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บรรณาธิการแถลง

 วารสาร “จุลนิติ” ปที่ ๑๕ ฉบับที่ ๕ ประจําเดือนกันยายน – ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้ กองบรรณาธิการ
ไดพิจารณาเห็นถึงความสําคัญของการปฏิรูปประเทศตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ฉบับปจจุบัน ซึ่งไดกําหนดใหมีการปฏิรูปประเทศในดานตาง ๆ รวม ๗ ดาน อันประกอบดวย ดานการเมือง 
ดานการบริหารราชการแผนดิน ดานกฎหมาย ดานกระบวนการยุติธรรม ดานการศึกษา ดานเศรษฐกิจ
และดานอืน่ ๆ  จงึเหน็ควรดาํเนนิการจดัทําเปนวารสารชดุ “การปฏริปูประเทศตามรฐัธรรมนญู” รวมจํานวน 
๖ ฉบับ ซึ่งเนื้อหาในแตละฉบบันั้นจะไดนําเสนอขอมูลที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศในแตละดานอยางครบถวน
สมบูรณ รวมท้ังเพื่อใหสอดคลองกับการที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดกําหนดให “วุฒิสภา” ชุดใหม
ตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๖๙ มีหนาที่และอํานาจติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศดังกลาว
 สําหรับวารสาร “จุลนิติ” ปที่ ๑๕ ฉบับที่ ๕ ประจําเดือนกันยายน – ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งจะเปน
ฉบับที่ ๕ ในจํานวนทั้งหมด ๖ ฉบับ ไดกําหนดประเด็นหลักในหัวขอเรื่อง “การปฏิรูปประเทศดานการบริหาร
ราชการแผนดิน” ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๑๖ การปฏิรูป
ประเทศ มาตรา ๒๕๘ ข. ดานการบริหารราชการแผนดิน ซึ่งไดกําหนดใหมีการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสม
มาประยุกตใชในการบริหารราชการแผนดินและการจัดทําบริการสาธารณะ และใหมีการบูรณาการฐานขอมูล
ของหนวยงานของรัฐทุกหนวยงานเขาดวยกันเพ่ือใหเปนระบบขอมูลเพ่ือการบริหารราชการแผนดินและ
การบริการประชาชน รวมทัง้ใหปรับปรงุและพัฒนาโครงสรางและระบบการบรหิารงานของรฐัและแผนกําลังคน
ภาครัฐใหทันตอการเปล่ียนแปลงและความทาทายใหม ๆ ตลอดจนใหมีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหาร
งานบุคคลภาครัฐเพ่ือจูงใจใหผูมีความรูความสามารถอยางแทจริงเขามาทํางานในหนวยงานของรัฐ สามารถ
เจริญกาวหนาไดตามความสามารถและผลสัมฤทธ์ิของงานของแตละบุคคล เพ่ือใหการปฏิบัติราชการและ
การบริหารราชการแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการคุมครองปองกันบุคลากรภาครัฐจาก
การใชอํานาจโดยไมเปนธรรมของผูบังคับบัญชา นอกจากนี้ ยังกําหนดใหมีการปรับปรุงระบบการจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐใหมีความคลองตัว เปดเผย ตรวจสอบได และมีกลไกในการปองกันการทุจริตทุกขั้นตอนดวย 
ดังน้ัน เพ่ือใหทราบถึงแนวทางในการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดินตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ กองบรรณาธิการจึงไดทําการสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ ตลอดจน
ทรรศนะและขอเสนอแนะอันจะเปนประโยชนตองานดานนิติบัญญัติของสภานิติบัญญัติแหงชาติจาก
ผูทรงคุณวุฒทิีม่ีความรูและความเช่ียวชาญท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย นางเบญจวรรณ  สรางนทิร รองประธาน
กรรมการปฏริปูประเทศดานการบรหิารราชการแผนดิน และรองศาสตราจารย ดร.สริพิรรณ  นกสวน  สวสัดี 
หัวหนาภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  นอกจากนี้ ในวารสารจุลนิติฉบับนี้ยังมีบทสัมภาษณพิเศษเรื่อง ““นักกฎหมายนิติบัญญัติ” 
กบัการปฏริปูงานดานนติบิญัญัตขิองสวนราชการสังกัดรัฐสภา” จากนายสุรชัย  เลีย้งบญุเลศิชัย รองประธาน
สภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานกรรมการพิจารณา ศึกษา และจัดทําระเบียบหรือ
หลักเกณฑที่เก่ียวของกับการกําหนดตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติของสวนราชการสังกัดรัฐสภาดวย 
ทั้งน้ี เพ่ือใหทราบถึงการกําหนดใหมีตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติซึ่งถือเปนการปฏิรูปงานดานกฎหมาย
ของสวนราชการสังกัดรัฐสภาครั้งสําคัญ และสอดคลองกับทิศทางการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศตาม
ยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดินตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและ
กฎหมาย 
  สําหรับเนื้อหาในสวนอื่น ๆ ยังคงความเขมขนดวยขอมูลทางวิชาการดานกฎหมายท่ีเปนประโยชน
ตองานในดานนิติบัญญัติของสภานิติบัญญัติแหงชาติอีกมากมาย ซึ่งกองบรรณาธิการขอขอบคุณผูอานทุกทาน
ที่ไดกรุณาติดตามผลงานของวารสาร “จุลนิติ” ดวยดีเสมอมา ซึ่งเราพรอมที่จะทําหนาที่คัดสรรบทความ
และสรางสรรคผลงานทางวิชาการดานกฎหมายที่เปนประโยชนเพื่อนําเสนอแกผูอานทุกทานตอไป
    
                                                           กองบรรณาธิการ
                                                                                ตุลาคม  ๒๕๖๑
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พระราชดํารัส

 “...การรักษาอิสรภาพและความเปนไทยใหดํารงมั่นคงยืนยาวไป ถือวา

เปนกรณียกิจอันสําคัญสูงสุด. นอกจากตองอาศัยการบริหารประเทศที่ฉลาด

สามารถ และสุจริตเปนธรรมแลว ยังตองอาศัยความรวมสนับสนุนจากประชาชน

ทั้งประเทศดวย. คือประชาชนแตละคนจะตองขวนขวายสรางสรรคประโยชน 

และดาํรงอยูในคณุธรรมอนัสมควรแกฐานะของคน ๆ . คณุธรรมทีท่กุคนควรจะศกึษา

และนอมนํามาปฏบิตั ิมอียูสีป่ระการ. ประการแรกคอืการรักษาความสัจ ความจรงิใจ

ตอตัวเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติแตสิ่งที่เปนประโยชนและเปนธรรม. ประการที่สอง 

คือการรูจักขมใจตนเอง ฝกใจตนเองใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจความดีนั้น. 

ประการทีส่าม คอืการอดทน อดกลัน้ และอดออม ทีจ่ะไมประพฤตลิวงความสัจสจุรติ 

ไมวาจะดวยเหตุประการใด. ประการที่สี่ คือการรูจักละวางความชั่ว ความทุจริต 

และรูจักสละประโยชนสวนนอยของตนเพื่อประโยชนสวนใหญของบานเมือง. 

คุณธรรมสี่ประการนี้ ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบํารุงใหเจริญงอกงามขึ้น

โดยท่ัวกันแลว จะชวยใหประเทศชาติบังเกิดความสุข ความรมเย็น และมีโอกาส

ที่จะปรับปรุงพัฒนาใหมั่นคงกาวหนาตอไปไดดังประสงค...”

พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 ในพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจา

ณ ทองสนามหลวง

วันจันทร ที่ ๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๒๕
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ
 • บทสัมภาษณพิเศษ
  เรื่อง ““นักกฎหมายนิติบัญญัติ” กับการปฏิรูปงานดานนิติบัญญัติ ของสวนราชการ  
  สังกัดรัฐสภา” โดย นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
  รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานกรรมการพิจารณา 
  ศึกษา และจัดทําระเบียบหรือหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการกําหนดตําแหนง
  นักกฎหมายนิติบัญญัติของสวนราชการสังกัดรัฐสภา  .................................................. ๑
 • บทนําบทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ
   เรื่อง “การปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน”  ..................................... ๒๗
 • นางเบญจวรรณ  สรางนิทร
  รองประธานกรรมการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน  ......................... ๓๑
 • รองศาสตราจารย ดร.สิริพรรณ  นกสวน สวัสดี
  อาจารยประจําภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ......... ๔๑

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ
 • สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕, วันที่ ๑๒, วันที่ ๑๙, 
   วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ วันที่ ๓, วันที่ ๑๐, วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
   และการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ................................... ๔๗

บทความทางวิชาการ
 • การมีสวนรวมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
  โดย นายสมนัส  ขุนแสง นักศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  .. ๖๑

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ
 • รางพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์
   ของกฎหมาย พ.ศ. .... กับการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย  ........................................ ๗๓

๑ ๓๑

สารบัญ

๔๑
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๑๐๕

รางกฎหมายที่นาสนใจ
 • รางพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. ....  ................... ๙๓

แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ
 • พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
  และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑  ...................................................................... ๑๐๕

สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหา                                       
ขอกฎหมายที่นาสนใจ
 • คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
  เรื่อง ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติสงความเห็นของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
  ขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึ่ง (๑) 
  ประกอบมาตรา ๒๖๓ วา รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
  วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... มาตรา ๑๘๕ 
  มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม  ............................................................... ๑๔๕
 • คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔/๒๕๖๑ วันที่ ๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๑
  เรื่อง ผูตรวจการแผนดินเสนอเรื่องขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
  ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๑ (๑) วา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
  วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๐ และมาตรา ๑๔๑ วรรคหนึ่ง (๕) 
  และวรรคสอง ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ 
   ที่ ๕๓/๒๕๖๐ เรื่อง การดําเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
  วาดวยพรรคการเมือง มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕ 
     มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๔๕ หรือไม .......................................................... ๑๕๑

มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
 • มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมวินัยการเงินการคลัง 
  ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ...................................... ๑๕๗

๙๓ ๑๕๗
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๑๘๓

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM 
 • กฎหมายนารูเกี่ยวกับโดรน  .......................................................................................... ๑๗๑

สารพันปญหากฎหมาย
 • ปญหาคนไรสัญชาติกับการไดมาซึ่งสัญชาติไทย  .......................................................... ๑๘๓

เกร็ดกฎหมายนารู
 • สรุปสาระสําคัญของประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญา เรื่อง ใหธุรกิจการใหเชา
  อาคารเพื่ออยูอาศัยเปนธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๑ ........................................ ๑๙๓

หนาตางโลก : The Knowledge Windows
 • หลักสากล : มิติทางกฎหมายภายใตโลกาภิวัตน 
  (Universal Principles : Legal Aspect and Globalization) ตอนที่ ๑  ................. ๑๙๗

แนะนําเว็บไซต 
 • RUBBERLAND (http://www.thairubberland.com), 
   ศูนยการเรียนรูธนาคารแหงประเทศไทย (https://www.botlc.or.th),
   ของดีทั่วไทย (https://kongdeetourthai.com) 
      และ JOBBKK.COM (https://www.jobbkk.com)  .................................................. ๒๐๑

สารบัญ

๑๗๑ ๑๙๗
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๑

บทสัมภาษณพิเศษ

จุลนิติ

เมื่อวันพุธที ่๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
ณ หองรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

๑นติศิาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร และเนตบิณัฑติไทย สาํนกัศกึษาอบรมกฎหมายแหงเนตบิณัฑติยสภา ปจจบุนั
ดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการขาราชการรัฐสภา (รองประธาน ก.ร.) และประธานกรรมการพิจารณา ศึกษา และจัดทําระเบียบ
หรือหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการกําหนดตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติของสวนราชการสังกัดรัฐสภา. 

๒พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป (ประกาศราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๔ ก หนา ๘ วันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดยมีผลใชบังคับตั้งแต
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เปนตนไป).

นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย
รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง
ในฐานะประธานกรรมการพิจารณา ศึกษา และจัดทําระเบียบหรือหลักเกณฑ 
ที่เกี่ยวของกับการกําหนดตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติของสวนราชการสังกัดรัฐสภา๑

       บทนํา
รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย

ไดบัญญัติใหรัฐสภาเปนองคกรผูใชอํานาจ
ดานนติบิญัญตัขิองประเทศ โดยกําหนดให
“รฐัสภา”ประกอบดวย“สภาผูแทนราษฎร”
และ “วุฒิสภา” และมีส วนราชการ
สังกัดรัฐสภา คือ สํานักงานเลขาธิการ
สภาผูแทนราษฎรและสํานักงานเลขาธกิาร
วฒุสิภาทาํหนาทีส่นบัสนนุงานดานวชิาการ
แกสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา สาํหรบั
การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานดานกฎหมาย
ของรัฐสภาเพ่ือรองรับภารกิจดานนิติบัญญัติ

ของสมาชิกรัฐสภาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพน้ันจําเปนตองมกีารพฒันาบคุลากรดานกฎหมาย
ของสวนราชการสังกัดรัฐสภาใหมีความ “รอบรู ” ในทางวิชาการดานกฎหมาย และ
“รูรอบ” ในวงงานรัฐสภา ดังนั้น พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔
มาตรา ๓๕ จึงกําหนดใหมีตําแหนง “นักกฎหมายนิติบัญญัติ” ในสํานักงานเลขาธิการ
สภาผูแทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งถือเปนจุดเริ่มตนในการปฏิรูปงาน
ดานกฎหมายของสวนราชการสงักดัรฐัสภา โดยตลอดระยะเวลา ๗ ป หลังจากพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผลใชบังคับ๒ ไดมีการดาํเนนิการอยางตอเนือ่ง
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑๒ จุลนิติ

“นักกฎหมายนิติบัญญัติ” กับการปฏิรูปงานดานนิติบัญญัติของสวนราชการสังกัดรัฐสภา

เพ่ือใหมีนักกฎหมายนิติบัญญัติเกิดข้ึนตามเจตนารมณของกฎหมาย และปจจุบันคณะกรรมการ
ขาราชการรัฐสภา (ก.ร.) ไดมมีตเิหน็ชอบรางระเบยีบ ก.ร. วาดวยการกําหนดตําแหนงนักกฎหมาย
นิติบัญญัติ พ.ศ. .... ในการกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการเขาสูตําแหนงและการแตงต้ัง
ใหดํารงตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติเปนท่ีเรียบรอยแลว๓ ซึ่งการกําหนดใหมีตําแหนงนักกฎหมาย
นติบิญัญตันิัน้ ถอืเปนการปฏิรปูงานดานกฎหมายของสวนราชการสังกดัรฐัสภาคร้ังสาํคญั และสอดคลอง
กบัทิศทางการขับเคลือ่นการพฒันาประเทศตามยุทธศาสตรชาตแิละแผนการปฏริปูประเทศดานการบรหิาร
ราชการแผนดินตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

 ในโอกาสนี้ วารสาร “จุลนิติ” จึงขออนุญาตสัมภาษณพิเศษ นายสุรชัย เล้ียงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิญัญัตแิหงชาติ คนท่ีหน่ึง ในฐานะประธานกรรมการพิจารณา ศกึษา และจัดทํา
ระเบียบหรือหลักเกณฑที่เก่ียวของกับการกําหนดตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัตขิองสวนราชการ
สงักดัรัฐสภา ซึง่ถอืเปนผูทีม่สีวนสําคัญในการผลักดนัและขบัเคลือ่นนโยบายการพฒันาบุคลากรดาน
กฎหมายของสวนราชการสงักัดรัฐสภา จนกระทัง่มีตาํแหนงนักกฎหมายนติบิญัญัตเิกิดข้ึนมาในวนัน้ี

จุลนิติ : ขอทราบถึงแนวความคิด ทีม่า เหตผุลและความจําเปนของการกาํหนด
ตําแหนง “นักกฎหมายนิติบัญญัติ” ในสวนราชการสังกัดรัฐสภา ตามบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๓๕

นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  แนวความคิดในการพัฒนาบุคลากรดานกฎหมาย
ของสวนราชการสังกัดรัฐสภานั้น มีจุดเร่ิมตนในป พ.ศ. ๒๕๕๔ อันเปนผลสืบเน่ืองมาจากสมาชิก
วุฒิสภาตองการพัฒนาบุคลากรดานกฎหมายของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ใหสามารถรองรับการ
ปฏิบัติงานทางดานนิติบัญญัติของสมาชิกวุฒิสภาไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดมีการเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประธานวุฒิสภา๔  เพื่อใหมีการพิจารณาศึกษา เรื่อง “มาตรการและ
แนวทางในการพัฒนาบุคลากรดานกฎหมายของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ทั้งนี้ เพื่อรองรับ
การปฏิบัติงานทางดานนิติบัญญัติของสมาชิกวุฒิสภาไดอยางมีประสิทธิภาพ”๕ ซึ่งคณะกรรมการฯ 
ไดมีความเห็นโดยสรุปวา เน่ืองจากคณะรัฐมนตรีไดเสนอรางพระราชบัญญัติที่เก่ียวของกับวงงาน
รัฐสภาเขาสูการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร โดยเมื่อรางพระราชบัญญัติดังกลาวเขาสูการพิจารณา
ของวุฒสิภา เหน็ควรใหมกีารแกไขเพ่ิมเติมรางพระราชบัญญตัติาง ๆ  ทีเ่กีย่วของ เชน การกําหนดตําแหนง

๓ปจจุบัน ระเบียบ ก.ร. วาดวยการกําหนดตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เลม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๖๑ ง หนา ๑๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑  และมีผลใชบังคับใชตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป กลาวคือ เริ่มมีผลบังคับใชตั้งแตวันศุกรที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เปนตนไป.

๔คําสั่งวุฒิสภาที่ ๒๓/๒๕๕๑ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประธานวุฒิสภา ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑. 
๕โปรดด ูรายงานผลการดําเนนิงานของคณะกรรมการท่ีปรึกษากฎหมายประธานวฒุสิภาครบรอบ ๓ ป (พฤษภาคม ๒๕๕๑ - 

กุมภาพันธ ๒๕๕๔) สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, รายงานผลการพิจารณาศึกษาปญหาขอกฎหมาย ลําดับท่ี ๔๑ 
เรื่อง “มาตรการและแนวทางในการพัฒนาบุคลากรดานกฎหมายของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ทั้งนี้ เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน
ทางดานนิตบิญัญตัขิองสมาชิกวฒุสิภาไดอยางมีประสิทธภิาพ ของคณะกรรมการท่ีปรกึษากฎหมายประธานวุฒสิภา”, เมษายน ๒๕๕๔.
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และเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงนักกฎหมายรัฐสภา โดยมีการเทียบเคียงจากนักกฎหมายกฤษฎีกา
ตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกา ทั้งนี้ เพื่อเปนประโยชนตอการพัฒนาความรู 
ความเชีย่วชาญทางดานกฎหมายใหแกบุคลากรสายงานดานนติิกรของรฐัสภาตอไป ซึง่คณะกรรมการฯ 
ไดดําเนินการยกรางบทบัญญัติเพ่ือรองรับมาตรการดังกลาว โดยมีหลักการ กลาวคือ “กําหนดให
มีตําแหนงนักกฎหมายรัฐสภาซึ่งเปนบุคคลที่มีความรู และมีประสบการณในทางนิติศาสตร 
การรางกฎหมาย การตรากฎหมาย การปฏรูิปกฎหมาย และหลักการบรหิารราชการแผนดิน รวมท้ัง
หลักรัฐธรรมนูญวาดวยเรื่องสิทธิเสรีภาพของชนชาวไทยและความเสมอภาค ทั้งนี้ เพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ในงานดานกฎหมายตามบทบาทอํานาจหนาที่ของรัฐสภาไดอยางมีประสิทธิภาพ”

เน่ืองจากรางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการรัฐสภา พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรีเสนอเขาสู
การพจิารณาของสภาผูแทนราษฎร นัน้ ไมไดมบีทบญัญตัเิกีย่วกบันกักฎหมายนติบิญัญตัแิตประการใด 
การคนหาแนวความคิด ที่มา เหตุผลและความจําเปนของการกําหนดตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ 
จึงเปนเรื่องที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการพิจารณากฎหมายของรัฐสภา อันประกอบดวยสภาผูแทนราษฎร 
และวุฒิสภา ในช้ันการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรน้ัน สภาผูแทนราษฎรไดลงมติเห็นชอบ
รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการรัฐสภา พ.ศ. .... โดยไมไดมีการเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับ
นักกฎหมายนิติบัญญัติ แตเมื่อสภาผูแทนราษฎรสงรางพระราชบัญญัติดังกลาวใหวุฒิสภาพิจารณา 
ปรากฏวาในขั้นตอนการพิจารณาของวุฒิสภานั้น สมาชิกวุฒิสภาไดมีการอภิปราย แสดงความคิดเห็น 
และตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับการกําหนดใหมีตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัตอิยางกวางขวาง ดังจะเห็นได
จากเอกสารที่เกี่ยวของกับการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายของวุฒิสภา ดังนี้
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“นักกฎหมายนิติบัญญัติ” กับการปฏิรูปงานดานนิติบัญญัติของสวนราชการสังกัดรัฐสภา

๑. รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการวฒุสิภา พจิารณาศึกษารางพระราชบญัญัติ
ระเบียบบริหารราชการฝายรัฐสภา พ.ศ. .... รางพระราชบญัญัตริะเบียบขาราชการรฐัสภา พ.ศ. .... 
รางพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ขอ ๑๓๖๖ 

  คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา ไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษา
การบังคับใชขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนผูพิจารณาศึกษารางพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการฝายรัฐสภา พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการรัฐสภา พ.ศ. .... 
รางพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑
ขอ ๑๓๖ โดยมีผลการพิจารณาศึกษา สรุปไดวา เห็นควรใหมีนักกฎหมายรัฐสภา และนักวิชาการ
นิติบัญญัติรัฐสภา ซึ่งพิจารณาแตงตั้งจากขาราชการรัฐสภาสามัญที่มีความรู ความสามารถ และ
ประสบการณในการรางกฎหมาย การใหความเห็นทางกฎหมาย และการบริหารราชการแผนดิน 
ความรูเก่ียวกับระบบกฎหมายและเน้ือหาของกฎหมาย ความรูทางทฤษฎีหรือหลักเกณฑที่เก่ียวกับ
หลักนิตธิรรม การรางและการตีความกฎหมาย ระบบบริหารและการควบคมุการบริหารราชการแผนดิน
ของกรรมาธิการ ความสามารถในการประยุกตใชกฎหมาย ความสามารถในการวิจัยทางกฎหมาย
หรือเปรียบเทียบกฎหมายทั้งในประเทศและตางประเทศ มีประสบการณในการปฏิบัติงาน

๖ขอบงัคบัการประชุมวฒุสิภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๑๓๖ กาํหนดวา
“ขอ ๑๓๖ ในกรณทีีม่คีวามจาํเปนเก่ียวกับประโยชนสาธารณะ เม่ือสภาผูแทนราษฎรมมีติรบัหลักการแหงรางพระราชบญัญัติ

ใดในวาระที่หนึ่งแลว ประธานวุฒิสภาอาจพิจารณามอบหมายใหคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาคณะใดคณะหนึ่งที่เกี่ยวของ 
หรือวุฒิสภาอาจตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งมีจํานวนไมเกินสิบหาคน แลวแตกรณี 

เพื่อพิจารณาศึกษารางพระราชบัญญัติดังกลาวเปนเฉพาะกรณีไปก็ได และเมื่อสภาผูแทนราษฎรลงมติเห็นชอบในวาระ
ทีส่ามแลว ใหคณะกรรมาธกิารดังกลาวรายงานตอประธานวุฒสิภาเปนการดวน  ทัง้น้ี เพ่ือเปนขอมูลประกอบการพจิารณาของสมาชิก
ในการพิจารณารางพระราชบัญญัตินั้นตอไป”. 

1-26-MAC6.indd   41-26-MAC6.indd   4 11/14/18   4:58 PM11/14/18   4:58 PM



ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๕

บทสัมภาษณพิเศษ

จุลนิติ

ดานกฎหมายหรอืระบบงานกรรมาธกิาร หลกัรฐัธรรมนูญและระบบงานนิตบิญัญตั ิเปนตน โดยกําหนด
ใหไดรับคาตอบแทนท่ีเหมาะสม โดยใหเพ่ิมความไวในรางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการรัฐสภา 
พ.ศ. .... เปนมาตรา ๓๒/๑ ดังนี้

“มาตรา ๓๒/๑ เพื่อประโยชนแกการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานกฎหมายของรัฐสภา ใหมี
ตําแหนงนักกฎหมายรัฐสภาซึ่งเปนขาราชการรัฐสภาสามัญที่มีความรูและมีประสบการณในทางนิติศาสตร 
การรางและการตรากฎหมาย การปฏิรูปกฎหมาย หลักการบริหารราชการแผนดิน และหลักรัฐธรรมนูญ
วาดวยเรื่องสิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย และความเสมอภาค เพื่อปฏิบัติหนาที่ในงานดานกฎหมาย
ตามความรับผิดชอบของรัฐสภา 

ใหนักกฎหมายรัฐสภาไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงในอัตราที่คํานวณแลวไมตํ่ากวาคาตอบแทน
ของนักกฎหมายกฤษฎีกาตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกา

คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการเขาสูตําแหนง การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักกฎหมายรัฐสภา 
และอัตราเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงนักกฎหมายรัฐสภา ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.ร. กําหนด”

“มาตรา ๓๒/๒ เพือ่ประโยชนในการควบคุมการบริหารราชการแผนดนิของคณะกรรมาธิการรัฐสภา
ใหมตีาํแหนงนกัวชิาการนติบิญัญตั ิซึง่เปนขาราชการรฐัสภาสามญัทีม่คีวามรูดานการควบคมุการบรหิารราชการ
แผนดินตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ หลักรัฐธรรมนูญวาดวยรัฐสภา องคกรตามรัฐธรรมนูญ และระบบงาน
นิติบัญญัติ เพื่อปฏิบัติหนาที่ในงานดานการควบคุมการบริหารราชการแผนดินของคณะกรรมาธิการรัฐสภา

ใหนักวิชาการนิติบัญญัติไดรับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงในอัตราที่คํานวณแลวไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของอัตราเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงนักกฎหมายรัฐสภา

คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการเขาสูตําแหนง การแตงต้ังใหดํารงตําแหนงนักวิชาการนิติบัญญัติ 

และอัตราเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงนักวิชาการนิติบัญญัติ ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.ร. กําหนด”

๒. รายงานของคณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณารางพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการ
ฝายรัฐสภา พ.ศ. .... วุฒิสภา พิจารณารางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการรัฐสภา พ.ศ. ....

  ในข้ันการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการฝายรัฐสภา พ.ศ. .... วฒุสิภา พจิารณารางพระราชบญัญตัริะเบียบขาราชการรัฐสภา พ.ศ. .... นัน้ 
ชื่อตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติไดปรากฏขึ้นเปนครั้งแรก โดยสมาชิกวุฒิสภาซ่ึงเปนกรรมาธิการ
เสียงขางนอย คอื นายเจริญ  ภกัดวีานชิ และนางสาวรสนา  โตสิตระกูล ไดขอสงวนความเห็นเพ่ิมความ
เปนมาตรา ๓๔/๑ ดังนี้

“มาตรา ๓๔/๑ ภายใตบังคับมาตรา ๓๔ เพื่อประโยชนแกการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
ดานกฎหมายของรัฐสภา ใหมีตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติซึ่งเปนขาราชการรัฐสภาสามัญที่มีความรู
และมปีระสบการณในทางนติศิาสตร การรางกฎหมาย การใหความเหน็ทางกฎหมาย การบรหิารราชการแผนดนิ
และระบบงานดานนิติบัญญัติ

เพ่ือประโยชนแกการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานดานวิชาการนิติบัญญัติของรัฐสภา ใหมี
ตาํแหนงนกัวชิาการรฐัสภาซึง่เปนขาราชการรฐัสภาสามญัทีม่คีวามรูและประสบการณในทางวชิาการดานระบบ
งานนิติบัญญัติ รัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ และการควบคุมการบริหารราชการแผนดิน เพื่อปฏิบัติหนาที่
ในงานดานระบบงานนิติบัญญัติของรัฐสภา

1-26-MAC6.indd   51-26-MAC6.indd   5 11/14/18   4:58 PM11/14/18   4:58 PM

creo




ก.ย. - ต.ค. ๖๑๖ จุลนิติ

“นักกฎหมายนิติบัญญัติ” กับการปฏิรูปงานดานนิติบัญญัติของสวนราชการสังกัดรัฐสภา

ใหตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติและนักวิชาการรัฐสภาไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงในอัตรา
ตามระเบียบท่ี ก.ร. กําหนด ทั้งน้ี โดยเทียบเคียงกับอัตราคาตอบแทนของนักกฎหมายกฤษฎีกา
ตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกา

คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการเขาสูตําแหนง การแตงต้ังใหดํารงตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ
และนักวิชาการรัฐสภา ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.ร. กําหนด”

  นอกจากสมาชิกวฒุสิภาซ่ึงเปนกรรมาธิการเสยีงขางนอยท่ีขอสงวนความเห็นในการกําหนด 
ใหมีตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติแลว มีสมาชิกวุฒิสภาจํานวน ๓ คน ซึ่งไมไดเปนกรรมาธิการ คือ 
นายวิเชียร  คันฉอง  นายสุริยา  ปนจอร และนางสาวสุมล  สุตะวิริยะวัฒน ไดแปรญัตติใหมีตําแหนง
นักกฎหมายรัฐสภา โดยไดแปรญัตตเิพิ่มความเปนมาตรา ๓๔/๑ ดังนี้

“มาตรา ๓๔/๑ เพื่อประโยชนแกการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานสนับสนุนดานการตรากฎหมาย
ของรัฐสภา ใหมีตําแหนงนักกฎหมายรัฐสภาซ่ึงเปนขาราชการรัฐสภาสามัญที่มีความรูและมีประสบการณ
ในทางนิติศาสตร การรางและการตรากฎหมาย การปฏิรูปกฎหมาย หลักการบริหารราชการแผนดิน 
และหลักรัฐธรรมนูญวาดวยเร่ืองสิทธิเสรีภาพของชนชาวไทยและความเสมอภาค เพื่อปฏิบัติหนาที่ในงาน
ดานการตรากฎหมายตามความรับผิดชอบของรัฐสภา และเพ่ือประโยชนในการควบคุมการบริหารราชการ
แผนดินของคณะกรรมาธิการ ใหมีตําแหนงนักวิชาการรัฐสภาซ่ึงเปนขาราชการรัฐสภาสามัญที่มีความรู
ดานการควบคุมการบริหารราชการแผนดินตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ หลักรัฐธรรมนูญวาดวยรัฐสภา 
องคกรตามรัฐธรรมนูญ และระบบงานนิติบัญญัติ เพื่อปฏิบัติหนาที่ในงานดานควบคุมการบริหารราชการ
แผนดินของคณะกรรมาธิการรัฐสภา

ใหนักกฎหมายรัฐสภาและนักวิชาการรัฐสภาไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงในอัตราท่ีคํานวณแลว
ไมตํ่ากวาคาตอบแทนของนักกฎหมายกฤษฎีกาตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกา

คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการเขาสูตําแหนง การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักกฎหมายรัฐสภา 
นกัวิชาการรฐัสภา และอัตราเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงนักกฎหมายรฐัสภาและนกัวิชาการรฐัสภาใหเปนไปตาม
ระเบียบที่ ก.ร. กําหนด”

  สาํหรับคําแปรญตัติของสมาชกิวุฒสิภาทัง้ ๓ คน ดงักลาว นัน้ คณะกรรมาธกิารฯ ไมเหน็ดวย
และผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ

  ในการนี้ คณะกรรมาธิการฯ ไดมีขอสังเกตที่เกี่ยวของกับการกําหนดใหมีตําแหนง
นักกฎหมายนิติบัญญัติวา “การพัฒนาศักยภาพงานดานนิติบัญญัติโดยกําหนดใหมีตําแหนง
“นักกฎหมายนิติบัญญัติ” เพ่ือรองรับภารกิจงานดานนิติบัญญัติตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายของสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการ
ขาราชการรัฐสภา หรือ ก.ร. ควรกําหนดใหมี “ตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ” ซึ่งเปนขาราชการ
รฐัสภาสามัญตําแหนงนิตกิรทีม่คีวามรู ความสามารถ ความชาํนาญงาน และมีประสบการณในทางนติศิาสตร 
การรางกฎหมาย การวเิคราะหกฎหมาย การใหความเหน็ทางกฎหมายการพัฒนากฎหมาย หลกัการบรหิาร
ราชการแผนดนิ และหลักรฐัธรรมนูญเปนอยางด ีเพือ่ปฏบิตัหินาทีใ่นงานดานกฎหมายและการตรากฎหมาย
ตามความรับผิดชอบของสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา โดยใหนักกฎหมายนิติบัญญัติ
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๗

บทสัมภาษณพิเศษ

จุลนิติ

ของสวนราชการในสังกัดรัฐสภาไดรับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงในอัตราท่ีคํานวณแลวไมต่ํากวาคาตอบแทน
ของนักกฎหมายกฤษฎีกาตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกา ทั้งนี้ เพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ี
ในงานดานกฎหมายตามบทบาทอํานาจหนาท่ีของสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา เปนไป
อยางมปีระสิทธิภาพ และเพื่อเปนการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานตามหนาที่ที่รับผิดชอบ การปองกัน
หรือลดปญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ ที่จะโอนยายไปสู
ตําแหนงงานที่ใหคาตอบแทนสูงกวาเชน พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เจาหนาที่คดีพิเศษ พนักงานอัยการ 
ผูพิพากษา และตุลาการ เปนตน”

ในช้ันการพิจารณารางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการรัฐสภา พ.ศ. .... ที่ประชุมวุฒิสภา
ไดพิจารณาในวาระท่ีสอง แลวลงมติในวาระที่สามใหแกไขเพิ่มเติมรางพระราชบัญญัติดังกลาว 
โดยไดเพิ่มความที่เกี่ยวกับการกําหนดตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติเปนมาตรา ๓๔/๑ ดังนี้

“มาตรา ๓๔/๑ ภายใตบังคับมาตรา ๓๔ เพื่อประโยชนแกการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
ดานกฎหมายของรัฐสภา ใหมีตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติซ่ึงเปนขาราชการรัฐสภาสามัญท่ีมีความรูและ
มีประสบการณในทางนิติศาสตร การรางกฎหมาย การใหความเห็นทางกฎหมาย การบริหารราชการแผนดิน
และระบบงานนิติบัญญัต ิเพื่อปฏิบัติหนาที่ในงานดานกฎหมายตามความรับผิดชอบของรัฐสภา

เพื่อประโยชนแกการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานดานวิชาการนิติบัญญัติของรัฐสภา ใหมีตําแหนง
นักวิชาการรัฐสภาซึ่งเปนขาราชการรัฐสภาสามัญที่มีความรูและประสบการณในทางวิชาการดานระบบงาน
นิติบัญญัติ รัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ และการควบคุมการบริหารราชการแผนดิน เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีในงาน
ดานระบบงานนิติบัญญัติของรัฐสภา

ใหตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติและนักวิชาการรัฐสภาไดรับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงในอัตรา
ตามระเบียบที่ ก.ร. กําหนด ทั้งนี้ โดยไมตํ่ากวาอัตราคาตอบแทนของนักกฎหมายกฤษฎีกาตามกฎหมาย
วาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกา

คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการเขาสูตําแหนง การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ
และนักวิชาการรัฐสภา ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.ร. กําหนด”
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“นักกฎหมายนิติบัญญัติ” กับการปฏิรูปงานดานนิติบัญญัติของสวนราชการสังกัดรัฐสภา

 เมือ่วฒุสิภาไดมมีตแิกไขเพิม่เตมิรางพระราชบัญญตัริะเบยีบขาราชการรัฐสภา พ.ศ. .... แลว จงึสง
รางพระราชบัญญัติดังกลาวตามท่ีแกไขเพ่ิมเติมน้ันไปยังสภาผูแทนราษฎรเพื่อใหสภาผูแทนราษฎร
พิจารณาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๗ (๓) ซึ่งสภาผูแทน
ราษฎรลงมติไมใหความเหน็ชอบดวยกับการแกไขเพิ่มเติมของวุฒสิภา จึงไดมีการตั้งคณะกรรมาธิการ
รวมกันเพื่อพิจารณารางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการรัฐสภา พ.ศ. ....

สําหรับในขั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการรวมกันน้ัน ไดมีมติใหแกไขเพิ่มเติมความ
ในรางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการรัฐสภา พ.ศ. .... มาตรา ๓๔/๑ เปนดังนี้

“มาตรา ๓๔/๑ ภายใตบังคับมาตรา ๓๔ เพ่ือประโยชนแกการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
ดานกฎหมายของรัฐสภา ใหมีตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติในสํานักงานเลขาการสภาผูแทนราษฎร
และสาํนกังานเลขาธกิารวฒุสิภา ซึง่เปนขาราชการรัฐสภาสามัญทีม่คีวามรูและมปีระสบการณในทางนติศิาสตร
การรางกฎหมาย การใหความเห็นทางกฎหมาย การบริหารราชการแผนดินและระบบงานนิติบัญญัติ 
เพื่อปฏิบัติหนาที่ในงานดานกฎหมายและติดตามประเมินผลการบังคับใชกฎหมายตามความรับผิดชอบ
ของรัฐสภา

เพ่ือประโยชนแกการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานดานวิชาการนิติบัญญัติของรัฐสภา ใหมีตําแหนง
นักวิชาการรัฐสภาซึ่งเปนขาราชการรัฐสภาสามัญที่มีความรูและประสบการณในทางวิชาการดานระบบงาน
นิติบัญญัติ รัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ และการควบคุมการบริหารราชการแผนดิน เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีในงาน
ดานระบบงานนิติบัญญัติของรัฐสภา

ใหตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติและนักวิชาการรัฐสภาไดรับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงในอัตรา
ตามระเบียบที่ ก.ร. กําหนด ทั้งน้ี โดยไมตํ่ากวาอัตราคาตอบแทนของนักกฎหมายกฤษฎีกาตามกฎหมาย
วาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกา

คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการเขาสูตําแหนง การแตงต้ังใหดํารงตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ
และนักวิชาการรัฐสภา ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.ร. กําหนด”

/////////////////////////////////////////////////////////// ///////// //////// ////////////
////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////// ///////// ///////// 
/////////  ////////////////////// ///////////////////////////////////////  /////////////////////
////////////////////////////////                      
         /// /////                           /////////////////////        
                                  ///  // ////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////

/////////////////// 

8 New-MAC6.indd   88 New-MAC6.indd   8 11/15/18   11:32 AM11/15/18   11:32 AM



ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๙

บทสัมภาษณพิเศษ

จุลนิติ

เม่ือคณะกรรมาธิการรวมกันไดพิจารณารางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการรัฐสภา พ.ศ. .... 
เสร็จแลว ไดเสนอรางพระราชบัญญัติฉบับน้ี พรอมดวยรายงานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
รวมกันตอสภาทั้งสอง ซึ่งที่ประชุมวุฒิสภาและที่ประชุมสภาผูแทนราษฎร ไดลงมติเห็นชอบดวย
กับการพจิารณาของคณะกรรมาธกิารรวมกนัทีเ่สนอตอทัง้สองสภา จงึถอืวารางพระราชบญัญตัริะเบยีบ
ขาราชการรัฐสภา พ.ศ. .... ไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๗ (๓) 

ดังนั้น เมื่อเมื่อมีการประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติจึงปรากฏในมาตรา ๓๕ ซึ่งบัญญัติวา

“มาตรา ๓๕ ภายใตบังคับมาตรา ๓๔ เพ่ือประโยชนแกการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
ดานกฎหมายของรัฐสภา ใหมีตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติในสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งเป นข าราชการรัฐสภาสามัญที่มีความรู และมีประสบการณ
ในทางนิติศาสตร การรางกฎหมาย การใหความเห็นทางกฎหมาย การบริหารราชการแผนดินและระบบงาน
ดานนิติบัญญัติ เพื่อปฏิบัติหนาที่ในงานดานกฎหมายและติดตามประเมินผลการบังคับใชกฎหมาย
ตามความรับผิดชอบของรัฐสภา

ใหนักกฎหมายนิติบัญญัติไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงในอัตราตามระเบียบที่ ก.ร. กําหนด
คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการเขาสูตําแหนง การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัต ิ

ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.ร. กําหนด”

เนือ่งจากการเขาสูตาํแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติน้ัน พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการรัฐสภา 
พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๓๕ บัญญัติวาใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการขาราชการรัฐสภากําหนด 
ดงันัน้ คณะกรรมการขาราชการรัฐสภา (ก.ร.) จงึมมีตเิหน็ชอบใหแตงตัง้ “คณะกรรมการพิจารณา ศกึษา 
และจัดทําระเบียบหรือหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการกําหนดตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติของ
สวนราชการสงักดัรฐัสภา ศาสตราจารยพเิศษพรเพชร วชิติชลชยั ประธานสภานติบิญัญตัแิหงชาต ิ
ทาํหนาทีป่ระธานรฐัสภา” จงึไดมปีระกาศคณะกรรมการขาราชการรฐัสภา เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการ
พิจารณา ศึกษา และจัดทําระเบียบหรือหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการกําหนดตําแหนงนักกฎหมาย
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑๑๐ จุลนิติ

“นักกฎหมายนิติบัญญัติ” กับการปฏิรูปงานดานนิติบัญญัติของสวนราชการสังกัดรัฐสภา

นิติบัญญัติของสวนราชการสังกัดรัฐสภา ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยมีผมเปนประธานกรรมการ 
และคณะกรรมการไดดาํเนนิการพจิารณา ศกึษา และจดัทํารางระเบยีบ ก.ร. วาดวยการกาํหนดตําแหนง
นักกฎหมายนิติบัญญัติ พ.ศ. .... เพื่อกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการเขาสูตําแหนง การแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ จนกระทั่งคณะกรรมการขาราชการรัฐสภาไดมีมติเห็นชอบ
รางระเบียบ ก.ร. วาดวยการกําหนดตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ พ.ศ. .... 

 จุลนิติ : ขอทราบสาระสาํคัญของรางระเบียบ ก.ร. วาดวยการกาํหนดตาํแหนง
นกักฎหมายนติบิญัญตั ิพ.ศ. …. รวมถึงหลกัการของหลกัเกณฑ วธิกีาร และเง่ือนไขตาง ๆ  
ที่เก่ียวของกับคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ 
ซึ่งจะมีผลใชบังคับเปนกฎหมายตอไปในอนาคตอันใกล

นายสุรชัย  เล้ียงบญุเลศิชยั :  โดยทีม่าตรา ๓๕ แหงพระราชบญัญัตริะเบียบขาราชการ
รัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดกําหนดใหมีตําแหนง “นักกฎหมายนิติบัญญัติ” ในสํานักงานเลขาธิการ
สภาผูแทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งเปนขาราชการรัฐสภาสามัญที่มีความรูและ
มปีระสบการณในทางนิตศิาสตร การรางกฎหมาย การใหความเห็นทางกฎหมาย การบรหิารราชการแผนดิน 
และระบบงานดานนติบิญัญตั ิเพือ่ปฏบิตัหินาทีใ่นงานดานกฎหมายและตดิตามประเมินผลการบงัคบัใช
กฎหมายตามความรับผิดชอบของรัฐสภา และในมาตรา ๓๕ วรรคสาม ไดกําหนดใหคุณสมบัติ 
หลักเกณฑและวิธีการเขาสู ตําแหนง รวมท้ังการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ 
ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการขาราชการรัฐสภา (ก.ร.) กําหนด ดังนั้น ก.ร. จึงอาศัยอํานาจ
ตามความในบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวออก “ระเบียบ ก.ร. วาดวยการกําหนดตําแหนง
นักกฎหมายนิติบัญญัติ พ.ศ. ....” ขึ้น อันมีสาระสําคัญโดยสรุปได ดังนี้

๑. กําหนดใหนักกฎหมายนิติบัญญัติมี ๒ ชั้น คือ นักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๑ และ
นักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๒ โดยแตละชั้นตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามของการเปน
ขาราชการรัฐสภาสามัญ และตองดํารงตําแหนงนิติกรระดับชํานาญการพิเศษขึ้นไปในชั้นท่ี ๒ หรือ

 ั ั ั ั ี่ ิ โ ี 
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๑๑

บทสัมภาษณพิเศษ

จุลนิติ

ระดับเช่ียวชาญข้ึนไปในช้ันท่ี ๑ รวมท้ังตองมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ คือ 
ไดรับคุณวุฒิปริญญาตรีทางนิติศาสตรและสอบไลไดตามหลักสูตรของสํานักอบรมศึกษากฎหมาย
แหงเนติบัณฑิตยสภา หรือปริญญาตรีทางนิติศาสตรและปริญญาโทหรือปริญญาเอกทางนิติศาสตร 
รวมทั้งตองผานการอบรมหลักสูตรนักกฎหมายนิติบัญญัติดวย

๒. กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยไดกําหนดใหสอดคลองกับ
บทบัญญัติตามมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ และภารกิจใหม
ของรฐัสภาตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ อาท ิการยกรางกฎหมาย
การตรวจและพิจารณารางกฎหมาย การตีความกฎหมาย การวินิจฉัยปญหาขอกฎหมาย ใหความเห็น
ทางกฎหมาย และจัดทําความเห็นทางกฎหมาย การเปรียบเทียบกฎหมายตางประเทศกับกฎหมายไทย
การแปลกฎหมายตางประเทศและกฎหมายระหวางประเทศ และการติดตามประเมินผลการบังคับใช
กฎหมายและติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายตามความรับผิดชอบของรัฐสภา เปนตน

๓. กําหนดใหมี “คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักกฎหมาย
นติบิญัญตั”ิ เพ่ือทําหนาท่ีคัดเลือกบุคคลเขาสูตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ โดยมีองคประกอบ ดงันี้

  -  กรรมการขาราชการรัฐสภาผูทรงคุณวุฒิท่ีประธานรัฐสภาแตงต้ัง เปนประธานกรรมการ 
๑ คน และรองประธานกรรมการ ๑ คน

  - กรรมการโดยตําแหนง จํานวน ๗ คน ประกอบดวย เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เลขาธกิารสถาบนัพระปกเกลา คณบดคีณะนติศิาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั คณบดคีณะนติศิาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
และเลขาธิการวุฒิสภา

  - ผูอาํนวยการสาํนกับริหารงานกลาง สาํนกังานเลขาธกิารสภาผูแทนราษฎร เปนเลขานุการ 
และผูอํานวยการสํานักบริหารงานกลาง สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปนผูชวยเลขานุการ

๔. กําหนดใหมี “คณะกรรมการพัฒนาและรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานของนักกฎหมาย
นติบิญัญตั”ิ เพ่ือทําหนาท่ีบริหารจัดการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน เสนอแนะเก่ียวกับการมอบหมายงาน
และสบัเปลีย่นหมนุเวยีนการปฏบิตังิาน และพฒันาและรกัษามาตรฐานการปฏิบตังิานของนกักฎหมาย
นิติบัญญัติ โดยมีองคประกอบ ดังนี้

  - กรรมการขาราชการรัฐสภาผูทรงคุณวุฒิท่ีประธานรัฐสภาแตงต้ัง เปนประธานกรรมการ 
๑ คน และรองประธานกรรมการ ๑ คน

  - กรรมการผูทรงคณุวฒุ ิจาํนวน ๒ คน ประกอบดวย ผูทรงคณุวฒุดิานกฎหมายทีป่ระธาน
รัฐสภาแตงตั้ง ๑ คน และผูทรงคุณวุฒิดานบริหารทรัพยากรบุคคลที่ประธานรัฐสภาแตงตั้ง ๑ คน

  - กรรมการโดยตําแหนง จํานวน ๒ คน ประกอบดวย เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร และ
เลขาธิการวุฒิสภา

  - ผูอาํนวยการสาํนกังานเลขานกุาร ก.ร. เปนเลขานุการ ผูอาํนวยการสาํนกับรหิารงานกลาง 
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร และผูอํานวยการสํานักบริหารงานกลาง สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา เปนผูชวยเลขานุการ
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑๑๒ จุลนิติ

“นักกฎหมายนิติบัญญัติ” กับการปฏิรูปงานดานนิติบัญญัติของสวนราชการสังกัดรัฐสภา

๕. การเขาสูตาํแหนงนกักฎหมายนิตบิญัญตั ิชัน้ที ่๒ และการเล่ือนช้ันนกักฎหมายนิตบิญัญตัิ 
ชั้นที่ ๒ เปนชั้นที่ ๑ โดยจะตองเปนผูผานการทดสอบความรู ความสามารถ และประสบการณ
ในการปฏิบตัหินาทีด่านกฎหมาย รวมทัง้ประเมนิผลงานทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ วธิกีาร และเง่ือนไข
ที่ ก.ร. กําหนด

๖. การทําขอตกลงและการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยนักกฎหมายนิติบัญญัติตอง
ทําขอตกลงการปฏิบัติงานกับผูบังคับบัญชาทุกป เพ่ือเปนกรอบการมอบหมายงานและประเมินผล
การปฏิบัติงาน อันเปนการรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานของนักกฎหมายนติิบัญญัติ ในกรณีที่ไมผาน
การประเมินผลดังกลาวติดตอกัน ๒ ป คณะกรรมการพัฒนาและรักษามาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของนักกฎหมายนิติบัญญัติจะเสนอหัวหนาสวนราชการเพ่ือมีคําสั่งใหพนจากตําแหนง หรือลดช้ัน
เปนนักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๒ โดยนักกฎหมายนิติบัญญัติที่ถูกสั่งใหพนจากตําแหนงจะสมัคร
เขารับการคัดเลือกเปนนักกฎหมายนิติบัญญัติ ตองพนจากตําแหนงมาแลวไมนอยกวา ๑ ป นับแตวัน
ที่ถูกสั่งใหพนจากตําแหนง

๗. เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ ไดกําหนดใหนักกฎหมายนิติบัญญัติ 
ชั้นที่ ๑ ไดรับเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท สวนนักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๒ เดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

๘. การประเมินผลสัมฤทธิ์ เมื่อครบ ๒ ป นับแตวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับแลว คณะกรรมการ
พัฒนาและรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานของนักกฎหมายนิติบัญญัติตองประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ของระบบการกําหนดตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงแกไขระเบียบ
หรือแนวทางการดําเนินการตามระเบียบนี้ ใหเปนประโยชนแกการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
ดานกฎหมายของรัฐสภาเสนอตอ ก.ร. เพื่อพิจารณา

 ทั้งน้ี สําหรับหลักเกณฑตาง ๆ ที่เก่ียวของกับคัดเลือกบุคคลเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
นักกฎหมายนิติบัญญัติที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามระเบียบดังกลาวกําหนด ประกอบดวย

๑. “รางหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
นักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๒” เปนหลักเกณฑที่กําหนดรายละเอียดเก่ียวกับการเขาสูตําแหนง
นักกฎหมายนิติบัญญัติ โดยมีหลักการที่สําคัญ คือ “คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ” จะประกาศรับสมัครคัดเลือก และใหผูที่มีคุณสมบัติและประสงค
จะสมัครขอรับการคัดเลือก กรอกแบบขอรับการคัดเลือกและเสนอผลงานทางวิชาการดานกฎหมาย 
โดยใหผูบังคับบัญชาปจจุบันรับรอง “การปฏิบัติงานดานกฎหมาย” และ “ผลงานทางวิชาการ
ดานกฎหมาย” ที่เสนอดังกลาว แลวสงใหหนวยงานการเจาหนาที่ของสวนราชการตนสังกัดตรวจสอบ
“ขอมูลบุคคล” ซึ่งจะเปนการตรวจสอบเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษา การผานการอบรม ตําแหนง 
และการถูกดําเนินการทางวินัยของผูขอรับการคัดเลือก แลวแจงผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น จํานวน 
๓ คน พิจารณาใหความเห็นเก่ียวกับความรู ความสามารถ และประสบการณในการปฏิบัติหนาที่
ดานกฎหมาย ผลการปฏบิตังิานดานกฎหมาย พฤตกิรรมการปฏบิตัริาชการหรือสมรรถนะ การรกัษาวนิยั 
พฤติกรรมทางจริยธรรม และความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะเดนของผูขอรับการคัดเลือก 
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บทสัมภาษณพิเศษ

จุลนิติ

  จากนัน้ หนวยงานการเจาหนาทีจ่ะรวบรวมขอมลูของผูขอรบัการคัดเลอืกดงักลาวเสนอตอ
คณะกรรมการคัดเลือกฯ เพื่อประกอบการพิจารณาและดําเนินการคัดเลือกตอไป โดยการคัดเลือก
จะมีองคประกอบและเกณฑการใหคะแนน ดังนี้

  องคประกอบที ่๑ การทดสอบความรู ความสามารถ และประสบการณในการปฏิบัติหนาที่
ดานกฎหมายในระดับผูชาํนาญการพิเศษ จํานวน ๔๐ คะแนน

  องคประกอบท่ี ๒ การประเมินผลงานทางวชิาการซ่ึงเปนผลงานทีเ่กิดจากการปฏิบัติหนาท่ี 
หรือผลงานท่ีมีลักษณะเปนการวิเคราะหและเสนอแนะอันเปนประโยชนตองานนิติบัญญัติท่ีสะทอน
ความรูความสามารถทางวิชาการ จํานวน ๖๐ คะแนน 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะกําหนดเกณฑการพิจารณา วิธีการทดสอบและประเมิน 
เชน การแสดงวิสัยทัศน การสัมภาษณ การพิจารณาความเห็นของผูบังคับบัญชา หรือวิธีการอื่นใดก็ได 
โดยคํานึงถึง “พฤติกรรมทางจริยธรรม” ดวย โดยผูที่จะผานการคัดเลือกตองไดคะแนนแตละ
องคประกอบไมนอยกวารอยละ ๗๐

  เมือ่คณะกรรมการคดัเลอืกฯ ดาํเนนิการคดัเลอืกเสรจ็แลว จะประกาศบญัชผีูผานการคดัเลอืก
เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๒ ตามลําดับที่ที่ไดขึ้นบัญชีไว (เรียงตาม
ลําดับคะแนนรวมจากมากไปนอย ในกรณีที่มีคะแนนเทากันจะเรียงตามลําดับอาวุโสทางราชการ) 
โดยใหเปนไปตามความจําเปนของสวนราชการสังกัดรัฐสภาในการสนับสนุนการปฏิบัติงานและพัฒนางาน
ดานกฎหมายของรัฐสภาและกรอบวงเงินงบประมาณ โดยบญัชผีูผานการคัดเลอืกใหใชไดไมเกนิ ๒ ป 
นับแตวันประกาศ 

  ทัง้นี ้เพือ่ใหเกดิความเขาใจในขัน้ตอนการดาํเนนิการดงักลาวอยางชดัเจน สามารถพจิารณา
แผนภาพแสดงกระบวนการคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๒

 ๒. “รางหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
นกักฎหมายนติบิญัญตั ิชัน้ที ่๑” เปนหลกัเกณฑทีก่าํหนดรายละเอียดเกีย่วกบัการเล่ือนชัน้นกักฎหมาย
นิติบัญญัติ จากชั้นที่ ๒ เปนชั้นที่ ๑ โดยมีหลักการที่สําคัญ คือ คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศ
รบัสมคัรคดัเลอืก และใหผูท่ีมีคุณสมบัติแจงความประสงคขอรับการคัดเลือกตอหนวยงานการเจาหนาท่ี
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“นักกฎหมายนิติบัญญัติ” กับการปฏิรูปงานดานนิติบัญญัติของสวนราชการสังกัดรัฐสภา

ของสวนราชการตนสังกัด โดยกรอก “แบบขอรับการคัดเลือก” และเสนอ “ผลงานทางวิชาการ” 
เพือ่ประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการคัดเลือกฯ โดยในการคัดเลือกจะมอีงคประกอบและเกณฑ
การคัดเลือก ดังนี้

  องคประกอบที่ ๑  การทดสอบความรู ความสามารถ และประสบการณในการปฏบิตัหินาท่ี
ดานกฎหมายในระดับผูเชี่ยวชาญ จํานวน ๒๐ คะแนน

  องคประกอบที่ ๒  การประเมินผลงานทางวิชาการ ซึ่งเปนผลงานมีคุณคาเปนที่ยอมรับใน
สาขาวิชากฎหมายของสวนราชการสังกัดรัฐสภาทัง้ในและนอกรฐัสภา เปนประโยชนตอสังคมอยางกวาง
ขวาง และไดรับการเผยแพรในวงวิชาการดานกฎหมายหรืองานนิติบัญญัติมาแลว จํานวน ๘๐ คะแนน 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะกําหนดเกณฑการพิจารณา วิธีการทดสอบและประเมิน 
และพิจารณาผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นท่ี ๒ ดวย 
โดยผูที่จะผานการคัดเลือกตองไดคะแนนในแตละองคประกอบไมนอยกวารอยละ ๘๐

  เมือ่คณะกรรมการคดัเลือกฯ ดาํเนินการคัดเลือกเสร็จแลว จะเสนอรายชือ่ผูผานการคัดเลือก
ตอหัวหนาสวนราชการเทากับจํานวนตาํแหนงท่ีจะแตงต้ัง โดยใหเปนไปตามความจาํเปนของสวนราชการ
ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานและพัฒนางานดานกฎหมายของรัฐสภาและกรอบวงเงินงบประมาณ 
แลวประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกแยกตามสวนราชการที่สังกัด 

  ทัง้นี ้เพือ่ใหเกดิความเขาใจในขัน้ตอนการดาํเนินการดงักลาวอยางชดัเจน สามารถพิจารณา
แผนภาพแสดงกระบวนการคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๑

๓. “รางหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการทําขอตกลงการปฏิบัติงานและการประเมินผล
การปฏิบัติงานของนักกฎหมายนิติบัญญัติ” เปนหลักเกณฑที่กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการรักษา
มาตรฐานการปฏิบตังิานของนกักฎหมายนิตบิญัญัตโิดยมหีลักการท่ีสาํคัญ คอื “คณะกรรมการพฒันาและ
รกัษามาตรฐานการปฏิบตังิานของนักกฎหมายนิตบิญัญตั”ิ จะประกาศหลักเกณฑและวธิกีารประเมินผล
การปฏิบตังิานในตําแหนงนักกฎหมายนิตบิญัญัต ิเพ่ือใชสาํหรบัการทํา “ขอตกลงการปฏิบตังิานประจาํป” 
ระหวางนักกฎหมายนิติบัญญัติกับผูบังคับบัญชา โดยมีองคประกอบและเกณฑการใหคะแนน ดังนี้

องคประกอบที่ ๑  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน จํานวน ๘๐ คะแนน
องคประกอบที่ ๒  การประเมนิสมรรถนะและพฤตกิรรมทางจรยิธรรม จาํนวน ๒๐ คะแนน 
ทัง้นี ้คณะกรรมการฯ จะกําหนดเกณฑการพิจารณาและวธิกีารประเมนิ โดยพิจารณาจาก

ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติของผู บังคับบัญชา หลักฐาน
ความสําเร็จของงาน และผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือเลื่อนเงินเดือน (ปละ ๒ รอบ คือ 
๑ ตุลาคม - ๓๑ มีนาคม และ ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน) โดยผูที่จะผานการประเมินตองไดคะแนน
แตละองคประกอบไมนอยกวารอยละ ๗๕ สําหรับนักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๒ และไมนอยกวา
รอยละ ๘๐ สําหรับนักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๑

เมือ่คณะกรรมการฯ ประเมนิผลการปฏบิตังิานเสรจ็แลว จะเสนอผลการประเมนิตอหวัหนา
สวนราชการเพ่ือแจงใหนกักฎหมายนติบิญัญตัริบัทราบเปนรายบคุคล ในกรณทีีไ่มผานการประเมินผล
การปฏิบัติงานประจําปติดตอกัน ๒ ป คณะกรรมการฯ จะมีมติเสนอเรื่องตอหัวหนาสวนราชการ
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บทสัมภาษณพิเศษ

จุลนิติ

เพ่ือมีคําส่ังใหพนจากตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ หรือลดช้ันเปนนักกฎหมายนิติบัญญัติ ชัน้ที ่๒
นับแตวันที่คณะกรรมการฯ มีมติ

  ทัง้นี ้เพือ่ใหเกดิความเขาใจในขัน้ตอนดงักลาวอยางชดัเจน สามารถพจิารณาแผนภาพแสดง
กระบวนการทําขอตกลงการปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบตัิงานของนักกฎหมายนิติบัญญัติ 

๔. รางประกาศประธานรฐัสภา เรือ่ง คณุสมบตั ิลกัษณะตองหาม วาระการดาํรงตาํแหนง 
และการพนจากตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมายและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ดานบริหารทรัพยากรบุคคลในคณะกรรมการพัฒนาและรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานของ
นกักฎหมายนติบิญัญตั ิพ.ศ. .... ไดกําหนดใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิดังกลาวตองมี “คณุสมบตัทิัว่ไป”
คือ เคยรับราชการในตําแหนงไมตํ่ากวาอธิบดีหรือตําแหนงเทียบเทาหรือเคยดํารงตําแหนงกรรมการ

ขาราชการประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือเปนหรือเคยเปนสมาชิกรัฐสภาหรือกรรมการกฤษฎีกา
และ “คุณสมบัติเฉพาะ” อาทิ เปนผูที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณดานกฎหมาย
หรือดานบริหารทรัพยากรบุคคล เปนเวลาไมนอยกวา ๕ ป เปนตน และไดกําหนดใหมีวาระการดํารง
ตาํแหนงคราวละ ๔ ป ทัง้นี ้ในการเสนอช่ือผูทรงคุณวุฒิเพ่ือประกอบการพจิารณาแตงต้ังของประธาน
รฐัสภา ใหเลขาธกิารสภาผูแทนราษฎรและเลขาธกิารวุฒิสภารวมกันเสนอชือ่ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบติั
และไมมีลักษณะตองหาม ดานละไมนอยกวา ๒ คน พรอมทั้งประวัติและผลงานโดยยอของแตละคน 

อนึ่ง เพ่ือเปนการสรางความรู ความเขาใจ และรับฟงความคิดเห็นเก่ียวกับการกําหนด
ตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ และหลักการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ “คณะกรรมการพิจารณา ศึกษา 
และจัดทําระเบียบหรือหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการกําหนดตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติของ
สวนราชการสังกัดรัฐสภา” ไดนํารางระเบียบ ก.ร. และหลักเกณฑตาง ๆ เผยแพรในระบบอินทราเน็ต 
(Intranet) ของสวนราชการสังกัดรัฐสภา รวมท้ังจัดใหมีโครงการสัมมนาในหัวขอ “การเสริมสราง
ความรูและรับฟงความคิดเห็นเก่ียวกับนักกฎหมายนิติบัญญัติของสวนราชการสังกัดรัฐสภา” ขึ้น 
เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมรัฐสภา อาคารรัฐสภา ๑ ทั้งนี้ เพื่อใหผูเขารวมสัมมนา 
อันประกอบดวย ผูบริหารและขาราชการรัฐสภาสามัญ ในสังกัดสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีความรูความเขาใจ และรวมแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับ
รางระเบียบและหลักเกณฑดังกลาว เพื่อประกอบการพิจารณาทบทวนของคณะกรรมการฯ
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“นักกฎหมายนิติบัญญัติ” กับการปฏิรูปงานดานนิติบัญญัติของสวนราชการสังกัดรัฐสภา

 จุลนิติ : ขอทราบแนวทางการกําหนดตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ 
โดยเฉพาะคุณสมบัติ ลักษณะงานหรือหนาที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งการคัดเลือก
และแตงต้ัง เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับนักกฎหมายกฤษฎีกาหรือนิติกรที่ปฏิบัติงาน
ในสวนราชการอื่น ๆ มีแนวทางการดําเนินการที่เหมือนหรือแตกตางกนัประการใด

นายสรุชัย  เล้ียงบญุเลศิชยั :  ในการจดัทํารางระเบียบและหลักเกณฑเก่ียวกบัการกาํหนด
ตาํแหนงนกักฎหมายนติบิญัญตัดิงักลาว มวีตัถปุระสงคเพือ่ใหการกําหนดตาํแหนงนกักฎหมายนติบิญัญตัิ
ตามมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ สามารถนํามาสูการปฏบิตัิ
และดําเนินการเพื่อประโยชนในการพัฒนาคุณภาพงานดานกฎหมายของรัฐสภา โดยคณะกรรมการฯ
ไดพิจารณาภายใตเง่ือนไขท่ีกําหนด ไดแก การไมกําหนดตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ
เปนสายงานใหม รวมท้ังการไมกําหนดหนวยงานรองรับตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ แตจะ
กําหนดตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติจากการพิจารณาผลการประเมินและคัดเลือกบุคคลที่มี
ผลการปฏบิตังิานท่ีมคีณุภาพการปฏิบตังิานตามมาตรา ๓๕ แหงพระราชบญัญตัริะเบียบขาราชการ
รัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ตลอดจนการกําหนดเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติภายใต
เง่ือนไขคาตอบแทนท่ีขาราชการรัฐสภาสามัญไดรับอยูในปจจุบัน ขอจํากัดดานงบประมาณ และ
ประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ

สําหรับขอแตกตางในประการตาง ๆ ของตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติเปรียบเทียบกับ
นกักฎหมายกฤษฎกีาหรือนิตกิรท่ีปฏิบตังิานในสวนราชการอืน่ ๆ  อาทิ เร่ืองคุณสมบัตทิีม่กีารกําหนดให
ตองสอบไลไดในหลกัสูตรเนตบิณัฑิตยสภา เน่ืองจากเล็งเห็นวา หลักสูตร “เนติบณัฑิตยสภา” ถอืเปน
คณุวุฒทิีส่งูกวาปริญญาตรี และบุคคลท่ีสอบไดคณุวุฒดิงักลาวน้ีจะมีความสามารถในการคิด วเิคราะห 
และเชื่อมโยงหลักการตาง ๆ ไดเปนอยางดี อันจะเปนจุดแข็งของผูดํารงตําแหนงนักกฎหมาย
นติบิญัญตั ิอกีท้ังคุณวุฒเินตบิณัฑิตไทยกเ็ปนท่ียอมรับวามีการเรยีนการสอนเพ่ือประยกุตกฎหมาย
ใหเขากับบริบทของสังคมและการวัดผลท่ีเขมขนจริงจัง ดังน้ัน การกําหนดคุณสมบัติใหตองผาน
การสอบไลไดในหลักสูตรเนติบัณฑิตยสภาจึงมีความเหมาะสม และเปนผูที่มีความรู ความสามารถ
มากกวาคนทีจ่บเพยีงปรญิญาตรทีางสาขานติศิาสตร อยางไรกต็าม นอกจากจะกาํหนดใหตองมีคณุวุฒิ
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บทสัมภาษณพิเศษ

จุลนิติ

ปริญญาตรีและผานหลักสูตรเนติบัณฑิตยสภาแลว ยงัมกีารกาํหนดทางเลอืกใหตองมคีณุวฒุปิรญิญาโท
หรอืปรญิญาเอกไดอกีดวย เพราะการเรยีนปรญิญาโททางดานกฎหมายนัน้ เปนการศกึษาคนความติใิหม
ทางดานกฎหมายซ่ึงเปนการคนควาในอนาคต สวนกรณีปริญญาเอกนั้น ก็เปนการกําหนดไวกรณี
หากมีโอกาสสามารถคัดเลือกผูมีคุณสมบัติดังกลาวเพ่ือเขาสูตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติได 
ดวยเหตนุี ้การกําหนดคุณสมบัติของนักกฎหมายนิติบัญญัติใหมีคุณสมบัติท้ังการสอบไลไดตามหลักสูตร
ของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา หรือไดรับคุณวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอก
ดังกลาว จึงเปนประโยชนกับสวนราชการสังกัดรัฐสภาที่จะมีนักกฎหมายนิติบัญญัติ อันเปนการแสดง
ใหเห็นวาผูนั้นมีการขวนขวายพัฒนาเรียนรูเพิ่มเติม

สวนนักกฎหมายกฤษฎีกาซึ่งกําหนดใหดํารงตําแหนงไดตั้งแตเปนนิติกรระดับปฏิบัติการ 
แตนักกฎหมายนติิบัญญัติตองเปนนิติกรในระดบั “ชํานาญการพิเศษ” ขึ้นไปเทานั้น ก็เพื่อตองการ
ผูผานการปฏิบัติงานดานกฎหมายมาเปนระยะเวลาพอสมควร หรือมีประสบการณดานนิติบัญญัติ
ในระบบรัฐสภาอยางมืออาชีพ เพื่อปฏิบัติหนาที่ใหการสนับสนุนงานดานวิเคราะหเปรียบเทียบ
กฎหมาย และการยกรางกฎหมายใหกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และประชาชน
ที่เขาชื่อเสนอกฎหมาย พรอมทั้งปฏิบัติภารกิจในการใหคําปรึกษาหรือความเห็นทางกฎหมาย และ
การดาํเนนิการรบัฟงความคดิเหน็ของผูเก่ียวของตามมาตรา ๗๗ ของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ อันเปนลักษณะงานที่มีความแตกตางจากนักกฎหมายกฤษฎีกา และมีหนาที่
ความรับผิดชอบที่สูงกวานิติกรทั่วไป

อยางไรก็ดี แมในระยะเริ่มตนจะกําหนดใหมีนักกฎหมายนิติบัญญัติเพียง ๒ ระดับ เทานั้น 
คือ นักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๑ (Senior Parliament Legal Specialist) ซึ่งเปนขาราชการ
รัฐสภาสามัญที่ดํารงตําแหนงระดับเชี่ยวชาญ และนักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๒ (Parliament Legal 
Specialist) ที่ดํารงตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษ แตในอนาคต หากมีการบมเพาะนักกฎหมาย
นิติบัญญัติจนมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของสมาชิกรัฐสภาแลว ก็อาจกําหนดใหมีนักกฎหมายนิติบัญญัติ 
ตั้งแตระดับปฏิบัติการจนถึงระดับทรงคุณวุฒิตอไป รวมทั้งจะมีเสนทางกาวหนาโดยสามารถดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการสํานัก รองเลขาธิการ เลขาธิการ หรือตําแหนงที่ปรึกษาดานกฎหมายได 

สําหรับการคัดเลือกเขาสู ตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติก็จะมีความเขมขนพอสมควร 
กลาวคือ มีทั้งการทดสอบความรู ความสามารถ และประสบการณในการปฏิบัติหนาท่ีดานกฎหมาย 
รวมทั้งการประเมินผลงานทางวิชาการ เพราะลักษณะงานท่ีปฏิบัติของนักกฎหมายนิติบัญญัตินั้น 
จะมีท้ังงานท่ีปฏิบัติเหมือนและแตกตางกับนักกฎหมายกฤษฎีกา กลาวคือ งานท่ีปฏิบัติเหมือนกัน 
คือ การปฏิบัติงานเก่ียวกับการรางกฎหมาย การใหความเห็นทางกฎหมาย การเปรียบเทียบและ
การแปลกฎหมาย รวมท้ังการวิจัยและการพัฒนากฎหมาย  สวนงานทีแ่ตกตางกนัและเปนการเพิม่เตมิขึน้
ก็คือ การติดตามประเมินผลการบังคับใชกฎหมายและติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
ตามความรับผิดชอบของรัฐสภา ซึ่งลักษณะงานตาง ๆ ดังกลาวเปนงานที่ตองใชความรูความสามารถ
ทางวิชาการเปนอยางสูง การประเมินผลงานทางวิชาการจึงมีความจําเปนและเหมาะสม 
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“นักกฎหมายนิติบัญญัติ” กับการปฏิรูปงานดานนิติบัญญัติของสวนราชการสังกัดรัฐสภา

นอกจากนี้ ยังกําหนดใหผูบังคับบัญชา จํานวน ๓ คน ใหความเห็นเกี่ยวกับความรู  
ความสามารถ ผลการปฏิบัติงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติงานเพ่ือประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการคดัเลอืกฯ ซึง่ประกอบดวยบุคคลท่ีเก่ียวของกับวงงานดานนิตบิัญญัตแิละกฎหมายดวย 
อันเปนแนวทางที่จะชวยปองกันมิใหเกิดอคติหรือความลําเอียงของผูบังคับบัญชาในการประเมิน 
นอกจากน้ี ในการคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติก็จะประกาศบัญชี
ผูผานการคดัเลอืกตามลาํดบัคะแนนรวมจากมากไปนอยอยางเปดเผย โดยใหเปนไปตามความจาํเปน
ของสวนราชการสังกัดรัฐสภาในการสนับสนุนการปฏิบัติงานและพัฒนางานดานกฎหมายของรัฐสภา
และกรอบวงเงินงบประมาณ ซึ่งในสวนน้ีจะคลายคลึงกับการเขาสูตําแหนงนักกฎหมายกฤษฎีกา 
ที่กําหนดใหผู มีคุณสมบัติเขาทดสอบและประเมินผลงานทางวิชาการเชนเดียวกัน แตเม่ือผาน
การประเมินแลวจะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงไดโดยไมมีการขึ้นบัญชี

ในประการท่ีสําคัญ เพ่ือเปนการพัฒนาและรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานของนักกฎหมาย
นิติบัญญัติ จึงไดกําหนดใหมีการทําขอตกลงการปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจําป โดย “คณะกรรมการพัฒนาและรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานของนักกฎหมายนิติบัญญัติ” 
ซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มาจาก ก.ร. และหนวยงานภายนอก และเลขาธิการของท้ังสองสวน
ราชการสงักดัรฐัสภา จะเปนองคกรท่ีทาํหนาทีบ่รหิารจัดการและประเมนิผลการปฏิบตังิาน หากไมผาน
การประเมินผลการปฏิบัติงานติดตอกัน ๒ ปแลว ก็อาจถูกสั่งใหพนจากตําแหนง หรือลดช้ัน
จากนักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๑ เปนนักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๒

 จุลนิติ : ในทรรศนะของทานเห็นวาเมือ่มีตาํแหนงนักกฎหมายนติบิญัญัตเิกิดข้ึน
แลว ขาราชการในสวนราชการสังกัดรัฐสภาควรเตรียมความพรอมในการเขาสูตาํแหนง
ดังกลาวอยางไร และมีความคาดหวังในประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในตําแหนง
ดังกลาวตอวงงานดานนิติบัญญัติเพียงใด

นายสุรชัย  เล้ียงบญุเลศิชยั :  สําหรับการเตรียมความพรอมในการเขาสูตําแหนง
นักกฎหมายนิติบัญญัตินั้น ระเบียบ ก.ร. วาดวยการกําหนดตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ พ.ศ. .... 
ไดกาํหนดลกัษณะงานทีป่ฏิบตัขิองนักกฎหมายนติบิญัญัตไิววานักกฎหมายนติบิญัญัตจิะตองปฏิบตังิาน
ในลักษณะอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

๑. การยกรางกฎหมาย ตรวจและพิจารณารางกฎหมาย
  นักกฎหมายนิติบัญญัติควรมีความรู ความสามารถในการศึกษาคนควากฎหมายไทยและ

กฎหมายตางประเทศ รวมท้ัง “ปญหาขอกฎหมาย” และ “ปญหาทางปฏบิตั”ิ เพือ่นาํมายกรางกฎหมาย
โดยในการยกรางกฎหมายจะตองคาํนึงถึงความจาํเปน ความเปนไปไดและขอบเขตทีจ่ะตองมกีฎหมาย 
ความสอดคลองกบัหลักกฎหมายและบทบญัญตัแิหงรัฐธรรมนญูและกฎหมายอืน่ ความมปีระสทิธิภาพ
ของการจัดองคกรและกลไกเพ่ือการใชบังคับกฎหมาย ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับการบริหารราชการ
และภาระหรือความยุงยากของประชาชนหรือผูที่จะอยูในบังคับแหงกฎหมายนั้นดวย

  สําหรับการตรวจและพิจารณารางกฎหมายนั้น เปนการตรวจสอบวารางกฎหมายที่เสนอ
ตอรัฐสภา มีโครงสราง รูปแบบ ขอความ ถอยคําเปนไปตามรูปแบบการรางกฎหมายหรือไม และ
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๑๙

บทสัมภาษณพิเศษ

จุลนิติ

การพิจารณาเน้ือหาวามคีวามสอดคลองกนัอยางเปนระบบหรือไม โดยการศึกษาจาก “คูมอืแบบการราง
กฎหมาย” ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รวมทั้งแนวทางการบัญญัติถอยคําในรางกฎหมาย
ที่ผานความเห็นชอบของรัฐสภา ประเด็นการอภิปรายเก่ียวกับการใชถอยคําและรูปแบบการเขียน
กฎหมายท้ังในช้ันการพิจารณาของคณะกรรมาธิการและการพิจารณาในสภาผูแทนราษฎรและวฒุสิภา    

๒. การตีความกฎหมาย วินิจฉัยปญหาขอกฎหมาย ใหความเห็นทางกฎหมาย และจัดทํา
ความเห็นทางกฎหมาย

  นักกฎหมายนิติบัญญัติควรมีความรู ความสามารถ ในการคนหาหรืออธิบายความหมาย
ของถอยคําที่ปรากฏในตัวบทกฎหมายโดยอาศัยการใชเหตุผลตามหลักตรรกวิทยาและสามัญสํานึก 
ใหมีความหมายที่ชัดเจนเพื่อท่ีจะนํากฎหมายนั้นไปใชบังคับแกกรณีที่มีปญหาไดอยางถูกตองและ
เปนธรรม รวมท้ังสามารถใหความเห็นทางกฎหมายในประเด็นท่ีสมาชิกรัฐสภาสอบถาม และใหความเห็น
ทางกฎหมายดวยวาจาในกรณีเรงดวน และการจัดทําความเห็นทางกฎหมายเปนลายลักษณอักษร
ตามรูปแบบของทางราชการ เพื่อสนับสนุนงานดานนิติบัญญัติของสมาชิกรัฐสภา 

๓. การเปรียบเทียบกฎหมายตางประเทศกับกฎหมายไทย
  นักกฎหมายนิติบัญญัติ ควรมีความรู ความสามารถ ในการศึกษา คนควา และวิเคราะห

กฎหมายตางประเทศและเอกสารทางกฎหมายของตางประเทศ รวมท้ังศึกษาเปรียบเทียบกฎหมาย
ตางประเทศกับกฎหมายไทย โดยการสืบคนขอมูลกฎหมายนั้น จําเปนตองมีฐานขอมูลกฎหมายที่มี
ความครบถวน สมบูรณ เปนปจจุบัน และสามารถสืบคนขอมูลไดอยางสะดวกรวดเร็ว ผมในฐานะ
ประธานกรรมการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของสภานติบิญัญตัแิหงชาต ิจงึไดมคีาํสัง่แตงตัง้
“คณะอนุกรรมการรวบรวมขอมูลกฎหมายในกลุมอาเซียน” เพื่อดําเนินการรวบรวมขอมูลกฎหมาย
ของประเทศในกลุมอาเซยีน จนนาํไปสูการพฒันาเวบ็ไซต “asean-law.senate.go.th” เพือ่บรูณาการ
ฐานขอมูลกฎหมายของประเทศในกลุ มอาเซียน ใหสามารถแลกเปลี่ยน เชื่อมโยงและสืบคน
ขอมูลกฎหมายไดโดยสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงคสําหรับใชเปน
ฐานขอมูลทางกฎหมายในการสนับสนุนงานดานนิติบัญญัติของฝายนิติบัญญัติ เพื่อพัฒนากฎหมาย
ภายในของประเทศไทยใหมีมาตรฐานในระดับเดียวกันกับประเทศภาคีของประชาคมอาเซียน 
และนานาอารยประเทศ 
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑๒๐ จุลนิติ

“นักกฎหมายนิติบัญญัติ” กับการปฏิรูปงานดานนิติบัญญัติของสวนราชการสังกัดรัฐสภา

๔. การแปลกฎหมายตางประเทศและกฎหมายระหวางประเทศ
  นักกฎหมายนิติบัญญัติควรมีความรูภาษาตางประเทศในระดับท่ีสามารถสื่อสารกับ

ชาวตางประเทศได และสามารถแปลกฎหมายตางประเทศและกฎหมายระหวางประเทศ เพื่อใชเปน
ขอมูลสนับสนุนการพิจารณากฎหมายของสมาชิกรัฐสภาได

๕. รับผิดชอบโครงการวิจัยและพัฒนากฎหมายที่ยุงยากในฐานะหัวหนาโครงการ
  นกักฎหมายนิตบิญัญตัคิวรมีความรู ความสามารถในการทาํงานวิจยั และรับผดิชอบโครงการ

วจิยัและพฒันากฎหมายทียุ่งยาก ซบัซอน เพ่ือใชเปนขอมูลสําหรับการพฒันากฎหมายใหมปีระสทิธิภาพ
และเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป

๖. การศึกษาและรวบรวมหลักกฎหมาย แนวคําวินิจฉัยหลักกฎหมายของศาลที่เปน
ประโยชนตอวงงานรัฐสภา

  นักกฎหมายนิติบัญญัติควรมีความรู ความสามารถ ในการศึกษาและรวบรวมหลักกฎหมาย
จากคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ คําพิพากษาศาลยุติธรรม คําพิพากษาศาลปกครอง ที่เปนประโยชน
ตอวงงานรัฐสภา ทัง้นี ้เพือ่ใชเปนขอมลูประกอบการพิจารณาและกล่ันกรองกฎหมายของสมาชิกรฐัสภา

๗. การใหคําปรึกษาหรือขอเสนอแนะในการรางกฎหมาย การรับฟงความคิดเห็น
รางกฎหมายของผูเกี่ยวของ การใหความเห็นรางกฎหมาย การวิเคราะหความจําเปนและ
ผลกระทบของรางกฎหมาย การตรวจสอบเนื้อหาของรางกฎหมายและการจัดทําเจตนารมณของ
รางกฎหมาย

  เน่ืองจากมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดบัญญัติหลักการใหม
ในการตรากฎหมายวา กอนการตรากฎหมายทุกฉบบั รฐัพงึจดัใหมกีารรบัฟงความคิดเหน็ของผูเกีย่วของ
วิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอยางรอบดานและเปนระบบ เปดเผยผลการรับฟง
ความคิดเห็นและการวิเคราะหผลกระทบของกฎหมายตอประชาชนและนํามาประกอบการพิจารณา
ในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน ดังนั้น นักกฎหมายนิติบัญญัติควรมีความรู ความสามารถ 
ในการใหคําปรึกษาหรือขอเสนอแนะในการรางกฎหมาย การรับฟงความคิดเห็นรางกฎหมาย
ของผูเก่ียวของ การใหความเหน็รางกฎหมาย การวิเคราะหความจําเปนและผลกระทบของรางกฎหมาย 
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๒๑

บทสัมภาษณพิเศษ

จุลนิติ

การตรวจสอบเน้ือหาของรางกฎหมาย และรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวของกับกระบวนการตรากฎหมาย
ทั้งระบบ เพื่อประโยชนในการจัดทําเจตนารมณของกฎหมาย     

๘. การติดตามประเมินผลการบังคับใชกฎหมาย และการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมายตามความรับผิดชอบของรัฐสภา

  นักกฎหมายนิติบัญญัติควรมีความรู ความสามารถในการติดตามประเมินผลการบังคับใช
กฎหมายและติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย ทั้งนี้ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการพิจารณา
ของสมาชิกรัฐสภาในการปรับปรุงแกไขกฎหมายตาง ๆ  ทีส่มควรไดรบัการปรบัปรงุแกไข และเปนขอมูล
ในการพัฒนากฎหมายทุกฉบับใหสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 

๙. การปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
  นอกจากความรู ความสามารถ ในลักษณะงานของนักกฎหมายนิติบัญญัติดังกลาวแลว 

นักกฎหมายนิติบัญญัติควรมีความรูในวงงานรัฐสภาอยางรอบดาน ทั้งนี้ เพ่ือใหมีความพรอมในการ
สนับสนุนงานที่มีลักษณะเฉพาะเรื่อง ตามที่ไดรับมอบหมายจากสมาชิกรัฐสภา     

ดังนั้น ขาราชการรัฐสภาสามัญตําแหนงนิติกรของสวนราชการสังกัดรัฐสภา ควรจะตองพัฒนา
ความรู ความสามารถ และประสบการณ ตามลักษณะงานทีป่ฏิบัติของตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ
ดังกลาว ทั้งนี้ เพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีของนักกฎหมายนิติบัญญัติบรรลุตามเจตนารมณของกฎหมาย
ในการกําหนดใหมีตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ

สําหรับความคาดหวังตอนักกฎหมายนิติบัญญัตินั้น นักกฎหมายนิติบัญญัติถือเปนตําแหนง
ทีไ่ดรบัความคาดหวงัสงู ทัง้จากบคุคลภายในวงงานรฐัสภาและบคุคลภายนอกวงงานรฐัสภา เนือ่งจาก
เปนการปฏิรูปการปฏิบัติงานดานกฎหมายของสวนราชการสังกัดรัฐสภา เพื่อพัฒนาผูปฏิบัติงาน
ดานกฎหมาย โดยการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานใหสูงขึ้นกวาขาราชการรัฐสภาในตําแหนง
นติกิร ทัง้นี ้เพือ่สรางนกักฎหมายทีม่คีวามรู ความสามารถ และประสบการณในงานดานนติบิญัญตัิ
โดยเฉพาะ และเปนกลไกสาํคัญในการชวยเหลือและสนบัสนุนภารกจิงานดานนิติบัญญัติของสมาชกิ
รัฐสภาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่จะเปนประโยชนตอการกําหนด
ตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติเพื่อปฏิรูปงานดานนิติบัญญัติของสวนราชการ
สังกัดรัฐสภา

นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย : ดังไดกลาวในเบื้องตนแลววา นับตั้งแตพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผลใชบังคับ ซึ่งเปนระยะเวลากวา ๗ ป ก็ไดมีการพิจารณา
ศึกษาและดําเนินการยกรางระเบียบและหลักเกณฑตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการกําหนดตําแหนง
นักกฎหมายนิติบัญญัติมาอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อใหมี “นักกฎหมายนิติบัญญัติ” เกิดขึ้น เพื่อทําหนาที่
ปฏิบัติงานดานกฎหมายและสนับสนุนงานวิชาการแกสมาชิกรัฐสภา อนัจะเปนประโยชนตอการพฒันา
คุณภาพงานดานนิติบัญญัติของรัฐสภา จนกระทั่งปจจุบัน “คณะกรรมการพิจารณา ศึกษา และจัดทํา
ระเบียบหรือหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการกําหนดตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติของสวนราชการ
สังกัดรัฐสภา” ไดผลักดันและขับเคล่ือนนโยบายการพัฒนาบุคลากรดานกฎหมายของสวนราชการ
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“นักกฎหมายนิติบัญญัติ” กับการปฏิรูปงานดานนิติบัญญัติของสวนราชการสังกัดรัฐสภา

สังกัดรัฐสภาดังกลาวเปนผลสําเร็จ โดยไดออกราง “ระเบียบ ก.ร. วาดวยการกําหนดตําแหนง
นักกฎหมายนิติบัญญัติ พ.ศ. ....” ขึ้น ซึ่งปจจุบันอยูระหวางรอการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เพื่อใชบังคับตอไป๗ รวมทั้งจัดทําหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขตาง ๆ ที่เก่ียวของ ไดแก 
“รางหลกัเกณฑ วธิกีาร และเงือ่นไขการคดัเลอืกบคุคลเพือ่แตงตัง้ใหดาํรงตาํแหนงนักกฎหมายนติบิญัญตัิ 
ชั้นท่ี ๒” “รางหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
นักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๑” “รางหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการทําขอตกลงการปฏิบัติงาน
และการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักกฎหมายนิติบัญญัติ” และ “รางประกาศประธานรัฐสภา 
เรื่อง คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของกรรมการ
ผูทรงคุณวฒุดิานกฎหมายและกรรมการผูทรงคุณวฒุดิานบริหารทรพัยากรบุคคลในคณะกรรมการพัฒนา
และรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานของนักกฎหมายนิติบัญญัติ พ.ศ. ....” เพ่ือใหการเปนไปตามท่ี
ระเบียบดังกลาวกําหนด

อยางไรก็ดี หากพิจารณาระเบียบ รวมท้ังหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขตาง ๆ เกี่ยวกับ
การกําหนดตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติโดยผิวเผินแลวอาจจะเห็นวามีความเก่ียวของเฉพาะนิติกร
ในสวนราชการสงักัดรัฐสภา คอื สาํนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรและสํานักงานเลขาธกิารวฒุสิภา
เทาน้ัน แตเม่ือพิจารณาใหถองแทแลวจะพบวา นอกจากจะมีความเกี่ยวของกับ “นิติกร” แลว 
ยงัมีความเกีย่วของกับ “ผูบงัคับบัญชา” และ “ผูบริหาร” ทกุระดับ รวมทัง้ “สมาชกิรัฐสภา” ดวย 
โดยผูทีเ่ก่ียวของทกุฝาย ควรมคีวามรูความเขาใจในระเบียบและหลกัเกณฑตาง ๆ  เปนอยางด ีทัง้น้ี 
เพราะตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติมิไดเกิดข้ึนเพ่ือสรางความเจริญเติบโตในหนาท่ีใหกับนิติกร 
แตเปนไปเพ่ือประโยชนในการปฏิรปูระบบงานดานนติบิญัญัตขิองสวนราชการสังกัดรัฐสภาเปนสําคัญ 
ดงัน้ัน จงึมีขอคิดคํานึงแกผูบงัคับบัญชาและผูบรหิารทุกระดับทีจ่ะมากาํกบัดูแลนกักฎหมายนิตบิญัญตัิ 
รวมทั้งสมาชิกรัฐสภา ในประการที่สําคัญ ดังนี้

เน่ืองจากรางระเบยีบ ก.ร. วาดวยการกาํหนดตําแหนงนักกฎหมายนติบิญัญัต ิพ.ศ. .... ไดกาํหนด 
ใหนักกฎหมายนิติบัญญัติตองทําขอตกลงการปฏิบัติงานกับผูบังคับบัญชาทุกป เพ่ือเปนกรอบกํากับ
การมอบหมายงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของนักกฎหมายนิติบัญญัติ ดังน้ัน ในการพิจารณา
มอบหมายงานของผูบงัคบับัญชา จงึควรพิจารณาหรือคาํนงึถึงภารกิจและลกัษณะงานท่ีนกักฎหมาย
นติบิญัญัตจิะตองปฏิบตัซิึง่แตกตางจากนติกิร รวมทัง้ปรับปรุงและเปล่ียนแปลงรูปแบบการทํางาน
เพือ่การพฒันาศกัยภาพและรักษามาตรฐานการปฏบัิตงิานในหนาทีข่องนกักฎหมายนิตบิญัญตัดิวย 
หรอืกลาวอีกนยัหน่ึง คอื ตาํแหนงนกักฎหมายนติบิญัญตัติองปฏิบตังิานท่ีเปนภารกจิสาํคญัในการรองรับ
กระบวนการนิตบิญัญตั ิดงันัน้ ในการจัดทําขอตกลงการปฏบิตังิาน จงึตองพจิารณาเนือ้งานหลักท่ีสาํคัญ
ของนักกฎหมายนิติบัญญัติ และเปนเนื้องานหรือผลงานที่จะตองรักษามาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของนักกฎหมายนิติบัญญัติใหสูงกวานิติกร และเมื่อมีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงานแลวจะตองมี

๗ โปรดด ูเชงิอรรถที ่๓.

1-26-MAC6.indd   221-26-MAC6.indd   22 11/14/18   4:59 PM11/14/18   4:59 PM



ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๒๓

บทสัมภาษณพิเศษ

จุลนิติ

การมอบหมายการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนตรงกับขอตกลงการปฏิบัติงานดวย ทัง้นี ้เพ่ือใหการบริหารระบบ
นักกฎหมายนิติบัญญัติประสบความสําเร็จและเปนไปตามความมุงหมายที่กําหนดไว

ทั้งนี้ เนื่องจากการกําหนดตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติตามรางระเบียบดังกลาว เปนการ
พจิารณาคดัเลอืกผูดาํรงตาํแหนงในสายงานนิตกิารของสวนราชการสังกดัรฐัสภาทีม่คีวามรู ความสามารถ
สงูเปนพเิศษเพือ่มาปฏบิตังิานรองรบักระบวนการนติบิญัญตัอิยางมอือาชพีเปนการเฉพาะ ซึง่จะไมกาํหนด
ตาํแหนงนกักฎหมายนติบิญัญตัขิึน้เปนสายงานใหม และไมกาํหนดหนวยงานรองรบั ดงันัน้ ผูทีไ่ดรบั
การคัดเลือกใหเปนนักกฎหมายนิติบัญญัติจึงตองปฏิบัติงานอยูในหนวยงานสังกัดเดิมหรือสังกัดใหม
ทีส่ามารถมอบหมายใหปฏบิตังิานไดตามความเหมาะสม แตอยางไรก็ตาม หากในอนาคต นกักฎหมาย
นิติบัญญัติสามารถพิสูจนความสามารถและมีผลการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพเปนที่เชื่อถือยอมรับ
อนัประสบความสาํเรจ็ตามเจตนารมณแลว กอ็าจจะพจิารณากาํหนดตาํแหนงนกักฎหมายนติบิญัญตัิ
เปนสายงานใหมในสวนราชการสังกัดรัฐสภาก็ได

อน่ึง เม่ือรางระเบียบ ก.ร. วาดวยการกําหนดตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ พ.ศ. ....
ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว “คณะกรรมการพิจารณา ศึกษา และจัดทําระเบียบหรือ
หลักเกณฑท่ีเก่ียวของกับการกําหนดตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติของสวนราชการสังกัดรัฐสภา” 
จะไดจัดใหมีการสัมมนาข้ึนเพ่ือสรางความรู ความเขาใจ ในหลักเกณฑเก่ียวกับการกําหนดตําแหนง
นักกฎหมายนิติบัญญัติแกผู บริหาร ผู บังคับบัญชา และนิติกร ในสังกัดสํานักงานเลขาธิการ
สภาผูแทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตอไป รวมท้ังเพ่ือประโยชนในการรับรูขอมูล
ความเปนมา เหตุผล และวัตถุประสงคของการกําหนดระเบียบหลักเกณฑตาง ๆ  และสามารถดําเนินการ
ไดอยางถกูตองตรงตามเจตนารมณของการกาํหนดตาํแหนงนกักฎหมายนติบิญัญตั ิจะไดจดัทาํหนงัสอื
คําอธิบายเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของนักกฎหมายนิติบัญญัติ เพื่อเผยแพรตอไปดวย.
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“นักกฎหมายนิติบัญญัติ” กับการปฏิรูปงานดานนิติบัญญัติของสวนราชการสังกัดรัฐสภา

แผนภาพแสดงกระบวนการคัดเลือกบุคคล
เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๒

“คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล
เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ” 

ประกาศรับสมัคร

หนวยงานการเจาหนาที่
ตรวจสอบขอมูลบุคคล และแจง

“ผูบงัคบับญัชา ๓ คน” พจิารณาใหความเหน็เกีย่วกบั
 -  คุณสมบัติ
 -  ผลการปฏิบัติงาน และ
 -  พฤติกรรมของผูขอรับการคัดเลือก

ประกาศบัญชีผูผานการคัดเลือก
เรียงลําดับตามคะแนนรวมของผูผานการคัดเลือกของสวนราชการนั้น 

ในกรณมีีคะแนนเทากันใหพิจารณาจากลําดับอาวุโสทางราชการ

รวบรวมขอมูลของผูขอรับการคัดเลือก
เสนอคณะกรรมการคัดเลือกฯ เพื่อประกอบการพิจารณา

คณะกรรมการคัดเลือกฯ จัดทําประกาศรับสมัคร วางแผน 
กําหนดรายละเอียดดําเนินการคัดเลือก รวมถึงเกณฑ
การพิจารณาตามองคประกอบ ดังนี้
(๑) ทดสอบความรูความสามารถและประสบการณ 

ในการปฏิบัติหนาที่ดานกฎหมาย (๔๐ คะแนน)
(๒) ประเมินผลงานวิชาการดานกฎหมายตามมาตรฐาน

ผูชํานาญการพิเศษดานกฎหมาย (๖๐ คะแนน)    
   โดยเกณฑผานตองไดคะแนนแตละองคประกอบ

ไมนอยกวารอยละ ๗๐
- คณะกรรมการฯ อาจตั้งคณะอนุกรรมการปฏิบัติงาน

ตามที่มอบหมายก็ได

ผูสมัคร
ยื่น “แบบขอรับการคัดเลือก” และ 

“ผลงานทางวิชาการ”   
โดยผูบังคับบัญชารับรองเสนอตอ

หนวยงานการเจาหนาที่ของสวนราชการตนสังกัด

เลขาธิการ
แตงตั้งผูผานการคัดเลือกตามลําดับที่ขึ้นบัญชีไว 

โดยเปนไปตาม “ความจําเปน” และ “กรอบวงเงินงบประมาณ”

คณะกรรมการคัดเลือกฯ
ดําเนินการคัดเลือกโดยพิจารณาตามองคประกอบ ดังนี้

(๑) ทดสอบความรู ความสามารถ และประสบการณในการปฏิบัติหนาที่ดานกฎหมาย
(๒) ประเมินผลงานทางวิชาการ
 - กําหนดวิธีการทดสอบและประเมินตามที่เห็นสมควร
 - พิจารณาความเห็นของผูบังคับบัญชา โดยคํานึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมดวย
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๒๕

บทสัมภาษณพิเศษ

จุลนิติ

แผนภาพแสดงกระบวนการคัดเลือกบุคคล
เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๑

“คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล
เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ” 

ประกาศรับสมัคร

หนวยงานการเจาหนาที่
ตรวจสอบขอมูลบุคคล และรวบรวมขอมูล
เพื่อเสนอคณะกรรมการคัดเลือกฯ พิจารณา

-  ขอมลูการสมคัร (แบบขอรับการคัดเลือกและผลงาน)
- ผลการประเมนิผลการปฏบิตังิานในตาํแหนงนกักฎหมาย

นิติบัญญัติ ชั้นที่ ๒

คณะกรรมการคัดเลือกฯ เสนอรายชื่อผูผานการคัดเลือก
ตอเลขาธิการเทากับจํานวนตําแหนงที่จะแตงตั้ง 

แลวประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกแยกตามสวนราชการตนสังกัด

คณะกรรมการคัดเลือกฯ จัดทําประกาศรับสมัคร วางแผน 
กําหนดรายละเอียดดําเนินการคัดเลือก รวมถึงเกณฑ
การพิจารณาตามองคประกอบ ดังนี้
(๑) ทดสอบความรูความสามารถและประสบการณ          

ในการปฏิบัติหนาที่ดานกฎหมาย (๒๐ คะแนน)
(๒) ประเมินผลงานวิชาการดานกฎหมายตามมาตรฐาน

ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมาย (๘๐ คะแนน)   
 โดยเกณฑผานตองไดคะแนนแตละองคประกอบ

ไมนอยกวารอยละ ๘๐
- คณะกรรมการฯ อาจตั้งคณะอนุกรรมการปฏิบัติงาน

ตามที่มอบหมายก็ได

ผูสมัคร
ยื่น “แบบขอรับการคัดเลือก” 
และ “ผลงานทางวิชาการ”   

ตอหนวยงานการเจาหนาที่ของสวนราชการตนสังกัด

เลขาธิการ
แตงตั้งผูผานการคัดเลือก

โดยเปนไปตาม “ความจําเปน” และ “กรอบวงเงินงบประมาณ”

คณะกรรมการคัดเลือกฯ 
ดําเนินการคัดเลือกโดยพิจารณาตามองคประกอบ ดังนี้

(๑)  ทดสอบความรู ความสามารถ และประสบการณดานกฎหมาย
(๒) ประเมินผลงานทางวิชาการ
 -  กําหนดวิธีการทดสอบและประเมินตามที่เห็นสมควร
 -  นําผลการประเมินผลการปฏิบัติงานมาประกอบการพิจารณา
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑๒๖ จุลนิติ

“นักกฎหมายนิติบัญญัติ” กับการปฏิรูปงานดานนิติบัญญัติของสวนราชการสังกัดรัฐสภา

แผนภาพแสดงกระบวนการทําขอตกลงการปฏิบัติงาน
และการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักกฎหมายนิติบัญญัติ

“คณะกรรมการพัฒนาและรักษามาตรฐาน
การปฏิบัติงานของนักกฎหมายนิติบัญญัติ”

ประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของนักกฎหมายนิติบัญญัติ

ผูบังคับบัญชาและนักกฎหมายนิติบัญญัติ
ทําขอตกลงการปฏิบัติงานประจําป

และผูบังคับบัญชากลุมงานลงชื่อรับทราบ

หนวยงานการเจาหนาที่
รวบรวมขอตกลงการปฏิบัติงานเสนอหัวหนาสวนราชการ

รับทราบกอนเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา

คณะกรรมการพัฒนาและรักษามาตรฐานฯ
ตรวจสอบขอตกลงการปฏิบัติงานประจําป 

และใหความเห็น (ถามี)

การมอบหมายงาน
กําหนด -  ผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดหวัง
 -  สมรรถนะและพฤติกรรมทางจริยธรรม

กรณีใหปรับปรุงขอตกลง
-  เสนอหัวหนาสวนราชการทราบ
- ใหผูบังคับบัญชาและนักกฎหมายนิติบัญญัติปรับปรุง 
ขอตกลงตามความเห็นของคณะกรรมการฯ 

 เมื่อปรับปรุงแลวใหเสนอหัวหนาสวนราชการทราบ
 กอนเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา

ประกาศหลักเกณฑและวิธีการ
เชน รอบการประเมนิ องคประกอบการประเมนิ เกณฑผาน 
ขั้นตอนดําเนินการและกรอบเวลา (ทําขอตกลงและเสนอ
คณะกรรมการฯ/ประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอ
คณะกรรมการ) และเรื่องอื่น ๆ ที่เห็นควรแจงใหทราบ

ระหวางรอบ (๑ ป)
- คณะกรรมการพัฒนาและรักษามาตรฐานฯ ใหคําแนะนําผูบังคับบัญชาในการกํากับดูแลนักกฎหมายนิติบัญญัติ
- ผูบังคับบัญชาใหคําปรึกษา แนะนํานักกฎหมายนิติบัญญัติเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน
- นักกฎหมายนิติบัญญัติปฏิบัติงานตามขอตกลง และไดรับการพัฒนาตามที่คณะกรรมการฯ กําหนด

สิ้นรอบ (กันยายน)
- ผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑฯ และขอตกลงการปฏิบัติงานประจาํป

หนวยงานการเจาหนาที่รวบรวม
๑.  ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักกฎหมายนิติบัญญัติ และหลักฐานผลงาน 
๒.  ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (PMS) ในรอบปของผูนั้นสงใหคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการพัฒนาและรักษามาตรฐานฯ
- พิจารณาผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักกฎหมายนิติบัญญัต ิและหลักฐานผลงาน 
 โดยนําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (PMS) มาประกอบการพิจารณาดวย
- เสนอผลการพิจารณาใหหัวหนาสวนราชการเพื่อแจงผลการประเมินใหนักกฎหมายนิติบัญญัติทราบ
•• กรณีผูไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปติดตอกัน ๒ ป คณะกรรมการฯ เสนอใหหัวหนาสวนราชการ
 เพื่อมีคําสั่งใหผูนั้นพนจากตําแหนง หรือลดชั้นเปนนักกฎหมายนิติบัญญัต ิชั้นที่ ๒ นับแตวันที่คณะกรรมการฯ มีมติ
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๒๗

บทนําบทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

 สาํหรบั “การบริหารราชการแผนดิน” นัน้
หมายถึง การกําหนดนโยบายวาจะจัดการ
ปกครองประเทศในดานตาง ๆ  เชน เศรษฐกิจ
สังคม การเมอืงการปกครอง การตางประเทศ
ในแนวทางใด และใชวิธีการใดจึงจะบังเกิด
ประโยชนสูงสุด และการปฏบิตัติามนโยบาย
ทีก่าํหนดเพื่อใหนโยบายนั้นบังเกิดผลเปนจริง
รวมถึงการบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายดวย๑

ดังนั้น การบริหารราชการแผนดินจึงถือเปน
หวัใจสาํคญัในการที่จะดําเนินการขับเคลื่อน
ประเทศไทยของเราใหบรรลุวิสัยทัศน มั่นคง 
มั่งคั่ง และยั่งยืน

 สําหรับการบริหารราชการแผนดินหากจะนับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันนั้นพบวา 
ในสมัยสุโขทัยการปกครองระหวางผูปกครองกับประชาชนมีลักษณะความสัมพันธ
คลายพอกบัลกู โดยการจดัระเบยีบการปกครองจะแบงเขตการปกครองออกเปน ๓ สวน คอื
  ๑. เขตราชธานี เปนเขตท่ีต้ังนครหลวงที่มีเมืองช้ันในรายรอบเปนปริมณฑล
ทั้งสี่ดาน เรียกวา “เมืองลูกหลวง”
  ๒. เขตเมืองพระยามหานคร หรือเรียกวา “หัวเมืองชั้นนอก” เปนเมืองใหญ
นอกราชธานีที่มีเจาเมืองซึ่งเปนเจาหรือขาราชการชั้นผูใหญปกครอง
  ๓. เขตประเทศราช เปนเมืองท่ีอยูนอกราชอาณาจักรท่ีมีชนพ้ืนเมืองปกครอง
โดยมีสิทธิ์ขาด แตตองมีการถวายบรรณาการตอพระมหากษัตริยไทย 

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

๑สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เลมที่ ๒๗ 
เรื่องที่ ๒ การบริหารราชการแผนดิน.

การปฏิรูปประเทศ
ดานการบริหารราชการแผนดิน
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑๒๘ จุลนิติ

“การปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน”

  ตอมาในสมยักรงุศรอียธุยาไดมกีารเปลีย่นแปลงการปกครองเปนระบอบสมบรูณาญา
สทิธริาชย โดยไดรับอิทธิพลความเช่ือมาจากขอมและฮินดูซ่ึงมีความเช่ือท่ีวาพระมหากษัตริย
ทรงเปนสมมติเทพ สวนระเบยีบบรหิารราชการนัน้ไดมกีารเปลีย่นแปลงเปนแบบจตสุดมภ
โดยมีกรมเวียง กรมวัง กรมคลัง และกรมนา รับผิดชอบตามหนาที่ที่กําหนด สําหรับ
การแบงเขตการปกครองนั้นไดมีการแยกการบริหารราชการออกเปนฝายพลเรือนและ
ฝายทหาร โดยมีสมุหนายกและสมุหกลาโหมเปนผูรับผิดชอบ
 สมัยกรุงรัตนโกสินทรในชวงรัตนโกสินทรตอนตนนั้นมิไดเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในดานการบริหารราชการแผนดินแตอยางใด จนกระทั่งในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ ซึ่งวัฒนธรรมและอารยธรรมจากภายนอก
ไดหล่ังไหลเขามาสูราชอาณาจักรสยามเปนอันมาก อีกทั้งสยามยังตองเผชิญกับลัทธิ
ลาอาณานคิม พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลาเจาอยูหวัจงึทรงปฏิรปูการบรหิารราชการ
แผนดิน เพื่อใหมีความเหมาะสมกับสภาวการณตาง ๆ เหลานั้น ทั้งในสวนกลางและ
สวนภูมิภาค โดยในสวนกลางไดจัดแบงหนวยงานออกเปนกระทรวงตาง ๆ ตามลักษณะ
หนาที่เฉพาะ ในสวนภูมิภาคไดแบงเขตการปกครองออกเปนมณฑลเทศาภิบาล
มีขาหลวงที่ไดรับการแตงตั้งจากสวนกลางไปปกครองดูแล ซึ่งในแตละมณฑลจะ
ประกอบไปดวยเมืองตาง ๆ มีผูวาราชการเมืองเปนผูบริหารงาน มีหนวยการปกครอง
ระดับอําเภอเรียกวาแขวง และมีตําบลและหมู บานภายใตการปกครองตามสาย
การบังคับบัญชา และในสวนทองถ่ินก็ไดมีการจัดใหมีหนวยการบริหารงานในทองถ่ิน
ในรูปแบบสุขาภิบาล๒  
 ภายหลังการเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย
มาเปนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขในป 
พ.ศ. ๒๔๗๕ ไดมีการปรับปรุงการจัดระเบียบบริหารราชการโดยมกีารตราพระราชบญัญตัิ
วาดวยระเบียบราชการบริหารแหงราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๖ เพื่อวาง
หลกัเกณฑและขอบเขตของราชการฝายบรหิาร รวมทัง้ไดปรบัปรงุแกไขสวนราชการตาง ๆ
ใหมีความเหมาะสมกับงานและหนาท่ีความรับผิดชอบมากข้ึน โดยจัดระเบียบบริหาร
ราชการแผนดินออกเปน ดังนี้
  สวนกลาง มีการแบงแยกงานในดานตาง ๆ ออกจากกัน โดยแบงออกเปน 
๙ กระทรวง
 สวนภูมิภาค มีการยุบมณฑลที่มีอยูเดิมใหมีเฉพาะจังหวัดและอําเภอ โดยใหมี
คณะกรมการจังหวัด ซึ่งประกอบดวย ขาหลวงประจําจังหวัด ปลัดจังหวัด และหัวหนา

๒สิริกาญจน  เอี่ยมอาจหาญ, “การนํานโยบายธรรมาภิบาลไปปฏิบัติในองคกรปกครองสวนทองถิ่น : 
วิเคราะหกรณี องคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี”, (วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาดานการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ๒๕๕๔) หนา ๑๐๙ – ๑๑๐.
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๒๙

บทนําบทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

สวนราชการตาง ๆ มีหนาที่บริหารราชการแผนดินในจังหวัดนั้น สวนในระดับอําเภอ
ก็ใหมีคณะกรมการอําเภอทําหนาที่บริหารราชการในอําเภอเชนเดียวกัน 
  สวนทองถิ่น จัดใหมีการปกครองแบบเทศบาล โดยแบงเปน เทศบาลตําบล 
เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร และสหเทศบาล
 ตอมาไดมกีารตราพระราชบญัญัติระเบยีบบรหิารราชการแผนดนิ พ.ศ. ๒๔๙๕ 
เพื่อปรับปรุงระเบียบบริหารราชการแผนดิน โดยในสวนกลางไดเพิ่มกระทรวงข้ึนเปน 
๑๔ กระทรวง และกาํหนดใหมปีลดักระทรวงเปนผูบงัคบับญัชาขาราชการประจาํกระทรวง 
ในสวนภูมิภาคไดรวมทองท่ีหลายจังหวัดต้ังเปนภาคโดยมีผูวาราชการภาคเปนหัวหนา
ปกครองบังคับบัญชาขาราชการในเขตภาค สําหรับจังหวัดไดกําหนดใหคณะกรมการ
จงัหวดัเปนทีป่รกึษาของของผูวาราชการจงัหวดัในการบรหิารราชการแผนดนิในจงัหวดันัน้ 
และในสวนของทองถิน่ไดจดัระเบยีบการปกครองแบบเทศบาลและสขุาภบิาล หลงัจากนัน้
จึงไดมีการเพิ่มราชการสวนทองถิ่นขึ้นอีก ๒ ประเภท คือ องคการบริหารสวนจังหวัด
และองคการบริหารสวนตําบล และในป พ.ศ. ๒๕๑๘ ก็ไดมีการตราพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๘ เพื่อกําหนดใหกรุงเทพมหานคร
เปนราชการสวนทองถ่ิน โดยมีผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนผูบริหารงานและ
ไดรับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน จะเห็นไดวาการบริหารราชการแผนดิน
ของประเทศไทยนั้นมีวิวัฒนาการมาอยางตอเนื่องและยาวนานตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัย 
กรุงศรีอยุธยา จนกระท่ังในปจจุบันการซ่ึงบริหารราชการแผนดินเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แกไขเพิ่มเติม 
 อยางไรก็ตาม ปจจุบันภาครัฐของไทยกําลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว 
รุนแรง และผันผวน ในดานเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม การเมือง เทคโนโลยี และ
สิง่แวดลอม สงผลใหภาครฐัตองเรงพฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพของการบรหิารสาธารณะ 
ปรับเปลี่ยนรูปแบบความสัมพันธกับประชาชนผูรับบริการเพื่อใหสามารถตอบสนอง
ตอความตองการที่ทวีคูณและความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงไป ตองปฏิรูปโครงสราง
และระบบการบรหิารจัดการเพือ่ใหสามารถสงมอบบรกิารสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางานที่ใหความสําคัญกับการใชขอมูลการวิเคราะห รวมทั้ง
ตองสามารถแขงขนักบัภาคสวนอืน่โดยเฉพาะภาพเอกชนในการดึงดดูและรกัษาผูมคีวามรู
ความสามารถ
 ดวยสภาพปญหาดงักลาวรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐
หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๘ ข. ดานการบริหารราชการแผนดิน 
จงึไดกาํหนดใหมกีารนาํเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมมาประยกุตใชในการบรหิารราชการแผนดนิ
และการจัดทําบริการสาธารณะ และใหมีการบูรณาการฐานขอมูลของหนวยงานของรัฐ
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑๓๐ จุลนิติ

“การปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน”

ทุกหนวยงานเขาดวยกันเพื่อใหเปนระบบขอมูลเพื่อการบริหารราชการแผนดินและ
การบริการประชาชน รวมทัง้ใหปรบัปรงุและพัฒนาโครงสรางและระบบการบริหารงาน
ของรัฐและแผนกําลังคนภาครัฐใหทันตอการเปล่ียนแปลงและความทาทายใหม ๆ  
ตลอดจนใหมีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพ่ือจูงใจใหผูมีความรู
ความสามารถอยางแทจริงเขามาทํางานในหนวยงานของรัฐ สามารถเจริญกาวหนาได
ตามความสามารถและผลสัมฤทธ์ิของงานของแตละบุคคลเพ่ือใหการปฏิบัติราชการ
และการบริหารราชการแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการคุมครอง
ปองกันบุคลากรภาครัฐจากการใชอํานาจโดยไมเปนธรรมของผูบังคับบัญชา นอกจากนี้ 
ยังกําหนดใหมีการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจดัจางภาครัฐใหมีความคลองตัว เปดเผย 
ตรวจสอบได และมีกลไกในการปองกันการทุจริตทุกขั้นตอนดวย
 ดั งนั้ น  เพื่ อ ให ท  านผู  อ  าน
ได  รับทราบถึงเจตนารมณของท่ีมา
แนวความคิด หลักการ และสาระสําคัญ
ของการปฏิรูปประเทศดานบริหาร
ราชการแผนดนิ โดยเฉพาะเมือ่พจิารณา
เปรียบเทียบกับประสบการณของ
นานาอารยประเทศ รวมท้ังสภาพปญหา
และอุปสรรคที่ เ กิ ดขึ้ น  ตลอดจน
แนวทางแกไขและขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่จะเปนประโยชนตอการปฏิรูปประเทศ
ดานการบริหารราชการแผนดิน ทางกองบรรณาธิการวารสารจุลนิติจึงไดดําเนินการ
สัมภาษณเพื่อรับฟงความคิดเห็นทางวิชาการ ตลอดจนทรรศนะและขอเสนอแนะ
อันจะเปนประโยชนตอการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน ในประเด็น
เรือ่ง “การปฏริปูประเทศดานการบรหิารราชการแผนดนิ” จากผูทรงคณุวฒุทิีม่คีวามรู
ความเช่ียวชาญอันประกอบดวย นางเบญจวรรณ สรางนิทร รองประธานกรรมการ
ปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน และ รองศาสตราจารย ดร.สิริพรรณ  
นกสวน  สวัสดี หัวหนาภาควิชาการปกครอง คณะรฐัศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 ทั้งนี้ เพ่ือเปนขอมูลทางวิชาการอันจะเปนประโยชนตอวงงานดานนิติบัญญัติ
ของสภานติบิญัญตัแิหงชาตแิละประชาชนผูมคีวามสนใจโดยทัว่ไป ซึง่ทานผูอานสามารถ
ติดตามและศึกษารายละเอียดในเรื่องดังกลาวไดในจุลนิติฉบับนี้.  
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๓๑

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

เมื่อวันศุกรที ่๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
ณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
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๑สําเร็จการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, Master of Science จาก University of Manchester 
สหราชอาณาจักร และรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เคยดํารงตําแหนง 
เลขาธิการ ก.พ. สมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ และสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ปจจุบันดํารงตําแหนงรองประธาน
กรรมการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน.

นางเบญจวรรณ สรางนิทร๑

“การปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน”

จุลนิติ :  ขอทราบถึ ง เห ตุ แล ะป  จ จัย สํา คัญ
ที่จะตองมีการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการ
แผนดิน รวมท้ังแนวทางในการแก ไขสภาพปญหา
อุปสรรคที่ผานมา

นางเบญจวรรณ สรางนิทร   :  ระบบราชการเปนกลไก
ที่สําคัญของการบริหารราชการแผนดิน ขาราชการประจํา
ในฐานะเปนผูนํานโยบายของรัฐไปปฏิบัติใหบรรลุผลโดยอาศัย
กระบวนการใหบริการสาธารณะเปนเครื่องมือในการนําบริการ
ของรัฐสูประชาชน ระบบราชการจึงเปนกลไกสําคัญท่ีเช่ือมโยง
และสะทอนปญหา ความตองการของประชาชนสู ภาครัฐ
และนําบริการของภาครัฐกลับคืนไปสูประชาชนในเวลาเดียวกัน 
ความสําคัญของระบบราชการตามนัยดังกลาวจึงเปนมูลเหตุสําคัญ
ทีท่าํใหระบบราชการจะตองพฒันาการบรหิารงานใหมปีระสทิธภิาพ
อยางตอเนื่อง และปรับตัวใหสอดคลองกับสถานการณและทิศทาง
ของการพัฒนาประเทศไดอยางเหมาะสม รวมทั้งตองคํานึงถึง
ความเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมโลกไดอยางทันการณ

 การปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน
จึงเปนความจาํเปนอยางยิ่งที่ภาครัฐตองดําเนินการ ระบบราชการ
จําเป นต องได รับการปฏิรูปอย างเร  งด วนและเฉียบพลัน 
มิฉะนั้นแลวระบบราชการจะเปนระบบที่ลาหลังและเปนตัวฉุดรั้ง
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑๓๒ จุลนิติ

“การปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน” 

กระบวนการพัฒนาประเทศมิใหขับเคล่ือนไปขางหนา อีกทั้งจะไมสามารถทําใหประเทศเขาสู 
การแขงขันในระดับสากลได หากเปนเชนน้ันแลวประเทศชาติคงไมสามารถเพ่ิมพลังในการตอรองใด ๆ  
กับนานาอารยประเทศภายใตลัทธิระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมที่มีการแขงขัน กีดกัน และชวงชิง
ความไดเปรียบทางเศรษฐกิจกันอยางรุนแรงในยุคปจจุบัน 

แนวทางในการแกไขสภาพปญหาอุปสรรคที่ผานมา ไดมีการกําหนดขอบเขตการปฏิรูป
ระบบราชการออกเปน ๕ ดาน ดังนี้

 ๑. การปรับบทบาท ภารกิจ และโครงสรางสวนราชการ
    ทบทวนบทบาท ภารกิจของภาครัฐ และเนนใหภาครัฐทําเฉพาะในภารกิจท่ีจําเปน

และทําไดดีเทาน้ัน นอกจากนี้ยังเนนการกระจายอํานาจและสรางความรวมมือกับประชาชน 
องคกรเอกชน ภาคธุรกิจเอกชนตาง ๆ เพื่อแกไขปญหาและสนองตอบตอความตองการของประชาชน

 ๒. การปรับรูปแบบและวิธีการบริหารงานใหม
    เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญและแนวทางการบริหารงานราชการ

ที่ทันโลกทันสมัย มีประสิทธิภาพและเปนระบบที่ใชในสากล เม่ือมีการปรับบทบาทภารกิจและ
โครงสรางสวนราชการแลว จงึมุงปฏิรูประบบบรหิารภายในสวนราชการใหเกิดประสิทธิภาพ ประสทิธิผล 
การบริการมีคุณภาพสนองตอบตอความตองการของลูกคาและประชาชน

 ๓. การปฏิรูปวิธีการงบประมาณ
    การปฏิรูประบบงบประมาณเพ่ือใหระบบและวิธีการงบประมาณเปนเครื่องมือในการ

บริหารท่ีสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศ สงผลใหประชาชนไดรับ
ประโยชนอยางแทจริงและเปนระบบงบประมาณที่เนนผลลัพธ (Result-based budgeting) 
ในการปรับระบบงบประมาณครั้งนี้ กระทรวง ทบวง กรม มีบทบาทในการตัดสินใจมากขึ้น พรอมทั้ง
จัดใหมีระบบการควบคุมตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและโปรงใส

 ๔. การปฏิรูประบบบริหารบุคคล
    ใหมกีารจัดระบบการบรหิารบคุคลใหมใหสอดคลองกับหลกัการและแนวทางการบรหิารงาน

แนวใหม เชน มีระบบการสรรหาและเลือกสรรที่เปนมาตรฐานสําหรับขาราชการทุกประเภท รวดเร็ว 
และเปนธรรม ระบบคาตอบแทนใกลเคียงกับราคาตลาด มีระบบนักบริหารระดับสูง การบริหาร
ทรัพยากรมนุษยอยางมีคุณภาพ เปนตน

 ๕. การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมคานิยมของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ
    มุงเนนใหขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐมีความเขาใจและปรับตัวใหเขากับวิถีการทํางาน

แนวใหมที่เนนระบบความรับผิดชอบตอสาธารณะ มีจริยธรรม คุณธรรม ความโปรงใส ตรวจสอบได 
ขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใหขาราชการมีศักดิ์ศรีและเปนที่เชื่อถือ

  สาํหรับการดาํเนินการในแตละเรือ่งท่ีกลาวถึงขางตน จะมีหนวยงานหลักรับผิดชอบเปนเจาภาพ
ในแตละดาน เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายที่ตองการ เชน เรื่องปรับบทบาทภารกิจ และโครงสราง
สวนราชการ มหีนวยงานหลกัคอื สาํนกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ
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สํานักงาน ก.พ.ร. การปฏิรูปวิธีการงบประมาณมีสํานักงบประมาณเปนเจาภาพหลัก สวนการปฏิรูป
ระบบบริหารงานบุคคลและการปรับเปล่ียนวัฒนธรรมและคานิยมของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ
สํานักงาน ก.พ. และองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการประเภทตาง ๆ รวมกันดําเนินงาน

จลุนติ ิ : แนวทางการบริหารประเทศดานการบริหารงานภาครัฐ เม่ือพิจารณา
เปรียบเทียบกับประสบการณของตางประเทศท่ีประสบความสําเร็จน้ัน มีแนวทางการ
ดาํเนนิการอยางไร

นางเบญจวรรณ สรางนิทร : จากการศึกษาประสบการณของตางประเทศ 
ในรอบ ๓๐ ปที่ผานมา พบวา มีกระแสหลักเกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูปภาครัฐ อยู ๓ ชวง คือ 

  ๑) ชวงทศวรรษที่ ๑๙๘๐-๑๙๙๐ : การปฏิรูปภาครัฐเนนเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพ 
โดยการลดคาใชจายและขนาดภาครัฐ จะเห็นไดวาในชวงน้ีมักเนนการลดขนาดภาครัฐและลดอัตรากําลงั 
มีการสงเสริมใหใชการจางเหมาบริการ หรือมาตรการ Downsizing/ Outsourcing เปนตน 

  ๒) ชวงป ค.ศ. ๒๐๐๐-๒๐๑๐ : การปฏิรูปภาครัฐเนนเร่ืองการปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการที่มีการบูรณาการแบบองครวม เพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการประชาชน และความพรอม
รับผิดชอบ Accountability เปนตน

  ๓) ชวงป ค.ศ. ๒๐๑๐ เปนตนมา : การปฏิรูปภาครัฐ เนนเรื่องความเชื่อถือไววางใจ
ของประชาชนตอรฐั (Public Trust) และการปรบัตวัเพือ่รองรบัเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงไปอยางรวดเรว็

 กระแสการปฏิรูปภาครัฐดังกลาว จะเห็นไดชัดจากประสบการณของประเทศออสเตรเลีย 
และนิวซีแลนด ซึ่งจะขอเลาโดยสังเขปพอใหเห็นภาพดังนี้ 

 ประเทศออสเตรเลีย : การปฏิรูปเริ่มตนอยางจริงจังตั้งแต พ.ศ. ๒๕๒๖ (ค.ศ. ๑๙๘๓) 
ซึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจากการที่ประเทศเริ่มขาดดุลการคาติดตอกันมาหลายป  เพราะสินคา
ส งออกมีราคาตํ่าลง ทําให งบประมาณของประเทศขาดดุล รัฐบาลจึงต องหันมาทบทวน
คาใชจายภาครัฐอยางเขมงวด มาตรการปรับปรุงการทํางานราชการใหเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) 
จงึเปนจดุเริม่ตนของการปฏริปู มกีารทบทวนบทบาทหนาทีข่องรฐัใหทาํเฉพาะทีจ่าํเปน (Core activities) 
เทานัน้  สวนทีเ่ปนงานเสรมิหรอืสนบัสนนุ (Non-core activities) ไดถกูยกเลกิ และกระจายใหเอกชน
ทําแทนเพื่อลดคาใชจายในการจางขาราชการและลูกจางของทางราชการ ทั้งนี้ ไดมีการลดกําลังคน
ลงถึงรอยละ ๑๙ ในชวง พ.ศ. ๒๕๒๙-๒๕๓๘ มีการปรับรื้อโครงสรางของสวนราชการใหม เพื่อแยก
งานนโยบายออกจากงานปฏิบัติและกระจายงานออกเปนหนวยงานเล็ก ๆ อีกมากมาย เพื่อลดการ
รวมศูนยอํานาจ

วธิกีารดาํเนนิการปฏริปูภาครฐัของประเทศออสเตรเลยีเปนแบบคอยเปนคอยไปอยางตอเนือ่ง
ติดตอกันมาเปนเวลาเกือบ ๒๐ ป เพราะสภาพทางการเมืองของประเทศออสเตรเลียไมเอื้ออํานวย
ใหมีการเปล่ียนแปลงอยางรุนแรงและรวดเร็วได เน่ืองจากมีรัฐบาลผสมและมีวุฒิสภาที่มักมีความ
เห็นแตกตางจากสภาผูแทนราษฎร จุดสําคัญที่ทําใหการปฏิรูปราชการของประเทศออสเตรเลีย
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“การปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน” 

ประสบความสําเร็จ คอื “การปฏิรปูระบบการเงินการคลงัของประเทศ”  โดยเฉพาะการเปล่ียนระบบ
งบประมาณใหสามารถคิดตนทุนการทํางานทุกอยางออกมาไดเพื่อสามารถวัดผลงานเทียบกับ
ตนทุนไดอยางแทจริง อาจกลาวไดวาการปฏิรูปการบริหารจัดการดานการเงินการคลัง (Financial 
Management Reform) ถือเปนฐานสําคัญท่ีสามารถนําไปสูการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารราชการ
แผนดินในเร่ืองอ่ืน ๆ จะเห็นวาในปจจุบันงานภาครัฐของประเทศออสเตรเลียกาวสูระบบการจัดทํา
งบประมาณและบัญชีแบบพึงรับพึงจาย (Accrual Account and Budgetary) ดังท่ีไดมีการจัดทํา
ในภาคธุรกิจเอกชนแลว

 อกีปจจัยหน่ึงท่ีทาํใหออสเตรเลยีประสบความสาํเร็จ คอื การทําใหหวัหนาหนวยงานภาครฐั
เปนนักบริหารที่แทจริงโดยตองรับผิดชอบตอผลผลิตและผลลัพธการทํางานหลักของสวนราชการ
ซึ่งนําไปสูการเปลี่ยนบทบาทของหนวยงานกลางทั้งหมดไมวาจะเปนกระทรวงการคลัง คณะกรรมการ
ขาราชการ และสํานักงานตรวจเงินแผนดิน โดยทั้ง ๓ หนวยงานไดเปลี่ยนบทบาทโดยกระจายอํานาจ
การอนุมัติ การอนุญาต ออกไปใหสวนราชการทําไดเองตามกรอบงบประมาณและแนวทาง
(Guidelines) ที่กําหนด โดยหนวยงานกลางเปล่ียนบทบาทหนาท่ีมาสงเสริมชวยเหลือและกํากับ
ตรวจสอบผลการทํางานแทน การปรับบทบาทจากหนวยงานควบคุมไปเปนองคกรกํากับตรวจสอบ
เพ่ือแลกกบัความคลองตวัในการบริหาร (Management Flexibility) จงึเปนกลยุทธสาํคัญอีกประการหนึง่
ของการปฏิรูประบบภาครัฐของออสเตรเลีย

 ประเด็นสาํหรบัของการปฏิรปูภาครัฐในออสเตรเลยี คอื การบริหารจัดการท่ีด ี(Governance) 
เพ่ือสรางวัฒนธรรมการทาํงานอยางเปดเผย โปรงใส ซือ่สัตย มเีหตุผล เปนท่ียอมรับเช่ือถือและไววางใจ
จากสังคมและประชาชน กําหนดใหทุกหนวยงานตองประกาศพันธกิจ วิสัยทัศน ความมุ งมั่น
และอุดมการณขององคกร เปนการสรางวัฒนธรรมใหมใหแกทุกสวนราชการ การจัดทําจรรยาบรรณ
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ในการทํางาน (Code of Conduct) เปนส่ิงท่ีรัฐบาลเนนความสําคัญอยางมาก การละเมิดจรรยาบรรณ
ของทางราชการถือเปนความผิดทางวินัยดวย วัฒนธรรมใหมที่แผกระจายในภาครัฐ คือการทํางาน
อยางมุงมัน่ เสยีสละ มปีระสทิธภิาพ ประสทิธิผล เพิม่ผลติภาพ และมคีณุภาพสงูทัง้ในดานจรรยาบรรณ
และผลงาน 

 กลาวโดยสรุป ผลท่ีเกิดจากการปฏิรูประบบราชการในดานตาง ๆ ทําใหประชาชนซึ่งเคย
มีภาพพจนตอราชการเมื่อ ๒๐ ปที่แลว วาขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ มี “ประสิทธิภาพตํ่า” 
“คอนขางขีเ้กยีจ” “ไมสนใจในการบรกิารประชาชน” ขณะนี ้ เชือ่วาภาพนัน้ไดเลอืนหายไปเกอืบหมดแลว 
ความรูสึกของประชาชนเปล่ียนมายอมรับในความมี “ประสิทธิภาพ” “คุณภาพการทํางานสูง”
และ “เปนผูใหบริการแกประชาชนอยางมีนํ้าใจ”

 ประเทศนิวซีแลนด : มีความพยายามในการปฏิรูปภาครัฐ แมวาจะสวนกระแสความเคยชิน
ของเจาหนาที่ของรัฐและประชาชนสวนใหญ แตอาศัยความจริงจังและมุงมั่นของฝายการเมือง 
ประกอบกับสถานการณท่ีบีบรัดและไมเปดทางเลือกอ่ืนใหมากนัก รัฐบาลจึงตองตัดสินใจทําการ
ปฏิรูปภาครัฐโดยเริ่มตนทําการ “ผาตัด” เพื่อแยกภารกิจงานเชิงพาณิชยออกไปจัดตั้งเปนรัฐวิสาหกิจ 
(State-owned Enterprise) และใหดําเนนิกิจการดงักลาวในลกัษณะแบบธรุกิจเอกชน หรือท่ีเรียกกนัวา 
“Commercialization” และ “Corporatization” ซึง่ไดมกีารตราพระราชบญัญตั ิ“The State-Owned 
Enterprise Act 1986” ขึ้น เพื่อรองรับการแปรสภาพและวางกรอบการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
ดังกลาว

 ในสวนของภารกิจหลัก (Core public services) ที่เหลือ ไดมีการตราพระราชบัญญัต ิ
“The State Sector Act 1988” ซึ่งเนนหนักในการแยกแยะบทบาทและอํานาจหนาที่ระหวาง
ฝายการเมือง (รัฐมนตรี) และฝายบริหาร (ขาราชการ) ใหมีความชัดเจน โดยเฉพาะประเด็นเร่ือง
ของพันธะความรับผิดชอบ (accountability) กลาวคือ รัฐมนตรีจะเปนผูซื้อสินคาและบริการ 
(purchaser) จากหนวยงานตาง ๆ  ตามเงือ่นไข (ปรมิาณ ราคา คณุภาพและระยะเวลา) ซึง่แตละหนวยงาน
จะถูกกวาการจาง

 กลาวไดวา ในการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดินคร้ังนี้ ไดมีการศึกษา
บทเรียนจากการปฏิรูปในตางประเทศมาประกอบ ทําใหการปฏิรูปมีลักษณะที่เปนองครวม 
(Holistic Approach) ประเด็นและจุดเดนของการปฏิรูปที่นํามากําหนดไวในแผน จึงเปนการ
บรูณาการทัง้เรือ่งบทบาทและโครงสรางของภาครฐั ประสทิธภิาพและคณุภาพการบรกิารประชาชน 
การนําเทคโนโลยีเขามาขับเคลื่อน โดยมีเปาหมายสําคัญ คือ การสรางความเชื่อถือไววางใจ
ของประชาชนตอภาครัฐ ดวยการตอบโจทยชีวิตของประชาชน ทั้งนี้ ประสบการณปฏิรูปภาครัฐ
ทีป่ระสบความสาํเรจ็ของตางประเทศ ทีน่าํมาใชในการออกแบบแนวทางการปฏริปูระบบราชการ ไดแก 

  ๑) Local Context : การใหความสําคัญกับบริบทเฉพาะ โดยไมเนนการตัดเส้ือโหล 
หรือ One Size Fit all 

  ๒) Political Will and Ownership: การมีเจตจํานงทางการเมืองท่ีจะปฏิรูปท่ีชัดเจน
และการมีเจาภาพในการรับผิดชอบ
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“การปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน” 

  ๓) Prioritization : การเลือกปฏิรูปในจุดที่สามารถเห็นผลได โดยไมจําเปนตองปฏิรูปแบบ
ขนานใหญทีเดียวทั้งระบบ ดังจะเห็นไดจากโครงการนํารอง หรือ Sandbox 

  ๔) Holistic and Integration : เนนการบรูณาการทกุเรือ่ง “งาน-งบ-ระบบ-คน” ในจดุเดยีว

จลุนติ ิ: ขอทราบแนวทางการปฏริปูประเทศดานการบริหารราชการแผนดนิตามที่
บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ นั้น ปจจุบันไดมี
การดําเนินการอยูในขั้นตอนใด และในทรรศนะของทานเห็นวาควรมีแนวทางดําเนินการ
อยางไร จึงจะประสบความสําเร็จตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญดังกลาว

นางเบญจวรรณ สรางนิทร : รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดบัญญัติเกี่ยวกับ
การปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดินไวอยางละเอียด แสดงวาเปนเร่ืองที่มีความสําคัญ
อยางยิง่ โดยเฉพาะในหมวด ๑๖ การปฏิรปูประเทศ มาตรา ๒๕๘ ข. ดานการบรหิารราชการแผนดนิ 
ไดกําหนด “ผลสัมฤทธิ์อันพึงประสงค” ของการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดินไว 
๕ เรื่อง ไดแก 

(๑)  ให มีการนําเทคโนโลยีที่ เหมาะสมมาประยุกต ใช ในการบริหารราชการแผนดิน
และการจัดทาํบรกิารสาธารณะ เพือ่ประโยชนในการบรหิารราชการแผนดนิและเพือ่อาํนวยความสะดวก
ใหแกประชาชน

(๒)  ใหมกีารบรูณาการฐานขอมลูของหนวยงานของรฐัทกุหนวยงานเขาดวยกัน เพือ่ใหเปนระบบ
ขอมูลเพื่อการบริหารราชการแผนดินและการบริการประชาชน  

(๓)  ใหมีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางและระบบการบริหารงานของรัฐและแผนกําลังคน
ภาครัฐใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและความทาทายใหม ๆ โดยตองดําเนินการใหเหมาะสมกับภารกิจ
ของหนวยงานของรัฐแตละหนวยงานที่แตกตางกัน  

(๔)  ใหมีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพื่อจูงใจใหผู มีความรู 
ความสามารถอยางแทจริงเขามาทํางานในหนวยงานของรัฐ และสามารถเจริญกาวหนาไดตาม
ความสามารถ และผลสัมฤทธิ์ของงานของแตละบุคคล มีความซื่อสัตยสุจริต กลาตัดสินใจ
และกระทาํในสิง่ทีถ่กูตอง โดยคดิถงึประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตวั มคีวามคดิสรางสรรค
และคิดคนนวัตกรรมใหม ๆ เพ่ือใหการปฏิบัติราชการและการบริหารราชการแผนดินเปนไป
อยางมปีระสิทธิภาพ และมีมาตรการคุมครองปองกนับุคลากรภาครัฐจากการใชอาํนาจโดยไมเปนธรรม
ของผูบังคับบัญชา และ 

(๕)  ใหมีการปรับปรุงระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐใหมีความคลองตัว เปดเผย ตรวจสอบได 
และมีกลไกในการปองกันการทุจริตทุกขั้นตอน

แมเปาหมายของการปฏิรูปจะฟงดูเปนนามธรรม แตกลไกในการแปลงแผนการปฏิรูปประเทศ
ดานการบริหารราชการแผนดินไปสูการปฏิบัติ “๖ เรื่อง – ๒๔ กลยุทธ – ๕๖ แผนงาน” ลวนเปน
รูปธรรมสรุปไดดังนี้ 

 เรื่องที่ ๑ : บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทยชีวิตประชาชน ประกอบดวย
๓ กลยุทธ ไดแก
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(๑)  เพิ่มสมรรถนะของหนวยงานภาครัฐในการตอบสนองตอประชาชนในสถานการณ
หรือภาวะฉุกเฉิน 

(๒)  ยกระดับการใหขอมูลและใหคําปรึกษาจากหนวยงานของรัฐ 
 (๓) ยกระดับการใหบริการประชาชนสูการบริการที่เร็วขึ้น งายขึ้น และถูกลง
 เรื่องที ่๒ : ระบบขอมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน กาวสูรัฐบาลดิจิทัล 

ประกอบดวย ๓ กลยุทธ ไดแก  
(๑)  บูรณาการและยกระดับโครงสรางพื้นฐานรัฐบาลดิจทิัล  
(๒)  นําระบบดิจิทัลมาใชในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ 
 (๓) บูรณาการขอมูลของหนวยงานภาครัฐเพื่อการบริหารราชการแผนดิน
 เร่ืองท่ี ๓ : โครงสรางภาครฐักะทดัรัด ปรับตัวไดเร็วและระบบงานมผีลสมัฤทธิสู์ง ประกอบดวย

๖ กลยุทธ ไดแก 
(๑)  ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางและระบบบริหารงานของรัฐ และลดหรือละลายความเปน

นิติบุคคลของกรม
(๒)  เพิ่มประสิทธิภาพและสรางความเขมแข็งของการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ 
(๓)  พัฒนาขีดความสามารถในการจัดบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(๔)  พัฒนาระบบงบประมาณและการคลังภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ    

 (๕)  สรางระบบธรรมาภิบาลที่ยั่งยืนในหนวยงานภาครัฐ 
(๖)  พัฒนากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผนดินใหสอดคลองกับสถานการณ

ที่เปลี่ยนแปลงไป
 เรื่องที่ ๔ : กําลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูง พรอมขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรชาติ ประกอบดวย ๔ กลยุทธ ไดแก  
(๑)  จัดกําลังคนใหสอดคลองกับความจําเปนในการบริการสาธารณะที่สําคัญและขับเคลื่อน

ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
(๒)  ลดขนาดกาํลงัคนและคาใชจายดานบคุคลภาครฐัทีม่ผีลผกูพนัภาระงบประมาณในระยะยาว  
(๓)  พัฒนาทักษะและสมรรถนะใหมเพื่อสรางความพรอมเชิงกลยุทธใหกับกําลังคนภาครัฐ 
 (๔) ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใชกําลังคนในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ
 เรือ่งที ่๕ : ระบบบรหิารงานบคุคลทีส่ามารถดงึดดู สราง และรกัษาคนด ีคนเกงไวในภาครฐั 

ประกอบดวย ๖ กลยุทธ ไดแก 
(๑)  ดึงดูดผูมีความรูความสามารถและมีจิตสาธารณะเขามาทํางานในหนวยงานของรัฐ
(๒)  สงเสริม จงูใจ และรักษาผูมีความรูความสามารถและมีจิตสาธารณะไวในภาครัฐ
(๓)  พัฒนาขีดความสามารถและความผูกพันตอองคกร (Engagement) ของบุคลากรภาครัฐ
 (๔) สรางผูนําใหเปนตัวอยาง (Leadership by Example) 
(๕)  สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 (๖) พัฒนาทางกาวหนาในสายอาชีพและสรางความตอเนื่องในการดํารงตําแหนง
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“การปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน” 

 เร่ืองที ่๖ : การจดัซือ้จัดจางภาครฐั คลองตัว โปรงใส และมกีลไกปองกนัการทุจรติทกุข้ันตอน
ประกอบดวย ๒ กลยุทธ ไดแก 

 (๑) นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐใหมีความคลองตัว
และมีประสิทธิภาพ 

 (๒) สงเสริมและสรางความเขมแข็งใหกับกลไกการติดตามตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
เพื่อใหเกิดความโปรงใสตรวจสอบได

 ปจจุบัน แผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศดานบริหารราชการแผนดินซึ่งประกอบดวย
๖ เรื่อง – ๒๔ กลยุทธ – ๕๖ แผนงาน ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใหสวนราชการตาง ๆ 
นําไปปฏิบัติแลว

 ในระยะแรกของการขับเคล่ือนแผนปฏิรูปการบริหารราชการแผนดิน (ปที่ ๑ – ปที่ ๒) 
จะเนนดําเนินการในประเด็นที่มีความสําคัญเรงดวนและสงผลตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน 
เพื่อใหเกิดผลเปนรูปธรรมกอน อาทิ การปฏิรูป “บริการภาครัฐ ใหสะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย
ชีวิตประชาชน” และการปฏิรูป “ระบบขอมูลภาครัฐใหมีมาตรฐาน ทันสมัย และเช่ือมโยงกัน 
กาวสูรฐับาลดิจทิลั” ซึง่คาดวาจะมผีลลพัธทีจ่บัตองไดทีส่าํคัญ อาท ิการปรับปรงุกระบวนการขออนมุตัิ
และอนุญาตเพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชน การจัดบริการแบบเบ็ดเสร็จผานชองทางดิจิทัล
และศูนยบริการรวม เพื่อยกระดับงานบริการประชาชนและการอํานวยความสะดวกของภาครัฐ
สูความเปนเลิศ และการจัดใหมีบริการเลขหมายโทรศัพทฉุกเฉินแหงชาติหมายเลขเดียว การพัฒนา
แพลตฟอรมการใหบริการพ้ืนฐาน (Service Platform) และการพัฒนาศูนยขอมูลกลางภาครัฐ 
(Government Data Analytic Centre) เพื่อแกไขปญหาการขาดการบูรณาการขอมูลของหนวยงาน
ภาครัฐ อันสงผลใหเกิดภาระกับประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการซึ่งจะทําใหตนทุน
คาใชจายในการดําเนินงานของภาครัฐและประชาชนลดลงอยางมาก

การท่ีจะผลักดันใหการปฏิรูปประเทศดานบริหารราชการแผนดินประสบความสําเร็จ
ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญไดนั้นจําเปนตองอาศัยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน หนทางแหง
การปฏิรปูไมไดโรยดวยกลีบกหุลาบ เพราะการบริหารราชการแผนดนิมขีอบเขตกวางขวางเกีย่วของกบั 
“องคกร งาน งบ ระบบ คน และการบริหาร” ยอมตองมีปญหา อุปสรรค และความทาทาย
หลายประการ ไดแก 

(๑) ปญหาการบูรณาการการปฏิรปูภาครฐัอยางเปนระบบ เนือ่งจากแผนการปฏิรปูการบริหาร
ราชการแผนดินครอบคลุมหนวยงานของรฐัทุกประเภท ทัง้ฝายพลเรือน ตาํรวจ ทหาร องคการมหาชน 
รฐัวิสาหกิจ และองคกรหรือหนวยงานทีอ่ยูนอกฝายบริหาร ซึง่ลวนแตมกีฎหมายท่ีเก่ียวของ มลีักษณะ
เฉพาะและมีกลุมผูรับบริการที่หลากหลาย

(๒) ปญหาขีดความสามารถในการนําแผนการปฏิรูปสูการปฏิบัติของหนวยงานที่เปนเจาภาพ
หลักหรือสวนราชการ ซึ่งอาจเกิดจากการขาดความรูความเขาใจ รวมทั้งขาดงบประมาณและบุคลากร
ที่มีความรูความสามารถ

(๓) ขาดมาตรการในการกระตุนจูงใจใหสวนราชการนําแผนการปฏิรูปไปสูการปฏิบัติ 
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๓๙

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

(๔) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลความกาวหนาของการปฏิรูปประเทศไมมีความชัดเจน
และมีชองวางใหสวนราชการไมปฏิบัติตามเจตนารมณของแผน

 ที่ผานมา คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดินไดทํางานอยางใกลชิด
กับสวนราชการที่เปนเจาภาพหลักในการนําแผนปฏิรูปไปสูการปฏิบัติ เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทาง
การดําเนินงานและปญหาอุปสรรค จัดใหมีเวทีรับฟงความคิดเห็นจากทุกภาคสวนและมีชองทาง
การรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะผานทางเว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ หัวใจสําคัญ คือ การเปดโอกาสใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับการปฏิรูป 
ไดมีโอกาส “รวมคิด-รวมทํา” อยางตอเน่ือง ในขณะเดียวกันตองสรางผูนําท่ีมีจิตใจแหงการปฏิรูป 
(Reform-Minded Leaders) ใหเปนผูนําการเปล่ียนแปลงในภาครัฐ สําหรับประชาชนทั่วไป
ก็สามารถมีสวนรวมในการปฏิรูปการบริหารราชการแผนดินได ดวยการติดตามการดําเนินการปฏิรูป
วาเปนไปตามแผนทีว่างไวหรอืไม รวมท้ังใหขอมูลและขอเสนอแนะผานทางชองทางตาง ๆ  ทีก่ลาวถงึแลว
ไดตลอดเวลา รวมทั้งใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) เกี่ยวกับการใหบริการของภาครัฐและพฤติกรรม
ของเจาหนาที่ภาครัฐ

จุลนิติ : บทสรุปสงทาย และขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ที่จะเปนประโยชนตอการปฏิรูป
ประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน

นางเบญจวรรณ สรางนิทร : สองทศวรรษจากน้ีไป จะถือเปน “ยุคแหงการปฏิรูป
ภาครัฐ” อยางแทจริง ปจจัยแหงความสําเร็จของการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน 
คือ “การสรางทัศนคติและทักษะใหม” (New Mindset and Skillset) ใหแกเจาหนาที่ของรัฐ
เพื่อใหมีความพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางพลิกผันและรักษาขีดความสามารถในการตอบสนอง
ความตองการของประชาชนผูรับบริการไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เพ่ือในท่ีสุดภาครัฐ
จะไดรับความเชื่อถือไววางใจจากประชาชน 
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑๔๐ จุลนิติ

“การปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน” 

 เหนอืสิง่อืน่ใด ตองถอืวาการปฏริปูการบรหิารราชการแผนดนิเปนหนาทีข่องคนไทยทกุคน
ไมไดเปนเพียงหนาท่ีของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเทาน้ัน และถึงเวลาท่ีคนไทยจะเลิกถามวา 
“เราจะไดอะไรจากการปฏรูิปประเทศ” แตตองถามวา “แลวเราจะมสีวนในการขบัเคลือ่นการปฏรูิป
ประเทศเพื่อสรางภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนไดอยางไร”

แผนงานที่สําคัญ Quick Wins ของการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน

ประเด็นการปฏิรูป      กิจกรรมที่จะดําเนินการ                เปาหมาย 

๑. ประเดน็ปฏริปูที ่๑
 บริการภาครัฐ สะดวกรวดเร็ว

และตอบโจทยชวีติประชาชน
 กลยุทธที่ ๑ เพิ่มสมรรถนะ

ของหนวยงานภาครัฐในการ
ต อ บ ส น อ ง ต อประชาชน
ในสถานการณ หรอืภาวะฉกุเฉนิ

๒. ประเดน็ปฏริปูที ่๑
 บริการภาครัฐ สะดวกรวดเร็ว 

และตอบโจทยชวีติประชาชน
 กลยุทธท่ี ๓ ยกระดับการให

บรกิารประชาชนสูการบรกิาร
ทีเ่รว็ขึน้ งายขึน้ และถกูลง

๓. ประเดน็ปฏริปูที ่๕
 ระบบบริหารงานบุคคลที่

สามารถดึงดูด สราง และ
รักษาคนดี คนเกงไวในภาค
รฐั

 กลยุทธท่ี ๑ ดงึดดูผูมคีวามรู
ความสามารถและมีจิตสาธารณะ
เขามาทํางานในหนวยงานของรัฐ

๑. บูรณาการเลขหมายแจงเหตุ
ฉุกเฉินใหเหลือเพียงหมายเลข
เดียวเพ่ือใหประชาชนสามารถ
แจงเหตุดวนเหตุราย เหตุฉุกเฉิน
ไดทุกเร่ือง (แผนงานท่ี ๑) 

 (“เหตุฉุกเฉิน ๑๙๑ เขาถึง
ทกุเรือ่ง”)

๒. ปรบัปรงุกระบวนการขออนุมตัิ
อนุญาตจากภาครัฐเพ่ืออํานวย
ความสะดวกแก ประชาชน 
(ปรับปรุงกระบวนการและลด
ขัน้ตอนการใหบรกิารทีก่ระทบ
ตอชีวิตและความเปนอยูของ
ประชาชน) (แผนงานท่ี ๑) 

  (“บริการฉบัไว ใสใจประชาชน”)
๓ . พัฒน า ร ะบบก า รสอบวั ด

ความรู  ความสามารถท่ัวไป
ให  เป นมาตรฐานเ ดียวกัน
สํ าหรับ เจ  าหน  าที่ ข อ ง รั ฐ
ทกุประเภท (แผนงานท่ี ๔)

 (“มาตรฐานการสอบวดั สูมาตรฐาน 
คณุภาพเจาหนาทีข่องรฐั”)

ประชาชนไดรับความชวยเหลือ
อย างทันท วงที เ ม่ือมีป ญหา 
เหตุดวนเหตุราย เพราะสามารถ
จดจําเลขหมายโทรศัพทแจ ง
เหตุฉุกเฉินเพียงหมายเลขเดียว 
ตามมาตรฐานสากล

การอนุมัติอนุญาตของประชาชน
และผู ประกอบการ  เ ร็ ว ข้ึน 
งายขึ้น ถูกลง ลดการขอขอมูล
และเอกสารซ้ําซ อนจากผู ขอ
รบับรกิารระบบและกระบวนการ
บรกิารทีก่ระทบตอชวีติประชาชน 
ไดรับการปรับปรุง

มี ร ะบบการสอบวั ดความรู 
ความสามารถท่ัวไป และการ
ประเมินคุณลักษณะการเป น
เจาหนาท่ีของรัฐ เพ่ือใหการสรรหา
บุคลากรภาครัฐทุกประเภท
เปนมาตรฐานเดียวกัน ประหยัด 
และมปีระสิทธภิาพ
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๔๑

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

เมื่อวันที ่๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

๑อาจารยประจําภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

รองศาสตราจารย ดร.สิริพรรณ นกสวน  สวัสดี ๑

“การปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน”

จุลนิติ : ขอทราบถึงเหตุและปจจัยสําคัญท่ีจะตอง
มีการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผ นดิน 
รวมท้ังแนวทางในการแกไขสภาพปญหาและอุปสรรคท่ีผานมา 

รองศาสตราจารย ดร.สริพิรรณฯ : ทีผ่านมาประเทศไทย
ได มีการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ นดินมาแล วหลายครั้ ง
ในหลายรัฐบาล โดยมีการปฏิรูประบบราชการครั้งใหญเกิดขึ้นเมื่อป 
พ .ศ .  ๒๕๔๕ ซึ่ งการปฏิรูประบบราชการครั้ งนั้นได มีการตรา
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ สงผลให
เกิดโครงสรางของระบบราชการแบบใหม และมีการปรับปรุงเพิ่มเติม
หนวยงานของรัฐรูปแบบอ่ืนอีกเปนจํานวนมาก อยางไรก็ตาม แมจะมี
การปฏรูิประบบราชการครัง้ใหญมาแลว แตปจจุบันการบริหารราชการ
แผนดินยังคงไมประสบผลสําเร็จตามท่ีประชาชนคาดหวัง ซึง่เปนสาเหตุ
ที่ประเทศไทยจึงยังคงวนเวียนกับการปฏิรูประบบบริหารราชการ
แผนดินตลอดมา จนมาถึงการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการ
แผนดินภายใตยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศตามท่ีกําหนด
ไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ อันเปน
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันดวย 

 โดยคําถามที่นาสนใจก็คือ แลวเหตุใดการปฏิรูประบบบริหาร
ราชการแผนดินที่ผ านมายังไมประสบผลสําเร็จตามที่ประชาชน
คาดหวัง คําตอบก็คือ การปฏิรูปการบริหารราชการแผนดินท่ีผานมา
สวนใหญเปนการปฏิรูปเชิงโครงสราง มิไดเปนการปฏิรูปทั้งระบบ 
รวมท้ังยังไมไดพิจารณาใหความสําคัญกับเปาหมายท่ีเปนรูปธรรม
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑๔๒ จุลนิติ

“การปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน” 

ที่ประชาชนสัมผัสได ซึ่งเมื่อพิจารณาในสวนแผนการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน
ที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดินไดกําหนดกลไกการปฏิรูปประเทศ
ดานการบริหารราชการแผนดินที่สําคัญ ๆ ๖ เรื่อง อันไดแก 

๑) การบริการภาครัฐสะดวกรวดเร็ว 
 ๒) ระบบขอมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน กาวสูรัฐบาลดิจิทัล 
 ๓) โครงสรางภาครัฐกะทัดรัด 
 ๔) กําลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูง 
 ๕) ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถสรางและรักษาคนดีคนเกงไวในภาครัฐ และ  
 ๖) การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ โปรงใส และมีกลไกปองกันการทุจริต 
 แมแผนปฏิรูปประเทศดังกลาวขางตน จะเปนแผนที่ดีมีเจตนาดี แตโดยสวนตัวแลวก็ยังเห็นวา

เปนการกําหนดเปาหมายที่คอนขางกวางและยากที่จะวัดความสําเร็จไดอยางเปนรูปธรรม 

 จุลนิติ : ขอทราบแนวทางการปฏิรูปประเทศดานการบริหารงานภาครัฐ 
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับประสบการณของตางประเทศที่ประสบความสําเร็จนั้น 
มีแนวทางการดําเนินการอยางไร

รองศาสตราจารย ดร.สริพิรรณฯ : ปญหาของระบบราชการทั่วโลกมีคลายคลึงกัน
อยู ๔ เรื่อง คือ

๑) ความลาชา (Red Tape) 
๒) ความซํา้ซอนทัง้ในดานภารกจิ บทบาทและอํานาจหนาท่ีของหนวยงานของรัฐ อนัเนือ่ง

มาจากระบบราชการมีโครงสรางขนาดใหญ 
๓) การสรางอาณาจกัรของระบบราชการ (Bureaucratic Empire) ซึง่ยดึโยงกับนกัการเมอืง

หรือผูที่ทําหนาท่ีทางการเมือง สงผลใหเกิดปญหาการเลนพรรคเลนพวกและปญหาระบบอุปถัมภ 
และ  

 ๔) การคอรรัปชัน   
 เมื่อปญหาเปนดังกลาว ประเทศจํานวนมากจึงมีเปาหมายในการปฏิรูประบบราชการเพื่อ
๑) ปรับเปล่ียนทัศนคติและกรอบความคิดในการบริหารราชการ โดยการลดบทบาทของ

กฎระเบียบ และเนนผลสัมฤทธิ์ของงาน
 ๒) คณุภาพของขาราชการ ขาราชการตองเปนเคร่ืองมือสําคัญในการบริหารและการใหบริการ

ประชาชน จึงตองมีคุณภาพ มีความรับผิดชอบ มีทัศนคติที่ดีตอประชาชนและตอการปฏิบัติภารกิจ
ของตน ไมใชหวังเขามาเพื่อตักตวงสิทธิประโยชนสวนตนที่พึงจะไดรับจากการเปนขาราชการ

๓) ลดกฎระเบียบตาง ๆ  ทีใ่ชในการบรหิารราชการ ดวยตระหนกัวากฎระเบยีบ และขัน้ตอน
ตาง ๆ  ในการบริหารราชการเปนเคร่ืองมอืในการบรรลเุปาหมาย จงึควรปรับเปลีย่นกฎระเบยีบใหทนัสมัย 
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง ไมใหกลายเปนอุปสรรคตอการใหบริการสาธารณะและประชาชน

๔) ปรับโครงสรางการบริหารราชการใหยดืหยุน คลองตัว เนนแกไขปญหามากกวาการสราง
ภารกจิทีไ่มจาํเปน มเีครอืขายและกระจายบทบาทอํานาจหนาทีใ่หหนวยงานใกลชดิผูรบับรกิารมากขึน้ 

31-46-MAC6.indd   4231-46-MAC6.indd   42 11/13/18   2:59 PM11/13/18   2:59 PM



ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๔๓

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

สวนโครงสรางที่จําเปนเพื่อประสิทธิภาพ การประหยัด และการใหบริการที่เทาเทียม หากจําเปน
อาจรวมศูนยการตัดสินใจได

๕) ระบบการจัดการงบประมาณและการเงิน ตองมีความคลองตัว เปนเครื่องมือสนับสนุน 
มิใชตัวถวงการบริหารราชการ

 ๖) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หลายประเทศมุงปฏิรูประบบราชการเพื่อพัฒนาระบบขอมูล
ขาวสารเพื่อใชประกอบการตัดสินใจ ขอมูลที่ทันสมัย เพียงพอ และนาเชื่อถือเปนเครื่องมือสําคัญ
ของการใหบริการสาธารณะและประชาชน  

 นอกจากนี้ ในประเทศที่ใหความสําคัญกับการคาและการติดตอระหวางประเทศ เชน สิงคโปร 
การปฏิรูประบบราชการมีเปาหมายเพ่ือเสริมสรางปฏิสัมพันธในระดับนานาชาติ เพื่อตอบสนองตอ
กระแสโลกาภิวัตน โดยลดกฎระเบียบและการควบคุมของรัฐ เพ่ือใหระบบราชการมีบุคลากรท่ีสามารถ
อํานวยความสะดวกใหประชาชนที่ตองติดตอสรางความรวมมือกับตลาดตางประเทศ นักลงทุน
ตางประเทศ บริษัทที่ปรึกษาจากตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 หากกลาวใหเห็นในเชิงเปรียบเทียบ ในตางประเทศท่ีเขาประสบความสําเร็จในการแกไขปญหา
ปฏริปูระบบราชการ (Bureaucratic Reform) โดยสวนใหญแลวจะมแีนวทางในการปฏริปูระบบราชการ
ที่มีความแตกตางกับของประเทศไทยอยู ๒ ประการ คือ

 ประการแรก เขาสามารถระบุเปาหมายที่เขาตองการไปถึงไดอยางเปนรูปธรรม และ
มียุทธศาสตร ประชาชนสามารถสัมผัสได ตัวอยางเชน การกําหนดยุทธศาสตรในเรื่องการใหบริการ
ประชาชนไดรับความพอใจจากการไดรับบริการจากภาครัฐ (people satisfaction ) และการใหบริการ
ในกิจการสาธารณะที่เทาเทียมโดยไมเลือกปฏิบัติ อยางสม่ําเสมอ แนนอน อันเปนหัวใจหลักของระบบ
ราชการ เปนตน

 ประการท่ีสอง เขาจะปฏิรูปการบริหารราชการแผนดินเพื่อทําใหระบบราชการเล็กลง 
สงผลตอความจําเปนในการใชบุคลากรและงบประมาณที่นอยลง รวมถึงมีกลไกในการคัดกรองคน
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“การปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน” 

เขาสู ระบบราชการท่ีมีความเขมขน ทําใหไดบุคลากรที่มีความตองการทํางานในระบบราชการ
เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน และมีความรูอยางแทจริงในหนวยงานท่ีตนสังกัด 
สงผลใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 แตในสวนของไทยกลับดําเนินการตรงกันขาม กลาวคือ ทุกคร้ังที่มีการปฏิรูประบบราชการ
ก็มักจะปรับปรุงโครงสรางระบบราชการใหมีขนาดใหญขึ้นหรือมีการสรางองคาพยพที่เทอะทะ 
นอกจากนี้ ยังมีกลไกการคัดกรองคนเขาสูระบบราชการที่ขาดความเขมขนในทุกภาคสวนราชการ 
ทัง้ท่ีในปจจุบนัอาชพีรับราชการเปนอาชพีทีม่คีวามมัน่คงและมสีวัสดิการสงู และไดกลายเปนเปาหมาย
อันพึงประสงคในเชิงอาชีพสําหรับคนรุนใหม

จุลนิติ : การปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดินตามที่บัญญัติไว
ในรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ นัน้ ปจจบุนัไดมกีารดาํเนนิการ
อยู ในขั้นตอนใด และในทรรศนะของทานเห็นวาควรมีแนวทางดําเนินการอยางไร 
จึงจะประสบความสําเร็จตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญดังกลาว

รองศาสตราจารย ดร.สริพิรรณฯ  : ในสวนของความคบืหนาคนท่ีนาจะตอบคาํถามน้ี
ไดดทีีส่ดุกค็อื คณะกรรมการปฏริปูประเทศดานการบริหารราชการแผนดนิ โดยสวนตวัขอตอบในฐานะ
ที่เปนภาพสะทอนของประชาชน ซึ่งพบวาไมคอยมีการประชาสัมพันธความคืบหนาในการดําเนินการ
มากนัก โดยทราบเพียงการประกาศยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ที่ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเทานั้น ซึ่งก็เปนเพียงการระบุกรอบและแผนการดําเนินการ แตไมไดลงรายละเอียด
ถงึข้ันตอนการดาํเนนิการตามกรอบและแผนการปฏริปูประเทศท่ีกาํหนดไวแตอยางใด ซึง่ความจรงิแลว
การปฏิรูประบบบริหารราชการแผนดินควรจะตองลงรายละเอียดถึงขั้นตอนในการดําเนินงานและ
มีการเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนรับทราบวาปจจุบันไดเนนการแกไขปญหาในหนวยงานใด
เพ่ือท่ีประชาชนจะไดมีสวนรวมในการเขามาแกไขปญหาโดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาคอรรัปชัน ดังน้ัน 
การมีสวนรวมของประชาชนและความโปรงใสในกระบวนการตรวจสอบจึงมีความสําคัญมากกวา
การที่จะเนนเพียงเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัล  

 สําหรับประเด็นท่ีถามวาควรดําเนินการอยางไรใหการปฏิรูปประเทศประสบความสําเร็จน้ัน 
ในความเห็นสวนตัวแลวเห็นวา ประเทศที่เขาประสบผลสําเร็จในการปฏิรูประบบการบริหารราชการ
แผนดินทั้งหลาย เขามักจะยึดหลักการที่สําคัญในการปฏิรูป ดังนี้

  ๑. การกระจายอํานาจ (Decentralize) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับแนวทางของประเทศไทย
ทีย่ดึหลกัรวมศนูยอาํนาจมาก (Centralize) แลว กย็ากท่ีจะตรวจสอบถงึความโปรงใส ยากทีจ่ะคดัสรร
บุคลากรที่มีความตองการทํางานในระบบราชการเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนได
อยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากบุคลากรในสวนภูมิภาคสวนใหญก็เปนผูที่ถูกสงมาจากสวนกลาง ทําให
ไมไดคนในพ้ืนท่ี ซึง่ปญหาทีต่ามมาก็คือเขาจะอุทศิเวลาทํางานใหราชการไดไมเต็มท่ี เน่ืองจากอาจตอง
มีภาระเดินทางไปมาระหวางภูมิลําเนากับที่ทํางาน แตหากไดคนในพ้ืนที่เขาจะมีความรูสึกผูกพันและ
มีความตองการพัฒนาพื้นที่ภูมิลําเนาของตน หรือที่เรียกวา “สํานึกรักบานเกิด”
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 ๒. การเปดเผย เชือ่มโยง และบรูณาการ (Open and Connect) เพราะการทาํงานในบางเร่ือง
ไมสามารถดําเนินการใหเปนผลสําเร็จไดโดยหนวยงานเดียว โดยเฉพาะอยางย่ิงเรามีแผนยุทธศาสตรชาติ 
๒๐ ป แลว ควรจะตองมีหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการทําหนาท่ีเช่ือมโยงและบูรณาการ
การทาํงานของแตละหนวยงานเขาดวยกนั มฉิะนัน้แลวแตละหนวยงานกจ็ะดาํเนนิการตามแผนงานหรือ
โครงการของตนเอง ซึ่งบางเรื่องก็เปนการดําเนินการที่ซํ้าซอนกัน 

 ดงันัน้ ภาพท่ีอยากเห็นจากการปฏิรูปประเทศดานน้ีใหประสบความสําเร็จก็คือ การกระจายอํานาจ
 และการเปดเผย เช่ือมโยง และบูรณาการการทํางานของภาครัฐ

 จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ที่จะเปนประโยชนตอการปฏิรูป
ประเทศดานการบริหาราชการแผนดิน

รองศาสตราจารย ดร.สิริพรรณฯ : จากที่กลาวมาขางตน จะพิจารณาเห็นไดวา
การปฏริปูระบบราชการไทยท่ีผานมาลมเหลวนัน้ มสีาเหตมุาจากการปฏริปูการบรหิารราชการแผนดนิ
ที่เนนเฉพาะการปฏิรูปโครงสราง แตมิไดเปนการปฏิรูปท้ังระบบ รวมท้ังยังไมไดพิจารณาให
ความสําคัญกับเปาหมายท่ีเปนรูปธรรมท่ีประชาชนสัมผัสได ตลอดจนไมไดใหความสําคัญตอการ
แกไขปญหาการสรางอาณาจักรของระบบราชการ ซึง่ยดึโยงกบันกัการเมอืงหรอืผูทีท่าํหนาทีท่างการเมอืง 
สงผลใหเกิดปญหาการเลนพรรคเลนพวกและระบบอุปถัมภ ทําใหการปฏิรูประบบราชการไมได
เปนการเนนท่ีคุณภาพและความพึงพอใจของประชาชน แตกลับเปนการทําหนาท่ีโดยกลุมบุคคล
ซึ่งเปนชนชั้นนําทางการเมืองที่มีอํานาจในการตัดสินใจเทานั้น ดังนั้น การปฏิรูประบบราชการ
ในการบริหารราชการแผนดินจึงควรตองเนนท่ีความพึงพอใจของประชาชนเปนสําคัญ มิฉะนั้น 
ก็ยากที่จะปฏิรูประบบการบริหารราชการแผนดินใหประสบผลสําเร็จตามที่ประชาชนคาดหวงัไว
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑๔๖ จุลนิติ

“การปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน” 

 จึงขอฝากความเห็นทิ้งทายไววา อยากเห็นการปฏิรูประบบราชการไทยตีโจทย ๓ ประการ
ตอไปนี้ ใหสําเร็จ กลาวคือ  

๑) รื้อถอนโครงสรางการบริหารแบบเดิม ๆ ที่เนนการทํางานภายใตกฎระเบียบ กติกา
ที่เครงครัดรัดตรึง ที่ใหความสําคัญกับข้ันตอน และรูปแบบวิธีการทํางานบนกระดาษมากกวา
เปาหมายเชงิสัมฤทธ์ิ มาเนนท่ีการดึงศักยภาพของคนทาํงานและการทาํงานท่ีประสานเชือ่มโยงกนั 

๒) เปล่ียนจากระบบที่เนนแรงงานคน มาเปนเนนความคิดสรางสรรค นวัตกรรม ที่จะ
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทํางาน เมื่อเทียบกับเวลาที่เสียไปโดยสูญเปลา 

๓) ปรับเปลี่ยนทัศนคติและกรอบความคิดในการบริหารราชการ จากที่เคยมองรัฐ
เปนศูนยกลางของทุกสิ่ง มาเปนการที่ทุกฝายมีความสามารถและรวมกันดําเนินการเพื่อประโยชน
สวนรวม ใหความสําคัญกับประชาชนและสังคมมากกวาความตองการและความอยูรอดของ
ตัวระบบราชการเอง

หัวใจที่สําคัญที่สุด คือ ความตระหนักวาเปาหมายของระบบราชการควรเปนไปเพื่อ
การจัดการกิจการสาธารณะและการใหบริการประชาชน.
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๔๗

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

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

       

   สําหรับคอลัมนสรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติในฉบับนี้ 
มรีางพระราชบญัญตัแิละรางระเบยีบทีค่ณะรฐัมนตรอีนมุตัหิลกัการหรอืเหน็ชอบ และรบัไปพจิารณา
กอนรับหลักการรวม ๑๑ ฉบับ ดังนี้
   ๑. รางพระราชบัญญัติสภาองคกรผูบริโภคแหงชาติ พ.ศ. ....    
   ๒. รางพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. ….  
   ๓. รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
   ๔. รางพระราชบัญญัติสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   
   ๕. รางระเบียบวาดวยการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดําเนินการตาม
ยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. .... (ตามพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐)
   ๖. รางพระราชบัญญัติกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. ....
   ๗. รางพระราชบญัญตัภิาษกีารไดรบัประโยชนจากการพฒันาระบบสาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐาน
ดานคมนาคมขนสงของรัฐ พ.ศ. ....
   ๘. รางพระราชบัญญัติทรัสตเพื่อการจัดการทรัพยสินสวนบุคคล พ.ศ. ....
   ๙. รางพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ....
   ๑๐. รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (การจัดเก็บ
ภาษีมูลคาเพิ่มจากผูประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส (e-Business) ในตางประเทศ)
   ๑๑. รางพระราชบญัญตัทิีค่ณะรัฐมนตรขีอรบัไปพจิารณากอนรบัหลกัการ (รางพระราชบญัญตัิ
ปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....)

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

   รางพระราชบัญญัติสภาองคกรผูบริโภคแหงชาติ พ.ศ. ....  

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติสภาองคกรผูบริโภคแหงชาติ พ.ศ. .... 
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม สํานักงาน กพ. สํานักงาน 
ก.พ.ร. สํานักงบประมาณ และสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ตอไป
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑๔๘

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   เปนการจัดตั้งสภาองคกรผู บริโภคแหงชาติเพื่อทําหนาที่ เป นตัวแทนของผู บริโภค
ในการประสานนโยบายและดําเนินงานดานคุมครองผูบริโภครวมกับหนวยงานของรัฐและเอกชน รวมท้ัง
ดําเนินคดีแทนผูบริโภคหรือองคกรของผูบริโภคที่จะถูกฟองจากการใชสิทธิแทนผูบริโภค นอกจากนี ้
ยงัใหมกีารจดัตัง้สาํนกังานคณะกรรมการสภาองคกรผูบรโิภคแหงชาตเิปนนติบิคุคลทีม่คีวามเปนอสิระ 
ไมใชสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ มีหนาที่รับผิดชอบงานดานธุรการ และทําหนาที่
เปนเลขานุการของคณะกรรมการสภาองคกรผูบริโภคแหงชาติ
 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
   
   รางพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. ….    

   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ดังนี้
   ๑. เห็นชอบรางพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. …. 
ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ไดแกไขเพ่ิมเติมตามมติท่ีประชุม [การประชุมปรึกษาหารือระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของเม่ือวันที่
๗ มถินุายน ๒๕๖๑ ทีม่รีองนายกรฐัมนตร ี(นายวิษณุ เครืองาม) เปนประธาน] แลวใหสงคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
   ๒. ใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณารวมกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อแกไขเพิ่มเติมรางกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิสาํนกันายกรฐัมนตร ีพ.ศ. .... ใหสอดคลองกบัรางพระราชบญัญตัิ
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. …. แลวใหสงรางกฎกระทรวงดังกลาวไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาตอไป
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   ๑. สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
    ๑.๑  กําหนดใหมี “สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ” ประกอบดวย ประธาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ๑ คน และกรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกิน ๑๕ คน 
และใหปลัดกระทรวงการคลัง เลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เลขาธกิาร ก.พ. เลขาธกิาร ก.พ.ร. ผูอาํนวยการสาํนกังบประมาณ และผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย 
เปนกรรมการสภา และใหเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนกรรมการสภา
และเลขานุการ
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๔๙

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

    ๑.๒ กําหนดใหประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและกรรมการสภา
ผูทรงคณุวฒุมิวีาระการดาํรงตาํแหนงคราวละ ๔ ป โดยผูซึง่พนจากตาํแหนงตามวาระอาจไดรบัแตงตัง้อกีได 
แตไมเกิน ๒ วาระติดตอกัน
    ๑.๓ กําหนดใหสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติสามารถมีมติใหเชิญ
ปลัดกระทรวงหรือหัวหน าส วนราชการที่ มี อํานาจหนาท่ีโดยตรงเกี่ยวกับเร่ืองท่ีพิจารณา
หรือผูซ่ึงมีความรูความเช่ียวชาญมาเขารวมประชุมเปนคร้ังคราวในฐานะกรรมการสภาดวยก็ได  โดยให
ผูที่ไดรับเชิญมามีฐานะเปนกรรมการสภาสําหรับการประชุมครั้งที่ไดรับเชิญนั้น
    ๑.๔ กําหนดใหสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมีอํานาจหนาที่กําหนด
กรอบทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จัดทํารางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และใหความเห็นตอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
   ๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
    ๒.๑ กําหนดใหมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนแนวทางในการพฒันา
ประเทศดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางตอเนื่องในแตละชวงระยะเวลา ๕ ป
    ๒.๒ กําหนดใหมีคณะกรรมการยกรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ                        
ในแตละดาน ตามกรอบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ทําหนาที่ยกรางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และเสนอตอสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเพ่ือพิจารณา 
โดยตองมีการจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนเพื่อนํามาประกอบการยกรางดวย
    ๒.๓ กําหนดใหหนวยงานของรัฐตองจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป และงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ โดยใหเปนหนาที่ของคณะรัฐมนตรีที่จะกํากับดูแลและสนับสนุนใหหนวยงานของรัฐ
ทุกแหงดําเนินการใหเปนไปตามแผนดังกลาวดวย
   ๓. สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ
    ๓.๑  กาํหนดใหมสีาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิทาํหนาทีด่าํเนนิงาน
ในฐานะเจาหนาท่ีฝายเลขานุการของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ประสานงาน
กับหนวยงานของรัฐและประชาชนเกี่ยวกับการจัดทํารางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรปูประเทศ ฯลฯ
    ๓.๒ กาํหนดใหมคีณะกรรมการประสานการดาํเนนิงานดานยทุธศาสตรชาตแิละการปฏริปู
ประเทศ ทาํหนาทีว่เิคราะห ตดิตาม และประเมนิผลการปฏบิตัติามยทุธศาสตรชาตแิละแผนการปฏริปู
ประเทศ ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อื่นที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมอบหมาย
   ๔. บทเฉพาะกาล
    ๔.๑ ใหคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตามพระราชบัญญัติ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่รางพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ใชบังคับ ปฏิบัติหนาที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพลางกอน
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑๕๐

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

    ๔.๒ ใหโอนบรรดาภารกิจ อํานาจหนาที่ ทรัพยสิน งบประมาณ สิทธิ หน้ี ภาระผูกพัน 
ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ไปเปนของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
    ๔.๓ ให แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติตามประกาศพระราชโองการ 
เรือ่ง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ ฉบบัที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ลงวันที ่๒๙ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ใชอยู ในวันกอนที่ร างพระราชบัญญัติฉบับนี้ใชบังคับ ถือวาเปนแผนพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตามรางพระราชบัญญัติน้ี และยังใหคงใชไดถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๖๕

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

   รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....    

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบญัญัติระเบียบขาราชการทหาร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป 
และใหกระทรวงกลาโหมรับขอสังเกตของสํานักงาน ก.พ.ร. ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   เปนการกาํหนดใหยกเลกิอตัราเงนิเดอืนขาราชการทหารของนายทหารสญัญาบตัรยศจอมพล 
จอมพลเรอื จอมพลอากาศ หรือพลเอก พลเรอืเอก พลอากาศเอก ทีค่รองอตัราจอมพล จอมพลเรอื จอมพล
อากาศ รบัเงนิเดอืนระดบั น.๙ เปนกําหนดใหนายทหารสัญญาบัตรยศพลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก 
อตัราเงนิเดอืนพลเอกพเิศษ พลเรอืเอกพเิศษ พลอากาศเอกพเิศษ ใหไดรบัเงนิเดอืนระดบั น.๙ เพือ่ใหเกดิ
ความเหมาะสมและสอดคลองกับโครงสรางและการบริหารจัดการกําลังพลของกระทรวงกลาโหมแทน

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

   รางพระราชบัญญัติสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ตามท่ีศาลรัฐธรรมนูญเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๕๑

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   กาํหนดใหสาํนกังานศาลรฐัธรรมนญูมเีลขาธกิารสาํนกังานศาลรฐัธรรมนญูเปนผูบงัคบับญัชา
ขาราชการและลูกจางสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยจะใหมีรองเลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการดวยก็ได

   รางระเบยีบวาดวยการตดิตาม การตรวจสอบ และการประเมนิผลการดาํเนนิการ
   ตามยทุธศาสตรชาติและแผนการปฏริปูประเทศ พ.ศ. .... (ตามพระราชบญัญตัิ
   การจดัทาํยทุธศาสตรชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบญัญตัแิผนและขัน้ตอน
   การดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐)

   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ดังนี้
   ๑. เห็นชอบในหลักการรางระเบียบวาดวยการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมิน
ผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. .... ตามท่ีคณะกรรมการ
ยุทธศาสตรชาติเสนอ และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติท่ีเสนอ
คณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน โดยใหรับขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีและความเห็น
และขอเสนอแนะของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปประกอบการพิจารณาดวย แลวดําเนินการตอไปได
   ๒. ใหยกเลิกภารกิจของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในการรายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการปฏิรูปประเทศ ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ ของสวนราชการ ทุกวันที่ ๑๑ ของทุกเดือน 
และใหหนวยงานของรัฐรายงานผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
เมื่อรางระเบียบนี้มีผลใชบังคับ
   ๓. ใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) รับความเห็น
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ และสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
   รางระเบียบฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   ๑. กําหนดบทนิยาม คําวา “คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ” “คณะกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตรชาติ” “กรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ” “คณะกรรมการปฏิรูป” “กรรมการปฏิรูป”
“ที่ประชุมรวม” “สํานักงาน” และ “ระบบ”
   ๒. กาํหนดหลกัเกณฑและวธิกีารการตดิตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดําเนินการ
ตามแผนยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ โดยตองดําเนินการใหสอดคลองกับหลักการ
การตดิตาม การตรวจสอบ และการประเมนิผลไดอยางเปนรปูธรรม และการไมสรางภาระแกหนวยงาน
ของรัฐมากเกินความจําเปน ซึ่ง สศช. ตองจัดใหมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหหนวยงานของรัฐ
ใชเปนชองทางในการรายงานผลการดําเนนิการตอ สศช. และเปนชองทางสาํหรบั สศช. ในการรายงาน
ผลการดําเนินการตอคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ
และที่ประชุมรวม
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑๕๒

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

   ๓. กําหนดใหหนวยงานของรัฐรายงานผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ และแผน
การปฏิรูปประเทศผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนรายไตรมาสภายในระยะเวลาที่ สศช. กําหนด
รายงานผลการดําเนินการใหจัดทําตามแบบท่ี สศช. กําหนด ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐไมรายงาน
ผลการดําเนินการดังกลาวภายในระยะเวลาท่ี สศช. กําหนดหรือไมทําตามแบบที่ สศช. กําหนด 
ให สศช. รวบรวมขอมูลท่ีไดรับจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และรายงานใหคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศ คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ และคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติทราบ ผานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ สศช. จัดใหมีขึ้นตอไป
   ๔. กําหนดให สศช. จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการประจําปตามยุทธศาสตรชาติ
เสนอตอคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ คณะรัฐมนตรี หัวหนาองคกรในฝายนิติบัญญัติ ฝายตุลาการ
องคกรอิสระ องคกรอัยการ และรัฐสภาทราบภายใน ๙๐ วันนับแตวันที่ครบกําหนดระยะเวลาที่ สศช.  
กําหนดใหหนวยงานของรัฐตองรายงานผลการดําเนินการตามขอ ๓ ซึ่งรายงานสรุปผลดังกลาว
ใหเปนไปตามแบบที่ สศช. กําหนด
   ๕. กําหนดให สศช. จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการประจําปตามแผนการปฏิรูป
ประเทศเสนอตอที่ประชุมรวมเพ่ือใหความเห็นชอบ และให สศช. เสนอรายงานตอคณะกรรมการ
ยทุธศาสตรชาต ิคณะรัฐมนตรี หวัหนาองคกรในฝายนติบิญัญตั ิ ฝายตลุาการ  องคกรอิสระ องคกรอยัการ 
และรัฐสภาทราบภายใน ๙๐ วนันบัแตวนัทีค่รบกาํหนดระยะเวลาที ่สศช. กาํหนดใหหนวยงานของรฐั
ตองรายงานผลการดําเนินการตามขอ ๓
   ๖. กําหนดให สศช. เผยแพรรายงานผลการดําเนินการที่ไดรับจากหนวยงานของรัฐ รายงาน
สรุปผลการดําเนินการประจําปตามขอ ๔ และขอ ๕ ใหประชาชนทราบทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของ สศช. โดยเร็ว

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

   รางพระราชบญัญตักิองทนุประชารฐัเพือ่เศรษฐกจิฐานรากและสงัคม พ.ศ. ....

   คณะรฐัมนตรมีมีตอินมุตัหิลกัการรางพระราชบญัญตักิองทนุประชารฐัเพือ่เศรษฐกจิฐานราก
และสังคม พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพจิารณา โดยใหรบัความเหน็ของสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติ
ไปประกอบการตรวจพจิารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานติบิญัญตัแิหงชาตพิจิารณา
กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๕๓

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   ๑. กําหนดใหมีกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม เปนกองทุนหมุนเวียน
ที่อยูภายใตการกํากับดูแลตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยตั้งขึ้นใน
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง และมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปนผูรักษาการตามกฎหมาย
   ๒. กําหนดใหกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมทําหนาที่เปนทุนหมุนเวียน
และใชจายเกี่ยวกับการจัดประชารัฐสวัสดิการตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อสรางความมั่นคงทางการเงิน
สําหรับประชาชนผูมีรายไดนอยและเกษตรกรที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรฐั ตลอดจนสนับสนุน
โครงการท่ีใหบริการทางสังคม ผานหนวยงาน มูลนิธิ และองคกรการกุศล เพ่ือชวยเหลือประชาชน
ในภาวะลําบากทุกประเภท ซึ่งเปนการขยายวัตถุประสงคของกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก
   ๓. กาํหนดแหลงเงนิทนุของกองทนุฯ ประกอบดวย เงินทีม่าจากงบประมาณรายจายประจําป
ที่รัฐจดัสรรให และเงินบริจาคจากภาคเอกชนและประชาชน
   ๔. กําหนดใหคณะกรรมการกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ประกอบดวย 
ปลัดกระทรวงการคลัง เปนประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนสํานักงบประมาณ
และกรรมการผู ทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกิน ๓ คน โดยมีผู แทนสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
เปนกรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ สําหรับกรรมการผูทรงคุณวุฒิ กําหนดใหตองเปนผูมีความรู
ความเชี่ยวชาญและประสบการณดานการเงิน เศรษฐศาสตรการลงทุน กฎหมาย หรือดานอื่น
ที่เกี่ยวของกับกองทุน เพื่อใหสามารถใหความเห็น รวมถึงขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอ
คณะกรรมการกองทุนประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคมในการพิจารณาเร่ืองตาง ๆ 
ในการบริหารจัดการกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม
   ๕. กาํหนดใหมบีทบญัญตัเิกีย่วกบัการบญัชแีละการตรวจสอบทีส่อดคลองกบัพระราชบญัญตัิ
การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ เพื่อใหการบริหารจัดการในเร่ืองดังกลาวของกองทุน
ประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม เปนไปตามมาตรฐานเดียวกับทุนหมุนเวียนอื่น
   ๖. กําหนดบทเฉพาะกาล โดยใหโอนบรรดาเงิน ทรัพยสิน สิทธิ และหนี้สินที่เกี่ยวเนื่อง
กับกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากในสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ไปเปนของกองทุน
ประชารัฐเพือ่เศรษฐกิจฐานรากและสังคม และใหคณะกรรมการบริหารกองทุนประชารัฐเพือ่เศรษฐกิจ
ฐานรากปฏิบั ติหน า ท่ีคณะกรรมการกองทุนประชารัฐเ พ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม
ตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางกอน จนกวาจะมีคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติน้ี อีกทั้งใหขอบังคับ
คณะกรรมการบริหารกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากวาดวยการบริหารกองทุนประชารัฐ
เพ่ือเศรษฐกิจฐานราก พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ใชบังคับอยู ในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเพียงเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมีระเบียบ
ประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑๕๔

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

   รางพระราชบญัญตัภิาษกีารไดรบัประโยชนจากการพฒันาระบบสาธารณปูโภค
   ขั้นพื้นฐานดานคมนาคมขนสงของรัฐ พ.ศ. ....

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
   ๑. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติภาษีการไดรับประโยชนจากการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสงของรัฐ พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 
และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
   ๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรองที่ออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
   ๓. ใหกระทรวงการคลังรับไปพิจารณาความเหมาะสมเกี่ยวกับการรับฟงความคิดเห็น
ในเร่ืองน้ีอีกคร้ังหน่ึง แลวแจงผลการพิจารณาใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทราบตอไป
   ๔. ใหกระทรวงการคลังรับความเห็นของกระทรวงคมนาคม และสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไป
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   เปนการกําหนดใหมีกฎหมายวาดวยภาษีการไดรับประโยชนจากการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานดานคมนาคมขนสงของรัฐ โดยกําหนดใหบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ซึ่งเปนเจาของที่ดิน หรือครอบครองท่ีดินอันเปนทรัพยสินของรัฐ หรือเปนเจาของหองชุดมูลคา
เกิน ๕๐ ลานบาท และใชประโยชนในเชิงพาณิชย และผูพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่เปนเจาของโครงการ
อาคารชุดที่ยังไมไดจําหนายซึ่งอยู รอบพื้นที่ที่มีโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
ดานคมนาคมขนสงของรัฐ เปนผูเสียภาษีจากมูลคาที่เพิ่มขึ้นของที่ดินหรือหองชุด

   รางพระราชบญัญตัทิรสัตเพือ่การจดัการทรพัยสนิสวนบคุคล พ.ศ. ....

   คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบญัญัติทรัสตเพ่ือการจดัการทรพัยสินสวนบุคคล 
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
โดยใหรับความเห็นของสํานักงานศาลยุติธรรม สํานักงานอัยการสูงสุด และสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๕๕

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   กําหนดใหมีกฎหมายวาดวยทรัสตเพื่อการจัดการทรัพยสินสวนบุคคลโดยไดกําหนด
บทนิยามให “ทรัสต” หมายความวา นิติสัมพันธที่เกิดขึ้นตามสัญญากอตั้งทรัสต และ“การจัดการ
ทรัพยสินสวนบุคคล” หมายความวา การบริหารจัดการทรัพยสินของผูกอต้ังทรัสตเพ่ือประโยชน
ของผูรับประโยชน ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในสัญญากอตั้งทรัสต ทั้งนี้ ใหรวมถึงการจัดการ
ทรัพยสินในกองทรัสตภายหลังผูกอตั้งทรัสตถึงแกความตาย 
   สําหรับขอบเขตของทรัสตตามพระราชบัญญัตินี้ ตองมีวัตถุประสงคเพื่อการจัดการทรัพยสิน
สวนบุคคล และไมมีวัตถุประสงคเพื่อการดังตอไปนี้ 
   ๑) มีวัตถุประสงคเปนการตองหามชัดแจงโดยกฎหมาย เปนการพนวิสัย หรือเปนการขัดตอ
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
   ๒) การระดมทุนจากประชาชน 
   ๓) การจัดการทรัสตที่อยูภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยทรัสตเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน  
   ๔) การจัดการทรัสตที่มีลักษณะเปนทรัสตเพื่อการประกอบธุรกจิที่มีกฎหมายกํากับดูแล
   ทั้งนี้ ยังไดกําหนดหลักการตาง ๆ เกี่ยวกับทรัสต เพื่อการจัดการทรัพยสินสวนบุคคล

   รางพระราชบญัญตัสิงเสรมิวสิาหกจิเพือ่สงัคม พ.ศ. ....

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
   ๑. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงาน
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของกระทรวงพาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงบประมาณ 
สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
   ๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรองที่ออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมเสนอ
   ๓. ใหสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเรงรัดดําเนินการตามกฎหมาย
วาดวยการบริหารทุนหมุนเวียน แลวสงผลการพิจารณาใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตอไป
   ๔. ใหยกเว นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙                
(เรื่อง ขั้นตอนการจัดตั้งองคการมหาชน) และใหสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
เรงรัดดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวตามความเห็นของสํานักงาน ก.พ.ร. ตอไป
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑๕๖

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

   สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เสนอวา
   ๑. เนื่องจากวิสาหกิจเพื่อสังคมมีลักษณะที่จัดตั้งขึ้นเพื่อที่จะชวยแกไขปญหาและพัฒนา
ชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดลอม อยางไรก็ตาม วิสาหกิจเพื่อสังคมตองมีรายไดเพียงพอที่เลี้ยงตัวเองได 
ซึ่งจะทําใหมกีารดําเนินงานอยางยั่งยืนดวย ประกอบกับปจจุบันมีการประกอบกิจการของภาคเอกชน
ในลักษณะเปนวิสาหกิจเพื่อสังคมมากขึ้น แตยังไมมีกฎหมายเกี่ยวกับวิสาหกิจเพื่อสังคมที่จะชวย
สงเสรมิหรอืสนบัสนนุจากภาครฐัเทาทีค่วร และยังไมมีการจัดต้ังองคกรท่ีทําหนาท่ีเฉพาะในการสงเสริม
วิสาหกิจเพื่อสังคม รวมทั้งยังไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการระดับชาติที่จะทําหนาที่กําหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตร และแผนแมบทในการสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมอยางรอบดานและเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน ทําใหผู ประกอบกิจการเพื่อสังคมจํานวนหนึ่ง ยังไมพรอมจะเขามาแขงขันทางการคา
ทัง้ในระดบัภายในประเทศและระหวางประเทศ จงึสมควรกาํหนดใหมกีฎหมายวาดวยการสงเสรมิวสิาหกจิ
เพื่อสังคม เพื่อสงเสริมใหมีผูประกอบกิจการจากภาคเอกชนเขามาประกอบกิจการเพื่อสังคมมากขึ้น 
และเปนไปอยางมีประสิทธภิาพ โดยประสานการสนับสนุนและความรวมมือจากภาคสวนตาง ๆ  เพือ่จะมีผล
ใหชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดลอมไดรับการแกไขปญหา และพัฒนาอยางเหมาะสมและยั่งยืนตอไป
   ๒. รางพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมดังกลาว จะสงผลใหการประกอบ
กิจการหรือการดําเนินการของภาคเอกชน ซึ่งมีเปาหมายเพื่อแกไขปญหาและพัฒนาชุมชน สังคม
หรือส่ิงแวดลอม อนัถอืเปนการประกอบกจิการหรอืการดาํเนนิการเพือ่สงัคมเกดิความชดัเจนมากขึน้  เน่ืองจาก
มีคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแหงชาติทําหนาที่ในการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร 
และแผนแมบทการสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแหงชาติ มีระบบการขึ้นทะเบียนและการออกใบรับรอง
จากภาครฐัทีช่ดัเจน มกีารจดัตัง้สาํนกังานสงเสรมิวสิาหกจิเพือ่สงัคมแหงชาติ เพือ่ดาํเนนิงานในภารกจิ
ขึ้นทะเบียนและภารกิจอื่นที่เกี่ยวของกับสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม และมีการจัดต้ังกองทุนสงเสริม
วิสาหกิจเพื่อสังคมขึ้นในสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแหงชาติ เพื่อใหวิสาหกิจเพื่อสังคมกูยืม 
ซึง่จะสงผลใหการประกอบกจิการฯ จะมีความพรอมในการแขงขันทางการคา ทัง้ระดบัภายในประเทศ
และระหวางประเทศ โดยประสานการสนบัสนนุ และความรวมมอืจากภาคสวนตาง ๆ  ซึง่เมือ่ผูประกอบการ
วิสาหกิจเพื่อสังคมมีความเขมแข็ง สามารถแขงขันทางการคาได จะทําใหสามารถพึ่งพาตนเองได
ทางการเงิน สงผลใหสังคมหรือสิ่งแวดลอมไดรับการแกไขปญหา  และพัฒนาอยางเหมาะสมและย่ังยืน
ยิ่งขึ้น และจะทําใหเศรษฐกิจและสังคมเติบโต ซึ่งจะสงผลใหภาพรวมทางเศรษฐกิจตอไป
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   เปนการกําหนดใหมีกฎหมายวาดวยการสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อกําหนดมาตรการ
ในการสงเสริมวิสาหกิจที่ดําเนินการเกี่ยวกับการผลิตสินคา การใหบริการ หรือการอื่น ๆ ที่มีเปาหมาย
อยางชัดเจนตั้งแตเริ่มแรกในการแกไขปญหาและพัฒนาชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดลอมเปนหลัก 
มิใชการสรางกําไรสูงสุดตอผูถือหุนและเจาของเปนสําคัญ ใหเขามาประกอบกิจการเพื่อสังคมมากขึ้น
โดยประสานการสนับสนุนและความรวมมือจากภาคสวนตาง ๆ เพ่ือใหสังคมหรือส่ิงแวดลอมไดรับ
การแกปญหา และพัฒนาอยางเหมาะสมและยั่งยืน
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๕๗

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

   รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
   (การจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มจากผู ประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส 
   (e-Business) ในตางประเทศ)

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
   ๑. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(การจัดเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมจากผูประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส (e-Business) ในตางประเทศ)                   
ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
   ๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรอง ซึ่งตองออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาวตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
   ๓. ใหกระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
   ๔. ใหกระทรวงดจิิทลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมรบัไปพจิารณา กาํหนดใหผูประกอบการธรุกรรม
อิเล็กทรอนิกส (e-Business) ในตางประเทศท่ีไดใหบริการแกผูรับบริการในประเทศไทย ตองมาตั้ง
สถานประกอบการในประเทศไทยหรือมีตัวแทนในการประกอบกิจการในประเทศไทยตอไป ตามท่ี
กระทรวงการคลังเสนอ
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   ๑. กาํหนดวธิกีารสงหมายเรยีกหรอืหนงัสอืแจงใหเสยีภาษอีากรหรอืหนงัสอืซึง่ทีม่ถีงึบคุคลใด
ซึ่งอยูนอกราชอาณาจักรที่ประกอบกิจการโดยใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสที่ตองเสียภาษี
   ๒. กําหนดอัตราภาษีที่ใชในการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับการใหบริการโดยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสแกผูรับบริการซึ่งไมไดเปนผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
   ๓. กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขสําหรับการเสียภาษีมูลคาเพิ่มของผูประกอบการที่อยู
นอกราชอาณาจักรซึ่งประกอบกิจการใหบริการโดยใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแกผูรับบริการซึ่งไมได
เปนผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม และไดใชบริการน้ันในราชอาณาจักร และของเจาของ
แพลตฟอรม (Plat form เจาของระบบโปรแกรมคอมพวิเตอรหรือเจาของเว็บไซต) และกําหนดหามมิให
ผูประกอบการดงักลาวซึง่ไดจดทะเบยีนภาษมีลูคาเพิม่เรยีกเกบ็ภาษมีลูคาเพิม่จากผูซือ้สนิคาหรอืบรกิาร
   ๔. กําหนดยื่นแบบแสดงรายการภาษี และการชําระภาษีของผู ประกอบการท่ีอยู 
นอกราชอาณาจักรและเจาของแพลตฟอรมย่ืนแบบแสดงรายการภาษี และการชําระภาษีผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตทางเว็บไซต (Web Site) ของกรมสรรพากร
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑๕๘

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

   ๕. กําหนดใหผูประกอบการที่อยูนอกราชอาณาจักรและเจาของแพลตฟอรมที่ตองเสียภาษี
มลูคาเพิม่ซึง่มมีลูคาของฐานภาษตีามทีก่าํหนดโดยพระราชกฤษฎกีา ใหย่ืนคําขอตามหลักเกณฑ วธิกีาร
และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

   รางพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับไปพิจารณากอนรับหลักการ
   (รางพระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว
   (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....)
    คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ ดังนี้
   ๑. รับทราบผลการพิจารณาและขอสังเกตของรางพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับไป
พจิารณากอนรบัหลกัการ [รางพระราชบญัญตัปิองกนัการทารณุกรรมและการจดัสวสัดภิาพสตัว (ฉบบัที ่..) 
พ.ศ. .... ซึง่นายวลัลภ ตงัคณานรุกัษ กบัคณะ  เปนผูเสนอ] ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาเสนอ
   ๒. ใหสงคืนรางพระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (นายวัลลภ ตังคณานุรักษ กับคณะ เปนผู เสนอ) ที่คณะรัฐมนตรีขอรับไปพิจารณา
กอนรบัหลกัการไปยงัสภานติบิญัญตัแิหงชาตภิายในกําหนดเวลา พรอมใหแจงขอสังเกตของคณะรัฐมนตรี
ไปดวยวา ควรชะลอการพิจารณารางพระราชบัญญตัปิองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดภิาพสัตว 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายวัลลภ ตังคณานุรักษ กับคณะ เปนผูเสนอ) เพื่อรอรางพระราชบัญญัติ
ปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสตัว (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ที่อยูระหวางการดําเนินการของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ  เพื่อพิจารณาไปในคราวเดียวกันตอไป
   ๓. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับขอสังเกตของกระทรวงมหาดไทย สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ไปประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... ซึ่งอยูระหวางดําเนินการยกราง แลวนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป

   ทัง้นี ้สบืเนือ่งจากเมือ่วนัที ่๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ทีป่ระชมุสภานติบิญัญตัแิหงชาตไิดพจิารณา

รางพระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่เสนอโดย
นายวลัลภ ตงัคณานรุกัษ กบัคณะ โดยทีป่ระชมุสภานติบิญัญตัแิหงชาตเิหน็ชอบใหคณะรฐัมนตรขีอรบั
รางพระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ไปพิจารณา
ศึกษาภายในกําหนด ๓๐ วัน กอนสงใหสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาในวาระรับหลักการตอไป
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๕๙

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้มีสาระสําคัญ คือ เปนการกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มีหนาที่และอํานาจออกขอบัญญัติทองถิ่นกําหนดใหเจาของสัตวนําสัตวเลี้ยงมาขึ้นทะเบียนสัตวเลี้ยง
หากเจาของสัตวเลี้ยงไมปฏิบัติตาม ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท

    สําหรับขอมูลมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัตินั้น ผูสนใจสามารถ
ติดตามไดที่ www.soc.go.th เพื่อคนหามติคณะรัฐมนตรีหรือ www.senate.go.th เพ่ือติดตาม
การพิจารณารางพระราชบัญญัติ นอกจากน้ี ยังมีชองทางใหทานผู สนใจติดตามรับฟงสรุปมติ
คณะรัฐมนตรีฯ ประจําสัปดาหไดทางวิทยุออนไลน nlaradio.senate.go.th ในรายการ “กฎหมาย
เที่ยงตรง” ทุกวันพุธ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ นาฬกา 
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑

คําคม

จุลนิติ๖๐

(หนังสือหนาท่ี - นาทํา จริยธรรมมาตรฐานเพ่ือความเกษมศานตแหงชีวิต ว. วชิรเมธี, หนา ๒)

๑. สอนใหหนีหางจากความช่ัว

๒. ฝกใหตั้งตัวอยูในความดี

๓. วางรากฐานแหงชีวีดวยการศึกษา

๔. ชวยพิจารณาเมื่อจะเลือกคูชีวิต

๕. มอบสมบัติใหเปนกรรมสิทธิ์เมื่อถึงเวลาอันสมควร

หนาที่ - นาทํา

หนาที่ของมารดาบิดาตอบุตรธิดา
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บทความทางวิชาการ 

ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๖๑จุลนิติ

¹ÒÂÊÁ¹ÑÊ  ¢Ø¹áÊ§ñ 

 ๑นกัศกึษาวทิยาลยัสหวทิยาการ สาขาสหวทิยาการสงัคมศาสตร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร รวมกบันายวรพงษ  ลํา้เลศิ (นกัศกึษา
ฝกงานประจาํกลุมงานพฒันากฎหมาย สาํนกักฎหมาย สาํนกังานเลขาธกิารวฒุสิภา ระหวางวันท่ี ๔ มถินุายน ๒๕๖๑ – ๓ สงิหาคม ๒๕๖๑).

  ““““รรรรรััฐฐฐธธธธธธธธรรรรรรรรรรรรรรรมมมนนนููญญญญแแแแหหหหหหงงงรรราาาชชชออออออาาาาณณณาาาจจจัักกรรรรรรไไไไไไไไไไไทททยย”””” เเปปปปปปปปปปนนนนนนนนกกกฎฎฎฎฎหหหหหหหมมมมมมมมมาาาายยยยยสสสสูงงงงสสสสสสสสสสสสุุุดดดดดดดดดดดใใใใใใใใใใใในนนนกกกกกกกาาาาาาารรรรรปปปปปปปปปปปกกกกกกกกคคคคครรรรรรอออออองงงงงงงปปปปปปรรรรรรระะะะะะะเเเเทททททททศศศศศศศศ โโโโโโโโโโโโดดดดดดดดดดดยยยยยเเเเเรรรรรร่่่่่ิิมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมีี
การปปรระกาศศใใใชชตต้้ัังแตปปปรระเททศศศไไไททยยไไดดมมีกกาาารรรเเปปลล่ียยยนนแแปปปลลงงกกาาารรรปปปกครองจจาากกกรรระะะบบออบบบบสสสสมมมมบบบบูรรรณณาาาาญญญาาสสิททธธธิรราาชชยยย
เปนระบอบประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษัตรยิทรงเปนประมขุ เมือ่ปพทุธศกัราช ๒๔๗๕ โดยพระบาทเปนระบอบประชาธปิไไตยอัันมีพีระมมหหาากกษษัตตรริยยททรรงงเเปปนนปปรระะมมุขข เเมม่ือปพุุททธธศศัักกราชช ๒๒๔๗๗๕๕ โโดยยพพรระบบาาท 
สมเดจ็พระปกเกลาเจาอยูหวั รชักาลที ่๗ ไดพระราชทาน “พระราชบญัญตัธิรรมนูญการปกครองแผนดนิ
สยามชั่วคราว” ซึ่งถือเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทย เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
และนับตั้งแตประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนตนมาไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญ
มาแลวทั้งสิ้นจํานวน ๒๐ ฉบับ ซึ่งทุกฉบับลวนมีหลักการที่ตรงกันประการหนึ่ง คือ ประชาชนชาวไทย
จะเปนเจาของอาํนาจสูงสดุทีเ่รยีกวา “อาํนาจอธปิไตย” ทัง้นี ้แมวาในอดตีทีผ่านมา ประชาชนจะมไิด
มีสวนรวมในการเมืองการปกครองเทาที่ควร แตเมื่อกระแสความเปนประชาธิปไตยของโลกไดเขาสู
ประเทศไทย ก็ทําใหประชาชนรูถึงการที่ตนควรท่ีจะมีสิทธิเสรีภาพและมีสวนรวมในทางการเมือง
เพิม่มากขึน้ อนันาํมาสูการปฏรูิประบบการเมอืงไทยดงัจะเหน็ไดชดัในรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ตอเนื่องมาจนถึงรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ซึ่งใหความสําคัญกับกระบวนการ
มีสวนรวมของประชาชนเปนอยางมาก เนือ่งจากการมีสวนรวมของประชาชนถือไดวาเปนหวัใจสาํคญั
ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพื่อจะกําหนดทิศทางการเมืองของประชาชนเอง
และของประเทศชาติ โดยใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมหรือบทบาทในการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง
ไดหลายวิธี ดังนั้น รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญฉบับ
ที่ใชบังคับอยูในปจจุบันจึงมีเนื้อหาสาระสําคัญเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนอยูหลายประการ 
 ในการน้ี เพ่ือใหทราบวาการมีสวนรวมของประชาชนมีความหมาย และมีพัฒนาการ เง่ือนไข
พืน้ฐาน ระดับข้ัน ประโยชน รวมทัง้สภาพปญหาและอุปสรรคของการมีสวนรวมของประชาชนอยางไร 
ตลอดจนรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดกําหนดใหสิทธิในการมีสวนรวมของประชาชนไวมากนอยเพียงใด 
จึงขอนําเสนอบทความ เรื่อง “การมีสวนรวมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน” ดังนี้
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การมีสวนรวมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน

ก.ย. - ตค. ๖๑๖๒ จุลนิติ

 ความหมายของการมีสวนรวมของประชาชน
 “การมีสวนรวม” (Participation) ตามพจนานุกรมอังกฤษฉบับออกฟอรด ไดใหคํานิยาม
การมีสวนรวมไววา “เปนการมีสวนรวมกับคนอื่นในการกระทําบางอยางหรือบางเรื่อง” คําวา “การมี
สวนรวม” สวนใหญจะใชในความหมายตรงขามกับคําวา “การเมินเฉย” (Apathy) ฉะนั้น คําวาการมี
สวนรวมตามความหมายขางตน จึงหมายถึง การที่บุคคลกระทําการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือในประเด็น
ที่บุคคลน้ันสนใจ ไมวาบุคคลน้ันจะไดปฏิบัติการเพ่ือแสดงถึงความสนใจอยางจริงจังหรือไมก็ตาม 
และไมจําเปนท่ีจะตองเขาไปเกี่ยวของกับกิจกรรมนั้นโดยตรงก็ได แตการมีทัศนคติ ความคิดเห็น 
ความสนใจและความหวงใย กเ็พียงพอแลวท่ีจะเรยีกวาเปนการมีสวนรวมได และยงัไดใหคาํจํากัดความ
ของการมีสวนรวมของประชาชนไวอกีอยางวา หมายถงึ “การท่ีกลุมประชาชน หรอืขบวนการทีส่มาชิก
ของชุมชนท่ีกระทําการออกมาในลักษณะของการทํางานรวมกันท่ีจะแสดงใหเห็นถึงความตองการรวม 
ความสนใจรวม รวมถึงมีความตองการที่จะบรรลุถึงเปาหมายรวม ทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 
หรือการดําเนินการรวมกันเพื่อใหเกิดอิทธิพลตอรองอํานาจมติชน ไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออม
หรอืการดําเนนิการเพือ่ใหเกิดอิทธิพลตอรองอาํนาจทางการเมอืง เศรษฐกจิและการปรบัปรงุสถานภาพ
ทางสังคมในกลุมชุมชน”๒ 
 นอกจากนี้ ยังมีนักวิชาการอีกหลายทานที่ไดใหนิยามคําวา “การมีสวนรวมของประชาชน” ไว 
เชน เจมส แอล เครยตัน สมาชิกของสภาความสัมพันธระหวางประเทศไดกําหนดความหมายของการ
มีสวนรวมของประชาชนวา “เปนกระบวนการที่รวบรวมเอาความหวงกังวล ความตองการและคานิยม
ตาง ๆ ของสาธารณชนไวอยูในกระบวนการตัดสินใจของรัฐและเอกชน เปนการสื่อสารสองทางและ
เปนการมีปฏิสัมพันธที่มีเปาหมายเพื่อการตัดสินใจที่ดีกวาและที่ไดรับการสนับสนุนจากสาธารณชน”๓ 

 ศาสตราจารยกติตคิณุ ดร.บวรศกัดิ ์ อวุรรณโณ  ประธานกรรมการปฏริปูประเทศดานกฎหมาย
และ ดร.ถวลิวด ี บรุกีลุ ผูอาํนวยการสาํนกัวจิยัและพฒันา สถาบันพระปกเกลา กลาวถงึ การมสีวนรวม
ในระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมวา หมายถึง “การท่ีอํานาจในการตัดสินใจไมควรเปนของ
กลุมคนจํานวนนอย แตอํานาจควรไดรับการจัดสรรในระหวางประชาชน เพื่อทุก ๆ  คนไดมีโอกาสที่จะ
มีอิทธิพลตอกิจกรรมสวนรวม”๔ 

  ๒เกยีรตขิจร วจันะสวสัดิ.์ การมสีวนรวมของประชาชนตอการดาํเนินนโยบายของรัฐบาลดานการบริการจดัหางาน. กรงุเทพฯ : 
กองแผนงานและสารสนเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน, ๒๕๕๐. น. ๑.
 ๓เจมส แอล เครยตัน. คู มือการมีสวนรวมของประชาชน การตัดสินใจที่ดีกวาโดยใหชุมชนมีสวนรวม. แปลโดย 
ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท, ดร.ถวิลวดี บุรีกุล, ผศ.ดร.เมธิศา พงษศักดิ์ศรี. ขอนแกน : โรงพิมพศิริภัณฑ ออฟเซ็ท, ๒๕๕๑. น. ๓.
 ๔บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และถวิลวดี บุรีกุล. ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม (Participatory Democracy). กรุงเทพฯ : สถาบัน
พระปกเกลา, ๒๕๔๘. น. ๑๕.
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บทความทางวิชาการ 

ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๖๓จุลนิติ

 ๕คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม และคณะ. แนวทางการเสริมสรางประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. ๒๕๔๐ : ปญหา อุปสรรค และทางออก. กรุงเทพฯ : ธรรมดาเพลส, ๒๕๔๕.
 ๖บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และคณะ. รายงานการศึกษา เรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ. 
พิมพครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : บริษัท เอ.พี.กราฟฟค ดีไซนและการพิมพ จํากัด, ๒๕๕๔. น. ๑๘.
 ๗ถวลิวด ีบรุกีลุ. พลวัตรการมีสวนรวมของประชาชน: จากอดีตจนถึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐. 
พิมพครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ : บริษัท เอ.พี.กราฟค ดีไซนและการพิมพ จํากัด, ๒๕๕๒. น. ๓๗-๕๕ และ น. ๘๕-๙๓.

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.คนึงนิจ  ศรีบัวเอี่ยม อาจารยประจําคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และคณะ ไดใหความหมายของการมีสวนรวมของประชาชน (Public Participation) 
วาหมายถงึ “การกระจายโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมทางการเมอืง และการบรหิารเกีย่วกบัการตดัสนิใจ
ในเร่ืองตาง ๆ รวมท้ังการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติ ซึ่งจะสงผลกระทบตอวิถีชีวิต
และความเปนอยูของประชาชน โดยการใหขอมลูแสดงความคดิเหน็ การใหคาํแนะนาํปรกึษาในการรวม
วางแผน รวมปฏิบัติ รวมตลอดจนการควบคุมโดยตรงจากประชาชน”๕ 
  นางสาวปทมา  สบูกาํปง นกัวชิาการ สถาบนัพระปกเกลา ไดสรปุความหมายของการมสีวนรวม
ของประชาชนไวในรายงานการศึกษา เรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะวา หมายถงึ “การเปดโอกาสใหประชาชนมสีทิธใินกระบวนการนโยบายสาธารณะ ทัง้ในดาน
การใหและรับรูขอมูลขาวสาร การใหความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ การรวมตัดสินใจท้ังในข้ันตอน
การริเริ่มนโยบาย การจัดทําแผนงานโครงการหรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตและ
สิง่แวดลอม การวางแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม การดาํเนนิการดานสิง่แวดลอมและทรพัยากรธรรมชาต ิ
รวมทั้งในการปฏิบัติการติดตาม และประเมินผลตามนโยบายแผนงานโครงการหรือกิจกรรมนั้น”๖

 พัฒนาการของการมีสวนรวมของประชาชนไทยในอดีต๗ 

 สําหรับพัฒนาการการมีสวนรวมของประชาชนในอดีต สามารถแบงออกไดเปน ๓ ระยะ ดังนี้ 
 ระยะที ่๑ ในชวงระยะเวลากวา ๔๐ ป ของการเปลีย่นแปลงการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตย 
(พ.ศ. ๒๔๗๕ - ๒๕๑๙) เปนยุคที่ประชาชนไดมีสวนรวมเพียงเล็กนอย คือ “การเลือกตั้ง” ขณะที่การ
มีสวนรวมอื่น ๆ เกิดขึ้นนอย และมักเปนเรื่องของการเมือง การปฏิวัติ รัฐประหาร การประทวง หรือ
เดินขบวน เชน การมีสวนรวมของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเพ่ือเรียกรองมหาวิทยาลัยคืน
จากเหตกุารณกบฏแมนฮัตตนั (พ.ศ. ๒๔๙๒) การมสีวนรวมของประชาชนในการสรางขบวนการสนัตภิาพ
การเดินขบวนประทวงการเลือกตั้ง (พ.ศ. ๒๕๐๐) การมีสวนรวมของประชาชนเพื่อตอตานรัฐบาล
(๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖) การมีสวนรวมของผูใชแรงงานในการเรียกรองเรื่องคาจางขั้นตํ่า (พ.ศ. ๒๕๑๗) 
การมีสวนรวมของเกษตรกรในการเรียกรองใหรัฐบาลแกไขปญหาเร่ืองหน้ีสินและการครอบครองที่ดิน 
(พ.ศ. ๒๕๑๗) และการมีสวนรวมของประชาชนในการประทวงรัฐบาล (พ.ศ. ๒๕๑๘ - ๒๕๑๙)
  ระยะที ่๒ ในชวงระยะเวลา ๒๐ ป ตอมา (พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๓๙) การมสีวนรวมในทางการเมอืง
ที่ประชาชนกลุมตาง ๆ ไมพอใจรัฐบาลยังคงเกิดขึ้น เชน การมีสวนรวมการเรียกรองใหนายกรัฐมนตรี 
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การมีสวนรวมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน

ก.ย. - ตค. ๖๑๖๔ จุลนิติ

(พลเอก เกรียงศักดิ์  ชมะนันทน) ลาออก (พ.ศ. ๒๕๒๓) การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา
ชาติไทยตามนโยบาย ๖๖/๒๓๘ และทีส่าํคญัคอื เหตกุารณการมสีวนรวมของประชาชนเพือ่เรยีกรองใหมี
การปฏริปูการเมอืงในเดอืนพฤษภาคม ๒๕๓๕ ซึง่ผูนาํกระบวนการและการเผยแพรขอมูลขาวสารทาํให
พลังมวลชนเพ่ิมมากข้ึน แตฝายรัฐบาลกลับใชแนวปฏิบตัแิบบเดิม ๆ  ทาํใหเกิดการใชความรุนแรงจนนาํมา
ซึง่ความสญูเสียชีวติและทรพัยสนิท้ังของประชาชนและของรฐั เปนผลใหรฐัสภาแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนญู
แหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช ๒๕๓๔ โดยรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัที ่๖) พทุธศักราช 
๒๕๓๙ โดยเพิม่เติมหมวด ๑๒ วาดวย “การจดัทาํรัฐธรรมนญูฉบับใหม” กาํหนดใหมสีภารางรัฐธรรมนญู 
(ส.ส.ร.) ซึ่งมีสมาชิก ๒ ประเภท คือ ส.ส.ร. ซึ่งเปนตัวแทนของจังหวัด และ ส.ส.ร. ประเภทนักวิชาการ 
ซึ่งเปนการมีสวนรวมของประชาชนในการรางรัฐธรรมนูญ (พุทธศักราช ๒๕๔๐) เปนครั้งแรก
  ระยะที่ ๓ ในชวงระยะเวลา ๒๐ ปถัดมา (พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๕๙) เปนยุคแรกของประชาธิปไตย
แบบมีสวนรวม เพราะรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไดกําหนดเจตนารมณ
เรื่องการมีสวนรวมของประชาชนไวอยางชัดเจน ตั้งแตการรับรูขอมูลขาวสาร การรวมใหขอมูล
การใหคําปรึกษาหารือ การตัดสินใจ การติดตามตรวจสอบและการถอดถอนผูดํารงตําแหนงระดับสูง
ทีท่จุริตและประพฤตมิชิอบ รวมทัง้เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการทางนโยบาย มกีาร
กระจายอํานาจไปสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบกับภาคประชาสังคมมีความเขมแข็งมากขึ้น 
และประชาชนเรียนรูที่จะใชการมีสวนรวมในรูปแบบตาง ๆ โดยสันติวิธี จึงมีเหตุการณการมีสวนรวม
ของประชาชนทีส่าํคญั เชน การเขาชือ่เสนอกฎหมายของประชาชน และการมสีวนรวมของกลุมประชาสงัคม
เพื่อการคุมครองผูบริโภคที่ไดยื่นฟองขอใหศาลปกครองมีคําพิพากษาเพิกถอนพระราชกฤษฎีกา
กําหนดอํานาจสิทธิและประโยชนของ บริษัท การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และพระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนไขเวลาการยกเลิกกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๘ อันมีผลทําใหแผนการนํา กฟผ. เขากระจายหุนในตลาดหลักทรัพย
ตองยุติลง รวมท้ังการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และมีหลายกรณี
ที่ประชาชนประสบความสําเร็จในการใชสิทธิมีสวนรวมในกระบวนการนโยบายสาธารณะจนกอใหเกิด
การเปลีย่นแปลงในการตดัสินใจของรัฐ นอกจากน้ี ยงัมีการรวมตวักันของตัวแทนหนวยงานจากภาครฐั 
เอกชน ประชาชน สถาบนัการศกึษา และปราชญชาวบาน ตัง้เปนเครอืขายประชาชนตอตานคอรรปัชนั 
(คปต.) ที่มีผลงานอันถือเปนการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการทุจริตโดยแทจริง

  ๘คาํส่ังสํานักนายกรัฐมนตรีที ่๖๖/๒๕๒๓ หรอืคําส่ังท่ี ๖๖/๒๕๒๓ หรือคําส่ังท่ี ๖๖/๒๓ เปนคําส่ังรัฐบาลไทยท่ีกาํหนดนโยบาย
สําคัญในการตอสูกับการกอการกําเริบคอมมิวนิสตชวงปลายสงครามเย็น คําสั่งดังกลาวออกเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๒๓ และลงนามโดย
นายกรัฐมนตรี (พลเอก เปรม ติณสูลานนท) คาํสั่งนี้ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายจากทาทีทหารสายแข็งที่ดําเนินมาแตรัฐบาลฝายขวา 
(นายธานินทร กรัยวิเชียร นายกรัฐมนตรี ในชวงป พ.ศ. ๒๕๑๙ - ๒๕๒๐) มาสูสายกลางมากขึ้น ซึ่งใหความสําคัญกับมาตรการทางการเมือง
เหนือการปฏิบัติทางทหารอยางเปนทางการ คําสั่งนี้กําหนดใหมีการจัดการความอยุติธรรมทางสังคม และการสงเสริมการมีสวนรวมทาง
การเมืองและกระบวนการประชาธิปไตย มีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมสอดคลองกับคําส่ังอนุญาตใหผู แปรพักตรผละขบวนการ
กอการกําเริบ ซึ่งเมื่อประกอบกับการเสื่อมลงของการสนับสนุนจากตางชาติ นําไปสูการเส่ือมลงของพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย 
ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑, สืบคนเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑, จาก (https://prachatai.com/journal/2017/01/69790).
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บทความทางวิชาการ 

ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๖๕จุลนิติ

  สําหรับเหตุการณการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนที่สําคัญในชวงระยะนี้ถือเปนยุค
ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมของประชาชนอยางแทจริงน้ัน คือ การท่ีประชาชนออกมาเรียกรองให 
พ.ต.ท. ทกัษณิ  ชนิวตัร ซึง่ดาํรงตาํแหนงนายกรฐัมนตรใีนขณะนัน้ ลาออกจากตาํแหนง และมปีระชาชน
อีกกลุมหนึ่งซึ่งยังคงใหการสนับสนุนรัฐบาลของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร อยู จนเปนเหตุใหเกิด
การเปลีย่นแปลงทางการเมืองทีส่าํคญั คอื การยดึอาํนาจการปกครองประเทศโดยคณะปฏิรปูการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ และนํา
ไปสูการยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมซ่ึงเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการออกเสียง
ลงประชามติเพื่อใหความเห็นชอบการนํารางรัฐธรรมนูญมาใชบังคับเปนครั้งแรกของประเทศไทย 
เมือ่วนัที ่๑๙ สงิหาคม ๒๕๕๐ และเหตกุารณทางการเมอืงลาสดุทีถ่อืวาประชาชนมสีวนรวมทางการเมอืง 
คือ เหตุการณทางการเมืองซึ่งเริ่มในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยมีการประทวงรัฐบาลรักษาการของ
นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร จนกระทั่งในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา 
ไดทาํการยดึอาํนาจการปกครองประเทศ ในฐานะหวัหนาคณะรกัษาความสงบแหงชาต ิ ไดมกีารประกาศใช
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
โดยรัฐธรรมนูญไดกําหนดใหประชาชนมีสวนรวมในการยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม โดยใหคณะกรรมการ
รางรฐัธรรมนญูสรางความรูความเขาใจแกประชาชนในหลกัการและเหตผุลของบทบญัญตัริางรฐัธรรมนญู 
เปดโอกาสใหประชาชนเขาถึงรางรัฐธรรมนูญและความหมายโดยผานทางส่ือตาง ๆ อยางกวางขวาง 
และใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาสารัตถะของรางรัฐธรรมนูญดวยการเสนอแนะขอควรแกไข
เพิ่มเติม และเมื่อการจัดทํารางรัฐธรรมนูญแลวเสร็จ ก็ไดเผยแพรรางรัฐธรรมนูญและคําอธิบาย
สาระสําคัญของรางรัฐธรรมนูญ โดยสรุปในลักษณะที่ประชาชนสามารถเขาใจเนื้อหาสําคัญของ
รางรัฐธรรมนูญไดโดยสะดวกและเปนการทั่วไป อีกทั้งยังจัดใหมีการออกเสียงประชามติเพื่อให
ความเห็นชอบแกรางรัฐธรรมนูญท้ังฉบับ ซึ่งสภานิติบัญญัติแหงชาติไดมีมติเสนอประเด็นเพิ่มเติม
อีกประเด็นหนึ่งเพื่อใหมีการออกเสียงประชามติในคราวเดียวกันดวย จากผลการออกเสียงประชามติ
เห็นชอบดวยกบัรางรฐัธรรมนญูและประเดน็เพิม่เตมิดงักลาว คณะกรรมการรางรฐัธรรมนญูจงึดาํเนนิการ
แกไขรางรัฐธรรมนูญในสวนที่เก่ียวของใหสอดคลองกับผลการออกเสียงประชามติในประเด็นเพิ่มเติม 
และดําเนินการตามข้ันตอนของบทบญัญัติรัฐธรรมนูญซ่ึงประกาศใชเปนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐

 เงื่อนไขพื้นฐานของการมีสวนรวมของประชาชน๙ 

  เง่ือนไขพ้ืนฐานท่ีสําคัญท่ีจะทําใหเกิดการมีสวนรวมไดน้ัน ในทางวิชาการไดกําหนดไว ๓ ประการ 
ดังนี้ 
  ๑. การมีอิสรภาพในการเขารวม หมายถึง การเขารวมตองเปนไปดวยความสมัครใจ โดยไมมี
การบังคับไมวาจะอยูในรูปแบบของการคุกคาม การระดม และการวาจาง

 ๙อางแลวเชิงอรรถที่ ๖, น. ๑๖.
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การมีสวนรวมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน

ก.ย. - ตค. ๖๑๖๖ จุลนิติ

 ๒. ความเสมอภาคในการเขารวมกิจกรรม หมายถึง ทุกคนท่ีเขารวมตองมีสิทธิเสรีภาพ
ที่เทาเทียมกัน มีความเสมอภาคตอกัน โดยไมมีความเหลื่อมลํ้าของการมีสวนรวมของประชาชน
 ๓. ผูเขารวมตองมีความสามารถพอที่จะเขารวมกิจกรรม หมายถึง มีความเขาใจในเรื่องนั้น ๆ 
แตหากกิจกรรมที่กําหนดไวมีความซับซอนเกินความสามารถของกลุมเปาหมาย ก็จะตองมีการพัฒนา
ศักยภาพใหพวกเขาสามารถเขามามีสวนรวมได

 ระดับขั้นการมีสวนรวมของประชาชน๑๐ 

 การแบงระดับขั้นการมีสวนรวมของประชาชนอาจแบงไดหลายวิธี โดยขึ้นอยูกับวัตถุประสงค
และความละเอยีดของการแบงเปนสาํคญั ซึง่มขีอพงึสงัเกต คอื ถาระดับการมสีวนรวมต่ํา จาํนวนประชาชน
ทีเ่ขามสีวนรวมจะมาก และยิง่ระดับการมสีวนรวมสงูขึน้เพยีงใด จาํนวนประชาชนทีเ่ขามสีวนรวมก็จะลดลง
ตามลําดับ ระดับการมีสวนรวมของประชาชนเรียงตามลําดับจากตํ่าสุดไปหาสูงสุด ดังนี้
 ๑. ระดบัการใหขอมูล เปนระดับต่ําสุด และเปนวิธกีารท่ีงายท่ีสดุของการตดิตอส่ือสารระหวาง
ผูวางแผนโครงการกบัประชาชน มวีตัถปุระสงคเพือ่ใหขอมลูแกประชาชน มวีธิกีารตาง ๆ เชน การแถลงขาว 
การแจกขาวสารและการแสดงนทิรรศการ เปนตน แตไมเปดโอกาสใหแสดงความคดิเหน็หรอืเก่ียวของใด ๆ
 ๒. ระดับการเปดรับความคิดเห็นจากประชาชน เปนระดับขั้นที่สูงกวาระดับแรก กลาวคือ 
ผูวางแผนโครงการจะเชิญชวนใหประชาชนแสดงความคดิเห็น เพือ่เปนขอมลูในการประเมนิขอดขีอเสีย
ของโครงการอยางชัดเจนมากขึน้ เชน การจดัทาํแบบสอบถามกอนริเริม่โครงการตาง ๆ  หรอืการบรรยาย
และเปดโอกาสใหผูฟงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการนั้น ๆ เปนตน
 ๓. ระดับการปรึกษาหารือ เปนการเจรจาอยางเปนทางการระหวางผูวางแผนโครงการและ
ประชาชน เพ่ือประเมนิความกาวหนาหรือระบุประเดน็ขอสงสัยตาง ๆ  เชน การจัดประชมุ การจัดสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ และการเปดกวางรับฟงความคิดเห็น เปนตน
 ๔. ระดับการวางแผนรวมกัน เปนระดับการมีสวนรวมที่ผูวางแผนโครงการกับประชาชนใหมี
ความรับผิดชอบรวมกันในการวางแผนเตรียมโครงการ และผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการดําเนนิการโครงการ
ตองเหมาะที่จะใชสําหรับการพิจารณาประเด็นที่มีความยุงยากซับซอนและมีขอโตแยงมาก เชน การใช
กลุมท่ีปรึกษาซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิในสาขาตาง ๆ ที่เก่ียวของ การใชอนุญาโตตุลาการเพ่ือแกปญหา
ขอขัดแยง รวมไปถึงการเจรจาเพื่อหาทางประนีประนอมกัน เปนตน
 ๕. ระดบัการรวมปฏิบตั ิเปนระดบัทีผู่รบัผดิชอบโครงการกับประชาชนรวมกันดาํเนินโครงการ
เปนขั้นการนําโครงการไปปฏิบัติรวมกันเพื่อใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่วางไว
  ๖. ระดับการควบคุมโดยประชาชน เปนระดับสูงสุดของการมีสวนรวมโดยประชาชน เพื่อแก
ปญหาขอขัดแยงท่ีมีอยูทั้งหมด เชน การลงประชามต ิแตการลงประชามตจิะสะทอนความตองการของ
ประชาชนไดดีเพียงใด ขึ้นอยูกับความชัดเจนของประเด็นท่ีจะลงประชามติและการกระจายขาวสาร

 ๑๐อางแลวเชิงอรรถที่ ๓, น. ๒๙-๓๐.
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บทความทางวิชาการ 

ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๖๗จุลนิติ

เก่ียวกับขอดีขอเสียของประเด็นดังกลาววาทําใหประชาชนเขาใจอยางสมบูรณและท่ัวถึงเพียงใด 
โดยในประเทศท่ีมีการพัฒนาทางการเมืองแลว ผลของการลงประชามติจะมีผลบังคับใหรัฐบาล
ตองปฏิบัติตาม แตสําหรับประเทศไทยนั้น รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันบัญญัติใหผลของการลงประชามติ
มีทั้งแบบที่มีขอยตุิโดยเสียงขางมาก และแบบท่ีเปนเพียงการใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีซ่ึงไมมีผล
บังคับใหรัฐบาลตองปฏิบัติตามแตอยางใด 

 ประโยชนของการมีสวนรวมของประชาชน๑๑ 

  การมีสวนรวมของประชาชนไดกอใหเกิดประโยชนในประเด็นที่สําคัญ ๆ ดังนี้
 ๑. คุณภาพของการตัดสินใจดีขึ้น เน่ืองจากกระบวนการปรึกษาหารือกับสาธารณชนจะชวย
สรางความกระจางใหกับวัตถุประสงคและความตองการของโครงการหรอืนโยบาย และบอยคร้ังท่ีการมี
สวนรวมของประชาชนนํามาสูการพิจารณาทางเลือกใหม ๆ ที่นาจะเปนคําตอบที่มีประสิทธิผลที่สุดได
 ๒. ใชตนทุนนอยและลดความลาชาลง แมวาการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมจะตองใช
เวลาและมคีาใชจายมากกวาการตดัสนิใจฝายเดยีว แตการตดัสนิใจฝายเดยีวทีไ่มคาํนงึถงึความตองการ
ทีแ่ทจรงิของประชาชนนัน้ อาจนาํมาซึง่การโตแยงคดัคานหรอืการฟองรองกนั ทาํใหตองเสยีคาใชจายสงู
ในระยะยาว เกิดความลาชา และความลมเหลวของโครงการไดในที่สุด
 ๓. การสรางฉันทามติ การมีสวนรวมของประชาชนจะสรางขอตกลงและขอผูกพันอยางมั่นคง      
ในระยะยาวระหวางกลุมที่มีความแตกตางกัน อีกยังสามารถชวยสรางความเขาใจระหวางกลุมตาง ๆ         
ลดขอโตแยงทางการเมืองและชวยใหเกิดความชอบธรรมตอการตัดสินใจของรัฐบาล
 ๔. การนําไปปฏิบัติงายขึน้ การเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจทําใหประชาชนมีความรูสึกของ
การเปนเจาของการตัดสินใจนั้น และทันทีที่การตัดสินใจไดเกิดขึ้น ประชาชนก็อยากที่จะเห็นผลลัพธ
ในทางปฏิบัติและยังอาจเขามาชวยกันอยางกระตือรือรนอีกดวย
 ๕. การหลีกเล่ียงการเผชิญหนาท่ีเลวรายท่ีสุด เพราะการเปดโอกาสใหฝายตาง ๆ สามารถ
เขามาแสดงความตองการและขอหวงกังวลตั้งแตเริ่มตนโครงการจะชวยลดโอกาสของการโตแยงและ
การแบงฝายที่จะเปนปจจัยใหเกิดการเผชิญหนาอยางรุนแรงได
 ๖. การคงไวซึ่งความนาเชื่อถือและความชอบธรรม เนื่องจากกระบวนการตัดสินใจที่โปรงใส
และเปดโอกาสใหประชาชนเขามามสีวนรวม จะสรางความนาเชือ่ถอืตอสาธารณชนและเกดิความชอบธรรม 
โดยเฉพาะเมื่อตองมีการตัดสินใจในเรื่องที่มีการโตแยงกัน
 ๗. การคาดการณความหวงกังวลและทัศนคติของสาธารณชน เพราะเมือ่เจาหนาทีท่ีเ่กีย่วของ
ไดมาทํางานรวมกับสาธารณชนในกระบวนการมีสวนรวม สาธารณชนจะไดรับรูถึงความหวงกังวลและ
มุมมองของสาธารณชนตอการทํางานขององคกร ซึ่งจะทําใหเจาหนาที่สามารถคาดการณปฏิกิริยา
ตอบสนองของสาธารณชนตอกระบวนการและการตัดสินใจขององคกรได

 ๑๑ อางแลวเชิงอรรถที่ ๒, น. ๒๑-๒๕.
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ก.ย. - ตค. ๖๑๖๘ จุลนิติ

 ๘. การพฒันาภาคประชาสงัคม ประโยชนอยางหนึง่ของการมีสวนรวมของประชาชน คอื การทาํให
ประชาชนมีความรูทั้งในสวนของเน้ือหาโครงการและกระบวนการตัดสินใจของรัฐ รวมทั้งเปนการฝก
ผูนํา และทําใหประชาชนไดเรียนรูทักษะการทํางานรวมกันเพื่อแกปญหาตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ
ในอนาคต

 สิทธิในการมีสวนรวมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
 รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช ๒๕๖๐ ซึง่มีผลใชบงัคับต้ังแตวนัท่ี ๖ เมษายน ๒๕๖๐ 
เปนตนมา ไดรับรองสิทธิของประชาชนไวเปนจํานวนมากและใหความสําคัญกับการมีสวนรวมทาง
การเมอืงโดยตรงของประชาชน ทัง้นี ้เพือ่ใหสทิธแิกประชาชนในกระบวนการทางเมอืงตาง ๆ  ซึง่ประเดน็
หลกัทีส่าํคญั คอื สทิธขิองประชาชนในการมสีวนรวมแสดงความคดิเหน็ในกระบวนการกาํหนดนโยบาย
และออกกฎหมาย โดยในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ไดบัญญัติคําวา “มีสวนรวม” ไวถึง ๒๒ ครั้ง 
มากกวารัฐธรรมนูญฉบับปพุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งบัญญัติไว ๙ ครั้ง แตเปนรองจากรัฐธรรมนูญฉบับป
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่บัญญัติไว ๓๔ ครั้ง ซึ่งรัฐธรรมนูญไดรับรองสิทธิใหประชาชนสามารถเขาไป
มีสวนรวมไดในหลายเรื่อง ดังมีสาระสําคัญโดยสรุปได ดังนี้๑๒ 

  ๑. การมีสวนรวมของประชาชนตามสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย กลาวคือ ประชาชน
มีเสรีภาพในการเสนอและแสดงความคิดเห็น โดยการพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณาและการสื่อ
ความหมายโดยวิธอีืน่ รวมท้ังมสีทิธใินขอมลูขาวสารและรองเรียน โดยมีสทิธริบัรูและเขาถงึขอมลูขาวสาร
สาธารณะของสวนราชการ หนวยงานของรฐั รฐัวสิาหกิจ ฯลฯ ตลอดจนมสีทิธมิสีวนรวมในกระบวนการ
พจิารณาของเจาหนาทีข่องรฐัในการปฏิบตัริาชการและปกครองซ่ึงอาจมีผลกระทบตอสทิธแิละเสรภีาพ
ของประชาชน มีสิทธิเสนอเรื่องราวรองทุกข และไดรับแจงผลการพิจารณาภายในเวลาที่กําหนด 
นอกจากนี้ ยังมีเสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม โดยประชาชนมีเสรีภาพในการรวมชุมนุม
โดยปราศจากอาวุธ สามารถรวมกันเปนสมาคม สหภาพหรือองคกรตาง ๆ ได และมีสิทธิชุมชน คือ 
ชมุชนมสีทิธิอนรุกัษฟนฟจูารตีประเพณ ีภมูปิญญาทองถิน่ ศลิปวฒันธรรมทีด่งีามของทองถิน่และของชาติ 
รวมทั้งมีสวนรวมในการจัดการอนุรักษ และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม๑๓ 

  ๒. การมีสวนรวมของประชาชนตามหนาท่ีของปวงชนชาวไทย โดยประชาชนมีสวนรวม
ตามหนาที่ของปวงชนชาวไทย๑๔ ดังนี้
     ๒.๑ พทิกัษรกัษาไวซึง่ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย และการปกครองระบอบประชาธปิไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

 ๑๒สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา. วุฒิสภากับรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๕๐ และความรูในวงงานรัฐสภา. กรุงเทพมหานคร: 
บริษัท เอส.เอ็ม.ซี คอรเนอร จํากัด, ๒๕๕๔ น. ๑๑๗-๑๒๑.
 ๑๓โปรดดู รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย.
 ๑๔โปรดดู รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๔ หนาที่ของปวงชนชาวไทย.
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    ๒.๒ ปองกันประเทศ พิทักษรักษาเกียรติภูมิ ผลประโยชนของชาติ และสาธารณสมบัติ
ของแผนดิน รวมทั้งใหความรวมมือในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
    ๒.๓ ปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด
    ๒.๔ เขารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ
    ๒.๕ รับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติ
    ๒.๖ เคารพและไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น และไมกระทําการใดที่อาจกอ
ใหเกิดความแตกแยกหรือเกลียดชังในสังคม
    ๒.๗ ไปใชสิทธิเลือกต้ังหรือลงประชามติอยางอิสระโดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวม
ของประเทศเปนสําคัญ
    ๒.๘ รวมมือและสนับสนุนการอนุรักษและคุมครองสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม
     ๒.๙ เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ
     ๒.๑๐ ไมรวมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ
  ๓. การมีสวนรวมของประชาชนตามแนวนโยบายแหงรัฐ กลาวคือ รัฐตองดําเนินการตาม
แนวนโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชนที่สําคัญ ๆ๑๕ ดังนี้
    ๓.๑ สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมใหมีมาตรการเพื่อปองกันและขจัดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งกลไกในการสงเสริมใหประชาชนรวมตัวกันเพื่อมี
สวนรวมในการรณรงคใหความรู ตอตาน หรือชี้เบาะแสการทุจริต
   ๓.๒ สงเสริมและสนับสนุนการศึกษา และการเผยแพรหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 
โดยตองมีมาตรการและกลไกปองกันมิใหมีการบอนทําลาย และตองสงเสริมใหพุทธศาสนิกชน
มีสวนรวมในการดําเนินการดวย 
    ๓.๓ สงเสริมใหมีระบบแรงงานสัมพันธที่ทุกฝายที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการดําเนินการ
    ๓.๔ สงเสริมใหประชาชนและชุมชนมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศดาน
ตาง ๆ การจัดทําบริการสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 
การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมตลอดท้ังการตัดสินใจทางการเมือง และการอ่ืนใดบรรดา
ที่อาจมีผลกระทบตอประชาชนหรือชุมชน
    ๓.๕ สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในกฎหมายวาดวยการจัดทํายุทธศาสตรชาติ 
โดยตองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีสวนรวมและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ทั้งนี้ รัฐตองพึง
จดัใหมกีฎหมายเพยีงเทาทีจ่าํเปน และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายท่ีหมดความจําเปนหรือไมสอดคลอง
กบัสภาพการณ เพือ่ไมใหเปนภาระแกประชาชน และดาํเนนิการใหประชาชนเขาถงึตวับทกฎหมายตาง ๆ

 ๑๕โปรดดู รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๖ แนวนโยบายแหงรัฐ.
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ก.ย. - ตค. ๖๑๗๐ จุลนิติ

ไดโดยสะดวกและสามารถเขาใจกฎหมายไดงายเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางถูกตอง กอนการตรา
กฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ และนํามาประกอบการพิจารณา
ในกระบวนการตรากฎหมายทุกข้ันตอน เม่ือกฎหมายมีผลใชบังคับแลว รัฐพึงจัดใหมีการประเมิน
ผลสมัฤทธ์ิของกฎหมาย โดยรบัฟงความคดิเหน็ของผูเก่ียวของประกอบดวย เพือ่พฒันากฎหมายทกุฉบบั
ใหสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ ที่เปล่ียนแปลงไป โดยรัฐพึงใชระบบอนุญาต และระบบ
คณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีทีจ่าํเปน พงึกําหนดหลักเกณฑการใชดลุพินจิของเจาหนาท่ีของรฐั 
ที่บัญญัติไวในกฎหมายใหชัดเจน และพึงกําหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดรายแรง
  ๔. การมีสวนรวมทางโดยตรงของประชาชน ไดแก
    ๔.๑ การเสนอรางกฎหมาย รัฐธรรมนูญไดบัญญัติใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง
โดยตรงได โดยสามารถเสนอรางพระราชบัญญตัติอสภาผูแทนราษฎรเพือ่พจิารณา โดยประชาชนผูมสีทิธิ
เลือกตั้งจํานวนไมนอยกวา ๑๐,๐๐๐ คน มีสิทธิเขาชื่อเสนอกฎหมายตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย หรือหมวด ๕ หนาที่ของรัฐ ทั้งนี้ ตามกฎหมายวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย๑๖ 

    ๔.๒ การเสนอขอบัญญัติหรือถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่น ประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ัง
ในองคกรปกครองสวนทองถิน่มีสทิธิเขาชือ่กนัเพือ่เสนอขอบญัญตัหิรอืเพือ่ถอดถอนสมาชกิสภาทองถิน่ 
หรือผูบริหารทองถิ่นไดตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายบัญญัติ๑๗ 

    ๔.๓ การแกไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญู ประชาชนผูมสีทิธเิลอืกต้ังจาํนวนไมนอยกวา ๕๐,๐๐๐ คน 
มีสิทธิเขาชื่อเพื่อขอแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญไดตามกฎหมายวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย ทั้งนี้ 
จะเสนอแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญท่ีมีผลเปนการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐไมได๑๘ 

    ๔.๔ การออกเสียงประชามติ ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งสามารถใชอํานาจในการออกเสียง
ประชามติในกรณีที่คณะรัฐมนตรีขอใหมีการออกเสียงประชามติและกรณีการใหความเห็นชอบหรือ
ไมเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม 

 สภาพปญหาและอุปสรรคในการมีสวนรวมของประชาชน๑๙ 

 ๑. โครงสรางกฎหมายและนโยบายตาง ๆ  ยงัไมเอ้ือตอการมีสวนรวมอยางเพยีงพอ เนือ่งจาก
กฎหมายและนโยบายตาง ๆ ที่เกี่ยวของยังขาดกฎหมายลูกออกมารองรับหลักการของรัฐธรรมนูญ
ทําใหประชาชนไมไดรับการคุมครองสิทธิเสรีภาพและไมไดเขามีสวนรวมตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด

 ๑๖โปรดดู รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๓๓.
 ๑๗โปรดดู รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๔.
 ๑๘โปรดดู รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๕ และมาตรา ๒๕๖.
  ๑๙ปทมา สูบกําปง, การมีสวนรวมของประชาชนชาวไทยในรอบทศวรรษท่ีผานมา, เอกสารวิชาการ, สืบคนเมื่อวันที่ ๒๖ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑ จาก http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=การมีสวนรวมของประชาชนชาวไทยในรอบทศวรรษที่ผานมา
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 ๒. กฎหมายและกฎระเบียบตาง ๆ  ซึง่ออกมากอนรฐัธรรมนญูบงัคบัใชขาดความสอดคลอง
กบัเจตนารมณและหลกัการของรฐัธรรมนญู กฎหมายทีเ่ก่ียวกับการมสีวนรวมของประชาชนสวนใหญ
เปนกฎหมายท่ีออกมากอนบังคับใชรัฐธรรมนูญ ซึ่งเนื้อหาสาระยังไมสอดคลองกับหลักการและ
เจตนารมณของรฐัธรรมนญู อกีทัง้มกีฎหมายหลายฉบบัทีก่าํหนดเรือ่งการมสีวนรวมเปนการเฉพาะเรือ่งไว 
ซึ่งยังขาดความสอดคลองเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ และการมีหนวยงานหลายหนวยงานรับผิดชอบ
ดูแล ทําใหการบังคับใชและการตีความกฎหมายขาดเอกภาพไมเปนระบบหรือมีมาตรฐานเดียวกัน
 ๓. ปญหาดานความพรอมของภาครัฐ การปฏิบัติงานของหนวยงานหรือเจาหนาที่ของรัฐ
มีขอจํากัดหรือเงื่อนไข และขาดความชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและการมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชน แมวาประชาชนจะอางองิหลกัการตามรฐัธรรมนญู แตในการปฏบัิติงานของเจาหนาท่ีของรฐั
ยงัคงยดึขอกฎหมายซึง่บงัคบัใชมากอนรฐัธรรมนญู ทาํใหสทิธเิสรภีาพและการมสีวนรวมของประชาชน
มีขอจํากัดและเงื่อนไขที่ไมอาจบรรลุตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญได
 ๔. การขาดการรับรูเก่ียวกับแนวคิดและความสําคัญของการมีสวนรวม เนื่องจากการขาด
ความรู ความเขาใจเก่ียวกับสิทธิเสรีภาพและการมีสวนรวมของประชาชน โดยท่ีภาคประชาชนพยายาม
เรียกรองสิทธิเสรีภาพและการมีสวนรวมทางการเมืองตามท่ีรัฐธรรมนูญกําหนด ในขณะท่ีภาครัฐ
มักจะอางความถูกตองชอบธรรมในการใชอํานาจตามกฎหมาย กฎระเบียบซ่ึงยังมิไดพัฒนาปรับปรุง
ใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ ถือเปนอุปสรรคของการมีสวนรวมของประชาชน
 ๕. ทัศนคติและคานิยมที่แตกตางกัน เนื่องจากทัศนคติและคานิยมที่แตกตางกันระหวาง
เจาหนาท่ีรัฐและภาคประชาชน ทําใหมีการใชและตีความ “การมีสวนรวม” ในมิติท่ีแตกตางกัน
และทําใหเขาใจถึงความหมายที่แทจริงตางกันออกไป

 บทสรุป
 การมีสวนรวมของประชาชนในปจจุบันน้ัน จากประสบการณของผูเขียนในฐานะเปนนักศึกษา
ฝกงานทีส่าํนกังานเลขาธกิารวฒุสิภา ปฏบิตัหินาทีส่าํนกังานเลขาธกิารสภานติบิญัญตัแิหงชาต ิ ไดพบวา 
ประชาชนไดมีสวนรวมทางการเมืองในหลาย ๆ กรณี อาทิ ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งไดมีการเขาชื่อ
เสนอกฎหมายตอสภานิตบิญัญตัแิหงชาติเพือ่พจิารณาจํานวนหลายฉบับ ตวัอยางเชน “รางพระราชบญัญตัิ
การมสีวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ....” เสนอโดย นางถวลิวด ี บรุกีลุ 
กบัผูมสีทิธเิลอืกตัง้ จาํนวนรวม ๑๑,๗๑๐ คน๒๐  โดยรางพระราชบญัญัติฉบับน้ีมีหลักการเพือ่สงเสรมิ
ใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการนโยบายสาธารณะโดยการไดรับรูขอมูลขาวสารสาธารณะและ
ไดมีโอกาสเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการนโยบายสาธารณะอยางเหมาะสมและสอดคลองกับ

  ๒๐ขอมลู ณ วนัที ่๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑, สบืคนขอมลูความเคลือ่นไหวของรางพระราชบญัญตัทิีเ่สนอโดยประชาชนไดจากเวบ็ไซต
รัฐสภาไทย (การเขาช่ือเสนอกฎหมาย) https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/main.php?
filename=propose_law.
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การมีสวนรวมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน

ก.ย. - ตค. ๖๑๗๒ จุลนิติ

บทบญัญตัริฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ทีบ่ญัญตัริบัรองใหบคุคลและ
ชมุชนมีสทิธิไดรบัทราบและเขาถึงขอมูลหรือขาวสารสาธารณะ รวมท้ังสิทธิในการอนุรกัษ ฟนฟู จดัการ 
บาํรุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพ 
ประกอบกับมาตรา ๕๗ ซึ่งกําหนดเปนหนาท่ีของรัฐท่ีตองใหประชาชนและชุมชนไดเขามามีสวนรวม
ดาํเนนิการและไดรบัประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมและความหลากหลายทางชีวภาพดวย 
รวมท้ังมาตรา ๗๘ กําหนดใหรัฐสงเสริมใหประชาชนและชุมชนมีความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และมีสวนรวมในการพัฒนา
ประเทศดานตาง ๆ การจดัทาํบรกิารสาธารณะท้ังในระดบัชาตแิละระดบัทองถิน่ รวมตลอดท้ังการตัดสนิใจ
ทางการเมืองและการอื่นใดบรรดาที่อาจมีผลกระทบตอประชาชนหรือชุมชน อันสะทอนใหเห็นถึง
การมีสวนรวมของประชาชนโดยตรงอยางแทจริง
 ดังนั้น การเพิ่มข้ึนของกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญฉบับใหมนี้ 
เปนสวนหนึง่ท่ีจะสะทอนใหเห็นถึงความคดิเหน็ของประชาชนสวนใหญของประเทศ ซึง่แสดงถงึแนวโนม
ของระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมของประชาชนทีด่ยีิง่ขึน้ ซึง่แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) อันเปนแผนพัฒนาประเทศที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 
กไ็ดพยายามเนนใหองคกรและหนวยงานทีเ่ก่ียวของทกุภาคสวนตองเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม
ในเร่ืองตาง ๆ เชน การบริหารจัดการภาครัฐ การติดตามและตรวจสอบกระบวนการดําเนินงานและ
งบประมาณของภาครัฐ กระบวนการตรากฎหมาย เปนตน อยางไรก็ตาม แมปจจุบันจะมีรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหมก็ดี ยุทธศาสตรชาติก็ดี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติก็ดี รวมทั้งแผนการปฏิรูป
ประเทศดานตาง ๆ แลว แตก็ยังขาดการมีสวนรวมของประชาชนในแตละประเด็นตามท่ีกฎหมาย
และแผนตาง ๆ กําหนดที่เปนรูปธรรม ดังน้ัน จึงควรมีการประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชนถึง
สาระสําคัญของการมีสวนรวมของภาคประชาชนตาม โดยใชเครื่องมือและภาษาที่เขาใจงายใหมากขึ้น 
เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารทุกดาน รวมทั้งควรใหความสําคัญอยางจริงจังกับ
การมีสวนรวมของประชาชน เพือ่เปนการรับฟงการแสดงความคดิเหน็และการเสนอความคดิเหน็ตาง ๆ 
ของประชาชน ตลอดจนลดความเหล่ือมลํา้ของคนในสงัคม นอกจากนี ้ควรใหความสาํคญักับการปลกูฝง
และสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองโดยตรงใหมากข้ึน ทั้งในระดับทองถิ่นและระดับชาติ
อยางตอเน่ือง โดยไมจํากัดเพศและอายุ เพ่ือใหประชาชนตระหนักถึงบทบาทของตนในการกําหนด
ทศิทางในการบริหารประเทศและไมมองวาการเมืองเปนเรือ่งไกลตัวอกีตอไป อนัจะเปนรากฐานสําคญั
ในการพัฒนาประชาธิปไตยของไทยตอไปในอนาคต

61-72-MAC6.indd   7261-72-MAC6.indd   72 11/13/18   3:20 PM11/13/18   3:20 PM



ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๗๓

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 หากจะกลาวถึง “จาํนวนกฎหมายและกฎระเบยีบตาง ๆ  ทีม่ใีชบงัคบัอยูในสงัคมบานเมอืงไทยเรา
ปจจุบัน” แลว จะพบวามีเปนจํานวนมากจนอยูในระดับท่ีอาจเรียกไดวามี “กฎหมายเฟอ” และ
หากจะนับจํานวนท่ีแนนอนของกฎหมายและกฎระเบียบตาง ๆ ดังกลาวแลว อาจจะนับไดเฉพาะ
กฎหมายแมบทในระดบั “พระราชบญัญัติ” และกฎหมายลําดับรองประเภท “พระราชกฤษฎกีา” และ 
“กฎกระทรวง” เทาน้ัน สวนกฎหมายลาํดบัรองประเภทอืน่ ๆ  อาทิ กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือขอบังคับ นัน้ 
คงเปนการยากที่จะนับจํานวนตัวเลขท่ีชัดเจนได เพราะกฎหมายลําดับรองเหลานี้เปนการกําหนด
รายละเอียดปลีกยอยของการปฏิบัติหรือดําเนินการตาง ๆ  ตามกฎหมายท่ีใหอํานาจอันมีข้ันตอนในการ
ออกมาใชบังคับไดโดยไมยุงยากซับซอนและมีเปนจํานวนมาก นอกจากน้ี ยังมีอีกเปนจํานวนไมนอย
ที่ไมไดมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใหสาธารณะไดรับรูรบัทราบกันโดยทั่วไป 
 ดวยความสาํคญัของสภาพปญหาทีม่กีฎหมายเปนจาํนวนมากอนัอาจสงผลกระทบตอประสทิธภิาพ
ในการบังคับใชกฎหมายและสรางภาระหรือความยุงยากลาชาในกระบวนการตาง ๆ แกประชาชน
จนเกนิสมควร ประกอบกบัเพือ่ปรบัปรงุกระบวนการจดัทาํกฎหมาย รวมทัง้พฒันาคณุภาพของเนือ้หา
กฎหมายใหมีความสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนตรงตาม
ความตองการของประชาชนและทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ จึงมีแนวคิดที่จะทําการ “ปฏิรูปกฎหมาย” 
เกดิขึน้ในปจจบุนั อนัเปนทีม่าของบทบญัญตัริฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ 
มาตรา ๗๗ และมาตรา ๒๕๘ ค. ดานกฎหมาย (๑) โดยกําหนดมาตรการทางกฎหมายในหลายสวน 
ทั้ง “มาตรการทั่วไป” เพ่ือใหมีกฎหมายเพียงเทาท่ีจําเปน “มาตรการกอนการตรากฎหมาย” 
เพ่ือวางหลักเกณฑเก่ียวกับการจัดทํารางกฎหมาย “มาตรการภายหลังเม่ือกฎหมายมผีลใชบงัคบัแลว” 
เพื่อประเมินความสัมฤทธิผลของการมีกฎหมาย และ “มาตรการควบคุมเนื้อหาของรางกฎหมาย” 
เพื่อปรับปรุงเนื้อหาของกฎหมายใหดียิ่งขึ้น

 ๑จดัโดย สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในการจัดการสัมมนา เรือ่ง “รางพระราชบญัญตัหิลกัเกณฑการจดัทาํรางกฎหมาย
และการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย พ.ศ. .... กับการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย” เม่ือวันพุธท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ นาฬกา ณ หอง Mandarin AB ชั้น ๑ โรงแรมแมนดาริน (สามยาน) กรุงเทพมหานคร.

