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บรรณาธิการแถลง

 วารสาร “จุลนิติ” ปที่ ๑๕ ฉบับท่ี ๖ ประจําเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้ 
กองบรรณาธิการไดพิจารณาเห็นถึงความสําคัญของการปฏิรูปประเทศตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจบุนั ซึง่ไดกาํหนดใหมกีารปฏรูิปประเทศในดานตาง ๆ  รวม ๗ ดาน อนัประกอบดวย 
ดานการเมือง ดานการบริหารราชการแผนดิน ดานกฎหมาย ดานกระบวนการยุติธรรม ดานการศึกษา 
ดานเศรษฐกจิ และดานอืน่ ๆ  จงึเหน็ควรดําเนนิการจัดทาํเปนวารสารชดุ “การปฏริปูประเทศตามรฐัธรรมนญู” 
รวมจํานวน ๖ ฉบับ ซึ่งเนื้อหาในแตละฉบับนั้นจะไดนําเสนอขอมูลที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศในแตละดาน
อยางครบถวนสมบูรณ รวมทั้งเพื่อใหสอดคลองกับการที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดกําหนดให 
“วุฒิสภา” ชุดใหมตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๖๙ มีหนาที่และอํานาจติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูป
ประเทศดังกลาว
  สาํหรับวารสาร “จลุนติ”ิ ปที ่๑๕ ฉบบัที ่๖ ประจําเดือนพฤศจกิายน – ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึง่จะเปน
ฉบับทาย ในจํานวนทั้งหมด ๖ ฉบับ ไดกําหนดประเด็นหลักในหัวขอเรื่อง “การปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ”
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๘ ฉ. 
ดานเศรษฐกิจ ซึ่งไดกําหนดใหขจัดอุปสรรคและเสริมสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศเพื่อให
ประเทศชาติและประชาชนไดรับประโยชนจากการเขารวมกลุมเศรษฐกิจตาง ๆ อยางยั่งยืน โดยมีภูมิคุมกันที่ดี 
ตลอดจนสรางกลไกเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการนําความคิดสรางสรรคและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ปรับปรุงระบบภาษีอากรใหมีความเปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ิมพูนรายได
ของรัฐดานตาง ๆ  อยางมีประสิทธภิาพ และปรับปรุงระบบการจดัทาํและการใชจายงบประมาณใหมปีระสิทธภิาพ
และสัมฤทธิผล รวมทั้งสรางกลไกเพ่ือสงเสริมสหกรณและผูประกอบการแตละขนาดใหมีความสามารถ
ในการแขงขันอยางเหมาะสม และสงเสรมิการประกอบวิสาหกจิเพ่ือสังคมและวิสาหกจิท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
รวมทั้งสรางกลไกเพิ่มโอกาสในการทํางานและการประกอบอาชีพของประชาชนดวย 
  ดงันัน้ เพือ่ใหทราบถงึแนวทางในการปฏิรปูประเทศดานเศรษฐกิจตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ กองบรรณาธิการจึงไดทําการสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ ตลอดจนทรรศนะและ
ขอเสนอแนะอันจะเปนประโยชนตองานดานนิติบัญญัติของสภานิติบัญญัติแหงชาติจากผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู
และความเชี่ยวชาญที่เก่ียวของ ประกอบดวย ดร.ประสาร  ไตรรัตนวรกุล ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศ
ดานเศรษฐกจิ อดีตผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย และนายอิสระ  วองกุศลกิจ สมาชกิสภานติบิญัญัตแิหงชาติ 
กรรมการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ และประธานอาวุโสหอการคาไทย นอกจากนี้ ในวารสารจุลนิติฉบับน้ี
ยังมีบทความวิชาการ เร่ือง “ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ (ฉบับยอ)” โดย สํานักงานเลขานุการ
ของคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ทั้งน้ี 
เพือ่ใหทราบถึงการกาํหนดยทุธศาสตรชาตใินระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ซึง่เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรก
ของประเทศไทยตามรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ และบทความพิเศษเร่ือง “การรักษา
ผลประโยชนแหงชาติทางทะเลตามพันธกรณีของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ 
ของประเทศไทย” โดย ดร.วชิาญ  ศริชิยัเอกวฒัน  อดีตสมาชกิวุฒสิภา และประธานคณะกรรมาธกิารการเกษตร
และสหกรณ วฒุสิภาดวย และสาํหรับเน้ือหาในสวนอ่ืน ๆ  ยงัคงความเขมขนดวยขอมลูทางวิชาการดานกฎหมาย
ที่เปนประโยชนตองานในดานนิติบัญญัติของสภานิติบัญญัติแหงชาติอีกมากมาย 
  กองบรรณาธกิารขอขอบคณุผูอานทุกทานท่ีไดกรณุาติดตามผลงานของวารสาร “จลุนติ”ิ ดวยดีเสมอมา 
ซึ่งเราพรอมที่จะทําหนาท่ีคัดสรรบทความและสรางสรรคผลงานทางวิชาการดานกฎหมายที่เปนประโยชน
เพื่อนําเสนอแกผูอานทุกทานตอไป
    
                                                            กองบรรณาธิการ
                                                                                ธันวาคม  ๒๕๖๑
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พระบรมราโชวาท

 “...การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับขั้น ตองสรางพื้นฐาน คือ

ความพอมีพอกิน พอใชของประชาชนสวนใหญเปนเบื้องตนกอน โดยใชวิธีการ

และใชอุปกรณที่ประหยัด แตถูกตองตามหลักวิชา เมื่อไดพื้นฐานม่ันคงพรอม

พอควรและปฏิบัติไดแลว จึงคอยสรางคอยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจ

ขั้นที่สูงขึ้นโดยลําดับตอไป หากมุงแตจะทุมเทสรางความเจริญ ยกเศรษฐกิจขึ้น

ใหรวดเร็วแตประการเดียว โดยไมใหแผนปฏิบัติการสัมพันธกับสภาวะของประเทศ

และของประชาชนโดยสอดคลองดวย ก็จะเกิดความไมสมดุลยในเรื่องตาง ๆ ขึ้น 

ซึ่งอาจกลายเปนความยุงยากลมเหลวไดในที่สุด...”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วันพฤหัสบด ีที่ ๑๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๑๗
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สารบัญ

๖๒
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๑๐๙

รางกฎหมายที่นาสนใจ
 • รางพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการ
  เพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. ....  .................................................................... ๑๐๙

แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ
 • พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
  วาดวยการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑   ........................................................ ๑๑๗

สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหา                                       
ขอกฎหมายที่นาสนใจ
 • คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๒/๒๕๖๑ 
  วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
  เรื่อง ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติสงความเห็นของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ                                                            
  ขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึ่ง (๑)                 
  ประกอบมาตรา ๒๖๓ วา รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมา
  ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... มาตรา ๙๑ มาตรา ๙๒ มาตรา ๙๓ มาตรา ๙๔               
  มาตรา ๙๕ และมาตรา ๙๖ มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๗           
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   ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๕ หรือไม ............................................................. ๑๔๗

๘๙ ๑๑๗

A-H-MAC6.indd   GA-H-MAC6.indd   G 11/20/18   3:07 PM11/20/18   3:07 PM

creo




๑๘๑
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สารบัญ

๑๕๕ ๒๐๓
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๑

บทนําบทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

 ปจจุบันประเทศไทยของเราตองเผชิญกับบริบทของสังคมโลกยุคใหมที่มี
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ไมวาจะเปนปญหาทางดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
และความมั่นคง รวมทั้งการที่จะตองหามาตรการและแนวทางในการรับมือกับ
ผลกระทบของปญหา เพื่อฝาฟนใหพนวิกฤติการณปญหาในแตละคร้ังไปใหได 
โดยเฉพาะในที่นี้จะขอกลาวถึงปญหาทางดานเศรษฐกิจซึ่งปจจัยสําคัญอันจะสงผล
กระทบตอเศรษฐกิจทั้งในทางบวกและทางลบน้ัน เกิดจากสถานการณและแนวโนม
ภายนอกและภายในประเทศ ดังนี้
 สถานการณและแนวโนมภายนอก ในอนาคตมีแนวโนมที่จะทวีความซับซอน 
ยากท่ีจะควบคุมหรือคาดการณไดมากข้ึนกวาในอดีต ซึ่งบริบทภายนอกที่สําคัญ
ที่กระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศก็คือ การสรางความสามารถในการแขงขัน 
การสรางความเทาเทียมและการเติบโตอยางมีสวนรวม และการปฏิรูปสถาบัน
ดานเศรษฐกิจ ซึ่งความกาวหนาทางเทคโนโลยีจะมีบทบาทสําคัญในการสรางโอกาสและ
สงเสริมการยกระดับผลิตภาพของภาคเศรษฐกิจ รวมท้ังประสิทธิภาพของหนวยงาน
ภาครัฐมากข้ึน โดยเฉพาะอยางย่ิงเทคโนโลยีการจัดการขอมลูขนาดใหญ (big data) และ
ความสามารถในการนํามาวิเคราะหขอมลูที่มีความซับซอน (data analytics) นอกจากนี้
การแขงขันทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ การแขงขันและแสวงหาโอกาสของการเติบโต
ทางธุรกิจในระดับประเทศและภูมิภาคมีแนวโนมทวีความรอนแรงมากข้ึน ทําใหเกิด
ความรวมมือในระดับระหวางประเทศและภูมิภาคมีความเขมขนและถูกใชเปนเครื่องมือ
ในการตอรองและสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจของแตละประเทศ  

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

การปฏิรูปประเทศ
ด้านเศรษฐกิจ

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

บันปร
ปลงอ

มทลกยคใหมที่

1-3-MAC6.indd   11-3-MAC6.indd   1 11/20/18   3:09 PM11/20/18   3:09 PM

creo




พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๒ จุลนิติ

“การปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ”

 สวนสถานการณและแนวโนมในประเทศ ซึง่มผีลกระทบตอการเพิม่ขดีความสามารถ

ในการแขงขันและการสรางความเทาเทยีมและการเติบโตอยางมีสวนรวม และการปฏิรปู

สถาบันดานเศรษฐกิจที่สําคัญก็คือ ปญหาความเหลื่อมลํ้าหลากหลายมิติ ทั้งในดาน

ความเหลื่อมลํ้าเชิงพื้นที่ทําใหขาดโอกาสในการเขาถึงโครงสรางสาธารณูปโภคพื้นฐาน

หรือบริการภาครัฐที่สําคัญ รวมทั้งขาดโอกาสในการเขาถึงแหลงทุนเพื่อสรางรายได

และการเขาถึงบริการทางการเงิน ประชาชนในพื้นที่จึงประสบปญหาความยากจน

และความเหลื่อมลํ้าทั้งดานโอกาสและรายได ยิ่งไปกวานั้น สภาวะการแขงขันกับคูคา

ตางประเทศมีความรุนแรงขึ้น ในขณะที่ศักยภาพดานเทคโนโลยีของไทยยังพัฒนา

ไปไมทัดเทียมกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมถึงการสรางองคความรู การกระจาย

ความรู และการใชประโยชนจากผลผลิตความคิดสรางสรรคไดไมเต็มเม็ดเต็มหนวย 

ประกอบกับประเทศไทยยังมีการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาในระดับต่ําเมื่อเทียบกับ

ประเทศเพื่อนบานในภูมิภาคเดียวกันและประเทศที่เปนผูนําดานการวิจัย นอกจากนี้ 

กลไกและกระบวนการในการกาํหนดและขับเคลือ่นนโยบายพัฒนาประเทศ (Policy Cycle) 

ผานระบบราชการยังไมมีประสิทธิภาพ ไมสามารถนําไปสูประสิทธิผลของนโยบาย

ไดอยางเต็มที่ ซึ่งเปนผลจากระบบการกําหนดนโยบาย (Policy Formulation) การนํา

นโยบายไปปฏิบัติ (Policy Execution) และการติดตามและประเมินผลนโยบาย 

(Policy Monitoring and Evaluation) ยังมีลักษณะเปนเสนตรงโดยมิไดมีลักษณะ

ที่ครบวงจร  

 ดวยสภาพปญหาและอปุสรรคดงักลาวขางตน รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย

พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๘ ฉ. ดานเศรษฐกิจ จึงไดมี

เจตนารมณในการที่จะขจัดปญหาและอุปสรรค โดยการกําหนดใหมีการเสริมสราง

ความสามารถในการแขงขนัของประเทศเพือ่ใหประเทศชาตแิละประชาชนไดรบัประโยชน

จากการเขารวมกลุมเศรษฐกิจตาง ๆ อยางยั่งยืน โดยมีภูมิคุมกันที่ดี ตลอดจนสราง

กลไกเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการนําความคิดสรางสรรคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

มาใชในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ปรับปรุงระบบภาษีอากรใหมีความเปนธรรม

ลดความเหลื่อมลํ้า เพิ่มพูนรายไดของรัฐดานตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ และปรับปรุง

ระบบการจัดทําและการใชจายงบประมาณใหมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล รวมทั้ง

สรางกลไกเพื่อสงเสริมสหกรณและผู ประกอบการแตละขนาดใหมีความสามารถ

ในการแขงขันอยางเหมาะสม และสงเสริมการประกอบวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจ

ทีเ่ปนมติรตอสิง่แวดลอม รวมทัง้สรางกลไกเพิม่โอกาสในการทาํงานและการประกอบอาชพี

ของประชาชน 

รง

ั้ง

ถ

จ

พพพพ
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๓

บทนําบทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

 ดังนั้น การขับเคล่ือนประเทศใหพัฒนาไปขางหนาไดอยางเปนข้ันตอนจนเกิด
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการปฏิรูปประเทศ
ดานเศรษฐกิจ โดยมุงใหเกิดการสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง เกิดการ
กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสูเศรษฐกิจระดับฐานราก และเรงความเร็วในการยกระดับ
การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอยางจริงจัง ผานการปฏริปู ๓ ดานหลกั ประกอบดวย 
ดานที ่๑ การเพิม่ความสามารถในการแขงขนัของประเทศ ดานที ่๒ การสรางความเทาเทยีม
และการเติบโตอยางมีสวนรวม และดานท่ี ๓ การปฏิรูปดานสถาบันเศรษฐกิจ เมื่อการ
ดําเนินนโยบายเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจดังกลาวบรรลุผลก็จะสงผลให
การปฏิรูปประเทศเปนไปไดอยางย่ังยืนและครอบคลุมทุกมิติ ตลอดจนเกิดการพัฒนา
ประเทศและนําพาไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนอยางแทจริงตอไป
 เพือ่ใหไดรบัทราบถงึเจตนารมณของทีม่า แนวความคดิ หลกัการ และสาระสาํคัญ
ของการปฏิรปูประเทศดานเศรษฐกจิ โดยเฉพาะเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับประสบการณ
ของนานาอารยประเทศ รวมทั้งสภาพปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ตลอดจนแนวทาง
แกไขและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ที่จะเปนประโยชนตอการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ 
ทางกองบรรณาธิการวารสารจุลนิติจึงไดดําเนินการสัมภาษณเพื่อรับฟงความคิดเห็น
ทางวิชาการ ตลอดจนทรรศนะและขอเสนอแนะอนัจะเปนประโยชนตอการปฏริปูประเทศ
ดานเศรษฐกิจ ในประเด็นเรื่อง “การปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ” จากผูทรงคุณวุฒิ
ทีม่คีวามรูความเชีย่วชาญ อนัประกอบดวย ดร.ประสาร  ไตรรตันวรกลุ ประธานกรรมการ
ปฏิรปูประเทศดานเศรษฐกจิ อดตีผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย และนายอสิระ วองกศุลกจิ 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ กรรมการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ และประธาน
อาวุโสหอการคาไทย
 ทั้งนี้ เพื่อเปนขอมูลทางวิชาการอันจะเปนประโยชนตอวงงานดานนิติบัญญัติ
ของสภานติบิญัญตัแิหงชาตแิละประชาชนผูมคีวามสนใจโดยทัว่ไป ซึง่ทานผูอานสามารถ
ติดตามและศึกษารายละเอียดในเรื่องดังกลาวไดในจุลนิติฉบับนี้. 
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๔ จุลนิติ

“การปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ” 

เมื่อวันศุกรที ่๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
ณ อาคารชิดลมทาวเวอร  

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

๑ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ, อดีตผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย.

ดร.ประสาร  ไตรรัตนวรกุล๑

“การปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ”

จลุนติ ิ: ขอทราบถงึเหตแุละปจจยัสาํคญัทีจ่ะตอง
มีการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ รวมทั้งแนวทาง
ในการแกไขสภาพปญหาอุปสรรคดงักลาวของบานเมอืง
ในระยะที่ผานมา

ดร .ประสาร  ไตรรัตน วรกุล  :  นับตั้ งแต 
ประเทศไทยเร่ิมมแีผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัที ่๑
เศรษฐกิจไทยเติบโตมากกวา ๑๐ เทา ระบบเศรษฐกิจการเงิน
มี เสถียรภาพ ยืดหยุ น และทนทานต อแรงเสียดทานได ดี
ในระดับหนึ่ง และเมื่อพิจารณาในแตละกลุมจะเห็นวา ในภาพรวม
ภาคเอกชนไทยแข็งแกรงขึ้น มาตรฐานชีวิตและความเปนอยู 
ของคนไทยดีขึ้น และคนสวนใหญพนจากความยากจน โดยรวม
อาจกลาวไดวา ผลของการพัฒนาเศรษฐกิจที่ผานมาอยูในระดับ
ที่นาพอใจ ชวยยกระดับประเทศไทยใหอยูในกลุมประเทศที่มี
รายไดปานกลาง จากที่เคยมีฐานะยากจนที่สุดแหงหนึ่งในภูมิภาค 

แมการพัฒนาที่ผานมาจะชวยใหประเทศไทยกาวหนา
ในหลายดาน แตคงปฏิเสธไมไดวา ปจจุบันประเทศไทยตองเผชิญ
กับปญหาเชิงโครงสรางหลายเรื่อง อาทิ 

๑. ศกัยภาพการเตบิโตทีล่ดลง โดยในชวงกอนป ๒๕๔๐ 
ประเทศไทยเคยเติบโตเฉล่ียประมาณรอยละ ๙ และชวงป
๒๕๔๓ - ๒๕๕๖ เติบโตเฉลี่ยประมาณรอยละ ๔ แตในชวงหลายป
ที่ผานมาความเติบโตกลับลดลงตํ่ากวารอยละ ๔ สวนหนึ่งเปนผล
มาจากการพัฒนาที่มุงเนนปริมาณมากกวาคุณภาพ การพัฒนา
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๕

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ดานคุณภาพมีนอยหรือไมเกิดผลเต็มที่ ทั้งในดานคุณภาพคน กฎระเบียบ โครงสรางพ้ืนฐาน 
และวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ขณะเดียวกันความสามารถในการดึงดูดการลงทุน
โดยตรงจากตางประเทศ (FDI) ตํ่าลง ซึ่งสวนหนึ่งสะทอนถึงความเชื่อมั่นในโครงสรางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยและบรรยากาศการดําเนินธุรกิจลดลง และประกอบกับมปีระเทศคูแขงดงึดดูการลงทนุ
เพิ่มมากขึ้นดวย 

 ๒. ปญหาความเหลื่อมลํ้าในหลายมิติ ทั้งความเหลื่อมลํ้าในดานเศรษฐกิจและรายได 
และโอกาสของคนเมืองกับคนในพื้นที่หางไกล กรุงเทพกับตางจังหวัด หรือคนรวยกับคนจน และดาน
ความสามารถในการแขงขันระหวางผูประกอบการรายเล็ก-รายใหญ ผลประโยชนทางภาษีสําหรับ
ผูประกอบการรายใหญและรายเล็ก รวมทั้งโอกาสการเขาถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพทั้งการศึกษา
และสาธารณสุข รวมทั้งโครงสรางพื้นฐานยังมีความแตกตางกันมากในระหวางกลุมตาง ๆ สงผล
ใหศักยภาพการสรางอาชีพและรายไดของคนกลุมตาง ๆ แตกตางกันมาก  

๓. ปญหากลไกและบทบาทภาครัฐที่ไมเอื้อตอการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การทํางานของ
หนวยงานภาครัฐขาดการบูรณาการ ทําใหนโยบายหลายเรื่อง อาทิ การเพ่ิมผลิตภาพการผลิต
และการพัฒนานวัตกรรมการชวยเหลือคนจน การพัฒนาและสงเสริม SMEs มีการจัดสรรงบประมาณ
และดําเนินการผานหลายหนวยงาน แตประสิทธิผลเชิงนโยบายกลับตํ่าลง นอกจากนี้ ปญหากฎหมาย
และกฎระเบียบที่มีจํานวนมาก ลาสมัย ขาดการปรับปรุง รวมทั้งมีชองโหวจากการใชดุลยพินิจ 
เปนสวนหนึง่ทีท่าํใหปญหาการคอรรปัชนัรนุแรงขึน้ ซึง่มีผลใหตนทนุการดาํรงชวีติและการดาํเนนิธรุกจิ
สูงขึ้น หากปญหาเหลานี้ไมไดรับการแกไขจะเหนี่ยวรั้งความกาวหนาของประเทศในทุกดาน ไมวาดาน
เศรษฐกิจ ดานสังคมและอื่น ๆ ดวย 

หากมองไปขางหนา ภายใตบรบิทสังคมและเศรษฐกิจทีไ่มเหมือนเดิม และมีความทาทายใหม ๆ
ไมวาจะเปนความกาวหนาทางเทคโนโลยีอยางพลิกโฉมซึ่งจะเปลี่ยนพฤติกรรมของคน และรูปแบบ
การทําธรุกจิ (business model) งานหลายอยางไดเริม่หายไป ตวัอยางเชน ในภาคการเงิน เดมิธนาคาร
พาณิชยเคยแขงขันกันเปดหรือขยายสาขา แตปจจุบันประชาชนสามารถทําธุรกรรมผานโทรศัพท
มือถือได จึงเริ่มเห็นการทยอยปดสาขาของธนาคารพาณิชย หรือในอุตสาหกรรมการพิมพที่ไดรับ
ผลกระทบจากส่ือในโลกออนไลน ทําใหนิตยสารเปนจํานวนมากตองทยอยปดตัวลง และในอนาคต
งานหลายอยางอาจจะถูกแทนท่ีดวยระบบอัตโนมัติ โอกาสท่ีคนซ่ึงใชทักษะแบบเดิม ๆ จะตกงาน
มีมากขึ้น แตในขณะเดียวกันระบบอัตโนมัติและดิจิทัลก็สรางโอกาสสําหรับงานทักษะสูงเพิ่มข้ึน 
ซึ่งการเตรียมคนและรูปแบบทางธุรกิจที่ตอบโจทยบริบทใหมก็เปนเรื่องสําคัญในลําดับตน ๆ ที่สําคัญ
การเปล่ียนแปลงระยะตอไปเกิดข้ึนในอัตราที่เร็วขึ้นกวาเดิม เพราะมีการผสมผสานของเทคโนโลยี
หลากหลายสาขาเปนปจจัยเรง (technology convergence) ขณะที่บริบทเศรษฐกิจการเมืองโลก
จะซับซอนขึ้นภายใตกระแสโลกาภิวัตนที่เขมขน กติกาและมาตรฐานสากลจะเขมงวดขึ้น ทั้งทางดาน
การคาการลงทุน สิทธิมนุษยชน อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

นอกจากนี้ การกาวเขาสู สังคมผู สูงอายุยอมทําใหแรงงานหายากขึ้นและคาแรงแพงขึ้น
อยางหลกีเลีย่งไมได รวมทัง้เปนความเสีย่งตอภาระงบประมาณและความยัง่ยนืทางการคลงัของกองทนุ
ดานประกันสังคม การออม และการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศดวย 
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“การปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ” 

 จุลนิติ : ขอทราบแนวทางการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ เม่ือพิจารณา
เปรียบเทียบกับประสบการณของตางประเทศที่ประสบความสําเร็จนั้น มีแนวทาง
การดําเนินการอยางไร

ดร.ประสาร ไตรรตันวรกลุ : จากประสบการณของตางประเทศ ขอยกตัวอยางกรณี
ของประเทศจีน ในชวงป ค.ศ. ๑๙๖๐ ประเทศจีนประสบกับปญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา
เกิดทุพภิกขภัย และภาวะเศรษฐกิจชะงักงัน ทําใหเกิดการแสวงหาแนวทางการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น 
ในป ค.ศ. ๑๙๖๒ เติ้ง เสี่ยวผิง ซึ่งดํารงตําแหนงผูนําสูงสุดแหงสาธารณรัฐประชาชนจีนในชวงสมัย
นั้น ไดกลาวปราศรัยชี้นําแนวทางการฟนฟูเศรษฐกิจ โดยมีขอความตอนหนึ่งวา “แมวไมวาจะสีอะไร 
ขอใหจับหนูไดเปนพอ” นํามาสูการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวนโยบาย ๔ ทันสมัย ในป ค.ศ. ๑๙๗๘ 
เพื่อมารองรับการพัฒนาจีนใหทันสมัย โดยมีหลักการพื้นฐาน ๔ ประการ คือ 

(๑) การปฏริปูและพฒันาเศรษฐกจิ โดยดําเนนิการปรบัปรงุและพัฒนาเศรษฐกจิ ดวยการพัฒนา
ทางดานเกษตรกรรม พลังงาน คมนาคม การศึกษา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และเปดใหตลาดเขา
มามีบทบาทมากขึ้น 

(๒) การเปดประเทศ โดยใหความสําคัญกับการติดตอหรือขยายการแลกเปล่ียนทางเศรษฐกิจ
และเทคโนโลยีกับตางประเทศ โดยเฉพาะกับประเทศทุนนิยม 

(๓) การสรางสรรคอารยธรรมทางจิตวิญญาณ คือ อุดมการณ คุณธรรม และวินัยปฏิบัติ 
 (๔) การสรางสรรคประชาธิปไตยแหงสังคมนิยม คือ การสรางสรรคระบบกฎหมาย

แหงสังคมนิยมอยางแนนแฟน เพื่อใหประชาธิปไตยแหงสังคมนิยม เปนทั้งระบอบการเมืองและระบบ
กฎหมาย นํามาซึ่งความเสมอภาค ความสามัคคี และการชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

จากแนวคิดเศรษฐกิจดังกลาว เปนการเปลี่ยนแนวการพัฒนาเศรษฐกิจจากเดิมท่ีเปนระบบ
ศูนยรวมมาสูระบบเปดเสรีทางเศรษฐกิจตั้งแตป ค.ศ. ๑๙๗๘ เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยางมากมาย 
ซึง่มตีัง้แตการคา การลงทุนจากตางประเทศ การเปดพืน้ทีท่างเศรษฐกิจตลอดแนวชายฝงดานตะวันออก
และเขตเศรษฐกิจพิเศษ การสงนักเรียนและนักศึกษาไปศึกษาตอตางประเทศ การเปดรับวิทยาการ
ดานตาง ๆ  เพ่ือเรยีนรูระบบบริหารจัดการอนักาวหนาและเทคโนโลยใีหม ๆ  จากตางประเทศ การพัฒนา
เศรษฐกิจของ เติ้ง เสี่ยวผิง มีแนวทางท่ีชัดเจน โดยรัฐบาลจีนภายใตการนําของพรรคคอมมิวนิสต
เปนสถาบันเดียวที่มีอํานาจในการควบคุมและกําหนดทิศทางเศรษฐกิจในเรื่องตาง ๆ เชน การกําหนด
ราคาคาจาง การตรวจสอบสินคานําเขาและการลงทุนจากตางประเทศ และการอนุญาตใหบริษัท
ในประเทศสงออกสินคาไปยังตางประเทศ เปนตน 

 การพัฒนาเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน สงผลใหเศรษฐกิจจีนมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อยางที่ไมเคยปรากฏมากอนนับแตป ค.ศ. ๑๙๗๙ และในป ค.ศ. ๑๙๘๕ เกิดการกอตั้งวิสาหกิจ
ขนาดเล็กระดับทองถ่ินท้ังในเมืองและชนบท จํานวน ๑๒ ลานแหง และเกิดการคา การลงทุน
ตามแนวชายฝงดานตะวันออกและเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อใหตางประเทศเขามาลงทุนโดยเฉพาะ 
นับเปนจุดสิ้นสุดการพัฒนาเศรษฐกิจแบบรวมศูนย ในยุคที่ เหมา เจอตุง เปนผูนําจีน ที่ผานมาจีน
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๗

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ประกาศใชนโยบายขจดัความยากจนตัง้แตป พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยจะทาํใหชาวจนีทีย่ากจนกวา ๔๓ ลานคน 
พนจากความยากจนในป พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายใตนโยบายที่เรียกวา “สังคมนิยมเสี่ยวคัง” รัฐบาลจีน
ไดสงหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของเขาไปยังพื้นที่ชนบทเพื่อหาแนวทางแกปญหาความยากจน ดวยการ
วางแผน ลงมือปฏิบัติจริง และผลักดันโครงการตาง ๆ โดยรัฐบาลพยายามดําเนินการเพ่ือปรับปรุง
สถานการณเศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจ และพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจในภูมิภาคท่ีมีคนยากจน
เปนจํานวนมาก ดวยการสนบัสนนุอตุสาหกรรมตาง ๆ  อาทิ การทองเท่ียว ไฟฟาและพลังงานแสงอาทิตย 
รวมถึงสนับสนุนดานอุตสาหกรรมอีคอมเมิรซ (E-Commerce) และการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
ซึ่งนโยบายขจัดความยากจนของจีนไดรับการยกยองจากองคการสหประชาชาติวาเปนการพัฒนา
แบบยั่งยืน โดยรัฐบาลจีนไดจัดทําโครงการหลากหลายในระยะเวลา ๔ ปที่ผานมา จนประสบผลสําเร็จ 
ลดจํานวนชาวจีนที่ยากจนไดปละกวา ๑๐ ลานคน

ในสวนของประเทศเกาหลใีต นายพล ปารค จงุฮ ีประธานาธบิดขีองเกาหลใีต ในชวงระหวาง
ป ค.ศ. ๑๙๖๑ - ค.ศ. ๑๙๗๙ ไดจัดตั้ง ๔ หนวยงานไวกํากับดูแลเพื่อความมีประสิทธิภาพของการ
พัฒนาเศรษฐกิจ ไดแก

 (๑) คณะกรรมการการวางแผนเศรษฐกิจ (EPB)
 (๒) กระทรวงการคาและอุตสาหกรรม (MTI)
 (๓) กระทรวงการคลัง
 (๔) หนวยขาวกรองกลาง (KCIA)
 โดยในป ค.ศ. ๑๙๖๒ EPB ไดดาํเนนิการตามแผนพฒันา “แผนหาปสาํหรบัการพฒันาของเกาหล”ี

ธนาคารของรัฐบาลถูกจัดตั้งขึ้นเพ่ือชวยในการดําเนินการตามแผนพัฒนาฯ มีการออกกฎหมาย
บังคับใชกับธนาคารเอกชน เพ่ือใหเกิดความมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ แผนหาปสําหรับการพัฒนา
ของเกาหลี รัฐบาลเปนผูมีสวนรวมในการประกอบอุตสาหกรรม งบประมาณของรัฐบาลประมาณ
กวาหน่ึงในสามเปนการลงทุนโดยภาครัฐ และมีสัดสวนท่ีใกลเคียงกับหน่ึงในสามของเงินทุนท้ังหมด
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๘ จุลนิติ

“การปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ” 

ในประเทศ ดงันัน้ ระหวางป ค.ศ. ๑๙๖๓ ถงึป ค.ศ. ๑๙๗๗ รฐัวสิาหกจิในเกาหลมี ีGDP เพิม่ขึน้ในอตัรา
รอยละ ๑๐ ตอป สวนแบงของการสงออกโดยรัฐวิสาหกิจในเกาหลีมี GDP สูงเทียบเคียงกับประเทศ
อินเดียหรือประเทศปากีสถาน สะทอนใหเห็นถึงความโดดเดนในทางเศรษฐกิจของเกาหลีใต

โดยรัฐบาลมีความกาวหนาดวยบทบาทของรฐับาลเกาหลีทีเ่ปน “ผูประกอบการและผูจดัการ” 
และยังสนับสนุนกจิการท่ีดาํเนนิการโดยภาคเอกชน สบืเน่ืองจากนโยบายในการอุดหนุนผูประกอบการ
ภาคเอกชนทีม่ศีกัยภาพท่ีสามารถจะบรรลุเปาหมายระดับสูงของการผลติสินคาคุณภาพเพ่ือการสงออก
หรือผลิตภายในประเทศเพ่ือลดการนําเขา โดยเงินอุดหนุนสวนใหญจากรัฐบาลเปนรูปแบบของการ
เขาถึงสิทธิพิเศษ ทั้งสินเช่ือและเครดิต นอกจากน้ี มีการดําเนินการจัดตั้งกลุมบริษัทขนาดใหญ 
(Chaebol) เชน กลุมบริษัท ฮุนได (Hyundai) แดวู (Daewoo) ซัมซุง (Samsung) โกลสตาร 
(Goldstar) และแอลจี (LG) เปนตน ซึง่สวนใหญเปนบริษทัทีป่ระสบความสําเร็จตามนโยบายของรัฐบาล
ดวยการปลูกฝงคานิยมที่มุ งเนนการสงออก โดยรัฐบาลสามารถรวมผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
ของประเทศและภาคเอกชนในลักษณะที่มีความรูสึกถึงชาตินิยมที่ชวยใหรัฐบาลผลักดันนโยบาย
ดานเศรษฐกิจใหประสบความสําเร็จไดเปนอยางดี สงผลใหเกาหลีใตไดกลายเปนประเทศผูนํา
ดานเศรษฐกิจประเทศหนึ่งในปจจุบัน

จุลนิติ : การปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ ตามที่บัญญัติไว ในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ นั้น มีหลักการและสาระสําคัญอยางไร 
ปจจุบันทานเห็นวามีความกาวหนาเพียงใด และในทรรศนะของทานน้ัน เห็นวาควรมี
การวางกรอบและแนวทางดําเนินการอยางไร การปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ
จึงจะประสบความสําเร็จตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญดังกลาว

ดร.ประสาร ไตรรัตนวรกุล : ในการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจนั้นไดบัญญัติไว
ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๘ ฉ. ดานเศรษฐกิจ คือ  

(๑) ขจัดอุปสรรคและเสริมสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศเพ่ือใหประเทศชาติ
และประชาชนไดรับประโยชนจากการเขารวมกลุมเศรษฐกิจตาง ๆ อยางยั่งยืน โดยมีภูมิคุมกันที่ดี

(๒) สรางกลไกเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการนําความคิดสรางสรรคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใชในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

(๓) ปรับปรุงระบบภาษีอากรใหมีความเปนธรรม ลดความเหล่ือมลํ้า เพิ่มพูนรายไดของรัฐ
ดานตาง ๆ  อยางมปีระสทิธิภาพ และปรบัปรุงระบบการจัดทาํและการใชจายงบประมาณใหมปีระสทิธิภาพ
และสัมฤทธิผล

 (๔) สรางกลไกเพื่อสงเสริมสหกรณและผูประกอบการแตละขนาดใหมีความสามารถในการ
แขงขันอยางเหมาะสม และสงเสรมิการประกอบวิสาหกจิเพือ่สังคมและวสิาหกจิท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
รวมทั้งสรางกลไกเพิ่มโอกาสในการทํางานและการประกอบอาชีพของประชาชน

ภายใตบริบทโลกยุคใหมที่เต็มไปดวยความทาทายใหม ๆ และปญหาเชิงโครงสรางที่กลาว
ขางตน คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ จึงกําหนดเปาหมายหลักของการปฏิรูปไววา
มองไปขางหนาประเทศไทยจะตองมี “การพัฒนาเศรษฐกิจที่แทจริง” กลาวคือ เปนการพัฒนา
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๙

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

เศรษฐกิจที่ไมเนนการขยายตัวเชิงปริมาณสูง แตเปนการพัฒนาลงถึงรากลึก เกิดการเปล่ียนแปลง
เชิงโครงสราง สรางและรักษาเสถียรภาพ จะตองคํานึงถึงการเพิ่มศักยภาพของทุกภาคสวน 
ในระบบเศรษฐกิจ และเปนการพัฒนาที่ใหความสําคัญกับการกระจายผลประโยชนไปสูประชาชน
แตละคนอยางเปนธรรม รวมท้ังจะตองเปนการพัฒนาที่จะชวยใหประเทศกาวหนาไปไดอยางยั่งยืน 
กลาวอีกนัยหนึ่ง คือ เศรษฐกิจไทยตอง “แขงขันได กระจายประโยชนไปสูประชาชน เติบโตยั่งยืน” 
โดยยึดหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจที่แทจริง 

ทั้งนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ ไดแบงประเด็นปฏิรูปออกเปน ๓ ดาน 
ที่สําคัญ ดังนี้

ดานที่หนึ่ง การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหกับทุกภาคสวนในระบบเศรษฐกิจ 
ซึ่งจะเปนเรื่องสําคัญมากทั้งในปจจุบันและอนาคตขางหนา ปรากฏการณที่หลายประเทศซ่ึงเคย
ลาหลังกวาประเทศไทย แตปจจุบันประเทศเหลาน้ันพยายามเรงพัฒนาขีดความสามารถสูงข้ึน
อยางรวดเร็ว ขณะที่ประเทศไทยพัฒนาไดอยางชา ๆ สะทอนวา ถาไมทําอะไรที่เปนการเปลี่ยนแปลง
อยางพลิกโฉมถึงระดับโครงสราง ประเทศไทยอาจเปนประเทศท่ีไมสามารถแขงขนักบัใครได ทีส่าํคญั
ในปจจุบันและแนวโนมในอนาคตประเทศไทยจะตองแขงขันทามกลางขอจํากัดและความทาทาย
ที่เผชิญมากกวาในอดีตที่ผานมา โดยเฉพาะอยางยิ่งการกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุจะสงผลใหวัยแรงงาน
ลดลงตอไปอีก จากที่เร่ิมลดลงไปแลวต้ังแตป ๒๕๕๘ อัตราการพึ่งพิงหรืออัตราสวนการเปนภาระ 
(Dependency ratio) จะสงูขึน้รวดเรว็ คนไทยในวยัทํางาน ๑๐๐ คน ตองดแูลผูสงูอาย ุ๒๖ คนในป ๒๕๖๐ 
แตในอนาคตอีก ๒๐ ป จะตองเล้ียงดูผูสงูอายุเพิม่ขึน้เปน ๕๔ คน นัน่คอืประมาณ ๒ ตอ ๑ และเม่ือรวมถึง
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“การปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ” 

เด็กที่จะตองเล้ียงดู ก็หมายความวาคนคนหน่ึงจะตองมีความสามารถสูง ทางออกเดียวของประเทศ
คือ คนไทย ภาคธุรกิจไทย และภาครัฐไทยตองเกงขึ้น โดยแบงออกเปน ๓ ชวงระยะ คือ ระยะสั้น 
ระยะกลาง และระยะยาว ดังนี้

  (๑) ระยะส้ัน การเพ่ิมผลิตภาพ (Productivity) ในอุตสาหกรรมหลักที่ประเทศไทย 
มีความชํานาญ ๓ อุตสาหกรรม ไดแก อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
และการบริการ (Hospitality) และอุตสาหกรรมอาหาร ซึง่มกีารจางงานรวมกวา ๒๐ ลานคน มากกวา
รอยละ ๖๐ ของการจางงานทั้งหมด ซึ่งในภาพรวมนั้น ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
และยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ไดกําหนดเปนเปาหมายท่ีจะเพ่ิมผลิตภาพโดยเฉล่ียปละไมตํ่ากวา
รอยละ ๓ 

  นอกจากนี้ ยังมีการสรางฐานอุตสาหกรรมใหมที่มีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต
ดวยการตอยอดในอุตสาหกรรมท่ีมีฐานการผลิตอยูแลว คือ อุตสาหกรรมชีวภาพ (Bio-economy) 
อุตสาหกรรมยานยนตไฟฟา (Electric vehicles) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ (Smart 
electronics) อตุสาหกรรมการดูแลสุขภาพ (Health care) รวมถึงอตุสาหกรรมการศึกษา (Education) 
และอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Economy) ที่จะเขามายกระดับศักยภาพแรงงาน ผูประกอบการ 
และอุตสาหกรรมไทย   

  แตอยางไรก็ดี เพ่ือใหอุตสาหกรรมไทยมีความคลองตัว เทาทันการเปล่ียนแปลง 
จําเปนตองมีการพัฒนาและเสริมสรางทักษะบุคลากรในดานตาง ๆ (Retraining) ที่จําเปนตออนาคต 
มีการเพิ่มประสิทธิภาพดวยการใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมและ Big data และมีการ
ปรับปรุงกฎหมายการแขงขันทางการคาเพ่ือสนับสนุนกลไกตลาดเสรีที่เทาทันกับการเปลี่ยนแปลง
รปูแบบการดาํเนนิธรุกจิ รวมท้ังปรบัปรุงกฎระเบียบดานตาง ๆ  ใหเอือ้ตอการลงทุนและการดาํเนนิธรุกจิ 
(Ease of Doing Business: EoDB)

  (๒) ระยะกลาง การรวมกลุมในภูมิภาค (Regional integration) เพื่อขยายตลาดและ
สรางฐานการลงทนุดวยการสรางความเชือ่มโยงกบัประเทศเพือ่นบาน (CLMV) เม่ือรวมกบัประเทศไทย
จะมีขนาดตลาดถึง ๒๓๐ ลานคน และเมื่อรวมบังกลาเทศอีก ๑๖๐ ลานคน จะทําใหตลาดมีขนาด
ถึง ๔๐๐ ลานคน ซึ่งเศรษฐกิจประเทศกลุมนี้เติบโตรอยละ ๖ - ๘ ตอป โดยลดขอจํากัดการรวมตัว 
และเนนการเชื่อมโยงกันผานโครงขายคมนาคมที่จะเอ้ือใหบริษัทขามชาติเลือกใชไทยเปนฐานในการ
บริหารจัดการหวงโซอปุทานของภมูภิาค (Regional supply chain) และชวยใหภาคเอกชนไทยมีโอกาส
ในการขยายกิจการการลงทุนสูตางประเทศมากขึ้น 

  (๓) ระยะยาว การสรางระบบนิเวศดานการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพ่ิมศักยภาพ
การแขงขัน ดวยการปรับปรุง แกไข เพ่ิมเติมมาตรการและปจจัยท่ีเอ้ือใหเกิดความสามารถของ
ผูประกอบการทีเ่ปนกลไกสาํคญัตอการขบัเคลือ่นประเทศทีส่าํคญั ไดแก การจัดระบบนวตักรรมแหงชาติ
ใหมคีวามเชือ่มโยงระหวางการผลติผลงานวจิยัและนวตักรรมตามโจทยของประเทศและความตองการ
ใชงานจริง การคุมครองทรัพยสินทางปญญาของผลงานวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการลงทุนโครงสราง
พื้นฐานใหเอื้อตอการคิดคน การสรางสรรคสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมใหม ไดแก การจัดตั้งศูนยกลาง
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๑๑

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

การวจิยัและพฒันา การจดัตัง้ศนูยกลางการพัฒนาศกัยภาพสตารทอพั (Startup) และวสิาหกจิขนาดเลก็ 
เพือ่ใหปจจยัเหลานีน้าํไปสูการสนบัสนุนใหประเทศไทยกาวเปนศนูยกลางดานนวัตกรรม (Innovation 
Hub) ในภูมิภาค อันเปนการวางรากฐานโครงสรางพื้นฐานทางปญญาที่มีนัยสําคัญตอการกระตุน
ใหเกิดการลงทุนวิจัยและนวัตกรรมไปสูเปาหมายที่รอยละ ๒ ตอ GDP 

ดานที่สอง ความเทาเทียมและการเติบโตอยางมีสวนรวม (Equality & inclusive growth) 
แมทีผ่านมาปญหาความเหลือ่มล้ําและความยากจนเปนประเด็นท่ีถกูหยบิยกขึน้มาแกไขในหลายรัฐบาล 
มีการใชงบประมาณจํานวนมากเพื่อแกปญหานี้ แตปญหากลับรุนแรงขึ้น สวนหนึ่งมาจากการทํางาน
ที่ขาดการบูรณาการ ทั้งดานนโยบาย งบประมาณ และการดําเนินโครงการ ทั้งนี้ เพื่อการลดความ
เหลื่อมลํ้า ขจัดความยากจน และกระจายประโยชนจากการพัฒนาไปสูประชาชนใหทั่วถึงมากขึ้น 
จะชวยใหสังคมมีความสมดุลมากขึ้น และไมทิ้งใครไวขางหลัง โดยหนึ่งในขอเสนอการปฏิรูปสําคัญ 
คอื การจดัตัง้สาํนักงานบรูณาการแกไขปญหาความยากจนและความเหลือ่มลํา้ เพือ่ใหประเทศไทย 
มีหนวยงานหลักในการกําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตรดานความยากจนและความเหลื่อมลํ้า 
รวมทั้ง ทําใหเกิดการขับเคลื่อนไดอยางแทจริง และทําหนาที่เปนกลไกประสานการขับเคลื่อนนโยบาย
โดยหนวยงานปฏิบัติตาง ๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงในประเด็นรวมหรือคาบเก่ียวระหวางหนวยงาน 
(Cross-cutting) คณะกรรมการฯ เห็นวา การมีหนวยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงนับเปนเงื่อนไข
ทีจ่าํเปน แตไมเพียงพอท่ีจะขจัดปญหาความเหล่ือมล้ําทีท่บัซอนในหลายมิตไิด จงึวางแนวทางแกปญหา
ในหลายระดับ ดังนี้ 

  (๑)  ระดับบุคคล การเพิ่มรายไดใหกับประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรและแรงงานไรฝมือ
ที่ยากจนในระดับฐานราก จากขอมูลป ๒๕๕๙ เกษตรกรและแรงงานไรฝมือนั้น มีจํานวนรวมกวา 
๒๓.๖ ลานคน ที่แทบไมมีโอกาสเลื่อนฐานะทางสังคมใหสูงขึ้น จึงควรเพิ่มศักยภาพใหกลุมเกษตรกร 
เชน การเพิ่มผลผลิตใหพื้นที่การเกษตร โดยการพัฒนาระบบการจัดการน้ํา การสงเสริมใหเกษตรกร
ปรับใชความรูสมัยใหมจากขอมูลและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและครอบคลุม และใหการชวยเหลือ
ในเชิงระบบเพื่อรองรับความเสี่ยง และเพิ่มโอกาสทางอาชีพ เพื่อใหเกษตรกรเกงขึ้น (Smart farmer) 
เปนตน และการพัฒนาแรงงานไรฝมือ ทั้งในดานของการพัฒนาฝมือแรงงาน และการจัดการทุน
การศึกษา เพื่อการพัฒนาฝมือและทักษะที่ตรงตามความตองการของภาคเอกชน และสอดคลอง
กับนโยบายดานอ่ืนของประเทศที่สําคัญ ซึ่งเมื่อเกษตรกรและแรงงานมีศักยภาพสูงขึ้น ไมเพียงทําให
รายไดและคุณภาพชีวิตดีขึ้น ยังมีสวนสนับสนุนใหศักยภาพเศรษฐกิจในภาพรวมสูงขึ้นตามไปดวย

  (๒) ระดับชุมชน การสรางชุมชนใหเขมแข็ง ผานการยกระดับการบริหารจัดการ
ของสถาบันการเงินชุมชนเขาสูโครงขายสถาบันการเงินประชาชน การพัฒนาธุรกิจชุมชน โดยการ
สนับสนุนทั้งดานการรวมกลุมสรางเครือขาย การสรางกลไกพัฒนารวมกับภาคเอกชน การจัดตั้ง
แพลตฟอรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-commerce) เพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโตของธุรกิจชุมชน 
สรางการเติบโตทางรายได เพิ่มการเขาถึงตลาดและทรัพยากร และการจัดต้ังกองทุนการลงทุน
เพ่ือสังคม (Social investment fund) เพื่อสนับสนุนเครือขายผูนําชุมชนเพ่ือเปนผูขับเคล่ือน
การพัฒนาอยางตอเนื่องในพื้นที่ 
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“การปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ” 

  (๓) ระดับประเทศ จาํเปนตองมกีารพฒันาหวัเมอืงใหญในภาคตาง ๆ  ควบคูไปกบักรงุเทพฯ
และการจัดสรรงบประมาณเชงิพ้ืนท่ีใหกบัจังหวัดท่ียากจน เพ่ือกระจายความเจรญิไปสูภมูภิาค การสราง
ระบบสวัสดิการพื้นฐานที่จําเปน (Social safety net) การปฏิรูประบบประกันสังคมและระบบภาษี 
นอกจากนี้ เพื่อลดความเส่ียงและเพิ่มศักยภาพดานการคลัง (Fiscal space) แนวทางปฏิรูปที่สําคัญ 
คอื เพ่ิมสัดสวนรายไดจากภาษตีอ GDP ใหสงูข้ึน โดยใหมอีงคกรจดัเกบ็ภาษกีึง่อิสระ (Semi-Autonomous 
Revenue Agency: SARA) การปรับปรุงระบบภาษีในอัตรากาวหนาเพื่อใหกลุมท่ีมีรายไดสูงสุด
มีสวนรับภาษีเพ่ิมข้ึน และขยายฐานการจัดเก็บภาษีไปสูทรัพยสินรูปแบบตาง ๆ นอกจากน้ี จําเปน
ตองปรับระบบบํานาญใหเปนระบบท่ีกาวหนาและครอบคลุมประชาชนทุกกลุมอยางท่ัวถึง และขยาย
ความคุมครองของกองทุนประกันสังคมไปยังกลุมแรงงานนอกระบบและเกษตรกรเพิ่มขึ้น

ดานที่สาม การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ การปรับกลไกและบทบาทของภาครัฐใหพรอม
รับมือกับความทาทายในอนาคตท่ีบริบททางเศรษฐกิจและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยางไมหยุดน่ิง
ซึง่หมายความวา สถาบนัทางเศรษฐกจิจาํเปนตองเปนสถาบันทีม่ชีวีติ พรอมปรบัตวั การปฏริปูสถาบนั
ทางเศรษฐกิจจะเปนปจจัยสําคัญท่ีชวยสนบัสนุนการปฏิรปูทัง้สองดานขางตนใหสมัฤทธิผ์ล เพราะภาครัฐ
เปนผูกําหนดนโยบาย กฎหมาย กฎเกณฑและกติกา ซึ่งจะมีผลตอการสรางแรงจูงใจ และระบบนิเวศ 
(Ecosystem) ที่เอื้อใหเศรษฐกิจสามารถพัฒนาไดเต็มศักยภาพ 

ทั้งนี้ “ระบบสถาบันดานเศรษฐกิจ” หลายสวนที่เคยออกแบบไวเมื่อหลายสิบปกอนอาจ
ไมสามารถตอบโจทยประเทศภายใตบริบทใหม จึงจําเปนตองปฏิรูปหนวยงานทางเศรษฐกิจ ทั้งที่เปน
ระดบัวางยุทธศาสตร ปฏิบัติ และติดตามผล ใหทันสมัย สอดคลองกับจังหวะการเดินหนาของประเทศ
โดยภาครัฐตองปรับบทบาทจาก “ผูกํากับดูแล” ใหเปน “ผูสนับสนุน” ภาคธุรกิจ และปลอยใหมี
การแขงขันตามระบบตลาดเสรีมากขึ้น

จากการหารือของคณะกรรมการฯ และรับฟงความเห็นจากผูเก่ียวของในเวทีตาง ๆ รวมทั้ง
ขอเสนอปฏิรูปของสภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) แมจะมี
ขอเสนอในหลายเร่ือง แตทศิทางรวมของขอเสนอปฏิรปูสถาบนัดานเศรษฐกจิจะใหนํา้หนักใน ๔ มติิ
สําคัญ คือ 
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มติแิรก ภาครฐัตองคาํนึงถงึ “ประสทิธภิาพ” และ “ความยัง่ยนื” มากขึน้ โดยเรือ่งทีส่าํคญัคอื 
การปฏิรูปกฎหมายเศรษฐกิจใหเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลก และไมเปนอุปสรรคตอการทําธุรกิจ 
ปรับกติกาใหการจัดสรรทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจเปนไปไดอยางคลองตัว ในอนาคตที่เทคโนโลยี 
สรางผลกระทบรุนแรงและสรางการเปล่ียนแปลงอยางฉับพลัน (Disruptive technology) จะทําให
หลายธุรกิจตองเลิกกิจการหรือลมละลาย จึงจําเปนตองทําใหธุรกิจที่ลมแลวสามารถลุกไดเร็ว 
หรือการบริหารสินทรัพยเชิงยุทธศาสตร (Strategic assets) ที่สําคัญของประเทศ เชน คลื่นความถ่ี 
รถไฟ สนามบิน ทาเรอื หรือทางพิเศษตาง ๆ  ซึง่สวนใหญอยูในการดแูลของรฐัวสิาหกจิทีก่ารบรหิารจดัการ
ยังขาดประสิทธิภาพ ตองไดรับการปฏิรูปใหดีขึ้น ไมเชนนั้นจะเปนการ “เสียโอกาสดานการพัฒนา”
และเปน “ตนทุนที่แพงขึ้น” ของประชาชนทุกคน 

มิติที่สอง ตองโปรงใส มีการตรวจสอบจากภาคประชาชนได ซึ่งจะชวยลดปญหาคอรรัปชัน 
ที่เปน “ตนทุนแฝง” ของภาคเอกชนและประชาชนไดดวย 

มิติที่สาม กระจายอํานาจใหทองถิ่นตัดสินใจมากขึ้น เพื่อเปดโอกาสใหทองถิ่นสามารถ
เสนอแนะสิ่งที่ตองการ ซึ่งจะชวยใหการแกปญหามีเจาภาพชัดเจน (Accountability) นอกจากนี้ 
การกระจายอํานาจใหทองถิ่นจะชวยลดความเหล่ือมลํ้าที่การพัฒนามีแนวโนมกระจุกตัวที่สวนกลาง
ลงไดอีกทางหนึ่งดวย 

มิติที่สี่ ประสานความรวมมือกับผูที่เกี่ยวของ ในโลกที่ซับซอน โจทยของประเทศหลายเรื่อง
ยากขึ้น จึงจําเปนที่ภาครัฐตองปรับบทบาทใหมีความรวมมือกับผูที่เกี่ยวของใหมากขึ้นในทุกมิติ 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความรวมมือระหวางสวนราชการ ที่การทํางานยังมีลักษณะแยกสวน ขาดการ
บูรณาการ จนทําใหที่ผานมาตองอาศัยการใชมาตรา ๔๔ เพื่อผาทางตันอยูบอย ๆ หรือ ความรวมมือ
ระหวางภาครัฐกับภาคเอกชน เพื่อใชประโยชนจากจุดแข็งของเอกชนในดานความคิดสรางสรรค 
เทคโนโลยี และระบบงานที่มีประสิทธิภาพคลองตัว โดยเปดโอกาสใหเอกชนมีสวนรวมในการพัฒนา
ประเทศ อาทิ การรวมลงทุนกับเอกชน (PPP) โดยเฉพาะในโครงสรางพื้นฐานที่ประเทศไทยยังมีนอย 
หากทําสําเร็จจะลดภาระดานงบประมาณของภาครัฐไดอีกทางหนึ่ง 

ในเบื้องตนคณะกรรมการฯ ไดกําหนด “เปาหมายปฏิรูปสถาบันดานเศรษฐกิจ” โดยการ
ยกระดับใหมีวงจร Plan-Do-Check-Act หรือ Deming Cycle เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ
ที่ครบถวนและเปนเอกภาพ ซึ่งประกอบดวย ๓ ดาน ไดแก

ดานแรก การปฏิรูปหนวยงานนโยบาย ที่สําคัญ ไดแก การปฏิรูปสํานักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิซึง่ทาํหนาทีว่างยทุธศาสตรหรอืตนหนของประเทศใหสามารถ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ คลองตัวเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกและตอบโจทยของประเทศ
ที่ซับซอนขึ้น สามารถทําหนาที่เปนสมองของประเทศที่สามารถกําหนดวิสัยทัศนภาพรวม (Visionary) 
ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาวไดอยางมีประสิทธิภาพสูง มีทักษะและนวัตกรรมในการจัดทํา
นโยบายที่หลากหลายและตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของโลกไดอยางรวดเร็ว (Innovation) 
และมีการผนึกกําลังของหนวยงาน วางนโยบายและแผน (Synergy of Policy) รวมทั้งการออกแบบ
ประเด็นพัฒนาเชิงบูรณาการท่ีสําคัญ พรอมถายทอดสูการปฏิบัติ ในขณะเดียวกันจําเปนตองเตรียม
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“การปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ” 

ความพรอมดานการดําเนนิงานดวยการรวมมอืกบัสาํนกังานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
เพื่อกําหนดตัวชี้วัดการทํางาน ปรับระบบ การบริหารงาน และพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสม
กับบริบทเศรษฐกิจในระยะตอไป 

  การปฏิรูปหนวยงานดานสถิติและขอมูลแหงชาติ (National data unit) ที่สําคัญ 
คือ สํานักงานสถิติแหงชาติ ใหสามารถพัฒนาระบบขอมูลที่สมบูรณ มีปริมาณเพียงพอ หลากหลาย 
เรียกใชไดรวดเร็ว เปนขอมูลที่สามารถนํามาวิเคราะหไดดวยวิธีการหลากหลายวิธีการ ขึ้นอยูกับวา
ตองการนําขอมูลเหลานั้นไปใชงานดานไหน (Big Data) เพ่ือประกอบการตัดสินใจ ตลอดจนวงจร
นโยบายบนหลักการ PDCA และสนับสนุนการบริหารนโยบายและยุทธศาสตรเพื่อใหทิศทาง
การดําเนินนโยบายถูกตองแมนยําขึ้น 

ดานท่ีสอง การปฏิรูปหนวยงานการคลังและงบประมาณ เพ่ือใหวงจรการดําเนินนโยบาย
เศรษฐกิจมีความคลองตัว มีประสิทธิภาพและยั่งยืนในระยะยาว จําเปนตองปฏิรูปหนวยงานดาน
งบประมาณ เพ่ือใหกระบวนการจัดสรรงบประมาณสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ และปฏริปูนโยบาย การคลงัและภาษ ีเพือ่รองรบัภาระทางการคลังทีใ่นอนาคตจะเพิม่ขึน้
จากการดแูลผูสงูอายุ จงึหลกีเลีย่งไมไดทีต่องเพ่ิมประสทิธิภาพการจดัเกบ็ภาษี การปรบัปรงุระบบภาษี
ในอัตรากาวหนา และขยายฐานการจดัเก็บภาษีไปสูทรัพยสนิรูปแบบตาง ๆ  ซึง่สวนหน่ึงไดกลาวถึงแลว
ในขอเสนอการปฏิรูปดานที่สอง รวมถึงการสรางความยั่งยืนทางการคลังในระยะยาว ดวยการปฏิรูป
ระบบประกันสขุภาพของประเทศ ซึง่ประกอบดวย ๓ ระบบสําคญั คอื (๑) ระบบประกันสงัคม (๒) ระบบ
สวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ และ (๓) ระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาท่ีมีภาระรายจาย
มากข้ึนตามการเขาสูสังคมผูสูงอายุ โดยเฉพาะอยางย่ิงระบบประกันสังคมท่ีจําเปนตองเรงปรับปรุง
เงื่อนไข เชน การปรับอัตราการจายเงินสบทบใหเหมาะสม เปนตน 

  หนวยบริหารสินทรัพยของภาครัฐ โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจซ่ึงเปนผูครอบครองสินทรัพย
ประมาณคร่ึงหน่ึงของภาครัฐใหสามารถดําเนินภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพตามท่ีประชาชนคาดหวัง
ทั้งในดานการบริการ และบริหารสินทรัพยในการเพิ่มมูลคา (Value creation) ไดตามศักยภาพ 
จึงจําเปนตองมีการปฏิรูปใน ๔ มิติสําคัญ ไดแก (๑) แบงแยกหนาที่ของผูกําหนดนโยบาย ผูกํากับดูแล 
และการเปนเจาของใหชัดเจน ไมขัดและไมทับซอนกัน (๒) กําหนดกติการะหวางผูเกี่ยวของตามหลัก
บรรษัทภิบาลที่ดี (Good governance) อาทิ การคัดเลือกกรรมการรัฐวิสาหกิจ มาตรการปองกัน
ประชานิยมที่ไมรับผิดชอบ (๓) การจัดตั้งหนวยงานเจาของ (Ownership entity) ที่ทําหนาที่ปกปอง
รักษาและเพิ่มมูลคาสินทรัพยของรัฐวิสาหกิจแทนประชาชน และ (๔) การกํากับดูแลดวยกลไกตลาด
ที่มีความเทาเทียม (Competitive neutrality) ไมบิดเบือน และดําเนินการอยางมีพลวัตและตอเนื่อง 

ดานที่สาม การปฏิรูปหนวยงานดําเนินการและประเมินผล ทั้งในมิติของ กลไกการ
ดาํเนนิการ (Execution mechanism) งานติดตามและประเมนิผล (Monitoring & evaluation unit) 
และกลไกการเรงกระตุนการดําเนินการ โดยเรื่องที่สําคัญ ไดแก

  หนวยงานขับเคลื่อนนโยบาย (Execution Unit) ใหมีกลไกหรือกระบวนการหรือ
หนวยงาน เพื่อยกระดับการดําเนินการตามแนวทางที่รัฐกําหนดไว อยางเปนระบบ รวดเร็ว 
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และมีประสิทธิภาพ และตองมีการดําเนินการแบบมุงผลสัมฤทธ์ิและประสิทธิภาพเปนสําคัญ 
(Result-Oriented and Efficiency) มีการจัดลําดับความสําคัญของการใชทรัพยากร (Resources 
Match Priority) สรางความรวมมอืระหวางหนวยงานแบบบรูณาการ (Coordination and Integration) 
และมีความรับผิดรับชอบ (Accountability) โดยกระทรวงเศรษฐกิจใหมีหนาที่ดําเนินการจัดทํา 
ขบัเคลือ่น ตดิตาม และตดิตามผลแผนงาน/โครงการ ในลกัษณะภาระหนาทีท่ีเ่กีย่วของ และทาํงานรวมกบั
กระทรวงอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อขับเคลื่อนประเด็นบูรณาการผานองคกรอิสระ และมีองคกรอิสระกลาง
ที่เรียกวา Implementation collaboration Unit: ICU เพื่อทําหนาที่ประสานขับเคลื่อนประเด็น
บูรณาการในลักษณะการอภิบาลผานความรวมมือ (Collaborative Governance) 

  หนวยงานติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation Unit) ใหมีกลไก
เพื่อเพิ่มศักยภาพและความอิสระในการดําเนินการติดตามประเมินผล พรอมท้ังจัดทําขอมูลติดตาม
ประเมินผลใหถูกตอง (Validity) สมบูรณ (Integrity) เชื่อถือได (Reliability) และยอนกลับหรือ
ปอนกลับจนเปนประโยชน ในการปรับปรุงหรือเปนขอมูลตอการจัดทําแผนงาน/โครงการและ
ยทุธศาสตรตอไปได (Relevant Feedback) ตลอดจนเช่ือวาการตดิตามประเมนิผลเปนเครือ่งมอืสาํคญั
ในการปรับปรุงและพัฒนาแผนของตนเอง (Culture of self improvement or development) 
รวมทั้งมีหนวยงานที่ทําหนาที่นําผลการติดตามและประเมินผลยอนกลับเพื่อปรับปรุงแผนในระยะ
ตอไป ตองมีความรวดเร็วและเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของผูใช ในขณะนั้น (Fast and Adaptive) 
อีกทั้งมีระบบตรวจสอบและวัดประสิทธิภาพของระบบประเมินผล (Audit) เพื่อทําใหสามารถนําผล
การประเมินไปใชในการปรับปรุงแผนงาน/โครงการ และยุทธศาสตรในระดับตาง ๆ ไดอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  การปฏิรูปสถาบันดานการเพ่ิมผลผลิต การมาตรฐาน และระบบนวัตกรรมประเทศ 
จากเดิมที่ขาดการประสานงานเช่ือมโยงท่ีมีประสิทธิภาพ ทํางานซํ้าซอน ขาดยุทธศาสตรและ
ขาดนโยบายดานมาตรฐาน นวตักรรม และการเพ่ิมผลิตภาพท่ีเชือ่มโยงกันชดัเจน ทีมุ่งเปาเพือ่การเพิม่
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๑๖ จุลนิติ

“การปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ” 

ขดีความสามารถในการแขงขัน และการคุมครองผูบริโภค และการสรางความเปนธรรม ลดความเหล่ือมลํา้
ทั้งนี้โดยที่การทํางานขาดการใหความสําคัญจากความตองการในตลาดสินคาและบริการ (Demand 
driven) ขณะที่ข อมูลดานมาตรฐานกระจัดกระจาย ขอเสนอการปฏิรูป คือ ใหมีการจัดตั้ง
หนวยงานกลางทําหนาท่ีเช่ือมตอจากยุทธศาสตรชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
สูแนวทางการพฒันาและแนวทางบรหิารจัดการดานการสงเสริมผลติภาพและการมาตรฐานของประเทศ
อยางเปนระบบ เพื่อใหการขับเคล่ือนแผนไปสูการปฏิบัติมีประสิทธิผล รวมท้ังติดตามสถานการณ
และประเมินผลการดําเนินนโยบายและโครงการตาง ๆ ทั้งในระดับประเทศ และรายสาขาการผลิต
และบริการ โดยท่ีในระยะเริ่มแรกตองมีการสรางเครือขายการทํางานรวมกันของกระทรวงที่เกี่ยวของ
ในลักษณะ Single network และการกําหนดการเชื่อมตอบน Single Platform 

  การปฏิรูปสถาบันดานการสงเสริม SMEs เพื่อชวยยกระดับความสามารถของ SMEs 
ยังเปนอีกเรื่องที่สําคัญมาก เพราะกวารอยละ ๙๙ ของผูประกอบการในประเทศไทย คือ SMEs 
คิดเปนสัดสวนการจางงานรอยละ ๘๐ ของทั้งประเทศ ที่ผานมาการใหความชวยเหลือจากภาครัฐ
จะใหนํ้าหนักไปในดานการเขาถึงสินเชื่อเปนสําคัญ เพราะอาจจะสังเกตเห็นไดงาย แตปญหาเรื่อง
ความสามารถในการแขงขันของ SMEs อาจจะซับซอนกวา กลาวอีกนัยหนึ่ง คือ การเขาถึงแหลงทุน
เปนสิ่งที่จําเปนแตอาจไมเพียงพอที่จะชวยให SMEs แขงขันได การชวยเหลือไมควรจํากัดอยูเฉพาะ
การชวยให SMEs สามารถเร่ิมกิจการไดเทานั้น แตจะตองรวมถึงการชวยให SMEs มีศักยภาพ
ที่จะดําเนินกิจการตอไปได โดยเฉพาะในบริบทของโลกยุคใหมที่เปลี่ยนแปลงเร็วและมีการแขงขัน
ทีร่นุแรง ซึง่แนวทางในการปฏริปูสาํคญัจะรวมถงึการปรบัปรงุกฎหมาย กฎระเบยีบ ทีเ่ปนอปุสรรคตอการ
ดําเนินธุรกิจ การปรับบทบาทหนาที่ของสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)
ในการทําหนาท่ีติดตอประสานงานกับหนวยงานดานนโยบาย ปฏิบัติ และพื้นท่ีอยางครบวงจร 
ในลักษณะ one stop service และการพัฒนาระบบขอมูล SMEs เพื่อใชบริหารจัดการนโยบาย
และยุทธศาสตรในการขับเคลื่อน SMEs ไดอยางเหมาะสม
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๑๗

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ดานที่ ๑ : ความสามารถในการ
แขงขัน (Competitiveness)

สวนที่ ๑.๑ : Productivity

> พัฒนาอุตสาหกรรมหลัก  
(ทองเที่ยว, เกษตร, อาหาร)  

 และอุตสาหกรรมที่เติบโตสูง  
(เทคโนโลยีชวีภาพ, อเิลก็ทรอนกิส
อัจฉริยะ, ดิจิทัล, การศึกษา,

  บริการดานสุขภาพ)
> ยกระดับปจจัยสนับสนุน  

อาทิ พัฒนาศักยภาพคน 
 การแขงขัน และเทคโนโลยี

สวนที ่๑.๒ : Regional Integration

> การสงเสริมการคาไรพรมแดน  
เพื่อการสรางอุตสาหกรรม

 เปาหมายในระดับภูมิภาค
> การพัฒนาโครงขายการ 

เชื่อมโยงในภูมิภาค 
> การสรางคลัสเตอรและ 

ศูนยกลาง (Hub) ระดับ 
ภูมิภาค

สวนที่ ๑.๓ : R&D, Innovation 
Ecosystem
> การจัดตั้งศูนยกลางการวิจัย 
    และการพัฒนา
> การปฏิรูปกรมทรัพยสิน
 ทางปญญา
> การจัดตั้งศูนยกลางการพัฒนา 

ศักยภาพผูประกอบการรายใหม
 (Start-up) และวิสาหกิจ
 ขนาดเล็ก

ดานที่ ๒ : ความเทาเทียม 
และการเติบโตอยางมีสวนรวม
(Equality & Inclusive Growth)

สวนที่ ๒.๑ : โปรแกรมเฉพาะ
สําหรับกลุมสําคัญ

> การใหความรู ขอมูลและ
 เทคโนโลยีเกษตรกรรายยอย 

เพื่อเพิ่มผลิตผลและนวัตกรรม
> การพัฒนาการเขาถึงประกันภัย 

พืชผลและสินเชื่อ
> การพัฒนาการชลประทาน
> การจัดตั้ง Centre of  

Excellence ภาคเกษตร
> การพัฒนาคุณภาพแรงงาน 

และแหลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะ

สวนที่ ๒.๒ : การเสริมสราง
พลังอํานาจชุมชน
> การสรางความเขมแข็งใหแก 

ระบบสถาบันการเงินชุมชน
> การพัฒนาธุรกิจชุมชน
> การจัดตั้งกองทุนสําหรับชุมชน 

Social Investment Fund (SIF)

สวนที่ ๒.๓ : Social safety net 
and fiscal space
> หนวยงานบูรณาการแกไข 

ปญหาความยากจนและ
 ความเหลื่อมลํ้า
> ขยายโครงขายการคุมครอง
 ทางสังคม (social safety net),  

การปฏิรูประบบประกันสังคม 
และระบบภาษี

> การจัดทํางบประมาณเชิงพื้นที่
 และความตองการ

ดานที่ ๓ : ปฏิรูปดานสถาบัน
เศรษฐกิจ (Policy, Process &
Institutional Reforms)

สวนที่ ๓.๑ : การปฏิรูปหนวยงาน
นโยบาย

> หนวยวางแผนยุทธศาสตร
> หนวยงานสถิติแหงชาติและ
 หนวยขอมูลแหงชาติ  

(National Data Unit)

สวนที่ ๓.๒ : การปฏิรูปหนวยงาน
การคลังและงบประมาณ
> หนวยงบประมาณ
> การปฏิรูปนโยบายการคลัง/ภาษี
> หนวยบริหารสินทรัพย
> ความยั่งยืนทางการคลัง
 ในระยะยาว

สวนที่ ๓.๓ : การปฏิรูปหนวยงาน
ดําเนินการประเมินผล
> กลไกการดําเนินการ  

(Execution Mechanism)
> หนวยติดตามและประเมินผล
 (Monitoring & Evaluation Unit)
> กลไกการเรง/กระตุน
 การดําเนินการ (Catalyzing)

สรุปขอบเขตในการทํางานของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ 
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๑๘ จุลนิติ

“การปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ” 

 จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอืน่ ๆ  ทีจ่ะเปนประโยชนตอการปฏริปูประเทศ
ดานเศรษฐกิจ

ดร.ประสาร ไตรรัตนวรกุล : ดวยบริบทเศรษฐกิจและสังคมท่ีสามารถเปล่ียนแปลง
อยางรวดเร็วในลักษณะท่ียากจะคาดเดา ขอเสนอปฏิรูปของคณะกรรมการชุดน้ีเปนแนวทาง
เพ่ือการปฏิรูปในกรอบระยะเวลา ๕ ปขางหนา ขอเสนอนี้จึงเนนในภาพใหญ ทิศทางสําคัญ แตยัง
คงความยืดหยุนใหสามารถปรับเปลี่ยนรายละเอียดในการปฏิบัติไดตามความเหมาะสมและจําเปน 
ดวยขอจํากัดของกรอบระยะเวลาในการจัดทําเพียง ๓ เดือน มีการประชุมรวมกันอยางเปนทางการ 
๑๕ คร้ัง และประชุมนอกรอบอีกจํานวนหนึ่ง ยังสามารถนําเสนอไดเพียงครึ่งหนึ่งของความตั้งใจ
ในเบือ้งแรก บางเร่ืองมีความกาวหนา บางเร่ืองยังตัง้ไข แตคณะกรรมการฯ เหน็วาจะชวยใหเหน็แนวทาง
การปฏิรูปในภาพรวม เห็นความเช่ือมโยงของมาตรการในแตละดาน อยางไรก็ดี ยังมีประเด็นที่ตอง
พิจารณาเพิ่มเติมตอในรายละเอียด ดังนี้ 

(๑) ขอเสนอเหลานี้ยังตองนําไปหารือและรับฟงความคิดเห็นจากผู เกี่ยวของเพิ่มเติม 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง คณะกรรมการยุทธศาสตรทั้ง ๖ ดาน และคณะกรรมการปฏิรูปชุดอื่นที่มีแผนงาน
คาบเกี่ยวกัน 

 (๒) ตัวเลขงบประมาณท่ีปรากฏในเอกสารเปนขอเสนอเบื้องตนจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
ซึ่งเปนการประเมินโดยคราว ๆ โดยคณะกรรมการฯ ยังไมไดพิจารณาในรายละเอียด หรือเห็นชอบ
ตามที่เสนอ 

 (๓) ขอเสนอการปฏิรูปดานที่ ๓ ที่เกี่ยวของกับสถาบันเศรษฐกิจ เปนขอเสนอที่เนนการปฏิรูป
ในสวนของกระบวนการทํางาน (Process) ขณะที่การปฏิรูปในสวนของโครงสราง (Structure) ซึ่งเปน
สวนสําคญัยงัมกีารกลาวถึงจาํกดั เนือ่งจากเกีย่วของกับหลายหนวยงาน ซึง่ตองใชเวลาในการกลัน่กรอง
ความคิดและหาแนวทางรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป 

(๔) การกาํหนดตัวช้ีวดั เพ่ือวัดความคบืหนาและความสาํเรจ็ของการปฏริปูในบางเร่ืองไมสามารถ
ระบุเปนตัวเลขใหชัดเจนได หรือในกรณีที่ระบุได ก็จําเปนตองตีความหมายอยางเขาใจในสาระดวย 

ขอเสนอปฏิรูปในรายงานชุดนี้สวนใหญไมใชเรื่องใหม เปนประเด็นปฏิรูปที่ผูเกี่ยวของท่ีหวังดี
ตอบานเมืองไดปูทางไว ไมวาจะเปนนักวิชาการ สมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ สมาชิกสภาขับเคลื่อน
การปฏริปูประเทศ ไดวเิคราะห ศกึษา กลัน่กรองไวแลว อยางไรกด็ ีประสบการณทีผ่านมาชีว้าการกาํหนด
เรื่องที่ปฏิรูปโดยลําพังเปนสิ่งไมยาก แตการแสวงหาหนทางและการขับเคล่ือนใหเกิดขึ้นจริงเปนเรื่อง
ที่ทาทาย ซึ่งคณะกรรมการฯ เห็นวาปจจัยสําคัญที่ชวยใหการปฏิรูปเศรษฐกิจประสบผลสําเร็จ
มี ๔ ปจจัย ไดแก 

(๑) จังหวะเวลาที่เหมาะสม คณะกรรมการฯ เห็นวาสถานการณบานเมืองในปจจุบันเอื้อให
การปฏิรปูตาง ๆ  เกิดข้ึนได กลาวคอื รฐับาลและประชาชนสวนใหญเห็นความสาํคัญ และใหการสนับสนนุ 
ประกอบกับสถานการณเศรษฐกิจโดยรวมมีแนวโนมคอนขางดีที่จะเอื้อใหเกิดการปฏิรูปเศรษฐกิจ 
ประเภทที่อาจมีความเจ็บปวดในระยะสั้น แตใหผลประโยชนในระยะยาว หรือมี short-term pain 
แตจะให long-term gain มีโอกาสสําเร็จได และหวังวาผูที่เกี่ยวของจะไมทิ้งโอกาสท่ีจะสราง
ความเปลี่ยนแปลงใหบานเมืองดีขึ้น 

4-26-MAC6.indd   184-26-MAC6.indd   18 11/21/18   3:19 PM11/21/18   3:19 PM



พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๑๙

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

(๒) การบริหารการเปล่ียนแปลงอยางมีประสิทธิภาพ มีความสําคัญ โดยเฉพาะอยางย่ิง 
ในสภาวะท่ีประเทศมีปญหาที่ตองแกไขหลายสิบเรื่อง ขณะที่โอกาสผลักดันใหเกิดการเปล่ียนแปลง
อาจมีไมมากนัก จึงตองเลือกปฏิรูปในเรื่องสําคัญที่สามารถสรางผลกระทบในวงกวาง ซึ่งมักไมใช
เรือ่งทีท่าํกนัไดในภาวะปกต ิคณะกรรมการฯ จงึเลอืกปฏริปูเศรษฐกจิใน ๓ ดานสาํคญัดงัทีก่ลาวไวแลว 

(๓) ผูนาํตองเขาใจปญหา และตองกลาตัดสินใจในเร่ืองทีย่าก อกีทัง้ตองมศีลิปะในการชกัจงู
โนมนาวผูมีสวนไดสวนเสียใหเห็นถึงความจําเปนของการปฏิรูป รวมทั้งเมื่อเห็นตางก็ตองสามารถ
โนมนาว หรือชักจูงใหทุกฝายสามารถยอมรับแนวทางการปฏิรูปที่รวมกันได 

(๔) การปฏริปูจะสาํเรจ็จาํเปนตองไดรบัแรงสนบัสนนุจากผูมสีวนไดเสยี (Stakeholders) 
เมื่อพิจารณาขอเสนอในรายละเอียดจะเห็นวา การปฏิรูปเศรษฐกิจไมสามารถทําใหสําเร็จโดยลําพัง 
จาํเปนตองเชือ่มโยงและอาศยัการปฏริปูประเทศในดานอืน่ ๆ  สนบัสนนุดวย เชน การปฏริปูดานสถาบนั
ทางเศรษฐกจิ จาํเปนตองอาศยัการปฏริปูกฎหมาย และการปฏริปูการบรหิารราชการแผนดนิ ในขณะที่
การปฏิรูปเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจจําเปนตองอาศัยการปฏิรูปการศึกษา และสอดคลอง
กับยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขันดานการแขงขัน หรือในการปฏิรูป
เพื่อลดความเหล่ือมลํ้าจําเปนตองอาศัยการกระจายอํานาจในภูมิภาค เปนตน และที่สําคัญ คือ
แรงสนับสนนุจากประชาชน ผูซึง่ตระหนกัวาการปฏริปูประเทศเปนสวนหนึง่ของหนาทีพ่ลเมอืง ไมใช
หนาท่ีของคนใดคนหน่ึง หรอืคณะกรรมการชุดใดชดุหนึง่ แตเปนหนาท่ีของประชาชนทุกคนท่ีแตละคน
จะตองชวยกันปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหบานเมืองนี้ดีขึ้น 
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“การปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ” 

วันพฤหัสบดีที ่๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
ณ หองรับรองสมาชิก ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑
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๑สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ และประธานอาวุโสหอการคาไทย.

นายอิสระ  วองกุศลกิจ๑

“การปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ”

จุลนิติ : ขอทราบถึงเหตุและปจจัยท่ีสําคัญ
ที่จะตองมีการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ รวมท้ัง
แนวทางในการแกไขสภาพปญหาอุปสรรคดังกลาว
ของบานเมืองในระยะที่ผานมา

นายอิสระ  วองกุศลกิจ  :  การท่ีประเทศไทยมี
ความจาํเปนทีจ่ะตองมกีารปฏริปูประเทศดานเศรษฐกจิ นัน้ เหน็วา
มีที่มาทั้งจากเหตุและปจจัยภายในประเทศและเหตุและปจจัย
ภายนอกประเทศ ดังนี้

 ประการแรก ความเหล่ือมลํ้าดานโอกาสและรายได 
การติด “กบัดกัรายไดปานกลาง” (Middle Income Trap) ของไทย 
ซึ่งกับดักรายไดปานกลาง หมายถึง สภาวะของประเทศที่สามารถ
พัฒนาจากประเทศรายไดตํ่าไปเปนรายไดปานกลางไดสําเร็จ
แตการยกระดับรายไดของประเทศติดอยูในฐานะรายไดปานกลาง
ตอไปอีกหลายทศวรรษ และยังไม มีแนวโนมที่จะยกระดับ
กลายเปนประเทศรายไดสูงได คือไมสามารถเพิ่มรายไดประชากร
สวนใหญได ทั้งนี้ เกณฑการจําแนกประเทศตามระดับรายไดนั้น
ไดถกูกาํหนดโดยธนาคารโลก ซึง่มกีารทบทวนเกณฑแบงกลุมทกุป
โดยเกณฑในป ๒๕๖๐ ไดกาํหนดใหประเทศทีม่รีายไดสงูตองมรีายได
ตอหัวสูงกวา ๑๒,๒๓๕ ดอลลารสหรัฐ ซึ่งจากขอมูลดังกลาว
พบวาประเทศไทยไดเลือ่นฐานะเปนประเทศรายไดปานกลางตัง้แต
ป พ.ศ. ๒๕๑๙ อยางไรกต็าม รายไดตอหวัของไทยในป พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ยงัอยูที ่๕,๖๔๐ ดอลลารสหรฐั กลาวคอื ไทยตดิอยูในฐานะประเทศ
รายไดปานกลางมาแลวกวา ๔๐ ป 
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จุลนิติ

ทั้งนี้ จากการศึกษาโครงสรางเศรษฐกิจพบวาไทยมีปจจัยสําคัญที่สงผลใหติดกับดักรายได
ปานกลางเปนเวลานานก็คือ ประสิทธิภาพการผลิตในภาคเกษตรซ่ึงเปนประชากรสวนใหญ
ของประเทศกวา ๔๐% ของประชากร ซึ่งจากขอมูลพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจสําคัญของไทย
พบวา ไทยมีพืน้ทีก่ารเกษตรจาํนวน ๑๔๙ ลานไร แบงเปนพืน้ทีป่ลกูขาวจํานวน ๗๑ ลานไรหรอืครึง่หนึง่ 
ซึง่เปนจาํนวนมากทีส่ดุ รองลงมาคือยางพารา ๒๐ ลานไร ในทางตรงกันขามหากพิจารณาเปรียบเทียบ
ขอมูลมูลคาของพืชเศรษฐกิจตอพื้นที่ (ดอลลารสหรัฐตอเฮกตาร) พบวาในบรรดาพืชดังกลาวนั้น
ที่ประเทศไทยปลูกเปนพืชที่มีมูลคาตอพื้นที่ตํ่าดวย เนนที่พืชที่มีมูลคานอย การปรับ Zoning 
การเกษตรจึงมีความจําเปน

นอกจากนี ้การเพิม่ประสทิธภิาพของแรงงานไทย (Labour Productivity) กย็งัอยูในระดบัตํา่
เมื่อเทียบกับหลายประเทศท่ีเปนคูแขงขัน โดยประสิทธิภาพของแรงงานไทยในภาคเกษตรอยูที ่
๖,๓๔๖ ดอลลารสหรัฐตอคนตอป ในขณะที่ประสิทธิภาพของแรงงานประเทศมาเลเซียในภาคเกษตร
อยูที่ ๓๐,๕๕๗ ดอลลารสหรัฐตอคนตอป ซึ่งสูงกวาไทยเกือบ ๕ เทา และประสิทธิภาพของแรงงาน
ประเทศออสเตรเลียในภาคเกษตรอยูที่ ๘๕,๕๑๒ ดอลลารสหรัฐตอคนตอป ซึ่งสูงกวาไทยถึง ๑๓ เทา
ตัวอยางเชน การตัดออยเขาโรงงานปริมาณ ๗๕๐ ตันตอวัน ประเทศไทยจะตองใชคนตัดออย
มากถึง ๖๒๐ คน ในขณะที่ออสเตรเลียใชคนงานเพียง ๖ คน 

ดังนั้น เพื่อเปนแกไขปญหาอุปสรรคดังกลาว ภาครัฐจึงควรเสริมสรางความเขมแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานรากและจัดสรรทรัพยากรอยางท่ัวถึง โดยเฉพาะอยางย่ิงในภาคเกษตรซ่ึงเปน
ภาคเศรษฐกิจสําคัญของไทย แม GDP ภาคเกษตรจะมีสัดสวนเพียงรอยละ ๙ ของรายได GDP 
ประเทศ แตก็เกี่ยวของกับคนจํานวนมากถึงเกือบรอยละ ๔๐ ของแรงงานทั้งประเทศ และยังมีโอกาส
ในการพฒันาไดอกีมาก อาท ิการยกระดบัรายไดเกษตรกรดวยการเสรมิสรางความรูในการใชเทคโนโลยี
เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิต การพัฒนาแหลงนํา้และการชลประทานเพ่ือการเกษตรในรูปแบบบริหาร
จัดการนํ้าแบบบูรณาการทั้งระบบ การจัดตั้ง Centre of Excellence สําหรับภาคเกษตร เพื่อให
ความรูบมเพาะเกษตรกรใหเขาถึงองคความรูในเชิงปฏิบัติ การสรางแรงงานคุณภาพ สงเสริม Smart 
Farmer และ Precision Farming โดยนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในการเกษตรสมัยใหม 
(Modern Farm) และสงเสริมการใชพื้นที่เพาะปลูกขาวในเขตที่เหมาะสม เพราะจากการศึกษาพบวา
มีพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกขาวอยูประมาณ ๔๔ ลานไร ในขณะท่ีมีพื้นที่เหมาะสมนอยหรือ
ไมเหมาะสมเลยประมาณ ๒๗ ลานไรที่ควรจะเปลี่ยนไปปลูกพืชอยางอื่นแทน นอกจากน้ี ภาครัฐ
ควรเปล่ียนแนวคิดในการสนับสนุนใหเราเปนประเทศผูสงออกขาวท่ีมีปริมาณมากท่ีสุดในโลก 
มาเปนประเทศที่มีรายไดจากการขายขาวและผลิตภัณฑที่มาจากขาวมากที่สุด เพราะความจริงแลว
การสงออกขาวในขณะนี้นํารายไดเขาประเทศไมมากนัก เพราะเราขายขาวแบบสินคาเกษตรขั้นตน 
หรอืขายแบบเทกองทีม่มีลูคาเพิม่ไมมากนกั ซึง่ตางจากพชืพลงังานชนดิอืน่ทีม่กีารตอยอดการผลติสนิคา
เพื่อใหมีมูลคาที่สูงกวา การเพิ่มรายไดในภาคเกษตรนี้ไมเพียงแตยกระดับรายไดยังเปนการลด
ความเหลื่อมลํ้าของรายไดอีกทางหนึ่ง
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ประการท่ีสอง การไมพฒันา
ขีดความสามารถในการแขงขัน
ของไทยใหทัดเทียมกับประเทศ
คู แขง (Competitiveness) 
เน่ืองจากไทยเปนผูผลติสนิคาเพ่ือ
การสงออก และเปนผูรบัจางผลิต
(OEM) ทาํใหความสามารถในการ
ดดูซบัเทคโนโลยจีากตางชาตินัน้
ไมดีนัก และยังมีขอจํากัดดาน
ศกัยภาพเทคโนโลย ีสงผลตอเนือ่ง
ใหระดับนวัตกรรมโดยรวมของไทย 

สะทอนใหเห็นไดจากอันดับ Global innovation index ๒๐๑๘ ซึ่งจัดอันดับโดยองคการ
ทรัพยสินทางปญญาแหงโลก (WIPO) พบวาไทยไดอันดับท่ี ๔๔ ซึ่งยังตามหลังประเทศเพ่ือนบาน
ในภมูภิาคอยางเชนมาเลเซยี ซึง่ไดอนัดบั ๓๕ และประเทศจนีซ่ึงไดอนัดบัที ่๑๗ รวมถงึประเทศสงิคโปร
ที่ไดอันดับที่ ๕ นอกจากน้ี ประเทศไทยยังมีการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาในระดับท่ีนอยมาก 
เมื่อเทียบกับประเทศเพ่ือนบานในภูมิภาคเดียวกันและประเทศที่เปนผูนําดานการวิจัย โดยคาใชจาย
ในการวิจัยและพัฒนา (R&D) สําหรับภาครัฐและภาคเอกชนของไทยในป พ.ศ. ๒๕๕๘ อยูที่ระดับ
รอยละ ๐.๖ ซึ่งตํ่ากวาประเทศพัฒนาแลวมาก

 ดวยสถานการณดังกลาว ประเทศไทยจึงจําเปนตองตื่นตัวตอการเรียนรูใหม และเปดตัว
ออกไปแขงขัน โดยสราง Benchmark ใหตวัเองในการพัฒนา และตองเรงเสริมสรางขอไดเปรียบ
ในการแขงขนั ผานการยกระดับทางเทคโนโลยีและนวตักรรมของประเทศ โดยตองสนับสนนุการวจิยั
และพัฒนาอุตสาหกรรมที่ไทยมีพื้นฐานที่เขมแข็งและมีศักยภาพ เชน ภาคเกษตร ธุรกิจโรงแรม
และบริการ อาหาร สุขภาพ เปนตน รวมท้ังควรจัดต้ังศูนยกลางการวิจัยและพัฒนา และจัดต้ัง
ศนูยกลางเพ่ือสงเสรมิธรุกจิสตารทอพั (Startup) และสเกลอพั (Scaleup) เพ่ือบมเพาะธุรกจิใหม ๆ
ตลอดจนควรศึกษามาตรการดึงแรงงานทีม่ทีกัษะสูงเขามาทํางานในประเทศไทยมากขึน้ เพือ่ถายทอด
เทคโนโลยแีละองคความรูใหม ๆ  ทีจ่ะใชในการพัฒนาอุตสาหกรรมทีเ่ปนอนาคตของประเทศไดรวดเร็วข้ึน
โดยการใชกลไกของภาครฐัในการปรับปรุงกฎหมายท่ีเกีย่วของ เชน การเพ่ิมประเภทใบอนุญาตทาํงานพิเศษ
สําหรับแรงงานทักษะสูง การพิจารณาใหสิทธิในการอยูอาศัยถาวรหรือสามารถนําครอบครัวเขามา
ในประเทศ หรือการใหสิทธิเปนเจาของอสังหาริมทรัพยไดตามเงื่อนไข เปนตน 

 ประการท่ีสาม กลไกกําหนดและขับเคล่ือนนโยบายประเทศขาดประสิทธิภาพ เน่ืองจาก
การกําหนดนโยบาย การปฏิบัติ และการติดตามและประเมินผล มีลักษณะเปนเสนตรง โดยมิได
มีลักษณะที่ครบวงจร (Cycle) กลาวคือ ไมมีการนําผลจากการประเมินมาปรับปรุงและกําหนด
เปนนโยบายใหม หรือปรับปรุงกระบวนการขับเคล่ือนนโยบายใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งเห็นวาควรตอง
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๒๓

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

มีการจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการเศรษฐกิจ เพื่อเปน
หัวใจหลักในการขับเคลื่อนนโยบายของประเทศ 

 ประการที่สี่ การเปลี่ยนแปลงโครงสราง
อายุประชากรไปสูสังคมผูสูงอายุ (Aging Society) 
เนื่องจากอัตราการเจริญพันธุที่ลดลงอยางตอเนื่อง
และประชากรมีอายุยืนขึ้น โดยประชากรอายุตั้งแต 
๑๙ ถึง ๕๙ ป ซึ่งเปนวัยแรงงานจะมีสัดสวนลดลง 
ในขณะที่ผู สูงอายุจะมีสัดสวนและจํานวนเพิ่มขึ้น 
โดยมีการคาดการณวาในป พ.ศ. ๒๕๖๓ จะมีจํานวน
ประชากรผูสูงอายุ ๖๐ ปขึ้นไปมากกวา ๑๒ ลานคน 
ดังนั้น เพื่อรับมือกับปญหาการขาดแคลนแรงงาน
ทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต และเพือ่ยกระดบัความสามารถ
ในการแขงขันทางเศรษฐกิจในระยะยาว จึงควร
เพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน ดวยการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาควบคูไปกับการพัฒนาเทคโนโลยี ในขณะท่ีภาคธุรกิจกม็คีวามจําเปนทีจ่ะตองปรบัเปลีย่น
โครงสรางการผลิตจากการใชแรงงานเขมขนไปสูการนําจักรกล (Mechanization) มาใช
ในการผลิตมากขึ้น

 ประการท่ีหา ความเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการ
พลิกโฉมเศรษฐกิจของทุกประเทศทั่วโลก ซึ่งเทคโนโลยีที่สําคัญ คือ เทคโนโลยีการจัดการขอมูล
ขนาดใหญ (big data) และการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญที่มีความซับซอน (data analytics) 
ซึ่งชวยใหหนวยงานตาง ๆ สามารถใชขอมูลในการกําหนดและตัดสินใจเชิงนโยบาย ขับเคลื่อน
และผลกัดนันโยบายทีต่รงกลุมเปาหมาย และติดตามประเมินผลไดอยางตรงประเด็นและมปีระสิทธภิาพ
ดังนั้น จึงเปนความทาทายที่สําคัญตอประเทศกําลังพัฒนา เชน ประเทศไทยที่ยังมีระดับการประยุกต
ใชเทคโนโลยีเหลานี้ในระดับต่ํา จึงตองรีบเรงปฏิรูประบบและกลไกตาง ๆ เพื่อประโยชนจากโอกาส
ทางเทคโนโลยีอยางเต็มที่ รวมทั้งตองคํานึงถึงการลดความเหลื่อมลํ้าทางเทคโนโลยีดวย

 ประการทีห่ก การแขงขนัระดบัประเทศเพือ่แสวงหาโอกาสทวคีวามรุนแรงมากขึน้ ซึง่ทาํให
เกิดความรวมมือในระดับระหวางประเทศและภูมิภาคท่ีมีความเขมขนขึ้น และถูกใชเปนเคร่ืองมือ
ในการตอรองและสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจของแตละประเทศ ซึ่งพบไดจากรูปแบบของ
มาตรการระหวางประเทศตาง ๆ เชน มาตรการกีดกันทางการคา มาตรการทางการเงินและการคลัง 
มาตรการดานส่ิงแวดลอม หรือมาตรฐานระหวางประเทศเก่ียวกับสินคาและบริการตาง ๆ เปนตน 
ซึ่งประเทศไทยจะตองใหความสําคัญกับผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากมาตรการตาง ๆ เหลาน้ี
อยางรูเทาทัน และแสวงหาการใชประโยชนจากมาตรการเหลานี ้รวมท้ังตองเรงเจรจารวมกลุมกับประเทศ
ในภูมิภาคเพื่อขยายการตลาดและสรางฐานการลงทุนรวมกัน
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๒๔ จุลนิติ

“การปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ” 

จุลนิติ : ขอทราบถึงแนวทางการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ เมื่อพิจารณา
เปรยีบเทยีบกบัประสบการณของตางประเทศท่ีประสบความสําเร็จน้ัน มแีนวทางอยางไร

นายอิสระ  วองกุศลกิจ : ในสวนประสบการณของตางประเทศ ขอยกตัวอยางกรณี
ของประเทศจีน ซึง่ถือไดวาเปนประเทศท่ีมกีารเปล่ียนแปลงทางดานเศรษฐกิจอยางมโหฬารภายหลัง
การปฏิรูปดานเศรษฐกิจ เน่ืองจากจีนไดเพ่ิมการลงทุนในการศึกษาและการวิจัยพัฒนาจํานวนมาก
ในชวง ๑๐ กวาปที่ผานมา ตัวอยางเชน การสนับสนุนสรางความเขมแข็งใหธุรกิจของรัฐบาลจีน
ในโครงการ Double High ซึง่เปนการรวมแปลงใหญเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพพืชออย โดยรัฐบาลจีน
สนับสนุนเงินทุนในการรวมแปลง คาพันธุออย และการพัฒนาระบบชลประทาน เนื่องจากรัฐบาลจีน
มีนโยบายใหมีการรวมกลุมเพื่อสรางความเขมแข็งใหแกอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทราย นอกจากนี้ 
รฐับาลจีนยังไดสงเสรมิการปรบัปรงุประสิทธภิาพโรงงานนํา้ตาลโดยใหเงินสนบัสนนุเฉลีย่ ๔๘ ลานหยวน
ตอป เชน โครงการระบบ Dump รถขนสงออย โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน 
และโครงการ Conditioning Silo และ Packing Station เปนตน รวมท้ังนโยบายพเิศษกรณยีายโรงงาน
นํ้าตาลในเมืองฉงจั่วไปอยูนอกเขตเมือง โดยไดรับเงินชดเชยจากรัฐบาลเมืองฉงจั่ว และกองทุนพัฒนา
อุตสาหกรรมนํ้าตาล ประมาณ ๒๖๕ ลานหยวน เปนตน 

 จากตัวอยางดังกลาว จะเห็นไดวาภาครัฐของจีนมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนธุรกิจ
ใหมคีวามเขมแขง็ และมีแนวคิดในการสรางรายไดโดยการเสรมิสรางความเขมแขง็ใหธรุกิจ ซึง่เมือ่
ธุรกิจเขมแข็ง มีผลประกอบการที่ดี ผลที่ตามมาก็คือ การมีความสามารถในการจายเงินภาษีใหรัฐ
ไดเพิ่มขึ้นดวย ซึ่งแตกตางจากภาครัฐของไทยที่ยังมีแนวคิดในการกํากับควบคุม และเนนการ
ใชเงินงบประมาณมากกวาสรางรายได ซึ่งถือเปนวัฒนธรรมที่แตกตางกันอยางยิ่ง

จุลนิติ : การปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ ตามที่บัญญัติไว ในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ นั้น มีหลักการและสาระสําคัญอยางไร 
ปจจุบันทานเห็นวามีความกาวหนาเพียงใด และในทรรศนะของทานน้ัน เห็นวาควรมี
การวางกรอบและแนวทางดาํเนนิการอยางไร

นายอสิระ  วองกุศลกิจ : รฐัธรรมแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช ๒๕๖๐ ไดกาํหนด
หลักการท่ีเปนกรอบในการกําหนดนโยบายดานเศรษฐกิจไวใน มาตรา ๗๕ โดยกําหนดใหรัฐ
พงึจัดระบบเศรษฐกจิใหประชาชนมโีอกาสไดรบัประโยชนจากความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจไปพรอมกัน
อยางท่ัวถึง เปนธรรม และยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเองไดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ขจัดการผูกขาดทางเศรษฐกิจที่ไมเปนธรรม และพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ของประชาชนและประเทศ และรฐัตองไมประกอบกจิการทีม่ลีกัษณะเปนการแขงขันกับเอกชน เวนแต
กรณีที่มีความจําเปนเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐ การรักษาผลประโยชนสวนรวม 
การจัดใหมีสาธารณูปโภคหรือการจัดทําบริการสาธารณะ รวมท้ังรัฐพึงสงเสริม สนับสนุน คุมครอง 
และสรางเสถียรภาพใหแกระบบสหกรณประเภทตาง ๆ  และกจิการวิสาหกจิขนาดยอมและขนาดกลาง
ของประชาชนและชุมชน ตลอดจนในการพัฒนาประเทศ รัฐพึงคํานึงถึงความสมดุลระหวางการพัฒนา
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๒๕

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ดานวตัถกุบัการพฒันาดานจติใจและความอยูเยน็เปนสขุ
ของประชาชน ประกอบกัน และในมาตรา ๒๕๘ ฉ. 
ใหรัฐดําเนินการปฏิรูปประเทศในดานเศรษฐกิจ
ใหเกิดผล คือ (๑) ขจัดอุปสรรคและเสริมสราง
ความสามารถในการแขงขันของประเทศเพ่ือให 
ประเทศชาติและประชาชนไดรับประโยชนจากการ
เขารวมกลุมเศรษฐกจิตาง ๆ  อยางยัง่ยนื โดยมภีมูคิุมกนั
ที่ดี (๒) สรางกลไกเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการนํา
ความคิดสรางสรรคและเทคโนโลยีทีท่นัสมัยมาใชในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ (๓) ปรับปรุงระบบภาษี
อากรใหมีความเปนธรรม ลดความเหลื่อมลํ้า เพิ่มพูน
รายไดของรัฐดานตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ และ
ปรับปรุงระบบการจัดทําและการใชจายงบประมาณ
ใหมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล (๔) สรางกลไก
เพือ่สงเสรมิสหกรณและผูประกอบการแตละขนาดใหมี
ความสามารถในการแขงขันอยางเหมาะสม และสงเสริมการประกอบวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจ
ทีเ่ปนมติรตอส่ิงแวดลอม รวมทัง้สรางกลไกเพิม่โอกาสในการทาํงานและการประกอบอาชพีของประชาชน

 สําหรับการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ นั้น ปจจุบันกลาวไดวา
มีความคืบหนามากพอสมควร เนื่องจากที่ผานมารัฐบาลชุดปจจุบันไดมีการผลักดันการดําเนินการ
ในดานตาง ๆ  เพ่ือใหเกิดการปฏิรูปประเทศอยางตอเนื่อง ทั้งในสวนที่เปนการดําเนินการโดยมาตรการ
ทางบริหาร เชน การแตงตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ รวม ๑๑ ดาน จนกระทั่ง
ไดเผยแพรประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้ง ๑๑ ดาน 
เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ ซึ่งภายใตแผนการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจไดกําหนดแนวทาง
การปฏริปูเศรษฐกจิ แบงเปน ๓ เสาหลกั คอื ๑) การเพิม่ขดีความสามารถในการแขงขนัของประเทศ 
(Competitiveness) ๒) ความเทาเทยีมและการเตบิโตอยางมสีวนรวม (Equality & Inclusive Growth) 
และ ๓) การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ (Policy, Process & Institutional Reforms report) 

 นอกจากนี้ รัฐบาลยังไดผลักดันกฎหมายตามที่กําหนดในแผนการปฏิรูปประเทศ
ดานเศรษฐกิจ เชน พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งได
ประกาศในราชกจิจานเุบกษาเมือ่วันที ่๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ทีผ่านมา หรอืการเสนอรางพระราชบญัญตัิ
สหกรณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งปจจุบันอยูในชั้นการพิจารณาวาระที่ ๒ ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
เปนตน รวมทั้งไดผลักดันมาตรการเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจที่สําคัญ
และเรงดวน อาทิ การผอนคลายกฎระเบียบ ลดอุปสรรคและขั้นตอนการใหบริการของภาครัฐ 
เพื่ออํานวยความสะดวก ลดเวลา ลดตนทุนคาใชจาย และเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินการตาง ๆ 
ของธุรกิจ ซึ่งไดสงผลตออันดับความยากงายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) 

4-26-MAC6.indd   254-26-MAC6.indd   25 11/21/18   3:19 PM11/21/18   3:19 PM

creo




พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๒๖ จุลนิติ

“การปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ” 

ของประเทศไทยดีขึ้นถึง ๒๐ อันดับ จากอันดับที่ ๔๖ ในป ค.ศ. ๒๐๑๗ เปนอันดับที่ ๒๖ ในปนี้ 
(จากการประเมินประเทศทัง้หมด ๑๙๐ ประเทศ) แตมขีอสังเกตวาประเทศไทยยังอยูในอันดับท่ีตํา่กวา
สมาชกิอาเซยีนบางประเทศ เชน สงิคโปร ซึง่ไดอนัดบัที ่๒ และมาเลเซยี ซึง่ไดอนัดบัที ่๒๔ ซึง่แสดงใหเหน็
ถงึชองวางท่ีไทยยังสามารถพฒันาไดอกีมาก ตวัอยางเชน การจัดต้ังธุรกิจในประเทศไทยใชระยะเวลา 
๔.๕ วัน แตในสิงคโปรใชเวลาเพียง ๒.๕ วัน หรือในการดําเนินการสงออกของไทยที่ตองใชเวลาถึง 
๕๑ ชัว่โมง ในขณะท่ีสงิคโปรใชเวลาเพยีง ๑๐ ชัว่โมง เปนตน เหลาน้ีเปนตัวอยางท่ีภาครัฐจะสามารถ
ปรบัปรงุ ลดขัน้ตอน และระยะเวลาดาํเนนิการตาง ๆ  ใหสะดวกรวดเร็วยิง่ขึน้ ซึง่จะชวยใหธรุกจิการคา
เกิดความคลองตัว และชวยสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการตัดสินใจเขามาคาขายลงทุนในประเทศไทย 

 อยางไรกด็ ีสิง่ทีภ่าครัฐยงัไมไดดาํเนนิการมากนกักค็อื บทบาทของภาครฐัในการใหเงนิลงทุน
แกภาคธรุกิจในการสรางความเขมแข็งทางธุรกิจหรือการวิจยัพัฒนาทางธุรกิจ ซึง่สงผลตอการเกิดข้ึน
ของธุรกิจสตารทอัพใหม ๆ ของประเทศไทยเปนไปไดคอนขางยาก

จลุนิต ิ: บทสรปุสงทายและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ  ทีจ่ะเปนประโยชนตอการปฏริปูประเทศ
ดานเศรษฐกิจ

นายอิสระ  วองกุศลกิจ : จากท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นไดวา การปฏิรูปประเทศ
ดานเศรษฐกิจในปจจุบันไดมีความชัดเจนทั้งในเรื่องทิศทาง นโยบาย และแผนการปฏิรูปครบถวนแลว 
จะเหลือก็แตเพียงการขับเคลื่อนในทางปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย ซึ่งในสวนของการแตงต้ัง
คณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ เพื่อทําหนาที่ประสานระหวางรัฐบาลและคณะกรรมการ
ปฏิรปูประเทศดานตาง ๆ  นัน้ เห็นวายังไมสามารถทาํหนาท่ีไดตามความมุงหมายในการจดัต้ัง เน่ืองจาก
ยังมีขอจํากัดในการเปนผูมีอํานาจเด็ดขาดในการกํากับดูแลหนวยงานของรัฐทุกหนวยที่เก่ียวของ
ในการดําเนินการใหเปนไปตามแผนการปฏิรูปประเทศอยางเครงครัดและจริงจัง จึงเห็นวาควรมี
การจัดตั้ง Executive Agency office เพื่อทําหนาที่เชื่อมโยง ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผล 
การพฒันาเศรษฐกจิ (Oversight Body) ทกุกระทรวง และใหมอีาํนาจในการบริหารจดัการไดเตม็ที่
ตัวอยางเชน การใหนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี
เปนประธานหนวยงาน ทัง้น้ี เพ่ือเปนกลไกทีม่อีาํนาจในการขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศดานเศรษฐกิจ
ทั้ง ๓ เสาหลักไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด

 นอกจากนี้  ประเทศไทยตองเรงสรางบุคลากร (Human Capital) โดยการพัฒนาคนใหตรง
กับการพัฒนาประเทศ ขณะเดียวกัน ทุกภาคสวนที่สําคัญ รัฐบาล เอกชน และประชาชน ตองมี
สวนรวมในการพฒันาเศรษฐกจิหรอืปฏริปูประเทศดานเศรษฐกจิ โดยควรมรีปูแบบการพฒันาทีด่งึศกัยภาพ
ของชุมชนหรือทองถิ่นเขามาชวยดวย เชน การใหงบประมาณสนับสนุนดานการจัดการทองเที่ยว
ของชุมชน การทําการเกษตรรูปแบบเชนเดียวกับประเทศจีนท่ีมีการรวมกลุมเกษตรกร เปนตน ทั้งน้ี 
เน่ืองจากการปฏริปูเศรษฐกจิของประเทศไมสามารถกระทาํไดโดยลําพังขององคกรรัฐแตเพียงอยางเดียว 
ตองอาศัยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนดวย จึงจะประสบความสําเร็จ 
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   สําหรับคอลัมนสรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติในฉบับนี้ 
มีรางพระราชบัญญัติและรางพระราชกฤษฎีกาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการหรือเห็นชอบ
และรับไปพิจารณากอนรับหลักการรวม ๒๓ ฉบับ ดังนี้
   ๑. รางพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ....     
    ๒. รางพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
    ๓. รางพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. .... 
    ๔.  รางพระราชบญัญตัแิกไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความแพง (ฉบบัที ่..) พ.ศ. …. 
(แกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑการวินิจฉัยปญหาโดยที่ประชุมใหญและที่ประชุมแผนกคดีในศาลชั้นอุทธรณ
และศาลฎีกา) และรางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (แกไข
เพิ่มเติมอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เพื่อออกระเบียบกําหนดเบี้ยประชุม
สําหรับขาราชการตุลาการซึ่งเขารวมการประชุมใหญในศาลชั้นอุทธรณหรือศาลฎีกา) รวม ๒ ฉบับ
    ๕.  รางพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลกัเกณฑและวธิกีารบรหิารกจิการบานเมอืงทีด่ ี(ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... 
    ๖.  รางพระราชบญัญตัแิกไขเพิม่เตมิประมวลรษัฎากร (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... (การจัดเก็บภาษีเงนิได
จากการลงทุนในตราสารหนี้ผานกองทุนรวม)
    ๗. รางพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ....
    ๘. รางพระราชบัญญัติเจาพนักงานตํารวจศาล พ.ศ. ....
    ๙. รางพระราชบัญญัติจริยธรรมเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ....
    ๑๐. รางพระราชบัญญัติสงเสริมการใชประโยชนผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ….
    ๑๑. รางพระราชบัญญัติเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ….
    ๑๒. รางพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผู บริหารทองถิ่น พ.ศ. .... 
และรางกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวม ๖ ฉบับ
    ๑๓. รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการลักลอบขนผูโยกยายถิ่นฐาน พ.ศ. ....
    ๑๔. รางพระราชบญัญตัแิกไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....
    ๑๕. รางพระราชบัญญัติการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล พ.ศ. ....
   ๑๖. รางพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. ….
    ๑๗. รางพระราชบญัญตัคิุมครองประชาชนในการทําสญัญาขายฝากทีด่นิเพือ่การเกษตรกรรม
หรือที่อยูอาศัย พ.ศ. ….
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สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

   รางพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ....   

