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	 นางสาวสายใจ		เกษสุวรรณ	 นิติกรปฏิบัติการ
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บรรณาธิการแถลง

	 สำ�หรับว�รส�ร	“จุลนิติ”	ปีท่ี	๑๖	ฉบับท่ี	๒	ประจำ�เดือนมีน�คม	–	 เมษ�ยน	พ.ศ.	๒๕๖๒	นี	้ 
ท�งกองบรรณ�ธิก�รได้พิจ�รณ�เห็นถึงคว�มสำ�คัญของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย	
พทุธศักร�ช	๒๕๖๐	หมวด	๑๖	ก�รปฏรูิปประเทศ	ม�ตร�	๒๕๘	ค.ด้�นกฎหม�ย	(๑)	ทีไ่ด้กำ�หนดให้มกีลไกให้
ดำ�เนนิก�รปรบัปรงุกฎหม�ย	กฎ	ระเบียบ	หรอืข้อบงัคบัต่�ง	ๆ 	ทีใ่ช้บงัคบัอยูก่่อนวนัประก�ศใช้รฐัธรรมนญูฉบบันี	้ 
โดยนอกจ�กต้องพัฒน�ให้สอดคล้องกับหลักก�รต�มม�ตร�	๗๗	ของรัฐธรรมนูญแล้ว ยังต้องมีการพัฒนา 
ให้สอดคล้องกับหลักสากลอีกด้วย	ซึ่งนับเป็นก�รว�งหลักก�รใหม่ที่ไม่เคยมีปร�กฏในรัฐธรรมนูญฉบับใด 
ของประเทศไทยม�ก่อน	นอกจ�กนี้	 หลักก�รและคว�มสำ�คัญของก�รพัฒน�กฎหม�ยให้สอดคล้องกับ 
หลักส�กลดังกล่�ว	ยังได้มีก�รกำ�หนดไว้ในยุทธศ�สตร์ช�ติ	แผนก�รปฏิรูปประเทศด้�นกฎหม�ย	ตลอดจน
กฎหม�ยท่ีเกี่ยวข้อง	ซึ่งผู้มีหน้�ท่ีเกี่ยวข้องกับก�รพัฒน�กฎหม�ยจำ�เป็นอย่�งยิ่งที่จะต้องทำ�คว�มเข้�ใจ 
และดำ�เนนิก�รพจิ�รณ�ศกึษ�เพือ่นำ�ไปสู่ก�รบรรลุผลสัมฤทธิต์�มเจตน�รมณ์ของรัฐธรรมนญูอนัเป็นเป้�หม�ย 
สำ�คัญสูงสุด	
		 	ดังนั้น	เพื่อให้ได้ทร�บถึงเจตน�รมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทยฉบับปัจจุบันที่ได้กำ�หนด
ให้มีกลไกก�รพัฒน�กฎหม�ยให้สอดคล้องกับหลักส�กล	คว�มหม�ยท�งวิช�ก�รและผลท�งกฎหม�ย 
ของหลักส�กล	ตลอดจนแนวท�งก�รพัฒน�กฎหม�ยให้สอดคล้องกับหลักส�กลที่เหม�ะสมในอันที่จะทำ�ให ้
ก�รปฏริปูประเทศด้�นกฎหม�ยเป็นไปอย่�งมปีระสทิธิภ�พต�มเจตน�รมณ์ของรฐัธรรมนญู	จงึได้ทำ�ก�รสมัภ�ษณ์ 
และรบัฟังคว�มคดิเห็นท�งวิช�ก�ร	ตลอดจนทรรศนะและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในประเดน็หวัข้อเรือ่ง	
“แนวทางการพฒันากฎหมายให้สอดคล้องกับหลกัสากลตามบทบญัญัติของรัฐธรรมนูญ” จ�กผู้ทรงคณุวฒิุ
ที่มีคว�มรู้คว�มเชี่ยวช�ญที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่�วได้แก่	ศาสตราจารย์ ดร. ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช  
ศ�สตร�จ�รย์ประจำ�คณะนิตศิ�สตร์	มห�วทิย�ลยัธรรมศ�สตร์ และ อาจารย์ ดร. ธเนศ สจุารกีลุ	อ�จ�รย์ประจำ� 
คณะนิติศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยรังสิต			
	 	ส่วนบทคว�มท�งวชิ�ก�รในประเด็นเรือ่งอืน่	ๆ 	นัน้	ขอเสนอ	บทความ เร่ือง “หลักสากลตามรัฐธรรมนญู 
แห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐” โดย นายปณธิศัร์  ปทมุวฒัน์  นติกิรชำานาญการ สำานกักฎหมาย 
และสำ�หรับเนื้อห�ในส่วนอื่นยังคงเข้มข้นด้วยข้อมูลท�งวิช�ก�รด้�นกฎหม�ยท่ีจักเป็นประโยชน์ต่อง�น 
ในด้�นนิติบัญญัติและในวงก�รวิช�ก�รด้�นกฎหม�ยอีกม�กม�ย	
 	 	กองบรรณ�ธกิ�รขอขอบคณุผูอ่้�นทกุท่�นทีไ่ด้กรณุ�ตดิต�มผลง�นของว�รส�ร	“จลุนติิ”	ด้วยดเีสมอม�  
ซึ่งเร�พร้อมท่ีจะทำ�หน้�ท่ีคัดสรรบทคว�มและสร้�งสรรค์ผลง�นท�งวิช�ก�รด้�นกฎหม�ยที่เป็นประโยชน์ 
เพื่อนำ�เสนอแก่ผู้อ่�นทุกท่�นต่อไป
 
    
	 	 																																																										กองบรรณ�ธิก�ร
																																																																																เมษ�ยน	๒๕๖๒
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พระราชด�ารัส

	 “...	หน้าทีห่รอืฐานะพเิศษของวฒุสิมาชกินี้เป็นการท�าประโยชน์อย่างยิง่.	หน้าทีน่ี้

เป็นการเชือ่มระหว่างประชาชนกับรฐับาล	หรอืฝ่ายประชาชนกับฝ่ายทีป่กครองประเทศ.	

อาจท้วงว่าผู้ที่เป็นคนเชื่อมระหว่างประชาชนกับฝ่ายปกครองนั้น	 ก็คือผู้แทนราษฎร.	 

ค�าว่า	“ผูแ้ทน”	กห็มายความว่าเป็นผูท้ีป่ระชาชนได้มอบหมาย.	เขาก็พูดกันว่าวุฒสิมาชกินี้ 

มไิด้รับการเลอืกตัง้จากประชาชน.	แต่การทีก่ล่าวว่าวฒุสิมาชกิเป็นตัวเชือ่มระหว่างราษฎร

กบัฝ่ายทีป่กครองนัน้	เพราะว่าแต่ละคนเป็นผูท้ีม่คีวามสามารถมวีฒุน่ัินเอง	สามารถทีจ่ะ 

เข้าใจถงึความต้องการของส่วนรวม	และได้มาแสดงในวุฒสิภาก่อนและในทีส่ดุก็ในรฐัสภา	

จงึเป็นตัวเชื่อมระหว่างประชาชนและฝ่ายปกครอง	…”

พระราชด�ารัส

ของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช	บรมนาถบพติร

ในโอกาสที่ประธานวุฒสิภา	น�าสมาชกิวุฒสิภา	คณะกรรมการจัดท�ากจิกรรม

เนื่องในโอกาสงานฉลองสริริาชสมบัติ	ครบ	๕๐	ปี

และคณะอนุกรรมการจัดท�าหนังสอืเกี่ยวกับนติบิัญญัติ

ในโอกาสงานฉลองสริริาชสมบัติ	ครบ	๕๐	ปี	เฝ้าทูลละอองธุลพีระบาท	

ณ	ศาลาดุสดิาลัย	

วันอังคารที่	๑๙	มนีาคม	พุทธศักราช	๒๕๓๘
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บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ
 • บทนำ�บทสัมภ�ษณ์คว�มเห็นท�งวิช�ก�ร
		 	 เรื่อง	“แนวทางการพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสากล
  ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ”	................................................................................	 ๑
 • ศาสตราจารย์ ดร. ประสิทธิ์  ปิวาวัฒนพานิช 
	 	 ศ�สตร�จ�รย์ประจำ�คณะนิติศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร	์...................................		 ๓
 • อาจารย์ ดร. ธเนศ สุจารีกุล 
	 	 อ�จ�รย์ประจำ�คณะนิติศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยรังสิต	.......................................................	 ๑๒

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ
 • สรุปผลก�รประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	๔,	วันที่	๑๓,	วันที่	๑๘,	
	 	 วันที่	๒๕	ธันว�คม	๒๕๖๑	วันที่	๘	มกร�คม	๒๕๖๒	
	 	 และก�รประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	๒๙	มกร�คม	๒๕๖๒	....................................... ๒๗

บทความทางวิชาการ
 • หลักส�กลต�มรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย	พุทธศักร�ช	๒๕๖๐	
	 	 โดย	น�ยปณิธัศร์		ปทุมวัฒน์	นิติกรชำ�น�ญก�ร	สำ�นักกฎหม�ย	.................................. ๕๑

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ
 • ทรัพย์อิงสิทธิ...	เครื่องมือใหม่สำ�หรับนักลงทุนอสังห�ฯ	............................................... ๕๙

ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
 • ร่�งพระร�ชบัญญัติก�รบริห�รง�นและก�รให้บริก�รภ�ครัฐ
	 	 ผ่�นระบบดิจิทัล	พ.ศ.	....		............................................................................................	 ๗๓

๓ ๑๒

สารบัญ

๕๙
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แนะน�ากฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
 • พระร�ชบัญญัติคว�มมั่นคงด้�นวัคซีนแห่งช�ติ	พ.ศ.	๒๕๖๑		...................................... ๘๓

สรุปค�าพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปัญหา                                       
ข้อกฎหมายที่น่าสนใจ
 • คำาพิพากษาศาลฎีกา คดีหมายเลขแดง ที่ อม. อธ. ๒/๒๕๖๑                                  
  วันที่	๒๘	สิงห�คม	พุทธศักร�ช	๒๕๖๑																																																												  
  เรื่อง คว�มผิดต่อตำ�แหน่งหน้�ที่ร�ชก�ร	......................................................................	 ๙๗
 • คำาพิพากษาศาลฎีกา คดีหมายเลขแดง ที่ อม. อธ. ๓/๒๕๖๑                                 
  วันที่	๑๘	ตุล�คม	พุทธศักร�ช	๒๕๖๑ 
  เรื่อง ก�รแสดงบัญชีร�ยก�รทรัพย์สินและหนี้สิน.	........................................................	๑๐๕

คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
 •	 ข้อพิจ�รณ�เกี่ยวกับ	“อำ�น�จเรียกของคณะกรรม�ธิก�ร”	
	 	 ต�มรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย	กับ	“คำ�สั่งเรียกของคณะกรรม�ธิก�ร”	
	 	 ต�มพระร�ชบัญญัติคำ�สั่งเรียกของคณะกรรม�ธิก�รของสภ�ผู้แทนร�ษฎร
	 	 และวุฒิสภ�	พ.ศ.	๒๕๕๔	มีคว�มสอดคล้องกันหรือไม่	เพียงใด	................................... ๑๐๙

มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
 •	 ก�รยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน	ต�มพระร�ชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
		 	 ว่�ด้วยก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต	พ.ศ.	๒๕๖๑	
		 	 ตอนที่	๑	ผู้มีหน้�ที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน	.......................................................... ๑๒๓

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM 
 • ร่�งพระร�ชบัญญัติคู่ชีวิต	พ.ศ.	....	ตอนที่	๑	แนวคิดเกี่ยวกับกฎหม�ยคู่ชีวิต	.............. ๑๔๑

๘๓ ๑๔๑๑๒๓
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๑๖๓

สารพันปัญหากฎหมาย
 • หลักเกณฑ์ในก�รคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล		................................................................	๑๕๑

เกร็ดกฎหมายน่ารู้
 •	 ก�รกำ�หนดร�ค�สินค้�หรือบริก�รควบคุม
	 	 ต�มพระร�ชบัญญัติว่�ด้วยร�ค�สินค้�และบริก�ร	พ.ศ.	๒๕๔๒...................................	๑๖๓

หน้าต่างโลก : The Knowledge Windows
 •	 หลักส�กล	:	มิติท�งกฎหม�ยภ�ยใต้โลก�ภิวัตน์	
	 	 (Universal	Principles	:	Legal	Aspect	and	Globalization)	ตอนที่	๔		.................	๑๗๑

แนะน�าเว็บไซต์ 
 •	 ศูนย์ปฏิรูปอุตส�หกรรมสู่อน�คต	(http://www.itc.or.th),	
		 	 สำ�นักง�นเพื่อก�รพัฒน�ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภ�คตะวันออก	(http://www.eeco.or.th),
		 	 ศูนย์ก�รเรียนรู้	กฟผ.	สำ�นักง�นกล�ง (https://www.egat.co.th/learningcenter/	 	
	 	 egatlearningcenter)	และโครงก�รหลังค�เขียว	(https://www.greenroof.in.th)	.. ๑๗๗

สารบัญ

๑๕๑ ๑๗๑
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	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๖๐	หมวด	๑๖	การปฏิรูป

ประเทศ	มาตรา	๒๕๘	ค.	ด้านกฎหมาย	(๑)	ได้ก�าหนดให้มีกลไกให้ด�าเนินการปรับปรุง

กฎหมาย	กฎ	ระเบียบ	หรือข้อบังคับต่าง	ๆ	ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ	

โดยนอกจากต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา	 ๗๗	 ของรัฐธรรมนูญแล้ว	 

ยังต้องมีการพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักสากลอีกด้วย ซึ่งนับเป็นหลักการใหม่ท่ีไม่เคย

มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับใดของประเทศไทยมาก่อน	

	 นอกจากนี้	 หลักการและความส�าคัญของการพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับ

หลักสากลดังกล่าวแล้ว	 ยังได้มีการก�าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ	 แผนการปฏิรูปประเทศ

ด้านกฎหมาย	ตลอดจนกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง	ซ่ึงผู้มหีน้าทีเ่ก่ียวข้องกับการพฒันากฎหมาย

จ�าเป็นที่จะต้องท�าความเข้าใจด�าเนินการพิจารณาศึกษาเพื่อน�าไปสู่การบรรลุผลสัมฤทธิ์

ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ	ทั้งนี้	 เนื่องจากหลักสากลท่ีจะใช้เป็นหลักในการพัฒนา

กฎหมายนัน้มหีลากหลายรปูแบบด้วยกัน	ทัง้ในลกัษณะทีเ่ป็นความตกลงระหว่างประเทศ

ที่เป็นลายลักษณ์อักษรในรูปแบบต่าง	 ๆ	 เช่น	 สนธิสัญญา	 อนุสัญญา	 ปฏิญญา	พิธีสาร	

เป็นต้น	และในลกัษณะทีไ่ม่เป็นลายลกัษณ์อักษร	เช่น	หลกักฎหมายจารตีประเพณรีะหว่าง

ประเทศ	หลักกฎหมายทั่วไป	หรือข้อมติขององค์การระหว่างประเทศที่ส�าคัญ	เป็นต้น

กองบรรณาธิการ
สำ นักกฎหมาย

แนวทางการพัฒนากฎหมาย
ให้สอดคล้องกับหลักสากล

ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ



“แนวทางการพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสากลตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ”
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	 ดังนั้น	กองบรรณาธิการวารสาร	“จุลนิติ”	จึงได้พิจารณาเห็นถึงความส�าคัญของ 

แนวทางการปฏริปูประเทศด้านกฎหมายตามบทบญัญติัของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 

พทุธศกัราช	๒๕๖๐		มาตรา	๒๕๘	ค.	ด้านกฎหมาย	(๑)	ในการพฒันากฎหมายให้สอดคล้อง 

กับหลักสากล	 โดยได้ขอความอนุเคราะห์เพื่อท�าการสัมภาษณ์และรับฟังความคิดเห็น 

ทางวิชาการ	 ตลอดจนทรรศนะและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์	 โดยเฉพาะอย่างยิง่ 

ในประเดน็เรือ่ง “แนวทางการพฒันากฎหมายให้สอดคล้องกบัหลกัสากลตามบทบญัญตัิ

ของรัฐธรรมนญู”	จาก ศาสตราจารย์ ดร. ประสทิธิ ์ปิวาวฒันพานชิ ศาสตราจารย์ประจ�า 

คณะนติิศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	และอาจารย์ ดร. ธเนศ สจุารกีลุ	อาจารย์ประจ�า	 

คณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยรังสิต	

			 	 ทัง้นี	้เพือ่ให้ผูอ่้านได้ทราบถงึเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ฉบับปัจจุบันที่ได้ก�าหนดให้มีกลไกการพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสากล	 

ความหมายทางวิชาการและผลทางกฎหมายของหลกัสากล	ตลอดจนแนวทางการพฒันา

กฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสากลที่เหมาะสมในอันที่จะท�าให้การปฏิรูปประเทศ 

ด้านกฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ	 โดยผู้อ่าน

สามารถศึกษาและติดตามรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวได้จากบทสัมภาษณ์ความเห็น 

ทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง	๒	ท่าน	ได้ในวารสารจุลนิติฉบับนี้
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เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กองบรรณาธิการ
สำ นักกฎหมาย

ศาสตราจารย์ ดร. ประสิทธ์ิ ปิวาวัฒนพานิช๑

“แนวทางการพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสากล
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ” 

จุลนิติ : ขอทราบถึงเจตนารมณ์ หลักการ และ
ความส�าคญัของการทีร่ฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 
มาตรา ๒๕๘ ค. ด้านกฎหมาย (๑) ทีไ่ด้ก�าหนดให้มกีาร
ปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายโดยต้องพัฒนากฎหมาย 
ให้สอดคล้องกับหลักสากล

ศาสตราจารย์ ดร. ประสิทธิ ์ปิวาวัฒนพานชิ : 
ผมมคีวามคดิเหน็ว่า คณะกรรมการร่างรฐัธรรมนูญมเีจตนารมณ์ 
เพือ่ต้องการยกระดบับทบญัญตัแิละสาระส�าคญัของกฎหมายไทย 
ให้มมีาตรฐานสงูข้ึนโดยค�านึงถงึ “หลกัสากล” หรอื “มาตรฐาน 
ระหว ่างประเทศ” เพื่อให ้กฎหมายไทยมีความทันสมัย 
พร้อมรับมือกับสังคมที่แปรเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในประการ 
ต่าง ๆ  เช่น ในมติิของการแข่งขันทางการค้าเสร ีสภาพภมูอิากาศ 
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก (Climate change) ตลอดจน 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง 
Internet of Things (IoT) หรือเทคโนโลยีชีวภาพ รวมทั้งสภาพ
สังคมที่มีลักษณะพหุนิยมมากกว่าในอดีต เป็นต้น 

สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกฎหมายไทย 
ทั้ง ส้ินไม ่โดยตรงหรือโดยอ้อม ดังน้ัน การที่รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๘ ค.  
ด้านกฎหมาย (๑) ได้บัญญัติให้มีกลไกในการปรับปรุงกฎหมาย 

๑ 
ส�าเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), LL.M. (Golden Gate University) สหรัฐอเมริกา และ 

S.J.D. (The University of Wisconsin–Madison) สหรัฐอเมริกา ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง ศาสตราจารย์ประจ�า คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
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“แนวทางการพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสากลตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ” 

กฎ ระเบียบหรอืข้อบงัคบัต่าง ๆ ให้พัฒนาสอดคล้องกบัหลกัสากลนัน้ ย่อมเป็นหลกัการทีด่ซีึง่ต้องการ  
“ยกเครื่อง” กฎหมายไทยในเรื่องต่าง ๆ ให้มีความทันสมัยและสมบูรณ์มากย่ิงขึ้นให้พร้อมรับมือ 
กับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกที่แปรเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว และความเปลี่ยนแปลงน้ี 
ต่างมผีลกระทบเชือ่มโยงถงึกนัหมด เป็นผลให้วธิคีดิในการปรบัปรงุตวับทกฎหมายจะคดิอย่างแยกส่วน 
อย่างในอดตีมไิด้แต่จะต้องพจิารณาแบบองค์รวม

 ในปัจจุบันพบว่า กฎเกณฑ์ทางกฎหมายหลายเรื่องได้มีการเชื่อมโยงหลักการที่หลากหลาย
เข้าด้วยกัน เช่น ความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreements: FTA) หรือสนธิสัญญาทวิภาค 
เกี่ยวกับการลงทุน (Bilateral Investment Treaties: BITs) ได้มีการก�าหนดให้รวมถึงบทบัญญัติ 
เกีย่วกับมาตรฐานแรงงาน สิง่แวดล้อม และการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติอยูด้่วยเช่นกนั ดงันัน้  
กรณีย่อมไม่ใช่เป็นเรื่องของการค้าและการลงทุนอย่างเดียวเหมือนในอดีต จึงเป็นผลให้การจัดให้มี
กฎหมายภายในของประเทศไทยก็จ�าต้องมีบทบัญญัติในเรื่องดังกล่าวอยู่ด้วย 

นอกจากนี้แล้ว ประเทศไทยไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวแต่เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมระหว่าง
ประเทศ โดยไทยเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติซึ่งท�าให้ต้องติดตามและให้ความร่วมมือ 
ในเรื่องต่าง ๆ ท่ีสามารถท�าได้ โดยท่ีผ่านมา สหประชาชาติได้ประชุมและมีผลลัพธ์ออกมาหลาย 
รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรณรงค์หรือท�าเป็นข้อมติซ่ึงครอบคลุมอยู่หลายด้าน เช่น สิ่งแวดล้อม
ระหว่างประเทศ การพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ดังนั้น  
การปรบัปรงุกฎหมายของประเทศไทยจงึควรค�านงึถงึแนวทาง หลกัการ ท่ีสหประชาชาตไิด้ก�าหนด
เป็นกรอบแนวทางไว้    

ส�าหรับประเด็นนี้ สามารถยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อประกอบความเข้าใจได้ กล่าวคือ  
หากต้องการปรับปรุงกฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ไม่ว่าในหรือนอกประเทศ
หรอืการประกอบธุรกิจ ตอนนี้ประเทศไทยต้องค�านึงถึงผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนด้วย เนื่องจาก 
ประชาคมระหว่างประเทศก�าลังให้ความสนใจเรื่องการประกอบธุรกิจกับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน  
โดยสหประชาชาติได้จัดท�าเอกสารฉบับหนึ่งขึ้น ได้แก่ “Guiding Principles for Business and 
Human Rights : Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” 
Framework 2011” ดังน้ัน หากจะปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนหรือกฎหมายธุรกิจของ
ประเทศไทยแล้ว คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายจึงควรพิจารณาเอกสารของ United 
Nations Guiding Principles on Business and Human Rights หรือ UNGP ฉบับนี้ด้วย เพื่อให ้
การปรับปรุงกฎหมายไทยสอดคล้องกับหลักสากลมากยิ่งขึ้น

อีกตัวอย่างหนึ่ง หากคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายต้องการปรับปรุงกฎหมาย
เก่ียวกับการท่องเที่ยว เราจะคิดในเชิงการค้าพาณิชย์หรือเชิงผลก�าไรอย่างเดียวไม่ได้แต่ต้องค�านึงถึง  
แนวคิดว่าด้วยการท่องเที่ยวท่ียั่งยืน (Sustainable Tourism) ซึ่งสหประชาชาติได้ประกาศ 
เมื่อ ๒ ปีที่แล้ว ให้เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน นอกจากน้ี United Nations Environment 
Programme  ก็ได้มีการรณรงค์ท�าความสะอาดทะเล (the Clean Seas) อันเป็นผลให้นานาประเทศ
ตื่นตัวกับการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เนื่องจากการท่องเที่ยวที่ขาดการบริหารจัดการที่ดีจะสร้างผลกระทบ
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ต่อสิ่งแวดล้อมทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต เช่น ปะการังเสื่อมโทรมจากการเหยียบย�่าของนักท่องเท่ียว  
สัตว์ทะเลตายเพราะบริโภคพลาสติก ชายหาดและน�้าทะเลสกปรก ซึ่งในท้ายที่สุดจะเป็นผลสะท้อน 
กลับมายังภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทยเอง ดังน้ัน หากมีการปรับปรุงกฎหมายการท่องเที่ยว 
ของไทยก็จะต้องเพิ่มมิติด้านสิ่งแวดล้อม หรือการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพไปด้วย

จุลนิติ : ขอทราบว่า “หลักสากล” ในฐานะที่เป็นหลักการส�าหรับการพัฒนา
กฎหมายนั้น มีที่มา รูปแบบ และผลทางกฎหมายระหว่างประเทศ อย่างไร

ศาสตราจารย์ ดร. ประสทิธิ ์ปิวาวฒันพานิช : ทีม่าของหลกัสากลมไีด้หลายรปูแบบ  
เช่น การที่องค์การระหว่างประเทศระดับรัฐบาล (Inter-governmental organization) ได้จัดท�า 
เป็นตราสารระหว่างประเทศ ซึ่งสามารถแบ่งได้ออกเป็น ๒ ประเภทหลัก ได้แก่ ที่มีผลผูกพัน 
เป็นกฎหมายระหว่างประเทศ เช่น สนธิสัญญา เป็นต้น กับที่ไม่มีผลผูกพันในทางกฎหมายที่มักจะ 
เรียกว่า “กฎหมายอย่างอ่อน” หรือ “Soft law”

กรณีของสนธสัิญญาน้ัน สนธสิญัญาหลายฉบบัมกัจะมี “หลักสากล” หรอื “หลกักฎหมาย” 
ซ่ึงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปแทรกอยู่ เช่น อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก มีหลักเรื่อง ผลประโยชน์สูงสุด 
ของเด็ก (the best interest of the child) ส�าหรับกรณีของ soft law ก็อาจรับรองหลักการสากล
บางอย่างไว้ ดังเช่นใน The Rio Declaration on Environment and Development of 1992  
ได้มีการรับรองหลัก “ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย” หรือ “Polluter pay” เป็นต้น 

 นอกจากนี ้ตราสารระหว่างประเทศ (ทีไ่ม่มค่ีาบงัคับเป็นกฎหมาย) ยงัอาจก�าหนดมาตรฐาน
ระหว่างประเทศหรือหลักการพ้ืนฐานหรือค�าช้ีแนะเพื่อให้นานาประเทศใช้เป็นแนวทางในการ
ปรบัปรุงกฎหมาย นโยบาย หรือแนวปฏบิติัของตนเองให้สอดคล้องกบัตราสารระหว่างประเทศด้วย  
ตัวอย่างเช่น การที่สหประชาชาติได้จัดท�าหลักการพื้นฐานเก่ียวกับการใช้ก�าลังและอาวุธที่เรียกว่า 
“Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials 1990” 
ซึ่งวางหลักการเกี่ยวกับการใช้ก�าลังและอาวุธของเจ้าหน้าที่รัฐว่าจะต้องใช้อย่างไรที่จะก่อให้เกิดผล 
เสียหายให้น้อยที่สุด ตลอดจนวิธีการจัดการกับการชุมนุมที่ถูกและผิดกฎหมาย เป็นต้น
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“แนวทางการพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสากลตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ” 

 ในท�านองเดียวกนั สหประชาชาตไิด้จัดให้มมีาตรฐานระหว่างประเทศขัน้ต�า่เก่ียวกับการปฏบิตัิ
ต่อนักโทษ (United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners)๒   

หรือที่รู้จักกันดีว่า “The Nelson Mandela Rules” ซึ่งมีอิทธิพลอย่างสูงต่อกฎหมาย นโยบายและ 
แนวปฏบิตัขิองรฐัภาคสีหประชาชาตทิัว่โลก โดยได้มกีารก�าหนดมาตรฐานหลายเรือ่งเก่ียวกับการปฏบิตั ิ
ต่อนักโทษ เช่น การปฏิบัติต่อนักโทษจะต้องค�านึงถึงศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ การห้ามเลือกปฏิบัติ
ต่อนักโทษ การจัดความช่วยเหลือทางการแพทย์ให้แก่นักโทษ การห้ามทรมานและการปฏิบัติ 
ที่ไร้มนุษยธรรมต่อนักโทษ การจัดปัจจัย ๔ ให้แก่นักโทษอย่างเหมาะสม การแบ่งประเภทนักโทษ  
โดยค�านึงถึงเพศ อายุ ประวัติอาชญากรรม และการห้ามขังคุกมืด เป็นต้น

 นอกจากองค์การระหว่างประเทศระดับรัฐบาลแล้ว องค์การระหว่างประเทศแบบเอกชน 
(Non-Governmental Organization) ก็มีบทบาทส�าคัญในการจัดท�าตราสารที่ไม่มีผลผูกพัน 
ทางกฎหมายแต่มีลักษณะเป็นแนวปฏิบัติหรือค�าชี้แนะเพื่อให้นานาประเทศน�าไปเป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติซึ่งขึ้นอยู่กับความสมัครใจเป็นส�าคัญ เช่น “The World Justice Project” ก็ได้ม ี
การจดัท�าดชันชีีว้ดัเกีย่วกบัหลกันติธิรรม (the Rule of Law) ขึน้มาเพือ่เป็นเกณฑ์ช้ีวัดว่าแต่ละประเทศ 
มดัีชนชีีว้ดัเรือ่งหลกันติธิรรมสงูต�า่เพยีงใด หรอืการทีอ่งค์กรอนุรกัษ์มหาสมทุร (Ocean Conservancy) 
ได้จดัท�าคูมื่อขยะทะเลและกจิกรรมท�าความสะอาดชายหาดสากล (Coastal Clean-up) ซึง่นานาประเทศ
ถือเป็นแนวปฏิบัติส�าหรับท�าความสะอาดชายหาดหรือองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน  
ได้ก�าหนดมาตรฐาน ISO 13009 : 2015 ชายหาด การท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้อง – ข้อก�าหนด 
และข้อแนะน�าส�าหรบัการปฏบิตักิารส�าหรบัชายหาด๓  เพือ่เป็นกรอบหรอืแนวทางในการบรหิารจัดการ
ชายหาดให้ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

จุลนิติ : ในทรรศนะของท่านเห็นว่า กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ 
ที่ใช้บงัคบัในประเทศไทย มคีวามสอดคล้องกบัหลกัสากลมากน้อยเพยีงใด และการพฒันา 
กฎหมายให้สอดคล้องกบัหลกัสากลนัน้ควรมแีนวทางอย่างไร ในอนัท่ีจะท�าให้การปฏิรปู 
ประเทศด้านกฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
ฉบับปัจจุบัน

ศาสตราจารย์ ดร. ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช : ผมมีความคิดเห็นว่า ในปัจจุบัน 
รัฐบาลที่ผ่านมามีความตั้งใจและความพยายามที่จะปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ให้สอดคล้อง
กับหลักสากลมากยิ่งขึ้น อาจเป็นผลมาจากการที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ
หลายองค์การและด้วยกระแสการตื่นตัวในมิติต่าง ๆ ของสังคมโลก โดยเฉพาะในเรื่องสิ่งแวดล้อมและ
สิทธิมนุษยชน ซึ่งท�าให้รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐปรับแนวคิดหรือท่าทีให้สอดคล้องกับกระแสโลก
มากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ตราขึ้นใหม่นั้นก็มีความสอดคล้อง

๒
เพ่ิมเติม ข้อมติของสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่ A/RES/70/175 วันที่ ๘  มกราคม ค.ศ. ๒๐๑๖.

๓
ISO 13009: 2015 Beaches, Tourism and related services—Requirements and recommendations for 

beach operation.
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กับมาตรฐานระหว่างประเทศมากขึ้น 
เช่น Standard Minimum Rules for 
the Treatment of Prisoners (SMR)  
หรือข้อก�าหนดของสหประชาชาติส�าหรับ 
การปฏิบัติต่อผู ้ต ้องขังหญิงในเรือนจ�า 
และมาตรการที่มิใช่การควบคุมขังส�าหรับ 
สตรีผู้กระท�าความผิด (United Nations 
Rules for the Treatment of Women 
Prisoners and Non - Custodial  
Measures for Women Offenders) 
เช ่น เดียวกันกับกรณีที่ ได ้มีการตรา 

พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล คือ อนุสัญญา 
ว่าด้วยแรงงานทางทะเล ค.ศ. ๒๐๐๖ (Maritime Labour Convention, 2006) ขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ (International Labour Organization : ILO) 

 นอกจากนี้  เมื่อนานาประเทศได ้เล็งเห็นถึงพิษภัยของวัสดุและผลิตภัณฑ์พลาสติก 
จนหลายประเทศมีกฎหมายห้ามใช้ถุงพลาสติก เมื่อปีที่แล้ว อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ 
พนัธ์ุพชื ได้ออกประกาศห้ามน�าบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครัง้เดียวแล้วทิง้เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ  
ซึง่ถือเป็นนมิติรหมายทีด่ซีึง่ประเทศไทยได้ส่งสญัญาณให้ชาวโลกได้รับทราบว่าประเทศไทยพร้อมทีจ่ะ 
ให้ความร่วมมือในการห้ามใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เน่ืองจากโลกของเรา
ก�าลังประสบปัญหามลพิษที่เกิดจากวัสดุพลาสติกอันจะส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพของคน  
และปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะพลาสติกในทะเล

 อย่างไรก็ดี ผมมีความคิดเห็นว่า ประเทศไทยยังมีกฎหมายอีกหลายฉบับที่ใช้มานาน 
และยังไม่มีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับหลักสากลหรือความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน  
เช่น พระราชบัญญัติการเนรเทศ พ.ศ. ๒๔๙๙ ซึ่งบังคับใช้มานานแล้ว แม้ว่าจะมีการแก้ไขอยู่ ๒ ครั้ง 
ก็เป็นการแก้ไขเล็กน้อยไม่ได้มีการปรับปรุงในสาระส�าคัญ โดยในช่วงประมาณ ๑๐ ปีที่ผ่านมา 
มีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหลักกฎหมายการเนรเทศคนต่างด้าว ดังที่ปรากฏใน  
คด ี Diallo case ของศาลยตุธิรรมระหว่างประเทศ (International Court of Justice) เกีย่วกบัความชอบ 
ด้วยกฎหมายของการเนรเทศคนต่างด้าว๔ และคณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศของ
สหประชาชาติได้จัดท�าร่างอนุสัญญาว่าด้วยการเนรเทศของคนต่างด้าว (Draft Articles on 
Expulsion of Aliens, 2014) ซึ่งที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้มีข้อมติรับทราบ

๓
ISO 13009: 2015 Beaches, Tourism and related services—Requirements and recommendations for 

beach operation.
๔
Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo), Merits, Judgment, 

I.C.J. Reports 2010.
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และจะพิจารณาต่อไป โดยสาระส�าคัญของค�าพิพากษาและร่างอนุสัญญาดังกล่าวได้ยืนยัน
หลักการที่ว ่า การเนรเทศคนต่างด้าวจะต้องค�านึงหลักนิติรัฐ และเป็นไปตามกระบวนการ 
หรือขั้นตอนที่กฎหมายภายในบัญญัติไว้ ตลอดจนต้องมีการให้เหตุผลในค�าสั่งเนรเทศ ทั้งนี้ โดยต้อง 
ค�านึงถึงมาตรฐานสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ ปัจจุบันประเทศไทยเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการ 
ต่อต้านการทรมาน และการกระท�าอื่น ๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย�่ายีศักดิ์ศรี (Convention  
Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment : CAT) 
ซึ่งข้อ ๓ ก�าหนดว่า “รัฐภาคีต้องไม่ขับไล่ ส่งกลับ ผลักดันกลับออกไป หรือส่งเป็นผู้ร้ายข้ามแดน 
ไปยังอีกรัฐหนึ่ง เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลนั้นจะตกอยู ่ภายใต้อันตรายที่จะถูกทรมาน" 
ในขณะที่พระราชบัญญัติการเนรเทศ พ.ศ. ๒๔๙๙ ก�าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
มีอ�านาจออกค�าสั่งเนรเทศให้คนต่างด้าวออกไปนอกราชอาณาจักรไทย โดยไม่ได้ก�าหนดว่าห้าม
เนรเทศไปยังรัฐที่คนต่างด้าวผู้นั้นอาจได้รับการทรมาน อาจกล่าวได้ว่า โดยเหตุที่พระราชบัญญัต ิ
การเนรเทศ พ.ศ. ๒๔๙๙ ของประเทศไทยประกาศใช้บังคับก่อนที่ประเทศไทยจะเข้าเป็น 
ภาคีอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ และก่อนเวลาที่คดี Diallo case เกิดขึ้น ตลอดจนมีขึ้นก่อน 
การยกร่างอนุสัญญาของคณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศหลายทศวรรษ จึงท�าให้กฎหมาย
ว่าด้วยการเนรเทศของประเทศไทยยังไม่สอดคล้องกับหลักสากลหรือความเปลี่ยนแปลงของโลก 
ในปัจจุบัน

 อกีตัวอย่างหนึง่ คอื พระราชบญัญตัว่ิาด้วยการขดักนัแห่งกฎหมาย พทุธศกัราช ๒๔๘๑ กฎหมาย
นี้ประกาศใช้มานานกว่า ๘๐ ปี แต่ไม่เคยมีการแก้ไขปรับปรุงเลย ในปัจจุบันวงการกฎหมายขัดกัน 
(Conflict of Laws) หรือกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล (Private International Law)  
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พฒันาก้าวหน้าไปมาก ยกตวัอย่างเช่น ในกฎหมายสญัญา เกดิหลกั “ความใกล้ชดิทีส่ดุแห่งนติสิมัพนัธ์” 
ที่เรียกว่า “Closest and most real connection” จนอาจกล่าวได้ว่าหลักการนี้เป็นหลักสากล 
ในเรื่องสัญญาไปแล้ว แต่มาตรา ๑๓ ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พุทธศักราช 
๒๔๘๑ ยังมีลักษณะตายตัวไม่ยืดหยุ่นอยู่เลย 

 นอกจากนี้ หากจะกล่าวถึงการรับมือกับภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินน้ัน ประเทศไทย 
ได้ยกเลิกกฎหมายเก่าคือ พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติ 
ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยผลของการประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งได้ก�าหนดให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีบทบาท 
ส�าคัญในการพัฒนากลไกการจัดการภัยพิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล อย่างไรก็ตาม กฎหมาย
ฉบับใหม่นี้ก็มุ ่งป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในประเทศเป็นหลัก โดยที่ยังไม่ค่อยมีมิติในด้าน 
การให้ความร่วมมือในทางระหว่างประเทศ ซึง่ในขณะน้ีมคีวามตกลงอาเซยีนว่าด้วยการจัดการภยัพบัิติ
และการตอบโต้สถานการณ์ฉกุเฉนิ (ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency 
Response : AADMER) ซึ่งมีผลใช้บังคับแล้ว ในความตกลงนี้มีการก�าหนดมาตรการหลายประการ 
เช่น การเฝ้าระวัง การเตือนภัย การป้องกัน การเตรียมความพร้อม การบูรณะฟื้นฟู การตั้ง National 
Focal Point ขึ้นมาเพื่อท�าหน้าท่ีประสานงานระหว่างประเทศ รวมทั้งการขอรับความช่วยเหลือ 
จากรัฐสมาชิกในกรณีที่รัฐภาคีอาเซียนไม่สามารถจัดการรับมือกับภัยพิบัติได้โดยล�าพัง เป็นต้น  
โดยความตกลงอาเซียน AADMER ได้ก�าหนดพันธกรณีให้รัฐภาคีด�าเนินมาตรการทางนิติบัญญัต ิ
เพื่ออนุวัติการพันธกรณีตามความตกลงนี้ด้วย นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศ
ของสหประชาชาติได้เริ่มด�าเนินการจัดท�าร่างอนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันบุคคลในยามที่เกิดภัยพิบัติ๕ 

เมื่อประมาณ ๓ ปีที่แล้ว ดังนั้น จึงเห็นควรพิจารณาศึกษาต่อไปว่าพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ นั้น มีความสอดคล้องกับความตกลงอาเซียน AADMER มากน้อยเพียงใด

ส�าหรับแนวทางการพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสากลนั้น ผมขอเสนอแนวทางให้
มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นในลักษณะเดียวกันกับคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายโดยแบ่งออกเป็น 
กลุม่สาขากฎหมายต่าง ๆ  เช่น กลุ่มกฎหมายการค้า กลุม่กฎหมายสิง่แวดล้อม กลุม่กฎหมายการแพทย์  
กลุ่มกฎหมายเทคโนโลยี เป็นต้น เพื่อศึกษาว่ากฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมีเร่ืองใด 
ทีส่มควรแก้ไขให้สอดคล้องกบัมาตรฐานระหว่างประเทศหรอืหลักสากลบ้าง ทัง้นี ้เพือ่ให้กฎหมายไทย 
มีความทนัสมัย สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นอันจะท�าให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท่ามกลาง
สังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามกระแสโลกาภิวัตน์ 

นอกจากน้ี แนวทางหนึ่งที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานของกฎหมายไทยให้พัฒนามากขึ้น 
ยงัสามารถอาศยักลไกของคณะกรรมการหรืออนุกรรมการทีม่หีน้าทีแ่ละอ�านาจเก่ียวกับการด�าเนนิงาน
ด้านประชาคมอาเซยีนซึง่มอียูห่ลายคณะ จึงสามารถใช้ช่องทางน้ีส�าหรบัศกึษากฎหมายของประเทศไทย
ว่ามีความสอดคล้องกับความตกลงหรือตราสารระหว่างประเทศในกรอบของประชาคมอาเซียน  
ได้มากน้อยเพียงใด

๕ 
Draft Article on the Protection of Persons in the Event of Disasters.
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จุลนิติ : บทสรุปส่งท้ายและข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

ศาสตราจารย์ ดร. ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช : กล่าวโดยสรุปแล้ว ผมมีความ
คิดเห็นว่า กระแสโลกปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และเกิดมาตรฐานหรือแนวปฏิบัติระดับ
ระหว่างประเทศมากมายครอบคลุมเกอืบทกุสาขา ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งการค้าระหว่างประเทศ สิง่แวดล้อม 
สิทธิมนุษยชน ความม่ันคง แรงงาน การท่องเที่ยว เทคโนโลยี การขนส่ง และสาขาอื่นอีกมากมาย 
ซึง่กฎหมายไทยจะต้องมคีวามทนัสมยัพร้อมรบัมือกบัความเปลีย่นแปลง อกีท้ังควรสอดคล้องกบัพนัธกรณี 
หรือมาตรฐานระหว่างประเทศด้วย ที่ผ่านมากฎหมายไทยมีความเป็นสากลมากขึ้น โดยเฉพาะ 
กฎหมายไทยที่อนุวัติการให้เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศภายใต้หนังสือสัญญากับต่างประเทศ 
ประเภทต่าง ๆ  ทีป่ระเทศไทยเข้าเป็นภาคี แต่ส�าหรบักฎหมายไทยท่ีมไิด้เป็นกฎหมายอนวุติัการหลายฉบบั 
ก็ยังไม่ทันสมัย ตลอดจนไม่สอดคล้องกับหลักสากลและความเปลี่ยนแปลงของโลก

 ดังนั้น ผมจึงขอเสนอแนะแนวทาง ๒ ประการ ได้แก่ 
 ประการที่ ๑ การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในด้านต่าง ๆ พึงมีความร่วมมือกัน 

ทกุภาคส่วนไม่ควรจ�ากดัเฉพาะหน่วยงานของรฐัเท่าน้ัน ทัง้น้ีในปัจจุบนั แนวคดิเรือ่งการให้ทกุภาคส่วน 
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจกลายเป็นกระแสหลัก กฎหมายหลายเรื่องจึงต้องอาศัย 
ความร่วมมือจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคมหรือผู ้ประกอบการด้วยจึงจะสัมฤทธิ์ผล เช่น
การประกอบธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน หากรัฐบาลจะแก้ไขกฎหมายเรื่องนี้ ควรต้องให้ผู้ประกอบการ 
และภาคประชาสังคมเข้ามามส่ีวนร่วมให้มากข้ึน หรอืเรือ่งการพฒันาการท่องเทีย่วทีย่ัง่ยนื ผูป้ระกอบการ 
และชมุชนท้องถิน่พงึได้เข้ามามส่ีวนร่วมในการบรหิารจัดการแหล่งท่องเทีย่วว่าจะบรหิารจัดการอย่างไร 
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 ประการที่ ๒  ควรมีการก�าหนดให้มีการศึกษาในเชิงทบทวนว่า พระราชบัญญัติและกฎหมาย
ล�าดับรองใดที่ล้าสมัย ไม่สอดคล้องกับหลักสากลหรือสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป เน่ืองจากสังคม 
มักเปลี่ยนแปลงเร็วกว่ากฎหมาย หรือในกรณีที่เป็นกฎหมายอนุวัติการหนังสือสัญญาหรือความตกลง
ระหว่างประเทศพึงมีการศึกษาว่า มีการอนุวัติการพันธกรณีครบถ้วนหรือไม่ หรือในหนังสือสัญญา
ฉบับนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร โดยอาจให้แต่ละหน่วยงานทบทวนกฎหมาย 
ที่ตนเองรับผิดชอบทุก ๕ ปี เพื่อให้กฎหมายไทยมีความทันสมัยและสอดคล้องกับหลักสากล 
หรือมาตรฐานระหว่างประเทศ ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ 

ท้ายทีส่ดุนี ้การปรบัปรุงกฎหมายไทยให้มคีวามสอดคล้องกับหลกัสากลหรอืมาตรฐานระหว่าง
ประเทศนั้นเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เพราะไทยเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโลก ประเด็นปัญหาต่าง ๆ  
ทกุวนันีไ้ม่ได้จ�ากดัเฉพาะอาณาเขตของรฐัใดรัฐหน่ึงแล้ว ปัญหาหลายอย่างกลายเป็นปัญหาทีไ่ร้พรมแดน 
ส่งผลกระทบเช่ือมโยงถงึกันหมดต้ังแต่ระดบัภมูภิาคจนถงึระดบัสากล เช่น ปัญหาการค้ามนษุย์ ผลกระทบ 
จากภาวะโลกร้อน ภยัคกุคามก่อการร้าย การละเมดิสทิธมินุษยชน สงครามการค้าเสร ีอาชญากรรมข้ามชาต ิ 
ภัยพิบัติธรรมชาติต่าง ๆ เป็นต้น ดังนั้น กฎหมายของแต่ละประเทศจึงควรค�านึงถึงหลักสากลหรือ
มาตรฐานระหว่างประเทศเพื่อให้กฎหมายภายในของรัฐสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหา รวมทั้ง
สามารถให้ความร่วมมือระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย 
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เมื่อวันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
อาคารทิปโก้ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

กองบรรณาธิการ
สำ นักกฎหมาย

อาจารย์ ดร. ธเนศ สุจารีกุล
อาจารย์ประจำาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต๑

“แนวทางการพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสากลตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ” 

จลุนิต ิ: เจตนารมณ์ หลักการ และความส�าคญั 
ของการที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
มาตรา ๒๕๘ ค. (๑) ทีไ่ด้ก�าหนดให้มกีารปฏริปูประเทศ 
ด้านกฎหมายโดยต้องพฒันากฎหมายให้สอดคล้อง 
กับหลักสากลว่ามีเจตนาอย่างไร

อ. ดร. ธเนศ สจุารกุีล : กฎหมายทกุประเภท 
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายระหว่างประเทศ หรือกฎหมาย 
ในประเทศ เช่น กฎหมายของประเทศต่าง ๆ  และกฎหมายไทย  
จะเกิดขึ้นหรือบัญญัติขึ้นเกือบทั้งสิ้นจะต ้องปรากฏ 
เจตนารมณ์อย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมักจะปรากฏในวรรค 
อารัมภบท๒ ของสนธิสัญญา หรือค�าปรารภ หรือหลักการ 
และเหตุผล หรือในตัวบทบัญญัติตามมาตราต่าง ๆ  
ของกฎหมายนั้น ๆ  

รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ 
ก็เช่นเดียวกัน เจตนารมณ์ปรากฏในค�าปรารภและ 
ในบทบัญญัติบางมาตรา  เช ่น ในส ่วนที่ เ ก่ียวกับ  
“หลกัสากล”ค�าปรารภของรฐัธรรมนูญฉบบันี ้มกีารกล่าวถึง 
การปฏิรูปประเทศโดยค�านึงถึง “หลักความสุจริต  
หลักสิทธิมนุษยชน และหลักธรรมาภิบาล อันจะท�าให้ 

๑ 
ส�าเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) (รัฐศาสตร์/กิจกรรม

เมืองหลวง) มหาวิทยาลัยดีทรอยท์ ประเทศสหรัฐอเมริกา นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) (กฎหมายเปรียบเทียบ) มหาวิทยาลัย 
จอร์จวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) (เกียรตินิยมสูงสุด) (กฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมาย
เปรียบเทียบ) มหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (S.J.D.) มหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตัน 
ประเทศสหรัฐอเมริกา. 

๒ 
Preambles.
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๓ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๘ ค. บัญญัติว่า

 “มาตรา ๒๕๘ ค. ด้านกฎหมาย  
 (๑) มีกลไกให้ด�าเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันประกาศใช้ 

รัฐธรรมนูญนี้ให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๗๗ และพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักสากล โดยให้มีการใช้ระบบอนุญาต และระบบ
การด�าเนินการโดยคณะกรรมการเพียงเท่าที่จ�าเป็นเพื่อให้การท�างานเกิดความคล่องตัว โดยมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และไม่สร้างภาระ
แก่ประชาชนเกินความจ�าเป็น เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 (๒) ปฏิรูประบบการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชากฎหมายเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายให้เป็นผู้มี 
ความรอบรู้ มีนิติทัศนะ และยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมาย 

 (๓) พัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมายของรัฐโดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลกฎหมายได้สะดวก  
และสามารถเข้าใจเนื้อหาสาระของกฎหมายได้ง่าย 

 (๔) จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท�าและเสนอร่างกฎหมาย”.
๔ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ บัญญัติว่า 
 “มาตรา ๗๗ รฐัพงึจดัให้มกีฎหมายเพยีงเท่าทีจ่�าเป็น และยกเลกิหรอืปรับปรงุกฎหมายทีห่มดความจ�าเป็นหรอืไม่สอดคล้อง 

กบัสภาพการณ์ หรอืทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการด�ารงชวีติหรอืการประกอบอาชพีโดยไม่ชกัช้าเพ่ือไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน และด�าเนนิการ 
ให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง

 ก่อนการตรากฎหมายทกุฉบบั รัฐพงึจดัให้มกีารรบัฟังความคดิเหน็ของผูเ้กีย่วข้อง วเิคราะห์ผลกระทบทีอ่าจเกิดขึน้จากกฎหมาย 
อย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทัง้เปิดเผยผลการรบัฟังความคดิเหน็และการวเิคราะห์นัน้ต่อประชาชน และน�ามาประกอบการพิจารณา 
ในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมายทุกรอบ
ระยะเวลาที่ก�าหนด โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสม 
กับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป

 รัฐพึงใช้ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จ�าเป็น พึงก�าหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจ 
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐและระยะเวลาในการด�าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายให้ชัดเจน และพึงก�าหนดโทษอาญา
เฉพาะความผิดร้ายแรง”. 

สามารถขับเคลื่อนประเทศให้พัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างเป็นขั้นตอนจนเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง  
และยั่งยืน ทั้งในทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมตามระบอบประชาธิปไตยอันม ี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”

ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ มาตรา ๒๕๘ ค (๑)๓ ได้ก�าหนดหลักการไว้ด้วยว่า รัฐต้องจัดให้มี  
(๑) กลไกในการปรับปรุงกฎหมายซึ่งมีมาก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ให้สอดคล้องกับ 
หลักการตามมาตรา ๗๗๔ และหลักสากล (๒) การปฏิรูประบบการเรียนการสอนและการอบรม
วิชากฎหมายเพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายเป็นผู้ที่มีความรอบรู้และมีคุณธรรมและจริยธรรม 
ของนกักฎหมาย  (๓) การพฒันาฐานข้อมลูทางกฎหมายของรฐัโดยใช้เทคโนโลยต่ีาง ๆ  เพือ่ให้ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลกฎหมายได้สะดวก 

ในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรา ๒๕๘ ค (๓) คือการพัฒนาระบบข้อมูลกฎหมาย ปัจจุบัน ส�านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ได้จัดท�าเว็บไซต์ข้อมูลกฎหมายของประเทศสมาชิกอาเซียน (asean-law.senate.
go.th) ขึ้นแล้ว และปัจจุบัน ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น 
๒ คณะ คือ (๑) คณะอนุกรรมการจัดท�าข้อมูลความตกลง สนธิสัญญา และกระทู้ถามด้านประชาคม
อาเซยีน และ (๒) คณะอนกุรรมการจัดท�ากฎหมายเปรียบเทยีบด้านประชาคมอาเซียน เพ่ือจัดท�าข้อมลู
และเว็บไซต์ทีเ่กีย่วกบัตราสารอาเซียนและกฎหมายภายในของประเทศสมาชกิ ทัง้น้ี เพือ่เป็นประโยชน์
ต่อการท�างานของรัฐสภา และเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลของประชาชน
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ในส่วนที่เก่ียวกับมาตรา ๒๕๗ ค (๑) คือการปรับปรุงกฎหมายซ่ึงมีมาก่อนวันประกาศใช้ 
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๗๗ และหลักสากล ประเด็นส�าคัญ 
ที่จะต้องพิจารณาประการหนึ่งคือ “อะไรคือหลักสากล” ในประเด็นนี้ เท่าที่ข้าพเจ้าทราบ ยังไม่มี
การตีความที่เป็นบรรทัดฐานแน่นอน แต่ในความเห็นส่วนตัว ข้าพเจ้าเห็นว่าหลักสากลคือ หลักที่ 
นานาอารยประเทศยอมรับนับถือและปฏิบัติตามทุกประเทศ หรือเกือบทุกประเทศ ทั้งในแง่กฎหมาย
และการด�าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เช่น การทูต ซึ่งรายละเอียดจะได้กล่าวถึงต่อไป

ในส่วนที่เก่ียวกับหลักสากลน้ี มีประเด็นเกี่ยวเนื่องที่จะต้องวิเคราะห์ให้กระจ่างก็คือ เหตุใด
ประเทศไทยจะต้องพัฒนากฎหมายไทยให้สอดคล้องกับหลักสากล ซ่ึงข้าพเจ้าเห็นว่า สาเหตุส�าคัญ
ที่ท�าให้ประเทศไทยจะต้องพัฒนากฎหมายไทยให้สอดคล้องกับหลักสากล ก็เพราะว่าประเทศไทย 
เป็นส่วนหนึ่งของ (๑) ประชาคมระหว่างประเทศ (international community) ซึ่งเป็นชุมชนของโลก
ที่ใหญ่ที่สุด เพราะประกอบด้วยรัฐในความหมายของกฎหมายระหว่างประเทศ๕ ทั้งในแง่กฎหมาย๖ 

และในแง่ของความเป็นจริง๗  (๒) องค์การสหประชาชาติ ซึ่งมีรัฐเกือบทุกรัฐในโลกเป็นสมาชิก  
(๓) อาเซียน ซึ่งประกอบด้วยรัฐในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นสมาชิก ปัจจุบันถือได้ว่า 
อาเซียนมีสถานะเป็นองค์การระหว่างประเทศในระดับภูมิภาค และ (๔) ความตกลงทวิภาคี (bilateral 
agreements) ที่ประเทศไทยเป็นภาคี 

ดังนั้น ประเทศไทยจึงมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่เกิดจาก 
ข้อเท็จจริงหรือสถาบันดังกล่าวข้างต้น กล่าวคือ (๑) ประชาคมระหว่างประเทศ (กฎหมายระหว่าง
ประเทศท่ัวไป โดยเฉพาะอย่างย่ิงกฎหมายระหว่างประเทศจารตีประเพณี (customary international 
law) (๒) องค์การสหประชาชาติ (บทบัญญัติต่าง ๆ ในกฎบัตรสหประชาชาติ และสนธิสัญญาต่าง ๆ 
ที่ท�าขึ้นในกรอบสหประชาชาติ) ตราสารอาเซียนต่าง ๆ (เช่น ASEAN Charter, ASEAN Trade in 
Goods Agreement : ATIGA๘ และ ASEAN Comprehensive Investment Agreement : ACIA๙)  
และ (๓) พันธกรณีตามสนธิสัญญาทวิภาคีต่าง ๆ ที่ประเทศไทยท�ากับต่างประเทศ เช่น สนธิสัญญา 
ส่งผู้ร้ายข้ามแดน (extradition treaties) สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน 
ต่างประเทศ (bilateral investment treaties หรือ BITS) ฯลฯ

ดงันัน้ จึงอาจเกิดประเดน็ทางกฎหมายข้ึนได้ว่า “หลกัสากล” ตามรฐัธรรมนญูฯ มาตรา ๒๕๗ ค  
(๑) ครอบคลุมหลักกฎหมายเท่านั้น หรือหลักปฏิบัติอื่น ๆ ซึ่งไม่ถึงขั้นเป็นหลักกฎหมาย และ  
(๒) หากครอบคลุมแต่เฉพาะหลักกฎหมาย เป็นหลักกฎหมายในระดับใด ระดับประชาคมระหว่าง
ประเทศ ระดับองค์การสหประชาชาติ ระดับอาเซียน หรือระดับสนธิสัญญาทวิภาคี

๕ 
ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ รัฐได้แก่สิ่งที่ประกอบด้วย (๑) ดินแดน (๒) ประชากร และ (๓) รัฐบาลที่มีอ�านาจ

อธิปไตย ซึ่งอาจได้รับการรับรอง (de jure states) และไม่ได้รับการรับรอง (de facto states). 
๖ 

รัฐซ่ึงได้รับการรับรองจากรัฐอ่ืน ๆ เป็นส่วนใหญ่.
๗ 

รัฐซึ่งเข้าอยู่ในองค์ประกอบของความเป็นรัฐตามกฎหมายระหว่างประเทศ เป็นรัฐตามความเป็นจริง (de facto states) 
เพียงแต่ไม่ได้รับการรับรองรัฐอ่ืน ๆ เป็นจ�านวนมาก.

๘
 ASEAN Trade in Goods Agreement (2009).

๙
 ASEAN Comprehensive Investment Agreement (2009).
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หากพิจารณาแล้วเห็นว่า “หลักสากล” คือหลักกฎหมายเท่านั้น ข้อพิจารณาเบื้องต้น 
ทีจ่�าเป็นกค็อื ข้อ ๓๘ ของ “ธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ” (Statute of the International 
Court of Justice หรือ ICJ Statute)๑๐  ซึ่งเป็นที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศ และ “หลักสากล” 
ดังได้กล่าวมาแล้ว ข้อ ๓๘ นี้ มีสาระส�าคัญว่า กฎหมายที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศจะต้องใช้ 
ในการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ ได้แก่ (๑) จารีตประเพณีระหว่างประเทศ (๒) สนธิสัญญา  
ทัง้ทวิภาค ีและพหภุาค ี(๓) หลกักฎหมายทัว่ไปซึง่เป็นทีย่อมรบัของนานาอารยชาต ิ(๔) ค�าพพิากษาของศาล  
และ (๕) ค�าสอนของนักนิติศาสตร์ซึ่งมีงานเขียนและเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสูงสุดของนานาชาติ 

ประเดน็ต่อมาทีจ่ะต้องพจิารณากค็อื กฎหมายระหว่างประเทศ ซึง่เป็นทีม่าของ “หลกัสากล”  
จะเข้ามาใช้บังคับในประเทศไทยได้อย่างไร 

ในประเด็นนี้ ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีลักษณะระบบคู่ (dualism) กล่าวคือ กฎหมาย 
ระหว่างประเทศจะไม่สามารถใช้บังคบักบัประชาชนไทยได้โดยตรง จะต้องมกีฎหมายไทยมาอนวุตักิาร 
ให้เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศเสียก่อน 

ด้วยเหตนุี ้รฐัธรรมนญูไทยเกือบทกุฉบบัจึงมบีทบญัญติัทีเ่ก่ียวกับเรือ่งของความสัมพนัธ์ระหว่าง
กฎหมายระหว่างประเทศกบักฎหมายภายใน เช่น รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐  
ได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๒๔ วรรคสอง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  

๑๐
 ICJ Statute Article 38 provides that 

  “1. The Court, whose function is to decide in accordance with international law such disputes as are 
submitted to it, shall apply: 

   a. international conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognized 
by the contesting states; 

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

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

if the parties agree thereto”.
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“แนวทางการพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสากลตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ” 

ได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๙๐ และรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๗๘๑๑ ซึ่งทั้งหมด 
มหีลักการทัว่ไปว่า พระมหากษตัรย์ิทรงไว้ซึง่พระราชอ�านาจในการท�าหนังสอืสญัญาสนัตภิาพ สญัญาสงบศกึ 
หรอืสญัญาอืน่กบันานาประเทศหรอืองค์การระหว่างประเทศ และพระมหากษัตรย์ิใช้พระราชอ�านาจนัน้ 
ผ่านทางคณะรัฐมนตรี

ทั้งนี้ บทบัญญัติในมาตราต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ใช้ค�าว่า “หนังสือสัญญา” ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญ
ได้เคยตีความเป็นบรรทัดฐานแล้วว่า คือ “สนธิสัญญา” นั้นเอง 

สนธิสัญญาก็คือ ความตกลงระหว่างรัฐกับรัฐ หรือระหว่างรัฐกับองค์การระหว่างประเทศ 
หรือระหว่างองค์การระหว่างประเทศด้วยกนั เป็นลายลกัษณ์อกัษร และอยูภ่ายใต้บงัคบัของกฎหมาย
ระหว่างประเทศ ความตกลงใดทีม่อีงค์ประกอบครบตามท่ีกล่าวมาน้ีถอืเป็นสนธสิญัญาท้ังหมด ท้ังน้ี  
ไม่ว่าจะใช้ชือ่อะไร เช่น “convention” “treaty” “agreement” “arrangement” “memorandum  
of understanding” “MOU”“accord” หรือชื่ออื่น ๆ ชื่อมีความส�าคัญน้อยกว่าองค์ประกอบ

มาตรา ๑๗๘ นี้ อยู่ในหมวดคณะรัฐมนตรี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคณะรัฐมนตรีมีอ�านาจในการท�า 
หนังสือสัญญา อย่างไรก็ดี ตามความในมาตรา ๑๗๘ นี้ การท�าสนธิสัญญาบางประเภท คณะรัฐมนตร ี
จะสามารถท�าได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นจากรัฐสภาก่อน กล่าวคือ 

(๑)  หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของไทย 
(๒)  หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย 

หรือมีเขตอ�านาจตามหนังสือสัญญา หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ  
(๓)  หนังสือสัญญาที่จะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา๑๒ 

(๔)  หนังสือสัญญาอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้า 
หรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง 

๑๑
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๗๘ บัญญัติว่า

  “มาตรา ๑๗๘ พระมหากษตัรย์ิทรงไว้ซึง่พระราชอ�านาจในการท�าหนงัสอืสญัญาสนัตภิาพ สญัญาสงบศกึ และสญัญาอืน่ 
กับนานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศ 

  หนังสือสัญญาใดมบีทเปล่ียนแปลงอาณาเขตไทย หรอืเขตพืน้ทีน่อกอาณาเขตซึง่ประเทศไทยมสีทิธอิธปิไตยหรอืมเีขตอ�านาจ 
ตามหนงัสอืสญัญาหรอืตามกฎหมายระหว่างประเทศหรอืจะต้องออกพระราชบญัญตัเิพือ่ให้การเป็นไปตามหนงัสอืสญัญา และหนงัสอื
สัญญาอื่นท่ีอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้าหรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง ต้องได้รับ 
ความเห็นชอบของรฐัสภา ในการนี ้รฐัสภาต้องพจิารณาให้แล้วเสรจ็ภายในหกสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ด้รบัเรือ่ง หากรฐัสภาพจิารณาไม่แล้วเสรจ็ 
ภายในก�าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบ 

  หนังสือสัญญาอื่นท่ีอาจมีผลกระทบต่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้า หรือการลงทุนของประเทศ 
อย่างกว้างขวางตามวรรคสอง ได้แก่ หนังสือสัญญาเกี่ยวกับการค้าเสรี เขตศุลกากรร่วมหรือการให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  หรือท�าให้
ประเทศต้องสูญเสียสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมด หรือบางส่วน หรือหนังสือสัญญาอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ   

  ให้มีกฎหมายก�าหนดวิธีการที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและได้รับการเยียวยาที่จ�าเป็น  
อันเกิดจากผลกระทบของการท�าหนังสือสัญญาตามวรรคสามด้วย 

  เมื่อมีปัญหาว่าหนังสือสัญญาใดเป็นกรณีตามวรรคสองหรือวรรคสามหรือไม่ คณะรัฐมนตรีจะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยก็ได้ ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค�าขอ”.

๑๒ 
ซึง่แต่เดิมในรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๒๔ วรรคสอง เรยีกเขตอ�านาจของรฐั ซ่ึงคน 

กจ็ะตีความว่าเขตอ�านาจของรฐัคอือะไร แต่จริง ๆ  แล้วผูท้ีร่่างมาตรา ๒๒๔ วรรคสอง เจตนาต้องการทีจ่ะให้ครอบคลมุถงึสทิธอิธปิไตย 
หรอืเขาเรยีกว่า (sovereign rights) ของไทยในเขตเศรษฐกจิจ�าเพาะซึง่เป็นหลกักฎหมายระหว่างประเทศ ดงันัน้ รฐัธรรมนญูปี ๒๕๕๐  
และรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ จึงได้บัญญัติให้ชัดเจนว่าหมายถึงพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย หรือ sovereign rights 
หรือมีเขตอ�านาจตามหนังสือสัญญา.
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บทบญัญตัมิาตรา ๑๗๘ นี ้แสดงให้เหน็ว่าประเทศไทยใช้ระบบคู ่(dualism) กล่าวคอื หลกัการ 
ในการท�าสนธิสัญญาของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญไทยเกือบทุกฉบับที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้ที่มี
อ�านาจในการท�าสนธิสัญญาคือ พระมหากษัตริย์ ซึ่งพระองค์ทรงใช้อ�านาจนั้นทางคณะรัฐมนตรี  
แต่ในทางปฏิบัติ คณะรัฐมนตรีมักจะมอบหมายให้มีคณะบุคคลไปท�าการเจรจาตกลงท�าสนธิสัญญา๑๓   
ซึ่งเม่ือสามารถตกลงท�าสนธิสัญญากันได้แล้ว๑๔  ขั้นตอนต่อไปคือการแสดงเจตนาผูกพันตาม 
สนธิสัญญาน้ัน๑๕ ซึ่งสนธิสัญญาบางฉบับ ในทันที่ที่ผู้ท�าการเจรจาลงนามสนธิสัญญา สนธิสัญญาน้ัน 
มีผลใช้บังคับกับประเทศไทยเลย ในกรณีเช่นนี้ก ่อนจะลงนาม ผู ้ที่ท�าการเจรจาจะต้องเสนอ 
สนธิสัญญานั้นให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน และหากสนธิสัญญาน้ันเข้าข่าย 
สนธิสัญญา ๔ ประเภทดังกล่าวข้างต้น คณะรัฐมนตรีจะต้องเสนอสนธิสัญญาน้ันต่อรัฐสภาเพื่อขอ 
ความเห็นชอบด้วย ก่อนที่จะแสดงเจตนาผูกพันตามสนธิสัญญา แต่สนธิสัญญาส่วนใหญ่จะมีลักษณะ
เป็นการลงนามโดยมีเงื่อนไขว่าการลงนามนั้นจะไม่มีผลผูกพันจนกว่าคณะรัฐมนตรี/และรัฐสภา 
ให้ความเห็นชอบแล้ว แล้วแต่กรณี ในกรณทีีร่ฐัสภาต้องให้ความเหน็ชอบด้วย รฐัสภาจะต้องด�าเนนิการ
ให้เสร็จภายใน ๖๐ วัน ถ้าไม่แล้วเสร็จ มาตรา ๑๗๘ ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบ

ในกรณีที่คณะรัฐมนตรี/และรัฐสภาเห็นชอบ กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมสนธิสัญญา 
และกฎหมาย จะเป็นผู้จัดท�าและส่งสัตยาบันสาร๑๖  ต่อรัฐผู้เก็บรักษาสนธิสัญญา๑๗ ต่อไป 

๑๓ 
Negotiation, see Vienna Convention on the Law of Treaties (1969) (VCLT) Articles 7-8.

๑๔ 
Conclusion, see VCLT Articles 9-10.

๑๕ 
NExpression of the consent to be bound, see VCLT Articles 11-17.

๑๖ 
Instrument of ratification, see VCLT Article 16. 

๑๗ 
Depository, see VCLT Article 16. 
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ในส่วนที่เกี่ยวกับ “หลักสากล” น้ัน ข้าพเจ้าเห็นว่า “หนังสือสัญญาอ่ืนที่อาจมีผลกระทบ 
ต่อความมัน่คงทางเศรษฐกจิ สงัคม  หรอืการค้าหรอืการลงทนุของประเทศอย่างกว้างขวาง”  ซ่ึงบญัญตัิ
เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง น่าจะ 
มีผลในทางปฏบัิตค่ิอนข้างมากว่า อะไรคอื “ความมัน่คง” อะไรคอื “กว้างขวาง” อะไรคอืเกณฑ์ในการวัด 
“ความมัน่คง” และ “กว้างขวาง” อะไรคอื “หลกัสากล” ในด้านเศรษฐกิจ สงัคม การค้า และการลงทนุ

อนึ่ง แม้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มาตรา ๑๗๘ วรรคสาม จะบัญญัติว่า “หนังสือสัญญาอื่น 
ที่อาจมีผลกระทบต่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้าหรือการลงทุนของประเทศ 
อย่างกว้างขวางตามวรรคสอง ได้แก่ หนังสือสัญญาเกี่ยวกับการค้าเสรี เขตศุลกากรร่วม หรือการให้ใช ้
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือท�าให้ประเทศต้องสูญเสียสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดหรือบางส่วน  
หรือหนังสือสัญญาอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ” แต่ถ้อยค�าบางค�าก็กว้างมาก เช่น “การค้าเสรี”  
“การให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ” และ “การท�าให้ประเทศต้องสูญเสียสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติ”

ในประเด็นของถ้อยค�าดังกล่าวข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ามีข้อสังเกตบางประการว่า รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๗๘ วรรคสอง ใช้ค�าว่า “การค้าเสรี” ซึ่งข้าพเจ้า 
เห็นว่า อาจมีความหมายรวมถึงหลักของการค้าเสรีทั้งปวง เช่น การเปิดตลาด๑๘ การห้ามไม่ให้ 
เลือกปฏิบัติ๑๙ การอ�านวยความสะดวกทางการค้า๒๐ ซ่ึงต่างจาก “เขตการค้าเสรี” ซึ่งมีความหมาย 
แคบกว่ามาก๒๑ ความหมายที่แท้จริงของถ้อยค�าเหล่านี้ คงต้องรอให้มีการตีความโดยผู้มีอ�านาจต่อไป 

๑๘ 
Market access อาท ิการลดเลกิอตัราภาษศีลุกากร ด ูGeneral Agreement on Tariffs and Trade (GATT) Articles II  

and XXVIII และ General Agreement on Trade in Services (GATS) Articles XVI, XIX, XX, and XXI.
๑๙ 

Non-discrimination เช่น การให้ผลปฏบิตัเิยีย่งชาตทิีไ่ด้รบัอนุเคราะห์ยิง่ (Most Favoured Nation Treatment : MFN) 
และการให้ผลปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment: NT) ดู General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) Articles I  
and III และ General Agreement on Trade in Services (GATS) Article II and XVII.

๒๐ 
Trade facilitation เช่น การผ่อนปรนระเบียบพิธีศุลกากร ดู GATT Article V (Freedom of Transit).

๒๑ 
หลักเกณฑ์ของเขตการค้าเสรีปรากฏใน GATT Article XXIV: 8 (b), 4, และ 5 (b)  ซึ่งก�าหนดว่า 

  “4. The contracting parties recognize the desirability of increasing freedom of trade by the development, 
through voluntary agreements, of closer integration between the economies of the countries parties to such agreements.  
They also recognize that the purpose of a customs union or of a free-trade area should be to facilitate trade between  
the constituent territories and not to raise barriers to the trade of other contracting parties with such territories.

   5. Accordingly, the provisions of this Agreement shall not prevent, as between the territories of contracting 
parties, the formation of a customs union or of a free-trade area or the adoption of an interim agreement necessary  
for the formation of a customs union or of a free-trade area;  Provided that:

   (b)  with respect to a free-trade area, or an interim agreement leading to the formation of a free-trade area,  
the duties and other regulations of commerce maintained in each of the constituent territories and applicable at the 
formation of such free trade area or the adoption of such interim agreement to the trade of contracting parties not included 
in such area or not parties to such agreement shall not be higher or more restrictive than the corresponding duties and 
other regulations of commerce existing in the same constituent territories prior to the formation of the free-trade area,  
or interim agreement as the case may be;  and...

   8. For the purposes of this Agreement: 
   (b)  A free-trade area shall be understood to mean a group of two or more customs territories in which the duties  

and other restrictive regulations of commerce (except, where necessary, those permitted under Articles XI, XII, XIII, XIV, 
XV and XX) are eliminated on substantially all the trade between the constituent territories in products originating  
in such territories”. 
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 ในส่วนทีเ่กีย่วกบั “การให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ” ซึง่อาจรวมถงึ “การท�าให้ประเทศต้องสญูเสยี 
สิทธิในทรัพยากรธรรมชาติ” อาจรวมถึงการท�า “สัญญาสัมปทาน”๒๒ ซึ่งมักจะเกี่ยวกับการส�ารวจ 
และแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งในอดีตที่ผ่านมามีปัญหาในหลายประเด็น กล่าวคือ

 ๑. สัญญาสัมปทาน ซึ่งคู ่สัญญาคือนักลงทุนต่างประเทศ๒๓ กับรัฐผู ้รับการลงทุน๒๔  
เป็น “สนธิสัญญา” ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ และอยู่ภายใต้บังคับของ  
“อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ”๒๕ หรือ “ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ” หรือเป็น “สัญญา”๒๖  
ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายในประเทศ๒๗ และอยู่ภายใต้เขตอ�านาจของศาลในประเทศ ทั้งนี้ 
เนื่องจากเมื่อมองในแง่ของคู่สัญญาแล้ว สัญญาสัมปทานจะเป็นสนธิสัญญาก็ไม่ใช่ (เพราะคู่สัญญา 
ไม่ใช่ระหว่างรฐักบัรฐั หรอืรฐักบัองค์การระหว่างประเทศ หรอืระหว่างองค์การระหว่างประเทศด้วยกนั)  
จะเป็นสัญญาก็ไม่เชิง (เพราะคู่สัญญาไม่ใช่ระหว่างบุคคลกับบุคคล หรือระหว่างบุคคลกับนิติบุคคล  
หรือระหว่างนิติบุคคลกับนิติบุคคล) 

 ๒. ด้วยเหตุดังกล่าว “หลักสากล” เก่ียวกับสัญญาสัมปทาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเวนคืน
ทรัพย์สินของนักลงทุนต่างประเทศไปเป็นของรัฐ๒๘  ในสายตาของนักลงทุนต่างประเทศ และประเทศ 
ที่นักลงทุนมีสัญชาติ๒๙ กับรัฐผู้รับการลงทุนจึงต่างกัน กล่าวคือ นักลงทุนต่างประเทศ และประเทศ 
ที่นักลงทุนมีสัญชาติ มักจะมองว่าสัญญาสัมปทานเป็นสนธิสัญญา ทั้งน้ี เพราะต้องการให้สัญญา
สมัปทานอยูภ่ายใต้บงัคบัของกฎหมายระหว่างประเทศ และอยูภ่ายใต้เขตอ�านาจของอนุญาโตตลุาการ
ระหว่างประเทศ หรือศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ในขณะที่รัฐผู้รับการลงทุน มักจะมองว่าสัญญา 
สัมปทานเป็นสัญญา ทั้งนี้  เพราะต้องการให้สัญญาสัมปทานอยู ่ภายใต้บังคับของกฎหมาย 
ภายในประเทศ และอยู่ภายใต้เขตอ�านาจของศาลในประเทศ

 ๓. ในส่วนทีเ่กีย่วกบัการเวนคนืทรพัย์สนิของนกัลงทนุต่างประเทศไปเป็นของรฐั ทัง้ (๑) นกัลงทนุ 
ต่างประเทศกับประเทศที่นักลงทุนมีสัญชาติฝ่ายหน่ึง และ (๒) รัฐผู ้รับการลงทุนอีกฝ่ายหนึ่ง 
ต่างฝ่ายต่างอ้างว่าม ี“หลักสากล” ก�ากบัอยู ่กล่าวคอื ฝ่ายที ่๑ เหน็ว่ารฐัผูร้บัการลงทนุจะต้องคุม้ครอง 
การลงทุนอย่างยุติธรรมและสม�่าเสมอ๓๐ และไม่สามารถที่จะเวนคืนทรัพย์สินของนักลงทุน 
ไปเป็นของรฐัได้ เว้นแต่เพื่อประโยชน์สาธารณะ (public purpose) และโดยมีค่าทดแทนท่ียุติธรรม  
(just compensation) ซึง่ได้แก่ ค่าทดแทนทีจ่่ายโดยพลนั (prompt) ในราคาตลาดท่ีสงูสดุ (adequate) 
และในสกลุเงินทีป่รวิรรตไปเป็นสกลุอ่ืนได้โดยเสรี (effective) ในขณะทีฝ่่ายที ่๒ เหน็ว่า ไม่มหีลกัสากล 

๒๒ 
Concessional agreement. 

๒๓ 
Foreign investors.

๒๔ 
Host states. 

๒๕ 
International arbitration.

๒๖ 
Contract.

๒๗ 
อาทิ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๙ บัญญัติว่า 

 “มาตรา ๑๔๙ นิติกรรม หมายความว่า การใด ๆ อันท�าลงโดยชอบด้วยกฎหมาย และด้วยใจสมัคร มุ่งโดยตรง 
ต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล เพื่อจะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ”. 

๒๘ 
Expropriation and nationalization.

๒๙ 
Home states.

๓๐ 
Fair and constant protection.
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ตามที่ฝ่ายที่ ๑ อ้าง หากจะมี “หลักสากล” ในเรื่องนี้ “หลักสากล” นั้น ได้แก่หลัก “การให้ผลปฏิบัติ
เยี่ยงคนชาติ” (national treatment) กล่าวคือ รัฐผู้รับการลงทุนปฏิบัติต่อคนชาติของตนอย่างไร  
นักลงทุนต่างประเทศก็จะได้รับการปฏิบัติต่อเช่นเดียวกัน๓๑ 

ดงันัน้ “หลกัสากล” ในเรือ่งนี ้จงึไม่เป็นเอกภาพ ขาดความแน่นอน และด้วยเหตนุัน้ การปฏิบติั 
ให้เป็นไปตาม “หลักสากล” ในเรือ่งนี ้จึงขึน้อยู่กับทรรศนะและนโยบายของรฐัท่ีเก่ียวข้องเป็นส�าคญั

 จุลนิติ : หลักสากลในฐานะที่เป็นหลักการส�าคัญส�าหรับการพัฒนากฎหมาย 
มีที่มา รูปแบบ และผลทางกฎหมายระหว่างประเทศเป็นอย่างไร

 อ. ดร. ธเนศ สจุารกีลุ : ดงัทีไ่ด้กล่าวมาแล้วว่า “หลกัสากล” มทีีม่าจากหลายแหล่ง อาทิ  
(๑) กฎหมายระหว่างประเทศจารตีประเพณ ี๓๒ (๒) สนธสิญัญา๓๓ ท้ังทวภิาค ีและพหภุาค ี(๓) หลกักฎหมาย 
ทั่วไปซึ่งเป็นที่ยอมรับของนานาอารยชาติ (๔) ค�าพิพากษาของศาล และ (๕) ค�าสอนของนักนิติศาสตร์
ซึ่งมีงานเขียนและเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสูงสุดของนานาชาติ  

ด้วยเหตุของที่มาซึ่งแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น 
ดังน้ัน ผลทางกฎหมายของ “หลกัสากล” จึงแตกต่างกนั 
ทั้งในระดับและขอบเขตของความผูกพันด้วย ดังนี้

(๑) ผูกพันในระดับโลก ในทุกประเทศ 
ในประชาคมระหว่างประเทศ ซึง่เป็นผลมาจากกฎหมาย 
ระหว่างประเทศจารีตประเพณี ทั้งน้ี โดยไม่จ�าเป็น 
ที่จะต้องแสดงเจตนาเข้าผูกพันหรือไม่ เช่น การห้าม 
ฆ่าล้างเผ่าพนัธ์ุ การห้ามเอาคนลงเป็นทาส การค้ามนษุย์  
การห้ามทรมาน การเคารพต่อเสรีภาพในการเดินเรือ
และในการจับปลาในท้องทะเลหลวง 

อนึ่ง ในปัจจุบัน รัฐต่าง ๆ เกือบทุกรัฐ ยอมรับว่า สิทธิและเสรีภาพต่าง ๆ ตามที่ก�าหนดไว้ใน 
“ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน” (Universal Declaration of Human Rights: UDHR)๓๔  

๓๑ 
"หลักสากลของฝ่ายที่ ๑ สืบเน่ืองมาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาชื่อ “Hull” จึงเป็น 

ทีรู่จ้กักนัในนามของ “Hull’s Rule” ส่วนหลกัสากลของฝ่ายที ่๒ สบืเนือ่งมาจากนกันติศิาสตร์ชาวอาร์เจนตนิา ชือ่ Dr. Carlos Calvo  
จึงเป็นที่รู้จักกันในนามของ “Calvo Doctrine”.

๓๒ 
Customary international law คอื กฎหมายระหว่างประเทศอนัเป็นทีย่อมรบัเป็นสากลในประชาคมระหว่างประเทศ 

ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเพียงทางปฏิบัติของรัฐ (practices of states) ซึ่งปฏิบัติสืบเนื่องกันมาด้วยความรู้สึกว่าเป็นกฎหมาย 
(opinion juris sive necessitatis หรือ sense of legal obligation).

๓๓ 
Treaty ซึ่งตาม Vienna Convention on the Law of Treaties (1969) : VCLT ได้ให้นิยามไว้ใน Article 2: 1 (a) 

ว่า ““treaty” means an international agreement concluded between States in written form and governed by 
international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever 
its particular designation;”.

๓๔ 
Universal Declaration of Human Rights (1948)(UDHR); the Declaration was proclaimed by   

the United Nations General Assembly in Paris on 10 December 1948 (General Assembly Resolution 217 A)  
as a common standard of achievements for all peoples and all nations, https://www.un.org/en/universal-
declaration-human-rights/.
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ก็มีลักษณะเป็นกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศด้วย๓๕ เพราะแม้ว่าปฏิญญานี้ จะเป็นเพียง 
ข้อมตขิองสมชัชาสหประชาชาติ๓๖ ทีม่ผีลเป็นเพยีงแค่ค�าแนะน�า (Recommendation) ซึง่ไม่ผกูมดัรฐั  
แต่ปฏิญญานี้ ได้รับการยอมรับนับถือและปฏิบัติตามโดยรัฐต่าง ๆ เกือบทั่วโลก รัฐเหล่านี้น�าสิทธิ 
และเสรีภาพตามปฏิญญานี้ไปบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญของตน ดังนั้น จึงควรนับเป็นทางปฏิบัติของรัฐ 
ซึง่ปฏบิตัสิืบเนื่องกันมา ด้วยความรู้สึกว่าเป็นกฎหมาย เข้าองค์ประกอบของกฎหมายระหว่างประเทศ
จารีตประเพณี๓๗ อนึ่ง ปฏิญญานี้ยังกล่าวในวรรคอารัมภบทถึงสิทธิมนุษยชน๓๘ ในท�านองเดียวกับ  
มาตรา ๕๕๓๙ และ ๕๖๔๐ ของกฎบัตรสหประชาชาติ ซึ่งมีสาระส�าคัญก�าหนดว่า ประเทศสมาชิก
สหประชาชาติมีพันธกรณีที่จะต้องส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน พันธกรณีนี้เป็นพันธกรณี 
ตามสนธิสัญญา 

นอกจากนี้ บทบัญญัติและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ตามที่ปรากฏใน “อนุสัญญาว่าด้วยกฎหมาย 
สนธสิญัญา” (Vienna Convention on the Law of Treaties)๔๑ และ “อนุสัญญากรุงเวียนนา
ว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต” (Vienna Convention on Diplomatic Relations)๔๒ ก็นับว่า 
เป็นหลักกฎหมายระหว่างประเทศจารตีประเพณเีช่นเดยีวกนั ประเทศไทยไม่เคยเข้าเป็นภาคใีนอนสุญัญา
ทั้งสองฉบับนี้ แต่ประเทศไทยเคารพและถือปฏิบัติตามบทบัญญัติและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ตามที่ปรากฏ 
ในอนุสัญญาทั้งสองนี้ ในฐานะที่เป็นประมวลกฎหมายระหว่างประเทศจารีตประเพณี

(๒) ผูกพันในระดับอาเซียน๔๓ ในทุกประเทศสมาชิกอาเซียน อาทิ “ปฏิญญาสิทธิมนุษยชน 
อาเซียน” (ASEAN Human Rights Declaration : AHDR)๔๔ ปฏิญญาฉบับน้ียืนยันว่า สิทธิและ 
เสรภีาพต่าง ๆ  ตามทีก่�าหนดไว้ใน “ปฏญิญาสากลว่าด้วยสทิธมินษุยชน” เป็นสากล แบ่งแยกไม่ได้ พึง่พากัน  

๓๕ 
Customary international law ดูเชิงอรรถ ๓๒.

๓๖ 
United Nations General Assembly Resolution.

๓๗ 
Customary international law ดูเชิงอรรถ ๓๒.

๓๘ 
UDHR Preambular Paragraphs 5 and 6 provides respectively that “Whereas the peoples of the 

United Nations have in the Charter reaffirmed their faith in fundamental human rights, in the dignity and 
worth of the human person and in the equal rights of men and women and have determined to promote social 
progress and better standards of life in larger freedom,”; and “Whereas Member States have pledged themselves 
to achieve, in co-operation with the United Nations, the promotion of universal respect for and observance 
of human rights and fundamental freedoms”.

๓๙ 
UN Charter Article 55 (c) provides that “With a view to the creation of conditions of stability and 

well-being which are necessary for peaceful and friendly relations among nations based on respect for the principle 
of equal rights and self-determination of peoples, the United Nations shall promote: (c) universal respect for, 
and observance of, human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, 
or religion”.

๔๐ 
UN Charter Article 56 provides that “All Members pledge themselves to take joint and separate 

action in co-operation with the Organization for the achievement of the purposes set forth in Article 55”.
๔๑ 

Vienna Convention on the Law of Treaties (1969); Malcolm D. Evans, “Blackstone’s International 
Law Documents”, 5th Edition, 2001, at 122-141.

๔๒ 
Vienna Convention on Diplomatic Relations (1961); Malcolm D. Evans, “Blackstone’s International 

Law Documents”, 5th Edition, 2001, at 76-85.
๔๓ 

“สมาคมประชาชาตแิห่งเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้” (Association of South East Asian Nations: ASEAN) จดัตัง้ขึน้โดย  
ปฏิญญาอาเซียน (กรุงเทพ) ในปี 1967.

๔๔ 
ASEAN Human Rights Declaration (AHRD) (9 November 2012).
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“แนวทางการพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสากลตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ” 

และเกี่ยวพันซึ่งกันและกัน (เช่น การเคารพต่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์๔๕ สิทธิในชีวิต๔๖ เสรีภาพ
และความม่ันคงส่วนบุคคล๔๗ สิทธิท่ีจะไม่ถูกเอาลงเป็นทาส สิทธิที่จะไม่ถูกทรมานหรือถูกลงโทษ 
อย่างเหีย้มโหดไร้มนษุยธรรม สทิธทิีจ่ะได้รบัความคุม้ครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกันโดยปราศจาก
การเลอืกปฏบิตัใิด ๆ   สทิธใินการถอืสญัชาตหิน่ึง๕๑  สทิธิทีจ่ะเดนิทางออกจากประเทศใด ๆ  รวมทัง้ของตนเอง 
และที่จะกลับคืนสู ่บ้านเกิดเมืองนอน๕๒ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก๕๓  
สิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ๕๔ ฯลฯ) อย่างไรก็ดี การอนุวัติการให้เป็นไปตามสิทธิ  
และเสรีภาพเหล่านี ้จะต้องค�านงึถงึบรบิทแห่งภมูภิาคและแห่งชาต ิทัง้นี ้โดยตระหนกัถงึความแตกต่าง 
ในด้านการเมอืง เศรษฐกจิ กฎหมาย สงัคม ประวติัศาสตร์ และศาสนาของประเทศสมาชกิอาเซยีน๕๕  

ดงันัน้ แม้ว่าสทิธแิละเสรภีาพเหล่านี ้จะเป็น “หลักสากล” แต่การท�าให้สทิธิและเสรภีาพเหล่านี ้
สัมฤทธิ์ผล อาจไม่เหมือนกันหรือมีระดับไม่เท่ากัน

(๓) ผูกพันในระดับประเทศ โดยผลจากสนธิสัญญา ทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคี  
ในปัจจุบัน ประเทศไทยเป็นภาคีในสนธิสัญญาพหุภาคีเป็นจ�านวนมาก อาทิ “อนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยกฎหมายทะเล” (United Nations Convention on the Law of the Sea: UNCLOS)๕๖  
“อนสุญัญาว่าด้วยการขจดัการเลือกปฏบิตัต่ิอสตรใีนทกุรปูแบบ” (Convention on the Elimination  
of all Forms of Discrimination Against Women: CEDAW)๕๗ และเป็นภาคีในสนธิสัญญาทวิภาคี

๔๕ 
AHRD Article 1 reads “All persons are born free and equal in dignity and rights. They are endowed 

with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of humanity”.๔๖ 
AHRD Article 11 reads “Every person has an inherent right to life which shall be protected by law. 

No person shall be deprived of life save in accordance with law”.๔๗ 
AHRD Article 12 reads “Every person has the right to personal liberty and security. No person shall 

 be subject to arbitrary arrest, search, detention, abduction or any other form of deprivation  of liberty”.๔๘ 
AHRD Article 13 reads “No person shall be held in servitude or slavery in any of its forms, or be 

subject to human smuggling or trafficking in persons, including for the purpose of trafficking in human organs”.๔๙ 
AHRD Article 14 reads No person shall be subject to torture or to cruel, inhuman or degrading 

treatment or punishment”.๕๐ 
AHRD Article 3 reads “Every person has the right of recognition everywhere as a person before the 

law. Every person is equal before the law. Every person is entitled without discrimination to equal protection 
of the law”.๕๑ 

AHRD Article 18 reads “Every person has the right to a nationality as prescribed by law. No person 
shall be arbitrarily deprived of such nationality nor denied the right to change that nationality”.๕๒ 

AHRD Article 15 reads “Every person has the right to freedom of movement and residence within 
the borders of each State. Every person has the right to leave any country including his or her own, and to 
return to his or her country”.๕๓ 

AHRD Article 23 reads “Every person has the right to freedom of opinion and expression, including 
freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information, whether orally, in 
writing or through any other medium of that person’s choice”.๕๔ 

AHRD Article 23 reads “Every person has the right to freedom of peaceful assembly”.๕๕ 
AHRD Article 7 reads “All human rights are universal, indivisible, interdependent and interrelated. 

All human rights and fundamental freedoms in this Declaration must be treated in a fair and equal manner, on 
the same footing and with the same emphasis. At the same time, the realisation of human rights must be 
considered in the regional and national context bearing in mind different political, economic, legal, social, 
cultural, historical and religious backgrounds”.๕๖ 

United Nations Convention on the Law of the Sea (1982); Malcolm D. Evans, “Blackstone’s 
International Law Documents”, 5th Edition, 2001, at 216-309.๕๗ 

Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women: CEDAW; https://
en.wikipedia.org/wiki/Convention_on_the_Elimination_of_All_Forms_of_Discrimination_Against_Women.
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หลายฉบับ เช่น สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครอง 
การลงทุน สนธิสัญญาว่าด้วยความร่วมมือทางอาญา สนธิสัญญาว่าด้วยการโอนตัวนักโทษ ฯลฯ 

สนธิสัญญาเหล่านี้ มี “หลักสากล” ปะปนอยู่ด้วย เช่น หลักเกณฑ์ว่าด้วยไหล่ทวีป 
(continental shelf) หลักเกณฑ์ว่าด้วยเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะ (exclusive economic zone)  
ในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล หลักการห้ามฟ้องซ�้า (res judicata) และหลักการ 
เป็นความผดิของทัง้ประเทศผูส่้งกับประเทศผูร้บั (double criminality) ในสนธิสญัญาส่งผูร้้ายข้ามแดน 
หรือหลักการเคารพต่อสัญญา (pacta sunt servanda) ในสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครอง
การลงทนุ หลกัเกณฑ์และหลกัการเหล่าน้ี ประเทศต่าง ๆ  มกัจะน�าไปเป็นแนวทางในการออกกฎหมาย
ภายในของตน ดังนั้น หากตีความ “หลักสากล” อย่างกว้างแล้ว หลักเกณฑ์และหลักการเหล่านี้  
อาจถือเป็น “หลักสากล” ได้

(๔) ผูกพันในระดับประเทศ โดยผลจากหลักกฎหมายท่ัวไปซึ่งเป็นท่ียอมรับของนานา
อารยชาติ หลักกฎหมายทั่วไปนี้ เป็นหลักกฎหมายภายในที่เกือบทุกประเทศในโลกมักจะก�าหนดไว ้
ในกฎหมายภายในของตน เช่น หลักการเคารพต่อสัญญา (pacta sunt servanda) หลักความสุจริต 
(good faith) หลักกฎหมายปิดปาก (estoppel) ในกฎหมายแพ่ง และหลักการห้ามฟ้องซ�้า 
(res judicata) ในกฎหมายอาญา ดังนั้น จึงอาจถือได้ว่าเป็น “หลักสากล” 

จลุนติ ิ: ในทรรศนะของท่านเห็นว่า กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรอืว่าข้อบังคบัต่าง ๆ   
ท่ี ใช ้บังคับในประเทศไทย มีความสอดคล้องกับหลักสากลมากน้อยเพียงใด  
และการพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกบัหลกัสากลนัน้ควรมแีนวทางอย่างไร ในอนัทีจ่ะ 
ท�าให้การปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสมตามเจตนารมณ์ 
ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน

 อ. ดร. ธเนศ สจุารกีลุ : ทีผ่่านมาประเทศไทยได้ปฏบิตัติามหลกัสากลอยูแ่ล้ว เพราะในการท�า 
สนธิสัญญาต่าง ๆ หรือในการออกกฎหมายภายในเพื่ออนุวัติการสนธิสัญญา หรือกฎหมายภายใน 
เฉพาะเรื่อง เช่น การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว หรือกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ฯลฯ  
ต้องผ่านการไตร่ตรองและกลั่นกรองโดยหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง โดยคณะรัฐมนตรี และโดยรัฐสภา 
ดังได้กล่าวมาแล้ว 

ในส่วนที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายใน 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ผ่านมาหลายฉบับ ซึ่งรวมถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๒๔ วรรคสอง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๑๙๐ จนถึงปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๗๘  
ได้ก�าหนดวิธีการในการควบคุมและกลั่นกรองการท�าสนธิสัญญาอย่างละเอียด เช่น คณะรัฐมนตร ี
จะต้องให้ข้อมลู จดัให้มีการรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชน และเสนอกรอบการเจรจาเพือ่ขอความเหน็ชอบ
จากรฐัสภาด้วย ดงันัน้ โอกาสทีส่นธสิญัญาจะขดักับหลกัสากลหรอืผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ 
จึงไม่ควรที่จะเกิดขึ้น



24จุ ล นิิ ติ

“แนวทางการพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสากลตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ” 

อย่างไรก็ดี อาจมีบางกรณีที่ประเทศไทยต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ เช่น ต้องเข้าใจหลัก 
“สัญญาต้องได้รับความเคารพ” (pacta sunt servanda) “อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมาย
สนธิสัญญา” (Vienna Convention on the Law of Treaties) มาตรา ๒๖๕๘ ก�าหนดเป็นหลักว่า  
ในกรณีที่ประเทศไทยไปท�าความตกลงกับใคร ไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือนักลงทุนต่างประเทศ ในรูปแบบ 
ของสนธสิญัญาหรอืสัญญาสมัปทาน ประเทศไทยต้องเคารพและปฏบิตัติามความตกลงนัน้ด้วยความสจุรติ  
(good faith) แม้ว่าความตกลงนัน้ได้กระท�าไปโดยขดักบัรฐัธรรมนูญหรอืกฎหมายอืน่ของประเทศไทย 
ทัง้นี ้เนือ่งจาก “อนสุญัญากรงุเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสญัญา” มาตรา ๒๗๕๙  ก�าหนดเป็นหลกัว่า 
ประเทศไทยจะปฏิเสธความผูกพันตามความตกลงหนึ่งใดโดยอ้างว่าความตกลงนั้นขัดกับรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมายอื่นของไทยไม่ได้ อนึ่ง อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา มาตรา ๔๖๖๐ 

ได้ก�าหนดเป็นหลักไว้ด้วยว่า ในกรณีที่ผู้แทนของประเทศไทยซึ่งได้รับมอบอ�านาจจากประเทศไทย 
ให้ไปท�าความตกลง แต่ผูแ้ทนนัน้ได้ด�าเนินการไปนอกขอบอ�านาจ ประเทศไทยกจ็ะปฏเิสธความผกูพนั 
ตามความตกลงนั้นเพราะเหตุนั้นไม่ได้เช่นเดียวกัน หลักการท�าสนธิสัญญาทั้ง ๓ ดังกล่าวเป็น  
“หลักสากล” 

๕๘ 
Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 Article 26: Pacta sunt servanda

    “Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith”.
๕๙ 

Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 Article 27: Internal law and observance of treaties 
   “A party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform 
a treaty. This rule is without prejudice to article 46”.

๖๐ 
Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 Article 46: Provisions of internal law regarding 

competence to conclude treaties
 “1. A State may not invoke the fact that its consent to be bound by a treaty has been expressed 

in violation of a provision of its internal law regarding competence to conclude treaties as invalidating its 
consent unless that violation was manifest and concerned a rule of its internal law of fundamental importance.

 2. A violation is manifest if it would be objectively evident to any State conducting itself in the matter 
in accordance with normal practice and in good faith”. 
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๖๑
หลักการตีความสนธิสัญญาปรากฏใน VCLT Article 31 which provides that:

  “1. A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given 
to the terms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose.

  2. The context for the purpose of the interpretation of a treaty shall comprise, in addition to the text, 
including its preamble and annexes: 

  (a) any agreement relating to the treaty which was made between all the parties in connection 
with the conclusion of the treaty;

   (b) any instrument which was made by one or more parties in connection with the conclusion of 
the treaty and accepted by the other parties as an instrument related to the treaty.

  3. There shall be taken into account, together with the context:
   (a) any subsequent agreement between the parties regarding the interpretation of the treaty or 

the application of its provisions;
   (b) any subsequent practice in the application of the treaty which establishes the agreement of 

the parties regarding its interpretation;
   (c) any relevant rules of international law applicable in the relations between the parties.
  4. A special meaning shall be given to a term if it is established that the parties so intended”.

จุลนิติ : บทสรุปส่งท้ายและข้อเสนอแนะอื่น ๆ

อ. ดร. ธเนศ สุจารกุีล : “หลักสากล” ตามทีก่�าหนดไว้ในรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย  
พทุธศกัราช ๒๕๖๐ มคีวามหมายกว้าง เพราะอาจรวมถงึหลกัการทีห่ลากหลาย ต่างระดบั ต่างความผกูพนั  
ในบางกรณี มีความขดัแย้งกนัว่าอะไรคอื “หลกัสากล” เช่น ในกรณกีารลงทนุต่างประเทศ “Hull’s Rule”  
หรือ “Calvo Doctrine” เป็นหลักสากล ในหลายกรณีต้องพิจารณาโดยละเอียด ต้องมีความรู ้
ในด้านกฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะกฎหมายสนธิสัญญา๖๑ ต้องอาศัยการตีความสนธิสัญญา  
ต้องมีความรู้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว

อนึ่ง ภาระงานของรัฐสภามีจ�านวนมากและมีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๗๘ วรรคสอง ก�าหนดว่า “หนังสือสัญญาใดที่ม ี
บทเปล่ียนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซ่ึงประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือ 
มีเขตอ�านาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือจะต้องออกพระราชบัญญัติ 
เพือ่ให้การเป็นไปตามหนงัสือสัญญา และหนงัสอืสญัญาอืน่ทีอ่าจมผีลกระทบต่อความมัน่คงทางเศรษฐกิจ 
สังคม หรือการค้าหรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา 
ในการนี้ รัฐสภาต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง หากรัฐสภาพิจารณา 
ไม่แล้วเสร็จภายในก�าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบ”

ดังนั้น รัฐสภาจึงควรมีหน่วยงานที่เชี่ยวชาญในเรื่องน้ีโดยเฉพาะ เพราะการท�าสนธิสัญญา 
มีผลผูกพันประเทศไทย รัฐสภาจึงต้องตระหนักในเรื่องน้ีเป็นอย่างยิ่ง และควรมีบุคลากรที่มีความรู้  
ความเช่ียวชาญ ที่สามารถให้ค�าแนะน�าแก่สมาชิกรัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากในกรณ ี
ที่มีการเจรจาระหว่างประเทศ ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับรัฐสภา บุคลากรจากหน่วยงานของรัฐสภา 
อาจจะต้องเป็นหนึ่งในคณะผู้แทนเดินทางไปด้วย 
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“แนวทางการพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสากลตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ” 

ในปัจจบัุน ประเทศไทยท�าสนธสิญัญากบันานาประเทศมากขึน้ ซึง่อาจรวมถงึการท�าสัญญา
สัมปทานกับนักลงทุนต่างประเทศ โดยมีการกลั่นกรองหลายชั้น แต่รัฐสภาเป็นผู้กลั่นกรองสุดท้าย  

ทัง้นี ้แม้ว่ารัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๗๘ วรรคห้า ก�าหนดว่า  
“เม่ือมีปัญหาว่าหนังสือสัญญาใด (เป็นกรณีที่รัฐสภาต้องให้ความเห็นชอบ) หรือไม่ คณะรัฐมนตรี 
จะขอให้ศาลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยักไ็ด้ ทัง้น้ี ศาลรัฐธรรมนูญต้องวินิจฉยัให้แล้วเสรจ็ภายใน ๓๐ วัน นับแต่ 
วนัทีไ่ด้รับค�าขอ” ทัง้นี ้มข้ีอสงัเกตว่า คณะรฐัมนตรจีะขอให้ศาลรฐัธรรมนูญวนิิจฉยักไ็ด้ หรอืไม่ขอกไ็ด้ 
และศาลรัฐธรรมนูญมีเวลาพิจารณาเพียง ๓๐ วันเท่านั้น 

ดงันัน้ รฐัสภาควรให้การสนบัสนนุทุนการศึกษาในด้านกฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ 
อย่างย่ิงกฎหมายสนธิสัญญา รวมทั้งกฎหมายรัฐธรรมนูญ แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องของรัฐสภา  
มกีารก�าหนดเส้นทางอาชพี (carrier path) ท่ีชดัเจน เพือ่ให้บคุลากรท่ีเก่ียวข้องของรฐัสภามโีอกาส 
ก้าวหน้าในอาชีพ 

การพัฒนาบุคลากรของรัฐสภาในด้านนี้ มีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งกับการพัฒนากฎหมาย
ให้สอดคล้องกับ “หลักสากล” 
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	 สำ�หรับคอลัมน์สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี ่ยวข้องกับวงง�นด้�นนิติบัญญัติในฉบับนี	้																														
มีร่�งพระร�ชบัญญัติท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักก�รหรือเห็นชอบ	และรับไปพิจ�รณ�ก่อนรับหลักก�ร
รวม	๓๖	ฉบับ	ดังนี้

 ๑. ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ....
 ๒. ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 ๓. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
 ๔. ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การเทียบตำาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการท่ีเทียบเท่าอธิบดี พ.ศ. ....
 ๕. ร่างพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 ๖. ร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ....
 ๗. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....                    

(ในส่วนที่เกี่ยวกับอำานาจหน้าที่ในการออกระเบียบของ ก.บ.ศป.)
 ๘. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ....
 ๙. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พ.ศ. ….
 ๑๐. ร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ....
 ๑๑. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ….
 ๑๒. ร่างพระราชบัญญัติระยะเวลาในการดำาเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ….
 ๑๓. ร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (เพื่อส่งเสริมการผลิตอากาศยาน

และส่วนประกอบสำาคัญของอากาศยาน รวมถึงการซ่อมบำารุงอากาศยาน)
 ๑๔. ร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (การบังคับทางปกครอง)
 ๑๕. การจดัต้ังกระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจัิยและนวตักรรม  (รา่งพระราชบญัญตั ิ

รวม ๑๑ ฉบับ)
 ๑๖. ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (เพ่ิมเติมบุคคลท่ีได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม

และภาษีประจำาปีสำาหรับรถ)
 ๑๗. ร่างพระราชบัญญัติกำาหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. ....
 ๑๘. ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. ....
 ๑๙. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 ๒๐. ร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล พ.ศ. ....
 ๒๑. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล พ.ศ. ....
 ๒๒. ร่างพระราชบัญญัติกีฬามวย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

นางสาวสุธีรา ชูบัณฑิต  
นิติกร ส�านักกฎหมาย
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 ๒๓. ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกำากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (เก่ียวกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือก
บุคคลเพ่ือแตง่ต้ังเปน็กรรมการกจิการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาต)ิ

 ๒๔. ร่างพระราชบัญญัติหอพัก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 ๒๕. ร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 ๒๖. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

	 ร่�งพระร�ชบัญญัติก�รมีส่วนร่วมของประช�ชนในกระบวนก�รนโยบ�ย
	 ส�ธ�รณะ	พ.ศ.	....
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
 ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย

สาธารณะ พ.ศ. .... ตามที่สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรีเสนอ และให้ส่งสำานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม สำานักงาน ก.พ.ร.                            
สำานกังบประมาณ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดา้นพลงังาน คณะกรรมการดำาเนินการปฏิรปูกฎหมาย
ในระยะเร่งด่วน และสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

 ๒. รับทราบแผนในการจัดทำากฎหมายลำาดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำาคัญ
ของกฎหมายลำาดับรองท่ีออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามท่ีสำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรีเสนอ

 ๓. ให้สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรีได้รับการยกเว้นปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ (เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับข้ันตอนการขอจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ)
ในการเสนอเรือ่งนี ้และให้สำานกังานปลดัสำานักนายกรฐัมนตรเีรง่รดัดำาเนินการเสนอ เรือ่ง การขอจดัตัง้
สำานักงานคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะต่อคณะ
กรรมการพัฒนาโครงสรา้งระบบราชการของกระทรวง และ ก.พ.ร. แล้วแจ้งผลการดำาเนินการดังกลา่ว
ไปยงัสำานกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาเพือ่ประกอบการตรวจพจิารณาร่างพระราชบญัญตัดิงักลา่วตอ่ไป

 ๔. ให้สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรีรับความเห็นของกระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำานักงาน ก.พ. 
สำานักงบประมาณ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานไปพิจารณาดำาเนินการต่อไปด้วย
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	 ร่�งพระร�ชบัญญัติฉบับนี้	มีส�ระสำ�คัญคือ
 ๑. กำาหนดให้ในกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในเรื่องใดแล้ว

ก็ให้เป็นไปตามกฎหมายเฉพาะนัน้ เว้นแต่กฎหมายน้ันกำาหนดหลกัเกณฑ์การดำาเนินการด้วยมาตรฐาน
ที่ตำ่ากว่าหลักเกณฑ์ตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้

 ๒. ให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะในขั้นตอนต่าง ๆ เผยแพร่ข้อมูลนโยบายสาธารณะให้ประชาชนทราบ และจัดให้มี
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในกรณีที่นโยบายสาธารณะมีผลกระทบอย่างรุนแรง

 ๓. กำาหนดใหใ้นกรณทีีห่นว่ยงานของรฐัไมจั่ดใหม้กีารรบัฟงัความคดิเหน็ หรอืกำาหนดมาตรการ
ป้องกันความเสียหายจากนโยบายสาธารณะตามคำาร้องขอของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย
บุคคลดังกล่าวอาจย่ืนคำาร้องต่อคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
เพื่อพิจารณาวินิจฉัย โดยคณะกรรมการอาจส่งผลการพิจารณาไปยังหน่วยงานเพื่อให้ดำาเนินการต่อไป 
ทัง้นี ้หากผูม้สีว่นเกีย่วข้องหรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีไมเ่หน็ดว้ยกับผลการพจิารณาดงักลา่ว ใหผู้ม้สีว่นเกีย่วข้อง
หรือผู้มีส่วนได้เสียนำาเรื่องยื่นฟ้องต่อศาลปกครองต่อไป

 ๔. กำาหนดบทลงโทษสำาหรับผู้ที ่กระทำาการใด ๆ เพื่อมิให้มีการดำาเนินการ หรือทำาให้
การดำาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะไม่เป็นไปตามร่างพระราชบัญญัติน้ี 
อาศัยกระบวนการนโยบายสาธารณะบิดเบือนข้อเท็จจริง หรือไม่ปฏิบัติตามคำาสั่งของคณะกรรมการ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

 
	 ร่�งพระร�ชบัญญัติก�รประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
 ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามท่ี

กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้                       
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

 ๒. รับทราบแผนในการจัดทำากฎหมายลำาดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำาคัญ
ของกฎหมายลำาดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

	 ร่�งพระร�ชบัญญัติฉบับนี้	มีส�ระสำ�คัญคือ
 เปน็การปรบัปรงุและแกไ้ขเพิม่เติมพระราชบญัญัตกิารประกอบธรุกจิข้อมลูเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕

ดังนี้
 ๑. แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำาว่า “สินเชื่อ” ให้หมายความรวมถึง “ธุรกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ

การให้สินเชื่อตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิตประกาศกำาหนด”
 ๒. แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำาว่า “สถาบันการเงิน” ให้หมายความรวมถึง “นิติบุคคลอื่น

ที่ประกอบกิจการเกี่ยวเนื่องกับการให้สินเชื่อเป็นทางการค้าปกติตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล
เครดิตประกาศกำาหนด”
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	 ร่�งพระร�ชบัญญัติส่งเสริมวิส�หกิจชุมชน	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	….
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วและให้เสนอ
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

	 ร่�งพระร�ชบัญญัติฉบับนี้	มีส�ระสำ�คัญคือ
 กำาหนดใหก้ารโอนอสงัหารมิทรพัย์เพือ่ใชป้ระโยชน์ในกิจการของวิสาหกิจชมุชนและมีอยูก่อ่น               

วันย่ืนคำาขอจัดต้ังเป็นนิติบุคคล ระหว่างสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกับวิสาหกิจชุมชน ซ่ึงได้จัดต้ังเป็นนิติบุคคลน้ัน
ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อเป็นการลดภาระค่าธรรมเนียมการโอน
อสังหาริมทรัพย์ให้แก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจชุมชนที่จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนนั้น

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

	 ร่�งพระร�ชบัญญัติหลักเกณฑ์ก�รเทียบตำ�แหน่งหัวหน้�ส่วนร�ชก�รท่ีเทียบเท่�
	 อธิบดี	พ.ศ.	....			
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การเทียบตำาแหน่งหัวหน้า                  

ส่วนราชการที่เทียบเท่าอธิบดี พ.ศ. .... ตามที่สำานักงาน ก.พ. เสนอ และให้ส่งสำานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา                        
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

	 ร่�งพระร�ชบัญญัติฉบับนี้	มีส�ระสำ�คัญคือ
 ๑. กำาหนดบทนิยาม “ส่วนราชการ” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐไม่ว่าในฝ่ายพลเรือน ทหาร

หรือตำารวจที่มีกฎหมายกำาหนดให้มีฐานะหรือเรียกว่าส่วนราชการ
 ๒. กำาหนดให้ร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ี ไม่ใช้บังคับกับการเทียบตำาแหน่งของข้าราชการ                    

กับตำาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เทียบได้ไม่ตำ่ากว่ากรมที่มีกฎหมายกำาหนดให้มีองค์กรทำาหน้าที่
ในการเทียบตำาแหน่งหรือวินิจฉัยชี้ขาดไว้เป็นการเฉพาะ

 ๓. การพิจารณาเทียบตำาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าอธิบดี อย่างน้อยต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

  ๓.๑ เป็นตำาแหน่งที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งต้ังตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
หรือตามกฎหมายอื่น

  ๓.๒ เป็นตำาแหน่งผู้บริหารสูงสุดของข้าราชการในส่วนราชการ ไม่ว่าส่วนราชการนั้นจะมี
ฐานะเป็นนิติบุคคลหรือไม่

  ๓.๓ เป็นตำาแหน่งประเภทบริหารที่มีกฎหมายกำาหนดให้ได้รับเงินประจำาตำาแหน่งสำาหรับ
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การปฏิบัติหน้าท่ีน้ัน และมีหน้าท่ีและอำานาจตามกฎหมายในการบังคับบัญชาและบริหารงาน บริหารบุคคล 
และบริหารงบประมาณของส่วนราชการนั้น ซึ่งไม่รวมถึงหน้าที่และอำานาจในฐานะผู้รับมอบอำานาจ

๔. กำาหนดให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยชีข้าดการเทยีบตำาแหน่ง ประกอบดว้ย รองนายกรัฐมนตรี
ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน และให้ข้าราชการในสำานักงาน ก.พ. คนหนึ่งเป็นเลขานุการ 
โดยมีหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการเทียบตำาแหน่งและกำาหนดหลักเกณฑ์กลางสำาหรับ
เป็นแนวทางโดยไม่ขัดต่อร่างพระราชบัญญัตินี้

	 ร่�งพระร�ชบัญญัติภ�ษีโรงเรือนและที่ดิน	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	  
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ และส่งให้สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาและดำาเนินการ
ตามขั้นตอนการเสนอร่างกฎหมาย

	 ร่�งพระร�ชบัญญัติฉบับนี้	มีส�ระสำ�คัญคือ
 เป็นการกำาหนดให้ทรัพย์สินและท่ีดินของสำานักงานเศรษฐกิจและการค้าของต่างประเทศ

ท่ีจัดต้ังข้ึนตามพันธกรณีในความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับต่างประเทศได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี
โรงเรือนและท่ีดินและภาษีบำารุงท้องท่ี โดยให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป

	 ร่�งพระร�ชบัญญัติก�รร่วมลงทุนระหว่�งรัฐและเอกชน	พ.ศ.	....			
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... ตามท่ี

สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ตรวจพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

	 ร่�งพระร�ชบัญญัติฉบับนี้	มีส�ระสำ�คัญคือ
 ๑. กำาหนดโครงการที่ต้องดำาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องเป็นโครงการลงทุนของรัฐ

ในกิจการทีห่นว่ยงานของรฐัหนว่ยงานใดหน่วยงานหน่ึงหรอืหลายหน่วยงานรวมกันมหีน้าทีแ่ละอำานาจ
ต้องทำาตามกฎหมายหรือกฎ หรือท่ีมีหน้าท่ีและอำานาจต้องทำาตามวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังและเป็นกิจการ
เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะตามที่กำาหนดในร่างมาตรา ๗ โดยแบ่งการดำาเนิน
โครงการเป็น ๒ ระดับ ได้แก่

  (๑) โครงการท่ีมีมูลค่าต้ังแต่ ๕,๐๐๐ ล้านบาทข้ึนไปหรือมูลค่าท่ีกำาหนดเพ่ิมข้ึน โดยกฎกระทรวง
ให้ดำาเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้

  (๒)  โครงการทีม่มีลูค่าตำา่กว่า ๕,๐๐๐ ล้านบาทหรือตำา่กว่ามลูค่าทีก่ำาหนดเพิม่ขึน้ โดยกฎกระทรวง
ให้ดำาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกำาหนด 

 ๒. กำาหนดให้สำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจจัดทำาแผนการจัดทำาโครงการร่วมลงทุน
ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด้านสังคมของประเทศที่สำานักงาน                   
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดทำาข้ึน และนำาเสนอต่อคณะกรรมการ                     
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เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้หน่วยงานของรัฐดำาเนินการตามที่กำาหนดไว้ในแผนการจัดทำา
โครงการร่วมลงทุนต่อไป 

 ๓. กำาหนดให้จัดต้ังกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์                 
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ในการว่าจ้างที่ปรึกษา การพัฒนาฐานข้อมูล
และองค์ความรู้ การเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ และให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชน หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน ซ่ึงกระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๒๕
แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว

  

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

 ร�่งพระร�ชบญัญตัจิดัตัง้ศ�ลปกครองและวธิพีจิ�รณ�คดปีกครอง	(ฉบบัที	่..)
	 พ.ศ.	 ....	 (ในส่วนท่ีเก่ียวกับอำ�น�จหน้�ท่ีในก�รออกระเบียบของ	 ก.บ.ศป.)		  
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
 ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ..)

พ.ศ. .... ตามทีศ่าลปกครองเสนอ และใหส้ง่สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา โดยใหร้บั
ความเห็นของกระทรวงการคลังและสำานักงาน ก.พ. ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

 ๒. รับทราบแผนในการจัดทำากฎหมายลำาดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำาคัญ
ของกฎหมายลำาดับรองที่ต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่ศาลปกครองเสนอ

 ๓.  ให้สำานักงานศาลปกครองรับความเห็นของกระทรวงการคลัง สำานักงาน ก.พ. สำานักงาน ก.พ.ร. 
ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างหน่วยงานและระบบค่าตอบแทนบุคลากร
ภาครัฐ สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำานักงบประมาณ  และฝ่ายกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ไปพิจารณาดำาเนินการต่อไปด้วย

	 ร่�งพระร�ชบัญญัติฉบับนี้	มีส�ระสำ�คัญคือ
 กำาหนดใหค้ณะกรรมการบริหารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.) มอีำานาจออกระเบยีบเก่ียวกับการจดั

สวสัดิการ การสงเคราะหเ์งนิคา่ตอบแทนพเิศษ และสทิธแิละประโยชน์อืน่ของขา้ราชการศาลปกครอง 
พนักงานราชการและลูกจ้างสำานักงานศาลปกครอง รวมทั้งเงินเพิ่มสำาหรับตำาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ของข้าราชการตุลาการศาลปกครอง
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	 ร่�งพระร�ชบัญญัติว่�ด้วยก�รเวนคืนและก�รได้ม�ซ่ึงอสังห�ริมทรัพย์	พ.ศ.	....
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังนี้
 ๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซ่ึงอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. .... ตามท่ี

สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

 ๒. รับทราบแผนในการจัดทำากฎหมายลำาดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำาคัญ
ของกฎหมายลำาดับรองท่ีออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามท่ีสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ

	 ร่�งพระร�ชบัญญัติฉบับนี้	มีส�ระสำ�คัญคือ
 ๑. กำาหนดเกี่ยวกับวิธีการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ ๒ กรณี คือ

  ๑.๑ การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์โดยการเวนคืน 
     กำาหนดให้ในกรณีที่รัฐมีความจำาเป็นให้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำาหนดเขตที่ดิน                       

ที่จะเวนคืนเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปทำาการสำารวจอสังหาริมทรัพย์และรังวัดที่ดินที่จะเวนคืนภายใน
ระยะเวลาที่กำาหนด และกำาหนดมาตรการจูงใจให้แก่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ให้ความร่วมมือกับรัฐ                        
โดยหากตกลงทำาสัญญาซื้อขายตั้งแต่ในชั้นการตราพระราชกฤษฎีกาฯ จะได้รับเงินค่าทดแทนเพิ่มข้ึน
อีกร้อยละ ๒ และได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินตลอดจนสิทธิประโยชน์
ทางภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรด้วย

  ๑.๒ การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์โดยการซื้อขาย 
      กำาหนดให้ในกรณีที่รัฐมีความจำาเป็นต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์แต่เป็นกิจการ

ที่ไม่อาจเวนคนืได ้สามารถซ้ือขายทีด่นิหรอือสงัหาริทรพัยจ์ากเจ้าของ โดยเปน็การซ้ือขายโดยสมคัรใจ
และเจา้หนา้ทีส่ามารถนำาอสงัหารมิทรพัยท์ีไ่ดม้าไปใชใ้นขอบวัตถปุระสงค์หรอืหน้าท่ีและอำานาจของตน
รวมถึงโอนให้แก่หน่วยงานของรัฐอื่นได้ และเจ้าของอาจได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมตามประมวล
กฎหมายที่ดินและสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรด้วย

 ๒. กำาหนดให้หากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์มีผลทำาให้เจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืนไม่มีที่ดิน                 
เหลืออยู่หรือมีที่ดินเหลืออยู่แต่ไม่เพียงพอที่จะใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือประกอบการทำามาหาเลี้ยงชีพได้
เจ้าหน้าที่สามารถดำาเนินการเวนคืนที่ดินเพิ่มเติมเพื่อนำาไปชดเชยที่ดินของเจ้าของที่ดินดังกล่าว                      
แทนการจ่ายเงินค่าทดแทนได้

 ๓. กำาหนดให้เจ้าหน้าท่ีมีหน้าท่ีเข้าใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนภายในระยะเวลา
ที่กำาหนด เนื่องจากการเข้าใช้ประโยชน์หรือไม่เข้าใช้ประโยชน์ที่ดินที่ถูกเวนคืนมีผลต่อระยะเวลา
ในการเรยีกคนือสังหารมิทรพัยข์องเจ้าของเดิมหรือทายาท จึงควรมบีทบญัญตัดิงักลา่วกำาหนดแนวทาง

 ๔. กำาหนดหลักเกณฑ์ วิธ ีการ และเงื ่อนไขในการคืนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่เจ้าของเดิม
หรือทายาทให้สอดคล้องกับมาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยหากปรากฏว่าเจ้าหน้าท่ี
ไม่ได้ใช้ประโยชน์ที่ดินที่ได้จากการเวนคืน เจ้าของเดิมหรือทายาทมีสิทธิขอคืนที่ดินดังกล่าวได้                      
และเมื่อเจ้าของเดิมหรือทายาทคืนเงินค่าทดแทนที่ได้รับไปพร้อมทั้งดอกเบี้ยคืนให้แก่เจ้าหน้าที่แล้ว 
เจ้าหน้าที่ต้องจดทะเบียนโอนคืนที่ดินให้กับเจ้าของเดิมหรือทายาททันที รวมทั้งหากเจ้าของเดิม
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หรือทายาทไม่พอใจคำาวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาการคืนอสังหาริมทรัพย์สามารถใช้สิทธิ                    
ฟ้องคดีต่อศาลปกครองโดยไม่ต้องยื่นอุทธรณ์ภายในต่อฝ่ายปกครอง
 

	 ร่�งพระร�ชบัญญัติส่งเสริมก�รเรียนรู้ตลอดชีวิต	พ.ศ.	….
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พ.ศ. …. 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ก่อนส่ง
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

 ร่�งพระร�ชบัญญัติฉบับนี้	มีส�ระสำ�คัญคือ
 ๑. กำาหนดให้ประชาชนมีสิทธิในการจัดและรับบริการการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการจดแจ้ง

การดำาเนินการการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 ๒. ในการจดัระบบของการจดั สง่เสรมิ สนับสนุนการเรยีนรูต้ลอดชวีติของสำานักงานและภาคี

เครือข่าย มี ๓ ระบบ ดังนี้
  (๑) ระบบการศึกษาเพื่อคุณวุฒิตามระดับในรูปแบบการศึกษานอกระบบมี ๒ ระดับ คือ 

การศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาที่สูงกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  (๒) ระบบการศกึษาเพือ่การดำารงชวีติ เปน็การสง่เสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติใหผู้ร้บับรกิาร

ได้รบัการพฒันาศกัยภาพ สมรรถนะ ทกัษะการดำารงชวีติ โดยอาจไดร้บัใบรบัรองความรู ้หรอืใบรบัรอง
สมรรถนะ

  (๓) ระบบการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ผู้รับบริการ
ได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ตามศักยภาพและโอกาสของผู้รับบริการโดยศึกษาจากบุคคล
ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม พื้นท่ีการเรียนรู้ สื่อดิจิทัลแพลตฟอร์มหรือแหล่งการเรียนรู้อื่น 
เพื่อนำาผลลัพธ์ที่ได้ไปปรับใช้อย่างเหมาะสม

 
	 ร่�งพระร�ชบัญญัติก�รรักษ�คว�มมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	พ.ศ.	....
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. .... ฉบับท่ี

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมปรับปรุงจากฉบับที่สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจ
พจิารณา ซึง่หลักการส่วนใหญเ่ปน็ไปตามรา่งพระราชบญัญติัทีไ่ดผ้า่นการตรวจพจิารณาจากสำานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา แต่มีการปรบัปรงุประเดน็บางสว่นตามผลการรับฟงัความคดิเหน็ โดยเหน็ชอบ
แทนร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. .... ฉบับที่ผ่านการตรวจพิจารณา
จากสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งกระทรวงได้แจ้งยืนยันไปเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑                     
เพื่อนำาเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

	 ร่�งพระร�ชบัญญัติฉบับนี้	มีส�ระสำ�คัญคือ
 เพื่อให้ประเทศสามารถป้องกันและรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างทันท่วงที

และเพือ่กำาหนดลักษณะของภารกิจหรือบริการท่ีมีความสำาคัญ เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานสำาคัญทางสารสนเทศ
ท่ีจะต้องมกีารปอ้งกนั รบัมอื และลดความเสีย่งจากภัยคกุคามทางไซเบอรใ์หเ้ปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ                  
ซึง่จะทำาให้สามารถนำาเทคโนโลยดีจิทิลัไปใช้ในการขบัเคลือ่นการพฒันาประเทศไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

	 ร่�งพระร�ชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหม�ยวิธีพิจ�รณ�คว�มอ�ญ�
	 (ฉบับที่	..)	พ.ศ.	….
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ดังนี้
 ๑. อนมัุติหลักการรา่งพระราชบญัญตัแิกไ้ขเพ่ิมเตมิประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ
และให้ส่งสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้พิจารณาในประเด็นตามความเห็น
ของสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และให้รับความเห็นของสำานักงานอัยการสูงสุดไปประกอบ
การพิจารณาด้วย ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

 ๒. ให้สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเร่งรัดดำาเนินการ
จัดทำาแผนในการจัดทำากฎหมายลำาดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำาคัญของกฎหมายลำาดับรอง                  
ทีอ่อกตามรา่งพระราชบญัญติั แลว้แจ้งผลการดำาเนินการดงักลา่วไปยงัสำานกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา 
เพื่อประกอบการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไป

	 ร่�งพระร�ชบัญญัติฉบับนี้	มีส�ระสำ�คัญคือ
 ๑. ห้ามนำาผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาออกแถลงข่าวหรือจัดให้บุคคลดังกล่าวให้สัมภาษณ์ต่อส่ือมวลชน 

เพ่ือเคารพศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ และไม่สร้างความเสียหายแก่บุคคลเกินสมควรเม่ือเทียบกับความจำาเป็น
ของรัฐ

 ๒. ในกรณีที่ผู ้ต้องหาหรือจำาเลยหลบหนีในระหว่างปล่อยตัวชั่วคราว มิให้นับระยะเวลา                        
ที่ผู้ต้องหาหรือจำาเลยหลบหนีรวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความ และกำาหนดโทษของผู้ต้องหาหรือจำาเลย
ที่หลบหนีในระหว่างปล่อยตัวชั่วคราว

 ๓. กำาหนดให้สามารถร้องทุกข์นอกเขตอำานาจของพนักงานสอบสวนที่รับคำาร้องทุกข์ได้
และให้พนักงานสอบสวนส่งคำาร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังพนักงานสอบสวนที่มีอำานาจโดยเร็ว

 ๔. ในคดีที่พนักงานสอบสวนไม่รับคำาร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ เมื่อผู้เสียหายหรือผู้กล่าวหา
ร้องขอ พนักงานอัยการที ่มีเขตอำานาจในการสอบสวนคดีอาจแจ้งพนักงานสอบสวนดำาเนินการ
ตามอำานาจหนา้ที ่หรอืรบัทำาการสอบสวนเอง โดยอาจแจ้งใหพ้นกังานสอบสวนเขา้รว่มทำาการสอบสวน
คดีนั้นได้

 ๕. ใหพ้นกังานสอบสวนสง่สำานวนการสอบสวนไปยงัพนักงานอัยการในกรณอัีตราโทษอยา่งสงู
เกินกว่า ๖ เดือนแต่ไม่ถึง ๑๐ ปี หรือปรับเกินกว่า ๕๐๐ บาท หรือท้ังจำาท้ังปรับ ให้ส่งสำานวนไม่น้อยกว่า 
๑๒ วันก่อนวันครบกำาหนดขังผู้ต้องหาครั้งสุดท้าย และในกรณีอัตราโทษอย่างสูงตั้งแต่ ๑๐ ปีขึ้นไป
จะมโีทษปรบัด้วยหรอืไม่กต็าม ให้สง่สำานวนไม่น้อยกวา่ ๒๔ วนัก่อนครบกำาหนดขงัผูต้อ้งหาครัง้สดุทา้ย 
เพื่อให้สามารถดำาเนินคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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	 ร่�งพระร�ชบัญญัติระยะเวล�ในก�รดำ�เนินง�นของกระบวนก�รยุติธรรม
	 พ.ศ.	….
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ดังนี้
 ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติระยะเวลาในการดำาเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ….

ตามที่สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำานักงานเลขานุการ
ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเสนอ และให้ส่งสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
โดยให้รับความเห็นของกระทรวงยุติธรรม สำานักงานอัยการสูงสุด สำานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และสำานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไปประกอบ
การพิจารณาด้วย ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

 ๒. ใหส้ำานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ(คณะกรรมการปฏริปู
ประเทศ) รับความเห็นของกระทรวงยุติธรรม และฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ไปพิจารณาดำาเนินการต่อไปด้วย

	 ร่�งพระร�ชบัญญัติฉบับนี้	มีส�ระสำ�คัญคือ
 ๑. กำาหนดหลักเกณฑ์ให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมกำาหนดกรอบระยะเวลาแล้วเสร็จ 

ในการพจิารณาเร่ืองในขัน้ตอนต่าง ๆ  ของการดำาเนนิคด ีแตท่ัง้น้ีจะใหเ้กิดผลกระทบตอ่ความเปน็อสิระ
ในการอำานวยความยุติธรรมหรือการดำาเนินการโดยสุจริตของบุคคลใดไม่ได้ ไม่ว่าทางใด

 ๒. กำาหนดให้หน่วยงานในกระบวนการยตุธิรรมจัดใหม้รีะบบตดิตามตรวจสอบ หรือแจ้งความ
คืบหน้าของการดำาเนินงานในกระบวนการยุติธรรมให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทราบ โดยจะต้องเป็นระบบ                     
ที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกและรวดเร็ว

 ๓. กำาหนดให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติระยะเวลาของ                      
การดำาเนนิงานในกระบวนการยตุธิรรมในแตล่ะขัน้ตอน วัดผลการดำาเนินงานเทยีบกับขัน้ตอนและระยะ
เวลาดำาเนินงานตามทีก่ำาหนดไวใ้นกรอบระยะเวลา พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลดงักล่าวใหป้ระชาชนทราบ
ทุกปี

 ๔. กำาหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบขั้นตอนและระยะเวลาในการดำาเนินงานในกระบวนการ
ยุติธรรมว่าเป็นข้ันตอนและระยะเวลาท่ีเหมาะสมตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายและหลักนิติธรรม ตลอดจนวธิี
การบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่หีรอืไม ่ในกรณทีีเ่ห็นว่าขัน้ตอนและระยะเวลาดงักลา่วลา่ชา้เกินสมควร
ให้มีมาตรการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงหน่วยงานหรือระบบการปฏิบัติราชการของหน่วยงานโดยเร็ว                  
ซึ่งอย่างน้อยต้องดำาเนินการทุก ๓ ปี

 
	 ร�่งพระร�ชบญัญัติก�รเดนิอ�ก�ศ	(ฉบบัท่ี	..)	พ.ศ.	….	(เพือ่ส่งเสริมก�รผลติ
	 อ�ก�ศย�นและส่วนประกอบสำ�คัญของอ�ก�ศย�น	รวมถึงก�รซ่อมบำ�รุง
	 อ�ก�ศย�น)
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
 ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวง

คมนาคมเสนอ และให้ส่งสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วส่งให้                 
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
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 ๒. รับทราบแผนในการจัดทำากฎหมายลำาดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำาคัญ
ของกฎหมายลำาดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ

 ร่�งพระร�ชบัญญัติฉบับนี้	มีส�ระสำ�คัญคือ
 ๑. กำาหนดให้มีการตราพระราชกฤษฎีกายกเว้นมิให้นำาบทบัญญัติเรื ่องทุนจดทะเบียน

ซ่ึงต้องเป็นของบุคคลผู้มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๑ ของทุนทั้งหมด และอำานาจการบริหาร
กิจการซึ่งต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของบุคคลผู้มีสัญชาติไทย มาใช้บังคับแก่คุณสมบัติและลักษณะ
ของผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตอากาศยานผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตส่วนประกอบสำาคัญของอากาศยาน
และผู้ขอรับใบรับรองหน่วยซ่อมประเภทท่ี ๑ สำาหรับอากาศยานท่ีมีมวลว่ิงข้ึนสูงสุดต้ังแต่ ๕,๗๐๐ กิโลกรัม
ข้ึนไป ท้ังน้ี จะกำาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และระยะเวลาของการยกเว้นไว้ด้วยก็ได้

 ๒. เพิ่มเติมบทเฉพาะกาลเพื่อให้ผู้ผลิตอากาศยานหรือส่วนประกอบสำาคัญของอากาศยาน
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับให้ทำาการผลิตต่อไปได้ แต่ต้องยื่นคำาขอต่อผู้อำานวยการ
สำานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยภายใน ๑๘๐ วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี ้ใช้บังคับ
และให้ผู้อำานวยการพจิารณาและมคีำาสัง่ภายในเวลาไมเ่กนิ ๒ ปนีบัแตว่นัทีพ่ระราชบญัญตันิีม้ผีลใชบ้งัคบั

 ๓. เพิ่มเติมบทเฉพาะกาลเพื่อรองรับให้ใบรับรองหน่วยซ่อมประเภทที่ ๑ ที่ออกตามความ                
ในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ 
(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งมีผลใช้ได้อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่า
ใบรบัรองนัน้จะส้ินอาย ุและใหผู้้ประกอบกิจการหน่วยซ่อมประเภทที ่๑ สำาหรบับำารงุรกัษาอากาศยาน
ทีม่มีวลว่ิงขึน้สูงสุดต้ังแต่ ๕,๗๐๐ กโิลกรมัขึน้ไปอยูใ่นวันก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตัน้ีิใชบ้งัคับ ซ่ึงยังไมไ่ด้
รับใบรับรองหน่วยซ่อมประเภทท่ี ๑ ให้ประกอบกิจการหน่วยซ่อมต่อไปได้ แต่ต้องย่ืนคำาขอรับใบรับรอง               
ต่อผู้อำานวยการภายใน ๑๘๐ วันนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ และเม่ือได้ย่ืนคำาขอแล้วให้ประกอบ
กิจการต่อไปได้จนกว่าผู้อำานวยการจะแจ้งไม่รับรอง

	 ร่�งพระร�ชบัญญตัวิธิปีฏิบติัร�ชก�รท�งปกครอง	(ฉบบัท่ี	..)	พ.ศ.	....	(ก�รบงัคบั
	 ท�งปกครอง)
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี ..)

พ.ศ. .... (การบังคับทางปกครอง) ตามที่สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และให้เสนอสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาตามขั้นตอนการเสนอร่างกฎหมายต่อไป

	 ร่�งพระร�ชบัญญัติฉบับนี้	มีส�ระสำ�คัญคือ
 เปน็การแกไ้ขเพิม่เตมิพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เพือ่ปรบัปรงุ

บทบัญญัติเก่ียวกับการบังคับทางปกครอง  (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๔ วรรคสาม ยกเลิกส่วนท่ี ๘ การบังคับ
ทางปกครอง มาตรา ๕๕ ถึงมาตรา ๖๓ ในหมวด ๒ คำาสั่งทางปกครองและเพิ่มหมวด ๒/๑ การบังคับ
ทางปกครอง มาตรา ๖๓/๑ ถึงมาตรา ๖๓/๒๔) โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น ๔ ส่วน ดังนี้ 

 ๑. ส่วนท่ี ๑ บทท่ัวไป (มาตรา ๖๓/๑ ถึงมาตรา ๖๓/๖)  
 ๒. ส่วนท่ี ๒ การบังคับตามคำาส่ังทางปกครองท่ีกำาหนดให้ชำาระเงิน (มาตรา ๖๓/๗  ถึงมาตรา ๖๓/๑๘)
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 ๓. ส่วนท่ี ๓ การบังคับตามคำาส่ังทางปกครองท่ีกำาหนดให้กระทำาหรือละเว้นกระทำา (มาตรา ๖๓/๑๙ 
ถึงมาตรา ๖๓/๒๔)

 ๔. บทเฉพาะกาลและมาตรารักษาการ

	 ก�รจัดตั้งกระทรวงก�รอุดมศึกษ�	 วิทย�ศ�สตร์	 วิจัยและนวัตกรรม
	 (ร่�งพระร�ชบัญญัติ	รวม	๑๑	ฉบับ)
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบ ดังนี้
 ๑. รับทราบร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ของสำานักงาน 

ก.พ.ร. ตามที่สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ แล้วให้เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
 ๒. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... ของกระทรวงศึกษาธิการตามท่ีสำานกังาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ แล้วให้เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
 ๓. เห็นชอบ 
  ๓.๑ ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
  ๓.๒ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ....
  ๓.๓ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....
  ๓.๔ ร่างพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
  ๓.๕ ร่างพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....
  ๓.๖ ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
  ๓.๗ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์

วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ....
  ๓.๘ ร่างพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ....
  ๓.๙ ร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ....
  รวม ๙ ฉบับ ตามที่สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ แล้วให้เสนอสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติต่อไป
 ๔. รับทราบแผนในการจัดทำากฎหมายลำาดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำาคัญ

ของกฎหมายลำาดับรองท่ีออกตามร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ 
 ๕. รับทราบแผนในการจัดทำากฎหมายลำาดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำาคัญ                   

ของกฎหมายลำาดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม                     
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ

 ๖. ให้ส่งความเห็นของสำานักงาน ก.พ.ร. สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และคณะนักวิชาการ (ตามหนังสือคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แหง่ชาต ิที ่นร ๐๔๐๔ (ปนช.) /๑๓๗๗๘ ลงวันที ่๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑) ไปยงัคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพ่ือประสานงานกับคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ต่อไป
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 ๗. ให้สำานักงาน ก.พ.ร. เร่งรัดเสนอเร่ือง การแต่งต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

 ร่�งพระร�ชบัญญัติทั้ง	๑๑	ฉบับนี้	มีส�ระสำ�คัญคือ
 ๑.	ร่�งพระร�ชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	
  เป็นการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยควบรวม                  

สว่นราชการตา่ง ๆ  ในกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นกระทรวงดังกล่าว

 ๒.	ร่�งพระร�ชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับร่�งพระร�ชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	รวม	๖	ฉบับ	ได้แก่

  ๒.๑ ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
  ๒.๒ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
  ๒.๓  ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....
  ๒.๔ ร่างพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
  ๒.๕  ร่างพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....
  ๒.๖ ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
  เป็นการแก้ไขอำานาจหน้าท่ีและการบริหารหน่วยงานและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 

ให้ไม่รวมถึงกิจการที่เกี่ยวกับการอุดมศึกษา และให้ไปเป็นอำานาจหน้าที่ของกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมท้ังแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการและผู้รักษาการตามกฎหมาย
ให้สอดคล้องกับการจัดตั้งกระทรวงดังกล่าว

 ๓.	ร่�งพระร�ชบัญญัติก�รอุดมศึกษ�	พ.ศ.	....
  เป็นการกำาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการอุดมศึกษา โดยต้องเป็นไปเพื่อพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่ตนถนัด สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของประเทศ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกได้ พัฒนาบุคคล
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และทักษะที่จำาเป็น

 ๔.	ร่�งพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�รกระทรวงก�รอุดมศึกษ�	วิทย�ศ�สตร์
วิจัยและนวัตกรรม	พ.ศ.	....	
    เปน็การกำาหนดขอบเขตหนา้ทีแ่ละอำานาจ และการจดัระเบยีบบรหิารราชการของกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 ๕.		ร่�งพระร�ชบัญญัติสภ�นโยบ�ยก�รอุดมศึกษ�	วิทย�ศ�สตร์	วิจัยและนวัตกรรมแห่งช�ติ
พ.ศ.	....

  เปน็การกำาหนดใหม้สีภานโยบายการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจัิยและนวตักรรมแหง่ชาติ
ทำาหน้าที่ในการกำาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนด้านการอุดมศึกษา และแผนด้านวิทยาศาสตร์
วจิยัและนวตักรรมของประเทศ ตลอดจนการจดัสรรงบประมาณและการประเมนิผลการปฏบิตัใิห้เปน็ไป
โดยเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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 ๖.	ร่�งพระร�ชบัญญัติก�รส่งเสริมวิทย�ศ�สตร์	ก�รวิจัยและนวัตกรรม	พ.ศ.	....
  เป็นการกำาหนดหน้าท่ีของรัฐในการให้การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม พัฒนา

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  และศิลปะวิทยาการแขนงต่าง ๆ ของประเทศท้ังระบบ โดยให้มีการดำาเนินการ 
ในเรื่องต่าง ๆ  ได้แก่ การกำาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
จัดสรรงบประมาณและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย
และนวัตกรรมของประเทศ

 ร่�งพระร�ชบัญญัติรถยนต์	 (ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	 ....	 (เพิ่มเติมบุคคลที่ได้รับ
	 ก�รยกเว้นค่�ธรรมเนียมและภ�ษีประจำ�ปีสำ�หรับรถ)
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพิ่มเติม

บุคคลท่ีได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษีประจำาปีสำาหรับรถ) ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ
และให้ส่งสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาต่อไป

 ร่�งพระร�ชบัญญัติฉบับนี้	มีส�ระสำ�คัญคือ
 เป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษีประจำาปีให้แก่รถของสำานักงานเศรษฐกิจและการค้า                   

ฮ่องกงประจำาประเทศไทย และรถของเจา้หนา้ทีส่ำานกังานเศรษฐกิจและการคา้ฮอ่งกงประจำาประเทศไทย
 
 ร่�งพระร�ชบัญญัติกำ�หนดค่�ธรรมเนียมก�รใช้ย�นยนตร์บนท�งหลวง

	 	 	 และสะพ�น	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติกำาหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์

บนทางหลวงและสะพาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสำานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

 ร่�งพระร�ชบัญญัติฉบับนี้	มีส�ระสำ�คัญคือ
 เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกำาหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวง

และสะพาน พ.ศ. ๒๔๙๗ ดังนี้
 ๑. ขยายขอบเขตเงินท่ีนำาไปใช้ในกรณีตามท่ีบัญญัติในมาตรา ๖ จากเดิม ๒ ประเภท เพ่ิมเติมอีก 

๒ ประเภท รวมเป็น ๔ ประเภท 
  เดิม  ๑) เงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง
     ๒) เงินค่าปรับ
  เพิ่มเติม ๓) เงินค่าตอบแทนที่ได้รับจากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
     ๔) เงินค่าตอบแทนจากผู้ซ่ึงได้รับคัดเลือกโดยวิธีประมูลในการลงทุนจัดให้มี

หรือเข้าบริหารจัดการที่พักริมทาง หรือสิ่งก่อสร้างอ่ืนใดในเขตทางหลวงพิเศษที่กำาหนดให้ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมและได้จัดสร้างขึ้น เพื่อประโยชน์แก่งานทางหรือผู้ใช้ทาง

 ๒. ขยายขอบเขตการนำาเงินไปใช้ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๖ จากเดิม ๔ กรณี เพ่ิมเติมอีก ๒ กรณี 
รวมเป็น ๖ กรณี 
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  เดิม  ๑) การก่อสร้าง ขยาย บูรณะ และบำารุงรักษาทางหลวงและสะพาน
     ๒) การจัดให้มีส่ิงอำานวยความสะดวกต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวกับการใช้ทางหลวงและสะพาน
     ๓) งานส่วนที่เกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
  เพิ่มเติม ๕) การก่อสร้าง ขยาย บูรณะ และบำารุงรักษาทางบริการที่จัดให้มี เมื่อมีการปิด

ทางหลวงหรอืทางอืน่ใดทีมี่อยูเ่ดิม เน่ืองจากมทีางหลวงพเิศษทีก่ำาหนดใหต้อ้งเสยีคา่ธรรมเนียมตดัผา่น
     ๖) การโอนหรือจำาหน่ายเงินค่าธรรมเนียมโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี                   

ให้กบักองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานทีจั่ดตัง้ขึน้โดยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ีตามกฎหมายวา่ดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้การดำาเนินการอ่ืนใดทีจ่ำาเปน็เก่ียวเน่ืองกับการโอนหรอืจำาหนา่ย
เงินค่าธรรมเนียมดังกล่าว และสามารถนำาไปใช้กับทางสายเดิมท่ีมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและกับทางหลวง
สายอื่นที่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียม แต่เป็นทางประเภทเดียวกัน

 
 ร่�งพระร�ชบัญญัติคู่ชีวิต	พ.ศ.	....
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ 

และให้ส่งสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
	 ร่�งพระร�ชบัญญัติฉบับนี้	มีส�ระสำ�คัญคือ
 ๑. อารัมภบท (มาตรา ๑ ถึงมาตรา ๔) กำาหนดเงื่อนเวลาในการบังคับใช้กฎหมาย คำานิยาม

สำาคัญต่าง ๆ โดยเฉพาะคำาว่า “คู่ชีวิต” รวมทั้งกำาหนดรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้
 ๒. หมวด ๑ การจดทะเบียนคู่ชีวิต (มาตรา ๕ ถึงมาตรา ๒๐) กำาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ                

ในการจดทะเบียนคู่ชีวิต ตลอดจนความเป็นโมฆะของการจดทะเบียนคู่ชีวิต 
 ๓. หมวด ๒ ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ชีวิต (มาตรา ๒๑ ถึงมาตรา ๒๔) กำาหนดสิทธิและหน้าที่

ในความสัมพันธ์ระหว่างคู่ชีวิต 
 ๔. หมวด ๓ ทรัพย์สินระหว่างคู่ชีวิต (มาตรา ๒๕) กำาหนดสิทธิและหน้าท่ีในการจัดการทรัพย์สิน

ระหว่างคู่ชีวิต 
 ๕. หมวด ๔ การสิน้สดุการเปน็คูช่วีติ (มาตรา ๒๖ ถงึมาตรา ๔๑) กำาหนดเหตทุีท่ำาใหก้ารเปน็                         

คู่ชีวิตส้ินสุดลง หลักเกณฑ์การสมัครใจเลิกกันจากการเป็นคู่ชีวิต การขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอน
การจดทะเบียนคู่ชีวิต และเหตุแห่งการฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิต ตลอดจนผลสืบเน่ืองจากการสิ้นสุด
การเป็นคู่ชีวิต 

 ๖. หมวด ๕ มรดก (มาตรา ๔๒ ถึงมาตรา ๔๓) กำาหนดสิทธิและหน้าท่ีในการรับมรดกของคู่ชีวิต
 ๗. หมวด ๖ อายุความ (มาตรา ๔๔) กำาหนดอายุความสิทธิเรียกร้องระหว่างคู่ชีวิตภายใต้               

พระราชบัญญัติฉบับนี้
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒

 ร่�งพระร�ชบัญญัติส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม	(ฉบับที่	..)		
	 	 	 พ.ศ.	....

 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
 ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา                        
โดยให้รับความเห็นของสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประกอบการพิจารณาด้วย
แลว้สง่ใหค้ณะกรรมการประสานงานสภานิติบญัญติัแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญตัแห่งชาติ
ต่อไป

 ๒. รับทราบแผนในการจัดทำากฎหมายลำาดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำาคัญ                   
ของกฎหมายลำาดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

 ๓. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ                  
และสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำาเนินการต่อไปด้วย

 ๔. ให้กระทรวงการคลังและสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมร่วมกัน
ดำาเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 ร่�งพระร�ชบัญญัติฉบับนี้	มีส�ระสำ�คัญคือ
 ๑. แกไ้ขเพิม่เตมิประเภทเงนินำาสง่เขา้กองทนุสง่เสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ไดแ้ก ่

เงินสถาบันการเงินนำาส่งเงินและเงินเพิ่ม
 ๒. กำาหนดให้สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มีอำานาจเรียกให้

สถาบันการเงินนำาส่งเงินเป็นอัตราร้อยละไม่เกิน ๐.๐๐๑ ต่อปีของยอดเงินฝากถัวเฉล่ียของบัญชีท่ีได้รับ   
การคุ้มครองตามอัตราที่กำาหนดโดยพระราชกฤษฎีกา แต่เมื่อรวมอัตราดังกล่าวกับอัตราที่กำาหนดให้
สถาบันการเงินต้องนำาส่งเงินเข้ากองทุนคุ้มครองเงินฝากตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ตามกฎหมายว่าด้วยปรับปรุงการบริหารหน้ีเงินกู้ท่ีกระทรวงการคลังกู้
เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และกองทุนเพื่อการฟื้นฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ ๑ ต่อปี
ของยอดเงินฝากถัวเฉลี่ยของบัญชีที่ได้รับการคุ้มครอง

 ๓. กำาหนดให้สถาบันการเงินใดไม่นำาส่งเงินเข้ากองทุนหรือนำาส่งไม่ครบภายในระยะเวลาท่ีกำาหนด 
ต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราไม่เกินร้อยละ ๒ ต่อเดือนของจำานวนเงินที่ไม่นำาส่ง หรือนำาส่งไม่ครบ 

 ๔. เพิ่มประเภทการใช้จ่ายของเงินกองทุนส่งเสริม SMEs ในส่วนของเงินที่สถาบันการเงิน                 
นำาส่งเข้ากองทุนส่งเสริม SMEs ให้ชัดเจน โดยกำาหนดให้เงินที่สถาบันการเงินนำาส่งดังกล่าวใช้จ่าย
เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็นลูกหนี้และมีปัญหา
กับสถาบันการเงิน
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 ร่�งพระร�ชบัญญัติก�รประกันภัยท�งทะเล	พ.ศ.	....
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล พ.ศ. ....                     

ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับ
ความเห็นของสำานักงานศาลยุติธรรมไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

 ร่�งพระร�ชบัญญัติฉบับนี้	มีส�ระสำ�คัญคือ
 เปน็การกำาหนดให้มีกฎหมายวา่ดว้ยการประกันภยัทางทะเลเปน็กฎหมายเฉพาะ โดยกำาหนด

ให้สอดคล้องกับหลักสากลที ่นานาประเทศใช้อยู ่ในปัจจุบัน (Marine Insurance Act 1906
และ Insurance Act 2015 ของประเทศอังกฤษ) 

 ร่�งพระร�ชบัญญัติวิช�ชีพสัตวบ�ล	พ.ศ.	....
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
 ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล พ.ศ. ....ตามที่กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็น
ของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มไปประกอบการพจิารณาดว้ย แลว้เสนอสภานติบิญัญตัิ
แห่งชาติต่อไป

 ๒. รับทราบแผนในการจัดทำากฎหมายลำาดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำาคัญ
ของกฎหมายลำาดับรองทีอ่อกตามรา่งพระราชบญัญตัดิงักลา่ว ตามทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณเ์สนอ

 ๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมและสำานักงาน                  
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำาเนินการต่อไปด้วย

 ร่�งพระร�ชบัญญัติฉบับนี้	มีส�ระสำ�คัญคือ
 ๑. กำาหนดให้ “วชิาชพีสตัวบาล” หมายความว่า วิชาชพีเก่ียวกับการจัดการใด ๆ  ต่อสตัว์เลีย้ง

การจัดการผลผลิตและผลิตภัณฑ์สัตว์ และให้รวมถึงการจัดการด้านต่าง ๆ ที่มีผลทำาให้สัตว์แข็งแรง
สมบูรณ์ “สัตว์เลี้ยง” หมายถึง สัตว์ที่เลี้ยงเพื่อประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ เช่น การบริโภคการใช้งาน
การใช้ผลผลิต และเพื่อความพึงพอใจของมนุษย์ เช่น การเลี้ยงสัตว์สวยงาม ทั้งน้ี ไม่รวมสัตว์นำ้า                          
และสัตว์ป่า

 ๒. ให้มีสภาสัตวบาลเป็นนิติบุคคล โดยมีอำานาจหน้าที่รับขึ้นทะเบียน และออกใบอนุญาต
ให้แก่ผู้ขอเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสัตวบาล รับรองปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร อนุมัติบัตร
หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพสัตวบาลของสถาบันต่าง ๆ รับรองหลักสูตรต่าง ๆ สำาหรับการฝึกอบรม เป็นต้น

 ๓. ให้ผู้ประกอบวิชาชีพสัตวบาล แบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
  ๓.๑ ประเภท ก. ต้องได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตหรือสูงกว่าในสาขาสัตวบาล

หรือสัตวศาสตร์ หรือเทคโนโลยีการผลิตสัตว์จากสถานศึกษาในประเทศไทยที่ทบวงมหาวิทยาลัย
หรือสำานักงานการอุดมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการรับรองและสภาสัตวบาลรับรอง
และเป็นสมาชิกแห่งสภาสัตวบาล และสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย เป็นต้น
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   ๓.๒ ประเภท ข. มคีวามรูใ้นวิชาชพีสัตวบาล โดยไดร้บัปรญิญาสาขาอืน่ทีม่ใิชส่ตัวบาล
สัตวศาสตร์ หรือเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือวุฒิบัตร หรือเทียบเท่า
จากสถานศึกษาท่ีสภาสัตวบาลรับรอง และผ่านการสอบความรู้ตามข้อบังคับสภาสัตวบาลและเป็นสมาชิก
สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย

 ร่�งพระร�ชบัญญัติกีฬ�มวย	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
 ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติกีฬามวย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการท่องเท่ียว

และกีฬาเสนอ และให้ส่งสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้พิจารณาในประเด็น
ตามข้อสงัเกตของสำานกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา แลว้สง่ใหค้ณะกรรมการประสานงานสภานติบิญัญตัิ
แห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

 ๒. รับทราบแผนในการจัดทำากฎหมายลำาดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำาคัญ
ของกฎหมายลำาดับรองท่ีออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามท่ีกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเสนอ

 ร่�งพระร�ชบัญญัติฉบับนี้	มีส�ระสำ�คัญคือ
 ๑. เพ่ิมบทนิยาม คำาว่า “มวยไทย” “การแข่งขันกีฬามวย” “ค่ายมวย” “ครูมวย” เพ่ือให้เกิด

ความชัดเจนเหมาะสมยิ่งขึ้น
 ๒. กำาหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะเข้าแข่งขันกีฬามวยต้องจดทะเบียนต่อนายทะเบียนและนักมวย

ท่ีประสงค์จะเข้าแข่งขันกีฬามวยในต่างประเทศ ต้องได้รับความยินยอมจากนายทะเบียน ตลอดจนผู้เยาว์
ที่ประสงค์จดทะเบียนเป็นนักมวยต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน

 ๓. กำาหนดใหผู้จ้ดัการนกัมวย ผูต้ดัสนิ ผูจ้ดัรายการแขง่ขนัมวย และนายสนามมวยตอ้งไดร้บั
ใบอนุญาตจากนายทะเบียน

 ๔. กำาหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขการจดัการแข่งขนักีฬามวยสำาหรบันกัมวยอายตุำา่กว่า 
๑๕ ปีบริบูรณ์ กำาหนดให้ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน ๕ ปี ปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจำาทั้งปรับ และกำาหนดให้ผู้จัดรายการแข่งขันกีฬามวยที่จัดการแข่งขันที่มีนักมวยซึ่งเป็นผู้เยาว์                  
เข้าร่วมการแข่งขันต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมของนักกีฬามวยนั้นด้วย

 ๕. กำาหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการกีฬามวย 
ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีก ๔ คน โดยมีหน้าที่และอำานาจตามที่กำาหนด
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒

 ร่�งพระร�ชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนคว�มถ่ีและกำ�กับก�รประกอบกิจก�ร
วิทยุกระจ�ยเสียง	 วิทยุโทรทัศน์	 และกิจก�รโทรคมน�คม	 (ฉบับท่ี	 ..)	 พ.ศ.	 ....	
(เกี่ยวกับกระบวนก�รสรรห�และคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมก�รกิจก�ร
กระจ�ยเสียง	กิจก�รโทรทัศน์	และกิจก�รโทรคมน�คมแห่งช�ติ)

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำากับ
การประกอบกจิการวิทยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ตามที่
สำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเสนอ
และให้ส่งสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสำานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

 ร่�งพระร�ชบัญญัติฉบับนี้	มีส�ระสำ�คัญคือ
 ๑. กำาหนดให้มีคณะกรรมการ กสทช. จำานวน ๗ คน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ

ด้านกิจการกระจายเสียง ด้านกิจการโทรทัศน์ ด้านกิจการโทรคมนาคม ด้านวิศวกรรม ด้านกฎหมาย 
ด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
โดยให้การกำาหนดจำานวนผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านใดให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหา
กำาหนด (เดิมกำาหนดให้มีจำานวนด้านละ ๑ คน)

 ๒. แก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการ กสทช. เช่น 
เคยได้รับโทษจำาคุกโดยคำาพิพากษาถึงที่สุดให้จำาคุก ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ท่ีปรึกษา 
พนักงาน ผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคล ที่ประกอบธุรกิจด้านกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม เป็นต้น

 ๓. แก้ไขเพิ่มเติมผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นกรรมการ กสทช. เช่น รับราชการหรือ
เคยรับราชการในตำาแหน่งไม่ตำา่กว่ารองอธิบดผีูพ้พิากษา รองอธบิดศีาลปกครองชัน้ต้น ตลุาการพระธรรมนูญ
รองหวัหน้าศาลทหารกลาง หรอืรองอธิบดอัียการ เป็นหรอืเคยเป็นทหาร หรอืตำารวจทีม่ยีศต้ังแต่พลตรี
พลเรือตรี พลอากาศตรี หรือพลตำารวจตรี เป็นต้น

 ๔. ให้คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่และอำานาจวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะ
ต้องห้ามของผู้สมัคร ผู้ได้รับคัดเลือกหรือผู้ได้รับการสรรหา
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 ร่�งพระร�ชบัญญัติหอพัก	(ฉบับท่ี	..)	พ.ศ.	....
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
 ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติหอพัก (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ และให้ส่งสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
โดยให้รับข้อสังเกตของสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

 ๒. รับทราบแผนในการจัดทำากฎหมายลำาดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำาคัญ
ของกฎหมายลำาดับรองที่ต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์เสนอ

 ร่�งพระร�ชบัญญัติฉบับนี้	มีส�ระสำ�คัญคือ
 ๑. ให้ยกเลิกบทนยิามของคำาวา่ “ผูพ้กั” และ“สถานศกึษา” ในมาตรา ๔ แหง่พระราชบญัญตัิ

หอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “ผู้พัก” หมายความว่า ผู้ซ่ึงอยู่ระหว่างการศึกษาในสถานศึกษาและบุคคลอ่ืนที่ไม่อยู่

ระหว่างการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำาหนด
  “สถานศึกษา” หมายความว่า โรงเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัยท่ีจัดการศึกษาในระบบ

ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
 ๒. เพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการ ดังนี้
  ๒.๑ กำาหนดเพิ่มปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

หอพัก 
  ๒.๒ กำาหนดเพิม่ผูแ้ทนประกอบกิจการหอพกัจำานวน ๑ คน เปน็กรรมการในคณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการหอพักกรุงเทพมหานคร
  ๒.๓ กำาหนดเพ่ิมผู้แทนผู้ประกอบกิจการหอพักจำานวน ๑ คน เป็นกรรมการในคณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัด
 ๓. ปรับแก้ไขถ้อยคำาร่างมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขคำานิยาม คำาว่า 

“ผูพ้กั” กรณทีีห่อพกัเอกชนสามารถรับผูพ้กัทีอ่ยูร่ะหวา่งการศกึษาขัน้พืน้ฐานได ้โดยกำาหนดใหห้อพกั
เอกชนไม่สามารถรับผู้พักที่อยู่ในระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ เว้นแต่หอพักเอกชนที่ได้ขึ้นทะเบียน
ไว้กับสถานศึกษาให้รับผู้พักซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ด้วย

 ๔. บทเฉพาะกาลกำาหนดให้สถานศึกษาที่มีหอพักอยู่ภายใต้การกำากับดูแล หรือมีหอพัก                   
โดยให้ผู้อื่นบริหารจัดการกิจการของหอพักภายในสถานศึกษาโดยไม่ได้รับใบอนุญาตอยู่ในวันที่                     
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ดำาเนินการยื่นคำาขอใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักภายใน ๓๐ วันนับแต่
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
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 ร่�งพระร�ชบัญญัติสิทธิบัตร	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
 ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงพาณิชย์

เสนอ และใหส่้งสำานกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา แลว้สง่ใหค้ณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

 ๒. รับทราบแผนในการจัดทำากฎหมายลำาดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำาคัญ
ของกฎหมายลำาดับรองที่ต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ

 ร่�งพระร�ชบัญญัติฉบับนี้	มีส�ระสำ�คัญคือ
 ๑. เพ่ิมเติมบทนิยาม “ทรัพยากรพันธุกรรม” “สารพันธุกรรม” “อนุพันธ์” “ภูมิปัญญาท้องถ่ิน” 

ระหว่างบทนิยามคำาว่า “แบบผลิตภัณฑ์” และคำาว่า “ผู้ทรงสิทธิบัตร” เพื่อรองรับหลักการเปิดเผย
แหล่งที่มาของทรัพยากรพันธุกรรม (Genetic Resources: GRs) และภูมิปัญญาท้องถิ่น (Traditional 
Knowledge: TK) และการเปน็จดุตรวจสอบภายใตพ้ธีิสารนาโงยาฯ รวมทัง้อนสุญัญาความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity : CBD) ซึ่งไทยเป็นสมาชิกแล้ว

 ๒. กำาหนดเพิม่เตมิกรณทีีมี่การยืน่คำาขอรบัสทิธบิตัรครัง้แรกไมว่า่จะในหรอืนอกราชอาณาจกัร 
ให้ถือว่าวันยื่นคำาขอครั้งแรกนั้นเป็นวันยื่นคำาขอรับสิทธิบัตรซึ่งสอดคล้องกับหลักการ Claim Priority 
ซึ่งถือเป็นหลักการสากล

 ๓. กำาหนดเพิ่มเติมให้ศัลยกรรมและวิธีการดำาเนินธุรกิจเป็นสิ่งที่ไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ 
เพื่อให้ถ้อยคำาครบถ้วนตาม TRIPS Art 27 ข้อ 3 (a) ซึ่งมีคำาว่า “surgical methods” และกำาหนด
ใหช้ดัเจนว่าวิธีการดำาเนนิธุรกจิ (Business Method) เปน็สิง่ทีไ่มส่ามารถขอรบัสทิธบิตัรได ้เพราะไมใ่ช่
การประดิษฐ์ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธี

 ๔. กำาหนดให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรระบุแหล่งที่มาและยื่นเอกสารที่เก่ียวข้องกับการขออนุญาต               
ก่อนการเข้าใช้และข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์มาพร้อมคำาขอด้วย เพ่ือรองรับหลักการเปิดเผยแหล่งท่ีมา
ของทรัพยากรพันธุกรรม (Genetic Resources: GRs) และภูมิปัญญาท้องถ่ิน (Traditional Knowledge: TK)

 ๕. ปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนการตรวจสอบคำาขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ให้มีความชัดเจน
และรวดเร็วขึ้น ดังนี้

  ๕.๑ กำาหนดระยะเวลาในการดำาเนินการขอรับการจดสิทธิบัตรใหม่ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
และสอดคลอ้งกบัหลกัสากล เชน่ ลดระยะเวลาแยกคำาขอรบัสทิธบิตัร กรณคีำาขอรบัสทิธบิตัรมกีารประดิษฐ์
หลายอย่าง จากเดิม ๑๒๐ วัน เป็น ๙๐ วัน ลดระยะเวลาการขอให้ตรวจสอบส่ิงประดิษฐ์จาก ๕ ปี เป็น ๓ ปี เปน็ตน้

  ๕.๒ กำาหนดองค์ประกอบรายงานการตรวจสอบคำาขอรับสิทธิบัตรเบ้ืองต้นใหม่เพ่ือให้ชัดเจน
และเข้าใจง่าย

  ๕.๓ ปรับปรุงกระบวนการคัดค้านการขอรับสิทธิบัตรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยย้าย
การคัดค้านก่อนการตรวจสอบการประดิษฐ์มาไว้ภายหลังจากตรวจสอบการประดิษฐ์ แต่ก่อนการรับ
จดทะเบียน
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  ๕.๔ กำาหนดหลักเกณฑ์และผลของการถอนคำาขอรบัสทิธบิตัรใหช้ดัเจน เพือ่ใหผู้ข้อมสีทิธิ
เลือกที่จะไม่ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรต่อไป

 ๖. กำาหนดให้ยกเลิกการจดทะเบียนอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิบัตรแทนผู้ทรงสิทธิบัตร                   
เพื่อรองรับระบบการแจ้งการอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตร และกำาหนดวิธีการจดแจ้งการอนุญาต 
ให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตร โดยเปลี่ยนจากการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเป็นการจดแจ้ง เพื่อให้
เป็นไปตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ท่ีกำาหนดให้มีระบบอนุญาตเพียงเท่าท่ีจำาเป็น

 ๗. กำาหนดให้อธิบดีส่ังเพิกถอนสิทธิบัตรท่ีไม่ชำาระค่าธรรมเนียมรายปีแทนคณะกรรมการสิทธิบัตร 
เพื่อลดขั้นตอนการดำาเนินงาน

 ๘. กำาหนดวา่กรณหีากเกดิความขาดแคลนเภสชัภัณฑ์ในประเทศพฒันาน้อยทีส่ดุหรอืประเทศ
สมาชิกองค์การการค้าโลกมีศักยภาพในการผลิตเภสัชภัณฑ์ไม่เพียงพอ และประเทศน้ันได้แจ้งความต้องการ
ที่จะนำาเข้าเภสัชภัณฑ์ต่อองค์การการค้าโลกแล้ว กระทรวงอาจใช้สิทธิตามสิทธิบัตรอย่างใดอย่างหน่ึง
ที่มีผู้ทรงสิทธิบัตรอยู่แล้ว เพื่อผลิตและส่งออกเภสัชภัณฑ์ไปยังประเทศดังกล่าวได้ โดยดำาเนินการเอง
หรือให้บุคคลอื่นดำาเนินการแทน รวมทั้งวางกรอบการกำาหนดค่าตอบแทน เงื่อนไข และข้อจำากัด สิทธิ
ของกระทรวง เพื่อให้สอดคล้องกับความตกลง TRIPS Art 31 bis

 ๙. เพ่ิมเติมหมวด ๒/๑ การย่ืนคำาขอระหว่างประเทศภายใต้สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร 
(Patent Cooperation Treaty : PCT) เพือ่อำานวยความสะดวกใหผู้ม้สีทิธยิืน่คำาขอสทิธบิตัรสญัชาตไิทย
หรือมีภูมิลำาเนาในไทย สามารถยื่นขอจดสิทธิบัตรระหว่างประเทศต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้  
ซึง่เปน็หลกัการตามสนธสิญัญาความรว่มมอืดา้นสทิธบิตัร เดมิกำาหนดไวใ้นกฎกระทรวงวา่ดว้ยการขอรบั
ความคุ้มครองการประดิษฐ์ตามสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒

 ๑๐. แก้ไขกรอบเวลาการเปลี ่ยนแปลงประเภทของสิทธิจากสิทธิบัตรเป็นอนุสิทธิบัตร                      
หรอืจากอนสุทิธบิตัรเปน็สทิธบิตัรจากเดมิ ๕ ป ีเปน็ ๓ ป ีเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับระบบการตรวจสอบคำาขอ
รับสิทธิบัตรการประดิษฐ์

 ๑๑. กำาหนดให้การย่ืนคำาขอและการดำาเนินการต่าง ๆ  ให้ทำาได้ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอ่ืน
ที่อธิบดีกำาหนดได้

 ๑๒. ปรับปรุงค่าธรรมเนียมคำาขอต่าง ๆ เช่น คำาขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรเดิม ฉบับละ
๑,๐๐๐ บาท เป็น ๒,๕๐๐ บาท ใบแทนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร เดิม ฉบับละ ๑๐๐ บาท เป็น ๑,๐๐๐ บาท
เป็นต้น และเพ่ิมเติมค่าธรรมเนียมคำาขอต่าง ๆ  ซ่ึงเดิมไม่มี เช่น คำาขอแยกการประดิษฐ์ ฉบับละ ๒,๕๐๐ บาท
คำาขอถอนคำาขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ฉบับละ ๕๐๐ บาท เป็นต้น

 ร่�งพระร�ชบัญญัติคุ้มครองพย�นในคดีอ�ญ�	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
 ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่

กระทรวงยติุธรรมเสนอ และให้ส่งสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา โดยใหร้บัความเหน็
ของกระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม สำานักงานศาลยตุธิรรม สำานักงานสภาความมัน่คงแหง่ชาต ิ
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สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำานักงานอัยการสูงสุด และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านกระบวนการยุติธรรมไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

 ๒. รับทราบแผนในการจัดทำากฎหมายลำาดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำาคัญ
ของกฎหมายลำาดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ

 ๓. ให้กระทรวงยุติธรรมรับความเห็นของกระทรวงการคลัง สำานักงบประมาณ และคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายไปพิจารณาดำาเนินการต่อไปด้วย

	 ร่�งพระร�ชบัญญัติฉบับนี้	มีส�ระสำ�คัญคือ
 ๑. ปรับปรุงบทนิยาม คำาว่า “พยาน” หมายความว่า บุคคลซึ่งจะมาให้หรือได้ให้ข้อเท็จจริง

ต่อพนักงานผู้มีอำานาจสืบสวนคดีอาญา พนักงานผู้มีอำานาจสอบสวนคดีอาญา พนักงานผู้มีอำานาจฟ้องคดี
อาญาหรือศาล ในการดำาเนินคดีอาญารวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ แต่มิให้หมายความรวมถึงจำาเลยที่อ้างตนเอง
เป็นพยาน และเพิ่มบทนิยาม คำาว่า “พนักงานเจ้าหน้าที่” เพื่อให้เกิดความชัดเจนเหมาะสมยิ่งขึ้น

 ๒. กำาหนดใหค้ดีความผดิเก่ียวกับการก่อการรา้ยและความผดิตามกฎหมายว่าดว้ยการปอ้งกนั
และปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นคดีมาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยาน

 ๓. กำาหนดให้ในกรณีทีพ่ยานอาจไมไ่ดร้บัความปลอดภยั อาจจัดใหพ้ยานอยูใ่นความคุม้ครอง
ตามท่ีเหน็เปน็การสมควร หรอืตามทีพ่ยานหรอืบคุคลใดซ่ึงมปีระโยชน์เกีย่วขอ้งไดร้อ้งขอ การคุ้มครอง
ให้พยานได้รับความปลอดภัยให้รวมถึงการจัดให้พยานอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัย เว้นแต่พยานจะไม่ให้
ความยินยอม และการปกปิดมิให้มีการเปิดเผยชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ ภาพหรือข้อมูลอย่างอื่นที่สามารถ
ระบุตัวพยานได้

 ๔. การดำาเนินการเพื่อคุ้มครองพยานตามมาตรการพิเศษ เช่น ย้ายที่อยู่หรือจัดหาที่พัก
อันเหมาะสม จ่ายค่าเล้ียงชีพ ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำาเนินการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล 
หลกัฐานทางทะเบยีนท่ีสามารถระบตุวัพยาน และพจิารณาใหค้วามช่วยเหลอืดา้นการศกึษา การรกัษา
พยาบาล การจ่ายเงนิดำารงชพีทีเ่หมาะสมใหก้บัพยานและผูใ้กลช้ดิกบัพยานทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการมา
เป็นพยานในคดีอาญา

 ๕. ให้สำานักงานคุ้มครองพยานได้รับยกเว้นไม่อยู ่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน
เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนและกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
ยุทธภัณฑ์ เช่นเดียวกับข้าราชการทหารและตำารวจตามกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ การมีและใช้อาวุธปืน 
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง สิ่งเทียมอาวุธปืน และยุทธภัณฑ์ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่กระทรวงยุติธรรมกำาหนด

 ๖. การปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานฝ่ายปกครอง
หรือตำารวจ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเฉพาะเรื่องที่ได้รับมอบหมาย

 ๗. กำาหนดโทษสำาหรับผู้ที ่เปิดเผยความลับเกี่ยวกับสถานที่อยู่ ชื ่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ ภาพ
หรือข้อมูลอย่างอ่ืนท่ีสามารถระบุตัวพยาน สามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือบุคคลอ่ืนท่ีมีความสัมพันธ์
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สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ

50จุ ล นิิ ติ

ใกล้ชิดกับพยาน ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ 
กรณีเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษเป็น ๒ เท่าของโทษที่กำาหนด

  สำาหรบัขอ้มูลมติคณะรฐัมนตรีทีเ่ก่ียวขอ้งกับวงงานดา้นนิตบิญัญตัน้ัิน ผูส้นใจสามารถตดิตาม
ได้ที่ www.soc.go.th เพื่อค้นหามติคณะรัฐมนตรีหรือ www.senate.go.thเพื่อติดตามการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติ นอกจากนี้ ยังมีช่องทางให้ท่านผู้สนใจติดตามรับฟังสรุปมติคณะรัฐมนตรีฯ 
ประจำาสัปดาห์ได้ทางวิทยุออนไลน์ nlaradio.senate.go.th ในรายการ “กฎหมายเท่ียงตรง” ทุกวันพุธ
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ นาฬิกา 
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บทความทางวิชาการ 

ม.ค. - ก.พ. ๖๒51 มี.ค. - เม.ย. ๖๒5151

นายปณิธัศร์  ปทุมวัฒน์  
นิติกรชำ นาญการ สำ นักกฎหมาย๑  

 ๑	 ส�ำเร็จกำรศึกษำ	 นิติศำสตรบัณฑิต	 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์,	 เนติบัณฑิตไทย	 ส�ำนักอบรมศึกษำกฎหมำยแห่ง 
เนติบัณฑิตยสภำ,	 และนิติศำสตรมหำบัณฑิต	 (กฎหมำยมหำชน)	 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่ง นิติกรช�ำนำญกำร  
กลุ่มงำนพัฒนำกฎหมำย ส�ำนักกฎหมำย ส�ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ.
 ๒	รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ หมวด	๑๖	กำรปฏิรูปประเทศ	มำตรำ	๒๕๘	ค.	(๑)	บัญญัติว่ำ
	 “มำตรำ	๒๕๘	ให้ด�ำเนินกำรปฏิรูปประเทศอย่ำงน้อยในด้ำนต่ำง	ๆ	ให้เกิดผล	ดังต่อไปนี้
	 	 			 	 	 ฯลฯ		 	 	 	 ฯลฯ
	 	 			 ค.	ด้ำนกฎหมำย
	 	 			 (๑)	มกีลไกให้ด�ำเนินกำรปรบัปรงุกฎหมำย	กฎ	ระเบยีบ	หรอืข้อบงัคบัต่ำง	ๆ	ทีใ่ช้บังคบัอยูก่่อนวนัประกำศใช้รัฐธรรมนญูนี้
ให้สอดคล้องกับหลักกำรตำมมำตรำ	๗๗	และพัฒนำให้สอดคล้องกับหลักสำกล	 โดยให้มีกำรใช้ระบบอนุญำตและระบบกำรด�ำเนินกำร 
โดยคณะกรรมกำรเพียงเท่ำที่จ�ำเป็น	 เพื่อให้กำรท�ำงำนเกิดควำมคล่องตัว	 โดยมีผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน	 และไม่สร้ำงภำระแก่ประชำชน 
เกินควำมจ�ำเป็น	เพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ	และป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ	
	 	 			 	 	 ฯลฯ		 	 	 	 ฯลฯ”

  
	 ๑.	บทน�ำ

   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ  

มาตรา ๒๕๘ ค. ด้านกฎหมาย (๑) ได้ก�าหนดให้มีกลไกให้ด�าเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
หรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ โดยนอกจากต้องพัฒนาให้สอดคล้อง
กบัหลักการตามมาตรา ๗๗ ของรฐัธรรมนญูแล้ว ยงัต้องมกีำรพฒันำให้สอดคล้องกบัหลักสำกลอีกด้วย๒  
ซึ่งนับเป็นหลักการใหม่ที่ไม่เคยมีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับใดของประเทศไทยมาก่อน 
   บทความตอนนี้แสดงผลการศึกษาความเป็นมาของการพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับ 
หลกัสากล การพฒันากฎหมายให้สอดคล้องกับหลกัสากลภายหลงัการบงัคบัใช้รฐัธรรมนูญฉบับปัจจบุนั 
ตลอดจนแนวความคิดว่าด้วยหลักสากล ดังจะได้อธิบายต่อไป    

หลักสากลตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
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หลักสากลตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

52จุ ล นิิ ติ 52จุ ล นิิ ติ 52

 ๒. ควำมเป็นมำของกำรพัฒนำกฎหมำยให้สอดคล้องกับหลักสำกล

   ก่อนกำรบังคับใช้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน	 ได้มีกำรออกพระรำชกฤษฎีกำกำรทบทวน 
ควำมเหมำะสมของกฎหมำย	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 ซึ่งก�ำหนดให้ในกำรพิจำรณำทบทวนควำมเหมำะสม 
ของกฎหมำย	 ให้รัฐมนตรีผู้รักษำกำรพิจำรณำทบทวนควำมเหมำะสมของกฎหมำย	อันรวมถึงกำร
ปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกกฎหมำยให้สอดคล้องหรืออนุวัติกำรตำมพันธกรณีระหว่ำงประเทศ 
ที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตำมภำยใต้บังคับกฎหมำยระหว่ำงประเทศ ด้วย 
	 	 	 จำกนั้น	คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่	๔	 เมษำยน	๒๕๖๐	 (ก่อนรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
จะมีผลใช้บังคับในวันที่	๖	เมษำยน	๒๕๖๐)	เห็นชอบแนวทำงกำรจัดท�ำและกำรเสนอร่ำงกฎหมำยตำม
บทบัญญัติมำตรำ	๗๗	ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย	ที่ส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีร่วมกับ
ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำจดัท�ำขึน้	โดยก�ำหนดหลกัเกณฑ์และแนวทำงเก่ียวกับกำรร่ำงกฎหมำย	
กำรตรวจพิจำรณำร่ำงกฎหมำย	 และแนวทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็นประกอบกำรจัดท�ำร่ำงกฎหมำย	
รวมทั้งกำรวิเครำะห์ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกฎหมำย	 และให้หน่วยงำนของรัฐถือปฏิบัติอย่ำง
เคร่งครัดต่อไป	 ตลอดจนเห็นชอบหลักเกณฑ์ในกำรตรวจสอบควำมจ�ำเป็นในกำรตรำพระรำชบัญญัติ	
(Checklist)	 ที่ส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีร่วมกับส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำปรับปรุงข้ึน	 
เพื่อให้เป็นไปตำมแนวทำงกำรจัดท�ำและกำรเสนอร่ำงกฎหมำยตำมบทบัญญัติมำตรำ	 ๗๗	 ของ 
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยข้ำงต้น	 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	 ๓	 พฤษภำคม	 ๒๕๕๙	 
(เรือ่ง	นโยบำยกำรปฏริปูกฎหมำยในส่วนทีเ่กีย่วกับฝ่ำยบรหิำร)		โดยให้เป็นหลกัเกณฑ์ในกำรตรวจสอบ
ควำมจ�ำเป็นในกำรตรำพระรำชบญัญตัท้ิำยระเบยีบว่ำด้วยหลกัเกณฑ์และวธิกีำรเสนอเรือ่งต่อคณะรัฐมนตร	ี
พ.ศ.	๒๕๔๘	และให้หน่วยงำนของรัฐถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัดต่อไป
    ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในกำรตรวจสอบควำมจ�ำเป็นในกำรตรำพระรำชบัญญัติ (Checklist) 
ดังกล่ำวข้ำงต้นได้ก�ำหนดให้ตรวจสอบวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของภำรกิจที่จ�ำเป็นต้องจัดให้มี
กำรตรำพระรำชบัญญัติประกำรหนึ่งว่ำ กำรท�ำภำรกิจเช่นว่ำนั้น สอดคล้องกับ “พันธกรณีและ 
ควำมผูกพันตำมหนังสือสัญญำ” ที่ประเทศไทยมีต่อรัฐต่ำงประเทศหรือองค์กำรระหว่ำงประเทศใด
ในเรื่องใด และกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวจะเป็นผลดีหรือก่อให้เกิดภำระแก่ประเทศไทยหรือไม่ 

 ๓. กำรพัฒนำกฎหมำยให้สอดคล้องกับหลักสำกลภำยหลังกำรบังคับใช้รัฐธรรมนูญฉบับ  

   ปัจจุบัน

   ๓.๑ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำย 
	 	 	 กำรปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำยได้ตระหนักถึงสถำนกำรณ์และแนวโน้มภำยในในช่วงปี	 
พ.ศ.	๒๕๔๕	เป็นต้นมำ	ด้วยกำรพัฒนำทำงสังคมและเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่ำงรวดเร็วและมีผลต่อกำร
พัฒนำประเทศอย่ำงก้ำวกระโดด	 ก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ในรูปแบบต่ำง	 ๆ	 ที่หลำกหลำยและซับซ้อน 
ยิ่งขึ้นจึงจ�ำเป็นต้องมีกำรตรำกฎหมำยข้ึนรองรับเป็นจ�ำนวนมำก	 ทั้งที่เป็นไปเพื่อเป็นกำรควบคุม	 
ส่งเสริม	และเพื่อให้เกิดสภำพบังคับทำงกฎหมำยรองรับรูปแบบของนิติสัมพันธ์ต่ำง	ๆ 	ที่เกิดขึ้น รวมถึง
กำรตรำกฎหมำยเพื่อให้สอดคล้องตำมพันธกรณีระหว่ำงประเทศต่ำง ๆ เพื่อพัฒนำประเทศให้เป็น
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บทความทางวิชาการ 
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ไปตำมมำตรฐำนสำกล	 กฎหมำยหลำยฉบับถูกตรำขึ้นและก�ำหนดมำตรกำรท่ีมุ่งเน้นกำรควบคุม	 
ท�ำให้เกิดขั้นตอนและสร้ำงภำระแก่ประชำชน	 และก่อให้เกิดต้นทุนในกำรด�ำเนินกำรตำมกฎหมำย 
อันเป็นอุปสรรคที่ส�ำคัญต่อกำรค้ำ	กำรลงทุน	และกำรพัฒนำควำมสำมำรถของประเทศ	เนื่องจำกไม่มี
กำรวิเครำะห์ผลกระทบก่อนกำรตรำกฎหมำย	ประกอบกับกฎหมำยหลำยฉบับยังไม่ได้รับกำรทบทวน
เพ่ือปรับปรุงหรือแก้ไขให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและสอดคล้องกับบริบทของสังคมในปัจจุบัน	 จึงท�ำให้
เกดิควำมล้ำสมัยและไม่สอดคล้องกบัสภำพกำรณ์			กฎหมำยหลำยฉบบัถกูมองว่ำไม่สอดคล้องกบับรบิท
ในกำรพัฒนำของสังคมโลก	 ขัดต่อหลักสิทธิเสรีภำพขั้นพื้นฐำน	ตลอดจนไม่สอดคล้องกับพันธกรณี
ระหว่ำงประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป จนกลำยเป็นอุปสรรคต่อกำรค้ำและกำรลงทุนของประเทศ 
และท�ำให้ขำดควำมยอมรับนับถือในประชำคมโลก ดังตัวอย่ำงที่เห็นได้จำกกรณีของกำรควบคุม 
กำรท�ำประมงที่ผิดกฎหมำย	ขำดกำรรำยงำน	และไร้กำรควบคุม	(IUU	Fishing)	กำรแก้ไขปัญหำแรงงำน
ต่ำงด้ำวและกำรค้ำมนุษย์	 ตลอดจนกำรแก้ไขปัญหำเรื่องมำตรฐำนควำมปลอดภัยกำรบินของประเทศ
เพื่อให้เป็นไปตำมหลักสำกล๓		

   ส�ำหรับภำพรวมกำรปฏริปูประเทศด้ำนกฎหมำยเกีย่วกบัหลกัสำกลนัน้ มบีรบิทตำมข้อก�ำหนด
ของรัฐธรรมนูญที่ได้ก�ำหนดให้มีกำรด�ำเนินกำรปฏิรูปด้ำนกฎหมำย	เพื่อให้เกิดผลอย่ำงน้อยคือ	ให้มี
กลไกให้ด�ำเนินกำรปรบัปรงุกฎหมำย	กฎ	ระเบียบ	หรอืข้อบงัคบัต่ำง	ๆ	ทีใ่ช้บังคบัอยูก่่อนวนัประกำศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ให้สอดคล้องกับหลักกำรตำมมำตรำ	๗๗	และพัฒนำให้สอดคล้องกับหลักสำกล๔	 
    นอกจำกกำรพัฒนำกฎหมำยที่มีผลบังคับใช้แล้ว ในด้ำนกำรพัฒนำกำรยกร่ำงกฎหมำย
ให้เป็นไปตำมหลกัสำกลกไ็ด้มกีำรก�ำหนดไว้เช่นกนั ตำมทีค่ณะกรรมกำรปฏริปูประเทศด้ำนกฎหมำย 
ได้ก�ำหนดประเด็นปