี “คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความ
เสมอภาคทางการศึกษา” ประกอบดวย
      (๑)  ผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง เปนประธานกรรมการ
      (๒)  กรรมการผูทรงคณุวฒุ ิจาํนวน ๑ คน ซึง่คณะรฐัมนตรแีตงตัง้
ตามคาํแนะนาํของคณะกรรมการรวมสภาหอการคาแหงประเทศไทย สภาอตุสาหกรรม
แหงประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย
      (๓)  กรรมการผูทรงคณุวฒุ ิจาํนวน ๖ คน ซึง่คณะรฐัมนตรแีตงตัง้
จากภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ภาคละ ๒ คน ซึ่งอยางนอย
ตองมีผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย ๑ คน
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      (๔)  กรรมการโดยตําแหนง จํานวน ๘ คน ไดแก ผูแทนกระทรวง
ศึกษาธิการ จํานวน ๒ คน ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข ผูแทนสํานักงบประมาณ 
ผูแทนกรมกิจการเด็กและเยาวชน ผูแทนกรมบัญชีกลาง ผูแทนกรมสงเสริม
การปกครองทองถิน่ และผูแทนกรมสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร 
     ทั้งนี้ ใหผูจัดการเปนกรรมการและเลขานุการ และใหผู จัดการ
แตงตัง้พนกังานจาํนวนไมเกิน ๒ คน เปนผูชวยเลขานกุาร โดยใหประธานกรรมการ
และกรรมการผูทรงคณุวฒุติาม (๒) และ (๓) มวีาระการดาํรงตาํแหนงคราวละ ๔ ป 
และอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได 
(มาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๐)  
  ๔.๒) หนาที่และอํานาจของคณะกรรมการ 
      (๑)  กําหนดนโยบาย เปาหมาย และแนวทางการดําเนินงานของ
กองทนุเพือ่ใหการดาํเนนิงานของกองทนุเปนไปตามวตัถปุระสงค ซึง่ตองสอดคลอง
กับกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ ยุทธศาสตรชาติ และแผนและข้ันตอน
การปฏิรูปประเทศดวย ในการกําหนดนโยบาย เปาหมาย และแนวทางการ
ดําเนินงานดังกลาว กฎหมายกําหนดใหคณะกรรมการรับฟงความคิดเห็นของ
ผูเกีย่วของประกอบการพิจารณา และเผยแพรใหประชาชนทราบเปนการทัว่ไปดวย
      (๒)  เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับมาตรการและผลการศึกษา 
วิจัย หรือคนควาที่เปนประโยชนตอการลดความเหลื่อมลํ้าในการศึกษา เพื่อให
กระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปใชเปนแนวทางปฏิบัติ 
      (๓)  พิจารณาอนุมัติแผนการดําเนินงาน แผนการพัฒนานวัตกรรม 
แผนบริหารความเส่ียง และงบประมาณรายจายประจําปของกองทุน โดยแผน
และงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ กฎหมายกําหนดใหเผยแพรใหประชาชนทราบ
เปนการทั่วไปดวย
      (๔)  ควบคมุดแูลและจดัใหมกีารประเมินผลการดาํเนนิงานของกองทุน
เพือ่ใหเปนไปตามวัตถปุระสงค นโยบาย เปาหมาย และแนวทางตาม (๑) และแผน
และงบประมาณตาม (๓) โดยตองสอดคลองกบัหลกัการบรหิารกจิการบานเมอืงทีด่ี
      (๕)  ออกระเบยีบเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคล การเงนิ การจดัซือ้
จดัจาง การพสัด ุการบัญช ีการตรวจสอบภายใน การบริหารความเส่ียง การตดิตาม 
การประเมินผล และการเปดเผยผลการทํางาน และระเบียบอื่นใดท่ีจําเปนตอ
การดําเนินงานของกองทุน
      (๖)  ออกระเบียบเพื่อกําหนดหลักเกณฑในการตรวจสอบขอมูล
และการชวยเหลือเดก็ปฐมวยั เดก็และเยาวชนซึง่ขาดแคลนทนุทรพัยหรอืดอยโอกาส
ผูขาดแคลนทนุทรัพย ผูดอยโอกาส ครอบครัวทีข่าดแคลนทนุทรพัย และครู
      (๗)  ออกระเบียบเพ่ือกาํหนดหลักเกณฑ เงือ่นไข และลาํดบัความสําคัญ
ในการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใชตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในขอ ๓.๑)

91-107.indd   9691-107.indd   96 11/6/18   10:04 AM11/6/18   10:04 AM



แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

ก.ค. - ส.ค. ๖๑ ๙๗จุลนิติ

      (๘)  ออกระเบียบเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข
การสรรหาผูจัดการ
      (๙)  ออกระเบียบและประกาศเพ่ือปฏบิตักิารใหเปนไปตามกฎหมายน้ี
     (๑๐)  แตงตัง้คณะอนกุรรมการหรอืคณะทาํงานเพือ่ปฏบิตังิานตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย
    (๑๑)  ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดให
เปนหนาที่หรืออาํนาจของคณะกรรมการ๒

     โดยระเบียบตาม (๕) (๖) (๗) และ (๘) เมือ่ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แลวใหใชบังคับได และใหคณะกรรมการจัดใหมีการทบทวนความเหมาะสม
ของระเบียบดังกลาวอยางนอยทุกรอบ ๕ ปนับแตวันที่ระเบียบนั้นมีผลใชบังคับ
โดยรับฟงความคิดเห็นของผูเก่ียวของประกอบการพิจารณาดวย โดยความ
ในวรรคนี้ใหใชบังคับแกการออกระเบียบและประกาศตาม (๙) ที่มีผลใชบังคับ
แกบุคคลทั่วไปดวยโดยอนุโลม (มาตรา ๒๓)
  ๔.๓)  หลักเกณฑการขอขอมูลสวนบุคคล 
      เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของกองทุน 
ใหคณะกรรมการมีอํานาจขอขอมูลสวนบุคคลที่จําเปนตอการดําเนินงาน
ของกองทุนอันมิใชขอมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ หรือเปนความลับ
ของทางราชการทีอ่ยูในความครอบครองของสวนราชการหรอืหนวยงานอืน่ได 
ตามหลักเกณฑ วธิกีาร และเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการประกาศกําหนด ซึง่การเปดเผย
ขอมลูดงักลาวใหแกคณะกรรมการ ใหถอืวาเปนการเปดเผยเพือ่ประโยชนในการ
ปฏิบตักิารตามท่ีกฎหมายบัญญัติ
      การเปดเผยขอมลูสวนบคุคลทีอ่ยูในความครอบครองของกองทนุ
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด แตตอง
ไมกระทบตอสทิธใินความเปนอยูสวนตวัของบุคคล และใหเปดเผยไดเพยีงเทาที่
จําเปนเพื่อประโยชนในการดําเนินงานของกองทุนตามวัตถุประสงคของกองทุน 
(มาตรา ๒๔)
  ๔.๔) องคประชุมและการลงมติ 
      การประชุมของคณะกรรมการน้ัน ตองมีกรรมการมาประชุม
ไมนอยกวาก่ึงหนึง่ของจํานวนกรรมการท้ังหมด จงึจะเปนองคประชุม การวินจิฉยั
ชี้ขาดของที่ประชุม ถากฎหมายนี้มิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ใหถือเสียงขางมาก 
ในการลงคะแนนกรรมการคนหนึ่งใหมีเสียง ๑ เสียง ถาคะแนนเสียงเทากัน 
ใหประธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อีกเสยีงหน่ึงเปนเสยีงชีข้าด (มาตรา ๒๕)

๒การแตงตัง้คณะอนกุรรมการหรือคณะทาํงานตาม (๑๐) ใหกระทาํเพยีงเทาทีจ่าํเปน โดยคาํนงึถงึประสทิธภิาพในการดําเนนิงาน
และความคุมคาในการใชจายเงินของกองทุน และใหกําหนดภารกิจและกรอบเวลาดําเนินงานของคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน
ใหชัดเจน.
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พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

ก.ค. - ส.ค. ๖๑๙๘ จุลนิติ

      ในการพิจารณาเรื่องใด ๆ โดยคณะกรรมการ เมื่อคณะกรรมการ
มมีตเิปนประการใดแลว ใหมติของคณะกรรมการผูกพนัสวนราชการซ่ึงมผีูแทน
รวมเปนกรรมการอยูดวย แมวาในการพิจารณาวินจิฉยัเร่ืองน้ัน ผูแทนสวนราชการ
ที่เปนกรรมการจะมิไดเขารวมพิจารณาวินิจฉัยก็ตาม ถามีความเห็นแตกตางกัน 
ใหบนัทกึความเห็นของกรรมการทุกฝายไวใหปรากฏในเร่ืองน้ันดวย (มาตรา ๒๖)  
  ๔.๕) หนาที่และอํานาจของสํานักงานกองทุน 
      (๑)  ดําเนินงานตาง ๆ ของกองทุนและประสานความรวมมือกับ
สวนราชการและองคกรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
      (๒)  ทําหนาที่ธุรการและอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหนาที่
ของคณะกรรมการ
      (๓)  ศึกษา วิจัย คนควา และพัฒนาองคความรูเพื่อใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคของกองทุน
      (๔)  สนับสนุนและเผยแพรผลการศึกษา วิจัย คนควา และพัฒนา
องคความรูตาม (๓) และการนําผลดังกลาวไปใชประโยชน ตลอดจนประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการดังกลาว
      (๕)  สงเสริมและรณรงคใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการบริจาค
หรือใหการสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาหรือของกองทุน
      (๖)  จดัทาํรายงานผลการปฏบิตังิานประจาํปของกองทนุเพือ่เผยแพร
ใหประชาชนทราบ
      (๗)  ปฏบิตักิารอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย (มาตรา ๒๙)  
   ๔.๖) ผูจัดการกองทุน
      กฎหมายกําหนดใหผูจัดการกองทุนเปนผูบังคับบัญชาพนักงาน
และลกูจาง และรบัผดิชอบการบรหิารกจิการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทนุ 
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ นโยบาย และมติของคณะกรรมการ โดยในการ
ปฏิบัติหนาที่ กฎหมายกําหนดให ้ผู จัดการตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการ 
แตในสวนกจิการของกองทนุท่ีเกีย่วกับบคุคลภายนอกนัน้กฎหมายกําหนดให
ผูจัดการเปนผูแทนของกองทุน  เพื่อการนี้ ผูจัดการจะมอบอํานาจใหบุคคลใด
ปฏบิตังิานเฉพาะอยางแทนกไ็ด ทัง้น้ี นติกิรรมใดทีผู่จดัการหรอืผูไดรบัมอบอํานาจ
กระทําตอบุคคลภายนอกที่จะตองรายงานหรือขออนุมัติตอคณะกรรมการ
กอนกระทําการใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด โดยนิติกรรมใด
ที่กระทําโดยฝาฝนระเบียบดังกลาวยอมไมผูกพันกองทุน เวนแตคณะกรรมการ
จะใหสัตยาบัน (มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๕)
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      สําหรับในการจางผูจัดการใหทําเปนสัญญาจาง ซึ่งอยางนอยตองมี
ขอความระบใุหผูจดัการตองผกูพนัและปฏบิตัติามระเบยีบทีค่ณะกรรมการกาํหนด 
โดยใหมีอายสุญัญาจางคราวละไมเกนิ ๔ ป และเมือ่ครบกาํหนดอายสุญัญาจางแลว 
คณะกรรมการจะตออายุสัญญาจางอีกก็ได แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน 
การทําสัญญาจางผูจัดการ ใหประธานกรรมการเปนผูมีอํานาจทําสัญญาในนาม
ของกองทุน (มาตรา ๓๑)   
  ๔.๗)  บทตองหามในเรื่องการมีสวนไดเสียในกิจการของกองทุน
      ประธานกรรมการ กรรมการ ผูจดัการ พนกังาน และลกูจางทีม่หีนาที่
และอาํนาจในการบรหิารงานในสาํนกังานตามทีค่ณะกรรมการกาํหนด ตองไมมี
สวนไดเสยีในกจิการของกองทนุไมวาทางตรงหรอืทางออม โดยใหคณะกรรมการ
มอีาํนาจวนิจิฉยัวาการกระทําใดของประธานกรรมการ กรรมการ ผูจดัการ พนกังาน 
และลูกจางเปนการกระทําทีถ่อืวาเปนผูมสีวนไดเสยีในกิจการของกองทุน แตทัง้นี้ 
ความในขางตนนัน้กฎหมายไมใชบงัคบัแกกรณีบคุคลในครอบครัวของประธานกรรมการ 
กรรมการ ผูจดัการ พนกังาน และลกูจางตามทีค่ณะกรรมการกาํหนดซึง่ไดรบัการ
ชวยเหลอืหรอืรบัทนุจากกองทนุตามระเบยีบและหลกัเกณฑทีใ่ชบงัคบัแกบคุคลท่ัวไป
      โดยกฎหมายไดกาํหนดใหประธานกรรมการ กรรมการ ผูจดัการ พนักงาน 
และลูกจางดังกลาว เปนเจาพนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา ๓๗)  

๕) การบัญชีและการตรวจสอบ (หมวด ๓, มาตรา ๓๘ ถึงมาตรา ๔๓)
  กองทุนตองจัดใหมีระบบบัญชีที่เหมาะสมเพื่อบันทึกรายการทางบัญชี
และแสดงผลการดาํเนินงานและฐานะการเงนิของกองทนุโดยถกูตอง รวมถงึจดัทาํ
รายงานการเงินเพื่อแสดงผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของกองทุนเสนอ
ผูสอบบัญชีภายใน ๑๒๐ วนันบัแตวนัสิน้ปบญัชี โดยมีสาํนกังานการตรวจเงินแผนดนิ
หรอืผูสอบบัญชท่ีีสาํนกังานการตรวจเงินแผนดนิใหความเห็นชอบเปนผูสอบบัญชี
ของกองทุน และใหผูสอบบัญชีทํารายงานการสอบบัญชีของกองทุนเสนอตอ
คณะกรรมการภายใน ๑๘๐ วันนับแตวันสิ้นปบัญชี เพื่อใหคณะกรรมการ
ประกาศรายงานการเงนิทีผู่สอบบญัชไีดตรวจสอบแลวและรายงานการสอบบญัชี
ในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๑)
 นอกจากนี ้กฎหมายยงักาํหนดใหม ี“คณะกรรมการตรวจสอบภายใน” ขึน้
เพือ่ทําหนาท่ีตรวจสอบภายในเพ่ือรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการ 
อันประกอบดวย ผูแทนกระทรวงการคลัง เปนประธานกรรมการ ผูแทนสํานัก
งบประมาณ ๑ คน และผูทรงคุณวฒุซิึง่คณะกรรมการแตงต้ัง ๑ คน เปนกรรมการ 
โดยใหสํานักงานกองทุนจัดใหมีผูทําหนาที่ชวยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว (มาตรา ๔๒)
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พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

ก.ค. - ส.ค. ๖๑๑๐๐ จุลนิติ

 ทัง้นี ้ใหกองทนุจดัทาํรายงานประจาํปเสนอตอคณะรัฐมนตร ีสภาผูแทน
ราษฎร และวุฒิสภาเพ่ือทราบภายใน ๖๐ วันนับแตวันที่ไดรับรายงานการ
สอบบัญชจีากผูสอบบัญช ีและเปดเผยใหประชาชนทราบในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของกองทุนดวย (มาตรา ๔๓)

๖) การประเมินผลการดาํเนินงานของกองทุน (หมวด ๔, มาตรา ๔๔ ถงึมาตรา ๔๕)
  กฎหมายกําหนดใหมกีารประเมนิผลสัมฤทธิใ์นการดาํเนนิงานของกองทนุ
ทกุ ๓ ปอนัถือวาเปนรอบการประเมนิ๓ โดยกอนครบกําหนด ๓ ปไมนอยกวา
๖ เดือนใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเสนอตอคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง
“คณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน” จากผูซึ่งมีความรู 
มีความสามารถ และมีประสบการณดานการเงิน การศึกษา และการประเมินผล 
จํานวนไมนอยกวา ๓ คนแตไมเกิน ๕ คน เพื่อทําหนาที่ประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายของกองทุน รายงานขอจํากัดหรืออุปสรรคของ
การดําเนินกิจการของกองทุน ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของ
กองทุน และรายงานผลการปฏิบัติงานพรอมท้ังขอเสนอแนะตอคณะกรรมการ
ในทกุรอบการประเมนิ  โดยใหคณะกรรมการประเมนิผลรายงานผลการประเมนิ
ใหคณะรฐัมนตรทีราบภายใน ๑๘๐ วนันบัแตวนัสิน้รอบการประเมนิ และเม่ือ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ ใหแจงใหกองทุนทราบและใหกองทุนเผยแพร
ใหประชาชนท่ัวไปทราบในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนดวย และเม่ือ
คณะกรรมการประเมนิผลไดดาํเนินการเสรจ็แลว กใ็หคณะกรรมการประเมนิผล
พนจากหนาท่ี สาํหรบัการปฏบิตัหินาทีข่องคณะกรรมการประเมนิผลตามกฎหมาย
นี้นั้น กฎหมายไดกําหนดใหคณะกรรมการประเมินผลมีหนาท่ีและอํานาจ 
ดังตอไปนี้
 (๑) จัดทําแผนและประมาณการคาใชจายซ่ึงรวมถึงคาตอบแทนในการ
ประเมนิผลการดาํเนนิงาน โดยแผนและประมาณการคาใชจายดงักลาว ตองไดรบั
ความเห็นชอบจากรัฐมนตรวีาการกระทรวงการคลังโดยเบกิจายงบประมาณจากกองทุน
 (๒)  มอบหมายใหบคุคลหรือคณะบุคคลดําเนินการอยางหน่ึงอยางใดแทน
 (๓) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องใด
หรือใหปฏิบัติการในเรื่องใดไดตามที่เห็นสมควร (มาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๕)

๓ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา รอบการประเมินตาม
มาตรา ๔๔ ใหเริ่มนับปถัดจากปที่กฎหมายนี้ใชบังคับเปนปที่ ๑.
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

ก.ค. - ส.ค. ๖๑ ๑๐๑จุลนิติ

๗) การกํากับและดูแล (หมวด ๕, มาตรา ๔๖)
  เพือ่ประโยชนในการดาํเนินการตามกฎหมายนี ้ใหนายกรฐัมนตรมีอีาํนาจ
สัง่ใหกองทนุชีแ้จง แสดงความคิดเหน็ ทาํรายงาน หรอืยบัยัง้การกระทําทีไ่มเปนไป
ตามวัตถุประสงคตามขอ ๓.๑) หรือไมสอดคลองกับหนาที่ของรัฐตามที่บัญญัติ
ไวในรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย ยทุธศาสตรชาต ิแผนและขัน้ตอนการปฏิรปู
ประเทศ นโยบายของรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรีทีเ่ก่ียวกับกองทุน ตลอดจน
สั่งสอบสวนขอเท็จจริงเก่ียวกับการดําเนินงานของกองทุนได และในกรณีที่
กองทุนตองเสนอเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรี ใหกองทุนนําเรื่องเสนอนายกรัฐมนตรี
เพื่อเสนอตอไปยังคณะรฐัมนตรี
 

หมายเหตุ :-  
       • พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
กลาวคือ มีผลใชบังคับตั้งแตวันจันทรที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เปนตนไป
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พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

ก.ค. - ส.ค. ๖๑๑๐๒ จุลนิติ

หลักการและเหตุผล
   โดยทีก่ระบวนพจิารณาเก่ียวกบัการฟนฟกูจิการของลกูหนีต้ามหมวด ๓/๑ 
แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ มีบทบัญญัติที่ทําใหลูกหน้ี
ไมสามารถขอฟนฟูกิจการไดทันตอสถานะทางดานการเงินของลูกหน้ี เนื่องจาก
ลูกหนี้ตองเปนผูมีหนี้สินลนพนตัวเทานั้นจึงจะขอฟนฟูกิจการได นอกจากน้ัน 
การตดิตาม การจดัการ และการรวบรวมทรพัยสนิของเจาพนกังานพทิกัษทรัพย
ยงัไมมปีระสทิธภิาพเทาทีค่วร สมควรกาํหนดใหลกูหน้ีมโีอกาสฟนฟกูจิการไดเรว็ข้ึน 
และใหมีกลไกในการติดตาม จัดการ และรวบรวมทรัพยสินของลูกหนี้ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ มีการคุมครองเจาหนี้มีประกันอยางเพียงพอ อันเปนการสงเสริม
และรองรับความสะดวกในการประกอบธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสําคัญโดยสรุป
 ๑)  ไดแกไขเพิ่มเติมบทนิยามคําวา “เจาหนี้มีประกัน” ในมาตรา ๖ 
แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ดังนี้
   “เจาหน้ีมปีระกนั” หมายความวา เจาหนีผู้มสีทิธเิหนอืทรพัยสนิของลกูหนี้
ในทางจํานอง จํานํา หรือสิทธิยึดหนวง หรือเจาหน้ีผู มีบุริมสิทธิที่บังคับได
ทาํนองเดยีวกบัผูรบัจํานํา รวมถงึเจาหน้ีทีก่ฎหมายอ่ืนใหถอืวาเปนเจาหน้ีมปีระกนั
  ๒)  ไดเพ่ิมความเปนวรรคสามของมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติ
ลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ในเรื่องการสงเงินประกันเพ่ือเปนคาใชจาย
ใหแกเจาพนกังานพิทกัษทรพัย โดยกฎหมายกาํหนดใหเมือ่เจาพนกังานพทิกัษทรพัย
รองขอ ศาลมีอํานาจสงเงินประกันคาใชจายคงเหลือภายหลังหักคาใชจายใหแก
เจาพนักงานพิทักษทรัพยเพื่อเปนคาใชจายในคดีลมละลายนั้นได
  ๓)  ไดเพิ่มความเปนมาตรา ๒๔/๑ แหงพระราชบัญญัติลมละลาย 
พุทธศักราช ๒๔๘๓ เพื่อความสะดวกในการรวบรวมทรัพยสินของลูกหนี้ 
กฎหมายจงึไดกาํหนดใหบคุคลผูเปนหนีล้กูหนีห้รอืมีทรพัยสนิของลกูหนีอ้ยูใน
ครอบครอง มีหนาท่ีตองแจงขอมูลเก่ียวกับหนี้หรือทรัพยสินของลูกหนี้

 พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ๑๐)
 พ.ศ. ๒๕๖๑
 • ใหไว ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 • ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
    เลม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๒ ก หนา ๕๑
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

ก.ค. - ส.ค. ๖๑ ๑๐๓จุลนิติ

ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยทราบภายใน ๑ เดือนนับแตวันท่ีไดทราบคําสั่ง
ของเจาพนักงานพิทักษทรัพย
   ๔)  ไดแกไขเพิม่เตมิความในวรรคหนึง่ของมาตรา ๔๒ แหงพระราชบญัญตัิ
ลมละลาย พทุธศกัราช ๒๔๘๓ ในเร่ืองการงดเวนการไตสวนลูกหนีโ้ดยเปดเผย 
กลาวคอื เมือ่ไดมกีารประชุมเจาหน้ีครัง้แรกเสร็จแลว กฎหมายกําหนดใหศาลไตสวน
ลกูหนีโ้ดยเปดเผยเปนการดวน เพือ่ทราบกจิการและทรพัยสนิของลกูหนี ้เหตผุล
ทีท่าํใหมหีนีส้นิลนพนตวั ตลอดจนความประพฤตขิองลกูหน้ีวาไดกระทาํหรอืละเวน
กระทําการใดซึ่งเปนความผิดตามกฎหมายนี้หรือตามกฎหมายอื่นเกี่ยวกับการ
ลมละลาย หรือเปนขอบกพรองอันจะเปนเหตุใหศาลไมยอมปลดจากลมละลาย
โดยไมมีเง่ือนไข เวนแตศาลเห็นวาการไตสวนลูกหนีโ้ดยเปดเผยยังไมมคีวามจําเปน 
ศาลจะพิจารณางดการไตสวนลูกหนี้โดยเปดเผยไวกอนก็ได
 ๕)  ไดแกไขเพิม่เตมิความในมาตรา ๖๓ แหงพระราชบญัญัตลิมละลาย 
พุทธศักราช ๒๔๘๓ ในเร่ืองการขอประนอมหน้ีภายหลังลมละลาย กลาวคือ 
เมือ่ศาลพพิากษาใหลมละลายแลว ลกูหนีจ้ะเสนอคาํขอประนอมหนีก้ไ็ด ในกรณนีี้
ใหนาํบทบัญญัตขิองสวนท่ี ๖ การประนอมหน้ีกอนลมละลาย ในหมวด ๑ กระบวน
พิจารณาตั้งแตขอใหลมละลายจนถึงปลดจากลมละลาย มาใชบังคับโดยอนุโลม 
แตถาลกูหน้ีไดเคยขอประนอมหน้ีไมเปนผลมาแลว กฎหมายไดกาํหนดหามมใิห
ลกูหน้ีขอประนอมหน้ีภายในกําหนดเวลา ๖ เดอืนนบัแตวนัท่ีการขอประนอมหน้ี
ครัง้สดุทายไมเปนผล แตการขอประนอมหน้ีดงักลาวน้ันไมเปนเหตุใหเจาพนักงาน
พทิกัษทรพัยตองเลือ่นหรอืงดการจาํหนายทรพัยสนิ เวนแตกรณมีเีหตอุนัสมควร
ที่อาจเปนประโยชนแกการขอประนอมหนี้
  ๖)  ไดแกไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๙๐/๓ แหงพระราชบัญญัติ
ลมละลาย พทุธศกัราช ๒๔๘๓ ซึง่แกไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัลิมละลาย 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ ในกรณีเมื่อลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัวหรือไมสามารถ
ที่จะชําระหน้ีตามกําหนดได และเปนหน้ีเจาหน้ีคนเดียวหรือหลายคนรวมกัน
เปนจํานวนแนนอนไมนอยกวา ๑๐ ลานบาท ไมวาหนี้นั้นจะถึงกําหนดชําระ
โดยพลันหรือในอนาคตก็ตาม ถามเีหตุอนัสมควรและมีชองทางท่ีจะฟนฟกูจิการ
ของลูกหนี้ บุคคลตามมาตรา ๙๐/๔๔ อาจยื่นคํารองขอตอศาลใหมีการฟนฟู
กิจการได

๔“มาตรา ๙๐/๔ ภายใตบังคับมาตรา ๙๐/๕ บุคคลซึ่งมีสิทธิยื่นคํารองขอตอศาลใหฟนฟูกิจการ ไดแกบุคคลดังตอไปนี้
 (๑) เจาหน้ีซ่ึงอาจเปนคนเดียวหรือหลายคนรวมกันและมีจํานวนหนี้แนนอนไมนอยกวาสิบลานบาท
 (๒) ลูกหนี้ซึ่งมีลักษณะตามมาตรา ๙๐/๓
 (๓) ธนาคารแหงประเทศไทย ในกรณีทีล่กูหน้ีตามมาตรา ๙๐/๓ เปนธนาคารพาณิชย บรษิทัเงินทนุ บรษิทัเงินทนุหลักทรัพย 

หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร
 (๔) สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยและตลาดหลักทรพัย ในกรณทีีล่กูหนีต้ามมาตรา ๙๐/๓ เปนบรษิทัหลกัทรพัย
 (๕) กรมการประกันภัย ในกรณีที่ลูกหนี้ตามมาตรา ๙๐/๓ เปนบริษัทประกนัวินาศภัยหรือบริษัทประกันชีวิต
 (๖) หนวยงานของรฐัทีม่อํีานาจหนาทีก่าํกบัดแูลการประกอบกจิการของลกูหนีต้ามมาตรา ๙๐/๓ ซึง่เปนนติบิคุคล หนวยงาน

ของรัฐและลูกหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
                                  ฯลฯ                                                             ฯลฯ”.
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พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

ก.ค. - ส.ค. ๖๑๑๐๔ จุลนิติ

  ๗)  ไดเพิม่ความเปน (๓) ของมาตรา ๙๐/๕ แหงพระราชบัญญตัลิมละลาย 
พทุธศกัราช ๒๔๘๓ ซึง่เปนเรือ่งการเพิม่เหตทุีบ่คุคลมาตรา ๙๐/๔ จะย่ืนคาํรอง
ขอใหมีการฟนฟูกิจการของลูกหน้ีไมได ในกรณีที่ศาลไดเคยมีคําสั่งยกคํารอง
ขอยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการ หรือยกเลิกการฟนฟูกิจการของลูกหน้ีภายใน
ระยะเวลา ๖ เดือนกอนยื่นคํารองขอ 
 ๘)  ไดแกไขเพิ่มเติมความใน (๑) ของวรรคหนึ่งในมาตรา ๙๐/๖ 
แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยกําหนดใหบุคคล
ตามมาตรา ๙๐/๔ สามารถยื่นคํารองขอเพื่อใหศาลมีคําส่ังใหฟนฟูกิจการ 
ในกรณีทีล่กูหน้ีทีไ่มสามารถท่ีจะชําระหน้ีตามกําหนดไดดวย จากเดิมทีก่ฎหมาย
ไดกาํหนดใหเฉพาะกรณีท่ีลกูหนีต้องมีหนีส้นิลนพนตวัเทานัน้ บคุคลตามมาตรา ๙๐/๔ 
ถึงจะยื่นคํารองขอเพื่อใหศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการได
  ๙)  ไดแกไขเพิ่มเติมความใน (๖) ของวรรคหน่ึงในมาตรา ๙๐/๑๒ 
แหงพระราชบญัญตัลิมละลาย พทุธศกัราช ๒๔๘๓ ซึง่แกไขเพิม่เตมิโดยคาํสัง่
หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายเพ่ืออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที ่๔ เมษายน พทุธศักราช 
๒๕๖๐ โดยกาํหนดใหนบัแตวนัทีศ่าลไดมคีาํสัง่รบัคาํรองขอใหมกีารฟนฟกูจิการไว
เพื่อพิจารณานั้น กฎหมายไดกําหนดหามมิใหเจาหนี้มีประกันบังคับชําระหนี้
เอาแกทรพัยสนิทีเ่ปนหลกัประกัน เวนแตจะไดรบัอนุญาตจากศาลท่ีรบัคาํรองขอ 
หรอืเมือ่ลวงพนระยะเวลา ๑ ปนบัแตวนัทีศ่าลมคีาํสัง่รบัคาํรองขอ ระยะเวลาดงักลาว
ศาลอาจขยายไดอีกไมเกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไมเกิน ๖ เดือน
     ๑๐)   ไดแกไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๙๐/๑๔ ทวิ แหงพระราชบัญญัติ
ลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหนาคณะรักษา
ความสงบแหงชาตทิี ่๒๑/๒๕๖๐ เรือ่ง การแกไขเพิม่เตมิกฎหมายเพือ่อาํนวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
โดยกําหนดใหในกรณทีรพัยสนิท่ีเปนหลกัประกนัมีสภาพเปนของสดเสยีงาย หรอื
หากหนวงชาไวจะเปนการเส่ียงตอความเสียหายหรือคาใชจายในการเก็บรักษา
จะเกินสวนกับคาของทรัพยสิน เจาหนี้มีประกันอาจใชสิทธิจําหนายทรัพยสิน
ดงักลาวตามกฎหมายวาดวยหลกัประกนัทางธรุกิจหรอืกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วของ
แลวเก็บเงินไวแทน
     ๑๑)   ไดแกไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๙๐/๔๖ แหงพระราชบัญญัติ
ลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหนาคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ ที ่๒๑/๒๕๖๐ เรือ่ง การแกไขเพ่ิมเตมิกฎหมายเพ่ืออาํนวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

ก.ค. - ส.ค. ๖๑ ๑๐๕จุลนิติ

ในเรื่องหลักเกณฑเก่ียวกับมติยอมรับแผน กลาวคือ กฎหมายกําหนดใหมติ
ยอมรับแผนตองเปนไปดังนี้
    (๑)  ทีป่ระชุมเจาหนีแ้ตละกลุมทกุกลุม ซึง่มใิชกลุมเจาหนีต้ามมาตรา 
๙๐/๔๖ ทวิ๕ มมีตขิองเจาหนีฝ้ายขางมากและมีจาํนวนหน้ีไมนอยกวา ๒ ใน ๓ 
แหงจํานวนหน้ีท้ังหมดของเจาหน้ี ซึ่งไดเขาประชุมดวยตนเองหรือมอบฉันทะ
ใหผูอืน่เขาประชมุแทนในทีป่ระชมุเจาหน้ีและไดออกเสยีงลงคะแนนในมติน้ัน หรอื
    (๒)  ทีป่ระชมุเจาหนีอ้ยางนอย ๑ กลุม ซึง่มใิชกลุมเจาหนีต้ามมาตรา 
๙๐/๔๖ ทวิ มมีตขิองเจาหน้ีฝายขางมากและมีจาํนวนหน้ีไมนอยกวา ๒ ใน ๓ 
แหงจํานวนหนี้ท้ังหมดของเจาหนี้ในกลุ มนั้นซึ่งไดเขาประชุมดวยตนเอง
หรือมอบฉันทะใหผู อื่นเขาประชุมแทนในท่ีประชุมเจาหนี้และไดออกเสียง
ลงคะแนนในมตินัน้ และเมือ่นบัรวมจํานวนหน้ีของเจาหนีท้ีย่อมรบัแผนในท่ีประชุม
เจาหนี้ทุกกลุมแลวมีจํานวนไมนอยกวารอยละ ๕๐ แหงจํานวนหนี้ของเจาหน้ี
ซึง่ไดเขาประชมุดวยตนเอง หรอืมอบฉนัทะใหผูอืน่เขาประชมุแทนในทีป่ระชมุเจาหน้ี
และไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น
    ในการนับจํานวนหนี้ ใหถือวาเจาหน้ีตามมาตรา ๙๐/๔๖ ทวิ ไดมา
ประชุมและไดออกเสียงลงคะแนนในมติยอมรับแผนนั้นดวย
     ๑๒) ไดเพิ่มความเปนมาตรา ๙๐/๖๒ ทวิ แหงพระราชบัญญัติลมละลาย 
พุทธศักราช ๒๔๘๓ ในกรณีที่ไดศาลมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟ นฟูกิจการ 
โดยกฎหมายไดกําหนดใหหนี้ซึ่งผูทําแผน ผูบริหารแผน ผูบริหารแผนชั่วคราว 
เจาพนักงานพิทักษทรัพยหรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวกอขึ้นตามมาตรา 
๙๐/๖๒ (๑)๖ เพื่อใหกิจการของลูกหนี้ดําเนินตอไปไดในระหวางการจัดทําแผน
ฟนฟกูจิการของลกูหนีโ้ดยสจุรติ ยอมมบีรุมิสทิธเิหนอืทรพัยสนิทัง้หมดของลกูหนี้
โดยใหอยูในลาํดบัเดยีวกบับรุมิสทิธลิาํดบัที ่๑ คาใชจายเพือ่ประโยชนอนัรวมกนั
ตามมาตรา ๒๕๓ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย๗ 

๕“มาตรา ๙๐/๔๖ ทวิ เจาหน้ีดังตอไปนี้ใหถือวาเปนเจาหนี้ที่ยอมรับแผนตามมาตรา ๙๐/๔๖ แลว
 (๑) เจาหน้ีที่ไดรับขอเสนอจากผูทําแผนใหไดรับชําระหนี้ที่ผิดนัดเต็มจํานวนพรอมดอกเบ้ีย และจะไดรับชําระหนี้ที่ผิดนัด

เต็มจํานวนพรอมดอกเบ้ียภายในสิบหาวนันับแตวนัทีศ่าลมีคาํสัง่เห็นชอบดวยแผน และเจาหน้ีนัน้ยงัคงมีสทิธิไดรบัชาํระหน้ีตามสัญญา 
หรือขอตกลงเดิมตอไป โดยใหถือเสมือนวาลูกหนี้ไมเคยตกเปนผูผิดนัดเลย

 (๒) เจาหน้ีที่ไดรับขอเสนอจากผูทําแผนใหไดรับชําระหนี้ตามสัญญาหรือขอตกลงเดิม
 (๓) เจาหน้ีตามมาตรา ๑๓๐ ทวิ”.  
๖“มาตรา ๙๐/๖๒ เจาหนีม้สีทิธไิดรบัชาํระหนีโ้ดยไมตองขอรบัชาํระหนีใ้นการฟนฟกูจิการในหนีท้ีเ่กดิขึน้เนือ่งจากการฟนฟู

กิจการของลูกหนี้ตามแผน ดังตอไปนี้
  (๑) หนี้ซึ่งผูทําแผน ผูบริหารแผน ผูบริหารแผนชั่วคราว เจาพนักงานพิทักษทรัพยหรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวกอขึ้น”.
๗ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๒๕๓ บัญญัติวา 
  “ถาหนี้มีอยูเปนคุณแกบุคคลผูใดในมูลอยางหนึ่งอยางใดดังจะกลาวตอไปนี้ บุคคลผูนั้นยอมมีบุริมสิทธิเหนือทรัพยสิน

ทั้งหมดของลูกหนี้ คือ
 (๑) คาใชจายเพื่อประโยชนอันรวมกัน
       ฯลฯ                                                                          ฯลฯ”.
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      ๑๓)  ไดเพิม่ความเปนวรรคสองของมาตรา ๑๑๓ แหงพระราชบัญญตัิ
ลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ในเรื่องระยะเวลาของการยื่นคํารองขอของ
เจาพนกังานพทิกัษทรพัยเพือ่ใหศาลเพกิถอนการฉอฉลตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย โดยกฎหมายไดกําหนดหามมิใหยื่นคํารองขอเมื่อพน ๑ ป
นบัแตเวลาที่เจาพนักงานพิทักษทรัพยไดรูตนเหตุอันเปนมูลใหเพิกถอน หรือ
พน ๑๐ ปนับแตไดทํานิติกรรมนั้น
  ๑๔)  ไดเพิ่มความเปนมาตรา ๑๓๙/๑ ของสวนท่ี ๑ การแตงต้ังและ
ถอดถอนในหมวด ๕ เจาพนกังานพทิกัษทรพัย แหงพระราชบญัญตัลิมละลาย 
พทุธศกัราช ๒๔๘๓ ในเร่ืองการกาํหนดตาํแหนงของเจาพนกังานพทิกัษทรพัย 
กลาวคือ กฎหมายไดกําหนดใหกรมบังคับคดีจัดใหเจาพนักงานพิทักษทรัพย
เขารบัการฝกอบรมกอนเขาปฏิบตัหินาที ่เพือ่ใหมกีารพัฒนาความรู ความสามารถ 
คุณธรรม จริยธรรม และประสบการณในการปฏิบัติงาน รวมถึงการฝกอบรม
เพือ่เพิม่ทกัษะและความเช่ียวชาญ ตามหลกัสตูรการฝกอบรมท่ีอธบิดกีรมบงัคบัคดี
กําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี 
     โดยเจาพนักงานพิทักษทรัพยซึ่งผานการฝกอบรมดังกลาวนั้น 
ใหเปนตาํแหนงท่ีมเีหตพุเิศษตามกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรอืน 
และในการกําหนดใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ใหคํานึงถึง
ภาระหนาที ่คณุภาพของงาน โดยเปรยีบเทยีบกับคาตอบแทนของผูปฏบิตังิานอืน่
ในกระบวนการยุติธรรมดวย ทั้งนี้ ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงยุติธรรม
โดยไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
 ๑๕)  ไดแกไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๑๔๘/๑ แหงพระราชบัญญัติ
ลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหนาคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ ที ่๒๑/๒๕๖๐ เรือ่ง การแกไขเพ่ิมเตมิกฎหมายเพ่ืออาํนวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ในเร่ืองการโฆษณาคําส่ังหรอืคาํพพิากษาของศาล หรอืประกาศหรือคาํส่ังของ
เจาพนักงานพิทกัษทรพัย โดยการกําหนดใหเจาพนักงานพิทกัษทรัพยอาจโฆษณา
คาํสัง่หรอืคาํพพิากษาของศาล หรอืประกาศหรอืคาํสัง่ของเจาพนกังานพทิกัษทรพัย
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกสสาธารณะอื่นใดแทนหนังสือพิมพรายวันตามที่อธิบดี
กรมบังคับคดีประกาศกําหนดก็ได
  ๑๖)  ไดแกไขเพิม่เตมิความในวรรคสองของมาตรา ๑๗๓ แหงพระราชบญัญตัิ
ลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหนาคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ ที ่๒๑/๒๕๖๐ เรือ่ง การแกไขเพิม่เติมกฎหมายเพ่ืออาํนวย
ความสะดวกในการประกอบธรุกจิ ลงวนัท่ี ๔ เมษายน พทุธศกัราช ๒๕๖๐ ในเรือ่ง
การกําหนดบทสันนษิฐานของกฎหมาย กลาวคือ กฎหมายใหสนันิษฐานไวกอนวา
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

ก.ค. - ส.ค. ๖๑ ๑๐๗จุลนิติ

เม่ือเจาพนกังานพิทกัษทรพัยไดโฆษณาคําสัง่พทิกัษทรพัยในราชกิจจานุเบกษา 
และหนังสือพิมพรายวันหรือผานทางส่ืออิเล็กทรอนิกสสาธารณะอ่ืนใดแทน
ตามที่อธิบดีกรมบังคับคดีประกาศกําหนดแลว กฎหมายใหถือวาบุคคลทุกคน
ไดทราบวามีคาํสั่งพิทักษทรัพยนั้น
  ๑๗)  ไดเพิ่มความเปนมาตรา ๑๗๓/๑ แหงพระราชบัญญัติลมละลาย 
พุทธศักราช ๒๔๘๓ ในเรื่องบทลงโทษสําหรับบุคคลท่ีไดกระทําการฝาฝน
ไมแจงขอมลูเกีย่วกบัหนีห้รอืทรพัยสนิของลกูหนีใ้หเจาพนกังานพทิกัษทรพัยทราบ 
กลาวคอื กรณขีองบคุคลผูเปนหนีล้กูหนีห้รอืมทีรพัยสนิของลกูหนีอ้ยูในครอบครอง 
ไดกระทาํการฝาฝนไมแจงขอมลูเกีย่วกบัหนีห้รอืทรพัยสนิของลกูหนีใ้หเจาพนกังาน
พิทักษทรัพยทราบภายใน ๑ เดือนนับแตวันที่ไดทราบคําสั่งของเจาพนักงาน
พทิกัษทรัพยตามมาตรา ๒๔/๑ มคีวามผิดตองระวางโทษปรับไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
และในกรณีที่ผูกระทําความผิดดังกลาวเปนนิติบุคคล ถาการกระทําความผิด
ของนิตบิคุคลน้ัน เกดิจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ หรอืผูจดัการ 
หรอืบคุคลใดซ่ึงรบัผดิชอบในการดําเนนิงานของนิตบิคุคลน้ัน หรอืในกรณีทีบ่คุคล
ดงักลาวมหีนาทีต่องส่ังการหรือกระทําการ และละเวนไมสัง่การหรือไมกระทําการ
จนเปนเหตุใหนิติบุคคลนั้นกระทําความผิด ผูนั้นตองตองระวางโทษปรับไมเกิน 
๒๐๐,๐๐๐ บาทดวยเชนเดียวกัน
      ถาบคุคลผูเปนหนีล้กูหนีห้รอืมทีรพัยสนิของลกูหนีอ้ยูในครอบครอง 
หรือผูกระทําความผิดซึ่งเปนนิติบุคคล ไดยื่นคําขอตอศาลแสดงถึงเหตุที่ตน
ไมอาจแจงขอมูลเกี่ยวกับหนี้หรือทรัพยสินไดภายในกําหนดเวลา ๑ เดือน
นับแตวันท่ีไดทราบคําสั่งของเจาพนักงานพิทักษทรัพย เมื่อศาลเห็นวามีเหตุ
อันสมควรจะใหบุคคลนั้นแจงขอมูลดังกลาวแกเจาพนักงานพิทักษทรัพยทราบ
ภายในเวลาที่ศาลกําหนดก็ได เมื่อบุคคลดังกลาวไดแจงขอมูลใหเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยทราบภายในกําหนดเวลาดังกลาวแลว ใหคดีอาญาเปนอันเลิกกัน
  ๑๘)  กฎหมายไดกําหนดใหบรรดาคดีลมละลายท่ีไดยื่นฟองกอนวันที่
กฎหมายนี้ใชบังคับ กลาวคือ ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ และยังคงคางพิจารณา
อยูในศาลหรืออยูในระหวางปฏิบัติการของเจาพนักงานพิทักษทรัพย ใหบังคับ
ตามพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ซึ่งใชอยูกอนวันที่ ๓ มีนาคม 
๒๕๖๑ จนกวาคดีจะถึงที่สุด 

หมายเหตุ :-  
       • พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
กลาวคือ มีผลใชบังคับตั้งแตวันเสารที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เปนตนไป
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คําคม

จุลนิติ๑๐๘

ศาสตราจารย ดร. หยุด แสงอุทัย

นายธานินทร กรัยวิเชียร, ภาษากฎหมายไทย, สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,

พิมพคร้ังท่ี ๑๐ พ.ศ. ๒๕๔๖, หนา ๘๘

“อนึ่ง การที่จะรางกฎหมายใหมีถอยคําชัดเจนพอที่บุคคลที่สุจริต

จะเขาใจอยางเดียวยังไมเปนการเพียงพอ เพราะยังมีบุคคลไมสุจริต

และไมปรารถนาจะปฏิบัติตามกฎหมายอยูเปนจํานวนมาก 

โดยเหตุนี้จึงตองรางกฎหมายใหชัดเจนพอที่บุคคลที่ไมสุจริตจะไมเขาใจผิดได 

ทั้งนี้ คือจะตองรางอยางไมยอมใหบุคคลที่ไมสุจริตเชนวานี้

เสแสรงกลาวอางไดวาเขาไมเขาใจกฎหมายนัน้” 
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ก.ค. - ส.ค. ๖๑ ๑๐๙

สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ
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คําพิพากษาศาลปกครองกลาง
คดีหมายเลขแดงที่ ๙๒๕/๒๕๖๑ 

 วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

เร่ือง คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการ
 โดยไมชอบดวยกฎหมาย    และการกระทําละเมิดของเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจาก
 การใชอํานาจตามกฎหมาย

    นางสาวชลธิชา แจงเร็ว ที่ ๑          ผูฟองคดี
    นายอานนท นําภา ท่ี ๒
   
     
    สํานักงานตํารวจแหงชาติ ท่ี ๑
    ผูกํากับการสถานีตํารวจนครบาลชนะสงคราม ท่ี ๒   ผูถูกฟองคดี

๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป
   คดีนี้ผูฟองคดีทั้งสองฟองวา ผูฟองคดีที่ ๑ เปนผูประสานงานกลุมฟนฟูประชาธิปไตย 
ผูฟองคดทีี ่๒ เปนสมาชกิกลุมเครอืขายเพือ่เรยีกรองใหรฐับาลคณะรกัษาความสงบแหงชาตดํิาเนนิการ
เลือกตั้ง (กลุมคนอยากเลือกตั้ง) ผูฟองคดีทั้งสองประสงคจะจัดการชุมนุมสาธารณะเพื่อเรียกรองใหมี
การเลือกต้ังในนามกลุมฟนฟูประชาธิปไตยและกลุมคนอยากเลือกต้ัง โดยเดินขบวนจากมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ทาพระจนัทร ถงึบรเิวณหนาทาํเนยีบรฐับาล ในวนัที ่๒๑ และวนัที ่๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เนื่องในวาระครบรอบการรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแหงชาติ ๔ ป ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม
๒๕๖๑ ผูฟองคดีที ่๑ จงึไดมหีนงัสือลงวันที ่๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ แจงการชุมนมุตอผูถกูฟองคดีที ่๒
ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ระหวาง
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ก.ค. - ส.ค. ๖๑๑๑๐

คําพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ๙๒๕/๒๕๖๑ 
วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

จุลนิติ
จุลนิติ

   (๑)  วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตั้งแตเวลา ๑๗ นาฬกา ณ บริเวณดานหนามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรทาพระจันทร ซึ่งเปนบริเวณท่ีมีทางเทากวางมากพอท่ีจะจุผูชุมนุมตั้งแต ๒๐๐ คน 
ถึง ๓๐๐ คน โดยผูชุมนุมจะคางคืนในบริเวณดังกลาว 
   (๒) วนัที ่๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๗ นาฬกา จะมกีารเคลือ่นการชมุนมุไปยงัทาํเนยีบรัฐบาล
โดยผูชุมนุมมีความประสงคขอใชชองทาง ๑ ชองทางจราจร โดยใชเสนทางถนนราชดําเนินกลาง
และถนนราชดําเนินนอก ขามสะพานมัฆวานรังสรรค ไปยังประตูทําเนียบรัฐบาลตรงขามกระทรวง
ศึกษาธิการ โดยคาดวามีผูเขารวมประมาณ ๒,๐๐๐ คน 
   ตอมา ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีหนังสือสรุปสาระสําคัญในการ
ชุมนุมสาธารณะ ที่ ตช ๐๐๑๕ (บก.น.) ๑๐/๑๕๓๖ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยในขอ ๓ 
ผูถกูฟองคดทีี ่๒ ไดขอใหผูฟองคดแีละประชาชนทีเ่ขารวมชมุนุม ใหชมุนุมในพืน้ทีท่ีก่าํหนดไว คอื บรเิวณ
ทางเทาหนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และจะประสานงานกับสวนราชการที่มีหนาที่รับเร่ืองรองทุกข
มารับขอเรียกรองของผูฟองคดี ณ บริเวณสถานท่ีชุมนุม ผูฟองคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๙ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ เพื่อแจงยืนยันกําหนดการจัดกิจกรรมชุมนุมสาธารณะ 
ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีหนังสือที่ตช ๐๐๐๑๕ (บก.น.๑) ๑๐/๒๖๑๑ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
แจงกําหนดเงื่อนไขการชุมนุมสาธารณะใหผูฟองคดีและผูชุมนุมชุมนุมในบริเวณที่กําหนดไวตามขอ ๓ 
ของหนังสือแจงสรุปสาระสําคัญในการชุมนุมสาธารณะ จากน้ัน ผูฟองคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๒๐ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ระบุการใชพืน้ทีฟ่ตุบาทหนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในวันที ่๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
แตผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีหนังสือ ที่ ตช ๐๐๑๕ (บก.น.๑) ๑๐/๒๖๑๒ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
แจงใหผูจัดการชุมนุม ผูชุมนุม หรือผูอยูภายในสถานท่ีชุมนุม ตองปฏิบัติ ดังนี้
   (๑) หามมใิหจดัการชมุนมุทางการเมอืง อนัเปนการขดัคาํสัง่หวัหนาคณะรกัษาความสงบแหงชาติ
ที่ ๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ขอ ๑๒ เวนแตจะนําหนังสืออนุญาตจากหัวหนาคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ หรือผูที่รับมอบหมายมาแสดงกอนเริ่มการชุมนุมไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมง 
   (๒) หามมิใหเคลือ่นยายผูชมุนุมในลักษณะท่ีขดัตอมาตรา ๗ และมาตรา ๘ แหงพระราชบญัญตัิ
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   (๓) การโฆษณา โดยใชเครื่องขยายเสียงดวยกําลังไฟฟาจะตองไดรับอนุญาตจากพนักงาน
เจาหนาที่กอนตามพระราชบัญญัติการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓
   ผูฟองคดีทั้งสองเห็นวา การกระทาํของผูถกูฟองคดีทัง้สองและเจาหนาทีท่ีเ่กีย่วของเปนการ
ละเมิดเสรีภาพในการชุมนมุ กลาวคอื การกําหนดเง่ือนไขใหชมุนมุเพียงหนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เปนการกาํหนดเง่ือนไขทีไ่มชอบดวยพระราชบญัญตักิารชมุนมุสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ เน่ืองจากเสรีภาพ
ในการชมุนุมและเสรีภาพในการเดินทางตางเปนเสรีภาพตามรฐัธรรมนญู แมการเดนิขบวนของผูฟองคดี
ทั้งสองอาจจะกอใหเกิดความไมสะดวกในการจราจรอยูบางแตไมถึงขนาดที่ไมสามารถเดินทางไดเลย 
ประกอบกับถนนราชดําเนินเปนถนนที่มีชองทางจราจรกวางมาก การเดินขบวนของผูชุมนุมซ่ึงไมเกิน
หนึ่งชองทางจราจรจึงไมกระทบกระเทือนสาระสําคัญของการเดินทาง การที่ผู ถูกฟองคดีที่ ๒ 
กาํหนดใหผูฟองคดทีัง้สองและผูชมุนมุรายอืน่ใชพืน้ทีเ่พยีงบรเิวณดานหนามหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 
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จุลนิติ

เทากับเปนการจํากัดเสรีภาพในการชุมนุมของผูฟองคดีท้ังสองอยางรายแรงจนกระทบกระเทือน
สาระสาํคญัแหงสิทธเิพราะเสรภีาพในการชมุนมุนัน้ตองรวมถงึการเลอืกสถานท่ีชมุนมุเพือ่ใหสงเสยีง
ถึงกลุมเปาหมายของผูชุมนุมโดยไมกระทบกระเทือนการใชสิทธิของผูอื่นเกินสมควรดวย อีกทั้ง
การกระทาํดงักลาวยงัเปนการกระทาํทางปกครองซึง่ละเมดิตอมาตรา ๖ แหงพระราชบญัญติัการชุมนมุ
สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ และมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
อกีดวย ผูถกูฟองคดทีี ่๒ ไมสามารถกาํหนดเงือ่นไขหามชมุนมุตามขอ ๑๒ ของคําสัง่หัวหนาคณะรกัษา
ความสงบแหงชาติ ที่ ๓/๒๕๕๘ ซึ่งหามการชุมนุมทางการเมืองตั้งแต ๕ คนขึ้นไป เน่ืองจาก
การกําหนดเง่ือนไขดังกลาวเปนการขัดตอมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ อยางชัดแจง เนื่องจากอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ จํากัด
เพียงการใชพื้นที่ มิไดใหอํานาจเจาหนาที่ในการพิจารณาประเด็นหรือเนื้อหาของการชุมนุม
   นอกจากน้ี คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๓/๒๕๕๘ ไดออกตามมาตรา ๔๔ 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งปจจุบันรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ มาตรา ๔๔ ไดมบีทบญัญติัซ่ึงคุมครองเสรภีาพในการชมุนมุ
โดยสงบและปราศจากอาวธุแลว การนาํคาํสัง่หวัหนาคณะรกัษาความสงบแหงชาตดิงักลาวมาบงัคบัใช
ขดัหรอืแยงกบัรฐัธรรมนญูท่ีดาํรงอยูในปจจบุนัจึงไมสามารถทาํได และแมมาตรา ๒๗๙ ของรฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ จะรบัรองคาํสัง่หวัหนาคณะรกัษาความสงบแหงชาตไิวใหชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญ แตก็เปนเพียงบทเฉพาะกาล จึงไมอาจใหคุณคาเทียบเทาและบังคับใชอยางขัดแยง
ตอเสรภีาพตามรฐัธรรมนญูได ผูฟองคดทีัง้สองไมจาํตองปฏบิตัติามขัน้ตอนในการอทุธรณตามมาตรา ๑๑ 
แหงพระราชบัญญติัการชุมนมุสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ ผูฟองคดีทัง้สองพบวา มเีจาหนาทีท่หารและตํารวจ
ไดติดตามสมาชิกกลุมคนอยากเลือกตั้ง อยางนอย ๑๖ ราย ไปยังบานพักและที่ทํางาน โดยถายภาพ 
สอบถามขอมูลสวนตัวและสอบถามวาจะเขารวมการชุมนุมระหวางวันที่ ๒๑  ถึงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม 
๒๕๖๑ หรือไม รวมทั้งเขาคนบานโดยปราศจากเหตุอันควร และยึดเครื่องเสียงของสมาชิกกลุม
สรางความหวาดกลัววิตกมิใหออกมาชุมนุมไดอันเปนการละเมิดเสรีภาพในการชุมนุมตามมาตรา ๔๔ 
ของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ ผูฟองคดทีัง้สองเหน็วา เสรภีาพในการชมุนมุ
โดยสงบและปราศจากอาวุธถือเปนสิทธิขั้นพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งไดรับการรับรอง
ตามมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เมื่อผูฟองคดีทั้งสอง
และผูชุมนุมประสงคจะเขาเดินทางจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร ไปยังทําเนียบ
รฐับาล โดยใชชองทาง ๑ ชองจราจรบนถนนทีม่ขีนาดกวาง ในระยะเวลาท่ีจาํกดั จงึไมไดกอใหเกดิ
ความเดอืดรอนแกผูอืน่เกนิสมควร การกาํหนดเงือ่นไขหามผูชมุนมุเดนิขบวนไปตามถนนราชดาํเนนิ
ยอมเปนการกระทาํละเมิดจากการใชอาํนาจโดยไมชอบดวยกฎหมายของผูถกูฟองคดีที ่๒ ในฐานะ
เจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะและเจาพนักงานอ่ืนในสังกัดของผูถูกฟองคดีทั้งสอง ทั้งนี้ 
ผูฟองคดทีัง้สองขอเรยีกคาเสยีหายจากการไมสามารถใชเสรภีาพตามมาตรา ๖ แหงพระราชบญัญตัิ
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ และมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง ดังนี้
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คําพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ๙๒๕/๒๕๖๑ 
วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

จุลนิติ
จุลนิติ

   ๑. ใหผูถกูฟองคดีที ่๑ สัง่การผูถกูฟองคดทีี ่๒ และเจาพนักงานดแูลการชุมนมุสาธารณะและ
เจาพนกังานอ่ืนในสังกดัของผูถกูฟองคดีที ่๑ และผูถกูฟองคดทีี ่๒ ยกเลกิเงือ่นไขการชุมนมุ ตามหนงัสือ 
ท่ี ตช ๐๐๑๕ (บก.น.๑) ๑๐/๒๖๑๒ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง สรุปการชุมนุมสาธารณะ 
ตามมาตรา ๑๑ (เพิ่มเติม) ซึ่งเปนการทําลายเสรีภาพในการชุมนุมและปฏิบัติหนาที่ในการดูแลการ
ชมุนมุสาธารณะ อาํนวยความสะดวกและดแูลความปลอดภยัตอผูฟองคดีและผูชมุนุมใหสามารถเดนิเทา
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร ไปยังทําเนียบรัฐบาลไดจนกวาจะสิ้นสุดการชุมนุม
ตามหนังสือแจงการชุมนุมสาธารณะ
   ๒. ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในฐานะหนวยงานของรัฐที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ และเจาหนาที่ตํารวจ
อยูในสังกัด ชดใชคาเสียหายจากการกระทําละเมิดเสรีภาพการชุมนุมตามฟองจํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ของตนเงินดังกลาวนับถัดจากวันฟอง จนกวาจะชําระเสร็จใหกับ
ผูฟองคดีทั้งสอง
   พรอมกบัคาํฟองผูฟองคดีทัง้สองไดมคีาํขอใหศาลมีคาํสัง่เก่ียวกับวธิกีารช่ัวคราวกอนการพิพากษา
และขอไตสวนฉกุเฉนิ โดยขอใหศาลมคีาํสัง่ทเุลาการบงัคบัตามคาํสัง่ของผูถกูฟองคดทีี ่๒ ตามหนงัสอื
สรปุสาระสาํคญัการชมุนุมสาธารณะ (เพิม่เตมิ) ลงวนัที ่๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ทีใ่หผูฟองคดทีัง้สอง
ขออนุญาตจากหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติหรือผูที่ไดรับมอบหมายเพ่ือชุมนุมทางการเมือง 
โดยใหยืน่หนงัสอือนุญาตตอผูถกูฟองคดีที ่๒ หากไมมหีนงัสอือนุญาตดงักลาว หามมใิหผูฟองคดีทัง้สอง
จัดการชุมนุมโดยเด็ดขาด และทุเลาการบังคับตามเงื่อนไขที่กําหนดในหนงัสือแจงใหปฏิบตัติามเงือ่นไข
การชมุนุมสาธารณะ ลงวันที ่๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ขอที ่๓ ทีห่ามมใิหผูฟองคดีทัง้สองและผูรวมชุมนุม
เคลือ่นยายการชมุนมุโดยใชพืน้ผวิจราจร ๑ ชองทาง จากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตรไปยงัทาํเนียบรฐับาล 
แตใหชมุนุมบริเวณทางเทาหนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร เทานั้นและขอใหศาลมีคําสั่ง
ใหผูฟองคดทีัง้สองจดัการชมุนมุสาธารณะบริเวณทางเทาหนามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ทาพระจนัทร
และเคล่ือนยายผูชุมนุมจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไปยังหนาทําเนียบรัฐบาล ตั้งแตวันที่ ๒๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗ นาฬกา และส้ินสดุการชุมนมุในวันที ่๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘ นาฬกา 
ตามที่ไดแจงตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ ได

๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องตน
   กรณีมีประเด็นที่จะตองวินิจฉัยวา คําฟองนี้เปนคําฟองที่ศาลรับไวพิจารณาไดหรือไม 
   พเิคราะหแลวเหน็วา คดีนีผู้ฟองคดีทัง้สองฟองวา ผูถกูฟองคดีที ่๒ ไดมหีนังสือ ที ่ตช ๐๐๑๕
(บก.น.๑) ๑๐/๒๖๑๒ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กําหนดเงื่อนไขการชุมนุมและสั่งหามผูฟองคดี
ทั้งสองชุมนุมสาธารณะโดยไมชอบดวยกฎหมาย เปนเหตุใหผู ฟองคดีทั้งสองไดรับความเสียหาย 
ขอใหยกเลิกเงื่อนไขและคําส่ังหามการชุมนุมดังกลาวพรอมกับใหชดใชคาเสียหาย กรณีจึงเปนคดี
พพิาทเกีย่วกบัการท่ีหนวยงานทางปกครองหรอืเจาหนาท่ีของรฐัออกคําสัง่โดยไมชอบดวยกฎหมาย 
และการกระทําละเมิดของเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย ตามมาตรา ๙ 
วรรคหนึง่ (๑) และ (๓) แหงพระราชบญัญตัจิดัต้ังศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
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จุลนิติ

อยางไรกต็าม ผูถกูฟองคดทีี ่๒ ไดมหีนงัสอื ที ่ตช ๐๐๑๕ (บก.น.๑) ๑๐/๒๖๑๒ ลงวนัที ่๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
กําหนดเงื่อนไขและมีคําสั่ง ดังนี้ (๑) หามมิใหจัดการชุมนุมทางการเมือง อันเปนการขัดคําสั่งหัวหนา
คณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ เวนแตจะนําหนังสืออนุญาต
จากหวัหนาคณะรกัษาความสงบแหงชาต ิหรอืผูทีไ่ดรบัมอบหมายมาแสดงกอนเริม่การชมุนุมไมนอยกวา
ยีส่บิสีช่ัว่โมง (๒) หามมใิหเคลือ่นยายผูชมุนมุในลกัษณะทีข่ดัตอมาตรา ๗ และมาตรา ๘ แหงพระราชบญัญตัิ
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ (๓) การโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียงดวยกําลังไฟฟาจะตองไดรับ
อนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่กอน ตามพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 
พ.ศ. ๒๔๙๓ โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๙ วรรคสี่ (๕) แหงพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ กรณีจึงมิใชคําสั่งใหผูแจงแกไขการชุมนุมในกรณีที่ผูรับแจงเห็นวาการชุมนุมสาธารณะ
ทีไ่ดรบัแจงนัน้อาจขดัตอมาตรา ๗ หรอืมาตรา ๘ แหงพระราชบญัญติัการชมุนมุสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และมิใชคําสั่งหามการชุมนุมตามมาตรา ๑๑ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ผูฟองคดีที่ ๑ 
จึงไมอาจใชสิทธิอุทธรณคําสั่งดังกลาวตามมาตรา ๑๑ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติดังกลาวได
   การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีเงื่อนไขหรือคําสั่งหามการชุมนุมเวนแตไดรับอนุญาตจากหัวหนา
คณะรักษาความสงบแหงชาติ หามเคลื่อนยายผูชุมนุมและการโฆษณาตองไดรับอนุญาตจากพนักงาน
เจาหนาที่ โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๙ วรรคส่ี (๕) แหงพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ อันมีลักษณะเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และเมื่อกฎหมายวาดวยการชุมนุมสาธารณะไมไดกําหนดขั้นตอนหรือ
วธิกีารสาํหรบัการอทุธรณคาํสัง่ดงักลาวไวเปนการเฉพาะ ผูฟองคดทีี ่๑ จงึตองอทุธรณคาํสัง่ดงักลาว
ตามมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัตวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และหากไมมกีารพิจารณา
อทุธรณใหแลวเสรจ็ภายในระยะเวลาอนัสมควร ซึง่อาจเทยีบเคยีงระยะเวลาการพจิารณาอทุธรณ
คาํสัง่หามชมุนมุตามมาตรา ๑๑ วรรคสี ่แหงพระราชบญัญัติการชมุนมุสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ กลาวคอื 
ผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณจะตองพิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาย่ีสิบสี่ชั่วโมง
   แตเม่ือขอเท็จจริงปรากฏตามคําฟองและถอยคําของผูฟองคดีทั้งสองในช้ันไตสวนวา 
ผูฟองคดีที่ ๑ ไมไดยื่นอุทธรณคําสั่งตามหนังสือ ที่ ตช ๐๐๑๕ (บก.น.๑) ๑๐/๒๖๑๒ ลงวันที่ ๒๐ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ จงึเปนกรณทีีผู่ฟองคดทีี ่๑ มไิดดาํเนนิการตามขัน้ตอนและวธิกีารสาํหรบัการแกไข
ความเดือดรอนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกําหนดไวกอนนําคดีมาฟองตอศาล ผูฟองคดีที่ ๑ 
จึงไมมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองและขอใหชดใชคาเสียหายได ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
   สําหรับคําฟองในสวนของผูฟองคดีที่ ๒ นั้น เมื่อผูฟองคดีที่ ๒ ไมไดเปนผูแจงการชุมนุม
สาธารณะตามหนังสอืแจงการชุมนุมสาธารณะ ลงวนัท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ผูฟองคดทีี ่๒ จงึไมเปน
ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายอันเนื่องจากการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีคําสั่งกําหนดเงื่อนไข
การชุมนุมและสั่งหามผูฟองคดีทั้งสองชุมนุมสาธารณะที่จะมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง ตามนัย
มาตรา ๔๒ วรรคหนึง่ แหงพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
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ก.ค. - ส.ค. ๖๑๑๑๔

คําพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ๙๒๕/๒๕๖๑ 
วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

จุลนิติ
จุลนิติ

๓. ผลคําพิพากษาของศาลปกครองกลาง
   โดยเหตผุลดงัไดวินจิฉยัขางตน ศาลปกครองกลางจงึมคํีาสัง่ไมรบัคําฟองของผูฟองคดท้ัีงสอง
ไวพิจารณาและใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ ใหคืนคาธรรมเนียมศาลทั้งหมดแกผูฟองคดี
ทั้งสอง และเมื่อศาลมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาแลว จึงไมจําตองมีคําสั่งเกี่ยวกับคําขอใหศาล
กําหนดวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษาของผูฟองคดีทั้งสองแตอยางใด
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๑๑๕

สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

ก.ค. - ส.ค. ๖๑ จุลนิติ

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่องเสร็จที ่๗๘๙/๒๕๖๑

เรื่อง หนาที่และอํานาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติตามบทเฉพาะกาล
 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
 แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑. ขอเท็จจริงโดยสรุป
   สาํนกังานคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแหงชาติไดมหีนงัสอื ดวนมาก ที ่สม ๐๐๐๑/๓๔๔ 
ลงวันที ่๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ถงึสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรปุความไดวาโดยทีพ่ระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ใชบังคับเมื่อวันที่ ๑๓ 
ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยมาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง บัญญัติใหประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและ
กรรมการสิทธิมนษุยชนแหงชาติซึง่ดาํรงตําแหนงอยูในวันกอนวันทีพ่ระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญ
นีใ้ชบงัคบัพนจากตาํแหนงนบัแตวนัทีพ่ระราชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูนีใ้ชบงัคบั แตใหยงัคงปฏบิตัิ
หนาที่ตอไปจนกวาประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ที่แตงตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่
   คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในฐานะองคกรกลางบริหารงานบุคคลในการประชุม 
ครัง้ที ่๑/๒๕๖๑ เมือ่วนัจนัทรที ่๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ ไดพจิารณาเก่ียวกบัการดําเนนิการเลือกสรรผูมา
ดาํรงตําแหนงทีป่รกึษาสํานกังานคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแหงชาติ ดานสทิธมินษุยชน (นกัวชิาการ
สิทธิมนุษยชนทรงคุณวุฒิ) ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดมีมติโดยอาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา ๔๙ (๒) แหงพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ใหตําแหนงที่ปรึกษาสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติดานสิทธิมนุษยชน 
(นักวิชาการสิทธิมนุษยชน) ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิเปนตําแหนงเทยีบเทาตําแหนงประเภท
บริหารระดับสูง (รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ) เฉพาะเพ่ือประโยชนในการ
สัง่บรรจแุละแตงตัง้ตามมาตรา ๕๔ (๒) แหงพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยคณะกรรมการ
สทิธมินษุยชนแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๐ แตมปีระเดน็พจิารณาเกีย่วกบัการดาํเนนิการเลอืกสรรผูมาดาํรง
ตําแหนงดังกลาว โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีความเห็นเปน ๒ แนวทาง ดังนี้
  แนวทางทีห่นึง่ เหน็วา ประธานกรรมการสิทธมินษุยชนแหงชาติและกรรมการสิทธมินษุยชนแหงชาติ
ที่พนจากตําแหนงและอยู ปฏิบัติหนาที่ต อไปจนกวาประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
และกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติที่แตงตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ตามมาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง
แหงพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ นัน้ 
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ก.ค. - ส.ค. ๖๑๑๑๖

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่องเสร็จที ่๗๘๙/๒๕๖๑

จุลนิติ

ยังสามารถใชอํานาจดําเนินการเลือกสรรและบรรจุแตงตั้งขาราชการสํานักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติในตําแหนงดังกลาวไดตามมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ดังกลาว เนื่องจากไมมีกฎหมายกําหนดหามมิใหดําเนินการแตอยางใด
   แนวทางท่ีสอง เห็นวา ประธานกรรมการสิทธิมนษุยชนแหงชาติและกรรมการสิทธมินษุยชน
แหงชาติที่พนจากตําแหนงและอยูปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
และกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติที่แตงตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ตามมาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง
แหงพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ นัน้ 
ไมสมควรใชอาํนาจเลอืกสรรและบรรจแุตงตัง้ขาราชการสาํนักงานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหงชาติ
ในตําแหนงดงักลาว ตามมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญดงักลาว เน่ืองจากพนจาก
ตําแหนงแลว และสมควรปฏิบัติหนาที่ตอไปเทาที่จําเปน
   ดังน้ัน สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ จึงขอหารือวากรณีดังกลาว 
ประธานกรรมการสิทธมินษุยชนแหงชาติและกรรมการสิทธมินษุยชนแหงชาติท่ีพนจากตําแหนงและ
อยูปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติที่แตงตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ตามมาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ นัน้ สามารถใชอาํนาจดําเนนิการ
เลอืกสรรและบรรจุแตงตัง้ขาราชการสํานกังานคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหงชาติตามมาตรา ๕๔ 
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวไดหรือไม อยางไร

๒. ประเด็นพิจารณาวินิจฉัย
   คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑) ไดพิจารณาขอหารือของสํานักงานคณะกรรมการ
สทิธมินษุยชนแหงชาติ โดยมีผูแทนจากสํานกันายกรัฐมนตรี (สาํนกังาน ก.พ.) และผูแทนสาํนกังาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เปนผูชี้แจงขอเท็จจริงแลว มีความเห็นวา โดยที่มาตรา ๖๐ 
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ไดบัญญัติใหประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติซึ่งดํารง
ตําแหนงอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีใชบังคับพนจากตําแหนงนับแตวันที่
พระราชบัญญติัประกอบรัฐธรรมนูญนีใ้ชบงัคับ แตใหยงัคงปฏิบตัหินาท่ีตอไปจนกวาประธานกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติที่แตงตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ การที่
มาตรา ๖๐ แหงพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูดงักลาวบญัญตัใิหคณะกรรมการสิทธมินษุยชน
แหงชาตทิีพ่นจากตาํแหนงยงัคงปฏบิตัหินาทีต่อไปไดโดยมไิดกาํหนดเงือ่นไขหรอืขอจาํกดัใด ๆ  ไว ดงันัน้ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติชุดเดิมซึ่งยังคงอยูปฏิบัติหนาท่ีตอไปจึงมีหนาท่ีและอํานาจ
ทัง้หมดท่ีคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหงชาติมอียูตามพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
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   อยางไรก็ตาม ปรากฏตามหนังสือหารือของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ไดความวา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติท้ังสองฝายตางมีความเห็นวาสามารถใชอํานาจ
ดําเนินการเลือกสรรและบรรจุแตงตั้งขาราชการสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ตามมาตรา ๕๔ แหงพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูดงักลาวได เพยีงแตมขีอโตแยงระหวางกนั
วาสมควรใชอํานาจนั้นหรือไม ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) พิจารณาแลวเห็นวาการจะ
สมควรใชอํานาจนั้นหรือไม เพียงใด ยอมอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
โดยแท คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) ไมสามารถพิจารณาแทนได
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ก.ค. - ส.ค. ๖๑๑๑๘

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่องเสร็จที ่๗๘๙/๒๕๖๑

จุลนิติ

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่องเสร็จที ่๑๓๔๐/๒๕๖๐

เร่ือง  การตีความคําวา “ซากสัตว” ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙  
 และพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ (กรณี salami แฮม ไสกรอก
 และขาหมูรมควัน)

๑. ขอเท็จจริงโดยสรุป
   กรมปศสัุตว ไดมีหนังสือที ่กษ ๐๖๐๔/๒๑๔๓๘ ลงวนัท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถงึสาํนกังาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ความวา ดวยกรมปศุสัตวไดแจงใหผู ประกอบการนําเขาสินคาปศุสัตว
ประเภท salami แฮม ไสกรอกและขาหมูรมควัน ตองปฏิบัติภายใตกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว 
โดยถือวาสินคาดังกลาวเปนซากสัตวตามคํานิยามในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว 
พ.ศ. ๒๔๙๙ เพราะผลิตมาจากรางกายหรือสวนของรางกายสัตวที่ตายแลว และยังไมแปรสภาพ
เปนอาหารสุก แตเนื่องจากผูประกอบการนําเขาสินคาประเภทดังกลาวมีขอสงสัยในการตีความของ
กรมปศุสัตววาถูกตองหรือไม เพราะผูประกอบการมีความเห็นวาสินคาประเภท salami แฮม ไสกรอก
และขาหมูรมควันนั้น เปนอาหารสุก เหตุที่กรมปศุสัตวถือวาสินคาประเภท salami แฮม ไสกรอก
และขาหมูรมควัน เปนซากสัตวเพราะสินคาดังกลาวผลิตมาจากรางกายหรือสวนของรางกายสัตว
ทีต่ายแลว และยงัไมแปรสภาพเปนอาหารสุก ถงึแมจะผานกระบวนการผลิตโดยใชความรอนทีอ่ณุหภมูิ 
๖๘ องศาเซลเซียส แตอณุหภูมดิงักลาวยังไมเพียงพอท่ีจะสามารถทําลายเช้ือโรคระบาดไดหมดทุกชนิด 
ซึง่ความรอนทีส่ามารถทาํลายเชือ้โรคระบาดไดหมดท่ีหนวยงานในระดับสากลทีเ่กีย่วของ เชน ขอกาํหนด
รวมขององคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) องคการอนามัยโลก (WHO) และ
องคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศ (OIE) กําหนดไว คือ อุณหภูมิ ๗๐ องศาเซลเซียสที่แกนกลาง
ของสนิคา นอกจากนีย้งัมีขอกาํหนดขององคการโรคระบาดสตัวระหวางประเทศกาํหนดวา ในการทาํลาย
เชื้อโรคระบาดชนิด FMD virus ในซากสัตว ใหใชความรอนอุณหภูมิที่แกนกลางของซากสัตว
ไมนอยกวา ๗๐ องศาเซลเซียส เปนเวลา ๓๐ นาที และจากงานวิจัยของ OIE ระบุวา เชื้อโรคระบาด
บางชนดิ เชน โรคปากและเทาเปอย (FMD virus) โรคอหวิาตสกุรอฟัรกินั (African swine fever virus) 
โรคอหิวาตสุกร (Classical swine fever virus) สามารถมีชีวิตอยูในสินคาประเภทดังกลาวไดนาน
ถึง ๓๙๙ วัน
   กรมปศุสัตวจึงขอหารือวา สินคาประเภท salami แฮม ไสกรอกและขาหมูรมควัน
เปนซากสัตวตามคํานิยามในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ หรือไม
และสินคาดังกลาวถือเปนซากสัตวตามคํานิยามในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว
พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือไม เพื่อที่กรมปศุสัตวจะไดใชเปนบรรทัดฐานและยึดถือเปนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
สินคาประเภทดังกลาวตอไป

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่องเสร็จที ่๑๓๔๐/๒๕๖๐
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ก.ค. - ส.ค. ๖๑ จุลนิติ

๒. ประเด็นพิจารณาวินิจฉัย
   คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) ไดพิจารณาขอหารือของกรมปศุสัตว โดยมีผูแทน
กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร) ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ (สํานักงานปลัดกระทรวง
กรมปศสุตัว และสาํนกังานมาตรฐานสนิคาเกษตรและอาหารแหงชาต)ิ และผูแทนกระทรวงสาธารณสขุ 
(สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา) เปนผูชี้แจงขอเท็จจริงแลวมีความเห็นในแตละประเด็น ดังนี้
   ประเด็นที่หนึ่ง สินคาประเภท salami แฮม ไสกรอก และขาหมูรมควัน เปนซากสัตว
ตามคํานิยามในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ หรือไมนั้น เห็นวา 
มาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ ไดกําหนดนิยามคําวา “ซากสัตว”
หมายความวารางกายหรือสวนของรางกายสัตวที่ตายแลว และยังไมไดแปรสภาพเปนอาหารสุก 
หรอืสิง่ประดิษฐสาํเร็จรปู และใหหมายความรวมถึงงา เขา และขน ทีไ่ดตดัออกจากสัตวขณะมีชวีติ
และยังไมไดแปรสภาพเปนสิ่งประดิษฐสําเร็จรูปดวย ปญหานี้จึงมีประเด็นที่ตองพิจารณาวา สินคา
ประเภท salami แฮม ไสกรอก และขาหมูรมควัน ไดมีการแปรสภาพเปนอาหารสุกแลวหรือไม 
ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) ไดเคยวินิจฉัยไวแลวในเรื่องเสร็จที่ ๑๘๖/๒๕๕๖ วา 
การแปรสภาพเปนอาหารสุกหมายความวา สิ่งนั้นสามารถเปนอาหารไดทันที สวนการแปรสภาพ
เปนสิ่งประดิษฐสําเร็จรูปคือการนําสิ่งใด ๆ มาเปลี่ยนแปลงลักษณะโดยทําใหเปนสิ่งใหมขึ้น
จนสามารถใชส่ิงประดษิฐใหมนัน้เองเปนประโยชนอยางใดอยางหนึง่ไดทนัท ีหากลกัษณะและสภาพ
ของสิง่ทีไ่ดผานกรรมวธิดีงักลาวแลว แตยังไมอาจใชเปนประโยชนอยางใดอยางหนึง่ไดทนัท ีและจะ
ตองนาํไปดาํเนนิกรรมวธิขีัน้ตอไปอกีจงึจะใชรบัประทานเปนอาหารหรอืเปนสิง่ประดษิฐสาํเรจ็รปูได
สิ่งนั้นจะไมเปนอาหารสุกหรือเปนส่ิงประดิษฐสําเร็จรูป แตเปน “ซากสัตว” ตามความหมายใน
มาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙
   จากปญหาที่หารือมานี้ปรากฏขอเท็จจริงวา กรมปศุสัตวไมเคยกําหนดวาการแปรสภาพ
เปนอาหารสุกตองผานความรอนที่อุณหภูมิเทาใดจึงจะถือเปนอาหารสุก ผูประกอบการที่นําเขาสินคา
ประเภท salami แฮม ไสกรอก และขาหมูรมควันจึงไมเคยตองขออนุญาตจากกรมปศุสัตว ดังนั้น
สินคาดังกลาวจะเปนซากสัตวตามคํานิยามในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว 
พ.ศ. ๒๔๙๙ หรอืไม นัน้ เปนปญหาขอเท็จจรงิทีจ่ะตองพจิารณาเกีย่วกบัการแปรสภาพเปนอาหารสกุ
เพื่อนํามาใชวินิจฉัยกับสินคาแตละประเภท
   ประเภทท่ีสอง สินคาประเภท salami แฮม ไสกรอกและขาหมูรมควัน เปนซากสัตว
ตามคํานิยามในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือไม นั้น เห็นวา 
มาตรา ๔ แหงพระราชบัญญตัโิรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ กาํหนดนยิามคาํวา “ซากสตัว” หมายความวา
รางกายหรือสวนของรางกายสัตวที่ตายแลว สิ่งใด ๆ ที่ไดจากสัตวที่มีชีวิตหรือสัตวที่ตายแลว และ
ใหหมายความรวมถึงอาหารสุกที่ทํา ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตวหรือส่ิงประดิษฐสําเร็จรูป
ที่ทําจากซากสัตวตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด ซึ่งเปนการใหความหมายของบทนิยามคําวา 
“ซากสัตว” ที่แตกตางไปจากบทนิยามตามพระราชบัญญัตโิรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ กลาวคือ
กาํหนดใหซากสตัวหมายความรวมถงึอาหารสกุทีท่าํ ประกอบ หรอืปรงุจากซากสตัวหรอืสิง่ประดษิฐ
สําเร็จรูปที่ทําจากซากสัตวตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดไวดวย
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บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่องเสร็จที ่๗๘๙/๒๕๖๑

จุลนิติ

   ดังนั้น กรณีตามท่ีหารือมานี้ การนํารางกายหรือสวนของรางกายสัตวที่ตายแลวมาทํา 
ประกอบ หรือปรุงเปน salami แฮม ไสกรอก และขาหมูรมควัน จะเปนซากสัตวตามความหมาย
ของนิยามในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือไมน้ัน เปนปญหา
ขอเท็จจริงที่อยูในอํานาจและหนาที่ของกรมปศุสัตวที่จะตองพิจารณากําหนดเกณฑใหชัดเจนวา
จะตองผานความรอนท่ีอุณหภูมิเทาใดท่ีกรมปศุสัตวประสงคจะปองกันและควบคุมการระบาด
ของโรค รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณก็ตองออกประกาศเพื่อกําหนดใหอาหารสุก
ดังกลาวเปนซากสัตว ที่จะตองอยูภายใตพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ.๒๕๕๘ เสียกอน
ดงันัน้ สนิคาประเภท salami แฮม ไสกรอก และขาหมูรมควันจึงไมเปนซากสัตว ตามมาตรา ๔ 
แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘
   อนึ่ง หากกรมปศุสัตวประสงคจะปองกันและควบคุมการระบาดของโรคในสินคาประเภท
ดังกลาว สมควรที่จะไดมีการออกประกาศกระทรวงตามบทนิยาม “ซากสัตว” ในมาตรา ๔ 
แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเร็วตอไป  

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่องเสร็จที ่๑๓๔๐/๒๕๖๐
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

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

บทนํา
  หากจะกลาวถึง “สิทธิในการย่ืนคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญของประชาชนผูที่ถูกละเมิดสิทธิ
หรือเสรีภาพท่ีรฐัธรรมนูญคุมครองไว” นัน้ ประเทศไทยไดนํามาบัญญตัไิวเปนครัง้แรกในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยบัญญัติไวในมาตรา ๒๑๒๑ ซึ่งมีหลักการสําคัญ คือ 
กาํหนดใหบคุคลซ่ึงถกูละเมิดสทิธหิรอืเสรีภาพท่ีรฐัธรรมนูญรบัรองไวมสีทิธยิืน่คาํรองตอศาลรัฐธรรมนูญ
วา “บทบัญญัตแิหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรฐัธรรมนูญ” แตเพือ่ปองกันไมใหมคีดใีนลกัษณะดงักลาว
ขึ้นสูศาลรัฐธรรมนูญมากจนเกินไป จึงกําหนดเง่ือนไขไวในมาตรา ๒๑๒ วรรคสอง วาการใชสิทธิ
ดงักลาวตองเปนกรณีที่ไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอื่นไดแลว กลาวคือ ไมสามารถใชสิทธิผานทางศาล 
ตามมาตรา ๒๑๑๒ หรือใชสิทธิผานทางผูตรวจการแผนดิน ตามมาตรา ๒๔๕ (๑)๓ หรือใชสิทธิผานทาง

 ๑รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ บัญญัติวา
    “มาตรา ๒๑๒ บคุคลซึง่ถกูละเมดิสทิธหิรอืเสรภีาพทีร่ฐัธรรมนญูนีร้บัรองไวมสีทิธยิืน่คาํรองตอศาลรฐัธรรมนญูเพือ่มคีาํวนิจิฉยั
วาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญได
   การใชสิทธิตามวรรคหน่ึงตองเปนกรณีที่ไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอื่นไดแลว ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ”  
 ๒รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ บัญญัติวา
  “มาตรา ๒๑๑ ในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแกคดีใด ถาศาลเห็นเองหรือคูความโตแยงพรอมดวยเหตุผลวา
บทบัญญัติแหงกฎหมายน้ันตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๖ และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น
ใหศาลสงความเห็นเชนวาน้ันตามทางการเพ่ือศาลรัฐธรรมนูญจะไดพจิารณาวินจิฉยั ในระหวางนัน้ใหศาลดําเนนิการพิจารณาตอไปได 
แตใหรอการพิพากษาคดีไวชั่วคราว จนกวาจะมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
   ในกรณีทีศ่าลรัฐธรรมนูญเหน็วาคาํโตแยงของคูความตามวรรคหนึง่ไมเปนสาระอนัควรไดรบัการวนิจิฉยั ศาลรฐัธรรมนญูจะไมรบั
เรื่องดังกลาวไวพิจารณาก็ได
   คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหใชไดในคดีทั้งปวง แตไมกระทบกระเทือนถึงคําพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดแลว”  
 ๓รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๔๕ (๑) บัญญัติวา
   “มาตรา ๒๔๕ ผูตรวจการแผนดินอาจเสนอเร่ืองตอศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองไดเมื่อเห็นวามีกรณีดังตอไปนี้
   (๑) บทบัญญตัแิหงกฎหมายใดมีปญหาเก่ียวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ใหเสนอเร่ืองพรอมดวยความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ 
และใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวนิิจฉยัโดยไมชกัชา ทัง้นี ้ตามพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนญูวาดวยวธิพีจิารณาของศาลรัฐธรรมนญู
      ฯลฯ   ฯลฯ”

สิทธิในการยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญของประชาชนสิทธิในการยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญของประชาชน
ผูที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุมครองไวผูที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุมครองไว
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สิทธิในการย่ืนคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญของประชาชนผูที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ
ที่รัฐธรรมนูญคุมครองไว

จุลนิติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตามมาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒)๔ อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ
ที่ผ านมาปรากฏวาคดีที่ประชาชนใชสิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๑๒ นั้น
ศาลรฐัธรรมนูญมคีาํส่ังยกคาํรอง ทัง้นี ้ เนือ่งจากการใชสทิธไิมเปนไปตามเง่ือนไขทีก่าํหนดไวในรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๑๒ วรรคสอง    
     สาํหรบัรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ ซึง่เปนรฐัธรรมนญูทีม่ผีลใชบงัคบั
อยูในปจจุบัน นั้น ไดบัญญัติเรื่องสิทธิในการยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญของประชาชนที่ถูกละเมิด
สิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุมครองไวในมาตรา ๒๑๓๕ ซึ่งเมื่อพิจาณาเปรียบเทียบกับสิทธิดังกลาว
ที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒๖ จะเห็นไดวา
มีความแตกตางกันในสาระสําคัญเก่ียวกับ “วัตถุแหงการตรวจสอบ” กลาวคือ ตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน มาตรา ๒๑๓ กําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจตรวจสอบ 
“การกระทาํขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญู” ซึง่มขีอบเขตท่ีกวางกวาบทบัญญตัมิาตรา ๒๑๒ ของรฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ ทีก่าํหนดใหศาลรฐัธรรมนูญมอีาํนาจตรวจสอบ “บทบญัญตัิ
แหงกฎหมายขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญู” ดงันัน้ สทิธิของประชาชนในการย่ืนคาํรองตอศาลรัฐธรรมนูญ
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบันจึงเปนการขยายขอบเขตในการคุมครองสิทธิหรือ
เสรีภาพใหกวางขึ้นมากกวาสิทธิดังกลาวที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ ทั้งนี้ การใชสิทธิตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๑๓ นั้น ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของ

 ๔รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา
  “มาตรา ๒๕๗ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
       ฯลฯ   ฯลฯ
  (๒) เสนอเร่ืองพรอมดวยความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีทีเ่หน็ชอบตามท่ีมผีูรองเรียนวาบทบัญญตัแิหงกฎหมายใดกระทบ
ตอสิทธิมนุษยชนและมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ
       ฯลฯ   ฯลฯ”  
 ๕รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๓ บัญญัติวา
   “มาตรา ๒๑๓ บคุคลซึง่ถกูละเมิดสทิธหิรอืเสรีภาพทีร่ฐัธรรมนูญคุมครองไวมสีทิธยิืน่คาํรองตอศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือมีคาํวนิจิฉยั
วาการกระทาํนัน้ขัดหรอืแยงตอรฐัธรรมนูญ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ วธิกีาร และเงือ่นไขทีบ่ญัญตัไิวในพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
วาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ”  
 ๖ตารางเปรียบเทียบ “สิทธิในการย่ืนคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญของประชาชนผูที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญ
คุมครองไว” ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และ ๒๕๖๐

   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

 มาตรา ๒๑๒ บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่
รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวมีสิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อมีคําวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญได
 การใชสทิธติามวรรคหนึง่ตองเปนกรณทีีไ่มอาจใชสทิธิ
โดยวิธกีารอ่ืนไดแลว ทัง้นี ้ตามท่ีบญัญตัไิวในพระราชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ

 มาตรา ๒๑๓ บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ
ที่รัฐธรรมนูญคุมครองไวมีสิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ
เพือ่มคีาํวนิจิฉยัวาการกระทาํนัน้ขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญู
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ
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ก.ค. - ส.ค. ๖๑ ๑๒๓

คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

ศาลรัฐธรรมนูญ ในการน้ี คอลมัน คมความคิด เขม็ทศิรฐัธรรมนูญ จงึขอนําเสนอเร่ือง “สทิธใินการ
ยืน่คาํรองตอศาลรฐัธรรมนญูของประชาชนผูทีถ่กูละเมดิสทิธหิรอืเสรภีาพทีร่ฐัธรรมนญูคุมครองไว” ดงันี้ 
 รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย ไดวางหลกัการในการใชสทิธยิืน่คาํรองโดยตรงตอศาลรฐัธรรมนูญ
เพือ่ใหวินจิฉยัวาการกระทาํขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนูญไวในรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๒๑๓ 
โดยหลักเกณฑ วธิกีาร และเงือ่นไขในการใชสทิธดิงักลาว นัน้ ใหเปนไปตามพระราชบญัญตัปิระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ และปจจุบันไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธพีจิารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑๗ เปนท่ีเรียบรอยแลว โดยไดกาํหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการใชสิทธิยื่นคํารองโดยตรงตอศาลรัฐธรรมนูญของผูที่ถูก
ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุมครองไว ดังนี้   
 ๑. ผูมีสิทธิยื่นคํารอง
   ในการใชสทิธิยืน่คํารองใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉยัวาการกระทําขัดใดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนัน้ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๖ 
ไดกาํหนดใหบคุคลซึง่ถกูละเมิดสทิธหิรอืเสรีภาพโดยตรงและไดรบัความเดือดรอนหรอืเสยีหาย หรอื
อาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเน่ืองมาจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ
เทานั้น ที่จะมีสิทธิยื่นคํารองใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาการกระทํานั้นขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ 
  ๒. การยื่นคํารอง
    บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพจะตองยื่นคํารองตอผูตรวจการแผนดินเสียกอน ภายใน 
๙๐ วัน นับแตวันที่รูหรือควรรูถึงการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพดังกลาว เวนแตการละเมิดสิทธิหรือ
เสรีภาพนั้นยังคงมีอยูก็ใหยื่นคํารองไดตราบที่การละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพนั้นยังคงมีอยู โดยเมื่อไดรับ
คํารองแลวใหผูตรวจการแผนดินพิจารณายื่นคํารองตอศาลพรอมดวยความเห็นภายใน ๖๐ วัน นับแต
วันที่รับคํารองจากผูรอง โดยใหผูตรวจการแผนดินแจงผลการพิจารณาใหผูรองทราบภายใน ๑๐ วัน 
นบัแตวนัทีค่รบกาํหนดเวลาดังกลาว ในกรณทีีผู่ตรวจการแผนดนิมคีวามเห็นไมยืน่คาํรองตอศาลรฐัธรรมนูญ
หรือไมยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่รับคํารองจากผูรอง ใหผูถูกละเมิดสิทธิ
หรอืเสรีภาพย่ืนคาํรองตอศาลรัฐธรรมนูญภายใน ๙๐ วนั นบัแตวนัทีไ่ดรบัแจงความเห็นของผูตรวจการแผนดิน 
หรือวันที่พนกําหนดเวลาที่ผูตรวจการแผนดินไมยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ 
 ๓. วัตถุแหงการตรวจสอบ
   การใชสิทธิยืน่คาํรองตอศาลรฐัธรรมนูญของบคุคลซึง่ถกูละเมดิสทิธหิรอืเสรภีาพ นัน้ รฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๑๓ กําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจตรวจสอบการกระทําที่เปน
การละเมิดสทิธหิรอืเสรีภาพท่ีรฐัธรรมนูญคุมครองไว ทัง้นี ้ตามหลักเกณฑ วธิกีาร และเง่ือนไขท่ีบญัญตัไิว
ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ โดยพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๗ กําหนดวา
การกระทําที่เปนการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่จะยื่นใหศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบวาขัดหรือแยงตอ

 ๗ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๒ ก ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑.
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สิทธิในการย่ืนคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญของประชาชนผูที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ
ที่รัฐธรรมนูญคุมครองไว

จุลนิติ

รัฐธรรมนูญ นั้น ตองเปน “การกระทําที่เปนการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพอันเกิดจากการกระทําของ
หนวยงานของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐ หรือหนวยงานซึ่งใชอํานาจรัฐ”
   หากพิจารณาจากคําปรารภของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จะพบวามีเจตนารมณ
ในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอยางกวางขวาง ดังความที่วา “... การรับรอง ปกปอง 
และคุมครองสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยใหชัดเจนและครอบคลุมอยางกวางขวางยิ่งขึ้น
โดยถือวาการมีสทิธเิสรภีาพเปนหลัก การจาํกดัตดัสทิธเิสรภีาพเปนขอยกเวน…” เจตนารมณดงักลาว
ไดสะทอนผานบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๕ วรรคแรก ความวา 
“สทิธแิละเสรภีาพของปวงชนชาวไทย นอกจากทีบ่ญัญัตคิุมครองไวเปนการเฉพาะในรฐัธรรมนญูแลว 
การใดที่มิไดหามหรือจํากัดไวในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอื่น บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพ
ที่จะทําการนั้นไดและไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญ ตราบเทาท่ีการใชสิทธิหรือเสรีภาพ
เชนวานั้นไมกระทบกระเทือนหรือเปนอันตรายตอความม่ันคงของรัฐ ความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน และไมละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น” ดังนั้น สิทธิและเสรีภาพ
ทีร่ฐัธรรมนูญคุมครองไวจงึมขีอบเขตท่ีกวางขวาง กลาวคือ นอกจากสทิธแิละเสรภีาพทีบ่ญัญตัคิุมครอง
ไวในรัฐธรรมนญูโดยเฉพาะแลว ยงัรวมถงึสทิธแิละเสรภีาพทีร่ฐัธรรมนญูหรอืกฎหมายมไิดหามหรอื
จํากัดไวดวย
   ประเดน็ทีจ่ะตองพจิารณาตอไป คอื การกระทาํทีเ่ปนการละเมดิสทิธหิรอืเสรภีาพอันจะเปนเหตุ
ใหผู ที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพย่ืนคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือมีคําวินิจฉัยวาการกระทําขัด
หรอืแยงตอรฐัธรรมนญู นัน้ คอืการกระทําของบุคคลใด ซึง่กรณดีงักลาวน้ีตองพจิารณาจากพระราชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๗ ที่กําหนดวา 
“การใชสิทธิยื่นคํารองตองเปนการกระทําที่เปนการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพอันเกิดจากการกระทํา
ของหนวยงานของรัฐ เจาหนาทีข่องรัฐ หรอืหนวยงานซ่ึงใชอาํนาจรัฐ” ดงันัน้ การกระทําทีจ่ะเปนเหตุ
ใหผูถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพย่ืนคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญได จะตองเปนการกระทําของหนวยงาน
ของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐ หรือหนวยงานซ่ึงใชอํานาจรัฐ ไมใชการกระทําละเมิดของภาคเอกชนหรือ
ประชาชนทัว่ไป ดงันัน้ การคนหาความหมายของคาํวา “หนวยงานของรฐั” “เจาหนาท่ีของรฐั” และ 
“หนวยงานซึง่ใชอาํนาจรฐั” วามขีอบเขตแคไหน เพยีงใด จะทาํใหมคีวามเขาใจถงึวตัถแุหงการตรวจสอบ
ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
   เนือ่งจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
วธิพีจิารณาของศาลรัฐธรรมนญู พ.ศ. ๒๕๖๑ มไิดใหความหมายคําวา “หนวยงานของรัฐ” ไวโดยเฉพาะ 
ในการพิจารณาวาหนวยงานท่ีกระทําละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพเปนหนวยงานของรัฐหรือไม ควรอาศัย
บทนยิามตามทีก่ฎหมายกาํหนดไวมาใชเปนแนวทางในการพจิารณาประกอบกบัขอเทจ็จริงเปนรายกรณไีป 
เชน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ บัญญัติวา 
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา “กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอื่นและ
มีฐานะเปนกรม ราชการสวนภมูภิาค ราชการสวนทองถิน่ รฐัวสิาหกจิ องคการมหาชน หรอืหนวยงานอืน่
ของรัฐ และใหหมายความรวมถึงหนวยงานอื่นที่ใชอํานาจหรือไดรับมอบใหใชอํานาจทางปกครองหรือ
ใหดําเนินกิจการทางปกครองดวย”
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

   พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔
บัญญัติวา “หนวยงานของรัฐ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยาง
อื่นและมีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือ
หนวยงานอ่ืนของรัฐ และใหหมายความรวมถึงหนวยงานอื่นที่ใชอํานาจหรือไดรับมอบใหใชอํานาจ
ทางปกครองหรือใหดําเนินกิจการทางปกครองดวย 
   พระราชบัญญตัวิินยัการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔ บญัญตัวิา “หนวยงานของรัฐ” 
หมายความวา (๑) สวนราชการ (๒) รัฐวิสาหกิจ (๓) หนวยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง 
ศาลรฐัธรรมนญู องคกรอสิระตามรฐัธรรมนญู และองคกรอยัการ (๔) องคการมหาชน (๕) ทนุหมนุเวยีน
ที่มีฐานะเปนนิติบุคคล (๖) องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ (๗) หนวยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมาย
กําหนด
   สําหรับคําวา “เจาหนาท่ีของรัฐ” มีการบัญญัติความหมายไวในพระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนญูวาดวยการปองกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔ บญัญตัวิา ““เจาหนาที่
ของรัฐ” หมายความวา ขาราชการหรือพนกังานสวนทองถิน่ซึง่มตีาํแหนงหรอืเงนิเดอืนประจาํ ผูปฏบิตังิาน
ในหนวยงานของรัฐหรือในรัฐวิสาหกิจ ผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถ่ิน ผูชวยผูบริหารทองถิ่น 
และสมาชิกสภาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยลักษณะ
ปกครองทองที่ หรือเจาพนักงานอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ และใหหมายความรวมถึงกรรมการ 
อนุกรรมการ ลูกจางของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ และบุคคลหรือคณะบุคคล
บรรดาซึ่งมีกฎหมายกําหนดใหใชอํานาจหรือไดรับมอบใหใชอํานาจทางปกครองท่ีจัดตั้งขึ้นในระบบ
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอ่ืนของรัฐดวย แตไมรวมถึงผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ และคณะกรรมการ ป.ป.ช.”
   พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ บญัญตัวิา 
“เจาหนาท่ีของรัฐ” หมายความวา ขาราชการ พนักงานหรือลูกจางซ่ึงปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ 
และเจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่ และใหหมายความรวมถึงกรรมการ 
อนุกรรมการ และบุคคลหรือคณะบุคคลซ่ึงใชอํานาจหรือไดรับมอบใหใชอํานาจทางปกครองหรือ
ใหดําเนินกิจการทางปกครองดวย
   สวนคําวา “หนวยงานซ่ึงใชอํานาจรัฐ” นั้น เน่ืองจากยังไมมีกฎหมายฉบับใดบัญญัติ
ความหมายไวอยางชัดเจน แตไดมีการกําหนดไวในบทนิยามคําวา “หนวยงานของรัฐ” ใหหมายความ
รวมถึงหนวยงานอื่นที่ใชอํานาจหรือไดรับมอบใหใชอํานาจทางปกครองหรือใหดําเนินกิจการ
ทางปกครอง ดังนั้น คําวา “หนวยงานซึ่งใชอํานาจรัฐ” นาจะหมายถึงหนวยงานอื่นที่มิใชหนวยงาน
ของรัฐ แตเปนหนวยงานที่มีกฎหมายบัญญัติใหใชอํานาจทางปกครองหรือไดรับมอบใหใชอํานาจทาง
ปกครองหรือใหดาํเนนิกจิการทางปกครอง เชน สภาทนายความ แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาวศิวกร 
สภาวิชาชีพบัญชี เปนตน 
   มีประเด็นจะตองพิจารณาตอไปวาการกระทําที่เปนการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ นั้น จะตอง
เปนการกระทําละเมิดอันเน่ืองมาจากการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐ หรือ
หนวยงานซ่ึงใชอํานาจรัฐ หรือไม สําหรับประเด็นนี้ เห็นวาการกระทําละเมิดที่จะเปนเหตุใหผูที่
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ก.ค. - ส.ค. ๖๑๑๒๖

สิทธิในการย่ืนคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญของประชาชนผูที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ
ที่รัฐธรรมนูญคุมครองไว

จุลนิติ

ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพใชสิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญไดนั้น ควรเปนการกระทําละเมิด
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐ หรือหนวยงานซึ่งใชอํานาจรัฐ 
เพราะการกระทําละเมิดทีม่ใิชการกระทําอนัเน่ืองมาจากการปฏิบตัหินาทีต่ามบทบัญญตัขิองรัฐธรรมนูญ
หรอืกฎหมาย ยอมไมใชการใชอาํนาจมหาชน แตเปนการกระทําในลักษณะเฉพาะตัว และเปนคดีละเมิด
ระหวางเอกชนซึ่งมีฐานะเทาเทียมกัน ซึ่งเปนคดีที่ไมไดอยูในอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ         
 ๔. การกระทําที่เปนขอยกเวนมิใหศาลรัฐธรรมนูญรับคํารองไวพิจารณา
     พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
มาตรา ๔๗ นอกจากจะไดกําหนดลักษณะของการกระทําที่เปนมูลเหตุใหผูถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ
ใชสิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญแลว ยังไดกําหนดการกระทําที่เปนขอยกเวนไมใหศาลรัฐธรรมนูญ
รับคํารองไวพิจารณา จํานวน ๖ กรณี ดังนี้
    ๔.๑  การกระทําของรัฐบาล
         การกระทําของรัฐบาลเปนการใชอาํนาจตามรัฐธรรมนูญของคณะรัฐมนตรีกระทําการ
เกีย่วกบัความสมัพนัธกบัรัฐสภา เชน การตราพระราชกฤษฎกีายบุสภาผูแทนราษฎร ซึง่ศาลปกครอง
สงูสดุ ไดมคีาํสัง่ศาลปกครองสงูสดุ คดหีมายเลขดาํที ่ฟ.๕/๒๕๔๙ คดหีมายเลขแดงที ่ฟ.๓/๒๕๔๙ และ
ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๙/๒๕๔๙ วินิจฉัยวาเปนการกระทําของรัฐบาล หรือ
การใชดุลพินิจของคณะรัฐมนตรีในการตราพระราชกําหนดซึ่งเปนเรื่องการดําเนินการทางนโยบายที่
คณะรฐัมนตรตีองรบัผดิชอบตอรฐัสภา เปนการกระทาํของรฐับาล ทัง้น้ี ตามคาํวนิจิฉยัศาลรฐัธรรมนญู
ที ่๑๔/๒๕๔๖ หรอืการใชอาํนาจตามรฐัธรรมนญูของคณะรฐัมนตรกีระทําการเกีย่วกบัความสมัพนัธ
ระหวางประเทศ ดงัเชนกรณทีีค่ณะรัฐมนตรมีมีติเหน็ชอบใหนายกรฐัมนตรแีละผูทีเ่กีย่วของดาํเนนิการ
ลงนามความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุน ทั้งนี้ ตามคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๘/๒๕๕๐      
    ๔.๒  รฐัธรรมนูญหรอืกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญไดกาํหนดกระบวนการรองหรือผูมสีทิธิ
ขอใหศาลพิจารณาวินิจฉัยไวเปนการเฉพาะแลว
         ในกรณีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญไดกําหนดกระบวนการรอง
หรือผูมีสิทธิขอใหศาลพิจารณาวินิจฉัยไวเปนการเฉพาะแลว การดําเนินการเพื่อใหศาลคุมครองสิทธิ
หรือเสรีภาพของผูที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพจะตองดําเนินการตามกระบวนการท่ีรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญกําหนดไว   
   ๔.๓  กฎหมายบัญญัติขั้นตอนและวิธีการไวเปนการเฉพาะ และยังมิไดดําเนินการตาม
ขั้นตอนหรือวิธีการนั้นครบถวน
         ในกรณีที่กฎหมายไดบัญญัติขั้นตอนและวิธีการในการแกไขเยียวยาความเสียหายของ
ผูที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพไวเปนการเฉพาะแลว ผูที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพจะตองดําเนินการ
ตามข้ันตอนหรอืวิธกีารทีก่ฎหมายกาํหนดไวใหครบถวน เชน การอทุธรณ รองทกุข หรอืขอความเปนธรรม 
เพือ่ใหหนวยงานของรฐั หรอืเจาหนาทีข่องรฐั ไดใชอาํนาจในทางบรหิารในการแกไขเยยีวยาความเสยีหาย
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ก.ค. - ส.ค. ๖๑ ๑๒๗

คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

ใหแกผูทีถ่กูละเมดิสทิธหิรอืเสรภีาพกอน ในกรณทีีผู่ทีถ่กูละเมดิสทิธหิรอืเสรภีาพไดรบัการแกไขเยยีวยา
จนความเดือดรอนหรือความเสียหายหมดไป ผูที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพก็ไมมีความจําเปนตอง
มาขอใหศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของการกระทําที่เปนการละเมิดสิทธิ
หรือเสรีภาพอีกตอไป  
    ๔.๔  เรื่องที่อยู ในระหวางการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลอ่ืน หรือเรื่องที่ศาลอ่ืน
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงที่สุดแลว
        เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดบัญญัติใหศาลรัฐธรรมนูญเปนศาลที่มี
เขตอาํนาจเฉพาะ กลาวคอื ศาลรฐัธรรมนญูจะมหีนาทีแ่ละอํานาจในการวนิิจฉยัเฉพาะคดทีีร่ฐัธรรมนญู
หรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบัญญัติไวเทาน้ัน ดังนั้น ศาลรัฐธรรมนูญจึงไมมีหนาที่และ
อํานาจไปวินิจฉัยคดีที่อยูในเขตอํานาจของศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือศาลทหาร และในกรณีที่
ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือศาลทหาร ไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงที่สุดแลว คูความในคดีหรือ
บคุคลซึง่ถกูโตแยงสทิธติามคาํพพิากษาหรอืคาํสัง่อนัถงึทีส่ดุ จะมายืน่คาํรองใหศาลรฐัธรรมนญูตรวจสอบ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอื่นไมได  
    ๔.๕  การกระทําของคณะกรรมการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๒
         ในกรณีที่มีปญหาเก่ียวกับหนาที่และอํานาจระหวางศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือ
ศาลทหาร รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๙๒ บัญญัติใหพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดโดย
คณะกรรมการวนิิจฉยัชีข้าดอาํนาจหนาทีร่ะหวางศาล โดยคณะกรรมการฯ ประกอบดวยประธานศาลฎกีา 
เปนประธาน ประธานศาลปกครองสูงสดุ หวัหนาสาํนกัตลุาการทหาร และผูทรงคุณวฒุอิืน่อกีไมเกนิสีค่น 
เปนกรรมการ โดยคําวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ ใหเปนที่สุด ทั้งนี้ หลักเกณฑและวิธีการชี้ขาดปญหา
เกี่ยวกับหนาที่และอํานาจระหวางศาล ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติวาดวยการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจ
หนาที่ระหวางศาล พ.ศ. ๒๕๔๒  
    ๔.๖  การกระทําที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
คณะกรรมการตลุาการศาลปกครอง คณะกรรมการตลุาการทหาร รวมถงึการดาํเนนิการเกีย่วกบัวนิยัทหาร
         การบริหารงานบุคคลและการดําเนินการทางวินัยของศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือ
ศาลทหาร ใหเปนหนาทีแ่ละอาํนาจขององคกรบรหิารงานบคุคลของแตละศาล ใหสามารถดาํเนนิการได
โดยอสิระและปราศจากการแทรกแซงจากองคกรอืน่ ทัง้นี ้เพือ่ใหผูพพิากษาและตลุาการมอีสิระในการ
พิจารณาพิพากษาคดีตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย อันจะทําใหการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเปนไป
ดวยความบริสุทธิ์และยุติธรรม นอกจากนี้ การดําเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร ซึ่งเปนหลักสําคัญในการ
ปกครองทหารเพื่อใหทหารมีความเปนระเบียบเรียบรอยและมีความเปนเอกภาพ จึงมีลักษณะเฉพาะ
ตามเหตุผลและความจําเปนของอาชีพและเปนขอยกเวนในการตรวจสอบโดยองคกรตุลาการ      
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สิทธิในการย่ืนคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญของประชาชนผูที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ
ที่รัฐธรรมนูญคุมครองไว

จุลนิติ

บทสรุป
  ตามท่ีไดกลาวมาโดยลําดับจะพิจารณาเห็นไดวา “สิทธิในการย่ืนคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ
ของประชาชนผูทีถ่กูละเมิดสทิธิหรือเสรีภาพท่ีรฐัธรรมนูญคุมครองไว” เปนสทิธขิองประชาชนในการ
เขาถึงกระบวนการยุติธรรมประการหน่ึง โดยกําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจในการตรวจสอบ
การกระทําของหนวยงานของรัฐ เจาหนาทีข่องรัฐ หรือหนวยงานซ่ึงใชอาํนาจรัฐ วาขดัหรือแยงตอรฐัธรรมนูญ
หรือไม ซึ่งเปนการขยายความคุมครองสิทธิหรือเสรีภาพของประชาชนใหกวางขวางข้ึนกวาในอดีต
ทีผ่านมาจึงถอืเปนหลักการท่ีใหความสําคญัในการคุมครองสิทธแิละเสรีภาพของประชาชนตามหลักการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย
  อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขของการใชสิทธิยื่นคํารองให
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาการกระทําของหนวยงานของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐ หรือหนวยงานซ่ึงใช
อํานาจรัฐ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น อาจจะมีประเด็นปญหาในทางกฎหมาย
วาการกระทาํในลักษณะใดที่จะเปนเหตุใหบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพสามารถยื่นคํารอง
ตอศาลรัฐธรรมนูญได เพราะการกระทําละเมิดของหนวยงานของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐ หรือหนวยงาน
ซึง่ใชอาํนาจรฐั อนัเกิดจากการใชอาํนาจตามกฎหมาย หรอืจากกฎ หรอืคาํสัง่ทางปกครอง หรอืคาํสัง่อืน่นัน้ 
เปนคดีพิพาทที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ประกอบกับเมื่อพิจารณาการกระทํา
ที่เปนขอยกเวนมใิหศาลรัฐธรรมนูญรับคํารองไวพิจารณาดวยแลว ยิ่งทําใหชองทางในการเสนอคดีตอ
ศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๑๓ เปนไปไดยากในความเปนจริง 
ดงันัน้ ประเด็นปญหาดังกลาวมาน้ี คงตองรอความชัดเจนจากคําวนิจิฉยัหรอืคาํสัง่ของศาลรัฐธรรมนญู
ในการวางบรรทัดฐานในเรื่องดังกลาวตอไป 
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มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Re f lection

จุลนิติ

¹ÒÂÇÃªÑÂ  áÊ¹ÊÕÃÐ
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

ความนํา

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ นั้น อาจกลาวไดวาเปนรัฐธรรมนูญ
ฉบับแรกของไทยท่ีไดมีการบัญญัติเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมไวในรัฐธรรมนูญ โดยไดบัญญัติ
ไวในมาตรา ๗๗ กลาวคือ “รัฐตองจัดใหมีแผนพัฒนาการเมือง จัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ และพนักงานหรือลูกจางอื่นของรัฐ เพื่อปองกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ และเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่” แตอยางไรก็ตาม 
บทบัญญัติมาตรา ๗๗ ดังกลาว ก็ยังขาดสภาพบังคับ เพราะยังไมมีบทกําหนดโทษในกรณีหากมีการ
ฝาฝนมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมดังกลาวแลว ผูกระทําจะไดรับโทษอยางไร อีกทั้งไมได
กําหนดใหมีหนวยงานที่มีหนาที่กํากับดูแลการจัดทําประมวลจริยธรรมและการคุมครองการละเมิด
ประมวลจรยิธรรม รวมทัง้ยงัขาดความชดัเจนในการสงเสรมิใหผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืง ขาราชการ 
และเจาหนาที่ของรัฐ มีจิตสํานึกดานจริยธรรมและจิตสํานึกที่ดี จึงทําใหการขับเคล่ือนภารกิจ
ดานการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในอดีตที่ผานมานั้นยังไมสัมฤทธิ์ผลเทาที่ควร
 ดังนั้น เพื่อแกไขขอบกพรองดังกลาว ตอมารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ จึงไดกําหนดให “มาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
ขาราชการ หรือเจาหนาทีข่องรัฐแตละประเภทใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมท่ีกาํหนดข้ึน...” และตาม
มาตรา ๒๘๐ ไดกําหนดให “...ผูตรวจการแผนดินมีอํานาจเสนอแนะหรือใหคําแนะนําในการ
จดัทาํหรอืปรบัปรงุประมวลจรยิธรรม สงเสรมิใหผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืง ขาราชการ และเจาหนาที่
ของรัฐ ใหมีจิตสํานึกในดานจริยธรรม...” รวมถึงมาตรา ๒๗๙ วรรคสาม ไดกําหนดให “การฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่งถือวาเปนการกระทําความผิดทางวินัย
ในกรณทีีผู่ดาํรงตาํแหนงทางการเมืองฝาฝนหรอืไมปฏิบตัติาม ใหผูตรวจการแผนดนิรายงานตอรฐัสภา 
คณะรัฐมนตรี หรือสภาทองถิ่นที่เกี่ยวของ แลวแตกรณี และหากเปนการกระทําผิดรายแรง ใหสงเรื่อง
ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติพิจารณาดําเนินการ โดยใหถือเปนเหตุ
ที่จะถูกถอดถอนออกจากตําแหนงตามมาตรา ๒๗๐” 

คดีเก่ียวกับกรณีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง 
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐
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คดีเกี่ยวกับกรณีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง 
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

จุลนิติ

 ในเร่ืองนี้ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญ
ฉบับปจจุบัน จึงไดบัญญัติหลักการเก่ียวกับมาตรฐานทางจริยธรรมไวในมาตรา ๒๑๙ โดยกําหนดให
ศาลรัฐธรรมนูญและองคกรอิสระรวมกันกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นใชบังคับแกตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ ผูวาการตรวจเงินแผนดิน และหัวหนาหนวยงาน
ธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองคกรอิสระ โดยมาตรฐานทางจริยธรรมตองคลอบคลุมถึงการรักษา
เกียรติภมูแิละผลประโยชนของชาติ และตองระบุใหชดัแจงดวยวาการฝาฝนหรือไมปฏบิตัติามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมใดมีลักษณะรายแรง ทั้งนี้ ในการจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมใหรับฟงความคิดเห็น
ของสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีประกอบดวย เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว
ใหใชบังคับได โดยใหใชบังคับแกสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีดวย 
แตไมหามสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือคณะรัฐมนตรีที่จะกําหนด
จริยธรรมเพิ่มขึ้นใหเหมาะสมกับการปฏิบัติหนาท่ีของตน แตตอง
ไมขดัหรอืแยงกับมาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว ซึง่ตามบทเฉพาะกาล 
มาตรา ๒๗๖ กาํหนดใหศาลรฐัธรรมนญูและองคกรอสิระตองดาํเนนิการ
ใหมมีาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาวภายใน ๑ ป นับแตวันที่ประกาศใช
รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๖๐ หากดําเนินการไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว
ใหตลุาการศาลรัฐธรรมนูญและผูดาํรงตําแหนงในองคกรอิสระพนจากตําแหนง ซึง่ปจจบุนัศาลรฐัธรรมนญู
และองคกรอสิระไดรวมกนักาํหนด “มาตรฐานทางจรยิธรรมของตลุาการศาลรฐัธรรมนญูผูดาํรงตาํแหนง
ในองคกรอิสระ ผูวาการตรวจเงินแผนดิน และหัวหนาหนวยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญ
และองคกรอิสระ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้นใชบังคับ โดยไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว เมื่อวันที่ ๓๐ 
มกราคม ๒๕๖๑ ในสวนสภานิติบัญญัติแหงชาติก็ไดตรา “ขอบังคับวาดวยประมวลจริยธรรม
ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติและกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๑” ขึ้นใชบังคับ โดยไดประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแลวเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ผานมา
 ทั้งนี้ นอกจากการบัญญัติหลักการเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาวแลว รัฐธรรมนูญ
ฉบับปจจุบันยังไดเพิ่มเติมหลักการเก่ียวกับการกําหนดใหผู ดํารงตําแหนงตามที่รัฐธรรมนูญ
กําหนดอาจถูกดําเนินคดีเกี่ยวกับหากกรณีมีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
อยางรายแรงตอศาลฎีกา รวมถึงการกําหนดบทลงโทษกรณีที่บุคคลผูนั้นถูกศาลฎีกาพิพากษา
วามีพฤติการณฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง โดยไดบัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๕ มาตรา ๒๓๖ และมาตรา ๒๓๗ ซึ่งหลักเกณฑดังกลาวมีสาระสําคัญ ดังนี้

 ๑) บุคคลที่อาจถูกดําเนินคดีอาญาตอศาลฎีกา
   แมวามาตรฐานทางจริยธรรม ตามมาตรา ๒๑๙ จะใชบังคับแกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ ผูวาการตรวจเงินแผนดิน หัวหนาหนวยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญ 
และองคกรอิสระ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีก็ตาม แตบุคคล
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ที่อาจถูกดําเนินคดีเก่ียวกับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง
ตอศาลฎีกา ตามมาตรา ๒๓๕ วรรคหนึ่ง (๑) ไดแก 
     (๑)  ผูดาํรงตําแหนงทางการเมืองเฉพาะท่ีบญัญตัไิวในพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
    (๒) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
     (๓) ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ และ 
     (๔) ผูวาการตรวจเงินแผนดิน
   จากบทบญัญตัดิงักลาว แมมาตรฐานทางจรยิธรรม ตามมาตรา ๒๑๙ จะใชบงัคบัแกหวัหนา
หนวยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองคกรอิสระดวยก็ตาม แตหัวหนาหนวยงานธุรการของ
ศาลรัฐธรรมนูญและองคกรอิสระ นั้น ก็ไมใชบุคคลที่อาจถูกดําเนินคดีเกี่ยวกับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรงตอศาลฎีกา 
   ขอพิจารณา
   บุคคลท่ีอาจถูกดําเนินคดีเก่ียวกับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
อยางรายแรงตอศาลฎีกากรณี “ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเฉพาะท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยการปองกนัและปราบปรามการทุจรติ” ไดแก ผูดาํรงตําแหนงใดบาง นัน้
จะตองพิจารณา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔ ซึง่ไดกาํหนดบทนยิามของ “ผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืง” วาหมายถงึผูดาํรง
ตําแหนงใน ๖ ตําแหนง ดังตอไปนี้
    (๑) นายกรัฐมนตรี
    (๒) รัฐมนตรี
    (๓) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
    (๔) สมาชิกวุฒิสภา
        (๕)     ขาราชการการเมืองอ่ืนนอกจาก  (๑)  และ  (๒)  ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมือง
    (๖) ขาราชการรัฐสภาฝายการเมืองตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการรัฐสภา
    สวน “ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ” ตามมาตรา ๒๓๕ ไดแก กรรมการการเลอืกตั้ง
ผูตรวจการแผนดิน กรรมการตรวจเงินแผนดิน และกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ แตไมรวมถึง
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เนื่องจากรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๕ อยูภายใต
บังคับมาตรา ๒๓๖ ซึ่งมาตรา ๒๓๖ ไดบัญญัติขั้นตอนการดําเนินคดีกรณีท่ีกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ มีพฤติการณฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
อยางรายแรงไวเปนการเฉพาะแลว
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ก.ค. - ส.ค. ๖๑๑๓๒

คดีเกี่ยวกับกรณีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง 
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

จุลนิติ

    ดังนั้น บุคคลที่อาจถูกดําเนินคดีเกี่ยวกับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมอยางรายแรงตอศาลฎีกา จึงไดแกผูดํารงตําแหนงตอไปนี้
    (๑) นายกรัฐมนตรี
    (๒) รัฐมนตรี
    (๓) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
    (๔) สมาชิกวุฒิสภา
     (๕)  ขาราชการการเมอืงอืน่นอกจากนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรตีามกฎหมายวาดวยระเบยีบ
ขาราชการการเมือง
    (๖) ขาราชการรัฐสภาฝายการเมืองตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการรัฐสภา
     (๗) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
    (๘) กรรมการการเลือกตั้ง 
    (๙) ผูตรวจการแผนดิน 
    (๑๐) กรรมการตรวจเงินแผนดิน 
    (๑๑) กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
    (๑๒) ผูวาการตรวจเงินแผนดิน และ
    (๑๓) กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

 ๒) ผูมีสิทธิเสนอคดีตอศาลฎีกา 
   ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรสงสัยหรือการกลาวหาวาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเฉพาะที่
บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๖๑ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ หรือผูวาการตรวจเงินแผนดิน 
มีพฤติการณฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง ใหคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทจุรติแหงชาต ิไตสวนขอเทจ็จรงิ และหากมมีตดิวยคะแนนเสยีงไมนอยกวาก่ึงหนึง่
ของกรรมการทัง้หมดเทาทีม่อียูเห็นวาผูนัน้มพีฤตกิารณฝาฝนหรอืไมปฏบิตัติามมาตรฐานทางจรยิธรรม
อยางรายแรงตามท่ีไตสวน ใหเสนอเร่ืองตอศาลฎีกาเพ่ือวินิจฉัย๑ ดังนั้น คณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ จึงเปนผูมีสิทธิเสนอคดีตอศาลฎีกาในกรณีผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองเฉพาะที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ 
หรือผูวาการตรวจเงนิแผนดนิ มพีฤตกิรรมฝาฝนหรอืไมปฏบิตัติามมาตรฐานทางจรยิธรรมอยางรายแรง
  โดยในกรณีที่กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ มีพฤติการณฝาฝนหรือ                 
ไมปฏิบตัติามมาตรฐานทางจรยิธรรมอยางรายแรง นัน้ รฐัธรรมนญูไดกาํหนดใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภาจํานวนไมนอยกวา ๑ ใน ๕ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด                
เทาที่มีอยูของทั้งสองสภาหรือประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวา ๒๐,๐๐๐ คน มีสิทธิเขาชื่อ

    ๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๓๕ วรรคหนึ่ง (๑).
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ก.ค. - ส.ค. ๖๑ ๑๓๓

มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Re f lection

จุลนิติ

กลาวหาวา กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมอยางรายแรง โดยยื่นตอประธานรัฐสภาพรอมดวยหลักฐานตามสมควร หากประธาน
รัฐสภาเห็นวามีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําตามที่ถูกกลาวหา ใหประธานรัฐสภาเสนอเรื่องไปยัง
ประธานศาลฎีกาเพื่อตั้งผู ไตสวนอิสระจากผูซึ่งมีความเปนกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย
สุจริตเปนที่ประจักษ เพื่อไตสวนหาขอเท็จจริง และหากคณะผูไตสวนอิสระเห็นวาผูถูกกลาวหา
ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง ใหเสนอเร่ืองตอศาลฎีกาเพ่ือวินิจฉัย๒ 
ดังนั้น คณะผูไตสวนอิสระท่ีไดรับการแตงต้ังจากประธานศาลฎีกา จึงเปนผูมีสิทธิเสนอคดี
ตอศาลฎีกาในกรณีกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ มีพฤติกรรมฝาฝนหรือ
ไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง

 ๓) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลฎีกา
    เมือ่ศาลฎีกาประทับรบัฟองคดีเกีย่วกับการฝาฝนหรือไมปฏิบตัติามมาตรฐานทางจริยธรรม
อยางรายแรง ใหผูถูกกลาวหาหยุดปฏิบัติหนาที่จนกวาจะมีคําพิพากษา เวนแตศาลฎีกาจะมีคําสั่ง
เปนอยางอืน่๓  ทัง้นี ้การพจิารณาพพิากษาคดีดงักลาวของศาลฎีกาใหเปนไปตามระเบียบของทีป่ระชมุใหญ
ศาลฎีกาซึ่งตองกําหนดใหใชระบบไตสวนและใหดําเนินการโดยรวดเร็ว๔ โดยใหศาลฎีกานํา
สํานวนการไตสวนของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจรติแหงชาติ เปนหลกัในการพิจารณา
และเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม ใหศาลฎีกามีอํานาจไตสวนขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน
เพิ่มเติมได๕  
   ในกรณีที่ศาลฎีกามีคําพิพากษาวาผูถูกกลาวหามีพฤติการณฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรงตามที่ถูกกลาวหา ใหผูตองคําพิพากษานั้นพนจากตําแหนง
นับแตวันหยุดปฏิบัติหนาที่ (วันที่ศาลฎีกาประทับรับฟอง) และใหเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ของผูนัน้ และจะเพกิถอนสทิธเิลือกตัง้มกีาํหนดเวลาไมเกนิ ๑๐ ป ดวยหรอืไมกไ็ด๖  โดยผูใดถูกเพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ผูนั้นไมมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสมัครรับเลือกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
สมาชิกวุฒสิภา สมาชิกสภาทองถิน่หรอืผูบรหิารทองถิน่ตลอดไป และไมมสีทิธดิาํรงตาํแหนงทางการเมอืงใด ๆ ๗ 
   ขอพิจารณา
   การฝาฝนหรอืไมปฏบิตัติามมาตรฐานทางจรยิธรรมอยางรายแรง นอกจากจะเปนเหตใุหถกูดาํเนินคดี
ตอศาลฎีกาแลว ยังเปนลักษณะตองหามของรัฐมนตรี ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผูดํารงตําแหนง
ในองคกรอิสระดวย ซึ่งเปนเหตุใหผูนั้นตองพนจากตําแหนง กลาวคือ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม

   ๒ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๓๖ และมาตรา ๒๓๗.
   ๓ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๓๕ วรรคสาม.  
   ๔ รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๓๕ วรรคหน่ึง ประกอบมาตรา ๒๒๖ วรรคเจ็ด.
   ๕ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๓๕ วรรคหก.
     ๖ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๓๕ วรรคสาม.
   ๗ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๓๕ วรรคสี่.
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คดีเกี่ยวกับกรณีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง 
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

จุลนิติ

มาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรงเปนลักษณะตองหามของรัฐมนตรี ตามมาตรา ๑๖๐ (๕) 
หากรัฐมนตรีผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง ความเปนรัฐมนตรี
ของผูนั้นยอมสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามมาตรา ๑๗๐ วรรคหน่ึง (๔) ประกอบมาตรา ๑๖๐ (๕) และ
ตองพนจากตําแหนง ตามมาตรา ๑๗๐ วรรคสาม ประกอบมาตรา ๘๒ วรรคสอง การฝาฝนหรือไมปฏบิตัติาม
มาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรงเปนลักษณะตองหามของตุลาการรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 
๒๐๒ (๑๐) หากศาลรัฐธรรมนูญมีมติใหตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผูใดพนจากตําแหนงดวยคะแนนเสียง
ไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดเทาที่มีอยูเพราะเหตุฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรม ตลุาการศาลรัฐธรรมนูญผูนัน้ยอมพนจากตาํแหนงตามมาตรา ๒๐๘ วรรคหน่ึง (๕) 
และการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรงเปนลักษณะตองหามของ
ผูดาํรงตาํแหนงในองคกรอสิระ ตามมาตรา ๒๑๖ (๓) ประกอบมาตรา ๒๐๒ (๑๐) หากผูดาํรงตําแหนง
ในองคกรอิสระผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง ผูนั้นยอมพนจาก
ตําแหนงตามมาตรา ๒๑๘ วรรคหนึ่ง (๓) ประกอบมาตรา ๒๑๖ (๓)

ความสงทาย
  เมื่อพิจารณาหลักการเก่ียวกับมาตรฐานทางจริยธรรมตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ แลวจะพบวา แตเดิมนั้น ในเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรม รัฐธรรมนูญจะกําหนดใหเปนภารกิจ
ของแตละองคกรท่ีจะกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมข้ึนมาใชบังคับกับผูปฏิบัติหนาที่ในองคกรน้ัน 
แตสําหรับรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดปรับปรุงหลักการเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม ดวยการ
กาํหนดใหม ี“มาตรฐานทางจริยธรรมกลาง” เพือ่ใชบงัคบักบัตลุาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูดาํรงตําแหนง

ในองคกรอิสระ ผูวาการตรวจเงินแผนดิน และหัวหนาหนวยงานธุรการ
ของศาลรัฐธรรมนูญและองคกรอิสระ รวมถึงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
สมาชิกวฒุสิภา และคณะรัฐมนตร ีรวมถงึไดกาํหนดเพ่ิมหลกัการเก่ียวกบั
การใหผูดาํรงตําแหนงตามท่ีรฐัธรรมนูญกาํหนดอาจถูกดําเนินคดีเก่ียวกับ
การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรงตอ
ศาลฎีกา ตลอดจนไดกําหนดบทลงโทษกรณีที่บุคคลผูนั้นถูกศาลฎีกา

พพิากษาวามพีฤตกิารณฝาฝนหรอืไมปฏบิตัติามมาตรฐานทางจรยิธรรมอยางรายแรง ซึง่ผูดาํรงตาํแหนง
ที่อาจถูกดําเนินคดีประเภทนี้ตอศาลฎีกา ไดแก (๑) นายกรัฐมนตรี (๒) รัฐมนตรี (๓) สมาชิก
สภาผูแทนราษฎร (๔) สมาชิกวุฒิสภา (๕) ขาราชการการเมืองอ่ืนนอกจากนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมือง (๖) ขาราชการรัฐสภาฝายการเมือง
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการรัฐสภา (๗) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (๘) กรรมการการเลือกตั้ง 
(๙) ผูตรวจการแผนดิน (๑๐) กรรมการตรวจเงินแผนดิน (๑๑) กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
(๑๒) ผูวาการตรวจเงินแผนดิน และ (๑๓) กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
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มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Re f lection

จุลนิติ

 ทัง้นี ้เม่ือศาลฎีกาประทับรบัฟองคดีเกีย่วกบัการฝาฝนหรอืไมปฏบิตัติามมาตรฐานทางจริยธรรม
อยางรายแรง ใหผูถูกกลาวหาหยุดปฏิบัติหนาที่จนกวาจะมีคําพิพากษา เวนแตศาลฎีกาจะมีคําสั่ง
เปนอยางอืน่ และในกรณีทีศ่าลฎีกามีคาํพพิากษาวาผูถกูกลาวหามีพฤติการณฝาฝนหรือไมปฏิบตัติาม
มาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรงตามท่ีถูกกลาวหา ผูตองคําพิพากษาน้ันจะตองพนจาก
ตําแหนงนับแตวันหยุดปฏิบัติหนาท่ี (วันท่ีศาลฎีกาประทับรับฟอง) และถูกเพิกถอนสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้ง สงผลใหผูนัน้ไมมสีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้หรอืสมคัรรบัเลอืกเปนสมาชกิสภาผูแทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นตลอดไป และไมมีสิทธิดํารงตําแหนง
ทางการเมืองใด ๆ นอกจากนี้ ผลของการท่ีบุคคลผูนั้นถูกศาลฎีกาพิพากษาวามีพฤติการณฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง ยังเปนลักษณะตองหามของรัฐมนตรี 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ ซึ่งเปนเหตุใหผูนั้นตองพนจาก
ตําแหนงดวย 
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คําคม

จุลนิติ๑๓๖

ศาสตราจารยพระยานิติศาสตรไพศาลย

นายธานินทร กรัยวิเชียร, ภาษากฎหมายไทย, สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,

พิมพคร้ังท่ี ๑๐ พ.ศ. ๒๕๔๖, หนา ๕๕

“อีกขอหนึ่งขาพเจาขอเตือนวาไมควรอุตริใชคําภาษาตางประเทศ

ซึ่งทานไมเขาใจคําแปลอยางชัดเจน ถึงแมทานจะเขาใจคําแปลดี 

ถามีคําแปลที่ใชไดเหมาะเทากัน ขาพเจาก็ยังเห็นวาควรใชคําภาษาไทย 

เพราะเราเปนไทย ศาลก็ศาลไทย ไมควรเอาภาษาอื่นมาใชโดยไมจําเปน ฯลฯ”
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การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

จุลนิติ
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  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไดกําหนดหนาที่ของรัฐในดาน
สาธารณสุขไวในหมวด ๕ หนาที่ของรัฐ มาตรา ๕๕ โดยกําหนดใหรัฐตองดําเนินการใหประชาชนไดรับ
บรกิารสาธารณสขุทีม่ปีระสทิธภิาพอยางทัว่ถงึ เสรมิสรางใหประชาชนมคีวามรูพืน้ฐานเกีย่วกบัการสงเสรมิ
สุขภาพและการปองกันโรค และสงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาภูมิปญญาดานแพทยแผนไทย
ใหเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่งบริการสาธารณสุขดังกลาวน้ันจะตองครอบคลุมถึงการสงเสริมสุขภาพ 
การควบคุมและปองกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสุขภาพ โดยรัฐจะตองพัฒนาการบริการ
สาธารณสุขใหมีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้นอยางตอเนื่องดวย

 สําหรับการบริการการแพทยฉุกเฉิน หรือ Emergency Medical Service นั้นถือเปน
บรกิารสาธารณสขุทีม่คีวามสาํคญั เพราะเปนกระบวนการรกัษาพยาบาลผูปวยฉกุเฉนิในระยะเวลาตัง้แต
เกดิการเจ็บปวยจนกระท่ังถงึโรงพยาบาล โดยการบริการการแพทยฉกุเฉนิจะเปนการจัดใหมกีารรักษา
พยาบาลฉุกเฉินอยางรวดเร็วโดยนําเอาทรัพยากรตาง ๆ ที่มีอยูมาพัฒนาเพื่อใหเกิดการรักษาพยาบาล
ฉกุเฉนิทีร่วดเรว็ ทนัทวงท ีและมปีระสทิธิภาพ ซึง่ประกอบไปดวยการจดัใหมกีารประชาสัมพนัธ มรีะบบ
การรบัแจงเหตแุละส่ังการ มหีนวยปฏบิตักิารทีม่คีณุภาพและเหมาะสมตอพืน้ทีบ่รกิาร มกีารใหการดแูล
ผูปวยฉกุเฉนิ ณ ทีเ่กดิเหต ุมกีารใหการดแูลผูปวยฉกุเฉนิในระหวางนาํสง และมกีารนาํสงยงัโรงพยาบาล
ทีเ่หมาะสมไดอยางมคีณุภาพตลอด ๒๔ ชัว่โมง ซึง่ในปจจบุนัประเทศไทยมกีารบรกิารการแพทยฉกุเฉนิ
อยางตอเน่ืองและครอบคลุมในทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยการประชาสัมพันธผานหมายเลขโทรศัพท 
๑๖๖๙ ใหประชาชนรับรูและสามารถเขาถงึการบริการไดเพ่ิมมากข้ึนตามลําดับ ภายใตความรับผดิชอบ
ของหนวยงานภาครัฐ ภาคทองถิ่น รวมทั้งภาคเอกชนและภาคประชาชน 
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โทษทางกฎหมายกรณีการกีดขวางทางจราจรโดยไมใหทางแกรถพยาบาลกูชีพฉุกเฉิน

จุลนิติ

 อยางไรก็ด ีหวัใจสําคญัของการแพทยฉกุเฉินนัน้อยูทีก่ารชวยชีวติและการรักษาชีวติใหทนัเวลา
และมีประสิทธิภาพ และสามารถลดความสูญเสียและความพิการลงได ซึ่งการใหความชวยเหลือ
ผูปวยฉุกเฉินในชวงกอนถึงโรงพยาบาลจะเปนขั้นตอนของการบริการการแพทยฉุกเฉินที่มีความสําคัญ
ทีสุ่ดเพื่อการชวยชีวิตของผูปวยฉุกเฉิน ดังน้ัน การบริการการแพทยฉุกเฉินจึงเปนการดําเนินการที่ตอง
แขงขนักบัเวลาและความมีประสิทธภิาพ แตในปจจุบนับางคร้ังกลับพบวามเีหตุการณเกีย่วกบัการจราจร
ทีต่ดิขดัเปนเหตุทาํใหรถพยาบาลฉุกเฉินไมสามารถสงตวัผูปวยหรือผูประสบอุบตัเิหตุและอุบตัภิยัตาง ๆ 
ไปยังโรงพยาบาลไดทันทวงทีจนเปนเหตุใหผูปวยฉุกเฉินตองเสียชีวิตอยูเสมอ ซึ่งสวนหน่ึงมักเกิดจาก
พฤตกิรรมทีผู่ขบัขีย่านพาหนะในทองถนนไดกดีขวางไมใหทางแกรถฉุกเฉนินัน้ นอกจากจะเปนพฤตกิรรม
ที่ไมเหมาะสม ขัดตอหลักศีลธรรมแลว ยังถือเปนการกระทําที่ขัดตอกฎหมายและตองไดรับโทษ
ตามที่กฎหมายบัญญัติอีกดวย และดวยเล็งเห็นถึงความสําคัญของการบริการการแพทยฉุกเฉินและ
ปญหาเรื่องการกีดขวางหรือไมใหทางแกรถฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในสังคมไทย คอลัมน การปฏิรูปกฎหมาย : 
LAW REFORM จงึขอนําเสนอบทความ เรือ่ง “โทษทางกฎหมายกรณีการกีดขวางทางจราจรโดยไมใหทาง
แกรถพยาบาลกูชีพฉุกเฉิน” ดังนี้

 ระบบการแพทยฉุกเฉินไดพัฒนาขึ้นดวยเหตุผลเพื่อลดจํานวนการตาย การทุกขทรมาน 
และการสิน้เปลอืงคาใชจายอนัเกดิจากความลาชาในการดูแลรกัษาผูปวยฉกุเฉนิ การลาํเลยีงเคลือ่นยาย
ไมถูกวิธี รวมถึงการนําสงสถานพยาบาลที่ไมเหมาะสม โดยการจัดระบบรับแจงเหตุที่ประชาชนทุกคน
สามารถเขาถงึไดงาย มกีารดาํเนนิงานทีอ่าศยัความรูความเขาใจในระบบการแพทยฉกุเฉนิ การมสีวนรวม
ของทองถิ่นและชุมชน และการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่นรวมกัน ภายใตหลักเกณฑและ
มาตรฐานซึ่งเปนที่ยอมรับเพ่ือใหมีปฏิบัติการฉุกเฉินถูกวิธี ทันทวงที สามารถชวยเหลือผูปวยฉุกเฉิน
ไมใหสูญเสียชีวิต และลดความพิการลงได

 โดยความเปนมาของการแพทยฉุกเฉินนั้นพบวาในประเทศท่ีพัฒนาแลวไดมีระบบ
การลําเลียงขนยายผูปวยฉุกเฉินดวยรถพยาบาลฉุกเฉิน หรือ Ambulance มานานกวา ๑๐๐ ป แลว 
เชน ในประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย อังกฤษ และประเทศอื่น ๆ ในทวีปยุโรป อยางไรก็ตาม 
การชวยเหลือฉุกเฉินอยางเปนระบบนั้นไดเร่ิมตนในประเทศสหรัฐอเมริกาในป ค.ศ. ๑๙๖๖ 

 สาํหรบัประเทศไทยการแพทยฉกุเฉนิเร่ิมมขีึน้ในป พ.ศ. ๒๔๖๑ ซึง่มกีารตราพระราชบญัญตัิ
วาดวยสภากาชาดสยาม พระพุทธศักราช ๒๔๖๑ เพื่อชวยเหลือรักษาพยาบาลผูปวยไขและบาดเจ็บ
ในสงครามและยามสงบ และการบรรเทาทุกขในเหตุการณสาธารณภัย 

  ในป พ.ศ. ๒๔๘๐ ไดมอีงคกรการกศุลทีไ่มแสวงหากาํไรชือ่“มลูนธิฮิัว่เคีย้วปอเตก็เซยีงตึง๊” 
(มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง) ริเริ่มใหบริการขนสงศพไมมีญาติ โดยคาใชจายในการดําเนินการจะไดมาจาก
เงินบริจาค และในเวลาตอมาก็ไดใหบริการรับสงผูปวยและผูบาดเจ็บฉุกเฉินเพ่ิมเติม ในขณะท่ีมูลนิธิ
รวมกตัญูไดเปดใหบริการในลักษณะเดียวกันในป พ.ศ. ๒๕๑๓ ซึ่งการดําเนินการดังกลาวถือเปน
ตนกําเนิดของการบริการผูปวยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล
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จุลนิติ

 ในป พ.ศ. ๒๕๑๒ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีไดทรงตั้งกิจการแพทยอาสา
ในนาม “หนวยแพทยอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” หรือ พอ.สว. ขึ้นเพ่ือใหบริการ
ตรวจรักษาประชาชนในพ้ืนทีท่รุกันดาร โดยไดรบัการสนับสนุนดานพาหนะจากกองทพับก กองทพัเรอื 
กองทัพอากาศ และกรมตํารวจ ในแตละพืน้ที ่และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหดาํเนินงาน “หนวยแพทย
ทางวิทยุ” ขึ้นเปนคร้ังแรกในประเทศไทยและทรงพระราชทานนามวา “แพทยอาสาทางอากาศ” 
ซึ่งตอมาเปลี่ยนชื่อเปน “งานหนวยแพทยทางวิทยุ” ดวยทรงเห็นวาเปนงานที่อํานวยประโยชนใหแก
ประชาชนในทองถิ่นทุรกันดารใหไดรับการรักษาพยาบาลอยางทันตอเหตุการณ

 ในป พ.ศ. ๒๕๓๖ กระทรวงสาธารณสุขไดรับความชวยเหลือทางเทคนิคจาก Japan 
International Cooperation Agency (JICA) ในการจัดตั้งศูนยอุบัติเหตุ ณ โรงพยาบาลขอนแกน 
ซึ่งครอบคลุมการใหบริการชวยเหลือกอนถึงโรงพยาบาลดวย

 ในป พ.ศ. ๒๕๓๗ โรงพยาบาลวชิรพยาบาลไดเปดใหบรกิารรถพยาบาลฉุกเฉนิโดยใชช่ือวา 
SMART (Surgico - Medical Ambulance and Rescue Team) ตามแผนปองกันอุบัติภัยของ
กรุงเทพมหานคร

 ในป พ.ศ. ๒๕๓๘ กระทรวงสาธารณสุขไดเปดตัวตนแบบระบบรักษาพยาบาลกอนถึง
โรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลราชวถิใีนชือ่ “ศนูยกูชพีนเรนทร” โดยภายหลงัโรงพยาบาลนพรตันราชธานี
และโรงพยาบาลเลิดสินไดเขารวมเครือขายใหบริการดวย

 ในป พ.ศ. ๒๕๔๐ ในชวงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐ - 
๒๕๔๔) มกีารบรรจุแผนงานอุบตัเิหตุและสาธารณภัย ใหมกีารจัดต้ังและพัฒนาระบบบริการการแพทย
ฉกุเฉนิในทกุจงัหวดั โดยเนนความสามารถในการจดัหนวยบรกิารมากกวาการจดัระบบบรกิาร ซึง่ตอมา
โรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลทั่วไปกวา ๙๐ แหง ไดจัดใหมีหนวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน 
แตยงัมขีอจาํกดัในการใหบรกิารเน่ืองจากยังไมมรีะบบอยางเปนทางการท่ีมกีฎหมายและระบบการเงิน
การคลังรองรับ
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จุลนิติ

 ในป พ.ศ. ๒๕๔๕ กระทรวงสาธารณสุขไดประกาศใหการพัฒนาระบบบริการการแพทย
ฉกุเฉนิเปนนโยบาย ๑ ใน ๔ ประการ ของกระทรวงสาธารณสขุ และมีการจดัตัง้สาํนักงานระบบบรกิาร
การแพทยฉุกเฉินเปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉิน นอกจากนี้ในชวง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙) กระทรวงสาธารณสุขได
กาํหนดแผนพัฒนาระบบบริการการแพทยฉกุเฉินใหลงไปสูระดับชุมชน โดยเนนใหชมุชนมีสวนรวมและ
มีความครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ โดยจัดใหมีระบบการเงินการคลังที่เหมาะสมรองรับ

 การพฒันาการแพทยฉกุเฉนิของประเทศไทยไดมกีารดําเนนิการมาอยางตอเนือ่ง จนกระทัง่
ในป พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดมีการตราพระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ขึ้น โดยกําหนดใหมี
การจัดต้ังสถาบันการแพทยฉกุเฉนิแหงชาติขึน้ มอีาํนาจหนาทีใ่นการบริหารจัดการ การประสานระหวาง
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน และการสงเสริมใหทองถิ่นเขามามีบทบาทในการบริหาร
จัดการ เพื่อใหเกิดความรวมมือในการปฏบิัติงานดานการแพทยฉุกเฉินรวมกัน๑

 ๒.๑ พระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   พระราชบญัญตัฉิบบัน้ีมหีลกัการเปนการกาํหนดใหมกีฎหมายเพือ่กาํหนดกรอบและ

แนวทางในการจัดทาํระบบบริการการแพทยฉกุเฉนิและสาธารณสุขฉกุเฉนิสาํหรบัประชาชนท่ีประสบภาวะ
คุกคามตอชีวิตหรือสถานการณวิกฤติ โดยมีสาระสําคัญ คือ

   (๑) กําหนดใหมี “คณะกรรมการการแพทยฉุกเฉิน” เรียกโดยยอวา “กพฉ.” 
ประกอบดวย รฐัมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เปนประธานกรรมการ กรรมการโดยตําแหนงจาํนวน 
๔ คน ไดแก ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม และ
เลขาธิการสํานกังานหลักประกันสขุภาพแหงชาติ และกรรมการผูแทนแพทยสภาจํานวน ๒ คน กรรมการ
ผูแทนสภาการพยาบาลจํานวน ๑ คน กรรมการผูแทนสถานพยาบาลซ่ึงเลือกกันเองจํานวน ๒ คน 
กรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินซึง่เลือกกันเองจํานวน ๒ คน กรรมการผูแทนองคกรภาคเอกชน
ทีไ่มแสวงหากําไรและมีบทบาทดานบริการการแพทยฉกุเฉินกอนถึงสถานพยาบาลท่ีเปนนติบิคุคลซ่ึงเลือก
กนัเองจํานวน ๒ คน และกรรมการผูทรงคุณวฒุ ิจาํนวนไมเกิน ๔ คน โดยมีเลขาธิการสถาบันการแพทย
ฉุกเฉินแหงชาติเปนกรรมการและเลขานุการ 

    กพฉ. มีอํานาจหนาที่สําคัญ เชน ๑) กําหนดมาตรฐานและหลักเกณฑเกี่ยวกับ
ระบบการแพทยฉกุเฉิน ๒) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบายดานการแพทยฉกุเฉิน ๓) เสนอแนะ
แนวทางการแกไขปญหาอนัเกดิจากการดําเนนิงานเกีย่วกบัการแพทยฉกุเฉนิตอคณะรฐัมนตร ี๔) กาํหนด
นโยบายการบริหารงาน ใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงานและอนมุตัแิผนการเงินของสถาบันการแพทย
ฉุกเฉินแหงชาติ ๕) ควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานทั่วไปของสถาบันการแพทยฉุกเฉิน
แหงชาติ ๖) ออกขอบังคับเกี่ยวกับการรับรององคกรและหลักสูตรการศึกษาหรือฝกอบรมผูปฏบิตักิาร 
และการใหประกาศนียบตัรหรือเครือ่งหมายวทิยฐานะแกผูผานการศกึษาหรือฝกอบรม เปนตน

 ๑สถาบนัการแพทยฉกุเฉนิแหงชาต.ิ รายงานประจําป ๒๕๖๐. (กรงุเทพฯ : บรษิทั อลัทเิมท พริน้ติง้ จาํกดั, ๒๕๖๐). น ๙ – ๑๑.
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   (๒) กาํหนดใหมกีารจดัตัง้ “สถาบนัการแพทยฉกุเฉนิแหงชาต”ิ หรอื “สพฉ.” ขึน้ 
มีฐานะเปนหนวยงานของรัฐที่ไมเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ และมีฐานะเปนนิติบุคคล

    สพฉ. มอีาํนาจหนาทีส่าํคัญ เชน ๑) จดัทาํแผนหลักเกีย่วกบัการแพทยฉกุเฉิน
เสนอตอ กพฉ. ๒) จัดทํามาตรฐานและหลักเกณฑเกี่ยวกับระบบการแพทยฉุกเฉินเสนอตอ กพฉ. 
๓) จดัใหมรีะบบปฏบิตักิารฉกุเฉนิ รวมถงึการบรหิารจดัการและการพัฒนาระบบสือ่สาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อประโยชนในการปฏิบัติการฉุกเฉิน ๔) ศึกษา คนควา วิจัยและพัฒนา รวมทั้งเผยแพร
ความรูทางการแพทยฉกุเฉิน ๕) เปนศนูยกลางประสานกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนท้ังในประเทศและ
ตางประเทศท่ีดําเนินงานเกี่ยวกับการแพทยฉุกเฉิน เปนตน

   (๓) กาํหนดใหหนวยปฏิบตักิาร สถานพยาบาล และผูปฏบิตักิาร ดาํเนนิการปฏิบตัิ
การฉุกเฉินตามหลักการ ดงันี ้๑) ตรวจคัดแยกระดับความฉุกเฉินและจัดใหผูปวยฉุกเฉนิไดรบัการปฏิบตัิ
การฉุกเฉินตามลําดบัความเรงดวนทางการแพทยฉกุเฉิน ๒) ผูปวยฉุกเฉินตองไดรบัการปฏิบตักิารฉุกเฉิน
จนเต็มขีดความสามารถของหนวยปฏิบัติการหรือสถานพยาบาลนั้นกอนการสงตอ ๓) การปฏิบัติการ
ฉุกเฉินตอผูปวยฉุกเฉินตองเปนไปตามความจําเปนและขอบงชี้ทางการแพทยฉุกเฉิน โดยมิใหนําสิทธิ
การประกนัการขึน้ทะเบยีนสถานพยาบาล หรอืความสามารถในการรบัผดิชอบคาใชจายของผูปวยฉกุเฉนิ
หรือเงื่อนไขใด ๆ มาเปนเหตุปฏิเสธผูปวยฉุกเฉินใหไมไดรับการปฏิบัติการฉุกเฉินอยางทันทวงที

   (๔) กําหนดใหจัดตั้ง “กองทุนการแพทยฉุกเฉิน” มีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุน
การปฏบิตังิานดานการแพทยฉกุเฉนิ รวมทัง้อุดหนนุหรอืเปนคาชดเชยใหแกผูปฏิบติัการ หนวยปฏบิตักิาร 
หรือสถานพยาบาลที่ดําเนินการเกี่ยวกับการแพทยฉุกเฉิน

    รายไดของกองทุนการแพทยฉกุเฉิน ประกอบดวย เงนิอดุหนุนทีร่ฐับาลจัดสรร
ใหจากงบประมาณรายจายประจําป เงนิหรือทรัพยสนิทีม่ผีูบรจิาคให เงนิหรือทรัพยสนิทีไ่ดมาในกิจการ
ของสถาบนั เงนิคาปรบัทางปกครอง เงนิทีไ่ดจากหนวยงานของรฐั หรอืกองทนุอืน่ทีม่วีตัถปุระสงคหรอื
เก่ียวของกบัการจดับรกิารดานสาธารณสขุหรอืการแพทย เงนิสมทบอืน่ตามทีก่ฎหมายบัญญตั ิและดอกผล
หรือผลประโยชนที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสิน 
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   (๕) กาํหนดโทษทางปกครอง กรณฝีาฝนประกาศที ่กพฉ. กาํหนด กรณใีชระบบสือ่สาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจดัไวสาํหรบัการปฏิบตักิารฉกุเฉนิโดยประการท่ีจะทาํใหเกดิความเสียหาย
แกการปฏิบัติการฉุกเฉิน และกรณีใชเข็มเชิดชูเกียรติ โดยไมมีสิทธิหรือแสดงดวยประการใด ๆ วาตนมี
ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะโดยที่ตนไมมีสทิธิ 

 ๒.๒ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
   พระราชบัญญัติฉบับน้ีมีหลักการเปนปรับปรุงกฎหมายวาดวยการจราจรทางบก

ใหเหมาะสมกับสภาพการจราจรและจํานวนยานพาหนะท่ีเพิ่มขึ้น และเพ่ือความปลอดภัยแกชีวิต 
รางกาย และทรัพยสิน โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้

   (๑) บทบทนิยามที่สําคัญ
     “การจราจร” หมายความวา การใชทางของผูขับขี่ คนเดินเทา หรือคนที่จูง ขี่ 

หรือไลตอนสัตว
     “รถฉุกเฉิน” หมายความวา รถดับเพลิงและรถพยาบาลของราชการบริหาร

สวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค และราชการบริหารสวนทองถิ่น หรือรถอื่นที่ไดรับอนุญาตจาก
ผูบญัชาการตาํรวจแหงชาตใิหใชไฟสญัญาณแสงวบัวาบ หรอืใหใชเสยีงสญัญาณไซเรนหรอืเสยีงสญัญาณ
อยางอื่นตามที่จะกําหนดให

     (๒) ในขณะที่ผูขับขี่ขับรถฉุกเฉินไปปฏิบัติหนาที่ กําหนดใหผูขับขี่มีสิทธิดังนี้
    - ใชไฟสญัญาณแสงวบัวาบ ใชเสยีงสญัญาณไซเรน หรอืเสยีงสญัญาณอยางอืน่

ตามที่ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติกําหนดไว
    - หยุดรถหรือจอดรถ ณ ที่หามจอด
    - ขับรถเกินอัตราความเร็วที่กําหนดไว
    - ขบัรถผานสัญญาณจราจรหรือเคร่ืองหมายจราจรใด ๆ  ทีใ่หรถหยุด แตตอง

ลดความเร็วของรถใหชาลงตามสมควร
     - ไมตองปฏิบตัติามบทแหงกฎหมายน้ีหรอืขอบงัคบัการจราจรเก่ียวกับชองเดินรถ 

ทิศทางของการขับรถหรือการเลี้ยวรถที่กําหนดไว
     ทั้งนี้ ใหผูขับขี่ตองใชความระมัดระวังตามควรแกกรณี
    (๓) เมื่อคนเดินเทา ผูขับขี่ หรือผูขี่ หรือควบคุมสัตว เห็นรถฉุกเฉินในขณะปฏิบัติ

หนาที่ ใชไฟสัญญาณแสงวับวาบ หรือไดยินเสียงสัญญาณไซเรน หรือเสียงสัญญาณอยางอื่น กําหนดให
คนเดินเทา ผูขับขี่ หรือผูขี่ หรือควบคุมสัตวตองใหรถฉุกเฉินผานไปกอนโดยปฏิบัติ ดังนี้

    - สําหรับคนเดินเทาตองหยุดและหลบใหชิดขอบทาง หรือขึ้นไปบนทาง
เขตปลอดภัย หรือไหลทางที่ใกลที่สุด

     - สาํหรบัผูขบัขีต่องหยดุรถหรอืจอดรถใหอยูชดิขอบทางดานซาย หรอืในกรณี
ทีม่ชีองเดนิรถประจาํทางอยูทางดานซายสดุของทางเดนิรถ ตองหยดุรถหรอืจอดรถใหอยูชดิชองเดนิรถ
ประจําทาง แตหามหยุดรถหรือจอดรถในทางรวมทางแยก
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การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

จุลนิติ

     - สาํหรบัผูขีห่รอืควบคมุสตัวตองบงัคบัสตัวใหหยดุชดิทาง แตหามหยดุในทางรวม
ทางแยก

    ทัง้นี ้ใหผูขบัขีแ่ละผูขีห่รอืควบคมุสตัวตองรบีกระทาํโดยเรว็ทีส่ดุเทาทีจ่ะกระทาํได
และตองใชความระมัดระวังตามควรแกกรณี

   (๔) กําหนดใหคนเดินเทา ผูขับข่ี หรือผูขี่ หรือควบคุมสัตวที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามกฎหมายตองรับโทษปรับไมเกิน ๕๐๐ บาท

 การแพทยฉุกเฉินนั้นเปนบริการสาธารณสุขท่ีมีความสําคัญ มีขึ้นเพ่ือใหความชวยเหลือ
ดานการแพทยสําหรับผู ปวยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ โดยหัวใจสําคัญของการแพทยฉุกเฉินอยูที่
ความรวดเร็วในการดูแล การรักษาที่ถูกวิธี และการนําสงโรงพยาบาลที่เหมาะสม ปองกันการเสียชีวิต 
การพิการ การทกุขทรมาน ความยุงยากในการรักษา ความสญูเสยีทางเศรษฐศาสตร และความเดือดรอน
ของประชาชน ซึ่งประชาชนท่ัวไปสามารถเขาถึงบริการการแพทยฉุกเฉินไดเม่ือมีผู ปวยฉุกเฉิน 
โดยผูพบเห็นเหตุการณหรอืญาติสามารถโทรแจงเหตเุพือ่ขอรถพยาบาลรับผูปวยฉกุเฉนินําสงโรงพยาบาล
ไดที่หมายเลขโทรศัพท ๑๖๖๙ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยไมมีคาใชจาย 

 จะเห็นไดวาการแพทยฉุกเฉินนั้นตองการความรวดเร็วในการดําเนินการ ดังนั้น กฎหมาย
จงึกาํหนดใหผูขบัขีร่ถฉุกเฉินมสีทิธใิชไฟสัญญาณแสงวับวาบ ใชเสยีงสญัญาณไซเรน หยดุรถหรือจอดรถ
ในที่หามจอด ขับรถเกินอัตราความเร็วที่กําหนด หรือขับรถผานสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมาย
จราจรใด ๆ ที่ใหรถหยุดได และกําหนดใหคนเดินเทา ผูขับขี่ หรือผูขี่ หรือควบคุมสัตวตองใหรถฉุกเฉิน
ผานไปกอน ในกรณีที่คนเดินเทา ผูขับขี่ หรือผูขี่ หรือควบคุมสัตวฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย
กําหนดใหตองรับโทษปรับไมเกิน ๕๐๐ บาท อีกดวย
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โทษทางกฎหมายกรณีการกีดขวางทางจราจรโดยไมใหทางแกรถพยาบาลกูชีพฉุกเฉิน

จุลนิติ

 “ใหทาง = ชวยชีวิต ความดีที่คุณทําได” เปนขอความรณรงคที่สภานิติบัญญัติแหงชาติ 
รวมกับ สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ กรมการขนสงทางบก สํานักงานตํารวจแหงชาติ หนวยงาน
ภาครฐัและเอกชนกวา ๒๗ องคกร ภายใตการทาํงานรวมกนัในชือ่คณะกรรมการบูรณาการประสานงาน
กรณีกูชีพฉุกเฉิน สภานิติบัญญัติแหงชาติ ซึ่งมีนายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลศิชัย รองประธานสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ คนที่หนึ่ง เปนประธานกรรมการฯ ไดรวมกันคิดคนขึ้นมาเพื่อรณรงคและกระตุนจิตสํานึกให
ประชาชนเห็นถึงความสําคัญของการใหทางแกรถพยาบาลฉุกเฉิน 

  ขอความดังกลาวนั้นสะทอนใหเห็นถึงความเปนจริงไดวาเวลาและการดูแลรักษาอยางมี
ประสิทธภิาพในนาทีชวีตินัน้มคีามากมายเพียงใด และเวลาเพียงเส้ียววนิาทีอาจเปล่ียนแปลงชะตาชีวติ
ของคนบางคนได สดุทายนี ้เห็นวาการสรางความรูความเขาใจดานกฎหมายแกประชาชนเพียงอยางเดยีว
คงไมเพียงพอใหการแพทยฉุกเฉินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ แตตองตองกระทํารวมกับการสราง
จิตสํานึก สรางวัฒนธรรมการขับขี่ที่ดีใหเกิดขึ้นในสังคมไทยไปพรอมกันดวยจึงจะสามารถแกไขปญหา
ที่ครอบคลุมและมีการพัฒนาการแพทยฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพอยางยั่งยืน
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สารพันปญหากฎหมาย

จุลนิติ

¹Ò§ÊÒÇÍÃÔÂ¾Ã  â¾ Ô̧ãÊ
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

บทนํา 
ในสังคมบานเมืองเราปจจุบันมีขาวปรากฏทางสื่อมวลชนวามีเหตุการณ

การกระทําความผิดทางอาญารายแรงเกิดข้ึนจนเปนเหตุใหผูถูกกระทํานั้นเสียชีวิต 
เชน ขาวการทํารายรางกายชายพิการจนเปนเหตใุหเสยีชวีติ การฆาขมขนื การฆาหัน่ศพ 
หรือการชิงทรัพยเปนเหตุใหผูอ่ืนถึงแกความตาย เปนตน ขาวในลักษณะดังกลาวนี้
ลวนแลวแตเปนการปลุกกระแสสังคมเพ่ือเรียกรองใหมกีารลงโทษประหารชีวติผูกระทํา
ความผิดอยูเสมอ โดยใหเหตุผลวาเพื่อเปนการลงโทษท่ีสาสมกับการกระทําความผิด
นั้น ๆ เพราะเชื่อวาหากมีการลงโทษประหารชีวิตแลวจะเปนการปรามเพื่อมิใหมี
การกระทําความผิดเชนนั้นเกิดขึ้นอีก แตอยางไรก็ดี การลงโทษประหารชีวิตนั้น 
นักสิทธิมนุษยชนมักมองวาเปนการละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและขัดกับหลัก
สทิธมินษุยชน จนกระทัง่หลาย ๆ  ประเทศตางกไ็ดมกีารยกเลกิโทษประหารชวิีตไปแลว
เพราะเห็นวาขดักบัหลกัสทิธมินษุยชน และมองวาการโทษประหารชีวตินัน้ไมมผีลใด ๆ 
กับการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในสังคม โดยปจจุบันมี
ประมาณกวา ๑๔๒ ประเทศหรือมากกวา ๒ ใน ๓ ของประเทศท่ัวโลกทีไ่ดมกีารยกเลิก
โทษประหารชีวิตแลว

ดงันัน้ เพือ่เปนขอคดิในการพจิารณาวาประเทศไทยสมควรทีจ่ะมกีารกาํหนด
โทษประหารชีวิตไวในกฎหมายอาญาตอไปหรือไม หรือสมควรท่ีจะมีการยกเลิกโทษ
ประหารชีวิต เพื่อใหสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชนสากลและแนวทางปฏิบัติของ
นานาประเทศท้ังหลาย “สารพนัปญหากฎหมาย” ฉบบัน้ีจึงขอนําเสนอเร่ือง “สงัคมไทย
กับการยกเลิกโทษประหารชีวิต” ทั้งนี้ เพื่อใหผูอานไดรับทราบและเขาใจถึงแนวคิด
และหลักการเก่ียวกับการลงโทษประหารชีวิต หรือการยกเลิกโทษประหารชีวิต 
รวมทั้งผลดีและผลเสียของการลงโทษประหารชีวิต ดังนี้ 

สงัคมไทยกบัการยกเลกิโทษประหารชวีติสงัคมไทยกับการยกเลกิโทษประหารชีวติ
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สังคมไทยกับการยกเลิกโทษประหารชีวิต

จุลนิติ

๑. หลักการกําหนดบทลงโทษประหารชีวิต
  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๘ ไดกาํหนดบทลงโทษสาํหรบัผูกระทาํ

ความผิดอาญาไว ดังนี้ 
 (๑) ประหารชีวิต
 (๒) จําคุก
 (๓) กักขัง
 (๔) ปรับ
 (๕) ริบทรัพยสิน
 ทัง้นี ้โทษประหารชีวติและโทษจําคกุตลอดชีวติมใิหนาํมาใชบงัคบัแกผูซึง่

กระทําความผิดในขณะที่มีอายุตํ่ากวาสิบแปดป 
 ในกรณีผูซึ่งกระทําความผิดในขณะท่ีมีอายุตํ่ากวา

สบิแปดปไดกระทาํความผดิทีม่รีะวางโทษประหารชวีติหรอืจาํคกุ
ตลอดชีวิต ใหถือวาระวางโทษดังกลาวไดเปล่ียนเปนระวางโทษ
จําคุกหาสิบป

  นอกจากนี้ ยังไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ประหารชีวิตผูกระทําความผิดไวในมาตรา ๑๙ วา ผูใดตองโทษ
ประหารชีวิต ใหดําเนินการดวยวิธีฉีดยาหรือสารพิษใหตาย

 สําหรับหลักเกณฑและวิธีการประหารชีวิตนั้น ใหเปนไปตามระเบียบที่
กระทรวงยุติธรรมกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๒. แนวโนมในการยกเลิกโทษประหารชีวิต
 ในสงัคมยคุปจจบุนั แนวโนมของการใชโทษประหารชวีติในหลายประเทศ

ทั่วโลกมีจํานวนลดลงอยางตอเนื่อง โดยประเทศสวนใหญไดยุติการประหารชีวิต
ไปแลว ไมวาในทางกฎหมายหรือทางปฏิบตั ิดวยเหตุทีห่ลายประเทศไดหนัมาใหความ
ตระหนักและใหการสนับสนุนในประเด็น “การยกเลิกโทษประหารชีวิต” โดยเล็งเห็น
วาการประหารชีวิตเปนการกระทําท่ีละเมิดตอกฎหมายระหวางประเทศดานสิทธิ
มนษุยชน เพราะเปนการละเมดิสทิธใินการมชีวีติอยูทีม่นุษยทกุคนพงึมสีทิธินีเ้สมอกนั
โดยไมคาํนงึถงึสถานภาพ ชาตพินัธุ ศาสนา หรอืชาตกิาํเนดิ ซึง่เปนสิทธทิีไ่มอาจพราก
ไปจากบุคคลได โดยถือเสมือนเปนสิทธิที่ติดตัวของคนทุกคน พรอมทั้งยังเห็นวา
การประหารชีวิตไมไดยับยั้งอาชญากรรมรุนแรง หรือทําใหสังคมปลอดภัยขึ้นได กลับยิ่ง
จะทําใหสังคมเกิดความเลวรายมากยิ่งขึ้น นอกจากน้ี สภาพปญหาที่เกิดขึ้นในระบบ
ยุติธรรมทางอาญา ยอมมีความเส่ียงท่ีจะเกิดการเลือกปฏิบัติ หรือการตัดสินคดีที่มี
ความผิดพลาด ซึ่งนักโทษประหารชีวิตโดยสวนใหญเปนคนยากจน คนดอยโอกาส 
ไมมีเงินจางทนายความ จึงไมมีโอกาสในการท่ีจะตอสูคดีเพื่อใหตนเองชนะคดีได 
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สารพันปญหากฎหมาย

จุลนิติ

ดวยเหตุนี ้จงึไดมกีารรณรงคใหมกีารยกเลิกโทษประหารชีวติในประเทศตาง ๆ  ทัว่โลก 
ซึง่ “การยตุกิารประหารชีวติ” มใิชการยกเลิกหรอืสนบัสนนุใหผูกระทาํความผดิไมตอง
รับโทษทางอาญาแตอยางใด หากแตเพียงยุติการลงโทษที่ไมคุมคา ไมสมเหตุสมผล 
และยงัเปนการลงโทษท่ีโหดรายลดทอนศกัดิศ์รคีวามเปนมนษุย พรอมทัง้ยงัเปนการลด
ความเสี่ยงที่โทษประหารชีวิตจะถูกนําไปใชกับ “ผูบริสุทธิ์” อีกดวย 

 จากรายงานสถานการณโทษประหารชีวิตและการประหารชีวิต ของ
แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนล ในป พ.ศ. ๒๕๖๐ ปรากฏวาประเทศที่มีการยกเลิกโทษ
ประหารชีวิตมีมากกวาสองในสามของประเทศตาง ๆ ทั่วโลกที่ไดยกเลิกโทษ
ประหารชีวิตทั้งในทางกฎหมายและทางปฏิบัติ โดยมีจํานวนรวมกวา ๑๔๒ ประเทศ 
กลาวคือ มกีารยกเลิกโทษประหารชีวติสาํหรับความผิดทางอาญาทุกประเภท จาํนวน 
๑๐๖ ประเทศ ยกเลกิโทษประหารชวีติสาํหรบัความผดิอาญาทัว่ไป จาํนวน ๗ ประเทศ 
และยกเลิกโทษประหารชีวิตในทางปฏิบัติ จํานวน ๒๙ ประเทศ และมีเพียงจํานวน 
๕๖ ประเทศ ที่ยังคงใชโทษประหารชีวิตอยู๑  และประเทศไทยก็เปนหนึ่งในประเทศที่
ยังคงลงโทษประหารชีวิตอยู

 การลงโทษประหารชีวิตสําหรับประชาคมอาเซียน ซึ่งประกอบดวย
ประเทศสมาชกิจาํนวน ๑๐ ประเทศนัน้ ประเทศกมัพชูาและฟลปิปนส ไดยกเลกิโทษ
ประหารชีวิตสําหรับความผิดทางอาญาทุกประเภท สวนประเทศลาว เมียนมาร และ
บรูไน ไดยกเลิกโทษประหารชีวิตในทางปฏิบัติ กลาวคือ ยังคงไวซึ่งโทษประหารชีวิต
ในตัวบทกฎหมาย แตไมไดมีการประหารชีวิตนักโทษเปนระยะเวลา ๑๐ ปติดตอกัน
จึงถือเปนการยกเลิกโทษประหารชีวิตในทางปฏิบัติ สวนประเทศไทย อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย สิงคโปร และเวียดนาม ยังคงมีและใชโทษประหารชีวิตแกนักโทษอยู ทั้งนี้ 
ประเทศไทยมีการประหารชีวิตครั้งสุดทายเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๕๒ กาวเขาสูปที่ ๙ 
ทีไ่มมกีารลงโทษประหารชีวติ ซึง่หากไมมกีารประหารชีวติ ๑๐ ปตดิตอกัน ทางองคการ
สหประชาชาตจิะถอืวาเปนประเทศทีม่กีารยกเลกิโทษประหารชวีติในทางปฏบิตัทินัที 
ซึ่งถือเปนพัฒนาการที่ดีดานสิทธิมนุษยชนสําหรับประเทศไทยอีกกาวหนึ่ง  

 แตอยางไรก็ตาม เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ทางกรมราชทัณฑก็ไดมีการ
ประหารชีวิตนกัโทษไปจํานวน ๑ คน ในรอบ ๙ ป ทีไ่มมกีารประหารชีวตินกัโทษมากอน 
ซึ่งเรื่องดังกลาวเปนเรื่องที่มีความละเอียดออนและมีผลกระทบโดยตรงตอความรูสึก
ของประชาชนโดยรวม และในอีกมุมมองหน่ึงประเทศไทยก็ถูกแรงกดดันจากนานา
ประเทศใหตองยกเลิกโทษประหารชีวิตดวย เพราะเปน ๑ ใน ๕๖ ประเทศในโลกท่ียัง
คงใชโทษประหารชีวิตอยู ทั้งนี้ ไมไดหมายความวาจะไมนําตัวผูกระทําผิดมาลงโทษ 

   ๑เอกสารรายงานสถานการณ “โทษประหารชีวิตและการประหารชีวิตในป ๒๕๖๐” แอมเนสต้ี อินเตอรเนช่ันแนล สืบคน

จากเว็บไซต ttps://www.amnesty.or.th/files/4815/2344/5493/DP_2017_Report_Thai.pdf เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
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จุลนิติ

แตใหพิจารณาวาการลงโทษประหารชีวิตนั้นมีความเหมาะสมแลวหรือไม และเพ่ือ
เปนการปองกันไมใหมีการตัดสินคดีผิดตัวผิดคนอยางที่เคยมีคดีแพะมากอน 
ดังสุภาษิตที่กลาวไววา “ปลอยคนผิด ๑๐ คน ดีกวาลงโทษผูบริสุทธิ์เพียงคนเดียว”

๓. แนวคิดเกี่ยวกับการลงโทษและยกเลิกโทษประหารชีวิต
 หลักการกําหนดบทลงโทษประหารชีวิตเปนประเด็นปญหาที่ถกเถียงกัน

อยูในสังคมไทยวาควรจะมีการยกเลิกโทษประหารชีวิต หรือจะยังคงลงโทษประหาร
ชีวิตกันตอไปหรือไม โดยมีความเห็นเปน ๒ ฝาย คือ ฝายที่สนับสนุนใหมีการลงโทษ
ประหารชีวิต และฝายท่ีคัดคานการลงโทษประหารชีวิต โดยฝายสนับสนุนใหมีการ
ลงโทษประหารชีวิต ใหเหตุผลวาโทษประหารชีวิตเปนเครื่องมือท่ีจําเปนของ
กระบวนการยุติธรรมและการปองกันอาชญากรรม ฆาตกรตองไดรับโทษที่สาสมกับ
ความผิดที่เขากระทําและสมควรจะไดรับ นั่นคือ ความตาย 
นอกจากน้ีโทษประหารชีวิตยังสามารถยับยั้งอาชญากรรมได
มากกวาโทษจําคุก สําหรับฝายที่คัดคานการลงโทษประหารชีวิต 
ใหเหตุผลวา การประหารชีวติเปนสิง่ทีย่อมรับไมได เปนไปไมไดที่
การฆาเพื่อนมนุษยจะเปนส่ิงที่ถูกตองชอบธรรม มนุษยทุกคนมี
ศักดิ์ศรี การประหารชีวิตเปนเรื่องไรมนุษยธรรมและไรประโยชน 

  ทั้งนี้ โดยมีเหตุผลสนับสนุนแนวคิดของท้ัง ๒ ฝาย 
ดังนี้ 

 ๓.๑. แนวคดิของฝายสนบัสนนุใหมกีารลงโทษประหารชวีติ๒  ใหเหตุผล
ไว ดังนี้ 

   ๑. โทษประหารชวีติเปนสิง่จาํเปนในกระบวนการยตุธิรรม การลงโทษ
ผูกระทําผดิตองคํานงึถงึความยตุธิรรมเปนหลกั ความยตุธิรรมทีแ่ทจรงิไมใชการแกแคน 
แตหมายถึงการลงโทษท่ีเหมาะสมกับความผิดที่ไดกระทํา ถาทําผิดมากแตถูกลงโทษ
นอยกไ็มเปนธรรมกบัฝายทีถ่กูกระทาํ ในทางกลบักนัถาทาํผดินอยแตถกูลงโทษมากก็
ไมเปนธรรมกับผูกระทําผิด การประหารชีวิตนับวาเปนการตอบแทนท่ีเหมาะสมและ
ยตุธิรรมสาํหรบัคนทีท่ําผิดรายแรง เชน การฆาผูอืน่ ทัง้โดยเจตนาและไมเจตนาก็ตาม 
บุคคลทั่วไปเห็นควรใหมีการลงโทษประหารชีวิตเพราะคิดวาความตาย คือ การชดใช
ที่เหมาะสมที่สุดสําหรับฆาตกรผูโหดเห้ียม โทษจําคุกตลอดชีวิตถือวาเบาเกินไป
ไมสามารถทาํใหสงัคมยอมรับได ทัง้นี ้จดุมุงหมายของการลงโทษผูกระทาํผดิไมใชเพยีงแค
ยับยั้งปองกันไมใหคนอื่นกระทําตามเทาน้ัน แตจุดมุงหมายสําคัญของการลงโทษ 

   ๑ดวงดาว กีรติกานนท, “โทษประหารชีวิต” สืบคนจากเว็บไซต digi.library.tu.ac.th/index/0211/8-1-Jan-Jun-

2552/09PAGE83-PAGE88.pdf เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
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คือ การชดใชสิ่งที่ผูกระทําผิดไดทําไว ฆาตกรไมสมควรมีชีวิตอยู การประหารชีวิตจึง
เหมาะสมแลว เพราะเปนการขบับคุคลนัน้ออกจากสงัคมตลอดไป ถาเพยีงแคกกัตวัไว
ในทีค่มุขงักเ็ทากบัลงโทษนอยกวาโทษทีผู่กระทาํผดิสมควรจะไดรบัซึง่ถอืวาไมยตุธิรรม 

  ๒. โทษประหารชวีติสามารถยบัยัง้อาชญากรรมอยางไดผล เพราะ
ทาํใหผูทีค่ดิจะทาํผดิเกดิความกลวัไมกลากออาชญากรรมทีร่นุแรง ยิง่มบีทลงโทษหนกั
มากเทาใด การกออาชญากรรมก็ยิ่งมีความเสี่ยงมาก และถามีความเสี่ยงมากก็ไมกลา
กออาชญากรรม การประหารชีวตินอกจากจะหยดุฆาตกรไมใหออกมาฆาใครไดอกีแลว 
ยงัจะสงผลไปถึงคนอ่ืน ๆ วาหากมีการกระทําผดิฆาตกรจะไมไดรบัอนุญาตใหมชีวีติอยู 
ดงันัน้ ความรนุแรงของโทษประหารชวีติจะสามารถหยดุความคดิทีจ่ะกออาชญากรรม
และสามารถชวยชีวิตผูบริสุทธิ์ได นอกจากนี้ การประหารชีวิตจะชวยปองกันไมให
ผูกระทําผดิมโีอกาสฆาคนอ่ืนไดอกี เทากับชวยชวิีตผูบรสิทุธ์ิไดอีกเปนจํานวนมาก ดงันัน้ 
การทาํใหฆาตกรกลัวโทษทณัฑจงึเปนมาตรการสําคญัทีช่วยลดอาชญากรรมอยางไดผล

  ๓. อาชญากรบางคนเปนอันตรายเกินกวาจะยอมใหมชีวีติอยูตอไป
ได บางคนสามารถกออาชญากรรมรนุแรง คอื ทาํลายชวีติผูคนไดทกุเมือ่โดยไมมเีหตผุล 
บุคคลอันตรายเหลานี้สวนใหญเปนพวกตอตานสังคม ความเครียดทําใหเขาใชความ
รนุแรงเพ่ือแสดงออกทางอารมณ เม่ือไมสามารถควบคุมอารมณได กม็คีวามเส่ียงสูงที่
พวกเขาจะกระทําการฆาตกรรมได และหากไมลงโทษประหารชีวิต บุคคลเหลานี้ก็จะ
กระทําความผิดแบบเดิมซํ้าอีก อัตราการกระทําความผิดซํ้าของคนเหลานี้จึงคอนขาง
สงูมากเกินกวาจะปลอยไวได หากบุคคลเหลาน้ีไดรบัโทษเพียงแคจาํคกุตลอดชีวติอาจ
เกิดปญหามากกวาการลงโทษประหารชีวิตเสียอีก ดังนั้น จึงมีเพียงโทษประหารชีวิต
เทานัน้ทีจ่ะทาํใหมัน่ใจไดวาบคุคลทีน่ากลวัเหลานีจ้ะไมสามารถกระทาํความผิดรนุแรง
กับบุคคลใดไดอีก 

  ๔. รฐัไมควรตองเสยีคาใชจายเปนจาํนวนมากในการดแูลนกัโทษที่
ถูกจําคุกในเรือนจํา ไมควรนําภาษีสวนหนึ่งของประชาชน ไปใชจายเพื่อดูแลนักโทษ
ผูซึ่งไมมีความเคารพในชีวิตของมนุษยและกฎหมายของบานเมือง การประหารชีวิต
นอกจากจะชวยกาํจดัคนทีเ่ปนอนัตรายออกไปจากสังคมแลว ยงัชวยประหยดัเงนิของ
รฐัอกีทางหนึง่ดวย นอกจากนีใ้นเรอืนจาํตาง ๆ  มนีกัโทษอยูกนัอยางแออดั การลงโทษ
ประหารชีวิตจะชวยแกปญหานักโทษแออัดหรือลนเรือนจําไดอีกทางหนึ่งดวย

 ๓.๒. แนวคดิของฝายคดัคานการลงโทษประหารชวีติ๓ ใหเหตุผลไว ดงันี้
  ๑. ชีวิตทุกชีวิตมีคุณคาและมีศักดิ์ศรีแมชีวิตของฆาตกรท่ีเลวราย

ที่สุด ไมวาใครจะกระทําผิดรายแรงแคไหนเขาก็ยังเปนมนุษย คุณคาของชีวิตของ

   ๓เรือ่งเดียวกนั 
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สังคมไทยกับการยกเลิกโทษประหารชีวิต

จุลนิติ

ผูกระทําความผิดไมอาจถูกทําลายโดยความประพฤติชั่วของเขา พวกเขามีสิทธิที่จะมี
ชวีติอยู การประหารชีวติเปนการละเมิดสทิธแิละศกัดิศ์รคีวามเปนมนษุย การประหาร
ชีวิตก็คือการฆา จึงเปนไปไมไดที่การฆาคนจะเปนสิ่งที่ถูกตอง และการประหารชีวิตก็
ไมตางอะไรกับการฆาตกรรม เพียงแตเปนวิธีการที่ถูกตองตามกฎหมายเทานั้น ทั้งน้ี 
ไมวาฆาตกรจะกระทําผิดรายแรงเพียงใดก็ตามเขาก็ยงัเปนคน และคนเราน้ันสามารถ
เปลี่ยนแปลงไดแมแตคนที่ทําผิดรายแรง ดังนั้น การลงโทษจําคุกตลอดชีวิตจึงนาจะ
เปนวธิกีารลงโทษท่ีเหมาะสม และยังเปนการใหโอกาสผูกระทําผดิไดกลบัตัวเปนคนดี 

  ๒. การประหารชีวิตเปนการลงโทษท่ีโหดราย ปาเถ่ือน และไร
มนษุยธรรม ซึง่ปจจบุนัการประหารชีวติถอืเปนความปาเถือ่นทีไ่มควรจะมีอยูในสงัคม
อีกตอไป เพราะเปนการแสดงถึงความโหดเหี้ยมในจิตใจของผูคน
และการขาดเมตตาธรรมตอเพือ่นมนษุย การประหารชวีติเปนการ
ฆาอยางเลือดเย็นที่ทรมานจิตใจนักโทษที่อยูในชวงระหวางรอ
เวลาที่จะถูกนําตัวไปประหารจะเปนชวงเวลาที่นากลัวและทุกข
ทรมาน โทษประหารชีวิตจึงไมใชทางออกท่ีดีในการแกปญหาใน
สงัคมทีเ่จรญิแลว การลงโทษผูกระทาํผดิไมใชการแกแคน แตเปน
ลงโทษเพื่อความยุติธรรม แตการลงโทษผูกระทําผิดดวยการ
ประหารชีวิตไมใชการลงโทษที่ยุติธรรมหากแตเปนการแกแคน 

  ๓. ถายังมีการใชโทษประหารชีวิต ผูบริสุทธิ์อาจถูกประหารดวย
ความเขาใจผิดหรือดวยความผิดพลาด บกพรอง ตลอดจนความเขาใจผิดของ
กระบวนการยุติธรรม เปนความจริงท่ีหลีกเลี่ยงไมไดวาถายังมีโทษประหารชีวิตอยู
ไมชากเ็รว็อาจมคีนถูกประหารชวีติในความผดิทีเ่ขาไมไดกระทาํกเ็ปนได และเมือ่มกีาร
ประหารชีวติไปแลว ตอมาในภายหลังจงึพบวาเขาเปนคนบรสิทุธิก์ส็ายเกนิไปเสยีแลว
ไมสามารถเอาชีวติกลับคนืมาได การประหารชีวติคนบริสทุธ์ิจงึเปนเรือ่งทีน่าเศรามาก 
เพราะถามีการประหารชีวิตคนผิดก็จะไมมีโอกาสแกตัวไดอีก ไมสามารถแกไขอะไร
ไดแลว ถายงัมีโทษประหารชีวติก็มโีอกาสท่ีคนบริสทุธ์ิจะถูกประหารได ความผิดพลาด
ในกระบวนการยุติธรรมอาจนําไปสูการตายของผูบริสุทธิ์ได ดังนั้น จึงควรยกเลิกโทษ
ประหารชีวิตเพื่อปองกันไมใหเกิดปญหาเหลานี้ขึ้น

  ๔. โทษประหารชีวิตไมชวยหยุดยั้งอาชญากรรมรุนแรงได ไมทําให
อาชญากรรมลดนอยลง เราไมสามารถคาดหวังวาโทษประหารชีวิตจะหยุดหรือลด
อาชญากรรมรุนแรงมากไปกวาการจําคุกตลอดชีวิต การลงโทษประหารชีวิตไมชวย
ปองกันอาชญากรรมได เพราะฆาตกรสวนใหญกระทําความผิดตามอารมณมากกวา
เหตุผล การฆาคนมักจะเกิดจากอารมณชั่ววูบ ไมมีเวลาไตรตรองถึงโทษที่จะไดรับ
แตอยางใด นอกจากนีโ้ทษประหารชวีติก็ไมอาจยบัยัง้การฆาตกรรมทีไ่มไดเตรยีมการ
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สารพันปญหากฎหมาย

จุลนิติ

มากอนซึ่งมักจะเกิดกับฆาตกรท่ีไมสามารถควบคุมอารมณหรือมีปญหาทางจิต 
ไมวาการลงโทษจะรุนแรงสักเพียงใดก็ตามก็ไมสามารถหยุดยั้งอาชญากรได 

๔. การสงเสริม สนับสนุน และการรณรงคเปลี่ยนแปลงโทษ
ประหารชีวิตของไทย๔

 โดยที่ประเทศไทยเปน ๑ ใน ๕๖ ประเทศท่ียังคงใชโทษประหารชีวิตอยู 
จงึมกัจะถกูนานาประเทศกดดนัใหมกีารยกเลกิโทษประหารชวีติในสงัคมไทย ซึง่ทีผ่านมา
มีสัญญาณบวกที่ดีในหลายประการที่มีสวนชวยสงเสริม สนับสนุน การรณรงค
เปลี่ยนแปลงโทษประหารชีวิตในประเทศไทย ดังนี้

 (๑) การลงโทษประหารชีวิตในประเทศไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
มีการลงโทษผูกระทําผิดที่หลากหลายรูปแบบ ซึ่งประเทศไทยมีความระมัดระวังตอ
การลงโทษประหารชีวิตคอนขางมากและมีจุดเดนที่สําคัญที่ตางประเทศไมมี ไดแก 
การใหนักโทษประหารชีวิตมีสิทธิในการย่ืนถวายฎีกาเพ่ือขอพระราชทานอภัยโทษ 
ซึง่ขัน้ตอนดงักลาวทาํใหการลงโทษประหารชวีติไมไดสิน้สดุทนัทเีมือ่ศาลมคีาํพพิากษา 
นอกจากน้ี นักโทษท่ีตองโทษประหารชีวิตก็ยังมีโอกาสไดรับการลดหยอนโทษ 
หรือไดรับโทษนอยลง

 (๒) ประเทศไทยไดมีการแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา คือ 
พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
โดยมีการยกเลิกการลงโทษประหารชีวิตมิใหนํามาใชบังคับแกผูซึ่งกระทําความผิดใน
ขณะท่ีมอีายตุํา่กวา ๑๘ ป นอกจากน้ี ยงัหามใชการลงโทษประหารชีวติกบัหญิงมคีรรภ 
ซึ่งเปนไปตามขอบทที่ ๖ วรรคหา ของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและ
สทิธทิางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights : ICCPR) 

 (๓) ประเทศไทยมีการประกาศใชแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติมาแลว
จํานวน ๒ ฉบับ โดยเฉพาะ ฉบับที่ ๒ (ป พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖) ที่กําหนดไวใน
ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนากฎหมายและกลไกทางกฎหมาย รวมท้ังการบังคับใช
กฎหมาย เพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนใหสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชน 
โดยมีเปาหมายสําคัญในการที่จะให “กฎหมายที่มีอัตราโทษประหารชีวิตไดเขาสูการ
พิจารณาของรัฐสภาใหมีการยกเลิกเปนโทษจําคุกตลอดชีวิต” และยังไดทําการศึกษา
เกีย่วกบัความเปนไปไดของการยกเลกิโทษประหารชวิีต ตามแผนสทิธิมนุษยชนแหงชาติ 
ฉบับที่ ๒ ดังนี้ 

  ๑) ศึกษาวิเคราะหขอมูลทางวิชาการของประเทศตาง ๆ และ
มาตรการแนวทาง มารองรับหากมีการยกเลิกโทษประหารชีวิต

   ๓เอกสารวิชาการ “รณรงคเปล่ียนแปลงโทษประหารชีวิตตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล” กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 

กระทรวงยุตธิรรม    
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จุลนิติ

  ๒) ศึกษากฎหมายภายในประเทศทุกฉบับ ลักษณะความผิด 
รวมถึงสถิติการลงโทษประหารชีวิต ยอนหลัง ๑๐ ป และ

  ๓) การสงเสริมความรู ความตระหนัก และรับฟงความคิดเห็นตอ
มาตรการ แนวทางตาง ๆ  เพ่ือมารองรับหากประเทศไทยจะเปล่ียนแปลงโทษประหาร
ชีวิตเปนจําคุกตลอดชีวิต

  (๔) กรมคุมครองสิทธแิละเสรีภาพ ในฐานะท่ีเปนหนวยงานท่ีรบัผดิชอบหลัก 
ไดผลกัดันใหวาระการเปล่ียนแปลงโทษประหารชีวติ มกีารสานตอในแผนสิทธมินษุยชน
แหงชาติ ฉบับที่ ๓ (ป พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑) เพื่อยกระดับกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับ
สทิธมินษุยชนภายในประเทศใหสอดคลองกบัมาตรฐานสทิธิมนษุยชนสากล โดยปรากฏ
ในแผนสทิธมินษุยชนดานกระบวนการยุตธิรรม ในการ “เปลีย่นแปลงโทษประหารชีวติ
ใหเขาสู การพิจารณาของรัฐสภาเปนโทษจําคุกตลอดชีวิต” 
ซึ่งกําหนดขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้

  ๑) เผยแพรใหความรูดานกฎหมายสทิธมินุษยชน
แกบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม และประชาชน โดยเฉพาะ
แนวคิดเรื่องศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และสิทธิในการมีชีวิต
ซึ่งเปนสิทธิขั้นพื้นฐาน

  ๒) พยายามดําเนินการเพื่อประกาศพักการ
ประหารชีวิตในทางปฏิบัติอยางเปนทางการทันที และสนับสนุน
มติที่ใหพักการใชโทษประหารชีวิตของที่ประชุมสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ โดยมี
เจตจํานงที่จะออกกฎหมายใหเปลี่ยนแปลงโทษประหารชีวิตในทายที่สุด ในป ๒๕๕๗

  ๓) เสนอแกไขกฎหมายเพ่ือลดจํานวนความผิดทางอาญาท่ีมีบท
ลงโทษประหารชีวิต โดยเฉพาะอาชญากรรมที่ไมถือเปนอาชญากรรมอุกฉกรรจที่สุด 
ตามขอบทท่ี ๖ วรรคสอง ของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง เชน ความผิดเกี่ยวกับการวางเพลิง การกอการราย ภายในป ๒๕๖๐ 

  ๔)  ลงนามและใหสัตยาบันรับรองพิธีสารเลือกรับฉบับที่ ๒ ของ
กตกิาระหวางประเทศวาดวยสทิธิพลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง  (Second Optional 
Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights) ที่มุง
ยกเลิกโทษประหารชีวิต ภายในป ๒๕๖๑

  ๕) สรางเรือนจําความม่ันคงสูงเพ่ือรองรับนักโทษประเภทคดี
อุกฉกรรจ

บทสรุป
กลาวโดยสรุป การจะพิจารณาวาสมควรท่ีจะมีการกําหนดบทลงโทษ

ประหารชีวิตไวในระบบกฎหมายอาญาของไทยตอไปหรือไม หรือควรที่จะยกเลิกการ
ประหารชีวติเสีย ทกุฝายทีเ่กีย่วของจงึตองพจิารณาดวยความละเอียดรอบคอบ ถงึผลดี 
ผลเสยี ความคุมคา และประโยชนของการลงโทษประหารชวีติ หรอืประโยชนของการ

ป ิ โ ี
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ก.ค. - ส.ค. ๖๑ ๑๕๓

สารพันปญหากฎหมาย

จุลนิติ

ยกเลิกโทษประหารชีวิตวาสิ่งใดเปนประโยชนตอสังคมมากกวา ทั้งนี้ โดยเฉพาะควร
พจิารณาบทบญัญตัริฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๗๗ วรรคสาม ทีก่าํหนด
ใหรัฐพึงกําหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดรายแรง ประกอบกับเพื่อใหสอดคลองกับ
หลักสากลท่ีในหลาย ๆ ประเทศท่ัวโลกตางก็ไดมีการยกเลิกโทษประหารชีวิต 
ดวยเหตผุลวา การประหารชีวติถอืวาขดัตอหลกัสทิธมินษุยชนขัน้พืน้ฐานในการมีชวีติอยู 
และมองวาการประหารชีวิตเปนสิ่งที่ไมคุมคา ไมสมเหตุสมผล และยังเปนการลงโทษ
ที่โหดราย ลดทอนศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และเสี่ยงตอการประหารชีวิตคนบริสุทธิ ์
นกัโทษประหารชวีติสวนใหญเปนคนยากจน จงึไมมเีงนิจางทนายความทีม่ฝีมอืแกตาง
คดีให ไมมีโอกาสในการที่จะตอสูคดีไดอยางเต็มที่ นอกจากนี้ ยังมองวากระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาบางกระบวนการอาจเกิดความผิดพลาด ไมวาในการที่จะจับผิดตัว
หรอืตดัสนิผดิพลาด ซึง่หากตดัสนิประหารชวีติไปแลว บคุคลนัน้จะไมมโีอกาสไดอยูใน
โลกน้ีตอไป และการประหารชีวิตไมไดชวยยับยั้งอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนในสังคม 
ไมทาํใหคนเกรงกลวัหรอืไมกลาทีจ่ะกระทาํผดิ กลบัจะยิง่ทาํใหสงัคมเกดิความเลวราย
มากขึ้น เพราะเกิดพฤติกรรมการเลียนแบบ 

ดงันัน้ การทีป่ระเทศไทยสมควรทีจ่ะมกีารลงโทษประหารชวีติตอไป หรอืควร
ที่จะยกเลิกการประหารชีวิตหรือไมนั้น จึงเปนประเด็นขอควรพิจารณาท่ีตองมีการ
พิจารณาทบทวนดวยความละเอียด รอบคอบ และอยางรอบดานวาโทษประหารชีวิต
นั้น จะชวยทําใหสังคมสงบสุขและปลอดอาชญากรรมไดจริงหรือไม และกระบวนการ
ยุติธรรมตองเปนธรรม ผูกระทําความผิดตองไดรับโทษที่สาสมไมไดถูกกลั่นแกลงหรือ
ถกูกลาวหาโดยไมเปนธรรม โดยทุกฝายตองหาทางออกรวมกนัวาแนวทางใดจะดทีีส่ดุ 
ทั้งนี้ โดยพิจารณาผลดีผลเสีย ความคุมคา และประโยชนของการลงโทษประหารชีวิต 
หรอืประโยชนของการยกเลิกโทษประหารชีวติ ดงัจะเหน็ไดจากหลกัการของแอมเนสต้ี 
อนิเตอรเนช่ันแนลท่ีวา “เม่ือเกิดความอยุตธิรรมข้ึนตอคนคนหน่ึงยอมเปนเร่ืองสําคัญ
ของคนทุกคน” ซึ่งเปนหลักการที่นาสนใจที่เราทุกคนควรใหความสําคัญ ทั้งนี้ เพื่อให
เกิดความสงบสุขในสังคมอยางมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

เอกสารอางอิง

•   การรณรงคเปลี่ยนแปลงโทษประหารชีวิต, กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม. สืบคนจาก
เว็บไซต http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

•   ชาํนาญ จนัทรเรอืง, “ทาํไมตองยกเลกิโทษประหารชวีติ” สบืคนจากเวบ็ไซต http://www.bangkokbiznews.
com/blog/detail/637829 เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

•   ดวงดาว กีรติกานนท, “โทษประหารชีวิต” สืบคนจากเว็บไซต digi.library.tu.ac.th/index/0211/8-1-
Jan-Jun-2552/09PAGE83-PAGE88.pdf เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑

•   รณรงคเปลีย่นแปลงโทษประหารชวีติตามหลกัสทิธมินษุยชน, สบืคนจากเวบ็ไซต www.humanrightscenter.
go.th/IHR/HRI/ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

•   เอกสารวิชาการ “รณรงคเปลี่ยนแปลงโทษประหารชีวิตตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล” กรมคุมครองสิทธิ
และเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม   
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ก.ค. - ส.ค. ๖๑

คําคม

จุลนิติ๑๕๔

ศาสตราจารยสัญญา ธรรมศักด์ิ

นายธานินทร กรัยวิเชียร, ภาษากฎหมายไทย, สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 

พิมพคร้ังท่ี ๑๐ พ.ศ. ๒๕๔๖, หนา ๖๐

“ภาษาหนังสือนัน้ แตกอน ๆ เขาถือกันมาก 

แมตอบถูกธง แตถาภาษาไมดีก็เอาเปนตกได 

ทั้งนี้เพราะเขาถือกันวาสําคัญสําหรับนักกฎหมาย 

โดยที่วานักกฎหมายนั้นถาพูดหรือเขียนใหคนอื่นไมรูเรื่องแลว 

ใชไมไดทีเดียว ผิดกับนักอื่น ๆ เชนนักปรัชญา

ซึ่งยิ่งพูดหรือเขียนใหคนอื่นไมรูเรื่องไดเทาไรก็ยิ่งด ีฯลฯ”
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เกร็ดกฎหมายนารู

ก.ค. - ส.ค. ๖๑ ๑๕๕จุลนิติ

เกร็ดกฎหมายนารู

 สิทธิของผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญากับการที่จะไดรับความชวยเหลือทางกฎหมายนั้น
ถือเปนหลักการสําคัญในการดําเนินคดีอาญา ซึ่งรัฐจะตองตระหนักถึงความสําคัญของการให
ความคุมครองสิทธิของผูตองหาตามหลักนิติธรรม โดยใหโอกาสผูตองหาไดตอสูคดีอยางเต็มท่ีและ
เทาเทียมกันตามหลักความเสมอภาคและหลักการฟงความทุกฝายเพื่อพิสูจนความบริสุทธิ์ของตนเอง 
และเพือ่ใหไดรบัความเปนธรรมจากกระบวนการยตุธิรรมของรฐั โดยเปนสทิธทิีจ่ะไดรบัการสนันษิฐาน
ไวกอนวาผู ตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด กอนมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงวาบุคคลใดได
กระทําความผิด จะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือนเปนผูกระทําความผิดมิได
  ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หรือรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
ไดบัญญัติรับรองสิทธิของบุคคลไว ดังนี้
  มาตรา ๔ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ยอมไดรับ
ความคุมครอง ปวงชนชาวไทยยอมไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน และ
  มาตรา ๒๙ บคุคลไมตองรบัโทษอาญา เวนแตไดกระทาํการอันกฎหมายท่ีใชอยูในเวลาทีก่ระทาํนัน้
บัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว และโทษท่ีจะลงแกบุคคลน้ันจะหนักกวาโทษท่ีบัญญัติไวใน
กฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทําความผิดมิได 
  ในคดีอาญาน้ัน ใหสนันษิฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจาํเลยไมมคีวามผิด และกอนมีคาํพิพากษา
อันถึงที่สุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิด จะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือนเปนผูกระทําความผิดมิได 
  การควบคุมหรือคุมขังผูตองหาหรือจําเลยใหกระทําไดเพียงเทาท่ีจําเปน เพ่ือปองกันมิใหมี
การหลบหนี 
  ในคดีอาญาจะบังคับใหบุคคลใหการเปนปฏิปกษตอตนเองมิได 
  คําขอประกันผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาตองไดรับการพิจารณาและจะเรียกหลักประกัน
จนเกินควรแกกรณีมิได การไมใหประกันตองเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
  คอลัมนเกร็ดกฎหมายนารูฉบับน้ี จึงใครขอเสนอ เรื่อง “สิทธิของผูตองหาตามประมวล
กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา” เพือ่ใหผูอานไดมคีวามรูความเขาใจถงึสทิธขิองผูตองหาตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พรอมทั้งเปรียบเทียบสิทธิของผูตองหาในตางประเทศ ดังนี้ 

¹Ò§ÊÒÇÊÔÃÔâ©Á  ¾ÃËÁâ©Á 
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

สิทธิของผูตองหาสิทธิของผูตองหา
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
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สิทธิของผูตองหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ก.ค. - ส.ค. ๖๑๑๕๖ จุลนิติ

  ๑. ความหมายของผูตองหา
     ผูตองหา หมายถึง บุคคลผูถูกกลาวหาวาไดกระทําผิดแตยังมิไดถูกฟองตอศาล (ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒ (๒)) ซึ่งผูตองหาอาจเปนผูที่ยังไมถูกจับกุมก็ได 

 ๒. สิทธิของผูตองหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
   สิทธิของผูตองหาหรือจําเลยกับการที่จะไดรับความชวยเหลือทางกฎหมายนั้นถือเปน
หลักการสําคัญที่สุดในการดําเนินคดีอาญา โดยสิทธิที่จะไดรับความชวยเหลือทางกฎหมายท่ีสําคัญ
เร่ืองหน่ึง กค็อื “สทิธิการมีทนายความ” เพราะถือเปนสทิธิของผูตองหาหรือจําเลยในการตอสูคดีอาญา 
โดยปรากฏคร้ังแรกเม่ือวนัที ่๑ ตลุาคม ๒๔๗๘ โดยไดบญัญตัไิวในประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความอาญา 
มาตรา ๑๗๓ ดวยการใหศาลจัดหาทนายความใหแกจําเลยในคดีอาญาท่ีมีอัตราโทษอยางสูงตั้งแต 
๑๐ ป ขึน้ไป เรยีกวา คดีอกุฉกรรจ ถาจําเลยยากจนไมมทีนายความของตัวเอง ศาลจะตัง้ทนายความให 
บทบัญญัติในเรื่องนี้ไดมีการปรับปรุงแกไขเรื่อยมา ๓ ครั้ง ครั้งแรกในป พ.ศ. ๒๕๒๗ ครั้งท่ีสอง 
พ.ศ. ๒๕๓๒ และครั้งที่สาม พ.ศ. ๒๕๓๙ และในมาตรา ๑๓๔ ทวิ ก็ไดบัญญัติไววา “ในคดีที่ผูตองหา
มีอายุไมเกินสิบแปดป ในวันที่พนักงานสอบสวนแจงขอหากอนเร่ิมถามคําใหการใหพนักงานสอบสวน
ถามผูตองหาวา มีทนายความหรือไม ถาไมมีใหรัฐจัดหาทนายความให๑ ”
   อยางไรก็ตาม ประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความอาญาไดมกีารปรับปรงุเพ่ิมเติมในสวนของ
การใหมีความชวยเหลือดานทนายความแกผูตองหา ซึ่งไดยกเลิกมาตรา ๑๓๔ ทวิ เปลี่ยนเปนมาตรา 
๑๓๔/๑ แทน โดยมีการเพิ่มเติมบทบัญญัติซึ่งเดิมกําหนดใหเฉพาะผูตองหาที่มีอายุไมเกิน ๑๘ ป ไดรับ
การชวยเหลือดานทนายความโดยรัฐจัดหาใหและในสวนท่ีเพ่ิมเติมไดกําหนดวา ในคดีที่มีอัตราโทษ
ประหารชีวิตและในคดีที่มีโทษจําคุก กอนเริ่มถามคําใหการ ใหพนักงานสอบสวนตองถามผูตองหาวามี
ทนายความหรือไม ถาไมมีใหรัฐจัดหาทนายความให
   ในปจจบุนั ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาไดกาํหนดถงึสทิธขิองผูตองหาไวดงันี้
   เมือ่ผูตองหาถกูจบักมุในเรือ่งท่ีถกูกลาวหาวากระทําผดิอาญา พนกังานสอบสวนตองแจง
สิทธิใหทราบวา ผูตองหามีสิทธิ ดังนี้
   ๑. สิทธิแจงหรือขอใหเจาพนักงานแจงใหญาติ หรือผูซึ่งผูถูกจับหรือผูตองหาไววางใจ
ทราบถึงการถูกจับกุมและสถานที่ที่ถูกควบคุมในโอกาสแรกและใหผูถูกจับหรือผูตองหามีสิทธิ
ดังตอไปนี้ดวย (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๗/๑)
    (๑) พบและปรึกษาผูซึ่งจะเปนทนายความเปนการเฉพาะตัว 
    (๒) ใหทนายความหรือผูซึ่งตนไววางใจเขาฟงการสอบปากคําตนไดในชั้นสอบสวน 
    (๓) ไดรับการเยี่ยมหรือติดตอกับญาติไดตามสมควร 
    (๔) ไดรับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บปวย 

  ๑ รุงนภา เอี่ยมศรี, “สิทธิของผูตองหากับการชวยเหลือทางกฎหมาย” (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตรปรีดี พนมยงค 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, ๒๕๕๘). 
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เกร็ดกฎหมายนารู

ก.ค. - ส.ค. ๖๑ ๑๕๗จุลนิติ

    ใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจซ่ึงรับมอบตัวผูถูกจับหรือผูตองหามีหนาท่ีแจงให                              
ผูถูกจับหรือผูตองหานั้นทราบในโอกาสแรกถึงสิทธิตาม (๑) – (๔)
   ๒. สิทธิที่จะไดรับการสอบสวนโดยเร็ว ตอเนื่อง และเปนธรรม (ประมวลกฎหมายวิธี
พจิารณาความอาญา มาตรา ๑๓๔) โดยพนกังานสอบสวนตองใหโอกาสผูตองหาท่ีจะแกขอหาและท่ีจะ
แสดงขอเท็จจริงอันเปนประโยชนแกตนได
   ๓. ผูตองหามีสิทธิใหทนายความหรือผูที่ตนไววางใจเขาฟงการสอบปากคําของผูตองหา                    
(ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๔/๓)
   ๔. สทิธทิีจ่ะใหการหรือไมกไ็ด (ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา ๑๓๔/๔)
    โดยในมาตรา ๑๓๔/๔  บัญญัติไววา ในการถามคําใหการผูตองหา ใหพนักงานสอบสวน
แจงใหผูตองหาทราบกอนวา 
    (๑) ผูตองหามสีทิธทิีจ่ะใหการหรอืไมกไ็ด ถาผูตองหาใหการ ถอยคาํทีผู่ตองหาใหการนัน้
อาจใชเปนพยานหลักฐานในการพจิารณาคดีได 
    (๒) ผูตองหามีสิทธิใหทนายความหรือผูซึ่งตนไววางใจเขาฟงการสอบปากคําตนได
    นอกจากนี้ ถอยคําใด ๆ ที่ผูตองหาใหไวตอพนักงานสอบสวนกอนมีการแจงสิทธิตาม
วรรคหนึ่ง หรือกอนที่จะดําเนินการตามมาตรา ๑๓๔/๑๒ มาตรา ๑๓๔/๒๓ และมาตรา ๑๓๔/๓๔ 
จะรับฟงเปนพยานหลักฐานในการพิสูจนความผิดของผูนั้นไมได
   ๕. สทิธทิีจ่ะไมถกูบงัคบัขูเขญ็ ลอลวง ใหสญัญาเพือ่ใหการ (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๑๓๕)
   โดยมาตรา ๑๓๕  บัญญัติไววา ในการถามคําใหการผูตองหา หามมิใหพนักงานสอบสวนทํา
หรือ จัดใหทําการใด ๆ  ซ่ึงเปนการใหคํามั่นสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวง ทรมาน ใชกําลังบังคับ หรือกระทํา 
โดยมิชอบประการใด ๆ เพื่อจูงใจใหเขาใหการอยางใด ๆ ในเรื่องที่ตองหานั้น

   ๒ มาตรา ๑๓๔/๑ ในคดีทีม่อีตัราโทษประหารชีวติ หรือในคดีทีผู่ตองหามีอายุไมเกินสบิแปดปในวันทีพ่นกังานสอบสวนแจงขอหา 
กอนเริ่มถามคําใหการใหพนักงานสอบสวนถามผูตองหาวามีทนายความหรือไม ถาไมมีใหรัฐจัดหาทนายความให
  ในคดีที่มีอัตราโทษจําคุก กอนเริ่มถามคําใหการใหพนักงานสอบสวนถามผูตองหาวามีทนายความหรือไม ถาไมมีและผูตองหา
ตองการทนายความ ใหรัฐจัดหาทนายความให
  การจัดหาทนายความตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ใหพนักงานสอบสวนปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง และใหทนายความท่ีรัฐจัดหาใหไดรับเงินรางวัลและคาใชจายตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมกําหนดโดยไดรับ
ความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
  เมือ่ไดจดัหาทนายความใหแกผูตองหาตามวรรคหน่ึง วรรคสอง หรอืวรรคสามแลว ในกรณจีาํเปนเรงดวน หากทนายความไมอาจ
มาพบผูตองหาได โดยไมแจงเหตุขดัของใหพนกังานสอบสวนทราบหรือแจงแตไมมาพบผูตองหาภายในเวลาอันสมควร ใหพนักงานสอบสวน
ทําการสอบสวนผูตองหาไปไดโดยไมตองรอทนายความ แตพนักงานสอบสวนตองบันทึกเหตุนั้นไวในสํานวนการสอบสวนดวย. 
   ๓ มาตรา ๑๓๔/๒  ใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๑๓๓ ทวิ มาใชบังคับโดยอนุโลมแกการสอบสวนผูตองหาท่ีเปนเด็กอายุไมเกิน
สิบแปดป. 
   ๔ มาตรา ๑๓๔/๓ ผูตองหามีสิทธิใหทนายความหรือผูซึ่งตนไววางใจเขาฟงการสอบปากคําตนได.
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สิทธิของผูตองหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ก.ค. - ส.ค. ๖๑๑๕๘ จุลนิติ

   ๖. สิทธิของผูตองหาที่เปนเด็กอายุไมเกิน ๑๘ ปที่จะไดรับการสอบสวนคดีบางประเภท
โดยมีนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห พนักงานอัยการและทนายความเขารวมฟงการสอบสวน 
(ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๔/๒)
   ๗. สิทธิที่จะไดรับการประกันตัว (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๔/๑ 
มาตรา ๑๐๖)
   โดยมาตรา ๘๔/๑ บัญญัติวา พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจซึ่งมีผูนําผูถูกจับมาสงนั้น 
จะปลอยผูถกูจบัช่ัวคราวหรอืควบคมุผูถกูจบัไวกไ็ดแตถาเปนการจบัโดยมหีมายของศาลใหรบีดาํเนินการ
สงตัวไปยังศาลที่ออกหมายตามมาตรา ๖๔ และในกรณีที่ตองสงผูถูกจับไปยังศาล แตไมอาจสงไปได
ในขณะนั้น เนื่องจากเปนเวลาที่ศาลปดหรือใกลจะปดทําการ ใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจที่รับ
ตัวผูถูกจับไวมีอํานาจปลอยผูถูกจับชั่วคราวหรือควบคุมผูถูกจับไวไดจนกวาจะถึงเวลาศาลเปดทําการ
   และมาตรา ๑๐๖ บัญญัติวา คํารองขอใหปลอยผูตองหาหรือจําเลยช่ัวคราวโดยไมตอง
มีประกัน หรือมีประกัน หรือมีประกันและหลักประกัน ไมวาผูนั้นตองควบคุมหรือขังตามหมายศาล 
ยอมยื่นได โดยผูตองหา จําเลย หรือผูมีประโยชนเกี่ยวของ ดังนี้ 
    (๑) เม่ือผูตองหาถูกควบคุมอยูและยังมิไดถูกฟองตอศาล ใหยื่นตอพนักงานสอบสวน
หรือพนักงานอัยการ แลวแตกรณี
     (๒) เมื่อผูตองหาตองขังตามหมายศาลและยังมิไดถูกฟองตอศาล ใหยื่นตอศาลนั้น 
    (๓) เมื่อผูตองหาถูกฟองแลว ใหยื่นตอศาลชั้นตนที่ชําระคดีนั้น 
    (๔) เมื่อศาลอานคําพิพากษาศาลช้ันตนหรือศาลอุทธรณแลว แมยังไมมีการยื่นอุทธรณ
หรือฎีกา หรือมีการยื่นอุทธรณหรือฎกีาแลวแตยังไมไดสงสํานวนไปยังศาลอุทธรณหรือศาลฎีกา ใหยื่น
ตอศาลชั้นตนที่ชําระคดีนั้น ในกรณีที่ศาลชั้นตนเห็นสมควรใหปลอยชั่วคราว ใหศาลชั้นตนสั่งอนุญาต 
มิฉะนั้นใหรีบสงคํารองพรอมสํานวนไปใหศาลอุทธรณหรือศาลฎีกาเพื่อสั่ง แลวแตกรณี
    (๕) เมื่อศาลสงสํานวนไปยังศาลอุทธรณหรือศาลฎีกาแลว จะยื่นตอศาลชั้นตนที่ชําระ
คดีนั้น หรือจะยื่นตอศาลอุทธรณหรือศาลฎีกา แลวแตกรณีก็ได 
             ในกรณีที่ยื่นตอศาลช้ันตน ใหศาลช้ันตนรีบสงคํารองไปยังศาลอุทธรณหรือศาลฎีกา
เพื่อสั่ง แลวแตกรณี
   ๘. สิทธิรองขอใหศาลส่ังปลอยตัวหากมีการควบคุมตัวโดยมิชอบ (ประมวลกฎหมายวิธี
พจิารณาความอาญา มาตรา ๙๐)
    โดยมาตรา ๙๐ บญัญตัวิา เม่ือมกีารอางวาบคุคลใดตองถูกคุมขังในคดีอาญาหรือในกรณี
อื่นใดโดยมิชอบดวยกฎหมาย บุคคลเหลานี้มีสิทธิยื่นคํารองตอศาลทองที่ที่มีอํานาจพิจารณาคดีอาญา
ขอใหปลอย คือ
    (๑) ผูถูกคุมขังเอง 
    (๒) พนักงานอัยการ 
    (๓) พนักงานสอบสวน 
    (๔) ผูบัญชาการเรือนจําหรือพัศดี 
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เกร็ดกฎหมายนารู

ก.ค. - ส.ค. ๖๑ ๑๕๙จุลนิติ

    (๕) สามีภริยา หรือญาติของผูนั้น หรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชนของผูถูกคุมขัง เมื่อได
รบัคาํรองดงันัน้ ใหศาลดาํเนนิการไตสวนฝายเดยีวโดยดวน ถาศาลเหน็วา คาํรองนัน้มมีลู ศาลมอีาํนาจ
สั่งผู คุมขังใหนําตัวผูถูกคุมขังมาศาลโดยพลัน และถาผูคุมขังแสดงใหเปนที่พอใจแกศาลไมไดวา
การคุมขังเปนการชอบดวยกฎหมาย ใหศาลสั่งปลอยตัวผูถูกคุมขังไปทันที
   ๙. สิทธิไดรับการจัดหาทนายความกรณีคดีมีอัตราโทษประหารชีวิต หรือผูตองหามีอายุ
ไมเกินสิบแปดป และในคดีที่มีอัตราโทษจําคุกหากผูตองหาไมมีทนายความและตองการทนายความ 
พนกังานสอบสวนตองจดัหาทนายความให (ประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความอาญา มาตรา ๑๓๔/๑) ๕

   ๑๐. สิทธิไดรับการจัดหาลาม (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓)
     โดยในมาตรา ๑๓ บญัญตัวิา การสอบสวน ไตสวนมลูฟอง หรอืพจิารณา ใหใชภาษาไทย 
แตถามีความจําเปนตองแปลภาษาไทยทองถิ่นหรือภาษาถิ่นหรือภาษาตางประเทศเปนภาษาไทยหรือ
ตองแปลภาษาไทยเปนภาษาไทยทองถ่ินหรือภาษาถ่ินหรือภาษาตางประเทศใหใชลามแปล ในกรณีที่
ผูเสียหาย ผูตองหา จําเลย หรือพยานไมสามารถพูดหรือเขาใจภาษาไทย หรือสามารถพูดหรือเขาใจ
เฉพาะภาษาไทยทองถิน่หรอืภาษาถิน่ และไมมลีาม ใหพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการหรอืศาลจดัหาลาม
ใหโดยมิชักชา ในกรณีที่ผูเสียหาย ผูตองหา จําเลย หรือพยานไมสามารถพูดหรือไดยิน หรือสื่อ 
ความหมายไดและไมมลีามภาษามือ ใหพนักงานสอบสวน พนักงานอยัการ หรอืศาล จดัหาลามภาษามือให
หรือจัดใหถาม ตอบ หรือสื่อความหมายโดยวิธีอื่นที่เห็นสมควร เม่ือมีลามแปลคําใหการ คําพยานหรือ
อืน่ ๆ ลามตองแปลใหถกูตอง ลามตองสาบาน หรอืปฏญิาณตนวาจะทาํหนาทีโ่ดยสจุรติใจ จะไมเพิม่เตมิ
หรือตัดทอนสิ่งที่แปล โดยใหลามลงลายมือชื่อในคําแปลนั้น และใหพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ 
หรือศาลสั่งจายคาปวยการ คาพาหนะเดินทาง และคาเชาที่พักแกลามที่จัดหาใหตามมาตรานี้
ตามระเบยีบทีสํ่านกังานตาํรวจแหงชาต ิกระทรวงมหาดไทย กระทรวงยตุธิรรม สาํนกังานอยัการสงูสดุ 
หรือสํานักงานศาลยุติธรรม แลวแตกรณี กําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
     อยางไรก็ดี มีขอสังเกตเก่ียวกับสิทธิของผูตองหาท่ีมีความบกพรองในการตอสูคดีหรือ
คนพกิาร กลาวคอื กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาของไทยไดมกีารบญัญตัเิก่ียวกับเรือ่งน้ีไวแตกม็เีพยีง
การคุมครองสิทธิผูตองหาท่ีมีความพิการทางการไดยินหรือสื่อความหมายตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓ วรรคสาม๖ และความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๗ เทานั้น จะเห็นไดวา บทบัญญัติแหงกฎหมายไทย

 ๕ เพิ่งอาง. 
   ๖ ในกรณีทีผู่เสยีหาย ผูตองหา จาํเลย หรอืพยานไมสามารถพูดหรือไดยนิ หรอืสือ่ความหมายได และไมมลีามภาษามือ ใหพนกังาน
สอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล จัดหาลามภาษามือหรือจัดใหถาม ตอบ หรือสื่อความหมายโดยวิธีอื่นที่เห็นสมควร.
   ๗ มาตรา ๑๔ ในระหวางทําการสอบสวน ไตสวนมูลฟองหรือพิจารณา ถามีเหตุควรเชื่อวาผูตองหาหรือจําเลยเปนผูวิกลจริตและ
ไมสามารถตอสูคดีได ใหพนักงานสอบสวนหรือศาลแลวแตกรณี สั่งใหพนักงานแพทยตรวจผูนั้นเสร็จแลวใหเรียกพนักงานแพทยผูนั้น
มาใหถอยคํา หรือใหการวาตรวจไดผลประการใด 
  ในกรณทีีพ่นกังานสอบสวนหรือศาลเห็นวาผูตองหาหรือจาํเลยเปนผูวกิลจรติและไมสามารถตอสูคดไีด ใหงดการสอบสวน ไตสวน
มูลฟองหรือพิจารณาไวจนกวาผูนั้นหายวิกลจริตหรือสามารถจะตอสูคดีได และใหมีอํานาจสงตัวผูนั้นไปยังโรงพยาบาลโรคจิตหรือมอบให
แกผูอนุบาล ขาหลวงประจําจังหวัดหรือผูอื่นที่เต็มใจรับไปดูแลรักษาก็ไดตามแตจะเห็นสมควร 
  กรณีที่ศาลงดการไตสวนมูลฟองหรือพิจารณาดังบัญญัติไวในวรรคกอน ศาลจะสั่งจําหนายคดีเสียชั่วคราวก็ได.
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สิทธิของผูตองหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ก.ค. - ส.ค. ๖๑๑๖๐ จุลนิติ

ในปจจบุนัยงัไมมบีทบญัญตัทิีใ่หการคุมครองสทิธผิูถกูกลาวหาหรอืผูตองหาท่ีเปนคนพกิารไวทกุประเภท
ทําใหสงผลตอความสามารถในการตอสูคดีของผูตองหาได

 ๓. สทิธขิองผูตองหากบัการชวยเหลอืทางกฎหมายในคดอีาญากรณศีกึษา
ของตางประเทศ๘ 
   ๓.๑ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
     ในประเทศสหรฐัอเมริกานัน้ หลกัประกันทีส่าํคญัทีส่ดุในการคุมครองสทิธิของผูตองหา 
คือ กฎหมายรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา บทบัญญัติแกไขเพิ่มเติม มาตรา ๑ ถึงมาตรา ๑๐ ซึ่งเปน
ทีรู่จกักนัดใีนชือ่ bill of Rights และกฎหมายรฐัธรรมนูญแกไขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่๕ ไดมหีลกัการคุมครอง
สิทธิที่จะไมปรักปรําตนเองบัญญัติไว
     ประเทศสหรัฐอเมริกาไดบญัญัตเิร่ืองสิทธขิองผูตองหาในการมีทนายความ (Amendment VI) 
ไววา ในการฟองคดีอาญาทุกคด ีผูตองหาหรือจาํเลย
จะตองไดรับการชวยเหลือจากทนายความในการ
ตอสู คดี จากบทบัญญัติดังกลาวแสดงใหเห็นวา 
ผูตองหานัน้มสีทิธทิีจ่ะไดรบัคาํปรกึษาจากทนายความ 
ซึ่งมีคําพิพากษาของศาลสูงในคดี John on V.
Zesbt. ในป ค.ศ. ๑๙๓๘ กําหนดใหสิทธิการมี
ทนายความตามรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖ 
ใชบงัคบัแกผูตองหาหรือจาํเลยทกุคนทีถ่กูดําเนินคดี
อาญารายแรงโดยสหพันธรัฐ ตอมาศาลสูงสุดไดมี
คาํพพิากษาในคดี Gideon V. Wainright โดยไดวาง
หลกัไววา สิทธิการมทีนายความตามท่ีกําหนดไวใน
รัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๖ กําหนดให
รัฐธรรมนูญตองจัดหาทนายความใหแกผูตองหา
หรือจําเลยผู ยากไรในคดีอาญาที่เปนความผิด
อุกฉกรรจ โดยรัฐเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการ
จัดหาทนายความให จนกระท่ังในป ค.ศ. ๑๙๘๔ 
ศาลสงูสดุไดวางหลกัใหผูตองหาหรือจําเลยไดรับสิทธิในการมีทนายความในคดีอาญาทุกประเภท
     ในประเทศสหรัฐอเมริกา การพัฒนาประสิทธภิาพในการใหความชวยเหลือแกผูตองหา
หรือจําเลยในคดีอาญา โดยมีการจัดตั้งทนายความพิทักษสิทธิ (Public Defender) ซึ่งมีทนายความ
ทําหนาที่ประจําโดยไดรับเงินเดือนจากรัฐ ขอดีของระบบนี้ คือ สามารถรับคดเีปนจํานวนมากและเริ่ม
รับคดีไดตั้งแตชั้นสอบสวนและมีรูปแบบตาง ๆ ในการจัดการในสหรัฐและในแตละมลรัฐแตกตางกัน

   ๘ อางแลวเชิงอรรถที่ ๑. 

155-161-MAC6.indd   160155-161-MAC6.indd   160 10/27/18   2:29 PM10/27/18   2:29 PM



เกร็ดกฎหมายนารู

ก.ค. - ส.ค. ๖๑ ๑๖๑จุลนิติ

   ๓.๒ ประเทศฝรั่งเศส  
     ในประเทศฝรั่งเศสน้ัน การใหความชวยเหลือทางดานทนายความแกผูตองหานั้น
กฎหมายกําหนดใหมีการจัดหาทนายความใหตั้งแตในช้ันจับกุม การสอบปากคํา การไตสวนมูลฟอง  
การพิจารณาและกระบวนการอื่น ๆ จนสิ้นสุดคดี 
     โดยทนายความนั้นถือเปนองคกรหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมที่มีหนาที่จะตองสราง
ความยุติธรรมในการดําเนินคดีมิใหเสียไป ในฐานะผูควบคุมการพิจารณาคดีของศาล หากมีการดําเนิน
กระบวนพิจารณาคดีโดยมิชอบดวยกฎหมาย ทนายความมีสิทธิขอใหยกเลิกกระบวนพิจารณาได 
เพือ่เปนประกนัการดาํเนนิคดตีามกระบวนการยตุธิรรม การใหสทิธกิารมทีนายความแกจาํเลยกเ็พือ่ให
แนใจวาจําเลยไดรับการพิจารณาคดีอยางยุติธรรม
   ๓.๓ ประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี
     การดําเนินคดีอาญาของเยอรมนีนั้น เปนการสอบสวนฟองรองโดยองคกรอัยการผูมี
หนาที่ดําเนินการเพื่อหาพยานหลักฐาน เพื่อนํามาชี้ขาดวามีขอเท็จจริงเพียงพอที่จะเอาผิดแกผูตองหา
หรือไม รวมถึงการหาพยานหลักฐานท่ีเปนคุณแกตัวผูตองหาดวย และยังมีองคกรตํารวจ ผูพิพากษา
สอบสวนชวยในการสอบสวนดวย
     ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของเยอรมนีเนนหลักที่วา ผูตองหาตองมี
เสรีภาพในการใหการในชั้นสอบสวน ดังนั้น จึงมีขอหามตาง ๆ เพื่อเปนประกันแกผูตองหาตามมาตรา 
๑๓๖ a ดังนี้
     ๑) หามการกระทาํตาง ๆ  ตอกายกบัผูตองหา เชน การทาํราย การทาํใหเหนือ่ยลา หรอื
การใหยา
     ๒) หามการกระทําตาง ๆ ที่เปนการหลอกลวง หรือบังคับทางรางกาย เชน การขมขู 
ทรมาน สะกดจิต หรือสัญญาวาจะใหประโยชนตาง ๆ ที่กฎหมายไมไดกําหนดไว
     ๓) หามการกระทําตาง ๆ ที่เปนการกระทบตอความทรงจําของผูตองหา ซึ่งขอหาม
ตาง ๆ ดังกลาวถือเปนหลกัในการคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และนอกจากน้ัน ในมาตรา ๑๓๖ a 
วรรคสาม ยงักาํหนดถงึผลของการฝาฝนขอหามดงักลาววาไมสามารถรบัฟงขอเทจ็จรงิ ทีไ่ดมาจากการ
ฝาฝนขอหามนั้น แมผูตองหาจะยินยอมหรือไมใหกระทําก็ตาม

 บทสรุป
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบสิทธิของผูตองหาระหวางประเทศไทยกับตางประเทศดังกลาวแลว 
จะเห็นไดวาในตางประเทศมีการใหความชวยเหลือและบัญญัติรับรองสิทธิของผูตองหาไวอยางชัดเจน 
โดยเฉพาะการจัดใหมีทนายความพิทักษสิทธิ รวมท้ังการมีระบบผูพิพากษาสอบสวนในทุกคดี เพื่อให
ผูตองหาไดรับความเปนธรรมอยางแทจริง สวนของประเทศไทยนั้น ใชระบบทนายความท่ีศาลแตงตั้ง
เปนหลัก ซึ่งโดยหลักการแลว จะมีทนายความอาสาสมัคร (ทนายขอแรง) เพื่อชวยในบางคดีเทานั้น 
 ผูเขียนมีความเห็นวา รัฐควรจัดใหมีทนายความท่ีมีความรูความสามารถ และมีความเช่ียวชาญ
ใหแกผูตองหาหรือจาํเลยในคดีอาญาทกุคด ีเพือ่ใหการดาํเนินคดน้ัีนเกิดความเปนธรรมแกผูตองหาหรือ
จาํเลยมากท่ีสดุ และเพ่ือประโยชนในการดําเนินกระบวนการยุตธิรรมไทยใหสามารถนําตวัผูกระทําผดิ
ที่แทจริงมาลงโทษ
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คําคม

จุลนิติ๑๖๒

ศาสตราจารยเสริม วินิจฉัยกุล 

นายธานินทร กรัยวิเชียร, ภาษากฎหมายไทย, สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 

พิมพคร้ังท่ี ๑๐ พ.ศ. ๒๕๔๖, หนา ๑๐๕

“ประโยคตาง ๆ ซึ่งใชในกฎหมายควรตองเปนประโยคที่สั้นและงายไมซับซอน

 ประโยคใดถามีความทาวกันไกล เมื่อไปแลวก็ยากที่จะเขาใจได 

ความชัดเจนและกระจางแจงเปนขอสําคัญในกฎหมาย 

เพราะจะตองเขียนใหคนทุกคนมีโอกาสเขาใจได 

ไมใชเขียนเฉพาะนักนิติศาสตรเทานัน้ ฯลฯ”
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หนาตางโลก: The Knowledge Windows

จุลนิติ
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                          รัฐสภา 
ของสาธารณรัฐสิงคโปร�  

 การปฏิบัติหนาที่ของรัฐสภาสิงคโปรในดานการตรวจสอบ
การดําเนินงานของฝายบริหารที่สําคัญไดแก กลไกการตรวจสอบ
ฝายบริหารโดย การเสนอญัตติ (Motions) การต้ังกระทูถาม 
(Questions to the Ministers) การแถลงของรัฐมนตรีโดยไมมี
การลงมติ (Ministerial Statement) การเสนอขอรองเรียน 
(Petitions) และการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ (Selected 
Committee) ตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับการประชุมรัฐสภา 
(Standing Orders of Parliament) ดงัจะอธิบายในบทความตอนน้ี 

การเสนอญัตติ (Motions) 
 
 เปนการเสนอเร่ืองตาง ๆ  ใหทีป่ระชุมรฐัสภามีมตหิรอืมคํีาสัง่
อยางใดอยางหน่ึงทีซ่ึ่งในหลายกรณีมผีลเปนการตรวจสอบการทํางาน
ของฝายบริหาร ซึ่งสมาชิกรัฐสภาตองเสนอญัตติลวงหนาเปนเวลา 
๗ วันทําการ กอนวันประชุมพิจารณาญัตติ โดยไมนับวันที่ยื่นเสนอ 
เมื่อถงึวาระพิจารณาญัตตินั้น สมาชิกรัฐสภาผูเสนอจะแถลงเหตุผล

หนาตางโลก: The Knowledge Windows

ตอนที่ ๓

(ตอจากตอนที่แลว)
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และความจําเปน ตลอดจนวัตถปุระสงคของการเสนอญัตตใิหรฐัสภาพิจารณาและมีมต ิจากน้ันประธานรัฐสภา
จะเปดโอกาสใหมีการอภิปรายในที่ประชุมรัฐสภากอนที่จะมีมติอยางใดอยางหนึ่งตอไป๑ 

การตั้งกระทูถาม (Questions)
 
 การต้ังกระทูถามเปนกลไกหน่ึงของรัฐสภาสิงคโปรในการควบคุมฝายบริหารท่ีสาํคญั ระเบียบวาระ
กระทูถาม (Question Time) ของรัฐสภา จะมีขึ้นในเวลาชวงตนของการประชุมทุกครั้ง เปนเวลา 
๙๐ นาท ีสาํหรับการต้ังขอคําถามอันเก่ียวของกับอาํนาจหนาทีข่องรัฐมนตรีและสมาชิกรัฐสภาแตละคน
ทีจ่ะตองตอบดวยวาจาในทีป่ระชุมรฐัสภา ซึง่กระทูถามทีจ่ะไดรบัการดําเนนิการตองอยูในระเบยีบวาระ
การประชุม (Order Paper) ในแตละครั้ง๒ ทั้งน้ี สมาชิกรัฐสภาสามารถเสนอตั้งกระทูถามสําหรับ
การประชุมแตละคร้ัง ไดจํานวนสูงสุดถึง ๕ กระทู ในจํานวนนี้ เปนกระทูถามที่ใหตอบดวยวาจา
ในท่ีประชุมรัฐสภาไดไมเกิน ๓ กระทู๓ โดยผูเสนอกระทูถามแตละประเภทตองย่ืนกระทูกอนวันประชุม
ลวงหนา ๗ วันทําการ เวนแตประธานรัฐสภาจะวินิจฉัยวาเปนเร่ืองจําเปนเรงดวนเก่ียวกับประโยชน
สาธารณะและอนุญาตใหสมาชิกรัฐสภาตั้งกระทูถามในเรื่องนั้นได๔ ทั้งนี้ สมาชิกรัฐสภายังสามารถ
ตั้งกระทูถามเกี่ยวกับการดําเนินงานดานการเสนอรางรัฐบัญญัติ ญัตติ หรือการดําเนินงานอื่นของสภา
ตอสมาชิกรัฐสภาดวยกันไดเชนกัน
  เนื้อหาของกระทูถามนอกจากจะตองเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของรัฐมนตรีผูตอบกระทูแลว
ยังจะตองมีลักษณะตามขอบังคับการประชุมรัฐสภา ดังนี้๕ 
  ๑)  มีประเด็นหลักที่ตั้งถามเพียง ๑ ประเด็น และกระชับไดใจความ
  ๒)  ตองไมแสดงขอมูลพาดพิงชื่อบุคคล หรือบรรยายความใหสามารถทราบถึงขอมูลเชนนั้นได
  ๓)  ตองไมแสดงขอมลูอนัสมาชกิรฐัสภาผูตัง้กระทูไมสามารถพสิจูนยนืยนัความแทจรงิของขอมลูได
  ๔)  ตองไมมีเนื้อหาอันมีลักษณะเปนการโตแยง การคาดเดา การแสดงความเห็น การกลาวหา 
หยาบคาย สรางความแตกแยก เยยหยันหรือประชดประชัด หรือเปนขอความโจมตี
  ๕)  ตองไมกลาวถึงเน้ือหาการอภิปรายหรือคําตอบตอกระทูถามใด ๆ ในสมัยประชุมรัฐสภา
ปจจุบัน
  ๖)  ตองไมกลาวถึงการพิจารณาในช้ันกรรมาธิการที่ยังมิไดรายงานตอรัฐสภา
  ๗)  ตองไมเปนการสืบหาขอมูลอันเปนความลับ

๑Parliament of Singapore, Motion, [online](2018), available from: https://www.parliament.gov.sg/
parliamentary-business/glossary/Details/motion/Motion [2018, Jun 1].. และ Standing Order of the Parliament of 
Singapore, No.33-45.

๒Parliament of Singapore, SITTING OF PARLIAMENT, [online](2018), available from:  https://www.parliament.
gov.sg/about-us/parliament-information/sitting-of-parliament [2018, Jun 1].

๓Standing Order of the Parliament of Singapore, No.19-22.
๔Standing Order of the Parliament of Singapore, No.20 paragraph (1).
๕Standing Order of the Parliament of Singapore, No.21.
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    ๘)   ตองไมกลาวถงึการตดัสนิหรอืพพิากษาของศาล ตลอดจนตัง้กระทูถามถงึกระบวนพจิารณา
ของศาลที่ยังคงดําเนินอยู
    ๙)   ตองไมเปนการต้ังคําถามเพ่ือทราบถึงความคิดเห็นหรือแนวทางสําหรับการดําเนินคดี
ทางกฎหมาย
  ๑๐)  ตองไมเปนการตัง้คาํถามเก่ียวกบัความถกูตองแทจรงิในการแสดงความคิดเหน็ใด ๆ ทีป่รากฏ
ในการรายงานขาว
  ๑๑)   ตองไมเปนการตัง้คาํถามเกีย่วกบัลกัษณะนสิยัหรอืความประพฤตใินชวีติสวนตวัของบคุคล
  ๑๒)  ไมเปนการต้ังคําถามเก่ียวกับขอมูลใด ๆ ที่ปรากฏในเอกสารหรือแหลงขอมูลท่ีเขาถึง
ไดอยูแลว
  ๑๓)  ไมเปนการต้ังกระทูถามท่ีซํ้าซอนกับกระทูถามท่ีไดมีการตอบอยางเปนทางการแลว
ในสมัยประชุมเดียวกัน
  ทัง้นี ้เมือ่มผีูตอบกระทูถามแลว สมาชกิรฐัสภาอืน่สามารถตัง้คาํถามเพิม่เตมิทีเ่ก่ียวของกับกระทูถาม
เรื่องน้ันได เม่ือเวลาสําหรับการตอบกระทูถามส้ินสุดลง ผูตอบสามารถจัดใหมีเอกสารคําตอบเปน
ลายลักษณอักษรสําหรับคําตอบที่ยังไมครบถวนได เวนแตสมาชิกรัฐสภาผูยื่นกระทูถามจะแสดงความ
จํานงขอเลื่อนเพื่อพิจารณาในคราวประชุมถัดไป๖

การแถลงของรัฐมนตรีโดยไมมีการลงมติ (Ministerial Statement)

  การแถลงของรฐัมนตรใีนขอน้ีเปนการชีแ้จงขอมลูตอทีป่ระชมุรฐัสภาในประเดน็สาํคญัเกีย่วดวย
ประโยชนสาธารณะ โดยไมตองแจงลวงหนา ในการนี้ สมาชิกรัฐสภาไมสามารถอภิปราย แตสามารถ
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมตอรัฐมนตรีผูชี้แจงในที่ประชุมรัฐสภาได๗

การเสนอขอรองเรียน (Petitions)

 การเสนอขอรองเรียน (Petitions) มตีนกาํเนดิและพัฒนาการในระบบรัฐสภาของอังกฤษ สาํหรับ
ในระบบงานรัฐสภาของสิงคโปรน้ัน บุคคลหรือคณะบุคคลสามารถเสนอคํารองตอสภาไดผานทาง
สมาชิกรัฐสภาใหเปนผูเสนอเรื่องตอรัฐสภาเพื่อแกไขเยียวยาความเดือดรอน จากนั้น จะสงตอไป
ยังคณะกรรมาธิการตรวจสอบขอรองเรียน (Public Petitions Committee) เพ่ือดําเนินการสรุป
ขอเท็จจริงและเสนอรายงานตอที่ประชุมรัฐสภาตอไป หากคณะกรรมาธิการคณะดังกลาวพบวา

๖Standing Order of the Parliament of Singapore, No.20., No. 22.
  Parliament of Singapore, Question Time, [online](2018), available from: https://www.parliament.gov.

sg/parliamentary-business/glossary/Details/question-time/Question%20Time [2018, Jun 1]. 
๗Parliament of Singapore, Ministerial Statement, [online](2018), available from:  https://www.parliament.

gov.sg/parliamentary-business/glossary/Details/ministerial-statement/Ministerial%20Statement [2018, Jun 1].
Standing Order of the Parliament of Singapore, No.23.
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เร่ืองท่ีเสนอมีความเก่ียวของกับการพิจารณารางรัฐบัญญัติฉบับใด ยอมสงตอไปยังคณะกรรมาธิการท่ี
กําลังพิจารณารางรัฐบัญญัติฉบับนั้นตอไป๘

การตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ (Selected Committee)

 คณะกรรมาธิการของรัฐสภาสิงคโปรมีดวยกัน ๓ ประเภท ไดแก 

  ประเภทที่ ๑ คณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาที่กําหนดไวในขอบังคับการประชุมรัฐสภา 
(Standing Selected Committees) จํานวน ๗ คณะ ไดแก 
  - คณะกรรมาธิการสรรหาและแตงตั้ง (Committee of Selection)๙

  - คณะกรรมาธิการตรวจเงินแผนดิน (Public Accounts Committee)๑๐

  - คณะกรรมาธิการประเมินเศรษฐกิจมหภาค (Estimates Committee)๑๑

  - คณะกรรมาธิการขอบังคับการประชุมรัฐสภา (Standing Orders Committee)๑๒

  - คณะกรรมาธิการกิจการสภา (House Committee)๑๓

  - คณะกรรมาธิการตรวจสอบขอรองเรียน (Public Petitions Committee)๑๔

  - คณะกรรมาธิการคุมครองเอกสิทธิ์ของสมาชิกรัฐสภา (Committee of Privileges)๑๕

  ประเภทที่ ๒ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางรัฐบัญญัติ (Selected Committees 
on bills) ซึ่งรัฐสภามีมติตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาเนื้อหารายมาตราของรางรัฐบัญญัติที่เสนอตอสภา
  ประเภทท่ี ๓ คณะกรรมาธิการวสิามญั (Selected Committees)๑๖ ซึง่มาจากการเสนอญัตติ
ตัง้คณะกรรมาธิการวิสามญัขึน้ เพือ่พจิารณาสอบสวนหรือศกึษาเรือ่งใด ๆ แลวรายงานตอทีป่ระชมุรฐัสภา
  เม่ือพจิารณาจากขอบงัคบัการประชมุรฐัสภาของสงิคโปร แลวพบวาบทบาทหลักในการตรวจสอบ
ฝายบรหิารผานทางกลไกของคณะกรรมาธกิารของรฐัสภา นาจะมขีึน้ทัง้ในกรรมาธกิารสามญั จาํนวน ๓ คณะ
ไดแก คณะกรรมาธิการตรวจเงินแผนดิน (Public Accounts Committee) คณะกรรมาธิการประเมิน
เศรษฐกิจมหภาค (Estimates Committee) และในคณะกรรมาธิการตรวจสอบขอรองเรียน (Public 
Petitions Committee) และเกิดขึน้ในคณะกรรมาธิการวิสามัญทีร่ฐัสภาต้ังขึน้เพ่ือพจิารณาเฉพาะเร่ือง

๘Standing Order of the Parliament of Singapore, No.18. 
 Standing Order of the Parliament of Singapore, No.100 paragraph (6).
 Parliament of Singapore, Petition, [online](2018), available from: https://www.parliament.gov.sg/

parliamentary-business/glossary/Details/petition/Petition [2018, Jun 1]. and Parliament of Singapore, Public Petitions 
Committee, [online](2018), available from:  https://www.parliament.gov.sg/parliamentary-business/glossary/Details/
public-petitions-committee/Public%20Petitions%20Committee [2018, Jun 1].

๙Standing Order of the Parliament of Singapore, No.100 paragraph (1).
๑๐Standing Order of the Parliament of Singapore, No.100 paragraph (2).
๑๑Standing Order of the Parliament of Singapore, No.100 paragraph (3).
๑๒Standing Order of the Parliament of Singapore, No.100 paragraph (4).
๑๓Standing Order of the Parliament of Singapore, No.100 paragraph (5).
๑๔Standing Order of the Parliament of Singapore, No.100 paragraph (6).
๑๕Standing Order of the Parliament of Singapore, No.100 paragraph (7).
๑๖Standing Order of the Parliament of Singapore, No.101.
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ความสงทาย

 เมือ่พิจารณาบทบาทการปฏิบตัหินาท่ีของรฐัสภาสงิคโปรในดานการตรวจสอบการดําเนนิงาน
ของฝายบริหารตามที่ปรากฏในขอบังคับการประชุมรัฐสภา (Standing Orders of Parliament) 
แลวพบวา กลไกการตรวจสอบฝายบริหารทุกประการลวนมีความคลายคลึงกับบทบาทของรัฐสภา
ในนานาประเทศ โดยเฉพาะรัฐสภาแบบ Westminster System ที่ไดรับอิทธิพลจากประเทศอังกฤษ
ในฐานะเปนตนแบบของการกอตั้งและกําหนดบทบาทหนาท่ีของรัฐสภาสาธารณรัฐสิงคโปรภายหลัง
การไดรับเอกราช เชน การตั้งกระทูถาม และการเสนอขอรองเรียน อันถือเปนลักษณะเฉพาะท่ีปรากฏ
ในระบบรัฐสภาของอังกฤษ 
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คําคม

จุลนิติ๑๖๘

ศาสตราจารย ดร. หยุด แสงอุทัย 

นายธานินทร กรัยวิเชียร, ภาษากฎหมายไทย, สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 

พิมพคร้ังท่ี ๑๐ พ.ศ. ๒๕๔๖, หนา ๑๐๙

“เมื่อผูรางกฎหมายใชถอยคําใดในบทมาตราใดแลว ก็ตองใชถอยคํา

อันเดียวกันนั้นในบทมาตราอื่นตลอดไปในรางกฎหมายนัน้ 

ใหไดความหมายถึงเรื่องอยางเดียวกันไมควรใชถอยคําสอง หรือหลายคํา

 สําหรับความหมายอยางเดียวกัน เพราะศาลหรือเจาพนักงานที่จะใช

กฎหมายนั้นในเวลาภายหนา อาจจะเขาใจวาเมื่อผูรางกฎหมายใชถอยคํา

หลายคํา ก็คงจะมุงหมายใหมีความหมายแตกตางกัน ในทางที่กลับกัน 

ในการรางกฎหมายอันเดียวกัน ผูรางกฎหมายก็ไมควรใชถอยคํา

อันเดียวกันใหมีความหมายหลายความหมาย ฯลฯ”
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ก.ค. - ส.ค. ๖๑ ๑๖๙จุลนิติ

แนะนําเว็บไซต

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) หรือ สพร. จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนสวนราชการสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
มีภารกิจหลักคือ เปนหนวยงานกลางของระบบรัฐบาลดิจิทัล ทําหนาที่ในการใหบริการสงเสริมและ
สนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐและหนวยงานอื่นเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยมี
ัตถุประสงคเพื่อพัฒนา บริหารจัดการ และใหบริการโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบ
การใหบริการหรือร แอปพลิเคชันพื้นฐานในสวนท่ีเกี่ยวของกับรัฐบาลดิจิทัล รวมถึงพัฒนาบริการดิจิทัล
ภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวที่ประชาชนสามารถเขาถึงบริการไดอยางสะดวก รวดเร็ว และม่ันคงปลอดภัย

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) เปนหนวยงานของรัฐ
ที่มิใชสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีนายกรัฐมนตรีเปนประธานกองทุน จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยมีหนาที่และอํานาจ
ในการริเริ่ม ผลักดัน กระตุน สนับสนุน และรวมกับหนวยงานตาง ๆ ในสังคม ในการ
ขับเคลื่อนกระบวนการสรางเสริมสุขภาพ เพื่อใหคนไทยมีสุขภาพดี ครบ ๔ ดาน กาย จิต
ปญญา สังคม และรวมสรางประเทศไทยใหนาอยู

https://www.dga.or.th

http://www.thaihealth.or.th
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แนะนําเว็บไซต

ก.ค. - ส.ค. ๖๑๑๗๐ จุลนิติ

“กิจกรรมปดเทอมสรางสรรค” เปนเว็บไซตท่ีเกิดจากความรวมมือของภาครัฐ
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ที่ตองการสงเสริมสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนไทยใชเวลาวาง
ชวงปดเทอมใหเปนประโยชน โดยมีกิจกรรมและพ้ืนที่สรางสรรคที่กระจายทุกภูมิภาค
ไมนอยกวา ๔๕๐ กิจกรรม ซึ่งแบงเปนกิจกรรมสรางสรรค ๒๐๐ กิจกรรม และแหลงเรียนรู 
๒๕๐ แหง รวมถึงการเปดรับตําแหนงงานพิเศษ ๓,๐๐๐ ตําแหนง เพื่อเปนโอกาสชวง
ปดเทอมในการพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะทางสังคม คนหาแววในการทํางาน ตลอดจนความสุข
ในการเรียนรูสูโลกกวาง ปดเทอมนี้ถายังไมมีไอเดียวาจะทํากิจกรรมอะไร ที่ไหน และอยางไร
ลองเขาไปคนหาท่ี www.ปดเทอมสรางสรรค.com หรือ facebook : Happy Schoolbreak

“Bangkok River” เปนโครงการความรวมมือของกลุมพันธมิตร Bangkok River ซ่ึง
ประกอบดวย โรงแรม ธุรกิจ และกิจการอื่น ๆ ที่ตั้งอยูบริเวณริมฝงแมน้ําเจาพระยา เพื่อที่จะ
โปรโมทแมน้ําเจาพระยาในฐานะจุดหมายปลายทางระดับเวิลดคลาสทั้งทางดานธุรกิจและ
ความบันเทิง

ภายในเว็บไซตไดเลือกสรรสวนที่ดีที่สุดของเขตพื้นที่ริมแมนํ้ามานําเสนอเรื่องราว
กิจกรรมโดยจัดเปนหมวดหมู และเขียนบรรยายเอาไวเพื่อใหทั้งผูที่อาศัยในบริเวณนั้นและ
ผูมาเยือนไดรูวามีอะไรนาสนใจ และมีอะไรเกิดขึ้นบาง Bangkok River นี้จะถือไดวาเปนขุมทรัพย
ขอมูลในพื้นที่ ขอมูลดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรม ที่ทําใหผูที่สนใจไดดื่มด่ํากับสายนํ้าและ
ยานที่อยูใกลเคียงไดมากยิ่งขึ้น

www.»�»»´à·ÍÁÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�.com

http//www.bangkokriver.com
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