   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังนี้
   ๑. ใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับรางพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... 
ที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ไปตรวจพิจารณาพรอมกับรางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ทีส่าํนกังาน ก.พ.ร. เสนอ ซ่ึงอยูระหวางการตรวจพจิารณาของสาํนกังาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา แลวเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
   ๒. ใหกระทรวงศึกษาธิการเรงรัดเสนอเร่ือง การจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา
ตอคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนตามนัยมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติการบริหาร
ทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ และเสนอเรื่องกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษาไมตองนําเงินและทรัพยสิน
ของกองทุนสงคลังตอกระทรวงการคลัง ตามนัยมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แลวแจงผลการพจิารณาดงักลาวไปเพือ่ประกอบการตรวจพจิารณาของสาํนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตอไป
   ๓. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรองซึ่งตองออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   เปนการกําหนดหลักการสําคัญของการจัดการการอุดมศึกษาใหมีความเปนอิสระ มีเสรีภาพ
ทางวิชาการและมีหลักธรรมาภิบาล กําหนดหนาที่ของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการศึกษา การวิจัย
และการสรางนวัตกรรม การบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังกําหนด
ใหมีคณะกรรมการการอดุมศกึษาเพือ่ทาํหนาทีพ่จิารณาเสนอนโยบายและแผนการอดุมศกึษา ตลอดจน
กาํหนดใหมกีองทนุเพือ่พฒันาการอดุมศกึษา โดยมีวัตถปุระสงคเพ่ือใชเปนทนุหมุนเวียนสําหรับสนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

   รางพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
     ๑. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติป าไม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา               
แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานติิบญัญติัแหงชาตพิจิารณา กอนเสนอสภานติบิญัญตัแิหงชาติ
ตอไป
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สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

   ๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรองท่ีออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเสนอ
   ๓. ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรับความเห็นของสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีไปพิจารณาดําเนินการตอไป
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   ๑. กาํหนดใหไมทกุชนดิทีข่ึน้ หรอืปลกูขึน้ในทีด่นิทีม่กีรรมสทิธิ ์หรอืสทิธคิรอบครองตามประมวล
กฎหมายที่ดิน ไมเปนไมหวงหาม สําหรับไมที่ขึ้นในปาชนิดใดจะใหเปนไมหวงหามประเภทใด
ใหกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
   ๒. กาํหนดใหภายใตบงัคบัแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย ผูใดประสงคจะใหออกหนงัสอื
รับรองไมที่ขึ้น หรือปลูกขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายท่ีดิน
รวมทัง้การออกหนงัสอืรบัรองไม ผลติภณัฑไมฯ เพือ่สงออกไปนอกราชอาณาจกัร ใหยืน่คาํขอตอพนักงาน
เจาหนาที่
 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
 
   รางพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานราก
   และสังคม พ.ศ. ....   

   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังนี้
   ๑. เห็นชอบรางพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม
พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว และใหสงคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
   ๒. รับทราบคําชี้แจงขอสังเกตของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๒) ของกระทรวง
การคลัง
   ๓. ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยรับขอสังเกตของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะที่ ๑๒) ไปพิจารณาดําเนินการตอไป
     รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
     ๑. กาํหนดบทนยิามคาํวา “ประชารัฐสวัสดกิาร” และ “โครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดกิารแหงรฐั” 
เพื่อใหเกิดความชัดเจนและสอดคลองกับวัตถุประสงคของการใชจายเงินของกองทุนฯ
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สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

   ๒. กาํหนดใหมคีณะกรรมการประชารฐัสวสัดกิารเพือ่เศรษฐกจิฐานรากและสงัคม ซึง่รฐัมนตรี
วาการกระทรวงการคลงัเปนประธานกรรมการ เสนอแผนการดาํเนนิงาน มาตรการ หรอืโครงการเกีย่วกบั
ประชารัฐสวัสดิการสําหรับผูมีรายไดนอยท่ีลงทะเบียนตามโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐ 
และพิจารณาการสนับสนุนโครงการท่ีใหบริการทางสังคมผานหนวยงานของเอกชน มูลนิธิ และองคกร
สาธารณประโยชน สําหรับชวยเหลือประชาชนในภาวะลําบากทุกประเภทตอคณะรัฐมนตรีเพื่อให
ความเห็นชอบ รวมท้ังกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการ คุณสมบัติและลักษณะตองหาม
ของกรรมการผูทรงคณุวุฒิ วาระการดํารงตาํแหนง การพนจากตาํแหนง และการประชมุของคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการ
   ๓. กําหนดใหคณะกรรมการกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน ประมาณการรายจาย
และประโยชนทีจ่ะไดรบั รวมท้ังวิเคราะหผลกระทบจากการดาํเนนิโครงการตามมาตรา ๘ (๑) และ (๒)
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีดวย       
   ๔. กําหนดใหการจัดประชารัฐสวัสดิการที่เปนการใหความชวยเหลือโดยการสนับสนุน
คาใชจายบางสวนทีจํ่าเปนในการดาํรงชพี ใหดาํเนนิการผานบตัรสวสัดกิารแหงรฐั ทัง้นี ้การจดัประชารัฐ
สวสัดกิารตามมาตรานี ้อาจแตกตางกนัตามความเหมาะสมและความจาํเปน โดยใหกระทรวงการคลงั
ออกบัตรสวัสดิการแหงรัฐ รวมทั้งใหคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการออกและ
การใชบัตรสวัสดิการแหงรัฐ
   ๕. กําหนดใหสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังเปนสํานักงานเลขานุการ และรับผิดชอบ
งานธุรการของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม
   ๖. กาํหนดใหจดัตัง้กองทนุประชารฐัสวสัดกิารเพือ่เศรษฐกจิฐานรากและสงัคมในสาํนกังานปลดั
กระทรวงการคลัง มีวัตถุประสงคเพื่อใชจายในการจัดประชารัฐสวัสดิการ ในการใหความชวยเหลือ
ประชาชนผูมีรายไดนอย และการสนับสนุนโครงการใหบริการทางสังคมผานหนวยงาน มูลนิธิ
และองคกรสาธารณประโยชน และกาํหนดเงนิและทรพัยสนิของกองทนุ การใชจายเงนิของกองทนุ รวมทัง้
การเก็บรักษาเงินของกองทุน
   ๗. กาํหนดบทบญัญตัเิกีย่วกบัการรบัจายเงนิ การบัญช ีและการตรวจสอบภายในของกองทุน
   ๘. กาํหนดบทบญัญตัเิกีย่วกบัการยบุเลกิกองทนุ และการตรวจสอบทรพัยสนิและชาํระบญัชี
   ๙. กาํหนดบทเฉพาะกาลเพือ่รองรบัการโอนบรรดาเงนิ ทรพัยสนิ สทิธ ิหนีส้นิ และภาระผกูพนั
ที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก คณะกรรมการบริหารกองทุนประชารัฐ
เพื่อเศรษฐกิจฐานราก การจัดทําโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ และการใหความชวยเหลือ
ผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐ และขอบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก
วาดวยการบริหารกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก พ.ศ. ๒๕๖๐
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สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

   รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
   (ฉบบัที ่..) พ.ศ. …. (แกไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑการวินจิฉยัปญหาโดยท่ีประชุมใหญ
   และทีป่ระชมุแผนกคดใีนศาลชัน้อทุธรณและศาลฎกีา) และรางพระราชบญัญตัิ
   ระเบยีบบรหิารราชการศาลยตุธิรรม (ฉบบัที ่..) พ.ศ. …. (แกไขเพิม่เตมิอาํนาจ
   หนาทีข่องคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิรรมเพ่ือออกระเบียบกําหนดเบ้ียประชุม
   สําหรับขาราชการตุลาการซึ่งเขารวมการประชุมใหญในศาลชั้นอุทธรณ
   หรือศาลฎีกา) รวม ๒ ฉบับ   

   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังนี้
   ๑. เห็นชอบรางพระราชบัญญตัแิกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความแพง (ฉบบัที ่..) 
พ.ศ. …. (แกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑการวินิจฉัยปญหาโดยที่ประชุมใหญและที่ประชุมแผนกคดีในศาล
ชัน้อทุธรณและศาลฎกีา) และรางพระราชบัญญตัริะเบยีบบรหิารราชการศาลยุตธิรรม (ฉบบัที ่..) พ.ศ. …. 
(แกไขเพ่ิมเติมอาํนาจหนาทีข่องคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเพ่ือออกระเบียบกําหนดเบ้ียประชุม
สําหรับขาราชการตุลาการซึ่งเขารวมการประชุมใหญในศาลชั้นอุทธรณหรือศาลฎีกา) รวม ๒ ฉบับ
ของสาํนกังานศาลยติุธรรม ทีส่าํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาแลว และใหสงคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
   ๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรอง ซึ่งตองออกตามรางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม
(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... (แกไขเพ่ิมเติมอาํนาจหนาทีข่องคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิรรมเพ่ือออกระเบียบ
กาํหนดเบีย้ประชมุสาํหรบัขาราชการตลุาการซึง่เขารวมการประชมุใหญในศาลชัน้อทุธรณหรอืศาลฎกีา)
ตามที่สํานักงานศาลยุติธรรมเสนอ
   รางพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   ๑. รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ….
    ๑.๑ กําหนดใหภายใตบทบัญญัติมาตรา ๑๓ ถาคําพิพากษาหรือคําสั่งจะตองทําโดย
ผูพิพากษาหลายคน คําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นจะตองบังคับตามความเห็นของฝายขางมาก
       ในศาลช้ันอุทธรณหรือศาลฎีกา ประธานศาลช้ันอุทธรณหรือศาลฎีกาจะใหมี
การวนิจิฉยัปญหาใดในคดีเรือ่งใดโดยท่ีประชมุใหญหรอืทีป่ระชมุแผนกคดกีไ็ด หรอืถามกีฎหมายกําหนด
ใหวินิจฉัยปญหาใดหรือคดีเรื่องใดโดยที่ประชุมใหญหรือที่ประชุมแผนกคดีก็ใหวินิจฉัยได แลวแตกรณี
      ในคดีซึ่งที่ประชุมใหญหรือที่ประชุมแผนกคดีไดวินิจฉัยปญหาแลวคําพิพากษา
หรือคําสั่งตองเปนไปตามคําวินิจฉัยของที่ประชุมใหญหรือที่ประชุมแผนกคดี และตองระบุดวยวา
ปญหาขอใดไดวินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญหรือที่ประชุมแผนกคดีผูพิพากษาที่เขาประชุม แมมิใชเปน
ผูนัง่พจิารณา กใ็หมอีาํนาจพพิากษาหรอืทาํคาํสัง่ในคดนีัน้ได และเฉพาะในศาลช้ันอทุธรณใหทาํความเห็นแยง
พรอมเหตุผลไวดวย
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จุลนิติ

    ๑.๒ กําหนดบทเฉพาะกาลเพ่ือรองรับวา พระราชบัญญัติน้ีไมมีผลกระทบถึงกระบวน
พิจารณาของศาลที่ไดกระทําไปแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
     ๒. รางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
    กําหนดใหคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมมีอํานาจหนาที่ในการออกระเบียบกําหนด
เบี้ยประชุมสําหรับขาราชการตุลาการซึ่งเขารวมการประชุมใหญในศาลชั้นอุทธรณหรือศาลฎีกา

   รางพระราชกฤษฎกีาวาดวยหลกัเกณฑและวธิกีารบรหิารกจิการบานเมอืงทีด่ี
   (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กจิการบานเมอืงทีด่ ี(ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ตามทีส่าํนกังาน ก.พ.ร. เสนอ และใหสงสาํนกังานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
   สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอวา
     ๑. มาตรา ๑๓ แหงพระราชกฤษฎกีาวาดวยหลกัเกณฑและวธิกีารบรหิารกจิการบานเมอืงทีด่ี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดกาํหนดใหคณะรัฐมนตรีจดัใหมแีผนการบริหารราชการแผนดนิตลอดระยะเวลาการบริหาร
ราชการของคณะรฐัมนตร ีเปนแผน ๔ ป โดยนาํนโยบายของรฐับาลทีแ่ถลงตอรฐัสภามาพจิารณาดาํเนนิการ
ใหสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
และแผนพัฒนาประเทศดานตาง ๆ  ทีเ่กีย่วของ และกาํหนดใหหนวยงานตาง ๆ  ตองจดัทาํแผนปฏบิตัริาชการ
ทั้งแผน ๔ ป และแผนรายป รวมทั้งตองจัดทําแผนนิติบัญญัติขึ้นดวย
   ๒. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไดกําหนดใหรัฐจัดใหมี
ยทุธศาสตรชาตเิปนเปาหมายในการบรหิารประเทศอยางยัง่ยนืตามหลกัธรรมาภบิาล เพือ่ใชเปนกรอบ
ในการจดัทาํแผนตาง ๆ  ใหสอดคลองและบรูณาการกนัเพือ่ใหเกดิเปนพลงัผลกัดนัรวมกนัไปสูเปาหมาย
ดงักลาว และตอมาไดมกีารตราพระราชบญัญตักิารจดัทาํยทุธศาสตรชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบญัญตัิ
แผนและข้ันตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้น ซึ่งตามกฎหมายดังกลาวไดกําหนด
ใหมีการจดัทาํกรอบในการบรหิารราชการแผนดินไวในรปูยทุธศาสตรชาต ิซึง่ทกุหนวยงานตองปฏิบตัติาม
ประกอบกับไดมีการจัดทําแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อเปนกลไก วิธีการ และขั้นตอนการดําเนินการ
ปฏิรูปประเทศในดานตาง ๆ ขึ้นแลว
   ๓. สาํนกังาน ก.พ.ร. ไดพจิารณาทบทวนความเหมาะสมของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ตามหลักเกณฑที่บัญญัติไวในพระราชกฤษฎีกา
การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ ในสวนที่เกี่ยวของกับการจัดทําแผนการบริหาร
ราชการแผนดิน แผนปฏิบัติราชการ และแผนนิติบัญญัติ แลวเห็นวา การจัดทํายุทธศาสตรชาต ิ
แผนแมบท และแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศตามพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญตัแิผนและข้ันตอนการดําเนินการปฏิรปูประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ มเีปาหมาย
ทีช่ดัเจนและมคีวามตอเนือ่งอยางเปนระบบและชดัเจนกวามาตรการตามทีก่าํหนดไวในพระราชกฤษฎกีา
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วาดวยหลกัเกณฑและวธิกีารบรหิารกจิการบานเมอืงทีด่ ีพ.ศ. ๒๕๔๖ ดงันัน้ จงึไมมคีวามจาํเปนทีจ่ะตอง
จดัทาํแผนการบรหิารราชการแผนดนิ แผนปฏบิตัริาชการ ๔ ป และแผนนติบิญัญตัอิกีตอไป สมควรยกเลกิ
การจดัทาํแผนการบรหิารราชการแผนดนิ แผนปฏบิตัริาชการ ๔ ป และแผนนติบิญัญตั ิและแกไขเพิม่เตมิ
หลักเกณฑการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมท้ังสมควรกําหนดใหการบริการประชาชน
และการประสานงานระหวางสวนราชการตองกระทําโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหสอดคลอง
กับการปฏิรูปประสิทธิภาพในการทํางานของระบบราชการตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
   รางพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
     ๑. ใหยกเลิกการจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป และแผน
นิติบัญญัติตามหลักเกณฑที่บัญญัติไวในพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
     ๒. แกไขเพิม่เตมิหลกัเกณฑการจัดทาํแผนปฏบิตัริาชการประจาํปใหสอดคลองกับยทุธศาสตรชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
     ๓. กาํหนดใหการบรกิารประชาชนและการประสานงานระหวางสวนราชการดวยกนัตองกระทาํ
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยใชแพลตฟอรมอิเล็กทรอนิกสกลางที่สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(องคการมหาชน) กําหนด
 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑

   รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....                 
   (การจัดเก็บภาษีเงินไดจากการลงทุนในตราสารหนี้ผานกองทุนรวม)    

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
     ๑. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(การจัดเก็บภาษีเงินไดจากการลงทุนในตราสารหน้ีผานกองทุนรวม) ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 
และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
   ๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรองที่ออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
   ๓. ใหกระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาดําเนินการ
ตอไปดวย
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   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
     ๑. กาํหนดใหยกเลกินยิามกองทนุรวมในมาตรา ๓๙ แหงประมวลรัษฎากร ซึง่เปนกองทนุรวม
ที่ตั้งขึ้นตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๑๕ ประกอบกับประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง กําหนดกิจการที่ตองขออนุญาตตามขอ ๕ (๘) แหงประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๑๕ รวมทั้งยกเลิกและแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในสวนที่เกี่ยวของ
กบักองทนุรวมดงักลาว โดยบทบัญญตัท่ีิถกูยกเลิกหรือแกไขเพ่ิมเติมยงัคงใชบงัคับตอไป เฉพาะแกกองทุนรวม
ที่ตั้งขึ้นกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
     ๒. กําหนดใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือกองทุนรวมที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย                
วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และนิติบุคคลที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีและประกาศ                    
ในราชกิจจานุเบกษา เปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตามมาตรา ๓๙ แหงประมวลรัษฎากร
     ๓. กําหนดใหผลประโยชนที่ไดจากการโอนหนวยลงทุนในกองทุนรวมที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
วาดวยหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย หรอืทีต่ัง้ขึน้ตามกฎหมายของตางประเทศ ทัง้นี ้เฉพาะซ่ึงตรีาคา
เปนเงนิไดเกนิกวาทีล่งทนุ เปนเงนิไดพงึประเมนิตามมาตรา ๔๐ (๔) (ช) แหงประมวลรัษฎากร เชนเดยีวกนักบั
ผลประโยชนที่ไดจากการโอนการเปนหุนสวนหรือโอนหุน หุนกู พันธบัตร หรือต๋ัวเงิน หรือตราสาร
แสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัท หรือหางหุนสวนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืนเปนผูออกเฉพาะซ่ึงตีราคา
เปนเงนิไดเกินกวาที่ลงทุน อยางไรก็ดี บุคคลธรรมดาไทยและตางประเทศยังคงไดรับยกเวนภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา สําหรับผลประโยชนที่ไดจากการโอนหนวยลงทุนในกองทุนรวมที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กําไรจากการขายหนวยลงทุนในกองทุนรวม)
     ๔. กาํหนดใหบคุคลธรรมดาไทยสามารถเลอืกเสยีภาษเีงนิไดบคุคลธรรมดาสาํหรบัเงนิสวนแบง
ของกําไรท่ีไดรับจากกองทุนรวมที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยในอัตรา
รอยละ ๑๐ โดยไมตองนําไปรวมคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา สําหรับบุคคลธรรมดาตางประเทศ
กําหนดใหถูกหักภาษีเงินได ณ ที่จายสําหรับเงินสวนแบงของกําไรที่ไดรับจากกองทุนรวมที่ตั้งขึ้น
ตามกฎหมายวาดวยหลกัทรัพยและตลาดหลักทรัพยในอัตรารอยละ ๑๐
     ๕. กําหนดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลของกองทุนรวมที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยเทากับรอยละ ๑๕ ของรายไดกอนหักรายจายใด ๆ

   รางพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ....

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
   ๑. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวง
สาธารณสุขเสนอ และใหสงสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหพจิารณาในประเด็น
ตามความเห็นของสํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา และใหรบัความเห็นและขอสงัเกตของกระทรวงการคลัง
กระทรวงศกึษาธกิาร สาํนกังบประมาณ สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติ 
สาํนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหงชาต ิคณะกรรมการปฏิรปูประเทศดานกฎหมาย และคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุข ไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
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   ๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรองที่ตองออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ
   ๓. ใหกระทรวงสาธารณสขุรบัความเหน็ของสาํนกังบประมาณ สาํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี
และคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐไปพิจารณาดําเนินการดวย
    รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   เปนการกําหนดใหมีกลไกและกระบวนการในการจัดระบบสุขภาพปฐมภูมิที่เปนระบบ
และมปีระสทิธิภาพ โดยการประสานความรวมมอืเพ่ือจัดบรกิารสขุภาพปฐมภมิู ซึง่เปนการดาํเนนิการ
ที่มีสวนรวมกันระหวางภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้ง
การเชือ่มโยงขอมลูระหวางหนวยบรกิาร ทัง้ระดบัปฐมภมู ิทตุยิภมู ิและตตยิภูม ิทัง้นี ้เปนการดแูลสขุภาพ
ของประชาชนตั้งแตแรกแบบองครวม ผสมผสาน ตอเนื่อง ดังนี้
   ๑. กาํหนดนยิามคาํวา “สขุภาพปฐมภมู”ิ “ระบบสขุภาพปฐมภมู”ิ “หนวยบรกิาร” “หนวยบรกิาร
ปฐมภูมิ” “ผูประกอบวิชาชีพทางการแพทยและสาธารณสุข” และ “คณะผูใหบริการสุขภาพปฐมภูมิ”
   ๒. กําหนดใหมีคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุขเปนประธานกรรมการ กรรมการโดยตําแหนง กรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กรรมการผูแทนหนวยบรกิารปฐมภมู ิกรรมการผูแทนนายแพทยสาธารณสขุจงัหวดั ผูแทนสาธารณสขุ
อาํเภอ ผูแทนอาสาสมคัรสาธารณสขุประจาํหมูบาน และผูแทนอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ และใหรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย
เปนกรรมการและเลขานุการ
   ๓. กําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ โดยใหคณะกรรมการ
กํากับดูแลเชิงนโยบายควบคูไปกับการกําหนดหลักเกณฑการใหบริการสุขภาพปฐมภูมิ เชน เสนอ
นโยบายและแผนยทุธศาสตรเกีย่วกบัระบบสขุภาพปฐมภมูติอคณะรฐัมนตรเีพือ่พจิารณาใหความเหน็ชอบ
และใหหนวยงานที่ เกี่ยวข องรับไปปฏิบัติ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการ
ตามรางพระราชบัญญัตินี้ กําหนดมาตรการเพื่อแกไขปญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติตามนโยบาย
และยุทธศาสตรดังกลาว และเสนอแนวทางตอคณะรัฐมนตรีในการผลิตและพัฒนาแพทยเวชศาสตร
ครอบครัวและคณะผูใหบริการสุขภาพปฐมภูมิ รวมทั้งกําหนดมาตรการ สงเสริม และสรางเสริม
ใหประชาชนมีศักยภาพและมีความรูในการจัดการสุขภาพของตนเอง นอกจากน้ัน คณะกรรมการ
ดังกลาวยังมีหนาที่และอํานาจออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามที่รางพระราชบัญญัตินี้กําหนด
   ๔. กําหนดใหสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีหนาที่และอํานาจเปนหนวยงานกลาง
ในการขับเคลื่อนกลไกตาง ๆ ตามรางพระราชบัญญัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์ เชน จัดทํานโยบายและแผน
ยทุธศาสตรเกีย่วกบัระบบสขุภาพปฐมภมู ิโดยตองคาํนงึถงึหลกัการมสีวนรวมของประชาชน ประสานงาน
กับหนวยบริการปฐมภูมิ เครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ หนวยงานของรัฐ องคกรระหวางประเทศ
และองคกรเอกชนที่เกี่ยวของ เปนศูนยกลางฐานขอมูลเกี่ยวกับระบบสุขภาพปฐมภูมิ จัดใหมีทะเบียน
ผูรับบริการ หนวยบริการปฐมภูมิ และเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ และพัฒนาระบบสารสนเทศ
สําหรับเชื่อมโยงขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิ รวมทั้งสงเสริมและสรางเสริม
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ใหประชาชนมีศักยภาพและมีความรูในการจัดการสุขภาพของตนเอง ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุน
ใหมกีารผลิตแพทยเวชศาสตรครอบครัวและคณะผูใหบริการสุขภาพปฐมภูมใิหเพยีงพอกบัการใหบริการ
สุขภาพปฐมภูมิ
   ๕. กําหนดใหมีกลไกการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ เชน สิทธิไดรับบริการสุขภาพปฐมภูมิ
ทีเ่ปนธรรม มคีณุภาพ มมีาตรฐาน สทิธไิดรบัการรกัษาพยาบาล  หรอืรบับรกิารสาธารณสุขตามสวัสดกิาร
หรอืตามสทิธทิีบ่คุคลนัน้ไดรบัอยูตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ประกาศ มตคิณะรฐัมนตร ีหรอืคาํสัง่อ่ืนใด
รวมทั้งกําหนดกระบวนการรับบริการสุขภาพปฐมภูมิ เชน กําหนดใหมีการขึ้นทะเบียนหนวยบริการ
เพือ่เปนหนวยบรกิารปฐมภูมแิละเครือขายหนวยบรกิารปฐมภูม ิและแจงใหประชาชนทราบ และกาํหนด
หนาที่ของหนวยบริการปฐมภูมิ เชน ใหบริการและขอมูลการบริการสุขภาพปฐมภูมิและสิทธิของ
ผูรับบริการแกผูรับบริการ ใหขอมูลเกี่ยวกับแพทย เจาหนาที่สาธารณสุข หรือผูรับผิดชอบในการดูแล
อยางตอเนื่องแกญาติหรือผูที่ใกลชิดกับผูรับบริการ
   ๖. กําหนดใหมีการสงตอผูรับบริการสุขภาพปฐมภูมิ ในกรณีที่มีความจําเปนตองสงตอ
ผูรับบริการเพื่อใหไปรับการรักษาพยาบาลที่หนวยบริการปฐมภูมิอื่น เครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ
หรือหนวยบริการอื่น โดยใหแพทยเวชศาสตรครอบครัวหรือคณะผู ใหบริการสุขภาพปฐมภูม ิ               
ซึ่งดูแลผูรับบริการดําเนินการใหมีการสงตอผูรับบริการดังกลาว
   ๗. กําหนดใหมีการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขาย
หนวยบริการปฐมภูมิ เชน ใหคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิจัดใหมีการตรวจสอบเพ่ือควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานของหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิอยางสมํ่าเสมอ 
โดยสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบดังกลาว
   ๘. กําหนดใหมีการสงเสริมและพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ เชน หนวยบริการปฐมภูมิ
หรือเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิอาจขอรับการสนับสนุนเพื่อการสงเสริมและพัฒนาระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิ หรือการสงเสริมและสรางเสริมใหประชาชนมีศักยภาพและมีความรูในการจัดการสุขภาพ
ของตนเองไดในทุกมิติ จากสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
   ๙. กําหนดโทษทางอาญาสําหรับผูไมปฏิบัติตามคําสั่งเรียกมาใหถอยคํา หรือใหสงเอกสาร
หรือหลักฐานของคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ คณะอนุกรรมการ คณะกรรมการสอบสวน
หรือคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ หรือขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่
โดยไมมีเหตุหรือขอแกตัวตามสมควร
   ๑๐. กําหนดบทเฉพาะกาลรองรับภายใน ๑๐ ปนับแตวันที่รางพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
ใหสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดใหมีหนวยบริการปฐมภูมิในสัดสวนท่ีเหมาะสมกับจํานวน
ผูรับบริการและพื้นที่ และใหกระทรวงสาธารณสุขรวมกับกระทรวงศึกษาธิการและสถาบันอุดมศึกษา
ดําเนินการเพื่อใหมีแพทยเวชศาสตรครอบครัวและผูประกอบวิชาชีพทางการแพทยและสาธารณสุข
ดแูลประชาชนในสดัสวนทีเ่หมาะสมตอไป แตหากมเีหตจุาํเปน ใหคณะกรรมการระบบสขุภาพปฐมภมูิ
เสนอคณะรัฐมนตรีเพือ่ใหมกีารขยายระยะเวลาออกไปอีกเปนระยะเวลาตามท่ีพระราชกฤษฎีกากําหนด
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   รางพระราชบัญญัติเจาพนักงานตํารวจศาล พ.ศ. ....

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
   ๑. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติเจาพนักงานตํารวจศาล พ.ศ. .... ตามที่สํานักงาน
ศาลยุติธรรมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็น
ของกระทรวงยุติธรรม สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงบประมาณ ฝายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
คณะรักษาความสงบแหงชาติ และขอสังเกตของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบ
การพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
   ๒. ใหสํานักงานศาลยุติธรรมรับความเห็นของสํานักงาน ก.พ.ร. และสํานักงบประมาณ
ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
   ๓. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรองซึ่งตองออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่สํานักงานศาลยุติธรรมเสนอ
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   ๑. เจาพนักงานตํารวจศาล
    จัดใหมีเจาพนักงานตํารวจศาลในจํานวนที่เพียงพอตอการปฏิบัติหนาที่ในศาลทุกศาล
   ๒. หนาที่และอํานาจของเจาพนักงานตาํรวจศาล 
      ๒.๑ ตดิตามสบืสวนจบักมุผูตองหาหรอืจาํเลยทีไ่ดรบัการปลอยชัว่คราวโดยศาลแลวหลบหนี
หรือผูไมปฏิบัติตามหมายเรียกหรือคําสั่งของศาล และศาลไดออกหมายจับแลว
    ๒.๒ เขาไปในเคหสถานหรือสถานที่ใด ๆ เพื่อตรวจคน หรือจับกุมผู ตองหา จําเลย
หรอืผูไมปฏบัิตติามหมายเรยีก หรอืคาํสัง่ของศาล เมือ่มเีหตุอันควรสงสยัวาบคุคลดังกลาวหลบซอนอยู
และมเีหตอุนัควรเช่ือวาหากเน่ินชาไป บคุคลดงักลาวจะหลบหน ีทัง้นี ้หากเจาของหรือผูรกัษาสถานท่ีน้ัน
ไมยอมใหเขาไป เจาพนักงานตํารวจศาลมีอํานาจใชกําลังเพื่อเขาไปได
      ๒.๓  คนหายานพาหนะทีม่เีหตอุนัควรสงสยัวาผูตองหา จาํเลย หรอืผูไมปฏบิตัติามหมายเรยีก
หรือคําสั่งของศาล ไดเขาไปหลบซอนอยู และหากปลอยใหเนิ่นชาไปจะไมสามารถตามยานพาหนะ
หรือบุคคลดังกลาวได
    ๒.๔ รกัษาความสงบเรยีบรอย และปองกนัและปราบปรามการกระทาํความผดิในบรเิวณศาล
    ๒.๕ ใหมอีาํนาจหนาทีเ่ชนเดยีวกบัพนกังานฝายปกครอง หรอืตาํรวจตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา
   ๓. ความรวมมือ
      ๓.๑ สํานักงานศาลยุติธรรมอาจขอใหหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่อื่นของรัฐ
ใหความชวยเหลือ สนับสนุน หรือเขารวมปฏิบัติหนาที่ไดตามความเหมาะสม
    ๓.๒  ใหหนวยงานของรฐัหรอืเจาหนาทีอ่ืน่ของรฐัดงักลาว  ไดรบัคาใชจายหรอืคาตอบแทนอืน่ใด
ที่จําเปนตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม โดยไดรับความเห็นชอบจากกระทรวง
การคลัง

27-49-MAC6.indd   3727-49-MAC6.indd   37 11/20/18   3:28 PM11/20/18   3:28 PM

creo




พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๓๘

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

   ๔. ผูชวยเหลือเจาพนักงานตํารวจศาล
      ในกรณีจาํเปน ใหเลขาธิการสาํนักงานศาลยตุธิรรมมอํีานาจสัง่ใหขาราชการ  พนักงานราชการ 
หรือลูกจางท่ีไมใชเจาพนักงานตํารวจศาล เปนผูชวยเหลือเจาพนักงานตํารวจศาล โดยมีอํานาจ
หนาที่เชนเดียวกับเจาพนักงานตํารวจศาล
   ๕. กฎหมายที่เกี่ยวของ
    ใหสํานกังานศาลยุติธรรมไดรบัยกเวนไมอยูภายใตกฎหมายวาดวยอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน
วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน และกฎหมายวาดวยการควบคุมยุทธภัณฑเชนเดียวกับ
ราชการทหารและตํารวจตามกฎหมายดังกลาว

   รางพระราชบัญญัติจริยธรรมเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ....

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติจริยธรรมเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. .... 
ตามที่สํานักงาน ก.พ. เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหนํา
ผลการประชุมเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่สํานักงาน ก.พ. ประชุมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา
กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   ๑. กําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมสําหรับ “เจาหนาที่ของรัฐ”
   ๒. กาํหนดใหมคีณะกรรมการมาตรฐานทางจรยิธรรมของเจาหนาทีข่องรฐั (ก.ม.จ.) ประกอบดวย
นายกรฐัมนตร ีหรอืรองนายกรฐัมนตรทีีน่ายกรฐัมนตรมีอบหมาย เปนประธาน ผูแทน ก.พ. เปนรองประธาน
ผูแทนองคกรกลางบรหิารงานบคุคลนอกจาก ก.พ. ผูแทน ก.พ.ร. ผูแทนศนูยคณุธรรม (องคการมหาชน) 
และใหมกีรรมการผูทรงคณุวุฒ ิจาํนวนไมเกนิ ๕ คน และใหเลขาธกิาร ก.พ. เปนกรรมการและเลขานุการ
โดยตําแหนง
   ๓. ก.ม.จ. มีอํานาจหนาที่เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบาย
และยุทธศาสตรการขับเคลื่อนและการสงเสริมจริยธรรมภาครัฐ ใหคําปรึกษาแกองคกรกลาง
บริหารงานบุคคลในการจัดทําและปรับปรุงประมวลจริยธรรม กําหนดหลักเกณฑการนําจริยธรรม 
ไปใชในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมถึงวินิจฉัย ตีความ หรือใหความเห็นในเรื่องที่ขัดแยง
กับมาตรฐานทางจริยธรรม ตลอดจนกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรม
   ๔. กําหนดใหองคกรกลางบริหารงานบุคคลของเจาหนาที่ของรัฐแตละประเภท ซึ่งรวมถึง
คณะกรรมการอื่นที่ทําหนาที่องคกรกลางบริหารงานบุคคลของเจาหนาที่ของรัฐ กําหนดประมวล
จรยิธรรมสําหรับเจาหนาทีข่องรัฐประเภทน้ัน และใหมกีลไกขับเคล่ือนองคกร กระบวนการและวิธกีาร
ในการรักษาจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ
   ๕. กาํหนดใหหนวยงานของรฐันาํพฤตกิรรมในการรกัษาจรยิธรรมไปใชในกระบวนการบรหิาร
งานบุคคล เพื่อใหการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมเกิดผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑

   รางพระราชบัญญัติสงเสริมการใชประโยชนผลงานวิจัยและนวัตกรรม
   พ.ศ. ….

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
     ๑. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติสงเสริมการใชประโยชนผลงานวิจัยและนวัตกรรม
พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพจิารณา โดยใหรบัความเหน็ของสาํนักงานกองทนุสนบัสนนุการวจัิยไปประกอบการพจิารณาดวย
แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานติบิญัญตัแิหงชาตพิจิารณา กอนเสนอสภานติบิญัญตัแิหงชาติ
ตอไป
   ๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรองท่ีตองออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีเสนอ
   ๓. ใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรับความเห็นของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ไปดําเนินการตอไปดวย
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   ๑.  กําหนดนิยามคําวา “ทุนสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม” หมายความวา
เงนิสนบัสนนุจากหนวยงานของรฐัท่ีจัดสรรใหแกผูรบัทนุ โดยมวัีตถปุระสงคเพือ่สงเสรมิการวิจัย พฒันา            
และนวัตกรรม เพื่อใหไดมาซึ่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามพระราชบัญญัติน้ี และใหหมายรวมถึง
เงินกองทุนท่ีหนวยงานของรัฐจัดสรรใหแกผูรับทุนเพ่ือวัตถุประสงคเดียวกัน แตไมรวมถึงเงินสนับสนุน 
ที่ใชเพื่อวาจาง หรือรวมดําเนินการวิจัยและพัฒนา หรือดําเนินการอื่นใดเพื่อใหไดมาซ่ึงความรู 
เทคโนโลยีตนแบบ หรือผลลัพธอื่นใดจากการนี ้อันเปนการดําเนินการตามภารกิจปกติของหนวยงาน
   ๒. กําหนดใหหนวยงานใหทุนของรัฐสามารถใหทุนวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมแกหนวยงาน
ของรฐั หนวยงานภาคการศกึษา หนวยงานภาคเอกชน หรอืสถาบนัวจิยัได และหนวยงานผูใหทนุสนบัสนนุ
แกหนวยงานภาคเอกชนนัน้ จะตองพจิารณาวาโครงการนัน้มคีวามเปนไปไดสงูในการนาํไปใชประโยชน
เชิงพาณิชย เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน หรือเปนประโยชนตอภาคการเกษตร สังคม
ชุมชน และประชาชน
   ๓. กําหนดใหหนวยงานภาคเอกชนที่จะขอรับทุนวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม จะตองเปน
นติบิคุคลทีม่ผีูถอืหุนสญัชาตไิทยไมนอยกวารอยละ ๕๑ ของทนุจดทะเบยีน และมสีถานประกอบการ
ตั้งอยูในประเทศไทย
   ๔. กาํหนดใหสทิธใินผลงานวิจยัและนวตักรรมทีเ่กดิจากสญัญารบัทนุสนบัสนนุการวจิยั พฒันา
และนวัตกรรมตามพระราชบัญญัตินี้เปนของผู รับทุน โดยผู รับทุนจะตองรายงานผลงานวิจัย
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และนวัตกรรมใหผูใหทนุทราบกอนดําเนนิการจดทะเบยีนทรัพยสนิทางปญญา ทัง้นี ้หากผูรบัทุนไมประสงค
ถอืครองสทิธใินผลงานวจิยัและนวตักรรม ใหผูรบัทนุทาํหนงัสอืเปนลายลกัษณอกัษรแจงความประสงค
ไมถือครองสิทธิไปยงัผูใหทนุ และใหสทิธใินผลงานวิจยัและนวัตกรรมเปนของผูใหทนุ โดยการใชประโยชน
ในผลงานวิจัยและนวัตกรรมขึ้นอยู  กับการตกลงระหวางผู  ให ทุนและผู รับทุนเป นรายกรณี
   ๕. กําหนดใหมีคณะกรรมการสงเสริมการใชประโยชนผลงานวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมีปลัด
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยเีปนประธาน กรรมการโดยตําแหนง กรรมการผูทรงคณุวฒุ ิคณุสมบตัิ
และลักษณะตองหามของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
และกําหนดอํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการ เชน กาํหนดนโยบายหรอืมาตรการทีเ่กีย่วของในการบรหิาร
จัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดจากการสนับสนุนทุนวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมจากภาครัฐ 
และสงเสริมและพัฒนาใหเกิดการนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีเกิดจากการสนับสนุนทุนวิจัย พัฒนา
และนวัตกรรมจากหนวยงานภาครัฐไปใชประโยชน
   ๖. กาํหนดใหผูรบัทนุซึง่ถอืครองสทิธใินผลงานวจิยัและนวตักรรม หรอืผูรบัโอนสทิธจิากผูรบัทนุ 
ไมวาจะเปนการโอนสิทธิมาแลวกี่ทอดก็ตาม มิไดดําเนินการใด ๆ หรือไมสามารถคาดการณไดวาจะมี
การดําเนนิการใด ๆ  เพือ่นาํผลงานวิจยัและนวัตกรรมดังกลาวไปใชประโยชนในระยะเวลา ๒ ปนบัแตวนัที่
รายงานผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่คนพบตอผูใหทุน ใหสิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรมกลับไปเปน
ของผูใหทุน โดยผูใหทุนอาจดําเนินการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนสิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ตอหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหผลงานวิจัยและนวัตกรรมกลับไปเปนของผูใหทุน
   ๗. กําหนดใหในภาวะสงครามหรือในภาวะฉุกเฉิน หรือมีความจําเปนเพ่ือการเยียวยา
ดานสาธารณสขุ หรอืความมัน่คง ความปลอดภยัของประเทศ หรอืมคีวามจาํเปนเพือ่ประโยชนสาธารณะ
ตามท่ีกฎหมายกําหนด รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งใชสิทธิ                             
ในผลงานวิจัยใด ๆ ที่เกิดจากทุนสนับสนุนของรัฐก็ได โดยเสียคาตอบแทนท่ีเปนธรรมแกผูรับทุน             
ซึ่งถือครองสิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรม และตองแจงใหผูรับทุนทราบเปนหนังสือโดยไมชักชา
   ๘. กําหนดใหมีคณะกรรมการสงเสริมการใชประโยชนผลงานวิจัยและนวัตกรรมภายใน
๑๘๐ วนันบัแตวนัทีพ่ระราชบญัญตันิีใ้ชบงัคบั ในระหวางท่ียงัไมมกีรรมการผูทรงคุณวฒิุ ใหคณะกรรมการ
สงเสริมการใชประโยชนผลงานวิจัยและนวัตกรรมทําหนาที่คณะกรรมการสงเสริมการใชประโยชน
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปพลางกอน
   
   รางพระราชบัญญัติเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ….
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ดังนี้
   ๑. ใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับรางพระราชบัญญัติเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา
พ.ศ. …. ทีค่ณะกรรมการอสิระเพือ่การปฏริปูการศกึษาเสนอไปตรวจพจิารณา โดยใหรบัขอส่ังการของ
นายกรฐัมนตร ีและความเหน็ของคณะกรรมการยทุธศาสตรชาต ิสาํนกังาน ก.พ. และคณะกรรมการอสิระ
เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ไปประกอบการพิจารณาดวย แลวเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง
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   ๒. ใหคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาเรงรัดดําเนินการจัดทําหลักเกณฑ
ในการตรวจสอบความจําเปนในการตราพระราชบัญญตั ิ (Checklist) และนํารายงานสรุปผลการรับฟง
ความคิดเหน็และวเิคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้จากกฎหมายของรางพระราชบัญญติัดังกลาวไปเปดเผย
ตอประชาชน รวมทัง้จดัทาํแผนในการจดัทาํกฎหมายลาํดบัรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสาํคัญ
ของกฎหมายลาํดบัรองทีอ่อกตามรางพระราชบญัญตัดิงักลาว แลวสงผลการดาํเนนิการไปยงัสาํนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อประกอบการตรวจพิจารณาตอไป
   ๓. ใหคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษารับความเห็นของสํานักงาน ก.พ.
ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย

   รางพระราชบญัญตักิารเลอืกตัง้สมาชกิสภาทองถิน่หรอืผูบรหิารทองถิน่ พ.ศ. ....
   และรางกฎหมายวาดวยการจดัตัง้องคกรปกครองสวนทองถิน่ รวม ๖ ฉบบั

   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ดังนี้
   ๑. เห็นชอบ
    ๑.๑ รางพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ....
    ๑.๒ รางพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
    ๑.๓ รางพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
    ๑.๔ รางพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
    ๑.๕ รางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
    ๑.๖ รางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
    รวม ๖ ฉบับ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และสงใหคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
   ๒. ใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังเรงรัดดําเนินการสงแผนในการจัดทํากฎหมาย
ลาํดบัรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคญัของกฎหมายลําดบัรอง ซึง่ตองออกตามรางพระราชบญัญตัิ
การเลอืกตัง้สมาชกิสภาทองถิน่หรอืผูบรหิารทองถิน่ พ.ศ. .... มายงัสาํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีเพือ่สงให
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
   รางพระราชบัญญัติทั้งหกฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   ๑. รางพระราชบญัญตักิารเลอืกตัง้สมาชกิสภาทองถิน่หรอืผูบรหิารทองถิน่ พ.ศ. ....
    ๑.๑  กาํหนดใหคณะกรรมการการเลอืกตัง้ (กกต.) สามารถตรวจสอบการเลือกตัง้ในเชงิรกุ
โดยไมจาํเปนตองรอใหมผีูรองเรยีนกอน รวมทัง้กําหนดใหชดัเจนวา การประกาศผลการเลอืกตัง้ไมเปน
การตัดอํานาจ กกต. ในการสืบสวนหรือไตสวนการเลือกตั้งที่ไมสุจริตหรือเที่ยงธรรม นอกจากน้ี                    
ยังกําหนดใหในกรณีที่ กกต. ไดสั่งใหผูบริหาร ประธาน หรือรองประธานสภาทองถิ่น หรือสมาชิก
สภาทองถิน่พนจากตําแหนงไมวาดวยเหตใุด และ กกต. ไดจัดใหมกีารเลอืกตัง้ใหมแทนตาํแหนงทีว่างแลว
แมภายหลงัศาลมคีาํพพิากษาหรอืคาํสัง่วา คาํสัง่หรอืคาํวนิจิฉยัใหพนจากตาํแหนงนัน้ไมชอบ กย็อมไมกระทบ
ตอการเลือกตั้งนั้น
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    ๑.๒ กําหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑการกําหนดเขตเลือกตั้ง โดยกรณีเขตเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นจะมีเกณฑการกําหนดเขตที่แตกตางกันตามรูปแบบองคกรปกครองสวนทองถิ่น
      ๑.๓ กาํหนดเกีย่วกบัการไดมาซึง่ผูอาํนวยการการเลอืกตัง้ประจาํองคกรปกครองสวนทองถิน่
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น และเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง 
และกําหนดหนาที่และอํานาจในการดําเนินการเลือกต้ัง รวมท้ังคาตอบแทนของผูปฏิบัติงานดังกลาว
    ๑.๔ กําหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกตั้ง การใชสิทธิเลือกต้ัง การไมไปใชสิทธิ
เลือกตั้ง การตัดสิทธิกรณีไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง และการจัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง
    ๑.๕ กาํหนดเกีย่วกบัคณุสมบตัแิละลกัษณะตองหามของผูมสีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้และกาํหนด
เก่ียวกับการสมัครรับเลือกตั้ง และการดําเนินการรับสมัครโดยผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังการย่ืนคาํรองคัดคาน และการดําเนินการตรวจสอบเพ่ือวนิจิฉยัวาผูสมคัร
เปนผูไมมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือไม รวมทั้งกําหนดหามการรับจาง หรือวาจางใหสมัคร หรือถอน
การสมัครรับเลือกตั้ง
    ๑.๖  กาํหนดเกีย่วกบัคาใชจายในการเลอืกตัง้ โดยใหผูอาํนวยการการเลือกตัง้ประจําจงัหวดั
กําหนดจํานวนตามหลักเกณฑที่ กกต. กําหนด การจัดทําบัญชีรายรับรายจายในการเลือกตั้ง
การกาํหนดเวลาและขอหามในการดาํเนนิการหาเสยีง การหาเสยีงโดยวิธกีารทางอเิลก็ทรอนกิส รวมทัง้
การกําหนดใหผูสมัครสามารถมีผูชวยหาเสียงไดแตตองแจงจํานวนใหสํานักงาน กกต. จังหวัดทราบ           
โดยคาตอบแทนของผูชวยหาเสียงนั้นใหคํานวณเปนคาใชจายในการเลือกตั้งดวย
    ๑.๗  กาํหนดวธิกีารลงคะแนนเลอืกตัง้ โดยให กกต. เปนผูกาํหนดลักษณะบัตรและหีบบตัร
เลือกต้ัง กําหนดเวลาออกเสียงเลือกตั้ง กําหนดขอหามการดําเนินการในระหวางการออกเสียง
ลงคะแนน รวมทั้งกําหนดใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจ
งดการลงคะแนนเลอืกต้ังในหนวยเลอืกตัง้และจดัใหมกีารเลอืกตัง้ใหมตามหลกัเกณฑทีก่ฎหมายกาํหนด  
และกําหนดให กกต. มีอํานาจจัดใหมีการเลือกตั้งใหมในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่จัดการเลือกตั้งไมได
      ๑.๘  กาํหนดความผดิและโทษเกีย่วกบัการฝาฝนขอหามหรอืไมปฏบิตัติามรางพระราชบญัญตัิ
ฉบับนี้
   ๒. รางพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
รางพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... รางพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกรงุเทพมหานคร (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....
และรางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๕ ฉบับ
    ๒.๑ เพิ่มเติมจํานวนสมาชิกสภาทองถิ่นใหเหมาะสมและสอดคลองกับกฎหมายวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
    ๒.๒ แกไขเพิม่เตมิคณุสมบตัแิละลกัษณะตองหามของผูมสีทิธเิลอืกตัง้สมาชกิสภาทองถิน่
หรือผูบริหารทองถิ่น และผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
    ๒.๓ แกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการส้ินสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ
การพนจากตําแหนงของผูบริหารทองถิ่น และการนํามาอนุโลมใชกับรองผูบริหารทองถิ่นหรือผูชวย
ผูบริหารทองถิ่น
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    ๒.๔ เพิ่มเติมขอยกเวนเก่ียวกับการดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่อ่ืนใดในหนวยงาน
ของรัฐ และแกไขเพิ่มเติมขอหามในการมีสวนไดเสียกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหชัดเจน
และครอบคลุมยิ่งขึ้น
    ๒.๕ เพิม่เตมิบทบญัญตัทิีห่ามมใิหมกีารใชจายเงนิเพือ่การฝกอบรมหรอืดงูานในตางประเทศ
ของผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน และผูชวยบุคคลดังกลาว พรอมท้ังแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติ
วาดวยรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑

   รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการลักลอบขนผูโยกยายถิ่นฐาน          
   พ.ศ. ....

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
   ๑. อนมุตัหิลกัการรางพระราชบญัญตัปิองกนัและปราบปรามการลกัลอบขนผูโยกยายถิน่ฐาน
พ.ศ. .... ตามที่สํานักงานอัยการสูงสุดเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
โดยใหรบัความเห็นของสํานกังานสภาความม่ันคงแหงชาติ และสํานักงาน ก.พ.ร. ไปประกอบการพจิารณาดวย
แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิตบิญัญตัแิหงชาตพิจิารณา กอนเสนอสภานติบิญัญตัแิหงชาติ
ตอไป ทั้งนี้ ใหเสนอรางพระราชบัญญัติดังกลาวตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ ไมกอนการเสนอพิธีสาร
วาดวยการตอตานการลักลอบขนผูโยกยายถิ่นโดยทางบก ทางทะเล  และทางอากาศ เสริมอนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยการตอตานอาชญากรรมขามชาติที่กระทําโดยองคกรอาชญากรรม ตอสภา
นิติบัญญัติแหงชาติ
   ๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรองซึ่งตองออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่สํานักงานอัยการสูงสุดเสนอ
   ๓. ใหสํานักงานอัยการสูงสุดรับความเห็นของฝายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
คณะรักษาความสงบแหงชาติ ไปพิจารณาดําเนินการตอไป
   ๔. ใหกระทรวงการตางประเทศเรงรดัดาํเนนิการเสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณาใหความเหน็ชอบ
การใหสัตยาบันพิธีสารวาดวยการตอตานการลักลอบขนผูโยกยายถ่ินโดยทางบก ทางทะเล
และทางอากาศ เสริมอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานอาชญากรรมขามชาติที่กระทํา
โดยองคกรอาชญากรรม ตอคณะรัฐมนตรีโดยดวน
    รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   เปนการกาํหนดใหมกีฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการลกัลอบขนผูโยกยายถิน่ฐาน
โดยกําหนดลักษณะความผดิฐานลักลอบขนผูโยกยายถิน่ฐาน กาํหนดมาตรการในการปองกนัและปราบปราม
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การกระทาํความผดิดังกลาว และกาํหนดแนวทางในการประสานความรวมมอืในการปองกันและปราบปราม
การกระทาํความผดิดงักลาว ทัง้ระหวางหนวยงานภายในและระหวางประเทศ โดยรางพระราชบญัญตัิ
ฉบบันี ้ เปนการรองรับการใหสตัยาบันพธิสีารวาดวยการตอตานการลักลอบขนผูโยกยายถิน่โดยทางบก
ทางทะเล และทางอากาศ เสริมอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานอาชญากรรมขามชาติ
ที่กระทําโดยองคกรอาชญากรรมที่ประเทศไทยไดลงนามเปนภาคีไว อันจะเปนการเสริมสราง
ภาพลักษณที่ดีของประเทศไทยตอประชาคมโลกที่แสดงถึงเจตนารมณอันแนวแนของประเทศไทย
ในการปองกนัและปราบปรามการลกัลอบขนผูโยกยายถ่ินฐาน ซึง่จะทาํใหประเทศไทยไดรบัความเชือ่ถอื
และเปนทีเ่หมาะสมตอการลงทนุและการทองเทีย่ว และทาํใหเกดิการพฒันาและขยายตวัทางเศรษฐกจิ
ทีม่คีวามมัน่คงและยัง่ยนืตอไป ซึง่ในปจจบุนั ประเทศไทยไมมกีฎหมายทีม่คีวามสอดคลองกับพนัธกรณี
ตามพิธีสารดังกลาว

   รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง       
   (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

     คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พจิารณาความแพง (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ตามทีส่าํนกังานศาลยตุธิรรมเสนอ และใหสงสาํนกังานคณะกรรมการ
กฤษฎกีาตรวจพจิารณา โดยใหรบัความเหน็ของกระทรวงยตุธิรรมไปประกอบการพจิารณาดวย แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   ๑. กําหนดใหกอนยื่นฟองคดีแพง ผูที่จะเปนคูความอาจยื่นคํารองตอศาล เพื่อขอใหศาล
มีคําสั่งแตงต้ังผูประนีประนอมยอมความทําหนาที่ไกลเกลี่ยใหคู กรณีที่เกี่ยวของไดตกลงกันหรือ
ประนีประนอมยอมความกันในขอพิพาท
   ๒. กําหนดใหในกรณีที่มีการทําสัญญาประนีประนอมยอมความกัน คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่ง
สามารถยื่นคํารองขอตอศาลใหมีคําพิพากษาตามยอมได
   ๓. กําหนดใหศาลสามารถไตสวนสัญญาประนีประนอมยอมความที่คูสัญญาไดยื่นตอศาล
เพือ่ขอใหพพิากษาตามยอม โดยหากศาลพิจารณาแลวเหน็วา สญัญาดงักลาวมคีวามมุงหมายทีจ่ะหลกีเลีย่ง
กฎหมายเพือ่คุมครองประโยชนสาธารณะ หรอืความชอบธรรมทัง้ตอนโยบายสาธารณะหรอืบคุคลภายนอก
ใหศาลมีอํานาจไตสวนและปฏิเสธการพิพากษาตามสัญญานั้นได

   รางพระราชบัญญัติการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล พ.ศ. ....

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
   ๑. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหปรับแกไข
รางพระราชบัญญัติดังกลาวใหสอดคลองกับมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และมติคณะรัฐมนตรี (๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ และ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐) แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
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   ๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรองที่ออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   ๑. กําหนดคํานิยาม “พิสูจนและยืนยันตัวตน” หมายความวา การระบุตัวตน การแสดงตน 
การพสิจูนตวัตน การแสดงหลกัฐานใด ๆ  และการตรวจสอบเพือ่ทราบขอเทจ็จรงิเก่ียวกับผูขอใชบรกิาร
และการยนืยนัตวัตนของผูขอใชบริการ ทัง้นี ้ใหหมายความรวมถงึการแสดงเจตนา การใหความยนิยอม
การทํานิติกรรมสัญญาใด ๆ หรือการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส โดยใหเปนไปตามความประสงค
หรือเจตนาของผูใชบริการ และ “ระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล” หมายความวา ระบบ
และเครือขายกลางในการเช่ือมโยงขอมูลระหวางสมาชิก หนวยงาน และบุคคลท่ีเก่ียวของ ซึ่งพัฒนา
และบริหารจัดการโดยบริษัทผูใหบริการระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
   ๒. กาํหนดใหม ี“คณะกรรมการกาํกบัดแูลการพสิจูนและยนืยนัตวัตนทางดจิทิลั” โดยมรัีฐมนตรี
วาการกระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม เปนประธานกรรมการ ปลดักระทรวงดิจทิลัเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม เปนรองประธานกรรมการ และกรรมการอื่นอีกจํานวน ๑๒ คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง
จากผูทรงคณุวฒุ ิและใหผูอาํนวยการสาํนักงานคณะกรรมการธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส เปนกรรมการ
และเลขานุการ ทั้งนี้ ใหสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสรับผิดชอบงานธุรการ
ของคณะกรรมการ
   ๓. กําหนดใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ในการกํากับดูแลโครงขายระบบการพิสูจน
และยืนยนัตวัตนทางดิจทิลัเปนการท่ัวไป อาํนาจและหนาทีด่งักลาวใหรวมถงึการออกประกาศหรือคาํสัง่
เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ การออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข
เกีย่วกบับรษิทัผูใหบรกิารระบบการพสิจูนและยนืยนัตัวตนทางดจิิทลั รวมถงึการกาํหนดคาธรรมเนยีม
และคาดําเนินการอื่นใดที่เกี่ยวของกับระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล การสั่งใหบริษัท
ผูใหบรกิารยืน่รายงานเกีย่วกบัการดาํเนนิกจิการของบรษิทัเปนการทัว่ไปหรอืเปนการเฉพาะ โดยมีรายการ
และระยะเวลาตามที่คณะกรรมการกําหนด การพิจารณาวินิจฉัยคําอุทธรณตามพระราชบัญญัติน้ี
การแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือกํากับดูแลการใชบริการระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
ของธุรกิจในแตละภาคอุตสาหกรรมและปฏิบัติการอื่นใดตามที่มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี
กําหนดใหเปนอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการ
   ๔. กําหนดใหการใหบริการระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล จะกระทําไดตอเมื่อ
ไดจัดตั้งในรูปบริษัทและไดรับใบอนุญาตจากรัฐมนตรี
   ๕. กาํหนดใหบรษิทัผูใหบรกิารและผูใหบรกิารระบบทาํการแทน ดาํเนนิการเขารหสั (Encryption)
หรอืดาํเนนิการอืน่ใดเพือ่ประโยชนในการรกัษาความลบัและความปลอดภัยของขอมลูในโครงขายระบบ
การพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล โดยตองมีมาตรฐานการเขารหัสหรือการดําเนินการอื่นใดตามที่
คณะกรรมการกําหนดเปนอยางนอย
   ๖. กาํหนดใหบรษิทัผูใหบริการ ผูใหบรกิารระบบทาํการแทน หรอืสมาชกิผูใดจงใจหรอืประมาท
เลนิเลอเปดเผยขอมลูทีไ่มถกูตองใหแกผูอ่ืน หรอืเปดเผยขอมลูทีถ่กูตอง แตมใิชเปนไปตามวัตถปุระสงค
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ทีก่าํหนดไวในพระราชบญัญตันิี ้จนเปนเหตใุหเกดิความเสียหายแกสมาชกิ ผูใชบรกิารหรือเจาของขอมูล 
บรษิทั ผูใหบรกิารระบบทาํการแทนหรอืสมาชกิผูเปดเผย แลวแตกรณ ีตองรบัผดิชดใชคาสนิไหมทดแทน
เพื่อการนั้น
   ๗. กาํหนดใหบริษทัผูใหบรกิารระบบการพสิจูนและยนืยนัตวัตนทางดจิทิลั ผูใหบรกิารระบบ
ทาํการแทนหรอืผูใดไมปฏบิตัติามคาํสัง่ ประกาศ หลกัเกณฑหรอืเงือ่นไขท่ีคณะกรรมการหรอืคณะอนุกรรมการ
กาํหนด ตองระวางโทษปรบัไมเกนิ ๓๐๐,๐๐๐ บาท และปรบัอกีไมเกนิวนัละ ๑๐,๐๐๐ บาทตลอดเวลา
ที่ยังฝาฝนอยูหรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง
 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑

   รางพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. ….

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
   ๑. อนมุตัหิลกัการรางพระราชบญัญตัสิงเสรมิและพฒันาระบบเกษตรกรรมยัง่ยนื พ.ศ. …. ตามที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา โดยใหรบั
ความเห็นของกระทรวงการคลังและคณะกรรมการดําเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเรงดวน
และขอสังเกตของสํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรไีปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
   ๒. รบัทราบแผนในการจดัทาํกฎหมายลาํดบัรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสาํคญัของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ
   ๓. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณดําเนินการตามความเห็นของสํานักงาน ก.พ.ร. แลวสง
ผลการดําเนินการใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อประกอบการพิจารณาตอไป
   ๔. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับความเห็นของกระทรวงมหาดไทยและสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไป
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   ๑. กาํหนดบทนยิามของ “ระบบเกษตรกรรมยัง่ยนื” ทีเ่ปนระบบการผลติทางการเกษตรทีค่าํนงึ
และรกัษาไวซึง่ระบบนเิวศ สภาพแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพ สรางความสมดุลเปนธรรม
ทางเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอมและระบบนเิวศ ใหครอบคลมุถึงรปูแบบ บคุคล และองคกรทีเ่กีย่วของ
กับการดําเนินงานที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติฉบับนี้
   ๒. กําหนดวัตถุประสงคในการสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนใหกับเกษตรกร
และกลุมเกษตรกร พรอมทั้งสนับสนุนทุกภาคสวนที่เกี่ยวของตั้งแตการผลิต การพัฒนาคุณภาพ
สินคาและการตลาด ตลอดจนกําหนดการจัดทํานโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการสงเสริม
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และพัฒนาระบบเกษตรกรรมย่ังยืน รวมท้ังกําหนดคุณสมบัติของบุคคลผูมีสิทธิขอรับการสงเสริม
และสนับสนุนที่มีสิทธิตามพระราชบัญญัตินี้ และการดําเนินการอนุมัติการสงเสริมและสนับสนุน
   ๓. กําหนดองคประกอบและอํานาจหนาที่ของ “คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน” รวมท้ังการกําหนดวิธีการคัดเลือก คุณสมบัติ และวาระการดํารงตําแหนงของ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ องคประกอบการประชุม การปฏิบัติหนาที่ประธานในท่ีประชุม การวินิจฉัย
ชี้ขาดการประชุม การแตงตั้งคณะอนุกรรมการ และการปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
   ๔. กําหนดเปาหมายและแนวทางของนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการสงเสริม
และพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน และระยะเวลาดําเนินการ พรอมทั้งระบบการติดตามประเมินผล
และตวัชีว้ดัในการพัฒนาศกัยภาพเกษตรกร โครงสรางพืน้ฐานระบบสารสนเทศ เพือ่พฒันาระบบการผลิต 
ระบบมาตรฐานสินคาเกษตร รวมทั้งการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาใหเกิดอุตสาหกรรมตอเนื่อง
   ๕. กาํหนดเกีย่วกบัการจดัสมชัชาเกษตรกรรมยัง่ยนื กาํหนดหลกัเกณฑและวธิกีารทีค่าํนงึถงึ
การมีสวนรวมของประชาชน ผูบริโภค เกษตรกรและกลุมเกษตรกร ในการจัดทําขอเสนอหรือแนวทาง
การพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เสนอใหหนวยงานของรัฐพิจารณา รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ 
การแตงตั้งคณะกรรมการจัดสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืนและอํานาจหนาที่ในการกําหนดจัดประชุม
สมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืน
   ๖. กาํหนดหลักเกณฑการจัดตัง้สาํนกังานคณะกรรมการสงเสรมิและพฒันาระบบเกษตรกรรม
ยั่งยืนเปนหนวยงานของรัฐที่อยูในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยใหสํานักงาน
มีฐานะเปนนิติบุคคลและอยูในกํากับของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ตลอดจน
กําหนดอํานาจหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
และการสรรหาผูอํานวยการสํานักงานฯ
   ๗. กําหนดบทเฉพาะกาลใหในวาระแรกเริ่มการคัดเลือกกรรมการใหดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายใน ๙๐ วัน และใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณพิจารณาดําเนินการจัดสรรเงิน
จากกองทุนตาง ๆ  ที่อยูในอํานาจหนาที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณเพื่อมาสนับสนุนการจัดทํา
โครงการหรือกิจกรรมเพื่อการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

   รางพระราชบัญญัติคุ มครองประชาชนในการทําสัญญาขายฝากที่ดิน
   เพื่อการเกษตรกรรมหรือที่อยูอาศัย พ.ศ. ….

    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
    ๑. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติคุ มครองประชาชนในการทําสัญญาขายฝากที่ดิน
เพื่อการเกษตรกรรมหรือที่อยูอาศัย พ.ศ. …. ตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยคณะกรรมการ
ดาํเนนิการปฏริปูกฎหมายในระยะเรงดวนเสนอ และใหสงสาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา
เปนเรื่องดวน แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
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   ๒. รบัทราบแผนในการจดัทาํกฎหมายลาํดบัรอง และกรอบระยะเวลาของกฎหมายลาํดบัรอง
ที่ออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยคณะกรรมการ
ดําเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเรงดวนเสนอ โดยใหยกเวนการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี                   
เมือ่วนัที ่๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ [เรือ่ง การเสนอแผน กรอบสาระสําคญั และระยะเวลาการจัดทาํกฎหมาย
ลําดับรอง] ทั้งนี้ ใหกระทรวงมหาดไทยปรับปรุงแผนกฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และจัดทํา
กรอบสาระสาํคญัของกฎหมายลาํดับรอง ใหเปนไปตามมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่๒๔ มกราคม ๒๕๖๐
แลวสงใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อประกอบการพิจารณาตอไป
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   กาํหนดใหมกีฎหมายวาดวยการคุมครองประชาชนจากสัญญาขายฝากท่ีดนิเพ่ือการเกษตรกรรม
หรอืท่ีอยูอาศัยทีไ่มเปนธรรม โดยกําหนดบทนิยามเพ่ือใหเกดิความชัดเจนย่ิงข้ึน กาํหนดสทิธแิละหนาที่
ของผูซื้อฝากและผูขายฝาก กําหนดหนาที่และอํานาจของเจาพนักงานที่ดินและกําหนดบทเฉพาะกาล
เพือ่รองรบัความสมบูรณของสญัญาขายฝากท่ีดินเพือ่การเกษตรกรรม หรอืทีอ่ยูอาศยัซึง่ไดกระทาํไปแลว
กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
   ๑. กําหนดบทนิยามของคําวา “ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม” “ที่อยูอาศัย” และ “รัฐมนตรี” 
เพื่อใหเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น
   ๒. กําหนดใหการขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือที่อยู อาศัยตองใชหลักเกณฑ 
ที่กําหนดไวตามพระราชบัญญัตินี้ และเปนธุรกิจที่ตองควบคุมสัญญาตามกฎหมายวาดวยการคุมครอง
ผูบริโภค นอกจากน้ี กําหนดใหการทําสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือที่อยูอาศัยจะตอง
ไดรบัการตรวจสอบเนือ้หาของสญัญาโดยเจาหนาทีข่องรฐั และหากมขีอตกลงเพิม่เตมิเกีย่วกบัขายฝาก
ในภายหลงั ตองไดรบัการตรวจสอบจากเจาหนาทีข่องรฐัและตองนาํไปจดทะเบียนตอพนกังานเจาหนาที่
จึงจะมีผลใชบังคับ
   ๓. กําหนดใหการทําสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือที่อยูอาศัยจะกําหนด
ระยะเวลาไถทีด่นิตํา่กวา ๑ ปมไิด โดยการกาํหนดระยะเวลาดงักลาวจะตองไมกระทบสทิธขิองผูขายฝาก
ที่จะไถทรัพยสินที่ขายฝากกอนครบกําหนดระยะเวลาไถ
   ๔. กําหนดสิทธิและหนาที่ของผูซื้อฝากและผูขายฝาก ไดแก
    ๔.๑ กําหนดใหผูซื้อฝากมีหนาที่แจงเปนหนังสือไปยังผูขายฝาก เพื่อใหผูขายฝากใชสิทธิ
ไถถอนการขายฝากภายในกําหนดระยะเวลา และกําหนดอัตราคาสินไถใหชัดเจนหากไมไดกําหนด
ใหไถตามราคาที่ขายฝาก
    ๔.๒  กาํหนดใหผูซือ้ฝากสามารถเรยีกหรอืรบัประโยชนตอบแทนได กรณีทีไ่ดกําหนดสินไถ
เทากับหรือตํ่ากวาราคาขายฝาก และผูขายฝากยังคงเปนผูใชทรัพยสินที่ขายฝาก
    ๔.๓ กําหนดใหทรัพยสินซึ่งขายฝากตกเปนกรรมสิทธิ์ของผูไถตั้งแตเวลาที่ผูไถไดชําระ
สนิไถ และหากผูซือ้ฝากบอกปดหรอืหลกีเลีย่ง หรอืมเีหตขุดัของไมอาจรบัไถได ใหผูขายฝากวางสนิไถไว
ณ สํานักงานวางทรัพย
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    ๔.๔ กําหนดใหผูซื้อเดิม หรือทายาทของผูซ้ือเดิม ผูรับโอนทรัพยสิน หรือรับโอนสิทธิ
เหนือทรัพยสินนั้น ใชสิทธิในการไถทรัพยสินที่ขายฝาก
    ๔.๕ กําหนดเงื่อนไขมิใหใชสิทธิไถทรัพยสินเมื่อพนระยะเวลาตามที่กําหนด
     ๔.๖ กาํหนดคาใชจายทีผู่ขายฝากจะตองชาํระใหแกผูซือ้ฝากเมือ่ครบระยะเวลาไถทรพัยสนิ
ที่ขายฝากตามสัญญา และใหผูซื้อฝากในการสงมอบทรัพยสินที่ขายฝาก กําหนดสิทธิของผูขายฝาก
ในการไดรับทรัพยสินที่ไถคืนไปโดยปลอดจากสิทธิใด ๆ ที่ผูซื้อฝากไดกอไว
   ๕. กําหนดใหเจาพนักงานที่ดินมีหนาที่และอํานาจ ดงันี้
    ๕.๑ ตรวจสอบเน้ือหาของสัญญาและเอกสารหลักฐานใหถกูตอง ครบถวน และเปนธรรม
ตามที่กฎหมายกําหนด
    ๕.๒ ชีแ้จงรายละเอยีดของสญัญา สทิธแิละหนาทีข่องคูสญัญา ขอปฏบิตัแิละขอควรระวงั
ใหคูสัญญาทราบโดยละเอียด
     ๕.๓ ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด และกําหนดใหเจาพนักงานท่ีดิน
เปนเจาพนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา มอีาํนาจเรยีกบคุคลใดบคุคลหนึง่มาใหขอมลูหรอืใหจดัสง
เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งได
   ๖. กําหนดใหการชําระเงินตามสัญญาขายฝากตองกระทําตอเจาพนักงานที่ดิน โดยให
เจาพนักงานที่ดินตรวจสอบจํานวนเงินและเงื่อนไขในสัญญาใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงือ่นไขทีร่ฐัมนตรปีระกาศกาํหนด และลงลายมอืชือ่เปนพยานในการรบัเงนิไวเปนสาํคญั หากมกีรณี
ทีผู่ซือ้ฝากชาํระเงนิใหแกผูขายฝากไมครบตามราคาขายฝากทีก่าํหนดไว ใหถอืวาจํานวนเงนิทีผู่ขายฝาก
ไดรับไปจริงเปนราคาขายฝาก
   ๗. กําหนดใหพระราชบัญญัตินี้ไมกระทบกระเทือนถึงความสมบูรณของสัญญาขายฝาก
ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือที่อยู อาศัยซึ่งไดกระทําไปแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

   สําหรับขอมูลมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัตินั้น ผูสนใจสามารถ
ติดตามไดที่ www.soc.go.th เพื่อคนหามติคณะรัฐมนตรี หรือ www.senate.go.th เพื่อติดตาม
การพจิารณารางพระราชบัญญตั ินอกจากน้ี ยงัมชีองทางใหทานผูสนใจตดิตามรบัฟงสรปุมตคิณะรฐัมนตรฯี 
ประจาํสัปดาหไดทางวิทยอุอนไลน nlaradio.senate.go.th ในรายการ “กฎหมายเทีย่งตรง” ทกุวนัพธุ
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ นาฬกา  
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คําคม

จุลนิติ

“The beautiful thing about learning is nobody can take it 

away from you.”

บี.บี. คิง 

(นักแตงเพลง นักกีตาร ชาวอเมริกัน)

B.B. King

๕๐

“สิ่งที่วิเศษสุดสําหรับการเรียนรู คือไมมีใครสามารถเอามันไปจากคุณได”
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บทความทางวิชาการ 

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ พ.ย. - ธ.ค. ๖๑PB 51จุลนิติ จุลนิติ

สำ�นักงานเลขานุการของคณะกรรมการยทุธศาสตร์ชาติ�
สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ�(สศช.)
 

 ๑ส�ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, 
“ยทุธศำสตร์ชำติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ (ฉบับย่อ)”, ตลุำคม ๒๕๖๑, สบืค้นเมือ่วนัที ่๒๕ ตลุำคม ๒๕๖๑, จำก http://www.nesdb.go.th/ 
download/document/SAC/NS_SumPlanOct2018.pdf.
  ๒พระรำชบัญญัติกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๗๙ ก หน้ำ ๑   
เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ และก�ำหนดให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป กล่ำวคือ เริ่มมีผล
ใช้บังคับตั้งแต่วันอังคำรที่ ๑ สิงหำคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป.
  ๓ประกำศคณะกรรมกำรยทุธศำสตร์ชำติ เรือ่ง แต่งตัง้คณะกรรมกำรจดัท�ำยทุธศำสตร์ชำตด้ิำนต่ำง ๆ ลงวนัท่ี ๒๘ กนัยำยน ๒๕๖๐ 
ก�ำหนดให้มี “คณะกรรมกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติด้ำนต่ำง ๆ” จ�ำนวน ๖ คณะ ดังนี้
 ๑.  คณะกรรมกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง 
 ๒.  คณะกรรมกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 ๓.  คณะกรรมกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 ๔.  คณะกรรมกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
 ๕.  คณะกรรมกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ๖.  คณะกรรมกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ.

ยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ (ฉบับย่อ)๑

 
	 		บทน�ำ

 โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย	 พุทธศักรำช	 ๒๕๖๐	 มำตรำ	 ๖๕	 ก�ำหนดให้รัฐ 
พึงจัดให้มียุทธศำสตร์ชำติเป็นเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน	 ตำมหลักธรรมำภิบำล 
เพือ่ใช้เป็นกรอบในกำรจัดท�ำแผนต่ำง	ๆ 	ให้สอดคล้องและบรูณำกำรกนัเพือ่ให้เกดิเป็นพลงัผลักดนั
ร่วมกนัไปสูเ่ป้ำหมำยดงักล่ำว	โดยให้เป็นไปตำมทีก่�ำหนดในกฎหมำยว่ำด้วยกำรจดัท�ำยทุธศำสตร์ชำติ	
ซึ่งต่อมา ได้มีการตรา “พระราชบัญญัติการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐”๒ โดยก�าหนดให้มีการ
แต่งตั้ง “คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือรับผิดชอบในการจัดท�าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก�าหนดวิธี
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการ
ประเมินผล รวมทั้งก�าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนด�าเนินการให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
 เพื่อให้เป็นไปตามที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐  
คณะกรรมการยทุธศาสตร์ชาต ิได้แต่งตัง้ “คณะกรรมการจัดท�ายทุธศาสตร์ชาตด้ิานต่าง ๆ ” รวม ๖ คณะ๓ 

เพือ่รับผิดชอบในการด�าเนนิการจดัท�าร่างยทุธศาสตร์ชาตใิห้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไข
ที่ก�าหนด ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง 
อย่างกว้างขวาง เพื่อประกอบการจัดท�าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่กฎหมายก�าหนด



“ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ (ฉบับยอ)”

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๕๒ จุลนิติ

 ยทุธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทย
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะตองนําไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหประเทศไทยบรรลุ
วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน

   สถานการณ แนวโนมในการพัฒนาประเทศ

 ในปจจุบันประเทศไทยยังคงมีประเด็นความทาทายการพัฒนาในหลายมิติ ทั้งในมิติเศรษฐกิจ
ทีโ่ครงสรางเศรษฐกิจยงัไมสามารถขบัเคล่ือนดวยนวัตกรรมอยางเต็มที ่ผลติภาพการผลิตของภาคบริการ
และภาคเกษตรยงัอยูในระดับตํา่ คณุภาพและสมรรถนะของแรงงานทีย่งัไมสอดคลองกับความตองการ
ในการขบัเคลือ่นการพัฒนาของประเทศ มติทิางสงัคมท่ีการยกระดบัรายไดของประชาชน การแกปญหา
ดานความยากจนและความเหล่ือมลํา้ การพฒันาคณุภาพการใหบรกิารและการขยายโอกาสในการเขาถึง
ระบบบริการสาธารณะยังคงมีชองวางที่สามารถพัฒนาตอไปได มิติสิ่งแวดลอม ที่การฟนฟูและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมยังเปนประเด็นสําคัญสําหรับการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน และ
มติขิองการบริหารจัดการภาครัฐท่ียงัขาดความตอเน่ืองและความยดืหยุนในการตอบสนองความตองการ
ในการแกปญหาของประชาชนไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
 นอกจากน้ี ยังมีสถานการณที่กําลังเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทั้งการเปล่ียนแปลงโครงสราง
ประชากรทีม่สีดัสวนประชากรวยัแรงงานลดลงและประชากรสูงอายเุพิม่ขึน้อยางตอเนือ่ง ความกาวหนา
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแบบกาวกระโดด ความทาทายใหม ๆ ซึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลง
เชิงโครงสรางของความสัมพันธระหวางประเทศ ทั้งดานความมั่นคงและเศรษฐกิจ การเชื่อมโยงกัน
อยางซับซอนจากการรวมกลุมภายในภูมิภาคและการเปดเสรีดานตาง ๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูอิากาศและความเสือ่มโทรมของระบบนเิวศ ซึง่สถานการณดงักลาวจะกอใหเกิดความทาทาย
ในการพัฒนาประเทศทั้งในมิติความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ดังนั้น ประเทศไทยจําเปน
ตองมีการวางแผนยุทธศาสตรดานตาง ๆ ที่รอบคอบและครอบคลุมเพ่ือเปนกรอบในการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศ ใหเจริญกาวหนาอยางมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

   วิสัยทัศน เปาหมาย และตัวชี้วัด

 วิสัยทัศนประเทศ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศที่พัฒนาแลว 
ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ 
“ประเทศชาติมัน่คง ประชาชนมคีวามสขุ เศรษฐกิจพฒันาอยางตอเนือ่ง สงัคมเปนธรรม ฐานทรพัยากร 
ธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและ
ในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโต
บนคุณภาพชวีติทีเ่ปนมติรกับสิง่แวดลอม และมีภาครัฐของประชาชนเพือ่ประชาชนและประโยชนสวนรวม 
โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ ประกอบดวย
 ๑) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
 ๒) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได
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บทความทางวิชาการ 

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๕๓จุลนิติ

 ๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ
 ๔) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม
 ๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
 ๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ
 การพัฒนาประเทศในชวงระยะเวลาของยุทธศาสตรชาติ จะมุงเนนการสรางสมดุลระหวาง
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรชาติ
ดานความมั่นคง ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรชาติดานการ
พฒันาและเสรมิสรางศกัยภาพทรพัยากรมนษุย ยทุธศาสตรชาตดิานการสรางโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ
ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

   ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง

 ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความมั่นคง ปลอดภัย 
เอกราช อธปิไตย และมคีวามสงบเรียบรอยในทกุระดบั ตัง้แตระดบัชาต ิสงัคม ชมุชน มุงเนนการพฒันา
คน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานขอมูลขนาดใหญใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
และภัยพิบัติไดทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหาดาน
ความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใชกลไกการแกไขปญหาแบบบูรณาการ
ทั้งกับสวนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองคกรที่ไมใชรัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบานและมิตร
ประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล
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“ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ (ฉบับยอ)”

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๕๔ จุลนิติ

 ตัวชี้วัด ประกอบดวย (๑) ความสุขของประชากรไทย (๒) ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ 
(๓) ความพรอมของกองทัพ หนวยงานดานความม่ันคง และการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนในการปองกันและแกไขปญหาความมัน่คง (๔) บทบาทและการยอมรับในดานความม่ันคง
ของไทยในประชาคมระหวางประเทศ และ (๕) ประสทิธิภาพการบรหิารจดัการความมัน่คงแบบองครวม  
โดยประเด็นยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง ประกอบดวย ๕ ประเด็น ไดแก
 ๑. การรักษาความสงบภายในประเทศ เพือ่สรางเสรมิความสงบเรยีบรอยและสนัตสิขุใหเกดิขึน้
กบัประเทศชาติบานเมอืง โดย (๑) การพฒันาและเสรมิสรางคนในทกุภาคสวนใหมคีวามเขมแข็ง มคีวามพรอม 
ตระหนกัในเร่ืองความม่ันคง และมสีวนรวมในการแกไขปญหา (๒) การพฒันาและเสรมิสรางความจงรกัภกัดี
ตอสถาบนัหลกัของชาติ (๓) การพฒันาและเสรมิสรางการเมอืงในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษตัรยิ
ทรงเปนประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแกประโยชนของประเทศชาติมากกวาประโยชน
สวนตน และ (๔) การพัฒนาและเสริมสรางกลไกที่สามารถปองกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปญหา
ความมั่นคงที่สําคัญ
 ๒. การปองกนัและแกไขปญหาทีม่ผีลกระทบตอความมัน่คง เพือ่แกไขปญหาเดิม และปองกัน
ไมใหปญหาใหมเกดิขึน้ โดย (๑) การแกไขปญหาความมัน่คงในปจจบุนั (๒) การติดตาม เฝาระวัง ปองกัน 
และแกไขปญหาท่ีอาจอุบัติขึ้นใหม (๓) การสรางความปลอดภัยและความสันติสุขอยางถาวรในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต และ (๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชนทางทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมทั้งทางบกและทางทะเล
 ๓. การพฒันาศกัยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภยัคกุคามท่ีกระทบตอความมัน่คงของชาติ 
เพือ่ยกระดบัขดีความสามารถของกองทพัและหนวยงานดานความมัน่คง โดย (๑) การพฒันาระบบงาน
ขาวกรองแหงชาติแบบบูรณาการอยางมีประสิทธิภาพ (๒) การพัฒนาและผนึกพลังอํานาจแหงชาติ 
กองทพั และหนวยงานความมัน่คง รวมทัง้ภาครฐัและภาคประชาชน ใหพรอมปองกันและรกัษาอธปิไตย
ของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามไดทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ และ (๓) การพัฒนาระบบ
เตรียมพรอมแหงชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามใหมีประสิทธิภาพ
 ๔. การบรูณาการความรวมมือดานความม่ันคงกบัอาเซยีนและนานาชาติ รวมถึงองคกรภาครัฐ
และท่ีมใิชภาครฐั เพ่ือสรางเสรมิความสงบสุข สนัติสขุ ความมัน่คง และความเจรญิกาวหนาใหกบัประเทศชาติ 
ภมูภิาค และโลกอยางย่ังยืน โดย (๑) การเสริมสรางและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ 
(๒) การเสริมสรางและธํารงไวซึง่สันตภิาพและความมัน่คงของภูมภิาค และ (๓) การรวมมือทางการพฒันา
กับประเทศเพื่อนบาน ภูมิภาค โลก รวมถึงองคกรภาครัฐและที่มิใชภาครัฐ
 ๕. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองครวม เพื่อใหกลไกสําคัญตาง ๆ 
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการใชหลักธรรมาภิบาล และการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด โดย 
(๑) การพฒันากลไกใหพรอมสําหรับการตดิตาม เฝาระวงั แจงเตือน ปองกันและแกไขปญหาความม่ันคง
แบบองครวมอยางเปนรูปธรรม (๒) การบริหารจัดการความมั่นคงใหเอื้ออํานวยตอการพัฒนาประเทศ
ในมิติอื่น ๆ และ (๓) การพัฒนากลไกและองคกรขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง
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บทความทางวิชาการ 

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๕๕จุลนิติ

   ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน

 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการพัฒนาที่มุงเนน
การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ไดแก 
 (๑) “ตอยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ วัฒนธรรม ประเพณี 
วิถีชีวิต และจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของ
ประเทศในดานอ่ืน ๆ นํามาประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใหสอดรับกับบริบท
ของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม 
 (๒) “ปรับปจจุบัน” เพื่อปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศในมิติ
ตาง ๆ  ทัง้โครงขายระบบคมนาคมและขนสง โครงสรางพืน้ฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และดจิทิลั และ
การปรบัสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต 
 (๓) “สรางคณุคาใหมในอนาคต” ดวยการเพิม่ศกัยภาพของผูประกอบการ พฒันาคนรุนใหม 
รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองตอความตองการของตลาดผสมผสานกับยุทธศาสตรที่รองรับ
อนาคต บนพื้นฐานของการตอยอดอดีตและปรับปจจุบัน พรอมทั้งการสงเสริมและสนับสนุนจาก
ภาครัฐใหประเทศไทยสามารถสรางฐานรายไดและการจางงานใหม ขยายโอกาสทางการคาและ
การลงทนุในเวทโีลก ควบคูไปกบัการยกระดับรายไดและการกินดอียูด ีรวมถงึการเพ่ิมขึน้ของคนช้ันกลาง
และลดความเหลื่อมลํ้าของคนในประเทศไดในคราวเดียวกัน 
   ตวัชีว้ดั ประกอบดวย (๑) รายไดประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภณัฑมวลรวมภายในประเทศ 
และการกระจายรายได (๒) ผลติภาพการผลติของประเทศ ทัง้ในปจจยัการผลติและแรงงาน (๓) การลงทุน
เพือ่การวิจยัและพฒันา และ (๔) ความสามารถในการแขงขนัของประเทศ โดยประเดน็ยทุธศาสตรชาติ
ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ประกอบดวย ๕ ประเด็น ไดแก
 ๑. การเกษตรสรางมลูคา ใหความสําคญักับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิต ทัง้เชงิปรมิาณและมลูคา 
และความหลากหลายของสินคาเกษตร ประกอบดวย (๑) เกษตรอัตลักษณพื้นถิ่น (๒) เกษตรปลอดภัย 
(๓) เกษตรชีวภาพ (๔) เกษตรแปรรูป และ (๕) เกษตรอัจฉริยะ
 ๒. อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต โดยสรางอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคตท่ี
ขบัเคลือ่นประเทศไทยไปสูประเทศทีพ่ฒันาแลวดวยนวตักรรมและเทคโนโลยแีหงอนาคต ประกอบดวย 
(๑) อตุสาหกรรมชวีภาพ (๒) อตุสาหกรรมและบรกิารการแพทยครบวงจร (๓) อตุสาหกรรมและบรกิาร 
ดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐ (๔) อุตสาหกรรมและบริการขนสงและโลจิสติกส และ 
(๕) อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ
 ๓. สรางความหลากหลายดานการทองเทีย่ว โดยการรกัษาการเปนจุดหมายปลายทางทีส่าํคญั
ของการทองเท่ียวระดับโลกท่ีดงึดดูนกัทองเท่ียวทกุระดับ และเพ่ิมสดัสวนของนักทองเทีย่วทีม่คีณุภาพสูง 
ประกอบดวย (๑) ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม (๒) ทองเที่ยวเชิงธุรกิจ (๓) ทองเที่ยวเชิง
สขุภาพ ความงาม และแพทยแผนไทย (๔) ทองเทีย่วสาํราญทางนํา้ และ (๕) ทองเทีย่วเชือ่มโยงภมูภิาค
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๕๖ จุลนิติ

 ๔. โครงสรางพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพ
ในดานโครงขายคมนาคม พื้นที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
โดย (๑) เชือ่มโยงโครงขายคมนาคมไรรอยตอ (๒) สรางและพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ (๓) เพิม่พืน้ทีแ่ละ
เมอืงเศรษฐกจิ (๔) พฒันาโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยสีมยัใหม และ (๕) รกัษาและเสริมสรางเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจมหภาค
 ๕. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผูประกอบการยุคใหม สรางและพัฒนาผูประกอบการยุคใหม 
ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเปนผูประกอบการที่มีความสามารถในการแขงขันและมีอัตลักษณ
ชัดเจน โดย (๑) สรางผูประกอบการอัจฉริยะ (๒) สรางโอกาสเขาถึงบริการทางการเงิน (๓) สรางโอกาส
เขาถึงตลาด (๔) สรางโอกาสเขาถึงขอมูล และ (๕) ปรับบทบาทและโอกาสการเขาถึงบริการภาครัฐ

   ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

 ยทุธศาสตรชาติดานการพฒันาและเสรมิสรางศักยภาพทรพัยากรมนษุย มเีปาหมายการพฒันา
ทีส่าํคัญเพือ่พัฒนาคนในทกุมิตแิละในทุกชวงวยัใหเปนคนดี เกง และมีคณุภาพ โดยคนไทยมีความพรอม
ทัง้กาย ใจ สตปิญญา มพีฒันาการทีด่รีอบดานและมสีขุภาวะทีด่ใีนทุกชวงวัย มจีติสาธารณะ รบัผดิชอบ
ตอสังคมและผูอื่น มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ 
มีหลักคิดที่ถูกตอง มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และ
อนรุกัษภาษาทองถิน่ มนีสิยัรกัการเรยีนรูและการพฒันาตนเองอยางตอเน่ืองตลอดชวีติ สูการเปนคนไทย
ทีม่ทีกัษะสงู เปนนวัตกร นกัคดิ ผูประกอบการ เกษตรกรยคุใหมและอ่ืน ๆ โดยมสีมัมาชพีตามความถนดั
ของตนเอง
 ตัวชี้วัด ประกอบดวย (๑) การพัฒนาคุณภาพชวีิต สุขภาวะ และความเปนอยูที่ดีของคนไทย 
(๒) ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต และ (๓) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย 
โดยประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ประกอบดวย 
๗ ประเด็น ไดแก
 ๑. การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม มุงเนนใหสถาบันทางสังคมรวมปลูกฝงคานิยม
และวัฒนธรรมท่ีพึงประสงค โดย (๑) การปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมผานการเล้ียงดูในครอบครัว 
(๒) การบรูณาการเรือ่งความซือ่สตัย วนิยั คณุธรรม จรยิธรรม ในการจดัการเรยีนการสอนในสถานศกึษา 
(๓) การสรางความเขมแขง็ในสถาบนัทางศาสนา (๔) การปลูกฝงคานิยมและวฒันธรรมโดยใชชุมชนเปนฐาน 
(๕) การสรางคานิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงคจากภาคธุรกิจ (๖) การใชสื่อและสื่อสารมวลชน
ในการปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม และ (๗) การสงเสริมใหคนไทยมีจิตสาธารณะ
และมีความรับผิดชอบตอสวนรวม
 ๒. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต มุงเนนการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกชวงวัย 
ประกอบดวย (๑) ชวงการตั้งครรภ/ปฐมวัย เนนการเตรียมความพรอมใหแกพอแมกอนการตั้งครรภ 
(๒) ชวงวัยเรียน/วยัรุน ปลูกฝงความเปนคนดี มวีนิยั พฒันาทักษะการเรยีนรูทีส่อดรับกับศตวรรษที ่๒๑ 
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(๓) ชวงวยัแรงงาน ยกระดบัศกัยภาพ ทกัษะและสมรรถนะแรงงานสอดคลองกบัความตองการของตลาด 
และ (๔) ชวงวัยผูสูงอายุ สงเสริมใหผูสูงอายุเปนพลังในการขับเคลื่อนประเทศ
 ๓. ปฏิรปูกระบวนการเรียนรูทีต่อบสนองตอการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ มุงเนนผูเรยีน
ใหมีทักษะการเรียนรูและมีใจใฝเรียนรูตลอดเวลา โดย (๑) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูให
เอื้อตอการพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษท่ี ๒๑ (๒) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ใหเปนครูยุคใหม 
(๓) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท (๔) การพัฒนาระบบการ
เรียนรูตลอดชีวิต (๕) การสรางความตื่นตัวใหคนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวาง
ตําแหนงของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนยและประชาคมโลก (๖) การวางพื้นฐานระบบรองรับ
การเรียนรูโดยใชดิจิทัลแพลตฟอรม และ (๗) การสรางระบบการศึกษาเพื่อเปนเลิศทางวิชาการระดับ
นานาชาติ
 ๔. การตระหนกัถึงพหปุญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย โดย (๑) การพฒันาและสงเสรมิพหปุญญา
ผานครอบครวั ระบบสถานศึกษา สภาพแวดลอม รวมท้ังสือ่ตัง้แตระดับปฐมวัย (๒) การสรางเสนทางอาชีพ 
สภาพแวดลอมการทาํงาน และระบบสนบัสนนุทีเ่หมาะสมสําหรบัผูมคีวามสามารถพิเศษผานกลไกตาง ๆ  
และ (๓) การดึงดูดกลุมผูเชี่ยวชาญตางชาติและคนไทยที่มีความสามารถในตางประเทศใหมาสรางและ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหกับประเทศ
 ๕. การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งดานกาย ใจ สติปญญา และสังคม 
โดย (๑) การสรางความรอบรูดานสุขภาวะ (๒) การปองกันและควบคมุปจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 
(๓) การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาวะที่ดี (๔) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัย
สนบัสนนุการสรางสขุภาวะทีด่ ีและ (๕) การสงเสรมิใหชมุชนเปนฐานในการสรางสขุภาวะทีด่ใีนทกุพืน้ที่
 ๖. การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
โดย (๑) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย (๒) การสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาครัฐ 
ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิน่ ครอบครัวและชมุชนในการพัฒนาทรพัยากรมนุษย (๓) การปลกูฝง
และพัฒนาทักษะนอกหองเรียน และ (๔) การพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
 ๗. การเสริมสรางศักยภาพการกีฬาในการสรางคุณคาทางสังคมและพัฒนาประเทศ โดย 
(๑) การสงเสริมการออกกําลงักาย และกีฬาขัน้พืน้ฐานใหกลายเปนวิถชีวิีต (๒) การสงเสริมใหประชาชน
มีสวนรวมในกิจกรรมออกกําลังกาย กีฬาและนันทนาการ (๓) การสงเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู
ระดับอาชีพ และ (๔) การพัฒนาบุคลากรดานการกีฬาและนันทนาการเพื่อรองรับการเติบโตของ
อุตสาหกรรมกีฬา

   ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปาหมายการพัฒนา
ที่สําคัญที่ใหความสําคัญการดึงเอาพลังของภาคสวนตาง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนทองถิ่น 
มารวมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการรวมคิดรวมทําเพื่อสวนรวม 
การกระจายอาํนาจและความรับผดิชอบไปสูกลไกบรหิารราชการแผนดินในระดับทองถิน่ การเสริมสราง
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ความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพรอมของประชากรไทยทั้งในมิติ
สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมใหเปนประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเอง และ
ทําประโยชนแกครอบครัว ชุมชน และสังคมใหนานท่ีสุด โดยรัฐใหหลักประกันการเขาถึงบริการและ
สวัสดิการที่มีคุณภาพอยางเปนธรรมและทั่วถึง
 ตัวชี้วัด ประกอบดวย (๑) ความแตกตางของรายไดและการเขาถึงบริการภาครัฐระหวางกลุม
ประชากร (๒) ความกาวหนาของการพฒันาคน (๓) ความกาวหนาในการพฒันาจังหวดัในการเปนศนูยกลาง
ความเจรญิทางเศรษฐกจิ สงัคม และเทคโนโลยี และ (๔) คณุภาพชวีติของประชากรสงูอายุ โดยประเดน็
ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประกอบดวย ๔ ประเด็น ไดแก
 ๑. การลดความเหลื่อมลํ้า สรางความเปนธรรมในทุกมิติ โดย (๑) ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
ฐานราก (๒) ปฏิรูประบบภาษีและการคุมครองผูบริโภค (๓) กระจายการถือครองที่ดินและการเขาถึง
ทรัพยากร (๔) เพ่ิมผลิตภาพและคุมครองแรงงานไทย ใหเปนแรงงานฝมือท่ีมีคุณภาพและความริเร่ิม
สรางสรรค มีความปลอดภัยในการทํางาน (๕) สรางหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสม
กบัคนทกุชวงวัย ทกุเพศภาวะและทกุกลุม (๖) ลงทุนทางสังคมแบบมุงเปาเพ่ือชวยเหลือกลุมคนยากจน
และกลุมผูดอยโอกาสโดยตรง (๗) สรางความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา 
โดยเฉพาะสําหรับผูมีรายไดนอยและกลุมผูดอยโอกาส และ (๘) สรางความเปนธรรมในการเขาถึง
กระบวนการยุติธรรมอยางทั่วถึง
 ๒. การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี โดย (๑) พัฒนา
ศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค (๒) กําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของแตละกลุมจังหวัดในมิติตาง ๆ (๓) จัดระบบเมืองที่เอ้ือตอการสรางชีวิตและสังคมท่ี
มีคุณภาพและปลอดภัย ใหสามารถตอบสนองตอสังคมสูงวัยและแนวโนมของการขยายตัวของเมือง
ในอนาคต (๔) ปรับโครงสรางและแกไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผนดิน เพื่อวางระบบและ
กลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุมจังหวัด (๕) สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ีบนฐานขอมูลความรู 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ (๖) การพัฒนากําลังแรงงานในพื้นที่ 
 ๓. การเสริมสรางพลงัทางสังคม โดย (๑) สรางสังคมเขมแข็งทีแ่บงปน ไมทอดท้ิงกนั และมีคณุธรรม 
โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของภาคสวนตาง ๆ (๒) การรองรับสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 
(๓) สนบัสนนุความรวมมอืระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควชิาการ ภาคประชาสงัคมและภาคประชาชน 
(๔) สงเสรมิความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรใีนการสรางสรรคสงัคม (๕) สนบัสนุนการพัฒนา
บนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม และ (๖) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่อสรางสรรค เพื่อรองรับสังคมยุคดิจิทัล 
 ๔. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการ
ตนเอง โดย (๑) สงเสริมการปรบัพฤติกรรมในระดบัครัวเรือนใหมขีดีความสามารถในการจัดการวางแผนชวีติ 
สขุภาพ ครอบครวั การเงินและอาชพี (๒) เสริมสรางศักยภาพของชมุชนในการพึง่ตนเองและการพ่ึงพา
กนัเอง (๓) สรางการมีสวนรวมของภาคสวนตาง ๆ  เพ่ือสรางประชาธิปไตยชุมชน และ (๔) สรางภมูคิุมกัน
ทางปญญาใหกับชุมชน
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    ยทุธศาสตรชาตดิานการสรางการเตบิโตบนคณุภาพชวีติทีเ่ปนมติรตอสิง่แวดลอม 

 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มีเปาหมาย
การพัฒนาที่สําคัญเพื่อนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติดานสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกันทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศอยางบรูณาการ ใชพืน้ทีเ่ปนตวัตัง้ในการกําหนดกลยุทธและแผนงาน และการใหทกุฝาย
ที่เกี่ยวของไดเขามามีสวนรวมในแบบทางตรงใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได โดยเปนการดําเนินการ
บนพืน้ฐานการเติบโตรวมกนั ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ สิง่แวดลอม และคณุภาพชวิีต โดยใหความสาํคัญ
กับการสรางสมดุลทั้ง ๓ ดาน อันจะนําไปสูความยั่งยืนเพื่อคนรุนตอไปอยางแทจริง
 ตัวชี้วัด ประกอบดวย (๑) พื้นที่สีเขียวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (๒) สภาพแวดลอมและ
ทรัพยากร ธรรมชาติที่เส่ือมโทรมไดรับการฟนฟู (๓) การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ 
(๔) ปริมาณกาซเรือนกระจก มูลคาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ โดยประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการสราง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ประกอบดวย ๖ ประเด็น ไดแก
 ๑. สรางการเติบโตอยางย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดย (๑) เพิ่มมูลคาของเศรษฐกิจ
ฐานชีวภาพใหสอดคลองกับยทุธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน (๒) อนุรกัษและฟนฟู
ความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นกําเนิด (๓) อนุรักษและฟนฟูแมน้ําลําคลองและแหลงนํ้า
ธรรมชาติทัว่ประเทศ (๔) รกัษาและเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวทีเ่ปนมติรกบัสิง่แวดลอม และ (๕) สงเสรมิการบรโิภค
และการผลิตที่ยั่งยืน
 ๒. สรางการเตบิโตอยางยัง่ยืนบนสงัคมเศรษฐกจิภาคทะเล โดย (๑) เพิม่มลูคาของเศรษฐกจิ
ฐานชีวภาพทางทะเล (๒) ปรับปรุง ฟนฟู และสรางใหมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงท้ังระบบ 
(๓) ฟนฟชูายหาดทีเ่ปนแหลงทองเทีย่ว ชายฝงทะเลไดรบัการปองกนัและแกไขทัง้ระบบ และมนีโยบาย
การจัดการชายฝงแบบบูรณาการอยางเปนองครวม และ (๔) พัฒนาและเพิ่มสัดสวนกิจกรรมทางทะเล
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
 ๓. สรางการเตบิโตอยางยัง่ยนืบนสงัคมทีเ่ปนมิตรตอสภาพภมูอิากาศ โดย (๑) ลดการปลอย
กาซเรือนกระจก (๒) มีการปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบ
ที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 ๔. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเนนความเปนเมือง
ที่เติบโตอยางตอเนื่อง โดย (๑) จัดทําแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรม
และอุตสาหกรรม รวมถึงพ้ืนท่ีอนุรักษตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอยางเปนเอกภาพ 
(๒) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีการบริหารจัดการตามแผนผัง
ภูมินิเวศอยางยั่งยืน (๓) จัดการมลพิษที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ
ใหเปนไปตามมาตรฐานสากลและคามาตรฐานสากล (๔) สงวนรักษา อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นบนฐาน
ธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอยางยัง่ยนื (๕) พฒันาเครอืขายองคกรพฒันาเมอืงและชมุชน รวมท้ังกลุม

51-61-MAC6.indd   5951-61-MAC6.indd   59 11/21/18   9:09 AM11/21/18   9:09 AM

creo
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อาสาสมัคร ดวยกลไกการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในทองถิ่น และ (๖) เสริมสรางระบบสาธารณสุข
และอนามัยสิ่งแวดลอม และยกระดับความสามารถในการปองกันโรคอุบัติใหมและอุบัติซํ้า
 ๕. พัฒนาความมั่นคงนํ้า พลังงาน และเกษตรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดย (๑) พัฒนาการ
จัดการนํ้าเชิงลุมนํ้าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงดานนํ้าของประเทศ (๒) เพิ่มผลิตภาพของนํ้าทั้งระบบ
ในการใชนํ้าอยางประหยัด รูคุณคา และสรางมูลคาเพิ่มจากการใชนํ้าใหทัดเทียมกับระดับสากล 
(๓) พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และสงเสริมการใชพลังงานท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
(๔) เพิม่ประสิทธภิาพการใชพลงังานโดยลดความเขมขนของการใชพลงังาน และ (๕) พฒันาความมัน่คง
ดานการเกษตร และอาหารของประเทศและชุมชน ในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเขาถึงอาหาร
 ๖. ยกระดับกระบวนทัศนเพื่อกําหนดอนาคตประเทศ โดย (๑) สงเสริมคุณลักษณะและ
พฤติกรรมท่ีพงึประสงคดานส่ิงแวดลอมและคณุภาพชวีติท่ีดขีองคนไทย (๒) พฒันาเครือ่งมอื กลไกและ
ระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยส่ิงแวดลอม (๓) จัดโครงสรางเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็น
รวมดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีสําคัญ และ (๔) พัฒนาและดําเนิน
โครงการที่ยกระดับกระบวนทัศนเพื่อกําหนดอนาคตประเทศ ดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 
และวัฒนธรรม บนหลักของการมีสวนรวมและธรรมาภิบาล

   ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเปาหมาย
การพัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือปรับเปล่ียนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและ
ประโยชนสวนรวม” โดยภาครัฐตองมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหนวยงาน
ของรัฐท่ีทําหนาท่ีในการกํากับหรือในการใหบริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทํางาน
ใหมุ งผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชนสวนรวม มีความทันสมัย และพรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ 
ระบบการทํางานที่เปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคา และปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล 
รวมทัง้มลีกัษณะเปดกวาง เชือ่มโยงถึงกนัและเปดโอกาสใหทกุภาคสวนเขามามสีวนรวมเพือ่ตอบสนอง
ความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส โดยทุกภาคสวนในสังคมตองรวมกัน
ปลูกฝงคานิยมความซ่ือสัตยสุจริต ความมัธยัสถ และสรางจิตสํานึกในการปฏิเสธไมยอมรับการทุจริต
ประพฤติมชิอบอยางสิน้เชิง นอกจากนัน้ กฎหมายตองมคีวามชดัเจน มเีพยีงเทาทีจ่าํเปน มคีวามทนัสมยั 
มคีวามเปนสากล มปีระสทิธภิาพ และนาํไปสูการลดความเหลือ่มลํา้และเอือ้ตอการพฒันา โดยกระบวนการ
ยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และการอํานวยความยุติธรรม
ตามหลักนิติธรรม 
 ตัวชี้วัด ประกอบดวย (๑) ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการสาธารณะของ
ภาครัฐ (๒) ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ (๓) ระดับความโปรงใส การทุจริต ประพฤติมิชอบและ 
(๔) ความเสมอภาคในกระบวนการยตุธิรรม โดยประเด็นยทุธศาสตรชาตดิานการปรบัสมดลุและพฒันา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบดวย ๘ ประเด็น ไดแก
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บทความทางวิชาการ 

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๖๑จุลนิติ

 ๑. ภาครัฐทีย่ดึประชาชนเปนศนูยกลาง ตอบสนองความตองการ และใหบรกิารอยางสะดวก 
รวดเรว็ โปรงใส โดย (๑) การใหบรกิารสาธารณะของภาครฐั ไดมาตรฐานสากลและเปนระดบัแนวหนา
ของภูมิภาค และ (๒) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการใหบริการสาธารณะตาง ๆ ผานการนําเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกตใช 
 ๒. ภาครฐับรหิารงานแบบบรูณาการโดยมยุีทธศาสตรชาตเิปนเปาหมายและเชือ่มโยงการพฒันา
ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นท่ี โดย (๑) ใหยุทธศาสตรชาติเปนกลไกขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศ (๒) ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ และ 
(๓) ระบบติดตามประเมินผลที่สะทอนการบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติในทุกระดับ 
 ๓. ภาครฐัมขีนาดเลก็ลง เหมาะสมกบัภารกจิ สงเสรมิใหประชาชนและทกุภาคสวนมสีวนรวม
ในการพัฒนาประเทศ โดย (๑) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม (๒) ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนา
ประเทศ และ (๓) สงเสริมการกระจายอํานาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนทองถิ่นใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเปนหนวยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยูบนหลักธรรมาภิบาล
 ๔. ภาครัฐมคีวามทันสมยั โดย (๑) องคกรภาครฐัมคีวามยดืหยุนเหมาะสมกับบรบิทการพฒันา
ประเทศ และ (๒) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการใหทันสมัย
 ๕. บคุลากรภาครฐัเปนคนดแีละเกง ยดึหลกัคณุธรรม จรยิธรรม มจีติสาํนกึ มคีวามสามารถสงู 
มุงมัน่ และเปนมืออาชพี โดย (๑) ภาครัฐมกีารบริหารกําลงัคนท่ีมคีวามคลองตัว ยดึระบบคณุธรรม 
และ (๒) บคุลากรภาครฐัยดึคานยิมในการทาํงานเพือ่ประชาชน มคีณุธรรม และมกีารพฒันาตามเสนทาง
ความกาวหนาในอาชีพ
 ๖. ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย (๑) ประชาชนและ
ภาคีตาง ๆ ในสังคมรวมมือกันในการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒) บุคลากรภาครัฐยึดมั่น
ในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตยสุจริต (๓) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
มีประสิทธิภาพ มีความเด็ดขาด เปนธรรม และตรวจสอบได และ (๔) การบริหารจัดการการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตอยางเปนระบบแบบบูรณาการ 
 ๗. กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ  และมีเทาที่จําเปน โดย (๑) ภาครัฐ
จดัใหมกีฎหมายทีส่อดคลองและเหมาะสมกบับรบิทตาง ๆ  ทีเ่ปลีย่นแปลง (๒) มกีฎหมายเทาทีจ่าํเปน และ 
(๓) การบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ เทาเทียม มีการเสริมสรางประสิทธิภาพการใชกฎหมาย
 ๘. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอประชาชนโดยเสมอภาค โดย 
(๑) บคุลากรและหนวยงานในกระบวนการยตุธิรรมเคารพและยดึมัน่ในหลกัประชาธปิไตย เคารพศกัดิศ์รี
ความเปนมนษุยทีพ่งึไดรบัการปฏบิตัอิยางเทาเทยีม (๒) ทกุหนวยงานในกระบวนการยตุธิรรมมบีทบาท
เชิงรุกรวมกันในทุกขั้นตอนของการคนหาความจริง (๓) หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพง 
อาญา และปกครองมีเปาหมายและยุทธศาสตรรวมกัน (๔) สงเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบ
ยุติธรรมชุมชน และการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม และ (๕) พัฒนามาตรการอื่น
แทนโทษทางอาญา  
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การรักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเลตามพันธกรณีของอนุสัญญาสหประชาชาติ
วาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ ของประเทศไทย

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๖๒ จุลนิติ
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ตตามมมมมมพพพพพพัััันนนนนนนธธธธธธธกกกกกกกรรรรรรรณณณณณณณีีีีีีีขขขขขขอออออองงงอออออนนนนนุุุุุสสสสสัััััญญญญญญญญญญาาาสสสหหหหหหหปปปปปปรรระะะะะชชชชชชชาาาาาาาชชชชชชชาาาาาาตตตตตติิ
  ววววววาาาาาาาดดดดดดดววววววยยยยยยยกกกกกกกฎฎฎฎฎฎหหหหหมมมมมมาาาาาาายยยยยยททททททะะะะะะะเเเเเลลลลลล  คคคคค..ศศศศศศศ.. ๑๑๑๑๑๙๙๙๙๘๘๘๘๒๒๒๒๒ ขขขขขออออองงงปปปปปรรระะะเเททททศศศไไไทททยย

 ๑สําเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(สาขาเกษตรศาสตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม และปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม เคยดํารงตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการตางประเทศ 
ที่ปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร สมาชิกวุฒิสภา
และประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ วุฒิสภา สองสมัย (พ.ศ. ๒๕๕๑ และ พ.ศ. ๒๕๕๔) ประธานคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหเกษตรกร พ.ศ. .... วุฒิสภา และประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
รางพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... วุฒิสภา
 ปจจุบันดํารงตําแหนงที่ปรึกษากลุมบริษัท ศิริชัยการประมง จํากัด และธุรกิจในเครือทั้งในและตางประเทศ กงสุลกิตติมศักดิ ์
ประเทศโมซัมบิก ประจําประเทศไทย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมการประมงแหงประเทศไทย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมการประมง
นอกนานนํ้าไทย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมการประมงสมุทรสาคร ที่ปรึกษาสหพันธอุตสาหกรรมประมงไทย อาจารยพิเศษ
ของหลายมหาวิทยาลัย และผูทรงคุณวุฒิดานทะเลของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) คณะอนุกรรมการจัดการความรู
เพื่อผลประโยชนแหงชาติทางทะเล (อจชล.) สภาความมั่นคงแหงชาติ.

 ๑๑๑.. บบบทททนนนํําาา 
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ผานมา เปนวันครบรอบ ๒๔ ป ที่อนุสัญญาสหประชาชาติ

วาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ (United Nations Convention on the Law of the Sea
๑๙๘๒: UNCLOS) มีผลบังคับใช หลังจาก ๑๒ เดือน ที่ประเทศภาคีสมาชิกยื่นสัตยาบันสาร
ครบ ๖๐ ประเทศ ในสวนของประเทศไทยน้ัน นับจากวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ที่อนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ มีผลบังคับใชกับประเทศไทย ก็ผานมานานกวา
๗ ป และหากจะนับตั้งแตวันที่ประเทศไทยลงนามรับรองอนุสัญญาฯ ดังกลาวในป พ.ศ. ๒๕๒๕ 
ก็ผานมานานกวา ๓ ทศวรรษ แตปรากฏวาสวนราชการที่มีหนาที่และอํานาจ รวมทั้งความรับผิดชอบ
ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมทางทะเลของไทย แทบจะมิไดมีการขับเคล่ือนการดําเนินงานเพ่ือใหเปนไป
ตามพนัธกรณอียางเปนรูปธรรม ทัง้ในระดบันโยบายและในเชิงปฏบิตั ิโดยเฉพาะอยางยิง่ การอนวุตักิาร
กฎหมายภายในท่ีเกีย่วของกบักจิกรรมการใชทะเล ซึง่มอียูมากกวา ๖๐ ฉบบั ใหสอดรบักบัอนสุญัญาฯ
ตลอดจนการดําเนินการท่ีเกี่ยวของอ่ืน ๆ ตามสิทธิ หนาที่และอํานาจท่ีกําหนดไวในอนุสัญญาฯ
เพื่อรักษาสิทธิอธิปไตยและปกปองผลประโยชนทางทะเลของไทย ผูเขียนในฐานะที่เฝาติดตาม
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บทความทางวิชาการ 

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๖๓จุลนิติ

การดําเนินการของรัฐไทยในประเด็นนี้มากวา ๓๐ ป มีความกังวลวา  หากประเทศไทยในฐานะรัฐภาคี
ปลอยใหการอนุวัติการตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ ยังเปนไป
ในลักษณะเชนนี้ โดยปราศจากยุทธศาสตรและการขับเคลื่อนอยางเปนระบบท่ีชัดเจน รวมทั้ง
ความรวมมือจากทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของโดยเรงดวนแลว การรักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเล
ของประเทศไทยตามอนุสัญญาฯ ก็ยากยิ่งที่จะทําใหเกิดประโยชนสูงสุดได ดังนั้น เพื่อดําเนินการ
ตามพันธกรณีที่ประเทศไทยไดใหไวแกประชาคมโลก การรักษาสิทธิประโยชน และการทําหนาที่
ตาง ๆ ตามพันธกรณีที่บัญญัติไวในอนุสัญญาฯ ประเทศไทยจึงควรจะไดเรงดําเนินการในสวนท่ี
เกี่ยวของตามสิทธิ หนาที่และอํานาจใหสอดรับกับอนุสัญญาฯ โดยเร็ว

๒. ความเปนมาของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒

 “อนสุญัญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒” (United Nations Convention 
on the Law of the Sea ๑๙๘๒: UNCLOS) หรือที่เรียกโดยยอวา “กฎหมายทะเล ๑๙๘๒” หรือ 
“UNCLOS ๑๙๘๒” เปนกฎหมายระหวางประเทศท่ีประเทศสมาชิกขององคการสหประชาชาติไดตกลง
รวมกนัยกรางขึน้ เพือ่ใชเปนบทบญัญัติท่ีประเทศสมาชกิจะไดถอืเปนกรอบปฏบิติัในการใชประโยชน
จากทะเลและมหาสมุทรรวมกันอยางเปนธรรมและมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชนแหงมนุษยชาติ 
โดยไมคํานึงถึงที่ตั้งทางภูมิศาสตรของรัฐ อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ 
จงึเปรยีบเสมอืน “ธรรมนญูทางทะเลของโลก” ทีม่คีวามสาํคญัในฐานะทีเ่ปนกตกิาแมบททางทะเลซึง่ประเทศ
ตาง ๆ ใชเปนแนวทางในการบริหารจดัการใชประโยชน และคุมครองผลประโยชนทางทะเลของประเทศตน 
รวมทั้งเปนกลไกในการจัดการขอพิพาททางทะเลระหวางประเทศ

 
    

แผนที่แสดงเขตเศรษฐกิจจําเพาะของประเทศตาง ๆ และทะเลหลวง๒ 

  ๒ที่มา : http://www.personal.kent.edu/~mkeatts/coastalzone.htm.
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การรักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเลตามพันธกรณีของอนุสัญญาสหประชาชาติ
วาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ ของประเทศไทย

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๖๔ จุลนิติ

 อนสัุญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ มพีฒันาการมาอยางยาวนาน กลาวคอื 
ในป พ.ศ. ๒๔๗๓ (ค.ศ. ๑๙๓๐) “องคการสันนิบาตชาติ” (League of Nations) ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายหลัง
สงครามโลกคร้ังที ่๑ โดยไดเลง็เหน็ถงึความจําเปนทีจ่ะตองมกีฎหมายระหวางประเทศ เพือ่กาํหนดกติกา
และมาตรการในการใชทะเลรวมกัน โดยยดึหลกัความเปนธรรมและจารีตประเพณีเปนหลกัใหญ จงึไดจดัใหมี
การประชุมขึน้ ณ กรงุเฮก ประเทศเนเธอรแลนด แตการประชุมลมเหลวเน่ืองจากไมสามารถหาขอยตุไิด
ในหลายประเด็น จนกระทั่งองคการสันนิบาตชาติสิ้นสภาพไปในชวงสงครามโลกครั้งที่ ๒ 

    
 หลงัสงครามโลก ครัง้ที ่๒ “องคการสหประชาชาติ” (United Nations) ซึง่กอตัง้ขึน้แทนองคการ
สันนิบาตชาติ ไดจัดใหมีการมีการประชุมสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ขึ้นรวม ๓ ครั้ง คือ 
 • การประชุมสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ครั้งท่ี ๑ (The First United Nations 
Conference on the Law of the Sea: UNCLOS I) จดัขึน้ระหวางวนัที ่๒๔ กมุภาพนัธ ถงึ ๒๗ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๐๑ (ค.ศ. ๑๙๕๘) ณ กรงุเจนวีา ประเทศสวิตเซอรแลนด มปีระเทศสมาชกิเขารวมประชมุจาํนวน 
๘๖ ประเทศ และองคกรระหวางประเทศ ๖ องคกร ทีป่ระชมุฯ มมีตเิหน็ชอบ (adopt) “อนสุญัญากรงุเจนีวา
วาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๕๘” ซึ่งประกอบดวยอนุสัญญาฯ เกี่ยวกับทะเล ๔ ฉบับ คือ 
  (๑) อนุสัญญาวาดวยทะเลอาณาเขตและเขตตอเนื่อง 
     (Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone) 
  (๒) อนุสัญญาวาดวยทะเลหลวง 
    (Convention on the High Seas) 
  (๓) อนุสัญญาวาดวยการทําประมงและการอนุรักษทรัพยากรที่มีชีวิตในทะเลหลวง
     (Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas) 
  (๔) อนุสัญญาวาดวยไหลทวีป 
    (Convention on the Continental Shelf) 
 • การประชุมสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ครั้งที่ ๒ (The Second United Nations 
Conference on the Law of the Sea: UNCLOS II) จัดขึ้นระหวางวันที่ ๗ มีนาคม ถึง ๒๖ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๐๓ (ค.ศ. ๑๙๖๐) เพือ่พจิารณาปญหาทีย่งัตกลงไมไดจากการประชุมในครัง้กอน คอื การกาํหนด
ความกวางของทะเลอาณาเขต (Territorial Sea) และเขตประมง (Fisheries Zone) มีประเทศสมาชิก
เขารวมประชุมจํานวน ๘๘ ประเทศ และองคกรระหวางประเทศจํานวน ๖ องคกร ที่ประชุมไดเสนอ
ใหกาํหนดความกวางของทะเลอาณาเขตเปน ๖ ไมลทะเล และเขตประมงตอไปอีก ๖ ไมลทะเล แตขอเสนอ
ดังกลาวไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงเพียง ๑ ใน ๓ ของที่ประชุม ดังนั้น ขอเสนอจึงตกไป
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บทความทางวิชาการ 

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๖๕จุลนิติ

 • การประชุมสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ครั้งที่ ๓ (The Third United Nations 
Conference on the Law of the Sea: UNCLOS III) เปนการประชุมยกรางอนุสัญญาที่ใชระยะเวลา
ในการประชมุตอเนือ่งยาวนานถงึ ๙ ป นบัตัง้แตเริม่จดัการประชมุครัง้แรกในเดอืนธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ 
(ค.ศ. ๑๙๗๓) ณ นครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา และมีการจัดการประชุมตอเนื่องมาจนถึง พ.ศ. ๒๕๒๕ 
(ค.ศ. ๑๙๘๒) รวมทั้งสิ้น ๑๑ สมัยประชุม ซึ่งเนื่องมาจากขอบัญญัติของอนุสัญญานั้นมีผลกระทบตอ
สทิธเิสรภีาพในการใชทะเล และประโยชนทางเศรษฐกิจของประเทศตาง ๆ   รวมท้ังรูปแบบการประชุม
ทีส่มชัชาใหญแหงสหประชาชาติมไิดมอบใหคณะกรรมาธกิารกฎหมายระหวางประเทศเปนผูยกรางอนสุญัญา 
แตเปนการพจิารณาพรอมกนัไปในทีป่ระชมุโดยรฐัภาคขีองสหประชาชาติ และไมเปดใหมกีารตัง้ขอสงวน 
(Reservation) หรอืขอยกเวนในอนสุญัญาซึง่ถอืวาเปนลกัษณะพเิศษทีแ่ตกตางจากอนสุญัญาฉบบัอืน่ ๆ 
ทัง้นี ้การประชุมเสรจ็สิน้ลงเมือ่วนัที ่๓ ธนัวาคม ๒๕๒๕ ณ กรงุมอนเตโกเบย ประเทศจาไมกา โดยมมีติเห็นชอบ 
“อนุสญัญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒” (The United Nations Convention on 
the Law of the Sea ๑๙๘๒: UNCLOS) และเปดใหประเทศภาคีสมาชิกลงนาม (Signature) รับรอง
ระหวางวันที ่๖ - ๑๐ ธนัวาคม ๒๕๒๕ ซึง่มปีระเทศตาง ๆ  รวมลงนามรบัรองอนสุญัญาดงักลาวตัง้แตวนัแรก
ที่เปดใหลงนาม
 อนสุญัญาสหประชาชาตวิาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ เร่ิมมผีลบงัคบัใชเมือ่วนัที ่๑๖ พฤศจิกายน 
๒๕๓๗ หลังจาก ๑๒ เดือน นบัจากวนัทีม่รีฐัภาคใีหสตัยาบนั (Ratification) อนุสญัญาฯ ครบ ๖๐ ประเทศ 
โดยมกีารจดัการประชุมรฐัภาคฯี เพือ่ตดิตามการบังคบัใชอนุสญัญาฯ ขึน้เปนประจําทกุป ณ สาํนกังานใหญ
องคการสหประชาชาติ นครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา
 สาํหรบัประเทศไทยนัน้ ไดเขารวมการประชุมสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเลมาต้ังแตการประชุม
ครัง้แรกในป พ.ศ. ๒๔๗๓ (ค.ศ. ๑๙๓๐) ซึง่ขณะนัน้ยงัเปนองคการสนันบิาตชาต ิโดยในการประชุมดงักลาว 
พลตร ีพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาวรรณไวทยากร กรมหมืน่นราธปิพงศประพนัธ หวัหนาคณะผูแทนไทย 
ทรงไดรบัเลอืกจากท่ีประชมุใหเปนประธานในการประชุม โดยภายหลังการประชุม ประเทศไทยไดลงนาม
รบัรอง “อนสัุญญากรงุเจนวีาวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๕๘” ครบทัง้ ๔ ฉบบั เมือ่วนัที ่๒๙ เมษายน 
๒๕๐๑ จากนั้นอีก ๑๐ ปตอมา จึงไดใหสัตยาบันเขาเปนภาคีอนุสัญญากรุงเจนีวาวาดวยกฎหมายทะเล 
ค.ศ. ๑๙๕๘ ดงักลาว เม่ือวันที ่๒ กรกฎาคม ๒๕๑๑ และเมือ่ทีป่ระชมุสหประชาชาตวิาดวยกฎหมายทะเล
มมีตเิหน็ชอบ “อนสัุญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒” ในป พ.ศ. ๒๕๒๕ (ค.ศ. ๑๙๘๒) 
ประเทศไทยก็ไดลงนามใหการรับรองอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ 
ตัง้แตวนัแรกทีเ่ปดใหมกีารลงนาม แตกม็ไิดมกีารใหสตัยาบนั จนกระทัง่ ๒๙ ปตอมา ซึง่อนสุญัญาฯ 
ไดมผีลใชบงัคบัมาแลว ๑๔ ป ประเทศไทยจึงไดยืน่สตัยาบันสารตอเลขาธิการองคการสหประชาชาติ 
เมือ่วนัที ่๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ จงึทาํให “อนสุญัญาสหประชาชาตวิาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒” 
มผีลบงัคบัใชกบัประเทศไทยตัง้แตวนัที ่๑๔ มถินุายน ๒๕๕๔ ตามขอกาํหนดในอนุสญัญาฉบบัดงักลาว 
โดยประเทศไทยไดใหสัตยาบนัเปนสําดบัที ่๑๖๒ จากสมาชกิทัง้หมด ๑๙๓ ประเทศขององคการสหประชาชาติ
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การรักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเลตามพันธกรณีของอนุสัญญาสหประชาชาติ
วาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ ของประเทศไทย

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๖๖ จุลนิติ

๓. ความสําคัญของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ 
 อนสุญัญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ นอกจากจะรวบรวมเนือ้หาของอนสุญัญา
กรุงเจนวีาวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๕๘ ซึง่ประกอบดวยอนสุญัญาเกีย่วกับทะเลทัง้ ๔ ฉบับไวแลว 
ยงัไดประมวลกฎหมายจารีตประเพณีทางทะเล รวมท้ังปรับปรุงและเพ่ิมหลักกฎหมายใหมอกีหลายเร่ือง เชน 
ระบบกฎหมายของรัฐหมูเกาะ เขตเศรษฐกจิจาํเพาะ และสทิธขิองรฐัไรฝงทะเล เปนตน โดยไดวางหลกัเกณฑ
ของกฎหมายระหวางประเทศเก่ียวกบัสิทธ ิหนาที ่และเขตอาํนาจของรฐัประเภทตาง ๆ  เกีย่วกับการใชทะเล
ของประเทศสมาชิกในนานน้ําอาณาเขตตาง ๆ  ทัง้ในทะเลหลวง และนานน้ําอาณาเขตของประเทศสมาชกิ 
ซึง่ไดแก นานนํา้ภายใน (Internal Water) ทะเลอาณาเขต (Territorial Sea) เขตตอเนือ่ง (Contiguous Zone) 
เขตเศรษฐกจิเฉพาะ (Economic Exclusive Zone) เขตไหลทวปี (Continental Shelf) และทะเลหลวง (High Seas)
 ปจจบุนัอนสุญัญาสหประชาชาตวิาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ ถอืวาเปนหลกักฎหมาย
ที่ใชในการกํากับดูแลการใชทะเลและทรัพยากรทางทะเลในทุก ๆ ดาน เชน การประมง (fisheries) 
การปองกันและอนรุกัษสิง่แวดลอมทางทะเล (protection and preservation of marine environment) 
การวจิยัทางวทิยาศาสตรทางทะเล (marine scientific research) การเดนิเรอื และมลพษิจากเรอืและการเททิง้ 
(navigation including pollution from vessels, and dumping) เปนตน นอกจากนี้ ยังไดกําหนด
หลกัการท่ัวไปเก่ียวกบัการใชประโยชนจากทรัพยากรจากทะเล ทัง้ทรพัยากรทีม่ชีวีติและไมมชีวีติในน้ํา 
เหนือพื้นดินทองทะเล (water superjacent to the sea-bed) ในพื้นดินทองทะเล (sea-bed) และ
ในดินใตผิวดิน (subsoil) ของพื้นดินทองทะเลนั้นดวย
 ในดานการระงบัขอพพิาทซึง่เกดิจากการใชบงัคบัและตคีวามนัน้ UNCLOS ๑๙๘๒ ไดกาํหนดให
จดัตัง้ “ศาลระหวางประเทศวาดวยกฎหมายทะเล” (International Tribunal for the Law of the Sea: ITLOS) 
ขึน้ โดยคาํวนิจิฉยัของศาลระหวางประเทศวาดวยกฎหมายทะเลนัน้ใหถอืเปนทีส่ดุ และทกุฝายในขอพพิาท
ตองยึดถือและปฏิบัติตาม  

๔. สาระสาํคญัโดยสงัเขปของอนสุญัญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ 
 

 

 

 

 การกําหนดเขตทางทะเลภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒๓ 

  ๓ที่มา : http://www.mkh.in.th/index.php?option=com_content&view=article&id=๔๗&Itemid=๑๕๓&lang=th.
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บทความทางวิชาการ 

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๖๗จุลนิติ

 อนสุญัญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ มบีทบญัญตัคิรอบคลมุเรือ่งเกีย่วกบั
กฎหมายทะเลอยางกวางขวาง รวมทั้งสิ้น ๑๗ ภาค ประกอบดวย ขอบัญญัติจํานวน ๓๒๐ ขอ และ
ภาคผนวก จํานวน ๙ ภาคผนวก ซึ่งมีสาระสําคัญโดยสังเขป ดังนี้
 • ภาค ๑ บทนํา (Introduction) วาดวยนิยามศัพทที่สําคญั
 • ภาค ๒ ทะเลอาณาเขตและเขตตอเนื่อง (Territorial Sea and Contiguous Zone) วาดวย
เขตทะเลในทะเลอาณาเขตและเขตตอเนือ่ง อธปิไตยเหนอืทะเลอาณาเขต การใชสทิธกิารผานโดยสจุรติ 
(Right of innocent passage) ในทะเลอาณาเขต สทิธขิองรฐัชายฝงในทะเลอาณาเขตและเขตตอเนือ่ง ฯลฯ
 • ภาค ๓ ชองแคบที่ใชเพื่อการเดินเรือระหวางประเทศ (Straits Used for International 
Navigation) วาดวยสทิธแิละเสรภีาพในการเดนิทางผานของเรอืและอากาศยาน สทิธขิองรฐัทีอ่ยูตดิกบั
ชองแคบในการออกกฎหมายและขอบังคับเกี่ยวกับการผาน ฯลฯ
 • ภาค ๔ รัฐหมูเกาะ (Archipelagic States) วาดวยนิยามศัพท สิทธิของเรือตาง ๆ  ในการผาน
ชองทางทะเลที่กําหนดโดยรัฐหมูเกาะนั้น (Right of passage through sea lanes) ฯลฯ 
 • ภาค ๕ เขตเศรษฐกจิจําเพาะ (Exclusive Economic Zone) วาดวยความกวางของเขตเศรษฐกจิ
จําเพาะ สิทธิอธิปไตย (Sovereign right) ของรัฐชายฝงเกี่ยวกับทรัพยากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
เขตอาํนาจเก่ียวกบัการวิจยัทางวทิยาศาสตร การคุมครองรกัษาสิง่แวดลอม สทิธแิละเสรภีาพในการเดนิเรอื 
การบินผาน การวางสายเคเบิลและทอใตทะเล ฯลฯ
 • ภาค ๖ ไหลทวปี (Continental Shelf) วาดวยขอบเขตของไหลทวปี สทิธขิองรฐัชายฝงในพืน้ที่
ไหลทวีปในการแสวงประโยชน คณะกรรมาธิการเขตไหลทวีปและอํานาจหนาที่ ฯลฯ
 • ภาค ๗ ทะเลหลวง (High Seas) วาดวยสิทธิและหนาท่ีของรัฐตาง ๆ ในเขตทะเลหลวง  
เสรีภาพในการเดินเรือ (Freedom of Navigation) การบินผาน การวิจัย และทําการประมง ฯลฯ
 • ภาค ๘ ระบอบของเกาะ (Regime of Islands) วาดวยการกาํหนดเขตของเกาะ การไมยอมรบั
สถานะของโขดหนิ (ทีไ่มมมีนษุยอาศยัอยู) หรอืเกาะเทยีม (ทีม่นษุยสรางขึน้) ใหมสีถานะเปนเกาะ ฯลฯ
 • ภาค ๙ ทะเลปดหรอืกึง่ปด (Enclosed or Semi-Enclosed Sea) วาดวยสถานะของรฐัทีอ่ยูกบั
ทะเลปดหรอืก่ึงปด ความรวมมือกันในการจัดการทรัพยากร การวิจัยทางวิทยาศาสตร การคุมครองและรักษา
สิ่งแวดลอม ฯลฯ
 • ภาค ๑๐ สิทธิของรัฐไรฝงทะเลที่จะออกไปสูและเขามาจากทะเล และเสรีภาพในการผาน 
(Right of  Access of Land-Locked State to and from the Sea, and Freedom of Transit) วาดวย
สทิธิของรฐัไรฝงทะเลทีต่องไดรบัสทิธทิีจ่ะออกไปสูหรอืเขามาจากทะเลผานรฐัเพือ่นบานทีม่ชีายฝงทะเล
โดยความตกลงระหวางกัน
 • ภาค ๑๑ บรเิวณพืน้ที ่(The Area) วาดวยความหมาย กจิกรรม ระบบในการสํารวจและแสวง
ประโยชนแรธาตุ องคกรจัดการ ฯลฯ
 • ภาค ๑๒ การคุมครองและรักษาสิ่งแวดลอมทางทะเล (Protection and Preservation of 
the Marine Environment) วาดวยพนัธกรณีและความรวมมือของรัฐทัง้ปวงในการสงเสริม ชวยเหลอื ปองกนั 
แกไข ลด และควบคมุภาวะมลพิษทางทะเลอันเกดิจากแหลงทางบกและกิจกรรมของมหาสมุทรและพืน้ดนิ
ทองทะเล รวมถึงการทิ้งเท (dumping) และความรับผิดชอบของรัฐที่กอใหเกิดความเสียหาย ฯลฯ
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การรักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเลตามพันธกรณีของอนุสัญญาสหประชาชาติ
วาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ ของประเทศไทย

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๖๘ จุลนิติ

 • ภาค ๑๓ การวจิยัวทิยาศาสตรทางทะเล (Marine Scientific Research) วาดวยสทิธใินการทาํ
วจิยัวิทยาศาสตรทางทะเล (เฉพาะเพยีงเพ่ือความมุงประสงคในทางสนัติ) ในเขตตาง ๆ  สิง่ติดต้ังและอปุกรณ
ทางวิทยาศาสตรที่ไมรบกวนเสนทางเดินเรือ ความรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทําวิจัย 
การระงับขอพิพาทเกี่ยวกับโครงการวิจัย ฯลฯ
 • ภาค ๑๔ การพฒันาและการถายทอดเทคโนโลยี (Development and Transfer of Marine 
Technology) วาดวยหนาท่ีของรัฐในการสงเสริมการพัฒนาและการถายทอดเทคโนโลยทีางทะเล การสงเสริม
การจัดตัง้และเสริมสรางความแขง็แกรงของศนูยวจิยัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงชาติและภูมภิาค ฯลฯ
 • ภาค ๑๕ การระงับขอพพิาท (Settlement of Disputes) วาดวยพนัธกรณขีองรฐัภาคใีนการ
ระงบัขอพพิาทโดยสันตดิวยการไกลเกล่ีย และดวยวิธกีารเชงิบงัคบัดวยองคกรยุตธิรรมระหวางประเทศ เชน 
ศาลกฎหมายทะเลระหวางประเทศ (International Tribunal for the Law of the Seas) ศาลยุตธิรรม
ระหวางประเทศ (International Court of Justice) ศาลอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) ที่ตั้งขึ้นตาม
ภาคผนวก ๗ หรือศาลอนุญาโตตุลาการพิเศษ (Special arbitrations) ฯลฯ
 • ภาค ๑๖ บทบัญญตัทิัว่ไป (General Provisions) วาดวยหนาท่ี อาํนาจ และการใชสทิธิ
ของรฐัตาง ๆ ในการปฏิบัติตามพันธกรณีที่อยูในอนุสัญญานี้ ฯลฯ 
 • ภาค ๑๗ บทบัญญัติสุดทาย (Final Provisions) วาดวยบทเฉพาะกาล การบังคับใช 
และการแกไขอนุสัญญา ฯลฯ
๕. ประเทศไทยกับอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒
 ดงัทีไ่ดกลาวมาขางตนแลววา ประเทศไทยไดลงนามรบัรอง “อนสุญัญากรุงเจนวีาวาดวยกฎหมาย
ทะเล ค.ศ. ๑๙๕๘” ซึง่เปนอนุสญัญาทางทะเลทีม่มีากอนการยกรางอนสุญัญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมาย
ทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ เม่ือวนัที ่๒๙ เมษายน ๒๕๐๑ (ค.ศ. ๑๙๕๘) และไดใหสตัยาบนัเขาเปนภาค ีเมือ่วันที่ 
๒ กรกฎาคม ๒๕๑๑ (ค.ศ. ๑๙๖๘) โดยอนุสญัญากรุงเจนีวาวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๕๘ ดงักลาว 
ไดมีผลบังคับกับประเทศไทย ตั้งแตวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๑๑ เปนตนมา

 เม่ือทีป่ระชุมสหประชาชาตวิาดวยกฎหมายทะเลมมีตเิหน็ชอบ “อนสุญัญาสหประชาชาตวิาดวย

อนุสัญญา วันที่ลงนาม  วันที่รัฐสภา     
ใหความเห็นชอบ 

วันที่ยื่น 
สัตยาบันสาร 

วันที่มีผล     
บังคับใช 

อนุสัญญากรุงเจนีวาวาดวย
กฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๕๘ 

๒๙ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๐๑ - ๒ กรกฎาคม  

พ.ศ. ๒๕๑๑ 
๑ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๑๑ 

อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย
กฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ 

๑๐ ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๒๖ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑๕ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑๔ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

อนุสัญญา วันที่ลงนาม วันที่รฐัสภา
ใใหความเหน็ชอบ

วันที่ยื่น
สัตยาบันสาร

 วันที่มีผล    
บังคบัใช
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บทความทางวิชาการ 

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๖๙จุลนิติ

กฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒” ในป พ.ศ. ๒๕๒๕ (ค.ศ. ๑๙๘๒) ประเทศไทยก็มกีารเตรียมการลงนามและให
สตัยาบนั แตเนือ่งจากในขณะนัน้สหรฐัอเมรกิายงัมไิดลงนามใหสตัยาบนั (ปจจบุนักย็งัมไิดใหสตัยาบนั) 
เพราะเหน็วาอนสุญัญาฯ ฉบบันี ้มขีอบญัญตัทิีว่าดวยเรือ่ง “พืน้ดนิใตทองทะเล (sea-bed)” ซึง่มผีลประโยชน
เรือ่งแรธาตุและทรพัยากรอืน่ ๆ  อยูเปนจาํนวนมาก และประเทศตาง ๆ  สวนใหญไมมเีทคโนโลยทีีจ่ะทาํการ
สาํรวจพืน้ดนิใตทองทะเลไดเมือ่เทยีบกบัสหรฐัอเมรกิา ดงันัน้ หากเขาเปนภาคแีลวอาจจะเปนการจํากดัสทิธิ
ทีจ่ะเขาไปใชประโยชนหรอืทาํการสาํรวจพืน้ดนิใตทองทะเลในเขตตาง ๆ  ได สหรฐัอเมรกิาจึงไมลงนาม 
และเนือ่งจากในชวงเวลานัน้ประเทศไทยไดดาํเนนินโยบายผกูตดิกบัสหรฐัอเมรกิา ดงันัน้ เมือ่เหน็วาสหรฐัอเมรกิา
ไมลงนามและใหสตัยาบัน ประเทศไทยจึงเพียงแตลงนามโดยยังไมใหสตัยาบัน อนัสงผลใหประเทศไทย
ซึง่ไมมศีกัยภาพและเทคโนโลยเีทยีบเทากบัสหรฐัอเมรกิา เมือ่ไมใหสตัยาบัน รฐับาลและหนวยงานของรฐั
จงึมไิดใหความสาํคญัหรอืสนใจทีจ่ะศกึษา ทาํความเขาใจ และตระหนกัวาอนุสญัญาฉบบัน้ีมคีวามแตกตาง
จากอนสัุญญาฉบบัอืน่ ๆ  โดยเฉพาะอยางยิง่ การใหสทิธแิกประเทศหรอืรฐัชายฝงทกุประเทศสามารถขยาย 
“สทิธอิธปิไตย” (Sovereign Right) ทางเศรษฐกิจในทะเลออกไปจากทะเลอาณาเขต (Territorial Waters) 
ทีก่าํหนดไวไมเกนิ ๑๒ ไมลทะเล เปนเขตเศรษฐกิจจําเพาะ (Exclusive Economic Zone) ไดไมเกนิ ๒๐๐ 
ไมลทะเล ซึง่ประเทศชายฝงตาง ๆ สามารถจัดการ แสวงหา และใชประโยชนจากทรพัยากรธรรมชาติ ทัง้ทีม่ี
ชวีติและไมมชีวีติในนํา้ เหนอืพืน้ดนิทองทะเล (water superjacent to the sea-bed) ในพืน้ดนิทองทะเล 
(sea-bed) และในดินใตผิวดิน (subsoil) ของพืน้ดนิทองทะเลนัน้ รวมทัง้สามารถกําหนดเง่ือนไขตาง ๆ  ในการ
ใชประโยชนในเขตเศรษฐกจิจาํเพาะตามทีอ่นสุญัญาเปดโอกาสใหกระทาํได นอกจากนี ้ภายใตอนสุญัญา
สหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ กม็กีารพฒันากลไกและกตกิาตาง ๆ ออกมาในรูปแบบ
ของอนุสัญญา ขอปฏิบัติ และแนวทางในการดําเนินการตาง ๆ ขึ้นมาอีกหลายฉบับ 
 ทัง้นี ้การท่ีประเทศไทยมิไดใหสตัยาบันในอนุสญัญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ 
มาตั้งแตตน แตใชสิทธิภายใตภาคีอนุสัญญากรุงเจนีวา ค.ศ. ๑๙๕๘ ทั้ง ๔ ฉบับ ซึ่งยังคงมีผลบังคับใช 
ในการประกาศเขตทะเลตาง ๆ  เพ่ือรกัษาสทิธแิละผลประโยชนของชาต ิไดเทาทีอ่นสัุญญาเจนวีาฯ ใหสทิธไิวนัน้ 
ไดสงผลใหประเทศไทยเสยีสิทธใินการปกปองและใชประโยชนทางเศรษฐกจิทางทะเลในเขตเศรษฐกจิ
จาํเพาะ (Economic Exclusive Zone) และเขตไหลทวปี (Continental Shelf) เนือ่งจากไมสามารถ
ใชสิทธิอธิปไตย (Sovereign Rights) ตามบทบญัญตัทิีก่าํหนดขึน้ใหมใน UNCLOS ๑๙๘๒ ได นอกจากน้ี 
ในการเขารวมประชุมประเทศผูเปนภาคีอนุสญัญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ ในประเด็น
เก่ียวกบัความรวมมอืดานการประมงระหวางประเทศ การพิจารณากฎหมายหรอืกฎระเบยีบระหวางประเทศ
ทีเ่กีย่วของกบัทางทะเล ฯลฯ ประเทศไทยจะไมไดรบัเชญิใหเขารวมประชมุ หรอืหากไดรบัเชญิกม็ฐีานะ
เพยีงผูสงัเกตการณ ซึง่ไมมสีทิธใินการเสนอความเห็นหรอืออกเสยีงลงคะแนนแตอยางใด อนัทาํใหประเทศไทย
ขาดโอกาสในการแสดงบทบาทในเวทีโลก และไมมีสิทธิในการสงผูแทนเขาสมัครรับเลือกตั้งเปน
ผูพิพากษาในศาลทางทะเลระหวางประเทศดวย
 โดยกรณทีีเ่หน็ไดอยางชัดเจนกค็อื การประชุมภาคอีนสุญัญาฯ ในประเด็นเกีย่วกบัความรวมมอื
ดานการประมงระหวางประเทศทีม่พีฒันาการมาอยางตอเนือ่ง ทัง้การยกรางอนสุญัญาฯ และการจัดทาํ
แผนปฏบิตักิารทีเ่กีย่วของ เชน แผนปฏบิตักิารสากลวาดวยการปองกนั ลด และเลกิการทาํประมงทีผ่ดิกฎหมาย 
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การรักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเลตามพันธกรณีของอนุสัญญาสหประชาชาติ
วาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ ของประเทศไทย

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๗๐ จุลนิติ

ขาดการรายงาน และไรการควบคุม (FAOs International Plan of Action on Prevent, Deter and 
Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: IPOA-IUU) ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําให
ประเทศไทยตองเผชญิกับปญหาการทาํประมงทีผ่ดิกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคมุ (IUU fishing) 
โดยมไิดมกีารเตรยีมความพรอมหรอืวางแผนในการแกไขปญหามากอน จนกระทัง่ปจจบุนัก็ยงัไมสามารถ
แกไขปญหาใหลุลวงได
 อนึ่ง ภายหลังการลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ ในป 
พ.ศ. ๒๕๒๕ (ค.ศ. ๑๙๘๒) แมวารัฐบาลหลายสมัยจะมีแนวความคิดที่จะดําเนินการใหสัตยาบันก็ตาม 
แตกย็งัไมเปนผลสําเรจ็ เชน ในสมัยรฐับาลชดุทีม่ ีพลเอก สรุยทุธ  จลุานนท เปนนายกรฐัมนตร ีทีป่ระชมุ
คณะรัฐมนตร ีเม่ือวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ไดมมีติเห็นชอบในหลกัการใหกระทรวงการตางประเทศ
เรงดาํเนินการเขาเปนภาคีอนสุญัญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ แตกป็ระสบปญหา
ในการหาขอยุติถึงแนวทางในการดําเนินการเขาเปนภาคีอนุสัญญา เน่ืองจากระบบกฎหมายของไทย
เปนแบบ “ทวินิยม” (dualism) กลาวคือ จะไมนํากฎหมายระหวางประเทศมาบังคบัใชโดยอัตโนมัติ 
แตตองมีการออกกฎหมายภายในเพ่ืออนุวัติการใหไปตามกฎหมายระหวางประเทศน้ัน ๆ เสียกอน 
ซึ่งกฎหมายภายในของไทยที่เก่ียวของกับอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ 
มีจํานวนมากกวา ๖๐ ฉบับ และอยูในความรับผิดชอบของหลายหนวยงาน กระทรวงการตางประเทศ 
ในฐานะผูรบัผดิชอบกฎบตัรระหวางประเทศ จงึไดเสนอความเหน็ใหประเทศไทยใหสตัยาบนัเขาเปนภาคี
อนุสญัญาฯ ดวยการยกรางกฎหมายกลางขึน้มาฉบับหนึง่ โดยใหครอบคลมุกฎหมายภายในทีเ่ก่ียวของกบั
อนุสญัญาฯ แลวจึงดําเนินการแกไขกฎหมายภายในเหลาน้ันตอไปในภายหลงั แตสาํนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎกีาซึง่มหีนาทีค่วามรบัผิดชอบในการยกรางกฎหมายมคีวามเหน็แตกตาง โดยเหน็วาการดาํเนินการ
ดงักลาวอาจจะกอใหเกิดปญหาในทางปฏบิตั ิเน่ืองจากกฎหมายภายในแตละฉบับมีหลักการและเหตผุล 
รวมทัง้สาระสาํคญัของบทบญัญตัทิีแ่ตกตางกนั กฎหมายกลางเพยีงฉบบัเดยีวจงึอาจจะไมสามารถใชบงัคบั
กับกฎหมายภายในไดทุกฉบับ 
 จนกระท่ังในป พ.ศ. ๒๕๕๑ ผูเขียนมโีอกาสไดรบัการสรรหาใหเปนสมาชิกวุฒสิภา และไดรบัคัดเลอืก
ใหเปนกรรมาธิการใน “คณะกรรมาธิการการตางประเทศ วฒุสิภา” จงึไดเล็งเห็นวา มอีนุสญัญาระหวาง
ประเทศทีส่าํคัญหลายฉบบัท่ีประเทศไทยยงัมิไดใหสตัยาบัน ซึง่วุฒสิภาควรจะมีการพิจารณาศกึษาและ
เสนอความเหน็เพือ่ใหรฐับาลพจิารณาดาํเนนิการ จงึไดเสนอใหมกีารแตงต้ัง “คณะอนกุรรมาธกิารพิจารณา
สอบสวนและศกึษาเก่ียวกบัการใหสตัยาบนัและการอนวุตักิฎหมายภายใตพนัธกรณีระหวางประเทศ” ขึน้ 
(ซึง่ผูเขยีนไดรบัเลือกใหเปนประธานคณะอนกุรรมาธกิาร) เพือ่พจิารณาศกึษาและติดตามอนสุญัญาและ
พันธกรณีระหวางประเทศตาง ๆ ที่ประเทศไทยยังมิไดใหสัตยาบัน รวมทั้งการแกไขกฎหมายภายในให
สอดรบักบัอนสุญัญาฯ ทีป่ระเทศไทยไดใหสตัยาบนัแลว ซึง่รวมถงึอนสุญัญาสหประชาชาตวิาดวยกฎหมาย
ทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ โดยเมื่อคณะอนุกรรมาธกิารฯ พจิารณาศกึษาแลวเสรจ็ ไดสงให “คณะกรรมาธกิาร
การตางประเทศ วุฒิสภา” พิจารณา และเมื่อไดรับความเห็นชอบแลว จึงไดมีหนังสือที่ สว.(กมธ.๒) 
๐๐๑๐/๒๐๑๑ ลงวนัที ่๒๒ มถินุายน ๒๕๕๒ สงผลการพจิารณาศกึษาดงักลาว กราบเรียน นายกรฐัมนตรี 
เพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป โดยผลการพิจารณาศึกษาดังกลาวมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
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บทความทางวิชาการ 

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๗๑จุลนิติ

 (๑)  ใหรฐับาลเรงเสนอ “อนุสญัญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒” ตอรฐัสภา
เพือ่ขอความเห็นชอบตามมาตรา ๑๙๐ ของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ และ
รฐับาลควรใชวธิกีารเขาเปนภาคโีดยจดัทาํคาํแถลงการณ ตามขอ ๓๑๐ ของอนุสญัญาฯ ซึง่อนสัุญญาฯ ขอนี้
ไดเปดชองใหสามารถตรากฎหมายข้ึนรองรบัในภายหลงัได โดยไมตองตรากฎหมายกลางหรือแกไขกฎหมาย
ที่เกี่ยวของใหสอดรับกับอนุสัญญาฯ กอนการเขาเปนภาคี
 (๒)  ใหรัฐบาลเรงรัดหนวยงานราชการตาง ๆ ที่เกี่ยวของดําเนินการตรวจชําระ และเสนอ
ปรบัปรุงหรอืแกไขเพิม่เตมิกฎหมายตาง ๆ  ทีอ่ยูในความรบัผดิชอบใหสอดรบักบัสทิธแิละหนาทีต่ามอนสุญัญาฯ 
ใหแลวเสร็จโดยเร็ว โดยไมตองรอการเขาเปนภาคี
 (๓)  ใหรฐับาลเรงพจิารณาจดัตัง้หนวยงานระดบัชาตเิพือ่ใหความเหน็ในประเดน็นโยบาย กฎหมาย 
คาํแนะนาํ และกาํกบัในเรือ่งทีเ่กีย่วของกบัการคุมครอง รกัษา และการแกไขปญหาเกีย่วกบัผลประโยชน
ของชาติทางทะเล โดยใหมีบุคลากรและงบประมาณทีเ่พียงพอตอการดําเนินการ เพ่ือใหความคุมครอง
และรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลใหเปนไปดวยความมีเอกภาพและบูรณาการ
 ภายหลงัการเสนอรายงานผลการพจิารณาศกึษาในประเดน็เกีย่วกบัอนสุญัญาสหประชาชาติ
วาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ ดงักลาว กระทรวงการตางประเทศ โดย “คณะกรรมการกฎหมาย
ทะเลและเขตทางทะเลของไทย” จงึไดจดัใหมกีารประชมุขึน้ เมือ่วนัที ่๒๐ ตลุาคม ๒๕๕๒ และมมีติ
เห็นดวยกับขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการตางประเทศ วุฒิสภา ในการจัดทําคําประกาศ
ตามขอ ๓๑๐ และขอ ๒๙๘ ของอนุสญัญาฯ เพือ่แสดงทาทขีองประเทศไทยในเร่ืองอ่ืน ๆ  ดวย เนือ่งจาก
เห็นวา หากรอใหมกีารแกไขกฎหมายภายในทีเ่ก่ียวของทัง้หมดซึง่ตองอาศัยระยะเวลาพอสมควรแลว 
จะทําใหการเขาเปนภาคีอนุสัญญาฯ เกิดความลาชา และจะทําใหประเทศไทยเสียโอกาสในการใช
และปกปองสิทธิตามอนุสัญญาเพื่อรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลตามไปดวย   
 ในทีส่ดุประเทศไทยไดใหสตัยาบนัเขาเปนภาคีอนสัุญญาสหประชาชาตวิาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ 
โดยการผานความเห็นชอบจากท่ีประชมุรวมกันของรฐัสภา เมือ่วนัที ่๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ ตามมาตรา ๑๙๐ 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ (ซึง่เปนชวงระยะเวลาทีผู่เขยีนไดรบัการสรรหา
ใหดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภา ในสมัยที่ ๒) ตอมาวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ รัฐบาลโดยกระทรวง
การตางประเทศ ไดยืน่สตัยาบนัสารเปนภาคอีนสุญัญาสหประชาชาตวิาดวยกฎหมายทะเล  ค.ศ. ๑๙๘๒ 
ตอเลขาธิการองคการสหประชาชาติ โดยอนุสัญญาฯ มีผลบังคับใชภายหลังการใหสัตยาบัน ๓๐ วัน 
คอื ตัง้แตวนัที ่๑๔ มถินุายน ๒๕๕๔ ทัง้นี ้ในการยืน่สตัยาบันสารดงักลาว ประเทศไทยไดจัดทําคําประกาศ
แนบทายจํานวน ๒ ฉบับ ซึ่งมีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้    
 (๑) คาํประกาศตามขอ ๒๙๘ ของอนุสญัญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ 
    ตามบทบัญญตัขิอ ๒๙๘ วรรคหน่ึง ของอนุสญัญาฯ รฐับาลไทยไมยอมรบัวธิกีารดาํเนนิการ
ใด ๆ ที่บัญญัติไวในภาค ๑๕ ตอนที่ ๒ ในสวนที่เกี่ยวกับขอพิพาท ดังนี้
    ก. ขอพิพาทเกี่ยวกับการตีความ หรือการใชขอ ๑๕ ขอ ๗๔ และขอ ๘๓ ที่เกี่ยวกับการ 
     กําหนดเขตทางทะเลหรือที่เกี่ยวของกับอาวประวัติศาสตรหรือสิทธิทางประวัติศาสตร
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การรักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเลตามพันธกรณีของอนุสัญญาสหประชาชาติ
วาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ ของประเทศไทย

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๗๒ จุลนิติ

    ข. ขอพพิาทเก่ียวกับกจิกรรมทางทหาร รวมทัง้กจิกรรมทางทหารโดยเรือและอากาศยาน
     รฐับาลซ่ึงใชในงานทีม่ใิชการพาณชิย และขอพิพาทเก่ียวกบักิจกรรมในการบงัคับใชกฎหมาย 
     ในเร่ืองการใชสทิธิอธิปไตย หรือเขตอํานาจท่ีไมรวมอยูในเขตอาํนาจของศาล หรือคณะตุลาการ 
     ตามขอ ๒๙๗ วรรคสอง หรือวรรคสาม
    ค. ขอพพิาทซ่ึงคณะมนตรคีวามมัน่คงแหงสหประชาชาตกิาํลงัใชอาํนาจหนาทีท่ีไ่ดรบัมอบหมาย
     โดยกฎบัตรสหประชาชาติ เวนแตคณะมนตรคีวามม่ันคงจะวินจิฉยัถอนเร่ืองน้ันออกจาก
     ระเบยีบวาระการประชุม หรอืเรียกรองใหฝายตาง ๆ ระงบัขอพพิาทน้ัน โดยวธิทีีบ่ญัญตัไิว
     ในอนุสัญญาฯ
 (๒) คาํประกาศตามขอ ๓๑๐ ของอนสุญัญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ 
    ก.  รฐับาลไทยจะดาํเนินการทบทวนกฎหมายและขอบังคับภายในประเทศเพ่ือใหสอดคลอง
     กับบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ อยางคอยเปนคอยไป
    ข.  รฐับาลไทยไมผกูพนัโดยคาํประกาศหรอืการแสดงทาททีีม่วีตัถปุระสงค เปนการตดั หรอื
     เปล่ียนแปลงขอบเขตทางกฎหมายตามบทบัญญตัขิองอนุสญัญาฯ และไมผกูพนัโดยกฎหมาย
     ภายในใด ๆ  ทีไ่มสอดคลองกบัหลักกฎหมายระหวางประเทศทีเ่ก่ียวของ และอนสุญัญาฯ 
     รวมท้ังสงวนสทิธิทีจ่ะแสดงทาทีเก่ียวกบักฎหมาย หรือคําประกาศดังกลาว เม่ือเวลาทีเ่หมาะสม 
    ค.  การใหสัตยาบันของรัฐบาลไทยไมเปนการรับรอง หรือยอมรับการอางสิทธิเหนือพื้นที่
     ของรัฐภาคีใด  ๆ    
    ง.  รฐับาลไทยเขาใจวาในเขตเศรษฐกจิจาํเพาะ การใชเสรภีาพในการเดนิเรือทีส่อดคลองกับ
     บทบัญญัตทิีเ่ก่ียวของกบัอนสุญัญาฯ จะไมรวมถึงการใชทะเลในทางไมสนัติโดยปราศจาก
     ความยนิยอมของรฐัชายฝง โดยเฉพาะอยางยิง่การฝกทางทหาร หรอืกจิกรรมอืน่ ๆ  ทีอ่าจ
     กระทบตอสิทธิและผลประโยชนของรัฐชายฝง และไมรวมถึงการคกุคาม หรือการใชกาํลัง
     ตอบรูณภาพแหงดนิแดน เอกราชทางการเมอืง สนัตภิาพ หรอืความม่ันคงของรฐัชายฝง    
     จ.  รฐับาลไทยสงวนสทิธทิีจ่ะทาํคาํประกาศตามขอ ๒๘๗ ของอนุสญัญาฯ เกีย่วกบัการระงบั
     ขอพิพาทที่เกี่ยวกับการตีความหรือการใชอนุสัญญาฯ เมื่อเวลาที่เหมาะสม
๖. พนัธกรณขีองประเทศไทยตามอนสุญัญาสหประชาชาตวิาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ 
 หลักการของอนุสญัญาสหประชาชาตวิาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ คอื ทะเลและมหาสมุทร
เปนมรดกรวมกันของมนุษยชาติ (common heritage of mankind) การใชประโยชนจากทรัพยากร 
และการแกไขปญหาท่ีเก่ียวของกับทะเลและมหาสมทุรจึงมีความเกีย่วพันกับทุกประเทศโดยไมคาํนึงถึงท่ีตัง้
ทางภูมศิาสตร รวมทัง้การคาํนงึถงึประโยชนและความตองการของมนษุยชาต ิจงึมคีวามจาํเปนทีจ่ะตอง
มกีฎหมายวาดวยทะเลฉบบัใหมทีจ่ะธํารงไวซึง่สนัตภิาพ ความยตุธิรรม และความกาวหนาของประชาชน
ทัง้ปวงในโลก และเปนท่ียอมรบักันโดยทัว่ไป๔  อนุสญัญาสหประชาชาตวิาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ 
จึงไดกําหนดหลักเกณฑในเรื่องตาง ๆ ไวอยางกวาง เพื่อเปนแนวทางใหรัฐภาคียึดถือและนําไปบัญญัติ
เปนกฎหมายภายในของตน

  ๔คําปรารภของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒.
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บทความทางวิชาการ 

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๗๓จุลนิติ

 อนสุญัญาสหประชาชาตวิาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ นอกจากจะรวบรวมเนือ้หาของอนสุญัญา
กรงุเจนวีา ค.ศ. ๑๙๕๘ ไวทัง้ ๔ ฉบบัแลว ยงัไดประมวลกฎหมายจารตีประเพณทีางทะเล รวมทัง้ปรบัปรงุ
และเพิ่มเติมหลักกฎหมายขึ้นใหมอีกหลายเรื่อง ทั้งในเรื่องเขตแดนทางทะเล สิทธิ หนาที่ เขตอํานาจ
ของรัฐประเภทตาง ๆ  การใชประโยชนจากทะเล การแสวงประโยชนจากทรพัยากรธรรมชาติทัง้ทีม่ชีีวติ
และไมมชีวีติ การประมง การเดนิเรอื การสาํรวจ การศกึษาวจิยัทางทะเล และการปกปองคุมครองทรพัยากร
ทางทะเล ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อสงเสริมใหเกิดการใชประโยชนทางทะเลและมหาสมุทรอยางสันติ เปนธรรม 
และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสงเสริมการศึกษา การสํารวจและการวิจัยวิทยาศาสตรทางทะเล ตลอดจน
การคุมครองและอนรุกัษสิง่แวดลอมและทรพัยากรทางทะเลท้ังทีม่ชีวีติและไมมชีวีติเพือ่ประโยชนรวมกนั
ของมนษุยชาติ โดยคาํนงึถงึอาํนาจอธปิไตยของรฐัทัง้ปวง และการยอมรบัสทิธอิธปิไตย (Sovereign Rights) 
ของรัฐท่ีจะแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของตน ตามนโยบายส่ิงแวดลอม และตามหนาที่
ที่จะตองคุมครองและรักษาสิ่งแวดลอมทางทะเล 
 การย่ืนสัตยาบันสารเขาเปนภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ 
มผีลผกูพนัใหประเทศไทยตองปฏบิตัติามพนัธกรณขีองอนสุญัญาฯ (คาํประกาศตามขอ ๓๑๐) โดยจะตอง
กระทาํการหรืองดเวนการกระทําการใด ๆ  เพือ่อนวุตักิาร หรอืดาํเนนิการตาง ๆ  ใหสอดคลองกบัหลกัการ
และเปนไปตามขอกําหนดของอนุสัญญาฯ ซึ่งนอกจากการอนุวัติกฎหมายภายในท่ีเกี่ยวของกับทะเล
และมหาสมุทรที่มีอยูมากกวา ๖๐ ฉบับ ใหสอดรับกับอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล 
ค.ศ. ๑๙๘๒ แลว ประเทศไทยยังมหีนาทีท่ีจ่ะตองปฏบัิตติามขอบญัญตัขิองอนสุญัญาสหประชาชาตวิาดวย
กฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ รวมทั้งตราสารระหวางประเทศที่เกี่ยวของในประการตาง ๆ อาทิ 
 • หนาทีใ่นการอนุรกัษ (conservation) และบรหิารจัดการทรัพยากรทางทะเลท่ีมชีวิีตเพ่ือการใช
ประโยชนอยางย่ังยนื (sustainable utilization) และเหมาะสม (optimum utilization) โดยเฉพาะทรัพยากร
ทางทะเลทีม่ชีวีติทีอ่าศยัอยูในบรเิวณเขตเศรษฐกจิจาํเพาะและเขตทะเลหลวง โดยยอมรบัวาทกุประเทศ
สามารถทําการประมงในทะเลหลวงไดอยางเสรี แตตองไมกระทบถึงสทิธ ิหนาที ่และสวนไดเสยีของรัฐชายฝง 
 • หนาทีท่ีจ่ะตองปฏิบติัตอรัฐอ่ืนตามสิทธิและอํานาจในเขตอํานาจแหงชาติทางทะเล (national 
jurisdiction) ของไทย เชน สทิธิการผานโดยสจุรติ (Right of Innocent Passage) ของรัฐอืน่ในทะเลอาณาเขต 
 • หนาทีใ่นการใหความรวมมอืระหวางรฐัทัง้ในระดบัโลกและระดบัภมูภิาคเพือ่จัดทาํและสราง
กฎเกณฑและมาตรฐานระหวางประเทศ รวมทั้งแนวปฏิบัติและวิธีการดําเนินการระหวางประเทศ
ที่ไดรับการเสนอแนะเพื่อคุมครองและรักษาสิ่งแวดลอมทางทะเล 
 • หนาที่ในการคุมครองสิ่งแวดลอมทางทะเลจากภาวะมลพิษจากทุกแหลง โดยจะตองกําหนด
มาตรการทีจ่าํเปนในการปองกนั ลด และควบคมุมลพษิของสิง่แวดลอมทางทะเลจากทกุแหลงโดยการบญัญตัิ
เปนกฎหมายในตามขอกาํหนดของอนุสญัญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ เกีย่วกบั
การบญัญตักิฎหมายภายในของรัฐ โดยจะตองไมกระทบกระเทือนตอสทิธขิองรฐัอืน่ในเขตทางทะเล และ
 • หนาทีท่ีจ่ะตองปฏิบัติใหเปนไปตามพนัธกรณเีกีย่วกบัการคุมครองและรกัษาสิง่แวดลอมทางทะเล 
 ในสวนของสิทธิตาง ๆ  นัน้ ประเทศไทยสามารถใชสทิธิตาง ๆ  ตามขอบญัญัตขิองอนุสญัญา
สหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ ไดอยางสมบรูณและมีศกัดิศ์ร ีซึง่จะเปนประโยชน
ตอประเทศไทยหลายประการ อาทิ 
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การรักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเลตามพันธกรณีของอนุสัญญาสหประชาชาติ
วาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ ของประเทศไทย

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๗๔ จุลนิติ

 • สทิธใินการประกาศและกาํหนดเขตแดนทางทะเลของไทย และมอีาํนาจในเขตแดนทางทะเล
ดังกลาว ซึ่งเปนเขตอํานาจแหงชาติทางทะเล (national jurisdiction) ไดแก สิทธิและหนาที่ในนานนํ้า
ภายใน (Internal Waters) ทะเลอาณาเขต (Territorial Waters) เขตตอเนื่อง (Contiguous Zone) 
เขตเศรษฐกิจจําเพาะ (Exclusive Economic Zones) และไหลทวีป (Continental Shelf) และสิทธิ
ในการแสวงประโยชนจากทรพัยากรธรรมชาตใินทะเลหลวง (High Seas) และในบรเิวณเหนอืพ้ืนดินทองทะเล 
(water superjacent to the sea-bed) ในพื้นดินทองทะเล (sea-bed) และในดินใตผิวดิน (subsoil) 
ของพื้นดินทองทะเล ซึ่งอยูนอกเขตอํานาจแหงชาติทางทะเล 
  อยางไรกต็าม สทิธใินการประกาศและกาํหนดพืน้ทีท่ะเลอาณาเขต เขตตอเน่ือง และไหลทวปี 
นัน้ เปนสิทธิทีม่ปีรากฏอยูในอนุสญัญากรงุเจนีวา ค.ศ. ๑๙๕๘ แตมไิดกาํหนดไววาทะเลอาณาเขตมีความกวาง
เทาใด อนุสญัญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ จึงไดกาํหนดความกวางของทะเลอาณาเขต
ไวไมเกิน ๑๒ ไมลทะเล และทีส่าํคัญ คอื การกาํหนดหลักการเขตเศรษฐกิจจําเพาะ ทีก่าํหนดไวใหอยูประชดิ
และตอไปจากทะเลอาณาเขตไมเกนิ ๒๐๐ ไมลทะเล โดยใหรฐัชายฝงมสีทิธอิธปิไตยในเขตเศรษฐกจิจาํเพาะนัน้ 
โดยจะตองคาํนงึตามควรถงึสทิธแิละหนาทีข่องรฐัอ่ืน ๆ และจะตองปฏบิตักิารในลกัษณะทีส่อดคลองกับ
บทบัญญัติของอนุสัญญาฯ  
 • สทิธิในการประทวงการใชสทิธิโดยมิชอบของรัฐภาคอีืน่ โดยประเทศไทยจะไดสทิธิในการประทวง
หรือทักทวงการใชสทิธิ การออกประกาศ หรือออกกฎหมายของประเทศภาคี ทีใ่ชสทิธิเกินกวาท่ีอนุสญัญาฯ 
กาํหนด ตลอดจนทําใหประเทศไทยมสีทิธิในการออกกฎหมายหรอืกําหนดเงือ่นไขตาง ๆ ในการใชทะเล
ในเขตทะเลของไทยไดอยางเต็มที ่รวมท้ังยงัสามารถเรยีกรองสทิธใินการใชประโยชนในทะเลของประเทศอืน่ 
และในเขตทะเลหลวงตามที่อนุสัญญาฯ กําหนดอีกดวย
 • สทิธใินการใชกระบวนการยุตธิรรมระหวางประเทศ โดยในกรณทีีม่เีรอืสญัชาติไทยถูกรฐัชายฝงอืน่
ใชอาํนาจเหนือเรอืนัน้โดยมิชอบ ประเทศไทยสามารถใชสทิธใินการใชกระบวนการยุตธิรรมระหวางประเทศ
ในการนาํเร่ืองเขาสูกระบวนการยุตธิรรม และการระงับขอพพิาทโดยศาลระหวางประเทศวาดวยกฎหมายทะเล 
(International Tribunal for the Law of the Sea: ITLOS) หรอือนุญาโตตุลาการทีต่ัง้ขึน้ตามอนสุญัญาฯ 
 • สทิธิในการเขารวมการประชุมตาง ๆ  ในสวนทีเ่ก่ียวของ โดยประเทศไทยจะไดสทิธิในการเขารวม
ประชมุ ดาํเนินกิจกรรม แสดงความคดิเห็น และลงมติในเวทกีารประชุมตาง ๆ  ทีร่ฐัภาคจีดัใหมกีารประชุม
รวมกัน ซึง่เปนโอกาสท่ีประเทศไทยจะไดแสดงบทบาทในเวทีโลก และสามารถรกัษาผลประโยชนทางทะเล
ไดอยางสมบูรณ 
 • สทิธใินการในการทาํหนาทีใ่นองคกรตาง ๆ  โดยประเทศไทยจะไดสทิธใินการสงผูแทนเขารวม
เปนกรรมการ ผูเชี่ยวชาญ หรือผูพิพากษา ในองคกรตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายใตอนุสัญญาฯ 
 อยางไรก็ดี นับจากวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ที่อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมาย
ทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ มผีลบงัคบัใชกบัประเทศไทยจนถงึปจจบุนั ซึง่ผานมานานกวา ๗ ป และหากจะนบัตัง้แต
วันที่ประเทศไทยลงนามรับรองในอนุสัญญาฯ เมื่อป พ.ศ. ๒๕๒๕ ซึ่งผานมานานกวา ๓ ทศวรรษ 
รฐับาลและหนวยงานของรฐัท่ีมหีนาท่ีและอํานาจ รวมท้ังความรบัผิดชอบท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมทางทะเล
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บทความทางวิชาการ 

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๗๕จุลนิติ

ของไทย แทบจะมไิดมกีารขบัเคลือ่นการดาํเนนิงานเพือ่ใหการเปนไปตามพนัธกรณ ีทัง้ในระดบันโยบาย
และในเชิงปฏิบตัแิตอยางใด โดยเฉพาะอยางย่ิงการอนุวตักิารกฎหมายภายในท่ีเกีย่วของกับกจิกรรม
การใชทะเล ทัง้ในดานสิง่แวดลอม การพาณชิยนาว ีการใชประโยชนและอนรุกัษทรพัยากรทางทะเล
ทัง้ทีม่ชีวีติและไมมชีวีติ สทิธใินเขตตอเนือ่ง ความม่ันคงหรือความสงบเรียบรอยทางทะเล และกฎหมาย
อืน่ ๆ ทีเ่กีย่วกบักจิกรรมทางทะเล ซึง่มจีาํนวนมากกวา ๖๐ ฉบบั ใหสอดรับกบัอนสุญัญาฯ รวมท้ัง
การตรากฎหมายขึน้ใหมเพือ่รกัษาสทิธอิธปิไตยและปกปองผลประโยชนทางทะเลของไทยในเขตเศรษฐกจิ
จาํเพาะและไหลทวปี จะมเีพยีงการบงัคบัใชพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ทีร่ฐับาลเรงดาํเนนิการ
เพื่อใหเปนไปตามที่สหภาพยุโรปตองการ โดยคาดหวังใหสหภาพยุโรปยกเลิกคําแจงเตือนประเทศไทย
ในเรือ่งเกีย่วกบัการทาํประมงผดิกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม (IUU fishing) และการยืน่
ภาคยานวัุตสิารเขาเปนภาค ี“ความตกลงสหประชาชาติวาดวยการปฏบิตัติามบทบญัญตัขิองอนสุญัญา
สหประชาชาตวิาดวยกฎหมายทะเล ฉบบัลงวันที ่๑๐ ธนัวาคม  ๒๕๒๕ เก่ียวกับการอนุรกัษและการจดัการ
ประชากรสตัวนํา้ชนดิทีข่ามเขตและอพยพยายถ่ินไกล พ.ศ. ๒๕๓๘” (Agreement for the Implementation 
of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of ๑๐ December ๑๙๘๒ 
Relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory 
Fish Stocks) ในป พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมิใชการแกไขกฎหมายใหสอดรับกับอนุสัญญาสหประชาชาติ
วาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ หรอืการรกัษาสทิธอิธปิไตยและปกปองผลประโยชนชาตทิางทะเล
ของไทยเกี่ยวกับการอนุรักษและการจัดการทรัพยากรสัตวนํ้าตามหลักการของอนุสัญญาฯ
 นอกจากนี้ แมวาประเทศไทยจะเคยมีนโยบายเกี่ยวกับการรักษาผลประโยชนทางทะเลและ
ความมั่นคงแหงชาติ ในรูปของนโยบายความมั่นคงแหงชาติทางทะเล ถึง ๒ ฉบับ ซึ่งตอมาพัฒนาเปน
ยทุธศาสตรความมัน่คงแหงชาตทิางทะเล (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) และแผนความมัน่คงแหงชาตทิางทะเล 
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔) ฉบบัปจจบุนั ซึง่ประกอบดวยยทุธศาสตร ๖ ดาน ไดแก (๑) ยทุธศาสตรการพฒันา
ศกัยภาพความมัน่คงของชาตทิางทะเล (๒) ยทุธศาสตรการคุมครองการใชประโยชนจากทะเล (๓) ยทุธศาสตร
การสรางความสงบเรียบรอยและการสงเสรมิการใชประโยชนจากทะเล (๔) ยทุธศาสตรการสรางความสมดลุ
และยัง่ยนืของทรพัยากรและสิง่แวดลอมทางทะเล (๕) ยทุธศาสตรการพฒันาทรพัยากรมนษุย องคความรู 
และความตระหนกัรูความสาํคญัของทะเล และ (๖) ยทุธศาสตรการบรหิารจดัการผลประโยชนของชาติ
ทางทะเลโดยองคกรของรัฐ ก็ตาม แตนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนงานตาง ๆ ดังกลาวก็มิไดรับ
การขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดยการทํางานของสวนราชการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กบัทะเลและชายฝง ซึง่ปจจบุนัมอียูไมนอยกวา ๑๗ หนวยงาน ยงัคงทาํงานซํา้ซอน ขาดการบรูณาการ 
มีการบังคับใชกฎหมายที่ขัดแยง และขาดการมีสวนรวมของประชาชน ชุมชมในพื้นที่ และสวนที่
เก่ียวของ ซึง่แมวา “ศนูยประสานการปฏบิตัใินการรกัษาผลประโยชนของชาตทิางทะเล” หรือทีเ่รยีก
โดยยอวา “ศรชล.” ซึ่งขึ้นตรงตอสภาความมั่นคงแหงชาติ จะมีภารกิจในฐานะหนวยงานกลาง 
โดยบูรณาการสวนราชการท่ีเก่ียวของในการดําเนินกิจการทางทะเลในทุก ๆ  ดานกต็าม แตการปฏิบตังิาน
ยังคงมุงเนนการดูแลดานความมั่นคงเปนหลัก 
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การรักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเลตามพันธกรณีของอนุสัญญาสหประชาชาติ
วาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ ของประเทศไทย

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๗๖ จุลนิติ

 อยางไรกต็าม การดําเนนิงานตามพนัธกจิท่ีเห็นไดอยางเปนรูปธรรม คอื การใชสทิธิในการทาํหนาท่ี
ในองคกรตาง ๆ ซึง่เปนทีน่ายนิดวีา ในป พ.ศ. ๒๕๖๐ ทีผ่านมา ในการเลอืกต้ังผูพพิากษาใน “ศาลทางทะเล
ระหวางประเทศ” (International Tribunal for the Law of the Sea: ITLOS) วาระป พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๙ 
จํานวนที่วาง ๗ ตําแหนง จากจํานวนองคคณะผูพิพากษาจากประเทศตาง ๆ  จํานวนทั้งสิ้น ๒๑ คน นั้น 
ศาสตราจารย ดร.เกรยีงศกัดิ ์ กติตชิยัเสรี เอกอัครราชทตูไทยประจาํสหพันธรฐัรสัเซยี ในฐานะผูสมคัรจาก
ประเทศไทยไดรบัเลือกต้ังจากภาคีสมาชกิ ใหดาํรงตาํแหนงผูพพิากษาศาลกฎหมายทะเลระหวางประเทศ 
โดยมีวาระการดาํรงตําแหนง ๙ ป (๑ ตลุาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๙) ซึง่นับเปนคร้ังแรกท่ีประเทศไทย
มผีูดาํรงตําแหนงผูพพิากษาในกลไกตุลาการของสหประชาชาติ ทัง้ยังเปนประเทศแรกในภูมภิาคเอเชยี
ตะวันออกเฉยีงใตและโอเชยีเนีย๕  ทีม่ผีูแทนดํารงตําแหนงผูพพิากษาศาลกฎหมายทะเลระหวางประเทศ  

๗. เขตทางทะเลของประเทศไทย
 ตามอนสุญัญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ ประเทศไทยมฐีานะเปนรฐัชายฝง 

(coastal state) มอีาณาเขตทางทะเล (maritime zone) ภายใตอธิปไตยท่ีประเทศไทยมสีทิธิในการสาํรวจ 
แสวงประโยชน และจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิรวม ๓๒๓,๔๘๘.๓๒ ตารางกโิลเมตร คดิเปนรอยละ ๖๓ 
ของพื้นที่บกซึ่งมีอยูประมาณ ๕๑๓,๑๑๕ ตารางกิโลเมตร แบงเปน นานนํ้าภายใน (Internal Waters) 
๖๑,๙๕๔.๐๔ ตารางกิโลเมตร ทะเลอาณาเขต (Territorial Waters) ๕๓,๐๖๘.๒๒ ตารางกิโลเมตร 
เขตตอเนือ่ง (Contiguous Zone) ๓๗,๕๑๓.๒๒ ตารางกโิลเมตร เขตไหลทวีปและเขตเศรษฐกจิจําเพาะ 
(Exclusive Economic Zones) ๑๗๐,๙๕๒.๘๔ ตารางกิโลเมตร
 

แผนที่เขตทางทะเลของประเทศไทย๖ 

  ๕โอเชียเนีย (Oceania) เปนชื่อเรียกกลุมประเทศและหมูเกาะตาง ๆ ในมหาสมุทรแปซิฟก รวมทั้งทวีปออสเตรเลีย.
  ๖ที่มา : http://www.mkh.in.th/index.php?option=com_content&view=article&id=๔๗&Itemid=๑๕๓&lang=th.
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บทความทางวิชาการ 

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๗๗จุลนิติ

พื้นที่ของอาณาเขตทางทะเลของประเทศไทย๗ 

๘. ผลประโยชนทางทะเลของประเทศไทยภายใตอนสุญัญาสหประชาชาตวิาดวยกฎหมายทะเล 
ค.ศ. ๑๙๘๒ 
 จากการพฒันาเศรษฐกจิของโลกทีข่ยายตวัอยางรวดเรว็เพือ่สนองตอบตอความตองการในการบรโิภค
ของประชากรท่ีเพิม่ขึน้อยางรวดเร็ว ในขณะทีแ่หลงทรพัยากรธรรมชาติบนบกเส่ือมโทรมลง ทัง้ในดาน
คณุภาพและปรมิาณ จงึทาํใหตองแสวงหาแหลงทรพัยากรใหม ๆ  มาทดแทน ประกอบกบัความกาวหนา
ทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีทีท่าํใหสามารถคนหาและเขาถงึแหลงทรพัยากรและผลประโยชนทางทะเล
ไดงายข้ึน ทะเลและมหาสมุทรจึงเปนแหลงทรัพยากรและอุตสาหกรรมใหมที่ประเทศตาง ๆ ทั่วโลก 
โดยเฉพาะประเทศผูนําทางเศรษฐกิจและมีศักยภาพทางเทคโนโลยี เชน สาธารณรัฐประชาชนจีน และ
สหรัฐอเมริกา จงึใหความสาํคญัตอการพฒันาเศรษฐกจิตามแนวคดิ “เศรษฐกจิสนีํา้เงนิ” (Blue Economy) 
หรือการพัฒนาเศรษฐกิจโดยใชฐานทรัพยากรทางทะเลและมหาสมุทรในทุกดานอยางมีประสิทธิภาพ 
ในขณะเดียวกนักใ็หความสําคญักบัระบบนิเวศและการลดความเส่ียงดานสิง่แวดลอม เพือ่รกัษาไวซึง่ทนุ
ทรพัยากรทางธรรมชาติเพือ่อนุชนรุนตอไปท่ีใหความสําคญักบัการมีสวนรวมหรือการสรางความรวมมือ
ทัง้ภายในประเทศและระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิง่การปฏบิตัติามกรอบของกฎหมายทัง้ภายในประเทศ
และพันธกรณีระหวางประเทศ 
 จากลักษณะภูมศิาสตรทีต่ัง้ของประเทศไทยท่ีเปนคาบสมทุร ซึง่มแีนวชายฝงทะเลขนาบอยู ๒ ดาน 
ระยะทางรวมกันทั้งสิ้นประมาณ ๓,๑๔๘.๒๒ กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่รวม ๒๔ จังหวัด โดยต้ังอยู
ระหวางทะเลจีนใต (ฝงอาวไทย) ที่เปนสวนหนึ่งของมหาสมุทรแปซิฟคกับทะเลอันดามัน และชองแคบ
มะละกาซึง่เปนเสนทางสาํคญัในการขนสงสนิคาทางทะเลระหวางประเทศของโลก ตลอดจนมพีืน้ทีท่างทะเล 
(marine zone) ทีเ่ปนเขตนานนํา้ภายใน (Thai waters) ซึง่แหลงทรพัยากร ทัง้นํา้มนั กาซธรรมชาต ิแรธาตุ

 

เขตทางทะเลของไทย 
พื้นที่ (ตารางกิโลเมตร) 

ฝงอาวไทย ฝงอันดามันและ 
ชองแคบมะละกาตอนเหนือ 

นานน้ําภายใน ๕๔,๑๐๓.๔๗ ๗,๘๕๐.๕๗ 
ทะเลอาณาเขต ๒๙,๓๔๔.๓๖ ๒๓,๗๒๓.๘๖ 
เขตตอเนื่อง ๒๓,๙๐๙.๑๘ ๑๓,๖๐๔.๐๔ 
เขตเศรษฐกิจจําเพาะ ๘๘,๑๙๓.๙๗ ๗๕,๖๓๓.๖๕ 
พื้นที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย   
(อยูในเขตเศรษฐกิจจําเพาะ) ๗,๑๒๕.๒๒ - 

รวม ๒๐๒,๖๗๖.๒๐ ๑๒๐,๘๑๒.๑๒ 

รวมเขตทะเลของประเทศไทย ๓๒๓,๔๘๘.๓๒ 

เขตทางทะเลของไทย
พื้นที่ (ตารางกิโลเมตร)

ฝงอาวไทย ฝงอันดามันและ
ชองแคบมะละกาตอนเหนือ

รวม ๒๐๒,๖๗๖.๒๐ ๑๒๐,๘๑๒.๑๒

รวมเขตทะเลของประเทศไทย ๓๒๓,๔๘๘.๓๒

  ๗ที่มา : http://www.mkh.in.th/index.php?option=com_content&view=article&id=๔๗&Itemid=๑๕๓&lang=th.
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การรักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเลตามพันธกรณีของอนุสัญญาสหประชาชาติ
วาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ ของประเทศไทย

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๗๘ จุลนิติ

ตาง ๆ  และสตัวนํา้ท่ีประเทศไทยสามารถใชประโยชนทางเศรษฐกจิไดมากกวา ๓๒๓,๐๐๐ ตารางกโิลเมตร 
รวมทัง้ยังมีแหลงทองเทีย่วทางทะเลและชายฝงท่ีมธีรรมชาติสวยงาม ทาํใหประเทศไทยสามารถใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาตทิางทะเลและชายฝงในการพัฒนาเศรษฐกิจ สงัคมและความมัน่คง คดิเปนมูลคา
มหาศาลในแตละป 
 นอกจากนี ้ประเทศไทยยงัสามารถใชประโยชนในเขตทะเลหลวง (High Seas) ซึง่ไมไดรวมอยูในเขต
เศรษฐกิจจําเพาะ ทะเลอาณาเขต หรือในนานน้ําภายในของรฐัหรอืในนานน้ําหมูเกาะ (archipelagic waters) 
ของรัฐหมูเกาะได ภายใตขอบัญญัติของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ 
รวมทัง้ยงัสามารถเจรจากับรฐัชายฝงอืน่ ๆ ในการขอใชทรพัยากรในนานน้ําของรฐัชายฝงนัน้ ๆ ภายใตกตกิา
และเงื่อนไขที่รัฐชายฝงนั้นกําหนดอีกดวย
 ปจจุบันอุตสาหกรรมในประเทศไทยท่ีมีการใชประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากทะเลและมหาสมุทร 
แบงเปน ๔ กลุม คือ 
 (๑) อุตสาหกรรมประมงทะเลและเพาะเลี้ยงชายฝง 
 (๒) อุตสาหกรรมทองเที่ยวทางทะเลและชายฝง 
 (๓) อุตสาหกรรมขุดเจาะนํ้ามันและกาซธรรมชาติ และ 
 (๔)  การพาณิชยนาวีและทาเรือ 
 ทัง้นี ้จากการประเมินยทุธศาสตรใน ๑๐ ปขางหนาของกองทัพเรอืไทยพบวา ผลประโยชนทางทะเล
ของประเทศไทยมีมลูคาไมตํา่กวา ๑๗.๙ ลานลานบาทตอป และมแีนวโนมทีจ่ะมมีลูคาเพิม่สูงข้ึนอยางตอเนือ่ง 
โดยเฉพาะอยางยิง่กจิการพาณชิยนาว ีในขณะท่ีขอมลูจากการจัดงานงานแถลงขาว เร่ือง “สถานการณทะเลไทย 
พ.ศ. ๒๕๖๐ : ผลประโยชนแหงชาตทิางทะเลของ…(ใคร)…ไทย ?” ระบุวา ในป พ.ศ. ๒๕๕๙ มลูคาการนําเขา
และสงออกสนิคาทางทะเลของไทยมีมลูคา ๙.๖ ลานลานบาท โดยสินคาสวนใหญ คอื ปโตรเลยีม ธรุกจิอูตอเรอื
และอูซอมบาํรงุเรอื และรายไดในป พ.ศ. ๒๕๖๐ มแีนวโนมลดลงเหลอื ๑๒.๒ พนัลานบาท โดยดานการประมง
ในป พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ปรมิาณและมลูคาการสงออกอาหารทะเลจะคอย ๆ  ลดลง สวนดานการทองเทีย่ว
จะมนีกัทองเท่ียวมาเทีย่วทะเลจาํนวน ๙.๔ ลานคน จากจาํนวนนักทองเทีย่วทัง้หมด ๒๖.๕ ลานคน คดิเปน
รายได ๑ ลานลานบาท จากรายไดการทองเที่ยวทั้งหมดจํานวน ๒๑ ลานลานบาท
 จากการประเมินแนวโนมการพัฒนาเศรษฐกิจสีนํ้าเงินของโลกในอนาคต ธนาคารโลกคาดวา 
ในป พ.ศ. ๒๕๗๓ จะมีมูลคาประมาณ ๒.๘ - ๓.๕ ลานลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ที่มีมูลคาประมาณ ๑.๕ ลานลานดอลลารสหรัฐ มากกวาสองเทา โดยคาดวาการทองเที่ยวทางทะเล
และชายฝง และอุตสาหกรรมการลองเรอืจะมีสวนแบงมากท่ีสดุ รองลงมาคอืการสํารวจและผลติปโตรเลียม
ในทะเลนอกชายฝง กจิการทาเรอื และอุตสาหกรรมวสัดอุปุกรณทางทะเล ตามลําดบั ซึง่ปจจบุนัประเทศตาง ๆ  
โดยเฉพาะรัฐชายฝงที่มีความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เชน สาธารณรัฐประชาชนจีน 
อนิเดยี สหรัฐอเมรกิา ฯลฯ ตางใหความสาํคญัตอการพฒันาเศรษฐกจิทางทะเลและมหาสมุทร เพือ่ใชเปน
ฐานทรพัยากรการผลิตและแหลงพลงังานทดแทนแหลงทรพัยากรบนผืนแผนดนิทีเ่สือ่มโทรม และกาํลงัจะหมดลง 
ซึง่จากความไดเปรียบเชงิท่ีตัง้ทางภูมศิาสตรของประเทศไทยทีม่คีวามหลากหลายทางชวีภาพ กาซธรรมชาติ 
และแรธาตุตาง ๆ รวมทั้งธรรมชาติชายฝงที่งดงาม การพัฒนาเศรษฐกิจโดยใชฐานทรัพยากรทางทะเล
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๗๙จุลนิติ

และความไดเปรียบเชิงภูมิศาสตรดังกลาว ประเทศไทยจึงมีโอกาสและขีดความสามารถในการพัฒนา
ทางเศรษฐกจิไดอกีมากมาย ดงันัน้ หากประเทศไทยยงัไมตระหนกัถงึความสาํคญัของทะเลและผลประโยชน
แหงชาติทางทะเลที่พึงมีสิทธิใชประโยชน คุมครอง และอนุรักษ ตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย
กฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ และเรงดําเนินการตามพันธกรณีในทุกมิติแลว อาจจะสูญเสียผลประโยชน
อยางมหาศาลดังกลาวขางตนไปไดอยางนาเสียดาย นอกจากนี้ ประโยชนที่ประเทศไทยพึงไดรับจาก
การเขาเปนภาคีอนุสัญญาฯ อาจกลายเปนปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาและใชประโยชนจากทะเล
และมหาสมุทร ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคง รวมท้ังยังเปนเงื่อนไขท่ีประเทศตาง ๆ 
อาจนํามาใชเปนเครือ่งมอืในการกีดกนัทางการคา โดยการยกระดับมาตรฐานส่ิงแวดลอมของสนิคานําเขา 
การกําหนดกฎระเบียบและมาตรการทางการคา เชน ในกรณีที่สหภาพยุโรปประกาศใชกฎระเบียบ
สหภาพยุโรป ที่ (EC) No. ๑๐๐๕/๒๐๐๘ วาดวยการจัดตั้งระบบของประชาคมยุโรปเพื่อปองกัน ยับยั้ง 
และขจัดการทําประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม (Council Regulation (EC) 
No. 1005/2008 of 29 September 2008 establishing a community system to prevent, deter 
and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing) ทีบ่ญัญติัขึน้ตามอนุสญัญาสหประชาชาติ
วาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ และตราสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อปองกันมิใหสินคาที่ไดมาจาก
การทําประมง IUU ดังกลาวเขาสูตลาดประชาคมยุโรป ซึ่งสงผลกระทบตออุตสาหกรรมประมงไทย 
และแมวาจะผานมากวา ๓ ป ประเทศไทยก็ยังไมสามารถแกไขปญหาดังกลาวใหลุลวงไปได

๙. ขอเสนอแนะในการขับเคลือ่นประเทศไทยใหสอดรบักบัอนสุญัญาสหประชาชาติวาดวย
กฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒

 ภายหลังการใหสตัยาบันอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ ของประเทศไทย 
ในป พ.ศ. ๒๕๕๔ ผูเขียนในฐานะอนุกรรมการใน “คณะอนุกรรมการจัดการความรูเพื่อผลประโยชน
แหงชาตทิางทะเล” หรอืทีเ่รยีกโดยยอวา “อจชล.” ของสภาความม่ันคงแหงชาต ิ(สมช.) ไดเสนอความเห็น
ใหมีการจดัทาํ “ยทุธศาสตรทางทะเลของประเทศไทย” ตอท่ีประชมุคณะอนกุรรมการฯ โดยมแีนวทาง
ในการดําเนินการตามแผนภาพและขอเสนอแนะ ดังนี้

 

 

 

หลังการเขาเปนภาคีอนุสัญญาฯ 

พัฒนากฎหมาย พัฒนาองคกร 

ทบทวน 
ผลประโยชนของชาติทางทะเล 

องคกรใหม 

ทะเลอาณาเขต 

นานนํ้าภายใน 

เขตเศรษฐกจิจําเพาะของไทย 

ทะเลหลวง 

เขตตอเนื่อง 

เขตเศรษฐกจิจําเพาะ
ของประเทศอ่ืน 

องคกรเกา 

องคกรหลัก (กลาง) 

ขับเคลื่อน 

องคกรรอง (เฉพาะ) 

กฎหมายใหม กฎหมายเกา 

กฎหมายกลาง 

กําหนดยุทธศาสตร 

การสรางองคความรู 

การใหความรู 

ไหลทวีป 
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การรักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเลตามพันธกรณีของอนุสัญญาสหประชาชาติ
วาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ ของประเทศไทย

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๘๐ จุลนิติ

 (๑)  การจัดทําขอมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับทะเลไทยและผลประโยชนแหงชาติทางทะเลของไทย 
 (๒)  การสรางความรู ความเขาใจของประชาชน ผูใชทะเล และเจาหนาทีใ่นหนวยงานท่ีเกีย่วของ
ในเรื่องทะเลและผลประโยชนแหงชาติทางทะเล  
 (๓)  การกําหนดขอบเขต ความชัดเจน และเอกภาพของนโยบายทะเลไทย
 (๔)  การกาํหนดบทบาท และความรับผดิชอบของรัฐและเอกชนท่ีมคีวามชดัเจนและเปนเอกภาพ
 (๕)  การจดัทาํยทุธศาสตรและแผนพัฒนาทางทะเลของไทยในทกุมติทิีเ่กีย่วเน่ืองและสอดคลองกัน 
 (๖)  การปรับปรุงและสรางองคกรใหมที่เปนเอกภาพและมีประสิทธิภาพ
 (๗)  การปรับปรุงและสรางกฎหมายภายในที่เกี่ยวของ
 (๘)  การจัดสรรงบประมาณและการสนับสนุนของรัฐที่เปนรูปธรรม
 (๙)  การสรางบุคลากรรุนใหม
 อยางไรก็ตาม ขอเสนอแนะดังกลาวขางตน แมวาจะไดรับการยอมรับจากผูเขารวมประชุมวา
เปนขอเสนอทีด่ ีแตเนือ่งจากคณะอนกุรรมการจดัการความรูเพือ่ผลประโยชนแหงชาตทิางทะเล (อจชล.) 
เปนเพยีงคณะอนกุรรมการทีม่หีนาทีเ่พยีงใหคาํปรกึษาแกสภาความมัน่คงแหงชาตเิทาน้ัน ขอเสนอดงักลาว 
จงึมไิดมกีารขบัเคลือ่นอยางเปนระบบและเปนรปูธรรม จะมเีพยีงขอเสนอบางประเดน็ทีม่กีารดาํเนนิการแลว 
อาทิ การจัดทํายุทธศาสตรชาติทางทะเล การเสนอรางกฎหมายเพือ่กําหนดใหมหีนวยงานในการกาํกับ
และดแูลผลประโยชนชาตทิางทะเล (รางพระราชบญัญตักิารรกัษาผลประโยชนของชาติทางทะเล พ.ศ. ....) ๘

การศกึษาเรือ่งการปรับปรงุกฎหมายภายในเพือ่ใหสอดรบักบัอนสุญัญาฯ และการศึกษาเรือ่งการจดัตัง้
องคกรรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล เปนตน

๑๐. ขอเสนอแนะในการดําเนินการของประเทศไทยภายหลังการใหสัตยาบันอนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒

 เพ่ือเปนขอมูลในการดําเนินการของประเทศไทยภายหลังการใหสตัยาบนัอนุสญัญาสหประชาชาติ
วาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ มีขอเสนอแนะในประการ ดังนี้
 (๑) การเรงสรางองคความรูและใหความรู เนื่องจากความรูที่เกี่ยวของกับทะเลและกิจกรรม
ทางทะเล ตลอดจนผลประโยชนแหงชาติทางทะเลของประเทศไทย ยังอยูในลักษณะกระจัดกระจาย 
ขาดความครบถวน และไมมกีารรวบรวมหรือวิเคราะหเพือ่ใหเกดิองคความรูทีช่ดัเจน ประกอบกับผูรูในเรือ่ง

  ๘ปจจุบัน รางพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ ไดรับการบรรจุ
ระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ คร้ังท่ี ๒๙/๒๕๖๑ เม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เปนเร่ืองดวน 
ซึ่งที่ประชุมไดมีมติรับหลักการ เพื่อพิจารณาในวาระที่สอง ขั้นคณะกรรมาธิการ เมื่อคณะกรรมาธิการฯ พิจารณาเสร็จแลว 
ไดเสนอรางพระราชบัญญัติ พรอมดวยรายงานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ ตอประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ และไดรับ
การบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ในคราวประชุมครั้งท่ี ๗๖/๒๕๖๑ เม่ือวันศุกรที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
เปนเรื่องดวน ซึ่งเมื่อจบการพิจารณาในวาระที่สอง ขั้นพิจารณาเรียงตามลําดับมาตราแลว ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ไดพิจารณาตอไปในวาระที่สาม โดยลงมติในวาระที่สามเห็นชอบใหประกาศใชเปนกฎหมาย.
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เหลานีม้จีาํนวนไมมากนกั โดยเฉพาะอยางยิง่ในสวนงานราชการท่ีมกีารเกษียณอายแุละตองลดบทบาทลง 
ในขณะทีค่นรุนใหมทีเ่ขามาทดแทนไมสามารถสบืทอดขอมลูหรอืองคความรูทีต่ดิอยูกับตวับคุคลไดทัง้หมด 
ดงันัน้ จงึควรทีจ่ะไดมกีารจดัทาํขอมลูและองคความรูทีช่ดัเจนเกีย่วกบัทะเลไทยและผลประโยชนแหงชาติ
ทางทะเลของไทย และนําไปเผยแพรใหประชาชนและผูท่ีเก่ียวของไดรับรูอยางแพรหลายโดยเรว็ตอไป 
ซึ่งประกอบดวย
    ก. ประชาชนทั่วไป นอกจากการสรางองคความรูทางทะเลและและผลประโยชนแหงชาติ
ทางทะเลในระดับของหนวยงานหรอืองคกรทีเ่กีย่วของแลว การสรางความรู ความเขาใจของประชาชน
ในเร่ืองทะเลและผลประโยชนแหงชาติทางทะเลใหกับประชาชนก็มีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากัน 
เนือ่งจากประชาชนมีสถานะเปนผูใช ผูดแูล ผูรกัษา ผูไดรบัประโยชน และผูไดรบัผลกระทบจากกิจกรรม
ทางทะเลดวย จงึจาํเปนตองรบัรูและรบัทราบในเรือ่งตาง ๆ ทีเ่ก่ียวของกบัทะเลอยางเขาใจในเรือ่งนัน้ ๆ
    ข. เอกชนเฉพาะกลุม โดยเฉพาะผูใชทะเล เปนทีท่ราบกันดวีา ประเทศไทยเปนประเทศหน่ึง
ทีม่กีารใชประโยชนทางทะเลในดาน “การประมง” มากเปนอนัดบัตน ๆ  ของโลก ในขณะทีผู่ประกอบการ
สวนใหญยังมิไดตระหนักถึงองคความรูเกี่ยวกับทะเล ไมวาจะเปนขอมลู ขอกฎหมาย หลักเกณฑ และ
กติกาทีเ่กีย่วของ โดยเฉพาะจิตสํานกึในการใชทะเลอยางสมดลุและยัง่ยนื ดงันัน้ จงึควรมกีารนาํองคความรู
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของไปเผยแพรแกผูใชทะเล เพื่อใหเกิดความเขาใจ มีจิตสํานึก และสามารถจัดการ ดูแล 
และใชประโยชนจากทะเลในทุกมิติดวยความสมดุลและยั่งยืน
    ค. เจาหนาที่รัฐ เนื่องจากอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ 
เปนเรือ่งใหมสาํหรบัประเทศไทยท่ีหลาย ๆ  หนวยงานในภาครัฐยงัขาดบคุลากรท่ีมคีวามรูและความเขาใจ
ในหลักการ บทบัญญัติ และหนาท่ีและอํานาจท่ีกําหนดไว จึงควรที่จะมีการใหการศึกษา ฝกอบรม หรือ
เรยีนรูของพนกังานเจาหนาทีท่ีร่บัผดิชอบในกจิการหรอืกิจกรรมทางทะเลใหรูแจงในทกุมติิ เพือ่ใหสามารถ
จดัการ ดแูล และรกัษาผลประโยชนชาตทิางทะเลไดอยางสมบรูณ กอใหเกดิความมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื
ตามเจตนารมณของอนุสัญญาฯ
 (๒) การเรงเจรจาเขตแดนทางทะเลกับประเทศเพ่ือนบาน ในปจจุบนั ประเทศไทยยงัมีเขตแดน
ทางทะเลที่ทับซอนกับประเทศเพื่อนบานอยู ๓ ดาน คือ 
   - ดานทิศตะวันออก ระหวางประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา 
   - ดานทิศใต ระหวางประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย (แมวาจะมีความตกลงในการใช
ประโยชนรวมกันในดานกาซธรรมชาติ แตในดานเขตแดนนั้นยังไมมีขอยุติในการแบงเขต) และ
   - ดานทศิตะวนัตก ระหวางประเทศไทยกบัประเทศเมยีนมา (เกาะหลาม เกาะคนั และเกาะขีน้ก) 
   ดงันัน้ จงึควรทีจ่ะไดมกีารเจรจาหาขอยตุใิหเกดิความชดัเจนของเขตแดนทางทะเลโดยเร็ว 
เพื่อปองกันมิใหเกิดขอพิพาทระหวางกัน
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๘๒ จุลนิติ

 

แผนที่แสดงเขตทับซอนทางทะเลของไทยกับประเทศเพื่อนบาน๙ 

 (๓) การขบัเคลือ่นนโยบายและยทุธศาสตรชาติทางทะเล แมวาจะไดมกีารจดัทาํแผนความมัน่คง
แหงชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒) และไดรบัอนมุตัจิากคณะรฐัมนตรีแลวตัง้แตวนัที ่๒๑ ตลุาคม 
๒๕๕๗ ทีผ่านมา ซึง่บดันีเ้ปนระยะเวลาทีล่วงเลยมากวา ๔ ปแลว ยงัพบวาสวนราชการตาง ๆ ทีม่หีนาที่
ในการขบัเคลือ่นยทุธศาสตรดงักลาวมไิดดาํเนินการใด ๆ ใหเหน็เปนรปูธรรม ดงันัน้ จงึควรจัดตัง้หนวยงาน
ทีม่หีนาทีใ่นการตดิตาม เฝาระวัง และเรงรดัใหหนวยราชการตาง ๆ  ทีเ่กีย่วของดาํเนนิการตามยทุธศาสตร
ดังกลาว โดยใหเรงดําเนินการตามแผนเพื่อใหเกิดผลที่เปนรูปธรรมโดยเร็ว
 (๔) การสรางคนและสรางเสนทางอาชพี (Career paths) เน่ืองจากอนสุญัญาสหประชาชาติ
วาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ เปนเรือ่งใหมสาํหรับคนไทย โดยประชาชนและหนวยงานของรัฐทีเ่กีย่วของ
ยงัขาดความรูความเขาใจในหลักคดิ ตลอดจนบทบญัญตัติาง ๆ  โดยเฉพาะอยางยิง่ ในประเดน็ขอกฎหมาย
ที่มีทั้งสิทธิ อํานาจ และหนาที่ รวมทั้งความรับผิดชอบของรัฐชายฝงที่จะตองดําเนินการ ดังนั้น เพื่อให
เกดิความรูความเขาใจในเชงิลกึเกีย่วกบัอนสุญัญาฯ จงึควรมกีารจดัการเรยีนการสอนในสาขากฎหมาย
ทะเล และอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ เพ่ือสรางบุคลากรที่เก่ียวของ 
ทั้งในสวนของประชาชนทั่วไปและพนักงานเจาหนาท่ีของรัฐ เพ่ือใหเปนผูเช่ียวชาญเฉพาะทางในดาน
กฎหมายทะเล ในขณะเดียวกนั เพือ่ใหเกิดประโยชนทัง้ในสวนขององคกรและบคุคล ควรท่ีหนวยงานตาง ๆ 
ทัง้ของรัฐและเอกชนท่ีเกีย่วของจะไดกาํหนดตําแหนงและเสนทางกาวหนาในวชิาชีพใหกบับคุลากรในสวนน้ี
ที่ไดรับการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางแลว
 (๕) การเรงปรบัปรงุกฎหมายภายในใหสอดรับกับอนสุญัญาฯ จากการศึกษาของคณะอนุกรรมการ
จดัการความรูเพ่ือผลประโยชนแหงชาติทางทะเล (อจชล.) ทาํใหทราบวา เพ่ืออนุวตักิารกฎหมายภายใน
ของประเทศใหสอดรับกบัอนสุญัญาสหประชาชาตวิาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ ประเทศไทยควรพจิารณา
ดาํเนนิการแกไขและปรบัปรงุกฎหมายตาง ๆ  ทีม่อียูมากกวา ๖๐ ฉบบั โดยเรว็ ทัง้นี ้เพือ่การปกปอง คุมครอง 

  ๙ที่มา : https://pantip.com/topic/๓๕๔๒๔๐๒๐.
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บทความทางวิชาการ 

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๘๓จุลนิติ

และรกัษาทะเลไทยและผลประโยชนแหงชาตทิางทะเลของไทยใหเกิดประโยชนสงูสดุ ทัง้นี ้ควรจะไดมี
การมอบหมายใหมี “องคกรกาํกบันโยบายและยทุธศาสตรชาตทิางทะเล” เพือ่เรงรดัและกาํกบัแผนการแกไข
และปรับปรุงกฎหมายตาง ๆ ที่หนวยงานตาง ๆ พึงดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว 
 (๖) การเรงดําเนินการปรับปรุงองคกร ดังนี้
   ก. การจัดตั้งองคกรกํากับนโยบายและยุทธศาสตรชาติทางทะเล
   ข. การจัดตั้งสถาบันการศึกษาทางทะเล (Thailand Institute of Marine Affairs) 
   ค. การจัดตั้งหนวยปฏิบัติการทางทะเล (Coast Guard)
   ง.  การปรับปรุงโครงสรางภายในองคกร
 (๗) การปรับปรุงกระบวนการหรือวธิกีารจัดการใหสอดรับกบัเง่ือนไขของอนุสญัญาฯ โดยตอง
เขาใจวาการใช “สทิธอิธปิไตย” ทางทะเลภายใตอนุสญัญาสหประชาชาตวิาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ 
โดยเฉพาะในเขตตอเนื่องและเขตเศรษฐกิจจําเพาะนั้น มีความแตกตางจากการใช “อํานาจอธิปไตย” 
ในเขตทะเลอาณาเขต เนื่องจากการใชสิทธินี้ตองสอดรับกับบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ ที่กําหนดไว 
ดงันัน้ ประเทศไทยจงึควรมกีารศกึษาและทาํความเขาใจถงึขอกําหนดของอนสุญัญาฯ ทีเ่กีย่วของใหถองแท 
แลวนาํมาปรับปรุงกระบวนการดําเนนิการตาง ๆ  ของหนวยงานท่ีเกีย่วของ เพือ่มใิหเกดิปญหาและอุปสรรค
ในการบงัคบัใชกฎหมายหรือการดาํเนินการตามกระบวนการยุตธิรรม โดยเฉพาะอยางยิง่ ในการใชบงัคบักบั
เรอืตางชาตทิีเ่ขามาทาํกจิกรรมในประเทศไทย ไมวาจะเปนการใชสทิธกิารผานโดยสจุรติ หรอืเขามาดาํเนนิ
กิจกรรมที่ผิดกฎหมายในเขตนานนํ้าไทย อาทิ
   ก. กระบวนการบังคับใชกฎหมาย เชน กฎหมายท่ีเกี่ยวของ อํานาจในการจับกุม และ
วิธีการจับกุม (Standard Operating Procedure: SOP) 
   ข. กระบวนการยุติธรรม เชน อํานาจในการดําเนินคดี กระบวนการในการดําเนินคดี และ
อํานาจศาล ฯลฯ
   ค. กระบวนดําเนินการกรณีเกิดขอพิพาททางทะเลภายใตศาลกฎหมายทะเลระหวาง
ประเทศ (ITLOS) กรณีการใชสิทธิในการดาํเนินการกบัประเทศอืน่ในศาลกฎหมายทะเลระหวางประเทศ หรอื
การตัง้รบัเมือ่มผูีใชสิทธิรองศาลกบัประเทศไทยในศาลกฎหมายทะเลระหวางประเทศ ควรจะตองดาํเนนิการ
อยางไร ใครเปนผูดําเนินการ รวมทั้งขั้นตอนการดําเนินการดวย
   ทัง้นี ้ในประเด็นดงักลาว ผูเขียนมโีอกาสผานประสบการณทัง้กรณขีองการบงัคบัใชกฎหมาย
และกระบวนการยุตธิรรมของรัฐชายฝง และการใชสทิธิในการดําเนินการกับประเทศอ่ืนในศาลกฎหมาย
ทะเลระหวางประเทศ (ITLOS) อนัมสีาเหตมุาจากการใชอาํนาจหนาทีโ่ดยมชิอบของเจาหนาทีข่องรฐัชายฝง
บางประเทศ โดยไดจบัเรอืประมงไทยเพ่ือแสวงหาผลประโยชนหรอืใชอาํนาจหนาทีจ่นเกนิสมควรแกเหตุ 
จนเปนเหตุใหผูประกอบการประมงโดยสุจริตและถูกตองตามกฎหมายตองเสียหาย ถึงขนาดที่บางคน
ตองลมละลายหรือทํารายตัวเองถึงแกชีวิตเพราะเรือประมงถูกยึด ถูกทําลาย หรือถูกยิงจม และลูกเรือ
ตองถูกคุมขังอยางทรมาน ตองเสียคาไถตัวหรือคาปรับโดยไมมีความผิด และในประการที่สําคัญก็คือ 
รัฐบาลไทยไมไดใหความชวยเหลืออยางเพียงพอเทาที่ควร จึงขอนําเสนอเพื่อทราบเปนขอมูล ดังนี้
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   • กรณีการบังคับใชกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของรัฐชายฝง
    ในป พ.ศ. ๒๕๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๐) บริษัทจดทะเบียนในจังหวัดสงขลา ไดซื้อเรือลําหนึ่ง
จากประเทศในสหภาพยุโรปเพื่อนํามาเปนเรือแม (เรือบรรทุกสินคาสัตวนํ้า) ในกองเรือประมงของตน 
ในระหวางทางทีเ่ดินทางกลบัประเทศไทยไดรบัจางบรรทกุสัตวนํา้จากกองเรอืประมงไทยของอกีบริษทัหน่ึง
ทีท่าํการประมงในประเทศเยเมน มกีารบรรทกุสนิคาสตัวนํา้นานาชนดิกวา ๗๐๐ ตนั มาดวย ขณะท่ีเรอื
แลนผานเขตเศรษฐกจิจาํเพาะของประเทศอินเดีย (หางชายฝงของประเทศอนิเดียเกือบ ๒๐๐ ไมลทะเล 
และหางจากเกาะ Minicoy ของอินเดียประมาณ ๒๖ ไมลทะเล) ไดถูกเรือยามฝง (Coast Guard) ของ
ประเทศอนิเดยีจบักมุ โดยกลาวหาวาทาํการประมงในประเทศอินเดยี ทัง้  ๆ ทีเ่รอืลาํดังกลาวไมมเีครือ่งมอื
ในการทําการประมง และมเีอกสารเก่ียวกับสินคา (Cargo Manifest) และการแจงออกจากทา (Port Clearance) 
จากประเทศตนทางอยางครบถวน แตกลับถูกดําเนินการและมีกรณีปญหาที่เกิดขึ้น ดังนี้
    - เจาหนาทีย่ามฝงของอินเดียตองการเรยีกเงนิจาํนวน ๘๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ โดยมชิอบ
    - ตามกฎหมายของอินเดีย โดยเฉพาะกฎหมายที่วาดวยเขตทางทะเล “The Maritime 
Zone of India (Regulation of Fishing by Foreign Vessels) Act, ๑๙๘๑” มาตรา ๒ (c) ไดกําหนด
นยิามศัพทของคําวา “การประมง” วา ใหหมายความรวมถงึ การจับ การรับ การฆา การลอ การติดตาม
สัตวนํ้าดวยวิธีการใด  ๆ รวมทั้งการแปรรูป การถนอม การขนถาย การรับ และการขนสงสัตวนํ้าดวย 
(“fishing” means catching, taking, killing, attracting or pursuing fish by any method and includes 
the processing, preserving, transferring, receiving and transporting of fish) และมาตรา ๒๒ (๒) 
ที่บัญญัติวา หากเรือประมงตางชาติ (รวมท้ังเรือแมที่ใชขนสงสินคาสัตวนํ้าดวย) พบวาอยูในเขตนานน้ํา
ของอนิเดยี และมไิดเกบ็เครือ่งมอืประมงใหเขาที ่หรอืมสีตัวนํา้ทีพ่บบนเรือนัน้ ใหสนันษิฐานวาเรอืลาํนัน้ไดใช
เพือ่ทาํการประมงในนานนํา้ของอนิเดีย เวนแตจะไดพสิจูนวามใิช (Where any foreign vessel is found 
within any maritime zone of India and the fishing gear of such vessel is not stowed in 
the prescribed manner or fish is found on board such vessel, it shall be presumed, unless 
the contrary is proved, that the said vessel was used for fishing within that zone.)
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บทความทางวิชาการ 

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๘๕จุลนิติ

  ภายหลังการถูกจับกุม เจาของกิจการไดรองขอใหสถานทูตไทยในอินเดียใหความชวยเหลือ 
แตสถานทตูไทยมไิดใสใจ รวมทัง้มกีารรองขอผานรฐับาลชดุตาง ๆ ในขณะน้ันแตก็มไิดรบัความสนใจเชนกนั 
เจาของเรือจึงตองตอสูคดีโดยลําพัง ทั้ง  ๆ ที่มีหลักฐานอยางชัดเจน ซึ่งใชเวลาตอสูคดีในศาลอินเดีย
รวมทั้งสิ้น ๑๘ ป ผานการพิจารณาของศาลถึง ๕ ศาล โดยในศาลชั้นตนและศาลอุทธรณ ตองแพคดี 
และชนะคดีในศาลฎีกา แตใหมกีารพิจารณาคดีใหม และตองแพคดีในศาลช้ันตนเปนรอบท่ีสอง เนือ่งจาก
ศาลมไิดวินจิฉยัในพยานหลกัฐานทีเ่ปนขอเทจ็จรงิ ซึง่ตองเสยีคาใชจายในการดาํเนนิคดตีามกระบวนการ
ดงักลาวทัง้หมดไมนอยกวา ๒๐ ลานบาท จนในทีส่ดุเมือ่ตนเดอืนตุลาคม ๒๕๖๑ ทีผ่านมา ศาลสูง (High Court) 
ของอนิเดยีซึง่เปนศาลอทุธรณ ไดพจิารณาตดัสนิให “ยกฟอง” โดยใหคนืหลกัประกนัตาง ๆ ทีไ่ดวางไว
ตอศาลทัง้หมด แตเหตใุนการยกฟองน้ันมไิดเกดิจากการท่ีศาลรบัฟงขอเทจ็จรงิแลว เหน็วา “เรอืลาํนีไ้มผดิ” 
เพราะแมวาศาลจะยอมรับวา “เรอืลาํนีเ้ปนเรอืบรรทกุสนิคา มใิชเรอืประมง” และไดบรรทกุสนิคาสตัวน้ํา
ผานนานนํา้อนิเดยี แตศาลยงัตดิใจในกรณทีีว่า “การเดนิทางผานนานน้ําอินเดยี จะตองขออนุญาตตอทางการ
ของอนิเดยีดวย” (ซึง่ถาเปนจรงิ ถอืวาเงือ่นไขดงักลาวขดักบัสทิธใินการเดนิเรอืผานอยางเสร ี(Freedom 
of Navigation) ในเขตเศรษฐกิจจําเพาะ ตามท่ีบญัญตัไิวในอนุสญัญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล 
ค.ศ. ๑๙๘๒) แตประเด็นที่นําไปสูการยกฟองนั้น เกิดจากประเด็นทางเทคนิค กลาวคือ เปนเรื่องของ 
“อาํนาจในการดาํเนนิคด”ี และ “เขตอาํนาจศาล” ซึง่ในกรณนีี ้การดาํเนนิคดตีัง้แตตน เปนการดาํเนนิคดี
โดยตาํรวจประจําทาเรอืของรฐัเคราลา (Kerala) ซึง่ศาลเหน็วาไมมอีาํนาจในการดาํเนนิคด ีเนือ่งจากคดีน้ี
เกิดขึน้นอกทะเลอาณาเขต ซึง่ผูทีจ่ะใชอาํนาจไดกค็อืทหารเรอื (Coast Guard) ทีเ่ปนผูจบักมุ และศาลยงัมี
ความเหน็เพิม่เตมิอกีวา เขตอํานาจศาลทีค่ดนีีไ้ดดาํเนนิการในศาลของรฐัเคราลามาแตตนนัน้ เปนการดาํเนนิการ
ที่ไมถูกตอง เพราะอยูนอกเขตอํานาจศาลของรัฐเคราลา ดังนั้น จึงพิพากษายกฟองในที่สุด
 • กรณีการใชสิทธิในการดําเนินการกับประเทศอื่นในศาลกฎหมายทะเลระหวางประเทศ 
  ผูเขียนเคยมีประสบการณในการนําคดีขึ้นสูศาลทะเลระหวางประเทศ (The International 
Tribunal for the Law of the Sea: ITLOS) ซึง่ตัง้อยู ณ กรงุแฮมเบริก ประเทศเยอรมนี ครัง้หน่ึง กลาวคอื 
เม่ือประมาณป พ.ศ. ๒๕๔๑ (ค.ศ. ๑๙๙๘) มเีรอืแมทีใ่ชขนสงสนิคาสตัวนํา้ (Refrigerated Cargo Vessel) 
ลาํหนึง่ เจาของเรอืเปนบรษิทัจดทะเบยีนในประเทศไทย แตเรอืไดจดทะเบยีนเปนสญัชาตปิานามา วนัหนึง่ 
เรอืลาํนีไ้ดเดนิทางไปขนสงสนิคาสตัวนํา้จากกองเรอืประมงไทยในประเทศเยเมนเพือ่นาํกลบัมาประเทศไทย 
โดยเมื่อเรือไดขนถายสัตวนํ้าเปนที่เรียบรอยแลว ก็ไดดําเนินพิธีการตาง  ๆ ที่จําเปนตามกฎหมาย เชน 
การแจงผานพธีิการศลุกากร การตรวจคนเขาเมอืง และการแจงออกจากทา ฯลฯ กอนการออกเดนิทาง 
อยางไรก็ตาม เน่ืองจากผูบญัชาการกองทัพภาคของเยเมนมีปญหาสวนตวักับชาวเยเมนท่ีเปนหุนสวนกบั
โครงการประมงนี ้จงึไดสัง่ใหทหารในสงักดัเขายดึเรอืลาํดงักลาวไว เพีอ่ตอรองกบัหุนสวนชาวเยเมนคนดงักลาว 
และเม่ือไมเปนไปตามทีต่กลงกนั ทหารกลุมนัน้ไดขนถายสนิคาสตัวนํา้ออกจากเรือไปทัง้หมด ทาํใหเจาของ
เรือไทยที่เปนหุนสวนในธุรกิจประมงอยูดวยไดรับความเดือดรอน ทั้ง  ๆ ที่ไมมีสวนเกี่ยวของกับปญหา
สวนตวัทีเ่กดิขึน้ ดงันัน้ เจาของเรือจงึไดรองขอตอทางการไทยโดยผานสถานกงสุลไทยในประเทศโอมาน
ทีม่อีาณาเขตดแูลครอบคลมุถงึประเทศเยเมนดวย เพือ่ใหความชวยเหลอืนาํเรอืและสินคาสัตวนํา้คืนมา 
แตไดรบัคาํตอบจากเอกอัคราชทูตไทยในขณะน้ันเปนคาํถามในทาํนองวา “เรอืลาํดงักลาวชักธงชาติใด” 
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การรักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเลตามพันธกรณีของอนุสัญญาสหประชาชาติ
วาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ ของประเทศไทย

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๘๖ จุลนิติ

เมื่อทราบวา “เรือลํานี้ชักธงปานามา” จึงกลาววา “รัฐบาลไทยไมสามารถชวยได” ดังนั้น เจาของเรือ
จึงตองไปขอความชวยเหลือจากรัฐบาลปานามาแทนในฐานะรัฐเจาของธง 
 

  อยางไรก็ตาม นับเปนความโชคดีของเรือลํานี้ที่ถือสัญชาติปานามา เนื่องจากเมื่อขอความ
ชวยเหลือและรัฐบาลปานาไดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เชน ชื่อเรือ เลขทะเบียนเรือ ชื่อเจาของเรือ 
และทีอ่ยูทีต่ดิตอ รวมทัง้ขอมูลเกีย่วกบัการจับกุมแลว กไ็ดรบัแจงวา “ขอเวลา ๗ วนั” จากนัน้รัฐบาลปานามา 
โดยกระทรวงการตางประเทศ กไ็ดสงหนงัสอืไปสอบถามรัฐบาลเยเมนถึงสาเหตุในการจับกมุหรอืยดึเรอื
สญัชาติปานามาลําดังกลาว แตพนกําหนด ๗ วนัแลวรัฐบาลเยเมนก็ยงัไมตอบ จงึไดมกีารสงเทเลก็ซ (Telex) 
ไปถามรฐับาลปานามาอกีครัง้วาจะดาํเนนิการอยางไรตอไป ซึง่รฐับาลปานามาก็แจงวาใหรอคําตอบอีก ๓ วนั 
โดยรฐับาลปานามาไดสงหนังสือไปสอบถามรฐับาลเยเมนเปนครัง้ท่ีสองวา “ไดพนกําหนดระยะเวลา ๗ วนัแลว 
ทีร่ฐับาลปานามาไดสงหนังสือมาสอบถามเก่ียวกับการจับกุมเรือ จงึขอใหรฐับาลเยเมนเรงตอบคําถามน้ันดวย” 
และเมือ่ครบกาํหนด ๓ วนั และยังไมมคีาํตอบจากรฐับาลเยเมนแตอยางใด เจาของเรือจงึไดตดิตอไปยัง
รัฐบาลปานามา ซึ่งในครั้งนี้รัฐบาลปานามาไดสอบถามวา “เจาของเรือพรอมที่จะฟองคดีตอศาลทะเล
ระหวางประเทศหรอืไม” (ประเทศปานามาเปนภาคอีนสุญัญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ 
จึงไดสิทธิในการนําคดีขึ้นสูศาล) ซึ่งก็ไดตอบไปวา “เราพรอม”
  จากขอมูลท่ีรัฐบาลปานามาไดดําเนินการดังกลาว นอกจากจะสรางความประทับใจใหกับ
ผูทีเ่กีย่วของแลว ยงันาํความแปลกใจมายังผูเขยีนเปนอยางยิง่ดวย ทัง้นี ้เพราะรฐับาลปานามา โดยรัฐมนตรี 
วาการกระทรวงการตางประเทศไดลงนามมอบอาํนาจใหผูเขยีนซ่ึงเปนคนตางชาต ิ(คนไทย) เปนโจทก
แทนรฐับาลปานามาในการฟองรัฐบาลเยเมนเปนจาํเลยในศาลทะเลระหวางประเทศ (ซึง่ผูเขยีนไมเคย
คาดคิดมากอนวารัฐบาลปานามาจะกลาเสี่ยงกระทําเชนนี้) โดยเจาของเรือไดเสียคาใชจายไปเพียง 
๑๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ สําหรับการจางทนายความชาวเยอรมันเปนผูดําเนินการเทานั้น
  ผลของคดีก็คือ ในวันรุงขึ้นถัดจากวันฟอง นายกรัฐมนตรีของประเทศเยเมนไดโทรศัพทถึง
ผูเขยีนในฐานะของผูจดัการเรอืและโครงการ โดยขอใหไปพบเพือ่เจรจา ซึง่ผูเขยีนไดไปพบตามทีก่าํหนด 
โดยนายกรัฐมนตรไีดยืน่เง่ือนไขใหมกีารถอนฟองและใหสญัญาวาจะไมเรียกรองคาเสียหาย รวมทัง้ยินยอม
ทีจ่ะปลอยเรอืและคนืสนิคาทีย่ดึไปใหทัง้หมดเปนการตอบแทน ซึง่ผูเขยีนกต็กลงตามนัน้ ในทีส่ดุกไ็ดเรอื 
พรอมทั้งสินคาคืนกลับมาทั้งหมด
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บทความทางวิชาการ 

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๘๗จุลนิติ

  เหตุการณดังกลาวขางตนไดสะทอนใหเห็นขอเท็จจริงและวิธีคิดหลายประการของ
ตางประเทศในการคุมครองคน เรอื และทรพัยสนิอ่ืน ๆ  ทีอ่ยูภายใตการควบคมุ ดแูล และเปนผลประโยชน
ของรัฐตน ซึ่งผูเขียนก็ไดแตหวังวารัฐบาลไทยจะไดพิจารณานําไปเปนแนวทางในการคุมครองเรือไทย
และคนไทยในนานนํ้าตางประเทศในอนาคต
  ดังนั้น จากตัวอยางทั้งสองกรณีขางตน จึงควรที่ประเทศไทยจะไดมีการพิจารณา
ปรับปรุงกระบวนการหรือวิธีการจัดการใหสอดรับกับเง่ือนไขของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย
กฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ โดยเร็ว เพื่อมิใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติตอไปในอนาคต

๑๑. บทสรุป
 เพือ่ใหการดําเนินการรักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเลเกิดประโยชนสงูสดุโดยเร็ว ตลอดจน
การปรบัปรงุกฎหมายของประเทศไทยใหสอดคลองกบัการอนวุตักิารตามอนสุญัญาสหประชาชาตวิาดวย
กฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ ทีป่ระเทศไทยไดใหสตัยาบนัแลวนัน้ จงึควรพจิารณาเรงดาํเนนิการใหมกีารจดัการ 
การสรางองคความรู และใหความรูแกประชาชนในเรื่องที่เกี่ยวของกับทะเลและผลประโยชนแหงชาติ
ทางทะเลของไทย เรงรดัใหสวนราชการทีเ่ก่ียวของมกีารปรบัปรงุกฎหมาย ระเบยีบ ขอบงัคบั กฎเกณฑ 
และกระบวนการยุตธิรรมของไทยใหสอดคลองกบัอนุสญัญาฯ มกีารจดัตัง้คณะกรรมการนโยบายแหงชาติ
วาดวยทะเลและผลประโยชนแหงชาตทิางทะเลทีม่เีอกภาพ และหนาทีแ่ละอาํนาจในการขบัเคลือ่นนโยบาย
และยุทธศาสตรทางทะเลของชาติ รวมท้ังจัดตัง้หนวยงานราชการท่ีมเีอกภาพในการกํากับ เรงรดั และตดิตาม 
การอนวัุตกิารตามอนุสัญญาฯ ตลอดจนหนวยงานในการรักษาผลประโยชนแหงชาตทิางทะเล หรอืทีเ่รยีกวา 
“Coast Guard” นอกจากนี ้ควรจดัใหมอีงคกรหรอืสถาบนัทีท่าํหนาทีใ่นการศกึษา คนควา วจิยั และเสนอแนะ
ในเชงินโยบายและยทุธศาสตรการบรหิารกจิกรรมและกจิการทางทะเลของประเทศไทยแบบบรูณาการ 
(Thailand Institute of Marine Affairs: TIMA) และการกําหนดใหมกีฎหมาย มาตรการ และกระบวนการ
ใหความคุมครองและรักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเลในทุกมติ ิเพือ่รกัษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเล
ของไทยใหสอดคลองกับอนุสัญญาฯ โดยเร็ว โดยมีเปาหมายสูงสุด (Ultimate Goal) ดังนี้
  (๑) ประชาชน องคกรเอกชน และภาคธรุกจิทัว่ไป รวมทัง้สวนราชการท่ีเกีย่วของของไทย มคีวามรู
ความเขาใจเก่ียวกับผลประโยชนแหงชาติทางทะเลและอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล 
ค.ศ. ๑๙๘๒
  (๒) สวนราชการทีเ่กีย่วของมกีารปรบัปรงุกฎหมาย ระเบยีบ ขอบงัคบั และกฎเกณฑเกีย่วกบั
ผลประโยชนแหงชาติทางทะเลของไทยใหสอดคลองกับอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล 
ค.ศ. ๑๙๘๒
  (๓) สวนราชการทีเ่กีย่วของกบักระบวนการยตุธิรรมของไทย มคีวามรู มกีารปรบัปรงุกระบวนการ
และวธิดีาํเนนิการทีเ่กีย่วกบัผลประโยชนแหงชาตทิางทะเลใหสอดคลองกับอนุสญัญาสหประชาชาตวิาดวย
กฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ ทั้งเจาหนาที่ทางปกครอง ตํารวจ อัยการ และศาล
  (๔) ประเทศไทยมีคณะกรรมการนโยบายแหงชาตวิาดวยทะเลและผลประโยชนแหงชาตทิางทะเล
ทีม่เีอกภาพและหนาทีแ่ละอาํนาจในการกาํหนดนโยบายและยทุธศาสตรทางทะเลของชาต ิ(National Marine 
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การรักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเลตามพันธกรณีของอนุสัญญาสหประชาชาติ
วาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ ของประเทศไทย

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๘๘ จุลนิติ

Policy Committee) รวมทัง้การกาํหนดใหมแีผนพัฒนาเศรษฐกิจ สงัคม สิง่แวดลอม และความมัน่คงทางทะเล
ดวย และมสีาํนกังานท่ีดแูล กาํกบั และตดิตามการดําเนินการตามนโยบายและแผนดงักลาวท่ีเปนเอกภาพ 
  (๕) ประเทศไทยมหีนวยงานราชการทีม่เีอกภาพในการรกัษาผลประโยชนแหงชาตทิางทะเล
และอนสุญัญาสหประชาชาตวิาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ (Coast Guard) โดยการรวมหนวยงาน
ทีม่อีาํนาจเก่ียวของกับกจิกรรมทางทะเล เชน กองทัพเรือ (กองเรอืตรวจฝง) ตาํรวจนํา้ กรมเจาทา กรมประมง 
กรมศุลกากร กรมสรรพสามติ ตาํรวจตรวจคนเขาเมอืง หนวยงานดานสาธารณสขุและสิง่แวดลอม ฯลฯ 
จดัตัง้ขึน้เปนหนวยงานใหมหนวยงานเดยีวทีม่อีาํนาจในการตรวจตรา ปองกัน ปราบปราม และดําเนนิการ
ในเขตทะเลอาณาเขตและเขตตอเนื่อง
  (๖) ประเทศไทยมีองคกรหรอืสถาบันทีท่าํหนาทีศ่กึษา คนควา วจิยั และเสนอแนะในเชิงนโยบาย
และยทุธศาสตรการบริหารกจิกรรมและกจิการทางทะเลของประเทศไทยแบบบูรณาการ (Thailand Institute 
of Marine Affairs: TIMA)
  (๗) ประเทศไทยมีกฎหมาย มาตรการ และกระบวนการใหความคุมครองและรักษาผลประโยชน
แหงชาตทิางทะเลในทกุมิต ิทัง้ในเขตนานน้ําภายใน ทะเลอาณาเขต เขตตอเน่ือง และเขตเศรษฐกิจจําเพาะ
ของไทย รวมทั้งนานนํ้าในเขตของรัฐอื่นหรือทะเลหลวงที่ประเทศไทยมีสิทธิในการใชประโยชน
  นบัต้ังแตวนัท่ีประเทศไทยลงนามรบัรองในอนสุญัญาสหประชาชาตวิาดวยกฎหมายทะเล 
ค.ศ. ๑๙๘๒ เมือ่ป พ.ศ. ๒๕๒๕ ซึง่ผานมานานกวา ๓ ทศวรรษ หรอืนบัจากวันที ่๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
ที่ประเทศไทยไดยื่นสัตยาบันสาร และวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ที่อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย
กฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ มีผลบังคับใชกับประเทศไทย จนถึงปจจุบัน ซึ่งผานมานานกวา ๗ ป 
รฐับาลและหนวยงานราชการไทยท่ีมหีนาท่ีและอํานาจ รวมท้ังความรับผิดชอบท่ีเก่ียวของกบักิจกรรม
ทางทะเลแทบจะมไิดมกีารขบัเคลือ่นการดาํเนนิงานเพือ่ใหเปนไปตามพนัธกรณ ีทัง้ในระดบันโยบาย 
และการขับเคลื่อนในเชิงปฏิบัติ โดยเฉพาะการอนุวัติการกฎหมายภายในท่ีเก่ียวของกับ กิจกรรม
การใชทะเล ซึง่มีอยูมากกวา ๖๐ ฉบับ ใหสอดรับกับอนสุญัญาฯ เพ่ือรักษาสิทธิอธิปไตยและปกปอง
ผลประโยชนแหงชาตทิางทะเลของไทยแตอยางใด ดงันัน้ วนันีจ้งึมคีาํถามเกดิขึน้วา “เราจะตองรออีกกีป่ 
ประเทศไทยจึงจะรักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเลไดสมบูรณ และดําเนินการตามคําประกาศ
ใหสอดรับกับพันธกรณีของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒”. 
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

หากจะกลาวถึงบทบัญญัติท่ีมีความสําคัญมากมาตราหน่ึงของพระราชบัญญัติทุกฉบับ
และจะขาดเสียมิไดในโครงสรางของตัวรางพระราชบัญญัติที่ไดแสดงถึงผูที่มีบทบาทหนาที่และ
อํานาจในการควบคุมหรือกํากับดูแลการใด ๆ ที่กฎหมายกําหนดไว ก็คือ “บทมาตรารักษาการ” 
โดยเปนสวนสําคัญของกฎหมายที่จะทําใหทราบวา “รัฐมนตรีวาการกระทรวงใดเปนผูรับผิดชอบ
ปฏบิตักิารใหเปนไปตามกฎหมายน้ัน ๆ” อกีทัง้เปนสวนทีม่คีวามมุงหมาย เพือ่ใหมรีฐัมนตรเีจาของเรือ่ง
ทีแ่นนอน” อันจะทําใหการปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้น ๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล ทั้งนี้ เพราะหากไมมีบทบัญญัติในสวนนี้แลว ก็จะไมมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงใด
ปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมายนั้น ๆ เนื่องจากอาจจะเขาใจวาเปนหนาที่ของอีกกระทรวงหนึ่ง หรือ
อาจจะทําใหการปฏิบัติงานเกิดความซํ้าซอนเพราะรัฐมนตรีวาการกระทรวงหลายกระทรวงเขาใจวา
เปนหนาที่ของตนที่จะตองปฏิบัติตามกฎหมายฉบับเดียวกัน

นอกจากนี้ ยังมีความมุงหมาย “เพื่อใหฝายนิติบัญญัติหรือรัฐสภาสามารถตรวจสอบ
หรือควบคุมการบริหารราชการแผนดินตามวิถีทางของรัฐธรรมนูญได” เชน การตั้งกระทูถาม
รัฐมนตรีผู รักษาการตามกฎหมาย หรือการขอเปดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไมไววางใจรัฐมนตรี
ผูรักษาการตามกฎหมายเปนรายบุคคล ตลอดจนทําให “ประชาชนสามารถติดตอกับทางราชการ
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางถูกตอง” อีกดวย

ทั้งนี้ หากไดพิจารณาความเปนมาของการกําหนดใหมีผูรักษาการตามกฎหมายที่ผานมาแลว
จะพบวาไดมีปรากฏอยูในกฎหมายไทยมาตั้งแตแรกเริ่ม ซึ่งแนวทางการกําหนดใหมีผู รักษาการ
ตามกฎหมายแตเดิมนั้นมิไดแตกตางจากแนวทางท่ีปรากฏอยูในปจจุบันมากนัก กลาวคือ กฎหมาย
จะกาํหนดให “เสนาบด”ี หรอื “รฐัมนตรวีาการกระทรวง” คนหน่ึงเปนผูรกัษาการใหเปนไปตามกฎหมาย 

๑จัดโดย กองหลักนิติบัญญัติ และสถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในการสัมมนา
ตามโครงการฝกอบรมและรับฟงความคิดเห็นเพื่อกําหนดรูปแบบการรางกฎหมายและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ของ
นกักฎหมายกฤษฎกีา ครัง้ที ่๖ เรือ่ง “เหตผุลและความจําเปนในกระบวนการและรูปแบบการรางกฎหมาย” เมือ่วนัพธุที ่๒๖ กนัยายน 
๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ นาฬกา ณ โรงแรมเบอรเคลีย ประตูนํ้า กรุงเทพมหานคร.

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

๑

เหตุผลและความจําเปน
ในกระบวนการและรูปแบบ

การรางกฎหมาย : มาตรารักษาการ 
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เหตุผลและความจําเปนในกระบวนการและรูปแบบการรางกฎหมาย : มาตรารักษาการ

จุลนิติ

ทัง้น้ี ตามหนาท่ีและอาํนาจของแตละกระทรวงทีเ่ก่ียวของ แตในกรณทีีก่ารดาํเนินการตามกฎหมายน้ัน
เกี่ยวของกับหนาที่และอํานาจของหลายกระทรวง กฎหมายจะกําหนดใหเสนาบดีหรือรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงรักษาการรวมกัน ซึ่งที่ปรึกษาในการรางกฎหมาย (นายเรอเน กียอง) ไดเคยใหความเห็น
ไวในบนัทึก เร่ือง ผูมอีาํนาจหนาท่ีรกัษาการตามกฎหมาย (เร่ืองเสร็จท่ี ๑๓๘/๒๔๙๗) วา การทีก่าํหนด
ใหรฐัมนตรีคนหน่ึงเปนตัวแทนของฝายบริหารเพ่ือดูแลใหการเปนไปตามกฎหมายฉบับใดฉบับหน่ึง
เปนไปตามหลัก “การแบงแยกการงาน” อนันํามาใชในการบริหารราชการแผนดิน เน่ืองจากรัฐมนตรี
เปนผูทีเ่หมาะสมทีส่ดุทีจ่ะเปนผูสัง่การแกบรรดาเจาหนาทีท่ัง้หลายของกระทรวงในการบรหิารราชการ
ตามกฎหมายฉบบันัน้ เนือ่งจากรัฐมนตรีเปนผูควบคมุการบริหารราชการของเจาหนาทีภ่ายในกระทรวง 
และเปนผูแกไขเม่ือมีการตีความหรือใชกฎหมายน้ันผิดพลาดในเวลาอันสมควร ซึ่งการมอบหมาย
การบริหารราชการแกรัฐมนตรีนั้นมีผลในทางปฏิบัติ ๒ ประการ คือ ประการแรก ทําใหรัฐมนตรี
ผูนั้นมีอํานาจหนาที่ในการส่ือสารแกเจาหนาที่ในกระทรวงเพื่อปฏิบัติการใหเปนตามกฎหมายภายใต
ความรับผิดชอบของตนเอง และประการที่สอง เปนการปองกันมิใหรัฐมนตรีคนอื่น ๆ  เขามาแทรกแซง
การบริหารราชการตามกฎหมาย และเพือ่หลีกเล่ียงการขดัแยงในการออกคาํสัง่หรือตคีวามกฎหมายนัน้๒

ดวยความสําคัญของบทมาตรารักษาการของพระราชบัญญัติดังกลาว รวมท้ังสภาพปญหาและ
อุปสรรคตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในปจจุบัน จึงไดมีแนวทางการเขียนมาตรารักษาการเพิ่มขึ้นหลายรูปแบบ 
และมีการใชถอยคําท่ีไมสอดคลองกัน ดังน้ัน จึงมีความจําเปนท่ีจะตองศึกษาวิเคราะห รวมท้ัง
กําหนดแนวทางและรูปแบบการเขียนมาตรารักษาการของรางพระราชบัญญัติให มีความเหมาะสม
และสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อใหผูปฏิบัติงานดานการรางกฎหมาย ไดมีความรู้
ความเขาใจถึงความเปนมาและรปูแบบของมาตรารกัษาการในการรางกฎหมายในระดบัพระราชบญัญตัิ 
รวมท้ังรับทราบแนวทางการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันตลอดจนเปดโอกาสใหมีการอภิปรายและ
แลกเปล่ียนความคิดเหน็เกีย่วกบัสภาพปญหาและอปุสรรคในเรือ่งดงักลาว เพือ่เปนขอมลูในการพจิารณา
ปรับปรุง “คูมือแบบการรางกฎหมาย” ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อถือปฏิบัติตอไป

กองหลักนิติบัญญัติ และสถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา จึงไดจัดใหมีโครงการฝกอบรมและรับฟงความคิดเห็นเพื่อกําหนดรูปแบบการรางกฎหมาย
และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ีของนักกฎหมายกฤษฎีกา คร้ังท่ี ๖ ขึ้น เม่ือวันพุธท่ี 
๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ผานมา โดยการจัดสัมมนาในคร้ังนี้ นางพงษสวาท กายอรุณสุทธ์ิ 
รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดกลาวเปดการสัมมนา จากน้ัน มกีารอภิปรายและตอบขอซกัถาม
ในหัวขอ เร่ือง “เหตุผลและความจําเปนในกระบวนการและรูปแบบการรางกฎหมาย” 
ประกอบดวย นางกาญจนารัตน ลีวิโรจน สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติและกรรมการกฤษฎีกา 
นายกิตติศักด์ิ จุลสํารวล ผู อํานวยการกองหลักนิติบัญญัติ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
นายธิวากร ยอดชาญ  ผู อํานวยการฝ ายนิติบัญญัติ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
และนายอภวิฒัน คงชาตร ีผูอาํนวยการฝายการวิเคราะหการรางกฎหมาย สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๒สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, “มาตรารักษาการ”, เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง “เหตุผลและความจําเปน
ในกระบวนการและรูปแบบการรางกฎหมาย”, กันยายน ๒๕๖๑, น. ๖.
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

รวมท้ังมีการประชุมกลุมยอย (Group Discussion) เพื่อเปนเวทีอภิปรายและระดมความคิดเห็น
จากมุมมองของผู ปฏิบัติงานดานการร างกฎหมายอยางใกล ชิด ใน ๕ หัวข อย อย ได แก  
เร่ือง บันทึกหลักการและเหตุผล คําปรารภและบทจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ
มาตรารักษาการ บทเฉพาะกาล และบทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ

โดยการประชมุกลุมยอยในหวัขอ เรือ่ง “มาตรารกัษาการ” นัน้ นางสาวกมลกานต ศรสุวรรณ 
นักกฎหมายกฤษฎีกาชํานาญการพิเศษ และนางสาววาทินี นุชเล็ก นักกฎหมายกฤษฎีกาชํานาญการ 
ฝายวเิคราะหการรางกฎหมาย กองหลกันิตบิญัญตั ิสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ไดดาํเนนิรายการ
และเปนวิทยากร โดยไดใหขอมูลขอเท็จจริงอันเปนประโยชน รวมท้ังอภิปรายแลกเปลีย่นความคดิเห็น
กับผูเขารวมสัมมนาอยางกวางขวาง อันมีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้   

นางสาวกมลกานต ศรสุวรรณ นักกฎหมายกฤษฎีกาชํานาญการพิเศษ ฝายวิเคราะห
การรางกฎหมาย กองหลักนิติบัญญัติ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกรณีที่ตองมีมาตรารักษาการ การกําหนดตําแหนงของผูรักษาการ รวมท้ังแนวทางและแบบ
ของการเขยีนมาตรารกัษาการในรางพระราชบญัญตัวิา แมวาโดยทัว่ไปการกาํหนดตาํแหนงผูรกัษาการ
ตามกฎหมายจะกําหนดให “รัฐมนตรี” ซึ่งเปนตัวแทนของฝายบริหารเปนผูรักษาการ แตก็มี
กฎหมายบางฉบับที่กําหนดให “บุคคลอื่น” นอกจากรัฐมนตรีเปนผู รักษาการตามกฎหมาย
ดวยเชนกัน ไดแก “ประธานวุฒิสภา” “ประธานสภาผูแทนราษฎร” หรือ “ประธานรัฐสภา” 
ซึ่งเปนบุคคลในฝายนิติบัญญัติ และเม่ือมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ แนวทางในการกําหนดใหบุคคลอื่นนอกจากรัฐมนตรีเป นผู รักษาการ
ตามกฎหมายก็ปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะบทบัญญัติมาตรา ๒๗๕ ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งกําหนด
ใหศาลยุติธรรมมีหนวยธุรการของศาลยุติธรรมท่ีเปนอิสระ โดยมีเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม
เปนผูบังคับบัญชาขึ้นตรงตอประธานศาลฎีกา รัฐสภาจึงไดตรากฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งศาล
และวิธีพิจารณาความในศาล โดยกําหนดให “ประธานศาลฎีกา” เปนผูรักษาการตามกฎหมาย
ดังกลาวมาโดยตลอด และตอมาก็ไดมีกฎหมายอีกหลายฉบับที่กําหนดใหบุคคลอื่นนอกจากรัฐมนตรี
เปนผูรักษาการตามกฎหมายที่อยูในความควบคุมดูแลของผูดํารงตําแหนงเหลานั้น เชน ประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน ประธานกรรมการ
การเลือกตั้ง ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และประธานกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตัวอยางเชน พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกลา พ.ศ. ๒๕๔๑ กําหนดให
ประธานรัฐสภาเปนผู รักษาการ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๔๒ กาํหนดใหประธานศาลปกครองสงูสดุเปนผูรกัษาการ พระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการออกเสยีงประชามต ิพ.ศ. ๒๕๕๒ กาํหนดใหประธานกรรมการการเลือกตัง้เปนผูรกัษาการ 
และพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการตรวจเงินแผนดนิ พ.ศ. ๒๕๖๑ กาํหนดใหประธาน
กรรมการตรวจเงินแผนดินเปนผูรักษาการ เปนตน 
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จุลนิติ

ทั้งน้ี บทบัญญัติที่กําหนดผู รักษาการตามกฎหมายน้ัน นอกจากจะประกอบดวยสวนท่ี
เปนการกําหนดตําแหนงของผูรักษาการตามกฎหมายแลว ในบางกรณีจะมีการเพิ่มเติมสวนท่ีเปน
การกําหนดใหผูรักษาการมีอํานาจดําเนินการอยางหน่ึงอยางใดตามกฎหมายไวดวย เชน อํานาจ
ในการออกกฎหมายลําดับรอง หรือการแตงต้ังเจาพนักงาน โดยถอยคําที่ใชในบทบัญญัติดังกลาว
จะมคีวามหลากหลายแตกตางกนัไปข้ึนอยูกบัรายละเอยีดของกฎหมายแตละฉบับ เชน พระราชบญัญตัิ
ภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้ง
นายทะเบียน พนักงานเจาหนาท่ี กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทาย
พระราชบัญญัตินี้ และกําหนดกิจการอ่ืนหรือออกประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งน้ี 
ในสวนที่เกี่ยวกบัอํานาจหนาที่ของตน” เปนตน

อยางไรก็ด ีแมวามาตรารกัษาการจะเปนบทบัญญัตหิลักของกฎหมายระดับพระราชบญัญัติ
ก็ตาม แตอาจไมจําเปนตองกําหนดใหมีมาตรารักษาการในพระราชบัญญัติเสมอไป ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับ
ความจําเปนในการใชบังคับกฎหมายและการปฏิบัติการตามกฎหมายของพระราชบัญญัติ
แตละฉบับ กลาวคือ

๑. กรณีที่ตองมีมาตรารักษาการ ไดแก กฎหมายที่มีลักษณะหรือความจําเปน ดังนี้
๑.๑ กฎหมายท่ีตราข้ึนใหมซึง่กําหนดใหเจาหนาท่ีตองดําเนินการหรือปฏิบตักิารอยางหน่ึง

อยางใดเพื่อใหลุลวงไปตามวัตถุประสงคในการออกกฎหมาย จําเปนตองกําหนดใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเจาสังกัดรับผิดชอบในการดําเนินการหรือปฏิบัติการดังกลาวดวย จึงตองกําหนดบทบัญญัติ
วาดวยผูรักษาการ

๑.๒ กฎหมายท่ีตราข้ึนเพื่อแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายเดิม โดยหลักยอมถือวาบทบัญญัติ
ที่แกไขเพิ่มเติมเปนบทบัญญัติแทนที่บทบัญญัติเดิมในกฎหมายฉบับท่ีถูกแกไขเพิ่มเติมโดยอัตโนมัติ 
แตในกรณีที่ในกฎหมายแกไขเพิ่มเติมน้ันเอง มีบทบัญญัติเปนเอกเทศซ่ึงกําหนดใหฝายบริหาร
ตองปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดดวย กฎหมายฉบับแกไขเพิ่มเติมน้ันก็ตองมีบทบัญญัติมาตรา
ผูรักษาการเชนเดียวกัน

๑.๓ กฎหมายยกเลิกที่ตราข้ึนเพ่ือยกเลิกกฎหมายฉบับใดฉบับหน่ึง ถามีบทบัญญัติ
ในกฎหมายยกเลิกกําหนดใหฝายบริหารตองปฏิบัติการอยางหน่ึงอยางใดเพ่ือผลแหงการยกเลิกน้ัน 
กฎหมายฉบับยกเลิกนั้นก็ตองมีบทบัญญัติมาตรารักษาการ

๑.๔ ในกรณีที่รางพระราชบัญญัติฉบับแกไขเพิ่มเติมกําหนดใหรัฐมนตรีสองกระทรวง
รวมกันรักษาการตามพระราชบญัญัตดิงักลาว แตพระราชบัญญัตมิรีฐัมนตรรีกัษาการเพียงกระทรวงเดยีว 
จําเปนตองแกไขเพ่ิมเติมมาตรารักษาการของพระราชบัญญัติ โดยกําหนดใหรัฐมนตรีสองกระทรวง
รวมกันรักษาการดวย

๒.  กรณีที่ไมตองมีมาตรารักษาการ ไดแก กฎหมายที่มีลักษณะหรือความจําเปน ดังนี้
๒.๑ กฎหมายทีเ่ปนกฎหมายทีว่างหลักทัว่ไป ไมจาํเปนตองมบีทบญัญตัวิาดวยผูรกัษาการ 

อาทิ บัญญัติกําหนดสิทธิและหนาที่ของบุคคลใดโดยไมไดกําหนดภาระแกฝายบริหารที่จะตอง
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

ดําเนินการอันใดเพื่อยังใหกฎหมายนั้นเกิดผลในทางปฏิบัติ เชน ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
และประมวลกฎหมายอาญา เปนตน

๒.๒ กฎหมายทีบ่ญัญัตหิลกัการทัว่ไปโดยกาํหนดวา ถามกีรณทีีต่องปฏบิตัติามกฎหมายนัน้
จะตองตราเปนกฎหมายเฉพาะขึ้นมาอีกฉบับหนึ่ง เช น พระราชบัญญัติว าด วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ จะไมมีการกําหนดมาตราวาดวยผูรักษาการไว แตเมื่อใดมีการตรา
กฎหมายเฉพาะขึ้นมาแลว กฎหมายเฉพาะนั้นก็ตองระบุใหมีรัฐมนตรีรักษาการตามกฎหมายเฉพาะไว
เพื่อกํากับการตามที่กฎหมายเฉพาะบัญญัติไวใหเปนไปตามกฎหมายที่บัญญัติหลักการทั่วไปนั้น

๒.๓ พระราชบัญญัติที่แกไขเพิ่มเติมกฎหมายตามขอ ๒.๑ และขอ ๒.๒ ก็ไมตองมี
บทบัญญัติผูรักษาการเชนเดียวกัน

๒.๔ พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติหรือกฎหมายว าด วยเร่ืองหน่ึงเรื่องใด
ทีไ่มมกีรณทีีจ่ะตองดําเนินการหรือปฏิบัติการตามกฎหมายอีกตอไปแลว ก็ไมจําเปนตองมีบทบัญญัติ
ผูรกัษาการ เพราะเม่ือกาํหนดใหยกเลกิกฎหมายฉบับใดหรอืตวับทกฎหมายในเร่ืองใด กฎหมายฉบับน้ัน
หรอืตัวบทกฎหมายในเร่ืองนั้นยอมเปนอันใชบังคับไมไดอีกตอไป

สาํหรบัการพจิารณาวาจะกาํหนดใหรฐัมนตรวีาการกระทรวงใดเปนผูรกัษาการตามกฎหมาย
ฉบับใดนั้น จะตองพิจารณาเนื้อหา
ของกฎหมายฉบับนั้นวาเปนเรื่องที่
อยู ในอํานาจบริหารของกระทรวงใด
ซึ่งโดยทั่วไปจะกําหนดใหรัฐมนตรี
วาการกระทรวงหนึ่งกระทรวงใดเพียง
กระทรวงเดียวเปนผูรักษาการเทานั้น 
อยางไรกด็ ีอาจมกีรณพีเิศษทีก่ารใชบงัคบั
กฎหมายเปนเรือ่งทีอ่ยูในหนาทีแ่ละอาํนาจ
หรือความรับผิดชอบของหลายกระทรวง 
ในกรณีเชนนี้ก็จําเปนตองบัญญัติมาตรา
รักษาการ  โดยกําหนดให รัฐมนตรี
วาการกระทรวงที่เกี่ยวของทั้งหลายรวมกันรักษาการตามกฎหมายฉบับนั้น นอกจากน้ี ยังมี
กรณีพิเศษท่ีมิไดกําหนดใหรัฐมนตรีเปนผู รักษาการ แตกําหนดใหบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใชฝายบริหาร
เปนผูรักษาการตามกฎหมายและมีอํานาจดําเนินการตามกฎหมายน้ัน เชน การกําหนดใหประธาน
ศาลฎกีาเปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
และตาํแหนงสาํคญัอืน่ ๆ  ไดแก ประธานศาลรฐัธรรมนญู ประธานศาลปกครองสงูสดุ ประธานกรรมการ
ตรวจเงนิแผนดนิ ประธานกรรมการการเลอืกตัง้ ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทจุรติแหงชาต ิ
และประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เปนผูรักษาการตามกฎหมายที่เกี่ยวของในความควบคุม
หรือกํากับดูแลของผูดํารงตําแหนงเหลานี้
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เหตุผลและความจําเปนในกระบวนการและรูปแบบการรางกฎหมาย : มาตรารักษาการ

จุลนิติ

สวน “ตําแหนงของมาตรารักษาการในรางพระราชบัญญัติ” จะปรากฏอยูในสวนตาง ๆ 
ของรางพระราชบัญญัติ ซึ่งแบงออกไดเปน ๒ กรณี คือ

กรณีแรก  กรณีที่พระราชบัญญัติมีการแบงหมวดหมู  ใหกําหนดมาตรารักษาการไวใน 
“บททั่วไป” โดยอยูตอจากบทนิยามของพระราชบัญญัติและอยูกอนการแบงหมวดหมู

กรณีที่สอง กรณีที่พระราชบัญญัติไมมีการแบงหมวดหมู ใหกําหนดไวเปน “มาตราสุดทาย” 
ของพระราชบัญญัติ 

โดย “แบบของการเขียนมาตรารักษาการในรางพระราชบัญญัติ” นั้น ตามคูมือแบบ
การรางกฎหมาย ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดกําหนดรูปแบบแบบไวดังตอไปนี้๓

๑. กรณีมีผูรักษาการคนเดียว มีรูปแบบการเขียนทั้งหมด ๔ แบบ ดังนี้
แบบที่ ๑ 

รปูแบบน้ีใชสาํหรบักรณีกาํหนดใหรฐัมนตรผีูเดยีว ไมวาจะเปนนายกรฐัมนตรหีรอืรฐัมนตรี 
วาการกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง หรือรัฐมนตรีวาการทบวงใดทบวงหนึ่งรักษาการตามพระราชบัญญัติ 
โดยมิไดกาํหนดใหผูรกัษาการมีอาํนาจแตงตัง้พนักงานเจาหนาที ่ออกกฎ หรอือาํนาจดาํเนินการอืน่ดวย 

ตัวอยางเชน พระราชบัญญัติการกลับเปนผูประกันตน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
“มาตรา ๗ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้”

แบบที่ ๒

รปูแบบน้ีใชสาํหรบักรณีกาํหนดใหรฐัมนตรผีูเดยีว ไมวาจะเปนนายกรฐัมนตรหีรอืรฐัมนตรี 
วาการกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง หรือรัฐมนตรีวาการทบวงใดทบวงหนึ่งรักษาการตามพระราชบัญญัติ 
และกําหนดใหผูรักษาการมีอํานาจแตงต้ังพนักงานเจาหนาท่ี ออกกฎ หรืออํานาจดําเนินการอื่นดวย 
ทัง้น้ี การออกกฎเพ่ือกําหนดรายละเอยีดของกฎหมายน้ัน หากมิไดมกีารกําหนดไวในพระราชบัญญัตแิลว 
จะไมตองกําหนดใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎ เวนแตการใหอํานาจออกกฎเก่ียวกับการกําหนด ลด
หรือยกเวนอัตราคาธรรมเนียม 

ตัวอยางเชน พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
“มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมี

อํานาจออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อไดประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได”

มาตรา ..  ใหนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีวาการกระทรวง/ทบวง...  รักษาการตาม   
พระราชบัญญัตินี้

มาตรา ..  ใหนายกรฐัมนตร/ีรฐัมนตรวีาการกระทรวง/ทบวง...  รกัษาการตาม 
พระราชบัญญตันิี ้และใหมอีาํนาจ... กบัออกกฎกระทรวง... เพ่ือปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตันิี้

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเษกษาแลว ใหใชบังคับได

๓สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา, คูมอืแบบการรางกฎหมาย (Legislative Drafting Manual), พมิพครัง้ที ่๑ (กรงุเทพฯ), 
กนัยายน ๒๕๕๑, น. ๒๑๖-๒๑๗.
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แบบที่ ๓

รูปแบบนี้ใชสําหรับกรณีกําหนดใหบุคคลที่ดํารงตําแหนงอื่นซึ่งมิใชฝายบริหารแตมีหนาที่
และอํานาจท่ีเก่ียวของกับพระราชบัญญัติ เชน ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา รักษาการตาม
พระราชบัญญัติ โดยมิไดกําหนดใหผูรักษาการมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ออกกฎ หรืออํานาจ
ดําเนินการอื่นดวย 

ตัวอยางเชน พระราชบัญญตัมิาตรการกํากบัและติดตามจับกมุผูหลบหนีการปลอยช่ัวคราว
โดยศาล พ.ศ. ๒๕๖๐

“มาตรา ๑๐ ใหประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้”

แบบที่ ๔

รูปแบบนี้ใชสําหรับกรณีกําหนดใหบุคคลที่ดํารงตําแหนงอื่นซึ่งมิใชฝายบริหารแตมีหนาที่
และอํานาจที่เกี่ยวของกับพระราชบัญญัติ เชน ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา รักษาการตาม
พระราชบัญญัติ โดยกําหนดใหผูรักษาการมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ออกกฎ หรืออํานาจ
ดําเนินการอื่นดวย

ตัวอยางเชน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. ๒๕๖๑

“มาตรา ๖ ใหประธานศาลรฐัธรรมนญูรกัษาการตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูนี ้
และใหมีอํานาจออกขอกําหนด ระเบียบ และประกาศของศาล เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้

การออกขอกําหนด ระเบียบ หรือประกาศของศาลตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามมติของ
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได”

๒.  กรณีมีผูรักษาการตั้งแตสองคนขึ้นไป มีรูปแบบการเขียนทั้งหมด ๔ แบบ ดังนี้
แบบที่ ๑

มาตรา ..  ใหนายกรฐัมนตร/ีรฐัมนตรวีาการกระทรวง... รฐัมนตรวีาการกระทรวง...
  และรัฐมนตรีวาการกระทรวง/ทบวง... รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

รูปแบบนี้ใชสําหรับกรณีกําหนดใหรัฐมนตรีตั้งแตสองคนขึ้นไปรวมกันรักษาการตาม
พระราชบัญญัต ิโดยมิไดกําหนดใหผูรักษาการมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ออกกฎ หรืออํานาจ
ดําเนินการอื่นดวย

ตวัอยางเชน พระราชบัญญตัคิุมครองการประชุมภาคีอนสุญัญาวาดวยการคาระหวางประเทศ
ซึง่ชนดิสัตวปาและพืชปาที่ใกลสูญพันธุ ครั้งที่ ๑๖ ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖

“มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศและรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี”

มาตรา ..  ใหประธาน... รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ..  ใหประธาน... รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ...  
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
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จุลนิติ

แบบที่ ๒

รปูแบบน้ีใชสาํหรับกรณีกาํหนดใหรฐัมนตรีตัง้แตสองคนขึน้ไปรวมกันรักษาการตามพระราชบัญญัติ 
โดยมไิดกาํหนดใหผูรักษาการมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ออกกฎ หรืออํานาจดําเนินการอื่นดวย 
ทัง้น้ี ในการรกัษาการตามพระราชบญัญัตใิหดาํเนนิการเฉพาะทีเ่ก่ียวกบัหนาท่ีและอํานาจของรฐัมนตรี
แตละคนเทานั้น

ตัวอยางเชน พระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ พ.ศ. ๒๕๕๙
“มาตรา ๕  ใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในสวนที่เกี่ยวกับอาํนาจหนาทีข่องตน”

แบบที่ ๓

  

รปูแบบน้ีใชสาํหรับกรณกีาํหนดใหรฐัมนตรีตัง้แตสองคนขึน้ไปรวมกันรกัษาการตามพระราชบัญญตัิ 
และกําหนดใหผูรักษาการมีอํานาจแตงต้ังพนักงานเจาหนาท่ี ออกกฎ หรืออํานาจดําเนินการอื่นดวย 
ทั้งนี้ ในการใชอํานาจหรือการออกกฎจะตองดําเนินการรวมกัน 

ตัวอยางเชน พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
“มาตรา ๕ ใหนายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญตันิี้ 

และใหมีอํานาจออกระเบียบและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ระเบียบและประกาศ เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได”

แบบที่ ๔

รปูแบบน้ีใชสาํหรับกรณกีาํหนดใหรฐัมนตรีตัง้แตสองคนขึน้ไปรวมกันรกัษาการตามพระราชบัญญตัิ 
และกาํหนดใหผูรกัษาการมอีาํนาจแตงต้ังพนกังานเจาหนาท่ี ออกกฎ หรืออํานาจดําเนนิกิจการอ่ืนดวย 
หรือกรณีกําหนดใหรัฐมนตรีกับบุคคลท่ีดํารงตําแหนงอื่นซึ่งมิใชฝายบริหารท่ีมีหนาที่และอํานาจ
ทีเ่กีย่วของกบัพระราชบญัญตั ิเชน ประธานรฐัสภา ประธานศาลฎกีา รวมกันรกัษาการตามพระราชบญัญตัิ 
และกําหนดใหผูรกัษาการมอีาํนาจแตงตัง้พนกังานเจาหนาที ่ออกกฎ หรอือาํนาจดําเนนิกจิการอ่ืนดวย 
ทัง้น้ี ในการใชอาํนาจหรอืการออกกฎไมตองดาํเนนิการรวมกนั แตใหดาํเนนิการเฉพาะทีเ่ก่ียวกบัหนาท่ี
และอํานาจของผูรักษาการแตละคนเทานั้น

มาตรา .. ใหนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีวาการกระทรวง... รัฐมนตรีวาการกระทรวง...
และรฐัมนตรีวาการกระทรวง/ทบวง... รกัษาการตามพระราชบัญญตันิีใ้นสวนทีเ่กีย่วกบัอาํนาจ
และหนาที่ของตน

มาตรา .. ใหนายกรัฐมนตรี/รฐัมนตรีวาการกระทรวง... รฐัมนตรีวาการกระทรวง... 
และรัฐมนตรีวาการกระทรวง/ทบวง... รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ...
กับออกกฎกระทรวง... เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ..  ใหนายกรัฐมนตร/ีรฐัมนตรวีาการกระทรวง...  และรฐัมนตรวีาการกระทรวง... 
และรัฐมนตรวีาการกระทรวง/ทบวง/ประธาน... รกัษาการตามพระราชบญัญัตนิี ้และใหมอีาํนาจ... 
กบัออกกฎกระทรวง... เพ่ือปฏบิตักิารตามพระราชบญัญัตนิี ้ทัง้น้ี เทาท่ีเก่ียวกบัอํานาจหนาท่ีของตน
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๙๗

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

ตวัอยางเชน พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓

“มาตรา ๗  ใหประธานศาลฎีกาและรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุตธิรรมรักษาการตามพระราชบัญญตันิี้
ใหประธานศาลฎีกาและรฐัมนตรวีาการกระทรวงยุตธิรรมมอีาํนาจออกกฎกระทรวง ขอบงัคบั 

ประกาศ หรือระเบียบ เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติน้ี ทั้งนี้ ในสวนท่ีเก่ียวกับอํานาจ
หนาที่ของตน

กฎกระทรวง ขอบังคับ ประกาศ หรือระเบียบ เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว 
ใหใชบังคับได”

จากนัน้ ผูเขารวมการสมัมนาไดอภปิรายซกัถาม และแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัวทิยากร 
ในประเดน็ “ปญหาเกีย่วกบัการเขยีนมาตรารกัษาการ” ในรางพระราชบญัญัติ ซึง่มหีลายประการ ดงันี้

ประการแรก บทบัญญัติเก่ียวกับอํานาจของรัฐมนตรีผูรักษาการในการออกกฎกระทรวง
กำหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัติใหแตกตางกันได ควรนํามากําหนดไวใน 
“มาตรารกัษาการ” หรือควรกาํหนดไวใน “สวนทายของบญัชอีตัราคาธรรมเนยีม” ทายพระราชบญัญตัิ

โดยท่ีแนวทางการเขียนมาตรารักษาการของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ผานมานั้น 
จะกําหนดบทบัญญัติที่ใหอํานาจรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมใหแตกตางกัน 
ไวใน “บัญชีอัตราคาธรรมเนียม” ทายพระราชบัญญัติ และถือเปนสวนหน่ึงของพระราชบัญญัต ิ
โดยการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมไวทายพระราชบัญญัติ เพราะอัตราคาธรรมเนียมเปนเรื่อง
ที่มีรายละเอียดคอนขางมาก หากนํามาเขียนในแตละมาตราแลวจะทําใหบทบัญญัติมีเน้ือหายาว
และไมมีความตอเน่ือง และหากมีการแกไขเพ่ิมเติมก็สามารถกระทําไดโดยแยกออกจากเน้ือหา
ในสวนอ่ืน รวมท้ังเพ่ือใหผูใชกฎหมายสามารถทําความเขาใจในสาระของกฎหมายไดดีขึ้นโดยไมตอง
เสียเวลาทําความเขาใจกับบทบัญญัติที่เปนรายละเอียด ดังนั้น เมื่อบทบัญญัติเกี่ยวกับอํานาจของ
รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมใหแตกตางกันไดเปนเรื่องที่เกี่ยวของ
กับอัตราคาธรรมเนียม จึงไดนํามากําหนดรวมไวในที่เดียวกัน เชน พระราชบัญญัติการทํางานของ
คนตางดาว พ.ศ. ๒๕๕๑ มีมาตรา ๖ เปนมาตรารักษาการ สวนบทบัญญัติเกี่ยวกับอํานาจของรัฐมนตรี
ในการออกกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมใหแตกตางกันได ไดกําหนดไวในบัญชีอัตรา
คาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติ ดังนี้

“มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ
ออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราในบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ ยกเวนคาธรรมเนียม 
และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้...”