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

รางพระราชบัญญัติ
หลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. .... 

กับการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย๑
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑๗๔

รางพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย พ.ศ. .... กับการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย

จุลนิติ

 ทัง้นี ้เพือ่ใหมาตรการตามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูดงักลาวเกดิความชดัเจน รวมทัง้มกีลไก
ที่สามารถดําเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับตาง ๆ ใหสอดคลองกับหลักการ
ตามมาตรา ๗๗ และพัฒนาใหสอดคลองกับหลักสากล จึงไดมีการยก “รางพระราชบัญญัติ
หลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ....” ขึ้น เพื่อเปน
“กฎหมายกลาง” สําหรับกําหนดหลักเกณฑ แนวทาง และข้ันตอนในการดําเนินการ รวมท้ัง
หนาท่ีและอํานาจของหนวยงานของรัฐท่ีตองปฏิบัติตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ และมาตรา ๒๕๘ ค.
ดานกฎหมาย (๑) ใหเกิดความสอดคลองและมีแนวทางปฏิบัติเปนไปในทิศทางเดียวกัน
 ดงันัน้ เพือ่เปนการเผยแพรและประชาสมัพนัธใหทกุภาคสวนท่ีเกีย่วของไดมคีวามรู ความเขาใจ 
ในหลกัการและเนือ้หาสาระสําคญัของรางพระราชบญัญตัหิลกัเกณฑการจดัทาํรางกฎหมายและการประเมนิ 
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. .... รวมทั้งเปดโอกาสใหองคกรและหนวยงานที่เกี่ยวของไดแลกเปลี่ยน
ความคดิเห็นและใหขอมูลขอเสนอแนะเกีย่วกบัเรือ่งดังกลาว สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา จงึไดจดั
ใหมกีารสมัมนา เรือ่ง “รางพระราชบญัญตัหิลกัเกณฑการจดัทํารางกฎหมายและการประเมินผลสมัฤทธ์ิ
ของกฎหมาย พ.ศ. .... กับการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย” ขึ้น เมื่อวันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑
ทีผ่านมา โดยการจดัสัมมนาในคร้ังน้ี นายดิสทัต โหตระกิตย เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดกลาว
เปดการสัมมนา จากนั้น มีการอภิปรายและตอบขอซักถามในหัวขอ เรื่อง “หลักการและสาระสําคัญ
ของรางพระราชบัญญตัหิลกัเกณฑการจดัทํารางกฎหมายและการประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมาย 
พ.ศ. ....” ประกอบดวย ศาสตราจารยพเิศษธานิศ เกศวพทิกัษ กรรมการพฒันากฎหมาย และผูพพิากษา
อาวโุสในศาลฎกีา  รองศาสตราจารยสดุา วศิรตุพชิญ  กรรมการพฒันากฎหมาย และกรรมการปฏริปู
ประเทศดานกฎหมาย และ นายจุมพล ศรีจงศิริกุล นักกฎหมายกฤษฎีกา กองพัฒนากฎหมาย 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยมี นายอรรถสิทธิ์ กันมล ผูอํานวยการกองพัฒนากฎหมาย 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปนผูดําเนินรายการและวิทยากร รวมท้ังมีการบรรยายพิเศษ
ในหัวขอ เร่ือง “แนวคิดและที่มาของรางพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. .... กับการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย” โดย นายมีชัย 
ฤชุพันธุ ประธานกรรมการพัฒนากฎหมายและประธานกรรมการรางรัฐธรรมนูญ

 โดยการอภิปรายในหัวขอ เรื่อง “หลักการและสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติหลักเกณฑ
การจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ....” โดย ศาสตราจารยพิเศษ
ธานิศ เกศวพิทักษ กรรมการพัฒนากฎหมายและผูพิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา รองศาสตราจารยสุดา 
วศิรุตพิชญ กรรมการพัฒนากฎหมายและกรรมการปฏริูปประเทศดานกฎหมาย นายอรรถสิทธ์ิ กนัมล 
ผูอาํนวยการกองพฒันากฎหมาย สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา และนายจมุพล ศรีจงศริกิลุ นกักฎหมาย
กฤษฎีกา กองพัฒนากฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้ 
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๗๕

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 รองศาสตราจารยสุดา วิศรุตพิชญ กรรมการ
พัฒนากฎหมายและกรรมการปฏิรูปประเทศดาน
กฎหมาย ไดแสดงความคดิเหน็วา บทบญัญตัมิาตรา ๗๗ 
ของรัฐธรรมนูญ ถือเปนหลักการสําคัญในการพัฒนา
คณุภาพของกฎหมายใหเปนกฎหมายทีด่ี สอดคลองกบั
สภาพความตองการของสังคม และเปนไปเพือ่ประโยชน
สวนรวม เนื่องจากจะตองมีการวิเคราะหผลกระทบ
ทีอ่าจเกดิขึน้และมกีารรบัฟงความคดิเหน็อยางรอบดาน
กอนการตรากฎหมาย ตลอดจนมกีารประเมนิผลสมัฤทธิ์
ของกฎหมายเม่ือมีผลใชบังคับแลวเพ่ือปรับปรุงใหเหมาะสม
กบับรบิทของสงัคม มาตรา ๒๕๘ ค. ดานกฎหมาย (๑)
ของรัฐธรรมนูญ จึงไดกําหนดผลของการปฏิรูป
ด้านกฎหมายรองรับไวอยางชัดเจน๒ เพื่อใหเกิด
สภาพบังคับท่ีจะตองนําหลักการของมาตรา ๗๗ 
ไปปฏิบัติใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม 

 ทั้งนี้ ที่ผานมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบนโยบายการปฏิรูป
กฎหมายในสวนทีเ่กีย่วกบัฝายบรหิารเพือ่วางกรอบการดาํเนนิการในเรือ่งดงักลาว โดยเฉพาะการกาํหนด
ใหมีการตรวจสอบความจําเปนในการออกกฎหมายอยางเครงครัด และตอมาไดมีมติเมื่อวันที ่
๔ เมษายน ๒๕๖๐ เห็นชอบแนวทางการจัดทําและเสนอรางกฎหมายเพ่ือรองรับการดําเนินการใหเปนไป
ตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ โดยกําหนดใหหนวยงานของรัฐถือปฏิบัติโดยเครงครัด แตอยางไรก็ตาม 
การดําเนินการดังกลาวเปนเพียงชวงเริ่มตนและเปนไปอยางจํากัด เพราะแมจะมีกลไกและชองทาง
เผยแพรรางกฎหมายใหประชาชนไดรับรูและรวมแสดงความคิดเห็น แตยังมีผูรับรูรับทราบเปนจํานวนนอย
และไมมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเทาที่ควร 
 ดงันัน้ เพือ่ใหการดาํเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรฐัธรรมนญูเกดิผลอยางเปนรปูธรรม จงึจาํเปน 
ตองมีการกําหนดกลไกเกี่ยวกับหลักเกณฑและขั้นตอนการดําเนินการที่ชัดเจนและมีสภาพบังคับ
รวมท้ังจัดใหมีกลไกในการตรวจสอบ ตดิตาม และประเมนิผลการดาํเนนิการทีม่ปีระสทิธภิาพ โดยการ
มสีวนรวมจากทกุภาคสวน ตลอดจนตองจดัชองทางใหประชาชนหรอืผูไดรบัผลกระทบจากกฎหมาย
ไดรบัทราบและเขาใจถงึสาระสาํคญัและความจาํเปนของการเสนอกฎหมายไดโดยงาย เพือ่สงเสรมิ
ใหเกิดการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ซึง่การตรากฎหมายโดยยกรางเปน “รางพระราชบญัญตัิ
หลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย พ.ศ. ....” ที่มีหลักการ

 ๒มาตรา ๒๕๘ ค. ดานกฎหมาย (๑) ของรฐัธรรมนญู ไดกาํหนดผลของการปฏริปูดานกฎหมายวาจะตอง “มกีลไกใหดาํเนนิการ
ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับตาง ๆ ที่ใชบังคับอยูกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ใหสอดคลองกับหลักการตาม
มาตรา ๗๗ และพัฒนาใหสอดคลองกับหลักสากล โดยใหมีการใชระบบอนุญาตและระบบการดําเนินการโดยคณะกรรมการ
เพียงเทาท่ีจําเปนเพ่ือใหการทํางานเกิดความคลองตัว โดยมีผูรับผิดชอบท่ีชัดเจนและไมสรางภาระแกประชาชนเกินความจําเปน เพ่ิมความ
สามารถในการแขงขันของประเทศ และปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ”.
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รางพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย พ.ศ. .... กับการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย

จุลนิติ

และสาระสําคัญครอบคลุมถึงเรื่องดังกลาวเพ่ือใชบังคับตอไปในครั้งน้ี ถือเปนแนวทางการดําเนินการ
ทีจ่ะชวยใหผลอนัพงึประสงคดงักลาวบรรลผุลสาํเรจ็ และเปนการสอดคลองกับประเดน็ปฏิรปูกฎหมาย
ขอท่ี ๑ ที่จะตองมีกลไกใหการออกกฎหมายเปนกฎหมายที่ดีและเทาท่ีจําเปน รวมท้ังมีกลไกในการ
ทบทวนกฎหมายที่มีผลใชบังคับแลว เพื่อใหสอดคลองกับหลักการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ 
ตามที่แผนปฏิรูปประเทศดานกฎหมายไดกําหนดไว

   ศาสตราจารยพิเศษธานิศ เกศวพิทักษ
กรรมการพัฒนากฎหมาย และผูพิพากษาอาวุโส
ในศาลฎีกา ไดแสดงความคิดเห็นวา เมื่อพิจารณา
มาตรา ๕ แหงรางพระราชบญัญตัหิลักเกณฑการจัดทํา
รางกฎหมายและประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย
พ.ศ. ....๓ แลวพบวา มีความครอบคลุมหลักเกณฑ
การจัดทํารางกฎหมาย และการประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ของกฎหมาย รวมท้ังการเขาถึงกฎหมายของประชาชน 
ตามที่มาตรา ๗๗ ของรฐัธรรมนูญบญัญตัไิว โดยราง
พระราชบัญญตัฉิบบันีไ้ดวางหลักเกณฑใหหนวยงาน
ของรัฐพึงจัดใหมีกฎหมายเพียงเทาที่จําเปน กําหนด
กระบวนการขั้นตอนของการรับฟงความเห็นและการ
วิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากกฎหมายที่จะ

ออกมาใชบงัคบัการเปดเผยผลการรับฟงความคิดเห็นและผลการวิเคราะหนั้นตอประชาชน และวาง
หลักเกณฑการตรวจสอบเนื้อหาของรางกฎหมายท่ีเก่ียวกับระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ 
การควบคุมการใชดลุพนิจิของเจาหนาทีข่องรัฐ ระยะเวลาในการดําเนินการตามขัน้ตอนตาง ๆ  และการกําหนด
โทษอาญาเทาที่จําเปนและเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารางกฎหมายน้ันมีความจําเปนและไมสราง
ภาระแกประชาชนเกนิสมควร และเมือ่รางกฎหมายน้ันผานกระบวนการตราเปนกฎหมายแลว หนวยงาน
บงัคบัใชกฎหมายจะตองจัดใหมแีละเผยแพรขอมลูของกฎหมายนัน้ใหประชาชนสามารถเขาถงึกฎหมาย
ไดโดยงายและท่ัวถึง อีกท้ังยังกําหนดกรอบระยะเวลาใหหนวยงานของรัฐตองประเมินผลสัมฤทธ์ิ

 ๓รางพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. .... มาตรา ๕ บัญญัติวา 
  “มาตรา ๕ หนวยงานของรัฐพึงจัดใหมีกฎหมายเพียงเทาท่ีจําเปน และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายท่ีหมดความจําเปน
หรอืไมสอดคลองกบัสภาพการณ หรอืทีเ่ปนอปุสรรคตอการดาํรงชวีติหรอืการประกอบอาชพีโดยไมชกัชาเพือ่ไมใหเปนภาระแกประชาชน
  ใหหนวยงานของรัฐดําเนินการใหประชาชนเขาถึงตัวบทกฎหมายตาง ๆ ไดโดยสะดวกและสามารถเขาใจกฎหมายไดงาย
เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางถูกตอง
  กอนการตรากฎหมายทุกฉบับ หนวยงานของรัฐพึงจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูเก่ียวของ และวิเคราะหผลกระทบ
ที่อาจเกิดข้ึนจากกฎหมายอยางรอบดานและเปนระบบ รวมท้ังเปดเผยผลการรับฟงความคิดเห็นและการวิเคราะหนั้นแกประชาชน 
และนําผลนั้นมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน
  ในการจัดทํารางกฎหมาย หนวยงานของรัฐพึงใชระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการเฉพาะกรณีที่จําเปน และพึงกําหนด
หลักเกณฑการใชดุลพินิจของเจาหนาที่ของรัฐ และระยะเวลาในการดําเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ ที่บัญญัติไวในกฎหมายใหชัดเจน 
รวมทั้งพึงกําหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดรายแรง
  ความในมาตรานี้ใหใชบังคับแกการจัดทํารางกฎตามที่กําหนดในกฎกระทรวงดวยโดยอนุโลม”.
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

ตามวัตถุประสงคของการตรากฎหมายและประเมินความคุมคากับภาระที่เกิดขึ้นแกรัฐหรือประชาชน
หรือมีผลกระทบอื่นอันกอใหเกิดความไมเปนธรรมแกประชาชน เพ่ือจัดใหมีการยกเลิก ปรับปรุง 
หรือแกไขเพิ่มเติมกฎหมายไมใหสรางภาระแกประชาชนจนเกินสมควร๔

 นอกจากนี ้รางพระราชบญัญตัฉิบบันีย้งัไดกาํหนด “บทบาทของศาลในการตรวจสอบกฎหมาย
และการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย” ไวอยางชัดเจนในรางมาตรา ๖ และรางมาตรา ๒๒ ซึง่ถอืเปน
หลักการใหมที่ไมเคยมีการบัญญัติไวในกฎหมายฉบับใดมากอน โดยสามารถแยกการพิจารณาออกได
เปน ๒ กรณี คือ การตรวจสอบกฎหมายท่ีไมสอดคลองกับมาตรา ๕ วรรคหน่ึง และการตรวจสอบ
การออกกฎหมายลําดับรองภายในกําหนดเวลาตามกฎหมาย ซึ่งแตละกรณีมีสาระสําคัญและเงื่อนไข
ในการตรวจสอบ ดังนี้
 ๑. การตรวจสอบกฎหมายที่ไมสอดคลองกับมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง 
  มาตรา ๕ วรรคหน่ึง ไดวางหลักการใหหนวยงานของรัฐพึงยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมาย
ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
  (ก) หมดความจําเปน
  (ข) ไมสอดคลองกับสภาพการณ
  (ค) เปนอุปสรรคตอการดํารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน
  (ง)  เปนภาระแกประชาชนโดยไมจําเปนหรือเกินสมควรแกเหตุ
  สวนมาตรา ๖ ไดกาํหนดเงือ่นไขการใชอาํนาจตลุาการของศาลในการตรวจสอบกฎหมาย
ที่ไมสอดคลองกับมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง ไวดังนี้ 
  ๑.๑ การตรวจสอบของศาลยตุธิรรม กาํหนดไวในมาตรา ๖ วรรคหนึง่ ซึง่บญัญตัวิา “ในการท่ี
ศาลยุติธรรมจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีมีโทษอาญา โทษทางปกครอง หรือสภาพบังคับท่ีเปน
ผลรายอ่ืนแกผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม บงัคบัแกคดใีด ถาศาลเหน็เองหรอืคูความโตแยงพรอมดวยเหตผุล
และศาลเหน็วาเปนเหตผุลอนัสมควรวาบทบญัญตัแิหงกฎหมายนัน้ไมสอดคลองกบัมาตรา ๕ วรรคหนึง่ 
และยังไมมีคําวินิจฉัยของที่ประชุมใหญศาลฎีกาในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ใหศาลสงความเห็น
เชนวานั้นตอ “ประธานศาลฎีกา” เพื่อเสนอตอ “ที่ประชุมใหญศาลฎีกา” เพื่อวินจิฉัย ในระหวางนั้น
ใหศาลดําเนินการพิจารณาตอไปได แตใหรอการพิพากษาคดีไวช่ัวคราวจนกวาจะมีคําวินิจฉัยของ
ที่ประชุมใหญศาลฎีกา ในกรณีท่ีที่ประชุมใหญศาลฎีกาวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาว
ไมสอดคลองกบัมาตรา ๕ วรรคหนึง่ ศาลจะไมลงโทษหรอืจะลงโทษนอยกวาทีก่ฎหมายกาํหนดไวกไ็ด”

 ๔รางพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. .... (ฉบับรับฟงความคิดเห็น 
วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑) มีจํานวนทั้งสิ้น ๔๐ มาตรา ประกอบดวย หมวด ๑ บททั่วไป (มาตรา ๕ - มาตรา ๑๑) หมวด ๒ 
การตรวจสอบความจําเปน การรับฟงความคิดเห็น และการวิเคราะหผลกระทบ (มาตรา ๑๒ - มาตรา ๒๐) หมวด ๓ การตรวจสอบ
เนื้อหาของรางกฎหมาย (มาตรา ๒๑ - มาตรา ๒๔) หมวด ๔ การตรวจสอบผลการรับฟงความคิดเห็นและการวิเคราะหผลกระทบ 
(มาตรา ๒๕ - มาตรา ๒๗)  หมวด ๕ การประเมินผลสัมฤทธิ์ (มาตรา ๒๘ - มาตรา ๓๕) หมวด ๖ การเขาถึงบทบัญญัติของกฎหมาย 
(มาตรา ๓๖) และบทเฉพาะกาล (มาตรา ๓๗ - มาตรา ๔๐).
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รางพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย พ.ศ. .... กับการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย

จุลนิติ

  ๑.๒ การตรวจสอบของศาลทหาร กาํหนดไวในมาตรา ๖ วรรคสอง ซึง่บญัญตัวิา “ความใน
วรรคหนึง่ใหใชบงัคับแกการพิจารณาของศาลทหารดวยโดยอนโุลม โดยใหอาํนาจของประธานศาลฎกีา
และทีป่ระชมุใหญศาลฎกีาตามวรรคหน่ึง เปนอาํนาจของ “หวัหนาสาํนกัตลุาการทหาร” หรอื “ทีป่ระชมุใหญ
ตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุด” แลวแตกรณี”
  ๑.๓ การตรวจสอบของศาลปกครอง กาํหนดไวในมาตรา ๖ วรรคสาม ซึง่บญัญตัวิา “ในกรณี
ที่ศาลปกครองเห็นวาบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีจะใชบังคับแกคดีใดที่อยูในระหวางการพิจารณา
ไมสอดคลองกับมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง ให “ศาลปกครอง” สงความเห็นพรอมดวยเหตุผลไปยัง 
“ผูตรวจการแผนดิน”๕ เพื่อดําเนินการตามหนาที่และอํานาจตอไป”
  ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความเขาใจอยางชัดเจน สามารถสรุปเปนแผนภูมิได ดังนี้๖

 ๕รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๓๐ (๑) ไดกาํหนด “หนาทีแ่ละอาํนาจของผูตรวจการแผนดนิ” 
วามีหนาที่และอํานาจเสนอแนะตอหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของเพื่อใหมีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบหรือคําสั่ง หรือ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานใด ๆ บรรดาที่กอใหเกิดความเดือดรอนหรือความไมเปนธรรมแกประชาชน หรือเปนภาระแกประชาชน
โดยไมจําเปนหรือเกินสมควรแกเหตุ.
 ๖ศาสตราจารยพิเศษธานิศ เกศวพิทักษ, บทบาทของศาลในการตรวจสอบการจัดทํากฎหมายและการใชบังคับกฎหมาย
ตามหลักนิติธรรม, เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง “รางพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. .... กับการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย”, ๒๕๖๑, น. ๕-๖.
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๗๙

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 จากแผนภูมแิสดงอาํนาจของศาลในการตรวจสอบกฎหมายทีไ่มสอดคลองกบัมาตรา ๕ วรรคหนึง่ 
ดังกลาว ในสวนของ “ศาลปกครอง” จะไมมีปญหามากนัก เพราะกฎหมายกําหนดใหศาลปกครอง
สงความเห็นพรอมดวยเหตุผลใหผูตรวจการแผนดินดําเนินการตามหนาที่และอํานาจตามที่บัญญัติไว
ในมาตรา ๒๓๐ (๑) ของรัฐธรรมนูญเทานั้น แตสําหรับอํานาจของ “ศาลยุติธรรม” และ “ศาลทหาร” 
ตามมาตรา ๖ วรรคหนึ่งและวรรคสองนั้น ในกรณีที่ศาลจะใชบังคับโทษอาญา โทษทางปกครอง หรือ
สภาพบังคับท่ีเปนผลรายแกผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามในคดีใด ถาศาลยุติธรรมหรือศาลทหารเห็นเอง
ก็ไมมีปญหาอะไร เพราะศาลอาจดําเนินการสงความเห็นท่ีวากฎหมายนั้นไมสอดคลองกับมาตรา ๕ 
วรรคหน่ึง ไปยังประธานศาลฎีกาหรือหัวหนาสํานักตุลาการศาลทหาร เพ่ือใหท่ีประชุมใหญศาลฎีกา
หรือท่ีประชุมใหญตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุด แลวแตกรณี พิจารณาวินิจฉัยไดเลย 
แตในกรณีที่คู ความในคดีโตแยงวาบทบัญญัติแหงกฎหมายที่จะใชบังคับแกคดีใดไมสอดคลองกับ
มาตรา ๕ วรรคหนึ่งนั้น อาจเปนกรณีที่คูความใชสิทธิโตแยงเพื่อประวิงคดีใหลาชาโดยเจตนาไมสุจริต 
ดังนั้น กฎหมายจึงไดกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมไววา 
 (๑)  คูความตองโตแยงพรอมดวยเหตุผล 
 (๒)  ศาลเหน็วาเปนเหตอุนัสมควรวาบทบญัญตัแิหงกฎหมายน้ันไมสอดคลองกับมาตรา ๕ วรรคหนึง่ 
 (๓)  ยังไมมีคําวินิจฉัยของที่ประชุมใหญศาลฎีกาหรือที่ประชุมใหญตุลาการพระธรรมนูญ
ในศาลทหารสูงสุดเกี่ยวกับบทบัญญัตินั้นมากอน 
 ดังนั้น หากคูความเพียงแถลงขอหรือโตแยงโดยไมมีเหตุผลอันสมควร หรือเคยมีคําวินิจฉัย
ของท่ีประชุมใหญของศาลฎีกาหรือท่ีประชุมใหญของตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุด
เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้นมาแลว กรณียอมไมตองดวยเงื่อนไขครบถวนตามมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง 
ที่ศาลยุติธรรม หรือศาลทหาร แลวแตกรณี จะตองสงความเห็นไปใหวินิจฉัยกอนแตอยางใด
 อยางไรก็ดี มีประเด็นที่ควรพิจารณาตอไปวา ในกรณีที่ศาลชั้นตนเห็นวาขอโตแยงของคูความ
ไมเขาหลักเกณฑหรือเง่ือนไขที่ศาลจะสงความเห็นไปใหท่ีประชุมใหญพิจารณาวินิจฉัย และมีคําส่ัง
ยกคํารองของคูความแลว คูความทีไ่มเหน็ดวยจะใชสทิธอุิทธรณหรอืฎกีาไดหรอืไม ในกรณเีชนนีเ้หน็วา 
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รางพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย พ.ศ. .... กับการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย

จุลนิติ

คาํสัง่ของศาลชัน้ตนทีย่กคํารองของคูความดงักลาว เปนคาํสัง่ระหวางพิจารณาทีไ่มทาํใหคดเีสร็จสาํนวน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๙๖ ซึ่งหามมิใหอุทธรณคําส่ังน้ันจนกวาจะมี
คําพิพากษาหรือคําสั่งในประเด็นสําคัญ และมีอุทธรณคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นดวย๗

 ๒. การตรวจสอบการออกกฎหมายลําดับรองภายในกําหนดเวลาตามกฎหมาย
  โดยท่ีกฎหมายบางฉบับอาจมบีทบัญญตัเิพยีงวางหลักการไวเทานัน้ สวนรายละเอียดจะกาํหนด 
ใหหนวยงานผูบังคับใชกฎหมายดําเนินการออกเปนกฎหมายลําดับรอง หรือที่เรียกโดยทั่วไปวา “กฎ” 
ซึ่งตามรางพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
พ.ศ. .... ไดนยิามความหมายไวในมาตรา ๓ วา ““กฎ” หมายความวา กฎตามกฎหมายวาดวยวิธปีฏบิตัิ
ราชการทางปกครอง บรรดาทีม่ผีลใหเกิดภาระแกประชาชน หรอืการไมปฏิบตัติามจะมผีลใหตองรบัโทษ
หรอืเสยีสิทธิหรอืกระทบตอสถานะของบคุคล”๘ โดยกฎหมายมกัจะบัญญัตใินลกัษณะวา การขออนญุาต
หรืออนุญาต หรือการปฏิบัติตามกฎหมายน้ัน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขท่ีจะ
กําหนดไวใน “กฎ” ซึ่งจะออกในภายหลัง แตเมื่อกฎหมายแมบทไดผานกระบวนการตราออกมา
ใชบงัคบัแลว หนวยงานของรฐัผูบังคบัใชกฎหมายกลับละเลยเพิกเฉยไมรบีดาํเนินการออกกฎดงักลาว 
เพื่อใหการเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด อันเปนเหตุใหประชาชนไมสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย 
หรอืไดรบัสทิธปิระโยชนจากกฎหมายนัน้ได ดงันัน้ รางพระราชบัญญตัหิลกัเกณฑการจัดทาํรางกฎหมาย
และประเมินผลสมัฤทธิข์องกฎหมาย พ.ศ. .... มาตรา ๒๒ จงึกาํหนดบทคุมครองสทิธขิองประชาชน
จากขอบกพรองของรฐั และอาํนาจของศาลในการตรวจสอบการออกกฎหมายลาํดับรองภายในกาํหนด
เวลาตามกฎหมายไว ดังนี้
  ๒.๑ การหามมใิหใชกฎหมายในทางทีเ่ปนผลรายแกบคุคล จนกวาเจาหนาท่ีของรฐัจะออกกฎ 
หรือพรอมที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กําหนดไวในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง๙ ซึ่งสรุปเปนแผนภูมิได ดังนี้

 ๗เพิ่งอาง, น. ๗.
 ๘พระราชบญัญัตวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ไดกาํหนดนยิามความหมายของคําวา “กฎ” ไวในมาตรา ๕ วา 
“กฎ” หมายความวา พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ขอบัญญัติทองถิ่น ระเบียบ ขอบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มี
ผลบังคับเปนการทั่วไป โดยไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดหรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ.
 ๙รางพระราชบัญญตัหิลกัเกณฑการจดัทาํรางกฎหมายและประเมนิผลสัมฤทธิข์องกฎหมาย พ.ศ. .... มาตรา ๒๒ วรรคหน่ึง 
  “มาตรา ๒๒ การจัดทํารางกฎหมายใดที่จะกําหนดใหมีโทษอาญา โทษทางปกครอง หรือสภาพบังคับที่เปนผลรายอ่ืน
แกผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม หรือมีบทบัญญัติที่กําหนดใหการขออนุญาตหรืออนุญาตหรือการปฏบิัติตามกฎหมายนั้นตองเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่จะกําหนดไวในกฎซึ่งจะออกในภายหลัง ในรางกฎหมายนั้นตองมีบทบัญญัติที่หามมิใหใชบทบัญญัติ
ดงักลาวในทางทีเ่ปนผลรายแกบคุคลจนกวาเจาหนาทีข่องรฐัจะพรอมทีจ่ะปฏบิตัติามกฎหมาย หรอืจนกวาจะมกีารออกกฎดงักลาวแลว”
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๘๑

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

  ๒.๒  การส้ินผลบังคับใชของกฎหมาย ในกรณีท่ีรัฐมิไดออกกฎ หรือดําเนินการเพ่ือให
ประชาชนสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได กําหนดไวในมาตรา ๒๒ วรรคสอง๑๐ ซึ่งสรุปเปนแผนภูมิได 
ดังนี้

      จากแผนภูมิแสดงการสิ้นผลบังคับใชของกฎหมายตามมาตรา ๒๒ วรรคสองดังกลาว 
มีขอสังเกตที่ควรพิจารณาเปนสําคัญวา คําวา “...ใหบทบัญญัติดังกลาวเปนอันสิ้นผลบังคับ...” นั้น 
หมายความถงึ เฉพาะบทบญัญตัทิีก่าํหนดใหตองออกหลกัเกณฑ วธิกีาร หรอืเงือ่นไขทีจ่ะกาํหนดไว
ในกฎซึง่จะออกในภายหลงัเทานัน้ ทีจ่ะสิน้ผลบงัคบัใช หาใชวาจะสิน้ผลบงัคบัใชทัง้ฉบบัหรอืกระทบ
ไปถึงบทบัญญัติอื่น ๆ ในกฎหมายนั้นซึ่งไดมีการออกกฎไปถูกตองครบถวนแลว รวมถึงคําวา “กฎ” 
ยังหมายความถึงเฉพาะกฎตามคํานิยามในมาตรา ๓ คือ กฎที่มีผลใหเกิดภาระแกประชาชน หรือ
การไมปฏิบัติตามจะมีผลใหตองไดรับโทษ หรือเสียสิทธิหรือกระทบตอสถานะของบุคคลเทานั้น
      นอกจากน้ี เน่ืองจากการกําหนดใหการส้ินผลบังคับใชของกฎหมายตามมาตรา ๒๒ 
วรรคสอง มีวัตถุประสงคเพื่อเปนมาตรการคุมครองสิทธิประชาชนในการปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนั้น 
การท่ีรฐัละเลยหรอืบกพรองไมออกกฎมาอนุวตักิารตามกฎหมายแม จงึไมควรสงผลกระทบตอสทิธปิระโยชน
ของบุคคลตามกฎหมายแม บทบัญญัติในมาตราน้ีจึงไดคุมครองสิทธิประโยชนของประชาชนหรือกําหนด
เปนขอยกเวนวา “ในกรณีท่ีบทบัญญัติในเร่ืองน้ันใหสิทธิประโยชนแกประชาชน ใหบทบัญญัติดังกลาว
มีผลบังคับไดโดยไมตองมีกฎหรือดําเนินการดังกลาว”

 ๑๐รางพระราชบญัญตัหิลกัเกณฑการจดัทาํรางกฎหมายและประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมาย พ.ศ. .... มาตรา ๒๒ วรรคสอง
   “กฎหมายใดที่กําหนดใหตองมีการออกกฎหรือกําหนดใหรัฐตองดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด เพื่อที่ประชาชนจะสามารถ
ปฏิบัติตามกฎหมายหรือไดรับสิทธิประโยชนจากกฎหมายนั้นได หากมิไดมีการออกกฎดังกลาวหรือยังมิไดดําเนินการนั้นภายใน
ระยะเวลาสองปนับแตวันที่กฎหมายน้ันมีผลใชบังคับ และบทบัญญัติในเร่ืองนั้นกอภาระหรือเปนผลรายตอประชาชน ใหบทบัญญัติ
ดังกลาวเปนอันสิ้นผลบังคับ แตในกรณีท่ีบทบัญญัติในเรื่องนั้นใหสิทธิประโยชนแกประชาชน ใหบทบัญญัติดังกลาวมีผลบังคับได
โดยไมตองมีกฎหรือดําเนินการดังกลาว ทั้งนี้ ระยะเวลาสองปดังกลาวคณะรัฐมนตรีจะมีมติขยายออกไปอีกก็ไดแตไมเกินหนึ่งป และ
ตองมีมติกอนที่จะครบกําหนดเวลาสองปดังกลาว”.
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑๘๒

รางพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย พ.ศ. .... กับการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย

จุลนิติ

  ๒.๓  การใหศาลตรวจสอบการสิ้นผลบังคับใชของกฎหมาย 
      เนื่องจากในทางปฏิบัติอาจจะมีประเด็นปญหาขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายโตเถียงกัน
ในคดีวากรณีตองดวยหลักเกณฑและเง่ือนไขตามมาตรา ๒๒ วรรคสองหรือไม หรือบทบัญญัติ
แหงกฎหมายเปนอันสิ้นผลบังคับใชแลวหรือไม เพียงใด มาตรา ๒๒ วรรคสาม วรรคสี่ วรรคหา และ
วรรคหก๑๑ จงึไดกาํหนดกระบวนการใหศาลยตุธิรรม ศาลปกครอง หรอืศาลทหาร ดาํเนนิการตรวจสอบ
และวินิจฉัยช้ีขาด ตลอดจนกําหนดการประกาศคําวินิจฉัยและผลของการสิ้นผลบังคับใชกฎหมายไว 
ซึ่งสรุปเปนแผนภูมิได ดังนี้

 ๑๑รางพระราชบัญญัตหิลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย พ.ศ. .... มาตรา ๒๒ วรรคสาม 
วรรคสี่ วรรคหา และวรรคหก บัญญัติวา 
   “ในการที่ศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองจะใชบทบัญญัติตามวรรคสองบังคับแกคดีใด ถาศาลเห็นเองหรือคูความโตแยง
พรอมดวยเหตุผลและศาลเห็นวาเปนเหตุผลอันสมควร ใหศาลสงความเห็นตอประธานศาลฎีกาเพื่อเสนอตอท่ีประชุมใหญศาลฎีกา 
หรือประธานศาลปกครองสูงสุด เพ่ือเสนอตอท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด แลวแตกรณี เพ่ือวินิจฉัย ในระหวางนั้น 
ใหศาลดําเนนิการพจิารณาตอไปได แตใหรอการพพิากษาคดีไวชัว่คราวจนกวาจะมีคาํวินจิฉัยของทีป่ระชุมใหญศาลฎีกา หรือท่ีประชุมใหญ
ตลุาการในศาลปกครองสงูสดุ แลวแตกรณี
   ความในวรรคสามใหใชบังคับกับคดีที่อยูในอํานาจศาลทหารดวยโดยอนุโลม โดยใหหัวหนาสํานักตุลาการทหารเสนอเร่ือง
ตอประธานศาลฎีกา เพื่อดําเนินการตอไป และเมื่อที่ประชุมใหญศาลฎีกามีคําวินิจฉัยอยางไร ใหศาลทหารดําเนินการไปตามวรรคหา
เม่ือท่ีประชุมใหญศาลฎีกา หรือท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ไดมีคําวินิจฉัยวา บทบัญญัติแหงกฎหมายในเรื่องใด
เขาลกัษณะท่ีจะเปนอนัสิน้ผลบังคบัตามวรรคสอง ใหประกาศคาํวนิจิฉยัในสวนทีเ่กีย่วกบัการส้ินผลบังคบัของกฎหมายในราชกจิจานุเบกษา
และใหบทบัญญัติแหงกฎหมายในเรื่องนั้นเปนอันใชบังคับมิได
   คําวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายในเรื่องใดส้ินผลบังคับตามวรรคหา ไมกระทบตอคําพิพากษาของศาลอันถึงท่ีสุดแลว
เวนแตในคดอีาญาใหถอืวาผูซึ่งเคยถกูศาลพพิากษาวากระทาํความผดิตามบทบัญญัตแิหงกฎหมายทีส่ิน้ผลบงัคับดังกลาว เปนผูไมเคย
กระทําความผิดดังกลาว หรือถาผูนัน้ยังรับโทษอยูกใ็หปลอยตวัไป แตทัง้น้ีไมกอใหเกิดสิทธิทีจ่ะเรียกรองคาชดเชย หรือคาเสยีหายใด ๆ”.
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๘๓

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

      จากแผนภูมิแสดงการใหศาลตรวจสอบการสิ้นผลบังคับใชของกฎหมาย โดยเฉพาะ
กรณีของ “ศาลทหาร” นั้น จะพบวา กฎหมายไดกําหนดใหหัวหนาสํานักตุลาการทหารเสนอเรื่องตอ
ประธานศาลฎกีาเพือ่เสนอตอทีป่ระชมุใหญศาลฎกีาวนิจิฉยั อนัเปนการแตกตางจากกรณกีารตรวจสอบ
กฎหมายท่ีไมสอดคลองกับมาตรา ๕ วรรคหน่ึง ซึ่งกฎหมายกําหนดใหที่ประชุมใหญตุลาการ
พระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุดมีอํานาจวินิจฉัยไดเอง ทั้งนี้ เนื่องจากมีเหตุผลในประการที่สําคัญ คือ
      (๑) การตรวจสอบกฎหมายที่ไมสอดคลองกับมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง ตามที่กําหนดไวใน
มาตรา ๖ วรรคสองนั้น จะมีผลเฉพาะคดีท่ีคูความโตแยงกันเทาน้ัน หากที่ประชุมใหญศาลฎีกาหรือ
ทีป่ระชมุใหญตลุาการพระธรรมนญูในศาลทหารสงูสดุวนิิจฉยัวารางกฎหมายไมสอดคลองกบัมาตรา ๕ 
วรรคหนึ่ง เพราะกฎหมายนั้นหมดความจําเปน ไมสอดคลองกับสภาพการณ หรือเปนอุปสรรคตอ
การดาํรงชวีติหรอืการประกอบอาชีพของประชาชนแลว กจ็ะเกดิผลผกูพนัเฉพาะตวัจาํเลยในคดเีรือ่งนัน้
วาศาลจะไมลงโทษ หรือลงโทษนอยกวาตามท่ีกฎหมายกําหนดไวก็ได แตตามมาตรา ๒๒ เปนการ
ตรวจสอบความส้ินผลบังคับใชของกฎหมาย อันสืบเนื่องมาจากหนวยงานผูบังคับใชกฎหมาย
ไมดําเนินการออกกฎอันเปนกฎหมายลําดับรองออกมาใชบังคับภายในกรอบระยะเวลา ซึ่งผล
แหงคําวินิจฉัยของที่ประชุมใหญศาลฎีกาหรือที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดนั้น 
มิไดมีผลผูกพันเฉพาะคูความในคดีเทาน้ัน หากแตการส้ินผลบังคับใชกฎหมายน้ันมีผลผูกพัน
ไปยงัประชาชนทกุคนโดยทัว่ไปดวย ดงันัน้ มาตรา ๒๒ วรรคหา จงึกาํหนดใหมกีารประกาศคาํวนิจิฉยั
ในสวนที่เกี่ยวกับการสิ้นผลบังคับของกฎหมายในราชกิจจานุเบกษา และใหบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ในเรื่องนั้นเปนอันใชบังคับมิได
      (๒) ทัง้ศาลยตุธิรรมและศาลทหารจะใชกฎหมายทีม่โีทษอาญา เชน ประมวลกฎหมายอาญา 
หรือพระราชบัญญตัวิาดวยความผิดอาญาตาง ๆ  อนัเปนกฎหมายอาญาสารบัญญตัเิหมอืนกนั เพียงแต
จัดระบบศาลแตกตางกันขึ้นอยูกับตัวผูกระทําความผิดวาเปนราษฎร หรือเปนขาราชการทหารเทานั้น 
ดงันัน้ เพ่ือใหเกิดความเปนเอกภาพแหงการส้ินผลบังคับใชของกฎหมายท่ีหนวยงานของรัฐผูบังคับใช
กฎหมายไมออกกฎมาใชบังคับภายในกรอบเวลา จึงสมควรกําหนดใหที่ประชุมใหญศาลฎีกา
เปนเพียงองคกรเดียวที่จะทําหนาที่พิจารณาวินิจฉัย
      สาํหรบั “ผลของคําวนิจิฉยัวาบทบญัญัตแิหงกฎหมายในเรือ่งใดสิน้ผลบงัคบัใช” นัน้ 
มาตรา ๒๒ วรรคหก กําหนดใหไมกระทบตอคําพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดแลว เวนแตในคดีอาญา
ใหถอืวาผูซึง่เคยถกูศาลพพิากษาวากระทาํความผดิตามบทบญัญตัแิหงกฎหมายทีส่ิน้ผลบงัคบัใชดงักลาว 
เปนผูไมเคยกระทําความผดิดงักลาวเลย หรอืถาผูนัน้ยงัรบัโทษอยูกใ็หปลอยตวัไป แตทัง้นี ้ไมกอใหเกดิ
สิทธิที่จะเรียกรองคาชดเชย หรือคาเสียหายใด ๆ
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รางพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย พ.ศ. .... กับการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย

จุลนิติ

  จากน้ัน นายอรรถสิทธ์ิ กันมล ผูอํานวยการ
กองพัฒนากฎหมาย สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา 
และนายจุมพล ศรีจงศิริกุล นักกฎหมายกฤษฎีกา
กองพัฒนากฎหมาย สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา 
ไดใหขอมูลเก่ียวกับสภาพปญหาและอุปสรรค รวมท้ัง
หลักการและสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ
หลกัเกณฑการจัดทาํรางกฎหมายและประเมนิผลสมัฤทธิ์
ของกฎหมาย พ.ศ. .... วา หากจําแนก “สภาพปญหา
และอุปสรรค” เกีย่วกบักฎหมายท่ีเกดิขึน้แลว อาจแบง
ออกไดเปน ๗ กรณี คือ 
  ๑. ปญหาเกีย่วกบัการมกีฎหมายเปนจํานวนมาก 
โดยขณะนีม้กีฎหมายในระดบัพระราชบญัญตัปิระมาณ 
๑,๑๐๐ ฉบับ๑๒

 ๒. ปญหาเกีย่วกบัการมกีฎหมายออกมาแลวแตยงัใชบงัคับไมได เน่ืองจากยงัไมมกีารออกกฎ
หรือไมมีการดําเนินการที่เกี่ยวของเพื่อใหประชาชนสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได
 ๓. ปญหาเกี่ยวกับกฎหมายลาสมัยหรือไมสอดคลองกับสภาพการณที่เปลี่ยนแปลงไป
  ๔. ปญหาเก่ียวกับกระบวนการรางกฎหมาย เชน ในการรับฟงความคิดเห็นอาจจะมีปญหา
เกี่ยวกับการรับฟงที่ไมไดมาจากผูเกี่ยวของหรือกลุมผูมีสวนไดเสียที่แทจริง ความเหมาะสมของวิธีการ
ในการรบัฟง การใหขอมลูทีเ่พยีงพอ ประเดน็ในการรบัฟง การนาํความคดิเหน็มาประกอบการพจิารณา 
และความจรงิใจของหนวยงานทีร่บัฟงความคดิเห็น หรอืในการตรวจสอบความจาํเปนในการตรากฎหมาย 
ปจจุบันจะเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๐ และการออกกฎหมายจะเปนไป
เพื่อแกไขปญหาเร่ืองดวนหรือตามนโยบายท่ีไมมีการวิเคราะหอยางจริงจัง รวมทั้งหนวยงานที่เสนอ
รางกฎหมายยังไมมีความจริงใจในการวิเคราะหเทาที่ควร
 ๕. ปญหาเกีย่วกบัเนือ้หาของรางกฎหมาย ทีม่กีารกําหนดเก่ียวกับระบบคณะกรรมการ ระบบ
อนุญาต โทษอาญา ดุลพินิจของเจาหนาที่ และระยะเวลาการดําเนินการในกฎหมายเปนจํานวนมาก
ซึ่งเปนการสรางขั้นตอนหรือภาระแกประชาชนจนเกินสมควร
 ๖. ปญหาเก่ียวกับการตรวจสอบภายหลังกฎหมายมีผลใชบังคับ โดยปจจุบันจะเปนไปตาม
พระราชกฤษฎกีาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึง่การประเมินความสมัฤทธิผล
ของการมกีฎหมาย และการประเมนิตนทนุหรอืคาใชจายในการบังคบัการใหเปนไปตามกฎหมาย รวมท้ัง
การประเมินความคุมคาของการบรรลุวัตถุประสงคของกฎหมายกับภาระที่เกิดข้ึนกับประชาชน
และทรัพยากรที่ใชในการบังคับการตามกฎหมาย ยังไมเปนไปอยางชัดเจนและจริงจัง

 ๑๒สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา, เอกสารประกอบการสมัมนา เร่ือง “รางพระราชบญัญตัหิลักเกณฑการจดัทํารางกฎหมาย
และการประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมาย พ.ศ. .... กบัการปฏริปูประเทศดานกฎหมาย”, ๒๕๖๑, น. ๖.
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๘๕

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 ๗. ปญหาเกี่ยวกับการเขาถึงและเขาใจกฎหมายของประชาชน โดยปญหาของ “การเขาถึง” 
คือ การมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หนังสือเวียน และหนังสือสั่งการเปนมีจํานวนมาก และมี
ความซับซอน รวมทั้งไมมีการเผยแพรเปนการทั่วไป ตลอดจนชาวตางชาติไมสามารถรูกฎหมายไทยได
สวนปญหาของ “ความเขาใจ” คอื ภาษากฎหมายเขาใจไดยาก และแตละเรือ่งอาจเกีย่วของกบักฎหมาย
หลายฉบับและหลายระดับ
 ดงันัน้ เพือ่เปนการแกไขปญหาและอปุสรรคทีเ่กดิขึน้ดงักลาว รวมทัง้เปนการกาํหนดหลกัเกณฑ
หรือกลไกในการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย เพื่อใหสอดคลองกับ
มาตรา ๗๗ และมาตรา ๒๕๘ ค. ดานกฎหมาย (๑) ของรฐัธรรมนูญ สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
จึงไดยกรางพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
พ.ศ. .... ขึ้น โดยมีหลักการสําคัญที่แบงออกไดเปน ๔ สวน ดังนี้
 สวนที่ ๑ หลักการทั่วไปในทางกฎหมาย ประกอบดวย ๓ เรื่อง ไดแก
 (๑)  หลักการมีกฎหมายเทาที่จําเปน
 (๒)  การพฒันากฎหมายใหสอดคลองกบัสภาพการณ ยกเลกิหรอืปรบัปรงุกฎหมายทีห่มดความจาํเปน 
หรือที่เปนอุปสรรคตอการดํารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน
 (๓)  การสรางความเขาใจและการเขาถึงกฎหมายไดโดยงายของประชาชน
 สวนที่ ๒ กระบวนการตรากฎหมายและการตรวจสอบรางกฎหมาย ประกอบดวย ๔ เร่ือง ไดแก
 (๑)  การตรวจสอบความจําเปนในการตรากฎหมาย
 (๒)  การรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ
 (๓)  การวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
 (๔)  การเปดเผยผลการรับฟงความคดิเหน็และการวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกดิขึน้จากกฎหมาย
 สวนที่ ๓ การควบคุมและตรวจสอบเน้ือหาของรางกฎหมาย โดยกําหนดใหมีการพิจารณา
เก่ียวกับระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ การกําหนดโทษอาญา การใชดุลพินิจของเจาหนาท่ีของรัฐ 
และการกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ ในกฎหมาย
 สวนที่ ๔ การประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย โดยกําหนดใหมีการประเมินผลการบังคับใช
กฎหมายและกฎภายหลังมีผลใชบังคับแลว ซึง่จะตองพจิารณาวาไดผลตรงตามวตัถปุระสงคของการตรา
กฎหมายนัน้มากนอยเพียงใด คุมคากับภาระที่เกิดขึ้นแกรัฐและประชาชนหรือไม และมีผลกระทบอื่น
อันกอใหเกิดความไมเปนธรรมแกประชาชนหรือไม เพียงใด

 สําหรับสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. .... สามารถสรุปเปนประเด็นได ดังนี้
 ๑.   กฎหมายที่อยูในบังคับของพระราชบัญญัติ
   รางพระราชบญัญตัฉิบบันีไ้ดกาํหนดใหนาํหลกัเกณฑเกีย่วกบัการจดัทาํรางกฎหมายไปใชกบั 
“กฎหมาย” ซึง่หมายถงึ พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนญู พระราชบัญญัติ และประมวลกฎหมาย๑๓

 ๑๓รางพระราชบญัญตัฯิ ไดนยิามความหมายของคาํวา “กฎหมาย” ไวในมาตรา ๓ วา “กฎหมาย” หมายความวา พระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ และประมวลกฎหมาย.
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รางพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย พ.ศ. .... กับการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย

จุลนิติ

รวมถึงกฎท่ีกําหนดในกฎกระทรวงดวย๑๔ สวนหลักเกณฑเก่ียวกับการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย
ใหนําไปใชทั้งกับ “กฎหมาย” และ “กฎ”๑๕

 ๒. หนวยงานของรัฐที่อยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัติ
  รางมาตรา ๓ ไดกําหนดให “หนวยงานของรัฐ” หมายความวา หนวยงานที่เปนของรัฐ 
ไมวาจะเปนสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือในรูปแบบอื่นใด และไมวาจะเปนองคกร
ในฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ ฝายตุลาการหรือเปนองคกรอิสระหรือองคกรอัยการ
 ๓.  กรณีมีกฎหมายใดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการรับฟงความคิดเห็นหรือ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ ใหดําเนินการตามกฎหมายนั้น 
  เชน มาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญตัสิงเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอมแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ 
ไดกาํหนดใหจดัทํารายงานการประเมินผลกระทบสิง่แวดลอมสําหรับโครงการ กจิการหรอืการดาํเนินการ
ที่มีผลกระทบหรืออาจกระทบตอสิ่งแวดลอม ซึ่งประกอบดวยเรื่องการมีสวนรวมของประชาชน
ไวเปนการเฉพาะ ก็ใหดําเนินการดังกลาวตามกฎหมายนั้น 
 ๔. การดําเนินการไมครบถวนตามพระราชบัญญัติ ไมทําใหการจัดทํารางกฎหมายนั้นเสียไป
  รางมาตรา ๘ วรรคหนึง่ กาํหนดใหการจดัทาํรางกฎหมายของหนวยงานของรฐั หากไดดาํเนนิการ
ตามท่ีบญัญัตใินพระราชบญัญัตนิีใ้นสวนทีเ่ปนสาระสําคญัแลว แมจะไมครบถวนตามพระราชบัญญัตนิี้ 
ก็ไมทําใหการจัดทํารางกฎหมายนั้นเสียไป 
 ๕. การรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ
  เพือ่ใหหนวยงานของรฐัเขาใจสภาพปญหาและอปุสรรคทีเ่กดิขึน้หรือจะเกิดขึน้ รวมทัง้ภาระ
หรอืประโยชนทีจ่ะเกิดขึน้กบัประชาชนจากการออกกฎหมายฉบบันัน้ ตลอดจนเพือ่นาํขอมลู ความเหน็ 
หรือขอเสนอแนะจากผูเก่ียวของมาประกอบการตัดสินใจในการออกกฎหมาย จงึจําเปนตองกําหนดให
มกีารรบัฟงความคดิเหน็ของผูเก่ียวของ๑๖ โดยรางพระราชบญัญัตไิดวางหลักเกณฑการรบัฟงความคดิเหน็
ไววา หนวยงานของรัฐตองประกาศวิธีการและกําหนดระยะเวลาการรับฟงความคิดเห็นท่ีเหมาะสม
รวมทัง้ตองใหขอมูลท่ีเพียงพอแกประชาชนเพือ่ใชประกอบการใหความคิดเหน็ เม่ือรับฟงความคดิเหน็แลว 
ตองนําผลการรับฟงความคิดเห็นมาใชประกอบการพิจารณาจัดทํารางกฎหมาย รวมทั้งจัดทําสรุป
ผลการรับฟงความคิดเห็น ซึ่งจะเปนเอกสารท่ีตองเสนอคณะรัฐมนตรีและใชเปนเอกสารประกอบ
การพิจารณารางกฎหมายในชั้นการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาและรัฐสภาตอไป

 ๑๔รางพระราชบญัญตัฯิ มาตรา ๓ วรรคหา ไดกาํหนดใหนาํมาใชบงัคับแกการจดัทาํรางกฎทีก่าํหนดในกฎกระทรวงดวยโดยอนโุลม.  
 ๑๕รางพระราชบัญญัติฯ  ไดนิยามความหมายของคําวา “กฎ” ไวในมาตรา ๓ วา “กฎ” หมายความวา กฎตามกฎหมายวาดวย
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง บรรดาท่ีมีผลใหเกิดภาระแกประชาชน หรือการไมปฏิบัติตามจะมีผลใหตองรับโทษหรือเสียสิทธิหรือ
กระทบตอสถานะของบุคคล.
 ๑๖รางพระราชบัญญัติฯ  ไดนิยามความหมายของคําวา “ผูเกี่ยวของ” และคําวา “องคกรที่เกี่ยวของ” ไวในมาตรา ๓ วา
    “ผูเกี่ยวของ” หมายความวา ผูซึ่งมีหรืออาจมีสิทธิหรือหนาที่ หรือไดรับหรืออาจไดรับผลกระทบจากรางกฎหมาย กฎหมาย 
หรือกฎ อันมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
    (๑) ผูประกอบการ บคุคล หรอืกลุมบคุคลซึง่อาจมสีทิธหิรอืหนาที ่หรอืไดรบัหรอือาจไดรบัผลกระทบ รวมทัง้องคกรทีเ่กีย่วของ
    (๒) กลุมบคุคลหรือชมุชนซ่ึงอยูในพ้ืนทีท่ีไ่ดรบัหรอือาจไดรบัผลกระทบ รวมทัง้องคกรทีเ่กีย่วของซึง่มวีตัถปุระสงคกระทาํการ
เพื่อประโยชนของกลุมบุคคลหรือชุมชนดังกลาว
     (๓) หนวยงานของรัฐซึ่งมีภารกิจเกี่ยวของหรือที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ที่ไดรับหรืออาจไดรับผลกระทบ
     (๔) ผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น
   “องคกรท่ีเกี่ยวของ” หมายความวา สมาคมหรือมูลนิธิจัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย สภาหรือนิติบุคคล
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย เฉพาะที่ไดรับหรืออาจไดรับผลกระทบจากรางกฎหมาย.
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 ๖.  การตรวจสอบความจําเปนและการวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
  เพ่ือใหการออกกฎหมายเปนไปเพียงเทาท่ีจําเปน และเปนกรณีท่ีไมสามารถใชมาตรการ
หรือวิธีการอ่ืนใดนอกจากการตราเปนกฎหมาย รวมท้ังไมเปนการสรางภาระแกประชาชนเกินความจําเปน 
ตลอดจนคุมคากบัภาระทีเ่กดิขึน้แกรฐัและประชาชน จงึจาํเปนตองกาํหนดใหมกีารตรวจสอบความจําเปน
และการวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย โดยในการวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากกฎหมาย กําหนดใหอยางนอยตองวิเคราะหวาประชาชนหรือรัฐไดประโยชนอะไรจากกฎหมาย 
ประชาชนมภีาระหรอืเกดิอปุสรรคใดเพิม่ขึน้บาง ผูไดรบัผลกระทบหรอือาจไดรบัผลกระทบคอืใครบาง 
มผีลกระทบตองบประมาณ เศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอม หรอืผลกระทบอืน่ทีส่าํคญัหรอืไม อยางไร รวมทัง้
วิธีการเยียวยาผูไดรับผลกระทบ (ถามี) ทั้งนี้ ผลกระทบดังกลาวอาจคํานวณไดจากภาระคาใชจาย
รายมาตรการตามหลัก “Standard Cost Model” ซึง่เปนการนาํภาระคาใชจายทีเ่กดิขึน้จากการปฏบิตัิ
ตามกฎหมาย เชน คาธรรมเนียมใบอนุญาต คาแรงของเจาหนาที่ผูพิจารณาคําขออนุญาต คาฝกอบรม
เพื่อสรางความรูความเชี่ยวชาญในการดําเนินการ และคาใชจายในการซื้อหรือจัดหาอุปกรณใหได
ตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนด เปนตน มาคํานวณหาผลกระทบ ซึง่จะแสดงเปนขอมลูวาการดาํเนนิการ
ตามมาตรการทีก่าํหนดไวในรางกฎหมายนัน้มคีาใชจายตอชัว่โมงคดิเปนจาํนวนเงนิเทาไร ระยะเวลาทีใ่ช
ดาํเนนิการกีช่ัว่โมง และแตละปตองดาํเนนิการกีค่ร้ัง สวนการตรวจสอบความจาํเปนในการตรากฎหมาย 
กําหนดใหตองดําเนินการอยางเขมขนและปรับปรุงการกรอกขอมูลใหกระชับยิ่งขึ้น รวมท้ังกําหนด
ประเด็นท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตองตรวจสอบเพิม่เติมในช้ันการตรวจพิจารณารางกฎหมาย
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รางพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย พ.ศ. .... กับการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย

จุลนิติ

 ๗. การตรวจสอบเนื้อหาของรางกฎหมาย 
  เพ่ือควบคมุเนือ้หาของรางกฎหมายใหเปนกฎหมายทีด่ี ไมสรางภาระแกประชาชนเกินความ
จําเปนตามหลักการของมาตรา ๗๗ รางพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงมีบทบัญญัติวาดวยการตรวจสอบ
เน้ือหาของรางกฎหมายขึ้นเปนหมวดหนึ่งโดยเฉพาะ เพ่ือเปนแนวทางในการยกรางกฎหมายของ
หนวยงานของรัฐ หรือสําหรับใชตรวจสอบเน้ือหาของรางกฎหมายท่ีจะจัดทําข้ึน ซึ่งหลักเกณฑสําคัญ
ที่รางพระราชบัญญัติฉบับน้ีกําหนดใหตองมีใน “เน้ือหา” ของรางกฎหมาย ก็คือ ในกรณีการจัดทํา
รางกฎหมายที่จะกําหนดใหมีโทษอาญา โทษทางปกครอง หรือสภาพบังคับที่เปนผลรายอื่นแกผูฝาฝน
หรอืไมปฏิบัตติาม หรอืมบีทบญัญตัทิีก่าํหนดใหการขออนุญาตหรืออนุญาตหรือการปฏิบตัติามกฎหมายนัน้ 
ตองเปนไปตามหลักเกณฑ วธิกีาร หรอืเง่ือนไขทีจ่ะกําหนดไวในกฎซ่ึงจะออกในภายหลงั ในรางกฎหมายนัน้
ตองมีบทบัญญัติที่หามมิใหใชบทบัญญัติดังกลาวในทางท่ีเปนผลรายแกบุคคลจนกวาเจาหนาที่
ของรัฐจะพรอมท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมายหรือจนกวาจะมีการออกกฎดังกลาวแลว รวมท้ังไมให
ใชระบบคณะกรรมการ เวนแตเพ่ือกําหนดนโยบาย หรือกํากับ หรือกําหนดหลกัเกณฑ หรือเพือ่การอ่ืน
ทีจ่าํเปน ท้ังนี ้ในกรณีทีน่าํระบบคณะกรรมการมาใช ใหระบใุหชดัเจนดวยวามตขิองคณะกรรมการ
ผกูพนัหนวยงานทีม่ผีูแทนเปนกรรมการโดยตาํแหนงดวย สวนรางกฎหมายทีม่บีทบัญญัตใิหเจาหนาท่ี
ของรฐัมดีลุพนิจิในการออกคาํสัง่ทางปกครองหรือดาํเนินกจิการทางปกครอง ใหกระทาํไดเทาทีจ่าํเปน 
ทัง้น้ี ในกรณีทีก่าํหนดใหเจาหนาท่ีของรฐัมีดลุพินจิ ใหกาํหนดหลกัเกณฑการใชดลุพินจิและระยะเวลา
ในการดําเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ ที่เปนสาระสําคัญไวในรางกฎหมายใหชัดเจน 

  นอกจากนี ้ยงัมีหลักเกณฑตาง ๆ  ทีก่าํหนดใหหนวยงานของรัฐตองดําเนินการ อาทิ ตองเตรียม
เน้ือหาและจัดทํากฎหมายลําดับรองไปพรอมกับการจัดทํารางกฎหมาย ตองออกกฎหรือดําเนินการ
เพือ่ใหประชาชนสามารถปฏบิตัติามกฎหมายไดภายใน ๒ ป นบัแตวนัทีก่ฎหมายน้ันใชบงัคบั สวนกฎหมาย
ที่ใชบังคับอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ ตองดําเนินการภายใน ๒ ป นับแตวันที่
กฎหมายนี้ใชบังคับ
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 ๘.  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  บทนิยามของคําวา “การประเมินผลสัมฤทธิ์” ตามที่กําหนดไวในรางมาตรา ๓ ไดชี้ใหเห็น
ถงึวตัถปุระสงคของการประเมนิผลสมัฤทธิว์าเปนไปเพือ่ประเมนิผลสมัฤทธิก์ารบงัคับใช “กฎหมาย” 
และ “กฎ” วาไดผลตรงตามวัตถุประสงคของการตรากฎหมายนั้นมากนอยเพียงใด คุมคากับภาระ
ทีเ่กิดขึน้แกรฐัและประชาชนหรอืไม และมีผลกระทบอ่ืนอันกอใหเกิดความไมเปนธรรมแกประชาชน
หรือไม เพียงใด ทั้งนี้ เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวในรางมาตรา ๓๐ คือ การมีกฎหมาย
เพียงเทาที่จําเปน และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจําเปน ลาสมัย หรือไมสอดคลอง
กับสภาพการณ หรือที่เปนอุปสรรคตอการดํารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพเพื่อไมใหเปนภาระแก
ประชาชน การพัฒนากฎหมายใหสอดคลองกับหลักสากลและพันธกรณีระหวางประเทศ การลด
ความซํา้ซอนและขดัแยงกนัของกฎหมาย และการลดความเหลือ่มลํา้และสรางความเปนธรรมในสงัคม 
รวมทั้งการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ
  สําหรับผูรับผิดชอบในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายก็คือ “หนวยงานของรัฐ
ทีร่บัผดิชอบการบงัคบัใชกฎหมาย” แตในกรณีมีหนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบหลายหนวย ใหผูรักษาการ
ตามกฎหมายนัน้เปนผูกาํหนด กรณมีผีูรกัษาการรวมกนัหลายคน ใหผูรกัษาการหารอืรวมกนัเพือ่กาํหนด
ผูรบัผดิชอบ กรณีกฎหมายท่ีไมมีผูรักษาการ ใหนายกรัฐมนตรีเปนผูกําหนด โดยตองประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ทกุรอบระยะเวลา ๕ ป ทีก่ฎหมายนัน้ใชบงัคบั หรอืทกุรอบระยะเวลาอืน่ตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 
หรือเม่ือไดรับหนังสือรองเรียนหรือขอเสนอแนะจากองคกรท่ีเก่ียวของหรือจากประชาชน และหนวยงาน
ของรัฐผูรับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ เห็นวาขอรองเรียนหรือขอเสนอแนะนั้นมีเหตุผลอันสมควร 
หรือเมื่อไดรับขอเสนอแนะจากคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
  สวนขั้นตอนการประเมินผลสัมฤทธิ์นั้น ไดกําหนดใหกระทําตามแนวทางท่ีคณะกรรมการ
พัฒนากฎหมายกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ซึ่งในเบื้องตนไดมีแนวทางวาตองจัดให
มีการรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ และตองประกาศเกี่ยวกับ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายนั้นไวในระบบกลาง รวมทั้งลงขอมูลที่เกี่ยวของ เชน วิธีการ และ
ระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดการรับฟงความคิดเห็นไวในระบบกลางดวย
  นอกจากน้ี ยงักาํหนดใหการประเมนิผลสมัฤทธิต์องคาํนงึถงึความไดสดัสวนระหวางประโยชน
ที่ไดรับจากการบรรลุตามวัตถุประสงคของกฎหมาย เทียบกับภาระของประชาชนและทรัพยากรที่ใช
ในการบังคับการตามกฎหมาย สถิติการดําเนินคดีและการลงโทษอาญาตามกฎหมาย ความสอดคลอง
หรือการอนุวัติการตามพันธกรณีระหวางประเทศที่ประเทศไทยตองปฏิบัติตามภายใตบังคับกฎหมาย
ระหวางประเทศ และเรื่องอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 ๙.  การเขาถึงและเขาใจไดงายของบทบัญญัติของกฎหมาย
รางพระราชบัญญตัฉิบบันีไ้ดกาํหนดใหม ี“ระบบกลาง” ซึง่เปนระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและเครอืขาย
เชือ่มโยงทีจ่ดัทาํขึน้เพือ่เผยแพรขอมลูเกีย่วกบัการจดัทาํรางกฎหมายและการประเมนิผลสมัฤทธิ ์รวมทัง้
การเขาถึงบทบัญญัติของกฎหมายของประชาชน ทั้งนี้ เพื่อใชในการดําเนินการรับฟงความคิดเห็น
ประกอบการจัดทาํรางกฎหมายและการประเมินผลสมัฤทธิ ์การเปดเผยขอมลูเกีย่วกบัการรบัฟงความคดิเหน็
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รางพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย พ.ศ. .... กับการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย

จุลนิติ

การวเิคราะหผลกระทบ และรางกฎหมายทีห่นวยงานของรฐัจัดทําข้ึนหรือท่ีคณะรฐัมนตรเีสนอตอรัฐสภา 
รวมทัง้การรับจดแจงผูเกีย่วของซ่ึงสมควรรบัฟงความคดิเห็น การประกาศรายช่ือกฎหมายและหนวยงาน
ของรัฐท่ีรับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ และเปดเผยผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ที่หนวยงานของรัฐ
จัดทําขึ้น ตลอดจนเปนชองทางในการรับขอรองเรียนหรือขอเสนอแนะจากองคกรท่ีเกี่ยวของ หรือ
ประชาชนวาสมควรยกเลิก ปรับปรุง หรือแกไขเพิ่มเติมกฎหมายใด เปนตน
  นอกจากน้ี เพื่อประโยชนในการใหประชาชนเขาถึงกฎหมายไดอยางท่ัวถึง ยังกําหนดให
หนวยงานของรัฐทีร่บัผดิชอบบังคบัใชกฎหมายตองจดัใหมแีละเผยแพรขอมลูดงัตอไปน้ีไวในระบบกลาง
  (๑)  ตวับทกฎหมายและกฎเกณฑทีอ่ยูในความรบัผดิชอบท่ีครบถวนและเปนปจจบุนั โดยกฎเกณฑ
ดงักลาวใหหมายความถึงพระราชกฤษฎกีา กฎกระทรวง ระเบยีบ ขอบงัคบั ขอกาํหนด ประกาศ หนงัสอืเวยีน 
หนงัสอืสัง่การ คาํสัง่ คาํพพิากษา คาํวนิจิฉยัของศาลหรอืคณะกรรมการ การตคีวามกฎหมาย การตอบ
ขอหารือ หรือแนวปฏิบัติ และใหหมายความรวมถึงเอกสารหรือการส่ังการท่ีเรียกชื่ออยางอื่นท่ีมีผล
ตอการบงัคับใชหรือปฏบิตัติามกฎหมายของหนวยงานของรัฐหรอืประชาชนตามทีค่ณะกรรมการพฒันา
กฎหมายกําหนด
  (๒)  คําแปลของกฎหมายเปนภาษาที่ใชในการทํางานของอาเซียน
  (๓)  คําอธิบายโดยสรุปสาระสําคัญของกฎหมายในลักษณะที่ประชาชนจะสามารถเขาใจได
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 หากจะกลาวโดยสรุปแลว ผูเขียนมีความคิดเห็นวา “รางพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํา
รางกฎหมายและประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมาย พ.ศ. ....” ทีค่ณะกรรมการพฒันากฎหมาย สาํนกังาน
คณะกรรมการกฤษฎกีา ไดจดัทาํขึน้ฉบบันี ้และคณะรฐัมนตรไีดมมีตใิหเสนอตอสภานติบิญัญตัแิหงชาติ
เพ่ือพิจารณาตอไปแลวน้ัน จะเปน “กฎหมายกลาง” ที่กําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย เพื่อใหการดําเนินการตามมาตรา ๗๗ 
และมาตรา ๒๕๘ ค. ดานกฎหมาย (๑) ของรัฐธรรมนูญ เกิดความชัดเจน ซึ่งหนวยงานของรัฐสามารถ
นําไปใชเปนแนวทางในการดําเนินการไดอยางถูกตองและปฏิบัติเปนไปในทศิทางเดียวกัน 
 รวมท้ัง “การรับฟงความคิดเห็นของผูเก่ียวของ” และ “การวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน
จากกฎหมาย” ตามแนวทางท่ีกําหนดไวในรางพระราชบัญญัติจะทําใหประชาชนเขามามีสวนรวม
ในกระบวนการตรากฎหมายไดมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีผลใหหนวยงานของรัฐ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภา 
มีขอมูลหรือความคิดเห็นที่รอบดานซ่ึงมาจากบุคคลทุกภาคสวน ทําใหการจัดทํารางกฎหมายเปนไป
โดยสอดคลองกับความตองการของประชาชนอยางแทจริง และมีขอมูลเก่ียวกับภาระหรืออุปสรรค
ตอการดาํรงชวีติหรอืการประกอบอาชพีของประชาชนอนัเนือ่งมาจากการมกีฎหมายนัน้ หรือรับทราบ
ผลกระทบท่ีมีตองบประมาณ เศรษฐกิจ สงัคม สิง่แวดลอม หรือท่ีสําคัญอ่ืน ๆ  เพ่ือใชประกอบการตัดสินใจ
วาสมควรมีกฎหมายฉบับนั้นหรือไม หรือใชประกอบการพิจารณารางกฎหมายไดในทุกขั้นตอน 
 ในประการท่ีสําคัญ การกําหนดกลไกให “ศาลสามารถใชอํานาจตุลาการในการตรวจสอบกฎหมาย
และการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย” ซึง่เปนหลกัการใหมทีไ่มเคยมกีารบญัญตัไิวในกฎหมาย
ฉบบัใดมากอน และการม ี “ระบบกลาง” เพือ่ใชในการดาํเนนิการรบัฟงความคดิเหน็ประกอบการ
จดัทาํรางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งเปนชองทางในการเผยแพรขอมูลกฎหมาย
รบัขอรองเรยีนหรอืขอเสนอแนะจากองคกรทีเ่กีย่วของ อนัเปนประโยชนตอประชาชนในการตดิตาม 
ตรวจสอบ และเขามามีสวนรวมในการจัดทํารางกฎหมายของหนวยงานของรัฐไดโดยสะดวก
และสามารถเขาถึงบทบัญญัติของกฎหมายไดโดยงายยิ่งขึ้น นั้น ลวนเปนหลักเกณฑและแนวทาง
ที่สําคัญอันจะนําไปสู “การมีกฎหมายท่ีมีคุณภาพและมีกฎหมายเพียงเทาท่ีจําเปน มีการยกเลิก
หรือปรับปรุงกฎหมายท่ีหมดความจําเปนหรือไมสอดคลองกับสภาพการณ หรือที่เปนอุปสรรคตอการ
ดํารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไมชักชาเพื่อไมใหเปนภาระแกประชาชน และประชาชนสามารถ
เขาถึงตัวบทกฎหมายตาง ๆ ไดโดยสะดวกและสามารถเขาใจกฎหมายไดงายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย
ไดอยางถูกตอง” ตามหลักการท่ีมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ และแผนปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย
ไดกําหนดไวบรรลุผลสําเร็จได ดังนั้น จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการตรากฎหมายในระดับ
พระราชบัญญัติเพื่อรองรับการดําเนินการตามบทบัญญัติดังกลาวเพื่อใชบังคับตอไป. 
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คําคม

จุลนิติ๙๒

(หนังสือหนาท่ี - นาทํา จริยธรรมมาตรฐานเพ่ือความเกษมศานตแหงชีวิต ว. วชิรเมธี, หนา ๔)

หนาที่ - นาทํา

หนาที่ของบุตรธิดาตอมารดาบิดา

๑. ทานเลี้ยงเรามาแลวตองเลี้ยงทานตอบ

๒. สนองงานในระบอบของทาน

๓. สืบศานวงศสกลุ

๔. รักษาตนทุนแหงความเปนทายาท

๕. ไมประมาทคอยทําบุญเมื่อทานลวงลับ
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รางกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

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

 *ขอมูล ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑.

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

คณะรัฐมนตรี (ชุดที่มี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา เปนนายกรัฐมนตรี) โดยไดรับการบรรจุเขา
ระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งที่ ๔๗/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม 
๒๕๖๑ ซึง่ทีป่ระชมุสภานิติบัญญัติแหงชาติไดพิจารณารางพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สงัคมแหงชาต ิพ.ศ. .... ในวาระทีห่น่ึง และลงมติรับหลักการแหงรางพระราชบญัญัติดังกลาวไวพิจารณา 
และตั้งคณะกรรมาธกิารวสิามญัขึน้คณะหนึง่ มจีาํนวน ๒๔ คน เพือ่พิจารณา โดยมกํีาหนดการแปรญตัติ
ภายใน ๑๕ วนั และที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณารางพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแตวันที่สภานิติบัญญัติแหงชาติมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 
ชุดนี้  

 ปจจบุนัรางพระราชบญัญตัฉิบบันีอ้ยูระหวางการพจิารณาในวาระทีส่องของคณะกรรมาธกิาร
วิสามัญฯ   

ข. หลักการและเหตุผลประกอบรางพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ พ.ศ. ....

หลักการ
 ปรับปรุงกฎหมายวาดวยการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

เหตุผล
 โดยทีป่จจบุนัสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาตไิดมภีารกจิที่

เพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการจัดทํายุทธศาสตรชาติและกฎหมายวาดวย
แผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ สมควรปรับปรุงโครงสราง หนาที่และอํานาจของ

รางพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ พ.ศ. ....
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รางพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. ....

จุลนิติ

คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติ และสํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ
และสังคมแหงชาติ โดยเปลี่ยนชื่อจากคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนสภา
พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิในทาํนองเดยีวกับพระราชบัญญตัสิภาพฒันาการเศรษฐกิจแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๐๒ ตามที่คุนเคยกัน และเพื่อใหสอดคลองกับภารกิจที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งไดกําหนดหลักเกณฑ
และวธิกีารในการจัดทาํ ตดิตาม และประเมนิผลการดาํเนินการตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติ
เสียใหม เพื่อใหสอดคลองและบูรณาการกับยุทธศาสตรชาติ รวมทั้งแผนการพัฒนาประเทศตาง ๆ 
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

ค. สาระสําคัญโดยสรุป  
 ๑) บทนิยาม (รางมาตรา ๔)
  ในพระราชบัญญัตินี้   
  “การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม” หมายความวา การขยายกําลังและเพิม่ผลการผลิต

ของชาติทุกระดับทั่วทุกทองถิ่น โดยการเพิ่มผลิตภาพและการใชการพัฒนานวัตกรรมในทุกดานและ
ทกุระดบัจากการใชทรพัยากรอยางมปีระสทิธภิาพ การแจกแจงรายไดอยางเปนธรรม การรกัษาเสถยีรภาพ
ทางเศรษฐกิจ การทําใหดขีึน้โดยทัว่ถึงและทดัเทยีมกนัซ่ึงภาวะการศึกษา อนามัย ทีอ่ยูอาศยั โภชนาการ 
และสวัสดิการอื่นของประชาชน ตลอดจนกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการนั้น โดยมุงไปสูการพัฒนาประเทศ
อยางยั่งยืน

      “แผน” หมายความวา รายการเกีย่วกบัการประสานโครงการพฒันาและแผนงานตาง ๆ 
ที่คัดเลือกมาแลวของประเทศหรือของภาคหรือของกิจการบางสาขาบางประเภทในทองถิ่นหนึ่ง
ทองถิ่นใด เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการ และใหสอดคลองกับความสามารถทาง
ดานกําลังเงินและกําลังทรัพยากรอื่น ๆ

  “แผนงาน” หมายความวา ระบบการประสานโครงการพัฒนาที่เก่ียวของกันต้ังแต
สองโครงการขึน้ไป ใหมขีัน้ตอนการดําเนนิงานท่ีสอดคลองสัมพันธกนัในอนัท่ีจะบรรลุวตัถุประสงคและ
เปาหมายที่ตองการ

  “โครงการพัฒนา” หมายความวา โครงการลงทุนเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจหรือสังคม
ที่มีวัตถุประสงคและเปาหมาย ตลอดจนระยะเวลาการดําเนินงานโดยแนชัด ซึ่งจะกระทําโดย
หนวยงานของรัฐหนวยงานหนึ่งหนวยงานใด อันมิใชเปนการบริหารงานตามปกติของหนวยงานนั้น

  “ยุทธศาสตรชาติ” หมายความวา ยุทธศาสตรชาติตามกฎหมายวาดวยการจัดทํา
ยุทธศาสตรชาติ

  “แผนการปฏิรูปประเทศ” หมายความวา แผนการปฏิรูปประเทศตามกฎหมาย
วาดวยแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ

  “หนวยงานของรัฐ” หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมภิาค รฐัวสิาหกิจ 
และหนวยงานอื่นของรัฐ แตไมรวมถึงราชการสวนทองถิ่น
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รางกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

  “รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา 
  (๑) องคการของรฐับาลตามกฎหมายวาดวยการจดัตัง้องคการของรฐับาล กจิการของรฐั

ซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น หรือหนวยงานธุรกิจที่รัฐเปนเจาของ 
  (๒) บรษิทัจาํกดัหรอืบรษิทัมหาชนจาํกดัทีก่ระทรวงการคลงัหรอืรฐัวสิาหกจิตาม (๑) 

มีทุนรวมอยูดวยเกินรอยละ ๕๐  
  ทั้งนี้ ความใน (๑) และ (๒) ไมรวมถึงหนวยงานท่ีประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน

หรือธุรกิจประกันภัย
  “สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
  “เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
  “สภา” หมายความวา สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
  “ประธานสภา” หมายความวา ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
  “กรรมการสภา” หมายความวา กรรมการสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติ
 ๒)  การยกเลิกบทบัญญัติฉบับอื่น (รางมาตรา ๓)  
      กําหนดใหยกเลิกพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑
 ๓)  ผูรักษาการตามกฎหมาย (รางมาตรา ๕)
       กําหนดใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 ๔)  สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (รางมาตรา ๖)
  ๔.๑)  องคประกอบของสภา ประกอบดวย 
    ประธานสภา ๑ คน และกรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกิน ๑๕ คน ซึ่งทรง

พระกรณุาโปรดเกลาฯ แตงตัง้จากบคุคลซึง่มคีวามรูความเชีย่วชาญหรอืมปีระสบการณในทางเศรษฐกจิ
และสังคมตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ และใหปลัดกระทรวงการคลัง เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เลขาธกิารคณะกรรมการขาราชการพลเรอืน เลขาธิการคณะกรรรมการพฒันาระบบราชการ เลขาธกิาร
สภาความม่ันคงแหงชาติ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ และผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย 
เปนกรรมการสภา 

  ๔.๒)  เลขานุการและผูชวยเลขานุการ
       กําหนดใหเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนกรรมการ

สภาและเลขานุการ และใหเลขาธิการแตงตั้งเจาหนาที่สํานักงานไมเกิน ๒ คน เปนผูชวยเลขานุการ
  ๔.๓)  กรรมการสภา
       เพ่ือประโยชนในการดําเนินการตามหนาท่ีและอํานาจของสภา สภาอาจมีมติ

ใหเชิญปลัดกระทรวงหรือหัวหนาสวนราชการที่มีหนาที่และอํานาจโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องที่จะพิจารณา 
หรือผูซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณในทางเศรษฐกิจและสังคมใหเขารวมประชุม
เปนครั้งคราวในฐานะกรรมการสภาดวยก็ได ในกรณีเชนนี้ ใหผูซึ่งไดรับเชิญและมาประชุมมีฐานะเปน
กรรมการสภาสําหรับการประชุมครั้งที่ไดรับเชิญนั้น
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รางพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. ....

จุลนิติ

 ๕) หนาที่และอํานาจของสภา (รางมาตรา ๗)
   (๑) กาํหนดกรอบทศิทางการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศใหสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรชาติ และสภาพการณทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งของประเทศและของโลก
  (๒) จัดทํารางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
  (๓) เสนอแนะ ใหคําปรึกษา และใหความเห็นเกี่ยวกับการขับเคล่ือนการพัฒนา

เศรษฐกจิและสงัคมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาต ิรวมทัง้การแกไขเพิม่เตมิหรอืปรบัปรงุ
กฎหมาย กฎ หรือระเบียบท่ีสงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในดานตาง ๆ ตอนายกรัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรี

  (๔) ใหความเห็น คําปรึกษา และขอเสนอแนะเกี่ยวกับแผนงานและโครงการพัฒนา 
เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

  (๕) พจิารณาขอเสนองบประมาณประจาํปของรฐัวสิาหกจิซึง่มใิชบรษิทัมหาชนจาํกดั 
สําหรับสินทรัพยถาวรท่ีเพ่ิมข้ึนเพ่ือใชในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งจํานวนเงินท่ีใชจาย
เพ่ือการนี้ ไมวาจายจากงบประมาณแผนดิน เงินกูยืม เงินกําไรที่ไดสะสมไว หรือเงินอ่ืนใดก็ตาม
โดยมขีัน้ตอนและหลักเกณฑตามประกาศท่ีสภากาํหนด และนาํเสนอคณะรัฐมนตรพีจิารณาใหความเห็นชอบ

  (๖) แตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด ตามที่
สภามอบหมาย

  (๗) เชิญบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาใหขอเท็จจริง คําอธิบาย ความเห็น หรือคําแนะนําได
เมื่อเห็นสมควร

  (๘)  ปฏิบตักิารอ่ืนตามทีก่ฎหมายกาํหนดใหเปนหนาท่ีของสภา หรือตามทีค่ณะรัฐมนตรี
หรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

  การแตงตั้ง การปฏิบัติหนาที่ และการพนจากตําแหนงของคณะอนุกรรมการตาม (๖) 
ใหเปนไปตามท่ีสภากาํหนด และใหนาํความในมาตรา ๑๑ มาใชบงัคบัแกการประชุมของคณะอนุกรรมการ
ดวยโดยอนุโลม

 ๖) ประธานสภาและกรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ
     ๖.๑)  คุณสมบัติและลักษณะตองหาม (รางมาตรา ๘) 
       (๑) มีอายุไมเกิน ๗๕ ป
    (๒) ไมเปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต
    (๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
    (๔)  ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ

สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
    (๕)  ไมเปนหรือเคยเปนขาราชการการเมือง ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น เวนแตจะไดพนจากตําแหนงมาแลวไมนอยกวา ๒ ป
    (๖) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการหรือท่ีปรึกษาหรือผูดํารงตําแหนงอ่ืนใน

พรรคการเมืองหรือเจาหนาที่พรรคการเมือง เวนแตจะไดพนจากตําแหนงมาแลวไมนอยกวา ๒ ป
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รางกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

    (๗) ไมเคยถูกถอดถอนจากตําแหนงตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
    (๘)  ไมเคยถกูไลออก ปลดออก หรอืใหออกจากราชการ หนวยงานของรฐั หรอื

จากหนวยงานของเอกชน เพราะทุจริตตอหนาที่หรือประพฤติชั่วอยางรายแรง
  ๖.๒)  วาระการดํารงตําแหนง (รางมาตรา ๙)
        ประธานสภาและกรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 

๔ ป โดยเมื่อครบกําหนดตามวาระและยังไมไดแตงตั้งขึ้นใหม ใหประธานสภาหรือกรรมการสภาผูทรง
คุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาประธานสภาหรือ
กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่ ทั้งนี้ประธานสภาหรือกรรมการสภาผูทรง
คณุวฒุซิึง่พนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรบัแตงตัง้อกีได แตจะดาํรงตาํแหนงตดิตอกนัเกนิ ๒ วาระ ไมได 

  ๖.๓)  การพนจากตําแหนงในกรณีอื่น (รางมาตรา ๑๐)  
    ๖.๓.๑) ประธานสภาและกรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงดวยสาเหตุ 

(๑) ตาย (๒) ลาออก หรือ (๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตาม ๖.๑) 
    ๖.๓.๒) ในกรณีท่ีพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหดําเนินการแตงต้ังประธานสภา

หรือกรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงท่ีวาง หรือในกรณีท่ีมีการแตงต้ังกรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ
เพ่ิมข้ึนในระหวางท่ีกรรมการสภาผูทรงคุณวฒุซิึง่แตงตัง้ไวแลวยงัมวีาระอยูในตาํแหนง ใหผูไดรับแตงต้ัง
ดงักลาวอยูในตาํแหนงเทากบัวาระทีเ่หลอือยูของประธานสภาและกรรมการสภาผูทรงคณุวฒุซิึง่ตนแทน
หรือไดรับแตงตั้งไวแลว เวนแตวาระที่เหลืออยูของประธานสภาและกรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิเหลือ
ไมถงึ ๑๘๐ วนั จะไมดาํเนนิการเพือ่แตงตัง้แทนหรอืเพิม่ขึน้กไ็ด และใหสภาประกอบดวยกรรมการสภา
ทั้งหมดที่มีอยู 

    ๖.๓.๓) การดํารงตําแหนงของประธานสภาหรือกรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ
ซึ่งพนจากตําแหนงกอนครบวาระ หรือที่ดํารงตําแหนงแทน หรือที่แตงตั้งเพิ่มขึ้น ถามีกําหนดเวลา
ไมถึง ๑ ป ไมใหนับเปนวาระการดํารงตําแหนงตาม ๖.๒)

 ๗) การกําหนดองคประชุม ประธานในที่ประชุม และเสียงชี้ขาด (รางมาตรา ๑๑) 
  ๗.๑)  การประชมุของสภาตองมกีรรมการสภามาประชมุไมนอยกวาก่ึงหนึง่ของจาํนวน

กรรมการสภาทั้งหมดจึงจะเปนองคประชมุ
  ๗.๒)  ประธานสภาเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานสภาไมมาประชุมหรือไมอยู

ในที่ประชุม ใหกรรมการสภาซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการสภาคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
  ๗.๓)  การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการสภาคนหน่ึงใหมี

เสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เปนเสียงชี้ขาด

 ๘) คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง (รางมาตรา ๑๒) 
  ๘.๑)  การแตงตั้ง 
       การปฏิบัติตามหนาที่และอํานาจของสภาเรื่องใดที่สภาเห็นวามีความจําเปนที่

ตองพจิารณาดาํเนนิการตามภารกจิทีไ่ดรบัมอบหมายเปนพเิศษ หรอืมเีหตอุืน่เพือ่ประโยชนในการปฏบิตัิ
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ตามหนาที่และอํานาจของสภา ใหสภามีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่องเพื่อดําเนินการ
แทนสภาได

  ๘.๒)  องคประกอบคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง ประกอบดวย 
    ประธานกรรมการ ๑ คนและกรรมการอื่นอีกไมเกิน ๕ คน ซึ่งแตงต้ังจาก

กรรมการสภา ในกรณจีาํเปน สภาอาจมีมตใิหเชญิบคุคลซ่ึงมคีวามรูความเชีย่วชาญหรอืมปีระสบการณ
เก่ียวกับเรื่องที่จะพิจารณา ใหเขารวมประชุมเปนครั้งคราวในฐานะกรรมการดวยก็ได ในกรณีเชนนี้
ใหผูซึ่งไดรับเชิญและมาประชุมมีฐานะเปนกรรมการสําหรับการประชุมครั้งท่ีไดรับเชิญน้ัน และให
เลขาธิการแตงตั้งเจาหนาที่สํานักงานทําหนาที่เลขานุการและผูชวยเลขานุการ

  ๘.๓)  มติของสภา
       วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง หนาที่และอํานาจ ตลอดจน

การปฏบิตัหินาทีข่องคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเร่ือง ใหเปนไปตามท่ีสภากําหนด และเมือ่คณะกรรมการ
พเิศษเฉพาะเร่ืองไดมมีติในเร่ืองใดแลว ใหถอืวาเปนมตขิองสภา และใหสาํนักงานดาํเนินการตามมตนิัน้ 
เวนแตสภาจะกําหนดเปนอยางอื่นเฉพาะกรณี

 ๙) การกาํหนดคาตอบแทนของผูดาํรงตาํแหนงตาง ๆ  ในสภาพฒันาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ (รางมาตรา ๑๓) 

    ประธานสภา กรรมการสภา ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานอนุกรรมการ 
อนุกรรมการ เลขานุการ และผูชวยเลขานุการในสภา คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง หรือ
คณะอนุกรรมการ ไดรบัคาตอบแทน คาใชจาย และประโยชนตอบแทนอืน่ใดตามทีค่ณะรัฐมนตรีกาํหนด

   ๑๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (รางมาตรา ๑๔)  
   กาํหนดใหมแีผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาตเิปนแนวทางในการพัฒนาประเทศ

ดานเศรษฐกจิและสงัคมอยางตอเนือ่งในแตละชวงระยะเวลา ๕ ป โดยตองสอดคลองกบัแนวนโยบายแหงรฐั 
ยุทธศาสตรชาติ สภาพการณทางเศรษฐกิจและสังคมท้ังของโลกและของประเทศ ทิศทางการพัฒนา
ประเทศที่เหมาะสม ซึ่งตองเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีการบูรณาการการดําเนินการรวมกัน 
และมุงตอบสนองความเปนอยูทีม่คีวามผาสกุและย่ังยืนของประชาชนท้ังในระดับชาติและระดบัภูมภิาค 
โดยท่ีการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติใหทาํเปนพระบรมราชโองการ และเมือ่ได
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

   ๑๑) กรอบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (รางมาตรา ๑๕)  
    กาํหนดใหสภากําหนดกรอบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึง่อยางนอย

ตองมีเน้ือหาในดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการพัฒนาท่ียั่งยืน ดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลย ีและนวตักรรม ดานการพฒันาเมอืงและภมูภิาค และดานการพฒันาความสามารถในการแขงขนั
ของประเทศ โดยตองจดัใหมกีารรับฟงความคดิเห็นจากประชาชนทกุภาคสวนตามวธิกีารท่ีสภากําหนด 
ซึ่งประชาชนสามารถเขาถึงและแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะไดโดยสะดวกและท่ัวถึง และตอง
มีการแสดงขอมูลที่เพียงพอแกการที่ประชาชนจะเขาใจและสามารถแสดงความคิดเห็นไดดวย
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   ๑๒) คณะกรรมการยกรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (รางมาตรา ๑๖)  
     ๑๒.๑) กําหนดใหสภาแตงตั้งคณะกรรมการยกรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติในแตละดานตามกรอบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติใหครบถวน เพื่อทําหนาที่
ยกรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและเสนอสภาพิจารณา ทัง้นี ้ใหนําผลการรับฟงความคิด
เห็นมาพิจารณาประกอบการยกรางดวย 

    ๑๒.๒) วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการยกรางแผน ใหเร่ิมต้ังแตวันท่ี
สภาแตงตัง้จนถงึวนัทีม่ปีระกาศพระบรมราชโองการใหใชแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาต ิทัง้นี้ 
หลักเกณฑและวิธีการแตงต้ังคณะกรรมการยกรางแผนในแตละดาน ใหเปนไปตามท่ีสภากําหนด 
โดยใหประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการยกรางแผน ไดรับคาตอบแทน คาใชจาย 
และประโยชนตอบแทนอื่นใดตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด

   ๑๓) ขั้นตอนการเสนอรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (รางมาตรา ๑๗)
   ๑๓.๑) เมื่อสภาจัดทํารางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสร็จแลว ใหเสนอ

คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติตามกฎหมายวาดวยการจัดทํายุทธศาสตรชาติเพ่ือพิจารณาความสอดคลอง
กบัยทุธศาสตรชาต ิซึง่ตองพจิารณาใหแลวเสรจ็ภายใน ๓๐ วนั นบัแตวนัทีไ่ดรบัรางแผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสังคมแหงชาติ

   ๑๓.๒) กาํหนดใหสภานาํรางแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาตทิีผ่านการพจิารณา
ของคณะกรรมการยทุธศาสตรชาตเิสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณา ถาคณะรฐัมนตรเีหน็ควรแกไขเพิม่เตมิ
ในเรื่องใด ใหสภาแกไขเพิ่มเติมตามที่เห็นควร แลวสงใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ 

   ๑๓.๓) เม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงานตอรัฐสภาเพ่ือทราบแลว 
ใหนายกรัฐมนตรีนํารางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติข้ึนทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพ่ือทรง
มีพระบรมราชโองการใหใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตอไป

   ๑๔) การแกไขเพิ่มเติมแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (รางมาตรา ๑๘)
  ๑๔.๑) ในกรณีที่สภาพการณทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลก หรือ

ยทุธศาสตรชาตเิปลีย่นแปลงไปจนไมสามารถหรอืไมเหมาะสมทีจ่ะดาํเนนิการตามแผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสังคมแหงชาติได หากสภาเห็นสมควรแกไขเพ่ิมเติมแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเพ่ือให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ใหสภาขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกอนดําเนินการ

  ๑๔.๒) เม่ือคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบใหมีการแกไขเพ่ิมเติมแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสงัคมแหงชาตแิลว ใหสภาดาํเนนิการตามกระบวนการจดัทาํแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติ
ทีก่าํหนดไวในพระราชบญัญตันิี ้และเมือ่ไดแกไขเพิม่เตมิแลวใหถอืเปนสวนหนึง่ของแผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสังคมแหงชาติ

    ๑๕) การดําเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (รางมาตรา ๑๙)  
   ๑๕.๑) จดัทาํแผนปฏบิตักิารประจาํปของหนวยงานของรฐั และจัดทํางบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ 
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    เมือ่แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติไดประกาศใชบงัคบัแลว ใหหนวยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวของจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานของรัฐ และจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ในกรณีที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกําหนดใหการดําเนินการเรื่องใดตองมีการบูรณาการ
รวมกนัระหวางหนวยงานของรฐัหรอืตองรวมมอืกบัภาคเอกชนหรือประชาชน การจัดทาํแผนปฏบิตักิาร
ประจําปของหนวยงานของรัฐตองกําหนดวิธีการเพื่อใหมีการดําเนินการดังกลาวดวย 

  ๑๕.๒) รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
     - เพื่อประโยชนในการติดตามและประเมินผลเก่ียวกับการดําเนินการตาม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ หนวยงานของรัฐมีหนาที่รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป
และการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานของรัฐตอสํานักงาน โดยตองแสดงผลใหเห็นถึง
การบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ทั้งโดยตรงและโดยออม ในกรณีที่
สาํนักงานเหน็วาการดําเนนิการของหนวยงานของรฐัไมเปนไปตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติ 
ใหรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตอไป 

     - การรายงานผลใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่สภากําหนด โดยการ
รายงานผลน้ันตองไมซํา้ซอนและไมเพิม่ขัน้ตอนการรายงานผลการดําเนนิการของหนวยงานของรัฐตาม
ยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ รวมถึงกฎหมายอ่ืนใดที่กําหนดใหหนวยงานของรัฐตอง
รายงานผลการปฏิบัติงานตอสํานักงาน โดยสํานักงานสามารถนําขอมูลจากการรายงานผลดังกลาวไป
ใชประโยชนไดอยางบูรณาการ ทัง้นี ้กาํหนดใหเปนหนาทีข่องคณะรัฐมนตรทีีจ่ะกํากบัดแูลและสนับสนุน
ใหหนวยงานของรัฐทุกแหงดําเนินการใหเปนไปตาม ๑๔.๑) และ ๑๔.๒)

 ๑๖)  สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (รางมาตรา ๒๐)
   ๑๖.๑) กําหนดใหมีสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
   ๑๖.๒) หนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
      (๑) ดําเนินงานในฐานะเจาหนาที่ฝายเลขานุการของสภา 
      (๒) ศกึษา วเิคราะห วจิยั และตดิตามภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

และของโลก รวมทัง้ปญหาและโอกาสทางเศรษฐกจิและสงัคม และคาดการณแนวโนมการเปล่ียนแปลง
ทีส่าํคัญท้ังในบริบทประเทศและโลก เพ่ือจัดทําขอเสนอในเชิงนโยบายและมาตรการการพฒันาประเทศ
หรือรองรบัผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ เสนอคณะรฐัมนตร ีนายกรฐัมนตร ีหรือ
สภาพิจารณา 

      (๓) ประสานงานกับหนวยงานของรัฐและประชาชนภาคสวนตาง ๆ 
เกี่ยวกับการจัดทํารางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

      (๔) ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตรชาติและแผนการ
ปฏิรูปประเทศ
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      (๕) จดัทาํฐานขอมลูเศรษฐกจิและสงัคม บญัชปีระชาชาตขิองประเทศตาม
ระบบสากล เพื่อประกอบการจัดทํานโยบายการพัฒนาประเทศ และรายงานภาวะเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ และเผยแพรใหประชาชนทราบเปนการทั่วไป

      (๖) จัดทํากรอบการลงทุนประจําปของรัฐวิสาหกิจในภาพรวม
      (๗) จัดทําขอเสนองบประมาณประจําปของรัฐวิสาหกิจซึ่งมิใชบริษัท

มหาชนจํากัด สําหรับสินทรพัยถาวรท่ีเพ่ิมข้ึนเพ่ือใชในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังจํานวน
เงินที่ใชจายเพื่อการนี้ ไมวาจายจากงบประมาณแผนดิน เงินกูยืม เงินกําไรที่ไดสะสมไว หรือเงินอื่นใด
ก็ตาม โดยใหคําแนะนําเกี่ยวกับการแกไขรายจายเหลานั้นเทาที่จําเปน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
ในการสรางและการบํารุงรักษาสินทรัพยถาวรนั้น ๆ และเสนอสภาเพื่อพิจารณา 

      (๘) พิจารณาแผนงานและโครงการพัฒนาของกระทรวง ทบวง กรม หรือ
สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปนกรม และของรัฐวิสาหกิจที่มีมูลคาตามที่คณะรัฐมนตรี
กาํหนด รวมทัง้ประสานแผนงานและโครงการพฒันาดงักลาว เพือ่วางแผนสวนรวมใหสอดคลองกบัแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

      (๙) สนับสนุนและประสานงานกับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคี
ที่เกี่ยวของ ในการจัดทําแผน แผนงาน และโครงการพัฒนา และการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามแผน 

     (๑๐) ติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ นโยบาย แผน แผนงาน และโครงการพัฒนาที่มีผลกระทบในวงกวางตอการพัฒนา
ประเทศในภาพรวม รวมทั้งใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเรงรัด ปรับปรุง หรือเลิกลมโครงการพัฒนา
อันหนึ่งอันใด เมื่อเห็นสมควร

     (๑๑) ขอใหหนวยงานของรัฐเสนอแผนงานและโครงการพัฒนา ขอเท็จจริง 
ตลอดจนรายละเอียดที่จําเปนแกการศึกษาภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศหรือการพิจารณา
ผลงานของโครงการพฒันาทีก่าํลงัดาํเนนิการอยู หรอืเชญิบคุคลหนึง่บคุคลใดมาใหขอเทจ็จรงิ คาํอธบิาย 
ความเห็น หรือคําแนะนําไดเมื่อเห็นสมควร

     (๑๒) ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติน้ี กฎหมายอ่ืน หรือ
ตามท่ีคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือสภามอบหมาย รวมท้ังออกระเบียบในสวนท่ีเก่ียวของตาม
ความจําเปน

  ๑๖.๓) ในกรณีท่ีมีการขอความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ซึ่งเกี่ยวของกับหนาที่
และอํานาจของสภา สํานักงานอาจเสนอใหสภาพิจารณาใหความเห็นก็ได และในกรณีที่สํานักงานเปน
ผูใหความเห็น ใหรายงานสภาทราบดวย

 ๑๗) คณะกรรมการประสานการดําเนินงานดานยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
(รางมาตรา ๒๑)  

  ๑๗.๑) การแตงตั้ง
     เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของสํานักงานเกี่ยวของกับยุทธศาสตรชาติ

และแผนการปฏิรูปประเทศใหสภาแตงตั้งคณะกรรมการประสานการดําเนินงานดานยุทธศาสตรชาติ
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และการปฏิรูปประเทศ ทําหนาท่ีวิเคราะห ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามยุทธศาสตรชาติและ
แผนการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของตามที่สภามอบหมาย โดยคณะกรรมการ
ดังกลาวอาจมีหลายคณะตามความจําเปน 

  ๑๗.๒) องคประกอบ และหลักเกณฑ
     ในแตละคณะใหประกอบดวยประธานกรรมการ ๑ คนและกรรมการอ่ืนอีก

ไมเกิน ๕ คน ซึง่สภาแตงต้ัง และใหเลขาธกิารแตงต้ังเจาหนาท่ีสํานักงานทาํหนาท่ีเลขานกุารและผูชวย
เลขานุการ พรอมทั้ง นําหลักเกณฑเดียวกันกับสภาในเรื่องของวาระการดํารงตําแหนง การพนจาก
ตาํแหนง และการประชมุของคณะกรรมการประสานการดําเนินงานดานยุทธศาสตรชาติและการปฏริปู
ประเทศมาใชบังคับดวยโดยอนุโลม

  ๑๗.๓) คณะทํางาน
      กําหนดใหเลขาธิการแตงตั้งคณะทํางานใหแกคณะกรรมการประสานการ

ดําเนินงานดานยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ
 ๑๘)  วิธีการเพิ่มเติมในการระดมความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาประเทศ (รางมาตรา ๒๒)  
   เพือ่ประโยชนในการระดมความคดิเหน็และประสบการณจากผูเชีย่วชาญเฉพาะดาน

มารวมปฏิบตังิานใหเกดิผลดีในการพัฒนาประเทศ ในการปฏบิตัหินาทีข่องสาํนกังานนอกจากการปฏบิตัิ
หนาที่ของเจาหนาที่สํานักงานแลว สํานักงานอาจดําเนินการโดยวิธีการดังตอไปนี้ได

    (๑) แตงต้ังบุคคลจากภาครัฐหรือภาคเอกชนเปนคณะกรรมการชํานาญการ
ในแตละดาน เพื่อทําหนาที่วิเคราะหปญหาการพัฒนาของประเทศ ติดตามสภาพการณทางการพัฒนา
เศรษฐกจิและสงัคมของโลก และเสนอแนะการกําหนดเปาหมายระดบันโยบาย โดยองคประกอบ จาํนวน 
การแตงตั้ง การปฏิบัติหนาที่ และการพนจากตําแหนงของประธานกรรมการและกรรมการใน
คณะกรรมการชาํนาญการ ใหเปนไปตามหลกัเกณฑ วธิกีาร และเงือ่นไขทีส่ภากาํหนด ทัง้นี ้ใหเลขาธกิาร
เปนประธานกรรมการ สวนกรรมการอ่ืนใหเลขาธิการเปนผูแตงตัง้และแจงใหสภาทราบ และใหนาํความ
ในขอ ๖) มาใชบังคับแกการประชุมของคณะกรรมการชํานาญการดวยโดยอนุโลม 

    (๒) เสนอแนะตอสภาเพือ่ขอใหรฐัมนตรเีจาสังกัดของหนวยงานของรัฐมีคาํส่ังให
เจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐแหงนั้นมาปฏิบัติหนาที่ในสํานักงานเพื่อปฏิบัติหนาที่ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
ที่เกี่ยวของกับหนวยงานของรัฐนั้น ตามระยะเวลาที่กําหนดซึ่งตองไมเกิน ๑ ป โดยใหถือวาการปฏบิัติ
หนาที่ดังกลาวเปนการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานของรัฐนั้นเต็มเวลา 

    (๓) จางบคุคลทัง้ในประเทศและตางประเทศ สถาบนัการศึกษา หรือสถาบันแหงใด 
โดยไดรบัอนมุตัจิากสภา เพ่ือดําเนนิการศึกษา คนควา วจิยั หรือปฏบิตังิานในเร่ืองใดเปนพิเศษท่ีตองการ
ความรวดเร็วและความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวของบุคคลหรือสถาบันนั้นมาปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศเปนการเฉพาะคราว

 ๑๙) การกําหนดคาตอบแทนของผูดํารงตาํแหนงในคณะกรรมการประสานการดําเนิน
งานดานยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ และคณะกรรมการชํานาญการ (รางมาตรา ๒๓) 
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   กาํหนดใหประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการประสานการดาํเนนิงาน
ดานยทุธศาสตรชาตแิละการปฏริปูประเทศ และคณะกรรมการชาํนาญการ ไดรบัคาตอบแทน คาใชจาย 
และประโยชนตอบแทนอื่นใดตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

 ๒๐) เลขาธกิารสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิ(รางมาตรา ๒๔)    
   กําหนดใหมีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนขาราชการ
พลเรือนสามัญ มีหนาที่บริหารราชการของสํานักงาน รับผิดชอบขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี และเปน
ผูบงัคบับญัชาขาราชการในสาํนกังาน พรอมท้ังกําหนดใหมีรองเลขาธกิารเปนผูชวยส่ังและปฏบัิติราชการ

 ๒๑) บทเฉพาะกาล (รางมาตรา ๒๕ ถึง รางมาตรา ๒๘)
   ๒๑.๑) กําหนดใหคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตาม

พระราชบญัญตัพิฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๒๑ ซึง่ดาํรงตาํแหนงอยูในวนักอนวนัที่
พระราชบัญญตันิีใ้ชบงัคบั ปฏบิตัหินาทีส่ภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตามพระราชบัญญตันิี้
ไปพลางกอนจนกวาจะไดมีการแตงต้ังประธานสภาและกรรมการสภาผูทรงคณุวุฒิตามพระราชบญัญัติน้ี 
แตทั้งนี้ตองไมเกิน ๑๘๐ วันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ (รางมาตรา ๒๕)

   ๒๑.๒) กาํหนดใหโอนบรรดากจิการ อาํนาจหนาที่ ทรพัยสนิ งบประมาณ สทิธ ิหนี ้
ภาระผกูพนั ขาราชการ พนกังานราชการ ลกูจาง และอัตรากําลงัของสาํนักงานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไปเปนของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตาม
พระราชบัญญัตินี้ (รางมาตรา ๒๖)

   ๒๑.๓) บรรดาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือ
มติคณะรัฐมนตรีใดที่อางถึงคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ประธานกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติ 
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และขาราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจางของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ใหถือวาอางถึง
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
สาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ 
และขาราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจางของสาํนักงานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติ 
แลวแตกรณี (รางมาตรา ๒๗)

   ๒๑.๔) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาตติามประกาศพระราชโองการ เรือ่ง 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม 
พทุธศกัราช ๒๕๕๙ ทีใ่ชอยูในวนักอนวนัทีพ่ระราชบญัญตันิีใ้ชบงัคบั ใหถือวาเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติตามพระราชบัญญัตินี้ และใหยังคงใชไดตอไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
(รางมาตรา ๒๘)
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑

คําคม

จุลนิติ๑๐๔

(หนังสือหนาท่ี - นาทํา จริยธรรมมาตรฐานเพ่ือความเกษมศานตแหงชีวิต ว. วชิรเมธี, หนา ๑๘)

หนาที่ - นาทํา

หนาที่ของนายตอลูกนอง

๑. ใชคนใหถูกกับวัย งาน และความถนัด

๒. รูจักจัดเงินเดือนใหตามความเหมาะสม

๓. มีสวัสดิการสมกับความเปนอยู

๔. เชิดชูดวยรางวัล แบงปนดวยนํ้าใจ

๕. จัดสรรวันหยุดใหตามสมควร
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๑๐๕จุลนิติ

หลักการและเหตุผล
   โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดบัญญัติหนาที่และอํานาจ
ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติในการจัดใหมี
มาตรการหรือแนวทางที่จะทําใหการปฏิบัติหนาที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
เกิดความรวดเร็ว สุจริต และเที่ยงธรรม รวมทั้งไดเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ
และลักษณะตองหาม ตลอดจนวาระการดํารงตําแหนงไว อีกทั้งไดบัญญัติใหรัฐ
มีหนาที่สงเสริม สนับสนุน และใหความรูแกประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจาก
การทุจริตและประพฤตมิิชอบท้ังในภาครฐัและภาคเอกชน และจัดใหมีมาตรการ
และกลไกที่มีประสิทธิภาพในการปองกันและขจัดการทจุริตและประพฤติมิชอบ
ดังกลาวอยางเขมงวดตามมาตรา ๖๓ ของรัฐธรรมนูญ จึงเปนการสมควรบัญญัติ
กฎหมายประกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการปองกนัและปราบปรามการทจุรติขึน้ใหม
ใหสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้

สาระสําคัญโดยสรุป 
๑) ใหยกเลิกกฎหมาย ดังนี้ (มาตรา ๓)  
  (๑) พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการปองกนัและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
  (๒)  ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับท่ี ๓๑ เร่ือง การดําเนินการตามอํานาจ
หนาท่ีของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ลงวันท่ี 
๓๐ กันยายน ๒๕๔๙

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

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
 การปองกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 • ใหไว ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 • ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
    เลม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๒ ก หนา ๑
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

ก.ย. - ต.ค. ๖๑๑๐๖ จุลนิติ

 (๓) พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๐
 (๔)  พระราชบญัญตัปิระกอบรัฐธรรมนญูวาดวยการปองกนัและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
 (๕)  พระราชบญัญตัปิระกอบรัฐธรรมนญูวาดวยการปองกนัและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 (๖)  พระราชบญัญตัปิระกอบรัฐธรรมนญูวาดวยการปองกนัและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙
 (๗) ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับท่ี ๒๔/๒๕๕๗ เร่ือง
ใหพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญมผีลบังคับใชตอไป ลงวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม 
๒๕๕๗ เฉพาะในสวนท่ีเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต
 (๘)  ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับท่ี ๗๒/๒๕๕๗ เร่ือง
การดําเนนิการตามกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยการปองกนัและปราบปราม
การทุจริต ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗

๒) บทนิยามที่สําคัญ (มาตรา ๔)
 “เจาพนักงานของรัฐ” หมายความวา เจาหนาที่ของรัฐ ผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ และ
คณะกรรมการ ป.ป.ช.
 “เจาหนาที่ของรัฐ” หมายความวา ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
ซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา ผู ปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐหรือ
ในรัฐวิสาหกิจ ผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น ผูชวยผูบริหารทองถิ่น และ
สมาชิกสภาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เจาพนักงานตามกฎหมาย
วาดวยลักษณะปกครองทองท่ี หรือเจาพนักงานอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติ และ
ใหหมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจางของสวนราชการ หนวยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ และบุคคลหรือคณะบุคคลบรรดาซึ่งมีกฎหมายกําหนด
ใหใชอํานาจหรือไดรับมอบใหใชอํานาจทางปกครองที่จัดต้ังข้ึนในระบบราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอ่ืนของรัฐดวย แตไมรวมถึงผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
ตลุาการศาลรฐัธรรมนญู ผูดาํรงตาํแหนงในองคกรอิสระ และคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
 “ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง” หมายความวา
 (๑) นายกรัฐมนตรี
 (๒)  รัฐมนตรี
 (๓)  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
 (๔)  สมาชิกวุฒิสภา
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๑๐๗จุลนิติ

 (๕) ขาราชการการเมืองอื่นนอกจาก (๑) และ (๒) ตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการการเมือง
 (๖)  ขาราชการรฐัสภาฝายการเมอืงตามกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการ
รัฐสภา
 “ผูดาํรงตาํแหนงในองคกรอสิระ” หมายความวา ผูดาํรงตาํแหนงในองคกร
อิสระตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติยกเวนคณะกรรมการ ป.ป.ช. และใหหมายความ
รวมถึงผูวาการตรวจเงินแผนดินดวย ยกเวนกรณีตามมาตรา ๑๑ (๑)
 “ผูชวยผูบริหารทองถิ่น” หมายความวา ผูทําหนาที่ชวยเหลือผูบริหาร
ทองถิ่น และใหหมายความรวมถึงผูทําหนาท่ีชวยเหลือสภาทองถ่ินหรือสมาชิก
สภาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนด
 “ผูดํารงตําแหนงระดับสูง” หมายความวา ผู ดํารงตําแหนงหัวหนา
สวนราชการระดับกระทรวง ทบวง กรมหรือสวนราชการที่มีฐานะเปนนิติบุคคล
ซึง่มใิชผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืงสาํหรบัขาราชการพลเรอืน และปลัดกระทรวง
กลาโหม ผูบัญชาการทหารสูงสุด ผูบัญชาการเหลาทัพสําหรับขาราชการทหาร 
และผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ และใหหมายความรวมถึงผูวาราชการจังหวัด 
ปลัดกรุงเทพมหานคร กรรมการและผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หัวหนา
หนวยงานขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ แตไมรวมถงึผูวาการตรวจเงนิแผนดนิ 
กรรมการและผูบริหารสูงสุดของหนวยงานอ่ืนของรัฐ ผูดํารงตําแหนงอื่นตามที่
กฎหมายกําหนด หรือผูซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทาตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กําหนด
 “ผูถูกกลาวหา” หมายความวา ผูซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให
ดําเนินการไตสวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ไมวาจะในฐานะ
เปนตัวการ ผูใช หรือผูสนับสนุนในการกระทําความผิดดังกลาว 
 “ทุจริตตอหนาที่” หมายความวา ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใด
ในตําแหนงหรือหนาที่ หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในพฤติการณ
ทีอ่าจทาํใหผูอืน่เชือ่วามตีาํแหนงหรอืหนาทีท่ัง้ทีต่นมไิดมตีาํแหนงหรอืหนาทีน่ัน้ 
หรือใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาท่ี ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรได
โดยชอบสําหรับตนเองหรือผูอื่น หรือกระทําการอันเปนความผิดตอตําแหนง
หนาทีร่าชการหรอืความผดิตอตาํแหนงหนาทีใ่นการยตุธิรรมตามประมวลกฎหมาย
อาญาหรือตามกฎหมายอื่น
 “รํา่รวยผดิปกต”ิ หมายความวา การมทีรพัยสนิมากผดิปกต ิหรอืมทีรพัยสิน
เพ่ิมข้ึนมากผิดปกติ หรือการมีหน้ีสินลดลงมากผิดปกติ หรือไดทรัพยสินมา
โดยไมมีมูลอันจะอางไดตามกฎหมายสืบเน่ืองมาจากการปฏิบัติตามหนาที่
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

ก.ย. - ต.ค. ๖๑๑๐๘ จุลนิติ

หรือใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ รวมทั้งกรณีมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
สืบเนื่องจากการเปรียบเทียบบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินดวย 

๓) ผูรักษาการตามกฎหมาย (มาตรา ๘)  
 ใหประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติรักษาการ
ตามกฎหมายนี้

 ๔) กรณีการแจง ยื่น หรือสงหนังสือหรือเอกสารใหบุคคลใดเปนการเฉพาะ
  ในกรณทีี่กฎหมายนี้มิไดกําหนดไวเปนประการอื่น การใดที่กําหนดใหแจง 
ยื่น หรือสงหนังสือหรือเอกสารใหบุคคลใดเปนการเฉพาะ ถาไดแจง ยื่น หรือ
สงหนังสือหรือเอกสารใหบคุคลน้ัน ณ ภมูลิาํเนาหรือท่ีอยูทีป่รากฏตามหลกัฐาน
ทางทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร ใหถอืวาไดแจง ยืน่ หรือสง
โดยชอบดวยกฎหมายนี้แลว และในกรณีที่กฎหมายน้ีกําหนดใหประกาศหรือ
เผยแพรใหประชาชนทราบเปนการท่ัวไป ใหถือวาการประกาศหรือเผยแพร
ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบหรือวิธีการอ่ืนใดท่ีประชาชนทั่วไป
สามารถเขาถึงไดโดยสะดวก เปนการดําเนินการโดยชอบดวยกฎหมายน้ีแลว 
(มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง)

๕) อํานาจในการกําหนดหรือมีคําสั่งเรื่องใดของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือ
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
  ในกรณีที่กฎหมายนี้กําหนดใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือเลขาธิการ
มีอํานาจกําหนดหรือมีคําส่ังเร่ืองใด ถามิไดกําหนดวิธีการไวเปนการเฉพาะ
ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือเลขาธิการกําหนดโดยทําเปนประกาศ ระเบียบ 
ขอบังคับ หรือคําสั่ง แลวแตกรณี และถาประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ หรือ
คําส่ังน้ันใชบังคับแกบุคคลทั่วไป ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาและให
ดําเนินการประกาศตามขอ ๔) ดวย ทั้งนี้ ถาประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ หรือ
คําสั่งใดมีการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานไว คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือ
เลขาธิการตองกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานในแตละข้ันตอนใหชัดเจนดวย 
(มาตรา ๕ วรรคสอง)

๖) การใหความรวมมือและความชวยเหลือกันระหวางองคกรอิสระกับ
คณะกรรมการ ป.ป.ช.
  ในการปฏิบัติหนาที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตองใหความรวมมือและ
ความชวยเหลือองคกรอิสระทุกองคกร ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นวา
มผีูกระทําการอนัไมชอบดวยกฎหมายอนัอยูในหนาทีแ่ละอํานาจขององคกรอสิระอ่ืน 
ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหนังสือแจงองคกรอิสระท่ีเก่ียวของเพ่ือดําเนินการ
ตามหนาที่และอํานาจตอไปโดยไมชักชา
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๑๐๙จุลนิติ

  ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นวาการดําเนินการเรื่องใดที่อยูใน
หนาที่และอํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจเขาลักษณะเปนการกระทํา
ความผิดท่ีอยูในหนาท่ีและอํานาจขององคกรอิสระอ่ืนดวย ใหคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ปรึกษาหารือรวมกับองคกรอิสระอ่ืนท่ีเก่ียวของเพ่ือกําหนดแนวทาง
ในการดําเนินงานรวมกันเพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีของแตละองคกรเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพและไมซํ้าซอนกัน และเพื่อประโยชนในการดําเนินการดังกลาว
ใหประธานกรรมการมีอํานาจเชิญประธานองคกรอิสระอ่ืนมารวมประชุม
เพ่ือหารือและกําหนดแนวทางรวมกันได และใหองคกรอิสระทุกองคกรปฏิบัติ
ตามแนวทางดังกลาว (มาตรา ๖)

๗) บทยกเวนมิใหนําบทบัญญัติ มาตรา ๙๘ แหงประมวลกฎหมายอาญา
เรื่องอายุความการลงโทษในคดีอาญามาใชบังคับ
  ในการดําเนนิคดอีาญาตามกฎหมายน้ี ถาผูถกูกลาวหาหรอืจาํเลยหลบหนี
ไปในระหวางถูกดําเนินคดีหรือระหวางการพิจารณาของศาล กฎหมายมิให
นับระยะเวลาที่ผูถูกกลาวหาหรือจําเลยหลบหนีรวมเปนสวนหนึ่งของอายุความ 
และเมื่อไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษจําเลย ถาจําเลยหลบหนีไปในระหวาง
ตองคาํพพิากษาถงึทีส่ดุใหลงโทษ มใิหนาํบทบญัญตัแิหงประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๙๘ มาใชบังคับ (มาตรา ๗)  

๘) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (หมวด ๑,
สวนที่ ๑ ถึงสวนที่ ๓)
 ๘.๑) คณะกรรมการ ป.ป.ช. (สวนที่ ๑, มาตรา ๙ ถึงมาตรา ๒๗)
       ๘.๑.๑)  ที่มาและองคประกอบของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
             กฎหมายกําหนดใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกอบดวย
กรรมการจาํนวน ๙ คน ซึง่พระมหากษตัรยิทรงแตงตัง้ตามคาํแนะนาํของวฒุิสภา
จากผูซึ่งไดรับการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา โดยผูซึ่งไดรับการสรรหา
ตองเปนผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณดานกฎหมาย บัญชี 
เศรษฐศาสตร การบริหารราชการแผนดิน หรือการอ่ืนใดอันเปนประโยชน
ตอการปองกันและปราบปรามการทุจริต และตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด
ตามที่กฎหมายกําหนดไวในมาตรา ๙ วรรคสอง และมาตรา ๑๐ รวมทั้งตองไมมี
ลักษณะตองหามตามที่ไดบัญญัติไวในมาตรา ๑๑ ดวย ทั้งนี้ กฎหมายกําหนดให
กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนง ๗ ปนับแตวันที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง 
และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว (มาตรา ๑๘)  
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

ก.ย. - ต.ค. ๖๑๑๑๐ จุลนิติ

       ๘.๑.๒)  กรณีกรรมการ ป.ป.ช. พนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๙ 
(๒) หรือ (๓)๑

             เม่ือมีผูรองขอโดยมหีลักฐานตามสมควรวากรรมการผูใด
พนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๙ (๒) หรือ (๓) ใหเลขาธิการวุฒิสภาเสนอเรื่อง
ตอประธานกรรมการสรรหาภายใน ๕ วันนับแตวันที่ไดรับการรองขอ และให
คณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยใหแลวเสร็จโดยเร็ว ในการวินิจฉัยใหถือเสียง
ขางมาก ในกรณีที่มีเสียงเทากันใหประธานกรรมการสรรหาออกเสียงเพิ่มขึ้น
อีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด  (มาตรา ๒๐)  
       ๘.๑.๓)  การหยุดปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ ป.ป.ช.
             ในกรณทีีก่รรมการตองหยุดปฏบิตัหินาท่ีเพราะถกูกลาวหา
และศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ประทับฟอง และมีกรรมการเหลืออยูไมถึงก่ึงหนึ่ง ใหประธานศาลฎีกาและ
ประธานศาลปกครองสูงสุดรวมกันแตงต้ังบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามเชนเดียวกับกรรมการทําหนาท่ีเปนกรรมการ เปนการช่ัวคราวใหครบ 
๙ คน โดยใหผูซึ่งไดรับแตงต้ังทําหนาท่ีในฐานะกรรมการจนกวากรรมการที่ตน
ทาํหนาทีแ่ทนจะปฏบิตัหินาทีไ่ด หรอืจนกวาจะมีการแตงตัง้ผูดาํรงตําแหนงแทน 
(มาตรา ๒๑)  

 ๘.๒) หนาท่ีและอาํนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. (สวนท่ี ๒, มาตรา ๒๘
ถึงมาตรา ๔๑)
       ๘.๒.๑)  อาํนาจหนาที่ทั่วไปของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
              (๑) ไตสวนและมคีวามเหน็กรณมีกีารกลาวหาผูดาํรงตาํแหนง
ทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ ผูใด
มพีฤตกิารณรํา่รวยผิดปกต ิทจุริตตอหนาท่ี หรือจงใจปฏบิตัหินาท่ี หรือใชอาํนาจ
ขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง
              (๒) ไตสวนและวินิจฉัยวาเจาหนาท่ีของรัฐร่ํารวยผิดปกติ 
กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่
ราชการหรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม

๑มาตรา ๑๙  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการพนจากตําแหนง เมื่อ
 (๑) ตาย
 (๒) ลาออก
 (๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๑
                      ฯลฯ                                                                      ฯลฯ.
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๑๑๑จุลนิติ

              (๓)  กําหนดใหผู ดํารงตําแหนงทางการเมือง ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ และเจาหนาที่ของรัฐ ยื่นบัญชี
ทรัพยสินและหนี้สินของตน คูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ รวมท้ัง
ตรวจสอบและเปดเผยผลการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินของบุคคลดังกลาว
              (๔)  ไตสวนเพ่ือดําเนินคดีในฐานความผิดอื่นที่กฎหมายนี้
กําหนด หรือท่ีมีกฎหมายกําหนดใหอยูในหนาท่ีและอํานาจของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. 
              (๕)  หนาที่และอํานาจอื่นตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 
กฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น 
              ในการปฏิบัติหนาที่ตาม (๑) (๒) และ (๔) ใหรวมถึง
การดาํเนนิการกบับคุคลอืน่ซึง่เปนตวัการ ผูใช หรอืผูสนบัสนนุ รวมทัง้ผูให ผูขอให 
หรอืรบัวาจะใหหรอืนิตบิคุคลทีเ่กีย่วของกบัการใหทรพัยสนิหรอืประโยชนอืน่ใด
แกบุคคลตาม (๑) (๒) และ (๔) เพ่ือจงูใจใหกระทาํการ ไมกระทําการ หรือประวิง
การกระทําอันมิชอบดวยกฎหมายดวย (มาตรา ๒๘ และมาตรา ๓๐)   
       ๘ .๒ .๒) หนาที่และอํานาจเสนอมาตรการ ความเห็น และ
ขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตร ีรัฐสภา ศาล องคกรอิสระ หรือองคกรอัยการ
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
              (๑)  ปรบัปรงุการปฏบัิตริาชการ หรอืวางแผนงานโครงการ
ของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ เพื่อปองกันหรือปราบปราม
การทจุรติ การกระทาํความผดิตอตาํแหนงหนาทีร่าชการหรอืการกระทาํความผดิ
ตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม
              (๒)  จดัใหมมีาตรการและกลไกท่ีมปีระสทิธภิาพเพือ่ปองกนั
และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบท้ังในภาครัฐและภาคเอกชนอยางเขมงวด
              (๓)  เสนอแนะใหมีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ขอบังคับ หรือมาตรการใดท่ีเปนชองทางใหมีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
หรือเปนเหตุใหเจาหนาที่ของรัฐไมอาจปฏิบัติหนาที่ใหเกิดผลดีตอราชการได 
       ๘.๒.๓) อาํนาจและหนาทีข่องคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามกฎหมายนี้
             ในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายนี้ กฎหมายกําหนดให
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจ ดังตอไปนี้
              (๑)  มีคําสั่งใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวย
ราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน มาใหถอยคํา
หรือสงมอบเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของมาเพื่อประโยชนในการไตสวน
             (๒)   ใหบุคคลใดมาใหถอยคํา หรือสงบัญชี เอกสาร หรือ
หลักฐานใด ๆ มาเพื่อประโยชนในการไตสวน
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            (๓) ดาํเนินการขอใหศาลท่ีมเีขตอํานาจออกหมายเพ่ือเขาไป
ในเคหสถาน สถานท่ีทาํการ หรอืสถานทีอ่ืน่ใด รวมทัง้ยานพาหนะของบุคคลใด ๆ  
ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก หรือในระหวางเวลาที่มีการ
ประกอบกิจการ เพ่ือตรวจสอบ คน ยึด หรืออายัด เอกสาร ทรัพยสิน หรือพยาน
หลักฐานอ่ืนใดซ่ึงเก่ียวของกับเร่ืองท่ีไตสวน และหากยังดําเนินการไมแลวเสร็จ
ในเวลาดังกลาว ใหสามารถดําเนินการตอไปไดจนกวาจะแลวเสร็จ
             (๔) มีคําสั่งใหหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
ราชการสวนทองถ่ิน หรือหนวยงานเอกชนชีแ้จงขอเท็จจริง อํานวยความสะดวก 
หรือใหความชวยเหลือในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
            (๕)  จางท่ีปรึกษาหรอืผูเช่ียวชาญในการตรวจสอบหาขอมูล
เกี่ยวกับทรัพยสินหรือหนี้สิน และการดําเนินคดีในการติดตามทรัพยสิน
ในตางประเทศได  
       ๘.๒.๔) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการดําเนินการอยางใด
ในหนวยงานของรัฐอันอาจนําไปสูการทุจริตหรือสอวาอาจมีการทุจริต
            ในกรณทีีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. มเีหตุอนัควรสงสัยวามีการ
ดําเนินการอยางใดในหนวยงานของรัฐอันอาจนําไปสูการทุจริตหรือสอวาอาจ
มีการทุจริต ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการตรวจสอบโดยเร็ว ถาผลการ
ตรวจสอบปรากฏวากรณมีเีหตอุนัควรระมดัระวัง คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจมีมติ
ดว้ยคะแนนเสียงไมนอยกวา ๒ ใน ๓ ของกรรมการทั้งหมดเทาท่ีมีอยู มีหนังสือ
แจงใหหนวยงานของรฐัดังกลาวและคณะรฐัมนตรีทราบ พรอมดวยขอเสนอแนะ
แนวทางการแกไข โดยหนวยงานของรฐัและคณะรัฐมนตรมีหีนาทีต่องดาํเนนิการ
ตามควรแกกรณเีพ่ือปองกนัมิใหเกิดการทจุริตหรอืเกดิความเสียหายตอประโยชน
ของรฐัหรอืประชาชนโดยเรว็และถาไมเก่ียวกบัความลบัของทางราชการใหเปดเผย
ใหประชาชนทราบเปนการทั่วไปดวย (มาตรา ๓๕)  
       ๘.๒.๕) บทตองหามและเง่ือนไขในการเปดเผยขอมูลเฉพาะ
ของบุคคล
            คณะกรรมการ ป.ป.ช. พนักงานเจาหนาที่ และบุคคล
ซึง่คณะกรรมการ ป.ป.ช. แตงต้ังหรอืมอบหมายใหปฏิบตัหินาท่ีอยางใด จะเปดเผย
ขอมูลซึ่งมีลักษณะเปนขอมูลเฉพาะของบุคคลบรรดาท่ีไดมาจากการปฏิบัติ
หนาท่ีมไิด โดยการเปดเผยขอมูลการดาํเนินการของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในแตละ
ขัน้ตอน หามเปดเผยขอมูลท่ีเปนรายละเอียดของผูกลาวหา ผูแจงเบาะแส และ
ผูซึง่เปนพยาน หรอืกระทําการใดอันจะทาํใหทราบรายละเอยีดเกีย่วกบับคุคล
ดงักลาว การเปดเผยขอมูลอ่ืนใดเพ่ือใหสาธารณชนไดทราบ ใหอยูภายใตเง่ือนไข 
ดังตอไปนี้
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๑๑๓จุลนิติ

            (๑) ในช้ันกอนการไตสวน หามเปดเผยชือ่ผูถกูรอง เวนแต
มเีหตอุนัจาํเปนเพือ่ประโยชนในการไตสวนหรอืไตสวนเบือ้งตน และไดรับอนุญาต
จากคณะกรรมการ ป.ป.ช. แลว
            (๒) เมื่อไดดําเนินการไตสวนหรือไตสวนเบื้องตนแลวมี
พยานหลักฐานพอสมควรกอนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะพิจารณาวินิจฉัย 
การเปดเผยขอมูลใหเปนไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กําหนด
            (๓) เมือ่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มคีวามเหน็หรอืวนิจิฉยัวา
ผู ถูกกลาวหามีพฤติการณการกระทําความผิด ใหเปดเผยความเห็นหรือ
คาํวนิจิฉยัได เวนแตจะเปดเผยชือ่ผูกลาวหา ผูแจงเบาะแสและผูซึง่เปนพยานมไิด 
และตองไมกระทบตอรูปคดีหรือความปลอดภัยในชีวิตหรือทรัพยสินของบุคคล
ที่เกี่ยวของ
            ทั้งนี้ กฎหมายยังไดกําหนดหามมิใหมีการเปดเผยหรือเผย
แพรขอมูลรายงานและสํานวนการตรวจสอบ การสอบสวน การไตสวน หรือ
การไตสวนเบ้ืองตน รวมท้ังบรรดาเอกสารท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ สอบสวน 
ไตสวน หรอืไตสวนเบือ้งตนทีอ่ยูระหวางการดาํเนินการจนกวาคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
จะไดพิจารณาและมีมติในเร่ืองดังกลาวแลว เวนแตจะเปนการเปดเผยเพือ่ประโยชน
ในการไตสวนหรือไตสวนเบ้ืองตน โดยใหถือวาเปนความลับของทางราชการ 
(มาตรา ๓๖)  
             โดยในกรณีท่ีมีการเปดเผยขอมูลอันเปนการฝาฝนตาม
ความในขอน้ี กฎหมายกําหนดใหเลขาธิการดําเนินการตรวจสอบเพ่ือหาตัว
ผูเปดเผยขอมูลโดยเร็ว หากตรวจสอบพบใหดาํเนนิการทางวนิยัแกผูทีเ่ปดเผย
ขอมลู หากเปนกรณท่ีีกระทําโดยจงใจใหถอืวาเปนความผดิทางวนิยัอยางรายแรง
ทั้งนี้ หากเลขาธิการไมดําเนินการตรวจสอบใหถือวาเปนความบกพรองของ
เลขาธิการ และใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. พจิารณาดาํเนนิการตามควรแกกรณี 
(มาตรา ๓๗)  
       ๘.๒.๖) อํานาจออกหมายจับและควบคุมตัวผูถูกกลาวหา
            ในระหวางการไตสวน หรือเม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชีม้ลู
วาผูใดกระทาํความผดิและความผดินัน้มโีทษทางอาญา หากมีเหตอุนัควรเช่ือ
วาผูถูกกลาวหาจะหลบหนี กฎหมายกําหนดใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือผูที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายมีอํานาจดําเนินการขอใหศาลท่ีมีเขตอํานาจ
ออกหมายจบัและควบคมุตัวผูถูกกลาวหาไว โดยในการจบัและควบคมุตวับคุคล
ดงักลาวนัน้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมอบหมายพนักงานเจาหนาที ่พนกังาน
ฝายปกครองหรือตํารวจ หรือพนักงานสอบสวนดําเนินการแทนก็ได และให
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พนักงานเจาหนาท่ี พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ หรือพนักงานสอบสวน
ดําเนินการตามท่ีไดรับมอบหมายโดยเร็ว  ทั้งนี้ ใหพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายดงักลาว เปนพนกังานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา และเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายนี้ 
ในการจับ คุมขังและการปลอยชั่วคราว ใหนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาในสวนที่เกี่ยวของมาใชบังคับโดยอนุโลม
            ในกรณทีีม่กีารกระทําความผดิฐานทจุรติตอหนาที ่เกดิขึน้
ในลกัษณะความผดิซึง่หนา ใหกรรมการ พนกังานไตสวนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.
มอบหมาย และพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจช้ันผูใหญมีอํานาจจับกุมตัว
ผูกระทําความผิดไดโดยไมตองมีหมายของศาล และเม่ือจับไดแลวใหสงมอบ
ใหพนักงานสอบสวนควบคุมตัวไวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(มาตรา ๓๙) 
  ๘.๓) การตรวจสอบการปฏิบตัหินาท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. (สวนที ่๓,
มาตรา ๔๒ ถึงมาตรา ๔๕)
      กฎหมายกาํหนดใหกรรมการมหีนาทีย่ืน่บญัชทีรพัยสนิและหนีส้นิ
ของตน คูสมรส๒ และบุตรท่ียงัไมบรรลุนติภิาวะ รวมท้ังทรัพยสนิท่ีมอบหมาย
ใหอยูในความครอบครองหรอืดแูลของบคุคลอืน่ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
ตอประธานวุฒสิภา โดยใหนาํความในหมวด ๕ การดําเนนิการเก่ียวกบัทรพัยสนิ 
มาตรา ๑๐๕ ถึงมาตรา ๑๑๓ มาใชบังคับดวยโดยอนุโลม โดยใหอํานาจของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนอํานาจของประธานวุฒสิภา ทัง้น้ี ใหประธานวุฒสิภา
แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินเพื่อตรวจสอบเบื้องตน
กอนเสนอประธานวุฒิสภาพิจารณา (มาตรา ๔๒)  
      ในกรณีที่ปรากฏวามีการกระทําความผิดเกี่ยวกับการท่ีกรรมการ
ผูใดจงใจไมยืน่บัญชีทรัพยสนิและหนีส้นิตอประธานวฒุสิภา หรือจงใจยืน่บัญชี
แสดงรายการทรพัยสนิหรอืหนีส้นิอันเปนเทจ็ หรือปกปดขอเทจ็จรงิท่ีควรแจง
ใหทราบและมีพฤติการณอันควรเชื่อไดวามีเจตนาไมแสดงที่มาแหงทรัพยสิน
หรือหนี้สิน ใหประธานวุฒิสภาสงเรื่องใหอัยการสูงสุดเพื่อดําเนินการฟองคดี
ตอศาลฎกีาแผนกคดีอาญาของผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืงตอไป  ทัง้น้ี ใหนาํความ
ในมาตรา ๗๗ และมาตรา ๘๑ มาใชบังคับดวยโดยอนุโลม (มาตรา ๔๓)  
      ในกรณทีีป่รากฏวากรรมการผูใดร่ํารวยผดิปกติ กฎหมายกาํหนดให
ประธานวุฒิสภาสงสํานวนพรอมดวยเอกสารหลักฐานไปยังประธานรัฐสภา
เพ่ือแจงใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาทราบเพื่อพิจารณา
ดําเนินการตอไป (มาตรา ๔๔)   

๒คูสมรสดังกลาวใหหมายความรวมถึงผูซึ่งอยูกินกันฉันสามีภริยาโดยมิไดจดทะเบียนสมรสดวย ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด.
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๑๑๕จุลนิติ

      สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของ
ทั้งสองสภาจํานวนไมนอยกวา ๑ ใน ๕ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู
ของท้ังสองสภาหรอืประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังจํานวนไมนอยกวา ๒๐,๐๐๐ คน 
มสีทิธเิขาชือ่กลาวหาวากรรมการผูใดมพีฤตกิารณรํา่รวยผดิปกต ิทจุรติตอหนาที่
หรือจงใจปฏิบัติหนาท่ีหรือใชอํานาจขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 
หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง โดยยื่นตอ
ประธานรัฐสภาพรอมดวยหลกัฐานตามสมควร หากประธานรัฐสภาเห็นวามีเหตุ
อนัควรสงสยัวามกีารกระทาํตามทีถ่กูกลาวหา ใหประธานรฐัสภาเสนอเรือ่งไปยงั
ประธานศาลฎกีาเพือ่ตัง้คณะผูไตสวนอสิระตามกฎหมายประกอบรฐัธรรมนญู
วาดวยวธิพีจิารณาคดอีาญาของผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืง และใหนําความ
ในขอ ๑๐.๒) มาใชบังคับดวยโดยอนุโลม โดยการกลาวหาดังกลาว ใหรวมถึง
การเขาช่ือกลาวหาวากรรมการและบุคคลอ่ืนเปนตัวการ ผูใช หรือผูสนับสนุน
ในการกระทําความผิดทางอาญา รวมทั้งผูให ผูขอให หรือรับวาจะใหทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใดแกกรรมการ เพื่อจูงใจใหกระทําการ ไมกระทําการ หรือ
ประวิงการกระทําอันมิชอบดวยหนาที่ดวย (มาตรา ๔๕)

๙) การไตสวน (หมวด ๒, มาตรา ๔๖ ถึงมาตรา ๗๕)                               
 ๙.๑) การยื่นพยานหลักฐานของผูถูกกลาวหา 
      ในการดําเนินการไตสวนหรือไตสวนเบ้ืองตน คณะกรรมการ ป.ป.ช.
คณะกรรมการไตสวน หวัหนาพนกังานไตสวน หรือพนักงานไตสวน แลวแตกรณี 
ตองดําเนินการเพื่อใหไดขอเท็จจริงที่ถูกตองตรงตามความจริงที่เกิดขึ้น ไมวา
จะเปนคุณหรือเปนโทษตอผูถูกกลาวหา โดยพยานหลักฐานใดท่ีผูถูกกลาวหา
นาํสง คณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการไตสวน หวัหนาพนกังานไตสวน หรอื
พนักงานไตสวนจะไมรับดวยเหตุลวงเลยเวลาหรือผิดขั้นตอนมิได เวนแต
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีมติช้ีมูลแลว หรือเห็นวาผูถูกกลาวหาจงใจประวิงเวลา 
หรือใชสิทธิโดยไมสุจริต
      ในกรณทีีผู่ถกูกลาวหาขอใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการ
ไตสวน หรอืหวัหนาพนกังานไตสวนเรยีกบคุคลหรือเรยีกเอกสารจากบุคคลใด
ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือพนักงานไตสวนดําเนินการตามท่ีร องขอ
แตผูถูกกลาวหาตองรองขอภายใน ๓๐ วนันบัแตวนัทีไ่ดรบัแจงขอกลาวหา เวนแต
คณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการไตสวน หรือกรรมการที่กํากับดูแลเห็นวา
ผูถูกกลาวหาจงใจประวิงเวลา หรือใชสิทธิโดยไมสุจริต หรือบุคคลหรือเอกสาร
ที่ขอใหเรียกนั้นไมมีผลตอการวินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แตตองบันทึก
เหตนุัน้ไวในสาํนวนการไตสวนหรอืรายงานการไตสวนเบือ้งตนดวย (มาตรา ๔๖)  
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

ก.ย. - ต.ค. ๖๑๑๑๖ จุลนิติ

  ๙.๒)  ระยะเวลาในการไตสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
      (๑) เม่ือความปรากฏตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไมวาจะมีการ
กลาวหาหรือไมวามีการกระทําความผิดท่ีอยู ในหนาท่ีและอํานาจของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการตามหนาที่
และอํานาจโดยพลัน โดยในกรณีที่จําเปนตองมีการไตสวน ตองไตสวนและมี
ความเห็นหรือวินิจฉัยใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กําหนด ซึ่งตองไมเกิน ๒ ปนับแตวันเริ่มดําเนินการไตสวน แตในกรณีที่มี
เหตุจาํเปนอนัไมอาจดาํเนินการใหแลวเสรจ็ได คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจขยาย
ระยะเวลาออกไปตามที่จําเปนไดแตรวมแลวตองไมเกิน ๓ ป เวนแตเปนเรื่อง
ทีจ่าํเปนตองเดนิทางไปไตสวนในตางประเทศ หรอืขอใหหนวยงานของตางประเทศ
ดําเนินการไตสวนให หรือขอรับเอกสารหลักฐานจากตางประเทศ จะขยาย
ระยะเวลาออกเทาที่จําเปนก็ได
      (๒)  ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดรับแจงจากผูวาการ
ตรวจเงินแผนดินวามีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาการใชจายเงินแผนดิน
มีพฤติการณอันเปนการทุจริตตอหนาท่ี จงใจปฏิบัติหนาท่ีหรือใชอํานาจ
ขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย และเปนกรณีที่ผู ว าการ
ตรวจเงินแผนดินไมมีอํานาจจะดําเนินการใดได ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ดาํเนินการไตสวนโดยพลัน โดยใหถอืวาเอกสารและหลักฐานทีผู่วาการตรวจเงนิแผนดิน
ตรวจสอบหรือจัดทําข้ึนเปนสวนหน่ึงของสาํนวนการไตสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
      ภายใตกาํหนดอายคุวามขางตน เมือ่พนกําหนดเวลาดังกลาวแลว
ตาม (๑) หรือตามที่บัญญัติไวในกฎหมายนี้แลว คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังคง
มีหนาที่และอํานาจที่จะดําเนินการไตสวน และมีความเห็น หรือวินิจฉัย หรือ
ดําเนินการตามหนาท่ีและอํานาจตอไป แตใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา
สอบสวนและดําเนินการลงโทษผูทีเ่ก่ียวของตามควรแกกรณโีดยเร็ว (มาตรา ๔๘)  
 ๙.๓) เหตุที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีคําสั่งไมรับเรื่องใดไวพิจารณา
      เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามหนาที่และอํานาจของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไมวาจะเปนกรณีที่มีการกลาวหาหรือไม ใหเลขาธิการ
หรือผู ที่ เลขาธิการมอบหมายตรวจสอบเบื้องตนกอนตามหลักเกณฑ
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด หากตรวจสอบเบื้องตนแลวพบวา
      (๑)  มีขอมูลหรือรายละเอียดไมเพียงพอที่จะดําเนินการตอไป 
      (๒)  ความผิดที่กลาวหาน้ันไมไดอยู ในหนาที่และอํานาจของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือ
      (๓)  เปนเรื่องที่หามไมใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. รับไวพิจารณา
ตามขอ ๙.๕.๑) หรือขอ ๙.๕.๒) (๑) 
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๑๑๗จุลนิติ

      กฎหมายกําหนดใหเลขาธิการหรือผูท่ีเลขาธิการมอบหมายเสนอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือพิจารณาไมรับเร่ืองดังกลาวไวพิจารณาตามระยะเวลา
และวิธีการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด และเม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
มีคําสั่งไมรับเรื่องไวพิจารณาแลว ถาเปนกรณีที่มีคํากลาวหา ใหมีหนังสือแจง
ใหผูกลาวหาทราบ โดยผูกลาวหาซึง่ไมเห็นดวยกบัคําสัง่ไมรบัเรือ่งไวพจิารณา
ของกรรมการ อาจมหีนงัสอืขอใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. พจิารณาทบทวนคาํสัง่นัน้
ไดภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับหนังสอืแจง แตทั้งนี้ คํากลาวหาใดที่ไมมีเหตุ
ที่ไมรับไวพิจารณา ตาม (๑) ถึง (๓) กฎหมายก็ใหดําเนินการไตสวนตอไป
  ๙.๔)  กระบวนการไตสวนเบื้องตน
      ๙.๔.๑)  กระบวนการไตสวนเรื่องทั่วไป
              ในการไตสวน คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจมอบหมาย
เลขาธิการ หัวหนาพนักงานไตสวน หรือพนักงานไตสวน เปนผูไตสวน
เบือ้งตนได กฎหมายไดกาํหนดใหดาํเนนิการเปนคณะ ประกอบดวย เลขาธกิาร
หรือหัวหนาพนักงานไตสวนเปนหัวหนา พนักงานไตสวนอยางนอย ๑ คน
รวมเปนคณะ และอาจมีผูชวยพนักงานไตสวนหรือพนักงานเจาหนาที่เพื่อชวย
ในการปฏิบัติหนาที่ดวยก็ได และในการไตสวนปากคําผูถูกกลาวหาหรือพยาน
ตองกระทําโดยเลขาธิการ หัวหนาพนักงานไตสวนหรือพนักงานไตสวน ๑ คน 
และผูชวยพนักงานไตสวนหรือพนักงานเจาหนาที่อีก ๑ คน ทั้งนี้ การไตสวน
เบ้ืองตนตองดําเนินการใหเสร็จและจัดทํารายงานการไตสวนเบ้ืองตนเสนอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายใน ๑๘๐ วันนับแตวันที่ไดรับมอบหมาย แตอาจ
ขยายระยะเวลาไดไมเกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไมเกิน ๖๐ วัน 
              ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดรับเร่ืองใดไวพิจารณาแลว 
หากไมสามารถดําเนินการตอไปไดเพราะเหตุขาดอายุความ อันเนื่องมาแต
การมิไดปฏิบัติตามระยะเวลาในขอ ๙.๒) (๑) ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. สั่งยุติ
การดําเนินคดีอาญา และหากการขาดอายุความดังกลาวเกิดจากความผิด หรือ
จงใจปลอยปละละเลย หรือประมาทเลินเลอของผูใด ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ดําเนินการเพื่อลงโทษผูนั้นโดยเร็ว (มาตรา ๕๐)  
      ๙.๔.๒)  กระบวนการไตสวนเรื่องสําคัญ 
              ในการไตสวนเร่ืองใดที่เปนเรื่องสําคัญมีผลกระทบ
อยางกวางขวาง หรือเปนกรณีมีการไตสวนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
ตลุาการศาลรฐัธรรมนญู หรอืผูดาํรงตาํแหนงในองคกรอสิระ กฎหมายกาํหนด
ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการไตสวนเอง หรือจะแตงต้ังกรรมการ
ไมนอยกวา ๒ คนและบคุคลอืน่เปนคณะกรรมการไตสวนกไ็ด ซึง่คณะกรรมการ
ไตสวนตองดําเนินการใหเสร็จและจัดทําสํานวนการไตสวนเสนอคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. พิจารณา ภายใน ๑ ปนับแตวันที่ไดรับมอบหมาย (มาตรา ๕๑)  
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

ก.ย. - ต.ค. ๖๑๑๑๘ จุลนิติ

 ๙.๕) บทตองหามของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการรับหรือยกเรื่องขึ้น
พิจารณา
       ๙.๕.๑)  กฎหมายไดกําหนดหามมิใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. รับ
หรือยกเรื่องที่มีลักษณะ ดังตอไปนี้ขึ้นพิจารณา
             (๑)   เร่ืองท่ีมีขอกลาวหาหรือประเด็นเก่ียวกับเร่ืองท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแลว เวนแตจะไดพยาน
หลักฐานใหมอันเป นสาระสําคัญแกคดี ซึ่งอาจทําใหผลของคําวินิจฉัย
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปลี่ยนแปลงไป
             (๒)   เรื่องที่เปนคดีอาญาในประเด็นเดียวกันและศาล
ประทับฟองหรือพิพากษาหรือมีคําสั่งเสร็จเด็ดขาดแลว เวนแตคดีนั้นไดมีการ
ถอนฟองหรือทิ้งฟอง หรือเปนกรณีที่ศาลยังมิไดวินิจฉัยในเน้ือหาแหงคดี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะรับหรือยกคํากลาวหานั้นขึ้นพิจารณาก็ได
             (๓)  ผูถกูรองหรือผูถกูกลาวหาตาย เวนแตเปนกรณรีํา่รวย
ผิดปกติ (มาตรา ๕๔) 
       ๙.๕.๒)  กฎหมายไดกําหนดหามมิใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. รับ
หรือยกเรื่องท่ีมีลักษณะดังตอไปน้ีขึ้นพิจารณา เวนแตมีหลักฐานปรากฏ
ชดัแจงและคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นวาเปนกรณีทีเ่ปนการกระทาํท่ีกอใหเกิด
ความเสียหายอยางรายแรง
             (๑)   เร่ืองท่ีลวงเลยมาแลวเกิน ๑๐ ปนบัแตวนัเกิดเหตุจนถึง
วันที่มีการกลาวหา
             (๒)   เรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นวามีการดําเนินการ
ตอผูถูกรองหรือผูถูกกลาวหาตามกฎหมายอื่นเสร็จสิ้นและเปนไปโดยชอบแลว 
และไมมีเหตุอันควรสงสัยวาการดําเนินการนั้นไมเที่ยงธรรม
             (๓)   ผูถกูรองหรอืผูถกูกลาวหาพนจากการเปนเจาพนักงาน
ของรัฐหรือพนจากตาํแหนงทีถ่กูกลาวหาไปแลวเกิน ๕ ป ในกรณทีีม่กีารพิจารณา
เรื่องภายในกําหนดเวลา แมจะพนกําหนดเวลา ๕ ปแลวก็ใหมีอํานาจดําเนินการ
ตอไปได (มาตรา ๕๕)  
 ๙.๖) บทตองหามของกรรมการ กรรมการไตสวน หวัหนาพนกังานไตสวน 
พนักงานไตสวน ผูชวยพนักงานไตสวน หรือพนักงานเจาหนาที่ 
      กฎหมายไดกําหนดหามมิใหกรรมการ กรรมการไตสวน หัวหนา
พนักงานไตสวน พนักงานไตสวน ผูชวยพนกังานไตสวน หรือพนกังานเจาหนาท่ี 
ซึ่งมีเหตุดังตอไปนี้ เขารวมดําเนินการไตสวน พิจารณาหรือวินิจฉัยคดี
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      (๑) รูเห็นเหตุการณหรือเคยสอบสวนหรือพิจารณาเกี่ยวกับเรื่อง
ทีก่ลาวหาในฐานะอืน่ทีม่ใิชในฐานะกรรมการ กรรมการไตสวน หวัหนาพนกังาน
ไตสวน พนักงานไตสวน ผูชวยพนักงานไตสวน หรือพนักงานเจาหนาที่มากอน
      (๒)  มีสวนไดเสียในเรื่องที่กลาวหา
      (๓)  มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูกลาวหาหรือผูถูกกลาวหา
      (๔)  เปนผูกลาวหาหรอืเปนคูสมรส บพุการ ีผูสบืสนัดาน หรอืพีน่อง
รวมบิดามารดา หรือรวมบิดาหรือมารดากับผูกลาวหาหรือผูถูกกลาวหา
      (๕)  มีความสัมพันธใกลชิดในฐานะญาติหรือเปนหุ นสวนหรือ
มีผลประโยชนรวมกันหรือขัดแยงกันทางธุรกิจกับผูกลาวหาหรือผูถูกกลาวหา
      ในการดําเนินการในเรื่องใด กรรมการ กรรมการไตสวน หัวหนา
พนักงานไตสวน พนักงานไตสวน ผูชวยพนักงานไตสวน หรือพนักงานเจาหนาที่ 
ผูใดมเีหตตุาม (๑) ถงึ (๕) ในเรือ่งน้ัน ใหผูน้ันแจงตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือ
ผูที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายโดยเร็ว และระหวางนั้นหามมิใหบุคคล
ดงักลาวยุงเกีย่วกบัการดาํเนนิการใด ๆ  เกีย่วกับเรือ่งนัน้จนกวาคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. หรือผูที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายจะวินิจฉัย ซึ่งตองวินิจฉัย
ใหแลวเสร็จภายใน ๗ วันนับแตวันที่ไดรับแจง
      ทัง้นี ้ผูถกูกลาวหาหรือผูมีสวนไดเสียจะคัดคานกรรมการ กรรมการ
ไตสวน หัวหนาพนักงานไตสวน พนักงานไตสวน ผูชวยพนักงานไตสวน หรือ
พนักงานเจาหนาที่ ผูไดรับแตงตั้งหรือมอบหมาย ซึ่งมีเหตุตาม (๑) ถึง (๕) 
ก็ได โดยย่ืนคํารองตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือผูท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.
มอบหมายภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ปรากฏเหตุดังกลาว เพื่อพิจารณาวินิจฉัย 
โดยในระหวางที่รอการวินิจฉัย ใหกรรมการ กรรมการไตสวน หัวหนาพนักงาน
ไตสวน พนกังานไตสวน ผูชวยพนกังานไตสวน หรอืพนักงานเจาหนาที ่ซึง่ถกูคดัคาน
ระงับการปฏิบัติหนาที่ไวพลางกอน (มาตรา ๕๖)  
 ๙.๗) กรณีผูถูกกลาวหาพนจากตําแหนงหรือพนจากราชการดวยเหตุ
อื่นใดในระหวางการไตสวน
      (๑)  ในระหวางการไตสวน หากปรากฏวาผูถกูกลาวหาพนจากตาํแหนง
หรอืพนจากราชการเพราะเหตุใด ๆ  นอกจากถึงแกความตาย ใหคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. มีอํานาจดําเนินการไตสวนเพื่อดําเนินคดีอาญา ดําเนินการทางวินัย หรือ
ขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน แลวแตกรณี ตอไปได
      (๒)  ในกรณีท่ีผูถูกกลาวหาพนจากตําแหนงหรือพนจากราชการ
อันเนื่องมาจากความตาย ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจดําเนินการไตสวน
ในขอกลาวหาวารํ่ารวยผิดปกติตอไปได (มาตรา ๕๗) 
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 ๙.๘) กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวาขอกลาวหาใดไมมีมูล 
      ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวาขอกลาวหาใดไมมีมูล
ใหสํานักงานแจงใหผูถูกกลาวหาทราบโดยเร็วซึ่งตองไมชากวา ๑๕ วันนับแต
วันท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติ และใหเปดเผยเหตุผลของคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ใหประชาชนทราบเปนการท่ัวไป เวนแตเปนกรณกีารดาํเนนิการสอบสวน
กรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดรับแจงจากเจาหนาท่ีของรัฐตามบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๔๔ วรรคสี่ (มาตรา ๕๘)  
  ๙.๙)  กรณีเจาพนักงานของรัฐถูกกลาวหา
      ในการกลาวหาเจาพนักงานของรัฐบรรดาที่อยูในหนาท่ีและอํานาจ
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. กฎหมายกาํหนดใหยืน่คํากลาวหาตอคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. หรือสํานักงาน 
      โดยภายใตบังคับขอ ๙.๕.๒) การกลาวหาเจาพนักงานของรัฐ 
กฎหมายกําหนดใหกลาวหาในขณะท่ีผูถกูรองเปนเจาพนกังานของรัฐ หรือพน
จากการเปนเจาพนักงานของรัฐไมเกิน ๕ ป แตกไ็มตดัอํานาจของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ทีจ่ะยกคาํกลาวหาทีไ่ดมกีารกลาวหาไวแลวหรือกรณทีีม่เีหตุอนัควรสงสยั
ขึ้นไตสวนได  ซึ่งตองไมเกิน ๑๐ ปนับแตวันที่ผู ถูกรองพนจากการเปน
เจาพนักงานของรัฐหรือพนจากตําแหนงดังกลาว แลวแตกรณี
      ทัง้น้ี ในกรณีทีไ่ดมกีารยกคาํกลาวหาข้ึนพิจารณาหรอืกรณีทีย่กเหตุ
อนัควรสงสยัข้ึนไตสวนภายในกาํหนดเวลาดงักลาวแลว ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
มอีาํนาจดาํเนินการกับเจาพนักงานของรฐัอ่ืนซ่ึงเปนตัวการ ผูใช หรือผูสนับสนุน
ในเร่ืองน้ันไดดวย ไมว าผู นั้นจะพนจากการเปนเจาพนักงานของรัฐหรือ
พนจากตําแหนงดังกลาวแลวก็ตาม (มาตรา ๕๙)    
 ๙.๑๐)  กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายใหหนวยงานของรัฐ
ดําเนินการตามหนาที่และอํานาจ
       (๑)  กรณทีีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายใหพนกังานสอบสวน
เปนผูดําเนินการ 
           ในกรณีทีผู่เสียหายไดรองทกุขหรือมีผูกลาวโทษตอพนกังาน
สอบสวนใหดําเนินคดีกับเจาพนักงานของรัฐหรือบุคคลอ่ืนใดในขอหาใด ๆ 
บรรดาทีอ่ยูในหนาท่ีและอํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. กฎหมายกําหนดให
พนักงานสอบสวนแสวงหาขอเท็จจริง รวมท้ังรวบรวมพยานหลักฐานเบ้ืองตน
แลวสงใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับการรองทุกข
หรือกลาวโทษ ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแลวเห็นวาเรื่อง
ที่ไดรับมาไมอยูในหนาที่และอํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือแมจะอยู
ในหนาท่ีและอํานาจแตเปนเร่ืองไมรายแรงท่ีเปนการกลาวหาเจาพนักงาน
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ของรฐั และคณะกรรมการ ป.ป.ช. เหน็สมควรมอบหมายใหพนกังานสอบสวน
เปนผูดําเนินการ ก็ใหสงเรื่องคืนพนักงานสอบสวนภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่
ไดรับเรื่องจากพนักงานสอบสวน โดยจะกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ
ใหพนักงานสอบสวนตองปฏิบัติดวยก็ได
           ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเหตุจะตองขอใหศาลออกหมายจับบุคคล
ดังกลาว กฎหมายกําหนดใหพนักงานสอบสวนหรือพนักงานฝายปกครอง
หรอืตาํรวจช้ันผูใหญมอีาํนาจย่ืนคาํรองตอศาลท่ีมเีขตอํานาจเพ่ือใหออกหมายจับ
บุคคลดังกลาวได หรอืในกรณีทีม่เีหตจุาํเปนอยางอืน่ทีจ่ะจบัโดยไมมหีมายจบัได 
ใหพนักงานสอบสวน หรือพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจมีอํานาจจับบุคคล
ดังกลาวได
           ในกรณีท่ีพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจไดจับบุคคล
ดังกลาวไว กฎหมายกําหนดใหสงตัวผูถูกจับพรอมท้ังบันทึกการจับมายัง
พนักงานสอบสวนหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายใน ๔๘ ชั่วโมงนับแตเวลา
ที่ผูถูกจับมาถึงที่ทําการของพนักงานสอบสวน โดยมิใหนับระยะเวลาเดินทาง
ตามปกติท่ีนําตัวผูถูกจับจากท่ีจับมายังท่ีทําการของพนักงานสอบสวน รวมเขา
ในกําหนดเวลา ๔๘ ชั่วโมงนั้นดวย ในกรณีที่ไมจําตองมีการควบคุมตัวผูถูกจับไว 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจปลอยตวัผูถกูจบัไปโดยมีประกัน หรอืไมมปีระกันกไ็ด 
แตในกรณีท่ีมีความจําเปนตองมีการควบคุมตัวผูถูกจับไว ใหคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ยืน่คาํรองตอศาลเพือ่ใหศาลออกหมายขงัผูถกูจบัไวได ตามหลักเกณฑ
และระยะเวลาที่กําหนดไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาสําหรับ
ความผิดที่มีการรองทุกขกลาวโทษนั้น (มาตรา ๖๑) 
           นอกจากน้ี ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา
เห็นสมควร อาจสงเรื่องที่อยูในหนาที่และอํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ตามขอ ๘.๒.๑) (๒) และ (๔) ที่มิใชความผิดรายแรงใหพนักงานสอบสวน
ดาํเนินการตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาตอไปกไ็ด (มาตรา ๖๓)  
        (๒)  กรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายใหคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเปนผูดําเนินการ  
           ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงดํารงตําแหนงต้ังแตอํานวยการ
ระดับสูงหรือเทียบเทาลงมามีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิด หรือเจาหนาที่
ของรัฐถูกกลาวหาวากระทาํผิดในเรือ่งท่ีมิใชเปนความผดิรายแรง บรรดาท่ีอยู
ในหนาทีแ่ละอาํนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมอบหมาย
ใหคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครฐั ตามกฎหมายวาดวย
มาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทจุริตดําเนินการแทน
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็ได โดยใหสํานักงานดําเนินการสงเรื่องที่คณะกรรมการ 
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ป.ป.ช. ไดรับไวใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐเพื่อดําเนินการตอไปภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่สํานักงานไดรับเรื่อง 
           ในการดําเนินการตามหนาที่และอํานาจดังกลาว กฎหมาย
กาํหนดใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทจุริตในภาครฐัดําเนินการ
ตามกําหนดระยะเวลาที่กําหนดใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตองปฏิบัติตาม
กฎหมายนี้ (มาตรา ๖๒)  
        (๓)  กรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายใหผูบังคับบัญชา
หรือผูมีอํานาจแตงตั้งหรือถอดถอนของผูถูกรองเปนผูดําเนินการ  
           ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาเห็นวาเร่ือง
ที่มีการกลาวหาเรื่องใดมิใชเปนความผิดรายแรง หรือกลาวหาในเรื่องท่ีมิได
อยูในหนาที่และอํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการ ป.ป.ช.
จะสงเรื่องใหผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้งหรือถอดถอนของผูถูกรอง
ดําเนินการทางวินัยไปตามหนาที่และอํานาจก็ได (มาตรา ๖๔)  
        ทั้งน้ี เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายใหหนวยงานของรัฐ
ตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แลว กฎหมายกําหนดใหหนวยงานของรัฐนั้นดําเนินการ
ไปตามหนาท่ีและอํานาจของตนและรายงานผลใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ 
แตในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไมเห็นดวยกับผลการดําเนินการตาม
รายงานดังกลาว หรือมีกรณีเห็นวาผูถูกรองอาจไมไดรับความเปนธรรม
หรือการดาํเนนิการนั้นจะไมเท่ียงธรรม ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจ
สั่งการอยางใดอยางหนึ่ง หรืออาจเรียกสํานวนการไตสวนหรือสอบสวนมา
เพื่อดําเนินการได โดยจะดําเนินการไตสวนใหมทั้งหมด หรือนําผลการไตสวน
หรอืสอบสวนของหนวยงานของรฐันัน้ทัง้หมดหรอืบางสวนมาถอืเปนการไตสวน
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็ได (มาตรา ๖๕ และมาตรา ๖๖)
 ๙.๑๑)  กรณีปรากฏพฤตกิารณนาเช่ือวาจะมีการโอน ยกัยาย แปรสภาพ 
หรือซุกซอนทรัพยสิน 
        ในกรณทีีป่รากฏจากการไตสวนหรอืไตสวนเบือ้งตนวามพีฤตกิารณ
นาเชื่อวาจะมีการโอน ยักยาย แปรสภาพ หรือซุกซอนทรัพยสนิที่ผูถูกกลาวหา 
ไดใชในการกระทาํความผดิหรือทรัพยสนิทีไ่ดมาโดยมชิอบ เนือ่งจากการกระทาํ
ความผิดที่อยูในหนาที่และอํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือทรัพยสิน
ที่เกี่ยวกับการรํ่ารวยผิดปกติ ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการดังนี้
        (๑) ในกรณีที่ความผิดนั้นมีโทษทางอาญา ใหคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. มีอํานาจส่ังยึดหรืออายัดทรัพยสินน้ันไวชั่วคราว แตไมตัดสิทธิ
ผูถูกกลาวหาท่ีจะย่ืนคํารองตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อขอรับทรัพยสินนั้น
ไปใชประโยชนโดยมีหรือไมมีประกันหรือหลักประกันก็ได
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๑๒๓จุลนิติ

        (๒)  ในกรณีท่ีเป นทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการรํ่ารวยผิดปกติ 
ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจออกคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินนั้นไว
ชัว่คราวเปนเวลาไมเกนิ ๑ ปนบัแตวนัยดึหรอือายดั หรือจนกวาจะมีคําพิพากษา
ถึงที่สุดใหยกฟองคดีนั้น แตถาเจาของหรือผูครอบครองพิสูจนไดวาทรัพยสิน
ทีถ่กูยดึหรอือายดัชัว่คราวมไิดเกีย่วของกบัการรํา่รวยผดิปกต ิใหคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. สั่งถอนการยึดหรืออายัดโดยพลัน รวมท้ังไมตัดสิทธิผูถูกกลาวหา
ที่จะยื่นคํารองขอผอนผันเพื่อขอรับทรัพยสินนั้นไปใชประโยชนโดยมีหรือไมมี
ประกันหรือหลักประกันก็ได  ทั้งนี้ ทรัพยสินของผูถูกกลาวหาใหหมายความ
รวมถึงทรัพยสินที่บุคคลอื่นมีชื่อเปนเจาของกรรมสิทธิ์ และมีพฤติการณ
เปนการถือครองแทนหรือถือกรรมสิทธ์ิแทนดวย ในกรณีเชนน้ัน ผู มีชื่อ
เปนเจาของกรรมสทิธิม์สีทิธพิสิจูนวาทรพัยสนิดงักลาวมไิดเกีย่วของกบัการรํา่รวย
ผิดปกติ (มาตรา ๖๙)  
   ๙.๑๒)  กระบวนการแจงขอกลาวหากรณพีบวาขอกลาวหามมีลูความผดิ
        ในการไตสวนหรือไตสวนเบื้องตน หากคณะกรรมการ ป.ป.ช.
คณะกรรมการไตสวน หรอืกรรมการทีไ่ดรบัมอบหมายใหกาํกบัดแูลการไตสวน
เบ้ืองตนเห็นวา มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสนับสนุนขอกลาวหาวามีมูล
ความผิด ใหกรรมการหรือพนักงานไตสวนจัดทําบันทึกการแจงขอกลาวหา
เปนลายลักษณอักษร โดยแจงใหผูถูกกลาวหาทราบและกําหนดระยะเวลา
ตามสมควรท่ีผูถูกกลาวหาจะมาช้ีแจงขอกลาวหาและแสดงพยานหลักฐานหรือ
นําพยานบุคคลมาใหปากคําประกอบการชี้แจง โดยใหแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
การกระทําที่กลาวหาวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดและแจงขอกลาวหาเทาที่
จะทําใหผูถูกกลาวหาเขาใจขอกลาวหาไดดี และในกรณีที่เปนการกลาวหาวา
รํา่รวยผดิปกติ ใหแจงรายละเอยีดเกีย่วกบัทรพัยสนิทีร่ํา่รวยผดิปกต ิสถานทีต่ัง้
ของทรัพยสิน ชื่อและที่อยูของผูครอบครองหรือมีชื่อเปนเจาของกรรมสิทธิ์
ในทรพัยสินในขณะท่ีแจงขอกลาวหาเทาท่ีทําไดดวย พรอมท้ังแจงใหผูถูกกลาวหา
ทราบถึงสิทธิการคัดคานตามตามกฎหมาย (มาตรา ๗๐) 
        ทั้งนี้ ในการแจงขอกลาวหานั้น ใหกรรมการหรือพนักงานไตสวน
แจงพรอมทั้งมอบบันทึกสรุปสาระสําคัญขอเท็จจริงและพยานหลักฐานให
ผูถกูกลาวหา สรุปสาระสําคัญ๓ตองมรีายละเอยีดเพยีงพอทีจ่ะใชประโยชนในการ
ชีแ้จงแกขอกลาวหาได และตองแจงใหผูถกูกลาวหาทราบถึงสทิธขิองผูถกูกลาวหา 
และใหผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อรับทราบไวดวย (มาตรา ๗๓)

๓สรุปสาระสําคัญดังกลาว ตองไมเปนการเปดเผยชื่อ ตําแหนง ที่อยูของผูกลาวหาหรือพยาน หรือขอมูลอื่นใดอันเปนเหตุ
ใหทราบถึงตัวผูกลาวหาหรือพยาน เวนแตมีเหตุจําเปนเพ่ือใหผูถูกกลาวหาเขาใจขอกลาวหาไดดี.
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        โดยในการชีแ้จงแกขอกลาวหาและการใหปากคําของผูถกูกลาวหา 
ใหผูถูกกลาวหามีสิทธินําทนายความหรือบุคคลซึ่งผูถูกกลาวหาไววางใจไมเกิน
๓ คน เขาฟงในการชี้แจงหรือใหปากคําของตนได (มาตรา ๗๓)  
  ๙.๑๓)  การจัดทําสํานวนการไตสวน
        เม่ือดําเนินการไตสวนเสร็จแลว ใหจัดทําสํานวนการไตสวน๔

เสนอประธานกรรมการ โดยมีสาระสําคัญ ประกอบดวย ชือ่และตาํแหนงหนาท่ี
ของผูถกูกลาวหา เรือ่งท่ีถกูกลาวหา ขอกลาวหา คาํแกขอกลาวหา สรปุขอเท็จจริง
และพยานหลักฐานท่ีเกีย่วของทีไ่ดจากการไตสวน เหตผุลในการพิจารณาวินจิฉยั
ทั้งในปญหาขอเท็จจรงิและขอกฎหมาย บทบัญญัติของกฎหมายที่ยกขึ้นอางอิง 
และสรปุความเหน็เกีย่วกบัเรือ่งทีก่ลาวหา โดยกฎหมายกาํหนดใหมกีารประชมุ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือพิจารณาสํานวนการไตสวนเพื่อมีมติโดยเร็ว
ซึ่งตองนําเสนอตอที่ประชุมไมชากวา ๓๐ วันนับแตวันที่ประธานกรรมการ
ไดรับสํานวนการไตสวน เวนแตจะไดมีการนัดหมายใหมีการประชุมทุกวัน
อยูแลวและมีเรื่องอื่นคางพิจารณาอยู (มาตรา ๗๕)   

๑๐)  การดาํเนินการกบัผูดาํรงตําแหนงทางการเมืองและผูดาํรงตําแหนงเฉพาะ 
(หมวด ๓, สวนที่ ๑ ถึงสวนที่ ๓)
 ๑๐.๑) การดําเนินคดีทุจริตตอหนาที่หรือจงใจปฏิบัติหนาที่หรือ
ใชอาํนาจขัดตอบทบญัญัตแิหงรัฐธรรมนญูหรอืกฎหมาย (สวนที ่๑, มาตรา ๗๖
ถึงมาตรา ๘๖)
         ๑๐.๑.๑) การดําเนินการฟองคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
                   เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติลงความเห็นวา
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผูดํารงตําแหนง
ในองคกรอิสระ มีพฤติการณทุจริตตอหนาที่ หรือจงใจปฏิบัติหนาที่หรือ
ใชอาํนาจขดัตอบทบัญญัตแิหงรัฐธรรมนญูหรอืกฎหมาย ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช.
สงรายงาน สํานวนการไตสวน เอกสาร พยานหลักฐาน และความเห็น
พรอมสําเนาอิเล็กทรอนิกสไปยังอัยการสูงสุดภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่มีมติ 
เพื่อใหอัยการสูงสุดดําเนินการฟองคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองภายใน ๑๘๐ วันนับแตวันท่ีไดรับสํานวน
คดีอาญา โดยไมตองสงตัวผูถูกกลาวหาใหอัยการสูงสุดแตตองแจงใหผู ถูก
กลาวหาทราบ (มาตรา ๗๖ และมาตรา ๗๗)  

๔กฎหมายใหนําความใน (๑) ถึง (๕) การจัดทําสํานวนไตสวนมาใชบังคับกับการจัดทํารายงานการไตสวนเบื้องตนดวย
โดยอนุโลม.
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๑๒๕จุลนิติ

                   ทัง้นี ้ในกรณีท่ีอัยการสูงสุดเห็นวาสํานวนการไตสวน
ยังไมสมบูรณพอที่จะดําเนินคดีได ใหแจงคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยระบุ
ขอไมสมบูรณใหครบถวนในคราวเดียวกันภายใน ๙๐ วันนับแตวันที่ไดรับเรื่อง
ในกรณีนี้ใหอัยการสูงสุดและคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตั้งคณะกรรมการรวม
ฝายละเทากันโดยมีผูแทนจากแตละฝายไมเกินฝายละ ๕ คน ภายใน ๑๕ วัน
นับแตวันที่ไดรับแจงจากอัยการสูงสุดเพ่ือดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน
ใหสมบูรณ รวมทั้งดําเนินการอื่นใดใหสํานวนการไตสวนครบถวนสมบูรณ
ใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ วันนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง เพื่อสงใหอัยการสูงสุด
ฟองคดีตอไป 
                   ในกรณีที่คณะกรรมการรวมไมอาจหาขอยุติได
ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดาํเนนิการตอไปตามทีเ่หน็สมควร โดยจะย่ืนฟองคดี
เองกไ็ด แตในกรณทีีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. เหน็ควรฟองคด ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ตองดําเนินการฟองคดีภายในกําหนดอายุความ แตตองไมชากวา ๙๐ วัน
นบัแตวนัทีห่าขอยตุไิมได ซึง่การฟองคดเีองนัน้ กฎหมายกําหนดใหคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. จะพจิารณามอบหมายใหพนกังานเจาหนาทีด่าํเนนิคดแีทนคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. หรือจะพิจารณาแตงต้ังทนายความเพ่ือดําเนินคดีแทนก็ได ในกรณีที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยื่นฟองคดีเอง หามมิใหพนักงานอัยการรับแกตางคดี
ใหแกจําเลย (มาตรา ๗๗ และมาตรา ๘๐)
         ๑๐.๑.๒)  กรณีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองประทับฟองและมีคําพิพากษาวาผูถูกกลาวหากระทําความผิด
                   ในกรณท่ีีศาลฎกีาแผนกคดีอาญาของผูดาํรงตาํแหนง
ทางการเมืองประทับฟอง กฎหมายใหผูถูกกลาวหาหยุดปฏิบัติหนาท่ีจนกวา
จะมีคําพิพากษา เวนแตศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
จะมีคําสั่งเปนอยางอื่น ในกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองมคํีาพพิากษาวาผูถกูกลาวหากระทําความผดิตามท่ีถกูกลาวหา 
ใหผู ตองคําพิพากษานั้นพนจากตําแหนงนับแตวันหยุดปฏิบัติหนาที่ และ
ใหเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกต้ังของผูน้ัน และจะเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนด
เวลาไมเกิน ๑๐ ป ดวยหรือไมก็ได โดยผูใดถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ไมวาในกรณีใด กฎหมายกําหนดใหผู นั้นไมมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือ
สมคัรรบัเลอืกเปนสมาชกิสภาผูแทนราษฎร สมาชกิวฒุสิภา สมาชกิสภาทองถิน่
หรือผูบริหารทองถิ่นตลอดไป และไมมีสิทธิดํารงตําแหนงทางการเมืองใด ๆ 
(มาตรา ๘๑)  
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

ก.ย. - ต.ค. ๖๑๑๒๖ จุลนิติ

        ๑๐.๑.๓) อํานาจในการสั่งริบทรัพยสินของศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
                  ในการฟองคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารง
ตาํแหนงทางการเมือง ถาผูถูกกลาวหาหรือบุคคลที่มีสวนรวมในการกระทํา
ความผิดไดใชหรือไดทรัพยสินมาโดยมิชอบ เนื่องจากการกระทําความผิด
ฐานทุจริตตอหนาท่ี หรือจงใจปฏิบัติหนาท่ีหรือใชอํานาจขัดตอบทบัญญัติ
แหงรฐัธรรมนญูหรอืกฎหมาย กฎหมายกําหนดใหอยัการสูงสดุหรอืคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. แลวแตกรณี อาจรองขอใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองริบทรัพยสินไดตามกฎหมาย เวนแตเปนทรัพยสินของผูอื่นซ่ึงมิได
รูเหน็เปนใจดวยในการกระทาํความผิด ทัง้นี ้ในกรณีทีศ่าลฎกีาแผนกคดีอาญา
ของผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืงมคีาํสัง่รบิทรพัยสนิเนือ่งจากการกระทาํความผดิ 
แมคาํพิพากษายงัไมถงึท่ีสดุ ใหเลขาธกิารมีอาํนาจเก็บรักษาและจัดการทรพัยสนิ
ดังกลาวจนกวาคดีถึงที่สุด หรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองมีคําสั่งเปนอยางอื่น (มาตรา ๘๔)
        ๑๐.๑.๔)  กรณีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหยกฟอง  
                  ในกรณีที่มีคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืงถึงทีส่ดุใหยกฟอง ถาผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืง 
ตลุาการศาลรฐัธรรมนูญ หรอืผูดาํรงตาํแหนงในองคกรอิสระ หยดุปฏิบตัหินาทีอ่ยู 
และยังมิไดพนจากตําแหนงไปกอน ก็ใหกลับเขาปฏิบัติหนาที่ตั้งแตวันที่ศาล
มีคําพิพากษา และถาในระหวางหยุดปฏิบัติหนาท่ีมิไดรับเงินเดือน เงินประจํา
ตําแหนง คาตอบแทน หรือประโยชนอื่นใด ก็ใหมีสิทธิไดรับเสมือนหน่ึงผูนั้น
ไดปฏิบัติหนาท่ีตลอดระยะเวลาท่ีหยุดปฏิบัติหนาท่ีดังกลาว ในกรณีที่ผู นั้น
พนจากตําแหนงไปกอนท่ีจะมีคาํพิพากษา การจายเงนิเดือน เงินประจําตําแหนง 
คาตอบแทน หรือประโยชนอื่นใด ใหจายจนถึงวันกอนวันท่ีพนจากตําแหนง 
(มาตรา ๘๖)  
        ๑๐.๑.๕)  การอุทธรณตอที่ประชุมใหญของศาลฎีกา
                  ในคดีที่อัยการสูงสุดเปนโจทก เมื่อศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีคําพิพากษาแลว ถาอัยการสูงสุด
เห็นควรอุทธรณตอที่ประชุมใหญของศาลฎีกาตอไปใหดําเนินการได แตกรณี
ที่อัยการสูงสุดเห็นควรไมอุทธรณ ใหแจงใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ และ
รับฟงความคิดเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกอบการพิจารณาดวย 
                  สาํหรบัในคดีทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนโจทก การจะ
อุทธรณหรือไม ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. (มาตรา ๗๙)
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๑๒๗จุลนิติ

  ๑๐.๒)  การดําเนนิคดีกรณฝีาฝนหรอืไมปฏิบติัตามมาตรฐานทางจรยิธรรม
อยางรายแรง (สวนที่ ๒, มาตรา ๘๗) 
        เมือ่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไตสวนและมคีวามเหน็วา ผูดาํรงตาํแหนง
ทางการเมือง ตลุาการศาลรฐัธรรมนญู หรือผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ ฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เสนอเรือ่งตอศาลฎกีาเพือ่วนิจิฉยั สาํหรบัการเสนอเรือ่งตอศาลฎกีา และการพจิารณา
พิพากษาของศาลฎีกาใหเปนไปตามระเบียบของที่ประชุมใหญของศาลฎีกา
ซึ่งตองกําหนดใหใชระบบไตสวน และใหดําเนินการโดยรวดเร็ว 
  ๑๐.๓)  การดําเนินการกรณีฝาฝนมาตรา ๑๔๔ ของรัฐธรรมนูญ๕

(สวนที ่๓, มาตรา ๘๘ ถึงมาตรา ๘๙)
        เม่ือความปรากฏตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือเม่ือคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ไดรับแจงจากเจาหนาท่ีของรัฐตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๔๔ วรรคส่ี ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดาํเนนิการสอบสวนเปนทางลบั
โดยพลัน และไมวาในกรณีใดผูใดจะเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผูแจงมิได และ
เม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ช. สอบสวนแลวเห็นวามีมูล ใหเสนอความเห็น

๕รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๔ บัญญัติวา
 “มาตรา ๑๔๔ ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ รางพระราชบญัญตังิบประมาณ

รายจายเพ่ิมเติม และรางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะแปรญัตติเปล่ียนแปลงหรือแกไขเพ่ิมเติม
รายการหรือจํานวนในรายการมิได แตอาจแปรญัตติในทางลดหรือตัดทอนรายจายซ่ึงมิใชรายจายตามขอผูกพันอยางใดอยางหน่ึง
ดังตอไปนี้

 (๑) เงินสงใชตนเงินกู
 (๒) ดอกเบี้ยเงินกู
 (๓) เงินที่กําหนดใหจายตามกฎหมาย
 ในการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร วฒุสิภา หรอืคณะกรรมาธกิาร การเสนอ การแปรญตัตหิรอืการกระทาํดวยประการใด ๆ 

ท่ีมีผลใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาหรือกรรมาธิการมีสวนไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในการใชงบประมาณรายจาย 
จะกระทํามิได

  ในกรณีท่ีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา มจีาํนวนไมนอยกวาหนึง่ในสบิของจาํนวนสมาชกิทัง้หมดเทาทีม่อียู
ของแตละสภา เห็นวามีการกระทําที่ฝาฝนบทบัญญัติตามวรรคสอง ใหเสนอความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา และ
ศาลรฐัธรรมนูญตองพจิารณาวินจิฉยัใหแลวเสรจ็ภายในสิบหาวนันบัแตวนัทีไ่ดรบัความเห็นดงักลาว ในกรณทีีศ่าลรฐัธรรมนูญวนิจิฉยัวา
มกีารกระทาํทีฝ่าฝนบทบญัญตัติามวรรคสอง ใหการเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระทําดังกลาวเปนอันส้ินผล ถาผูกระทาํการดงักลาว
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ใหผูกระทําการน้ันส้ินสุดสมาชิกภาพนับแตวันท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย และ
ใหเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกต้ังของผูน้ัน แตในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีเปนผูกระทําการหรืออนุมัติใหกระทําการหรือรูวามีการกระทํา
ดังกลาวแลวแตมิไดสั่งยับยั้ง ใหคณะรัฐมนตรีพนจากตําแหนงทั้งคณะนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย และใหเพิกถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกต้ังของรัฐมนตรีท่ีพนจากตําแหนงน้ัน เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดอยูในท่ีประชุมในขณะท่ีมีมติ และใหผูกระทําการ
ดังกลาวตองรับผิดชดใชเงินนั้นคืนพรอมดวยดอกเบี้ย

 เจาหนาท่ีของรัฐผูใดจัดทําโครงการหรืออนุมัติหรือจัดสรรเงินงบประมาณโดยรูวามีการดําเนินการอันเปนการฝาฝนบทบัญญัติ
ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ถาไดบันทึกขอโตแยงไวเปนหนังสือหรือมีหนังสือแจงใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติทราบ ใหพนจากความรับผิด

 การเรียกเงินคืนตามวรรคสามหรือวรรคสี่ ใหกระทําไดภายในยี่สิบปนับแตวันที่มีการจัดสรรงบประมาณนั้น
 ในกรณีท่ีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดรับแจงตามวรรคส่ี ใหคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติดําเนินการสอบสวนเปนทางลับโดยพลันหากเห็นวากรณีมีมูล ใหเสนอความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อดําเนินการตอไปตามวรรคสาม และไมวากรณีจะเปนประการใด คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติและ
ศาลรัฐธรรมนูญหรือบุคคลใดจะเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผูแจงมิได”.
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

ก.ย. - ต.ค. ๖๑๑๒๘ จุลนิติ

ตอศาลรฐัธรรมนญูโดยเร็วและใหศาลรฐัธรรมนูญดําเนินการตอไปตามบทบญัญัติ
แหงรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๔๔ วรรคสาม
       สาํหรับเจาหนาท่ีของรัฐรวมทัง้ผูวาการตรวจเงนิแผนดินซ่ึงจัดทํา
โครงการหรอือนมุตัหิรือจัดสรรเงนิงบประมาณโดยรูวามกีารดาํเนนิการอนัเปน
การฝาฝนบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๔๔ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
จะพนจากความรบัผดิตามรัฐธรรมนูญเฉพาะเม่ือไดแจงตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กอนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะไดดําเนินการสอบสวน (มาตรา ๘๘)   
       สวนการเรียกเงินคืนกรณีฝาฝนบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๔๔ วรรคสาม หรอืวรรคสี ่กฎหมายใหกระทําไดภายใน ๒๐ ปนบัแตวนั
ที่มีการจัดสรรงบประมาณน้ัน  ทั้งนี้ มิใหนําขอ ๙.๕.๒) (๑) มาใชบังคับ
กับการดําเนินการตามขอนี้ (มาตรา ๘๙)  

๑๑)  การดาํเนนิการกบัเจาหนาทีข่องรฐั (หมวด ๔, มาตรา ๙๐ ถงึมาตรา ๙๒)
 ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. มคีวามเห็นวาขอกลาวหามีมลูความผิด
ตามขอ ๙.๑๒) และเห็นวาการใหเจาหนาที่ของรัฐผูถูกกลาวหายังคงปฏิบัติ
หนาที่ตอไปอาจจะเกิดความเสียหายใหแกทางราชการ หรือเปนอุปสรรค
ในการไตสวนตอไป ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. สงเรื่องใหผู บังคับบัญชา
ของผู ถูกกลาวหาส่ังใหหยุดปฏิบัติหนาท่ีเปนการช่ัวคราว แตถาตอมา
ผลการไตสวนปรากฏวาขอกลาวหาไมมีมูล ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. แจงให
ผูบังคับบัญชาของผูถูกกลาวหาทราบโดยเร็วเพื่อดําเนินการใหผูถูกกลาวหา
กลบัเขาปฏิบตัหินาทีต่อไป แตความในขอน้ีไมเปนการตัดอาํนาจของผูบงัคบับญัชา
ของเจาหนาที่ของรัฐที่จะดําเนินการตามอํานาจที่มีอยูตามกฎหมายวาดวย
การบรหิารงานบุคคลทีใ่ชบงัคับกับผูถกูกลาวหานัน้ รวมท้ังไมใชบงัคับกับเจาหนาท่ี
ของรฐัทีเ่ปนขาราชการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตลุาการ
ศาลยุติธรรม ขาราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ัง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง หรือขาราชการอัยการตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ (มาตรา ๙๐)  
  ทั้งนี้ เม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไตสวนแลวมีมติวินิจฉัยวาเจาหนาที่
ของรัฐกระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ หรือกระทําความผิดตอตําแหนง
หนาที่ราชการ หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม หรือความผิด
ที่เกี่ยวของกัน ใหดําเนินการดังตอไปนี้
 (๑) ถามีมูลความผิดทางอาญา ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. สงรายงาน 
สํานวนการไตสวน เอกสารหลักฐาน สําเนาอิเล็กทรอนิกส และคําวินิจฉัยไปยัง
อัยการสูงสุดภายใน ๓๐ วัน เพื่อใหอัยการสูงสุดยื่นฟองคดีตอไป พรอมกันนี้ 
กฎหมายก็ไดกาํหนดใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. แจงผูถกูกลาวหาใหไปรายงานตวั
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๑๒๙จุลนิติ

ตออัยการสูงสุดตามวันเวลาที่กําหนด ซึ่งหากผูถูกกลาวหาไมไปรายงานตัว
ตามกําหนด ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการตามขอ ๘.๒.๖) ตอไป 
  (๒) ถามมีลูความผดิทางวนิยั ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. สงรายงาน สาํนวน
การไตสวน เอกสารหลักฐาน และคําวินิจฉัยไปยังผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจ
แตงตั้งถอดถอนภายใน ๓๐ วันเพื่อใหดําเนินการทางวินัยตอไป (มาตรา ๙๑)
   ๑๑.๑)  การดําเนินคดีกับเจาหนาที่ของรัฐ (สวนที่ ๑, มาตรา ๙๓ ถึง
มาตรา ๙๗)
         (๑) กรณีเจาหนาที่ของรัฐถูกกลาวหา 
             เมื่ออัยการสูงสุดไดรับสํานวนคดีอาญากรณีเจาหนาที่ของ
รัฐกระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ี
ราชการ หรอืความผดิตอตาํแหนงหนาทีใ่นการยตุธิรรม หรอืความผดิทีเ่กีย่วของ
กันจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. แลว กฎหมายกําหนดใหอัยการสูงสุดพิจารณา
เพื่อดําเนินการฟองคดีตอศาลที่มีเขตอํานาจภายใน ๑๘๐ วันนับแตวันที่ไดรับ
สํานวน  (มาตรา ๙๓) 
             เมือ่ศาลทีม่เีขตอาํนาจพพิากษาในคดทีีอ่ยัการสงูสดุเปนโจทก
ตามสาํนวนทีไ่ดรบัจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. แลว ถาอยัการสูงสดุจะไมอทุธรณ
หรือฎีกา ใหอัยการสูงสุดหารือกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. กอน ในกรณีที่มี
ความเห็นตางกันและไมอาจหาขอยุติได ใหอัยการสูงสุดพิจารณาดําเนินการ
ตอไปโดยคํานึงถึงความเปนธรรมและประโยชนของประเทศเปนสําคัญ และ
ชี้แจงเหตุผลใหประชาชนทราบเปนการทั่วไป ทั้งนี้ เม่ืออัยการสูงสุดฟองคดี
ดังกลาวแลวจะถอนฟองมิได เวนแตคณะกรรมการ ป.ป.ช. และอัยการสูงสุด
เห็นวาเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรมสมควรถอนฟอง (มาตรา ๙๔)
         (๒) กรณีอัยการสูงสุดเปนผูถูกกลาวหา
             ในการดําเนินคดีหากผูถูกกลาวหาเปนอัยการสูงสุดในขณะ
กระทําความผิดหรือขณะท่ีถูกกลาวหา ใหประธานกรรมการมีอํานาจฟองหรือ
ยื่นคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจเอง (มาตรา ๙๕)  
         (๓) กรณีบุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหารและเปนคดีที่อยูใน
เขตอํานาจของศาลทหารเปนผูถูกกลาวหา
             ในการดาํเนนิคดกีบัผูถกูกลาวหาทีเ่ปนบคุคลทีอ่ยูในอาํนาจ
ศาลทหารและเปนคดีที่อยูในเขตอํานาจของศาลทหาร ใหอัยการสูงสุดเปน
อัยการทหารตามกฎหมายวาดวยธรรมนูญศาลทหาร หรือจะมอบหมายให
อัยการทหารเปนผูฟองคดีแทนก็ได (มาตรา ๙๖)  
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

ก.ย. - ต.ค. ๖๑๑๓๐ จุลนิติ

         (๔) กรณีเจาหนาท่ีของรัฐตางประเทศ เจาหนาท่ีขององคการ
ระหวางประเทศ หรอืบคุคลทีก่ระทําความผดิตามกฎหมายนีเ้ปนผูถกูกลาวหา
             ในการดาํเนินการกบัเจาหนาทีข่องรฐัตางประเทศ เจาหนาที่
ขององคการระหวางประเทศ หรอืบคุคลทีก่ระทําความผดิตามกฎหมายนี ้ใหนาํ
ความในขอ ๑๑) (๑) และขอ ๑๑.๑) (๑) มาใชบงัคับดวยโดยอนุโลม (มาตรา ๙๗) 
    ๑๑.๒) การดาํเนนิการทางวนิยักบัเจาหนาทีข่องรฐั (สวนท่ี ๒, มาตรา ๙๘ 
ถึงมาตรา ๑๐๑)
         (๑) การพิจารณาโทษทางวินัยแกผูถูกกลาวหา
             เม่ือผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงต้ังถอดถอนผูถูก
กลาวหาไดรบัสาํนวนการไตสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามขอ ๑๑) (๒) แลว 
ใหผูบงัคบับญัชาหรือผูมอีาํนาจแตงตัง้ถอดถอนผูถกูกลาวหาผูนัน้พจิารณาโทษ
ทางวินัยตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีมติโดยไมตองแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินยัอกี โดยในการพจิารณาโทษทางวินยัแกผูถกูกลาวหา 
ใหถือวาสํานวนการไตสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนสํานวนการสอบสวน
ทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัยตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ
วาดวยการบริหารงานบุคคลของผูถูกกลาวหานั้น แลวแตกรณี
             กรณีผูถูกกลาวหาเปนขาราชการตุลาการตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม ขาราชการตุลาการ
ศาลปกครองตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง หรือขาราชการอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
ฝายอัยการ ใหประธานกรรมการสงรายงานและเอกสารหลักฐานพรอมทั้ง
ความเห็นไปยงัประธานกรรมการตุลาการศาลยตุธิรรม ประธานกรรมการตลุาการ
ศาลปกครอง หรอืประธานกรรมการอัยการ แลวแตกรณ ีเพือ่พจิารณาดําเนนิการ
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตลุาการศาลยุตธิรรม กฎหมายวาดวย
การจัดตัง้ศาลปกครองและวิธพีจิารณาคดีปกครอง หรอืกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการฝายอัยการ โดยเร็ว โดยใหถือรายงานและเอกสารหลักฐานของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนสวนหนึง่ของความเห็นเพือ่พจิารณาทางวินยัในสาํนวน
การสอบสวนดวย และเม่ือดาํเนินการไดผลประการใดแลว ใหแจงใหคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ทราบภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่ทราบผลการพิจารณา
             การดาํเนนิการทางวินยัน้ัน กฎหมายกาํหนดใหผูบงัคับบัญชา
หรือผูมอีาํนาจแตงต้ังถอดถอนพจิารณาสัง่ลงโทษผูถกูกลาวหาภายใน ๓๐ วนั
นับแตวันที่ไดรบัเร่ืองจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือภายใน ๓๐ วันนับแต
วันท่ีผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงต้ังถอดถอนไดรับแจงมติที่ไดขอให
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๑๓๑จุลนิติ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. พจิารณาทบทวน ทัง้นี ้ไมวาผูถกูกลาวหานัน้จะพนจาก
การเปนเจาหนาท่ีของรัฐกอนหรือหลังท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีมติวินิจฉัย
มูลความผิด เวนแตคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีมติเมื่อพนกําหนดเวลาตาม
ขอ ๙.๒) แลว แตไมเปนการตัดอํานาจคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่จะดําเนินการ
เพื่อดําเนินคดีอาญาตอไป สําหรับผูถูกกลาวหาซึ่งไมมีกฎหมาย ระเบียบ หรือ
ขอบงัคบัเกีย่วกบัวนิยั เมือ่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มมีตวิาผูถกูกลาวหาไดกระทาํ
ความผิดในเร่ืองท่ีถูกกลาวหาน้ัน ใหสงสํานวนการไตสวนไปยังผูบังคับบัญชาหรือ
ผูมอีาํนาจแตงตัง้ถอดถอนเพือ่ดาํเนนิการตามหนาทีแ่ละอาํนาจตอไป (มาตรา ๙๘)  
             ทั้งนี้ ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนหรือ
ผูใดไมดําเนินการพิจารณาโทษทางวินัยโดยไมมีเหตุอันสมควร ใหถือวา
ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนจงใจปฏิบัติหนาที่ขัดตอกฎหมาย
หรือกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับวาดวย
การบริหารงานบุคคลของผูถูกกลาวหานั้น (มาตรา ๑๐๐)  
         (๒)  สิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง 
             กฎหมายกําหนดใหผู ซึ่งถูกลงโทษตาม (๑) ที่มีสิทธิ
ฟองคดตีอศาลปกครองภายใน ๙๐ วนันบัแตวนัทีถ่กูลงโทษโดยไมตองอทุธรณ
ตามกฎหมาย ระเบยีบ หรอืขอบงัคบัวาดวยการบริหารงานบุคคลของผูถกูลงโทษนัน้ 
หรือจะดําเนินการอุทธรณดุลพินิจในการกําหนดโทษของผูบังคับบัญชาตามกฎหมาย 
ระเบียบ หรือขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลของผูถูกลงโทษนั้นกอน
ก็ได โดยในกรณีท่ีผูถูกลงโทษนําคดีไปฟองตอศาลปกครองโดยมิไดฟอง
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ใหศาลปกครองแจงใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ และ
ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีสิทธิขอเขามาเปนคูกรณีในคดีดวยได

๑๒) การดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสิน (หมวด ๕, สวนที่ ๑ ถึงสวนที่ ๒)
 ๑๒.๑)  การยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน และการตรวจสอบ (สวนที่ ๑, 
มาตรา ๑๐๒ ถึงมาตรา ๑๑๔) 
         ๑๒.๑.๑)  บุคคลที่มีหนาที่ยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน
                         ในการดําเนินการตามขอ ๘.๒.๑) (๓) อยางนอย
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตองกําหนดใหผู ดํารงตําแหนงดังตอไปนี้ ตองยื่น
บัญชีทรัพยสินและหนี้สินของตน คูสมรส๖ และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 
ตอคณะกรรมการ ป.ป.ช.
                         (๑) ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
                         (๒) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

๖คูสมรส ใหหมายความรวมถึงผูซึ่งอยูกินกันฉันสามีภริยาโดยมิไดจดทะเบียนสมรสดวย ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนด.
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

ก.ย. - ต.ค. ๖๑๑๓๒ จุลนิติ

                         (๓) ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ
                         (๔) ขาราชการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการฝายตลุาการศาลยตุธิรรมซึง่ดาํรงตาํแหนงตัง้แตอธบิดผีูพพิากษาขึน้ไป
                         (๕) ขาราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมาย
วาดวยการจัดตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครองซึง่ดาํรงตาํแหนงตัง้แต
อธิบดีศาลปกครองชั้นตนขึ้นไป
                         (๖) ขาราชการอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการฝายอัยการซึ่งดํารงตําแหนงตั้งแตอธิบดีอัยการขึ้นไป
                         (๗) ผูดํารงตําแหนงระดับสูง
                         (๘) ตําแหนงอ่ืนตามที่กฎหมายอื่นกําหนดใหมีหนาที่
ยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน
                         (๙) ผูบรหิารทองถิน่ รองผูบรหิารทองถิน่ ผูชวยผูบรหิาร
ทองถิน่ และสมาชกิสภาทองถิน่ตามทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. กาํหนด (มาตรา ๑๐๒)
         ๑๒.๑.๒)  เจาพนักงานของรัฐท่ีมีหนาท่ียื่นบัญชีทรัพยสินและ
หนี้สิน
                         เจาพนักงานของรฐัตาํแหนงใดจะตองย่ืนบญัชทีรพัยสนิ
และหนีสิ้นของตน คูสมรส๗ และบตุรทีย่งัไมบรรลนุติภิาวะตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด (มาตรา ๑๐๓)
        ๑๒.๑.๓)  หลักเกณฑการย่ืนบัญชีทรัพยสินและหน้ีสินตอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
                         สาํหรบัการย่ืนบัญชีทรัพยสนิและหนีส้นิตอคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กฎหมายกาํหนดใหยืน่พรอมหลักฐานท่ีพสิจูนความมีอยูจริงของทรพัยสนิ
และหนี้สิน รวมทั้งหลักฐานการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในรอบปภาษี
ทีผ่านมา ทรัพยสินและหน้ีสินในตางประเทศ และใหรวมถึงทรพัยสินของบคุคล
ดังกลาวที่มอบหมายใหอยูในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่นไมวา
โดยทางตรงหรือทางออมดวย โดยการย่ืนบัญชีทรัพยสินและหน้ีสินดังกลาว 
กฎหมายใหยื่นตามกําหนด ดังตอไปนี้
                         (๑) ตําแหนงตามขอ ๑๒.๑.๑) (๑) (๒) (๓) และ (๙) 
ใหยื่นเมื่อเขารับตําแหนง และพนจากตําแหนง ในกรณีที่พนจากตําแหนงและ
ไดรบัแตงตัง้ใหดาํรงตาํแหนงเดมิหรอืตาํแหนงใหมภายใน ๑ เดอืน ผูนัน้ไมตองยืน่
บัญชีทรัพยสินและหน้ีสินกรณีพนจากตําแหนงและกรณีเขาดํารงตําแหนงใหม
แตไมตองหามที่ผูนั้นจะยื่นเพื่อเปนหลักฐาน

๗คูสมรส ใหหมายความรวมถึงผูซึง่อยูกนิกนัฉนัสามีภรยิาโดยมิไดจดทะเบียนสมรสดวย ตามหลกัเกณฑทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กําหนด.
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๑๓๓จุลนิติ

                         (๒) ตําแหนงตามขอ ๑๒.๑.๑) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) 
และตําแหนงอ่ืนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด นอกจาก (๑) ใหย่ืนเม่ือ
เขารบัตาํแหนงและเมือ่พนจากการเปนเจาหนาทีข่องรฐั และทุก ๓ ป ตลอดเวลา
ที่ยังดํารงตําแหนงเปนเจาหนาที่ของรัฐ
                         ในกรณีตาม (๑) หรือ (๒) ถาเจาพนักงานของรัฐผูใด
ไดรบัแตงตัง้ใหดาํรงตาํแหนงอืน่ใดทีม่หีนาทีต่องยืน่บญัชทีรพัยสนิและหนีส้นิดวย
เจาพนักงานของรัฐผูน้ันไมตองย่ืนบัญชีทรัพยสินและหนี้สินใหม แตไมตองหาม
ที่ผูนั้นจะยื่นเพื่อเปนหลักฐาน (มาตรา ๑๐๕)
                         ทั้งนี้ เมื่อมีการแตงตั้งหรือสั่งใหเจาหนาที่ของรัฐ
พนจากตําแหนงที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดใหตองยื่นบัญชีทรัพยสิน
และหน้ีสินในหนวยงานใด ใหหวัหนาหนวยงานนัน้แจงใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ทราบภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่มีการแตงตั้งหรือสั่งใหพนจากตําแหนง ทั้งนี้
เวนแตกรณีของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีไดรับเลือกต้ังใหเปนหนาท่ีของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งที่จะเปนผูแจง (มาตรา ๑๐๗)
        ๑๒.๑.๔)  กรณีไมย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสิน
ภายในเวลาที่กําหนด
                         ในกรณีท่ีผู มีหนาท่ีย่ืนบัญชีทรัพยสินและหน้ีสิน
ตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผูใดไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
ตามเวลาท่ีกาํหนด กฎหมายกําหนดใหสํานักงานมีหนังสือแจงใหบุคคลดังกลาว
ทราบโดยทางไปรษณียตอบรับหรือทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พรอมทั้ง
กําหนดเวลาที่ขยายใหซึ่งตองไมเกิน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับแจง และในกรณี
ทีม่คีวามจาํเปนอาจขยายระยะเวลาไดอกีไมเกิน ๓๐ วนั และหากปรากฏวาบญัชี
ทรัพยสินและหนี้สินหรือเอกสารประกอบที่ไดรับมาดังกลาวไมครบถวนหรือ
มขีอมลูคลาดเคลือ่น และไมมีพฤติการณอันเช่ือไดวามีเจตนาปกปดทรัพยสิน
หรือหน้ีสิน ใหเลขาธิการหรือผูที่เลขาธิการมอบหมายแจงใหบุคคลดังกลาว
ดําเนินการใหครบถวนหรือถูกตองภายในระยะเวลาที่เลขาธิการกําหนด
                         แตเม่ือครบกําหนดระยะเวลาแลว ถาบคุคลดงักลาว
ยังไมยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน ยื่นไมครบถวนหรือมีขอมูลคลาดเคลื่อน 
และมีพฤตกิารณอนัเชือ่ไดวามเีจตนาปกปดทรพัยสนิหรอืหนีส้นิ ใหสาํนกังาน
เสนอเร่ืองใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการตามขอ ๑๒.๑.๖) ข. ตอไป
(มาตรา ๑๐๙)  
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

ก.ย. - ต.ค. ๖๑๑๓๔ จุลนิติ

        ๑๒.๑.๕)   การตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน
                         ในการตรวจสอบทรัพยสนิและหน้ีสนิ กฎหมายกําหนดให
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการตรวจสอบความถูกตองและความมีอยูจริง
ของทรัพยสนิและหน้ีสินตามบัญชีทรัพยสินและหน้ีสินท่ียื่นไวตอคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ครัง้แรก และเมือ่มกีารยืน่บญัชทีรพัยสนิและหนีส้นิครัง้ตอ ๆ  ไปใหตรวจสอบ
ถึงความเปลี่ยนแปลงของทรัพยสินและหนี้สินดวย (มาตรา ๑๑๐)
        ๑๒.๑.๖)  ผลของการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน
                         ก. ในกรณทีีผ่ลการตรวจสอบความเปลีย่นแปลงของ
ทรพัยสนิและหน้ีสนิพบวามพีฤติการณรํา่รวยผดิปกติ ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ดาํเนนิการไตสวนเพือ่รองขอใหทรัพยสนิตกเปนของแผนดินตอไป (มาตรา ๑๑๓)  
                         ข. เม่ือปรากฏวาผูมีหนาท่ียื่นบัญชีทรัพยสินและ
หนี้สินตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผูใดจงใจไมยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน
หรือจงใจย่ืนบญัชแีสดงรายการทรพัยสนิหรอืหนีส้นิดวยขอความอนัเปนเทจ็ 
หรือปกปดขอเท็จจริงท่ีควรแจงใหทราบ และมีพฤติการณอันควรเช่ือไดวา
มีเจตนาไมแสดงท่ีมาแหงทรัพยสินหรือหน้ีสินน้ัน ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กรรมการหรือพนกังานเจาหนาท่ีทีไ่ดรบัมอบหมายแจงขอกลาวหาใหผูนัน้ทราบ 
และกําหนดระยะเวลาตามสมควรที่ผูนั้นจะมาชี้แจงขอกลาวหา แลวนําเสนอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช.เพือ่พจิารณาตอไป ซึง่หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. มมีติวา
ผูใดจงใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน หรือจงใจยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพยสนิหรือหน้ีสนิดวยขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอเท็จจริง
ที่ควรแจงใหทราบ และมีพฤติการณอันควรเชื่อไดวามีเจตนาไมแสดงท่ีมา
แหงทรัพยสินหรือหนี้สิน ใหดําเนินการดังตอไปนี้
                         (๑) กรณีเปนบุคคลตามขอ ๑๒.๑.๑) (๑) (๒) (๓) 
และ (๙) ใหเสนอเรือ่งตอศาลฎกีาแผนกคดีอาญาของผูดาํรงตําแหนงทางการเมอืง
เพ่ือวินิจฉัย ทั้งน้ี ใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
มีอํานาจพิจารณาและพิพากษาคดีของบุคคลตามขอ ๑๒.๑.๑) (๙) ดวย
                         (๒) กรณีเปนเจาหนาที่ของรัฐ ยกเวนเจาหนาที่
ของรฐัตามขอ ๑๒.๑.๑) (๙) ใหเสนอเรือ่งตอศาลอาญาคดีทจุริตและประพฤติมชิอบ
เพื่อวินิจฉัย
                         ในการดําเนนิคดกีบัผูถกูกลาวหาดังกลาว คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. จะพจิารณามอบหมายใหพนักงานเจาหนาทีด่าํเนินคดแีทนคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. หรือจะพิจารณาแตงต้ังทนายความเพื่อดําเนินคดีแทนก็ได รวมท้ัง
ใหนําความในขอ ๑๐.๑.๒) และขอ ๑๐.๑.๔)  มาใชบังคับดวยโดยอนุโลม
(มาตรา ๑๑๔)  

105-144-MAC6.indd   134105-144-MAC6.indd   134 11/13/18   3:40 PM11/13/18   3:40 PM



แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๑๓๕จุลนิติ

  ๑๒.๒)  การดําเนินการกรณีรํ่ารวยผิดปกติ (สวนที่ ๒, มาตรา ๑๑๕
ถึงมาตรา ๑๒๕)
         ๑๒.๒.๑) กรณีเจาพนักงานของรัฐรํ่ารวยผิดปกติ
                         เม่ือความปรากฏตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไมวา
เพราะเหตมุกีารกลาวหาหรอืเพราะคณะกรรมการ ป.ป.ช. มเีหตอุนัควรสงสยั
วาเจาพนกังานของรฐัผูใดรํา่รวยผดิปกต ิใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดาํเนนิการ
ไตสวนโดยพลัน ทั้งนี้ การกลาวหาและการไตสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ดงักลาว กฎหมายใหนาํความในหมวด ๒ การไตสวน มาใชบงัคับดวยโดยอนุโลม
เวนแตจะมกีารบญัญตัไิวเปนการเฉพาะในสวนนี ้โดยกฎหมายไดแบงกระบวนการ
ไตสวนเจาหนาที่ของรัฐไดดังนี้ 
                         (๑) กรณีผูถูกกลาวหาเปนเจาหนาที่ของรัฐทั่วไป
                            ในกรณท่ีีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไตสวนและวนิิจฉัย
วาเจาหนาทีข่องรฐัรํา่รวยผดิปกต ิใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. สงรายงาน สาํนวน
การไตสวน เอกสาร พยานหลักฐาน และความเห็นไปยังอัยการสูงสุดภายใน ๓๐ วนั
นบัแตวนัทีม่มีต ิเพ่ือใหอัยการสูงสุดดําเนินการย่ืนคํารองตอศาลอาญาคดีทุจริต
และประพฤตมิชิอบ เพือ่ขอใหศาลสัง่ใหทรพัยสนิทีร่ํา่รวยผดิปกตติกเปนของ
แผนดินตอไป ในการน้ี กฎหมายกําหนดใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. แจงคําวินิจฉัย
พรอมดวยขอเท็จจริงโดยสรุปไปยังผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงต้ังถอดถอน
ของผูถูกกลาวหาภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่วินิจฉัยเพื่อสั่งลงโทษไลออกภายใน 
๖๐ วันนับแตวันที่ไดรับแจง โดยใหถือวากระทําการทุจริตตอหนาที่
                         (๒) กรณีผูถูกกลาวหาเปนอัยการสูงสุด
                            ในกรณีเจาหนาที่ของรัฐเปนผู ดํารงตําแหนง
อัยการสูงสุด กฎหมายกําหนดใหประธานกรรมการย่ืนคํารองตอศาลอาญา
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือขอใหศาลส่ังใหทรัพยสินท่ีร่ํารวยผิดปกติ
ตกเปนของแผนดนิตอไป โดยในการดาํเนนิคดดัีงกลาวนัน้ คณะกรรมการ ป.ป.ช.
จะพจิารณามอบหมายใหพนกังานเจาหนาทีด่าํเนนิคดแีทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
หรือจะพิจารณาแตงตั้งทนายความเพื่อดําเนินคดีแทนก็ได  
                         (๓) กรณีผู ถูกกลาวหาเปนขาราชการตุลาการ
ขาราชการตุลาการศาลปกครอง หรือขาราชการอัยการ 
                            ในกรณท่ีีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไตสวนและวินิจฉยั
วาขาราชการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ
ศาลยุติธรรม ขาราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง หรือขาราชการอัยการตามกฎหมาย
วาดวยระเบยีบขาราชการฝายอยัการ รํา่รวยผดิปกต ิใหแจงใหประธานกรรมการ
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

ก.ย. - ต.ค. ๖๑๑๓๖ จุลนิติ

แจงไปยังประธานกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ประธานกรรมการตุลาการ
ศาลปกครอง หรอืประธานกรรมการอัยการ แลวแตกรณ ีเพือ่พจิารณาดําเนนิการ
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม กฎหมาย
วาดวยการจดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครองหรอืกฎหมายวาดวย
ระเบยีบขาราชการฝายอยัการ แลวแตกรณ ีตอไป และในกรณทีีม่กีารส่ังใหพน
จากราชการ ใหถอืวาเปนการใหพนจากราชการเพราะกระทําการทจุริตตอหนาท่ี
                          (๔) กรณผีูถกูกลาวหาเปนผูบรหิารทองถิน่ รองผูบรหิาร
ทองถิ่น ผูชวยผูบริหารทองถิ่น หรือสมาชิกสภาทองถิ่น
                    ในกรณีที่ผู ถูกกลาวหาเปนผู บริหารทองถิ่น
รองผูบริหารทองถ่ิน ผูชวยผูบริหารทองถ่ิน หรือสมาชิกสภาทองถ่ิน ใหสง
คาํวนิจิฉยัพรอมดวยขอเทจ็จรงิโดยสรปุไปยังผูมอีาํนาจส่ังใหพนจากตําแหนง
เพื่อสั่งใหพนจากตําแหนงภายใน ๖๐ วันนับแตวันที่ไดรับแจง และใหถือวา
ผูถูกกลาวหากระทําการทุจริตตอหนาที่
                          กฎหมายกําหนดใหผู บังคับบัญชาหรือผู มีอํานาจ
แตงตั้งถอดถอนตาม (๑) หรือผูมีอํานาจสั่งใหพนจากตําแหนงตาม (๔) มีอํานาจ
สั่งไลออกหรือดําเนินการถอดถอนไดโดยไมตองสอบสวนหรือขอมติจาก
คณะรัฐมนตรี หรือความเห็นชอบจากองคกรบริหารงานบุคคล (มาตรา ๑๒๒)
                          ทั้งน้ี ในกรณีที่มีคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดของศาล
ใหยกคาํรองขอดวยเหตุทีเ่จาหนาทีข่องรัฐไมไดรํา่รวยผิดปกตติามท่ีถกูกลาวหา 
และถาผู ถูกกลาวหาไดถูกไลออกหรือถูกถอดถอนตาม (๑) หรือ (๔)
ใหผู บังคับบัญชา หรือผูมีอํานาจแตงต้ังถอดถอน หรือผูมีอํานาจสั่งใหพน
จากตําแหนง แลวแตกรณี สัง่เพิกถอนคาํส่ังไลออกหรอืถอดถอนโดยเร็ว และผูนัน้
มีสิทธิไดรับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน หรือประโยชนอื่นใดที่พึงไดรับถามิได
ถกูไลออกหรือถูกถอดถอน สาํหรับในกรณทีีผู่ถกูกลาวหาเปนขาราชการตาม (๓) 
การจะดําเนินการอยางใดใหเปนไปตามระเบยีบท่ีคณะกรรมการตลุาการศาลยตุธิรรม 
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองหรือคณะกรรมการอัยการ แลวแตกรณี 
กําหนด (มาตรา ๑๒๓)
         ๑๒.๒.๒)  กรณดีาํรงตําแหนงทางการเมือง ตลุาการศาลรฐัธรรมนูญ 
หรือผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระรํ่ารวยผิดปกติ
                          ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไตสวนแลวและ
มีความเห็นวาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือ
ผูดาํรงตาํแหนงในองคกรอสิระรํา่รวยผดิปกติ ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. สงรายงาน
สํานวนการไตสวน เอกสาร พยานหลักฐาน และความเห็นไปยังอัยการสูงสุด
ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่มีมติ เพ่ือใหอัยการสูงสุดดําเนินการย่ืนคํารองขอ
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๑๓๗จุลนิติ

ตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเพื่อขอใหศาล
สัง่ใหทรพัยสนินัน้ตกเปนของแผนดนิภายใน ๙๐ วนันบัแตวนัทีไ่ดรบัเรือ่งจาก
คณะกรรมการ ป.ป.ช. และใหนําความในเร่ืองการดําเนินการฟองคดีตอศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองของอัยการสูงสุดในขอ ๑๐.๑.๑) 
มาใชบังคับดวยโดยอนุโลม (มาตรา ๑๑๘ และมาตรา ๑๑๙)
                          ทัง้นี ้เมือ่ทีศ่าลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูดาํรงตาํแหนง
ทางการเมือง ประทับฟองคดีแลว ใหนําความในขอ ๑๐.๑.๒) มาใชบังคับดวย
โดยอนุโลม และหากศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ไดพิพากษาใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะร่ํารวยผิดปกติ กฎหมาย
กาํหนดใหรบิทรพัยสนิทีผู่นัน้ไดมาจากการกระทาํความผดิ รวมท้ังบรรดาทรัพยสิน
หรอืประโยชนอืน่ใดทีไ่ดมาแทนทรพัยสนิน้ันตกเปนของแผนดนิดวย นอกจากนี้
กฎหมายยงัไดกาํหนดใหศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืง
มีอํานาจพิจารณาและพิพากษาคดีสําหรับบุคคลอื่นที่มิใชผู ดํารงตําแหนง
ทางการเมือง ตลุาการศาลรฐัธรรมนญู หรือผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ ในฐานะ
เปนตัวการ ผูใช หรือผูสนับสนุนดวย (มาตรา ๑๒๐) 
                          แตในกรณีท่ีมีคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลถึงท่ีสุด
ใหยกคํารองดวยเหตุท่ีผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ตลุาการศาลรฐัธรรมนญู 
หรือผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ ไมไดรํ่ารวยผิดปกติตามที่ถูกกลาวหา
ใหนําความในขอ ๑๐.๑.๔) มาใชบังคับดวยโดยอนุโลม (มาตรา ๑๒๑)
          ๑๒.๒.๓)  กรณศีาลมคํีาพพิากษาหรอืคําสัง่ใหทรพัยสนิตกเปน
ของแผนดิน
                          ในกรณทีีศ่าลมคีาํพพิากษาหรอืคาํสัง่ใหทรพัยสนิของผูใด
ซึ่งถูกกลาวหาวารํ่ารวยผิดปกติตกเปนของแผนดิน ใหทรัพยสินดังกลาว
ตกเปนของแผนดนิตัง้แตวนัทีศ่าลมคีาํพพิากษา แตหากไมสามารถบงัคบัเอาแก
ทรัพยสินเหลานั้นไดทั้งหมดหรือแตบางสวน ใหบังคับเอาแกทรัพยสินอื่น
ของผูถูกกลาวหาไดภายในระยะเวลา ๑๐ ปนบัแตวนัทีศ่าลมคีาํพพิากษาถงึทีส่ดุ 
แตตองไมเกินมูลคาของทรัพยสินที่ศาลสั่งใหตกเปนของแผนดิน 
                          ในกรณีท่ีมีคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลถึงท่ีสุดแลว 
หากปรากฏวามีการโอนหรือการกระทําใด ๆ  เกี่ยวกับทรัพยสินกอนหรือหลัง
มีคําพิพากษาหรือคําส่ังอันเปนเหตุใหไมสามารถบังคับคดีเอากับทรัพยสิน
ทีถ่กูศาลสัง่ใหตกเปนของแผนดนิได ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอีาํนาจยืน่คาํรอง
ตอศาลเพือ่เพกิถอนการโอนนัน้ได หากไมสามารถเพิกถอนการโอนน้ันไดเพราะ
เหตุแหงการแปลงสภาพหรือเหตุอื่นใหดําเนินการตามขอ ๑๐.๑.๓) โดยอนุโลม 
(มาตรา ๑๒๕) 
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

ก.ย. - ต.ค. ๖๑๑๓๘ จุลนิติ

๑๓)  การขัดกนัระหวางประโยชนสวนบคุคลกับประโยชนสวนรวม (หมวด ๖, 
มาตรา ๑๒๖ ถึงมาตรา ๑๒๙)๘

  ๑๓.๑)  บทตองหามในการดาํเนนิกิจการของกรรมการ ผูดาํรงตําแหนง
ในองคกรอิสระ และเจาพนักงานของรัฐ 
        นอกจากเจาพนักงานของรฐัท่ีรฐัธรรมนูญกําหนดไวเปนการเฉพาะ
แลวหามมิใหกรรมการ ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ และเจาพนักงานของรัฐ
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกําหนด ดําเนินกิจการดังตอไปนี้
        (๑)  เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาท่ีทํากับหนวยงาน
ของรัฐท่ีเจาพนักงานของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาท่ีในฐานะที่เปนเจาพนักงานของรัฐ
ซึง่มอีาํนาจไมวาโดยตรงหรอืโดยออมในการกาํกบั ดแูล ควบคมุ ตรวจสอบ หรอื
ดําเนินคดี
        (๒)  เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีเขาเปน
คูสัญญากับหนวยงานของรัฐท่ีเจาพนักงานของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาที่ในฐานะ
ทีเ่ปนเจาพนักงานของรฐัซึง่มอีาํนาจไมวาโดยตรงหรอืโดยออมในการกาํกบั ดแูล 
ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี เวนแตจะเปนผูถือหุนในบริษัทจํากัดหรือ
บริษัทมหาชนจํากัดไมเกินจํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
        (๓)  รับสัมปทานหรือคงถือไวซึ่งสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน หรือเขาเปนคูสัญญา
กับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น
อนัมลีกัษณะเปนการผกูขาดตดัตอน หรอืเปนหุนสวนหรอืผูถอืหุนในหางหุนสวน
หรอืบรษิทัทีร่บัสมัปทานหรือเขาเปนคูสญัญาในลกัษณะดงักลาว ในฐานะทีเ่ปน
เจาพนกังานของรฐัซึง่มอีาํนาจไมวาโดยตรงหรอืโดยออมในการกาํกับ ดแูล ควบคมุ 
ตรวจสอบหรือดาํเนินคดี เวนแตจะเปนผูถอืหุนในบรษิทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชน
จํากัดไมเกินจํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
        (๔)  เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน 
พนักงาน หรือลูกจางในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยูภายใตการกํากับ ดูแล ควบคุม 
หรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐท่ีเจาพนักงานของรัฐผูนั้นสังกัดอยูหรือ
ปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนเจาพนักงานของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน
ของธุรกิจของเอกชนน้ันอาจขัดหรือแยงตอประโยชนสวนรวม หรือประโยชน
ทางราชการ หรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงาน
ของรัฐผูนั้น๙

๘กฎหมายกาํหนดใหการกระทาํอันเปนการฝาฝนบทบญัญัตใินหมวด ๖ นี ้ใหถอืวาเปนการกระทําความผดิตอตําแหนงหนาท่ี
ราชการหรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม.

๙กฎหมายไดกาํหนดหามมใิหกรรมการ ผูดาํรงตาํแหนงในองคกรอสิระ ผูดาํรงตาํแหนงระดบัสงู และผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืง
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด ดําเนินการใดตาม (๔) ภายใน ๒ ปนับแตวันที่พนจากตําแหนง.
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๑๓๙จุลนิติ

       กฎหมายกําหนดใหนําความในขางตน มาใชบังคับกับคูสมรส๑๐

ของเจาพนักงานของรัฐดวยโดยใหถือวาการดําเนินกิจการของคูสมรสเปนการ
ดําเนินกิจการของเจาพนักงานของรัฐ เวนแตเปนกรณีที่คูสมรสนั้นดําเนินการ
อยูกอนที่เจาพนักงานของรัฐจะเขาดํารงตําแหนง 
       เจาพนักงานของรัฐที่มีลักษณะตาม (๒) หรือ (๓) ตองดําเนินการ
ไมใหมลัีกษณะดังกลาวภายใน ๓๐ วนันบัแตวนัทีเ่ขาดาํรงตาํแหนง (มาตรา ๑๒๖)  
  ๑๓.๒) บทตองหามในการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดอันอาจ
คํานวณเปนเงินไดจากผูใดของเจาพนักงานของรัฐ 
         กฎหมายไดกําหนดหามมใิหเจาพนกังานของรฐัผูใดรบัทรพัยสนิ
หรือประโยชนอืน่ใดอนัอาจคาํนวณเปนเงนิไดจากผูใด นอกเหนือจากทรัพยสิน
หรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชน
อืน่ใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑและจาํนวนทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. กาํหนด 
แตบทบัญญัติดังกลาวมิใหใชบังคับกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด
จากบุพการี ผูสืบสันดาน หรือญาติที่ใหตามประเพณี หรือตามธรรมจรรยา
ตามฐานานุรูป
         บทบญัญตัใินขางตนนัน้ กฎหมายใหใชบงัคับกบัการรบัทรพัยสนิ
หรือประโยชนอ่ืนใดของผูซ่ึงพนจากการเปนเจาพนักงานของรัฐมาแลว
ยังไมถึง ๒ ปดวยโดยอนุโลมดวย (มาตรา ๑๒๘)  

๑๔)  การสงเสรมิการปองกนัและปราบปรามการทุจรติ (หมวด ๗, มาตรา ๑๓๐ 
ถึงมาตรา ๑๓๗)
  ๑๔.๑)  การยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินของเจาหนาที่ของรัฐ
        กฎหมายกําหนดใหเจาหนาท่ีของรัฐที่ไมตองยื่นบัญชีทรัพยสิน
และหน้ีสินตามขอ ๘.๓) ขอ ๑๒.๑.๒) และขอ ๑๖.๒) ยื่นบัญชีทรัพยสิน
และหนี้สินตอหัวหนาสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐที่ตนสังกัด
หรือปฏิบัติงานอยู ตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา แตบทบัญญัติดังกลาว
กฎหมายมิใหใชบังคับกับเจาหนาที่ของรัฐที่มิไดมีเงินเดือนและตําแหนงประจํา 
        สําหรับเจาหนาทีข่องรฐัทีด่าํรงตาํแหนงหลายตาํแหนง กฎหมาย
กําหนดใหยื่นบัญชีทรัพยสินสําหรับตําแหนงที่ปฏิบัติหนาที่ เป นประจํา
เพียงตําแหนงเดียว สวนในกรณีที่เจาหนาท่ีของรัฐยายไปสังกัดหนวยงาน
ของรัฐแหงใหม ใหหนวยงานของรัฐที่ผูนั้นสังกัดอยูเดิมสงมอบบัญชีทรัพยสิน

๑๐คูสมรส ใหหมายความรวมถึงผูซ่ึงอยูกินกันฉันสามีภริยาโดยมิไดจดทะเบียนสมรสดวย ทัง้นี ้ตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กําหนด.
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

ก.ย. - ต.ค. ๖๑๑๔๐ จุลนิติ

และหนี้สินของผูนั้นใหแกหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นไปสังกัดใหม
ภายใน ๓ เดือนนบัแตวนัท่ีเจาหนาท่ีผูนัน้พนจากหนวยงานของรัฐน้ัน โดยระยะเวลา
การยืน่ แบบรายการ หลกัเกณฑ วธิกีารยืน่ และการเก็บรกัษาบญัชทีรพัยสนิ
และหนี้สินนั้น ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา ซึ่งตองคํานึงถึง
การตรวจสอบได ความสะดวก และไมสรางภาระจนเกนิจาํเปน ในพระราชกฤษฎกีา
ดงักลาวจะยกเวนเจาหนาท่ีของรัฐท่ีจางมาเปนการชัว่คราวหรอืเจาหนาท่ีของรัฐ
บางประเภทใหไมตองย่ืนบัญชีทรัพยสินและหน้ีสินก็ได ซึ่งกฎหมายไดกําหนด
ใหนายกรฐัมนตรีเปนผูรกัษาการตามพระราชกฤษฎกีาดังกลาว (มาตรา ๑๓๐)  
 ๑๔.๒)  มาตรการคุมครองชวยเหลือผูกลาวหา ผูเสียหาย ผูทําคํารอง 
ผูรองทุกขกลาวโทษ ผูใหถอยคํา หรือผูที่แจงเบาะแสหรือขอมูลเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
       ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นวาคดีใดสมควรจัดใหมี
มาตรการคุมครองชวยเหลือแกผูกลาวหา ผูเสียหาย ผูทําคํารอง ผูรองทุกข
กลาวโทษ ผูใหถอยคํา หรือผูทีแ่จงเบาะแสหรือขอมูลใดเกีย่วกับการปฏิบตัหินาท่ี
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ใหความคุมครองชวยเหลือ
แกบคุคลดังกลาว โดยใหนาํกฎหมายวาดวยการคุมครองพยานในคดีอาญามาใช
บังคับโดยอนุโลม และใหอํานาจของรัฐมนตรีตามกฎหมายดังกลาวเปนอํานาจ
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการดําเนินการดังกลาวใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
มอีาํนาจกาํหนดมาตรการอืน่ใดทีส่มควรเพือ่ใหเกดิความปลอดภัยแกผูทีจ่ะตอง
ไดรบัการคุมครองชวยเหลอื และมอีาํนาจส่ังใหเจาพนกังานตํารวจหรือเจาหนาทีอ่ืน่
ชวยดาํเนินการตามที่จําเปนได (มาตรา ๑๓๑)
       ในกรณีบุคคลดังกลาวในขางตนเปนเจาพนักงานของรัฐ
เมื่อบุคคลน้ันรองขอตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. วาหากยังคงปฏิบัติหนาที่
ในสังกัดเดิมตอไป อาจถูกกล่ันแกลงหรือไดรับการปฏิบัติโดยไมเปนธรรม
อนัเนือ่งจากการกลาวหาหรือการใหถอยคาํหรือแจงเบาะแสหรอืขอมลูนัน้ และ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแลวเห็นวามีพยานหลักฐานเบื้องตนอันควร
เชื่อไดวานาจะมีเหตุดังกลาว ใหเสนอตอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการ
ใหไดรบัความคุมครองหรือมีมาตรการอ่ืนใดตามท่ีเห็นสมควรตอไป และอาจเสนอ
ใหมกีารกาํหนดตําแหนงและสิทธปิระโยชนอืน่เพ่ือคุมครองบุคคลนัน้ในหนวยงาน
ของรัฐอื่นที่ไมตํ่ากวาระดับและตําแหนงที่บุคคลดังกลาวเคยดํารงตําแหนง
อยูเดิม (มาตรา ๑๓๓)  
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๑๔๑จุลนิติ

 ๑๔.๓)  มาตรการคุมครองกรณีเจาพนักงานของรัฐท่ีมีสวนเกี่ยวของ
กับการกระทําความผิดเพราะถูกผูบังคับบัญชาสั่งการใหทํา 
        ในกรณีท่ีเจาพนักงานของรัฐผูใดมีสวนเก่ียวของกับการกระทํา
ความผิดเพราะถูกผูบังคับบัญชาส่ังการใหทํา ถาไดทําหนังสือโตแยงหรือ
ใหผูบังคับบัญชาทบทวนคําส่ังหรือใหยืนยันคําส่ังแลวหรือไดแจงใหคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ทราบถึงเบาะแส ขอมูล หรือขอเท็จจริงภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ได
กระทําการนั้น ใหเจาพนักงานของรัฐผูนั้นไมตองรับโทษ (มาตรา ๑๓๔)  
 ๑๔.๔)  การกันบุคคลไวเปนพยาน 
        บคุคลใดซึง่มสีวนเกีย่วของในการกระทาํความผดิกบัเจาพนกังาน
ของรัฐ หากไดใหถอยคํา หรือแจงเบาะแสหรือขอมูลอันเปนสาระสําคัญในการ
ที่จะใชเปนพยานหลักฐานในการวินิจฉัยชี้มูลการกระทําผิดของเจาพนักงาน
ของรฐัรายอืน่หรือผูถกูกลาวหารายอืน่นัน้ และคณะกรรมการ ป.ป.ช. เหน็สมควร
จะกนัผูนัน้ไวเปนพยานโดยไมดาํเนนิคดกีไ็ด ทัง้นี ้เมือ่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มมีติ
ใหกันบุคคลดังกลาวไวเปนพยานแลว กฎหมายกําหนดหามมิใหดําเนินคดีอาญา
หรือดําเนินการทางวินัยกับบุคคลซ่ึงถูกกันไวเปนพยานน้ัน และบุคคลน้ัน
อาจไดรับความชวยเหลือไดตามสมควรจนคดีถึงท่ีสุด เวนแตบุคคลน้ันฝาฝน
หลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขการกันไวเปนพยาน (มาตรา ๑๓๕)

๑๕)  ความรวมมือกับตางประเทศ (หมวด ๘, มาตรา ๑๓๘ ถึงมาตรา ๑๔๐)
 ในการดําเนินการดานการตางประเทศเพื่อการปองกันและปราบปราม
การทุจริต กฎหมายกําหนดใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มหีนาทีแ่ละอาํนาจในเรือ่ง
ดังตอไปนี้
 (๑) เปนหนวยงานกลางในการดําเนินการเพื่อใหความรวมมือระหวาง
ประเทศตามพันธกรณีและขอตกลงระหวางประเทศในการตอตานการทุจริต
 (๒)  ดาํเนนิการตามคาํรองขอความชวยเหลอืจากตางประเทศในคดทีจุรติ
ในกรณีที่ผูประสานงานกลางตามกฎหมายวาดวยความรวมมือระหวางประเทศ
ในเรื่องทางอาญาสงใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการหรือพิจารณาใหความ
ชวยเหลอืกบัตางประเทศในคดทีจุรติซึง่มใิชคาํรองขอความชวยเหลอืตามกฎหมาย
วาดวยความรวมมือระหวางประเทศในเรื่องทางอาญา (มาตรา ๑๓๘)

๑๖) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
(หมวด ๙, มาตรา ๑๔๑ ถึงมาตรา ๑๖๑)
 ๑๖.๑) องคประกอบและหนาท่ีและอํานาจของสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

ก.ย. - ต.ค. ๖๑๑๔๒ จุลนิติ

         กฎหมายกําหนดใหมี “สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทจุริตแหงชาติ” เรียกโดยยอวา “สาํนักงาน ป.ป.ช.” เปนสวน
ราชการและมีฐานะเปนนิติบุคคล รับผิดชอบข้ึนตรงตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
โดยมีเลขาธิการเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและลูกจางของสํานักงานและ
รับผิดชอบการปฏิบัติงานของสํานักงาน ขึ้นตรงตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะกําหนดใหมีรองเลขาธิการ ผูชวยเลขาธิการ หรือ
ตําแหนงอื่นที่เทียบเทา เปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการดวยก็ได โดยกฎหมาย
ไดกําหนดใหสํานักงานมีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
         (๑)  รับผิดชอบงานธุรการ และดําเนินการเพื่อใหคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. บรรลุภารกิจและหนาที่ตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ กฎหมายนี้ และ
กฎหมายอื่น
         (๒)  อํานวยความสะดวก ประสานงาน ใหความรวมมือ สงเสริม 
และสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และกรรมการ
         (๓)  ประสานงานและใหความรวมมือระหวางประเทศเกี่ยวกับ
การปองกันและปราบปรามการทุจริต
         (๔)  ดาํเนนิการหรอืจดัใหมกีารรวบรวม วเิคราะห ศกึษาวิจยั และ
เผยแพรขอมูลและความรูเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและอันตราย
ของการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
         (๕)  สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีสวนรวม
ในการรณรงคใหความรู ตอตาน หรือช้ีเบาะแส ตามกลไกท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กําหนด
         (๖)  เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกหนวยงานราชการ หนวยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเจาพนักงานของรัฐ หรือ
ภาคเอกชน เกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต
         (๗)  จดัทาํระบบสารสนเทศของขอมลูเก่ียวกับเร่ืองท่ีอยูในระหวาง
การดําเนินการของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งอยางนอยตองระบุผูรับผิดชอบ
และความคืบหนาของการดําเนินการของแตละเร่ือง เพ่ือกรรมการจะไดตรวจสอบ
ไดตลอดเวลา
         (๘)  ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย และ
ตามที่กฎหมายบัญญัติ (มาตรา ๑๔๒)
   ๑๖.๒) การยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินของพนักงานเจาหนาที่
        ให พนักงานเจาหนาที่ตั้งแตระดับผู อํานวยการกองขึ้นไป 
ผูชวยพนักงานไตสวน พนักงานไตสวน หวัหนาพนักงานไตสวน และพนักงาน
เจาหนาทีซ่ึง่มตีาํแหนงและหนาทีเ่กีย่วกบัการตรวจสอบทรพัยสนิและหนีส้นิ 
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๑๔๓จุลนิติ

มีหนาที่ยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุ
นิติภาวะ รวมท้ังทรัพยสินท่ีมอบหมายใหอยูในความครอบครองหรือดูแล
ของบคุคลอืน่ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพือ่ตรวจสอบ
และเปดเผยผลการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน ในการตรวจสอบดังกลาว
เพ่ือใหเกิดธรรมาภิบาลและเปนการปองกันการขัดกันแหงผลประโยชน
เมือ่ความปรากฏตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. วาพนกังานเจาหนาทีร่ํา่รวยผดิปกติ 
กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่
ราชการ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะดําเนินการไตสวนและวินิจฉัยเอง หรือ
จะแตงต้ังคณะกรรมการไตสวนก็ได โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตองพจิารณาและ
วนิจิฉยัใหแลวเสรจ็ภายใน ๖๐ วนันบัแตวนัทีไ่ดรบัสาํนวนการไตสวน (มาตรา ๑๕๘) 
  ๑๖.๓) กรณีเจาหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการปองกนัและปราบปราม
การทจุริตแหงชาตมีิพฤติการณอันเปนการทจุริตตอหนาท่ี จงใจปฏบัิติหนาท่ี
หรือใชอํานาจขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
         เม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดรับแจงจากผูวาการตรวจเงินแผนดินวา 
ผูวาการตรวจเงินแผนดินไดดําเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการตรวจเงินแผนดินแลวมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาเจาหนาที่
ของสํานักงานมีพฤติการณอันเปนการทุจริตตอหนาที่ จงใจปฏิบัติหนาที่หรอื
ใชอํานาจขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายแลว หากคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. พิจารณาแลวเห็นวา การไตสวนเบ้ืองตนของผูวาการตรวจเงินแผนดิน
จะกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
จะแจงพรอมดวยเหตุผลใหผูวาการตรวจเงนิแผนดินยุติการดําเนินการและสงเร่ือง
ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือดําเนินการไตสวนเองตามกฎหมายนีต้อไปกไ็ด และ
เมื่อดําเนินการเปนประการใดแลวใหแจงใหผูวาการตรวจเงินแผนดินทราบดวย
         ในกรณทีีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. เหน็ควรใหผูวาการตรวจเงนิแผนดนิ
ดําเนินการไตสวนเบื้องตนตอไป เม่ือผูวาการตรวจเงินแผนดินไดสงสํานวน
การไตสวนเบ้ืองตนใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. แลว ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
พิจารณาวินิจฉัยโดยใหถือสํานวนการไตสวนเบื้องตน เอกสารและหลักฐาน
ที่ผูวาการตรวจเงินแผนดินจัดทําขึ้นเปนสวนหนึ่งของสํานวนการไตสวนของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. (มาตรา ๑๖๐)  
 ๑๖.๔)  สาํนกังานคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทจุรติแหงชาติ
ประจําจังหวัด
         ใหมี “สาํนกังานคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทจุรติ
แหงชาติประจําจังหวัด” เรียกโดยยอวา “สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด”
เปนสวนราชการในสงักดัสาํนกังาน มหีนาทีแ่ละอาํนาจเกีย่วกบัการตรวจสอบ
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

ก.ย. - ต.ค. ๖๑๑๔๔ จุลนิติ

เบ้ืองตน การย่ืนบัญชีทรัพยสนิและหนีส้นิ การตรวจสอบทรัพยสนิและหนีส้นิ 
และหนาท่ีและอํานาจอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสํานักงานกําหนด 
แตไมรวมถึงหนาท่ีและอํานาจในการไตสวนเบื้องตน เวนแตคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. จะมีมติมอบหมายใหดําเนินการไตสวนเบื้องตนเฉพาะกรณี โดยมี
ผูอํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด เปนหัวหนาสวนราชการระดับ
จังหวัด
         นอกจากน้ี เพือ่ประโยชนในการบริหารราชการสํานกังานใหจดัตัง้ 
“สํานักงาน ป.ป.ช. ภาค” ตามจํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาํหนดซึ่งตอง
ไมเกิน ๑๒ ภาค และใหมีหัวหนาสํานักงาน ป.ป.ช. ภาคเปนผูบังคับบัญชา
รบัผิดชอบตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเลขาธิการ โดยใหสาํนักงาน ป.ป.ช. 
ภาคมีหนาท่ีและอํานาจในการไตสวนเบ้ืองตน กํากับการปฏิบัติหนาท่ี
ของสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด และมีหนาที่และอํานาจอ่ืนตามท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. และสํานักงานกําหนด  (มาตรา ๑๖๑)  

๑๗)  กองทุนปองกนัและปราบปรามการทจุริตแหงชาติ (หมวด ๑๐, มาตรา ๑๖๒ 
ถึงมาตรา ๑๖๖)
  กฎหมายกําหนดใหจัดต้ัง “กองทุนปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาต”ิ ขึน้ในสํานกังานเรียกโดยยอวา “กองทนุ ป.ป.ช.” มวีตัถปุระสงคเพือ่
 (๑) สนบัสนนุการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการใชอาํนาจรัฐ 
และสนับสนนุภาคเอกชนในการเผยแพรประชาสมัพันธ หรือรณรงคในการปองกนั
การทุจริต
 (๒)  เปนคาใชจายในการจดัใหมมีาตรการคุมครองชวยเหลอืและคาทดแทน
และเงินรางวัล
 (๓) ใชจายในการคุมครองการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กรรมการ หัวหนาพนักงานไตสวน พนักงานไตสวน และพนักงานเจาหนาที่
 (๔) คาใชจายอื่นใดที่จะเปนประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงาน
ของรัฐที่มีหนาที่และอํานาจเกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต
  หนาที่และอํานาจในการบริหารและการจัดการกองทุน ป.ป.ช. ใหเปนไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด ระเบียบดังกลาวอยางนอย
ตองกําหนดใหมีคณะกรรมการกองทุน ป.ป.ช. เพ่ือดูแลรับผิดชอบในการรับ
และจายเงินกองทุนใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุน  

หมายเหตุ :-  
 • พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูนีใ้หใชบงัคับตัง้แตวนัถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษา
เปนตนไป กลาวคือ มีผลใชบังคับตั้งแตวันอาทิตยที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เปนตนไป
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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๑/๒๕๖๑

วันที่ ๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

เร่ือง ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติสงความเห็นของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
 ขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๘ วรรคหน่ึง (๑)
 ประกอบมาตรา ๒๖๓ วา รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ 
 ปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... มาตรา ๑๘๕ มีขอความขัดหรือแยง
 ตอรัฐธรรมนูญ หรือไม

๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป
  ประธานสภานติบิญัญตัแิหงชาต ิผูรอง สงความเหน็ของรองศาสตราจารยทวศีกัดิ์ สทูกวาทนิ 
สมาชกิสภานติบิญัญตัแิหงชาต ิและคณะ รวม ๓๒ คน เพือ่ขอใหศาลรฐัธรรมนูญวนิจิฉยัตามรฐัธรรมนูญ 
มาตรา ๑๔๘ วรรคหน่ึง (๑) ประกอบมาตรา ๒๖๗ วรรคหา มาตรา ๘๑ มาตรา ๑๔๕ และมาตรา ๒๖๓ 
โดยมีขอเท็จจริง สรุปไดดังนี้
  ประธานกรรมการรางรัฐธรรมนูญไดมีหนังสือลงวันท่ี ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐ เสนอรางพระราชบญัญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... ตอสภานติบัิญญตัแิหงชาติ
เพือ่พจิารณาใหความเหน็ชอบตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๖๗ ซึง่ในคราวประชมุสภานติบิญัญตัแิหงชาติ 
ครั้งที่ ๖๓/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติไดพิจารณา
รางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการปองกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. .... ในวาระท่ีหน่ึง
แลวลงมติรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว และต้ังคณะกรรมาธิการ
วิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา ตอมาในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ คร้ังท่ี ๗๒/๒๕๖๐ 
วนัพฤหสับดทีี ่๒๑ ธนัวาคม ๒๕๖๐ คร้ังท่ี ๗๓/๒๕๖๐ เปนพิเศษ วนัศกุรที ่๒๒ ธนัวาคม ๒๕๖๐ และคร้ังท่ี 
๗๔/๒๕๖๐ เปนพิเศษ วันจันทรที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติไดพิจารณา
รางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการปองกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. .... ในวาระท่ีสอง 
และลงมตใิหความเหน็ชอบรางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูดงักลาวในวาระทีส่าม และไดสงราง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... ที่ผาน
ความเห็นชอบของสภานติิบัญญัติแหงชาติ ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทจุริตแหงชาติ
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และคณะกรรมการรางรฐัธรรมนญูเพ่ือพจิารณาวารางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูดงักลาว
ตรงตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญหรือไม และใหแจงใหผูรองทราบภายในสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
ตามรัฐธรรมนญู มาตรา ๒๖๗ วรรคหา ซึง่ภายในระยะเวลาดังกลาว ประธานกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติไดมีหนังสือแจงความเห็นมายังผูรองวารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ดังกลาวไมปรากฏวามีรางมาตราใดที่มีขอความขัดแยงหรือไมตรงตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
และประธานกรรมการรางรัฐธรรมนญูไดมหีนงัสอืแจงความเห็นมายังผูรองวาไมมคีวามเห็นเพ่ิมเติม แตยงัมี
ขอกงัวลวารางพระราชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญวาดวยการปองกนัและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. .... 
มาตรา ๑๘๕ อาจมีปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญ เนื่องจากคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๑/๒๕๖๐ นั้น ไมครอบคลุมถึงการยกเวนลักษณะตองหามในบทหลักตามท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดไว
  รองศาสตราจารยทวีศักด์ิ สูทกวาทิน สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ และคณะ เห็นวาราง
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการปองกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. .... มาตรา ๑๘๕
ที่บัญญัติใหประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติและกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิซึง่ดํารงตาํแหนงอยูในวันกอนวันท่ีพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูน้ี
ใชบงัคับ ยงัคงอยูในตาํแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระตามทีก่าํหนดในพระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมหรือพนจากตําแหนง
ตามมาตรา ๑๙ เวนแตกรณีตามมาตรา ๑๙ (๓) ในสวนทีเ่กีย่วกับการขาดคุณลกัษณะตามมาตรา ๙ และ
ลกัษณะตองหาม  ตามมาตรา ๑๑ (๑) และ (๑๘) มใิหนาํมาใชบงัคับน้ันมีขอความขดัหรือแยงตอรัฐธรรมนญู 
มาตรา ๒๑๖ (๓) ประกอบกับมาตรา ๒๐๒ (๑) และ (๔) และมาตรา ๒๗๓ เนื่องจากยกเวนมิใหนํา
บทบัญญัติเกี่ยวกับลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๑ (๑) และ (๑๘) มาใชกับกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติชุดปจจุบัน อีกท้ังรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๗๓ วรรคหน่ึง มิไดกําหนด
บทยกเวนวาไมตองนาํบทบัญญตัทิีเ่กีย่วกับลกัษณะตองหามของผูดาํรงตําแหนงในองคกรอิสระมาใช
บังคับกับกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติชุดปจจุบันซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวัน
กอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ มาใชบังคับและคําวา “เพียงใด” นั้น นาจะมีความหมายเพียงวา
สภานิติบัญญัติแหงชาติมีอํานาจกําหนด “ระยะเวลา” ที่จะใหผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ
ชดุปจจบุนัยงัคงอยูในตาํแหนงเพือ่ปฏบิตัหินาท่ีตอไปโดยมิไดหมายความถงึการยกเวนลกัษณะตองหาม
ตามรัฐธรรมนญูใหแกบคุคลกลุมดังกลาวดวยและแมศาลรัฐธรรมนญูจะไดมคีาํวินจิฉัยท่ี ๑/๒๕๖๐ 
แลวก็ตาม แตยงัมิไดวนิจิฉัยในประเด็นวาการตราพระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูตามรัฐธรรมนญู
มาตรา ๒๗๓ วรรคหนึง่ จะสามารถยกเวนไมนาํบทบญัญตัทิีเ่กีย่วกบัลกัษณะตองหามของผูดาํรงตาํแหนง
ในองคกรอิสระตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๑๖ (๓) ประกอบมาตรา ๒๐๒ มาใชบงัคบักบัผูดาํรงตาํแหนง
ในองคกรอสิระชุดปจจุบนัไดหรือไม รองศาสตราจารยทวศีกัดิ ์สทูกวาทนิ สมาชิกสภานติบิญัญตัแิหงชาติ
และคณะ จึงเสนอความเห็นตอผูรองเพื่อใหสงความเห็นดังกลาวไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนญูมาตรา ๑๔๘ วรรคหน่ึง (๑) ประกอบมาตรา ๒๖๓ วารางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
วาดวยการปองกนัและปราบปรามการทจุริต พ.ศ. .... มาตรา ๑๘๕ มขีอความขดัหรอืแยงตอรัฐธรรมนญู
หรือไม โดยขอความท่ีขัดแยงตอรัฐธรรมนูญคือ ในสวนที่เก่ียวกับการเขียนขอยกเวนมาตรา ๑๙ (๓)
ไมใหนําลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๑ (๑) และ (๑๘) มาใชบังคับ
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๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องตน
  ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๘ วรรคหน่ึง (๑) 
ประกอบมาตรา ๒๖๗ วรรคหา มาตรา ๘๑ มาตรา ๑๔๕ และมาตรา ๒๖๓ หรือไม
  พิจารณาแลวเห็นวา กรณีที่สภานิติบัญญัติแหงชาติไดพิจารณาและเห็นชอบรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... และสงรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนญูดงักลาวใหคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทจุรติแหงชาตแิละคณะกรรมการ
รางรัฐธรรมนูญพิจารณาวารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวตรงตามเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญหรือไม พรอมท้ังใหแจงผูรองทราบภายในสิบวันนับแตวันท่ีไดรับรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๗ วรรคหา บัญญัติไว ซึ่งภายในระยะเวลาดังกลาว
ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดมีหนังสือแจงความเห็นมายังผูรองวา
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวไมปรากฏวามีรางมาตราใดที่มีขอความขัดแยงหรือไม
ตรงตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ และประธานกรรมการรางรัฐธรรมนูญไดมีหนังสือแจงความเห็น
มายังผูรองวาไมมีความเห็นเพิ่มเติม แตยังมีขอกังวลวารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... มาตรา ๑๘๕ อาจมีปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
เน่ืองจากคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท่ี ๑/๒๕๖๐ นั้น ไมครอบคลุมถึงการยกเวนลักษณะตองหาม
ในบทหลักตามท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดไว ซึง่มาตรา ๑๓๒ วรรคหน่ึง บญัญตัใิหรางพระราชบญัญตัปิระกอบ
รฐัธรรมนญู นอกจากท่ีบญัญตัไิวในมาตราน้ีใหกระทาํเชนเดยีวกบัพระราชบัญญตั ิประกอบมาตรา ๑๔๘ 
วรรคหนึง่ (๑) บญัญตัใิหรางพระราชบญัญตัใิดกอนทีน่ายกรฐัมนตรจีะนาํขึน้ทลูเกลาทลูกระหมอมถวาย
เพือ่พระมหากษตัรยิทรงลงพระปรมาภไิธยตามมาตรา ๘๑ หากสมาชกิสภาผูแทนราษฎร สมาชกิวฒุสิภา
หรือสมาชิกของท้ังสองสภารวมกันมีจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในสิบของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ี
มีอยู ของทั้งสองสภา เห็นวา รางพระราชบัญญัติดังกลาวมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
หรือตราขึน้โดยไมถูกตองตามบทบญัญัติแหงรัฐธรรมนญูใหเสนอความเหน็ตอประธานสภาผูแทนราษฎร 
ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา แลวแตกรณี แลวใหประธานแหงสภาที่ไดรับความเห็นดังกลาว
สงความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย
  ขอเทจ็จรงิปรากฏวาสมาชกิสภานติบิญัญตัแิหงชาตจิาํนวนไมนอยกวาหนึง่ในสบิของจาํนวน
สมาชกิทัง้หมดเทาทีม่อียูของสภานติบิญัญตัแิหงชาตเิหน็วารางพระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนญู
วาดวยการปองกนัและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. .... มาตรา ๑๘๕ มขีอความขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญู 
จึงเสนอความเห็นตอผูรอง และผูรองไดสงความเห็นดังกลาวมายังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึ่ง (๑) วา รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... มาตรา ๑๘๕ มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
หรือไม กรณีจึงเปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๘ วรรคหน่ึง (๑) ประกอบมาตรา ๒๖๗ วรรคหา 
มาตรา ๘๑ มาตรา ๑๔๕ และมาตรา ๒๖๓ ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจรับคํารองไวพิจารณาและ
มีคําสั่งรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย
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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

จุลนิติ

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
  รางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. .... 
มาตรา ๑๘๕ ในสวนที่เกี่ยวกับลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๑ (๑) และ (๑๘) มิใหนํามาใชบังคับ 
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ หรือไม
  พจิารณาแลวเหน็วา รฐัธรรมนญู มาตรา ๒๗๓ วรรคหนึง่ ซึง่บัญญตัวิา “ใหตลุาการศาลรัฐธรรมนญู 
ผูดาํรงตาํแหนงในองคกรอสิระ และผูวาการตรวจเงนิแผนดนิ ซึง่ดํารงตาํแหนงอยูในวันกอนวันประกาศ
ใชรฐัธรรมนญูนีย้งัคงอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบตัหินาทีต่อไป และเมือ่พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญ
ที่เก่ียวของท่ีจัดทําข้ึนตามมาตรา ๒๖๗ ใชบังคับแลว การดํารงตําแหนงตอไปเพียงใดใหเปนไป
ตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูดงักลาว...” บทเฉพาะกาลดงักลาวมคีวามมุงหมายเพือ่รับรอง
สถานะของผูดํารงตําแหนงซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญใหยังคงอยู
ในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไปในชวงเปล่ียนผานของการบังคับใชรัฐธรรมนูญฉบับกอน
กบัรัฐธรรมนญูฉบับปจจุบนั เพ่ือใหการปฏบิตัหินาท่ีของผูดาํรงตาํแหนงดังกลาวเปนไปอยางตอเน่ือง 
การดํารงตําแหนงตอไปเพียงใดยอมเปนไปตามท่ีกาํหนดไวในพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญ
ทีเ่ก่ียวของขององคกรนัน้ ๆ  ซึง่ไดจดัทําข้ึนตามมาตรา ๒๖๗ โดยบทเฉพาะกาลของรฐัธรรมนญูไมได
บญัญตัเิรือ่งระยะเวลาในการปฏิบติัหนาทีต่อไป หรอืการพนจากตําแหนง รวมถงึเหตยุกเวนคณุสมบตัิ
และลักษณะตองหามไวเปนการเฉพาะแตอยางใด โดยที่รัฐธรรมนูญไดเปล่ียนแปลงองคกรอิสระ
แตละองคกรทั้งโครงสราง คุณสมบัติ ลักษณะตองหามและวาระการดํารงตําแหนงของผูดํารงตําแหนง
ดงักลาวไวแตกตางไปจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ การท่ีสภานิตบิญัญัตแิหงชาติ
จะกําหนดรูปแบบใด จะตองคํานึงถึงเหตุผลความจําเปน และความเหมาะสม ทั้งในเรื่ององคประกอบ 
หนาที่และอํานาจของแตละองคกรและเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
  คณุสมบัตแิละลักษณะตองหามท่ัวไปท่ีใชกบัผูดาํรงตําแหนงในองคกรอิสระทุกองคกรไดบญัญตัไิว
ในรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๑๖ โดยมุงหมายใหผูดาํรงตาํแหนงในองคกรอสิระทกุองคกรมคีวามเปนอิสระ 
ทัง้ตองปฏบิตัหินาท่ีและใชอาํนาจอยางสุจริต เท่ียงธรรม กลาหาญ และปราศจากอคติทัง้ปวง และนอกจาก
คณุสมบตัแิละลกัษณะตองหามทัว่ไปดงักลาวแลว ยงัมีความจําเปนท่ีตองมกีารบญัญัตคิณุสมบตัเิฉพาะ
หรือลกัษณะตองหามเพ่ิมขึน้หรอืแตกตางไปเปนการเฉพาะในสวนทีว่าดวยองคกรน้ัน  ดงัน้ัน  การท่ีรฐัธรรมนูญ
บัญญัติใหการดํารงตําแหนงตอไปเพียงใดใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ซึ่งเปน
กฎหมายท่ีมคีวามเกีย่วเนือ่งกับรัฐธรรมนูญ โดยมีไวเพ่ือกําหนดรายละเอียดท่ีมไิดบญัญัตไิวในรัฐธรรมนูญ 
จงึเห็นไดวาในชวงเวลาเปลีย่นผานหรือชวงเวลาตามบทเฉพาะกาลของรฐัธรรมนญูไดยกเวนการบงัคบัใช
คุณสมบัติและลักษณะตองหามท่ีกําหนดขึ้นใหมแกผูดํารงตําแหนงท่ีตองปฏิบัติหนาท่ีตอไปนั้นไว
ในเบ้ืองตนแลว รวมท้ังยังยอมรับในหลักการของความแตกตางระหวางหนาท่ีและอํานาจขององคกรอิสระ
ของแตละองคกร บทเฉพาะกาลของรางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูจงึอาจกาํหนดใหผูดาํรง
ตําแหนงในองคกรอิสระนั้นดํารงตําแหนงตอไปจนครบวาระเดิมที่มีอยู โดยมีการยกเวนหลักเกณฑ
เกีย่วกบัคณุสมบตัหิรอืลกัษณะตองหามทีก่าํหนดข้ึนใหมบางประการ หรอืบญัญตัใิหเฉพาะผูดาํรงตาํแหนง
ในองคกรอิสระทีม่คีณุสมบตัคิรบถวนคงอยูในตําแหนงตอไป หรือบัญญัตใิหผูดาํรงตาํแหนงในองคกร
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สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

อิสระที่ดํารงตําแหนงอยูในปจจุบันพนจากตําแหนงทั้งคณะ ขึ้นอยูกับเหตุผล ความจําเปน และ
ความเหมาะสมของแตละองคกรเพือ่ใหการปฏบัิติหนาท่ีของแตละองคกรสามารถดาํเนนิการตอไป
ไดอยางมปีระสทิธภิาพและเพือ่ประโยชนสงูสดุของประเทศชาตเิปนสาํคัญ โดยศาลรฐัธรรมนญูไดมี
คาํวนิจิฉยัที ่๑/๒๕๖๐ วนิจิฉยัวารางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยผูตรวจการแผนดนิ พ.ศ. .... 
มาตรา ๕๖ ที่กําหนดยกเวนคุณสมบัติบางประการตามรัฐธรรมนูญมิใหนํามาใชบังคับกับผูตรวจการ
แผนดินซึ่งอยูในตําแหนงกอนวันประกาศใชพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไมขัดหรือแยงตอ
รฐัธรรมนญู แตคําวินิจฉัยดังกลาวมไิดวินิจฉัยครอบคลมุถึงลักษณะตองหามซึง่เมือ่พิจารณาความหมาย
ของคุณสมบัติและลักษณะตองหามและการนํามาใชแลว คาํวา “คณุสมบตั”ิ หมายความวา สิง่ทีบ่คุคล
ตองมปีระจาํตวัซึง่ตองมกีอนทีจ่ะไดมาซึง่สทิธหิรอืตาํแหนง สวนคาํวา “ลกัษณะตองหาม” หมายความวา
สิง่ทีบ่คุคลมอียูจะทาํใหบคุคลใชสทิธ ิหรอืเขาสูตาํแหนงและดํารงตําแหนงนัน้ไมไดตลอดเวลาท่ีลกัษณะ
ดงักลาวมอียู เปนลกัษณะทีไ่ดกาํหนดขึน้ โดยมจีดุประสงคเพือ่เปนการหามมใิหผูมลีกัษณะบางประการ
ทีไ่ดกาํหนดไวหรอืมพีฤตกิรรมทีไ่มสมควรเปนผูมสีทิธหิรอืดาํรงตาํแหนงนัน้ ๆ  เหน็ไดวาแมคณุสมบตัิ
และลักษณะตองหามจะมีความหมายแตกตางกัน แตท้ังคุณสมบัติและลักษณะตองหามตางก็เปน
เครือ่งมอืหรอืมาตรการในการคดัเลอืกและควบคมุพฤตกิรรมบคุคลทีจ่ะเขาดาํรงตาํแหนงในองคกรอสิระ
ตามรฐัธรรมนญูและเปนสิง่ถกูกาํหนดไวเพือ่ผลอยางเดยีวกนั จงึถอืไดวาทัง้คณุสมบตัแิละลกัษณะ
ตองหามเปนสิง่ทีม่คีวามสมัพนัธสอดคลองเชือ่มโยงกนัอยางใกลชดิ
  สําหรับรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. .... เปนรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญจัดทําขึ้น
และสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาใหความเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๗ และมาตรา ๒๗๓ 
วรรคหนึ่ง โดยรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. .... มาตรา ๑๘๕ บัญญัติวา “ใหประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
และกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ซึ่งดํารงตําแหนงอยู ในวันกอนวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีใชบังคับ ยังคงอยู ในตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระ
ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม หรือพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๙ เวนแตกรณีตามมาตรา ๑๙ (๓) 
ในสวนท่ีเกีย่วกับการขาดคุณสมบัตติามมาตรา ๙ และลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๑ (๑) และ (๑๘) 
มิใหนํามาใชบังคับ” ซึ่งเปนรางบทเฉพาะกาลท่ีวาดวยการดํารงตําแหนงตอไปในชวงเปลี่ยนผาน
ระหวางการบังคับใชกฎหมายเดิมที่สิ้นผลกับกฎหมายใหมที่ใชบังคับ
  เม่ือรางมาตรา ๑๘๕ ไดบัญญัติมิใหนําลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๑ (๑) ตองไมเปน
หรือเคยเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระใด และ (๑๘) ตองไมเปน
หรือเคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมือง หรือสมาชิกสภาทองถ่ิน
หรือผูบริหารทองถิ่นในระยะสิบปกอนเขารับการคัดเลือกหรือสรรหา มาใชบังคับ อันเปนการกําหนด
ใหยกเวนลักษณะตองหามบางประการตามรัฐธรรมนูญ โดยที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๓ วรรคหนึ่ง
ประกอบมาตรา ๒๖๗ บัญญัติใหผูดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ยังคงอยู
ในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป และไมมีบทบัญญัติหามมิใหดํารงตําแหนงไวทั้งศาลรัฐธรรมนญูไดมี
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑๑๕๐

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

จุลนิติ

คาํวนิจิฉยัที ่๑/๒๕๖๐ วนิจิฉยัวา รฐัธรรมนญู มาตรา ๒๗๓ วรรคหนึง่ บญัญตัใิหสภานติบิญัญตัแิหงชาติ
เปนผูกําหนดการดํารงตําแหนงตอไปเพียงใดของผูดํารงตําแหนงตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ถือไดวารัฐธรรมนูญไดมอบอํานาจใหสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนผูพิจารณากําหนดการดํารงตําแหนง
ตอไปของผูดํารงตําแหนงดังกลาว โดยที่รัฐธรรมนูญไมไดบัญญัติเร่ืองระยะเวลาในการปฏิบัติหนาท่ี
ตอไป หรือการพนจากตําแหนง รวมถึงเหตุยกเวนคุณสมบัติของบุคคลดังกลาวไวโดยเฉพาะ ดังน้ัน
การที่สภานิติบัญญัติแหงชาติซึ่งเปนองคกรผูใชอํานาจนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๓
เปนผูพจิารณาและเหน็ชอบรางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. .... มาตรา ๑๘๕ โดยกําหนดการดํารงตําแหนงตอไปของผูดํารงตําแหนงในชวง
เปลี่ยนผาน เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของผูดํารงตําแหนงเปนไปอยางตอเนื่องตามบทเฉพาะกาล
ของรัฐธรรมนญูดังกลาว จงึเปนกรณีทีไ่ดพจิารณาตามหลกันิตธิรรมและคาํนึงถึงเหตุผล  ความจาํเปน
และความเหมาะสมท้ังในเร่ืององคประกอบ หนาท่ีและอาํนาจของคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทจุรติแหงชาต ิและเปนการสอดคลองกบัหลกันติธิรรมและเจตนารมณของรฐัธรรมนญูอนัมไิด
ขดัหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแตอยางใด

๔. ผลคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  โดยเหตุผลดังไดวินิจฉัยขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา รางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... มาตรา ๑๘๕ ในสวนที่เกี่ยวกับ
ลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๑ (๑) และ (๑๘) มิใหนํามาใชบังคับ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๑๕๑

สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๔/๒๕๖๑

วันที่ ๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

เรื ่อง ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอเรื ่องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
 ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๓๑ (๑) วา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
 วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๐ และมาตรา ๑๔๑ วรรคหนึ่ง (๕)
  และวรรคสอง ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ
 ที่ ๕๓/๒๕๖๐ เรื่อง การดําเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
 พรรคการเมือง มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕
 มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๔๕ หรือไม

๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป
  ผูตรวจการแผนดิน ผูรอง เสนอเรื่องขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๒๓๑ (๑) โดยมีขอเท็จจริง สรุปไดดังนี้ 
  พลตํารวจโท วิโรจน  เปาอินทร รักษาการหัวหนาพรรคเพื่อไทย และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
หวัหนาพรรคประชาธปิตย ยืน่หนงัสอืรองเรียนตอผูรองสรุปความไดวา  คาํสัง่หวัหนาคณะรกัษาความสงบ
แหงชาตทิี ่๕๓/๒๕๖๐ เรือ่ง การดาํเนนิการตามกฎหมายประกอบรฐัธรรมนญูวาดวยพรรคการเมอืง
มปีญหาเกีย่วกบัความชอบดวยรฐัธรรมนญู เน่ืองจากกอใหเกิดความเดือดรอนหรือความไมเปนธรรม
กับประชาชนหรือเปนภาระแกประชาชนโดยไมจําเปนหรือเกินสมควรแกเหตุและเปนการละเมิด
สิทธิตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการออกคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติดังกลาวไมเปนไป
ตามเจตนารมณและกระบวนการตามรัฐธรรมนูญ โดยผูรองเรียนทั้งสองกลาวอางวาคําสั่งหัวหนา
คณะรักษาความสงบแหงชาตดิงักลาวทีใ่ชบงัคบัตัง้แตวนัที ่๒๒ ธนัวาคม ๒๕๖๐ มผีลเปนการยกเลกิ
และแกไขเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๐ และมาตรา ๑๔๑ ในสาระสําคัญหลายประการ กลาวคือมีการแกไข
เก่ียวกับสมาชิกภาพของสมาชิกพรรคการเมืองซ่ึงมีอยูเดิม ทําใหสมาชิกพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๔ และประสงคจะเปนสมาชิกพรรคการเมืองน้ันตอไปตองมี
หนังสือยืนยันการเปนสมาชิกตอหัวหนาพรรคการเมืองน้ัน พรอมท้ังแสดงหลักฐานการมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๔ และตองชําระคาบํารุงพรรคการเมืองภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ หากพนกําหนดเวลาดังกลาว สมาชิกผูใดมิไดมีหนังสือแจงยืนยัน
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑๑๕๒

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

จุลนิติ

การเปนสมาชิก ใหเปนอันพนจากสมาชิกของพรรคการเมืองน้ัน อีกท้ังยังกําหนดใหพรรคการเมือง
ตองแจงนายทะเบียนทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่พนกําหนดเวลาดังกลาว แตพรรคการเมือง
ที่จัดต้ังข้ึนกอนแลวไมสามารถประชาสัมพันธเพ่ือส่ือสารสรางความเขาใจกับสมาชกิทีป่ระสงคจะยนืยัน
การเปนสมาชิกพรรคการเมืองตอไปได เนื่องจากขอ ๔ แหงคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ดังกลาวหามมิใหพรรคการเมืองตามมาตรา ๑๔๐ จัดใหมีการประชุมใหญ รวมทั้งการจัดต้ังสาขา
พรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด การประชุมสมาชิกพรรคการเมืองหรือ
การดําเนินการอ่ืนใดในทางการเมือง นอกจากนั้น ยังเปนการสงเสริมใหพรรคการเมืองท่ีจะจัดตั้ง
ขึน้ใหมเทานัน้ทีส่รรหาสมาชิกพรรคการเมอืงไดนบัแตวนัที ่๑ มนีาคม ๒๕๖๑ และยังกาํหนดมาตรการ
ในการสมัครเปนสมาชิกพรรคการเมืองที่จะจัดตั้งขึ้นใหมงายกวาการยืนยันการเปนสมาชิกของสมาชิก
พรรคการเมืองที่จัดต้ังข้ึนกอนแลวท่ีบังคับใหการยืนยันตองทําเปนหนังสือ ทั้งมีการแกไขเก่ียวกับ
การจัดต้ังสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด โดยเฉพาะมาตรา ๑๔๑
วรรคหนึ่ง (๕) และวรรคสอง มีผลทําใหไมมีบทบัญญัติรับรองการจัดต้ังสาขาพรรคการเมืองโดยชอบ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ สงผลใหพรรคการเมือง
ที่จดทะเบียนไวตามกฎหมายเดิมไมมีสาขาพรรคการเมืองอีกตอไป หากแตกําหนดใหจัดต้ังสาขา
พรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด และจะตองจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
ที่จะจัดตั้งขึ้นใหมใหครบถวนภายใตเงื่อนไขและเง่ือนเวลาท่ีจํากัด นอกจากน้ี การออกคําสั่ง
หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติดังกลาวไมเปนไปตามเงื่อนไขการใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔๔ และมิไดกระทําตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญจึงไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ ผู ร องเรียนท้ังสองจึงขอใหผู ร องเสนอเรื่องไปยัง
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
  ผูรองเห็นวา คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติดังกลาวมีสถานะเปนบทบัญญัติ
แหงกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๑ (๑) และบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวไมให
การคุมครองสิทธิและเสรีภาพในการเปนสมาชิกพรรคการเมืองตามท่ีรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕
ประกอบมาตรา ๔๕ ใหการรับรองไว อีกท้ังยังมีลักษณะเปนการเพิ่มภาระหรือจํากัดสิทธิหรือ
เสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแกเหตุตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ และเปนการเลือกปฏิบัติ
โดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเร่ืองสถานะของบุคคล ฐานะทางสังคม
และความคิดเห็นทางการเมือง ซึ่งขัดตอหลักความเสมอภาคตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ 
ไดรับรองและคุมครองไว ผูรองจึงเสนอเรื่องพรอมความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๓๑ (๑) วา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๐ และมาตรา ๑๔๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหนาคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ ที่ ๕๓/๒๕๖๐ เรื่อง การดําเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗
และมาตรา ๔๕

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔/๒๕๖๑ วันที่ ๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๑
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๑๕๓

สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องตน
  ศาลรฐัธรรมนูญมอีาํนาจรับหนงัสอืของผูรองไวพจิารณาวินจิฉยัตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๑ (๑)
หรือไม
  พิจารณาแลวเห็นวา กรณีที่พลตํารวจโท วิโรจน เปาอินทร รักษาการหัวหนาพรรคเพื่อไทย และ
นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ หวัหนาพรรคประชาธปิตย รองเรียนตอผูรอง โดยกลาวอางวาเปนผูดํารงตําแหนง
ในพรรคการเมืองและรองเรียนวาคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๕๓/๒๕๖๐
เรื่อง การดําเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง มีปญหาเกี่ยวกับ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ซึง่ผูรองมคีวามเหน็วาคาํสัง่หวัหนาคณะรกัษาความสงบแหงชาตดิงักลาว
มสีถานะเปนบทบญัญตัแิหงกฎหมายตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๓๑ (๑) และบทบญัญตัแิหงกฎหมาย
ดังกลาวไมใหการรับรองและคุมครองการเปนสมาชิกพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕ 
ประกอบมาตรา ๔๕ อีกทั้งยังมีลักษณะเปนการเพิ่มภาระหรือจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล
เกินสมควรแกเหตุตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ และเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล
เพราะเหตแุหงความแตกตางในเรือ่งสถานะของบคุคล ฐานะทางสงัคม และความคดิเหน็ทางการเมอืง
ซึง่ขดัตอหลกัความเสมอภาคตามท่ีรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๗ ไดรบัรองและคุมครองไว ผูรองจงึเสนอ
เรื่องพรอมความเห็นใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๐ และมาตรา ๑๔๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยคําสั่ง
หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๕๓/๒๕๖๐ เรื่อง การดําเนินการตามกฎหมายประกอบ
รฐัธรรมนญูวาดวยพรรคการเมอืง มปีญหาเกีย่วกบัความชอบดวยรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖
มาตรา ๒๗ และมาตรา ๔๕ กรณีจึงเปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๑ (๑) และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕๐ ศาลรัฐธรรมนูญ
จึงมีอํานาจรับไวพิจารณาและมีคําสั่งรับไวพิจารณาวินิจฉัย

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
  ศาลรัฐธรรมนูญไดกําหนดประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัย ดังนี้
  ประเด็นที่หนึ่ง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มาตรา ๑๔๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๕๓/๒๕๖๐ 
เรื่อง การดําเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง มีปญหาเกี่ยวกับ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๔๕ หรือไม
  พิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มาตรา ๑๔๐ เปนบทเฉพาะกาล ซึ่งบัญญัติวา “ใหพรรคการเมืองท่ีจัดต้ังหรือเปนพรรคการเมือง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ และยังดํารงอยูในวัน
กอนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ เปนพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี ้และใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองดังกลาวที่ดํารงตําแหนงอยูในวัน
กอนวนัทีพ่ระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูนีใ้ชบงัคบั ยงัคงเปนคณะกรรมการบรหิารพรรคการเมอืง
เพือ่ดาํเนนิการตามมาตรา ๑๔๑ โดยใหถอืวาพรรคการเมืองดงักลาวมสีมาชกิตามท่ีปรากฏในทะเบยีน
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑๑๕๔

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

จุลนิติ

สมาชิกพรรคการเมืองท่ีสํานักงานจัดใหมีขึ้นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐” ตอมาไดมีการแกไขเพ่ิมเติม โดยคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ ที ่๕๓/๒๕๖๐ เร่ือง การดําเนนิการตามกฎหมายประกอบรฐัธรรมนญูวาดวยพรรคการเมอืง
ขอ ๑ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๔๐ และใหใชความตอไปนี้แทน “ใหพรรคการเมืองที่จัดต้ัง
หรือเปนพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ 
และยังดํารงอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ เปนพรรคการเมือง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี และใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองดังกลาว
ที่ดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับซึ่งมีคุณสมบัติและ
ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๔ เปนสมาชิก และยังคงเปนคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
นั้นตอไป และใหสมาชิกซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๔ และประสงคจะเปน
สมาชิกพรรคการเมืองน้ันตอไปมีหนังสือยืนยันการเปนสมาชิกตอหัวหนาพรรคการเมืองน้ัน พรอมท้ัง
แสดงหลกัฐานการมคีณุสมบัตแิละไมมลีกัษณะตองหามตามมาตรา ๒๔ และชําระคาบํารงุพรรคการเมอืง
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ เมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาว สมาชิกผูใดมิไดมีหนังสือ
แจงยืนยันการเปนสมาชิก ใหเปนอันพนจากสมาชิกของพรรคการเมืองน้ัน และใหพรรคการเมือง
แจงใหนายทะเบียนทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่พนกําหนดเวลาดังกลาว”
  ดงันัน้ จะเหน็ไดวา การสมคัรเขาเปนสมาชิกพรรคการเมืองเปนกระบวนการมีสวนรวมทางการเมือง
ที่สําคัญสําหรับประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
การสมัครเขาเปนสมาชิกพรรคการเมอืงหน่ึงพรรคการเมอืงใดดวยความสมคัรใจโดยแทจริงน้ัน จะเกิดข้ึนได
ตอเม่ือบุคคลสามารถเปรียบเทียบหลักการ จุดมุงหมายและแนวนโยบายของพรรคการเมืองตาง ๆ 
โดยละเอียดถ่ีถวนแลวจึงตัดสินใจวาพรรคการเมืองใดมีความเหมาะสมและสอดคลองกับเจตจํานง
ของตน การกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขตามมาตรา ๑๔๐ ดังกลาว จึงเปนการรับรองเสรีภาพ
ของบุคคลในการตดัสนิใจเลอืกและมอบความไววางใจของตนแกพรรคการเมอืงใดพรรคการเมอืงหน่ึง
โดยผานการเขารวมเปนสมาชิกของพรรคการเมืองนั้น อันเปนการรับรองเสรีภาพของบุคคล
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๕ ดังนั้น การกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการเปนสมาชิก
พรรคการเมือง ตลอดจนการกําหนดใหพรรคการเมอืงตองมกีารจดัทาํทะเบยีนสมาชกิพรรคการเมอืง
ใหถกูตองสมบรูณ ไมซํา้ซอนและเปนปจจุบนั จงึมคีวามสาํคัญตอการพฒันาสถาบนัพรรคการเมือง
ในเร่ืองการดํารงอยูของสมาชิกพรรคการเมืองซ่ึงเปนการยืนยันถึงการสนับสนุนของประชาชน
ที่มีตอการดําเนินงานของพรรคการเมืองนั้น บทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวจึงมีนัยสําคัญ
ตอการปฏิรูปการเมือง โดยเปนการใหเสรีภาพแกสมาชิกของพรรคการเมืองที่จัดต้ังและยังดํารง
อยูในวันกอนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใชบังคับ ไดมีโอกาสทบทวนตนเองวายังคงมี
เจตนารมณอันแนวแนที่จะเปนสมาชิกพรรคการเมืองนั้นตอไปอยางเปนอิสระและสมัครใจ
ประกอบกับขอ ๖ แหงคาํสัง่หวัหนาคณะรกัษาความสงบแหงชาติดงักลาวไดกาํหนดวา “ใหคณะกรรมการ
การเลือกตั้งหรือนายทะเบียนพรรคการเมืองมีอํานาจกําหนด โดยทําเปนประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่ง
แลวแตกรณี เพื่อใหเปนไปตามคําสั่งนี้ และจะกําหนดใหการท่ีพรรคการเมืองจะตองแจงหรือรายงาน
เร่ืองใดตอคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือนายทะเบียนพรรคการเมืองอาจกระทําโดยระบบเทคโนโลยี

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔/๒๕๖๑ วันที่ ๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๑
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๑๕๕

สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

สารสนเทศหรือผานทางส่ืออิเล็กทรอนิกสแทนการมาย่ืนดวยตนเองก็ได” อันเปนมาตรการรองรับ
เพื่ออํานวยความสะดวกแกพรรคการเมืองตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง วิธีรายงาน
ทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองท่ีประสงคยนืยนัการเปนสมาชิกพรรคการเมืองตอไป ลงวันที ่๗ มนีาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง วิธีรายงานทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง
ที่ประสงคยืนยันการเปนสมาชิกพรรคการเมืองตอไป (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๑ อีกทั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีหนังสือชี้แจงขอเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณา
เรือ่งรองเรยีนตอผูรอง ลงวนัที ่๒๑ มนีาคม ๒๕๖๑ แลววา ในสวนการแสดงหลักฐานการไมมลีกัษณะ
ตองหามตามมาตรา ๒๔ นั้น สมาชิกผูนั้นอาจรับรองตนเองไดวาไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๔ 
โดยกําหนดใหนายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองมีหนาท่ีตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะตองหาม
ของสมาชิกพรรคการเมืองและจัดทําทะเบียนสมาชิกใหตรงกับความเปนจริง สําหรับการยืนยัน
การเปนสมาชกิพรรคการเมอืงนัน้ บทบญัญตัมิาตรา ๑๔๐ กาํหนดเพยีงใหมหีนงัสอืยนืยนัการเปนสมาชกิ
ซึ่งมิไดกําหนดวิธีการไวเปนการเฉพาะ ดังนั้น สมาชิกพรรคการเมืองจึงสามารถสงหนังสือยืนยัน
การเปนสมาชิกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสหรือวิธีการอื่นใดก็ได ทั้งนี้ วิธีการดังกลาวจะตองมีขอความ
ที่เปนสาระสําคัญอันเปนองคประกอบที่แสดงใหเห็นวาไดดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนดแลว
และตองสามารถยืนยันและสามารถพิสูจนตัวบุคคลได
  บทบัญญัติมาตรา ๑๔๐ จึงไมเปนการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของสมาชิกพรรคการเมือง
และพรรคการเมอืง แตเปนมาตรการทีเ่ปนไปตามเจตนารมณของพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
วาดวยพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๖๐ และยังคงใหการรบัรองและคุมครองสทิธแิละเสรภีาพในการรวมกนั
จัดตั้งพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๔๕ ไมเพ่ิมภาระหรือจํากัดสิทธิ
หรอืเสรภีาพของบคุคลเกนิสมควรแกเหต ุและเปนกฎหมายทีม่ผีลใชบงัคบัเปนการทัว่ไปตามรฐัธรรมนญู
มาตรา ๒๖ รวมทั้งไมเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ 
ดังนั้น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๐
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๕๓/๒๕๖๐ เรื่อง การดําเนินการ
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕
มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๔๕
  ประเดน็ทีส่อง  พระราชบญัญตัปิระกอบรัฐธรรมนญูวาดวยพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๑
วรรคหน่ึง (๕) และวรรคสอง ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ 
ที ่๕๓/๒๕๖๐ เรือ่ง การดาํเนนิการตามกฎหมายประกอบรฐัธรรมนญูวาดวยพรรคการเมอืง  มปีญหา
เกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๔๕ หรือไม
  เมือ่พจิารณาพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๑
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๕๓/๒๕๖๐ เรื่อง การดําเนินการ
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองแลว เห็นไดวา การดําเนินการจัดตั้ง
สาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดตามบทบัญญัติมาตรา ๑๔๑ นั้น 
เปนกระบวนการที่มีความจําเปนสําหรับพรรคการเมือง เน่ืองจากสาขาพรรคการเมืองและตัวแทน
พรรคการเมืองประจําจังหวัดเปนกลไกรองรับการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในพื้นท่ี
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑๑๕๖

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

จุลนิติ

ทั่วประเทศ โดยผานการสมัครเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอันเปนฐานมวลชนท่ีกระจายตัว
อยูในพืน้ท่ี อนัเปนการสะทอนใหเห็นถึงหลกัการความเปนพรรคการเมอืงของประชาชนตามเจตนารมณ
ของกฎหมายที่เปดโอกาสใหสมาชิกพรรคการเมืองมีสวนรวมอยางกวางขวาง และสามารถดําเนินการ
โดยอิสระไมถกูครอบงาํหรือช้ีนาํโดยบุคคลซ่ึงมิไดเปนสมาชิกของพรรคการเมือง แมการกําหนดหลกัเกณฑ
และเงื่อนไขดังกลาวอาจจะกระทบตอพรรคการเมืองอยูบางในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการภายใน
ระยะเวลาท่ีกาํหนด แตกฎหมายก็ไดยดืหยุนและผอนปรนใหพรรคการเมืองท่ีไมสามารถดําเนินการ
ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดได โดยใหคณะกรรมการการเลือกตัง้อาจมีมติขยายระยะเวลาดังกลาวได
ตามมาตรา ๑๔๑ วรรคสอง นอกจากน้ี ยงัไดกาํหนดใหมอีงคกรตรวจสอบการใชอาํนาจของคณะกรรมการ
การเลือกตัง้ในการวนิจิฉยัเรือ่งใด ๆ  ตามมาตรานีท้ีม่ผีลกระทบตอพรรคการเมือง โดยใหพรรคการเมอืง
ที่ไมเห็นดวยสามารถยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัยไดตามมาตรา ๑๔๑ วรรคสาม 
อันเปนการรับรองการใชสิทธิทางศาลของพรรคการเมืองซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีไดรับ
ความคุมครองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕ วรรคสาม และเปนไปตามหลักนิติธรรมอีกดวย
  บทบัญญัติมาตรา ๑๔๑ วรรคหนึ่ง (๕) และวรรคสอง จึงไมเปนการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพ
ของสมาชิกพรรคการเมืองและพรรคการเมืองจนเกินสมควรแกเหตุ แตเปนมาตรการที่เปนไปตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๕ ทั้งยังคงใหการรับรองและคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
ในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๔๕ ไมเพิ่มภาระหรือ
จาํกดัสทิธหิรอืเสรีภาพของบุคคลเกนิสมควรแกเหตุ และเปนกฎหมายทีม่ผีลใชบงัคบัเปนการทัว่ไป
ตามรัฐธรรมนญู มาตรา ๒๖ รวมท้ังไมเปนการเลอืกปฏิบติัโดยไมเปนธรรมตอบุคคลตามรัฐธรรมนญู 
มาตรา ๒๗ ดงันัน้ พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๑
วรรคหนึง่ (๕) และวรรคสอง ซึง่แกไขเพิม่เตมิโดยคาํสัง่หวัหนาคณะรกัษาความสงบแหงชาต ิที ่๕๓/๒๕๖๐ 
เรื่อง การดําเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง จึงไมขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๔๕

๔. ผลคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  โดยเหตผุลดังไดวนิจิฉัยขางตน ศาลรฐัธรรมนญูจึงวินจิฉัยวา พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญู
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๐ และมาตรา ๑๔๑ วรรคหนึ่ง (๕) และวรรคสอง 
ซึง่แกไขเพิม่เตมิโดยคาํสัง่หวัหนาคณะรกัษาความสงบแหงชาต ิที ่๕๓/๒๕๖๐ เรือ่ง การดาํเนนิการ
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕ 
มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๔๕ จึงไมมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ 

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔/๒๕๖๑ วันที่ ๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๑
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มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Re f lection

จุลนิติ

¹ÒÂÇÃªÑÂ  áÊ¹ÊÕÃÐ
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

ความนํา

 ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยในอดีตท่ีผานมาน้ันไดมีการวางหลักการ
สําคัญเกี่ยวกับ “การเงินการคลังของรัฐ” ไววา การจายเงินแผนดินกระทําไดก็แตโดยอาศัยอํานาจ
ตามกฎหมายเทานั้น โดยมีการวางหลักการดังกลาวไวตั้งแตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๔๙๒ และมีการปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมในรัฐธรรมนูญฉบับตอ ๆ มา จนกระท่ังมาถึง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ก็ยังมีการกําหนดหลักการดังกลาวไว
ในมาตรา ๑๖๙ วรรคหน่ึง๑ แตไดมีการเพ่ิมหลักการเก่ียวกับกรอบวินัยการเงินการคลังไวใน
มาตรา ๑๖๗ วรรคสาม๒ ดวย นอกจากนี้หลักเกณฑทางกฎหมายเกี่ยวกับวินัยการคลังและการกูเงิน
ยังมีปรากฏในกฎหมายฉบับอื่น ๆ คือ พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ พระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนตน

  ๑รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา
 “มาตรา ๑๖๙ การจายเงินแผนดินจะกระทําไดก็เฉพาะแตที่ไดอนุญาตไวในกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย
กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ กฎหมายเก่ียวดวยการโอนงบประมาณ หรือกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง เวนแตในกรณี
จําเปนเรงดวนรัฐบาลจะจายไปกอนก็ได แตตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายบัญญัต ิ ในกรณีเชนวานี้ตองตั้ง
งบประมาณรายจายเพื่อชดใชเงินคงคลังในพระราชบัญญัติโอนเงินงบประมาณรายจาย พระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
เพิ่มเติม หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณถัดไป ทั้งนี้ ใหกําหนดแหลงที่มาของรายไดเพื่อชดใช
รายจายที่ไดใชเงินคงคลังจายไปกอนแลวดวย”
 ๒รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๗ วรรคสาม บัญญัติวา
 “มาตรา ๑๖๗ ใหมีกฎหมายการเงินการคลังของรัฐเพื่อกําหนดกรอบวินัยการเงินการคลัง ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ
เก่ียวกับการวางแผนการเงินระยะปานกลาง การจัดหารายได การกําหนดแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจาย
ของแผนดิน การบริหารการเงินและทรัพยสิน การบัญชี กองทุนสาธารณะ การกอหนี้หรือการดําเนินการที่ผูกพันทรัพยสิน
หรือภาระทางการเงินของรัฐ หลักเกณฑการกําหนดวงเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน และการอ่ืนท่ีเก่ียวของ
ซึ่งจะตองใชเปนกรอบในการจัดหารายได การกํากับการใชจายเงินตามหลักการรักษาเสถียรภาพ พัฒนาทางเศรษฐกิจ
อยางยั่งยืน และความเปนธรรมในสังคม”

มาตรการทางกฎหมายในการกําหนด
กรอบวิ นัยการ เ งินการคลังของ รัฐ                    
ตามพร ะ ร า ช บัญ ญั ติ วิ นั ย ก า ร เ งิ น
การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
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มาตรการทางกฎหมายในการกําหนดกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

จุลนิติ

 สาํหรบัรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ หรอืรฐัธรรมนญูฉบับปจจบุนั นัน้
ก็ยังคงหลักการเกี่ยวกับการจายเงินแผนดินกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย โดยบัญญัติไวใน
มาตรา ๑๔๐๓  รวมทั้งไดกําหนดหลักการเกี่ยวกับกรอบวินัยการเงินการคลัง โดยบัญญัติไวในหมวด ๕ 
หนาที่ของรัฐ มาตรา ๖๒ ซึ่งไดกําหนดใหรัฐตองรักษาวินัยการเงินการคลังอยางเครงครัดเพื่อใหฐานะ
ทางการเงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพและม่ันคงอยางย่ังยืนตามกฎหมายวาดวยวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐและจัดระบบภาษใีหเกดิความเปนธรรมแกสงัคม ซึง่กฎหมายดงักลาวอยางนอยตองมบีทบญัญตัิ
เก่ียวกับกรอบการดาํเนินการทางการคลังและงบประมาณของรฐั การกําหนดวนิยัทางการคลงัดานรายได
และรายจายท้ังเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การบริหารทรัพยสินของรัฐและเงินคงคลัง
และการบริหารหนี้สาธารณะ 
 จากบทบัญญัติของมาตรา ๖๒ ของรัฐธรรมนูญดังกลาว คณะรัฐมนตรี จึงไดเสนอ
“รางพระราชบญัญัตวินิยัการเงินการคลังของรฐั พ.ศ. ....” ตอสภานิตบิญัญตัแิหงชาติซึง่ตอมาทีป่ระชมุ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ไดพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาว แลวลงมติเห็นสมควรประกาศใช
“พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑” เปนกฎหมาย เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม 
๒๕๖๑ โดยไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๕ ตอนที่ ๒๗ ก หนา ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน 
๒๕๖๑ และมีผลใชบงัคบัตัง้แตวนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษาเปนตนไป หรอืวนัที ่๒๐ เมษายน
๒๕๖๑ ที่ผานมา
 ดังน้ัน เพ่ือเปนการเผยแพรหลักการและสาระสําคัญของกฎหมายดังกลาว อันเปนผลงาน
ในดานนิติบัญญัติของสภานิติบัญญัติแหงชาติ และเพ่ือประโยชนในการศึกษาคนควาของทุกภาคสวน
ที่เกี่ยวของคอลัมน“มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ” ฉบับนี้ จึงใครขอเสนอบทความ เรื่อง“มาตรการ
ทางกฎหมายในการกําหนดกรอบวินัยการเงินการคลังตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑” ทั้งนี้ เพื่อใหทานผูอานไดทราบถึงหลักการสําคัญ ๆ ของพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้
 สาระสําคัญของพระราชบัญญัติสรุปไดดังนี้
 ๑. กําหนดบทนิยามที่สําคัญ และรัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
    (๑) “หนวยงานของรัฐ” หมายความวา สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐสภา 
ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองคกรอัยการ องคการ
มหาชน ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเปนนิติบุคคล องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานอื่นของรัฐ
ตามที่กฎหมายกําหนด

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๐ บัญญัติวา
 “มาตรา ๑๔๐ การจายเงินแผนดินจะกระทําไดเฉพาะที่ไดอนุญาตไวในกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย
กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายเกี่ยวดวยการโอนงบประมาณกฎหมายวาดวยเงินคงคลังหรือกฎหมาย
วาดวยวินัยการเงินการคลังของรัฐเวนแตในกรณีจําเปนรีบดวนจะจายไปกอนก็ไดแตตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่กฎหมายบัญญัติในกรณีเชนวาน้ีตองตั้งงบประมาณรายจายชดใชในพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจายหรือ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณถัดไป”
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มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Re f lection

จุลนิติ

   (๒) “เงินนอกงบประมาณ” หมายความวา บรรดาเงินทั้งปวงที่หนวยงานของรัฐจัดเก็บ 
หรอืไดรบัไวเปนกรรมสทิธ์ิตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอบงัคบั หรอืจากนติกิรรมหรอืนติเิหต ุหรอืกรณีอืน่ใด
ที่ตองนําสงคลัง แตมีกฎหมายอนุญาตใหสามารถเก็บไวใชจายไดโดยไมตองนําสงคลงั
   (๓) “หนีส้าธารณะ” หมายความวา หนีส้าธารณะตามกฎหมายวาดวยการบรหิารหนีส้าธารณะ
   ทั้งนี้ กฎหมายไดกําหนดใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 ๒. กาํหนดมาตรการทางกฎหมายในการกาํหนดกรอบวนิยัการเงนิการคลงัของรฐั แบงเปน
๕ หมวด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
   หมวด ๑ บททั่วไป (มาตรา ๖ ถึงมาตรา ๙)
    กฎหมายไดกําหนดใหรัฐตองดําเนินนโยบายการคลัง การจัดทํางบประมาณ การจัดหา
รายได การใชจาย การบริหารการเงินการคลัง และการกอหนี้อยางมีประสิทธิภาพ โปรงใสและ
ตรวจสอบได ตามหลักการรักษาเสถียรภาพและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
อยางยั่งยืน และหลักความเปนธรรมในสังคม และตองรักษาวินัยการเงิน
การคลังตามกฎหมายที่เกี่ยวของอยางเครงครัด การกูเงิน การลงทุน 
การตรากฎหมาย การออกกฎ หรือการดําเนินการใด ๆ ของรัฐ
ที่มีผลผูกพันทรัพยสินหรือกอใหเกิดภาระทางการเงินการคลังแกรัฐ 
ตองพิจารณาความคุ มคา ตนทุน และผลประโยชน เสถียรภาพและความม่ันคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม ตลอดจนความยั่งยืนทางการคลังของรัฐดวย รวมท้ังคณะรัฐมนตรีตองรักษาวินัยในกิจการ
ที่เกี่ยวกับเงินแผนดินตามพระราชบัญญัตินี้อยางเครงครัด
    นอกจากน้ี กฎหมายยังไดกําหนดใหการพิจารณาเร่ืองท่ีเก่ียวกับนโยบายการคลัง
การจัดทํางบประมาณ การจัดหารายได การใชจาย การบริหารการเงินการคลัง และการกอหน้ี คณะรัฐมนตรี
ตองพจิารณาประโยชนทีร่ฐัหรอืประชาชนจะไดรบัความคุมคา และภาระการเงนิการคลงัทีเ่กดิขึน้แกรฐั 
รวมถึงความเส่ียงและความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนแกการเงินการคลังของรัฐอยางรอบคอบ และตองไม
บริหารราชการแผนดินโดยมุงสรางความนิยมทางการเมืองที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอระบบ
เศรษฐกิจของประเทศและประชาชนในระยะยาว
   หมวด ๒ นโยบายการเงินการคลัง
    สวนที ่๑ คณะกรรมการนโยบายการเงนิการคลงัของรฐั (มาตรา ๑๐ ถงึมาตรา ๑๒)
    กําหนดใหมี “คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ” ประกอบดวย                   
นายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เปนรองประธานกรรมการ
ปลัดกระทรวงการคลัง เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูอํานวยการ
สํานักงบประมาณ และผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย เปนกรรมการ โดยใหผูอํานวยการสํานักงาน
เศรษฐกจิการคลงั เปนเลขานกุาร และใหสาํนกังานเศรษฐกจิการคลงัปฏบิตัหินาทีเ่ปนหนวยงานธรุการ
ของคณะกรรมการ
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มาตรการทางกฎหมายในการกําหนดกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

จุลนิติ

    โดยคณะกรรมการชุดนี้มีหนาที่และอํานาจกําหนดวินัยการเงินการคลังเพ่ิมเติม
จากท่ีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้หรือในกฎหมายอื่นเพ่ือใหหนวยงานของรัฐถือปฏิบัติโดยไม
กระทบตอความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานของรัฐ จัดทําและทบทวนแผนการคลัง
ระยะปานกลาง เสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาที่เก่ียวของกับการงบประมาณ การจัดเก็บรายได 
การบริหารหนี้สาธารณะ การบริหารทรัพยสิน และปญหาอ่ืนที่เกี่ยวของกับการเงินการคลังของรัฐ 
และกําหนดสัดสวนงบประมาณรายจายงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน 
สัดสวนงบประมาณเพ่ือการชําระหนี้ภาครัฐ สัดสวนการกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจาย
ขามปงบประมาณ สดัสวนการกอหนีผ้กูพนัเกนิกวาหรอืนอกเหนอืไปจากทีก่าํหนดไวในกฎหมายวาดวย
งบประมาณรายจาย รวมท้ังกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการบริหารจัดการความเส่ียงทางการคลัง
ตลอดจนกําหนดอัตราการชดเชยคาใชจายหรือการสูญเสียรายไดของหนวยงานของรัฐในการ
ดําเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการตาง ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมาย
    สวนที่ ๒ การดําเนินการทางการคลังและงบประมาณ (มาตรา ๑๓ ถึงมาตรา ๓๐)
    ๑) การจัดทําแผนการคลังระยะปานกลาง
      ใหมีการจัดทําแผนการคลังระยะปานกลาง เพื่อใชเปนแผนแมบทหลักสําหรับ
การวางแผนการดาํเนนิการทางการเงนิการคลงัและงบประมาณของรัฐ แผนการจัดทาํงบประมาณ
รายจายประจําปและแผนการบริหารหน้ีสาธารณะ โดยแผนการคลังระยะปานกลางอยางนอย
ตองประกอบดวยเปาหมายและนโยบายการคลังสถานะและประมาณการเศรษฐกิจสถานะและ
ประมาณการการคลัง ซึง่รวมถงึประมาณการรายได ประมาณการรายจาย ดลุการคลัง และการจัดการ
กับดุลการคลังนั้นสถานะหนี้สาธารณะของรัฐบาล และภาระผูกพันทางการเงินการคลังของรัฐบาล
ทั้งน้ี ใหหนวยงานของรัฐนําแผนการคลังระยะปานกลางท่ีคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลว
มาใชประกอบการพิจารณาในการจัดเกบ็หรือหารายได การจัดทํางบประมาณ และการกอหนี้ของ
หนวยงานของรัฐดวย
    ๒) ขอคํานึงในการจัดสรรงบประมาณรายจายใหหนวยงานของรัฐ 
      กําหนดใหการจัดสรรงบประมาณรายจายใหแกหนวยงานของรัฐตองคํานึงถึง
ความจําเปนและภารกิจของหนวยงานของรัฐท่ีขอรับจัดสรรงบประมาณฐานะเงินนอกงบประมาณ
ของหนวยงานของรัฐท่ีสามารถใชจายได รายไดหรือเงินอ่ืนใดท่ีหนวยงานของรัฐน้ันมีอยูหรือสามารถ
นํามาใชจายไดและความสามารถในการใชจายและการกอหน้ีผูกพันของหนวยงานของรัฐภายใน
ปงบประมาณนัน้ รวมท้ังการปฏบิตัหินาทีโ่ดยอิสระของรฐัสภา ศาลยตุธิรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนญู
องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองคกรอัยการ 
      ในสวนกรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองเปนไปเพื่อสนับสนุนองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในการทําหนาที่ดูแลและจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน
ของประชาชนในทองถ่ิน โดยคํานึงถึงความสามารถในการหารายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตลอดจนความเหมาะสมและความแตกตางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละรูปแบบ
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    ๓) หลักเกณฑการตั้งงบประมาณรายจาย
         กาํหนดใหการเสนอกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจายประจาํป ตองแสดงแหลงทีม่า
และประมาณการรายได ผลสมัฤทธิห์รอืประโยชนทีค่าดวาจะไดรบัจากการจายเงนิ และความสอดคลอง
กับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาตาง ๆ
                              โดยไดกาํหนดหลกัเกณฑการตัง้งบประมาณรายจายประจาํปไววา  งบประมาณรายจาย
ลงทุน ตองมีจํานวนไมนอยกวารอยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจายประจําป และตองไมนอยกวา
วงเงินสวนที่ขาดดุลของงบประมาณประจําปนั้น งบประมาณรายจายเก่ียวกับบุคลากรของรัฐและ
สวัสดิการของบุคลากรของรัฐและงบประมาณรายจายเพื่อการชําระหนี้ภาครัฐซึ่งเปนหนี้ที่กระทรวง
การคลังกูหรือค้ําประกันตองต้ังไวอยางพอเพียง และงบประมาณรายจายเก่ียวกับภาระทางการเงิน
ที่มีกฎหมายบัญญัติใหรัฐบาลตองสงเงินเขาสมทบหรือชดเชยเพื่อการใด ๆ ตองตั้งใหตามเวลา
ที่กฎหมายกําหนด งบประมาณรายจายเกี่ยวกับภาระทางการเงินเพื่อชดเชยตนทุนทางการเงินและ
การบริหารจัดการ รวมทั้งความเสียหายจากการดําเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการตาม
ที่ไดรับมอบหมายโดยรัฐบาลรับภาระชดเชยคาใชจายหรือการสูญเสียรายไดจากการดําเนินการ
ตองตั้งใหในโอกาสแรกที่กระทําไดตลอดจนงบประมาณรายจายงบกลาง รายการเงินสํารองจาย
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ใหต้ังไดเฉพาะเพ่ือวัตถุประสงคในการปองกันหรือแกไขสถานการณ
อันกระทบตอความสงบเรียบรอยของประชาชน ความม่ันคงของรัฐ การเยียวยาหรือบรรเทา
ความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะรายแรง และภารกิจท่ีเปนความจําเปนเรงดวนของรัฐ
ทั้งนี้ ในกรณีที่การต้ังงบประมาณรายจายไมสามารถดําเนินการตามหลักเกณฑดังกลาวไดใหแสดง
เหตุผลความจําเปนและมาตรการในการแกไขตอรัฐสภาพรอมกับการเสนอรางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปดวย
       ในสวนการจัดทํางบประมาณรายจายเพิ่มเติมใหกระทําไดเม่ือมีเหตุผลและ
ความจําเปนท่ีตองใชจายเงินระหวางปงบประมาณ โดยไมสามารถ
รองบประมาณรายจายประจําปงบประมาณถัดไปได และใหระบุท่ีมา
ของเงินท่ีจะใชจายตามงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมดวย และสําหรับ
การตั้งงบประมาณรายจายงบกลางใหต้ังไดเฉพาะในกรณีท่ีมีเหตุผล
และความจําเปนที่ไมอาจจัดสรรหรือไมสมควรจัดสรรงบประมาณ
รายจายใหแกหนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบไดโดยตรงและการโอนงบประมาณรายจายระหวาง
หนวยงานของรัฐจะกระทํามิได เวนแตจะมีกฎหมายอนุญาตใหกระทําได
    ๔) การไมนํารายไดสงคลัง และการเก็บภาษีอากรหรือคาธรรมเนียมเพิ่มเติม
       กําหนดใหการเสนอกฎหมายที่กําหนดใหหนวยงานของรัฐไมตองนําเงินรายได
หรอืเงนิอืน่ใดสงคลงั ใหกระทาํไดเฉพาะในกรณมีคีวามจาํเปนและเกดิประโยชนในการทีห่นวยงานของรฐั
นั้นจะมีเงินเก็บไว เพื่อการดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ของตน โดยจะตองไดรับความเห็นชอบ
จากกระทรวงการคลังกอนเสนอกฎหมายตอคณะรัฐมนตรี สวนในกรณีการเสนอกฎหมาย
ที่มีบทบัญญัติใหจัดเก็บภาษีอากรหรือคาธรรมเนียมเพิ่มขึ้นจากที่กําหนดไวในกฎหมาย เพ่ือให
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หนวยงานของรัฐนําไปใชจายตามวัตถุประสงคของหนวยงานของรัฐน้ันหรือเพ่ือการหนึ่งการใด
เปนการเฉพาะ  ใหกระทาํไดเฉพาะในกรณกีารจดัเก็บภาษอีากรหรอืคาธรรมเนยีมเพิม่ขึน้เพือ่เปนรายได
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
    ๕) การดําเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการที่กอใหเกิดภาระตองบประมาณหรือ
การสูญเสียรายได
           กาํหนดใหหนวยงานของรัฐซ่ึงเปนผูรบัผิดชอบการดาํเนินกจิกรรม มาตรการหรอืโครงการ
ที่กอใหเกิดภาระตองบประมาณหรือภาระทางการคลังในอนาคตตามที่คณะกรรมการนโยบาย
การเงินการคลงัของรัฐกําหนด ตองจัดทําแผนบรหิารจัดการกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการ ประมาณการ
รายจาย แหลงเงินท่ีใชตลอดระยะเวลาดําเนินการ และประโยชนที่จะไดรับ โดยตองเสนอพรอมกับ
การขออนมุตัติอคณะรฐัมนตร ีและในสวนกรณกีารดาํเนนิกจิกรรม มาตรการ หรอืโครงการทีก่อใหเกดิ
การสญูเสยีรายไดของรฐัหรอืของหนวยงานของรฐั  ใหจดัทําประมาณการการสูญเสยีรายไดและประโยชน
ที่จะไดรับ เสนอในการขออนุมัติตอคณะรัฐมนตรีโดยในการพิจารณาอนุมัติกิจกรรม มาตรการ หรือ
โครงการ ใหคณะรัฐมนตรีพจิารณาความจําเปนเรงดวน ประโยชนทีไ่ดรบั และภาระทางการคลังหรอื
การสูญเสียรายไดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตดวย
    ๖) การมอบหมายใหหนวยงานของรัฐดําเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการ
โดยรัฐบาลรับภาระชดเชยคาใชจายหรือการสูญเสียรายไดจากการดําเนินการ
        กาํหนดใหการมอบหมายใหหนวยงานของรฐัดาํเนินกจิกรรม มาตรการ หรอืโครงการ
โดยรัฐบาลรับภาระจะชดเชยคาใชจายหรือการสูญเสียรายไดในการดําเนินการน้ัน ใหกระทําได
เฉพาะกรณีที่อยูในหนาท่ีและอํานาจตามกฎหมายและอยูภายในขอบแหงวัตถุประสงคของ
หนวยงานของรัฐนั้น เพื่อฟ นฟูหรือกระตุนเศรษฐกิจ หรือเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ประกอบอาชีพหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน หรือเพื่อชวยเหลือฟนฟูผูไดรับผลกระทบ
จากสาธารณภัยหรือการกอวินาศกรรมและในการมอบหมายดังกลาว คณะรัฐมนตรีตองพิจารณา
ภาระทางการคลังของรัฐท่ีอาจเกิดข้ึนท้ังในปจจุบันและในอนาคต ผลกระทบตอการดําเนินงาน
ของหนวยงานของรัฐซ่ึงไดรับมอบหมายนั้น และแนวทางการบริหารจัดการภาระทางการคลังของรัฐ
และผลกระทบจากการดําเนินการโดยภาระท่ีรัฐตองรับชดเชยคาใชจายในการดําเนินการดังกลาว
ตองมียอดคงคางทั้งหมดรวมกันไมเกินอัตราที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐกําหนด
       ทัง้นี ้ใหหนวยงานของรฐัซึง่ไดรบัมอบหมาย ไมวาการมอบหมายน้ันจะเกิดขึน้กอน
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับหรือไม จัดทําประมาณการตนทุนทางการเงินและการบริหารจัดการที่รัฐ
จะตองรับภาระทัง้หมดสําหรับกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการนัน้ ๆ  และแจงใหคณะกรรมการนโยบาย
การเงินการคลังของรัฐและกระทรวงการคลังทราบ
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  หมวด ๓ วินัยการเงินการคลัง
    สวนที่ ๑ รายได (มาตรา ๓๑ ถึงมาตรา ๓๖)
    ๑) รายไดแผนดิน
         กําหนดใหบรรดาเงินที่หนวยงานของรัฐจัดเก็บหรือไดรับไวเปนกรรมสิทธิ์ไมวา
จะไดรับตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ หรือไดรับชําระตามอํานาจหนาที่หรือสัญญา หรือไดรับ
จากการใหใชทรัพยสินหรือเก็บดอกผลจากทรัพยสินของราชการ ใหนําสงคลังตามระเบียบที่รัฐมนตรี
วาการกระทรวงการคลังกําหนด เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดเปนอยางอื่น
      นอกจากนี้กฎหมายไดกําหนดเหตุยกเวนใหไมตองนําสงคลัง ไดแก
      (๑) กรณีท่ีมีผูมอบให โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหใชจายในกิจการของหนวยงานของรัฐน้ัน
หรือไดรับเงินท่ีเกิดจากทรัพยสินซ่ึงมีผูมอบใหเพ่ือหาดอกผลใชจายในกิจการของหนวยงานของรัฐน้ัน
ใหหนวยงานของรัฐนั้นจายเงินหรือกอหนี้ผูกพันภายในวงเงินที่ไดรับนั้นได และไมตองนําสงคลัง
       (๒) กรณีในกรณีที่หนวยงานของรัฐไดรับเงินตามโครงการชวยเหลือ หรือรวมมือ
กับรัฐบาลตางประเทศ องคการสหประชาชาติ ทบวงการชํานัญพิเศษแหงสหประชาชาติ องคการ
ระหวางประเทศอื่นใด หรือบุคคลใดไมวาจะเปนเงินใหกูหรือใหเปลา รวมทั้งเงินที่ไดรับสืบเนื่องจาก
โครงการชวยเหลือหรือรวมมือเชนวานั้น รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังจะกําหนดเปนอยางอื่น
โดยไมตองนําสงคลังก็ได
        (๓) กรณเีปนเงนิทีไ่ดรบัในลกัษณะคาชดใชความเสยีหายหรอืสิน้เปลอืงแหงทรพัยสนิ
และจาํเปนตองจายเพือ่บรูณะทรพัยสนิหรอืจดัใหไดทรพัยสนิคนืมา หรือเงนิรายรบัของหนวยงานของรฐั
ทีเ่ปนสถานพยาบาล  สถานศึกษา  หรือสถานอ่ืนใดท่ีอํานวยบริการอันเปนสาธารณประโยชน หรือประชาสงเคราะห
หรือเงินที่ไดรับในลักษณะผลพลอยไดจากการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ หรือเงินที่ไดรับจากการ
จําหนายหุนในนิติบุคคลเพื่อนําไปซื้อหุ นในนิติบุคคลอื่นเมื่อมีเหตุผลอันสมควร รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังจะอนุญาตใหหนวยงานของรัฐที่ไดรับเงินในกรณีดังกลาว นําเงินนั้นไปใชจาย
โดยไมตองนําสงคลังก็ได
    ๒) รายไดภาษีอากรรายไดคาธรรมเนียม และรายไดรัฐวิสาหกิจ 
         กาํหนดใหการจัดเก็บรายไดแผนดินท่ีเปนภาษีอากรจะกระทาํไดกแ็ตโดยอาศัยอาํนาจ
ตามกฎหมาย และการยกเวนหรือการลดภาษีอากรใดจะกระทําไดก็แตโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
ที่ใหอํานาจจัดเก็บภาษีอากรนั้น รวมท้ังในการเสนอยกเวนหรือลดภาษีอากรตอผูมีอํานาจอนุมัติ 
ใหหนวยงานของรัฐผูเสนอจัดทําประมาณการการสูญเสียรายไดและประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
จากการยกเวนหรือลดภาษีอากรดวย
      ในสวนกรณีการจัดเก็บ ลด และยกเวนรายไดแผนดินท่ีเปนคาธรรมเนียม
อันมิใชคาตอบแทนการใหบริการ จะกระทําไดก็แตโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย และสําหรับ
รฐัวสิาหกจิทีไ่มอยูในบงัคบัตองเสยีภาษเีงนิไดนติบิคุคล  ใหจดัสรรกาํไรสทุธปิระจาํปเพือ่นาํสงคลงั
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จุลนิติ

ในอัตราไมนอยกวาอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล และในกรณีที่เห็นสมควรกระทรวงการคลังจะกําหนด
ใหรัฐวิสาหกิจจัดสรรกําไรสุทธิหรือกําไรสะสม เพื่อนําสงคลังเพิ่มเติมในจํานวนที่กระทรวงการคลัง
เห็นสมควรก็ได
    ๓) การกันเงินรายได
       กําหนดใหการกันเงินรายไดเพื่อใหหนวยงานของรัฐนําไปใชจายตามวัตถุประสงค
ของหนวยงานนั้น หรือเพื่อการหนึ่งการใดเปนการเฉพาะจะกระทํามิไดเวนแตจะอาศัยอํานาจ
ตามกฎหมาย
    สวนที่ ๒ รายจาย (มาตรา ๓๗ ถึงมาตรา ๔๓)
    กําหนดใหหนวยงานของรัฐจะกอหน้ีผูกพันหรือจายเงินไดก็แตโดยอาศัยอํานาจ
ทีม่อียูตามกฎหมายและตองเปนไปอยางโปรงใส คุมคา และประหยดั โดยพจิารณาเปาหมาย ประโยชน
ที่ไดรับ ผลสัมฤทธิ์ และประสิทธิภาพของหนวยงานของรัฐ และตองเปนไปตามรายการและวงเงิน
งบประมาณรายจายของหนวยงานของรัฐน้ันและกําหนดใหการเบิกจายเงินจากคลังการรับเงิน
การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลังของสวนราชการใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี
วาการกระทรวงการคลังกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี รวมท้ังเงินท่ีขอเบิกจากคลัง
ถาไมไดจายหรอืจายไมหมด ใหหนวยงานของรฐัผูเบิกนาํสงคืนคลงัโดยไมชกัชา สาํหรับหนวยงานของรฐั
ซึง่ไมใชสวนราชการตองจดัใหมกีารวางหลกัเกณฑและวิธกีารเก่ียวกบัการเบกิเงนิ การรับเงนิ การจายเงิน
และการเก็บรักษาเงิน ตามท่ีกฎหมายวาดวยการน้ันบัญญัติไว โดยตองเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
มีความโปรงใสและตรวจสอบได
    สวนท่ี ๓ การจัดใหไดมาซ่ึงทรัพยสินและการบริหารทรัพยสินของรัฐ (มาตรา ๔๔ 
ถึงมาตรา ๔๘)
    กําหนดใหการบริหารจัดการทรัพยสินท่ีอยูในความครอบครองหรือการกํากับดูแล
ของหนวยงานของรัฐใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายและกฎท่ีเก่ียวของโดยตองพิจารณา
ประโยชนของรัฐและประชาชน ความคุมคา และความประหยัด ซึ่งตองกระทําดวยความรอบคอบ
ระมัดระวัง และมีการบริหารความเสีย่งอยางเหมาะสม และตองไมกอใหเกิดความเสยีหายแกทรัพยสนิน้ัน
โดยใหกระทรวงการคลังมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลและบริหารทรัพยสินของแผนดิน
และทรัพยสินท่ีตกเปนของแผนดิน เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอ่ืน โดยกระทรวงการคลัง
อาจจะมอบหมายใหหนวยงานอื่นของรัฐดําเนินการแทนได
    ในสวนกรณีการบริหารเงินคงคลัง นั้น ไดกําหนดใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
เงินคงคลัง และใหรักษาไวในระดับที่จําเปนและสําหรับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ของหนวยงานของรัฐไดกําหนดใหตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ หรือตามกฎระเบียบของหนวยงานของรัฐโดยเครงครัด
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จุลนิติ

    สวนที่ ๔ การกอหนี้และการบริหารหนี้ (มาตรา ๔๘ ถึงมาตรา ๖๐)
    ๑) ขอคํานึงในการกอหนี้และบริหารหนี้
      กฎหมายไดกําหนดใหการกอหน้ีและการบริหารหน้ีของหนวยงานของรัฐ
ตองเปนไปตามกฎหมายและอยูภายใตขอบวตัถปุระสงคและอาํนาจหนาทีข่องหนวยงานของรฐัผูกู 
ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของประเทศและหนวยงานของรัฐ โดยตองกระทําดวยความรอบคอบ และคํานึงถงึ
ความคุมคา ความสามารถในการชําระหนี้ การกระจายภาระการชําระหนี้ เสถียรภาพและความยั่งยืน
ทางการเงินการคลัง ตลอดจนความนาเชื่อถือของประเทศและหนวยงานของรัฐผูกูดวย
    ๒) การกําหนดสัดสวนหนี้สาธารณะ
      กําหนดใหคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐประกาศกําหนดสัดสวน
หน้ีสาธารณะตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ สัดสวนภาระหนี้ของรัฐบาลตอประมาณการรายได
ประจําปงบประมาณ สัดสวนหนี้สาธารณะที่เปนเงินตราตางประเทศตอหนี้สาธารณะทั้งหมด 
สัดสวนภาระหนี้สาธารณะที่เปนเงินตราตางประเทศตอรายไดจากการสงออกสินคาและบริการ
และสัดสวนอ่ืน ๆ  ทีค่ณะกรรมการนโยบายการเงินการคลงัของรฐัเหน็สมควร และใหกระทรวงการคลัง
รายงานสัดสวนหนี้ที่เกิดขึ้นจริงตอคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการทุก ๖ เดือน โดยในกรณีที่
การบริหารหน้ีสาธารณะไมสามารถดําเนินการไดตามสัดสวนที่กําหนด ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง
การคลังรายงานเหตุผล วิธีการ และระยะเวลาในการทําใหสัดสวนดังกลาวอยู ภายในสัดสวน
ที่กําหนดเสนอตอคณะรัฐมนตรี โดยรายงานดงักลาวใหเปดเผยใหสาธารณชนทราบ รวมท้ังวิธีเผยแพร
ผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกสดวย
    ๓) การกูเงินและการคํ้าประกันของหนวยงานของรัฐโดยรัฐบาล
      กฎหมายไดกําหนดใหการกูเงินของรัฐบาล และการค้ําประกันการชําระหน้ี
ของหนวยงานของรฐั ใหปฏิบัติตามท่ีบัญญัติไวในกฎหมายวาดวยการบริหารหน้ีสาธารณะโดยเครงครัด
และในกรณีการกอหนี้ของหนวยงานของรัฐไมเปนไปตามที่กําหนดไวในกฎหมาย รัฐบาลจะคํ้าประกัน
การชําระหนี้นั้นไมได แตในกรณีที่รัฐบาลตองกูเงินนอกเหนือจากที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวย
การบริหารหน้ีสาธารณะ ใหกระทรวงการคลังกระทําไดก็แตโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายท่ีตราข้ึน
เปนการเฉพาะ และเฉพาะกรณีที่มีความจําเปนท่ีจะตองดําเนินการโดยเรงดวนและอยางตอเน่ือง
เพ่ือแกไขปญหาวิกฤติของประเทศ  โดยไมอาจต้ังงบประมาณรายจายประจําปไดทันและเม่ือหนวยงานของรัฐ
ซึง่เปนเจาของแผนงานหรอืโครงการมคีวามพรอมทีจ่ะดาํเนนิการตามแผนงานหรือโครงการทีจ่ะใชจาย
เงินกูนั้นแลว
      ในกรณีการกูเงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณหรือเมื่อมีรายจายสูงกวา
รายไดตามกฎหมายวาดวยการบริหารหน้ีสาธารณะ ใหกระทรวงการคลังดําเนินการใหสอดคลอง
กับสถานะของเงินคงคลัง โดยคํานึงถึงประมาณการรายไดและแผนการเบิกจายเงินงบประมาณ
ในแตละชวงเวลาดวย และเม่ือปรากฏวาในระหวางปงบประมาณรัฐบาลสามารถจัดเก็บรายได
เกินกวาประมาณการ หรือมีการเบิกจายเงินงบประมาณต่ํากวาประมาณการ ใหกระทรวงการคลัง
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จุลนิติ

พิจารณาปรับลดวงเงินท่ีจะกูลงตามความจําเปนและเหมาะสม และสําหรับกรณีการกูเงินเพ่ือพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมตามกฎหมายวาดวยการบริหารหน้ีสาธารณะในกรณีที่มีความจําเปนตองใชจาย
เงินนอกเหนือจากงบประมาณรายจายประจําป และตองใชเปนเงินตราตางประเทศ กฎหมาย
กําหนดใหกระทําไดเฉพาะกรณีที่มีความจําเปนเรงดวนตองดําเนินการโดยไมอาจใชจายจาก
งบประมาณรายจายได และเม่ือหนวยงานของรัฐซ่ึงเปนเจาของแผนงานหรือโครงการมีความพรอม
ที่จะดําเนินการตามแผนงานหรือโครงการที่จะใชจายเงินกูนั้นแลว
    นอกจากน้ี กฎหมายยังไดกําหนดใหกอนเริ่มปงบประมาณใด ใหหนวยงานของรัฐ
จัดทําแผนการกูเงินและการบริหารหนี้เงินกูที่จะกระทําในปงบประมาณนั้น สงใหกระทรวงการคลัง
และเม่ือไดกูเงนิแลวใหรายงานกระทรวงการคลงัเพือ่ทราบ และภายใน ๓๐ วนันับแตวนัสิน้ปงบประมาณ
ใหหนวยงานของรัฐจัดทํารายงานการกูเงินประจําปงบประมาณและสถานะหน้ีเงินกูคงคางเสนอตอ
กระทรวงการคลัง   
    สวนที่ ๕ เงินนอกงบประมาณและเงินทุนหมุนเวียน (มาตรา ๖๑ ถึงมาตรา ๖๓)
    กําหนดใหมีเงินนอกงบประมาณเทาที่จําเปนเพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ หรือ
การดําเนินงานตามวัตถุประสงคของการมีเงินนอกงบประมาณน้ัน โดยใหนําเงินนอกงบประมาณ
ของหนวยงานของรัฐมาฝากไวที่กระทรวงการคลัง เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอื่น
หรือไดทําความตกลงกับกระทรวงการคลังเปนอยางอื่น และเมื่อไดใชจายในการปฏิบัติหนาที่หรือ
การดาํเนนิงานตามวัตถุประสงคจนบรรลุวัตถุประสงคแหงการน้ันแลว 
หากมีเงินคงเหลือก็ใหนําสงคลังโดยมิชักชาและกําหนดใหการจัดต้ัง
ทุนหมุนเวียนใหกระทําไดโดยบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะ
เทานั้นโดยตองมีวัตถุประสงคในการจัดต้ังท่ีชัดเจนและเปนกิจกรรม
ที่หนวยงานของรัฐตองปฏิบัติตามหนาท่ีเพ่ือสาธารณประโยชน
หรือเพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคม และตองไมซํ้าซอนกับ
กองทุนหมุนเวียนที่จัดตั้งไวแลว
    สวนที่ ๖ การคลังทองถิ่น (มาตรา ๖๔ ถึงมาตรา ๖๗)
    กฎหมายไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองจัดเก็บรายไดใหเพียงพอ
ในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ แตในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ยังไมสามารถดําเนินการได กฎหมายกําหนดใหรัฐจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเทาที่จําเปนและเหมาะสมไปพลางกอน รวมทั้งไดกําหนดหลักเกณฑในการจัดทํา
งบประมาณ การใชจาย การกอหนีผ้กูพัน และบริหารทรัพยสนิขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองทํา
อยางโปรงใสและตรวจสอบได ซึ่งการกอหนี้ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในกรณีที่เปนการกูเงิน
หรอืการออกพันธบตัรใหอยูภายใตบทบญัญตัแิหงกฎหมายนีแ้ละหลกัเกณฑทีเ่กีย่วของตามกฎหมาย
วาดวยการบริหารหนี้สาธารณะ และในกรณีการกูเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนการกูเงิน
จากตางประเทศหรอืกูเปนเงินตราตางประเทศ กต็องไดรบัความเห็นชอบจากรฐัมนตรวีาการกระทรวงการคลงั
และคณะรัฐมนตรีกอนดวย
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๑๖๗

มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Re f lection

จุลนิติ

     หมวด ๔ การบัญชี รายงาน และการตรวจสอบ (มาตรา ๖๘ ถึงมาตรา ๗๙)
    ๑) การกําหนดมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
       กาํหนดใหกระทรวงการคลงักาํหนดมาตรฐานการบญัชภีาครฐัและนโยบายการบญัชี
ภาครฐั ยกเวนกรณหีนวยงานของรัฐทีเ่ปนรฐัวสิาหกจิ ใหจดัทาํบญัชแีละรายงานการเงินตามมาตรฐาน
การบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป และกรณหีนวยงานของรฐัทีเ่ปนทนุหมนุเวยีน ใหจดัทาํบญัชแีละรายงานการเงิน
ตามที่กฎหมายวาดวยการบริหารทุนหมุนเวียนกําหนด
    ๒) การจดัทาํรายงานการเงนิประจาํปงบประมาณ และรายงานการเงนิแผนดนิประจาํป
งบประมาณ
       กาํหนดใหหนวยงานของรัฐจัดทํารายงานการเงินประจําปงบประมาณซึง่อยางนอย
ตองประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน โดยใหสํานักงาน
การตรวจเงนิแผนดนิตรวจสอบรายงานการเงนิดงักลาว และใหหนวยงานของรฐันาํสงรายงานการเงนิ
ประจําปพรอมกับรายงานผลการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินใหกระทรวงการคลัง
สํานักงบประมาณ และกระทรวงเจาสังกัดและเปดเผยใหสาธารณชนทราบรวมท้ังเผยแพรผานทาง
สื่ออิเล็กทรอนิกส
       นอกจากนี ้กฎหมายยงัไดกาํหนดใหกระทรวงการคลังจัดทํารายงานการเงินแผนดิน
ประจําปงบประมาณ  ซึง่อยางนอยตองประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการดาํเนนิงาน
ทางการเงนิ งบแสดงการเปลีย่นแปลงสินทรพัยสทุธ ิงบกระแสเงนิสด และรายงานการรบัจายเงนิประจาํป
งบประมาณ โดยใหสาํนกังานการตรวจเงนิแผนดนิตรวจสอบรายงานการเงินแผนดินประจําปงบประมาณ
ดงักลาว และใหกระทรวงการคลงัเสนอรายงานการเงินแผนดนิประจาํปพรอมกบัรายงานผลการตรวจสอบ
ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอรัฐสภา
    ๓) การจัดทํารายงานสถานะหนี้สาธารณะ และหนี้ภาครัฐ 
      กําหนดใหกระทรวงการคลังจัดทํารายงานสถานะหนี้สาธารณะ หน้ีภาครัฐ และ
ความเสี่ยงทางการคลัง ในวันสิ้นปงบประมาณเสนอตอคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการนโยบาย
การเงินการคลังของรัฐเพื่อทราบ 
    ๔) การจัดทํารายงานการเงินรวมภาครัฐ และรายงานเสี่ยงทางการคลัง
       กาํหนดใหกระทรวงการคลงัจดัทาํรายงานการเงนิรวมของรัฐบาลและหนวยงานของรัฐ
รายงานการเงินรวมของรัฐวิสาหกิจ รายงานการเงินรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และรายงาน
การเงินรวมภาครัฐ และใหเผยแพรตอสาธารณชนทราบรวมทั้งเผยแพรผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส
และกําหนดใหกระทรวงการคลังจัดทํารายงานความเสี่ยงทางการคลังภายในเดือนมีนาคมของทุกป
เสนอตอคณะกรรมการนโยบายการเงนิการคลงัของรฐัเพือ่ประกอบการพจิารณาจดัทาํแผนการคลงั
ระยะปานกลาง และเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑๑๖๘

มาตรการทางกฎหมายในการกําหนดกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

จุลนิติ

  หมวด ๕ การตรวจเงินแผนดิน
    กาํหนดใหการตรวจเงนิแผนดนิตองกระทาํดวยความสจุรติ รอบคอบ โปรงใส เทีย่งธรรม
กลาหาญ ปราศจากอคติ และเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล และในกรณีที่มีการกระทําผิดวินัยการเงิน
การคลังของรัฐตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายไดกําหนดใหการสั่งลงโทษทางปกครอง
ใหเปนไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน

ความสงทาย

 เม่ือพิจารณาแลวจะเห็นไดวา พระราชบญัญัตวินิยัการเงนิการคลงัของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดกาํหนด
มาตรการที่สําคัญในการกําหนดกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ ดังนี้
 ๑) กําหนดกรอบในการดําเนินนโยบายของรัฐ วาตองไมบริหารราชการแผนดินโดยมุงสราง
ความนิยมทางการเมืองที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอระบบเศรษฐกิจของประเทศและประชาชน
ในระยะยาว
 ๒) กําหนดนโยบายการเงินการคลัง โดย
   ๒.๑) ใหมีคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ มีหนาท่ีและอํานาจท่ีสําคัญ
ในการจัดทําและทบทวนแผนการคลงัระยะปานกลาง และเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาท่ีเก่ียวของ
กับการงบประมาณ การจัดเก็บรายได การบริหารหน้ีสาธารณะ การบริหารทรัพยสิน และปญหาอื่น
ที่เกี่ยวของกับการเงินการคลังของรัฐ รวมทั้งกําหนดสัดสวนและอัตราตาง ๆ เพื่อเปนกรอบวินัย
ในการดําเนินนโยบายตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ ตลอดจนกําหนดนโยบายและกํากับดูแล
การบริหารจัดการความเสี่ยงทางการคลัง
   ๒.๒) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการดําเนินการทางการคลังและงบประมาณ อาทิ
      (๑) กําหนดใหจัดทําแผนการคลังระยะปานกลาง เพื่อใชเปนแผนแมบทหลัก
สําหรับการวางแผนการดําเนินการทางการเงินการคลังและงบประมาณรัฐ แผนการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป และแผนการบริหารหน้ีสาธารณะ และนํามาใชประกอบการพิจารณาในการจัดเก็บ
หรือหารายได การจัดทํางบประมาณ และการกอหนี้ของหนวยงานของรัฐ
       (๒) กําหนดหลักเกณฑในการจัดสรรและต้ังงบประมาณรายจาย เชน งบประมาณ
รายจายลงทุนตองไมนอยกวารอยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจายประจําป และตองไมนอยกวา
สวนที่ขาดดุลงบประมาณ เปนตน
       (๓) กาํหนดเงือ่นไขในกรณกีารเสนอกฎหมายทีก่าํหนดใหหนวยงานของรฐัไมตอง
นําเงินรายไดหรือเงินอ่ืนใดสงคลัง จะตองไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังกอนเสนอ
กฎหมายตอคณะรัฐมนตรี และในกรณีการเสนอกฎหมายที่มีบทบัญญัติใหจัดเก็บภาษีอากรหรือ
คาธรรมเนียมเพิม่ข้ึนจากทีก่าํหนดไวในกฎหมาย ใหกระทําไดเฉพาะในกรณีเพ่ือเปนรายไดขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๑๖๙

มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Re f lection

จุลนิติ

     (๔) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการมอบหมายใหหนวยงานของรัฐดําเนินกิจกรรม 
มาตรการ หรือโครงการ โดยรัฐบาลรับภาระชดเชยคาใชจายหรือการสูญเสียรายไดจากการดําเนินการ
ใหกระทําไดเฉพาะกรณีที่อยูในหนาที่และอํานาจตามกฎหมายและอยูภายในขอบแหงวัตถุประสงค
ของหนวยงานของรฐันัน้ เพือ่ฟนฟหูรอืกระตุนเศรษฐกจิ หรอืเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการประกอบอาชีพ
หรือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน หรือเพื่อชวยเหลือฟนฟูผูไดรับผลกระทบจากสาธารณภัย
หรือการกอวินาศกรรม
 ๓) กําหนดกรอบวินัยการเงินการคลังดานตาง ๆ ดังนี้
   ๓.๑) ดานรายได กําหนดหลักการใหรายไดแผนดินตองนําสงคลัง เวนแตจะมีกฎหมาย
กําหนดเปนอยางอื่นหรือกรณีมีเหตุตามที่พระราชบัญญัตินี้กําหนดยกเวนใหไมตองนําสงคลังและ
การกนัเงนิรายไดเพือ่ใหหนวยงานของรฐันาํไปใชจายตามวตัถปุระสงคของหนวยงานนัน้ จะกระทาํมไิด
เวนแตจะอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
    ๓.๒)  ดานรายจาย กําหนดหลักการใหการกอหนี้ผูกพันหรือจายเงินของหนวยงานของรัฐ
ตองอาศัยอํานาจที่มีอยูตามกฎหมาย โดยตองคํานึงถึงความโปรงใส คุมคาและประหยัดและถาเงิน
ที่ขอเบิกจากคลังไมไดจายหรือจายไมหมด ใหหนวยงานของรัฐผูเบิกนําสงคืนคลังโดยไมชักชา
    ๓.๓)  ดานการจัดใหไดมาซึ่งทรัพยสินและการบริหารทรัพยสินของรัฐ กําหนดหลักการ
ใหตองเปนไปตามกฎหมาย โดยตองพิจารณาประโยชนของรัฐและประชาชน ความคุมคา และประหยัด
โดยใหกระทรวงการคลังมีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการดูแลและบริหารทรัพยสินของแผนดินและ
ทรัพยสินที่ตกเปนของแผนดิน เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอ่ืน
   ๓.๔) ดานการกอหนี้และการบริหารหนี้ กําหนดหลักการใหตองเปนไปตามกฎหมาย 
อยูภายใตวัตถุประสงคและอํานาจหนาท่ีของผูกู โดยตองทําอยางรอบคอบ และในการกูเงินของรัฐบาล
และการค้ําประกันการชําระหน้ีของหนวยงานของรัฐ ใหปฏิบัติตามท่ีบัญญัติไวในกฎหมายวาดวย
การบริหารหนี้สาธารณะโดยเครงครัด และในกรณีท่ีรัฐบาลตองการกูเงินนอกเหนือจากที่บัญญัติไว
ในกฎหมายวาดวยการบริหารหน้ีสาธารณะใหกระทรวงการคลังกระทําไดก็แตโดยอาศัยอํานาจ
ตามกฎหมายที่ตราขึ้นเปนการเฉพาะ และเฉพาะกรณีที่กําหนดไวในกฎหมายนี้
    ๓.๕)   ดานเงนินอกงบประมาณและเงนิทนุหมนุเวยีน กาํหนดหลกัการใหเงนินอกงบประมาณ
ใหมีเทาที่จําเปน และใหนําเงินนอกงบประมาณมาฝากไวที่กระทรวงการคลัง และหากมีเงินคงเหลือ
ใหนําสงคลังโดยมชัิกชา และในสวนการจดัต้ังทุนหมุนเวียนใหกระทําไดโดยบทบญัญัติแหงกฎหมายเฉพาะ
เทานั้น
   ๓.๖) ดานการคลังทองถิ่น กําหนดหลักการใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองจัดเก็บ
รายไดใหเพียงพอในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ และในการกูเงินหรือการ
ออกพนัธบตัรขององคกรปกครองสวนทองถิน่ใหอยูภายใตกฎหมายนีแ้ละหลกัเกณฑตามกฎหมายวาดวย
การบริหารหนี้สาธารณะ
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑๑๗๐

มาตรการทางกฎหมายในการกําหนดกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

จุลนิติ

 ๔) กําหนดมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ เพื่อใหหนวยงานของรัฐ
นําไปใชในการจัดทําบัญชีและรายงานการเงนิโดยหนวยงานภาครัฐตองจัดทํารายงานการเงินประจําป
งบประมาณ และกระทรวงการคลังตองจัดทํารายงานการเงินแผนดินประจําปงบประมาณรายงาน
สถานะหนี้สาธารณะ หนี้ภาครัฐ รายงานการเงินรวมภาครัฐ และรายงานความเสี่ยงทางการคลัง
 ๕) กําหนดบทลงโทษทางปกครองสําหรับกรณีกระทําผิดวินัยตามกฎหมาย โดยใหเปนไป
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน
 โดยมาตรการทางกฎหมายในการกําหนดกรอบวินัยการเงินการคลังดังกลาวน้ี จะเปนกรอบ
ในการดําเนินนโยบายของรัฐ การจัดทํางบประมาณ การจัดหารายได การใชจาย การบริหารเงิน
ตลอดจนการกอหนี้ ซึ่งนโยบายดังกลาวมีผลกระทบตอความเปนอยู และภาระหนี้ที่ประชาชน
ตองมีสวนรับผิดชอบ การกําหนดกรอบและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน มีแผนแมบทระยะกลาง
และการตรวจสอบท่ีรัดกุม รวมทั้งกําหนดใหมีการบริหารความเสี่ยง ยอมจะชวยยกระดับมาตรฐาน
การดําเนินนโยบายและการบริหารการคลังใหมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน โปรงใส และมีกลไกการตรวจสอบ
ทีน่าํไปสูความรับผิดชอบทางการคลัง และทาํใหประชาชนไววางใจการใชจายเงนิของหนวยงานของรัฐมากข้ึน 
 สาํหรับรายละเอียดเกีย่วกับหลักการและเหตผุลและเน้ือหาสาระของกฎหมายดังกลาว นัน้ ผูสนใจ
สามารถสืบคนไดทีเ่วบ็ไซตราชกจิจานเุบกษา และสามารถติดตามความเคลือ่นไหวในการตรากฎหมาย
ของสภานิติบัญญัติแหงชาติไดจาก “ระบบประมวลผลขอมูลการพิจารณารางพระราชบัญญัติของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ” เว็บไซตสภานิติบัญญัติแหงชาติ (www.senate.go.th) 
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๑๗๑

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

จุลนิติ

¹Ò§ÊÒÇÍÇÔ¡ÒÃÑμ¹�  ¹ÔÂÁä·Â
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑๑๗๒

กฎหมายนารูเกี่ยวกับโดรน

จุลนิติ

  ๑สาํหรบัรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัโดรนนัน้สามารถอานเพิม่เตมิไดที ่คอลมันการปฏริปูกฎหมาย : LAW REFORM เรือ่ง มาตรการ
กาํกบัดแูลการใชอากาศยานไรคนขบั (โดรน) วารสารจลุนติ ิปที ่๑๒ ฉบบัที ่๒ เดอืนมนีาคม – เมษายน ๒๕๕๘ หนา ๑๖๗ – ๑๗๔.
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๑๗๓

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

จุลนิติ
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑๑๗๔

กฎหมายนารูเกี่ยวกับโดรน

จุลนิติ
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๑๗๕

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

จุลนิติ

   ๒ประกาศในราชกิจานุเบกษา เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๖ ง หนา ๖ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘.
  ๓ พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๒๔
   “มาตรา ๒๔ หามมิใหผูใดบังคับหรือปลอยอากาศยานซึ่งไมมีนักบินหรือทิ้งรมอากาศ นอกจากไดรับอนุญาตเปนหนังสือ
จากรัฐมนตรีและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนด.”
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑๑๗๖

กฎหมายนารูเกี่ยวกับโดรน

จุลนิติ
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๑๗๗

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

จุลนิติ
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑๑๗๘

กฎหมายนารูเกี่ยวกับโดรน

จุลนิติ
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๑๗๙

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

จุลนิติ

  ๔ พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๖ 
  “มาตรา ๖ หามมิใหผูใด ทํา มี ใช นําเขา นําออก หรือคาซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจาก
เจาพนักงานผูออกใบอนุญาต
  ในกรณีท่ีเห็นสมควร รัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดใหเคร่ืองวิทยุคมนาคมบางลักษณะหรือเคร่ืองวิทยุ

คมนาคมท่ีใชในกิจการบางประเภทไดรับยกเวนไมตองไดรับใบอนุญาตตามวรรคหน่ึงท้ังหมดหรือเฉพาะแตบางกรณีได”.
   ๕ พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๑๔
  “มาตรา ๑๔ เพื่อความสงบเรียบรอยของประชาชน หรือเพื่อปองกันราชอาณาจักร รัฐมนตรีมีอํานาจออกคําสั่ง
เฉพาะกาลใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจยึดไวเอาไปใช หามการใชหรือหามการยักยายซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม หรือสวนใด ๆ 
แหงเครื่องวิทยุคมนาคมในระหวางเวลาและภายในเงื่อนไขที่กําหนดไวในคําสั่งนั้น”.
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑๑๘๐

กฎหมายนารูเกี่ยวกับโดรน

จุลนิติ

  ๖ พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๒๓
  “มาตรา ๒๓ ผูใดฝาฝนมาตรา ๖ มาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๖ มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือจําคุกไมเกิน

หาป หรือทั้งปรับทั้งจํา”.
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๑๘๑

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

จุลนิติ

  ๗พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๗๘
   “มาตรา ๗๘ ผูใดกระทําการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกิน

สี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
   (๑) บังคับหรือปลอยอากาศยานซึ่งไมมีนักบิน หรือทิ้งรมอากาศโดยไมไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากรัฐมนตรีตาม
มาตรา ๒๔
           ฯลฯ       ฯลฯ”.
   ๘พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๘๐
  “มาตรา ๘๐ ผูใดไดรับอนุญาตตามมาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๕๓ วรรคสอง หรือมาตรา ๖๐ เบญจ 
วรรคสาม ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในการอนุญาต ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท”.
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑๑๘๒

กฎหมายนารูเกี่ยวกับโดรน

จุลนิติ
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๑๘๓

สารพันปญหากฎหมาย

จุลนิติ

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

บทนํา 
หากจะไดมกีารกลาวถงึคาํวา “คนไรรฐั ไรสญัชาต”ิ นัน้ ยอมหมายถงึ บคุคล

ที่ไมไดรับการพิจารณาใหเปนคนชาติจากรัฐใดภายใตบทบัญญัติกฎหมายของรัฐนั้น 
หรือกลาวส้ัน ๆ คือ บุคคลที่ไมมีประเทศใดยอมรับวาเปนคนชาติของประเทศน้ัน 
โดยสถานะของการไรรฐัไรสญัชาติ สามารถเกิดขึน้ไดทัง้คนท่ีเดินทางเขามาในประเทศ
และคนทีเ่กดิในประเทศ เชน กรณขีองชนกลุมนอยทีม่บีตุรเกิดในประเทศไทย ซึ่งตาม
กฎหมายวาดวยคนเขาเมืองจะถือวาคนเหลาน้ีมีสถานะเปนคนตางดาวที่เขาเมือง
โดยมิชอบดวยกฎหมาย ทําใหไมมีสิทธิไดรับการดูแลจากรัฐตามไปดวย 

ปจจุบันประเทศไทยมีกลุม “คนไรสัญชาติ” อาศัยอยูเปนจํานวนมาก มีทั้ง
กลุมคนไรสัญชาติที่มีสิทธิอาศัยอยูในประเทศไทย และกลุมคนไรสัญชาติที่ไมมีสิทธิ
อาศัยในประเทศไทย โดยสวนใหญจะเปนชนกลุมนอยท่ีอาศัยอยูตามแนวตะเข็บ
ชายแดนของประเทศ ดังนั้น จึงไมแปลกอะไรที่คนไรรัฐไรสัญชาติจะเปนกลุมคนที่
อาศยัอยูตามชายขอบของสงัคม ทีไ่มสามารถเขาถงึบรกิารของรฐั เชน การรกัษาพยาบาล
การมีงานทํา หรือการประกันทางสังคมตาง ๆ สิ่งเหลานี้ทําใหคนไรรัฐไรสัญชาติ 
ถูกทอดทิ้งจากสังคม และถูกปลอยใหอยูตามลําพัง และบางครั้งอาจสรางปญหาให
แกสังคมได แตในบางคร้ังคนไรรัฐไรสัญชาติเหลาน้ีก็ไดทําคุณงามความดีและสราง
ชื่อเสียงใหแกประเทศชาติได เชน กรณี ด.ช. หมอง ทองดี ที่เคยสรางชื่อเสียงให
ประเทศไทยในการเปนตัวแทนเขารวมการแขงขันเครื่องบินกระดาษที่ประเทศญี่ปุน 
ภาครัฐจึงตองเรงแกไขปญหาดังกลาวเพื่อใหความเปนธรรมแกบุคคลไรรัฐไรสัญชาติ
ที่เกิดในประเทศไทยตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 ปญหาคนไรสญัชาตกิบัการไดมา ปญหาคนไรสญัชาตกิบัการไดมา
ซึง่สญัชาตไิทยซึง่สญัชาตไิทย
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ดงัน้ัน เพ่ือใหผูอานไดรบัทราบและเขาใจถงึสภาพปญหาของคนไรสญัชาตแิละ
การไดมาซึ่งสัญชาติไทยวามีหลักเกณฑและเงื่อนไขเชนไร คอลัมน “สารพันปญหา
กฎหมาย” ฉบับน้ีจงึขอนําเสนอเรือ่ง “ปญหาคนไรสญัชาติกบัการไดมาซึง่สัญชาติไทย”  
ดังนี้ 

๑. สภาพปญหาและความเปนมาของคนไรสญัชาติในประเทศไทย
 ปจจุบันจะพบวาทั่วโลกมีบุคคลที่ตองตกอยูในภาวะคนไรสัญชาติอยู

เปนจํานวนมาก และเมื่อบุคคลเหลาน้ันตกอยูในภาวะดังกลาวแลว ผลท่ีตามมาคือ 
ไมมรีฐัใดทีจ่ะใหความคุมครองดแูล  และในบางกรณอีาจหมายรวมไปถึงไมมทีีพ่กัอาศยั
อีกดวย จึงทําใหบุคคลที่ตกอยูในภาวะไรสัญชาติเชนนั้น เกิดความยากลําบากในการ
ดํารงชีวิต เพราะตกอยูในสถานะเปนผูหลบหนีเขาเมืองโดย
ผิดกฎหมาย สําหรับประเทศไทยก็มีกลุมคนที่ตองตกอยูในภาวะ
ไรสญัชาตเิชนเดยีวกนั และปจจุบนัทางราชการไดมคีวามพยายาม
ที่จะดําเนินการแกปญหาคนไรสัญชาติดังกลาวเพราะถือวาเปน
ปญหาที่สําคัญตอความมั่นคงของประเทศ 

 เปนท่ีทราบกนัดวีาประเทศไทยนัน้ มพีรมแดนตดิตอ
กบัประเทศเพ่ือนบานท้ังทางบกและทางน้ําเปนระยะทางหลายพัน
กโิลเมตร และมคีวามอดุมสมบรูณทางทรพัยากรธรรมชาติมากกวา
ประเทศอื่น ๆ ในแถบภูมิภาคเดียวกัน จึงทําใหเกิดการอพยพเคลื่อนยายประชากร
ขามชาติในลักษณะตาง ๆ ไดงาย ทั้งการหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย การอพยพ
หนีภัยจากการสูรบ หรือสงคราม หรือความอดอยากยากจนจากประเทศตนทาง 
เขามาอาศัยอยูในประเทศไทยเปนจํานวนมาก บางกลุมชาติพันธุเขามาอยูอาศัยเปน
เวลานานหลายสิบป เชน เวียดนามอพยพ ลาวอพยพ เขมรอพยพ จีนฮออพยพ 
ไทยลื้อ ผูพลัดถิ่นสัญชาติพมา เปนตน บางกลุมเปนคนเชื้อสายเดียวกันหรือเปนญาติ
พี่นองกับคนที่อยูในประเทศไทยมานานโดยเฉพาะตามแนวชายแดน ที่มีการเดินทาง
ไปมาหาสูกนัและต้ังถิน่ฐานภายหลงัมกีารกาํหนดอาณาเขตของประเทศ เชน ชาวเขา 
บุคคลบนพื้นที่สูงเชื้อสายมอญ หรือไทยใหญ เปนตน กลุมคนเหลานี้เขามาอาศัยอยู
ในประเทศไทยเปนจํานวนมาก โดยอยูในสถานะของคนเขาเมืองผิดกฎหมาย และ
เมื่อไมอาจกลับประเทศตนทางไดจึงตกเปนคนไรรัฐไรสัญชาติ 

  ขณะเดียวกันหลักการในการใหสัญชาติของประเทศไทยซ่ึงมีการ
เปลี่ยนแปลงแนวนโยบายอยูบอยครั้งอันเปนสาเหตุทําใหเกิดปญหา “คนไรรัฐ
ไรสัญชาติที่เกิดในประเทศไทย” กลาวคือ หลักการสากลของการไดสัญชาติโดยการ
เกิดตามกฎหมายระหวางประเทศนัน้ การไดสญัชาติโดยการเกดิจะมีอยู ๒ ลกัษณะ คอื 
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   ๑นายกฤษฎา บุญราช “สถานการณและแนวทางแกไขปญหาคนไรรัฐไรสัญชาติในประเทศไทย” สืบคนจากเว็บไซต 
http://www.nhrc.or.th/getattachment/News/Activity-News/news25600710-2 A2.pdf.aspx เมือ่วนัที ่๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 

 (๑) การไดสญัชาตติามหลกัการสบืสายโลหติจากบดิามารดา กลาวคือ 
บิดามารดามีสัญชาติอะไร บุตรก็ยอมไดสัญชาตินั้น และ 

 (๒) การไดสัญชาติโดยหลักดินแดนทีเ่ปนถ่ินกําเนิด กลาวคือ ผูใดเกิด
ในดินแดนของประเทศใดยอมจะไดสัญชาติของประเทศนั้น 

 ซึ่งประเทศไทยของเราไดใชหลักการไดสัญชาติดังกลาวมาโดยตลอด 
แตในป พ.ศ. ๒๕๑๕ เมื่อประเทศไทยเริ่มมีปญหาเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ มีการ
ขยายลทัธกิารปกครองในระบอบคอมมิวนสิตเขามาในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต 
รัฐบาลในขณะนั้นไดออกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๑๕ เปล่ียนแปลงหลักเกณฑการไดสัญชาติไทยตามหลักดินแดน โดยการ
กําหนดเงื่อนไขเพ่ิมเติมวา บุคคลที่จะไดสัญชาติไทยโดยการเกิดตามหลักดินแดน
ไดน้ัน บดิามารดาตองไมใชคนตางดาวทีเ่ขาเมอืงชัว่คราวหรอืคนเขาเมอืงผดิกฎหมาย 
ทําใหคนที่เกิดในประเทศไทยโดยมีบิดามารดาเปนคนตางดาวไมไดสัญชาติไทย
เปนจํานวนมาก นอกจากนี้ ประกาศของคณะปฏิบัติฉบับดังกลาวยังกําหนดใหมีผล
ยอนหลังทําใหคนที่เคยไดสัญชาติไทยไปแลวตามหลักดินแดนทั่วไปนั้น ตองถูกถอน
สญัชาตไิทยถามบีดิามารดาเปนคนตางดาวทีเ่ขาเมอืงชัว่คราวหรอืเขาเมอืงโดยไมชอบ
ดวยกฎหมายดวย๑

  ตอมาแมวาไดมีการยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ตามผล
ของการแกไขพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ แตหลักการของการได
สญัชาตไิทยโดยการเกดิตามหลกัดนิแดน กย็งัคงเปนการใหสญัชาตไิทยอยางมเีงือ่นไข
อยูเชนเดิม กลาวคือ ผูที่เกิดในราชอาณาจักรไทยจะไมไดสัญชาตไิทยโดยการเกิด
ถามบีดิาและมารดาเปนคนตางดาวทีเ่ขาเมอืงชัว่คราวหรอืเขาเมอืงโดยไมชอบดวย
กฎหมาย ซึ่งเงื่อนไขตามหลักการของการไดสัญชาติไทยโดยการเกิดตามหลัก
ดินแดนดังกลาวยังคงใชอยูในปจจุบัน รวมท้ังการจะใหสัญชาติไทยกับบุตรของ
คนตางดาวท่ีเกิดในประเทศไทยน้ัน ก็ยังเปนอํานาจของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
มหาดไทย และจะใหไดเฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรี
กําหนด ดังนั้น จึงเห็นไดวากฎหมายสัญชาติของประเทศไทยก็เปนสาเหตุที่ทําให
บุคคลที่เกิดในประเทศไทยกลายเปนคนไรสัญชาติได 
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๒. หลักเกณฑการไดมาซ่ึงสัญชาติไทยตามพระราชบัญญัติ
สัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘

  ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข
การไดสญัชาติไทยของบคุคลท่ีเกิดในประเทศไทย หรือบุคคลท่ีอาศยัอยูในประเทศไทยไว 
ดังนี้  

 ๒.๑ การไดสัญชาติไทยโดยการเกิด 
   การไดสัญชาติไทยโดยการเกิด สามารถแยกไดเปน ๒ กรณี คือ

การไดสัญชาติไทยโดยหลักสืบสายโล หิต และการไดสัญชาติไทยโดยหลักดินแดน 
  การไดสัญชาติไทยโดยหลักสืบสายโลหิต หมายถึง การที่บุตรเกิด

จากบิดามารดาที่มีสัญชาติใดก็ยอมไดสัญชาตินั้น เชน บุตรที่เกิดโดยบิดาหรือมารดา
เปนคนไทย บุตรท่ีเกิดน้ันยอมไดสัญชาติไทยตามบิดาหรือมารดา
ไดดวย

   การไดสัญชาติไทยโดยหลักดินแดน เปนการ
กําหนดข้ึนเพื่อแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการไรสัญชาติใน
ประเทศ ซึ่งโดยทั่วไปจะไมนําเร่ืองสัญชาติของบิดาหรือมารดา
เขามาพิจารณา ดังนั้น บุคคลใดที่ถือกําเนิดขึ้นมาบนแผนดินของ
รฐัใดก็จะไดสญัชาตขิองรฐันัน้ เวนแตจะมกีรณทีีก่ฎหมายกําหนดไว
เปนพิเศษ 

  ตามพระราชบัญญตัสิญัชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ไดกาํหนดหลักเกณฑและ
เง่ือนไขการไดสัญชาติไทยโดยการเกิดไวใน มาตรา ๗๒ วา บคุคลดงัตอไปนีย้อมได
สญัชาตไิทยโดยการเกดิ คอื

  (๑) ผูเกิดโดยบดิาหรือมารดาเปนผูมสีญัชาติไทย ไมวาจะเกดิในหรอื
นอกราชอาณาจักรไทย

  (๒) ผูเกดิในราชอาณาจกัรไทย ยกเวนบคุคลตามมาตรา ๗ ทวิ๓  
  คาํวาบิดาตาม (๑) ใหหมายความรวมถึงผูซึง่ไดรบัการพิสจูนวาเปน
บดิาของผูเกิดตามวธิกีารท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง แมผูนัน้จะมิไดจดทะเบียนสมรสกับ
มารดาของผูเกิด และมิไดจดทะเบียนรับรองผูเกิดเปนบุตรก็ตาม 

  ทั้งนี้ การไดสัญชาติไทยโดยการเกิดนั้น มีขอยกเวนกําหนดไวใน
มาตรา ๗ ทวิ วา ผูเกิดในราชอาณาจักรไทย โดยบิดาและมารดาเปนคนตางดาว 
ยอมไมไดรับสัญชาติไทย ถาในขณะท่ีเกิดบิดาตามกฎหมายหรือบิดาซ่ึงมิไดมีการ
สมรสกับมารดาหรือมารดาของผูนั้นเปน

   ๒มาตรา ๗ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕.

     ๓มาตรา ๗ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕. 
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  (๑) ผูที่ไดรับการผอนผันใหพักอาศัยอยูในราชอาณาจักรไทย
เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย

  (๒) ผู ที่ไดรับอนุญาตใหเขาอยู ในราชอาณาจักรไทยเพียง
ชั่วคราว หรือ

  (๓) ผูทีเ่ขามาอยูในราชอาณาจกัรไทยโดยไมไดรบัอนญุาตตาม
กฎหมายวาดวยคนเขาเมือง

  แตในกรณีที่เห็นสมควร รัฐมนตรีจะพิจารณาและสั่งเฉพาะราย
หรือเปนการท่ัวไปใหบุคคลดังกลาวไดสัญชาติไทยก็ได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑท่ี
คณะรัฐมนตรีกําหนด

  สําหรับผูเกิดในราชอาณาจักรไทยซึ่งไมไดสัญชาติไทย จะอยูใน
ราชอาณาจกัรไทยในฐานะใด ภายใตเงือ่นไขใด ใหเปนไปตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง
ทัง้น้ี โดยคํานึงถึงความม่ันคงแหงราชอาณาจกัรและสิทธิมนุษยชนประกอบกนั และใน
ระหวางที่ยังไมมีกฎกระทรวงดังกลาว ใหถือวาผูนั้นเขามาอยูในราชอาณาจักรไทย
โดยไมไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง

   นอกจากนี้ ในมาตรา ๘ ยังไดกําหนดขอยกเวนการไดสัญชาติไทย
โดยการเกิดวา ผูเกิดในราชอาณาจักรไทยโดยบิดาและมารดาเปนคนตางดาว 
ยอมไมไดสัญชาติไทย ถาขณะที่เกิดบิดาหรือมารดาเปน

  (๑) หวัหนาคณะผูแทนทางทตูหรอืเจาหนาทีใ่นคณะผูแทนทางทตู
  (๒) หัวหนาคณะผูแทนทางกงสุลหรือเจาหนาที่ในคณะผูแทน

ทางกงสุล
  (๓) พนักงานหรือผูเชี่ยวชาญขององคการระหวางประเทศ
  (๔) คนในครอบครัวซ่ึงเปนญาติอยูในความอุปการะหรือคนใช 

ซึ่งเดินทางจากตางประเทศมาอยูกับบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓)  
 ๒.๒ การไดสัญชาติไทยภายหลังการเกิด 
  การไดสญัชาตไิทยภายหลงัการเกดิ แบงออกไดเปน ๒ ประเภท คอื 

การไดสัญชาติไทยโดยการสมรส และการไดสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ โดยมี
หลักเกณฑและเงื่อนไข ดังนี้ 

   การไดสญัชาตไิทยโดยการสมรส ของหญงิตางดาว ตามพระราชบญัญตัิ
สญัชาต ิพ.ศ. ๒๕๐๘ ไดกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขการไดสัญชาติไทยโดยการสมรส
ของหญิงตางดาวไวในมาตรา ๙ วา หญิงซ่ึงเปนคนตางดาวและไดสมรสกับผูมี
สัญชาติไทย ถาประสงคจะไดสัญชาติไทย ใหย่ืนคําขอตอพนักงานเจาหนาท่ี
ตามแบบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ การอนุญาตหรือไมอนุญาต
ใหไดสัญชาติไทยใหอยูในดุลพินิจของรัฐมนตรี

183-191-MAC6.indd   187183-191-MAC6.indd   187 11/13/18   4:11 PM11/13/18   4:11 PM

creo




ก.ย. - ต.ค. ๖๑๑๘๘

 ปญหาคนไรสัญชาติกับการไดมาซึ่งสัญชาติไทย

จุลนิติ

   ๔พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๒/๑.

  ปจจุบนัหญิงตางดาวท่ีสมรสกบัชายไทย ถาประสงคจะไดสญัชาตไิทย
ตองยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่ตามแบบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
โดยผูมอีาํนาจอนุญาตคือรฐัมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย โดยตองรับฟงขอเสนอแนะ
และความเหน็ของคณะกรรมการกล่ันกรองเกีย่วกบัสญัชาตปิระกอบการพจิารณาดวย 
ทั้งนี้ การไดสัญชาติไทยโดยการสมรสนั้น แมภายหลังตอมาจะขาดจากการสมรสหรือ
สามีแปลงสัญชาตไิปถือสัญชาตปิระเทศอืน่ หญิงน้ันยังคงถอืสัญชาตไิทยตอไป เวนแต
หญิงน้ันจะแสดงเจตนาสละสัญชาติไทยกลบัไปถอืสัญชาติเดิมกอนสมรส หรอืถูกถอน
สัญชาติไทย

  การไดสญัชาติไทยโดยการแปลงสญัชาติ พระราชบัญญตัสิญัชาติ 
พ.ศ. ๒๕๐๘ ไดกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการไดสัญชาติไทย
โดยการแปลงสัญชาติ ไวในมาตรา ๑๐ วา คนตางดาวซึ่งมี
คุณสมบัติครบถวนดังตอไปนี้ อาจขอแปลงสัญชาติเปนไทยได

  (๑) บรรลุนิติภาวะแลวตามกฎหมายไทย
และกฎหมายที่บุคคลนั้นมีสัญชาติ

  (๒) มีความประพฤติดี
  (๓) มีอาชีพเปนหลักฐาน
  (๔) มภีมูลิาํเนาในราชอาณาจักรไทยตอเนือ่ง

มาจนถึงวันที่ยื่นคําขอแปลงสัญชาติเปนไทยเปนเวลาไมนอยกวาหาป
  (๕) มีความรูภาษาไทยตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
  แตกรณีตาม (๔) และ (๕) มใิหนาํมาใชบงัคบั ถาปรากฏวาผูขอแปลง

สัญชาติเปนไทย มีคุณสมบัติดังตอไปนี้
  (๑) ไดกระทําความดีความชอบเปนพิเศษตอประเทศไทย หรือได

ทําคุณประโยชนใหแกทางราชการซึ่งรัฐมนตรีเห็นสมควร
  (๒) เปนบุตร ภริยา หรือสามีของผูซึ่งไดแปลงสัญชาติเปนไทย 

หรือของผูไดกลับคืนสัญชาติไทย
  (๓) เปนผูไดเคยมีสัญชาติไทยมากอน
  (๔)  เปนสามีของผูมีสัญชาติไทย  

๓. เงื่อนไขและวิธีการแปลงสัญชาติ๔ 
 ผูทีป่ระสงคจะขอแปลงสญัชาติเปนสญัชาตไิทย ตองยืน่คาํขอตอพนกังาน

เจาหนาที่ตามแบบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง ถาผูประสงคจะขอแปลง
สญัชาตเิปนไทยมบีตุรซึง่ยงัไมบรรลนุติภิาวะตามกฎหมายไทย และบตุรนัน้มภีมูลิาํเนา
อยูในประเทศไทย อาจขอแปลงสัญชาติเปนไทยใหแกบตุรพรอมกบัตนได โดยบุตรนัน้
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๑๘๙

สารพันปญหากฎหมาย

จุลนิติ

  ๕พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ มาตรา ๑๓ - มาตรา ๑๕.

ไดรับการยกเวนไมตองมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๐ (๑) (๓) (๔) และ (๕) ทั้งนี้ 
การอนุญาตหรือไมอนุญาตใหแปลงสัญชาติเปนไทยนั้น ใหอยูในดุลพินิจของรัฐมนตรี
วาการกระทรวงมหาดไทย

 นอกจากน้ี บุคคลอื่นอาจขอแปลงสัญชาติเปนสัญชาติไทยใหแกบุคคล
ซึ่งไมมีสัญชาติไทยที่มีภูมิลําเนาอยูในประเทศไทยไดในกรณีดังตอไปนี้

 (๑) ผูอนุบาลตามคําสั่งของศาลอาจขอแปลงสัญชาติเปนไทยใหแก
คนไรความสามารถซึ่งมีหลักฐานแสดงใหเช่ือไดวาเปนผูเกิดในราชอาณาจักรไทย 
โดยใหไดรับยกเวนไมตองมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๐ (๓) และ (๕) และรัฐมนตรี
จะยกเวนใหไมตองปฏิญาณตนก็ได

 (๒) ผูปกครองสถานสงเคราะหของรัฐตามที่รัฐมนตรีกําหนด เมื่อไดรับ
ความยินยอมของผูเยาวแลว อาจขอแปลงสัญชาติเปนไทยใหแกผูเยาวซ่ึงอยูในความ
ดแูลของสถานสงเคราะหมาไมนอยกวาสบิป โดยใหไดรับยกเวนไมตองมีคุณสมบัติตาม
มาตรา ๑๐ (๑) และ (๓)

 (๓) ผูรับบตุรบญุธรรมซึง่เปนผูมสีญัชาตไิทยอาจขอแปลงสัญชาตเิปนไทย
ใหแกบุตรบุญธรรมท่ียังไมบรรลุนิติภาวะซ่ึงไดจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมมาแลว
ไมนอยกวาหาปและมีหลักฐานแสดงใหเช่ือไดวาเปนผูเกิดในราชอาณาจักรไทย โดยให
ไดรับการยกเวนไมตองมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๐ (๑) และ (๓) 

 ทัง้นี ้ใหเปนไปตามหลกัเกณฑ วธิกีาร และเงือ่นไขทีก่าํหนดในกฎกระทรวง

๔. การเสียสัญชาติไทย 
 แมพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ จะกําหนดหลักเกณฑ วิธีการได

สัญชาติไทยใหแกบุคคลที่อาศัยในประเทศไทยไดแลว กฎหมายฉบับดังกลาวก็ได
กาํหนดใหมกีารเสยีสญัชาตไิทยของบคุคลดงักลาวไดโดยการสละสญัชาตไิทย การถอน
สัญชาติ และการเสียสัญชาติไทยโดยผลของกฎหมาย ดังนี้ 

  ๔.๑ การสละสัญชาติไทย๕ 
  กฎหมายกําหนดวา ชายหรือหญิงซึ่งมีสัญชาติไทยและไดสมรสกับ

คนตางดาวและอาจถือสัญชาติของภริยาหรือสามีไดตามกฎหมายวาดวยสัญชาติของ
ภรยิาหรอืสาม ีถาประสงคจะสละสญัชาตไิทยใหแสดงความจาํนงตอพนกังานเจาหนาที่
ตามแบบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง

  นอกจากนี้ ผูมีสัญชาติไทยซึ่งเกิดในขณะที่บิดาหรือมารดาเปน
คนตางดาวและไดสัญชาติของบิดาหรือมารดาดวยตามกฎหมายวาดวยสัญชาติของบิดา
หรอืมารดา หรอืผูซึง่ไดสญัชาตไิทยโดยการแปลงสัญชาต ิถายงัประสงคจะถอืสญัชาตอิืน่
อยูตอไป ใหแสดงความจํานงสละสัญชาติไทยตามแบบและวิธีการท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง ภายในหนึ่งปนับแตวันที่มีอายุครบยี่สิบปบริบูรณ
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑๑๙๐

 ปญหาคนไรสัญชาติกับการไดมาซึ่งสัญชาติไทย

จุลนิติ

  ในกรณีที่ผูซึ่งมีสัญชาติไทยและสัญชาติอื่นหรือผูซึ่งไดสัญชาติไทย
โดยการแปลงสัญชาติ ถาประสงคจะสละสัญชาติไทย ใหยืน่คาํขอตอพนักงานเจาหนาที่
ตามแบบและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ทั้งน้ี การอนุญาตหรือไมอนุญาตใหสละ
สัญชาติไทย ใหอยูในดุลพินิจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

 ๔.๒ การถอนสัญชาติ๖

  ในกรณีหญิงซึ่งเปนคนตางดาวและไดสัญชาติไทยโดยการสมรส 
อาจถูกถอนสัญชาติไทยได เมื่อปรากฏวา 

  (๑) การสมรสน้ันไดเปนไปโดยปกปดขอเทจ็จรงิ หรือแสดงขอความเท็จ
อันเปนสาระสําคัญ

  (๒) กระทําการใด ๆ อันเปนการกระทบ
กระเทอืนตอความม่ันคงหรอืขัดตอประโยชนของรัฐ หรือเปนการ
เหยียดหยามประเทศชาติ

  (๓) กระทําการใด ๆ อันเปนการขัดตอความ
สงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

  การถอนสัญชาติไทยดังกลาวใหเปนอํานาจของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

  นอกจากน้ี ผู ซึ่งมีสัญชาติไทยเพราะเกิดใน
ราชอาณาจักรไทยโดยมีบิดาหรือมารดาเปนคนตางดาวอาจถูกถอนสัญชาติไทยได 
เมื่อปรากฏวา

  (๑) ไปอยูในตางประเทศท่ีบิดาหรือมารดามีหรือเคยมีสัญชาติ
เปนเวลาติดตอกันเกินหาปนับแตวันที่บรรลุนิติภาวะ

  (๒) มหีลักฐานแสดงวาใชสญัชาตขิองบดิาหรอืมารดาหรอืสัญชาตอิืน่
หรือฝกใฝอยูในสัญชาติของบิดาหรือมารดาหรือสัญชาติอื่น

  (๓) กระทําการใด ๆ อันเปนการกระทบกระเทือนตอความมั่นคง
หรือขัดตอประโยชนของรัฐหรือเปนการเหยียดหยามประเทศชาติ

  (๔) กระทําการใด ๆ อันเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน

  ทั้งนี้ การถอนสัญชาติไทยตาม (๑) หรือ (๒) ใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยเปนผูสั่ง สวนการถอนสัญชาติไทยตาม (๓) หรือ (๔) เมื่อพนักงาน
อัยการรองขอ ใหศาลเปนผูสั่ง

  นอกจากนี ้รฐัมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย มอีาํนาจถอนสญัชาติไทย
แกผูซึ่งไดสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ เมื่อปรากฏวามีกรณีอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้ 

ั ิไ ไ 

   ๖พระราชบญัญตัสิญัชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ มาตรา ๑๖ - มาตรา ๑๙.
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๑๙๑

สารพันปญหากฎหมาย

จุลนิติ

  (๑) การแปลงสัญชาติน้ันไดเปนไปโดยปกปดขอเท็จจริงหรือแสดง
ขอความเท็จอันเปนสาระสําคัญ

  (๒) มีหลักฐานแสดงวาผูแปลงสัญชาตินั้นยังใชสัญชาติเดิม
  (๓) กระทําการใด ๆ อันเปนการกระทบกระเทือนตอความมั่นคง

หรือขัดตอประโยชนของรัฐ หรือเปนการเหยียดหยามประเทศชาติ
  (๔) กระทําการใด ๆ อันเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือ

ศีลธรรมอันดีของประชาชน
  (๕) ไปอยูในตางประเทศโดยไมมภูีมลิาํเนาในประเทศไทยเปนเวลา

เกินหาป
  (๖) ยังคงมีสัญชาติของประเทศที่ทําสงครามกับประเทศไทย 
  การถอนสัญชาติไทยดังกลาวนี้ จะขยายไปถึงบุตรของผูถูกถอน

สญัชาตไิทยในเมือ่บตุรนัน้ยงัไมบรรลนุติภิาวะและไดสญัชาตไิทยโดยการแปลงสญัชาติ
ดวยก็ได

 ๔.๓ การเสียสัญชาติไทยโดยผลของกฎหมาย๗   
  ผูมสีญัชาตไิทยซึง่เกดิในขณะทีบ่ดิาหรอืมารดาเปนคนตางดาวและ

อาจถอืสัญชาติของบดิาหรอืมารดาไดตามกฎหมายวาดวยสญัชาตขิองบดิาหรือมารดา
ถาไดรบัใบสาํคญัประจาํตวัคนตางดาวตามกฎหมายวาดวยการทะเบยีนคนตางดาวแลว 
ใหเสียสัญชาติไทย ผูซึ่งมีสัญชาติไทยและไดแปลงสัญชาติเปนคนตางดาว หรือสละ
สัญชาติไทย หรือถูกถอนสัญชาติไทย ยอมเสียสัญชาติไทย

บทสรุป
แมประเทศไทยจะมีกฎหมายที่กําหนดเกี่ยวกับการไดสัญชาติไทยของคน

ตางดาวที่เขามาทํางานหรืออาศัยอยูในประเทศไทยก็ตาม แตกฎหมายดังกลาว
ก็เปนการใหสัญชาติแกบุคคลที่เขามาในประเทศไทยโดยถูกตองตามกฎหมายเทานั้น 
แตสําหรับคนไรรัฐไรสัญชาติท่ีอาศัยอยูตามแนวชายแดนไทย หรือผูทีห่ลบหนเีขาเมอืง
โดยผิดกฎหมายน้ัน ไมมีกฎหมายรับรองและคุมครองแกบุคคลดังกลาวแตอยางใด 
จึงถือวาบุคคลเหลานี้เปนคนไรรัฐไรสัญชาติที่รัฐจะตองใหความชวยเหลือเพื่อใหเขา
เหลาน้ีไดรับความรับรองคุมครองจากรัฐใดรัฐหนึ่งเพื่อใหเขามีสิทธิตาง ๆ ในฐานะ
พลเมืองของรัฐได และแมประเทศไทยจะมีความพยายามในการแกปญหาคนไรรัฐ
ไรสัญชาติมาอยางตอเน่ืองแตปญหาคนไรรัฐไรสัญชาติน้ันก็ยังคงมีอยู เน่ืองจาก
คนไรสัญชาติบางสวนคือกลุมคนที่อพยพมาจากประเทศเพื่อนบาน เชน ลาว พมา 
กมัพชูา ฯลฯ ดงันัน้ การแกไขปญหาคนไรรฐัไรสญัชาตติามแนวชายแดนจึงเปนปญหา
ระหวางประเทศท่ีทุกประเทศท่ีเก่ียวของจะตองรวมมือกันแกไขเพ่ือความม่ันคง
ปลอดภัยทั้งกับตัวบุคคลและรัฐนั้น ๆ ในระยะยาวตอไป

   ๗พระราชบญัญตัสิญัชาต ิพ.ศ. ๒๕๐๘ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒. 
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑

คําคม

จุลนิติ๑๙๒

(หนังสือหนาท่ี - นาทํา จริยธรรมมาตรฐานเพ่ือความเกษมศานตแหงชีวิต ว. วชิรเมธี, หนา ๒๐)

หนาที่ - นาทํา

หนาที่ของลูกนองตอเจานาย

๑. เริ่มทํางานกอนนาย

๒. เลิกงานภายหลัง

๓. คาดหวังแตสิ่งที่นายให (ไมคอรรัปชัน)

๔. ภารกิจไมอากูลค่ังคาง

๕. สรางชื่อเสียงโดงดังใหนายและองคกร
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๑๙๓

เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

 “ธุรกิจการใหเชาอาคารเพื่ออยูอาศัย” ซึ่งเปนธุรกิจที่ผูประกอบธุรกิจตกลงใหผูเชาซึ่งเปน
บุคคลธรรมดาไดใชอาคารเพื่ออยูอาศัย และผูเชาตกลงจะใหคาเชาแกผูใหเชาซึ่งเปนการประกอบกัน
เปนปกตน้ัิน ยงัไมเปนท่ีทราบโดยทัว่ไปวา ธรุกจิประเภทนีอ้ยูภายใตการกาํกบัดแูลของพระราชบญัญตัิ
คุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ จนกระทั่งมีประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญา เรื่อง ใหธุรกิจการให
เชาอาคารเพื่ออยูอาศัยเปนธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา ๓๕ ทวิ แหงพระราชบญัญตัคิุมครองผูบรโิภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่แกไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัิ
คุมครองผูบรโิภค (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกอบกับมาตรา ๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๕ แหงพระราชกฤษฎกีา
กาํหนดหลกัเกณฑและวธิกีารในการกาํหนดธรุกจิทีค่วบคมุสญัญาและลกัษณะของสญัญา พ.ศ. ๒๕๔๒ 
โดยประกาศคณะกรรมการวาดวยสญัญา เรือ่ง ใหธรุกจิการใหเชาอาคารเพือ่อยูอาศยัเปนธรุกจิทีค่วบคมุ
สัญญา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ และใหมีผลใชบังคับ
ตั้งแตวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เปนตนมา ทั้งนี้ เพื่อคุมครองผูเชาที่อยูอาศัยจากเงื่อนไขสัญญาเชา
ทีไ่มเปนธรรม แตในขณะเดยีวกนักส็รางความกงัวลใหแกผูใหเชา ไมวาจะเปนผูประกอบการอพารตเมนท
รวมไปจนถงึผูทีซ่ือ้คอนโดมเินยีม หรอืบานเพ่ือปลอยใหเชา เนือ่งจากจะทาํใหการดาํเนนิการจดัการกบั
ผูเชาที่ผิดสัญญาเชาทําไดยากขึ้น
 คอลัมนเกร็ดกฎหมายนารู ฉบับน้ีจึงใครขอเสนอเรื่อง “สรุปสาระสําคัญของประกาศ
คณะกรรมการวาดวยสัญญา เร่ือง ใหธุรกิจการใหเชาอาคารเพ่ืออยูอาศัยเปนธุรกิจท่ีควบคุมสัญญา 
พ.ศ. ๒๕๖๑” เพื่อใหผูอานไดมีความรูความเขาใจถึง บทนิยาม  สาระสําคัญที่ตองกําหนดไวในสัญญา
เชาอาคาร และขอหามกําหนดในสัญญาเชาอาคารในสวนท่ีเก่ียวของกับ “ธุรกิจการใหเชาอาคารเพื่อ
ที่อยูอาศัย” ตามลําดับ ดังนี้ 

 ๑. บทนิยาม
         “ธรุกจิการใหเชาอาคารเพือ่อยูอาศยั” หมายความวา การประกอบธรุกิจท่ีผูประกอบธรุกิจ 
ตกลงใหผูเชาซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาไดใชอาคารเพ่ืออยูอาศัย และผูเชาตกลงจะใหคาเชาเพ่ือการน้ัน 
โดยมสีถานทีท่ีจ่ดัแบงใหเชาตัง้แต ๕ หนวยขึน้ไป ไมวาจะอยูในอาคารเดยีวกนัหรอืหลายอาคารรวมกนั                          
   “อาคาร” หมายความวา หองพัก บาน อาคารชุด อพารตเมนท หรือสถานท่ีพักอาศัย 
ทีเ่รยีกชือ่อยางอืน่ ทีจ่ดัขึน้สาํหรบัการใหเชาเพือ่เปนทีอ่ยูอาศยั แตไมรวมถงึหอพกัตามกฎหมายวาดวย
หอพัก และโรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 

““ธธุรรกกิจจกกาารรใใใหหเชชาาออาาคคาารรเเพพ่ืือออยยููออาาศศััยย” ซซ่ึึงงเเปปนนธธุรรกกิิจจททท่ีผผููปป
บคคลธรรมดาไดใชอาคารเพ่ืออยอาศััย แแลละผเชาตกลงงจจะะใใหคาเชา

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

เกร็ดกฎหมายนารู

 สรุปสาระสําคัญของประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญา 
เร่ือง ใหธุรกิจการใหเชาอาคารเพื่ออยูอาศัยเปนธุรกิจ

ที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑๑๙๔

สรุปสาระสําคัญของประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญา 
เรื่อง ใหธุรกิจการใหเชาอาคารเพื่ออยูอาศัยเปนธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๑

จุลนิติ

          “ผูประกอบธรุกจิ” หมายความวา ผูประกอบธรุกจิการใหเชาอาคารเพ่ืออยูอาศยั โดยเรยีกเกบ็
คาเชาจากผูเชา
              “ผูเชา” หมายความรวมถึงผูเชาชวงซึ่งเปนบุคคลธรรมดาดวย 
              “เงินประกัน” หมายความวา เงินที่ผูเชาวางไวแกผูประกอบธุรกิจเปนคาประกันการเชา
อาคาร เพื่ออยูอาศัย คาประกันความเสียหาย หรือเงินอื่นใดที่ผูประกอบธุรกิจเรียกเก็บจากผูเชา
ในลักษณะทํานองเดียวกัน
   ดังนั้น ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใชกับผูที่ใหเชาที่อยูอาศัยจํานวนตั้งแต ๕ หนวยขึ้นไป
ใหแกบุคคลธรรมดา ไมวาหนวยท่ีอยูอาศัยดังกลาวจะอยูในอาคารเดียวกัน หรือหลายอาคารรวมกัน 
ซึ่งที่อยูอาศัยในที่นี้หมายถึง หองพัก บาน คอนโดมิเนียม อพารตเมนท หรือสถานที่พักอาศัยประเภท
อื่น ๆ แตไมรวมถึงหอพักและโรงแรมซึ่งมีกฎหมายควบคุมเฉพาะ

 ๒. สาระสําคัญที่ตองกําหนดไวในสัญญาเชาอาคาร
       สัญญาเชาอาคารที่ผูประกอบธุรกิจทํากับผูเชา ตองมีขอความภาษาไทยที่สามารถเห็นและ
อานไดอยางชัดเจน มขีนาดตัวอักษรไมเล็กกวาสองมิลลิเมตร โดยมีจาํนวนตัวอักษรไมเกนิ ๑๑ ตวัอักษร
ใน ๑ นิ้ว และตองใชขอสัญญาที่มีสาระสําคัญและเงื่อนไข ดังตอไปนี้ 
       (๑)  รายละเอียดเกี่ยวกับผูประกอบธุรกิจ ผูเชา และทรัพยสินที่ใหเชา 
     ก. ชื่อและที่อยูของผูประกอบธุรกิจ และผูมีอํานาจในการทําสัญญา 
     ข. ชื่อและที่อยูของผูเชา 
     ค. ชื่อและสถานที่ตั้งของอาคาร 
     ง. รายละเอียดเกี่ยวกับสภาพของอาคาร รวมถึงทรัพยสินและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ 
ของอาคาร
     จ. กาํหนดระยะเวลาเชาอาคาร โดยระบวุนั เดอืน ป ทีเ่ริม่ตน และวัน เดอืน ป ทีส่ิน้สดุ
การเชา 
     ฉ. อัตราคาเชาอาคาร โดยแสดงวิธีการและกําหนดระยะเวลาชําระคาเชาอาคาร 
     ช. อตัราคาสาธารณปูโภค เชน คากระแสไฟฟา คาน้ําประปา คาโทรศพัท โดยแสดงวธิกีาร
และกําหนดระยะเวลาชําระคาสาธารณูปโภคดังกลาว 
     ซ. อัตราคาใชจายในการใหบริการ เชน คาจดปริมาตรการใชกระแสไฟฟาและปริมาณ
การใชนํ้าประปา คาสูบนํ้าเพื่อเพิ่มแรงดันนํ้าประปาภายในอาคาร ทั้งนี้ เพียงเทาที่ไดจายไปจริง และมี
เหตุผลอันสมควร โดยแสดงวิธีการและกําหนดระยะเวลาชําระคาใชจายดังกลาว 
     ฌ. อัตราคาใชจายอื่น ๆ (ถามี) ทั้งนี้ เพียงเทาที่ไดจายไปจริง และมีเหตุผลอันสมควร 
โดยแสดงวิธีการและกําหนดระยะเวลาชําระคาใชจายในการใหบริการดังกลาว 
     ญ. จํานวนเงินประกัน
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๑๙๕

เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

   (๒) ผูประกอบธุรกิจตองสงใบแจงหนี้ตามรายการ (๑) ฉ. ถึง ฌ. ใหผูเชาทราบลวงหนา 
ไมนอยกวา ๗ วัน กอนถึงกําหนดวันชําระคาเชาอาคาร โดยผูเชามีสิทธิตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับ
คาใชจายดังกลาวซึ่งปรากฏตามรายการในใบแจงหนี้ที่ผูประกอบธุรกิจเรียกเก็บ 
      (๓)  ผู ประกอบธุรกิจตองจัดทําหลักฐานการตรวจรับสภาพอาคาร รวมถึงส่ิงอํานวย 
ความสะดวกอืน่ ๆ  (ถาม)ี แนบทายสัญญาเชาอาคาร พรอมท้ังสงมอบหลกัฐานการตรวจรบัสภาพอาคาร 
หนึ่งฉบับใหผูเชาเก็บไวเปนหลักฐาน 
      (๔) เม่ือสัญญาเชาอาคารส้ินสุด ผูประกอบธุรกิจตองคืนเงินประกันที่ไดรับจากผูเชาทันที 
เวนแตผูประกอบธุรกจิประสงคจะตรวจสอบความเสียหายท่ีผูเชาตองรับผดิชอบ หากผูเชามไิดทาํความ
เสยีหาย ใหผูประกอบธรุกจิคนืเงนิประกนัภายในเจด็วนันบัแตวนัทีส่ญัญาเชาอาคารสิน้สดุ และไดกลบัเขา 
ครอบครองอาคาร โดยตองรับภาระคาใชจายในการนําสงคืนเงินประกันตามวิธีการที่ผูเชาแจงใหทราบ 
      (๕) ผูเชามสีทิธบิอกเลกิสญัญาเชาอาคารกอนสิน้สดุสญัญาเชาอาคารได โดยตองบอกกลาว
เปนหนงัสอืใหผูประกอบธุรกจิทราบลวงหนาไมนอยกวาสามสบิวนั ทัง้นี ้ผูเชาตองไมผดินดัหรอืคางชาํระ
คาเชา และมีเหตุจําเปนอันสมควร 
      (๖) การผิดสัญญาที่เปนขอสาระสําคัญของสัญญาเชาอาคารท่ีผู ประกอบธุรกิจมีสิทธิ
บอกเลกิสญัญา จะตองเปนขอความทีผู่ประกอบธรุกจิระบไุวเปนการเฉพาะดวยตวัอกัษรสแีดง หรอืตวัดาํ
หรือตัวเอนท่ีเห็นเดนชัดกวาขอความท่ัวไป และการบอกเลิกสัญญา ผูประกอบธุรกิจจะตองมีหนังสือ
บอกกลาวใหผูเชาปฏิบัติตามสัญญาเชาอาคารภายในระยะเวลาอยางนอยสามสิบวันนับแตวันท่ีผูเชาไดรบั
หนังสือ และผูเชาละเลยเสียไมปฏิบัติตามหนังสือบอกกลาวน้ัน ผูประกอบธรุกจิมสีทิธบิอกเลกิสญัญาเชา
อาคารได 
   (๗) สัญญาเชาอาคารตองจัดทําขึ้นสองฉบับ ซึ่งมีขอความตรงกัน และใหผูประกอบธุรกิจ 
สงมอบสัญญาเชาอาคารหนึ่งฉบับใหแกผูเชาทันทีที่ไดลงนามในสัญญาเชา

 ๓. ขอสัญญาที่ผูประกอบธุรกิจทํากับผูเชาตองไมใชขอสัญญาที่มี
ลักษณะหรือความหมายในลักษณะทํานองเดียวกัน ดังตอไปนี้ 
   (๑) ขอสัญญาที่เปนการยกเวนหรือจํากัดความรับผิดจากการผิดสัญญาหรือการกระทํา
ละเมิดของผูประกอบธุรกิจ 
   (๒) ขอสัญญาที่กําหนดใหผูประกอบธุรกิจเรียกเก็บคาเชาลวงหนาเกินกวา ๑ เดือน 
   (๓) ขอสัญญาที่กําหนดใหผูประกอบธุรกิจมีสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตราคาเชาอาคาร อัตรา
คาสาธารณปูโภค อตัราคาใชจายในการใหบรกิาร และอตัราคาใชจายอืน่ ๆ กอนสญัญาเชาอาคารสิน้สดุลง 
   (๔) ขอสัญญาที่กําหนดใหผูประกอบธุรกิจเรียกเก็บเงินประกันเกินกวา ๑ เดือนของอัตรา 
คาเชาอาคารเมื่อคํานวณเปนรายเดือน 
   (๕) ขอสัญญาที่กําหนดใหผูประกอบธุรกิจมีสิทธิริบเงินประกันหรือคาเชาลวงหนา 
   (๖)  ขอสญัญาทีก่าํหนดใหผูประกอบธรุกจิหรอืตวัแทนเขาตรวจสอบอาคารโดยมติองแจงให 
ผูเชาทราบกอนลวงหนา 
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สรุปสาระสําคัญของประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญา 
เรื่อง ใหธุรกิจการใหเชาอาคารเพื่ออยูอาศัยเปนธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๑

จุลนิติ

   (๗)  ขอสญัญาทีก่าํหนดใหผูประกอบธุรกจิกาํหนดอัตราคาบรกิารกระแสไฟฟาและน้ําประปา 
เกินกวาอัตราที่ผูใหบริการกระแสไฟฟาและนํ้าประปาเรียกเก็บจากผูประกอบธุรกิจ 
   (๘) ขอสัญญาท่ีกาํหนดใหผูประกอบธุรกิจมีสทิธิกระทําการปดก้ันไมใหผูเชาเขาใชประโยชน
อาคาร หรือมีสิทธิเขาไปในอาคารเพื่อยึดทรัพยสิน หรือขนยายทรัพยสินของผูเชา ในกรณีที่ผูเชา
ไมชําระคาเชา หรือคาใชจายอื่น ๆ อันเกี่ยวกับการเชาอาคาร 
   (๙)  ขอสญัญาทีก่าํหนดใหผูประกอบธุรกจิมสีทิธเิรยีกคาตอสัญญาเชาอาคารจากผูเชารายเดิม 
   (๑๐) ขอสญัญาทีก่าํหนดใหผูประกอบธรุกจิมสีทิธิบอกเลกิสญัญาเชาอาคารกบัผูเชา โดยผูเชา
มิไดผิดสัญญาหรือผิดเงื่อนไขอันเปนสาระสําคัญขอหนึ่งขอใดในสัญญา 
   (๑๑) ขอสัญญาท่ีกาํหนดใหผูเชาตองรับผิดในความเสียหายทีเ่กิดข้ึนจากการใชงานตามปกติ
ตอทรัพยสินและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ ของอาคาร 
   (๑๒) ขอสัญญาทีก่าํหนดใหผูเชาตองรับผิดในความเสยีหายตออาคาร ทรัพยสนิ และอปุกรณ 
เครื่องใชตาง ๆ ในเหตุใดอันมิใชความผิดของผูเชา และในเหตุสุดวิสัย 
   (๑๓) ขอสัญญาที่กําหนดใหผูเชาตองรับผิดในความชํารุดบกพรองตออาคาร ทรัพยสิน และ
อุปกรณเครื่องใชตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใชงานหรือเกิดการเสื่อมสภาพจากการใชงานตามปกติ
   จากสาระสําคัญของประกาศฉบับน้ี ทําใหเกิดประเด็นท่ีมีการวิจารณกันอยางกวางขวาง
ในสังคมในเรือ่งการกาํหนดใหผูใหเชาไมสามารถเรียกเกบ็คาเชาลวงหนาไดเกนิกวา ๑ เดอืน และไมสามารถ
เรียกเก็บเงินประกันมูลคาเกินกวาคาเชา ๑ เดือนไดนั้น  เปนการเพ่ิมความเส่ียงใหแกผู ใหเชา
มากขึ้น เน่ืองจากคาเชาลวงหนาและเงินประกัน เปนหลักประกันเบื้องตนท่ีผูใหเชาสามารถถือไวเผ่ือ
กรณีที่ผูเชาไมชําระคาเชา สรางความเสียหายใหแกทรัพยสินหรือสิ่งของเครื่องใชที่ผูใหเชาจัดสรรไวให 
หรือไมชาํระคาสาธารณปูโภค และตามประกาศฉบับน้ียงักําหนดให ผูเชามีสทิธิบอกเลิกสัญญาเชากอน
สิน้สดุสญัญาได โดยตองบอกกลาวเปนลายลกัษณอกัษรใหผูใหเชารบัทราบลวงหนาไมนอยกวา ๓๐ วนั 
เปนการกําหนดสิทธิของผูเชาอยางชดัเจนใหสามารถบอกเลิกสัญญาเชากอนสิน้สุดสัญญาได โดยไมตอง
กงัวลวาจะโดนริบคามัดจําอีกตอไป นอกจากน้ี ประกาศฉบับน้ียงัไดกาํหนดให ผูใหเชาไมสามารถกําหนด
อัตราคาบริการกระแสไฟฟาและนํ้าประปาเกินกวาอัตราท่ีผูใหบริการกระแสไฟฟาน้ําประปาเรียกเก็บ
จากผูใหเชาได ทําใหผูใหเชาไมสามารถกําหนดคาใชจายอ่ืนอันเก่ียวกับการเก็บคาน้ําประปา และ
คาไฟฟาเพิ่มขึ้นได ซึ่งจะชวยทําใหการเรียกเก็บคาสาธารณูปโภคมีความโปรงใสตอผูเชามากขึ้น

 บทสรุป
 ดงัไดกลาวมาขางตน จะเหน็ไดวาประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญา เร่ือง ใหธรุกิจการใหเชา
อาคารเพื่ออยูอาศัยเปนธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๑ มีสาระสําคัญเปนการเพิ่มความคุมครอง
ใหแกผูเชาที่อยูอาศัยมากขึ้น ผูเชาและผูใหเชาจะไดประโยชนจากความโปรงใสในกระบวนการกําหนด
เง่ือนไขการเชาท่ีมีแนวทางชัดเจนขึ้น อยางไรก็ตาม จากการที่ผูใหเชาอาจไมสามารถกําหนดเงื่อนไข
ทีจ่ะชวยปองกันความเสีย่งของตนเองไดมากเทากับท่ีเปนอยูในปจจุบนั ผูใหเชาจะตองมีความระมดัระวัง
มากขึ้นในการคัดกรองผูเชา รวมถึงนายหนาที่แนะนําผูเชามาใหดวย 
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หนาตางโลก: The Knowledge Windows

จุลนิติ
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 นบัเปนทีท่ราบกนัโดยทัว่ไปวาการปฏริปูประเทศดานกฎหมาย
นั้นเปนวาระแหงชาติที่สําคัญของประเทศไทยอีกเรื่องหนึ่งนับแต
รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ หรอืรฐัธรรมนญู
ฉบับปจจุบันไดมีผลใชบังคับโดยได กําหนดใหการปฏิรูปประเทศ
ดานกฎหมาย๑ รวมถึงการจัดใหมีกลไกใหดําเนินการปรับปรุงกฎหมาย
กฎ ระเบยีบ หรอืขอบงัคบัตาง ๆ ทีใ่ชอยูกอนวนัประกาศใชรฐัธรรมนญู 
“โดยตองพัฒนาใหสอดคลองกับหลักสากล” ดวย 
  ดังนั้น การทําความเขาใจถึงหลักการ แนวคิด ความหมาย 
ตลอดจนสถานะของ “หลักสากล” ทีจ่ะมลีาํดบัศกัดิท์างรฐัธรรมนญู
ดงักลาวนัน้จงึมคีวามสาํคญัสาํหรบัการทีจ่ะดาํเนนิการพฒันากฎหมาย
ของไทยเราใหสอดคลองกับหลักสากล ทัง้นี ้เพ่ือใหการปฏิรูปประเทศ
บรรลุวัตถุประสงคตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ เพ่ือสราง

หนาตางโลก: The Knowledge Windows

๑รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐, หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ, มาตรา ๒๕๘ บัญญัติวา
 “มาตรา ๒๕๘ ใหดําเนินการปฏิรูปประเทศอยางนอยในดานตาง ๆ ใหเกิดผล ดังตอไปนี้
        ฯลฯ    ฯลฯ
 ค. ดานกฎหมาย
 (๑) มีกลไกใหดําเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับตางๆ ที่ใชบังคับอยูกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้

ใหสอดคลองกบัหลกัการตามมาตรา ๗๗ และพฒันาใหสอดคลองกบัหลกัสากล โดยใหมกีารใชระบบอนญุาตและระบบการดาํเนนิการ
โดยคณะกรรมการเพียงเทาที่จําเปน เพื่อใหการทํางานเกิดความคลองตัว โดยมีผูรับผิดชอบที่ชัดเจน และไมสรางภาระแกประชาชน
เกินความจําเปน เพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ และปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

        ฯลฯ    ฯลฯ”.

ตอนที่ ๑

ความนํา

                                                    หลักสากล : หลักสากล : มิติทางกฎหมายมิติทางกฎหมาย
ภายใต�โลกาภิวัตน� ภายใต�โลกาภิวัตน� 

                          หลักสากล : มิติทางกฎหมาย
ภายใต�โลกาภิวัตน� 

(Universal Principles : Legal Aspect
and Globalization)  
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มิติทางกฎหมายภายใต้โลกาภิวัตน์ (Universal Principles : Legal Aspect and Globalization) 
ตอนที่ ๑

จุลนิติ

ความเขาใจที่ชัดเจนย่ิงขึ้นวา หลักการและแนวความคิดท่ีไดรับการพัฒนาในสังคมนานาประเทศ
ในเรือ่งใดบางสมควรไดรบัการยอมรบันบัถอืในฐานะกฎเกณฑทางรัฐธรรมนูญ
 ทั้งนี้ เมื่อกลาวถึงความเปนสากล (Universality) พึงพิจารณาถึง แนวคิดวาดวยโลกาภิวัตน 
(Globalization) ไปพรอมกนั เพราะเปนทีท่ราบดีวา สงัคมโลกในปจจบุนัมแีนวโนมเขาสูความเปนเอกภาพ
หรือเปนสังคมที่ไรพรมแดนมากยิ่งขึ้น ซึ่งภาวะเชนวานี้มีผลในมิติทางกฎหมายอยูหลายประการ
 นอกจากนั้น ความหมายของ “หลักสากล” นาจะตีความไปในขอบเขตกวางขวางกวา
คําวา “พันธกรณีระหวางประเทศ” ที่มีผลผูกพันกับรัฐโดยชัดแจง และ “หลักสากล”นั้น ผูเขียน
มีความเห็นวานาจะหมายความรวมถึงหลักการท่ีนานาประเทศใหการยอมรับอยางเปนสากลนิยม
ซึง่ใกลเคียงกับความหมายของหลักกฎหมายระหวางประเทศภายใตโลกาภวิตันของศตวรรษท่ี ๒๑

โลกาภิวัตนและมิติทางกฎหมาย
  
 โลกในยุคศตวรรษที่ ๒๑ ผูคนทั่วโลกตางรูสึกถึงประโยชนรวมกัน และภายใตปรากฏการณนี้ 
รัฐโดยขอเท็จจริงในปจจุบันก็คือโลกทั้งใบ ดังนั้น โลกาภิวัตนมิใชแตเพียงปรากฏการณดานเศรษฐกิจ
อีกตอไป๒ ภาวะเชนวานี้มีผลในมิติทางกฎหมายอยูหลายประการ โดยเฉพาะกฎเกณฑของสังคมโลก
ที่เรียกวา “กฎหมายระหวางประเทศ” ที่ไดเกิดพลวัตรท่ีจําตองทําความเขาใจความเปลี่ยนแปลง
ทีเ่กิดข้ึน ในยุคเดิม รัฐชาติ (Nation-State) ถือเปนองคภาวะ (Entity) หลักสําหรับการพิจารณา
ผลและความสัมพันธทางกฎหมายระหวางประเทศ ดังเชนที่บุคคลบางกลุมอาจเขาใจวาเมื่อกลาวถึง
หลักกฎหมายระหวางประเทศ ยอมนาจะไดแก ความตกลงเปนลายลักษณอักษรรูปแบบตาง ๆ ที่ได
กระทาํขึน้ “ระหวาง” กนัของ “ประเทศ” ตัง้แต ๒ ประเทศขึน้ไป แตทีจ่รงิแลว กฎหมายระหวางประเทศ
ทีน่านาประเทศไดใหการยอมรบันบัถอืมอียูหลายประเภท ในบางกรณอีาจมิไดเกดิขึน้จากการตกลง
ระหวางรัฐ และเกณฑการพิจารณาความเปนหลักกฎหมายระหวางประเทศก็มีการพัฒนาสู
การเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 
 ผลของโลกาภิวตันสวนหนึง่ไดทาํใหเกิดกระบวนการท่ีรฐัไดลดบทบาทภายในประเทศเก่ียวกับ
การดาํเนินกิจการตาง ๆ  ถายโอนไปยงัภาคเอกชน เชนเดียวกับในเวทรีะหวางประเทศรฐัอธิปไตยแตละรัฐ
กถ็ายโอนบทบาทไปยังองคกรเหนือรฐั (Supra-National Institutions) ทีไ่ดเขารวมเปนสมาชิก นอกจากนี้ 
ยังเกิดองคภาวะที่มีบทบาทสําคัญในสังคมระหวางประเทศที่มิใชรัฐ (Non-State Entities) เชน 
Non-Governmental Organizations (NGOs) องคกรตาง ๆ๓ 
 จงึพจิารณาไดวา ในวงการวิชาการไดยอมรบัวา กระบวนการโลกาภวิตันในปจจบุนัสงผลใหตอง
ทาํความเขาใจแนวความคดิดานกฎหมายระหวางประเทศเสียใหม โดยเฉพาะอยางยิง่ การท่ีพจิารณาวา 

๒Charles A. Hunnicutt, “Globalization and International Law”, speech on April 9, 2003, at the Annual 
Spring Banquet for the Georgia Jounal of International and Comparative Law, Georgia Journal of International and 
Comparative Law 32. 99-106, p.100.  

๓Jost Dellbruck, Prospects for a “”World (Internal) Law”? : Legal Development in a Changing International 
System,” Indiana Journal of Global Legal Studies: Vol.9 : Iss.2, Article 3. p.409.
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“รัฐอธิปไตย” เปนศูนยกลางประการเดียวในการพิจารณาในทางกฎหมายระหวางประเทศ
ในยุคโลกาภิวัตนน้ันยอมไดรับการต้ังขอสังเกตอยูเสมอ๔ และจําตองอาศัยสหวิทยาการดานตาง ๆ 
ในการพิจารณาสรางกรอบแนวคิดวามีองคภาวะอื่นใดบางที่สามารถสรางกติการะหวางประเทศ
หรือหลักสากลภายใตโลกาภิวัตนได๕

ความหมายและขอบเขตของหลักสากลทางกฎหมาย

 แมคาํวา หลักสากล (Universal Principle) มไิดปรากฏความหมายอยางชดัแจงวาหมายถงึ
หลกัการในเรื่องใดบาง อยางไรก็ตาม ในเบื้องตน สิ่งที่ผูเขียนมีความเห็นวาใกลเคียงจะเปนหลักสากล
ทางกฎหมายได เหน็ควรเทยีบเคยีงกบัแนวความคดิวาดวยบอเกดิหรอืทีม่าของกฎหมายระหวางประเทศ 
(Sources of International Law)  วามขีอพจิารณาอยางไรวาหลกัการหรอืแนวคิดในเร่ืองใดพึงยอมรับ
นับถือวามีสถานะเปนกฎหมายระหวางประเทศ นอกจากนี้ ตามหลักวิชาการดานกฎหมายที่ทราบอยู
โดยทัว่ไป การพจิารณาสถานะของหลักการใดท่ีจะบงัคบัใชในฐานะกฎเกณฑทางกฎหมายท่ีมผีลบงัคบัใช
ยอมพิจารณาสิ่งที่เปนลายลักษณอักษรและลําดับศักดิ์ (Hierarchy) ในเบื้องแรก ทั้งนี้ ในสังคม
นานาประเทศมักทําขึ้นในรูปแบบความตกลงท่ีเปนลายลักษณอักษรผานกระบวนการใหความยินยอม
เขาผูกพันเชนการใหสัตยาบัน ที่เรียกกันทั่วไปวา “สนธิสัญญา” 
 อยางไรก็ตาม ในบางกรณีอาจมีหลักการท่ีนานาประเทศใหการยอมรับและมิไดอยูในรูปแบบ
ของการทําขึ้นเปนขอตกลงที่เปนลายลักษณอักษรระหวางรัฐ ดวยเชนกัน เชน จารีตประเพณีระหวาง
ประเทศ หลักกฎหมายทั่วไป หรือแมแตขอมติขององคการระหวางประเทศที่สําคัญ
 ดงันัน้ ในบทความน้ี ผูเขยีนขอตัง้ขอพจิารณาเปนสมมตฐิานวา “หลกัสากลในมติทิางกฎหมาย 
หมายถึง “หลักการใด ๆ ที่นานาประเทศใหการยอมรับนับถือ (recognized) ในฐานะกฎเกณฑ
ที่ทุกรัฐจําตองอนุวัติเพื่อประโยชนสูงสุดในการอยูรวมกันในประชาคมโลก ไมวาอยูในรูปแบบใด”  
ทัง้นี้ การศกึษาและพจิารณาเนือ้หาของบทความในสวนตอไปจะมุงศกึษาขอบเขตและความหมาย
ที่ควรจะเปนของหลักสากลทั้งในทางรูปแบบและทางเนื้อหา และขอพิจารณาวาหลักการใด ๆ 
พึงจําแนกวามีลักษณะเปน “หลักสากล” อันอยูในฐานะจุดมุงหมายประการหนึ่งของการ “พัฒนา
กฎหมาย” ของไทย ภายใตการบังคับใช “รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐” 

หลักสากลกับแนวคิดวาดวยบอเกิดของกฎหมายระหวางประเทศ
   
 ในทางวิชาการกลาวถึงบอเกิดของกฎหมายระหวางประเทศวาหมายถึงบอเกิดของกฎหมาย
ระหวางประเทศในทางเนื้อหา (Material sources of international law) ในลักษณะที่เปนหลักฐาน 
(Evidence) อันแสดงถึงการมีอยูของกฎเกณฑระหวางประเทศซึ่งเปนที่ยอมรับนับถือของรัฐตาง ๆ 

๔Pail Schiff Berman, “From International Law to Law and Globalization”, Columbia Journal of Transnational Law, 
2005, 487-556. P. 487.

๕Ibid, p. 556.
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โดยเปนที่รับรูกันโดยทั่วไป ตาม “มาตรา ๓๘ ของธรรมนูญศาลยุติธรรมระหวางประเทศ”๖ ซึ่งมี
สาระสาํคญัเพยีงวา ศาลยตุธิรรมระหวางประเทศจะใช “สนธสิญัญาระหวางประเทศ” “จารตีประเพณี
ระหวางประเทศ” และหลกักฎหมายทัว่ไปเปนหลกัเกณฑในการพจิารณาและวินจิฉัยช้ีขาดกรณพีพิาท 
สวนคําพพิากษาตดัสนิคดีทีม่อียูกอนแลว รวมท้ังขอคดิเห็นของนกักฎหมายทีท่รงคุณวฒุจิะถูกใชเปนวธิี
รองลงมา เพ่ือชวยกําหนดกฎเกณฑของกฎหมาย อยางไรก็ตาม ถาคูกรณีทัง้สองฝายตกลงศาลยตุธิรรม
ระหวางประเทศอาจใชหลักความรูสึกยุติธรรมและสุจริต (ex aequo et bono) เปนเกณฑพิจารณา
วินิจฉัยชี้ขาดได 
 ดงันัน้ การทีจ่ะทราบถงึฐานท่ีมาของ “หลกัสากลในมิตทิางกฎหมาย” ผูเขยีนเหน็วาควรพิจารณา
จากบอเกิดของกฎหมายระหวางประเทศดานตาง ๆ โดยลําดับ อยางไรก็ตามพึงพิจารณาจาก
กฎเกณฑหรือกติการะหวางประเทศอื่น ๆ ที่ไมไดกลาวถึงในมาตรา ๓๘ ของธรรมนูญศาลยุติธรรม
ระหวางประเทศท่ีงานวิชาการดานกฎหมายระหวางประเทศไดใหการยอมรับประกอบดวย 
เชน ขอมติขององคการระหวางประเทศ หรอืการยอมรบัหลักการในเรือ่งใด ๆ ในเวทกีารประชุมนานาชาติ 
เปนตน นอกจากนี้ ในปจจุบนัมีความเหน็ทางวิชาการดานกฎหมายระหวางประเทศวา มาตรา ๓๘
ของธรรมนูญศาลยุตธิรรมระหวางประเทศอาจไมเพียงพอท่ีจะพจิารณาบอเกดิของกฎหมายระหวาง
ประเทศในยุคโลกาภิวัตน ซึ่งตองพิจารณากันตอไป
 อยางไรกต็าม เม่ือศึกษาแลวอาจพบวา “หลักสากล” อาจมีขอบเขตและความหมายทีก่วางขวาง
กวาบอเกิดของกฎหมายระหวางประเทศตามมาตรา ๓๘ กลาวคือส่ิงท่ีในทางวิชาการอาจเปน
เพียง “กฎหมายอยางออน” หรือ “Soft Law” ที่ไมไดรับการพิจารณาวาเปนบอเกิดหรือที่มาของ
กฎหมายระหวางประเทศตามแนวคดิกระแสหลกั กน็ับวาเปนหลกัสากลท่ีเราตองการศึกษา ดงัเชน 
กฎเกณฑอนัเกิดจากองคการสหประชาชาตทิีไ่ดรบัการรับรองโดยท่ัวไปน้ันมลีกัษณะของการพัฒนา
ที่กาวหนาของกฎหมายระหวางประเทศ (Progressive development of international law) 
ซึ่งถือวาเปนกฎหมายที่ควรจะเปน (Lex ferenda) และก็มีแนวโนมวากฎเกณฑที่เกิดจากองคการ
สหประชาชาติเหลาน้ี “มีคุณคา” ในฐานะท่ีจะพัฒนาเปน “จารีตประเพณีระหวางประเทศ”
หรือ “สนธิสัญญา” ตอไปไดในอนาคต๗ 

                (โปรดติดตามตอนตอไป)

๖Statute of International Court of Justice, Article 38 ;
 “1. The Court, whose function is to decide in accordance with international law such disputes as are 

submitted to it, shall apply:
   a. international conventions, whether general or particular, establishing rules  expressly recognized 

by the contesting states;
   b. international custom, as evidence of a general practice accepted as law;
   c. the general principles of law recognized by civilized nations;
   d. subject to the provisions of Article 59, judicial decisions and the teachings of the most highly 

qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law.
 2. This provision shall not prejudice the power of the Court to decide a case ex aequo et bono,

if the parties agree thereto. ” 
๗จุมพต  สายสุนทร, “กฎหมายระหวางประเทศ เลม ๑”, พิมพครั้งที่ ๘ (กรุงเทพฯ :วิญญชน, ๒๕๕๒), หนา ๘๓-๙๖.
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แนะนําเว็บไซต

ศูนยการเรียนรูธนาคารแหงประเทศไทย 
เดิมเปนอาคารโรงพิมพธนบตัรแหงแรกของประเทศไทย 
ตอมาปรับปรุงใหเปนพื้นที่เปด ในแบบท่ีผสมผสานระหวาง
โครงสรางสถาปตยกรรมด้ังเดิมที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวกบั
การออกแบบสมัยใหม ที่เนนความโปรงโลงสบาย สามารถ
มองเห็นวิวแมน้ําเจาพระยาและสะพานพระราม ๘ จาก
ภายในศูนยการเรียนรูฯ ไดเลย ศูนยการเรียนรูฯ นี้เปน
แหลงศึกษาหาความรู คนควาขอมูลดานเศรษฐกิจการเงิน
แบบบูรณาการที่มีสื่อการเรียนรูที่ทันสมัย พื้นที่ภายใน
ศูนยการเรียนรูฯ แบงออกเปน ๓ สวน ไดแก หองสมุด

พระองคเจาวิวัฒนไชย พิพิธภัณฑธนาคารแหงประเทศไทย 
และนิทรรศการการสงเสริมความรูทางการเงิน
ศูนยการเรียนรูฯ ตั้งอยูบริเวณพื้นท่ีธนาคารแหง

ประเทศไทย เปดบริการทุกวัน ยกเวนวันจันทร ตั้งแตเวลา
๙.๓๐ - ๒๐.๐๐ น. และหากมาวันเสาร-อาทิตย 
แนะนําใหเขาเยี่ยมชมวังบางขุนพรหมดวย

RUBBERLAND พิพิธภัณฑแหงแรกและ
แหงเดียวในว ไทยท่ีน รวบรวมความมหัศจรรยของ 

“ยางพารา” 
พืชเศรษฐกิจสําคัญของไทย ซึ่งเปนที่ตองการของ
ตลาดโลก อีกท้ังสะทอนวิถีชีวิตความเปนอยูและ

วัฒนธรรมของคนไทยไดเปนอยางดี รับเบอรแลนดชวน
ทุกทานเพลิดเพลินไปกับสวนสนุกยาง พรอมสอดแทรก

สาระความรูไวอยางครบครัน ซึ่งประกอบไปดวย
โซนตาง ๆ ดังนี้ โซนปายาง โซนแปรรูปยาง โซนยางกบั
ชีวิตประจําวัน โซนมหศัจรรยยางพารา และรานวิถี

แหงสุขภาพ นอกจากนี้รับเบอรแลนดยังเปนศูนยกลาง
ในการจัดจําหนายผลิตภณัฑเครื่องนอนท่ีทาํจาก

น้ํายางพาราไทย วิจัยและพัฒนาโดยคนไทยเพ่ือใหได
เครื่องนอนท่ีมีคุณภาพใสใจตอสุขภาพ ปองกันไรฝุน

เชื้อรา และแบคทีเรียอีกดวย

http://www.thairubberland.com

https://www.botlc.or.th/p
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แนะนําเว็บไซต

ก.ย. - ต.ค. ๖๑๒๐๒ จุลนิติ ก.ย. - ต.ค. ๖๑

แนะนําเว็บไซต

๒๐๒ จุลนิติ

JOBBKK.COM เปนเว็บไซตหางาน สมัครงาน 
ยอดนิยมของไทย ที่มีผูประกอบการมากกวา 

๖๐,๐๐๐ บริษัท พรอมเครือขายพันธมิตรทางธุรกิจ
ทีร่วมสนับสนุนใหผูที่กําลังหางานไดมีโอกาสคนหา 
ตําแหนงงานที่ดี มีคุณภาพ เปนเว็บไซตที่ใหความ
สะดวกสําหรับการหางานตามพ้ืนที่ในทุกภาค
ทั่วประเทศไทย หางานตามสาขาอาชพี หางาน
เอกชน หางานราชการ และหางานรัฐวิสาหกิจ 
ผูที่สนใจสะดวกสามารถคนหางานและสมัครงาน
ผานทาง JOBBKK.COM Mobile Application

ไดอีกชองทางหน่ึง

ของดท่ัีวไวไไทย เปนเว็บไซตที่จัดทําโดยกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย เปนเว็บไซตทีร่วบรวม
สินคาและบริการจากท่ัวประเทศ (e-Directory)
รานอาหาร รานคาที่ดีที่สุดทั่วไทยมาไวในที่เดียว

สามารถคนหาสินคาและบริการผานระบบการปกหมุด
Location รานคา ของดีทั่วประเทศไทยจากแผนที่

(Mapping) ไดงายสบายภายในคลิกเดียว อีกท้ังยังเปน
การสนับสนุน SME ไทยใหมีชองทางการตลาดเพ่ิมข้ึน 
ผูที่สนใจสามารถเลอืกชม เลือกซื้อสินคาและบริการ

จากรานคาออนไลนทั่วประเทศผานเว็บไซต
ของดีทั่วไทยไดแลววันนี้

https://kongdeetourthai.com/

https://www.jobbkk.com
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