คาธรรมเนียมไม

อัตราคาธรรมเนียม

(๑) ใบอนุญาต          ฉบับละ ๒๐,๐๐๐  บาท
(๒) การตออายุใบอนุญาต       ครั้งละ ๒๐,๐๐๐  บาท
(๓) ใบแทนใบอนุญาต        ฉบับละ   ๓,๐๐๐  บาท
   ฯลฯ           ฯลฯ

ในการออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียม จะกําหนดคาธรรมเนียมใหแตกตางกันโดยคํานึงถึง
สาขาอาชีพหรือสาขา

ฉ
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๙๘

เหตุผลและความจําเปนในกระบวนการและรูปแบบการรางกฎหมาย : มาตรารักษาการ

จุลนิติ

อยางไรก็ดี ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๒ กมุภาพนัธ ๒๕๕๘ ซึง่มกีารพจิารณารางพระราชบัญญตัหิอพกั พ.ศ. .... ทีป่ระชมุพจิารณาแลวเหน็วา
การออกกฎกระทรวงเพ่ือกําหนดอัตราคาธรรมเนยีมเปนอํานาจของรฐัมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ซึง่เปนผูรกัษาการตามพระราชบัญญัตอิยูแลว และการบญัญัตอิาํนาจดังกลาวไวในมาตราผูรกัษาการ
จะทําใหเห็นไดอยางชัดเจนตัง้แตตนวารัฐมนตรีมอีํานาจกําหนดอัตราคาธรรมเนียมซ่ึงอยูตอนทาย
ของรางพระราชบัญญัติใหแตกตางกันได จึงมีมติใหนําความเก่ียวกับการออกกฎกระทรวงกําหนด
อตัราคาธรรมเนยีมในบัญชีอตัราคาธรรมเนยีมทายพระราชบัญญัตมิากาํหนดไวในมาตรารักษาการ ดงัน้ี

ทั้งน้ี ตอมาก็มีกฎหมายหลายฉบับท่ีผานการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติไดกําหนด
รายละเอยีดในการออกกฎกระทรวงกาํหนดอตัราคาธรรมเนยีมไวในมาตรารกัษาการ เชน รางพระราช
บญัญัตกิารประมง พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติเคร่ืองสําอาง พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติธุรกิจ
รักษาความปลอดภัย พ.ศ. .... รวมทัง้ในการตรวจพิจารณารางกฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาก็ได มีการเขียนมาตรารักษาการตามแนวทางของสภานิติบัญญัติดังกลาว เช นกัน 
อาทิ รางพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ พ.ศ. .... เปนตน

ตอประเดน็ปญหาดงักลาว ผูเขารวมการสมัมนาไดมกีารอภปิราย สรปุไดเปน ๔ แนวทาง ดงันี้
แนวทางที่หนึ่ง  เห็นวา ควรกําหนดขอความที่ใหอํานาจรัฐมนตรีผูรักษาการออกกฎกระทรวง

กําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัติใหแตกตางกันไดไวใน “มาตรารักษาการ” 
เน่ืองจากขอความดังกลาวเปนการกําหนดเงื่อนไขในการออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียม 
ไมใชเร่ืองการกําหนดอัตราคาธรรมเนยีม จงึสมควรนาํมากาํหนดรวมไวในมาตรารักษาการซึง่ใหอาํนาจ
รัฐมนตรีผูรักษาการออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมจะเหมาะสมกวา อีกท้ังยังทําใหรัฐมนตรี
ผูรักษาการทราบถึงเง่ือนไขในการออกกฎกระทรวงตามท่ีกําหนดไวในมาตรการรักษาการโดยไมตอง
ไปดบูญัชีอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติอีก และชวยใหประชาชนสามารถตรวจสอบการใช
อาํนาจในการออกกฎกระทรวงของฝายบริหารไดโดยดูจากเง่ือนไขการออกกฎกระทรวงท่ีกําหนด
ไวในมาตรารักษาการ นอกจากน้ี การนําขอความดังกลาวไปกําหนดไวในบัญชีอัตราคาธรรมเนียม
ทายพระราชบัญญัติ หากตอมามีการแกไขเพิ่มเติมบัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติ

“มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ
ออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตันิี้

ใหรฐัมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทยมอีาํนาจแตงตัง้พนกังานเจาหนาที ่และออกกฎกระทรวงกําหนด 
คาธรรมเนยีมไมเกนิอัตราทายพระราชบญัญตันิี ้ลดหรอืยกเวนคาธรรมเนยีมกับออกประกาศกาํหนดแบบบตัร 
ประจาํตวันายทะเบยีนและพนกังานเจาหนาที่่

การออกกฎกระทรวงตามวรรคสอง รฐัมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทยจะกําหนดอตัราคาธรรมเนยีม
ใหแตกตางกันโดยคํานึงถึงขนาดหรือลักษณะของหอพักก็ได 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได”
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

อาจทําใหเกิดปญหาวาจะเรียกขอความดังกลาวเปน “วรรค” ของบัญชีอัตราคาธรรมเนียมทาย
พระราชบัญญัติไดหรือไม

แนวทางที่สอง  เห็นวา ควรกําหนดขอความที่ใหอํานาจรัฐมนตรีผูรักษาการออกกฎกระทรวง
กาํหนดคาธรรมเนยีมไมเกนิอตัราทายพระราชบญัญตัใิหแตกตางกนัไดไวใน “บญัชอีตัราคาธรรมเนียม” 
ทายพระราชบัญญัติ เนื่องจากมาตรารักษาการมีความมุงหมายหลักเพื่อใหทราบวาผูใดมีหนาที่ดูแล
ใหมกีารปฏบิตักิารใหเปนไปตามกฎหมาย แตการกาํหนดใหการออกกฎกระทรวงกาํหนดคาธรรมเนยีม
ใหแตกตางกันไดเปนเพียงการกําหนดรายละเอียดของการออกกฎกระทรวงเทาน้ัน จึงสมควรนําไป
กําหนดรวมไวกับบัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติจะเหมาะสมกวา นอกจากนี ้
การนําขอความดังกลาวมากําหนดไวในมาตรารักษาการยังทําใหมาตรารักษาการมีเนื้อหามากขึ้น 
และในอนาคตอาจมีการนําเงื่อนไขในการออกกฎหมายลําดับรองอื่น ๆ มากําหนดไวในมาตรา
รกัษาการดวย อนัจะทาํใหมาตรารกัษาการมเีนือ้หาเพิม่ขึน้เรือ่ย ๆ  และไมสอดคลองกบัความหมายหลกั
ของการมีมาตรารักษาการ

แนวทางที่สาม  เห็นวา ควรกําหนดขอความที่ใหอํานาจรัฐมนตรีผูรักษาการออกกฎกระทรวง
กําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัติใหแตกตางกันได “แยกเปนอีกมาตราหน่ึง
เปนการเฉพาะ” ในลักษณะที่เปนบททั่วไป เพื่อใหตรงตามความประสงคของการมีมาตรารักษาการ
ที่กําหนดแตเพียงรัฐมนตรีวาการกระทรวงใดเปนผูมาตรารักษาการเทาน้ัน การนําบทบัญญัติสวนอื่น
มากําหนดรวมไวในมาตรารักษาการ จะยิ่งทําใหมาตรารักษาการมีเน้ือหาเร่ืองอ่ืนที่มากเกินสมควร 
และในอนาคตจะยิ่งทําใหมาตรารักษาการขยายเนื้อหาออกไปมากกวานี้ เชน อํานาจในการแตงตั้ง
พนกังานเจาหนาที่ หรือการออกกฎกระทรวงในเร่ืองตาง ๆ ที่พระราชบัญญัติบางฉบับนํามาเขียน
ไวในมาตรารักษาการ

แนวทางท่ีสี ่ เหน็วา “ไมตองกาํหนด” ขอความทีใ่หอาํนาจรฐัมนตรผีูรกัษาการออกกฎกระทรวง
กําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัติใหแตกตางกันไดไวในพระราชบัญญัติ 
เพราะมาตรารักษาการของพระราชบัญญัติไดใหอํานาจรัฐมนตรีผูรักษาการออกกฎกระทรวงกําหนด
คาธรรมเนียมไมเกินอัตราในบัญชีทายพระราชบัญญัติอยูแลว ดังนั้น ในการออกกฎกระทวงกําหนด
คาธรรมเนียม รัฐมนตรีผูรักษาการยอมมีอํานาจกําหนดคาธรรมเนียมแตละรายการใหแตกตางกันได 
เพียงแตจะตองไมเกินอัตราท่ีกําหนดไวในบัญชีทายพระราชบัญญัติเทาน้ัน ซึ่งปจจุบันมีกฎหมาย
บางฉบับที่ไมกําหนดขอความดังกลาวไวในบัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติและมาตรา
รกัษาการ แตรัฐมนตรีผู รักษาการไดอาศัยอํานาจตามมาตรารักษาการออกกฎกระทรวงกําหนด
คาธรรมเนียมแตกตางกัน เชน พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ อยางไรก็ตาม ผูเขารวม
สมัมนาบางทานมคีวามเหน็แยงวา หากไมมขีอความกําหนดใหอาํนาจรฐัมนตรีผูรกัษาการออกกฎกระทรวง
กําหนดคาธรรมเนียมใหแตกตางกันไดไวในพระราชบัญญัติ รัฐมนตรียอมไมมีอํานาจออกกฎกระทรวง
กําหนดคาธรรมเนียมใหแตกตางกันไดเพราะจะเปนการออกกฎกระทรวงเกินอํานาจที่บัญญัติไวใน
กฎหมายแมบท
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เหตุผลและความจําเปนในกระบวนการและรูปแบบการรางกฎหมาย : มาตรารักษาการ

จุลนิติ

ทั้งนี้ กองหลักนิติบัญญัติพิจารณาประเด็นดังกลาวแลวเห็นวา การกําหนดใหอํานาจรัฐมนตรี
ผูรักษาการออกกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมใหแตกตางกันไดไวในมาตรารักษาการ
ของรางพระราชบัญญัตติามแนวทางท่ีสภานติบิญัญัตแิหงชาตกิาํหนดน้ัน มคีวามหมายไมแตกตาง
จากการทีก่าํหนดไวในบัญชีอตัราคาธรรมเนยีมทายพระราชบญัญัตติามแนวทางการเขยีนเดิมของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อยางไรก็ดี เม่ือสภานิติบัญญัติแหงชาติไดวางแนวทางการเขียน
ในเร่ืองน้ีเสียใหม และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ไดใชแนวทางน้ีในการเขียนบทบัญญัติมาตรา
รกัษาการในรางพระราชบัญญตัหิลายฉบับ จงึสมควรนําแนวทางการเขียนดังกลาวมากาํหนดเพ่ิมเติมไว
เปนแบบในคูมือแบบการรางกฎหมายตอไป

 ประการท่ีสอง กรณีรางพระราชบัญญตัแิกไขเพิม่เตมิท่ีมบีทเฉพาะกาล แตบทเฉพาะกาลนัน้
มิไดมีเนื้อหาเปนการกําหนดใหฝายบริหารตองปฏิบัติการอยางหน่ึงอยางใด รางพระราชบัญญัติ
ฉบบัแกไขเพิม่เติมนัน้ตองมีมาตรารักษาการดวยหรอืไม หรอืรางพระราชบัญญตัฉิบบัแกไขเพิม่เติม
ทกุฉบบัทีม่บีทบัญญตัเิอกเทศหรอืมบีทเฉพาะกาลตองบญัญตัใิหมมีาตรการรกัษาการทกุกรณหีรอืไม 

โดยที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได วางหลักในการบัญญัติมาตรารักษาการ
ในรางพระราชบัญญตัฉิบับแกไขเพิม่เตมิไววา บทบัญญัตทิีแ่กไขเพิม่เตมิเปนบทบญัญัตแิทนทีบ่ทบัญญัติ
เดิมในกฎหมายฉบับที่ถูกแกไขเพิ่มเติมโดยอัตโนมัติ แตในกรณีที่ในกฎหมายแกไขเพิ่มเติมนั้นเอง
มีบทบัญญัติเปนเอกเทศซึ่งกําหนดใหฝายบริหารตองปฏิบัติการอยางหน่ึงอยางใดดวย กฎหมายฉบับ
แกไขเพิ่มเติมน้ันก็ตองมีบทบัญญัติมาตรารักษาการเชนเดียวกัน

อยางไรก็ดี สภานิติบัญญัติแหงชาติได กําหนดแนวทางการกําหนดมาตรารักษาการ
ในรางพระราชบัญญัติฉบับแกไขเพ่ิมเติมไววา หากรางพระราชบัญญัติฉบับแกไขเพ่ิมเติมมีบทบัญญัติ
เอกเทศหรือบทเฉพาะกาลแลวจะตองกําหนดมาตรารักษาการไวดวยเสมอ โดยไมตองพิจารณาวา
บทบัญญัติเอกเทศหรือบทเฉพาะกาลในรางพระราชบัญญัติฉบับแกไขเพิ่มเติมน้ันกําหนดหนาท่ี
ใหฝายบริหารตองปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดหรือไม เชน รางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
ศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
(ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... (แกไขบทบัญญตัเิก่ียวกับการค้ําประกันและจาํนอง) และรางพระราชบัญญตัปิองกนั
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินและการกอการราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เปนตน

ตอประเด็นปญหาดังกลาว ผูเขารวมการสัมมนาไดมกีารอภปิราย สรุปไดเปน ๒ แนวทาง ดงันี้
แนวทางที่หนึ่ง เห็นวา ควรกําหนดมาตรารักษาการ “เฉพาะในกรณีที่บทบัญญัติเอกเทศ

หรือบทเฉพาะกาลในรางพระราชบัญญัติฉบับแกไขเพ่ิมเติมกําหนดหนาท่ีใหฝายบริหารตองปฏิบัติการ
อยางหนึ่งอยางใดเทานั้น” เนื่องจากวัตถุประสงคของการมีมาตรารักษาการ คือ การสั่งการและ
ควบการดาํเนนิการใหเปนไปตามบทบญัญตัเิอกเทศหรอืบทเฉพาะกาล ดงันัน้ หากในบทบญัญตัเิอกเทศ
หรือบทเฉพาะกาลมิไดกําหนดหนาที่ใหฝายบริหารสั่งการและควบคุมการดําเนินการใหเปนไป
ตามบทบัญญัติเอกเทศหรือบทเฉพาะกาลแลวก็ไมจําเปนตองมีมาตรารักษาการ ซึ่งสอดคลองกับ
แนวทางท่ีประธานกรรมการกฤษฎีกา คณะท่ี ๑ (นายมีชัย ฤชุพันธุ) ไดเคยใหไวในการสัมมนา
เพื่อเสริมสรางความรูเกี่ยวกับการรางกฎหมาย เมื่อวันศุกรที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ วา การพิจารณาวา

อหาเปนการกําห
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

รางพระราชบัญญัติฉบับแกไขเพิ่มเติมจะตองมีมาตรารักษาการหรือไมนั้น จะตองพิจารณาวา
บทเฉพาะกาลในรางพระราชบัญญัติฉบับแกไขเพ่ิมเติมไดกําหนดใหฝายบริหารตองดําเนินการ
อยางหน่ึงอยางใดหรือไม หากบทเฉพาะกาลในรางพระราชบัญญัติฉบับแกไขเพ่ิมเติมกําหนดให
ฝายบริหารตองดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด รางพระราชบัญญัติฉบับแกไขเพิ่มเติมนั้นก็ตองมี
มาตรการรักษาการดวย 

แนวทางที่สอง  เห็นวา “สมควรกําหนดมาตรารักษาการในรางพระราชบัญญัติฉบับแกไข
เพิ่มเติมทุกฉบับที่มีบทบัญญัติเอกเทศหรือบทเฉพาะกาล” ไมวาบทบัญญัติเอกเทศหรือบทเฉพาะกาล
ในรางพระราชบัญญัติฉบับแกไขเพิ่มเติมน้ันไดกําหนดหนาที่ใหฝายบริหารตองปฏิบัติการอยางหนึ่ง
อยางใดหรือไม เพราะการกําหนดบทบัญญัติเอกเทศและบทเฉพาะกาลในรางพระราชบัญญัติ
ฉบับแกไขเพิ่มเติมเปนการกําหนดบทบัญญัติเพิ่มเติมจากพระราชบัญญัติฉบับแรก จึงจําเปนตอง
กําหนดมาตรารักษาการไวเพื่อใหมีผูรับผิดชอบตามกฎหมาย นอกจากนี้ การพิจารณาเน้ือหาของ
บทบัญญัติเอกเทศหรือบทเฉพาะกาลในรางพระราชบัญญัติฉบับแกไขเพิ่มเติมวาไดกําหนดหนาที่ให
ฝายบริหารตองปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดหรือไมนั้นอาจพิจารณายากและผูรางกฎหมายแตละคน
อาจตีความแตกตางกัน และหากพิจารณาจากมุมมองของการตั้งกระทูถามรัฐมนตรีในสภา ในกรณีที่
รางพระราชบญัญตัฉิบบัแกไขเพิม่เตมิทีม่บีทเฉพาะกาลไมไดกาํหนดมาตรารกัษาการไว แตตอมามสีมาชกิ
สภาผูแทนราษฎรประสงคจะตั้งกระทูถามเก่ียวกับบทเฉพาะกาลดังกลาวอาจมีปญหาวาใครจะเปน
ผูตอบกระทูถาม และในกรณีที่จําเปนตองมีการตีความบทบัญญัติที่เปนเอกเทศหรือบทเฉพาะกาล
ในพระราชบัญญัติฉบับแกไขเพ่ิมเติม หากไมกําหนดมาตรารักษาการไวอาจมีปญหาวาไมมีรัฐมนตรี
ผูรับผิดชอบในการตีความบทบัญญัติดังกลาว โดยเฉพาะอยางยิ่งบทบัญญัติที่มีลักษณะเปนการ
กระทบตอสิทธิของประชาชนเพราะรัฐมนตรีผูรักษาการตามกฎหมายฉบับแรกอาจปฏิเสธวาตนไมมี
สวนเกี่ยวของกับบทบัญญัติเอกเทศหรือบทเฉพาะกาลในพระราชบัญญัติฉบับแกไขเพิ่มเติมนั้น
ดังนั้น การกําหนดมาตราการรักษาไวในรางพระราชบัญญัติฉบับแกไขเพิ่มเติมทุกฉบับที่มีบทบัญญัติ
ที่เปนเอกเทศหรือบทเฉพาะกาลตามแนวทาง
ของสภานิติบัญญัติแหงชาติย อมจะมีความ
รอบคอบและเปนประโยชนมากกวา

ทั้ งนี้ กองหลักนิติบัญญัติพิจารณา
ประเด็นดังกล าวแล วเห็นว า การกําหนด
บท บัญญั ติ ม า ต ร า รั ก ษ า ก า ร ใ น ก ร ณี ที่
เป นรางพระราชบัญญัติที่ตราขึ้นเพื่อแกไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติเดิมนั้น ยอมถือวา
บทบัญญัติที่แกไขเพิ่มเติมไดเขาไปแทนท่ี
บทบัญญัติ เดิมในพระราชบัญญัติฉบับท่ี
ถกูแกไขเพิม่เตมิโดยอตัโนมตั ิผูรกัษาการตามพระราชบัญญตัทิีถ่กูแกไขเพิม่เตมิจงึไมตองดําเนนิการ
ใด ๆ ตามรางพระราชบัญญัตินั้นอีก อยางไรก็ดี ในกรณีที่รางพระราชบัญญัติฉบับแกไขเพิ่มเติม
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เหตุผลและความจําเปนในกระบวนการและรูปแบบการรางกฎหมาย : มาตรารักษาการ

จุลนิติ

มบีทเฉพาะกาลซ่ึงเปนบทบัญญตัขิองรางพระราชบัญญตัฉิบบัแกไขเพ่ิมเติมนัน้เอง กม็คีวามจาํเปนตอง
มมีาตรารักษาการเพ่ือกําหนดผูรกัษาการตามพระราชบญัญัตฉิบับแกไขเพ่ิมเติมน้ันดวย ดงันัน้ ในกรณี
ที่รางพระราชบัญญัติฉบับแกไขเพิ่มเติมมีบทเฉพาะกาล แมวาบทเฉพาะกาลน้ันจะมิไดกําหนด
ใหฝายบรหิารมภีาระตองดาํเนนิการตามกฎหมายเพิม่ขึน้ รางพระราชบัญญตัฉิบบัแกไขเพิม่เตมินัน้
กส็มควรตองมีมาตรารักษาการดวย ในการนี ้จงึเห็นวา การทีส่ภานติบิญัญตัแิหงชาตไิดวางแบบในเร่ือง
ดงักลาวจงึสอดคลองกบัแนวทางการตรวจพิจารณารางกฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ที่ปรากฏอยูในคูมือแบบการรางกฎหมายแลว แตเพื่อใหเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นวา รางพระราช
บัญญัติฉบับแกไขเพ่ิมเติมที่มีบทเฉพาะกาลจะตองมีมาตรารักษาการเสมอ แมวาบทเฉพาะกาลน้ัน
จะมิไดกําหนดใหฝายบริหารมีภาระตองดําเนินการตามกฎหมายเพิ่มขึ้นก็ตาม จึงควรนํารายละเอียด
ในเรื่องดังกลาวมากําหนดไวในคูมือแบบการรางกฎหมายเพื่อใหเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นตอไป 

ประเด็นทีส่าม การตรวจสอบหรือควบคุมการดําเนินการตามกฎหมายในกรณีที่มาตรา
รกัษาการกําหนดใหบุคคลอื่นซึ่งไมใชฝายบริหารเปนผูรักษาการตามกฎหมายควรเปนอยางไร

โดยทีค่วามมุงหมายประการหน่ึงของการกําหนดมาตรารกัษาการ คอื เพ่ือใหสภาผูแทนราษฎร
สามารถตรวจสอบหรอืควบคมุการบรหิารราชการแผนดนิตามวถิทีางรัฐธรรมนญูได เชน การต้ังกระทูถาม 
หรือการขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีผูรักษาการตามกฎหมายเปนรายบุคคล 
ซึ่งเปนหนาท่ีของรัฐมนตรีผูรักษาการตามกฎหมายนั้น ๆ เปนผูทําหนาท่ีชี้แจงและตอบขอซักถาม
ของสมาชิกสภาผู แทนราษฎร อยางไรก็ดี รัฐธรรมนูญไดกําหนดใหผู ที่จะถูกตั้งกระทู ถามหรือ
ถูกอภิปรายไมไววางใจ ไดแก นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผูรับผิดชอบในการบริหารราชการแผนดิน
เรื่องนั้น ประกอบกับขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎรไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ในการต้ังกระทูถามวา ผูตั้งกระทูถามตองระบุชื่อเร่ืองที่จะถามพรอมทั้งวัตถุประสงควาจะถาม
นายกรฐัมนตรีหรือรัฐมนตรีผูใดดวย รวมท้ังหลักเกณฑและวิธกีารในการอภปิรายไมไววางใจกไ็ดกาํหนด
ใหนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีตองเขารวมประชุมเพื่อชี้แจงดวยตนเอง

ดวยเหตนุี ้ในกรณทีีก่ฎหมายกาํหนดใหบคุคลอ่ืนทีไ่มใชฝายบริหารเปนผูรกัษาการตามกฎหมาย 
การตรวจสอบหรือควบคมุการบรหิารราชการแผนดินตามวถิทีางของรัฐธรรมนญูดังกลาวยอมไมสามารถ
เกิดขึ้นได อันอาจสงผลใหการดําเนินการตามกฎหมายไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร ดังนั้น จึงมีประเด็น
ปญหาท่ีตองพิจารณาวา การตรวจสอบและควบคุมการดําเนินการตามกฎหมายในกรณีที่มาตรา
รักษาการกําหนดใหบุคคลอื่นซึ่งไมใชฝายบริหารเปนผูรักษาการตามกฎหมายเปนอยางไร

รกําหนดใหบคคล
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

ตอประเดน็ปญหาดงักลาว ผูเขารวมการสมัมนาไดมกีารอภปิราย สรปุไดเปน ๒ แนวทาง ดงันี้
แนวทางที่หนึ่ง  เหน็วา สามารถตรวจสอบหรอืควบคมุการดาํเนนิการตามกฎหมายไดโดยการ 

“รายงานผลการปฏิบตังิานประจําปตอรฐัสภา” ตามทีก่ฎหมายเฉพาะแตละฉบบักําหนดใหเปนหนาท่ี
ของหนวยงานที่รับผิดชอบ โดยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอาจอภิปรายและเสนอขอสังเกต คําแนะนํา 
หรือคําถามตาง ๆ ไปถึงผูรักษาการตามกฎหมายผานการรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปดังกลาว

แนวทางที่สอง  เห็นวา สามารถตรวจสอบหรือควบคุมการดําเนินการตามกฎหมายผาน 
“การหารือผูรักษาการตามกฎหมาย” โดยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอาจมีหนังสือขอหารือเก่ียวกับ
การดําเนินงานหรือการปฏิบัติตามกฎหมายนั้นไปยังผูรักษาการตามกฎหมายโดยผานทางประธาน
สภาผูแทนราษฎร และผูรกัษาการตามกฎหมายจะมีหนงัสอืตอบขอหารือของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ดังกลาวกลับมายังประธานสภาผูแทนราษฎร

ประเดน็ทีส่ี่ การใชถอยคํา “หนาที่และอํานาจ” ในมาตรารักษาการ
ปจจุบันการเขียนมาตรารักษาการในกรณีที่กําหนดใหมีผู รักษาการตั้งแตสองคนขึ้นไป

และกําหนดใหผูรกัษาการแตละคนใชอาํนาจตามกฎหมายเฉพาะในสวนท่ีเก่ียวกับอาํนาจหนาท่ีของตน 
มกีารใชถอยคาํแตกตางกนั เชน “ทัง้นี ้เทาทีเ่กีย่วกบัอาํนาจและหนาทีข่องตน” “ทัง้นี ้ในสวนทีเ่กีย่วของ
กับราชการของกระทรวงนั้น” และ “ทั้งนี้ ในสวนที่เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ของตน” 

นอกจากนี ้รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ ไดใชคาํวา “หนาทีแ่ละอาํนาจ” 
แทนคําวา “อํานาจหนาที่” และเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาไดมีหนังสือแจงเกี่ยวกับ
การใชถอยคํา “หนาที่และอํานาจ” ในรางกฎหมายเพื่อใหสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยกําหนดใหการตรวจพิจารณารางกฎหมายของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาใหใชคําวา “หนาที่และอํานาจ” แทนคําวา “อํานาจหนาที่” ในรางกฎหมาย
ทุกระดับ ไมวาจะเปนระดับพระราชบัญญัติหรือกฎหมายลําดับรอง 

ดังนั้น จึงมีประเด็นปญหาที่ตองพิจารณาวา ควรใชถอยคําในสวนที่กําหนดใหผูรักษาการ
แตละคนใชอาํนาจตามกฎหมายเฉพาะในสวนทีเ่กีย่วกบัอาํนาจหนาทีข่องตนอยางไรเพ่ือใหสอดคลองกนั 
และควรแกไขถอยคําในมาตรารักษาการจาก “ทั้งนี้ ในสวนที่เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ของตน” 
เปน “ทั้งนี้ ในสวนที่เกี่ยวของกับหนาที่และอํานาจของตน” เพื่อใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญหรือไม

ตอประเดน็ปญหาดงักลาว ผูเขารวมการสมัมนาไดมกีารอภปิราย สรปุไดเปน ๓ แนวทาง ดงันี้
แนวทางที่หนึ่ง  เห็นวา ควรใชถอยคําใหสอดคลองกับคูมือแบบการรางกฎหมายในหัวขอ 

“มาตรารักษาการ” จนกวาจะมีการแกไขปรับปรุงคูมอืดงักลาว อยางไรก็ด ีปจจบุนัมกีารเปลีย่นแปลงแบบ
การเขียนมาตรารักษาการบางประการโดยสภานิติบัญญัติแหงชาติ จึงเปนประเด็นปญหาที่สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาจะตองนํามาพิจารณาเพื่อปรับปรุงคูมือแบบการรางกฎหมายใหทันสมัยตอไป

แนวทางที่สอง  เหน็วา ควรกาํหนดถอยคาํใหสอดคลองกนั เพราะในคูมอืแบบการรางกฎหมาย
ก็มีการใชถอยคําที่แตกตางกัน เชน กรณีที่มีผูรักษาการต้ังแตสองคนข้ึนไป แบบท่ี ๒ ใชถอยคําวา 
“ในสวนที่เกี่ยวของกับอํานาจและหนาที่ของตน” แตแบบที่ ๔ ใชถอยคําวา “ทั้งนี้ เทาที่เกี่ยวกับ
อํานาจหนาที่ของตน” สวนการใชถอยคําวา “ทั้งนี้ ในสวนท่ีเก่ียวของกับราชการของกระทรวง” 

ปจจบันการเ
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จุลนิติ

ตามรางพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. .... นั้น อาจเปนเหตุผลจําเปนเฉพาะเรื่องจึงไมควร
นาํมากําหนดเปนแบบ เพราะคําวา “อํานาจหนาท่ีของตน” กับ “ราชการของกระทรวง” มีความหมาย
แตกตางกัน โดยคําวา “อํานาจหนาที่ของตน” หมายถึงอํานาจหนาที่ของผูรักษาการตามท่ีบญัญัติไว
ในกฎหมายเฉพาะ สวนคาํวา “ราชการของกระทรวง” หมายถงึอํานาจหนาท่ีทัง้หมดของกระทรวงน้ัน ๆ

แนวทางที่สาม  เห็นวา ไมควรกําหนดถอยคาํใหผู รักษาการแต่ละคนใชอํานาจตามกฎหมาย
เฉพาะในสวนทีเ่ก่ียวกบัอํานาจหนาท่ีของตนไวในมาตรารกัษาการ เพราะแมจะกาํหนดถอยคาํดังกลาว
ไวกอ็าจจะเกดิปญหาวาผูรกัษาการไมสามารถตกลงกนัไดวาการดาํเนินการตามกฎหมายในเรื่องใด สมควรให
เปนอํานาจหนาท่ีของผูรกัษาการคนใด ดงัน้ัน จงึควรใหเปนดุลพินจิของผูรกัษาการรวมกนัทีจ่ะตกลงกนัวา
เรือ่งใดเปนอํานาจหนาที่ของผูรักษาการคนใด

สาํหรบัประเด็นปญหาเกีย่วกบัการใชถอยคาํวา “หนาทีแ่ละอํานาจ” แทนคําวา “อาํนาจหนาที”่ 
นัน้ ทีป่ระชุมเหน็วา แมกฎหมายในอดีตจะใชคาํวา “อาํนาจหนาท่ี” มาโดยตลอด แตเม่ือรัฐธรรมนญู
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เปล่ียนไปใชคําวา “หนาท่ีและอํานาจ” จึงสมควร
แกไขถอยคํา “อํานาจหนาที่” ในรางกฎหมายใหเปนคําวา “หนาทีแ่ละอาํนาจ” เพือ่ใหสอดคลอง
กบัรฐัธรรมนญูดังกลาว แตในกรณีที่เปนกฎหมายเกาก็ควรใชถอยคําเดิมเพื่อใหถอยคําในกฎหมาย
สอดคลองกันทั้งฉบับ

ประเด็นท่ีหา การบัญญัติมาตรารักษาการในกรณีที่มีผู รักษาการตามพระราชบัญญัติ
ตั้งแตสองคนข้ึนไป และผูรักษาการแตละคนมีอํานาจดําเนินการเฉพาะในสวนท่ีเกี่ยวกับอํานาจ
หนาท่ีของตน สมควรกาํหนดใหชดัเจนในมาตรารกัษาการวาผูรกัษาการคนใดคนหน่ึงหรอืแตละคน
มีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ออกกฎ หรืออํานาจดําเนินการอื่นไวเปนการเฉพาะหรือไม

เน่ืองจากมาตรารักษาการของรางพระราชบัญญัตบิางฉบบัท่ีกาํหนดใหมผีูรกัษาการต้ังแตสองคน
ขึ้นไปรวมกันรักษาการตามพระราชบัญญัตินั้น นอกจากจะกําหนดใหผูรักษาการแตละคนมีอํานาจ

องคนข้ึนไป และ
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๑๐๕

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

ดําเนินการเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับหนาที่และอํานาจของตนแลว ยังไดกําหนดใหผูรักษาการ
แตละคนมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ออกกฎ หรือดําเนินการอ่ืนใดไวเปนการเฉพาะดวย 
เชน รางพระราชบัญญัติแร พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๑๙๖/๒๕๕๙)

ดังนั้น จึงมีประเด็นปญหาที่ตองพิจารณาวา สมควรกําหนดใหชัดเจนในมาตรารักษาการวา 
ผู รักษาการคนใดคนหนึ่งหรือแตละคนมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ออกกฎ หรืออํานาจ
ดาํเนนิการอืน่ไวเปนการเฉพาะหรอืไม

ตอประเดน็ปญหาดงักลาว ผูเขารวมการสมัมนาไดมกีารอภิปราย สรปุไดเปน ๒ แนวทาง ดงันี้
แนวทางที่หนึ่ง  เห็นวา สมควรกําหนดใหผูรักษาการคนใดคนหน่ึงหรือแตละคนมีอํานาจ

แตงตัง้พนกังานเจาหนาที ่ออกกฎ หรืออํานาจดําเนินการอ่ืนไวเปนการเฉพาะ เนื่องจากการใชถอยคํา
ที่กําหนดใหผูรักษาการแตละคนมีอํานาจดําเนินการเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของตนนั้น 
ยังไมชัดเจนวาผูรกัษาการคนใดมอีาํนาจหรอืออกกฎในเรือ่งใดบาง จงึสมควรระบใุหชดัเจนวาผูรกัษาการ
แตละคนมอีาํนาจแตงตัง้พนกังานเจาหนาที ่ออกกฎ หรอือํานาจดาํเนินการอืน่ไวเปนการเฉพาะในมาตรา
รักษาการ ซึ่งจะทําใหการดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
อยางไรก็ดี การกําหนดบทบัญญัติในลักษณะดังกลาวเปนเร่ืองท่ีมีความละเอียดออน ผูรางจึงตองทราบ
นโยบายของฝายบริหารท่ีชัดเจนแนนอน รวมท้ังตองพิจารณาถึงภารกิจของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
อยางละเอียดรอบคอบเสียกอน จึงจะสามารถกําหนดบทบัญญัติดังกลาวใหเปนการถูกตองเหมาะสม 
และไมมีปญหาโตแยงในทางปฏิบัติได ซึ่งกองหลักนิติบัญญัติเห็นสอดคลองดวยกับแนวทางนี้

แนวทางทีส่อง  เหน็วา ไมควรกําหนดใหผูรกัษาการคนใดคนหน่ึงหรอืแตละคนมอีาํนาจแตงตัง้
พนกังานเจาหนาที่ ออกกฎ หรืออํานาจดําเนินการอ่ืนไวเปนการเฉพาะในมาตรารักษาการ เพราะ
หากในอนาคตมีการแกไขเนื้อหาของกฎหมายแลว อาจจะทําใหถอยคําท่ีกําหนดไวมาตรารักษาการ
ไมสอดคลองกับเนื้อหาของกฎหมายท่ีมีการแกไข แตเห็นควรนําไปกําหนดไวในเนื้อหาของกฎหมาย
แตละมาตราที่เกี่ยวของ หรืออาจจะกําหนดในมาตรารกัษาการโดยใชถอยคําอยางกวาง

มาตรา ๕ ใหรฐัมนตรวีาการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม และรฐัมนตรวีาการกระทรวง
อตุสาหกรรม รกัษาการตามพระราชบญัญตันิี ้ในสวนทีเ่กีย่วของกบัอาํนาจหนาทีข่องตน

ใหรัฐมนตรวีาการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมมอีาํนาจออกประกาศตามมาตรา ๑๑ 
และมาตรา ๑๒

ใหรฐัมนตรวีาการกระทรวงอตุสาหกรรมมอีาํนาจแตงตัง้พนกังานเจาหนาที ่กบัออกกฎกระทรวง
กาํหนดคาธรรมเนยีมไมเกนิอตัราทายพระราชบญัญตันิี ้ยกเวนหรอืลดคาธรรมเนยีม กาํหนดพกิดัอตัรา
คาภาคหลวงแร และกาํหนดกิจการอืน่ หรอืออกประกาศ และระเบยีบเพือ่ปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตันิี้

กฎกระทรวง ประกาศ และระเบยีบน้ัน เมือ่ไดประกาศในราชกิจจานเุบกษาแลวใหใชบงัคบัได”
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๑๐๖

เหตุผลและความจําเปนในกระบวนการและรูปแบบการรางกฎหมาย : มาตรารักษาการ

จุลนิติ

ประเด็นที่หก การอางมาตรารักษาการในบทอาศัยอํานาจของกฎหมายลําดับรอง
การอางมาตรารกัษาการในบทอาศยัอาํนาจของกฎหมายลําดบัรอง ควรอางเพียงมาตราเฉพาะ 

ทีก่าํหนดเน้ือหาในการออกกฎหมายลําดบัรองเทานัน้ หรอืควรอางทัง้มาตรารักษาการและมาตราเฉพาะ
ที่กําหนดเน้ือหาในการออกกฎหมายลําดับรองดวย และในกรณีที่มาตรารักษาการกําหนดให
มีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติและมีขอความกําหนดใหผูรักษาการมีอํานาจออกกฎหมายลําดับรอง
แตไมไดกาํหนดอํานาจในการออกระเบยีบหรือกําหนดหลกัเกณฑตาง ๆ  ซึง่เปนเร่ืองภายในไว ผูรกัษาการ
ตามพระราชบัญญัติดังกลาวจะอาศัยอํานาจตามมาตรารักษาการเพียงมาตราเดียวในการออกระเบียบ
หรือหลักเกณฑตาง ๆ ที่เปนเรื่องภายในซึ่งไมกระทบสิทธิของประชาชนไดหรือไม

ตอประเด็นปญหาดังกลาว ผูเขารวมการสัมมนาสวนใหญเห็นไปในแนวทางเดียวกันวา 
หลักในการอางบทอาศัยอํานาจในการออกกฎหมายลําดับรองจะตองอางท้ังมาตรารักษาการ
และมาตราเฉพาะท่ีกาํหนดเน้ือหาในการออกกฎหมายลําดับรองควบคูกนัเสมอ โดย “มาตรารกัษาการ” 
จะกําหนดใหผู รักษาการตามกฎหมายมีอํานาจกฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ 
เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมาย สวน “มาตราเฉพาะ” ที่กําหนดเน้ือหาในการออกกฎหมาย
ลําดับรอง จะกําหนดใหออกกฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ ในเรื่องใดบาง เชน ประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ง กาํหนดแบบอาชญาบัตร แบบประทานบัตร แบบใบอนญุาต และแบบอืน่ ๆ  
ตามพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๐

กลาวโดยสรุป  “การรางกฎหมาย” (Legislative Drafting) เปนเร่ืองของการเขียนและ
เรียบเรียงขอความในรูปของกฎเกณฑหรือขอบังคับที่กํากับและควบคุมพฤติกรรมของบุคคลในสังคม
ของเจาหนาที่ผูใชอํานาจรัฐ๕ “งานรางกฎหมาย” จงึเปนศาสตรทีผู่รางกฎหมาย นอกจากจะตอง
มีความรูความเชี่ยวชาญดานนิติศาสตรแลว ยังตองอาศัยทักษะเกี่ยวกับการเขียนเพ่ือเรียบเรียง
ขอความใหผูอานสามารถเขาใจเจตนารมณของกฎหมาย รวมทัง้ปองกนัปญหาในการใชและตคีวาม
กฎหมายไดอีกดวย         

๔พระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕ และมาตรา ๓๗ บัญญัติวา
“มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 

รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ในสวนที่เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ของตน
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมและรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมมีอํานาจ

ออกกฎกระทรวง ตามมาตรา ๘ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๘
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีอํานาจออกประกาศตามมาตรา ๒๐...”
“มาตรา ๓๗ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต แบบอาชญาบัตร แบบประทานบัตร แบบใบอนุญาต รวมทั้ง

แบบอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด”.
๕สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, อางแลวเชิงอรรถที่ ๒, น. ๒.

“โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดแบบอาชญาบัตร แบบประทานบัตร แบบใบอนุญาต รวมถึง
แบบอื่นใดเพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๖๐     
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญตัแิร พ.ศ. ๒๕๖๐๔  รฐัมนตรี 
วาการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้....”

การอางมาตรารัก
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๑๐๗

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 “คูมือแบบการรางกฎหมาย” ซึ่งเปนเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับการรางกฎหมายของ
ประเทศไทยที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดจัดทําขึ้น จึงเปนเครื่องมือที่สําคัญประการหนึ่ง
ของผูปฏิบัติงานที่มีหนาที่ความรับผิดชอบดานการยกรางกฎหมายหรือวงงานดานนิติบัญญัต ิ
สําหรับใชในการสนับสนุนการรางกฎหมายใหมีความถูกตอง ทั้งในดานโครงสราง เน้ือหา ถอยคํา 
และรปูแบบทีม่มีาตรฐานเดยีวกนั อนัจะทาํใหกระบวนการตรวจพจิารณารางกฎหมายเปนไปอยางรวดเรว็
และถกูตอง

อยางไรก็ดี คูมือแบบการรางกฎหมายที่ใชสนับสนุนการรางกฎหมายดังกลาว ไดจัดทําขึ้น

ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งเปนระยะเวลากวา ๑๐ ปแลว แบบการรางกฎหมายบางประการจึงมี
การเปลีย่นแปลงไปตามกาลสมยัและสภาพการณทีเ่ปลีย่นแปลงไป ตลอดจนยังมีแบบการรางกฎหมาย
บางเร่ืองท่ียังไมไดขอยุติ จึงมีความจําเปนที่ทุกฝายที่เกี่ยวของตองรวมกันพิจารณาเพื่อปรับปรุง

และกําหนดแบบกฎหมายใหถูกตอง เหมาะสม และแกไขประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นใหมีความชัดเจน

ดังนั้น การสัมมนาตามโครงการฝกอบรมและรับฟงความคิดเห็นเพื่อกําหนดรูปแบบ
การรางกฎหมายและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ของนักกฎหมายกฤษฎีกา ที่ทางกองหลัก
นิติบัญญัติ รวมกับสถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดจัดข้ึน

จํานวน ๕ ครั้ง โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการกําหนดรูปแบบของบทบัญญัติของกฎหมายในหัวขอ 

บันทึกหลักการและเหตุผล๖ คําปรารภและบทจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ๗

๖โปรดดู เพลินตา ตันรังสรรค, “สรุปการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง หลักการและเหตุผลของรางกฎหมาย”, จุลนิติ, ปที่ ๑๕ 
ฉบับที่ ๓ เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๑, น. ๖๓-๗๙.

๗โปรดดู เพลินตา ตันรังสรรค, “สรุปการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง คําปรารภและบทจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ตามรัฐธรรมนูญ”, จุลนิติ, ปที่ ๑๕ ฉบับที่ ๔ เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๑, น. ๖๑-๗๙.
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เหตุผลและความจําเปนในกระบวนการและรูปแบบการรางกฎหมาย : มาตรารักษาการ

จุลนิติ

มาตรารกัษาการ บทเฉพาะกาล และบทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ ในชวงระยะเวลาท่ีผานมา

รวมถงึเรือ่งเหตุผลและความจาํเปนในกระบวนการและรูปแบบการรางกฎหมาย ในการสัมมนาครั้งน้ี 

จึงเปนสวนสําคัญที่ชวยสรางความรูความเขาใจในความเปนมาและรูปแบบของบทบัญญัติ

ของกฎหมายดังกลาว รวมทั้งชวยเพ่ิมทักษะในการรางกฎหมายใหแกผูปฏิบัติงานของสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานเลขาธกิารวฒุสิภา สาํนักงานเลขาธกิารสภาผูแทนราษฎร และ

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ ซึ่งเปนองคกรที่มีหนาท่ี

ความรบัผิดชอบโดยตรงในการยกรางกฎหมายและเกีย่วของกับงานดานนิตบิญัญัตขิองประเทศไดอยางดียิง่ 

รวมทัง้เปนเวททีีเ่ปดโอกาสใหมกีารอภปิรายและแลกเปลีย่นความคดิเหน็เกีย่วกบัสภาพปญหาและ

อปุสรรคในเรือ่งดงักลาว เพือ่เปนขอมลูในการวเิคราะหและพจิารณาปรบัปรงุคูมอืแบบการรางกฎหมาย

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

 *ขอมูล ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑.

ก. ประวัติ ความเปนมา และสถานะของรางพระราชบัญญัติ ณ ปจจุบัน* 
 รางพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. ....

เสนอโดยคณะรัฐมนตรี (ชุดที่มี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา เปนนายกรัฐมนตรี) โดยไดรับการบรรจุ
เขาระเบยีบวาระการประชมุสภานติบิญัญตัแิหงชาต ิครัง้ที ่๖๐/๒๕๖๑ เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่๑๓ กนัยายน 
๒๕๖๑ ซึ่งที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติไดพิจารณารางพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการ
เพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. .... ในวาระที่หนึ่ง และลงมติรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติ
ดังกลาวไวพิจารณา และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่ง มีจํานวน ๒๓ คน เพื่อพิจารณา โดย
มกีาํหนดการแปรญตัตภิายใน ๑๕ วนั และท่ีประชุมมมีตเิหน็ชอบใหคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พจิารณา
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแตวันที่สภานิติบัญญัติแหงชาติมีมติตั้งคณะ
กรรมาธิการวิสามัญฯ ชุดนี้  

 ปจจบุนัรางพระราชบัญญตัฉิบบันีอ้ยูระหวางการพจิารณาในวาระทีส่องของคณะกรรมาธกิาร
วิสามัญฯ 

ข. หลักการและเหตุผลประกอบรางพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการ
เพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. .... 

หลักการ
 ใหมีกฎหมายวาดวยการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม

เหตุผล
 โดยท่ีเปนการสมควรใหมีการจัดสวัสดิการใหแกประชาชนผูมีรายไดนอย เพื่อลดความ

เหลือ่มลํา้ทางเศรษฐกิจและสงัคม กระจายรายไดอยางเปนธรรม ตลอดจนยกระดับและพฒันาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนอยางยั่งยืน โดยมีการดําเนินการรวมกันระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 

รางพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการ
เพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. ....
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รางพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. ....

จุลนิติ

อันจะมีผลทําใหประชาชนผูมีรายไดนอยมีปจจัยที่เพียงพอและสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพ 
รวมทั้งมีความเปนอยูที่ดีขึ้น ในการน้ี เพื่อใหการดําเนินการจัดสวัสดิการเปนไปตามวัตถุประสงค
อยางมีประสิทธิภาพ  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

ค. สาระสําคัญโดยสรุป  
 ๑) บทนิยาม (รางมาตรา ๓)
  ในพระราชบัญญัตินี้   
     “ประชารัฐสวัสดิการ” หมายความวา  สวัสดิการที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคในการลด

ความเหลื่อมลํ้า เพิ่มศักยภาพใหประชาชนผูมีรายไดนอยมีความเปนอยูที่ดีขึ้น และสนับสนุนโครงการ
ทีใ่หบรกิารทางสงัคมแกประชาชน โดยมีการดาํเนนิการรวมกนัระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 
อันจะเปนการแกไขปญหาและพัฒนาเศรษฐกิจใหเปนไปอยางยั่งยืน 

  “โครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐ” หมายความวา  โครงการท่ีกระทรวง 
การคลังกําหนดใหประชาชนผูมีรายไดนอยที่มีคุณสมบัติมาลงทะเบียน เพื่อเปนฐานขอมูลในการจัด
ประชารัฐสวัสดิการที่เปนการใหความชวยเหลือผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐ

  “กองทุน” หมายความวา  กองทนุประชารฐัสวัสดกิารเพือ่เศรษฐกจิฐานรากและสงัคม
  “คณะกรรมการ” หมายความวา  คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจ

ฐานรากและสังคม
  “กรรมการ” หมายความวา  กรรมการประชารัฐสวัสดิการเพือ่เศรษฐกจิฐานรากและสงัคม
  “สํานักงาน” หมายความวา  สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง
 ๒) ผูรักษาการตามกฎหมาย (รางมาตรา ๒๘)
      กําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 ๓) คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม 
      ๓.๑) องคประกอบของคณะกรรมการ (รางมาตรา ๔)  
   กาํหนดใหมคีณะกรรมการคณะหน่ึงเรยีกวา “คณะกรรมการประชารัฐสวสัดิการ

เพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม” ประกอบดวย
   (๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เปนประธานกรรมการ
   (๒) ปลัดกระทรวงการคลัง เปนรองประธานกรรมการ
   (๓) กรรมการโดยตาํแหนง ไดแก ปลดักระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คง

ของมนุษย เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูอํานวยการสํานัก
งบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

   (๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๓ คน ซึ่งประธานกรรมการแตงตั้งจาก
ผูมคีวามรู ความเชีย่วชาญและประสบการณดานเศรษฐศาสตร สงัคม การพัฒนาทรัพยากรมนษุย หรือ
ดานอื่นอันจะเปนประโยชนแกการจัดประชารัฐสวัสดิการ 
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   ทั้งนี้ กําหนดใหปลัดกระทรวงการคลังแตงตั้งรองปลัดกระทรวงการคลัง
คนหนึ่ง เปนกรรมการและเลขานุการ และแตงตั้งขาราชการในสํานักงานจํานวนไมเกิน ๒ คน เปน
ผูชวยเลขานุการ

  ๓.๒) คุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ (รางมาตรา ๕)
   กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
   (๑) มีสัญชาติไทย
   (๒) มีอายุไมเกิน ๖๕ ปบริบูรณ
   (๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ
   (๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ

สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
   (๕) ไมเคยถูกลงโทษไลออก ปลดออก หรือใหออกจากงาน เพราะทุจริตตอ

หนาที่ หรือประพฤติชั่วอยางรายแรง
   (๖) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชกิสภาทองถิน่หรอืผูบรหิารทองถ่ิน 

หรือกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง 
หรือเจาหนาที่ของพรรคการเมือง

   (๗) ไมเปนผูมสีวนไดเสยีไมวาโดยตรงหรือโดยออมในการจัดประชารัฐสวัสดกิาร
  ๓.๓) วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ (รางมาตรา ๖)
   กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๔ ป ทั้งนี้ เมื่อครบ

กาํหนดตามวาระ หากยงัมไิดมกีารแตงตัง้กรรมการผูทรงคณุวุฒขิึน้ใหม ใหกรรมการซึง่พนจากตาํแหนง
ตามวาระน้ันอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวากรรมการซ่ึงไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที ่
อยางไรก็ตาม กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตจะ
ดํารงตําแหนงติดตอกันเกิน ๒ วาระไมได

  ๓.๔) กรณีการพนจากตําแหนงนอกจากตามวาระ (รางมาตรา ๗)
   นอกจากการพนจากตาํแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคณุวฒุพินจากตาํแหนงเมือ่
   (๑) ตาย
   (๒) ลาออก
   (๓) ประธานกรรมการใหออก เพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติ

เสื่อมเสีย หรือหยอนความสามารถ
   (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตาม ขอ ๓.๒)
   ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ หากยังมิไดแตงตั้ง

กรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงที่วาง ใหคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู
จนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงที่วาง ทั้งนี้ กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับ
แตงต้ังแทนตําแหนงท่ีวาง ใหมวีาระการดํารงตําแหนงเทากับเวลาท่ีเหลอือยูของกรรมการผูทรงคุณวฒุิ
ที่ตนไดรับแตงตั้งแทน
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  ๓.๕) หนาที่และอํานาจของคณะกรรมการ (รางมาตรา ๘)
   คณะกรรมการมีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
   (๑) เสนอนโยบาย แผนการดําเนินงาน มาตรการหรือโครงการเก่ียวกับ

ประชารฐัสวัสดกิารทีเ่ปนการใหความชวยเหลอืในการดาํรงชพีแกประชาชนผูมรีายไดนอยตามโครงการ
ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐ เพ่ือลดภาระคาใชจายในครัวเรือน และคาใชจายในการเดินทาง 
โดยการสนับสนุนคาใชจายบางสวนที่จําเปน ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ

   (๒) พจิารณาการสนับสนนุโครงการท่ีใหบรกิารทางสงัคมทีจ่ดัทาํขึน้โดยหนวยงาน
ของเอกชน มูลนิธิ หรือองคกรสาธารณประโยชน เพื่อชวยเหลือประชาชนในภาวะลําบากทุกประเภท 
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 

   (๓) จัดใหมีฐานขอมูลของประชาชนผูมีรายไดนอยซ่ึงผานการตรวจสอบ
คณุสมบตัใินโครงการลงทะเบยีนเพือ่สวัสดิการแหงรัฐท่ีถกูตองและเปนปจจุบนั เพ่ือใชในการจดัประชารัฐ
สวัสดิการไดอยางเหมาะสม 

   (๔) กาํกบัดแูลการบริหารจดัการ ตรวจสอบขอมลู และตดิตามการดําเนนิงาน
ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดประชารัฐสวัสดิการ

   (๕) ประเมินผลการดําเนินงานและความคุมคาในการจัดประชารัฐสวัสดิการ
อยางนอยปละ ๑ ครั้ง พรอมทั้งรายงานผลการประเมินดังกลาวตอคณะรัฐมนตรี

   (๖) ออกระเบยีบเกีย่วกบัการรบัเงนิ การจายเงนิ และการเกบ็รกัษาเงนิของกองทนุ
   (๗) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
   (๘) ออกประกาศ ระเบยีบ หรอืคาํสัง่ เพือ่ปฏิบตักิารใหเปนไปตามพระราชบัญญตันิี้
   (๙) ปฏิบตักิารอ่ืนใดตามท่ีกาํหนดไวในพระราชบญัญตันิีห้รือการจดัประชารฐั

สวัสดิการที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
  ๓.๖) องคประชุมของคณะกรรมการ (รางมาตรา ๙)
   การประชุมของคณะกรรมการตองมกีรรมการมาประชมุไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของ

จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
   ประธานในที่ประชุม ในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมา

ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในท่ีประชุม และถาประธาน
กรรมการและรองประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม

   การกําหนดเสียงชี้ขาด การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก 
กรรมการคนหน่ึงใหมเีสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถาคะแนนเสยีงเทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสยีง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

  ๓.๗) การประชุมของคณะอนุกรรมการ (รางมาตรา ๑๐)  
   การประชมุของคณะอนุกรรมการ ใหนาํบทบัญญัตเิก่ียวกับการประชุมของคณะ

กรรมการ ตามขอ ๓.๖) มาบังคับใชโดยอนุโลม

109-115-MAC6.indd   112109-115-MAC6.indd   112 11/20/18   3:42 PM11/20/18   3:42 PM



พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๑๑๓

รางกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

 ๔) การเสนอนโยบาย แผนการดําเนินงาน มาตรการหรือโครงการเก่ียวกับประชารัฐ
สวัสดิการ (รางมาตรา ๑๑)

   ในการเสนอนโยบาย แผนการดําเนินงาน มาตรการหรือโครงการ ตาม ๓.๕) (๑) และ
การสนับสนุนโครงการท่ีใหบรกิารทางสังคมตาม ๓.๕) (๒) ใหคณะกรรมการกําหนดผูรบัผดิชอบในการ
ดําเนินงาน ประมาณการรายจาย และประโยชนที่จะไดรับ รวมทั้งวิเคราะหผลกระทบจากการดําเนิน
โครงการ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีดวย

 ๕) บัตรสวัสดิการแหงรัฐ (รางมาตรา ๑๒)  
    การจัดประชารัฐสวัสดิการที่เปนการใหความชวยเหลือในการดํารงชีพแกประชาชน

ผูมีรายไดนอยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ ใหดําเนินการผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐ 
ทัง้นี ้การจดัประชารฐัสวสัดกิารอาจแตกตางกันตามความเหมาะสมและความจาํเปน ทัง้นี ้ใหกระทรวง
การคลังออกบัตรสวัสดิการแหงรัฐใหแกประชาชนผูมีรายไดนอยซึ่งผานการตรวจสอบคุณสมบัติ
ในโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐ อยางไรก็ตาม การออกและการใชบัตรสวัสดิการแหงรัฐ
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด

 ๖) หนาที่และอํานาจของสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ (รางมาตรา ๑๓)     
  กําหนดใหสํานักงานทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ รวมทั้งให
มีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้

   (๑) ศกึษาและวเิคราะหแนวทางในการจดัประชารฐัสวสัดกิารเพือ่สนบัสนนุการปฏบิตังิาน
ของคณะกรรมการ

   (๒) รบัเงิน จายเงนิ และเก็บรกัษาเงินของกองทุนตามระเบียบทีค่ณะกรรมการกําหนด
   (๓) จัดทํารายงานการเงินและการบัญชีของกองทุน
   (๔) รายงานผลการดําเนินงานของกองทุนเสนอตอคณะกรรมการ
  (๕) ดําเนินงานของกองทุนใหเปนไปตามประกาศ ระเบียบ คําสั่ง และมติของ

คณะกรรมการ
   (๖) ดาํเนนิการและประสานงานกบัหนวยงานของรฐัหรอืเอกชนทีเ่กีย่วของกบัการจดั

ประชารัฐสวสัดิการและการดําเนินงานของกองทุน
   (๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
 ๗) กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม (รางมาตรา ๑๔)
    กําหนดใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสํานักงาน เรียกวา “กองทุนประชารัฐ

สวสัดกิารเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม” โดยมีวตัถปุระสงคเพือ่ใชจายในการจัดประชารัฐสวัสดกิาร
ท่ีเปนการใหความชวยเหลือประชาชนผูมีรายไดนอย หรือเพื่อสนับสนุนโครงการที่ใหบริการทางสังคม
ที่เปนการชวยเหลือประชาชนในภาวะลําบากทุกประเภท

  ๗.๑) เงินและทรัพยสินของกองทุน (รางมาตรา ๑๕)
   กองทุนประกอบดวยเงินและทรัพยสิน ดังตอไปนี้
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   (๑) เงินและทรัพยสินที่โอนมาตามขอ ๘)
   (๒) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให
   (๓) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรจากงบประมาณรายจาย
   (๔) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคให
   (๕) เงินที่ไดรับจากตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ
   (๖) เงนิหรอืทรพัยสนิท่ีตกเปนของกองทุนหรอืท่ีกองทุนไดรบัตามกฎหมายอืน่
   (๗) ดอกผลหรือผลประโยชนที่เกดิจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน
   เงินและดอกผลของกองทุนไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน
  ๗.๒) การใชจายและจัดเก็บเงินของกองทุน (รางมาตรา ๑๖ ถึงรางมาตรา ๑๗)
   กําหนดใหเงินของกองทุนใชจายเพื่อการจัดประชารัฐสวัสดิการและกิจการ

ดังตอไปนี้
   (๑) การใหความชวยเหลือประชาชนผูมีรายไดนอยตามโครงการลงทะเบียน

เพื่อสวัสดิการแหงรัฐ
   (๒) การสนับสนุนโครงการทีใ่หบรกิารทางสงัคมทีจ่ดัทาํขึน้โดยหนวยงานของ

เอกช น มูลนิธิ หรือองคกรสาธารณประโยชน เพื่อชวยเหลือประชาชนในภาวะลําบากทุกประเภท
   (๓) การดําเนินงานและบริหารกองทุนตามที่คณะกรรมการใหความเห็นชอบ 

   ทั้งนี้ เงินกองทุนใหฝากไวที่กระทรวงการคลัง
  ๗.๓) บัญชีของกองทุน (รางมาตรา ๑๘)
   กําหนดใหสํานักงานวางและรักษาไวซึ่งระบบบัญชีที่เห มาะสมเพื่อใหสามารถ

จัดทํารายงานการเงิน แสดงฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของกองทุนไดอยางถูกตองตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ทั้ งนี้ ปบัญชีของกองทุนใหเปนไปตามปงบประมาณ

  ๗.๔) รายงานการเงินของกองทุน (รางมาตรา ๑๙)  
   กาํหนดใหสาํนกังานจัดทาํรายงานการเงินของกองทนุสงผูสอบบญัชภีายใน ๖๐ วนั

นับแตวันสิ้นปบัญชี
  ๗.๕) ผูสอบบัญชีของกองทุน (รางมาตรา ๒๐)
     กําหนดใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลที่สํานักงานการตรวจเงิน

แผนดนิใหความเหน็ชอบเปนผูสอบบัญชขีองกองทนุ โดยใหผูสอบบัญชขีองกองทนุทาํรายงานการสอบ
บัญชีเสนอตอคณะกรรมการภายใน  ๑๕๐ วัน นับแตวันสิ้นปบัญชี ทั้งนี้ กําหนดใหคณะกรรมการนําสง
รายงานการเงินพรอมดวยรายงานการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีตอกระทรวงการคลังภายใน ๓๐ วัน
นับแตวันที่ไดรับรายงานจากผูสอบบัญชี

  ๗.๖) การตรวจสอบการดําเนินงานของกองทุน (รางมาตรา ๒๑)  
   กําหนดใหสํานักงานจัดใหมีระบบการตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบ 

การดําเนินงานของกองทุน โดยใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด
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  ๗.๗) การยุบเลิกกองทุน (รางมาตรา ๒๒) 
    ในกรณทีีไ่มมคีวามจาํเปนทีต่องดาํเนนิการตามวตัถปุระสงคของกองทนุอกีตอไป 

ใหรฐัมนตรวีาการกร ะทรวงการคลงัเสนอตอคณะรฐัมนตรเีพือ่พจิารณาใหมกีารยบุเลกิกองทนุ ทัง้นี ้เมือ่
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดวย ใหกองทุนยุบเลิกเมื่อพนกําหนด ๓๐ วันนับแตวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

  ๗.๘) การตรวจสอบทรัพยสินและชําระบัญชีของกองทุน (รางมาตรา ๒๓)  
   เมือ่ยบุเลิกกองทุนแลว ใหปลดักระทรวงการคลังแตงตัง้ผูชาํระบัญชเีพือ่ตรวจสอบ

ทรัพยสินและชําระบัญชี รวมทั้งการโอนหรือจําหนายทรัพยสินที่ยังคงเหลืออยู ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด ทั้งนี้ เงินหรือทรัพยสินที่เหลือหลังจากการชําระ
บัญชีใหนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน

 ๘) การจัดการเกี่ยวกับกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (รางมาตรา ๒๔)  
   กาํหนดใหโอนบรรดาเงนิ ทรพัยสนิ สทิธ ิหนีส้นิ และภาระผกูพนั ทีเ่กีย่วเนือ่งกบักองทนุ

ประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ในสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปเปนของกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้

 ๙) คณะกรรมการในวาระเริ่มแรก (รางมาตรา ๒๕)
  ในวาระเร่ิมแรก ใหคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการตามขอ ๓.๑) (๑) (๒) (๓) 

และวรรคสอง เพือ่ปฏบิตัหินาทีเ่ทาทีจ่าํเปนไปพลางกอน จนกวาจะมกีารแตงตัง้กรรมการผูทรงคณุวฒุิ
ตามขอ ๓.๑) (๔)

  ๑๐) การจัดการเกี่ยวกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ (รางมาตรา ๒๖)
    กาํหนดใหโครงการลงทะเบยีนเพือ่สวสัดกิารแหงรฐัตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่๒๘ 

กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐ และวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และการจัดประชารัฐสวัสดิการผาน
บตัรสวสัดกิารแหงรฐัทีค่ณะรฐัมนตรใีหความเหน็ชอบและดาํเนนิการอยูในวนักอนวนัทีพ่ระราชบญัญตัิ
นี้ใชบังคับ ใหถือวาเปนโครงการที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลวตามขอ ๓.๕) (๑) 

  ๑๑)   การออกประกาศหรือระเบียบ (รางมาตรา ๒๗)
    การออกประกาศหรือระเบียบตามพระราชบัญญัตินี้ ตองดําเนินการใหแลวเสร็จเพื่อ

ใหมีผลใชบงัคบัภายใน ๙๐ วนันบัแตวนัทีพ่ระราชบญัญตันิีใ้ชบงัคบั ทัง้นี ้ใหนําขอบงัคบัเกีย่วกบักองทนุ
ประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ที่ใชบังคับอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ มาใชบังคับแก
กองทุนตามพระราชบัญญติันีโ้ดยอนโุลม เทาทีไ่มขดัหรอืแยงกบัพระราชบัญญตันิี ้จนกวาจะมปีระกาศ
หรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๑

คําคม

จุลนิติ๑๑๖

“Educating the mind without educating the heart is NO 

education at all.”

อริสโตเติล

(นักปรัชญาชาวกรีก)

Aristotle

“ใหความรูแกสมอง โดยที่หัวใจปราศจากการเรียนรู มีคาเทากับการไมได

เรียนรูอะไรเลย”
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๑๑๗จุลนิติ

หลักการและเหตุผล 
โดยท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหมีพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซ่ึงสมาชิกวฒุสิภา เพือ่ใหการเลือกสมาชิกวุฒสิภา
เปนไปโดยสุจริตและเทีย่งธรรม ตามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้

สาระสําคัญโดยสรุป
๑) ใหยกเลิกกฎหมาย ดังนี้ (มาตรา ๓)   

(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ เฉพาะในสวนที่
เกีย่วกบัการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

(๒) ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๕๗/๒๕๕๗ เรื่อง 
ใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลบังคับใชตอไป ลงวันที ่
๗ มถินุายน พทุธศกัราช ๒๕๕๗ เฉพาะในสวนทีเ่ก่ียวกับการไดมาซึง่สมาชกิวฒุสิภา

๒) บทนิยาม (มาตรา ๔)
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการการเลือกตัง้ตามกฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบ

รฐัธรรมนญูวาดวยคณะกรรมการการเลอืกตัง้ และใหหมายความรวมถงึประธานกรรมการ
การเลือกตั้งดวย

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

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
   วาดวยการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 • ใหไว ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 • ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑
    เลม ๑๓๕ ตอนที่ ๖๘ ก หนา ๑
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๑๑๘ จุลนิติ

“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง

“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง

“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา พนักงานหรือลูกจางของสํานักงาน 
และใหหมายความรวมถึงขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ 
หรอืผูซึง่คณะกรรมการ กรรมการ หรอืผูอาํนวยการการเลอืก แตงตัง้หรอืมอบหมาย
ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย

“ผูสมัคร” หมายความวา ผูสมัครรับเลือกเปนสมาชิกวุฒิสภา
“วันเลือก” หมายความวา วันท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนดใหเปน

วนัเลอืกสมาชกิวฒุสิภาระดบัอาํเภอ ระดับจงัหวดั หรอืระดับประเทศ แลวแตกรณี
“ผูอาํนวยการการเลอืก” หมายความวา ผูอาํนวยการการเลอืกระดบัอาํเภอ 

ผูอาํนวยการการเลือกระดบัจังหวดั หรือผูอาํนวยการการเลือกระดบัประเทศ แลวแตกรณี
“สถานที่เลือก” หมายความวา สถานที่ที่ผูอํานวยการการเลือกกําหนด

ใหเปนสถานที่เลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอําเภอ ระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ 
แลวแตกรณี

“จังหวัด” หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานครดวย
“อําเภอ”  หมายความรวมถึงเขตดวย
“ศาลากลางจงัหวัด” หมายความรวมถึงศาลาวาการกรงุเทพมหานครดวย
“ที่วาการอําเภอ” หมายความรวมถึงสํานักงานเขตดวย
“ผูสูงอายุ” หมายความวา ผูมีอายุตั้งแตหกสิบปขึ้นไป

๓) ผูรักษาการตามกฎหมาย 
ให “ประธานกรรมการการเลือกต้ัง” รักษาการตามกฎหมายนี้ และ

กาํหนดใหคณะกรรมการการเลือกต้ังมีอาํนาจวางระเบยีบเก่ียวกับการปฏิบตัหินาท่ี
ของผูดําเนินการเกี่ยวกับการเลือก รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑและวิธีการอื่นใด
ที่จาํเปนไดเทาท่ีไมขดัหรือแยงหรอืท่ีมไิดมบีญัญัตไิวแลวเปนการเฉพาะในกฎหมายนี้ 
(มาตรา ๖ และมาตรา ๙)

๔) ผูสมัครและการสมัครรับเลือก (หมวด ๑, มาตรา ๑๐ ถึงมาตรา ๒๓)
๔.๑) การแบงกลุมในการสมัคร 

กฎหมายได กําหนดให  “วุฒิสภา” ประกอบดวยสมาชิก
จาํนวน ๒๐๐ คน ซึง่มาจากการเลือกกันเองของบุคคลซ่ึงมีความรู ความเช่ียวชาญ
ประสบการณ อาชีพ ลักษณะหรือประโยชนรวมกัน หรือทํางานหรือเคยทํางาน
ดานตาง ๆ ที่หลากหลายของสังคมในแตละกลุม ดังตอไปนี้
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๑๑๙จุลนิติ

(๑) กลุมการบริหารราชการแผนดินและความมั่นคง อันไดแก
ผูเคยเปนขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน

(๒) กลุมกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม อันไดแกผูเปนหรือ
เคยเปนผูพพิากษา ตลุาการ อยัการ ตาํรวจ ผูประกอบวชิาชพีดานกฎหมาย หรอือืน่ ๆ  
ในทํานองเดียวกัน

(๓) กลุมการศกึษา อนัไดแกผูเปนหรอืเคยเปนคร ูอาจารย นกัวจิยั 
ผูบริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน

(๔) กลุมการสาธารณสุข อนัไดแกผูเปนหรอืเคยเปนแพทยทกุประเภท 
เทคนคิการแพทย สาธารณสขุ พยาบาล เภสชักร หรอือืน่ ๆ ในทาํนองเดยีวกนั

(๕) กลุมอาชีพทํานา ปลกูพชืลมลกุ หรอือืน่ ๆ  ในทาํนองเดยีวกนั
(๖) กลุมอาชพีทาํสวน ปาไม ปศสุตัว ประมง หรอือืน่ ๆ  ในทาํนองเดยีวกนั
(๗) กลุมพนักงานหรือลูกจางของบุคคลซึ่งมิใชสวนราชการหรือ

หนวยงานของรัฐ ผูใชแรงงานหรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๘) กลุมผูประกอบอาชพีดานสิง่แวดลอม ผงัเมอืง อสงัหารมิทรพัย

และสาธารณูปโภค ทรพัยากรธรรมชาติ พลงังาน หรอือืน่ ๆ  ในทํานองเดียวกัน
(๙) กลุมผูประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดยอมตามกฎหมาย

วาดวยการนั้น หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๑๐) กลุมผูประกอบกิจการอื่นนอกจากกิจการตาม (๙)
(๑๑) กลุมผูประกอบธุรกิจหรืออาชีพดานการทองเที่ยว อันไดแก

ผูประกอบธุรกิจทองเที่ยว มัคคุเทศก ผูประกอบกิจการหรือพนักงานโรงแรม 
หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน

(๑๒) กลุมผูประกอบอุตสาหกรรม หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๑๓) กลุมผูประกอบอาชพีดานวทิยาศาสตร เทคโนโลยี การสือ่สาร 

การพฒันานวตักรรม หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๑๔) กลุมสตรี
(๑๕) กลุ มผู สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ มชาติพันธุ  

กลุมอัตลักษณอื่น หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๑๖) กลุมศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา 

หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๑๗) กลุมประชาสังคม กลุมองคกรสาธารณประโยชน หรอือืน่ ๆ  

ในทํานองเดียวกัน
(๑๘) กลุมสื่อสารมวลชน ผูสรางสรรควรรณกรรม หรืออื่น ๆ 

ในทํานองเดียวกัน
(๑๙) กลุมผูประกอบวิชาชีพ ผูประกอบอาชีพอิสระ หรืออื่น ๆ 

  ในทํานองเดียวกัน
(๒๐) กลุมอื่น ๆ (มาตรา ๑๑)
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๔.๒) การสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา 
กฎหมายกําหนดใหการเลือกสมาชิกวุฒิสภานั้นใหตราเปน

พระราชกฤษฎีกา โดยใหคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศราชกิจจานุเบกษา
เพื่อกําหนดวันรับสมัครรับเลือก และวันเลือกในระดับอําเภอ๑  ระดับจังหวัด 
และระดับประเทศ ซึ่งในการกําหนดวันเลือกในแต ละระดับนั้นต องกําหนด
เปนวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร โดยผูสมัครรับเลือกเปนสมาชิกวุฒิสภาตอง
มคีณุสมบัตแิละไมมลีกัษณะตองหามตามทีก่าํหนดไวในมาตรา ๑๓๒ และมาตรา ๑๔๓  
พรอมกบัตองยืน่ใบสมคัรดวยตนเอง และมสีทิธสิมคัรไดเพยีงกลุมเดยีวและอาํเภอเดยีว 
ซึง่เมื่อไดยื่นใบสมัครแลวก็จะถอนการสมัครมิได (มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๕)

๑การเลือกในระดับอําเภอใหกระทําได แมจะไมมีผูสมัครครบทั้ง ๒๐ กลุมก็ตาม.
๒มาตรา ๑๓  ผูสมัครตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไมตํ่ากวาสี่สิบปในวันสมัครรับเลือก
(๓) มีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ หรือทํางานในดานที่สมัครไมนอยกวาสิบป
(๔) ผูสมัครตองมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ดวย

(ก) เปนบุคคลซึ่งเกิดในอําเภอที่สมัครรับเลือก
(ข) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในอําเภอที่สมัครรับเลือกมาแลวเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสองปนับถึงวันสมัครรับเลือก
(ค) ทํางานอยูในอําเภอที่สมัครรับเลือกมาแลวเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสองปนับถึงวันสมัครรับเลือก
(ง) เคยทํางานหรือเคยมีชื่ออยูในทะเบียนบานอยูในอําเภอท่ีสมัครรับเลือก แลวแตกรณี เปนเวลาติดตอกัน

ไมนอยกวาสองป
(จ) เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยูในอําเภอที่สมัครรับเลือกเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสองปการศึกษา

ความใน (๓) ไมใชบังคับแกสตรี ผูสูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุมชาติพันธุ และกลุมอัตลักษณอื่น ซึ่งสมัครในกลุม
ตามมาตรา ๑๑ (๑๔) และ (๑๕)

๓มาตรา ๑๔  ผูสมัครตองไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) ติดยาเสพติดใหโทษ
(๒) เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต
(๓) เปนเจาของหรือผูถือหุนในกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนใด ๆ
(๔) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๕) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไมวาคดีนั้นจะถึงที่สุดแลวหรือไม
(๖) วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๗) อยูระหวางถูกระงับการใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
(๘) ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล
(๙) เคยไดรับโทษจําคุกโดยไดพนโทษมายังไมถึงสิบปนับถึงวันเลือกในระดับอําเภอ เวนแตในความผิดอันไดกระทํา

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๐) เคยถูกส่ังใหพนจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตตอหนาที่หรือถือวากระทําการทุจริตหรือ

ประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๑๑) เคยตองคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลอันถึงที่สุดใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะรํ่ารวยผิดปกติ หรือเคยตอง

คําพิพากษาอันถึงที่สุดใหลงโทษจําคุกเพราะกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
(๑๒) เคยตองคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดวากระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการหรือตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรม หรือ

กระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยความผิดของพนักงานในองคการหรือหนวยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่กระทํา
โดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายวาดวยการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชนกฎหมายวาดวยยาเสพติด
ในความผิดฐานเปนผูผลิต นําเขา สงออก หรือผูคา กฎหมายวาดวยการพนันในความผิดฐานเปนเจามือหรือเจาสํานัก กฎหมายวาดวย
การปองกันและปราบปรามการคามนุษย หรือกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๑๒๑จุลนิติ

ทั้งนี้ ในกรณีมีเหตุจําเปนเฉพาะพ้ืนที่ทําใหไมสามารถดําเนินการ
รับสมัครภายในระยะเวลาหรือในวันที่กําหนดเพราะเหตุจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย 
เหตุสดุวิสยั หรือเหตุจาํเปนอืน่ใด ใหคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดให
ดาํเนนิการรับสมัครโดยวิธีการอื่น หรือจะกําหนดวันรับสมัครเพิ่มเติมก็ได 
(มาตรา ๑๗)         

๔.๓) บทตองหามในการเปดเผยรายชื่อผูสมัครและจํานวนผูสมัคร
ในแตละกลุม 

 กฎหมายกําหนดหามมิใหคณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาที่
เปดเผยรายชื่อผูสมัครและจํานวนผูสมัครในแตละกลุมจนกวาจะพนระยะ
เวลารับสมัคร เวนแตเปนการตรวจสอบขอมูลเก่ียวกับผูสมัคร ไมวาจะเปน
การตรวจสอบภายในสาํนกังานหรอืมอบหมายใหหนวยงานอืน่ของรฐัเปนผูตรวจสอบ 
แตไมวาในกรณีใด หามมิใหเปดเผยหรือทําดวยประการใด ๆ ใหบุคคลอื่น
ซึ่งไมมีหนาที่ตรวจสอบดังกลาวลวงรูรายช่ือหรือจํานวนผูสมัครในแตละกลุม
จนกวาจะพนระยะเวลารับสมัคร (มาตรา ๑๘)

(๑๓) เคยตองคําพิพากษาอันถึงที่สุดวากระทําการอันเปนการทุจริตในการเลือกตั้ง
(๑๔) อยูในระหวางตองหามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมือง
(๑๕) เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเปนเจาหนาที่อื่นของรัฐ
(๑๖) เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ
(๑๗) เคยพนจากตาํแหนงเพราะศาลรัฐธรรมนญูวนิจิฉยัวามีการเสนอ การแปรญตัต ิหรอืการกระทําดวยประการใด ๆ  ทีม่ผีล

ใหสมาชกิสภาผูแทนราษฎร สมาชกิวฒุสิภา หรอืกรรมาธิการมสีวนไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในการใชงบประมาณรายจาย
(๑๘) เคยพนจากตําแหนงเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีคําพิพากษาวา

เปนผูมีพฤติการณร่ํารวยผิดปกติ หรือกระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ หรือจงใจปฏิบัติหนาที่หรือใชอํานาจขัดตอบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง

(๑๙) เปนขาราชการ
(๒๐) เปนหรือเคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เวนแตไดพนจากการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาแลวไมนอยกวาหาป

นับถึงวันสมัครรับเลือก
(๒๑) เปนสมาชิกพรรคการเมือง
(๒๒) เปนหรือเคยเปนผูดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมือง เวนแตไดพนจากการดํารงตําแหนงในพรรคการเมืองมาแลว

ไมนอยกวาหาปนับถึงวันสมัครรับเลือก
(๒๓) เปนหรือเคยเปนรัฐมนตรี เวนแตไดพนจากการเปนรัฐมนตรีมาแลวไมนอยกวาหาปนับถึงวันสมัครรับเลือก
(๒๔) เปนหรือเคยเปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน เวนแตไดพนจากการเปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร

ทองถิ่นมาแลวไมนอยกวาหาปนับถึงวันสมัครรับเลือก
(๒๕) เปนบุพการ ีคูสมรส หรอืบตุรของผูดาํรงตาํแหนงสมาชกิสภาผูแทนราษฎร สมาชกิวฒุสิภา ขาราชการการเมอืง สมาชกิ

สภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน ผูสมัครรับเลือกเปนสมาชิกวุฒิสภาในคราวเดียวกัน หรือผูดํารงตําแหนงใดในศาลรัฐธรรมนูญหรือ
องคกรอิสระ

(๒๖) เคยเปนสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ.
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๔.๔) การไมรบัสมคัร หรอืการลบช่ือผูนัน้ออกจากบัญชรีายชือ่ผูสมคัร 
ในกรณีที่ความปรากฏตอผูอํานวยการการเลือกระดับอําเภอ 

ไมวาดวยเหตุใดวาผู สมัครผู ใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามหรือ
สมัครมากกวา ๑ กลุมหรือ ๑ อําเภอ หรือแสดงขอมูลในใบสมัครหรือเอกสาร
หรอืหลกัฐานประกอบการสมัครอนัเปนเทจ็ ใหผูอาํนวยการการเลือกระดบัอําเภอ
สั่งไมรับสมัคร ในกรณีที่รับสมัครไวแลว ใหการสมัครของผูนั้นเปนโมฆะ และ
ใหผูอํานวยการการเลือกซ่ึงพบเห็นดังกลาวส่ังลบชื่อผูนั้นออกจากบัญชีรายชื่อ
ผูสมคัร๔  แลวรายงานใหคณะกรรมการทราบ แตในกรณทีีค่วามดงักลาวปรากฏขึน้
ในระหวางการดําเนินการเลือกไมวาระดับใดกอนประกาศผลการเลือก ใหถือวา
ผู สมัครผู นั้นกระทําการเพื่อใหการเลือกมิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม 
และใหคณะกรรมการการเลือกต้ังสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกต้ังของผูนั้นไวเปน
การช่ัวคราวเปนเวลาไมเกิน ๑ ป สวนการดําเนินการเก่ียวกับการเลือกใหเปนไป
ตามทีค่ณะกรรมการการเลือกต้ังกาํหนดตามท่ีเหน็สมควร โดยคาํสัง่และการกําหนด
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งใหเปนท่ีสุด และเม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มคีาํส่ังแลว กฎหมายใหยืน่คํารองตอศาลฎกีาเพือ่ส่ังใหเพิกถอนสทิธิสมัครรับเลือกต้ัง
ของผูนั้น (มาตรา ๒๐)  

๔.๕) สทิธยิืน่คาํรองคัดคานตอศาลฎีกากรณีการไมรบัสมัครหรอืสัง่ลบ
ชือ่ออกจากบัญชผีูสมคัร

(๑) ระดับอําเภอ ในกรณีที่ผูอํานวยการการเลือกระดับอําเภอ
สั่งไมรับสมัครผูใดหรือสั่งลบช่ือผูสมัครผูใด ใหผู นั้นมีสิทธิยื่นคํารองคัดคาน
ตอศาลฎีกาภายใน ๓ วันนับแตวันที่ประกาศบัญชีรายช่ือผู สมัครหรือ
วันท่ีผู อํานวยการการเลือกส่ังลบชื่อ แลวแตกรณี โดยกฎหมายกําหนดให
ศาลฎีกาดําเนินการพิจารณาและมีคําวินิจฉัยใหแลวเสร็จกอนวันเลือกไมนอยกวา 
๑ วัน ซึ่งเมื่อถึงวันเลือก ถาศาลฎีกายังมิไดวินิจฉัยใหดําเนินการเลือกตอไป โดย
ใหถอืวามผีูสมคัรเพียงเทาทีป่รากฏตามบญัชรีายช่ือผูสมคัรทีผู่อาํนวยการการเลอืก
ระดับอาํเภอประกาศ ในกรณเีชนนี ้คาํวินจิฉยัของศาลฎีกาไมมผีลกระทบตอการเลอืก
ที่ดําเนินการไปแลว (มาตรา ๒๒)  

(๒) ระดับจังหวัดหรือระดับประเทศ ในกรณีที่ผู สมัครซึ่งถูก
ลบชื่อออกจากบัญชีรายช่ือผูสมัครกอนการดําเนินการเลือกในระดับจังหวัดหรือ
ระดับประเทศ ใหผู นั้นมีสิทธิยื่นคํารองคัดคานตอศาลฎีกาภายใน ๓ วัน
นับแตวันที่ผู อํานวยการการเลือกส่ังลบชื่อ โดยกฎหมายกําหนดใหศาลฎีกา
ดําเนินการพิจารณาและมีคําวินิจฉัยใหแลวเสร็จกอนวันเลือกไมนอยกวา ๑ วัน 

๔โดยผูถกูลบชือ่นัน้จะไมมสีทิธเิลอืกและไมมสีทิธิไดรบัเลอืก แตไมมผีลกระทบตอการรบัสมัครหรอืการเลอืกทีไ่ดดาํเนนิการไปแลว. 
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๑๒๓จุลนิติ

ซึ่งเมื่อถึงวันเลือก ถาศาลฎีกายังมิไดวินิจฉัยใหดําเนินการเลือกตอไป โดยใหถือวา
มีผูสมัครเพียงเทาที่ปรากฏตามบัญชีรายชื่อผูสมัครที่ผูอํานวยการการเลือกระดับ
อําเภอประกาศ ในกรณีเชนนี้ คําวินิจฉัยของศาลฎีกาไมมีผลกระทบตอการเลือก
ที่ดําเนินการไปแลว (มาตรา ๒๓)  

๔.๖) การประกาศบัญชีรายชื่อผูสมัคร 
กฎหมายกําหนดใหภายใน ๕ วนันบัแตวนัสิน้สดุระยะเวลารบัสมคัร

ใหผูอํานวยการการเลือกระดับอําเภอประกาศบัญชีรายชื่อผูสมัครซึ่งมีคุณสมบัติ
และไมมลัีกษณะตองหามแยกเปนรายกลุมทกุกลุมในเขตอําเภอ โดยอยางนอยตองระบุ
อาชีพและอายุของผูสมคัรเพ่ือใหประชาชนทราบเปนการท่ัวไป และใหประกาศไว 
ณ สาํนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ศาลากลางจังหวัด และ
ที่วาการอําเภอดวย (มาตรา ๒๑)

๕) ผูดําเนินการเกี่ยวกับการเลือก (หมวด ๒, มาตรา ๒๔ ถึงมาตรา ๓๒)
๕.๑) คณะกรรมการระดับประเทศ คณะกรรมการระดับจังหวัด และ

คณะกรรมการระดับอําเภอ
ในการดําเนินการเก่ียวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา กฎหมาย

กาํหนดใหม ี“คณะกรรมการระดบัประเทศ” “คณะกรรมการระดบัจงัหวดั”และ 
“คณะกรรมการระดับอําเภอ” เพ่ือทําหนาที่ชวยเหลือการปฏิบัติงาน แนะนํา 
อาํนวยความสะดวก และรายงานปญหาหรืออุปสรรคเก่ียวกับการเลือกสมาชิกวฒุสิภา
ตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดังตอไปนี้ 

(๑) คณะกรรมการระดบัประเทศ โดยใหคณะกรรมการการเลอืกตัง้
ปฏบิตัหินาทีเ่ปนคณะกรรมการระดับประเทศ

(๒) คณะกรรมการระดับจังหวัด ประกอบดวย ผูวาราชการ
จังหวัดสําหรับจังหวัดอื่น และปลัดกรุงเทพมหานครสําหรับกรุงเทพมหานคร 
เปนประธาน หวัหนาสวนราชการประจาํจงัหวัดหรือบคุลากรในสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ จํานวน ๓ คน เปนกรรมการโดยตําแหนง ผูทรงคุณวุฒิในเขตจังหวัด
ซึ่งมิไดเปนเจาหนาที่ของรัฐและมิไดเปนสมาชิกหรือเจาหนาที่ของพรรคการเมือง 
หรือเปนผูสมัคร หรือมีบุพการี บุตร คูสมรส หรือญาติ เปนผูสมัครรับเลือก
ในเขตจังหวัดนั้น จํานวน ๒ คน เปนกรรมการ และใหผูอํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัด เปนกรรมการและเลขานุการ  

(๓) คณะกรรมการระดับอําเภอ ประกอบดวย นายอําเภอ 
เปนประธาน หัวหนาสวนราชการประจําอําเภอ จํานวน ๓ คน เปนกรรมการโดย
ตาํแหนง ผูทรงคณุวฒุใินเขตอาํเภอซึง่มไิดเปนเจาหนาทีข่องรฐัและมไิดเปนสมาชกิ
หรือเจาหนาที่ของพรรคการเมือง หรือเปนผูสมัคร หรือมีบุพการี บุตร คูสมรส 
หรือญาติ เปนผูสมัครรับเลือกในเขตอําเภอน้ัน จํานวน ๒ คน เปนกรรมการ 
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๑๒๔ จุลนิติ

และเจาหนาทีข่องสํานกังานหรอืขาราชการประจําอาํเภอซ่ึงผูอาํนวยการการเลอืกตัง้
ประจาํจังหวัดแตงตั้ง เปนกรรมการและเลขานุการ 

ผูเปนกรรมการโดยตําแหนงหรอืหวัหนาสวนราชการหรือบุคลากร
ในสถาบันอดุมศกึษาของรฐัตาม (๒) หรอื (๓) แลวแตกรณี ตองไมเปนผูมีบุพการี 
บุตร คูสมรส หรือญาติ เปนผูสมัครรับเลือกในเขตจังหวัดหรืออําเภอนั้น โดยใน
กรณีที่ความปรากฏตอคณะกรรมการการเลอืกตัง้วา กรรมการตาม (๒) หรือ (๓) 
ผูใดมีกรณีดังกลาวหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะทําใหการเลือกไมเปนไปโดยสุจริต
หรือเท่ียงธรรม ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจแตงตั้งผูดํารงตําแหนงอื่น
หรือบุคคลอื่นเปนกรรมการแทนไดตามที่เห็นสมควร (มาตรา ๒๔)

๕.๒ ผูอํานวยการการเลือก
กําหนดใหมีผูอํานวยการการเลือก โดยใหเลขาธิการคณะกรรมการ

การเลือกตั้ ง เป นผู อํ านวยการการเลือกระดับประเทศ  ผู อํ านวยการ
การเลือกต้ังประจําจังหวัดเปนผูอํานวยการการเลือกระดับจังหวัด และให
เจาหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังหรือขาราชการประจํา
อําเภอซึ่งผู อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดแตงต้ังเปนผู อํานวยการ
การเลือกระดับอําเภอ โดยในการดําเนินการใหมีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับ
อําเภอน้ัน กฎหมายกําหนดใหผู อํานวยการการเลือกระดับอําเภอมีหนาที่
และอํานาจจัดใหมีสถานท่ีรับสมัครและสถานที่เลือกในเขตอําเภอ จัดใหมี
การรับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูสมัคร จัดทําบัญชี
รายชื่อผูสมัคร จัดทําเอกสารหรือขอมูลแนะนําตัวของผูสมัคร ควบคุมการเลือก 
การนับคะแนน และการรายงานผลการนับคะแนน ประกาศรายช่ือผูไดรับเลือก
ในระดับอําเภอ และสงบัญชีรายช่ือของผู ไดรับเลือกพรอมท้ังเอกสารหรือ
ขอมูลไปยังผูอํานวยการการเลือกระดับจังหวัด รวมทั้งบันทึกภาพและเสียงของ
กระบวนการเลือกไวเปนหลักฐาน และกฎหมายกไ็ดกาํหนดใหผูอาํนวยการการเลือก
ระดับจังหวัดและผูอํานวยการการเลือกระดับประเทศ มีหนาท่ีและอํานาจ
เชนเดยีวกบัผูอาํนวยการการเลอืกระดับอาํเภอ เวนแตในเร่ืองจดัใหมกีารรับสมคัร 
ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูสมัครที่เปนหนาที่และอํานาจของ
ผูอาํนวยการการเลือกระดับอาํเภอโดยเฉพาะ (มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ 
และมาตรา ๓๐)  

๕.๓) บทตองหามในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่
กฎหมายไดกําหนดหามมิใหกรรมการการเลือกต้ัง เลขาธิการ

คณะกรรมการการเลือกตัง้ ผูตรวจการเลือกตัง้ ประธานและกรรมการในคณะกรรมการ
ระดับจังหวัดหรือในคณะกรรมการระดับอําเภอ ผูอํานวยการการเลือก หรือ
พนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายนี้ หลีกเล่ียงไมปฏิบัติตามหนาที่ 
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๑๒๕จุลนิติ

ทุจริตตอหนาที่หรือกระทําการอื่นใดอันเปนการขัดขวางมิใหการเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบยีบ ประกาศ หรอืคาํสัง่ของคณะกรรมการการเลอืกตัง้ คณะกรรมการ
ระดับจังหวดั คณะกรรมการระดับอําเภอ ผูอาํนวยการการเลือก หรอืคําสัง่ของศาล
อันเกี่ยวกับการเลือกตามกฎหมายนี้ แตหากบุคคลดังกลาวซ่ึงปฏิบัติหนาที่ตาม
กฎหมายนี้ หรือกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งของคณะกรรมการ หรือ
ปฏิบัติตามคําสั่งของศาลอันเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ไดกระทําโดยสุจริต ยอมไดรับ
ความคุมครองไมตองรับผิดทั้งทางแพง ทางอาญา หรือทางปกครอง (มาตรา ๓๒)

๖) การเลือก (หมวด ๓, มาตรา ๓๓ ถึงมาตรา ๕๗)
๖.๑) กระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา

กฎหมายไดกําหนดใหการเลือกสมาชิกวุฒิสภานั้นใหใชวิธี
ลงคะแนนลบัตามวธิกีารทีก่าํหนดไวในกฎหมายนี ้ซึง่ผูสมคัรอาจแนะนาํตวัไดตาม
วธิกีารและเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการการเลอืกตัง้กาํหนด ซึง่วธิกีารเลอืกสมาชกิวฒุสิภา
แบงออกเปน ๓ ลาํดบัดวยกนั ไดแก ระดบัอาํเภอ ระดบัจงัหวดัและระดบัประเทศ ดงันี้ 

ก. การเลือกระดับอําเภอ (มาตรา ๔๐)
เมือ่ผูสมคัรมาครบหรอืพนเวลาแลว ใหผูอาํนวยการการเลอืกระดบั

อําเภอจัดใหผูสมัครแตละกลุมรวมอยูในกลุมเดียวกัน ณ สถานท่ีที่ผูอํานวยการ
การเลือกระดับอําเภอกําหนด โดยใหผูสมัครแตละกลุมลงคะแนนเลือกบุคคล
ในกลุมเดียวกันไดไมเกิน ๒ คน โดยจะลงคะแนนเลือกตนเองก็ได แตจะ
ลงคะแนนใหบคุคลใดเกิน ๑ คะแนนมิได เมือ่การลงคะแนนของกลุมใดแลวเสรจ็ 
ใหผูอํานวยการการเลือกระดับอําเภอดําเนินการใหมีการนับคะแนนของกลุมนั้น
โดยเปดเผย ใหผูซึ่งไดคะแนนสูงสุดเรียงตามลําดับ ๑ - ๕ เปนผูไดรับเลือก
ขัน้ตนของแตละกลุม โดยในกรณทีีก่ลุมใดมผีูสมคัรไมเกนิ ๕ คน หรอืมีผูมารายงาน
ตัวไมเกิน ๕ คน ใหผูสมัครกลุมนั้นไมตองดําเนินการเลือกกันเอง โดยใหถือวา
ผูสมัครทุกคนซึ่งมารายงานตัวในกลุมนั้นเปนผูไดรับเลือกขั้นตนสําหรับกลุมนั้น

หลังจากนัน้ ใหจัดใหมีการแบงสายออกเปนสายไมเกิน ๔ สาย 
แตละสายประกอบดวยจํานวนกลุมเทากันเวนแตจะแบงใหเทากันไมได ใหแบง
ใหแตละสายมีจํานวนกลุมใกลเคียงกันมากที่สุด และในแตละสายตองมีกลุ ม
ไมเกิน ๕ กลุมแตตองไมนอยกวา ๓ กลุม โดยใหผูไดรับเลือกขั้นตนของ
แตละกลุมเลอืกผูไดรบัเลอืกขัน้ตนในกลุมอืน่ท่ีอยูในสายเดยีวกนั โดยแตละคน
มีสิทธิเลือกผู ได รับเลือกขั้นตนในกลุ มอื่นแตละกลุ มในสายเดียวกันได
กลุมละ ๑ คน ในชั้นนี้ผูไดรับเลือกขั้นตนในกลุมเดียวกันจะเลือกกันเองหรือ
เลือกตนเองมิได 

117-139-MAC6.indd   125117-139-MAC6.indd   125 11/20/18   3:44 PM11/20/18   3:44 PM

creo




พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๑๒๖ จุลนิติ

ใหผูอาํนวยการการเลอืกระดับอาํเภอดําเนนิการใหมกีารนับคะแนน
โดยเปดเผย ใหผูไดรับคะแนนสูงสุด ๑ - ๓ ของแตละกลุมเปนผูไดรับเลือก
ระดบัอําเภอสําหรบักลุมน้ัน แลวใหผูอาํนวยการการเลอืกระดบัอาํเภอสงบญัชรีายช่ือ
ผูไดรบัเลือกดังกลาว ใหผูอํานวยการการเลือกระดับจังหวัดพรอมดวยเอกสารหรือ
ขอมูลภายในวันถัดจากวันเลือกระดับอําเภอเพื่อดําเนินการตอไป 

ข. การเลือกระดับจังหวัด (มาตรา ๔๑)
เมือ่ผูไดรบัเลือกระดบัอาํเภอมาครบหรือพนเวลาแลว ใหผูอาํนวยการ

การเลือกระดับจังหวัดจัดใหผู ไดรับเลือกระดับอําเภอแตละกลุ มรวมอยูใน
กลุ มเดียวกัน ณ สถานท่ีที่ผู อํานวยการการเลือกระดับจังหวัดกําหนด โดย
ใหผูไดรับเลือกระดับอําเภอแตละกลุมลงคะแนนเลือกบุคคลในกลุมเดียวกันได
ไมเกนิ ๒ คน โดยจะลงคะแนนเลอืกตนเองกไ็ด แตจะลงคะแนนใหบคุคลใดเกนิ
๑ คะแนนมิได เม่ือการลงคะแนนของกลุมใดแลวเสร็จ ใหผูอํานวยการการเลือก
ระดับจังหวัดดําเนินการใหมีการนับคะแนนของกลุมนั้นโดยเปดเผย ใหผู ซึ่ง
ไดคะแนนสูงสุดเรียงตามลําดับ ๑ - ๕ เปนผูไดรับเลือกขั้นตนของแตละกลุม 
โดยในกรณทีีก่ลุมใดมผีูไดรบัเลอืกระดบัอาํเภอรวมกนัแลวไมเกิน ๕ คน หรอืมผีูมา
รายงานตวัไมเกนิ ๕ คน ใหผูไดรบัเลือกระดับอาํเภอกลุมนัน้ไมตองดําเนินการเลอืกกันเอง 
โดยใหถอืวาผูไดรบัเลอืกระดับอําเภอทุกคนซึง่มารายงานตวัในกลุมน้ันเปนผูไดรบัเลอืก
ขั้นตนสําหรับกลุมนั้น

หลังจากนั้น ใหจัดใหมีการแบงสายออกเปนสายไมเกิน ๔ สาย 
แตละสายประกอบดวยจํานวนกลุ มเทากัน เวนแตจะแบงใหเทากันไมได 
ใหแบงใหแตละสายมีจํานวนกลุมใกลเคียงกันมากที่สุด และในแตละสาย
ตองมีกลุมไมเกิน ๕ กลุมแตตองไมนอยกวา ๓ กลุม โดยใหผูไดรับเลือกขั้นตน
ของแตละกลุมเลือกผูสมัครในกลุมอื่นที่อยูในสายเดียวกัน โดยแตละคนมีสิทธิ
เลอืกผูสมคัรในกลุมอืน่แตละกลุมในสายเดียวกันไดกลุมละ ๑ คน ในช้ันนี ้ผูไดรบั
เลือกขั้นตนในกลุมเดียวกันจะเลือกกันเองหรือเลือกตนเองมิได

ใหผูอาํนวยการการเลือกระดับจังหวดัดําเนินการใหมกีารนับคะแนน
โดยเปดเผย ใหผูไดรบัคะแนนสูงสุด ๑ – ๒ ของแตละกลุมเปนผูไดรบัเลือกระดับ
จังหวัดสําหรับกลุมนั้น เพื่อใหผูอํานวยการการเลือกระดับจังหวัดสงบัญชีรายชื่อ
ผูไดรับเลือกดังกลาว ใหผูอํานวยการการเลือกระดับประเทศพรอมดวยเอกสาร
หรือขอมูลภายในวันถัดจากวันเลือกระดับจงัหวัดเพื่อดําเนินการตอไป

ค. การเลือกระดับประเทศ (มาตรา ๔๒)
เมื่อผู  ได รับเลือกระดับจังหวัดมาครบหรือพนเวลาแลว ให

 ผูอาํนวยการการเลือกระดับประเทศจัดใหผูไดรับเลือกระดับจังหวัดแตละกลุม
 รวมอยูในกลุมเดียวกัน ณ สถานที่ที่ผูอํานวยการการเลือกระดับประเทศกําหนด 
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๑๒๗จุลนิติ

โดยใหผูไดรบัเลอืกระดบัจงัหวดัแตละกลุมลงคะแนนเลือกบคุคลในกลุมเดยีวกนัได
ไมเกิน ๑๐ คน โดยจะลงคะแนนเลือกตนเองก็ได แตจะลงคะแนนใหบุคคลใด
เกิน ๑ คะแนนมิได เม่ือการลงคะแนนของกลุมใดแลวเสร็จ ใหผูอํานวยการการเลือก
ระดบัประเทศดาํเนนิการนบัคะแนนของกลุมนัน้โดยเปดเผย ใหผูซึง่ไดคะแนนสงูสดุ
เรยีงตามลําดับ ๑ – ๔๐ เปนผูไดรับเลือกขั้นตนของแตละกลุม

หลงัจากนัน้ ใหจดัใหมกีารแบงสายออกเปนสายไมเกนิ ๔ สาย 
แตละสายประกอบดวยจํานวนกลุมเทากัน เวนแตจะแบงใหเทากันไมได ใหแบง
ใหแตละสายมีจํานวนกลุมใกลเคียงกันมากที่สุด และในแตละสายตองมีกลุม
ไมเกนิ ๕ กลุมแตตองไมนอยกวา ๓ กลุม โดยใหผูไดรบัเลอืกขัน้ตนของแตละกลุม
เลือกผูสมัครในกลุมอื่นที่อยูในสายเดียวกัน โดยแตละคนมสีทิธเิลอืกผูสมคัร
ในกลุมอืน่แตละกลุมในสายเดยีวกนัไดกลุมละไมเกนิ ๕ คน ผูไดรับเลือกขั้นตน
ในกลุมเดียวกันจะเลือกกันเองหรือเลือกตนเองมิได ใหผูอาํนวยการการเลอืก
ระดบัประเทศดําเนนิการนับคะแนนโดยเปดเผย แลวแจงผลการนับคะแนนให
คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับรายงานดังกลาวแลว
ใหรอไวไมนอยกวา ๕ วัน เมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาวแลว ถาคณะกรรมการ
การเลือกตั้งเห็นว าการเลือกเป นไปโดยถูกต อง สุจริต และเที่ยงธรรม 
ใหประกาศผลการเลือกในราชกิจจานุเบกษา โดยใหผู ไดรับคะแนนสูงสุด
ในแตละกลุมตั้งแตลําดับที่ ๑ – ๑๐ เปนผูไดรับเลือกเปนสมาชิกวุฒิสภา
จากกลุมนั้น และผูไดรับคะแนนลําดับที่ ๑๑ – ๑๕ ของแตละกลุมอยูในบัญชี
สํารองของกลุมนั้น และแจงใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบ

๖.๒) บทตองหามในระหวางการดําเนินการเลือก
ในระหวางการดําเนินการเลือกหามผูใดซึ่งมิใชผูสมัครเขาไปใน

สถานที่เลือก เวนแตจะเปนผูซ่ึงมีหนาที่เก่ียวกับการเลือก หรือผูซึ่งไดรับ
อนุญาตจากกรรมการ ผูอํานวยการการเลือกระดับประเทศ ผูอํานวยการ
การเลอืกระดบัจงัหวดั หรอืผูอาํนวยการการเลอืกระดบัอาํเภอ แลวแตกรณ ีและ
เมื่อประกาศผลการนับคะแนนแลว ผูสมัครหรือผูไดรับเลือกขั้นตนซึ่งไมมีสิทธิ
ที่จะเลือกหรือไดรับเลือกตองออกจากสถานท่ีเลือก และยังไดกําหนดหามมิให
ผูสมคัรผูใดนาํเขาไปหรอืใชเครือ่งมอืหรอือปุกรณใด ๆ  ทีอ่าจใชเพือ่ตดิตอสือ่สาร
หรือเพือ่บันทึกภาพหรอืเสยีง หรอือปุกรณอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการกาํหนด
ในสถานที่เลือก รวมทั้งบริเวณโดยรอบสถานท่ีเลือกตามท่ีผู อาํนวยการ
การเลอืกระดบัประเทศ ผูอาํนวยการการเลอืกระดบัจงัหวดั หรอืผูอาํนวยการการเลอืก
ระดบัอาํเภอ แลวแตกรณ ีกาํหนด เวนแตผูสมคัรซึง่เปนคนพกิารหรอืทุพพลภาพ 
และมคีวามจาํเปนตองใชเครือ่งมอืหรอือปุกรณดงักลาวเพือ่ประโยชนในการรบัรู
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๑๒๘ จุลนิติ

ขอมลูเกีย่วกบัการเลอืกหรือการลงคะแนนโดยไดรบัอนญุาตจากกรรมการ ผูอาํนวยการ
การเลือกระดับประเทศ ผูอํานวยการการเลือกระดับจังหวัด หรือผูอํานวยการ
การเลือกระดับอาํเภอ แลวแตกรณ ี(มาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘)

นอกจากนี้ กฎหมายยังไดกําหนดหามมิใหผู ใดกระทําการใด
อันเปนการขัดขวางหรือหนวงเหนี่ยวมิใหผูมีสิทธิเลือกเขาไป ณ สถานที่เลือก
หรือมิใหไปถึง ณ สถานที่เลือกภายในกําหนดเวลาที่จะเลือก (มาตรา ๓๙)

๖.๓) สิทธิยื่นคํารองตอศาลฎีกากรณีการเลือกต้ังเปนไปโดยไมชอบ
ดวยกฎหมาย

ในกรณทีีผู่สมคัรในระดบัอาํเภอ หรอืผูมสีทิธเิลอืกในระดบัจังหวดั 
หรือระดับประเทศ เห็นวาการดําเนินการเกี่ยวกับการเลือกของคณะกรรมการ
ผูอํานวยการการเลือก หรือพนักงานเจาหนาท่ีเปนไปโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
ใหผูนัน้มีสทิธิยืน่คํารองคดัคานตอศาลฎกีาภายใน ๓ วนันับแตวนัทีม่กีารออกคาํส่ัง 
โดยกฎหมายกําหนดใหศาลฎีกาดําเนินการพิจารณาและมีคําวินิจฉัยใหแลวเสร็จ
กอนวันเลือกไมนอยกวา ๑ วัน ซึ่งเม่ือถึงวันเลือกถาศาลฎีกายังมิไดวินิจฉัยให
ดําเนินการเลือกตอไป โดยใหถือวามีผูสมัครเพียงเทาท่ีปรากฏตามบัญชีรายช่ือ
ผูสมัครท่ีผูอํานวยการการเลือกระดับอําเภอประกาศ ในกรณีเชนน้ี คําวินิจฉัยของ
ศาลฎีกาไมมีผลกระทบตอการเลือกที่ดําเนินการไปแลว (มาตรา ๔๔)  

๖.๔) การเลื่อนและการลบรายชื่อบุคคลออกจากบัญชีสํารอง
(๑) ในกรณีที่ตําแหนงสมาชิกวุฒิสภากลุมใดมีไมครบจํานวน 

ไมวาเพราะเหตุตําแหนงวางลง หรือดวยเหตุอื่นใดอันมิใชเพราะเหตุถึงคราวออก
ตามอายุของวุฒิสภา ใหประธานวุฒิสภาประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลื่อนบุคคลในบัญชีสํารองของกลุมนั้นขึ้นดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาแทน
ตามลําดับ และใหผู นั้นอยูในตําแหนงไดเพียงเทาอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู 
ในระหวางที่บุคคลดังกลาวยังมิไดเขารับตําแหนง ใหวุฒิสภาประกอบดวยสมาชิก
วุฒิสภาเทาท่ีมีอยู แตในกรณีไมมีบุคคลในบัญชีสํารองของกลุมน้ันเหลืออยู
ไมวาดวยเหตุใด ใหประธานวุฒิสภาจับสลากวาจะเลื่อนบุคคลในบัญชีสํารอง
ในกลุมอื่นใดท่ียังมีผูอยูในบัญชีสํารองเหลืออยู แลวดําเนินการเล่ือนบุคคลน้ัน
ขึ้นดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาแทน การจับสลากดังกลาวใหมีผลเฉพาะ
การเล่ือนครั้งน้ัน และหากทุกกลุมไมมีรายช่ือบุคคลในบัญชีสํารองเหลืออยู
สําหรับการเล่ือนบุคคลข้ึนดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาแทนอีก ใหวุฒิสภา
ประกอบดวยสมาชิกวุฒิสภาเทาท่ีมีอยู แตในกรณีที่มีสมาชิกวุฒิสภาเหลืออยู
ไมถึงกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดและอายุของวุฒิสภาเหลืออยู
เกิน ๑ ป ใหดําเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาขึ้นแทนตําแหนงที่วางภายใน ๖๐ วัน
นับแตวันที่วุฒิสภามีสมาชิกเหลืออยูไมถึงกึ่งหนึ่ง ในกรณีเชนวานี้ ใหผูไดรับเลือก
ดังกลาวอยูในตาํแหนงไดเพียงเทาอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู (มาตรา ๔๕) 
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๑๒๙จุลนิติ

๒) ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังสั่งลบรายช่ือของบุคคลออก
จากบัญชีสํารอง เมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม หรือ
มีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาบุคคลในบัญชีสํารองกลุมใดกระทําการใดหรือรูเห็น
เปนใจดวยกบัการกระทาํใดของบคุคลอืน่ อนัทาํใหการเลอืกมไิดเปนไปโดยสจุรติ
หรอืเทีย่งธรรม หรอืศาลฎีกามคํีาพพิากษาวาเปนผูกระทําการอันเปนการทุจรติ
ในการเลือก (มาตรา ๔๖)

๖.๕) สทิธขิองคณะกรรมการการเลอืกตัง้ในการยืน่คาํรองตอศาลฎกีา
เพื่อสั่งใหเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

กฎหมายกาํหนดใหคณะกรรมการการเลอืกต้ังย่ืนคาํรองตอศาลฎกีา
เพื่อสั่งใหเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งได ในกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวา
บุคคลในบัญชีสํารองกลุมใดกระทําการใดหรือรูเห็นเปนใจดวยกับการกระทําใด
ของบุคคลอื่น อันทําใหการเลือกมิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม และในกรณี
ที่มีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาบุคคลในบัญชีสํารองผูใดลาออกโดยเจตนาเพื่อให
บุคคลในลําดับถัดลงไปไดรับเลื่อนขึ้นเปนสมาชิกวุฒิสภา หรือมีหลักฐานอันควร
เช่ือไดวาบุคคลในลําดับถัดไปหรือบุคคลอ่ืนใดไดให หรือสัญญาวาจะใหทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใดแกสมาชิกวุฒิสภาหรือบุคคลในบัญชีสํารองเพื่อลาออก 
(มาตรา ๔๗) 

๗) การควบคุมการเลอืกใหเปนไปโดยสจุรติและเท่ียงธรรม (หมวด ๔, มาตรา ๕๘ 
ถงึมาตรา ๖๓) 

กฎหมายไดกําหนดใหมีกระบวนการควบคุมตรวจสอบเกี่ยวกับการเลือก
ทัง้ในชัน้กอนประกาศผลการเลอืกและภายหลงัประกาศผลการเลอืก โดยใหหนาที่
และอํานาจแกคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้งแตละคน
ในการควบคุมการเลือกใหเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม รวมทั้งกําหนดใหสิทธิ
แกผูสมัครในการคัดคานการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ดังนี้

๗.๑) การสั่งใหเจาหนาท่ีของรัฐยุติหรือระงับการกระทําท่ีเห็นวาอาจ
เปนคุณหรือโทษแกผูสมัคร

ในกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้ง
คนหนึง่คนใดเห็นวามหีลกัฐานอันควรเช่ือไดวาเจาหนาท่ีของรฐัใชตําแหนงหนาที่
โดยมชิอบดวยกฎหมาย๕ กระทาํการใด ๆ เพือ่เปนคณุหรอืเปนโทษแกผูสมคัร 
ใหมีอํานาจสั่งใหเจาหนาที่ของรัฐยุติหรือระงับการกระทําดังกลาวไดและให 
คณะกรรมการการเลือกตั้งแจงใหผูบังคับบัญชาหรือผูมีหนาที่และอํานาจกํากับ

๕การใชตําแหนงหนาที่โดยมิชอบดวยกฎหมาย กฎหมายมิใหหมายความรวมถึงการปฏิบัติหนาที่ตามปกติที่พึงตองปฏิบัติ
ในตาํแหนงของเจาหนาทีข่องรฐันัน้ หรอืการแนะนาํหรอืชวยเหลอืในการดาํเนนิการทีเ่กีย่วของกบัการเลอืกของผูสมคัร โดยมไิดเก่ียวของ
กับการปฏิบัติหนาที่ แมวาการกระทําจะเปนคุณหรือเปนโทษแกผูสมัครใด.
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๑๓๐ จุลนิติ

ดูแลเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้น สั่งใหเจาหนาท่ีดังกลาวพนจากหนาท่ีเปนการชั่วคราว 
หรือส่ังใหประจํากระทรวง ทบวง กรม ศาลากลางจังหวัด หรือท่ีวาการอําเภอ 
ในเขตหรือนอกเขตจังหวัดหรืออําเภอ หรือหามเขาเขตจังหวัดหรืออําเภอใดก็ได 
(มาตรา ๕๘)

๗.๒) การสัง่ระงบั ยงัยัง้ แกไข เปลีย่นแปลง หรอืยกเลกิการเลอืก และ
สั่งใหดําเนินการเลือกใหม หรือนับคะแนนใหม

กอนประกาศผลการเลือก หากมีเหตุอันควรสงสัยวาการเลือก
มไิดเปนไปโดยสุจริตหรอืเท่ียงธรรม ใหคณะกรรมการการเลือกตัง้หรอืกรรมการ
การเลือกตั้งแตละคนซึ่งพบเห็นการกระทําความผิดมีอํานาจสั่งระงับ ยับยั้ง 
แกไข เปล่ียนแปลง หรือยกเลิกการเลือกและสั่งใหดําเนินการเลือกใหม หรือ
นับคะแนนใหม รวมถึงในกรณีที่ผู ตรวจการเลือกต้ังและผู อํานวยการผู ใด
ไดพบเห็นการกระทําดังกลาวก็ใหมีหนาท่ีรายงานใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หรือกรรมการการเลือกตั้งทราบโดยพลันดวย (มาตรา ๕๙)

๗.๓) การสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนการชั่วคราว
กอนประกาศผลการเลือก ถามีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาผูสมัคร

ผูใดกระทําการใดหรือรูเห็นกับการกระทําของบุคคลอ่ืน อันทําใหการเลือก
มไิดเปนไปโดยสจุริตหรือเท่ียงธรรม กฎหมายกําหนดใหคณะกรรมการการเลอืกตัง้
สัง่ระงับสิทธิสมัครรบัเลอืกตัง้ของผูนัน้ไวเปนการชัว่คราวเปนระยะเวลาไมเกิน ๑ ป 
โดยคําส่ังของคณะกรรมการการเลือกตั้งน้ันใหเปนท่ีสุดและเมื่อคณะกรรมการ
การเลือกต้ังมีคําส่ังดังกลาวแลว ใหยื่นคํารองตอศาลฎีกาเพ่ือส่ังใหเพิกถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งของผูนั้น (มาตรา ๖๐)

๗.๔) การสั่งยึดหรืออายัดเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดไวเปน
การชั่วคราว

ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาผูใดให เสนอให สัญญาวา
จะใหหรือจัดเตรียมเพ่ือจะใหเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดเพื่อจูงใจให
ผูสมัครหรอืผูมสีทิธิเลือกลงคะแนนหรอืไมลงคะแนนใหแกผูใด ใหคณะกรรมการ
การเลอืกต้ังมอีาํนาจสัง่ยดึหรืออายัดเงิน ทรพัยสนิ หรอืประโยชนอืน่ใดดังกลาวไว
เปนการชั่วคราวจนกวาศาลจะมีคําพิพากษาหรือมคีําสั่ง (มาตรา ๖๑)

๗.๕) การย่ืนคํารองตอศาลฎกีาเพือ่ส่ังใหเพิกถอนสทิธิสมัครรับเลือกต้ัง 
หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

เม่ือคณะกรรมการการเลือกตัง้ประกาศผลการเลือกในราชกิจจา
นเุบกษาแลว ถามีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาผูสมัครหรือผูใดกระทําการอนัเปน
การทุจริตในการเลือกหรือรูเห็นกับการกระทําของบุคคลอ่ืน อนัทําใหการเลือก
มิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งย่ืนคํารอง
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๑๓๑จุลนิติ

ตอศาลฎกีาเพือ่สัง่ใหเพกิถอนสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ หรอืเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของผูน้ัน 
เมือ่ศาลฎีกามคีาํสัง่รบัคาํรองไวพจิารณาแลว ถาผูถกูกลาวหาเปนสมาชกิวฒุสิภา 
ใหผูนั้นหยุดปฏิบัติหนาที่จนกวาศาลฎีกาจะพิพากษาวาผูนั้นมิไดกระทําความผิด 
เมือ่ศาลฎกีามคีาํพพิากษาวาผูน้ันกระทาํความผดิใหสมาชกิภาพของสมาชกิวฒุสิภา
ผูนั้นสิ้นสุดลงนับแตวันที่หยุดปฏิบัติหนาที่

ในกรณีดังกลาวถาผูถูกกลาวหามีชื่ออยูในบัญชีสํารอง และ
เมื่อศาลฎีกามีคําพิพากษาวาผู นั้นกระทําความผิด กฎหมายกําหนดให
คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งลบรายชื่อผูน้ันออกจากบัญชีสํารอง และเมื่อคําสั่ง
ลบรายชื่อของบุคคลออกจากบัญชีสํารองไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว 
กฎหมายใหถือวาบัญชีสํารองนั้นมีเพียงเทาที่มีอยู (มาตรา ๖๒)   

๗.๖) การสงเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยเกี่ยวกับการขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามในการเขารับเลือกเปนสมาชิกวุฒิสภา

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกในราชกิจจา
นุเบกษาแลว หากความปรากฏตอคณะกรรมการการเลือกตั้งวาสมาชิกวุฒิสภา
ผูใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามในการเขารับเลือกเปนสมาชิกวุฒิสภา 
กฎหมายกําหนดใหคณะกรรมการการเลือกตั้งสงเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อวินิจฉัยโดยไมชักชา (มาตรา ๖๓)

๘) การคัดคาน (หมวด ๕, มาตรา ๖๔) 
ผูสมคัรในระดบัอาํเภอ หรอืผูมสีทิธเิลอืกในระดบัจงัหวดั หรอืระดบัประเทศ

มสีทิธยิืน่คาํรองคดัคานวาการเลอืกในระดบัอาํเภอ ระดับจังหวดั หรอืระดับประเทศ
ทีต่นสมัครหรือมีสิทธิเลือก แลวแตกรณี มิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเทีย่งธรรม 
หรอืไมชอบดวยกฎหมาย ตอคณะกรรมการการเลือกตัง้ภายใน ๓ วนันบัแตวนัเลอืก
ในระดับนั้น ๆ และใหคณะกรรมการการเลือกต้ังวินิจฉัยโดยเร็ว หากเห็นวาไมมี
เหตุอันควรสงสัยวาการเลือกเปนไปโดยไมสุจริต ไมเท่ียงธรรม หรือไมชอบดวย
กฎหมาย ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังส่ังยกคํารอง และใหการเลือกดําเนินการ
ตอไป แตในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวามีหลักฐานอันควรเช่ือ
ไดวาการเลือกเปนไปโดยไมสุจริต ไมเท่ียงธรรม หรือไมชอบดวยกฎหมาย 
ใหคณะกรรมการการเลือกตัง้มอีาํนาจสัง่ระงบั ยบัยัง้ แกไข เปลีย่นแปลง หรอืยกเลกิ
การเลือกและสั่งใหดําเนินการเลือกใหม หรือนับคะแนนใหม โดยคําวินิจฉัย
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นใหเปนที่สุด

๙) บทกําหนดโทษ (มาตรา ๖๕ ถึงมาตรา ๘๙)
กฎหมายไดกาํหนดมาตรการทางอาญาในกรณีทีม่กีารฝาฝนหรือไมดาํเนินการ

ใหเปนไปตามทีก่าํหนดไวในกฎหมายนี ้และในบางกรณกีไ็ดกาํหนดใหมกีารเพกิถอน
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สิทธิเลือกต้ังโดยมีกําหนดเวลาตามความหนักเบาของการกระทําความผิด หรือ
กําหนดใหเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

นอกจากนี้ กฎหมายยังไดกําหนดใหในกรณีที่ผูใดรูอยูแลววาตนไมมีสิทธิ
สมัครรับเลือกไมวาเพราะเหตุใด แตไดสมัครรับเลือก ตองระวางโทษจําคุก
ตั้งแต ๑ ปถึง ๑๐ ป และปรับตั้งแต ๒๐,๐๐๐ บาทถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท และ
ใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของผูนั้นมีกําหนด ๒๐ ป และในกรณีที่ผูกระทํา
ความผดิดงักลาวเปนผูซึง่ไดรบัเลือกเปนสมาชกิวฒุสิภา กฎหมายไดกาํหนดใหศาล
มีคําส่ังใหผูนั้นคืนเงินประจําตําแหนงและประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนท่ีไดรับมา
เนื่องจากการดํารงตําแหนงดังกลาวใหแกสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาดวย

๑๐) บทเฉพาะกาล (มาตรา ๙๐ ถึงมาตรา ๙๙)
ในวาระเริ่มแรก กฎหมายกําหนดให “วุฒิสภา” ประกอบดวยสมาชิก

จาํนวน ๒๕๐ คนซึง่พระมหากษตัริยทรงแตงต้ังตามท่ีคณะรกัษาความสงบแหงชาติ
ถวายคําแนะนํา โดยในการสรรหาและแตงต้ังใหดําเนินกาตามหลักเกณฑและ
วิธีการ ดังตอไปนี้

๑๐.๑) ใหมี “คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา” ซึ่งคณะรักษา
ความสงบแหงชาติแตงตั้งจากผู ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู และประสบการณใน
ดานตาง ๆ และมีความเปนกลางทางการเมืองจํานวนไมนอยกวา ๙ คน 
แตไมเกิน ๑๒ คน มหีนาท่ีดาํเนินการสรรหาบคุคลซึง่สมควรเปนสมาชกิวุฒสิภา
ตามหลกัเกณฑและวธิกีาร ดังตอไปนี้

(ก) ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการจัดใหมีการเลือก
สมาชิกวุฒิสภาตามวิธีการท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๙๑ มาตรา ๙๒ มาตรา ๙๓ 
มาตรา ๙๔ มาตรา ๙๕ และมาตรา ๙๖ จาํนวน ๒๐๐ คน ทีม่าจากการแบงกลุม
ตามสาขาอาชีพ จํานวน ๑๐ กลุม อันประกอบดวย 

(๑)  กลุมการบรหิารราชการแผนดินและความม่ันคง อนัไดแก
ผูเคยเปนขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน

(๒) กลุ มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม อันได แก 
ผู เปนหรือเคยเปนผูพิพากษา ตุลาการ อัยการ ตํารวจ ผู ประกอบวิชาชีพ
ดานกฎหมาย หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน

(๓) กลุ มการศึกษาและการสาธารณสุข อันไดแกผู  เป น
หรือเคยเปนครู อาจารย นักวิจัย ผูบริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา 
แพทยทุกประเภท เทคนิคการแพทย สาธารณสุข พยาบาล เภสัชกร หรืออ่ืน ๆ 
ในทํานองเดียวกัน

(๔) กลุมอาชีพกสิกรรม ปลูกพืชลมลุก ทํานา ทําสวน ทําไร 
ปาไม ปศุสัตว ประมง หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
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(๕) กลุมพนักงานหรือลูกจางของบุคคลซึ่งมิใชสวนราชการ
หรือหนวยงานของรัฐ ผูใชแรงงาน ผูประกอบวิชาชีพ ผูประกอบอาชีพอิสระ 
หรืออื่นๆ ในทํานองเดียวกัน

(๖)  กลุมผูประกอบอาชีพดานส่ิงแวดลอม ผงัเมอืง อสงัหาริมทรัพย
และสาธารณปูโภค ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน วิทยาศาสตรเทคโนโลยี 
การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน

(๗)  กลุมผู ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดยอมตาม
กฎหมายวาดวยการนัน้และผูประกอบกิจการอื่น ๆ ผูประกอบธุรกิจหรืออาชีพ
ดานการทองเที่ยว อันไดแกผูประกอบธุรกิจทองเที่ยว มัคคุเทศก ผูประกอบ
กจิการหรอืพนกังานโรงแรม ผูประกอบอตุสาหกรรม หรอือืน่ ๆ  ในทํานองเดียวกัน

(๘) กลุมสตร ีผูสงูอาย ุคนพกิารหรือทุพพลภาพ กลุมชาตพัินธุ 
กลุมอัตลักษณอ่ืน ประชาสงัคม องคกรสาธารณประโยชน หรืออ่ืน ๆ  ในทาํนอง
เดยีวกนั

(๙) กลุมศลิปะ วฒันธรรม ดนตร ีการแสดงและบนัเทงิ นกักฬีา 
สื่อสารมวลชน ผูสรางสรรควรรณกรรม หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน

(๑๐)  กลุมอื่น ๆ (มาตรา ๙๑)
ทั้งนี้ การสมัครในวาระเริ่มแรก กฎหมายกําหนดใหผูสมัคร

ในแตละกลุมอาจสมัครไดโดยวิธีการ ดังตอไปนี้
วิธีที่หนึ่ง สมัครโดยยื่นใบสมัครดวยตนเอง
วิธีที่สอง สมัครโดยยื่นใบสมัครดวยตนเองพรอมแสดงหนังสือ

แนะนําชือ่ผูสมคัรจากองคกรแนบมาพรอมกบัใบสมัครดวย กลาวคอื องคกรน้ัน
ตองเปนองคกรซึ่งเปนนิติบุคคลตามกฎหมายไทยมาแลวไมนอยกวา ๓ ปและ
มิไดมีวัตถุประสงคในการแสวงหากําไรมาแบงปนกันหรือดําเนินกิจกรรมทาง
การเมือง และไดดําเนินการตามวัตถุประสงคขององคกรมาอยางตอเน่ือง และ
องคกรที่มีกฎหมายจัดตั้ง กฎหมายกําหนดใหมีสิทธิแนะนําชื่อผู ซึ่งเปนหรือ
เคยเปนสมาชิกขององคกร หรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่หรือเคยปฏิบัติหนาที่ในองคกร
ตามระยะเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนด ซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายนี้ เพื่อสมัครรับเลือกเป นสมาชิกวุฒิสภา
องคกรละ ๑ คนในแตละจังหวัดโดยตองระบุอําเภอไวดวย และเมื่อไดแนะนํา
ชือ่ผูสมคัรแลวจะถอนหรอืเปลีย่นชือ่ผูซึง่ไดแนะนาํแลวมไิด โดยองคกรดงักลาว
ตองลงทะเบียนตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด และใหเลือก
กลุมไดเพยีงกลุมเดียว (มาตรา ๙๓)

ทัง้นี ้ใหผูสมคัรแตละคนมสีทิธสิมคัรเพือ่เขารบัเลอืกในกลุมได
เพียงกลุมเดยีว และสมคัรโดยวธิกีารไดเพยีงวธิกีารเดยีว รวมทัง้มสีทิธสิมคัรได
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เพยีงอําเภอเดยีว และเมือ่ไดยืน่ใบสมคัรแลวจะถอนการสมัครมิได ซึง่หากผูใดสมคัร
เขารบัเลือกมากกวา ๑ กลุม มากกวา ๑ วธิกีาร หรอืมากกวา ๑ อาํเภอ ตองระวางโทษ
จาํคกุตัง้แต ๑ ปถึง ๑๐ ป และปรับตั้งแต ๒๐,๐๐๐ บาทถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท และ
ใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูนั้นมีกําหนด ๒๐ ป (มาตรา ๙๒)

โดยตามบทเฉพาะกาลไดกาํหนดกระบวนการเลือกสมาชกิวุฒสิภา
แบงออกเปน ๓ ระดบัดวยกนั ไดแก ระดบัอาํเภอ ระดบัจงัหวดั และระดับประเทศ ดงันี้ 

๑)  การเลือกระดับอําเภอ (มาตรา ๙๔)
เม่ือผูสมัครมาครบหรือเม่ือพนเวลาแลว ใหผูอํานวยการการเลือก

ระดับอําเภอจัดใหผูสมัครแตละกลุมและแตละวิธีการสมัครรวมอยูในกลุมเดียวกัน
และวิธีการสมัครเดียวกัน ณ สถานท่ีที่ผูอํานวยการการเลือกระดับอําเภอกําหนด 
โดยใหผูสมัครแตละกลุมและแตละวิธีการสมัครท่ีไดจัดแลว ลงคะแนนเลือกบุคคล
ในกลุมเดียวกันและวิธีการสมัครเดียวกันไดไมเกิน ๒ คน โดยจะลงคะแนนเลือก
ตนเองก็ได แตจะลงคะแนนใหบุคคลใดเกิน ๑ คะแนนมิได เม่ือการลงคะแนน
ของกลุมใดและวิธีการสมัครใดแลวเสร็จ ใหผู อํานวยการการเลือกระดับอําเภอ
ดําเนินการใหมีการนับคะแนนของกลุ มน้ันและวิธีการสมัครน้ันโดยเปดเผย 
ใหผู ไดรับคะแนนสูงสุด ๑ – ๓ ของแตละกลุ มและแตละวิธีการสมัครเปน
ผูไดรบัเลือกระดับอําเภอสําหรับกลุมน้ันและวิธกีารสมัครน้ัน เพ่ือไปดําเนินการเลอืก
ในระดับจังหวัดตอไป ในกรณีที่กลุ มใดและการสมัครโดยวิธีการใดมีผู สมัคร
ไม เกิน ๓ คน หรือมีผู มารายงานตัวไม เกิน ๓ คน ให ถือว าผู สมัครทุกคน
ซึ่งมารายงานตัวนั้นเปนผูไดรับเลือกสําหรับกลุมน้ันและวิธีการสมัครนั้นโดยไมตอง
ดําเนินการเลือก หลังจากนั้นใหผูอํานวยการการเลือกระดับอําเภอสงบัญชีรายช่ือ
ผูไดรบัเลือกดังกลาวใหผูอาํนวยการการเลือกระดบัจงัหวัดพรอมดวยเอกสารหรือขอมลู
ภายในวนัถดัจากวนัเลอืกระดบัอาํเภอเพ่ือดาํเนินการตอไป

๒)  การเลือกระดับจังหวัด (มาตรา ๙๕)
เมื่อผู  ได รับเลือกระดับอําเภอมาครบหรือเม่ือพ นเวลาแล ว

ใหผูอํานวยการการเลือกระดับจังหวัดจัดใหผูไดรับเลือกระดับอําเภอในกลุมเดียวกัน
และวิธีการสมัครเดียวกันนั้นรวมอยูดวยกัน ณ สถานที่ที่ผูอํานวยการการเลือกระดับ
จงัหวัดกําหนด โดยใหผูไดรบัเลอืกระดับอาํเภอลงคะแนนเลือกบุคคลในกลุมเดยีวกัน
และวิธีการสมัครเดียวกันไดไมเกิน ๒ คน โดยจะลงคะแนนเลือกตนเองก็ได 
แตจะลงคะแนนใหบุคคลใดเกิน ๑ คะแนนมิได เม่ือการลงคะแนนของกลุมใด
และวิธกีารสมคัรใดแลวเสร็จ ใหผูอาํนวยการการเลอืกระดบัจังหวดัดําเนนิการนบัคะแนน
ของกลุมน้ันและวิธีการสมัครน้ันโดยเปดเผย ใหผู ได รับคะแนนสูงสุด ๑ – ๔ 
ของแตละกลุมและแตละวธิกีารสมัคร เปนผูไดรบัเลอืกระดับจังหวดัสําหรบักลุมน้ัน
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และวิธกีารสมัครน้ัน เพือ่ไปดําเนินการเลือกในระดับประเทศตอไป ในกรณีทีก่ลุมใด
และการสมัครโดยวิธีการใดมีผูไดรับเลือกระดับอําเภอรวมกันแลวไมเกิน ๔ คน
หรือมีผู มารายงานตัวไมเกิน ๔ คน ใหถือวาผูไดรับเลือกระดับอําเภอทุกคน
ซึง่มารายงานตวันัน้เปนผูไดรบัเลอืกสาํหรบักลุมนัน้และวธิกีารสมคัรนัน้โดยไมตอง
ดําเนินการเลือก หลังจากนั้นใหผูอํานวยการการเลือกระดับจังหวัดสงบัญชี
รายช่ือผูไดรับเลือกดังกลาวใหผูอํานวยการการเลือกระดับประเทศพรอมดวย
เอกสารหรือขอมูลภายในวันถัดจากวันเลือกระดับจังหวัดเพื่อดําเนินการตอไป

๓)  การเลือกระดับประเทศ (มาตรา ๙๖)
เมื่อผู ไดรับเลือกระดับจังหวัดมาครบหรือเม่ือพนเวลาแลว 

ใหผูอํานวยการการเลือกระดับประเทศจัดใหผูไดรับเลือกระดับจังหวัดในกลุม
เดียวกันและวิธีการสมัครเดียวกันนั้นรวมอยูดวยกัน ณ สถานที่ที่ผูอํานวยการ
การเลือกระดับประเทศกําหนด โดยใหผูไดรบัเลอืกระดบัจงัหวดัลงคะแนนเลือก
บคุคลในกลุมเดยีวกนัและวธิกีารสมคัรเดยีวกนัไดไมเกนิ ๒ คน โดยจะลงคะแนน
เลอืกตนเองก็ได แตจะลงคะแนนใหบุคคลใดเกิน ๑ คะแนนมิได เมือ่การลงคะแนน
ของกลุมใดและวิธีการสมัครใดแลวเสร็จ ใหผูอํานวยการการเลือกระดับประเทศ
ดําเนินการนับคะแนนของกลุมนั้นและวิธีการสมัครนั้นโดยเปดเผย แลวแจงผล
การนับคะแนนใหคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ

เมื่อคณะกรรมการการเลือกต้ังไดรับรายงานการนับคะแนน
จากผู อํานวยการการเลือกระดับประเทศแลว ใหรอไวไมนอยกวา ๕ วัน 
เมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาวแลวถาคณะกรรมการเห็นวาการเลือกเปนไป
โดยถกูตอง สจุรติ และเท่ียงธรรม ใหจัดเรยีงลาํดับรายชือ่ตามผลการเลอืก โดยให
จดัเรยีงลาํดบัรายชือ่ผูไดรบัคะแนนสงูสดุในแตละกลุมและแตละวธิกีารสมคัรตัง้แต
ลาํดบัที ่๑ – ๑๐ เพือ่ดาํเนนิการเสนอช่ือตอคณะรกัษาความสงบแหงชาตติอไป

โดยกระบวนการเลอืกสมาชกิวฒุสิภาดงักลาวตองใหดาํเนินการ
ใหแลวเสร็จกอนวนัท่ีมกีารเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรคร้ังแรกตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎรไมนอยกวา ๑๕ วนัแลว 
ใหจดัทาํเปนบญัชรีายช่ือเสนอตอคณะรักษาความสงบแหงชาติโดยแยกผูไดรบัเลือก
ตามกลุมและตามวิธีการสมัคร

(ข) ใหคณะกรรมการสรรหาสมาชกิวฒุสิภา คดัเลอืกบคุคลผูมคีวามรู
ความสามารถที่เหมาะสมในอันจะเปนประโยชนแกการปฏิบัติหนาที่ของวุฒิสภา
และการปฏริปูประเทศมจํีานวนไมเกิน ๔๐๐ คนตามวธิกีารทีค่ณะกรรมการสรรหา
สมาชิกวุฒิสภากําหนด แลวนํารายชื่อเสนอตอคณะรักษาความสงบแหงชาต ิทั้งนี้ 
ตองดําเนินการใหแลวเสร็จไมชากวาระยะเวลาที่กําหนดตาม (ก)
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๑๓๖ จุลนิติ

(ค) ใหคณะรักษาความสงบแหงชาติคัดเลือกผูไดรับเลือกตาม (ก) 
จากบัญชีรายช่ือท่ีไดรับจากคณะกรรมการการเลือกตั้งจํานวน ๒๐๐ คน 
ให ได จํานวน ๕๐ คนเพื่อนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาและคัดเลือกรายชื่อ
อีกจํานวน ๕๐ คนเปนบัญชีสํารอง และใหประกาศรายช่ือสมาชิกวุฒิสภาและ
บุคคลในบัญชีสํารองในราชกิจจานุเบกษา และใหคัดเลือกบุคคลจากบัญชีรายช่ือ
ที่ได รับการสรรหาจํานวน ๔๐๐ คน ตาม (ข) ใหได จํานวน ๑๙๔ คน
รวมกับผู ดํารงตําแหนงปลัดกระทรวงกลาโหม ผู บัญชาการทหารสูงสุด
ผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ ผูบัญชาการทหารอากาศ และ
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เปนสมาชิกวุฒิสภาโดยตําแหนงจํานวน ๖ คน
เปน ๒๕๐ คน และคัดเลือกรายชือ่สาํรองจากบญัชรีายช่ือทีไ่ดรบัการสรรหาตาม (ข) 
จาํนวน ๕๐ คน ใหแลวเสร็จภายใน ๓ วนันับแตวนัประกาศผลการเลือกต้ังสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรคร้ังแรกตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร

๑๐.๒) มิใหนําความในมาตรา ๑๔ (๒๓)๖  ในสวนที่เก่ียวกับการเคย
ดาํรงตาํแหนงรัฐมนตรีมาใชบงัคับแกผูดาํรงตาํแหนงสมาชิกวุฒสิภาซึง่ไดรบัสรรหา
ตาม ๑๐.๑) (ข) และมใิหนาํความในมาตรา ๑๔ (๑๙)๗  มาใชบงัคบัแกผูซึง่ไดรบัแตงตัง้
ใหเปนสมาชิกวุฒิสภาโดยตําแหนง

๑๐.๓) ใหคณะรักษาความสงบแหงชาตินํารายช่ือบุคคลซึ่งไดรับ
การคัดเลือกตาม ๑๐.๑) (ค) จํานวน ๒๕๐ คนดังกลาวข้ึนกราบบังคมทูล
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งตอไป และใหหัวหนา
คณะรักษาความสงบแหงชาติเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

๑๐.๔) อา ยุของวุฒิ สภาชุ ดนี้ มี กํ า หนด  ๕  ป  นั บแต  วั นที่ มี
พระบรมราชโองการแตงตั้ง สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาเริ่มตั้งแตวันที่มี
พระบรมราชโองการแตงต้ัง ถามีตําแหนงวางลง ใหเลื่อนรายชื่อบุคคลตามลําดับ
ในบัญชีสํารองตาม ๑๐.๑) (ค) ขึ้นเปนสมาชิกวุฒิสภาแทน โดยใหประธานวุฒสิภา
เปนผูดาํเนนิการและเปนผูลงนามรบัสนองพระบรมราชโองการ สาํหรบัสมาชกิวุฒสิภา
โดยตาํแหนงเมือ่พนจากตําแหนงทีด่าํรงอยูในขณะไดรับแตงตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา

๖มาตรา ๑๔  ผูสมัครตองไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
  ฯลฯ       ฯลฯ
(๒๓) เปนหรือเคยเปนรัฐมนตรี เวนแตไดพนจากการเปนรัฐมนตรีมาแลวไมนอยกวาหาปนับถึงวันสมัครรับเลือก
  ฯลฯ       ฯลฯ.
๗มาตรา ๑๔  ผูสมัครตองไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
  ฯลฯ       ฯลฯ
(๑๙) เปนขาราชการ
  ฯลฯ       ฯลฯ.
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๑๓๗จุลนิติ

หมายเหตุ :-  
• พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป     กลาวคือ

มีผลใชบังคับตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ เปนตนไป (ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
วันพุธท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เลม ๑๓๕ ตอนท่ี ๖๘ ก หนา ๑

ก็ใหพนจากตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาดวย และใหดําเนินการเพ่ือแตงตั้งให
ผูดํารงตําแหนงนั้นเปนสมาชิกวุฒิสภาโดยตําแหนงแทน ใหสมาชิกวุฒิสภาที่ไดรับ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนตําแหนงที่วางอยูในตําแหนงเทาอายุของวุฒิสภา
ที่เหลืออยู

๑๐.๕) ในระหวางที่ยังไมมีพระบรมราชโองการแตงตั้งบุคคลในบัญชี
สํารองขึ้นเปนสมาชิกวุฒิสภาแทนตําแหนงที่วางตาม ๑๐.๔) หรือเปนกรณี
ทีไ่มมรีายชือ่บคุคลเหลอือยูในบญัชสีาํรอง หรอืไมมผีูดาํรงตาํแหนงทีเ่ปนสมาชกิวฒุสิภา
โดยตําแหนง ไมวาดวยเหตุใด ใหวุฒิสภาประกอบดวยสมาชิกวุฒิสภาเทาที่มีอยู

๑๐.๖) เมื่ออายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลงตาม ๑๐.๔) ใหดําเนินการเลือก
สมาชิกวุฒิสภาตามกฎหมายนี้ 
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๑๓๘ จุลนิติ

 
ที่มาและองคประกอบของ วุฒิสภา  

(ตามหมวด ๗ รัฐสภา สวนที่ ๓ วุฒิสภา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐) 
 

 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ใหผูสมัครในกลุมแตละดาน  
ลงคะแนนเลือกผูสมัครในกลุมดานอื่น 
ที่ไมใชดานของตนเอง ใหคงเหลือ

จํานวนผูผานการเลือกตั้งรอบสุดทาย
ในแตละดาน ตามจาํนวนท่ีกําหนด 

ในกฎหมายลําดับรอง 

วุฒิสภา  
มีจํานวน ๒๐๐ คน 

ความรู ความเชีย่วชาญ ประสบการณ อาชีพ ลักษณะ  
หรือประโยชนรวมกัน หรือทํางาน หรอืเคยทํางานดานตาง ๆ  

ที่หลากหลายของสังคมในแตละกลุม จํานวน ๒๐ กลุม 
 ๑. กลุมการบริหารราชการแผนดินและความม่ันคง 
 ๒. กลุมกฎหมายและกระบวนการยุตธิรรม 
 ๓. กลุมการศึกษา 
 ๔. กลุมการสาธารณสุข 
 ๕. กลุมอาชีพทาํนา ปลูกพืชลมลุก 
 ๖. กลุมอาชีพทาํสวน ปาไม ปศุสัตว ประมง 
 ๗. กลุมลูกจางของบุคคลซ่ึงมิใชสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ  
      ผูใชแรงงาน 
 ๘. กลุมผูประกอบอาชพีดานส่ิงแวดลอม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย 
      และสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน 
 ๙. กลุมผูประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดยอมตามกฎหมาย 
๑๐. กลุมผูประกอบกิจการอื่นนอกจากขอ ๙  
๑๑. กลุมผูประกอบธุรกิจหรืออาชีพดานการทองเท่ียว 
๑๒. กลุมผูประกอบอุตสาหกรรม 
๑๓. กลุมผูประกอบอาชีพดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสาร 
๑๔. กลุมสตร ี
๑๕. กลุมผูสูงอายุ คนพกิารหรือทพุพลภาพ กลุมชาติพันธุ  
      กลุมอัตลักษณอื่น 
๑๖. กลุมศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา 
๑๗. กลุมประชาสังคม กลุมองคกรสาธารณประโยชน 
๑๘. กลุมสื่อสารมวลชน ผูสรางสรรควรรณกรรม 
๑๙. กลุมผูประกอบวิชาชีพ ผูประกอบอาชีพอิสระ 
๒๐. กลุมอื่น ๆ  

ขั้นตอนท่ี ๔ ผูผานการเลือกตั้งระดับจังหวัด ๗๗ จังหวัด 

 เมื่อผูสมัครไดสมัครเขาในดานตาง ๆ แลว 
ใหผูสมัครในกลุมแตละดานของทุกอําเภอ
ลงคะแนนเลือกผูสมัครในกลุมดานอื่น 
ที่ไมใชดานของตนเอง ใหคงเหลือตาม
จํานวนทีก่ําหนดในกฎหมายลําดับรอง  
เพื่อสงไปเปนตัวแทนในระดับจังหวัด 

ขั้นตอนท่ี ๒ 

จังหวัด ก จังหวัด ข จังหวัด ค จังหวัด ... 

ขั้นตอนท่ี ๓ 

 ใหผูสมัครในกลุมแตละดานของทุกจังหวัด
ลงคะแนนเลือกผูสมัครในกลุมดานอื่น 
ที่ไมใชดานของตนเอง ใหคงเหลือตาม
จํานวนทีก่ําหนดในกฎหมายลําดับรอง  
เพื่อสงไปเปนตัวแทนในระดับประเทศ 

ผูผานการเลือกตั้งระดับอําเภอ ๙๒๘ อาํเภอ/เขต 

อําเภอ ก อําเภอ ข อําเภอ ค 

อําเภอ ง อําเภอ...  

หมายเหตุ : วิธีการเลือกขางตนจะกําหนดใหมีการคัดกรอง
ผูสมัครรับเลือกดวยวิธกีารอืน่ใดที่ผูสมัครรบัเลือกมีสวนรวม 
ในการคัดกรองก็ได (รายละเอียดจะกําหนดไวในกฎหมายลําดับรอง) 

จัดทําโดย : กลุมงานพัฒนากฎหมาย สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ขั้นตอนท่ี ๑      อําเภอ : ประชาชนสมัครตาม 
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๑๓๙จุลนิติ

ที่มาและองคประกอบของ วุฒิสภาชุดแรก 
(ตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๖๙ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วุฒิสภาชุดแรก  
(ตามบทเฉพาะกาล มีจํานวน ๒๕๐ คน*) 

สมาชิกวุฒิสภา 
จากกลุมอาชีพ ลักษณะ  
หรือประโยชนรวมกัน  

หรือทํางาน หรือเคยทํางาน 
ดานตาง ๆ จํานวน ๕๐ คน 

คณะรักษาความสงบแหงชาติ
คัดเลือกใหเหลือ ๕๐ คน  
(พรอมทั้งคัดเลือกรายชื่อ 
สํารองไวอีก ๕๐ คน)  

ทั้งนี้ ตองแลวเสร็จภายใน ๓ วัน 
นับแตวันประกาศผลการเลือกตั้ง 
ส.ส. คร้ังแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
จัดใหมีกลุมอาชพี ลักษณะ 
หรือประโยชนรวมกัน  

หรือทํางาน หรอืเคยทํางาน 
ดานตาง ๆ เลือกกันเอง 
จํานวน ๒๐๐ คน  

ตาม พรป. วาดวยการไดมา 
ซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา โดยตอง
ดําเนินการใหแลวเสร็จ 
กอนวันเลือกตั้ง ส.ส.  

คร้ังแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ 
ไมนอยกวา ๑๕ วัน 

สมาชิกวุฒิสภา 
จากการสรรหา 

จํานวน ๑๙๔ คน 

สมาชิกวุฒิสภา 
โดยตาํแหนง 
จํานวน ๖ คน 

คณะรักษาความสงบ
แหงชาติคัดเลือกใหเหลือ 
๑๙๔ คน (พรอมทั้งคัดเลือก
รายชื่อสํารองไวอกี ๕๐ คน) 
ทั้งนี้ ตองแลวเสร็จภายใน  
๓ วัน นบัแตวันประกาศผล
การเลือกตั้ง ส.ส. คร้ังแรก 

ตามรัฐธรรมนูญนี้ 
 

คณะกรรมการสรรหา 
สมาชิกวุฒิสภาที่คณะรักษา
ความสงบแหงชาติแตงตั้ง
จํานวน ๙ - ๑๒ คน 

คัดเลือกบุคคลซ่ึงมีความรูความสามารถ 
ที่เหมาะสมในอันจะเปนประโยชนแก 

การปฏิบัติหนาที่ของวุฒิสภา และการปฏิรูป
ประเทศจํานวนไมเกิน ๔๐๐ คน  

โดยตองดําเนินการใหแลวเสร็จไมชากวา
ระยะเวลาท่ีกําหนดไวในกลุม ๕๐ คน 

สมาชิกวุฒิสภาโดยตาํแหนง
จํานวน ๖ คน ประกอบดวย 

 

๑. ปลัดกระทรวงกลาโหม 

๒. ผูบัญชาการทหารสูงสุด 

๓. ผูบัญชาการทหารบก 

๔. ผูบัญชาการทหารเรือ 

๕. ผูบัญชาการทหารอากาศ 
๖. ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 

จัดทําโดย : กลุมงานพัฒนากฎหมาย สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

หมายเหต ุ:  * รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖๙ 

พระมหากษัตรยิทรงแตงตั้งตามท่ี 
คณะรักษาความสงบแหงชาติถวายคําแนะนํา 
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๑

คําคม

จุลนิติ๑๔๐

“The roots of education are bitter, but the fruit is sweet.”

อริสโตเติล 

(นักปรัชญาชาวกรีก)

Aristotle

“รากของการศึกษาอาจขม แตผลของมันนั้นหวาน”
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๑๔๑

สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

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

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๒/๒๕๖๑ 

  วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 

เร่ือง ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติสงความเห็นของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
 ขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึ่ง (๑)
 ประกอบมาตรา ๒๖๓ วา รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
 การได้มาซึ ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... มาตรา ๙๑ มาตรา ๙๒ มาตรา ๙๓
 มาตรา ๙๔ มาตรา ๙๕ และมาตรา ๙๖ มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
 มาตรา ๑๐๗ ประกอบมาตรา ๒๖๙ หรือไม

๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป
  ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ ผู ร อง สงความเห็นของนายกิตติ วะสีนนท สมาชิก
สภานิติบัญญัติแหงชาติ และคณะ รวม ๓๐ คน เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึ่ง (๑) ประกอบมาตรา ๒๖๓  โดยมีขอเท็จจริง สรุปไดดังนี้
  ประธานกรรมการรางรัฐธรรมนูญไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เสนอราง
พระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... ตอสภานติบิญัญตัแิหงชาติ
เพือ่พจิารณาใหความเห็นชอบตามรฐัธรรมนูญ มาตรา ๒๖๗ ซึง่ในคราวประชมุสภานติบิญัญตัแิหงชาติ
ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ วันศุกรที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติไดพิจารณา
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... ในวาระที่สอง
และลงมติใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวในวาระที่สาม และไดสง
รางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการไดมาซึง่สมาชกิวฒุสิภา พ.ศ. .... ทีผ่านความเหน็ชอบ
ของสภานิติบัญญัติแหงชาติใหคณะกรรมการการเลือกต้ังและคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ
เพื่อพิจารณาวารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวตรงตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
หรอืไม และใหแจงใหผูรองทราบภายในสิบวันนบัแตวนัท่ีไดรบัตามรัฐธรรมนญู มาตรา ๒๖๗ วรรคหา
ประธานกรรมการการเลือกตั้งไดมีหนังสือแจงความเห็นมายังผู รองภายในระยะเวลาดังกลาววา
รางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการไดมาซึง่สมาชกิวฒุสิภา พ.ศ. .... มาตรา ๒๔ วรรคหนึง่
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๑๔๒

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

จุลนิติ

ไมตรงตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๖ วรรคหนึ่ง และประธานกรรมการรางรัฐธรรมนูญ
ไดมีหนังสือแจงความเห็นมายังผูรองวารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ ไมตรง
ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๗
  ตอมาในคราวประชมุสภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ 
๒๕๖๑ ทีป่ระชุมสภานติบิญัญตัแิหงชาติไดมมีตติัง้คณะกรรมาธิการวิสามัญพจิารณารางพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยการไดมาซึง่สมาชกิวฒุสิภา พ.ศ. .... ตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๖๗ วรรคหา 
ซึง่ไดพจิารณาและมีมติแกไขเพิม่เตมิรางพระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนูญดังกลาวตามความเหน็
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจย่ืนคํารองตอศาลฎีกา
เพ่ือส่ังใหเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ และแกไขเพิม่เตมิตามความเหน็ของคณะกรรมการรางรฐัธรรมนญู
โดยใหการแบงกลุมการสมัครในบทหลักมีการแบงเปนยี่สิบกลุม สวนบทเฉพาะกาลมีการแบงกลุม
เปนสิบกลุม และวิธกีารสมคัรในบทหลักกําหนดใหสมัครโดยอิสระประเภทเดยีว สวนบทเฉพาะกาล
กําหนดการสมัครโดยอิสระ และสมัครโดยตองไดรับการเสนอชื่อจากองคกรที่กําหนดไว รวมท้ัง
กระบวนการเลือกในระดับอําเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศในบทหลักกําหนดใหใชวิธี
การเลือกกันเองและวิธีการเลือกไขว สวนบทเฉพาะกาลกําหนดใหใชวิธีการเลือกกันเองโดยตรง
  ตอมาคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เสนอรายงานการพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนญูวาดวยการไดมาซึง่สมาชิกวุฒสิภา พ.ศ. .... ทีม่กีารแกไขเพ่ิมเตมิตอสภานิตบิญัญัตแิหงชาติ
และในคราวประชุมสภานิตบิญัญตัแิหงชาต ิครัง้ที ่๑๓/๒๕๖๑ วนัพฤหสับดทีี ่๘ มนีาคม ๒๕๖๑ ทีป่ระชมุ
สภานิติบัญญัติแหงชาติไดพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ. .... และลงมติใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว
  นายกติติ วะสนีนท สมาชิกสภานติบิญัญัตแิหงชาติ และคณะ มคีวามเห็นวารางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซึง่สมาชกิวุฒสิภา พ.ศ. .... มาตรา ๙๑ มาตรา ๙๒ มาตรา ๙๓ 
มาตรา ๙๔ มาตรา ๙๕ และมาตรา ๙๖ มขีอความขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๐๗  โดยมเีหตุผลดังน้ี
  ๑. รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๗ มุงหมายใหสมาชิกวุฒิสภาประกอบดวยสมาชิกซ่ึงมีความรู 
ความเชีย่วชาญ ประสบการณ อาชพี ลกัษณะ หรอืประโยชนรวมกนั หรอืทาํงาน หรอืเคยทํางานดานตาง ๆ
ที่หลากหลายของสังคม และประชาชนทุกภาคสวนมีสิทธิสมัครเพ่ือรับเลือกเปนสมาชิกวุฒิสภาได
โดยอิสระและอยางกวางขวาง การกําหนดใหมจีาํนวนกลุมการสมคัรจํานวนมากยอมเปนหลักประกันวา
วุฒิสภาจะเปนสภาท่ีประกอบดวยประชาชนจากทุกภาคสวนของสังคมอยางแทจริงและทําให
การจัดกลุมผูสมัครมีความหลากหลาย ซึ่งการแบงกลุมการสมัครจํานวนสิบกลุมในบทเฉพาะกาล
ตามรางพระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการไดมาซึง่สมาชิกวุฒสิภา พ.ศ. .... มาตรา ๙๑ 
ทําใหกลุมเดิมที่ถูกยุบรวมเขากับกลุมอื่นอาจจะไดรับเลือกลดนอยลงหรือไมไดรับเลือกเลย จึงเปน
การตัดโอกาสของประชาชนในการไดรบัเลือกเปนสมาชกิวฒุสิภาและลดทอนหลกัประกนัวาวฒุสิภา
จะเปนสภาที่ประกอบดวยประชาชนจากทุกภาคสวนของสังคมอยางแทจริง
  ๒. การแบงวิธกีารสมคัรตามรางพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซ่ึงสมาชกิวุฒสิภา
พ.ศ. .... มาตรา ๙๒ ทีม่กีารแบงวิธกีารสมัครออกเปนสองวิธ ีไดแก การสมัครโดยย่ืนใบสมัครดวยตนเอง
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และการสมคัรโดยยืน่ใบสมคัรดวยตนเองพรอมแสดงหนงัสอืแนะนาํชือ่ผูสมคัรจากองคกรตามมาตรา ๙๓ 
ซึ่งการสมัครโดยวิธีนี้ เปนการกําหนดใหองคกรมีสิทธิแนะนําชื่อผูสมัครไดโดยมติของคณะกรรมการ
ที่มีหนาที่และอํานาจในการบริหารงานขององคกร จึงเปนการกําหนดใหมีการคัดกรองผู สมัคร
โดยองคกรตาง ๆ  กอนการสมคัร โดยผูสมคัรรบัเลอืกคนอืน่มิไดมสีวนรวมในการคดักรอง แมมาตรา ๙๒ 
วรรคหนึง่ (๑) และ (๒) จะใชถอยคาํในทาํนองเดยีวกนัแตมผีลแตกตางกนั กลาวคอื กรณตีามมาตรา ๙๒
วรรคหน่ึง (๒) ผูสมคัรจะตองผานการคดักรองจากองคกรทีก่าํหนดไวเสยีกอนวาจะแนะนาํหรอืเสนอให
ผูนั้นสมัครเพื่อเขารับการเลือกหรือไม อันมีผลทําใหประชาชนไมสามารถเลือกสมัครไดอยางเสรี
ทุกกลุม แตตองอยูภายใตเงื่อนไขการคัดกรองจากองคกรเสียกอนวาจะทําคําแนะนําเพ่ือใหมีสิทธิ
สมคัรไดหรอืไม และบทบญัญตัดิงักลาวมผีลทําใหไมเปนการเลอืกกนัเองในระหวางผูสมคัรทัง้หมด
แตมีลักษณะเปนการแบงโควตาระหวางผูสมัครอิสระกับผูสมัครที่องคกรแนะนํา
  ๓. กระบวนการเลือกระดับอําเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ตามรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการไดมาซึง่สมาชกิวุฒิสภา พ.ศ. .... มาตรา ๙๔ มาตรา ๙๕ และมาตรา ๙๖ 
ที่กําหนดใหมีกระบวนการเลือกดวยวิธีการเลือกกันเองโดยตรงวิธีการเดียว ซึ่งแตกตางจากบทหลัก
ของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีที่กําหนดใหมีวิธีการเลือกโดยตรงและการเลือกไขว
อันสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ซึ่งเปนวิธีการปองกันการสมยอมกัน แมจะไมสามารถ
ปองกันการสมยอมกันไดทั้งหมดแตก็ทําใหการสมยอมกันเกิดขึ้นไดยากเพราะตองใชงบประมาณ
ในการลงทุนจํานวนมาก ดังนั้น การกําหนดใหมีการเลือกกันเองโดยตรงวิธีการเดียวจึงเปนการเพิ่ม
ความเส่ียงท่ีจะทําใหเกิดการสมยอมกัน สงผลใหการเลอืกไมเปนไปโดยสจุรติและเทีย่งธรรม จงึขดั
หรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๗
  นายกิตติ วะสีนนท สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ และคณะ จึงเสนอความเห็นเปนหนังสือ
ลงวนัที ่๑๖ มนีาคม ๒๕๖๑ ตอผูรองเพือ่ใหสงความเหน็ดงักลาวไปยงัศาลรฐัธรรมนญู ตามรฐัธรรมนญู
มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึ่ง (๑) ประกอบมาตรา ๒๖๓

๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องตน
  ศาลรฐัธรรมนญูมีอาํนาจรบัหนงัสอืของผูรองไววนิจิฉัยตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึง่ 
(๑) ประกอบมาตรา ๒๖๓ หรือไม
  พจิารณาแลวเหน็วา สภานติบิญัญตัแิหงชาตไิดพจิารณาและเหน็ชอบรางพระราชบญัญตัปิระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... เสร็จสิ้นตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๗ แลว 
แตนายกติติ วะสนีนท สมาชกิสภานติบิญัญตัแิหงชาต ิและคณะ รวม ๓๐ คน มคีวามเหน็วา รางพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒสิภา พ.ศ. .... ทีผ่านความเหน็ชอบของสภานติบิญัญตัิ
แหงชาต ิในบทเฉพาะกาล มาตรา ๙๑ มาตรา ๙๒ มาตรา ๙๓ มาตรา ๙๔ มาตรา ๙๕ และมาตรา ๙๖ 
มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๗ จึงเสนอความเห็นดังกลาวตอผูรองเพ่ือใหสงไปยัง
ศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๘ วรรคหน่ึง (๑) ประกอบมาตรา ๒๖๓ ผูรองไดสง
ความเห็นเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
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จุลนิติ

จํานวนไมนอยกวาหน่ึงในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภานิติบัญญัติแหงชาติ
สงความเห็นตอผูรอง และผูรองไดสงความเห็นดังกลาวมายังศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัย
กรณจีงึเปนไปตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึง่ (๑) ประกอบมาตรา ๒๖๓ และพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยวิธพีจิารณาของศาลรัฐธรรมนญู พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕๐ ศาลรัฐธรรมนญู
จึงมีอํานาจรับไวพิจารณาและมีคําสั่งรับไวพิจารณาวินิจฉัย

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
  รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... มาตรา ๙๑ 
มาตรา ๙๒ มาตรา ๙๓ มาตรา ๙๔ มาตรา ๙๕ และมาตรา ๙๖ มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๑๐๗ ประกอบมาตรา ๒๖๙ หรือไม นั้น กรณีมีประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัย ดังนี้
  ประเด็นท่ีหน่ึง การกําหนดกลุมผูสมัครรับเลือกตามรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการไดมาซึง่สมาชกิวฒุสิภา พ.ศ. .... มาตรา ๙๑ ทีก่าํหนดไวจาํนวนสบิกลุมซึง่แตกตางจากบทหลัก
ในมาตรา ๑๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๗ ประกอบมาตรา ๒๖๙ หรือไม
  พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๗ วรรคหนึ่ง ไมไดกําหนดจํานวนกลุมของผูสมัคร
รบัเลือกวาจะตองมีจาํนวนกลุมเทาใด เพียงแตกาํหนดหลกัการของการแบงกลุมวาตองแบงในลักษณะ
ที่ทําใหประชาชนซ่ึงมีสิทธิสมัครรับเลือกทุกคนสามารถอยูในกลุมใดกลุมหน่ึงได ซึ่งหมายความวา
การแบงกลุมที่ทําใหประชาชนซ่ึงมีสิทธิสมัครรับเลือกเปนสมาชิกวุฒิสภาทุกคนสามารถอยูในกลุมใด
กลุมหนึง่ไดโดยอิสระ เพือ่เปดโอกาสใหผูทีป่ระสงคจะสมัครรบัเลอืกเปนสมาชิกวฒุสิภาสามารถสมคัร
ในกลุมที่ตนมีความรู ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชนรวมกันหรือทํางาน
หรือเคยทํางานดานตาง ๆ อันใกลเคียงกับตนมากที่สุด สวนจํานวนกลุมผูสมัครรับเลือกจะเปนเทาใด
ยอมเปนไปตามท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภากําหนด 
การที่มาตรา ๙๑ กําหนดใหมีการแบงกลุมผูสมัครรับเลือกเปนจํานวนสิบกลุม โดยนํากลุมผูสมัคร
รับเลือกตามมาตรา ๑๑ ที่แบงไวจํานวนยี่สิบกลุมมาจัดกลุมใหมเปนการรวมกลุมผูสมัครรับเลือก
ทีม่ลีกัษณะใกลเคยีงเขาดวยกนั โดยไมไดยกเลกิกลุมหนึง่กลุมใด ยงัคงความครบถวนของกลุมอาชพี
ที่หลากหลายไว ทั้งไมเปนการตัดสิทธิผูสมัครรับเลือก เนื่องจากผูสมัครรับเลือกยังคงมีสิทธิสมัคร
ในกลุมท่ีถูกรวมเขาดวยกันไดตามความรู ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ อาชีพ ลักษณะ หรือ
ประโยชนรวมกนัหรอืทํางานหรอืเคยทํางานดานตาง ๆ อนัสอดคลองตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๐๗
อีกทั้งยังมีกลุมอื่น ๆ ตามมาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง (๑๐) เปนหลักประกันใหผูสมัครรับเลือกท่ีมี
คณุสมบตัติามมาตรา ๑๓ และไมมลีกัษณะตองหามตามมาตรา ๑๔ ทีไ่มสามารถอยูใน (๑) ถงึ (๙)
ก็ยังมีสิทธิสมัครในกลุมอื่น ๆ ได นอกจากนี้มาตรา ๙๑ เปนบทเฉพาะกาลท่ีใชบังคับในระยะเวลา
เพียงในวาระเริม่แรกเทาน้ัน ซึง่เมือ่พนวาระเร่ิมแรกไปแลวกลุมผูสมัครจะเปนไปตามบทหลกัในมาตรา ๑๑
ดังนั้น รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... 
มาตรา ๙๑ จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๗ ประกอบมาตรา ๒๖๙
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  ประเด็นที่สอง การกําหนดวิธีการสมัครและการรับสมัครตามรางพระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนญูวาดวยการไดมาซึง่สมาชกิวฒุสิภา พ.ศ. .... มาตรา ๙๒ และมาตรา ๙๓ ทีก่าํหนดใหผูสมคัร
รบัเลอืกอาจสมคัรไดสองวธิกีาร ขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๐๗ ประกอบมาตรา ๒๖๙ หรอืไม
  พจิารณาแลวเหน็วา รฐัธรรมนญู มาตรา ๑๐๗ วรรคสอง บญัญตัใิหวธิกีารสมคัรและการรบัสมคัร
เปนไปตามพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒสิภา โดยใหมกีารคัดกรอง
ผูสมคัรรบัเลอืกดวยวธิกีารอืน่ใดทีผู่สมคัรรบัเลอืกมสีวนรวมในการคดักรองกไ็ด การทีร่างพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... มาตรา ๙๒ กําหนดใหผูสมัครรับเลือก
ในแตละกลุมตามมาตรา ๙๑ อาจสมัครไดสองวิธีการ คือ สมัครโดยยื่นใบสมัครดวยตนเอง หรือสมัคร
โดยยื่นใบสมัครดวยตนเองพรอมแสดงหนังสือแนะนําชื่อผูสมัครจากองคกรตามมาตรา ๙๓ แนบมา
พรอมกับใบสมัครดวย ซึ่งทั้งสองวิธีการดังกลาวตางก็เปนการสมัครดวยตนเอง สวนการแนะนํา
ชื่อผูสมัครจากองคกร ตามมาตรา ๙๓ มิใชเปนวิธีการคัดกรองผูสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา
ตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๐๗ วรรคสอง หากแตเปนเพยีงการเปดโอกาสใหองคกรซึง่เปนนติบิคุคล
ตามกฎหมายไทยมาแลวไมนอยกวาสามป และมไิดมวีตัถปุระสงคในการแสวงหากาํไรมาแบงปนกนั
หรือดําเนินกิจกรรมทางการเมือง และไดดําเนินการตามวัตถุประสงคขององคกรมาอยางตอเน่ือง
และเปนองคกรทีม่กีฎหมายจดัตัง้ไดมสีวนรวมในการแนะนาํชือ่ผูสมคัรซึง่มคีณุสมบตัแิละไมมีลักษณะ
ตองหามตามรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
  นอกจากน้ีมาตรา ๙๒ ยงักาํหนดใหผูสมคัรรบัเลอืกตองเลอืกสมคัรดวยวธิกีารใดวิธกีารหนึง่เทาน้ัน
และเม่ือสมัครดวยวิธีการใดแลวจะถอนการสมัครน้ันมิได ทําใหผูสมัครรับเลือกทุกรายสามารถเลือก
ที่จะสมัครไดเพียงวิธีการเดียวเทานั้น การกําหนดวิธีการสมัครและการรับสมัครดังกลาวจึงมิได
เปนการตัดสิทธิในการสมัครหรือเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพียงแตจะทําใหมีผูสมัคร
ทีเ่หมาะสมในการสมัครรบัเลอืกเปนสมาชกิวฒุสิภาเพือ่ปฏบิตังิานตามหนาทีแ่ละอาํนาจของสมาชกิ
วฒุสิภาในวาระเริม่แรก ถอืไดวาเปนการเพิม่ชองทางใหไดผูสมคัรทีม่คีวามหลากหลายเพ่ือมาปฏิบตัิ
การใหสอดคลองกับหนาที่และอํานาจที่เพิ่มขึ้นตามที่บัญญัติไวในบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ 
ซึ่งมิไดกระทบตอหลักการเลือกกันเองแตอยางใด ดังนั้น รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการไดมาซึง่สมาชกิวฒุสิภา พ.ศ. .... มาตรา ๙๒ และมาตรา ๙๓ จงึไมขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญู
มาตรา ๑๐๗ ประกอบมาตรา ๒๖๙
  ประเด็นที่สาม กระบวนการเลือกในระดับอําเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ที่กําหนด
ใหมีกระบวนการเลือกโดยวิธีเลือกกันเองโดยตรงวิธีการเดียว ตามรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... มาตรา ๙๔ มาตรา ๙๕ และมาตรา ๙๖
ซึง่แตกตางจากบทหลกัตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ ทีก่าํหนดใหมกีารเลอืกผูสมคัร
กลุมอื่นได (เลือกไขว) ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๗ ประกอบมาตรา ๒๖๙ หรือไม 
  พจิารณาแลวเหน็วา รฐัธรรมนญู มาตรา ๑๐๗ วรรคหนึง่ และวรรคสอง มคีวามมุงหมายใหการเลอืก
สมาชิกวฒุสิภาเปนไปโดยสุจรติและเท่ียงธรรม จงึกาํหนดใหสมาชกิวฒุสิภาตองมาจากการเลอืกกนัเอง
ของผูสมัครรับเลือก โดยจะกําหนดมิใหผูสมัครรับเลือกในแตละกลุมเลือกบุคคลในกลุมเดียวกันหรือ
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creo




พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๑๔๖

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

จุลนิติ

การเลือกไขวหรอืจะกาํหนดใหมกีารคดักรองผูสมคัรรับเลือกดวยวิธกีารอืน่ใดทีผู่สมคัรรับเลือกมีสวนรวม
ในการคัดกรองก็ได จึงมิใชบทบัญญัติที่เปนบทบังคับเด็ดขาด เพียงแตกําหนดหลักการไวกวางวาจะใช
วิธีการดังกลาว หรือจะกําหนดใหมีการคัดกรองผูสมัครรับเลือกดวยวิธีการอื่นใดที่ผูสมัครรับเลือก
มีสวนรวมในการคัดกรองก็ได การที่รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... มาตรา ๙๔ มาตรา ๙๕ และมาตรา ๙๖ ไดกําหนดใหการเลือกในระดับ
อาํเภอ ระดับจงัหวดั และระดับประเทศ เปนการเลือกกันเองภายในกลุมเดยีวกนัโดยตรงวิธกีารเดียว
ซึง่แตกตางจากกระบวนการเลือกตามท่ีกาํหนดไวในบทหลกัตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ 
ทีก่าํหนดใหมกีารเลอืกโดยตรงและเลือกไขว ถอืไดวาเปนการกาํหนดวธิกีารคัดกรองผูสมัครรับเลือก
ดวยวิธีการที่ใหผูสมัครรับเลือกเปนผูเลือกกันเอง และผูสมัครรับเลือกไดมีสวนรวมในการคัดกรอง
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๗ แลวโดยมิไดทําใหการเลือกสมาชิกวุฒิสภาไมเปนไปโดยสุจริต
และเทีย่งธรรมแตอยางใด ดงัน้ัน รางพระราชบัญญัตปิระกอบรฐัธรรมนูญวาดวยการไดมาซึง่สมาชิกวุฒสิภา 
พ.ศ. .... มาตรา ๙๔ มาตรา ๙๕ และมาตรา ๙๖ จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๗ 
ประกอบมาตรา ๒๖๙

๔. ผลคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  โดยเหตุผลดังไดวินิจฉัยขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... มาตรา ๙๑ มาตรา ๙๒ มาตรา ๙๓ 
มาตรา ๙๔ มาตรา ๙๕ และมาตรา ๙๖ ไมมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๗
ประกอบมาตรา ๒๖๙
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๑๔๗

สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๓/๒๕๖๑ 

  วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 

เร่ือง ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติสงความเห็นของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
 ขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึ่ง (๑)
 ประกอบมาตรา ๒๖๓ วา รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
 การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร   พ.ศ. ....   มาตรา  ๓๕  (๔)  และ  (๕)  มีขอความ
 ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๕ วรรคสาม และรางพระราชบัญญัติ
 ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  พ.ศ. ....
 มาตรา ๙๒ วรรคหน่ึง มีขอความขัด หรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๕ หรือไม

๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป
  ประธานสภานิตบัิญญตัแิหงชาติ ผูรอง สงความเหน็ของนายปรชีา วชัราภยั สมาชิกสภานิตบิญัญตัิ
แหงชาติ และคณะ รวม ๒๗ คน เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๘
วรรคหนึ่ง (๑) ประกอบมาตรา ๒๖๓ โดยมีขอเท็จจริง สรุปไดดงันี้
  ประธานกรรมการรางรัฐธรรมนูญไดมหีนงัสอืลงวันที ่๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เสนอรางพระราชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. .... ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
เพือ่พจิารณาใหความเห็นชอบตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๖๗ ซึง่ในคราวประชมุสภานติบิญัญตัแิหงชาติ 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เปนพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ไดพจิารณารางพระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. .... 
ในวาระทีส่อง และลงมตใิหความเหน็ชอบรางพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญดงักลาวในวาระทีส่าม 
และไดสงรางพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. .... 
ที่ผานความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแหงชาติใหคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการ
รางรฐัธรรมนญูเพือ่พจิารณาวารางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูดงักลาวตรงตามเจตนารมณของ
รฐัธรรมนญูหรอืไม และใหแจงใหผูรองทราบภายในสิบวนันบัแตวนัทีไ่ดรบัตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๗
วรรคหา ประธานกรรมการการเลอืกตัง้และประธานกรรมการรางรฐัธรรมนญูไดมหีนงัสอืแจงความเหน็
มายังผูรองวารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวมีบทบัญญัติบางประการไมตรงตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ซึ่งในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ คร้ังท่ี ๑๐/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดี
ที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติไดมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
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creo




พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๑๔๘

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

จุลนิติ

พจิารณารางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. .... 
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๗ วรรคหา
  ตอมาคณะกรรมาธกิารวสิามัญฯ เสนอรายงานการพจิารณารางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. .... ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ และในคราวประชุม
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมสภานิติบัญญัติ
แหงชาตไิดพจิารณารางพระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการเลอืกตัง้สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
พ.ศ. .... และลงมติใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวและไดสง
รางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูฉบับดงักลาวเพือ่ใหนายกรัฐมนตรีพจิารณากอนนําขึน้ทลูเกลา
ทูลกระหมอมถวายเพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยใหประกาศใชเปนกฎหมายตอไป
  นายปรชีา วชัราภัย สมาชิกสภานิตบิญัญัตแิหงชาติ และคณะ มคีวามเหน็วารางพระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการเลอืกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. .... มาตรา ๓๕ (๔) และ (๕) 
มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๕ วรรคสาม และรางพระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนูญวาดวยการเลอืกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. .... มาตรา ๙๒ วรรคหน่ึง มขีอความ
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๕ โดยมีเหตุผลดังนี้
      ๑. การท่ีรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
พ.ศ. .... มาตรา ๓๕ (๔) กําหนดมาตรการกรณีที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งไมไปใชสิทธิเลือกตั้งและมิไดแจงเหตุ
ที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกต้ัง ตองถูกจํากัดสิทธิดํารงตําแหนงขาราชการการเมืองตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการการเมอืงและขาราชการรฐัสภาฝายการเมอืงตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
รัฐสภา และ (๕) ซึ่งเปนเร่ืองการดํารงตําแหนงรองผูบริหารทองถ่ิน เลขานุการผูบริหารทองถ่ิน 
ผูชวยเลขานุการผูบริหารทองถิ่น ประธานที่ปรึกษาผูบริหารทองถิ่น ที่ปรึกษาผูบริหารทองถิ่น
หรือคณะท่ีปรึกษาผูบริหารทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น
เปนการขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๕ วรรคสาม ซึ่งบัญญัติไวชัดเจนวา “ผูมีสิทธิเลือกต้ัง
ซึ่งไมไปใชสิทธิเลือกตั้งโดยมิไดแจงเหตุอันสมควรตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร อาจถูกจํากัดสิทธิบางประการตามท่ีกฎหมายบัญญัติ” ดังน้ัน
สิง่ท่ีถกูจํากัดตามรางพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูวาดวยการเลอืกตัง้สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
พ.ศ. .... มาตรา ๓๕ ยอมจํากัดไดเฉพาะ “สิทธิ” เทานั้น 
  กรณีจึงมีปญหาวาการดํารงตําแหนงตามรางมาตรา ๓๕ (๔) และ (๕) นั้น เปนสิทธิของบุคคล
หรือไม หรือเปนเง่ือนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามของบุคคลในการดํารงตําแหนง
เพราะสิ่งท่ีรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๕ วรรคสาม บัญญัติใหจํากัดไดตองเปนสิทธิของผูไมไปใชสิทธิ
เลือกตั้งที่ผูนั้นสามารถเลือกที่จะใชสิทธินั้นหรือไมก็ไดตามที่กฎหมายรับรอง แตกรณี (๔) และ (๕)
เปนอํานาจของบุคคลอื่นซึ่งเปนผูมีอํานาจแตงตั้งตามกฎหมายท่ีพิจารณาบุคคลผูมีคุณสมบัติ
และไมมลีกัษณะตองหามตามกฎหมายใหดาํรงตําแหนงดังกลาว มใิชสทิธิของผูไมไปใชสทิธิเลือกตัง้
ที่จะสามารถเรียกรองหรือเลือกที่จะใหมีการแตงต้ังดวยตนเองไดโดยลําพัง ทั้งการที่ผูใดจะเขา
ดาํรงตําแหนงนัน้มใิชเปนสทิธ ิหากแตเปนเสรีภาพในการประกอบอาชพีตามรัฐธรรมนญู มาตรา ๔๐

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๑๔๙

สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

  ๒. การที่รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
พ.ศ. .... มาตรา ๙๒ วรรคหน่ึง กําหนดวา “เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกคนพิการหรือทุพพลภาพ 
หรือผูสูงอายุในการออกเสียงลงคะแนน ใหคณะกรรมการหรือผูซึง่คณะกรรมการมอบหมายจัดใหมกีาร
อํานวยความสะดวกสําหรับการออกเสียงลงคะแนนของบุคคลดังกลาวไวเปนพิเศษ หรือจัดใหมีการ
ชวยเหลือในการออกเสียงลงคะแนนภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
ในการใหความชวยเหลือดังกลาวตองใหบคุคลนัน้ไดออกเสยีงลงคะแนนดวยตนเองตามเจตนาของบุคคลน้ัน
เวนแตลักษณะทางกายภาพทําใหคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูสูงอายุไมสามารถทําเครื่องหมาย
ลงในบัตรเลือกต้ังได ใหบคุคลอืน่หรือกรรมการประจําหนวยเลอืกตัง้เปนผูกระทาํการแทนโดยความยินยอม
และเปนไปตามเจตนาของคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูสูงอายุนั้น ทั้งนี้ ใหถือเปนการออกเสียง
ลงคะแนนโดยตรงและลับ” อาจขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๕ เน่ืองจากการใหผูอ่ืนลงคะแนนแทน
ผูใชสิทธิเลือกตั้งยอมไมใชการลงคะแนนโดยตรงและลับ เห็นไดจากถอยคําตามรางมาตรา ๙๒            
ที่ใหถือวาเปนการลงคะแนนโดยตรงและลับ 
  ดังนั้น การที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญซึ่งมีลําดับศักด์ิรองจากรัฐธรรมนูญบัญญัติไว
เปนอยางอ่ืนจึงไมอาจกระทําได ทั้งศาลรัฐธรรมนูญไดเคยมีคําวินิจฉัยที่ ๙/๒๕๔๙ วินิจฉัยไว
ในลกัษณะทาํนองเดยีวกนัวาหลกัการเลอืกตัง้โดยลบันัน้เปนสาระสาํคัญของการเลอืกตัง้ การใชสทิธิ
เลอืกตัง้จะตองโดยเสร ีหากการเลอืกตัง้ไมเปนไปโดยลบัแลว การเลอืกตัง้กไ็มอาจทีจ่ะเปนการเลอืกตัง้
โดยเสรีได ตามหลักการเลือกต้ังโดยลับจะตองดําเนินการเลือกต้ังโดยไมใหผูใดทราบไดเลยวา
ผูลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแตละคนตัดสินใจเลือกใคร นอกจากนี้ การกลาวอางวารางมาตรา ๙๒ 
เปนกรณีเดียวกับพระราชบัญญัติวาดวยการออกเสียงประชามติรางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น
ขอเทจ็จรงิแตกตางกนัเนือ่งจากในขณะนัน้รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พทุธศกัราช 
๒๕๕๗ มิไดบัญญัติใหการออกเสียงประชามติตองใชวิธีโดยตรงและลับ หากแตบัญญัติไวในมาตรา ๑๕ 
แหงพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน การยกเวนใหออกเสียงลงคะแนนโดยบุคคลอื่นหรอืกรรมการประจํา
หนวยดังกลาว จึงสามารถกระทําไดเพราะเปนการยกเวนบทบัญญัติแหงกฎหมายระดับเดียวกัน
  เม่ือนายปรีชา วชัราภยั สมาชิกสภานิตบิญัญตัแิหงชาติ และคณะ เสนอความเห็นเปนหนงัสือ
ลงวนัที ่๒๙ มนีาคม ๒๕๖๑ ตอผูรองเพือ่ใหสงความเหน็ดงักลาวไปยงัศาลรฐัธรรมนญูตามรฐัธรรมนญู
มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึง่ (๑) ประกอบมาตรา ๒๖๓ ผูรองจงึมหีนงัสอืถงึนายกรฐัมนตรเีพือ่พจิารณา
ดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึ่ง (๑) หรือ (๒) แลวแตกรณี และนายกรัฐมนตรี
มีหนังสือถึงผูรองแจงใหผูรองเปนผูพิจารณาดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ ผูรองจึงสงความเห็น
ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติดังกลาวมาเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึ่ง (๑)

๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องตน
  ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับหนังสือของผูรองไววินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๘ 
วรรคหนึ่ง (๑) ประกอบมาตรา ๒๖๓ หรือไม
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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

จุลนิติ

  พจิารณาแลวเหน็วา เปนกรณีทีส่ภานิตบิญัญตัแิหงชาติไดพจิารณาและเห็นชอบรางพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. .... เสร็จสิ้น ตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๒๖๗ วรรคหา แลว แตนายปรชีา วชัราภัย สมาชกิสภานติบิญัญตัแิหงชาต ิและคณะ รวม ๒๗ คน 
มีความเห็นวารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
พ.ศ. .... ที่ผานความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแหงชาติ มาตรา ๓๕ (๔) และ (๕) มีขอความ
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๕ วรรคสาม และรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การเลอืกตัง้สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. .... มาตรา ๙๒ วรรคหน่ึง มขีอความขัดหรอืแยงตอรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๘๕ จงึเสนอความเห็นดังกลาวตอผูรองเพ่ือใหสงไปยังศาลรฐัธรรมนญูตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๔๘ 
วรรคหนึง่ (๑) ประกอบมาตรา ๒๖๓ ผูรองไดสงความเหน็เพือ่ใหศาลรัฐธรรมนญูวนิจิฉยั เม่ือขอเทจ็จริง
ปรากฏวาสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เทาท่ีมอียูของสภานติบิญัญตัแิหงชาติสงความเหน็ตอผูรอง และผูรองไดสงความเหน็ดังกลาวมายัง
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย กรณีจึงเปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึ่ง (๑) ประกอบ
มาตรา ๒๖๓ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕๐ ศาลรัฐธรรมนูญจงึมีอาํนาจรับไวพจิารณา และมีคาํส่ังรับไวพจิารณาวินจิฉัย

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
  ศาลรัฐธรรมนูญไดกําหนดประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัย ๒ ประเด็น ดังนี้
  ประเดน็ทีห่นึง่ รางพระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการเลอืกต้ังสมาชกิสภาผูแทนราษฎร
พ.ศ. .... มาตรา ๓๕ (๔) และ (๕) มขีอความขัดหรอืแยงตอรฐัธรรมนูญ มาตรา ๙๕ วรรคสาม หรอืไม
  พิจารณาแลวเห็นวา การท่ีรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร พ.ศ. .... มาตรา ๓๕ (๔) และ (๕) กําหนดใหมีการจํากัดสิทธิในการดํารงตําแหนง
ขาราชการการเมือง ขาราชการรัฐสภาฝายการเมือง และคณะผูบริหารทองถ่ิน ซึ่งเปนการจํากัด
ประโยชนในทางใดทางหนึง่ของบคุคลอนัทาํใหบคุคลนัน้ไมสามารถดํารงตาํแหนงดงักลาวได โดยกําหนด
ใหเปนผลทางกฎหมายของการกระทําอันเปนเหตุที่ผู มีสิทธิเลือกต้ังไมไปใชสิทธิเลือกต้ัง โดยมิได
แจงเหตุที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้ง หรือแจงเหตุที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งแลว แตเหตุนั้นมิใชเหตุ
อนัสมควร ตามทีร่ฐัธรรมนญู มาตรา ๙๕ วรรคสาม บญัญัตใิหกาํหนดการจํากัดสิทธิบางประการไดตามที่
กฎหมายบัญญัติ แตสิ่งที่จะถูกจํากัดไดนั้นจะตองเปนสิทธิเทานั้น 
  จึงมีขอพิจารณาวา รางมาตรา ๓๕ (๔) และ (๕) ที่กําหนดใหจํากัดสิทธิในการดํารงตําแหนงนั้น
อยูในขอบเขตของสิทธทิีถ่กูจาํกดัไดตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๙๕ วรรคสาม หรอืไม เหน็วารางมาตรา ๓๕
(๔) และ (๕) เปนผลแหงพฤติกรรมอันจะมีผลทางกฎหมายใหบุคคลเหลานั้นถูกจํากัดสิทธิ
ในการเขาดาํรงตําแหนงตามท่ีกาํหนดไว ซึง่มนียัเปนการระบเุงือ่นไขเก่ียวกบัคณุลกัษณะของผูมสีทิธิ
ดํารงตําแหนงทางการเมืองเหลาน้ัน อันสะทอนถึงความรับผิดชอบตอพันธะหนาท่ีพื้นฐานในการ
ทาํหนาท่ีของผูมสีทิธิเลือกตัง้ตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๕๐ (๗) ซึง่ใหเปนหนาท่ีของปวงชนชาวไทย
ไปใชสทิธิเลือกต้ังอยางอิสระโดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวมของประเทศเปนสําคัญ การท่ีระบเุงือ่นไข
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ในการจํากัดสิทธิของบุคคลผูประสงคจะเขาดํารงตําแหนงทางการเมืองดังกลาว เปนเพียงการกําหนด
คุณลักษณะที่ไมเพียงพอตอการดํารงตําแหนงซึ่งเปนตําแหนงเกี่ยวกับงานดานการเมืองเชนเดียวกัน
กบัรางมาตรา ๓๕ (๒) และ (๓) เพราะบุคคลท่ีอยูในตําแหนงดงักลาว หรือประสงคจะดํารงตําแหนงดังกลาว
ตองเปนผูเลื่อมใส และสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
ประกอบกบัระยะเวลาท่ีจาํกัดสิทธดิงักลาวนัน้ กไ็ดกาํหนดเปนคราว ๆ  ไป ครัง้ละสองปตามรางมาตรา 
๓๕ วรรคสอง โดยใหนับแตวันเลือกตั้งครั้งที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง หากบุคคลนั้นไดไป
ใชสิทธิเลือกต้ังในการเลือกต้ังครั้งตอไป การจํากัดสิทธิดังกลาวก็เปนอันสิ้นสุดลง 
  ดังนั้น เห็นไดวา กรณีตามรางมาตรา ๓๕ (๔) และ (๕) แมจะมผีลเสมือนเปนเงื่อนไขอันเกี่ยวกับ
คณุสมบตัแิละลกัษณะตองหามของบคุคลในการเขาดาํรงตาํแหนงขาราชการการเมอืง ขาราชการรฐัสภา
ฝายการเมอืง และคณะผูบรหิารทองถ่ินดวย แตกเ็ปนการจาํกดัสทิธขิองผูมสีทิธเิลอืกต้ังท่ีไมไปใชสทิธิ
เลอืกตัง้โดยมไิดแจงเหตทุีไ่มอาจไปใชสทิธเิลอืกตัง้หรอืแจงเหตทุีไ่มอาจไปใชสทิธเิลอืกตัง้แลวแตเหตนุัน้
มิใชเหตุอันสมควรนั่นเอง ซึ่งมีผลใหถูกจํากัดสิทธิในการเขาดํารงตําแหนงนั้น จึงถือไดวาการดํารง
ตาํแหนงตามรางมาตรา ๓๕ (๔) และ (๕) เปนสทิธชินดิหนึง่ซึง่รฐัธรรมนญูบญัญตัใิหออกกฎหมาย
จาํกดัสทิธดิงักลาวไดตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๙๕ วรรคสาม เชนเดยีวกบัสทิธติามรางมาตรา ๓๕ (๒)
และ (๓) ซึง่ตางกเ็ปนสทิธทิางการเมอืงและการดาํรงตาํแหนงทางการเมอืง ดงันัน้ รางพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. .... มาตรา ๓๕ (๔) และ (๕)
จึงไมมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๕ วรรคสาม สวนขอที่ผู รองกลาวอางวา
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู แทนราษฎร พ.ศ. ....
มาตรา ๓๕ (๔) และ (๕) เปนการจํากัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๐ นั้น 
เม่ือวินิจฉัยไวแลววาการดํารงตําแหนงทางการเมอืงตามรางมาตรา ๓๕ (๔) และ (๕) เปนสิทธิท่ีอาจถูก
จาํกดัไดตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๙๕ วรรคสาม จงึมใิชเสรภีาพในการประกอบอาชพีดงัทีผู่รองกลาวอาง
  ประเด็นทีส่อง รางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทน
ราษฎร พ.ศ. .... มาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๕ หรือไม
  พิจารณาแลวเห็นวา บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๕ วรรคหน่ึง ที่บัญญัติใหสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง ใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ
แตก็มิไดกําหนดเกี่ยวกับวิธีการในการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับไว เพียงแตกําหนดหลักการ
สําคัญไววา ผูมีสิทธิเลือกต้ังมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งไดคนละหนึ่งคะแนน โดยจะลงคะแนน
เลือกผูสมัครรับเลือกตั้งผูใด หรือจะลงคะแนนไมเลือกผูใดเลยก็ได อยางไรก็ดี บทบัญญัติดังกลาว
ไดรับรองหลักการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งให
กระทําดวยวธิอีอกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ ซึง่การออกเสยีงลงคะแนนโดยตรงเปนลกัษณะสาํคญั
ประการหน่ึงท่ีพลเมืองในฐานะเจาของอํานาจอธิปไตยเปนผูแสดงการตัดสนิใจทางการเมืองดวยตนเอง
โดยพลเมืองแตละคนไดกระทําการดังกลาวผานการตัดสินใจลงคะแนนเสียงใหแกผูสมัครรับเลือกต้ัง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สวนวิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยลับเปนวิธีการออกเสียงโดยผูมีสิทธิ
เลอืกต้ังแตละคนทาํเครือ่งหมายลงในบตัรลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ภายในคหูาและนาํบตัรลงคะแนนใสไว
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ในหีบบัตรเลือกตั้ง โดยหามมิใหผูใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนเปดเผยตอสาธารณชนวาตนตัดสินใจ
ลงคะแนนใหแกผูสมัครรายใดในขณะท่ีใชสิทธิเลือกต้ัง ซึ่งวิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยลับโดยท่ัวไป
จะใหผูออกเสียงลงคะแนนแตละคนทําเคร่ืองหมายไวในบัตรลงคะแนนภายในคูหาสําหรับลงคะแนน
ทีจั่ดไวอยางมิดชิด เพ่ือปองกันมิใหผูออกเสยีงลงคะแนนตกอยูภายใตอทิธิพลหรือถูกแทรกแซงอนัมีผล
ใหการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งดังกลาวไมเปนไปอยางอิสระ ในการนี้ รัฐจึงมีหนาท่ีที่จะตองมี
มาตรการและสรางหลักประกันในอันท่ีจะทําใหการออกเสียงลงคะแนนของบุคคลน้ันเปนไปอยางอิสระ
และสงเสริมใหบุคคลตองไปใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังอยางท่ัวถึง อันสอดคลองกับหลักการ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐ (๗) ทีบ่ญัญัตใิหเปนหนาท่ีของปวงชนชาวไทยไปใชสทิธิเลือกตัง้อยางอสิระ 
และมาตรา ๙๕ วรรคสาม ท่ีบญัญัตใิหบคุคลอาจถูกจํากัดสิทธิไดหากไมไปใชสทิธิเลือกตัง้โดยไมไดแจง
เหตอุนัสมควร จงึเปนเหตใุหคณะกรรมการการเลือกตัง้ซึง่มหีนาทีจ่ดัการเลือกตัง้ตองกาํหนดมาตรการ
ในการอํานวยความสะดวกหรือใหความชวยเหลือแกผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเพ่ือไปใชสิทธิเลือกตั้ง
โดยเฉพาะคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูสูงอายุ 
  รางพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. .... 
มาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง จึงกําหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือ
ผูสูงอายุ ในกรณีที่ไมสามารถทําเครื่องหมายลงในบัตรเลือกต้ังได อาจใหบุคคลอ่ืนหรือกรรมการ
ประจําหนวยเลือกตั้งเปนผูกระทําการแทนโดยความยินยอม และเปนไปตามเจตนาของคนพิการ
หรือทุพพลภาพ หรือผูสูงอายุ และใหถือเปนการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับนั้น มีความ
มุงหมายเพื่ออํานวยความสะดวกและชวยเหลือคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูสูงอายุใหมีโอกาส
ใชสทิธิเลือกตัง้ซ่ึงเปนสิทธิทางการเมืองทีส่าํคัญไดอยางเสมอภาคเทาเทยีมกบับุคคลอืน่ ซึง่สอดคลอง
กบัมาตรการตามท่ีกาํหนดไวในอนสุญัญาวาดวยสิทธคินพิการ ค.ศ. ๒๐๐๖ ทีป่ระเทศไทยไดใหสตัยาบนั
กไ็ดใหการรับรองประกนัสทิธิทางการเมอืงของคนพกิารบนพืน้ฐานท่ีเทาเทียมกับบุคคลอ่ืนตามขอ ๒๙ (เอ) 
วารัฐพึง “ประกันวาคนพิการสามารถมีสวนรวมทางการเมืองและเรื่องสาธารณะไดอยางมีประสิทธิผล
และเตม็ท่ีบนพ้ืนฐานทีเ่ทาเทียมกับบุคคลอ่ืน ทัง้โดยทางตรงหรอืโดยผานผูแทนท่ีไดรบัเลือกอยางอิสระ
รวมถงึสิทธิและโอกาสของคนพกิารในการออกเสยีงและไดรบัการเลอืกตัง้...” และในปจจุบนัหลักดังกลาว
ไดยอมรับปฏิบัติอยางแพรหลายในหลายประเทศ โดยใหหลักประกันวาบุคคลผูพิการซ่ึงเปนผูมีสิทธิ
เลือกต้ังจะตองไดรับโอกาสในการใชสิทธิของตนโดยเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป หรือไมถูกปลอย
ใหสูญเสียโอกาสในการใชสิทธิเลือกตั้งดวยเหตุแหงความทุพพลภาพหรือความบกพรองทางรางกาย
อันเปนอุปสรรคตอการเขาถึงสถานท่ีจัดการเลือกต้ังและเขาไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ังดวยตนเอง
หลักการดังกลาวขางตนยังสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ ซึ่งกําหนดหลักความเสมอภาค
ของบุคคลโดยความในวรรคสีร่บัรองวามาตรการท่ีรฐักาํหนดข้ึนเพือ่ขจดัอปุสรรคหรอืสงเสริมใหบคุคล
สามารถใชสิทธิหรือเสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอ่ืน หรือเพ่ือคุมครองหรืออํานวยความสะดวกใหแก
เด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ หรือผูดอยโอกาส ยอมไมถือวาเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม 
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  เมื่อพิจารณามาตรการตามรางมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่งดังกลาว ที่ใหบุคคลอื่นหรือกรรมการ
ประจําหนวยเลือกตั้งเปนผู ใหความชวยเหลือในการออกเสียงลงคะแนนโดยความยินยอม
และเปนไปตามเจตนาของคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูสูงอายุ เปนเพียงมาตรการใหคนพิการ
หรอืทพุพลภาพ หรอืผูสงูอายุ ทีไ่มสามารถทาํเครือ่งหมายลงในบตัรเลอืกตัง้ไดมโีอกาสใชสทิธเิลอืกตัง้
บนพื้นฐานความเทาเทียมกับบุคคลทั่วไปซึ่งตราบใดที่ไมมีการเปดเผยผลการออกเสียงลงคะแนน
ของคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูสูงอายุนั้นตอสาธารณะก็ถือไดวาเปนการออกเสียงลงคะแนน
โดยตรงและลับ ประกอบกับการดําเนินการตามรางมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง ยอมตองเปนไปตาม
ความมุงหมายของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๕ วรรคหน่ึง โดยรัฐตองกําหนดมาตรการตามรางมาตรา ๙๒
วรรคหน่ึง ใหชัดเจนและกําหนดมาตรการท่ีเด็ดขาดในกรณีที่บุคคลอ่ืนหรือกรรมการประจํา
หนวยเลอืกตัง้ผูใดทาํใหการอาํนวยความสะดวกหรอืการใหความชวยเหลอืในการออกเสยีงลงคะแนน
เลอืกตัง้ไมตรงตามเจตนาของคนพกิารหรอืทพุพลภาพ หรอืผูสงูอายุ หรอืทําใหไมเปนวธิกีารออกเสยีง
ลงคะแนนโดยตรงและลับ รางมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง ยังไมมีผลกระทบตอการออกเสียงลงคะแนน
อยางอิสระและยังอยูในขอบเขตของวิธอีอกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๕
วรรคหนึง่ ดงันัน้ รางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
พ.ศ. .... มาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง จึงไมมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง

๔. ผลคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  โดยเหตุผลดังไดวินิจฉัยขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา รางพระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนญูวาดวยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. .... มาตรา ๓๕ (๔) และ (๕) ไมมขีอความ
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๕ วรรคสาม และรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. .... มาตรา ๙๒ วรรคหน่ึง ไมมขีอความขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๕ 
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คําคม

จุลนิติ๑๕๔

“Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow.

The important thing is not to stop questioning.”

อัลเบิรต ไอนสไตน

Albert Einstein

“เรียนรูจากวันวาน ใชชีวิตอยูในวันนี้ มีความหวังกับวันพรุงนี้

สิ่งสําคัญคืออยาหยุดตั้งคําถาม”
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ
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ระบบการเลือกตั้งระบบการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ฉบับปจจุบันฉบับปจจุบัน

บทนํา
 ในบรรดากระบวนการเพื่อใหไดมาซึ่งผูแทนราษฎรเพื่อเขาไปใชอํานาจนิติบัญญัติอันเปนหน่ึง
ในอาํนาจสงูสดุในการปกครองประเทศแทนประชาชนนอกเหนือจากอาํนาจบรหิารและอาํนาจตลุาการแลว 
การเลือกต้ังนั้นถือเปนรูปแบบท่ีไดรับการยอมรับในปจจุบันวามีความสอดคลองกับการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยและมีความเหมาะสมในการเลือกบุคคลเขาสูตําแหนงมากกวาวิธีการในรูป
แบบอื่น ๆ เพราะเปนการเช่ือมโยงความสัมพันธระหวางประชาชนซ่ึงเปนเจาของอํานาจอธิปไตย
ในการเลอืกผูแทนราษฎร และเปนการสรางความชอบธรรมในระบอบประชาธปิไตยใหแกผูแทนราษฎร
ในการใชอํานาจปกครองประชาชน อยางไรก็ตาม การเลือกต้ังเปนเพียงวิธีการในการแสดงเจตจํานง
ทางการเมืองผานการใชสิทธิเลือกตั้งเทาน้ัน แตไมใชปจจัยชี้ขาดวาบุคคลใดจะไดรับเลือกเปน
ผูแทนราษฎร เพราะปจจัยชี้ขาดวาบุคคลใดจะชนะการเลือกต้ังน้ันขึ้นอยูกับการออกแบบระบบ
การเลอืกตัง้ เพราะระบบการเลอืกตัง้แตละประเภทจะสงผลในการคาํนวณคะแนนเสียงทีแ่ตกตางกนัไป 
ดังนั้น การออกแบบระบบการเลือกตั้งจึงมีนัยสําคัญตอการไดมาซึ่งผูแทนราษฎรรวมทั้งการสราง
สมัพนัธภาพระหวางฝายนติบิญัญตักิบัฝายบรหิารของการปกครองระบอบประชาธปิไตยในระบบรฐัสภา 
  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน ไดกําหนดระบบการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรเปน “ระบบจัดสรรปนสวนผสม” (Mixed Member Apportionment System) 
อันเปนการเลือกตั้งรูปแบบใหมของประเทศไทยเรา โดยกําหนดใหสภาผูแทนราษฎรประกอบดวย
สมาชิกจํานวน ๕๐๐ คน มีที่มาจาก ๒ ประเภท คือ มาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งจํานวน 
๓๕๐ คน และมาจากบญัชรีายชือ่ของพรรคการเมอืงจาํนวน ๑๕๐ คน โดยกาํหนดใหผูมสีทิธเิลอืกตัง้
กาบตัรไดใบเดียว สาํหรบัการเลอืกตัง้แบบแบงเขตเลอืกตัง้ใชระบบใครไดคะแนนมากทีส่ดุเปนผูไดรบั
เลอืกตัง้ (First Past the Post) สวนสมาชกิสภาผูแทนราษฎรซึง่มาจากบญัชรีายชือ่ของพรรคการเมอืงนัน้ 
กําหนดใหนําคะแนนเสียงทุกคะแนนที่มีการลงคะแนนใหผู สมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบ
แบงเขตเลือกต้ังไปใชในการคาํนวณจํานวนสมาชกิสภาผูแทนราษฎรท้ังหมดทีแ่ตละพรรคการเมืองนัน้

ตามรัฐธรรตามรัฐธรรม
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ระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน 

จุลนิติ

จะพงึมี กลาวคอืถาพรรคการเมืองใดมีผูไดรบัเลอืกตัง้เปนสมาชกิสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลอืกตัง้
เทากับหรือสูงกวาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่พรรคการเมืองน้ันจะพึงมี ใหพรรคการเมืองน้ัน
มสีมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามจํานวนท่ีไดรบัจากการเลือกต้ังแบบแบงเขตเลอืกต้ัง และไมมสีทิธไิดรบั
การจัดสรรสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ และใหนําจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบบัญชีรายช่ือท้ังหมดไปจัดสรรใหแกพรรคการเมืองท่ีมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบ
แบงเขตเลือกตั้งตํ่ากวาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีไดตามอัตราสวนที่
กฎหมายกําหนด 
  ดังนั้น เพื่อใหทราบถึงหลักการพ้ืนฐานของการเลือกตั้ง ระบบการเลือกตั้งที่สําคัญ ระบบการ
เลือกต้ังของประเทศไทย ตลอดจนระบบการเลอืกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบใหมตามรัฐธรรมนญู
แหงราชอาณาจักรไทย คอลมันคมความคิด เขม็ทศิรฐัธรรมนูญ ฉบบันี ้ขอนาํเสนอเร่ือง “ระบบการเลอืกต้ัง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทยฉบบัปจจบุนั” โดยมสีาระสาํคญั ดงันี้ 
 ๑. หลักการพื้นฐานของการเลือกตั้ง   
   การเลือกตั้งท่ีจะทําใหผลการเลือกตั้งมีความหมายและสรางความชอบธรรมใหแก
ผูแทนราษฎรตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย จะตองสอดคลองกับหลักการพ้ืนฐาน
ของการเลือกตั้ง ๕ ประการ ดังนี้ 
  ๑.๑ หลักการเลือกตั้งโดยทั่วไป 
    หลักการนี้กําหนดใหราษฎรทุกคนตองสามารถเขารวมในการเลือกตั้งได หามมิใหมีการ
กําหนดเงื่อนไขใด ๆ ที่มีผลเปนการตัดบุคคลกลุมใดกลุมหนึ่งออกไปจากการมีสวนรวมในการเลือกตั้ง
โดยเหตผุลทางการเมือง เศรษฐกจิ หรอืสงัคม การกาํหนดใหการเลือกตัง้ตองเปนไปตามหลกัการเลอืกตัง้
ทั่วไปนั้น ไมไดหมายความวาระบบกฎหมายจะไมสามารถกําหนดหลักเกณฑหรือเง่ือนไขใด ๆ 
ในทางเนือ้หาเก่ียวกบัการใชสทิธิเลือกตัง้ไดเลย การจาํกัดขอบเขตของสทิธิเลือกตัง้ยอมสามารถกระทําได 
หากมีเหตุผลยอมรับกันไดวาไมขัดกับหลักการเลือกตั้งโดยทั่วไป เชน การกําหนดใหเฉพาะแตพลเมือง
ของรัฐเทานั้นที่มีสิทธิเลือกต้ัง การกําหนดอายุขั้นต่ําของผูมีสิทธิเลือกต้ัง หรือการกําหนดวาผูมีสิทธิ
เลือกตั้งจะตองเปนผูที่ไมอยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง๑ เปนตน 
  ๑.๒ หลักการเลือกตั้งโดยเสมอภาค 
    เปนหลักการท่ีเรยีกรองวาคะแนนเสียงทุกคะแนนจะตองมีคาเทากนั กลาวคือ ในกรณีที่
การเลือกต้ังน้ันเปนการเลือกต้ังในระบบเสียงขางมาก คะแนนเสียงแตละคะแนนจะตองมีคาในการนับ
เทากนั คอื นบัเปนหน่ึงคะแนนเทากนั ในกรณกีารเลอืกต้ังนัน้เปนการเลอืกต้ังในระบบสดัสวน คะแนนเสยีง
ทุกคะแนนตองมีคาในนํ้าหนักของคะแนนหรือในผลของคะแนนเทากัน กลาวคือ ทุกคะแนนเสียงจะ
นํามาคํานวณโดยจะไมมีคะแนนเสียงใดถูกตัดท้ิงไปและการเลือกตั้งโดยเสมอภาคกําหนดใหผูมีสิทธิ
เลือกตั้งทุกคนไดเลือกตั้งโดยวิธีการเชนเดียวกัน

 ๑วรเจตน ภาคีรัตน, เอกสารประกอบการบรรยายวิชา น.๕๖๒ สถาบันการเมืองและองคกรตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 
หลกัสูตรประกาศนยีบตัรบณัฑติทางกฎหมายมหาชน คณะนติศิาสตร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร, ๒๕๕๘, น. ๘. 
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จุลนิติ

    หลักการเลือกต้ังโดยเสมอภาคมิไดใชกับการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังเทาน้ัน แตใชกับ
การเลือกตั้งทุกขั้นตอน กลาวคือ รวมทั้งขั้นตอนการสมัครรับเลือกตั้ง การเตรียมการเลือกตั้งทั้งหมด 
การหาเสียง การนับคะแนน ตลอดจนการแบงจํานวนที่นั่งในรัฐสภาใหแกพรรคการเมืองตาง ๆ๒  
  ๑.๓ หลักการเลือกตั้งโดยลับ 
    หลักการเลือกตั้งโดยลับเปนสาระสําคัญของการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย 
โดยกําหนดใหการจัดการเลือกตั้งจะตองไมมีผูใดนอกจากผูที่ออกเสียงลงคะแนนเทาน้ันที่รูวาตนเอง
จะออกเสียงลงคะแนนอยางไร หลักการนี้มีเหตุผลสําคัญสองประการ คือ 
    ประการแรก เพื่อคุมครองผูออกเสียงลงคะแนนใหไมตองกังวลกับผลใด ๆ ที่จะตามมา
จากการออกเสียงลงคะแนนของตน เพราะจะไมมีบุคคลใดทราบเลยวาตนออกเสียงลงคะแนนเลือก
ผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด 
    ประการที่สอง เพื่อคุมครองความเปนระเบียบเรียบรอย ตลอดจนคุมครองประโยชน
ของผูออกเสียงลงคะแนนผูอืน่ ดวยเหตนุี ้แมผูออกเสียงลงคะแนนจะสมัครใจแสดงบัตรเลือกต้ังของตน
ใหผูอื่นทราบวาตนออกเสียงเลือกตั้งอยางไร ระบบกฎหมายก็ไมสามารถอนุญาตใหผูมีสิทธิออกเสียง
เลือกตั้งผูนั้นกระทําการในลักษณะดังกลาวได๓ 
    ขอสังเกต ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๙๒ วรรคหน่ึง บญัญตัวิา “เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกคนพิการ
หรือทุพพลภาพ หรือผูสูงอายุ ในการออกเสียงลงคะแนน ใหคณะกรรมการหรือผูซึ่งคณะกรรมการ
มอบหมายจัดใหมกีารอํานวยความสะดวกสําหรับการออกเสียงลงคะแนนของบุคคลดังกลาวไวเปนพเิศษ 
หรอืจดัใหมีการชวยเหลือในการออกเสยีงลงคะแนนภายใตการกํากับดแูลของคณะกรรมการประจาํหนวย
เลือกตั้ง ในการใหความชวยเหลือดังกลาว ตองใหบุคคลนั้นไดออกเสียงลงคะแนนดวยตนเอง
ตามเจตนาของบุคคลนั้น เวนแตลักษณะทางกายภาพทําใหคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูสูงอายุ
ไมสามารถทําเครื่องหมายลงในบัตรเลือกตั้งได ใหบุคคลอ่ืนหรือกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง
เปนผู กระทําการแทน โดยความยินยอมและเปนไปตามเจตนาของคนพิการหรือทุพพลภาพ 
หรือผูสูงอายุนั้น ทั้งนี้ ใหถือเปนการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ”  
   ๑.๔ หลักการเลือกตั้งโดยเสรี 
      หลักการน้ีกําหนดใหผูมีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังทุกคนใชสิทธิเลือกต้ังโดยปราศจาก
การใชกําลังบังคับ หรือความกดดันทางจิตใจหรือการใชอิทธิพลใด ๆ ตอการตัดสินใจ ไมวาการใช
อิทธิพลนั้นจะมาจากภาครัฐหรือภาคเอกชน และระหวางการเลือกตั้งหรือภายหลังการเลือกตั้งมิให
มีการควบคุมทิศทางการลงคะแนนเสียงไมวาจะเปนการกระทําในรูปแบบใด โดยผูออกเสียงเลือกตั้ง
ตองตัดสินใจลงคะแนนไดอยางอิสระในกระบวนการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองที่เปดเผย๔   

 ๒บญุศร ี มวีงษอโุฆษ, การเลือกต้ัง และพรรคการเมือง : บทเรยีนจากเยอรมัน,กรงุเทพฯ, สถาบนันโยบายการศึกษา, ๒๕๔๒, น. ๒๘. 
 ๓อางแลว, เชิงอรรถท่ี ๑, น. ๙.
 ๔อางแลว, เชิงอรรถท่ี ๑, น. ๙.
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ระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน 

จุลนิติ

  ๑.๕ หลักการเลือกตั้งโดยตรง 
    การเลือกตัง้โดยตรงคือการเลือกตัง้ทีก่าํหนดใหคะแนนเสียงของผูมสีทิธอิอกเสียงเลอืกตัง้
เทานัน้ทีเ่ปนตวักาํหนดวาผูสมคัรคนใดจะชนะการเลอืกต้ัง ดงันัน้ ในการเลือกต้ังแตละครัง้คะแนนเสียง
ทุกคะแนนเสียงที่ลงไปจะตองกําหนดไดแนนอนวาจะตกแกผูสมัครคนใด และเมื่อลงคะแนนไปแลว
ก็ไมมีผูใดที่จะมามีอิทธิพลตอผลของการเลือกตั้งไดอีก นอกจากการใชวิธีการทางคณิตศาสตรเขามา
คํานวณตัวเลขดิบของจํานวนคะแนนเสียง๕ 
    สาํหรบัการเลือกตัง้แบบบัญชรีายช่ือทีผู่ออกเสียงลงคะแนนไมสามารถกาํหนดตัวบคุคล
ที่ตนประสงคจะเลือกไดนั้น กรณีนี้ ศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีเคยมีคําวินิจฉัย
วาการเลือกต้ังตามบัญชีเชนน้ีไมขดัตอหลักการเลือกต้ังโดยตรงตราบเทาท่ีบญัชีนัน้มีรายช่ือบุคคลตาง ๆ  
แนนอน กลาวคือ ผูเลือกตั้งสามารถทราบลวงหนาวาหากลงคะแนนเสียงของตนใหกับบัญชีนั้นแลว 
จะชวยสงใหบุคคลท่ีตนทราบชื่อแลวเขาสูสภาไดโดยท่ีไมมีองคกรอื่นใดมาทําหนาที่ตัดสินแทนอีก
ชั้นหนึ่ง๖   
 ๒. ระบบเลือกตั้ง 
  การออกแบบระบบเลือกตั้งเพื่อสรางความชอบธรรมในทางการเมืองตามหลักการปกครอง
ในระบอบประชาธปิไตยใหแกผูแทนทีไ่ดรบัการเลอืกตัง้จากประชาชนนัน้ถือไดวาเปนการกาํหนดกตกิา
เพ่ือหาผูชนะการเลือกตั้งในการที่จะเขาไปใชอํานาจอธิปไตยแทนประชาชน ซึ่งระบบการเลือกตั้ง
ทีใ่ชกนัอยูโดยทัว่ไปในนานาอารยประเทศนัน้ จะพบวามีความหลากหลายรปูแบบดวยกัน ทัง้น้ี ขึน้อยูกบั
ความเหมาะสมของบรบิททางการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรมของแตละประเทศ อยางไรก็ตาม
เราอาจแบงแยกระบบเลือกตั้งที่ประเทศสวนใหญนิยมใชกันออกเปน ๓ ระบบใหญ ๆ ดังนี้ 
  ๒.๑ การเลือกตั้งระบบเสียงขางมาก (Majority Electoral System)
    ระบบการเลือกตั้งแบบเสียงขางมากหรือวิธีคิดคะแนนแบบเสียงขางมากเปนการตัดสิน
ใหผูสมคัรรับเลือกต้ังทีไ่ดรบัคะแนนเสียงมากทีส่ดุตามจํานวนผูแทนทีร่ฐัธรรมนญูหรือกฎหมายเลอืกต้ัง
กําหนดใหมีไดในเขตเลือกต้ังน้ัน เปนผูไดรับการเลือกต้ังโดยไมคํานึงวาคะแนนเสียงท่ีไดจะเปนจํานวน
เทาใด ซึ่งการเลือกตั้งระบบเสียงขางมากสามารถแบงออกไดเปน ๒ ระบบ ดังนี้  
    ๒.๑.๑ การเลือกตั้งระบบเสียงขางมากสัมพัทธ
          การเลือกตั้งแบบเสียงขางมากนั้น โดยหลักการแลวจะมีการแบงเขตเลือกตั้ง
ออกเปนหลายเขตโดยแตละเขตการเลือกต้ังมีขนาดใกลเคียงกัน ผูที่ไดรับการเลือกต้ังไดแก ผูสมัคร
รับเลือกตั้งท่ีไดคะแนนสูงสุดในเขตเลือกตั้งท่ีตนลงสมัคร (The Winner Takes All) ในกรณีที่ใน
เขตเลือกตัง้น้ันมีผูลงสมัครรบัเลอืกตัง้หลายคน ผูสมัครทีไ่ดรบัเลอืกตัง้อาจไดคะแนนเสียงไมถงึครึง่หนึง่
ของคะแนนเสยีงทัง้หมดของผูมาใชสทิธิเลือกตัง้ เชน ไดคะแนนเพยีงรอยละ ๓๐ ของจาํนวนผูมาใชสทิธิ
เลือกต้ัง และในบางเขตเลือกต้ังคะแนนของผูสมัครท่ีชนะการเลอืกต้ังมีจาํนวนนอยกวาคะแนนของผูที่

 ๕อางแลว, เชงิอรรถที ่๒, น. ๒๔.
 ๖อางแลว, เชงิอรรถที ่๒, น. ๒๔.
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

แพการเลอืกตัง้รวมกัน แนวโนมของการเลือกตัง้ในระบบน้ีจะทาํใหเกิดระบบพรรคการเมืองสองพรรคข้ึน 
ประเทศที่ใชการเลือกตั้งในระบบนี้ เชน สหราชอาณาจักร ซึ่งทําใหเกิดพรรคการเมืองใหญ ๒ พรรค 
คือ พรรคแรงงาน (Labour) และพรรคอนุรักษนิยม (Conservative)
    นอกจากน้ี ยังมีการเลือกตั้งในระบบเสียงขางมากสัมพัทธแบบพวงบัญชีรายชื่อ
พรรคการเมือง กลาวคือจะกําหนดใหประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งมีคะแนนเสียงเดียว แตกําหนดท่ีมา
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปน ๒ ประเภท คือ ประเภทแรกมาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขต และ
ประเภทท่ีสองมาจากบัญชีรายช่ือของพรรคการเมือง ตัวอยางเชน สมมติวาที่น่ังในสภามีจํานวนรวม 
๕๐๐ คน รัฐธรรมนูญกําหนดใหมีเขตเลือกตั้ง ๔๐๐ เขต แตละเขตมีผูแทนซ่ึงมาจากการเลือกตั้ง
แบบเสียงขางมากสัมพทัธเขตละ ๑ คน สวนอกี ๑๐๐ คน ใหมาจากการเลือกตัง้แบบบญัชรีายชือ่ ประชาชน
ผูมสีทิธอิอกเสยีงเลอืกตัง้แตละคนมคีะแนนเสยีงคนละ ๑ คะแนน การทีป่ระชาชนเลอืกผูสมคัรรบัเลอืกตัง้
สังกัดพรรคการเมืองใดในเขตของตน ยอมมีผลเปนการเลือกพรรคการเมืองที่ผูสมัครรับเลือกตั้งผูนั้น
สังกัดในสวนของบัญชีรายชื่อไปโดยอัตโนมัติ คะแนนดังกลาวจะถูกนํามาคํานวณหาสัดสวนที่นั่งของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามบัญชีรายชื่อพรรคการเมืองอีก ๑๐๐ ที่นั่งดวยในที่สุด๗    
    ๒.๑.๒ การเลือกตั้งระบบเสียงขางมากเด็ดขาด
       การเลือกตั้งระบบนี้อาจใชเทคนิคการเลือกตั้งได ๒ วิธีดวยกัน คือ 
       วิธีแรก แบงเขตการเลือกตั้งออกเปนหลายเขตแตละเขตมีขนาดใกลเคียงกัน 
โดยแตละเขตมีผูแทนได ๑ คน ประชาชนผูมสีทิธเิลอืกต้ังมคีะแนนเสียงคนละ ๒ คะแนน โดยคะแนนเสียง
ที่หนึ่งเปนคะแนนเสียงแท สวนคะแนนเสียงที่สองเปนคะแนนเสียงสํารองซึ่งจะนํามาใชในการคํานวณ
ในกรณีที่นับคะแนนเสียงที่หนึ่งแลวยังไมมีผูสมัครรับเลือกตั้งคนใดไดคะแนนเสียงขางมากเด็ดขาด 
คือ เกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง เรียกวิธีนี้วา “Alternative Vote System” 
       วิธีที่สอง กรณีที่ปรากฏวาไมมีผูสมัครรับเลือกตั้งคนใดไดคะแนนเสียงขางมาก
เด็ดขาดในการเลือกต้ังรอบแรก จะกําหนดใหมีการเลือกตั้งรอบที่สอง โดยการเลือกตั้งรอบที่สองนี้
จะกําหนดใหเฉพาะผูที่ไดคะแนนสูงสุด ๒ ลําดับแรกในการเลือกตั้งรอบแรก หรือกําหนดใหผูสมัคร
รับเลือกตั้งคนใดที่ไดคะแนนเสียงในรอบแรกเกินกวารอยละ ๑๕ ของจํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง
เปนผูมสีทิธใินการลงสมัครรับเลือกต้ังรอบท่ีสอง โดยในการเลือกต้ังรอบท่ีสองน้ีจะใชระบบเสียงขางมาก
สัมพัทธ คือ ผูที่ไดคะแนนมากที่สุดในการเลือกตั้งรอบที่สองถือวาเปนผูชนะการเลือกตั้ง
        การเลอืกตัง้ในระบบเสยีงขางมาก มผีลเปนการสรางความเปนตัวแทนหรอืผูแทน
ของทองถ่ินมากกวาความเปนผูแทนในระดับประเทศ ในการรณรงคหาเสียงเลือกต้ัง ผูสมคัรรบัเลอืกตัง้
ยอมมุงหาเสยีงกบัคนในพืน้ทีท่ีต่นลงสมคัรรบัเลอืกตัง้เปนสาํคญั โดยเหตผุลดงักลาวผูสมคัรรบัเลอืกตัง้
ในระบบนี้จะมุงพิจารณาผลประโยชนในระดับทองถิ่นเปนหลักยิ่งกวาผลประโยชนในระดับประเทศ 
ผูไดรบัการเลอืกตัง้ยอมผกูพนักบัคนในพืน้ทีย่ิง่กวาผกูพนักบัพรรคการเมอืงทีส่งตนลงสมคัรรบัเลอืกตัง้ 

 ๗อางแลว, เชิงอรรถท่ี ๑, น. ๑๖.
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๑๖๐

ระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน 

จุลนิติ

ในระบบน้ีพรรคการเมืองที่เกิดขึ้นใหมซึ่งไมมีผู ที่เคยเปนผู แทนราษฎรอยูในสังกัดมีโอกาสนอย
ทีจ่ะชนะการเลอืกตัง้ นอกจากนีห้ากพจิารณาในแงของนํา้หนักคะแนนเสยีงทีผู่มสีทิธเิลอืกตัง้ออกเสยีง
ใหแกผูสมัครรับเลือกต้ังซึ่งในที่สุดแพการเลือกตั้งน้ัน จะพบวาคะแนนเสียงดังกลาวเปนคะแนนเสียง
ที่ไมไดถูกนํามาพิจารณาแมแตนอย ในการเลือกตั้งระบบเสียงขางมาก เฉพาะคะแนนเสียงที่ลงให
แกผูชนะการเลือกตั้งเทานั้นที่ถือวาเปนคะแนนเสียงแทนคะแนนอ่ืน ๆ ในเขตเลือกตั้งนั้นทั้งหมด 
(The winner takes all) อยางไรก็ตามการเลือกต้ังในระบบเสียงขางมากมีผลทําใหวัตถุประสงค
ในการหลอหลอมเจตจํานงและความเห็นทางการเมืองของประชาชนในเขตเลือกตั้งน้ันสําเร็จลง
ดียิ่งกวาการเลือกตั้งในระบบสัดสวน
  ๒.๒ การเลือกตั้งระบบสัดสวน
     ในการเลือกตั้งระบบสัดสวนพรรคการเมืองตองทําบัญชีรายชื่อผู สมัครรับเลือกตั้ง
เรยีงตามลําดบั เพือ่ใหประชาชนพจิารณาลงคะแนนเสียงเลือกพรรคการเมอืงน้ัน เมือ่มกีารลงคะแนนเสียง
เลือกต้ังแลว จะมีการคํานวณจํานวนที่นั่งของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่พรรคการเมืองแตละพรรค
จะไดรับตามสัดสวนของคะแนนเสียงที่ประชาชนออกเสียงลงคะแนนใหแกพรรคการเมืองนั้น ๆ 
ในการจัดการเลือกต้ังระบบสัดสวนอาจกําหนดใหพรรคการเมืองทําบัญชีรายช่ือเพียงบัญชีเดียวโดยใช
ประเทศเปนเขตเลือกตั้ง หรอือาจกําหนดใหมีเขตการเลือกตั้งหลายเขตและใหพรรคการเมืองทําบัญชี
รายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งตามจํานวนเขตเลือกตั้งที่กําหนดก็ได
    การเลือกต้ังในระบบสัดสวนน้ี มีผลนําไปสูการมีพรรคการเมืองหลายพรรคในสภา 
และอาจสงผลกระทบตอการจัดต้ังรัฐบาลและเสถียรภาพของรัฐบาล แมกระน้ันก็ตามก็มีผูเห็นวา
การเลือกต้ังในระบบสัดสวนเปนการเลือกต้ังที่สะทอนความเปนประชาธิปไตยโดยแทจริง ทั้งนี้
เพราะนอกจากคะแนนเสียงทุกคะแนนที่ผูมาใชสิทธิเลือกตั้งออกเสียงใหแกพรรคการเมืองจะถูกนํามา
คํานวณเพื่อจัดสรรที่นั่งของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคแลว สภาผูแทนราษฎรยังสะทอน
ภาพความคิดทางการเมืองของประชาชนที่ไปใชสิทธิเลือกตั้งอยางตรงตอความจริงดวย อยางไรก็ดี
หากพิจารณาในแงของวัตถุประสงคของการเลือกต้ังแลว การเลือกต้ังในระบบสัดสวนจะยังไมมีผล
ตอการหลอหลอมเจตจํานงและความเห็นทางการเมืองของประชาชน แตจะสรางความหลากหลาย
ทางความคิดของประชาชนในทางการเมือง อันเน่ืองมาจากการที่จะมีพรรคการเมืองหลายพรรค
ไดรับการเลือกตั้ง
   ๒.๓ การเลือกตั้งระบบสัดสวนผสมแบบเยอรมัน
      การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีนั้น เรียกวาระบบ
สัดสวนผสม (Mixed Member Proportional System) กลาวคือในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ประชาชนทุกคนมีสิทธิลงคะแนนเสียงได ๒ ประเภท คะแนนเสียงประเภทแรกคือการเลือกผูสมัคร
ในเขตเลือกตั้งตามระบบที่นับคะแนนเสียงขางมาก คะแนนเสียงประเภทที่สองใหเลือกพรรคการเมือง 
โดยจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพรรคการเมืองแตละพรรคจะพึงไดรบัจะคิดคํานวณจากคะแนน
เสียงประเภทที่สอง กลาวคือ นําคะแนนเสียงประเภทที่สองท่ีประชาชนออกเสียงเลือกบัญชีรายช่ือ
พรรคการเมอืงมาคาํนวณหาจํานวนทีน่ัง่ท้ังหมดทีพ่รรคการเมอืงจะพงึไดรบั แลวนําเอาจาํนวนสมาชกิ
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๑๖๑

คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

สภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกต้ังของพรรคการเมืองแตละพรรคมาหักออกจากจํานวนรวม
ทีพ่รรคการเมอืงพงึไดรบั เหลือจาํนวนเทาใด พรรคการเมอืงนัน้กจ็ะมทีีน่ัง่ของสมาชกิสภาผูแทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อเทานั้น 
    ตวัอยางเชน สมมตวิาจาํนวนทีน่ัง่ของสมาชกิสภาผูแทนราษฎรในสภามทีัง้หมด ๑๐๐ คน
พรรคการเมือง A ไดคะแนนเสียงประเภทบัญชีรายชื่อคิดเปนรอยละ ๓๐ ของคะแนนเสียงทั้งหมด
ของผูมาใชสิทธิลงคะแนนแบบบัญชีรายชื่อ เมื่อนํามาคํานวณแลวพรรคการเมือง A จะไดที่นั่งในสภา
ทัง้หมด ๓๐ คน หากผูสมคัรรับเลือกต้ังซ่ึงสังกัดพรรคการเมือง A ชนะการเลือกตัง้แบบแบงเขตเลือกตัง้
จํานวน ๒๐ คน จะตองนําเอาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งจํานวน ๒๐ คน 
มาหักออกจากจํานวนท่ีนั่งที่พรรคการเมือง A จะพึงมี คือ ๓๐ คน หมายความวาพรรคการเมือง A 
จะไดที่นั่งในสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ืออีกจํานวน ๑๐ คน (ตามลําดับในบัญชีรายช่ือ)
แตในกรณทีีพ่รรคการเมอืงใดไดสมาชกิสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเกนิกวาจาํนวนทีน่ัง่ทีค่าํนวณได
จากคะแนนแบบบัญชีรายชื่อ พรรคการเมืองนั้นก็จะมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเทากับจํานวน
สมาชกิสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขต โดยพรรคการเมอืงนีจ้ะไมไดทีน่ัง่สมาชกิสภาผูแทนราษฎรแบบ
บัญชีรายชื่อเลย เชน ตามตัวอยางขางตนถาพรรคการเมือง A ชนะการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง
จาํนวน ๓๕ คน ซึง่เปนจาํนวนทีเ่กนิกวาทีน่ัง่ทีพ่รรคการเมอืงนีจ้ะพงึไดรบั คอื ๓๐ คน พรรคการเมอืงนี้
จะมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน ๓๕ คน โดยพรรคการเมืองน้ีจะไมมีสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรแบบบัญชีรายช่ือเลย และเพ่ือปองกันไมใหเกิดพรรคการเมืองขนาดเล็กในสภาจํานวนมาก
จนกระทบตอเสถียรภาพในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล กฎหมายเลือกตั้งของประเทศ
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีจึงไดกําหนดไววาพรรคการเมืองใดไดคะแนนเสียงแบบบัญชีรายช่ือ
จากทัง้ประเทศรวมกนัแลวไมถงึรอยละ ๕ ของคะแนนเสยีงทีล่งทัง้หมดหรอืมผีูแทนแบบแบงเขตเลอืกตัง้
ไมถึง ๓ เขต (๓ คน) พรรคการเมืองนั้นจะไมไดรับการจัดสรรที่นั่งในสภา
 ๓. ระบบการเลือกตั้งในประเทศไทย
   ในอดีตที่ผ านมานั้นพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ นดินสยามช่ัวคราว 
พุทธศักราช ๒๔๗๕ ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยในมาตรา ๑ ไดบัญญัติรับรอง
หลักการสําคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยคืออํานาจสูงสุดของประเทศนั้นเปนของราษฎร
ทั้งหลาย และส่ิงที่เปนการแสดงวาประชาชนมีอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศประการหน่ึง 
คือ การที่ประชาชนมีสิทธิเลือกผูแทนของตนเองใหเขาไปใชอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ
ผานกระบวนการของการเลอืกตัง้ โดยระบบการเลอืกตัง้ในประเทศไทยนัน้สามารถแบงตามชวงเวลาได 
ดังนี้ 
  ๓.๑ ระบบการเลือกตั้งในอดีตนับตั้งแตเปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงกอนการประกาศ
ใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
      นับตั้งแตประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย
มาเปนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเม่ือวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ และมีการประกาศใช
รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศน้ัน ประเทศไทยใชระบบการเลือกต้ังแบบ
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๑๖๒

ระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน 

จุลนิติ

เสยีงขางมาก ดงัจะเห็นไดจากพระราชบญัญัตธิรรมนญูการปกครองแผนดินสยามชัว่คราว พทุธศกัราช 
๒๔๗๕ ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทย โดยในมาตรา ๑๕ ไดบัญญัติวา “การเลือกต้ัง
ผูแทนใด ๆ  ใหถือตามคะแนนเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากันใหมีการเลือกตั้งครั้งที่ ๒ ถาครั้งที่ ๒
มคีะแนนเสียงเทากันใหตัง้คนกลางออกเสียงช้ีขาด และใหผูสมัครรับเลือกต้ังคนกลางไว” แตการเลือกต้ัง
คร้ังแรกหลงัเปลีย่นแปลงการปกครอง คอืการเลอืกตัง้เมือ่วันท่ี ๑๕ พฤศจกิายน ๒๔๗๖ เปนการเลอืกตัง้
ทางออม กลาวคือ ใหราษฎรในหมูบานเลือกผูแทนเพ่ือออกเสียงต้ังผูแทนตําบลและใหผูแทนตําบล
เปนผูไปเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของจังหวัด กระท่ังการเลือกต้ังคร้ังท่ีสองเปนตนมาจนถึง
กอนการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ระบบการเลือกต้ัง
ของประเทศไทยเปนระบบเสยีงขางมากมาโดยตลอดและเปนเสียงขางมากแบบปกติ (Simple Majority)
  ๓.๒ ระบบการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
    สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พทุธศักราช ๒๕๔๐ รฐัธรรมนญูไดกาํหนดระบบเลอืกต้ังไวในมาตรา ๘๙ วรรคหนึง่ ความวา “สภาผูแทน
ราษฎรประกอบดวยสมาชิกจํานวนหารอยคน โดยเปนสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ
ตามมาตรา ๙๙ จํานวนหน่ึงรอยคน และสมาชิกซ่ึงมาจากการเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ังตามมาตรา 
๑๐๒ จาํนวนส่ีรอยคน” เม่ือพิจารณาบทบัญญัตมิาตรานี ้ประกอบกบับทบญัญัตมิาตรา ๙๙ วรรคหนึง่
และมาตรา ๑๐๒ วรรคหนึ่ง จะเห็นไดวา รัฐธรรมนูญไดนําเอาการเลือกต้ังระบบสัดสวนมาผสม
กบัการเลอืกตัง้ระบบเสยีงขางมาก ทัง้นี ้โดยกําหนดท่ีมาของสมาชกิสภาผูแทนราษฎรออกเปนสองสวน 
คือ สวนท่ีมาจากบัญชีรายชื่อพรรคการเมือง และสวนท่ีมาจากการเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ัง 
สาํหรบัประชาชนผูมสีทิธเิลือกตัง้นัน้ แตละคนจะมสีทิธใินการออกเสียงเลอืกสมาชกิสภาผูแทนราษฎร 
๒ คะแนนเสียง โดยไดรับบัตรเลือกต้ัง ๒ ใบ โดยคะแนนเสียงท่ีหนึ่งเปนคะแนนเสียงสําหรับผูสมัคร
รับเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังของตน อีกคะแนนเสียงหน่ึงเปนคะแนนเสียงสําหรับบัญชีรายช่ือ
ทีพ่รรคการเมืองจดัทําข้ึน ในการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้น้ัน รฐัธรรมนญูฉบบัดังกลาวไมไดกาํหนด
ใหคะแนนเสียงท้ังสองตองสัมพันธกันแตอยางใด กลาวคือ ประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังอาจใชสิทธิ
เลือกผูสมัครรับเลือกตั้งสังกัดพรรคการเมือง ก. ในเขตเลือกตั้งของตน และขณะเดียวกันก็อาจใชสิทธิ
ลงคะแนนเสียงใหแกบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง ข. ก็ได นอกจากนี้ในการคํานวณหาจํานวนที่นั่ง
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของแตละพรรคการเมืองน้ัน รัฐธรรมนูญก็ไมไดกําหนดความสัมพันธ
ของคะแนนทั้งสองประเภทไวแตอยางใด แตกําหนดโดยปริยายใหแยกคํานวณอยางเด็ดขาด
    การท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดท่ีมาของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกต้ังและ
แบบบญัชีรายชือ่แยกออกจากกนัอยางเดด็ขาด และกาํหนดการคาํนวณแบงสรรจาํนวนทีน่ั่งของสมาชกิ
สภาผูแทนราษฎรที่มาจากแบบบัญชีรายช่ือของพรรคการเมืองแยกออกโดยไมมีความสัมพันธกับ
คะแนนเสียงท่ีผูมาใชสิทธิเลือกต้ังออกเสียงใหแกผูสมัครรับเลือกต้ังในแบบแบงเขตน้ัน แสดงใหเห็นวา
การเลอืกต้ังตามรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ เปนการเลอืกตัง้ในระบบผสม
แบบขนานที่คะแนนเสียงทั้งสองคะแนนไมมีความสัมพันธตอกัน (ผสมระหวางการเลือกตั้ง
ในระบบสัดสวนและการเลือกตั้งในระบบเสียงขางมาก) แตเนื่องจากสัดสวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
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ทั้งสองประเภทแตกตางกันมาก (ประเภทบัญชีรายชื่อ ๑๐๐ คน ประเภทแบงเขตเลือกตั้ง ๔๐๐ คน) 
จึงอาจกลาวไดวาระบบการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
เปนการเลือกตั้งในระบบผสมที่เนนเสียงขางมากสัมพัทธ
   ๓.๓ ระบบการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
     สําหรับการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ นั้น 
แบงไดเปน ๒ ระยะ
     ระยะแรก เปนระบบการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ กอนการแกไขเพิ่มเติม
    รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กอนการแกไขเพิ่มเติม มาตรา 
๙๓ วรรคหน่ึง กําหนดใหสภาผูแทนราษฎรประกอบดวยสมาชิกจํานวน ๔๘๐ คน โดยเปนสมาชิก
ซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งจํานวน ๔๐๐ คน และสมาชิกซ่ึงมาจากการเลือกต้ัง
แบบสดัสวนจาํนวน ๘๐ คน โดยการเลอืกตัง้แบบแบงเขตเลอืกตัง้นัน้ การแบงเขตเลอืกตัง้ใหใชจงัหวดั
เปนเกณฑ และกาํหนดใหแตละเขตเลอืกตัง้มสีมาชกิสภาผูแทนราษฎรไดไมเกนิเขตละ ๓ คน (เขตใหญ
เรยีงเบอร) สงผลใหบางเขตเลอืกตัง้มผีูแทนได ๑ คน บางเขตเลือกต้ังมผีูแทนได ๒ คน และบางเขตเลือกต้ัง
มีผูแทนได ๓ คน ขึ้นอยูกับขนาดของจังหวัดนั้น ๆ ผลจากการนี้ทําใหราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในแตละ
เขตเลือกตั้งมีจํานวนคะแนนไมเทากัน กลาวคือ ราษฎรผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่มี
ผูแทนราษฎรได ๓ คน ราษฎรผูน้ันยอมสามารถออกเสียงเลือกตั้งไดไมเกิน ๓ คะแนน แตราษฎร
ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่มีผูแทนราษฎรได ๑ คน ราษฎรผูนั้นยอมสามารถออกเสียง
เลอืกตัง้ไดเพยีงคะแนนเดยีว การกาํหนดระบบการเลอืกตัง้ในลกัษณะเชนนีย้อมขดัตอหลกัการเลอืกตัง้
โดยเสมอภาคซึ่งเปนหลักการพื้นฐานสําคัญประการหนึ่งของการเลือกตั้ง
    สําหรับการเลือกตั้งในแบบสัดสวนนั้น รัฐธรรมนูญไดกําหนดใหจัดแบงพื้นที่ประเทศ
ออกเปน ๘ กลุมจังหวัด และใหแตละกลุมจังหวัดเปนเขตเลือกต้ัง โดยแตละเขตเลือกตั้งใหมีจํานวน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรได ๑๐ คน การจัดกลุมจังหวัดใหจัดจังหวัดที่มีพื้นที่ติดตอกันอยูในกลุม
จังหวัดเดียวกัน และในกลุมจังหวัดทุกกลุมตองมีจํานวนราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร
ที่ประกาศในปสุดทายกอนปที่มีการเลือกตั้งรวมกันแลวใกลเคียงกัน ทั้งนี้ โดยใหจังหวัดทั้งจังหวัด
อยูในเขตเลือกตั้งเดียว โดยพรรคการเมืองจะตองจัดทําบัญชีรายชื่อเรียงตามลําดับหมายเลขตั้งแต
หมายเลข ๑ ถึงหมายเลข ๑๐ ในแตละเขตเลือกตั้ง ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งมีคะแนนเสียงคนละ
หนึ่งคะแนน ในการออกเสียงเลือกตั้งใหแกบัญชีรายช่ือพรรคการเมืองในเขตเลือกต้ังของตน 
แมการเลือกต้ังแบบน้ีจะสอดคลองกับหลักความเสมอภาค แตการแบงประเทศออกเปน ๘ เขตเลือกต้ังนัน้
เหตุผลในการอธิบายวาใชอะไรเปนเกณฑแบงเขตเลือกตั้งนอกจากเขตจังหวัดนั้นตองติดกัน 
และตองเฉล่ียใหแตละกลุมจังหวัดมีจํานวนประชากรใกลเคียงกันยังไมชัดเจนเทาที่ควร ผลของการ
แบงเขตเลือกตั้งออกเปน ๘ กลุมจังหวัด ทําใหจังหวัดบางจังหวัดในภาคกลางตองไปรวมกับจังหวัด
ในภาคใต หรือจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตองมารวมกับจังหวัดในภาคตะวันออกและ
เลือกบัญชีรายช่ือของพรรคการเมืองบัญชีเดียวกัน ซึ่งอธิบายไดยากวาจังหวัดเหลานั้นมีความสัมพันธ
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ระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน 

จุลนิติ

กันในแงของความเปนมา วัฒนธรรม ตลอดจนผลประโยชนทางการเมืองตามนโยบายที่พรรคการเมือง
นําเสนออยางไร
    ระยะที่สอง เปนระบบการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๐
     ในสมัยรฐับาลนายอภสิทิธิ ์ เวชชาชวีะ เปนนายกรัฐมนตร ีไดมกีารแกไขเพิม่เติมบทบญัญตัิ
ของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ - มาตรา ๙๘ โดยมสีาระสาํคญั
ในการแกไข คือ กําหนดใหมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน ๕๐๐ คน โดยเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งจํานวน ๓๗๕ คน และแบบบัญชีรายช่ือจํานวน ๑๒๕ คน 
โดยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกต้ังใหผูมีสิทธิเลือกต้ังสามารถเลือกสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรไดเขตละหน่ึงคน และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
สามารถเลือกไดเพียงบัญชีรายชื่อเดียวและใหถือเขตประเทศเปนเขตเลือกตั้ง
     รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) พทุธศักราช ๒๕๕๐ เปนการ
ปรับปรุงจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดยเพิ่มจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ใหมากข้ึน คอืจากเดมิ ๘๐ คน เปน ๑๒๕ คน เพราะการเลอืกสมาชกิสภาผูแทนราษฎรแบบบญัชีรายชือ่
เปนระบบท่ีสะทอนเจตนารมณของประชาชนไดอยางถูกตอง โดยใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อมีจํานวน ๑ ใน ๓ ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง ดังนั้น สมาชิก
สภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจึงมีจํานวน ๑๒๕ คน และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขต
เลอืกต้ังมจีาํนวน ๓๗๕ คน โดยแกไขระบบเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลอืกต้ังใหเปน
ระบบเสียงขางมากเขตละ ๑ คน เชนเดียวกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
เพ่ือใหเปนไปตามหลักความเสมอภาคท่ีประชาชนหน่ึงคนควรมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหนึ่งเสียง
เทากัน รวมทั้งใหนําระบบการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อเดียวทั่วประเทศเชนเดียวกับรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช ๒๕๔๐ มาใช เพราะการมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบญัชีรายช่ือ
เปนการเปดโอกาสใหบคุคลทีม่คีวามรูความสามารถทาํหนาท่ีสมาชกิสภาผูแทนราษฎร และยงัเปน
การทําใหประชาชนท่ัวประเทศไดกําหนดนโยบายการบริหารประเทศผานการเลือกพรรคการเมือง
ตามบัญชีรายชื่ออีกดวย
     ตอมาเม่ือมีการยึดอํานาจการปกครองประเทศโดยคณะรักษาความสงบแหงชาติ
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และไดมีประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑/๒๕๕๗ 
ใหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สิ้นสุดลง ยกเวนหมวด ๒ พระมหากษัตริย 
และไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
ในระหวางท่ียังไมมีรัฐธรรมนูญฉบับถาวร โดยรัฐธรรมนูญชั่วคราวไดกําหนดใหมีคณะกรรมาธิการ
ยกรางรัฐธรรมนูญขึ้นเพื่อจัดทํารางรัฐธรรมนูญ ซึ่งคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ (ศาสตราจารย 
ดร. บวรศักด์ิ อุวรรณโณ เปนประธาน) ไดจัดทํารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับเสนอ
สภาปฏิรูปแหงชาติ เพื่อลงมติให ความเห็นชอบหรือไม เห็นชอบรางรัฐธรรมนูญนี้ทั้งฉบับ) 
โดยรางรัฐธรรมนูญฉบับน้ีไดนําเอาแนวคิดการเลือกตั้งระบบสัดสวนผสมแบบประเทศเยอรมนี
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๑๖๕

คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

มากําหนดไวในรางรัฐธรรมนูญ อยางไรก็ตาม ในคราวประชุมสภาปฏิรูปแหงชาติ คร้ังที่ ๖๗/๒๕๕๘ 
เปนพิเศษ วันอาทิตยที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๘ สภาปฏิรูปแหงชาติไดมีมติไมใหความเห็นชอบ
รางรฐัธรรมนญูฉบบันี ้ทาํใหรางรฐัธรรมนูญตกไปท้ังฉบับ และทําใหสภาปฏิรปูแหงชาติสิน้สดุลงไปดวย
  ๓.๔ ระบบการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
     เมื่อสภาปฏิรูปแหงชาติสิ้นสุดลง รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ และฉบับแกไขเพิ่มเติม มาตรา ๓๙/๑ ไดบัญญตัิใหคณะรักษาความสงบแหงชาติ
แตงตั้งคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อทําหนาที่รางรัฐธรรมนูญและคณะรักษา
ความสงบแหงชาติไดแตงตั้งคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญขึ้นจํานวน ๒๑ คน โดยมีนายมีชัย ฤชุพันธุ 
เปนประธานกรรมการรางรัฐธรรมนูญ สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย นั้น ทางคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญไดออกแบบระบบการเลือกตั้งแบบใหม
เรียกวาระบบการเลือกต้ังแบบ “ระบบจัดสรรปนสวนผสม” เพื่อใชเปนกติกาในการเลือกต้ังสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร 
    รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดกําหนดใหสภาผูแทนราษฎรประกอบดวยสมาชิก
จํานวน ๕๐๐ คน โดยแบงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรออกเปน ๒ ประเภท ดังนี้
    ๑. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
        สมาชิกสภาผูแทนราษฎรซ่ึงมาจากการเลอืกตัง้แบบแบงเขตเลอืกตัง้มจีาํนวน ๓๕๐ คน 
มาจากการเลือกตั้งโดยตรงและลับ โดยใหแตละเขตเลือกตั้งมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดเขตละ
หนึ่งคนและผูมีสิทธิเลือกต้ังมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งไดคนละหน่ึงคะแนน โดยจะลง
คะแนนเลือกผูสมัครรับเลือกต้ังผูใด หรือจะลงคะแนนไมเลือกผูใดเลยก็ได ใหผูสมัครรับเลือกต้ัง
ซึ่งไดรับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนสูงกวาคะแนนเสียงที่ไมเลือกผูใดเปนผูไดรับเลือกตั้ง
     การเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกต้ังนั้น เปนการเลือกต้ังระบบเสียงขางมาก กลาวคือ 
ผูที่ไดรับการเลือกตั้งคือผูสมัครรับเลือกต้ังท่ีไดคะแนนสูงสุดในเขตเลือกต้ัง และเพ่ือปฏิรูปการเลือกต้ัง
ระบบเสียงขางมากใหเกิดความเปนธรรมกับผูลงคะแนนท่ีไมเลือกผูใด (Vote No) จึงกําหนดเงื่อนไข
เพิม่เตมิวา นอกจากจะไดรบัคะแนนเสียงสงูสดุในเขตเลอืกตัง้แลว จะตองมคีะแนนสูงกวาคะแนนเสียง
ที่ไมเลือกผูใดดวย 
    ๒. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
      สมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งมาจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองมีจํานวน ๑๕๐ คน 
โดยการคํานวณหาสมาชิกสภาผูแทนราษรแบบบัญชีรายชื่อของแตละพรรคการเมือง ใหดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 
      (๑) นําคะแนนรวมทั้งประเทศที่พรรคการเมืองทุกพรรคที่สงผูสมัครรับเลือกตั้งแบบ
บัญชีรายชื่อไดรับจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งหารดวยหารอย อันเปนจํานวนสมาชิกทั้งหมด
ของสภาผูแทนราษฎร
      (๒)  นําผลลัพธตาม (๑) ไปหารจํานวนคะแนนรวมทั้งประเทศของพรรคการเมือง
แตละพรรคที่ไดรับจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งทุกเขต จํานวน
ที่ไดรับใหถือเปน “จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได” 
      (๓)  นําจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่พรรคการเมืองจะพึงมีไดลบดวยจํานวน
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๑๖๖

ระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน 

จุลนิติ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งท้ังหมดท่ีพรรคการเมืองนั้นไดรับเลือกตั้ง ในทุกเขต
เลือกต้ัง ผลลัพธคอื “จาํนวนสมาชกิสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือท่ีพรรคการเมอืงน้ันจะไดรบั” 
      (๔) ถาพรรคการเมืองใดมีผู ไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบ
แบงเขตเลือกตั้งเทากับหรือสูงกวาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได
ตาม (๒) ใหพรรคการเมืองนั้นมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามจํานวนที่ไดรับจากการเลือกตั้งแบบ
แบงเขตเลือกต้ัง และไมมีสิทธิไดรับการจัดสรรสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และใหนํา
จํานวนสมาชิกสภาผู แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือท้ังหมดไปจัดสรรใหแกพรรคการเมืองที่มี
จํานวนสมาชิกสภาผู แทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งตํ่ากวาจํานวนสมาชิกสภาผู แทนราษฎร
ทีพ่รรคการเมอืงน้ันจะพงึมีตาม (๒) ตามอตัราสวน แตตองไมมผีลใหพรรคการเมอืงใดดงักลาวมสีมาชกิ
สภาผูแทนราษฎรเกินจํานวนที่จะพึงมีตาม (๒)
      (๕) เมื่อไดจํานวนผูไดรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายช่ือของแตละพรรคการเมืองแลว 
ให ผู สมัครตามลําดับหมายเลขในบัญชีรายชื่อสมาชิกสภาผู แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ของพรรคการเมืองนั้น เปนผูไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
    สมาชิกสภาผูแทนราษฎรซ่ึงมาจากบัญชีรายช่ือของพรรคการเมืองน้ัน เปนการสะทอน
เจตนารมณวา “เสียงของประชาชนทุกคะแนนเสียงมีความหมาย” อันเปนการแกไขจุดออนของ
ระบบเสียงขางมากท่ีใหความสําคัญกับคะแนนเสียงที่ลงใหแกผูชนะการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งเทาน้ัน 
สวนคะแนนเสียงท่ีลงใหแกผูซึ่งไมไดรับเลือกต้ังรวมท้ังคะแนนเสียงท่ีไมเลือกใครเปนคะแนนเสียง
ทีไ่มมคีวามหมายแตประการใด ซึง่ระบบการคิดคะแนนของสมาชกิสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือน้ัน 
เปนการนําเอาระบบเลือกต้ังเสียงขางมากสัมพัทธแบบพวงบัญชีพรรคการการเมืองมาประยุกตใช 
โดยกําหนดใหคะแนนเสียงที่ลงใหแกผู สมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง ยอมมีผลเปนการ
เลือกพรรคการเมืองที่ผู สมัครรับเลือกต้ังผูนั้นสังกัดโดยอัตโนมัติ หรือกลาวใหเขาใจงาย ๆ วา 
“เลือกคนเทากับเลือกพรรค”     
     เพ่ือใหเห็นภาพท่ีมาและองคประกอบของสภาผูแทนราษฎรสําหรับเพ่ือใชประกอบ
การทําความเขาใจการเลอืกต้ังแบบ “ระบบจัดสรรปนสวนผสม” ตามรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย 
โปรดดูจากแผนภาพดังตอไปนี้๘

 ๘จัดทําโดยกลุมงานพัฒนากฎหมาย สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา.
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๑๖๗

คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

ที่มาและองคประกอบของสภาผูแทนราษฎร 
(ตามหมวด ๗ รัฐสภา สวนที่ ๒ สภาผูแทนราษฎร รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐)
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๑๖๘

ระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน 

จุลนิติ

   สําหรับการเลือกต้ังแบบ “ระบบจัดสรรปนสวนผสม” ดังกลาวน้ี มีขอดี คือทําให
ทุกคะแนนเสียงมีความหมายในการนํามาคํานวณหาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ทั้งน้ี เพ่ือให
พรรคการเมืองขนาดเล็กหรือพรรคการเมืองท่ีจัดตั้งขึ้นใหมและยังไมมีฐานคะแนนเสียงท่ีเขมแข็งพอ
ในระดับพ้ืนท่ีและมีโอกาสนอยท่ีจะไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกต้ัง 
ใหมีโอกาสมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง ซึ่งจะทําใหการเมือง
ของประเทศมคีวามหลากหลาย และไมทาํใหรฐับาลมีความเขมแข็งมากจนเกนิไปจนไมสนใจการตรวจสอบ
การใชอํานาจของฝายเสียงขางนอย สงผลทําใหดุลยภาพในการตรวจสอบถวงดุลในระบบรัฐสภา
ขาดประสทิธภิาพ ซึง่เปนปญหาทีเ่กดิขึน้ในระบบการเมอืงการปกครองของประเทศไทยในอดตีทีผ่านมา 
    อยางไรก็ตาม ระบบการเลือกตั้งแบบจัดสรรปนสวนผสมอาจจะมีขอเสีย คือ มีแนวโนม
ทีจ่ะทําใหเกดิพรรคการเมืองขนาดเลก็จาํนวนมากในสภา และจะทาํใหการจัดตัง้รฐับาลเปนรฐับาลผสม
ระหวางหลายพรรคการเมอืงซึง่อาจจะสงผลกระทบตอเสถยีรภาพของรฐับาลและทาํใหรฐับาลออนแอ
และสงผลกระทบตอการบริหารราชการแผนดินเกิดขึ้นไดในที่สุด 

บทสรุป
 การออกแบบระบบการเลือกต้ังมีนัยสําคัญตอการเมืองการปกครองประเทศ เพราะระบบ
การเลือกต้ังในแตละแบบดังท่ีกลาวมานั้น จะสงผลตอระบบการเมืองการปกครองที่แตกตางกันไป 
โดยหลกัการแลวระบบการเลอืกต้ังจะอยูบนพ้ืนฐานทีส่าํคัญ ๒ ประการ คอื ระบบการเลอืกต้ังทีส่งผลให
การเมืองมีเสถียรภาพ กับระบบการเลือกตั้งท่ีตรงตามเจตนารมณของประชาชน หากตองการ
ใหการเมืองการปกครองมีเสถียรภาพและฝายบริหารมีความเขมแข็ง ควรนําระบบเลือกต้ัง
แบบเสียงขางมากธรรมดาเขตละคน (First part the post) มาประยุกตใช ซึ่งจะนําไปสูการเกิดระบบ
สองพรรคการเมืองใหญ (Two party system) ดังตัวอยางท่ีเกิดขึ้นในประเทศอังกฤษและประเทศ
สหรัฐอเมริกา แตถาหากตองการสภาที่สะทอนเจตนารมณของประชาชน ควรนําระบบสัดสวน 
(Proportional Representation) หรอืระบบสดัสวนผสมแบบเยอรมนั (Mixed Member Proportional 
System) มาเปนตนแบบ ทั้งน้ีก็เพราะเปนระบบท่ีทําใหทุกคะแนนเสียงมีความหมายในการนํามา
คํานวณหาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
  การท่ีรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทยไดออกแบบระบบการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎร
รูปแบบใหม คือ “ระบบจัดสรรปนสวนผสม” ซึ่งใหความสําคัญกับคะแนนเสียงทุกคะแนนในการ
นํามาคํานวณหาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซึ่งเปนรูปแบบการเลือกตั้งท่ีนําเอาขอดีของระบบ
การเลือกต้ังท่ีใชในนานาอารยประเทศมาประยุกตใชใหสอดคลองและเหมาะสมกับสภาวการณ
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศไทย ซึ่งจะสงผลใหพรรคการเมือง
ตองใหความสําคัญในการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง เพราะคะแนนเสียงของ
ผู สมัครรับเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกตั้งจะสงผลตอจํานวนคะแนนรวมของพรรคการเมืองที่จะ
นํามาคํานวณหาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือท่ีพรรคการเมืองจะไดรับ การใช
ระบบเลือกต้ังแบบจัดสรรปนสวนผสมจะทําใหพรรคการเมืองขนาดเล็กไดมีโอกาสเขามาเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรโดยอาศัยชองทางการเลือกตั้งแบบบัญชีรายช่ือของพรรคการเมือง ซึ่งการมีสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรจากหลากหลายพรรคการเมืองจะชวยสรางสัมพันธภาพระหวางฝายนิติบัญญัติ
และฝายบริหารใหมีความเหมาะสมและทําใหกลไกการตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจของ
ระบบรัฐสภาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลตอการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุเปาหมาย
ในการปฏิรูปประเทศในทุกดานตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
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จุลนิติ

¹ÒÂÇÃªÑÂ  áÊ¹ÊÕÃÐ
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

ความนํา

 หากกลาวถึงโทษปรับ หลายทานคงนึกถึงโทษปรับทางอาญา ซึง่เปนโทษทางอาญาท่ีปรากฏอยูใน
กฎหมายแทบทุกฉบบั แตเมือ่กลาวถึง “คาปรบัทางปกครอง” ซึง่ถอืเปนโทษทางปกครองประเภทหนึง่แลว 
บางทานอาจไมรูจกัหรอืไมเคยไดยนิ ทัง้ทีเ่ปนโทษทีม่ปีรากฏอยูในกฎหมายตัง้แตป พ.ศ. ๒๕๓๙ นบัแตมี
การประกาศใชพระราชบญัญติัวิธีปฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยไดบญัญตัไิวในมาตรา ๕๗๑  

และมาตรา ๕๘๒ และตอมาภายหลังก็พบวาไดมกีารบัญญตัคิาปรับทางปกครองไวในกฎหมายหลาย ๆ  ฉบบั
 อยางไรก็ดี โดยท่ีปจจุบันในการรางกฎหมายของฝายบริหารและการตรากฎหมายของ
ฝายนิติบัญญัตินั้นยังไมไดมีการกําหนดหลักเกณฑที่ชัดเจนวาควรบัญญัติคาปรับทางปกครองหรือ
โทษปรับทางอาญากับความผิดลักษณะใด จึงกอใหเกิดประเด็นขอกฎหมายที่นาสนใจวาคาปรับ
ทางปกครองมีลักษณะที่แตกตางจากโทษปรับทางอาญาอยางไร และการกระทําความผิดลักษณะใด
จึงควรจะใชคาปรับทางปกครอง รวมท้ังคาปรับทางปกครองน้ันไดบัญญัติไวในกฎหมายใดและ
มีหลักเกณฑที่สําคัญประการใดบาง ตลอดจนในการกระทําความผิดกรรมเดียวกันนั้นถากฎหมาย
ไดบัญญัติใหผูกระทําความผิดตองถูกปรับทางปกครองแลวกฎหมายจะบัญญัติโทษปรับทางอาญา
แกผูกระทําความผิดนั้นไดอีกหรือไม เพียงใด 
 ดังนั้น คอลัมน “มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ” ฉบับนี้ จึงขอเสนอบทความ เรื่อง “ประเด็น
ขอพจิารณาในการบญัญตักิฎหมายในสวนทีเ่กีย่วกบัคาปรบัทางปกครองหรอืโทษปรบัทางปกครอง”

 ๑มาตรา ๕๗ คําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหผูใดชําระเงิน ถาถึงกําหนดแลวไมมีการชําระโดยถูกตองครบถวน
ใหเจาหนาที่มีหนังสือเตือนใหผูนั้นชําระภายในระยะเวลาที่กําหนดแตตองไมนอยกวา ๗ วัน ถาไมมีการปฏิบัติตามคําเตือน 
เจาหนาทีอ่าจใชมาตรการบงัคบัทางปกครองโดยยดึหรอือายดัทรพัยสนิของผูนัน้และขายทอดตลาดเพือ่ชาํระเงนิใหครบถวน
 วิธีการยึด การอายัดและการขายทอดตลาดทรัพยสินใหปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
โดยอนุโลม สวนผูมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาดใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง.
 ๒มาตรา ๕๘ คําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหกระทําหรือละเวนกระทํา ถาผูอยูในบังคับของคําสั่งทางปกครองฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตาม เจาหนาที่อาจใชมาตรการบังคับทางปกครองอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
 (๑) เจาหนาที่เขาดําเนินการดวยตนเองหรือมอบหมายใหบุคคลอื่นกระทําการแทนโดยผูอยูในบังคับของคําสั่ง
ทางปกครองจะตองชดใชคาใชจายและเงินเพิ่มในอัตรารอยละ ๒๕ ตอปของคาใชจายดังกลาวแกเจาหนาที่
 (๒) ใหมีการชําระคาปรับทางปกครองตามจํานวนที่สมควรแกเหตุแตตองไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาทตอวัน
 เจาหนาท่ีระดับใดมีอํานาจกําหนดคาปรับทางปกครองจํานวนเทาใดสําหรับในกรณีใด ใหเปนไปตามท่ีกําหนด
ในกฎกระทรวง
 ในกรณีทีม่คีวามจําเปนทีจ่ะตองบงัคับการโดยเรงดวนเพ่ือปองกันมิใหมีการกระทําทีข่ดัตอกฎหมายท่ีมีโทษทางอาญา
หรือมิใหเกิดความเสียหายตอประโยชนสาธารณะ เจาหนาที่อาจใชมาตรการบังคับทางปกครองโดยไมตองออกคําสั่ง
ทางปกครองใหกระทําหรอืละเวนกระทํากอนกไ็ด แตทัง้นีต้องกระทําโดยสมควรแกเหตแุละภายในขอบเขตอํานาจหนาท่ีของตน.

ประเด็นขอพจิารณาในการบัญญตักิฎหมาย
ในสวนที่เกี่ยวกับคาปรับทางปกครองหรือ
โทษปรับทางปกครอง
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ประเด็นขอพิจารณาในการบัญญัติกฎหมายในสวนที่เกี่ยวกับคาปรับทางปกครองหรือ
โทษปรับทางปกครอง

จุลนิติ

เพ่ือเปนขอมูลทางวิชาการดานกฎหมายเก่ียวกับประเด็นปญหาขอกฎหมายดังกลาวอันจะเปน
ประโยชนตอการสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ในดานนิติบัญญัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังนี้
 ๑) คาปรบัทางปกครองมลีกัษณะทีแ่ตกตางจากโทษปรบัทางอาญาอยางไร และการกระทาํ
ความผิดลักษณะใดจึงจะควรใชคาปรับทางปกครอง
   จากการศึกษาพบวา คาปรับทางปกครองมีลักษณะที่แตกตางจากโทษปรับทางอาญา
ใน ๓ เรื่อง๓  ดังนี้
   (๑) วัตถุประสงคของการลงโทษ
     ความผิดทางอาญาและความผิดทางปกครองมีลักษณะรวมกันคือ การกระทําที่ฝาฝน
กฎหมาย กฎ ระเบียบหรือขอบังคับ แตลักษณะของความผิดทางอาญาและความผิดทางปกครอง
มีความแตกตางกันคือ การกระทําที่เปนความผิดทางอาญาจะมีลักษณะเปนความผิดโดยสภาพ
หรอืเปนสิง่ทีช่ัว่ราย เนือ่งจากเปนการละเมดิตอคณุธรรมของกฎหมายอันเปนสทิธเิสรภีาพข้ันพืน้ฐาน
ของบุคคล หรือมีการกระทําท่ีมีผลกระทบตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 
เชน การทํารายรางกาย หรือการลกัทรพัย เปนตน สงผลใหโทษทางอาญาจึงมีลกัษณะเปนการลดิรอน
สิทธิเสรีภาพของผูกระทําความผิด ไดแก ประหารชีวิต จําคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพยสิน 
     สวนการกระทําที่เปนความผิดทางปกครอง นั้น อาจพิจารณาในแงของสังคมไดวา
การกระทําดงักลาวไมใชสิง่ชัว่รายตามธรรมชาต ิแตกฎหมายประสงคหามการกระทาํนัน้เพ่ือประโยชน
ในการจดัทาํบริการสาธารณะ หรอืเปนการกระทาํทีฝ่าฝนคาํสัง่ทางปกครองของเจาหนาทีฝ่ายปกครอง
ความผดิทางปกครองจงึไมมลีกัษณะความรายแรงและไมไดกอใหเกดิผลกระทบตอความสงบเรยีบรอย
และศีลธรรมอันดีของประชาชนดังเชนความผิดทางอาญา สงผลใหโทษทางปกครองจึงมีลักษณะ
ที่เปนการกระทบสิทธิเสรีภาพของผูฝาฝนการกระทําความผิดนอยกวาโทษทางอาญา เชน การพักใช
ยกเลิก หรือเพิกถอนใบอนุญาต หรือปรับทางปกครอง เปนตน
   (๒) องคกรที่มีอํานาจในการลงโทษ
      การกําหนดโทษปรับทางอาญา โดยท่ัวไปกฎหมายจะกําหนดใหศาลเปนผูมีอํานาจ
ในการลงโทษปรับทางอาญาและบังคบัชาํระคาปรับทางอาญา แตในบางกรณีกฎหมายไดกาํหนดให
เจาพนกังานทางฝายบรหิารมีอาํนาจในการบงัคบัใชโทษปรบัทางอาญา ซึง่ไดแก การเปรยีบเทียบปรับ
เพือ่ใหเกดิความคลองตวัในการบงัคบัใชโทษปรับ โดยประเภทคดทีีส่ามารถเปรยีบเทียบปรับทางอาญาได นัน้
แบงเปน ๒ ประเภท ประเภทแรกคือคดีที่สามารถเปรียบเทียบปรับไดตามประมวลกฎหมายอาญา
ประเภทที่สองคือ คดีที่สามารถเปรียบเทียบปรับไดตามกฎหมายอื่น๔  เชน ตามพระราชบัญญัติจราจร

 ๓องคอาสน เจริญสุข, เกณฑการแบงแยกความผิดทางอาญาและความผิดทางปกครอง, (วิทยานิพนธ
นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร), ๒๕๕๓,หนา ๓๕- ๓๙. และ ทวิสรรพ  พัดทอง, การนํา
โทษปรับทางปกครองมาใชกับกฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดิน, (วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร), ๒๕๕๗, หนา ๑๐ – ๒๙.
 ๔ประมวลกฎหมายอาญา ไดกําหนดประเภทคดีที่สามารถเปรียบเทียบปรับทางอาญาโดยเจาพนักงานไวใน
มาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ ซึ่งบัญญัติวา 
 “มาตรา ๓๗ คดีอาญาเลิกกันได ดังตอไปนี้
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จุลนิติ

ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ แมวาความผิดตามพระราชบัญญตัดิงักลาวไมใชความผิดลหุโทษ แตกไ็ดใหอาํนาจ
เจาหนาที่ในการเปรียบเทียบปรับได เปนตน
     สวนการกําหนดโทษปรับทางปกครอง ผูมอีาํนาจพจิารณากาํหนดโทษปรบัทางปกครอง
จะเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด เพื่อใหการบังคับใชกฎหมายสามารถยุติไดในชั้นฝายบริหาร
โดยไมตองดําเนินคดีโดยศาล ซึ่งโดยทั่วไปแลวกฎหมายจะกําหนดใหฝายปกครองเปนผูมีอํานาจ
พิจารณาและกําหนดคาปรับทางปกครอง ซึ่งจะอยูในรูปแบบของการออกคําสั่งทางปกครอง 
   (๓) วิธีการบังคับโทษ
     กรณทีีผู่กระทาํความผิดไมชาํระเงนิตามโทษปรบันัน้  หากเปนกรณขีองโทษปรบัทางอาญา
เมือ่ผูนัน้ไมดาํเนนิการชาํระคาปรบัภายใน ๓๐ วนันบัแตวนัทีศ่าลพพิากษาศาลมอีาํนาจในการยดึทรพัยสนิ
แทนคาปรับ หรือกักขังแทนคาปรับโดยถืออัตรา ๕๐๐ บาท ตอหนึ่งวัน ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ 
     สวนโทษปรับทางปกครองนั้น มาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ไดกําหนดใหคําสั่งทางปกครองที่ถึงกําหนดชําระแลว หากไมมีการชําระ
โดยถกูตอง เจาหนาทีต่องมหีนงัสอืเตอืนใหผูน้ันชาํระภายในระยะเวลาทีก่าํหนดแตตองไมนอยกวา ๗ วนั 
หากยังไมมกีารชาํระเงนิตามหนงัสอืเตอืนดงักลาวอกี เจาหนาทีส่ามารถใชมาตรการบังคบัทางปกครอง 
โดยยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูนั้นเพ่ือขายทอดตลาดไดเพื่อชําระเงินใหครบถวน ฉะน้ัน คาปรับ
ทางปกครองจึงไมสามารถกักขังแทนคาปรับดังเชนโทษปรับทางอาญาได
   ในสวนประเด็นที่วาการกระทําความผิดลักษณะใดจึงจะควรใชคาปรับทางปกครอง นั้น
แมปจจบุนัยงัไมมกีารกาํหนดหลกัเกณฑในเรือ่งดงักลาวไวอยางชดัเจนแตคณะกรรมการปรับปรงุกฎหมาย

 (๑) ในคดมีโีทษปรบัสถานเดยีว เมือ่ผูกระทาํผิดยนิยอมเสียคาปรบัในอตัราอยางสูงสําหรบัความผิดนัน้แกพนกังาน
เจาหนาที่กอนศาลพิจารณา
 (๒) ในคดีความผิดที่เปนลหุโทษหรือความผิดที่มีอัตราโทษไมสูงกวาความผิดลหุโทษ หรือคดีอื่นที่มีโทษปรับสถาน
เดียวอยางสูงไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือความผิดตอกฎหมายเกี่ยวกบัภาษีอากรซึ่งมีโทษปรับอยางสูงไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
เมื่อผูตองหาชําระคาปรับตามที่พนักงานสอบสวนไดเปรียบเทียบแลว
 (๓) ในคดีความผิดทีเ่ปนลหุโทษหรือความผิดทีม่อีตัราโทษไมสงูกวาความผิดลหุโทษ หรอืคดีทีม่โีทษปรับสถานเดียว
อยางสูงไมเกนิ ๑๐,๐๐๐ บาท ซึง่เกดิในกรงุเทพมหานครเมือ่ผูตองหาชาํระคาปรบัตามทีน่ายตาํรวจประจาํทองทีต่ัง้แตตาํแหนง
สารวัตรขึ้นไป หรือนายตํารวจชั้นสัญญาบัตรผูทําการในตําแหนงนั้น ๆ ไดเปรียบเทียบแลว
 (๔)  ในคดีซ่ึงเปรียบเทียบไดตามกฎหมายอ่ืน เมือ่ผูตองหาไดชาํระคาปรับตามคําเปรียบเทียบของพนักงานเจาหนาท่ีแลว
 มาตรา ๓๘  ความผิดตามอนุมาตรา (๒) (๓) และ (๔) แหงมาตรากอน ถาเจาพนักงานดังกลาวในมาตรานั้นเห็นวา
ผูตองหาไมควรไดรับโทษถึงจําคุก ใหมีอํานาจเปรียบเทียบดังนี้
 (๑) ใหกําหนดคาปรับซึ่งผูตองหาจะพึงชําระ ถาผูตองหาและผูเสียหายยินยอมตามนั้น เมื่อผูตองหาไดชําระเงิน
คาปรับตามจํานวนที่เจาหนาที่กําหนดใหภายในเวลาอันสมควรแตไมเกิน ๑๕ วันแลว คดีนั้นเปนอันเสร็จเด็ดขาด
 ถาผูตองหาไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแลว ไมชําระเงินคาปรับภายในเวลากําหนดในวรรคกอน 
ใหดําเนินคดีตอไป
 (๒) ในคดีมีคาทดแทน ถาผูเสียหายและผูตองหายินยอมใหเปรียบเทียบ ใหเจาหนาที่กะจํานวนตามที่เห็นควรหรือ
ตามที่คูความตกลงกัน”.
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ประเด็นขอพิจารณาในการบัญญัติกฎหมายในสวนที่เกี่ยวกับคาปรับทางปกครองหรือ
โทษปรับทางปกครอง

จุลนิติ

เพ่ือการพัฒนาประเทศก็ไดเคยใหความเห็นเกี่ยวกับขอพิจารณาในการเลือกใชโทษทางปกครองและ
โทษอาญาไว ดังนี้
   (๑) โทษทางปกครอง ควรใชแกการกระทําที่เปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่ง
ทางปกครอง หรือการกระทําที่ไมมีผลกระทบตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
หรือตอชีวิตหรือรางกายของผูอื่น 
    (๒) โทษอาญา ควรใชแกการกระทําที่มีผลกระทบอยางรายแรงตอความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือตอสังคมเปนสวนรวมหรือระบบเศรษฐกิจของประเทศ หรือ
เม่ือการใชโทษทางปกครองแกการกระทําอันเปนการฝาฝนคําส่ังทางปกครองไมอาจทําใหการบังคับ
การตามคําสั่งทางปกครองเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
   นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการดําเนินการศึกษาและปรับปรุงกฎหมายเพื่อปองกันมิให
มีการใชประโยชนจากโทษอาญาตามกฎหมายทีไ่มสอดคลองกบัเจตนารมณของกฎหมาย ไดจดัทาํ
ขอเสนอหลักเกณฑในการกําหนดโทษอาญาสําหรับกฎหมายที่จะตราขึ้นในอนาคต ๓ ประการ คือ
    (๑) เปนการกระทําที่กระทบตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
อยางรายแรงและมีผลกระทบตอสวนรวม
   (๒) เปนกรณทีีไ่มสามารถใชมาตรการอ่ืนใดเพ่ือบงัคบัใชกฎหมายอยางไดผลหรอืมปีระสทิธภิาพ
เพียงพอที่จะทําใหประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายได
   (๓) ความผิดอาญาที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือท่ีมีโทษจําคุกและเปรียบเทียบปรับทําให
คดีอาญาระงบัได หากโดยสภาพแลวไมใชความผดิตอความสงบเรยีบรอยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน
อยางรายแรง สมควรใชโทษปรับทางปกครองแทนหรือวิธีการอื่นแทนการปรับ
   จากความเห็นของคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพ่ือการพัฒนาประเทศและของ
คณะอนุกรรมการฯ ดังกลาว ในการพิจารณาวากรณีใดควรใชคาปรับทางปกครองหรือใชโทษปรับ
ทางอาญา จึงควรจะตองพิจารณาถึงลักษณะของการกระทําความผิดและวัตถุประสงคของการลงโทษ
ควบคูกัน
 ๒) การบญัญตัคิาปรบัทางปกครองนัน้ไดปรากฏในกฎหมายฉบับใด และมหีลักเกณฑทีส่าํคญั
ประการใดบาง
   จากการตรวจสอบกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติที่ยังมีผลใชบังคับในปจจุบันแลวพบวา
นอกจากพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แลว คาปรับทางปกครองยังมี
ปรากฏในกฎหมายอีกหลายฉบับ อาทิ
    (๑)  พระราชบญัญัตวิาดวยธรุกรรมทางอิเล็กทรอนกิส พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔
   (๒) พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๙ บทกําหนดโทษและ
อายุความ สวนที่ ๑ โทษทางปกครอง มาตรา ๑๑๑ ถึงมาตรา ๑๒๔ 
   (๓) พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๖ บทกําหนดโทษ สวนที่ ๒ โทษปรับ
ทางปกครอง มาตรา ๔๙ ถึงมาตรา ๕๘
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จุลนิติ

   (๔)  พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๓ บทกําหนดโทษ สวนที่ ๑
โทษทางปกครอง มาตรา ๓๔ ถึงมาตรา ๓๘
   (๕) พระราชบัญญัติจดแจงการพิมพ พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวด ๓ บทกําหนดโทษ สวนที่ ๑
โทษทางปกครอง มาตรา ๑๙ ถึงมาตรา ๒๔
   (๖) พระราชบญัญตัทิรสัตเพือ่ธรุกรรมในตลาดทนุ พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวด ๘ บทกาํหนดโทษ
อายุความ และคณะกรรมการเปรียบเทียบความผิด มาตรา ๖๗ ถึงมาตรา ๗๖
   (๗)  พระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๖ บทกําหนดโทษ
สวนที่ ๒ โทษทางปกครอง มาตรา ๘๐ ถึงมาตรา ๘๕
   (๘) พระราชบัญญัติระบบการชําระเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐หมวด ๖ บทกําหนดโทษ สวนที่ ๑
โทษทางปกครอง มาตรา ๓๗ ถึงมาตรา ๔๓
   (๙) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรา ๙๖ ถึงมาตรา ๑๐๐
    แตในบทความนีจ้ะขอยกตวัอยางการนาํคาปรบัทางปกครองมาบญัญตัไิวในกฎหมายดงักลาว
บางฉบับ กลาวคอื พระราชบัญญตัวิาดวยธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ พระราชบัญญัติสัญญา
ซื้อขายลวงหนา พ.ศ. ๒๕๔๖ พระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติ
ระบบการชําระเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้
   (ก) พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔
     โดยไดกําหนดโทษปรับทางปกครองไวในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔ ซึ่งบัญญัติวา
          “มาตรา ๓๓  ในกรณีที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหการประกอบธุรกิจบริการเก่ียวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสใดเปนกิจการที่ตองแจงใหทราบ หรือตองขึ้นทะเบียน ใหผูที่ประสงค
จะประกอบธุรกจิดังกลาวตองแจงหรอืขึน้ทะเบยีนตอพนกังานเจาหนาทีต่ามทีก่าํหนดในพระราชกฤษฎกีา
กอนเริ่มประกอบธุรกิจนั้น
     หลักเกณฑและวิธีการแจงหรือขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง
ใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา และเมื่อพนักงานเจาหนาที่
ตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาไดรับแจงหรือรับขึ้นทะเบียนใหออก
ใบรบัแจงหรอืใบรับขึน้ทะเบียนเพือ่เปนหลกัฐานการแจงหรอืการข้ึนทะเบียน
ในวันที่ไดรับแจงหรือรับขึ้นทะเบียน และใหผูแจงหรือผูขึ้นทะเบียนประกอบธุรกิจนั้นไดตั้งแตวันที่
ไดรบัแจงหรอืรบัขึน้ทะเบยีน แตถาพนักงานเจาหนาทีต่ามทีก่าํหนดในพระราชกฤษฎกีาตรวจพบในภายหลงั
วาการแจงหรอืขึน้ทะเบยีนไมถกูตองหรอืไมครบถวน ใหมอีาํนาจสัง่ผูแจงหรอืผูขึน้ทะเบียนแกไขใหถกูตอง
หรือครบถวนภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่งดังกลาว
     ในการประกอบธุรกิจ ผูแจงหรือผูขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่งตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ที่กําหนดในพระราชกฤษฎกีาและตามทีค่ณะกรรมการประกาศกาํหนด
     ถาผูแจงหรือผูขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่งไมแกไขการแจงหรือขึ้นทะเบียนใหถูกตอง
หรือครบถวนตามวรรคสอง หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑการประกอบธุรกิจตามวรรคสาม
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ประเด็นขอพิจารณาในการบัญญัติกฎหมายในสวนที่เกี่ยวกับคาปรับทางปกครองหรือ
โทษปรับทางปกครอง

จุลนิติ

ใหคณะกรรมการพิจารณามีคําส่ังลงโทษปรับทางปกครองไมเกินหน่ึงลานบาทโดยคํานึงถึง
ความรายแรงแหงพฤติกรรมท่ีกระทําผิด และในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจมีคําส่ังใหผูนั้น
ดาํเนนิการใด ๆ เพือ่แกไขใหถกูตองหรอืเหมาะสมได
    หลกัเกณฑในการพจิารณาลงโทษปรับทางปกครองใหเปนไปตามทีค่ณะกรรมการกาํหนด
และถาผูถกูลงโทษปรับทางปกครองไมยอมชาํระคาปรบัทางปกครองใหนาํบทบญัญัตเิก่ียวกบัการบังคับ
ทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธปีฏบิตัริาชการทางปกครองมาใชบงัคบัโดยอนโุลม และในกรณีไมมี
เจาหนาที่ดําเนินการบังคับตามคําสั่ง ใหคณะกรรมการมีอํานาจฟองคดีตอศาลปกครองเพื่อบังคับ
ชาํระคาปรบั ในการนี ้ถาศาลปกครองเหน็วาคาํสัง่ใหชาํระคาปรบันัน้ ชอบดวยกฎหมายกใ็หศาลปกครอง
มอีาํนาจพจิารณาพพิากษาและบงัคับใหมกีารยึดหรืออายัดทรัพยสนิขายทอดตลาดเพือ่ชําระคาปรับได
    ในกรณีผูกระทําผิดตามวรรคสี่ไมดําเนินการแกไขตามคําสั่งของคณะกรรมการหรือ
กระทําความผิดซํ้าอีก ใหคณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งหามมิใหผูนั้นประกอบธุรกิจตามที่ไดแจง
หรือขึ้นทะเบียนอีกตอไป”
    “มาตรา ๓๔  ในกรณทีีม่พีระราชกฤษฎกีากําหนดใหการประกอบธุรกจิบริการเก่ียวกบั
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสกรณีใดเปนกิจการท่ีตองไดรับใบอนุญาต ใหผูที่ประสงคจะประกอบธุรกิจ
ดังกลาวยื่นคําขอรับใบอนุญาตตอพนักงานเจาหนาที่ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
    คุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑและวิธีการขออนุญาต การออกใบอนุญาต 
การตออายใุบอนญุาต การคนืใบอนุญาต และการสัง่พักใชหรือเพกิถอนใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
ที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
    ในการประกอบธุรกิจ ผูไดรบัใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง ตองปฏิบตัติามหลักเกณฑทีก่าํหนด
ในพระราชกฤษฎกีาประกาศท่ีคณะกรรมการกาํหนดหรอืเงือ่นไขในใบอนุญาตในกรณทีีผู่ไดรบัใบอนุญาต
ฝาฝนหรอืปฏบิตัไิมถกูตองตามหลักเกณฑการประกอบธรุกิจบรกิารเกีย่วกบัธุรกรรมทางอิเล็กทรอนกิส
ตามวรรคสาม ใหคณะกรรมการพิจารณามีคาํส่ังลงโทษปรบัทางปกครองไมเกินสองลานบาทโดยคาํนึงถึง
ความรายแรงแหงพฤติกรรมที่กระทําผิด และในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจมีคาํส่ังใหผูนัน้
ดาํเนนิการใด ๆ  เพือ่แกไขใหถกูตองหรือเหมาะสมได  ทัง้นี ้ใหนาํความในมาตรา ๓๓ วรรคหามาใชบงัคบั
โดยอนุโลมถาผูกระทําความผิดตามวรรคสี่ไมดําเนินการแกไขตามคําสั่งของคณะกรรมการหรือกระทํา
ความผิดซํ้าอีก ใหคณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต”
   (ข) พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. ๒๕๔๖
      โดยไดกาํหนดคาปรบัทางปกครองไวในหมวด ๙ บทกาํหนดโทษและอายคุวาม สวนที ่๑
โทษทางปกครอง มาตรา ๑๑๑ ถึงมาตรา ๑๒๔ ซึ่งบัญญัติวา
     “มาตรา ๑๑๑ โทษทางปกครอง มีดังตอไปนี้
     (๑) ภาคทัณฑ
     (๒) ตําหนิโดยเปดเผยตอสาธารณชน
     (๓) ปรับทางปกครอง
     (๔) จํากัดการประกอบการ

169-179-MAC6.indd   174169-179-MAC6.indd   174 11/20/18   3:53 PM11/20/18   3:53 PM



พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๑๗๕

มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Re f lection

จุลนิติ

    (๕) พักการประกอบการที่ไดรับใบอนุญาต ที่ไดจดทะเบียน หรือที่ไดรับความเห็นชอบ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
    (๖) เพิกถอนใบอนุญาต การจดทะเบียน หรือการใหความเห็นชอบ 
    มาตรา ๑๑๒ บุคคลดังตอไปนี้มีอํานาจลงโทษทางปกครอง
    (๑) สํานักงาน ก.ล.ต. สําหรับโทษทางปกครองตามมาตรา ๑๑๑ (๑) หรือ (๒)
    (๒) คณะกรรมการพิจารณาโทษทางปกครอง สําหรับโทษทางปกครองตาม
มาตรา ๑๑๑ (๑) (๒) (๓) หรอื (๔)
    (๓) คณะกรรมการ ก.ล.ต. สําหรับโทษทางปกครองตามมาตรา ๑๑๑ (๑) (๒) (๓) (๔) 
(๕) หรือ (๖)
    ในการสั่งลงโทษทางปกครองตามมาตรา ๑๑๑ ผูมีอํานาจลงโทษจะลงโทษอยางใด
อยางหนึง่หรอืหลายอยางกไ็ด และมอีาํนาจสัง่ใหผูถกูลงโทษกระทาํการหรอืงดเวนกระทาํการเพือ่แกไข
หรอืปองกนัมใิหเกดิการฝาฝนหรอืไมปฏบิตัติามพระราชบัญญตั ิหลกัเกณฑ คาํสัง่ หรอืเงือ่นไขท่ีกาํหนด
ตามพระราชบัญญตันิีซ้ํา้อกีได
    มาตรา ๑๑๓ ในการลงโทษปรบัทางปกครอง จาํนวนคาปรบัทางปกครองตองไมเกนิ
สองลานบาทในแตละกรรม
    กรณีผูถูกลงโทษปรับทางปกครองตามวรรคหนึ่งไมยอมชําระคาปรับทางปกครอง
ใหนาํบทบัญญัตเิกีย่วกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธปีฏิบติัราชการทางปกครอง
มาใชบงัคบัโดยอนุโลม”
    ทั้งนี้ นอกจากตัวอยางขางตนแลว ในมาตรา ๑๑๔ ถึงมาตรา ๑๒๔ ยังไดบัญญัติวา
การกระทําใดที่หากมีการฝาฝนแลว ถือวาเปนความผิด และตองรับโทษทางปกครองดวย๔ 

   (ค)  พระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา พ.ศ. ๒๕๖๐
    โดยไดกาํหนดคาปรบัทางปกครองไวในหมวด ๖ บทกําหนดโทษ สวนที ่๒ โทษทางปกครอง
มาตรา ๘๐ ถึงมาตรา ๘๕ ซึ่งบัญญัติวา 
    “มาตรา ๘๐  ผูใดฝาฝนมาตรา ๕๑ วรรคหนึง่ ตองชาํระคาปรบัทางปกครองในอตัราไมเกนิ
สองแสนบาท และปรับอีกในอัตราไมเกินหนึ่งหมื่นบาทตอวันตลอดเวลาที่ฝาฝนอยู
    มาตรา ๘๑  ผูใดฝาฝนมาตรา ๕๑ วรรคสอง หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๕๓ ตองชําระ
คาปรับทางปกครองในอัตราไมเกินรอยละศูนยจุดหาของมูลคาธุรกรรมในการรวมธุรกิจ
    มาตรา ๘๒   ผูใดฝาฝนมาตรา ๕๕ มาตรา ๕๗ หรอืมาตรา ๕๘ ตองชาํระคาปรบัทางปกครอง
ในอัตราไมเกินรอยละสิบของรายไดในปที่กระทําความผิด
    ในกรณีที่เปนการกระทําความผิดในปแรกของการประกอบธุรกิจ ใหชําระคาปรับ
ทางปกครองในอัตราไมเกินหนึ่งลานบาท

    
 ๕โปรดดูรายละเอียดในราชกิจจานุเบกษา.
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จุลนิติ

    มาตรา ๘๓  ผูใดฝาฝนคาํสัง่ตามมาตรา ๖๐ ตองชาํระคาปรบัทางปกครองในอตัราไมเกนิ
หกลานบาท และปรับอีกในอัตราไมเกินสามแสนบาทตอวันตลอดเวลาที่ฝาฝนอยู
    มาตรา ๘๔  ในกรณีทีผู่กระทําความผิดซ่ึงตองรับโทษปรับทางปกครองเปนนิตบิคุคล
ถาการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรอืผูจัดการ
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน หรือในกรณีที่บุคคลดังกลาวมีหนาท่ี
ตองส่ังการหรือกระทําการและละเวนไมสั่งการหรือไมกระทําการจนเปนเหตุใหนิติบุคคลนั้นกระทํา
ความผิด ผูนั้นตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย
    มาตรา ๘๕ ในการพิจารณาออกคําสั่งลงโทษปรับทางปกครองใหคณะกรรมการ
คํานึงถึงความรายแรงแหงพฤติกรรมที่กระทําผิด
    ในกรณีทีผู่ถกูลงโทษปรับทางปกครองไมยอมชาํระคาปรบัทางปกครอง ใหนาํบทบญัญัติ
เกีย่วกับการบงัคบัทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธปีฏบิตัริาชการทางปกครองมาใชบงัคบัโดยอนุโลม
และในกรณีทีไ่มมีเจาหนาท่ีดาํเนนิการบงัคับตามคาํส่ัง หรอืมีแตไมสามารถดาํเนนิการบงัคับทางปกครองได
ใหคณะกรรมการมีอํานาจฟองคดีตอศาลปกครองเพื่อบังคับชําระคาปรับ ในการน้ี ถาศาลปกครอง
เห็นวาคําสั่งใหชําระคาปรับนั้นชอบดวยกฎหมาย ใหศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษา และ
บังคับใหมีการยึดหรืออายัดทรัพยสินขายทอดตลาดเพื่อชําระคาปรับได”
   (ง) พระราชบัญญัติระบบการชําระเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐
    โดยไดกาํหนดโทษปรบัทางปกครองไวในหมวด ๖ บทกําหนดโทษ สวนท่ี ๑ โทษทางปกครอง
มาตรา ๓๗ ถึงมาตรา ๔๓ ซึ่งบัญญัติวา
    “มาตรา ๓๗  ใหมคีณะกรรมการพิจารณาโทษปรับทางปกครองคณะหนึง่จาํนวน ๓ คน
ประกอบดวย ผูแทนกระทรวงการคลังเปนประธานกรรมการ ผูแทน ธปท. และผูแทนสํานักงาน
อัยการสูงสุดเปนกรรมการ มีอํานาจในการพิจารณาลงโทษปรับทางปกครอง โดยให ธปท. แตงตั้ง
พนักงาน ธปท. คนหนึ่งเปนเลขานุการ
    ให ธปท. เปนผูรวบรวมขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําความผิดที่มีโทษทางปกครอง
เสนอตอคณะกรรมการพิจารณาโทษปรับทางปกครองเพื่อพิจารณา
    การพิจารณาและการมีคําส่ังลงโทษทางปกครอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด”
    “มาตรา ๓๘  ในการพจิารณาลงโทษปรบัทางปกครอง คณะกรรมการพิจารณาโทษปรบั
ทางปกครองตองคํานึงถึงพฤติการณแหงการกระทํา ความเสียหายที่เกิดจากการกระทํานั้น ตลอดจน
ความหนักเบาของโทษที่จะใชกับผูถูกลงโทษ”
    “มาตรา ๓๙ ในกรณทีีผู่ถกูลงโทษปรบัทางปกครองไมยอมชําระคาปรบัทางปกครอง
ใหนาํบทบัญญัตเิก่ียวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธปีฏิบตัริาชการทางปกครอง
มาใชบังคับ และในกรณีที่ไมมีเจาหนาที่ดําเนินการบังคับตามคําสั่ง หรือมีแตไมสามารถดําเนินการ
บังคับทางปกครองได ให ธปท. มีอํานาจฟองคดีตอศาลปกครองเพ่ือบังคับชําระคาปรับ ในการน้ี 
ถาศาลปกครองเห็นวาคําส่ังใหชําระคาปรับน้ันชอบดวยกฎหมาย ใหศาลปกครองมีอํานาจ
พิจารณาพิพากษาและบังคับใหมีการยึดหรืออายัดทรัพยสินขายทอดตลาดเพื่อชําระคาปรับได”
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มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Re f lection

จุลนิติ

    “มาตรา ๔๐ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดตามมาตรา ๗ ตองระวาง
โทษปรับทางปกครองไมเกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท”
    “มาตรา ๔๑ ในกรณีที่ผู ประกอบธุรกิจที่ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจระบบ
การชําระเงินภายใตการกํากับ หรือประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินภายใตการกํากับฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข หรือคําสั่งที่กําหนดตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ 
มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖
มาตรา ๓๑ หรือมาตรา ๓๒ ตองระวางโทษปรับทางปกครองไมเกินสองลานบาท”
    “มาตรา ๔๒ ในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจที่ไดขึ้นทะเบียนประกอบธุรกิจระบบการชําระ
เงินภายใตการกํากับ หรือประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินภายใตการกํากับฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามประกาศหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข หรือคําสั่งที่กําหนดตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ 
มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๑ 
หรือมาตรา ๓๒ ตองระวางโทษปรับทางปกครองไมเกินหนึ่งลานบาท”
    “มาตรา ๔๓  ในกรณทีีผู่ประกอบธุรกจิซึง่ตองรบัโทษปรบั
ทางปกครองตามพระราชบญัญติันีเ้ปนนติิบุคคล ถาการกระทาํความผิด
ของนติบิคุคลนัน้เกดิจากการสัง่การหรอืการกระทาํของกรรมการหรอืผูจดัการ
หรอืบคุคลใดซึง่รบัผดิชอบในการดาํเนนิงานของนติิบคุคลนัน้ หรอืในกรณทีี่
บุคคลดังกลาวมีหนาที่ตองสั่งการหรือกระทําการและละเวนไมสั่งการหรือไมกระทําการจนเปนเหตุให
นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด ผูนั้นตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย”
  ขอสังเกต
  จากบทบญัญติัของกฎหมายดงักลาว จะเห็นไดวาการนําโทษปรับทางปกครองมาบัญญตัไิว
ในกฎหมาย จะประกอบดวยหลักเกณฑที่สําคัญอยางนอย ๓ ประการ ดังนี้
  ประการแรก ลกัษณะความผดิทีจ่ะถกูปรบัทางปกครองและอตัราโทษปรบั เพือ่เปนกรอบ
ในการพิจารณาวาการกระทําความผิดลักษณะใดบางที่จะเขาขายใหมีการนําคาปรับทางปกครองมาใช
ลงโทษได เชน เปนการกระทําที่ฝาฝนกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือขอบังคับที่กําหนดขึ้นเพื่อประโยชน
ในการจดัทาํบรกิารสาธารณะ หรอืเปนการกระทาํทีฝ่าฝนคาํสัง่ทางปกครองของเจาหนาทีฝ่ายปกครอง
ซึ่งเปนการนําพฤติกรรมการกระทําความผิดที่ไมมีลักษณะความรายแรงและไมไดกอใหเกิดผลกระทบ
ตอความสงบเรียบรอยและศลีธรรมอนัดขีองประชาชนดงัเชนความผดิทางอาญามากาํหนดเปนขอบเขต
การใชบังคับคาปรับทางปกครอง 
  ประการที่สอง บุคคลหรือองคกรที่มีอํานาจพิจารณากําหนดคาปรับทางปกครอง
ซึ่งโดยสวนใหญแลวจะกําหนดใหเปนอํานาจของคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ซึ่งมีเพียง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และพระราชบัญญัติจดแจงการพิมพ
พ.ศ. ๒๕๕๐ ทีไ่ดกาํหนดใหเปนอาํนาจของพนกังานเจาหนาที ่และพระราชบัญญตัโิรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่ไดกําหนดใหเปนอํานาจของนายทะเบียน 
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ประเด็นขอพิจารณาในการบัญญัติกฎหมายในสวนที่เกี่ยวกับคาปรับทางปกครองหรือ
โทษปรับทางปกครอง

จุลนิติ

  ประการท่ีสาม วิธีการบังคับคาปรับทางปกครองเพ่ือเปนมาตรการบังคับทางปกครอง
ในกรณีที่ผูถูกลงโทษปรับทางปกครองไมยอมชําระคาปรับทางปกครอง ซึ่งกฎหมายทุกฉบับท่ีไดนํา
คาปรบัทางปกครองมาใชบงัคับกับกรณีทีก่ลาวมาขางตน ลวนแลวแตไดกาํหนดใหนาํบทบัญญัตเิก่ียวกบั
การบังคับทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับโดยอนุโลมทั้งสิ้น
 ๓) การกําหนดใหนําคาปรับทางปกครองมาใชควบคูกับโทษทางอาญาสําหรับการกระทํา
ความผิดกรรมเดียวจะกระทําไดหรือไม 
   สาํหรับประเด็นขอกฎหมายนี ้คณะกรรมการวิธปีฏบิตัริาชการทางปกครอง ไดเคยวินจิฉยั
วางบรรทัดฐานไวในบันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เร่ือง ปญหาขอกฎหมาย
ตามรางระเบียบคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย วาดวยเบี้ยปรับสําหรับโรงงานนํ้าตาลทราย
ทีฝ่าฝนหรอืไมปฏิบตัติามประกาศ ระเบยีบ หรอืพระราชบญัญตัอิอยและนํา้ตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗
พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๕๑/๒๕๔๘) สรุปความไดวา ในการตรวจพิจารณารางระเบียบคณะกรรมการ
ออยและนํ้าตาลทราย วาดวยเบี้ยปรับสําหรับโรงงานที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศ ระเบียบ หรือ
พระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ พ.ศ. .... คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๕) 
มีความเห็นวา รางระเบียบฉบับดังกลาวมีประเด็นขอกฎหมายบางประการ โดยในประเด็นท่ีสาม
พระราชบญัญตัอิอยและนํา้ตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๗๐ ถงึมาตรา ๗๔ ไดกาํหนดโทษทางอาญา
โดยเฉพาะโทษปรับแกโรงงานที่ทําความผิดโดยไมปฏิบัติหนาที่ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติแลว
รางระเบยีบฉบับน้ีจะสามารถกําหนดเบีย้ปรบัซ่ึงเปนโทษทางปกครองแกโรงงานในความผดิเดยีวกนัน้ัน
ไดอีกหรือไม 
   คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง มคีวามเหน็วาโทษทางปกครองมีวตัถปุระสงค
เปนการกาํหนดมาตรการบงัคับทางกฎหมายใหมกีารปฏิบตัติามหลกัเกณฑตาง ๆ  ทีก่ฎหมายกําหนด
เพ่ือใหมาตรการทางกฎหมายเหลาน้ันบรรลุผล อันจะทําใหการบังคับการใชกฎหมายเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพสมดังเจตนารมณของกฎหมาย จึงแตกตางจากวัตถุประสงคของโทษทางอาญา
ดงันัน้ในกฎหมายจึงอาจกาํหนดใหการกระทาํอยางหน่ึงมทีัง้โทษทางอาญาและโทษทางปกครองได 
ซึ่งในกรณีนี้พระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๗ (๒๕) ไดบัญญัติใหมี
โทษทางปกครองสําหรับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศท่ีคณะกรรมการออย
และนํา้ตาลทรายกาํหนดโดยการชําระเบีย้ปรบั ดวยเหตนุี ้ระเบยีบทีอ่อกโดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญตัิ
ดังกลาว จึงสามารถกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับเบี้ยปรับสําหรับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหนาท่ี
ตามระเบียบหรือประกาศตาง ๆ ตามที่คณะกรรมการออยและนํ้าตาลทรายกําหนดไวได

บทสรุป

  เมื่อพิจารณาแลวจะเห็นไดวา คาปรับทางปกครองและโทษปรับทางอาญามีลักษณะ
ที่แตกตางกันใน ๓ เรื่องคือ ๑) วัตถุประสงคของการลงโทษ ๒) องคกรที่มีอํานาจในการลงโทษ 
และ ๓) วธิกีารบงัคบัโทษ ซึง่การพจิารณาวากรณใีดควรใชคาปรบัทางปกครองหรอืใชโทษปรบัทางอาญา
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จุลนิติ

ควรจะตองพิจารณาถึงลักษณะของการกระทําความผิดและวัตถุประสงคของการลงโทษควบคูกัน
โดยการนาํคาปรบัทางปกครองมาบญัญตัไิวในกฎหมายไดปรากฏอยูในกฎหมายหลายฉบบั เชน พระราชบญัญตัิ
วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ พระราชบญัญตัวิาดวยธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส พ.ศ. ๒๕๔๔
พระราชบัญญตัสิญัญาซือ้ขายลวงหนา พ.ศ. ๒๕๔๖ พระราชบัญญตัโิรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ พระราชบัญญตัิ
การทวงถามหน้ี พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชบัญญตัทิรสัตเพือ่ธรุกรรมในตลาดทุน พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญตัิ
จดแจงการพิมพ พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติ
ระบบการชําระเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนตน  ซึง่จะพบวาการนาํคาปรบัทางปกครองมาใชในพระราชบญัญตัหิรอืพระราชบญัญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนญูเหลานี ้แมกฎหมายจะไดบญัญตัโิดยใชถอยคาํของกฎหมายทีม่คีวามแตกตางกนับาง
เชน คาปรบัทางปกครอง หรอืโทษปรับทางปกครอง เปนตน แตถอยคาํของกฎหมายเหลานีล้วนแลวแต
มีความมุงหมายเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยหมายถึง การลงโทษทางการเงินแกผูที่กระทําการฝาฝน
กฎหมาย กฎ ระเบียบหรือขอบังคับเพื่อประโยชนในการจัดทําบริการสาธารณะหรือเพื่อใหคําสั่ง
ทางปกครองของเจาหนาที่บรรลุวัตถุตามประสงค นอกจากนี้จะเห็นไดวาการนําคาปรับทางปกครอง
มาบัญญัติไวในกฎหมายจะประกอบดวยหลักเกณฑที่สําคัญ ๆ อยางนอย ๓ เรื่อง ไดแก ๑) ลักษณะ
ความผิดที่จะถูกปรับทางปกครองและอัตราโทษปรับ ๒) บุคคลหรือองคกรที่มีอํานาจพิจารณากําหนด
คาปรับทางปกครองและ ๓) วิธีการบังคับคาปรับทางปกครอง
 ในสวนปญหาวาการกาํหนดใหนาํโทษทางปกครองมาใชควบคูกบัโทษทางอาญาสาํหรบัการกระทาํ
ความผิดกรรมเดียวจะกระทําไดหรือไม นัน้ คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองแลว ไดเคยให
ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกลาววา โทษทางปกครองมีวัตถุประสงคเปนการกําหนดมาตรการบังคับ
ทางกฎหมายใหมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑตาง ๆ ที่กฎหมายกําหนด 
เพื่อใหมาตรการทางกฎหมายเหลาน้ันบรรลุผล อันจะทําใหการบังคับ
การใชกฎหมายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสมดังเจตนารมณของกฎหมาย
จงึแตกตางจากวตัถปุระสงคของโทษทางอาญา กฎหมายจึงอาจกําหนด
ใหการกระทําอยางหนึ่งมีทั้งโทษทางอาญาและโทษทางปกครองได
ดงันั้น จึงเห็นไดวาการที่จะกําหนดใหนําคาปรับทางปกครองมาใชควบคูกับโทษปรับทางอาญา
สําหรับการกระทําความผิดกรรมเดียวกันนั้น จึงเปนเรื่องที่กระทําไดโดยไมขัดตอระบบกฎหมายไทย
แตสาํหรบัปญหาวาการทีจ่ะลงโทษการกระทาํความผดิกรรมเดยีวทัง้คาปรบัทางปกครองและโทษปรับ
ทางอาญาไปพรอม ๆ กันจะเหมาะสมหรือไม นั้น โดยความเห็นสวนตัวแลวเห็นวาการกําหนด
ใหนําคาทางปกครองมาใชควบคูกับโทษทางอาญาสําหรับการกระทําความผิดกรรมเดียวอาจขัด
กับหลักการหามลงโทษหลายคร้ังสําหรับการกระทําความผิดกรรมเดียวอันเปนหลักกฎหมายทั่วไป
ดังนั้น การตรากฎหมายที่จะกําหนดใหมีคาปรับทางปกครองและโทษปรับทางอาญาควบคูกันนั้น
จึงควรอยูในลักษณะขอยกเวนและอาจกระทําไดเฉพาะเทาที่จําเปนเทานั้น 
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คําคม

จุลนิติ๑๘๐

“If you can’t explain it simply, you don’t understand it 

well enough.”

อัลเบิรต ไอนสไตน

Albert Einstein

“ถาคุณไมสามารถอธิบายสิ่งใดใหผูอื่นเขาใจไดโดยงาย

นั่นหมายความวาตัวคุณเองยังไมเขาใจมันดีพอ”
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บทนํา
คําวา “สัตว” นั้น ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดใหความหมาย

ไววา หมายถึง สิ่งมีชีวิตซึ่งแตกตางไปจากพรรณไม สวนมากมีความรูสึกและเคลื่อนไหวยายที่ไปไดเอง 
โดยประเภทของสัตวนัน้ สตัวในโลกมมีากมายหลายชนดินกัวทิยาศาสตรจงึไดจดัแบงสตัวออกเปนกลุม
โดยถือเอารูปรางลักษณะที่เหมือนกันหรือตางกันเปนสําคัญ กลาวคือ ใชกระดูกสันหลังเปนเกณฑ
ในการแบงประเภทของสัตวออกเปน ๒ ประเภท คือ 

ประเภทสัตวมีกระดูกสันหลัง เปนสัตวชั้นสูงที่มีเน้ือเยื่อของรางกายเจริญเปนอวัยวะที่มีการ
ทาํงานซบัซอน มกีระดกูสนัหลงัทาํหนาทีเ่ปนแกนกลางของรางกาย ชวยใหรางกายคงรปูทีแ่นนอนอยูได 
สวนมากมีขนาดใหญอาศัยอยูทั้งในนํ้าและบนบก โดยนักวิทยาศาสตรไดแบงสัตวมีกระดูกสันหลัง
ตามลกัษณะทีค่ลายคลงึกนัออกเปน ๕ พวก ไดแก พวกปลา พวกสตัวครึง่นํา้ครึง่บก พวกสตัวเลือ้ยคลาน 
พวกสัตวปก และพวกสัตวเลี้ยงลูกดวยนํ้านม

ประเภทสัตวไมมีกระดูกสันหลงั เปนสตัวทีไ่มมแีทงกระดกูสนัหลงัสาํหรบัยดึตดิใหเปนสวนเดยีวกนั
ของรางกาย แบงออกเปน พวกฟองนํ้า พวกแมงกะพรุน พวกที่มีลําตัวเปนขอปลองไมมีขา พวกพยาธิ
และหนอนตัวกลมหรือตัวแบน พวกสัตวทะเลผิวขรุขระ พวกหอยและหมึก และพวกสัตวมีขาเปนขอ
เปนปลอง

สําหรับสถานะของ “สัตว” ในทางกฎหมายนั้น พบวาในหลายประเทศสัตวที่ถูกเลี้ยงเอาไว
ใชงานหรือเพื่อเปนอาหารน้ันมีสถานะเปนเพียง “ทรัพยสิน” ซึ่งตกอยูภายใตบังคับของเจาของ
ผูมีกรรมสิทธิ์ กลาวคือ สัตวถูกมองวาเปนวัตถุแหงสิทธิและตกเปนกรรมสิทธิ์ของบุคคลผูเปนเจาของ 
เจาของจึงสามารถกระทําการอยางใด ๆ ตอทรัพยสินที่ตนมีกรรมสิทธิ์ได เน่ืองจากเปนสิทธิเด็ดขาด

การจัดสวัสดิภาพสัตวการจดัสวัสดิภาพสัตว
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ที่กฎหมายรับรองให การปฏิบัติตอสัตวจึงไมแตกตางไปการปฏิบัติตอวัตถุที่ไมมีชีวิต ดังน้ัน เม่ือสถานะ
ของสัตวในทางกฎหมายไมสามารถเปนผูทรงสิทธิไดดวยตนเอง หรือไมไดมีสถานะเทียบเทากับมนุษย 
องคกรและหนวยงานในตางประเทศท่ีดําเนินการเกี่ยวกับการคุมครองสัตวจึงมีความพยายามในการ
ที่จะสงเสริม ปกปอง ดูแล และคุมครองสัตวโดยการนําเสนอในดาน “สวัสดิภาพของสัตว” (Animal 
Welfare) โดยหลีกเลี่ยงที่จะใชคําวา “สิทธิของสัตว” (Animal Right)๑  

และเพ่ือประโยชนในการคุมครองสัตวซึ่งมีสถานะเสมือนสิ่งไมมีชีวิตที่ผู เปนเจาของมีสิทธิ
ตามกฎหมายทีจ่ะกระทาํการอยางใด ๆ  กไ็ด ประเทศตาง ๆ  ทัว่โลกจึงไดมมีาตรการในการคุมครองสตัว
ทีม่หีลักการสําคัญใกลเคียงกนั โดยประเทศอังกฤษถือเปนประเทศแรกทีม่กีารนาํเสนอหลกั ๕ ประการ 
ในการเลีย้งและปฏิบตัติอสตัว เม่ือป ค.ศ. ๑๙๖๕ เน่ืองจากไดรบัแรงกดดนัจากสาธารณชนใหดาํเนินการ
ตรวจสอบสภาพความเปนอยูของสัตว รัฐบาลอังกฤษจึงไดมอบหมายให Roger Brambell ดําเนินการ
สํารวจความหนาแนนของสัตวในฟารม และจากรายงานเรื่องดังกลาวทําใหพบวามีสัตวถูกทารุณกรรม
เปนจาํนวนมาก และผลจากรายงานฉบับนีไ้ดทาํใหมกีารจดัตัง้ The Farm Animal Welfare Advisory 
Committee (FAWAC) ขึ้นในป ค.ศ. ๑๙๖๗ ซึ่งตอมาไดกลายมาเปนคณะกรรมการสวัสดิภาพสัตว
ในฟารม The Farm Animal Welfare Council (FAWC) ในปจจุบัน๒ 

ทั้งนี้ หลัก ๕ ประการ (5 Freedoms) ในการเลี้ยงและปฏิบัติตอสัตว ไดแก 
(๑)  อิสระจากความหิวกระหาย (Freedom from hunger and thirst)
(๒)  อิสระจากความไมสบายกาย (Freedom from discomfort)
(๓)  อิสระจากความเจ็บปวดและโรคภัย (Freedom from pain injury and disease)
(๔)  อิสระจากความกลัวและไมพึงพอใจ (Freedom from fear and distress)
(๕)  อสิระในการแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาต ิ(Freedom to express normal behavior)
ปจจุบันหลัก ๕ ประการ ดังกลาวไดมีความสําคัญเปนอยางมากในดานการคาระหวางประเทศ 

เพราะไดมีการหยิบยกประเด็นเร่ืองสวัสดิภาพสัตว ในดานการเล้ียงดู การรักษาและควบคุมโรค วิธีการ
ฆาสัตวในฟารมซ่ึงตองไมใชวิธีการท่ีโหดรายทารุณ และวิธีการขนสงท่ีเหมาะสม ขึ้นมาใชเปนมาตรการ
กีดกันทางการคา เพื่อลดปริมาณหรือจํากัดการนําเขาสินคาและเพื่อสงเสริมผลิตภัณฑภายในประเทศ 
ซึ่งมาตรการกีดกันทางการคาดานสวัสดิภาพสัตวนี้มีแนวโนมวาจะถูกนํามาใชอยางเขมงวดมากข้ึน 
ประกอบกับในปจจุบันสหภาพยุโรปไดใหความสําคัญกับเรื่องสวัสดิภาพสัตวเปนอยางมาก โดยไดมี
การหยิบยกหลัก ๕ ประการ ในการเล้ียงและปฏิบัติตอสัตวขึ้นมาเปนขอเรียกรองใหนานาประเทศ
ไดตระหนักถึงสวัสดิภาพสัตวมากขึ้น เชน ไดมีการออกอนุสัญญาแหงสหภาพยุโรปวาดวยการคุมครอง
การฆาสตัวเพือ่การบรโิภค อนสุญัญาแหงสหภาพยโุรปวาดวยการคุมครองการขนสงสตัวระหวางประเทศ 

  ๑ศภุมาส  ชนิวนิจิกลุ, “การคุมครองสวสัดภิาพสตัว The Protection of Animal Welfare” วารสาร Assumption University Law 
Journal ปที ่๕ ฉบบัที ่๒ กรกฎาคม – ธนัวาคม ๒๕๕๗, หนา ๓๓ – ๓๕.
 ๒ประพิมพพรรณ  เงินทิพย, “มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองสัตวตามหลักสวัสดิภาพสัตว” (วิทยานิพนธหลักสูตร
นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๔) หนา ๕๕ – ๕๖.
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อนสัุญญาแหงสหภาพยโุรปวาดวยการคุมครองสตัวเลีย้ง๓ เปนตน อกีทัง้ประเทศสมาชกิในสหภาพยโุรป
หลายประเทศยังไดบรรจุเรื่องสวัสดิภาพสัตวไวในรัฐธรรมนูญเพ่ือยกสถานะและใหความคุมครองสัตว
อีกดวย

สําหรับในประเทศไทยของเราน้ันปจจุบันก็ไดตระหนักถึงความสําคัญของสวัสดิภาพสัตว
เชนเดียวกัน โดยจะเห็นไดจากมีการตรา “พระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรมและการจัด
สวัสดิภาพสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗” ขึ้นเพื่อแกไขปญหาการทารุณกรรมกรรมสัตวและเพื่อจัดสวัสดิภาพ
ของสตัว และถอืไดวาเปนการปฏริปูการคุมครองดแูลปองกนัการทารณุกรรมและจดัสวสัดภิาพสตัวเลีย้ง
ในสังคมไทยไดอยางเปนรูปธรรมมากท่ีสุด อยางไรก็ดี เรื่องการจัดสวัสดิภาพสัตวน้ีถือเปนเรื่องที่
ยงัไมแพรหลายในสงัคมไทยซึง่อาจทาํใหความเขาใจเกีย่วกบับทบญัญตัขิองกฎหมายและการปฏบิตัติาม
กฎหมายยังไมเหมาะสมเทาที่ควร 

ดังนั้น คอลัมน การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM ในวารสารจุลนิติฉบับนี้ จึงขอนําเสนอ
บทความเกี่ยวกบัการจัดสวัสดิภาพสัตว ดังนี้

๑. พระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรม
 และการจัดสวัสดิภาพสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗

 เนือ่งจากสัตวเปนสิง่มชีวีติทีม่คีวามรูสกึและเปนองคประกอบสําคญัของส่ิงแวดลอม สมควร
ไดรบัการคุมครองมใิหถกูกระทาํการทารณุกรรม และเจาของสตัวซึง่นําสตัวมาเลีย้งจะตองจัดสวสัดภิาพ
ใหเหมาะสมตามประเภทและชนิดของสัตว ทั้งในระหวางการเลี้ยงดู การขนสง การนําสัตวไปใชงาน 
หรอืใชในการแสดง จงึไดมกีารตรากฎหมายฉบบันีข้ึน้ โดยบทบญัญตัทิีเ่กีย่วของกบัการจดัสวสัดภิาพสตัว
มีดังนี้

 ๓เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญตัปิองกนัการทารุณกรรมและการจัดสวสัดภิาพสตัว พ.ศ. .... จดัทาํโดยกลุมงาน
กฎหมาย ๑ สาํนกักฎหมาย สาํนกังานเลขาธกิารวฒุสิภา ปฏบัิติหนาท่ีสาํนกังานเลขาธิการสภานิติบัญญติัแหงชาติ อ.พ. ๓๒/๒๕๕๗ หนา ๑๐.
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 (๑) บทนิยามที่สําคัญ
    “มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
   “สัตว” หมายความวา สัตวที่โดยปกติเล้ียงไวเพ่ือเปนสัตวบาน สัตวเล้ียงเพื่อใชงาน 

สัตวเลี้ยงเพ่ือใชเปนพาหนะ สัตวเลี้ยงเพ่ือใชเปนเพื่อน สัตวเลี้ยงเพ่ือใชเปนอาหาร สัตวเลี้ยงเพ่ือใช
ในการแสดง หรือสัตวเลี้ยงเพื่อใชในการอื่นใด ทั้งนี้ ไมวาจะมีเจาของหรือไมก็ตาม และใหหมายความ
รวมถึงสัตวที่อาศัยอยูในธรรมชาติตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด

    “การทารุณกรรม” หมายความวา การกระทําหรืองดเวนการกระทําใด ๆ ที่ทําใหสัตว
ไดรบัความทุกขทรมานไมวาทางรางกายหรอืจิตใจ ไดรบัความเจ็บปวด ความเจ็บปวย ทพุพลภาพ หรอือาจ
มผีลทําใหสตัวนัน้ตาย และใหหมายความรวมถึงการใชสตัวพกิาร สตัวเจบ็ปวย สตัวชราหรือสตัวทีก่าํลงั
ตั้งทองเพ่ือแสวงหาประโยชน ใชสัตวประกอบกามกิจ ใชสัตวทํางานจนเกินสมควรหรือใชใหทํางาน
อันไมสมควรเพราะเหตุที่สัตวนั้นเจ็บปวย ชราหรือออนอายุ

    “การจัดสวัสดิภาพสัตว” หมายความวา การเล้ียงหรือการดูแลใหสัตวมีความเปนอยู
ในสภาวะที่เหมาะสม มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีที่อยู อาหาร และนํ้าอยางเพียงพอ

    “เจาของสัตว” หมายความวา เจาของกรรมสทิธิ ์และใหหมายความรวมถงึผูครอบครองสตัว
หรอืผูซึง่ไดรบัมอบหมายใหดแูล ไมวาจะไดรบัมอบหมายจากเจาของกรรมสทิธิ ์หรอืผูซึง่ไดรบัมอบหมาย
จากเจาของกรรมสิทธิ์ใหดูแลดวย

   “องคกรจัดสวัสดิภาพสัตว” หมายความวา คณะบุคคลหรือนิติบุคคล ซึ่งขึ้นทะเบียน
เปนองคกรจัดสวัสดิภาพสัตวตามพระราชบัญญัตินี้”

 (๒) การจัดสวัสดิภาพสตัว
     “มาตรา ๒๒ เจาของสตัวตองดาํเนินการจดัสวสัดภิาพสตัวใหแกสตัวของตนใหเหมาะสม

ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
    การออกประกาศตามวรรคหน่ึง ใหคาํนงึถงึประเภท ชนิด ลกัษณะ สภาพ และอายขุองสตัว”
     “มาตรา ๒๓ หามมิใหเจาของสัตวปลอย ละทิ้ง หรือกระทําการใด ๆ ใหสัตวพนจาก

การดูแลของตนโดยไมมีเหตุอันสมควร
    การกระทําตามวรรคหน่ึง ไมรวมถึงการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองใหแกผูซึ่ง

ประสงคจะนําสัตวไปดูแลแทน”
    “มาตรา ๒๔ การขนสงสัตว หรือการนําสัตวไปใชงานหรือใชในการแสดง เจาของสัตว

หรือผูมีสวนเก่ียวของตองจัดสวัสดิภาพสัตวใหเหมาะสม  ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนด

    การออกประกาศตามวรรคหน่ึง ใหคาํนงึถงึประเภท ชนิด ลกัษณะ สภาพ และอายขุองสตัว”
 (๓) พนักงานเจาหนาที่
    “มาตรา ๒๖ ในกรณีที่พบสัตวถูกปลอย ละทิ้ง หรือไมมีเจาของ ใหพนักงานเจาหนาที่

ดําเนินการจัดสวัสดิภาพสัตวใหแกสัตวตามความเหมาะสม”
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 (๔) บทกําหนดโทษ 
    “มาตรา ๓๕ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว ใหอธิบดี

หรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบได
    เม่ือผูตองหาไดชําระเงินคาปรับตามจํานวนท่ีเปรียบเทียบภายในระยะเวลาอันสมควร

แตไมเกินสิบหาวัน ใหถือวาคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
   ถาผูตองหาไมยนิยอมตามท่ีเปรยีบเทียบ หรอืเมือ่ยนิยอมแลวไมชาํระเงินคาปรบัภายใน

ระยะเวลาที่กําหนดตามวรรคสอง ใหดําเนินคดีตอไป”

๒. ขอควรพิจารณาที่สําคัญ
  แนวคิดเกี่ยวกับการจัดสวัสดิภาพสัตวนั้นเกิดขึ้นจากการท่ีมนุษยใชประโยชนจากสัตว

ในปริมาณมากโดยเฉพาะการบริโภคเปนอาหาร โดยมีการต้ังคําถามวาเน้ือสัตวที่มนุษยบริโภคน้ัน
มาจากแหลงใด และแหลงหรอืสถานทีน้ั่นมกีารปฏบิตัติอสตัวเชนไร พวกสัตวจะมคีวามสขุหรอืทกุขหรอืไม
นาํไปสูการพบเจอปญหาเรือ่งการทารณุกรรมสตัว ซึง่ความเหน็ใจในชะตากรรมของสัตวนีเ้ปนแรงจงูใจ
ใหมนษุยปรบัปรงุเรือ่งสวัสดภิาพสตัวใหดขีึน้ อาจกลาวไดวารากฐานของการปรับปรงุเรือ่งสวสัดภิาพสตัว
มาจากผลประโยชนสวนตน กลาวคือ การปรับปรุงสวัสดิภาพสัตวในฟารมในชวงแรกนั้นเปนไปเพื่อ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภค ตอมาจึงไดขยายขอบเขตไปครอบคลุมถึงสวัสดิภาพของสัตวปา
และสวัสดิภาพสัตวเลี้ยง 

   สําหรับการจัดสวัสดิภาพสัตวตามพระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรมและการจัด
สวสัดภิาพสตัว พ.ศ. ๒๕๕๗ นัน้ อาจกลาวไดวาเปนการจดัใหสตัวไดรบัการเลีย้งและดแูลใหมคีวามเปนอยู
ในสภาวะทีเ่หมาะสม มีสุขอนามัยที่ดี มีที่อยูสะดวกสบาย ไดรับอาหารและนํา้อยางเพียงพอ หรือไดรับ 
“ความสุขกาย สบายใจ” โดยยดึหลกั ๕ ประการ ในการเล้ียงและปฏบิตัติอสตัว ไดแก อสิระจากความหวิ
กระหาย อิสระจากความไมสบายกาย อิสระจากความเจ็บปวดและโรคภัย อิสระจากความกลัวและ
ไมพึงพอใจ และอิสระในการแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ นั่นเอง 
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 โดยพระราชบญัญัตปิองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสตัว พ.ศ. ๒๕๕๗ ไดกาํหนด
ใหมี “คณะกรรมการปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว” ขึ้นมีอํานาจหนาที่ในการ
เสนอนโยบาย แผน มาตรการ และแนวทางที่สรางความตระหนักในการปองกันการทารุณกรรมสัตว
และการจัดสวัสดิภาพสัตวตอรัฐมนตรี และเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการแกไขปรับปรุงกฎหมาย
เกีย่วกับการปองกันการทารุณกรรมสตัวและการจัดสวัสดภิาพสัตว เปนตน และกําหนดใหมกีารข้ึนทะเบยีน
องคกรจัดสวัสดิภาพสัตว ซึ่งองคกรจัดสวัสดิภาพสัตวนี้อาจไดรับการสนับสนุนจากกรมปศุสัตวหรอื
หนวยงานอืน่ของรฐัในการดาํเนนิกจิกรรมเพือ่การปองกนัการทารณุกรรมหรอืการจดัสวสัดภิาพสตัว 

 ในสวนของการจัดสวัสดภิาพสัตวนัน้พระราชบญัญตัฉิบบันีไ้ดกาํหนดใหเจาของสตัวตองจัด
สวัสดิภาพใหแกสตัวของตนใหเหมาะสมตามหลักเกณฑ วธิกีาร และเงือ่นไขทีร่ฐัมนตรปีระกาศกําหนด 
ในกรณีนี้รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณจึงไดออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เรื่อง การจัดสวัสดิภาพสัตว พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๒๒ 
เพ่ือกําหนดใหเจาของหรอืผูครอบครองตองดาํเนินการจดัสวสัดิภาพสตัวใหแกสตัวของตนใหเหมาะสม
ดังตอไปนี้

 (๑) จัดใหสัตวไดรับอาหารและนํ้าในปริมาณ และคุณภาพที่เหมาะสมแกประเภท ชนิด 
ลกัษณะ สภาพ และอายขุองสตัว ในกรณเีลีย้งสตัวเปนกลุมควรแนใจวาสตัวแตละตวัไดรบัอาหารและนํา้
อยางทั่วถึง

 (๒) จดัใหสตัวอยูในสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมตอการดําเนินชีวติและความปลอดภัยของสัตว
  (๓) จัดใหสัตวมีสุขภาพอนามัยท่ีดี มีการจัดการในการควบคุมปองกันโรคท่ีเหมาะสม และ

ใหการรักษาเมื่อสัตวปวยหรือบาดเจ็บโดยไมชักชา
  (๔) จดัการไมใหสตัวไดรบัความเครียด หวาดกลวั เจบ็ปวดหรอืทกุขทรมานโดยไมมเีหตุผล

อันสมควร
  (๕) จัดใหสัตวไดมีโอกาสแสดงออกซึ่งพฤติกรรมตามธรรมชาติที่จําเปนตอการดําเนินชีวิต

และพลานามัยของสัตว
 นอกจากนี้ พระราชบัญญัติฉบับนี้ยังกําหนดหามมิใหเจาของสัตวปลอย ละทิ้ง หรือกระทํา

การใด ๆ  ใหสตัวพนจากการดแูลของตนโดยไมมเีหตอุนัสมควร และกาํหนดใหการขนสงสตัว หรอืการนําสตัว
ไปใชงาน หรอืใชในการแสดง เจาของสตัวหรอืผูมสีวนเกีย่วของตองจดัสวสัดภิาพสตัวใหเหมาะสมอกีดวย 
สาํหรบัสตัวทีถ่กูปลอย ละทิง้ หรอืไมมเีจาของน้ัน กาํหนดใหพนักงานเจาหนาทีด่าํเนินการจัดสวสัดภิาพสตัว
ใหแกสัตวนั้น ๆ ตามความเหมาะสม

 อยางไรกด็ ีเมือ่พจิารณาการจดัสวสัดภิาพสตัวตามพระราชบญัญตัปิองกนัการทารณุกรรม
และการจัดสวัสดิภาพสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗ แลวเห็นวามีขอควรพิจารณาดังนี้ พระราชบัญญัติฉบับนี้
มีเจตนารมณที่จะคุมครองสัตวไมใหถูกทารุณกรรมและใหสัตวไดรับการจัดสวัสดิภาพที่เหมาะสมตาม
ประเภทและชนิดของสัตว จึงถือวาเปนกฎหมายที่มีความทันสมัยและสอดคลองกับหลักสากล อีกทั้ง
ยงัเปนประโยชนตอประเทศชาติในดานการคาระหวางประเทศ แตเนือ่งจากหลกัการของพระราชบญัญตัิ
ฉบับนี้มีทั้งฝายที่เห็นดวยและฝายที่เห็นตาง ดังน้ัน เม่ือกฎหมายมีผลใชบังคับจึงอาจไมเปนท่ียอมรับ
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ของฝายทีเ่หน็ตางเทาทีค่วรซึง่กระทบตอการบงัคบัใชกฎหมาย ปญหาอกีประการหนึง่คอืเรือ่งความรบัรู
ของประชาชน กลาวคอื พระราชบัญญตัฉิบบันีม้ผีลกระทบตอประชาชนโดยตรงในแงของการปรับเปลีย่น
พฤติกรรมในการปฏิบัติตอสัตวเพ่ือคุมครองสวัสดิภาพของสัตว แตเม่ือหลักการของกฎหมาย
ยังไมเปนที่รับรูของสังคมไทยในวงกวางหรือเปนที่รับรูแตประชาชนไมอาจเขาใจไดถองแทดังเชน
ทีป่รากฏในสถานการณปจจบุนั กจ็ะเปนปญหาในการปฏบิตัติามกฎหมาย คอื เมือ่ประชาชนไมรูกฎหมาย
ประชาชนกจ็ะไมสามารถปฏบิตัติามกฎหมายไดอยางถกูตอง นอกจากนี ้ปญหาเรือ่งความเชือ่ของคนไทย
ก็เปนปญหาที่สําคัญอีกประการหนึ่ง โดยเฉพาะความเชื่อเรื่องการปลอยสัตวที่วัดซ่ึงเปนเขตอภัยทาน 
โดยเจาของมักจะนําสัตวเลี้ยง เชน สุนัขและแมว ที่ไมพรอมจะดูแลหรือหมดความเมตตาแลวมาปลอย
ทิ้งไวในบริเวณวัดเปนจํานวนมาก ซึ่งการนําสุนัขและแมวมาปลอยท่ีวัดนี้นอกจากสัตวเล้ียงดังกลาว
จะกลายมาเปนภาระของวัด สรางความเดือดรอนรําคาญ หรือเปนพาหะของโรคระบาดโดยเฉพาะ
โรคพิษสุนัขบาแลว การกระทําดังกลาวยังเปนการปลอย ละทิ้ง หรือกระทําการใด ๆ ใหสัตวพนจาก
การดูแลของตนโดยไมมีเหตุอันสมควรอันเปนความผิดตอการจัดสวัสดิภาพสัตวซึ่งมีโทษปรับไมเกิน 
๔๐,๐๐๐ บาท อีกดวย ซึ่งแนนอนวาเมื่อความเชื่อของประชาชนยังขัดกับหลักการของกฎหมายแลว
ยอมไมสามารถบังคับใชกฎหมายนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๓. บทสรุป
 อาจกลาวไดวาสัตวนัน้เปนสิง่มชีวีติทีม่จิีตใจไมแพมนุษย และเปนเพือ่นรวมโลกท่ีมคีวามผูกพนั

กบัมนษุยเปนอยางมากไมวาจะเปนสตัวเลีย้งหรอืสตัวปา นอกจากน้ี มนษุยยงัไดอาศยัประโยชนจากสัตว
หลายประการท้ังใชเปนเพื่อนเปนอาหาร ใชแรงงาน ใชเพื่อความบันเทิง ตลอดจนการทดลองตาง ๆ 
ดงันัน้ การปฏิบติัตอสัตวจงึไมควรกระทําดัง่วตัถสุิง่ของ แตมนุษยผูไดชือ่วาเปนสตัวประเสริฐ ควรปฏิบตัิ
ตอสัตวดวยความมีมนุษยธรรม มีการจัดสวัสดิภาพของสัตวใหเหมาะสม สวนการดําเนินการในดาน
กฎหมายนั้น เมื่อประเทศไทยเรามีกฎหมายเพื่อคุมครองสวัสดิภาพสัตวก็ควรจะใชกฎหมายนั้นใหเตม็
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๑๘๘

การจัดสวัสดิภาพสัตว

จุลนิติ

ประสิทธภิาพ ดวยการเผยแพรความรูดานสวัสดภิาพสัตวและเผยแพรสาระสําคญัของพระราชบัญญตัิ
ปองกนัการทารณุกรรมและการจัดสวัสดภิาพสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗ ใหประชาชนทราบอยางทัว่ถงึ และดวยเหตุ
ทีเ่มืองไทยเปนเมอืงพทุธ คนไทยมจีติใจโอบออมอารี เช่ือวาตอไปภายหนาการคุมครองสวสัดิภาพสตัว
คงบังเกิดผลเปนรูปธรรมแนนอน

  อน่ึง สําหรับเรื่องการทารุณกรรมสัตวซึ่งเปนเรื่องที่เก่ียวของกับการจัดสวัสดิภาพสัตวนั้น 
คอลัมน การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM ขอนําเสนอในวารสารจุลนิติเลมตอไปเพื่อใหทานผูอาน
ไดรับทราบเนื้อหาอยางครบถวนสมบูรณ
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๑๘๙

สารพันปญหากฎหมาย

จุลนิติ

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

บทนํา  
“บัตรสวัสดิการแหงรัฐ” หรือที่เรียกกันติดปากวา “บัตรคนจน” เปนหนึ่ง

ในโครงการที่เกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลชุดปจจุบัน คือชุดที่มี พลเอก ประยุทธ 
จันทรโอชา เปนนายกรัฐมนตรี ที่ไดนําโครงการนี้มาใชเปนแนวทางและมาตรการใน
การแกไขปญหาความยากจนของประชาชน โดยไดรับการจัดสวัสดิการจากรัฐ ซึ่งรัฐ
ไดจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินการตามโครงการนี้อยางตอเนื่องมาตั้งแตป ๒๕๕๙ 
จนถึงปจจุบัน ทั้งนี้ โครงการบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ไดกําหนดคุณสมบัติผูที่จะมีสิทธิ
ไดรับสวัสดิการดังกลาว โดยผูที่ประสงคจะรับสวัสดิการตองดําเนินการลงทะเบียน 
เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติกอน หากมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดจึงจะไดรับมอบบัตร
สวัสดิการแหงรัฐ และสามารถนําบัตรดังกลาวไปใชจายในการชําระคาสินคาไดตามที่
รฐักาํหนด แตอยางไรก็ตาม แมรฐัจะจัดทาํบตัรสวัสดกิารแหงรฐัใหแกประชาชนมากมาย
เพียงใดก็ตาม ก็ยังมีขอสังเกตจากบางฝายวายังไมสามารถแกไขปญหาความยากจน
ของประชาชนได หรือเปนการแกไขปญหาที่ไมตรงประเด็น และการใชบัตรสวัสดิการ
แหงรฐัในแตละพืน้ทีแ่ตละจงัหวดัลวนมปีญหาและอปุสรรคทีแ่ตกตางกนัไป นอกจากน้ี 
ยังมีประเด็นปญหาทางกฎหมายวาบัตรสวัสดิการแหงรัฐอาศัยอํานาจแหงบทบัญญัติ
ของกฎหมายใดในการดําเนินการดังกลาว

ดังนั้น คอลัมน “สารพันปญหากฎหมาย” ฉบับนี้จึงใครขอเสนอเรื่อง “บัตร
สวสัดกิารแหงรฐั : มาตรการในการแกไขปญหาคนยากจน” ทัง้นี ้โดยมวีตัถปุระสงค
เพื่อใหผู อานไดมีความรูและเขาใจในเร่ืองเก่ียวกับการจัดสวัสดิการของรัฐใหแก

บตัรสวสัดกิารแหงรฐั : มาตรการบตัรสวสัดกิารแหงรฐั : มาตรการ
ในการแกไขปญหาคนยากจนในการแกไขปญหาคนยากจน
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๑๙๐

บัตรสวัสดิการแหงรัฐ : มาตรการในการแกไขปญหาคนยากจน

จุลนิติ

    ๑รายงานการวิเคราะหสถานการณความยากจนและความเหล่ือมล้ําในประเทศไทย ป ๒๕๕๙ สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม.

ประชาชนวามีหลักเกณฑและแนวทางอยางไร ตลอดจนมาตรการทางกฎหมายที่
เกี่ยวของ ดังนี้ 

๑. ความเปนมาและสภาพปญหาที่เกิดขึ้น
 จากรายงานการวิเคราะหสถานการณความยากจนและความเหลื่อมล้ํา

ในประเทศไทยป ๒๕๕๙ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ รายงานการจัดลําดับความยากจนระดับจังหวัด จังหวัดที่มีสัดสวน
คนจนสูงสุด ๑๐ ลําดับแรก ในป ๒๕๕๙ คือ จังหวัดแมฮองสอน นราธิวาส ปตตานี 
กาฬสินธุ นครพนม ชัยนาท ตาก บุรีรัมย อํานาจเจริญ และจังหวัดนาน โดยจังหวัด
แมฮองสอนเปนจังหวัดที่ติดอันดับความยากจนท่ีสุดในประเทศไทย ทั้งนี้ เมื่อ
พิจารณาจังหวัดท่ีติดลําดับความยากจนที่สุด ๕ อันดับแรก 
จะพบวาจังหวัดเหลานี้ เปนจังหวัดที่มีปญหาความยากจนเรื้อรัง 
และมีสัดสวนคนจนอยูในลําดับสูงสุด ๕ ลําดับแรกเกือบทุกป 
ดังน้ัน จึงเปนจังหวัดเปาหมายท่ีควรใหความสําคัญในการแกไข
ปญหาความยากจน เนื่องจากมีสถานการณความยากจนเรื้อรัง
และรุนแรง ทั้งนี้ พบวาจังหวัดเหลานี้มีความคลายคลึงกันในดาน
โครงสราง กลาวคือ แรงงานประมาณรอยละ ๔๓ – ๕๕ อยูใน
ภาคเกษตร แตมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคเกษตรของจังหวัด
คิดเปนสัดสวนตํ่ากวารอยละ ๒๐ ยกเวนจังหวัดนราธิวาส ที่มีมูลคาผลิตภัณฑ
มวลรวมภาคเกษตรสูงถึงรอยละ ๓๐๑ นอกจากน้ันลักษณะทางภูมิศาสตรอาจเปน
ปญหาตอการเขาถึงการพัฒนา เชน จังหวัดแมฮองสอน ซึ่งมีพื้นที่สวนใหญเปนภูเขา 
เปนที่ราบสูง การเดินทางลําบากทําใหการพัฒนาพื้นที่ทําไดยาก ขณะที่จังหวัด
นราธิวาส และปตตานี เปนปญหาในเรื่องความมั่นคง ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต
ทําใหการชวยเหลือเขาถึงไดยากลําบาก  

  สําหรับสาเหตุหรือปจจัยของความยากจนน้ัน อาจเกิดจากโครงสราง
ทางเศรษฐกิจและปจจัยพื้นฐานที่สําคัญในดานอื่น ๆ อาทิเชน 

  (๑) ปญหาโครงสรางทางเศรษฐกิจของไทยที่มีขนาดของแรงงาน
นอกระบบเปนจํานวนมาก ทําใหการคุมครองทางสังคมยังไมทั่วถึงและครอบคลุม
ประชาชนทุกกลุม โดยเฉพาะกลุมแรงงานนอกระบบน้ันจะพบวามีแรงงานนอก
ระบบที่ไมไดรับความคุมครองหรือไมมีหลักประกันทางสังคมใด ๆ  ทั้งนี้ มีแรงงาน
นอกระบบซ่ึงทํางานอยู ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุดถึงรอยละ ๓๕.๕ 
รองลงมาคือภาคกลางรอยละ ๒๒.๖ ภาคเหนือรอยละ ๒๑.๐ ภาคใตรอยละ ๑๓.๙ 
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๑๙๑

สารพันปญหากฎหมาย

จุลนิติ

   ๒เร่ืองเดียวกัน.

และกรุงเทพมหานคร รอยละ ๗.๐ ตามลําดับ โดยแรงงานนอกระบบเหลานี้จะอยูใน
ภาคเกษตรกรรมเสียเปนสวนใหญ และมีการศึกษาที่ไมสูงนัก

 (๒) ระดับการศึกษาและคุณภาพการศึกษา สวนใหญคนจนมกีารศกึษา
ในระดับประถมศึกษาหรือต่ํากวา กลาวคือ การมีการศึกษานอยทําใหมีโอกาส
ตกเปนคนจนสูงขึ้น เนื่องจากการศึกษาหรือความรูเปนปจจัยสําคัญในการสราง
โอกาสในการประกอบอาชีพ ซึ่งจะนําไปสูการสรางรายไดสําหรับพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของตนเองและครอบครัว และเมื่อพิจารณาจากสัดสวนคนยากจนในป ๒๕๕๙ พบวา 
คนจนท่ีมีการศึกษาระดับประถมหรือต่ํากวา คิดเปนรอยละ ๘๐.๙๑ ของจํานวน
คนยากจนท้ังหมด รองลงมาคือสัดสวนคนจนท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมตนคิดเปน
รอยละ ๑๑.๖๓ และสัดสวนคนจนจะลดลงเมื่อระดับการศึกษาสูงขึ้น ชี้ใหเห็นวา
โอกาสการตกเปนคนจนจะลดลงเม่ือมีการศึกษาสูงข้ึน โดยคนท่ีจบการศึกษาระดับ
อนุปริญญา และปริญญาตรีเปนคนจนเพียงรอยละ ๐.๗๘ และ ๐.๔๖ ของจํานวน
คนยากจนทั้งหมด

  (๓) รายไดและผลตอบแทนการทํางาน ในชวงของป ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 
ประเทศไทยไดรับผลกระทบจากปรากฏการณเอลนีโญ ทําใหสภาพอากาศแหงแลง 
ไมเอื้ออํานวยตอการเพาะปลูกและสงผลกระทบตอผลผลิตทางการเกษตรและรายได
ของเกษตรกรลดลง ขณะที่นอกภาคการเกษตรไดรับผลกระทบจากการชะลอตัวทาง
เศรษฐกิจและการหดตัวของภาคการสงออกทําใหการจางงานในภาคอุตสาหกรรม
หดตัวลงรอยละ ๒.๖ ในป ๒๕๕๙ ประกอบกับการทรงตัวของคาจางแรงงานขั้นตํ่าที่ 
๓๐๐ บาท ตอเนือ่งเปนปที ่๔ ทาํใหรายไดของกลุมแรงงานทัว่ไปมกีารเปล่ียนแปลงชา๒

 จากสภาพปญหาดังกลาว รัฐบาลจึงไดจัดตั้งโครงการ “บัตรสวัสดิการ
แหงรัฐ” หรือ “บัตรคนจน” ซึ่งเปนโครงการที่รัฐไดดําเนินการเพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนและความยากจนของประชาชนผูมีรายไดนอยใหสามารถดํารงชีวิตอยูได
อยางเพียงพอ ซึ่งโครงการดังกลาวไดเริ่มดําเนินการมาตั้งแตป ๒๕๕๙ ตอเนื่องมา
จนถึงปจจุบัน โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใหใชมาตรการประชารัฐสวัสดิการ
ผานการลงทะเบียนผูมีรายไดนอยและผานการตรวจสอบคุณสมบัติจากหนวยงานที่
เกี่ยวของ โดยผูที่ไดลงทะเบียนไวและผานเกณฑตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด
เทานั้น จึงจะไดรับบัตรสวัสดิการแหงรัฐและสามารถนําไปใชจายซื้อสินคาจาก
รานคาที่เขารวมโครงของรัฐดวย แตอยางไรก็ดี ภายหลังจากที่ไดเริ่มโครงการไปแลว 
รัฐบาลไดมีการวิเคราะหผลกระทบของโครงการบัตรสวัสดิการแหงรัฐ โดยสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) (วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐) ระบุวาศูนยติดตามและ
พยากรณเศรษฐกิจการเกษตร (KOFC) ไดทําการศึกษาวิเคราะหโครงการประชารัฐ
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๑๙๒

บัตรสวัสดิการแหงรัฐ : มาตรการในการแกไขปญหาคนยากจน

จุลนิติ

สวัสดิการพบวากวารอยละ ๓๐ ของผูถือบัตรคนจนเปนเกษตรกร ขณะที่อีกกวา
รอยละ ๗๐ อยูนอกภาคการเกษตร ดังนั้น ภาพรวมของผูถือบัตรจึงชัดเจนข้ึนวา 
ผูไดรับประโยชนมีคนท่ีจนไมจริงปะปนอยูมากพอสมควร ทั้งน้ี เพราะคนที่จนท่ีสุด
จะกระจุกตัวอยูในภาคการเกษตร แตไมใชทกุคนในภาคการเกษตรท่ีถอืบัตรสวัสดิการ
แหงรัฐจะเปนคนจนเสมอไป    

๒. โครงการบัตรสวัสดิการแหงรัฐ  
  โดยท่ีโครงการบัตรสวัสดิการแหงรฐั เปนโครงการทีม่วีตัถุประสงคในการ

ยกระดับประสิทธิภาพของการจัดสวัสดิการสังคม และการชวยเหลือของภาครัฐ เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอยางยั่งยืน โดยมีรายละเอียดในการลงทะเบียน
เพื่อรับบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ดังนี้ 

  ๒.๑ คุณสมบัติของผูมีสิทธิลงทะเบียน๓ 
  กระทรวงการคลังไดเปดใหผู ที่มีรายไดนอย

ลงทะเบยีนเพือ่ขอรับบตัรสวสัดิการแหงรัฐ โดยเริม่ต้ังแตป ๒๕๕๙ 
และตอเนื่องเร่ือยมาจนถึงปจจุบัน โดยผูที่มีสิทธิลงทะเบียนตอง
มีคุณสมบัติดังนี้ 

   ๑. มีสัญชาติไทย 
  ๒.  อายุตั้งแต ๑๘ ปบริบูรณขึ้นไป (ตองเกิด

กอนวันที่ ๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๔๒) 
  ๓. มีสถานะวางงาน หรือมีรายไดรวมในป ๒๕๕๙ ทั้งสิ้นไมเกิน 

๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๔. ไมมีทรัพยสินทางการเงิน ไดแก เงินฝากธนาคาร สลากออมสิน 

สลาก ธ.ก.ส. พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้ หรือถามีทรัพยสินทางการเงินดังกลาว 
จะตองมีจํานวนรวมทั้งสิ้นไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

  ๕. ไมเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยตามกฎหมาย หรือ
ถาเปนเจาของกรรมสิทธิ์ จะตองเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังนี้ 

    (๑) ที่อยูอาศัยที่เปนที่ดินและสิ่งปลูกสราง (บานพรอมที่ดิน) 
     กรณอียูอาศัยอยางเดียว 
     - บานหรือทาวเฮาสตองมีพื้นที่ ไมเกิน ๒๕ ตารางวา 
    -  หองชุดตองมีพื้นที่ไมเกิน ๓๕ ตารางเมตร 

   ๓รายงานผลโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวสัดิการแหงรัฐ ป ๒๕๕๙ และโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวสัดิการแหงรัฐ ป ๒๕๖๐, 

เอกสารขาวกระทรวงการคลัง กลุมงานสารนิเทศการคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง. สืบคนจากเว็บไซต  http://www.fpo.
go.th/main/getattachment/News/Press-conference/1286/CNT0017260-1.pdf.aspx
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๑๙๓

สารพันปญหากฎหมาย

จุลนิติ

     กรณีเปนที่อยูอาศัยและใชประโยชนจากที่ดิน 
    -  เพื่อการเกษตรตองมีพื้นที่ไมเกิน ๑๐ ไร 
    -  เพื่อการอื่นที่ไมใชการเกษตรตองมีพื้นที่ไมเกิน ๑ ไร 
   (๒)  ที่ดิน 
    กรณีที่ใชประโยชนจากที่ดิน 
    - เพื่อการเกษตรตองมีพื้นที่ไมเกิน ๑๐ ไร 
    - เพื่อการอื่นที่ไมใชการเกษตรตองมีพื้นที่ไมเกิน ๑ ไร 
   ทัง้นี ้ประชาชนสามารถลงทะเบยีน ณ หนวยงานผูรบัลงทะเบยีน 

ซึ่งประกอบดวย ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคาร
ออมสิน ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด (สังกัดกรม
บัญชีกลาง) และสํานักงานเขตกรุงเทพมหานครทุกเขต โดยสามารถรับแบบฟอรม
ลงทะเบยีนไดทีห่นวยรบัลงทะเบยีนหรอืดาวนโหลดไดจากเวบ็ไซตของกระทรวงการคลงั 
www.mof.go.th สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th และอีเปยเมนท 
www.epayment.go.th และผูลงทะเบียนสามารถตรวจสอบรายช่ือผูมีสิทธิไดจาก
เว็บไซต www.epayment.go.th หรือที่ทําการกํานัน ผูใหญบาน ในแตละหมูบาน 
ภายหลังจากคัดกรองผูมีคุณสมบัติครบถวนแลว กระทรวงการคลังจะดําเนินการออก
บตัรสวสัดกิารแหงรฐัใหผูมสีทิธ ิเพือ่สามารถนาํไปใชรบัสวสัดกิารตามทีภ่าครฐักาํหนด
ตอไป

๓. การจดัประชารฐัสวสัดกิารเพือ่เศรษฐกจิฐานรากและสงัคม 
 ตามที่รัฐไดจัดโครงการบัตรสวัสดิการแหงรัฐเพื่อใหความชวยเหลือ

ประชาชนผูมีรายไดนอยใหไดรับสวัสดิการจากรัฐเพื่อใชในการดํารงชีวิต และเพื่อ
ใหการชวยเหลือประชาชนน้ันมีความตอเนื่อง รัฐบาลจึงไดยกรางพระราชบัญญัติ
การจดัประชารฐัสวสัดกิารเพือ่เศรษฐกจิฐานรากและสงัคม พ.ศ. .... โดยรางพระราชบญัญตัิ
ดังกลาวมีหลักการที่สําคัญคือ กําหนดใหมีการจัดสวัสดิการใหแกประชาชนผูมีรายได
นอยเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจและสังคม กระจายรายไดอยางเปนธรรม 
ตลอดจนยกระดบัและพฒันาคณุภาพชวีติของประชาชนอยางยัง่ยนื โดยมกีารดาํเนนิการ
รวมกันระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน อันจะมีผลทําใหประชาชนผูมี
รายไดนอยมีปจจัยที่เพียงพอและสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพ รวมทั้งมีความ
เปนอยูที่ดีขึ้น ซึ่งพระราชบัญญัตินี้จะทําใหการดําเนินการจัดสวัสดิการเปนไปตาม
วัตถุประสงคของกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ
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บัตรสวัสดิการแหงรัฐ : มาตรการในการแกไขปญหาคนยากจน

จุลนิติ

   ๔รายละเอียดโปรดดูในคอลัมนรางกฎหมายท่ีนาสนใจ “รางพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก

และสังคม พ.ศ. ....”      
   ๕รางพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. .... มาตรา ๓
     ๖รางพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. .... มาตรา ๑๒
   ๗รางพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. .... มาตรา ๑๔

 สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ๔  
 (๑) กําหนดบทนิยามของคําวา “ประชารัฐสวัสดิการ” และ “โครงการ

ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ”๕ ดังนี้ 
  “ประชารฐัสวัสดกิาร” หมายความวา สวสัดกิารทีจ่ดัขึน้โดยมวีตัถปุระสงค

ในการลดความเหล่ือมลํา้ เพิม่ศกัยภาพใหประชาชนผูมรีายไดนอยมคีวามเปนอยูทีด่ขีึน้ 
และสนบัสนนุโครงการท่ีใหบรกิารทางสังคมแกประชาชน โดยมกีารดาํเนนิการรวมกนั
ระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน อันจะเปนการแกไขปญหาและพัฒนา
เศรษฐกิจใหเปนไปอยางยั่งยืน 

 “โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ” หมายความวา  โครงการ
ที่กระทรวงการคลังกําหนดใหประชาชนผูมีรายไดนอยที่มี
คุณสมบัติมาลงทะเบียน เพื่อเปนฐานขอมูลในการจัดประชารัฐ
สวัสดิการที่เปนการใหความชวยเหลือผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐ 

  (๒) กาํหนดใหการจดัประชารฐัสวสัดิการทีเ่ปนการ
ใหความชวยเหลือในการดํารงชพีแกประชาชนผูมรีายไดนอยตาม
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ ใหดําเนินการผานบัตร
สวัสดิการแหงรัฐ ทั้งนี้ การจัดประชารัฐสวัสดิการดังกลาวนี้อาจ
แตกตางกันตามความเหมาะสมและความจําเปน โดยใหกระทรวง
การคลงั ออกบัตรสวัสดกิารแหงรฐัใหแกประชาชนผูมรีายไดนอยซ่ึงผานการตรวจสอบ
คุณสมบัติในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ ทั้งน้ี การออกและการใช
บัตรสวัสดิการแหงรัฐ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด๖

 (๓) กําหนดใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหน่ึงในสํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงการคลัง เรียกวา “กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและ
สังคม” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชจายในการจัดประชารัฐสวัสดิการที่เปนการใหความ
ชวยเหลือประชาชนผูมีรายไดนอย หรือเพ่ือสนับสนุนโครงการท่ีใหบริการทางสังคม
ที่เปนการชวยเหลือประชาชนในภาวะลําบากทุกประเภท๗  

 กองทุนประกอบดวยเงินและทรัพยสิน ดังตอไปนี้ คือ เงินและทรัพยสิน
ที่ไดรับโอนมา เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรจาก
งบประมาณรายจาย เงนิหรอืทรพัยสนิท่ีมผีูบริจาคให เงนิท่ีไดรบัจากตางประเทศหรอื
องคการระหวางประเทศ เงินหรือทรัพยสินที่ตกเปนของกองทุนหรือที่กองทุนไดรับ
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๑๙๕

สารพันปญหากฎหมาย

จุลนิติ

ตามกฎหมายอืน่ และดอกผลหรอืผลประโยชนทีเ่กิดจากเงนิหรอืทรพัยสนิของกองทนุ 
ทั้งนี้ เงินและดอกผลของกองทุนไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน

 การใชเงินของกองทุนใหใชจายเพ่ือการจัดประชารัฐสวัสดกิารและกิจการ
ดังตอไปนี้

 (๑) การใหความชวยเหลือประชาชนผูมีรายไดนอยตามโครงการ
ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ

 (๒) การสนับสนนุโครงการทีใ่หบรกิารทางสงัคมทีจ่ดัทาํขึน้โดยหนวยงาน
ของเอกชน มูลนิธิ หรือองคกรสาธารณประโยชน เพื่อชวยเหลือประชาชนในภาวะ
ลําบากทุกประเภท

 (๓)  การดําเนินงานและบริหารกองทุนตามท่ีคณะกรรมการใหความเห็นชอบ

๔. ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
  โดยท่ีการจดัประชารฐัสวสัดิการเปนภารกจิของรฐัทีด่าํเนนิการโดยใชเงนิ

งบประมาณเปนหลัก สวนราชการผูรับผิดชอบจึงควรตองดําเนินการโดยใชจายจาก
เงินงบประมาณรายจายที่ไดรับจัดสรรในแตละปงบประมาณ แตอยางไรก็ดี แนวทาง
การดําเนินการในการจัดประชารัฐสวัสดิการตามรางพระราชบัญญัตินี้มีการจัดตั้ง 
“กองทนุประชารฐัสวสัดกิารเพือ่เศรษฐกจิฐานรากและสงัคม” ซึง่เปนการตัง้กองทนุ
เพ่ือรบัเงินงบประมาณรายจายสําหรับการจัดประชารัฐสวัสดกิารแตละปมารวมไวเพ่ือ
ใหสวนราชการใชจายไดโดยไมจํากัดระยะเวลา จึงมีลักษณะเปนเงินนอกงบประมาณ
ซึง่จะตองดาํเนนิการใหสอดคลองกบัหลกัการตามมาตรา ๖๑ แหงพระราชบญัญตัวินิยั
การเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ. ๒๕๖๑ ทีบ่ญัญตัวิา “เงนินอกงบประมาณใหมเีทาท่ีจําเปน
เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่หรือการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของการมีเงิน
นอกงบประมาณนั้น ...” 

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
และทีแ่กไขเพิม่เตมิ พ.ศ. ๒๕๕๐ กาํหนดมาตรฐานการจดัสวสัดกิารสงัคม อกีทัง้กาํหนด
ใหมีกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมเพ่ือใชสนับสนุนตามวัตถุประสงคของ
กฎหมาย และสงเสริมใหภาคสวนตาง ๆ เขามามีสวนรวมในการจัดสวัสดิการสังคม 
โดยมีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยเปนผูรับผิดชอบหลัก 
จึงควรมีการบูรณาการระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในสวนของรูปแบบการจัด
สวัสดิการและการจัดทําฐานขอมูลของภาคประชาชน เพื่อใหการจัดสวัสดิการสังคม
สอดคลองกับความตองการของประชาชนเปนไปอยางท่ัวถึง และประชาชนไดรับ
สวัสดิการที่ไมซํ้าซอนกัน โดยอาจพิจารณารวมการจัดสวัสดิการที่มีลักษณะเปนการ
ใหความชวยเหลือทาํนองเดียวกันใหอยูในความรับผดิชอบของหนวยงานใดหนวยงานหน่ึง 
เพื่อใหการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดสวัสดิการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
มีความคุมคาในการใชจาย และกอใหเกิดประโยชนแกประชาชนอยางแทจริง
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๑๙๖

บัตรสวัสดิการแหงรัฐ : มาตรการในการแกไขปญหาคนยากจน

จุลนิติ

บทสรุป  
 โดยที่การจัดประชารัฐสวัสดิการเปนรูปแบบการใหความชวยเหลือ

ประชาชนผูมีรายไดนอยใหเขาถึงปจจัยพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีพ และการ
สนับสนุนผานหนวยงานของเอกชนท่ีมโีครงการใหบริการทางสังคม อันจะเปนการลด
ความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจและกระจายรายได รวมทั้งยกระดับและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตแกประชาชนใหเปนไปอยางยั่งยืน 

  การที่รัฐบาลไดยกรางพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อ
เศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. .... นอกจากจะเปนการแกไขปญหาทางกฎหมายที่
เกิดข้ึนและเปนมาตรการทางกฎหมายทีน่าํมาบรหิารจัดการบตัรสวสัดิการแหงรัฐแลว 
ยงัมวีตัถปุระสงคหลกัทีส่าํคญัคอืเพือ่ใหมกีารจดัสวสัดกิารใหแกประชาชนผูมรีายไดนอย 
เพ่ือลดความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจและสังคม กระจายรายไดอยางเปนธรรม 
ตลอดจนยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอยางยั่งยืน โดยใหมี
การดําเนินการรวมกันระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน อันจะมีผลทําให
ประชาชนผูมีรายไดนอยมีปจจัยที่เพียงพอและสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพ 
รวมทัง้มคีวามเปนอยูทีด่ขีึน้ และเปนไปตามวัตถปุระสงคของรฐัอยางแทจรงิ และขณะน้ี
อยูระหวางการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ซึ่งหากประกาศใชเปนกฎหมาย
แลวจะเปนเคร่ืองมอืในการแกไขปญหาท่ีเกดิข้ึนไดตามเจตนารมณของกฎหมายฉบบัน้ี
อยางแนนอน
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เกร็ดกฎหมายนารู

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๑๙๗จุลนิติ
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สินสวนตัว และสินสมรส
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

 ๑คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๖๗๕/๒๕๒๔.

 เม่ือชายและหญิงไดจดทะเบียนสมรสถูกตองตามกฎหมายแลว การสมรสน้ันยอมมีผลสมบูรณ
และกอใหเกิดนิติสัมพันธในดานกฎหมายระหวางกัน ไมวาจะเปนทางดานครอบครัว และทางดาน
ทรัพยสิน โดยในดานทรัพยสินนั้น ทรัพยสินของแตละฝายที่มีอยูกอนสมรสหรือจะมีขึ้นภายหลัง
จากการสมรสจะถูกแบงออกเปน ๒ ประเภทตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย กลาวคอื สนิสวนตวั 
และสินสมรส รวมทั้งกอใหเกิดสิทธิและหนาที่ที่สามีภริยาพึงตองปฏิบัติในการจัดการทรัพยสินรวมกัน 
แตการจัดการทรัพยสินรวมกันดังกลาวน้ัน มีรายละเอียดทางกฎหมายที่คู สมรสจะตองเรียนรู  
เพราะมิเชนนั้นอาจจัดการทรัพยสินดังกลาวไปโดยไมถูกตองและอาจเกิดปญหาทางกฎหมายตามมา
ภายหลังได    
 คอลมันเกรด็กฎหมายนารูฉบบันี ้จงึใครขอเสนอเรือ่ง “สนิสวนตวั และสนิสมรส ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย” เพื่อใหผูอานไดมีความรูความเขาใจถึงความหมายของสินสวนตัวและ
สินสมรส การจัดการสินสมรสรวมกัน การชําระหนี้ตอบุคคลภายนอก รวมทั้งตัวอยางคําพิพากษาฎีกา
ที่นาสนใจ ตามลําดับ ดังนี้ 

 ๑. ความหมายของสินสวนตัว
   สาํหรบัความหมายของ “สนิสวนตวั” นัน้ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย มาตรา ๑๔๗๑ 
ไดกําหนดความหมายของสินสวนตัวไววา ไดแก ทรัพยสิน
    (๑) ที่ฝายใดฝายหนึ่งมีอยูกอนสมรส หมายถึง ทรัพยสินทุกชนิดที่มีอยูกอนสมรสและ
ทรัพยสินนั้นเปนกรรมสิทธิ์ของคูสมรสฝายใดฝายหนึ่งเพียงฝายเดียวกอนจดทะเบียนสมรส เชน ที่ดิน
ของสามทีีถ่อืกรรมสทิธ์ิรวมกบัมารดากอนเปนสามภีรยิากบัโจทก ถอืวาเปนสนิสวนตวัของสาม ีแมตอมา
สามีทําสัญญาประนีประนอมแบงกับมารดาภายหลังจากที่สามีภริยาจดทะเบียนกันแลว ก็เปนแตแบง
กรรมสิทธิ์รวมระหวางสามีกับมารดา ที่ดินไมเปนสินสมรส๑ 
    (๒) ทีเ่ปนเครือ่งใชสอยสวนตวั เคร่ืองแตงกาย หรือเคร่ืองประดับกายตามควรแกฐานะ หรือ
เคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ีจําเปนในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพของคูสมรสฝายใดฝายหน่ึง หมายความวา 

สินสวนตัว และสินสมรส
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
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สินสวนตัว และสินสมรส ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๑๙๘ จุลนิติ

แมทรัพยสินดังกลาวจะไดมาในระหวางสมรส ไมวาจะไดมาโดยการนําสินสมรสไปซ้ือหรือไมนั้น 
หากเปนเครื่องใชสอยสวนตัว เครื่องแตงกาย หรือเครื่องประดับกายตามควรแกฐานะ หรือเครื่องมือ
เคร่ืองใชทีจ่าํเปนในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ ยอมเปนสินสวนตัว เชน ฟนปลอม แปรงสีฟน นาฬกา 
แหวน สรอยคอ ที่พอควรแกฐานะ สวนเครื่องมือเคร่ืองใชที่จําเปนในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ
จะเปนสินสวนตัวไดตอเม่ือในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพน้ันจะขาดส่ิงเหลาน้ีไมได เชน คูสมรส
ประกอบอาชีพแพทยจําเปนที่ตองมีเครื่องมือวัดความดัน หรือเครื่องฟงชีพจร เปนตน
    (๓) ที่ฝายใดฝายหน่ึงไดมาระหวางสมรส โดยการรับมรดก หรือโดยการใหโดยเสนหา ทั้งน้ี 
การใหทรัพยสินท่ีเปนสังหาริมทรัพยจะสมบูรณเม่ือสงมอบ สวนการใหทรัพยสินท่ีเปนอสังหาริมทรัพย
และสังหาริมทรัพยชนิดพิเศษจะตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ีดวยจึงจะ
สมบูรณ
    (๔) ที่เปนของหมั้น 
    อยางไรก็ดี ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๔๗๒ ไดกําหนดวา สินสวนตัวนั้น 
ถาไดแลกเปลี่ยนเปนทรัพยสินอื่นก็ดี ซื้อทรัพยสินอื่นมาก็ดี หรือขายไดเปนเงินมาก็ดี ทรัพยสินอื่นหรือ
เงินที่ไดมานั้นเปนสินสวนตัว สินสวนตัวที่ถูกทําลายไปทั้งหมดหรือแตบางสวน แตไดทรัพยสินอื่นหรือ
เงินมาทดแทน ทรัพยสินอื่นหรือเงินที่ไดมานั้นยังคงเปนสินสวนตัว

 ๒. ความหมายของสินสมรส 
   ในสวนของ “สนิสมรส” นัน้ ประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย มาตรา ๑๔๗๔ กาํหนดไววา 
สินสมรสไดแก ทรัพยสิน
    (๑) ที่คูสมรสไดมาระหวางสมรส การที่จะใหทรัพยสินท่ีไดมาอันจะถือวาเปนสินสมรสได   
ก็ตอเมื่อมีการจดทะเบียนสมรสโดยชอบดวยกฎหมายเทานั้น แมจะไมไดทํามาหาไดรวมกัน หรือแม
ไมไดอยูกินดวยกันฉันสามีภริยาก็ตาม ทรัพยสินที่ไดมาระหวางสมรสยอมเปนสินสมรส๒ 
    (๒) ที่ฝายใดฝายหนึ่งไดมาระหวางสมรสโดยพินัยกรรมหรือโดยการใหเปนหนังสือ
เม่ือพินัยกรรมหรือหนังสือยกใหระบุวาเปนสินสมรส ดังนั้น หากพินัยกรรมระบุใหทรัพยสินตาง ๆ 
แกสามีหรือภริยา หรือทั้งสามีและภริยา แตแยกทรัพยสินที่ใหไวเปนขอกําหนดตางกัน จะถือวาเปน
สินสมรสไมได ทรัพยมรดกดังกลาวยอมตกเปนสินสวนตัวของสามีหรือภริยาแลวแตกรณี
    (๓) ที่เปนดอกผลของสินสวนตัว เชน ดอกเบี้ยคาเชา คาปนผล หรือลาภอื่น ๆ ที่ไดเปน
ครั้งคราวแกเจาทรัพยจากผูอื่นเพื่อใหไดใชทรัพยนั้น ดอกผลนิตินัยขางตน หากเกิดจากสินสวนตัวของ  
คูสมรสฝายใด กฎหมายกําหนดใหเปนสินสมรส
    ถากรณีเปนท่ีสงสัยวาทรัพยสินอยางหนึ่งเปนสินสมรสหรือมิใช ใหสันนิษฐานไวกอนวา
เปนสินสมรส

   ๒คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๕๙๘/๒๕๒๖.
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เกร็ดกฎหมายนารู

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๑๙๙จุลนิติ

 ๓. การจัดการสินสมรสรวมกัน
   การจัดการสินสมรสรวมกันนั้นเปนวิธีการที่กฎหมายกําหนดใหคูสมรสตองจัดการสินสมรส
อันเปนทรัพยสินที่คู สมรสตางรวมมือรวมใจกันจัดการ โดยประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๑๔๗๖ กําหนดวิธีการไวดังนี้ สามีและภริยาตองจัดการสินสมรสรวมกันหรือไดรับความยินยอม
จากอีกฝายหนึ่งในกรณีดังตอไปนี้
   (๑) ขาย แลกเปล่ียน ขายฝาก ใหเชาซ้ือ จํานอง ปลดจํานอง หรือโอนสิทธิจํานอง 
ซึ่งอสังหาริมทรัพยหรือสังหาริมทรัพยที่อาจจํานองได
   (๒) กอตัง้หรอืกระทาํใหสดุสิน้ลงทัง้หมดหรอืบางสวนซึง่ภาระจาํยอม สทิธอิาศยั สทิธเิหนอื
พื้นดิน สิทธิเก็บกิน หรือภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย
   (๓) ใหเชาอสังหาริมทรัพยเกินสามป
   (๔) ใหกูยืมเงิน
   (๕)  ใหโดยเสนหา เวนแตการใหทีพ่อควรแกฐานานรุปูของครอบครวัเพือ่การกศุล เพือ่การสงัคม 
หรือตามหนาที่ธรรมจรรยา
   (๖) ประนีประนอมยอมความ
   (๗) มอบขอพิพาทใหอนุญาตตุลาการวินิจฉัย
   (๘) นําทรัพยสินไปเปนประกันหรอืหลักประกันตอเจาพนักงานหรือศาล 
   การจดัการสนิสมรสนอกจากกรณทีีบ่ญัญติัไวในวรรคหนึง่ สามหีรอืภรยิาจัดการไดโดยมติอง
ไดรับความยินยอมจากอีกฝายหนึ่ง
   อนึง่ สามแีละภรยิาจะจดัการสนิสมรสใหแตกตางไปจากทีบ่ญัญตัไิวในมาตรา ๑๔๗๖ ทัง้หมด
หรือบางสวนไดก็ตอเมื่อไดทําสัญญากอนสมรสไว
    การจัดการสินสมรสซึ่งตองจัดการรวมกันหรือตองไดรับความยินยอมจากอีกฝายหนึ่ง
ตามมาตรา ๑๔๗๖ ถาคูสมรสฝายหนึง่ไดทาํนติกิรรมไปแตเพยีงฝายเดยีว หรอืโดยปราศจากความยินยอม
ของคู สมรสอีกฝายหนึ่ง คู สมรสอีกฝายหนึ่งอาจฟองใหศาลเพิกถอนนิติกรรมนั้นได เวนแต
คูสมรสอีกฝายหนึ่งไดใหสัตยาบันแกนิติกรรมนั้นแลว หรือในขณะที่ทํานิติกรรมนั้นบุคคลภายนอก
ไดกระทําโดยสุจริตและเสียคาตอบแทน 
     ทั้งนี้ การฟองใหศาลเพิกถอนนิติกรรมตามวรรคหนึ่ง หามมิใหฟองเมื่อพนหนึ่งป นับแตวัน
ที่ไดรูเหตุอันเปนมูลใหเพิกถอน หรือเมื่อพนสิบปนับแตวันที่ไดทํานิติกรรมนั้น
   ในกรณีที่ถาสามีหรือภริยาฝายซึ่งมีอํานาจจัดการสินสมรส
    (๑) จัดการสินสมรสเปนที่เสียหายถึงขนาด
    (๒) ไมอุปการะเลี้ยงดูอีกฝายหนึ่ง
    (๓) มีหนี้สินลนพนตัว หรือทําหนี้เกินกึ่งหนึ่งของสินสมรส
     (๔) ขัดขวางการจัดการสินสมรสของอีกฝายหนึ่งโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
     (๕) มีพฤติการณปรากฏวาจะทําความหายนะใหแกสินสมรส
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สินสวนตัว และสินสมรส ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๒๐๐ จุลนิติ

   อีกฝายหน่ึงอาจรองขอใหศาลส่ังอนุญาตใหตนเปนผูจัดการสินสมรสแตผูเดียวหรือส่ังให
แยกสินสมรสได 
     ถามีคาํขอ ศาลอาจกําหนดวธิคีุมครองชัว่คราวเพ่ือจัดการสนิสมรสไดตามท่ีเห็นสมควร และ
หากเปนกรณีฉุกเฉินใหนําบทบัญญัติเร่ืองคําขอในเหตุฉุกเฉินตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพงมาใชบังคับ
     ในกรณีที่สามีหรือภริยามีอํานาจจัดการสินสมรสแตฝายเดียว ถาสามีหรือภริยาจะกระทํา 
หรือกําลังกระทําการอยางใดอยางหน่ึงในการจัดการสินสมรส อันพึงเห็นไดวาจะเกิดความเสียหาย
ถึงขนาด อีกฝายหนึ่งอาจรองขอใหศาลสั่งหามมิใหกระทําการนั้นได

 ๔. การชําระหนี้ตอบุคคลภายนอก
     ในสวนของการการชําระหนี้ตอบุคคลภายนอกนั้น ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๑๔๘๘ – มาตรา ๑๔๙๐ ไดกําหนดไวดังนี้
     ถาสามีหรือภรยิาตองรบัผิดเปนสวนตวัเพือ่ชําระหนีท้ีก่อไวกอนหรือระหวางสมรส ใหชาํระหนีน้ัน้
ดวยสินสวนตัวของฝายนั้นกอน เมื่อไมพอจึงใหชําระดวยสินสมรสที่เปนสวนของฝายนั้น
      ถาสามีภริยาเปนลูกหนี้รวมกัน ใหชําระหนี้นั้นจากสินสมรสและสินสวนตัวของทั้งสองฝาย 
           หนี้ที่สามีภริยาเปนลูกหน้ีรวมกันน้ันใหรวมถึงหน้ีที่สามีหรือภริยากอใหเกิดข้ึนในระหวาง
สมรส ดังตอไปนี้
      (๑)  หน้ีเก่ียวแกการจัดการบานเรือนและจัดหาส่ิงจําเปนสําหรับครอบครวั การอุปการะเลีย้งดู 
ตลอดถึงการรักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวและการศึกษาของบุตรตามสมควรแกอัตภาพ
      (๒) หนี้ที่เกี่ยวของกับสินสมรส
     (๓) หนี้ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการงานซึ่งสามีภริยาทําดวยกัน
     (๔) หนี้ที่สามีหรือภริยากอขึ้นเพื่อประโยชนตนฝายเดียวแตอีกฝายหนึ่งไดใหสัตยาบัน
    สําหรับกรณีปญหาเก่ียวกับการจัดการทรัพยสินของสามีภริยาน้ัน ไดมีกรณีเกิดข้ึนมากมาย 
ซึ่งท่ีเปนคดีความและเปนท่ียุติแลวในชั้นศาลฎีกา มีกรณีตัวอยางที่นาสนใจดังปรากฏในตัวอยาง
คําพิพากษาฎีกาที่นาสนใจ ดังนี้
     - คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๗๘๖/๒๕๔๖
      ที่ดินที่จําเลยถือกรรมสิทธิ์รวมกับพี่ชายจําเลย เปนทรัพยสินที่มีมากอนที่จําเลยจะ
จดทะเบียนสมรสกับโจทก อันถือเปนสินสวนตัวของจําเลย และมีการนําไปแลกเปลี่ยนกับที่ดินพิพาท 
๒ แปลง ทรพัยสนิทีไ่ดมาใหมจงึยอมเปนสนิสวนตัวของจาํเลย เพราะเปนการไดทีด่นิมาแทนทรพัยเดมิ 
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา ๑๔๗๒ วรรคหนึ่ง
             โจทกนําเงินของโจทกไปเปนเงินดาวนรถยนตวอลโวในระหวางที่โจทกจําเลยยังมิได
หยาขาดจากกนั ประกอบจาํเลยยงัไดรบัประโยชนจากขอสนันษิฐานของกฎหมายตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย มาตรา ๑๔๗๔ วรรคสอง วากรณีเปนที่สงสัยวาทรัพยสินใดเปนสินสมรสหรือมิใช    
ใหสนันษิฐานไวกอนวาเปนสินสมรส รถยนตวอลโวจงึมสีถานะเปนสนิสมรสซึง่จาํเลยตองไดรบัสวนแบง
ครึ่งหนึ่ง
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เกร็ดกฎหมายนารู

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๒๐๑จุลนิติ

             ตามคําขอทายฟองแยงของจําเลย จําเลยขอแบงสินสมรสครึ่งหนึ่ง เม่ือรถยนตวอลโวเปน
สินสมรสและโจทกจําเลยหยากันแลวก็ชอบที่จะแบงสินสมรสใหโจทกและจําเลยไดสวนเทากัน 
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๕๓๓ ซึง่ถาการแบงไมอาจตกลงกนัไดกใ็หนาํสนิสมรส
ออกขายทอดตลาดเพ่ือนําเงินมาแบงกันตามสวน แตหากไมสามารถนํารถยนตสินสมรสมาแบงกันได    
ก็ใหโจทกใชคืนมูลคาคาเชาซื้อที่ชําระไปครึ่งหนึ่ง
              - คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๗๗๖/๒๕๕๘
    การท่ีผูตายกับจําเลยรวมกันกูเงินซื้อที่ดินพรอมทาวนเฮาส กอนจดทะเบียนสมรสและ
ชวยกันผอนชําระหนี้ธนาคารเขาลักษณะเปนหุนสวนกันมาแตเดิม แตการถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินพรอม
ทาวนเฮาสไมปรากฏวามีการตกลงกันเปนอยางอื่น จึงเปนการถือกรรมสิทธิ์รวมของผูตายกับจําเลย
คนละคร่ึง ดังนั้น เมื่อที่ดินพรอมทาวนเฮาสดังกลาวเปนทรัพยสินที่ผูตายกับจําเลยมีอยูกอนสมรส 
จึงเปนสินสวนตัวของผูตายกับจําเลยฝายละครึ่งตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๔๗๑ (๑) สวนการที่ผูตาย
กับจําเลยรวมกันกูยืมเงินในการซื้อตอนแรกกอนสมรส โดยนําที่ดินพรอมทาวนเฮาสไปจํานองเปน
ประกนัหนี ้แลวมกีารผอนชาํระหนีเ้รือ่ยมาจนมกีารจดทะเบยีนไถถอนจํานองมาเปนชือ่ผูตายกบัจาํเลย
ภายหลังจดทะเบียนสมรสน้ัน เปนเพียงข้ันตอนการชําระหนี้ของผูตายกับจําเลยเทานั้น ไมอาจทําให
ที่ดินพรอมทาวนเฮาสซึ่งเปนสินสวนตัวของผูตายกับจําเลยมากอนสมรสตองกลายเปนสินสมรส 
ที่ดินพรอมทาวนเฮาสจึงเปนทรัพยมรดกของผูตายครึ่งหนึ่ง
   ขอสังเกต ขอเท็จจริงตามคําพิพากษาฎีกานี้เปนเรื่องของหนี้ที่เกิดขึ้นกอนสมรสอยูแลว 
จึงตองถือวาเปนสินสวนตัวของแตละฝาย และเปนสิทธิหนาที่ที่เกิดขึ้นกอนสมรส มิไดมีขึ้นหลังสมรส
แตอยางใดไม
  - คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๙๖๔/๒๕๕๘ 
   ที่ดินพิพาทเปนสินสวนตัวของโจทกผูเปนสามี ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา ๑๔๗๑ (๑) และ ๑๔๗๒ วรรคหนึง่ หลงัจากการสมรสโจทกรวมกบัจําเลยซึง่เปนภรยิาปลกูสราง
รสีอรท รานอาหารและตอเตมิบานเปนรานเสรมิสวย สิง่ปลกูสรางจงึเปนทรพัยสนิทีไ่ดมาระหวางสมรส 
แมโจทกจะเปนผูออกเงนิคากอสรางกต็าม แตกต็องไดรบัการชวยเหลอืจากจาํเลย ทีส่าํคญัสิง่ปลกูสราง
ดังกลาว โจทกกับจําเลยใชเปนที่อยูอาศัยและประกอบธุรกิจรวมกัน ตามพฤติการณเห็นไดวาโจทก
ยนิยอมใหใชทีด่นิพพิาทปลกูสรางสิง่ปลกูสรางดงักลาว กรณีจงึเขาขอยกเวนตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา ๑๔๖ จําเลยจึงเปนผูมีสิทธิอยูในที่ดินพิพาท สิ่งปลูกสรางเพิ่มเติมบนที่ดินจึงไม
เปนสวนควบของทีดิ่น แตยงัคงเปนสนิสมรสทีเ่ปนกรรมสทิธิข์องโจทกและจาํเลยรวมกนั จาํเลยไมยอม
เปลีย่นช่ือทางทะเบยีนใหแกโจทก โจทกยอมมีสทิธเิรียกทีด่นิพิพาทคนื สวนสิง่ปลกูสรางบนทีด่นิพพิาท
เปนสินสมรส เมื่อโจทกจําเลยยังมีสถานะเปนสามีภริยาตอกันตามกฎหมาย โจทกจําเลยตองจัดการ
สินสมรสรวมกันหรือไดรับความยินยอมจากอีกฝายหนึ่งตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา ๑๔๗๖ กรณนีีต้องบงัคบัตามประมวลกฎหมายทีด่นิ มาตรา ๙๔ คอืใหโจทกจาํหนายทีด่นิพพิาท
ภายในเวลาที่อธิบดีกรมที่ดินกําหนด หากไมปฏิบัติตามใหอธิบดีกรมที่ดินมีอํานาจจําหนายที่ดินนั้น 
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สินสวนตัว และสินสมรส ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๒๐๒ จุลนิติ

สวนส่ิงปลูกสรางบนท่ีดินพิพาทซ่ึงเปนสินสมรส จําเลยยังไมตองคืนแกโจทก แตหากโจทกประสงค
จะขายสิ่งปลูกสรางพรอมที่ดินโดยจําเลยยินยอมก็สามารถกระทําได

 บทสรุป
         หากกลาวโดยสรุป จะพิจารณาเห็นไดวา ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดบัญญัติถึงสิทธิ
และหนาท่ีของชายหญิงหลังจดทะเบียนสมรสไว โดยเฉพาะหนาท่ีอันเก่ียวกับการจัดการทรัพยสิน 
อันไดแก สินสวนตัว และสินสมรส ซึ่งเปนรายละเอียดที่คูสมรสควรตองศึกษาเพื่อประโยชนในการ
ดาํเนนิชวีติคู และการทาํนติกิรรมอนัมผีลเก่ียวของกบับคุคลภายนอก ทัง้น้ี เพือ่ใหลดปญหาการฟองรอง
หรือดําเนินคดีเก่ียวกับการสมรส สิทธิและหนาท่ี หรือความสัมพันธระหวางสามีภริยา รวมทั้งทําให
สังคมเกิดความสงบสุขโดยภาพรวมดวย
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จุลนิติ

(ตอจากตอนที่แลว)

 โดยที่บทความนี้ มีขอสมมติฐานประการหนึ่งวา หลักสากลในมิติทางกฎหมาย 
หมายถงึ “หลักการใด ๆ  ทีน่านาประเทศใหการยอมรบันบัถอื (recognized) ในฐานะกฎเกณฑ
ทีท่กุรฐัจาํตองอนวุตัเิพือ่ประโยชนสงูสดุในการอยูรวมกนัในประชาคมโลก ไมวาอยูในรปูแบบใด” 
ดังนั้น ผูเขียนจึงมีความคิดเห็นวา ควรนําเสนอแนวความคิดเก่ียวกับ “ความเปนสากล”
ในทางกฎหมายระหวางประเทศ (International Law) เพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด
วาดวย “ความเปนสากล” (Universality) อันเปนฐานที่มาของการสรางแนวคิดวาดวย 
“หลักสากล” (Universal Principles) ดังจะไดอธิบายตอไป 

แนวคิดเกี่ยวกับ “ความเปนสากล” ของกฎหมายระหวางประเทศ

 ในทางวิชาการดานกฎหมายระหวางประเทศ ไดมีการใชแนวความคิดวาดวย 
“ความเปนสากล” หรอื “Universality” ในการอธบิายลกัษณะของ “กฎหมายระหวางประเทศ”
วาเปน “ระบบสากลแหงกฎหมาย” โดยเรียกแนวคิดนี้วา “The Universality of 
International Law”
 แนวคิดเก่ียวกับความเปนสากลของกฎหมายระหวางประเทศอธิบายวา โดยที่รัฐ
ทุกรัฐในโลกลวนมีสวนรวมในกระบวนการของกฎหมายระหวางประเทศผานวิธีการตาง ๆ 
เชน การพัฒนาจารีตประเพณีระหวางประเทศ การทําสนธิสัญญา และการเขารวมดําเนินงาน
ในองคการระหวางประเทศ โดยดําเนินการตามแบบแผนของกฎหมายระหวางประเทศ
ที่รัฐต าง ๆ  จําตองมีบทบาทรวมกัน สิ่งเหลานี้จึงสะทอนลักษณะความเปนสากล
ของระบบกฎหมายระหวางประเทศไดเปนอยางดี๑

หนาตางโลก: The Knowledge Windows

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

ตอนที่ ๒

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

                          หลักสากล : มิติทางกฎหมาย
ภายใต�โลกาภิวัตน� 

(Universal Principles : Legal Aspect
and Globalization)  

๑Oxford Public International Law, Universality, [online]. 2015. Available from : http://opil.ouplaw.com/
view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1497. [2018, October 15].  p.1. 
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หลักสากล : มิติทางกฎหมายภายใต้โลกาภิวัตน์ 
(Universal Principles : Legal Aspect and Globalization) ตอนที่ ๒

จุลนิติ

 ๑. องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization - FAO)  
 มีภารกิจในการเปนเวทีความรวมมือระดับสากลเพื่อแกไขปญหาความอดอยาก ตลอดจนมี
บทบาทในฐานะเวทีเจรจาจัดทําความตกลงระหวางประเทศและแหลงรวมองคความรูเพื่อการพัฒนา
ดานอาหารและเกษตรกรรมในระดับสากล๑๒ 

 ๒. องคการการบินพลเรอืนระหวางประเทศ (International Civil Aviation Organization
- ICAO) 
 กอตั้งตามอนุสัญญาการบินพลเรือนระหวางประเทศ (Convention on International Civil 
Aviation) ในป ค.ศ. ๑๙๔๗ โดยมีวัตถุประสงคในการกอตั้งองคการเพ่ือสรางและพัฒนามาตรฐาน
ดานการบนิในระดับสากล ตลอดจนจัดระเบยีบเสนทางการบนิบนนานฟาสากลของประเทศภาคีสมาชิก
ทั้ง ๑๙๒ ประเทศ เพื่อใหเปนดวยความปลอดภัยและกาวหนา และมีประสิทธิภาพสูงสดุ๑๓  
 ๓. กองทนุระหวางประเทศเพือ่พฒันาเกษตรกรรม (International Fund for Agricultural 
Development - IFAD) 
 นับแตการกอต้ังในป ค.ศ. ๑๙๗๗ กองทุนระหวางประเทศน้ีโดยมีวัตถุประสงคในการกอต้ัง
เพื่อแกไขสภาพปญหาความอดอยาก การขาดสารอาหาร โดยวิธีการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
การเพิ่มพูนรายได ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในพ้ืนที่ชนบทของประเทศ
กําลังพัฒนาทั่วโลก๑๔ 

 ๔. องคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labor Organization - ILO)
 จดัตัง้ขึน้ครัง้แรกในป ค.ศ. ๑๙๑๙ พรอมกบัการกอตัง้สนันบิาตชาต ิ(The League of Nations) 
ภายใตสนธิสัญญาแวรซายส (Treaty of Versailles) จากน้ันไดเขาสูการเปนองคการชํานัญพิเศษ
ของสหประชาชาติเปนองคการแรกในป ค.ศ. ๑๙๔๖ โดยมีวัตถุประสงคในการกอต้ังเพ่ือสงเสริม
สิทธิแรงงานระหวางประเทศโดยการพัฒนามาตรฐานแรงงานระดับสากล๑๕ 

 ๕. กองทุนการเงินระหวางประเทศ (International Monetary Fund- IMF)
 โดยมีวัตถุประสงคในการกอต้ังเพ่ือสงเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกอยางย่ังยืน 
โดยการใหความชวยเหลือดานการเงินและดานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของแกประเทศท่ีรองขอ เพื่อประโยชน
ในการเปนหลักประกันเสถียรภาพทางการเงินของโลก สงเสริมการคาระหวางประเทศ และลดความ
ยากจนในสังคมนานาประเทศ๑๖ 

 ๖. องคการทางทะเลระหวางประเทศ (The International Maritime Organization - IMO)
 มบีทบาทในการสรางหลักเกณฑดานการขนสงทางทะเล มาตรการดานความปลอดภยัทางทะเล
การรักษาสิ่งแวดลอมทางทะเล การปองกันมลพิษที่เกิดจากเรือเดินทะเล กฎหมายการขนสงทางทะเล 

๑๒United Nations Department of Public Information, p. 42
๑๓Ibid., pp. 42-43. 
๑๔Ibid., p. 43.
๑๕Ibid., pp. 43-44.
๑๖Ibid., p. 44.
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จุลนิติ

ความรวมมือระหวางประเทศทางเทคนิคการเดินเรือ ความมั่นคงทางทะเล และประสิทธิภาพของ
การขนสงทางทะเล๑๗  
 ๗. สหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (The International Telecommunication Union - ITU) 
 กอตัง้ขึน้ครัง้แรก ในป ค.ศ. ๑๘๖๕ ณ กรงุปารสี ประเทศฝรัง่เศส เดิมใชชือ่วา “International 
Telegraph Union” ปจจบุนัดาํเนนิงานในฐานะเปนองคการชาํนญัพเิศษของสหประชาชาติทีก่อตัง้ขึน้
โดยมีวัตถปุระสงคในการกอตัง้เพ่ือสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศดานเทคโนโลยีและการสือ่สาร 
โดยมีบทบาทหลักในการคุมครองและรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานในการติดตอสื่อสารของมนุษยชาติ๑๘  
 ๘. องคการการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (United Nations 
Educational, Scientif ic and Cultural Organization- UNESCO)
 เปนองคการชํานัญพิเศษของสหประชาชาติที่กอตั้งข้ึนใน ป ค.ศ. ๑๙๔๕ โดยมีวัตถุประสงค
ในการสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศผานกลไกดานการศึกษา วิทยาศาสตร และการธํารงรักษา
มรดกทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของมนุษยชาติ๑๙ 
 ๙. องคการพัฒนาอุตสาหกรรมแหงสหประชาชาติ (United Nations Industrial 
Development Organization – UNIDO)
 มีภารกิจดานการสงเสริมและเรงการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศกําลังพัฒนาและประเทศ
ที่มีเศรษฐกิจในชวงเปลี่ยนผาน ตลอดจนสงเสริมความรวมมือดานอุตสาหกรรมระหวางประเทศ
ตามแนวคิดวาดวยโลกาภิวัตน ทั้งนี้ เพื่อลดปญหาความยากจนของประชากรและสงเสริมความยั่งยืน
ดานสิ่งแวดลอมของโลก๒๐  
 ๑๐. องคการการทองเที่ยวโลกแหงสหประชาชาติ (United Nations World Tourism 
Organization: UNWTO) 
 เปนหนวยงานขององคการสหประชาชาติที่รับผิดชอบเร่ืองการสงเสริมการทองเท่ียว
ใหอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของทุกประเทศทั่วโลกสามารถดําเนินไปไดโดยวิถีทางที่เปนสากล 
มีความรับผิดชอบ และเปนไปอยางยั่งยืน โดยมุงเนนการดําเนินงานในประเทศกําลังพัฒนาเปนหลัก๒๑ 

 ๑๑. สหภาพสากลไปรษณีย (Universal Postal Union - UPU)
 กอตั้งขึ้นในป ค.ศ. ๑๘๗๔ โดยสนธิสัญญากรุงเบิรน และมีสถานะเปนองคการชํานัญพิเศษ
ของสหประชาชาต ิในป ค.ศ. ๑๙๔๘  โดยมวัีตถปุระสงคในการกอตัง้องคการเพือ่สงเสรมิและชวยเหลอื
และสรางมาตรฐานดานการไปรษณียในระดับสากล๒๒ 

๑๗Ibid., pp. 44-45.
๑๘Ibid., p. 45.
๑๙Ibid., pp. 45-46.
๒๐Ibid., pp. 44-45.
๒๑Ibid., p. 47.
๒๒Ibid.
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หลักสากล : มิติทางกฎหมายภายใต้โลกาภิวัตน์ 
(Universal Principles : Legal Aspect and Globalization) ตอนที่ ๒

จุลนิติ

 แนวคิดวาดวยความเปนสากลน้ันผูกพันทุกรัฐในโลกโดยผลของส่ิงที่เรียกวา “คุณคารวมกัน
ของสหประชาชาติและมนุษยชาติ” ซึ่งสอดคลองกับเร่ืองหลักกฎหมายธรรมชาติ (Natural Law) 
และหลกัความยตุธิรรมตามธรรมชาต ิ(Natural Justice) จากแนวคดินีจ้งึเกิดแนวคดิเร่ืองสิทธแิละหนาที่
ในทางระหวางประเทศ (International Rights and Obligations) ขึ้น จึงกลาวไดวาแนวคิดเรื่อง
ความเปนสากลนีน้าํไปสูการสรางชุดกฎเกณฑทางกฎหมายทีก่อสิทธิและหนาท่ีตอรัฐและปจเจกบคุคล
ที่เปนองคภาวะหลักของกฎหมายระหวางประเทศ๒

  ดังนั้น หากมีผูตั้งคําถามวา “หลักการดานสิทธิมนุษยชน” เปนหลักสากลหรือไม ยอมสามารถ
วิเคราะหไดวา หลักการเรื่องสิทธิมนุษยชน (Human Right) นี้เกิดขึ้นบนพ้ืนฐานแนวคิดเรื่องหลัก
กฎหมายหรือความยุติธรรมตามธรรมชาติ ที่กลาวอางขึ้นที่ใดในโลกแลวยอมไดรับการยอมรับนับถือ
เสมอในฐานะท่ีเปนหลักการท่ีมีลักษณะเปนคุณคารวมกันของสหประชาชาติและมนุษยชาติ ดังนั้น
หลักสิทธิมนุษยชนจึงถือเปนหลักสากล  
 ทัง้น้ี ในเวลาตอมาแนวคดิเรือ่งความเปนสากลนีก้ไ็ดนาํไปสูการสรางหลกักฎหมายจารตีประเพณี
ระหวางประเทศ เชน หลักกฎหมายบังคับเด็ดขาด (ius cogens) และพันธกรณีระหวางประเทศ
ที่มีผลบังคับเปนการทั่วไป (erga omnes) ดวยเชนกัน 

พัฒนาการของแนวคิดเรื่องความเปนสากล

 จุดเร่ิมตนของแนวคิดเร่ืองความเปนสากลเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมเม่ือมีการกอตั้งองคการ
สหประชาชาติในป ค.ศ. ๑๙๔๕ ซึ่งพิจารณาไดจากนโยบายในการเปดรับรัฐตาง ๆ เขาเปนสมาชิก
ในลักษณะเปดกวางสําหรับทุกประเทศที่ประสงคสันติสุข โดยมิไดกําหนดเงื่อนไขเก่ียวกับระบบ
การเมือง เศรษฐกิจ หรือระบบกฎหมายแตอยางใด ดังจะเห็นไดจาก ขอบท หมวด ๑ วัตถุประสงค
และหลักการ (CHAPTER I : PURPOSES AND PRINCIPLES) ของกฎบัตรสหประชาชาติที่แสดงถึง
หลักการและแนวคดิดานความเปนสากลขององคการไดเปนอยางด ีและเปนผลใหทีป่ระชุมสมชัชาใหญ
แหงสหประชาชาติ (UN General Assembly) กลายเปนศูนยรวมแหงประชาคมสากลของโลก
มาจนถึงปจจุบัน๔

 แนวความคิดความเปนสากลไดพัฒนามาโดยลําดับผานยุคการปลดปลอยอาณานิคม
 (Decolonization) ทีม่กีารใหความสาํคญักบัการกาํหนดเจตจาํนงของตนเองภายในรัฐ ทัง้นี ้การพัฒนา
ไดสะดุดหยุดลงเม่ือเกิดสงครามเย็น (Cold War) จากนั้นเมื่อภาวะสงครามเย็นยุติลงแลว ขอจํากัด
ตาง ๆ จากสถานการณแบงขั้วอํานาจหลักของการเมืองโลกไดสิ้นสดุลง เปนผลใหระบบของโลกเกิด
การพัฒนาแนวคดิความเปนสากลครัง้ใหม ซึง่จากการศกึษาพบวาไดเกิดการจัดทําสนธิสญัญาพหุภาคี

๒ Ibid.
๓ Ibid. 
๔ Ibid., p.3. 
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จุลนิติ

ในกรอบขององคการสหประชาชาตเิพือ่ความรวมมอืในระดบัสากล จาํนวนเพิม่ขึน้จาก ๓๗๑ ฉบบั
ในหวงป ค.ศ. ๑๙๖๙๕ – ค.ศ. ๑๙๘๙๖ เปนจํานวนถงึ ๑,๒๘๖ ฉบบั ในป ค.ศ. ๑๙๘๙ – ค.ศ. ๒๐๐๐๗   
  องคการระหวางประเทศและสนธิสัญญาเกิดขึ้นอยางมีนัยสําคัญภายหลังการลมสลาย
ของกําแพงเบอรลิน ในป ค.ศ. ๑๙๘๙ และสามารถสังเกตไดวาองคการดังกลาวนั้น ลวนจัดตั้งขึ้น
จากเหตุผลสําคัญในระดับสากลในรูปแบบของทบวงการชํานัญพิเศษแหงสหประชาชาติ 
(The UN Specialized Agencies) ซึง่แตละองคการ “ไดสรางและพัฒนากฎเกณฑสากล” สาํหรบั
การบรรลุเปาหมายภารกิจตามหลักการจัดต้ังมาโดยลําดับ เปนผลใหเกิด “ระบบกฎเกณฑสากล
เฉพาะดาน” ซึ่งในบางกรณีมีความแตกตางจากระบบกฎหมายระหวางประเทศระบบหลัก๘  
 จากท่ีกลาวขางตน จงึสามารถวเิคราะหไดวา หลักการหรือแนวคิด ตลอดจนกฎเกณฑสากล 
ที่พัฒนาขึ้นโดยทบวงการชํานัญพิเศษแหงสหประชาชาติผานกระบวนการสรางกฎเกณฑ 
การตีความ การบังคับใช ตลอดจนการระงับขอพิพาทภายในองคการตาง ๆ เหลานั้นยอมพึง
พิจารณาไดวามีสถานะเปน “หลักสากล” ของแตละสาขา เชน หลักสากลดานสิทธิมนุษยชน
ดานการคาระหวางประเทศ ดานสิง่แวดลอมระหวางประเทศ เปนตน ดงัที ่Professor Bruno Simma 
นักกฎหมายระหวางประเทศสัญชาติเยอรมัน อดีตผูพิพากษาศาลยุติธรรมระหวางประเทศเรียกวา
เปน “ระบบรองของกฎหมายระหวางประเทศ” (Sub-system of International Law) อันสามารถ
พัฒนาสูระบบกฎหมายระหวางประเทศระบบหลักไดในอนาคต๙

 UN Specialized Agencies เปนองคกรที่บริหารอิสระที่ดําเนินงานภายใตองคการ
สหประชาชาติ ทั้งนี้ บางองคกรจัดต้ังขึ้นมาตั้งแตสงครามโลกครั้งท่ี ๑ ภายใตการดําเนินงาน
ขององคการสันนิบาตชาติ (League of Nations)๑๐ ทั้งนี้ ในปจจุบัน ทบวงการชํานัญพิเศษ
แหงสหประชาชาติ (The UN Specialized Agencies) มีจํานวนทั้งสิ้น ๑๕ องคการ ไดแก๑๑    

๕ มีการประกาศใชอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙  (Vienna Convention on the Law 
of Treaties 1969)

๖ เกิดเหตุการณ (Fall of the Berlin Wall) ในวันที ่๙ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๙๘๙ ซึง่มกีารทาํลายกาํแพงเบอรลนิทีก่ัน้ระหวาง
เยอรมนีตะวันตกกับตะวันออกลง 

๗ Oxford Public International Law, p.3.
๘ Ibid., p.4.
๙Brono  Simma, “Universality of International Law from the Perspective of a Practitioner,” The European 

Journal of International Law  20, No. 2, (2009):  p.276.
๑๐United Nations, Funds, Programmes, Specialized Agencies and Others, [online]. 2018. Available from 

: http://www.un.org/en/sections/about-un/funds-programmes-specialized-agencies-and-others. [2018, Oct 15].
๑๑United Nations Department of Public Information, Basic Fact about the United Nations, 42nd editions, (New 

York : United Nations Publication, 2017), pp. 42-53. and The UN System Chief Executives Board for Coordination (CEB), 
Specialized Agencies [online]. 2018. Available from : http://www.unsceb.org/members/specialized-agencies. [2018, Oct 15]. 
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หลักสากล : มิติทางกฎหมายภายใต้โลกาภิวัตน์ 
(Universal Principles : Legal Aspect and Globalization) ตอนที่ ๒

จุลนิติ

 ๑๒. องคการอนามัยโลก (World Health Organization -  WHO)
 มีสถานะเปนองคการชํานัญพิเศษของสหประชาชาติ ในป ค.ศ. ๑๙๔๘  โดยมีวัตถุประสงค
ในการกอต้ังองคการเพื่อบรรลุเปาหมายที่มีสาระสําคัญวา มนุษยทุกคนพึงมีสุขภาพอนามัยในระดับ
สูงสุดเทาที่จะทําได กลาวคือ มีสุขภาพทางกาย จิตใจ ตลอดจนมสีุขภาวะทางสังคมที่สมบูรณ๒๓  
 ๑๓. องคการทรัพยสินทางปญญาโลก (World Intellectual Property Organization - 
WIPO)
 มสีถานะเปนทบวงการชาํนญัพเิศษของสหประชาชาติ ซึง่กอตัง้ขึน้โดยมีวตัถปุระสงคเพือ่พฒันา
ระบบการคุมครองทรัพยสินทางปญญาระหวางประเทศใหมีความสมดุล เพ่ือประโยชนในการสงเสริม
ความกาวหนาทางเศรษฐกิจควบคูไปกับการคุมครองประโยชนสาธารณะ๒๔ 
 ๑๔. องคการอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Organization-WMO)
 มีสถานะเปนทบวงการชํานัญพิเศษของสหประชาชาติในป ค.ศ. ๑๙๕๑ ซึ่งกอต้ังข้ึนโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อการแลกเปล่ียนขอมูลและขาวสารทางอุตุนิยมวิทยาอยางเสรีระหวางประเทศสมาชิก
เพื่อการใชประโยชนในดานการเดินอากาศ การเดินเรือทะเล ความมั่นคง และเกษตรกรรม๒๕  
 ๑๕. ธนาคารโลก (World Bank)๒๖ 
 มีสถานะเปนทบวงการชํานัญพิเศษของสหประชาชาติ กอตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคหลักคือ 
การลดภาวะความยากจนและยกมาตรฐานการครองชีพของประชากรโลกใหสูงข้ึน โดยมีมาตรการ
ชวยเหลือทางการเงิน เชน การใหกูยืมเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยตํ่าหรือปราศจากอัตราดอกเบี้ย การใหเงิน
ชวยเหลือสําหรับประเทศกําลังพัฒนาเพื่อสนับสนุนดานการจัดการศึกษา การสาธารณสุข การจัดใหมี
สิ่งสาธารณูปโภค และระบบการสื่อสารโทรคมนาคม  
 ทัง้นี ้ธนาคารโลกประกอบดวยสถาบัน ๔ แหง หรอืทีรู่จกักนัในนาม “World Bank Group” 
ไดแก 
 - ธนาคารเพ่ือการบรูณะและพัฒนาระหวางประเทศ (International Bank for Reconstruction
and Development - IBRD) 
 - บรรษัทการเงินระหวางประเทศ (International Finance Corporation - IFC) 
 - สมาคมพัฒนาระหวางประเทศ (International Development Association -IDA) และ
 - องคการประกนัการลงทนุหลายฝาย (Multilateral Investment Guarantee Agency- MIGA) 

     (โปรดติดตามตอนตอไป)

๒๓Ibid., p. 48.
๒๔Ibid., p. 48.
๒๕Ibid., pp. 48-49.
๒๖Ibid., pp. 49-50.
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แนะนําเว็บไซต

กรมกิจการผูสูงอายุ  เปนสวนราชการสังกัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย มีภารกิจ
เกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ การจัดสวัสดิการ
และการคุมครองพิทักษสิทธิผูสูงอายุ โดยการเสนอนโยบาย 

การพัฒนางานวิชาการดานมาตรการ กลไก องคความรู 
และนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน การสงเสริมและสนับสนุน
ในเชิงวิชาการและการปฏิบัติงานในพื้นที่ เปาหมาย
โดยมีกลไกองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชมรม
ผูสูงอายุเปนแกนหลักในการดําเนินงานในรูปแบบหุนสวน
ในงานพัฒนาดานผูสูงอายุ ตลอดจนการติดตามประเมินผล
การดําเนินงาน โดยมีศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผูสูงอายุ และศูนยการเรียนรูและฝกอบรมดานผูสูงอายุ
ในกํากับ เปนศูนยแหงการเรียนรูและพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ
ครบวงจร (ศูนยตนแบบ) เพ่ือความมีคุณภาพชีวิตที่ดีและ
เสริมสรางหลักประกันความม่ันคงในการดํารงชีวิตของ
ผูสูงอายุ

http://www.tipmse.or.th สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑและรีไซเคิล
เพื่อสิ่งแวดลอม หรือ TIPMSE เปนหนวยงาน    

ในสังกัดสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย มีฐานะ      
เปนองคกรที่ไมแสวงหาผลกําไร กอตั้งเม่ือวันที่ ๒๐
วาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยกลุมอุตสาหกรรมภายใต
าอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สมาคมและ
าชิกท่ีผลิตสินคาที่เก่ียวของกับการใชบรรจุภัณฑ
ยมีวัตถุประสงคเพ่ือรณรงคใหทุกภาคสวนรวมกัน
แยกบรรจุภัณฑใชแลวออกจากขยะตั้งแตตนทาง 

เ พ่ือใหปริมาณบรรจุภัณฑ ใชแล ว ในกองขยะ
ทั่วประเทศลดลงดวยวิธีที่ปลอดภัยและเหมาะสม 

ภายใตแนวคิด "บรรจุภัณฑไมใชขยะ" คัดแยกกอนทิ้ง

www.dop.go.th

เปน
ธันว
สภ
สมา
โดย
คัด

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

๒๑๐ จุลนิติ

ณ สัทธา อุทยานไทย เปนสถานที่ทองเท่ียว
แหงใหมของจังหวัดราชบุรี ตั้งอยูบนพ้ืนที่ ๔๒ ไร
ที่ตําบลวังเย็น อําเภอบางแพ เปนสถานที่ทองเที่ยว
เพ่ือการเรียนรู เพ่ือการผอนคลายพักใจ ปลูกฝง
รากเหงาความเปนไทย สงเสริมพระพุทธศาสนา
อนุรั กษสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมที่ งดงาม
ใหคงอยู 

ภายใน ณ สัทธา อุทยานไทย มีการจัดแสดง
หุนขี้ผึ้งไฟเบอรกลาสสรวม ๖๐ รูป นําเสนอเรื่องราวเ
ดวยเทคโนโลยี ผาน Application Nasatta ทีส่ามารถ
รับชมขอมูลตาง ๆ ทางสมารทโฟนของผูเขาชมทุกจุด
จัดแสดงเลาเรื่องราวผาน VDO Guide ทาง
Application Nasatta (บริการ wifi ฟรี ทั่วบริเวณ)

รวมกับเทคนิค อ่ืน ๆ เชน Interactive game,

Augmented reality (AR), Photo frame รวมทัง้
กิจกรรมพิเศษตามวาระตาง ๆ เพ่ือใหการเยี่ยมชม
ไดทั้ง สาระและความสนุกสนาน หากมเีวลา ณ สัทธา
อุทยานไทยน เปนอีกทางเลือกหนึ่งของสถานที่ทองเที่ยว
ทีน่าสนใจ

http://www.nasatta.com

https://เด็กฝกงาน.comเด็กฝกงาน.com เปนเว็บไซตสําหรับนักศึกษา
เพื่อหาสถานที่ฝกงานกับหนวยงานหรือบริษัท
ตาง ๆ ดวยการเปนศูนยรวมตําแหนงงานใหแก
นักศึกษาทั่วประเทศ เว็บไซต เด็กฝกงาน.com

มีการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษากอน
ออกไปฝกงานจริง เพื่อลดปญหาใหกับหนวยงาน
หรือบริษัทที่รับนักศึกษาเขาไปฝกงานและสราง
ภาพลักษณที่ดีแกมหาวิทยาลัย โดยไดทําบันทึก
ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ  (MOU)

กับมหาวิทยาลัยตาง ๆ ทั่วประเทศ นอกจากน้ี 

นักศึกษายังสามารถคัดเลือกสถานที่ฝกงาน
ในระบบไดดวยตนเองอีกดวย
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       Equality & Inclusive Growth                     Policy, Process & Institutional Reforms

QUALITY  MANAGEMENT  SYSTEM

ไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ

9001:2015
ออกแบบและพิมพที่

สำนักการพิมพ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ
โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๑๗๔๑-๒, ๐ ๒๒๔๔ ๑๕๖๑, ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๗๑-๒ และ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๗๕-๖
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ความเ

ทาเทียมและการเติบโตอยางมีสวนรวม                    การปฏิรูปดานสถาบันเศรษฐกิจ
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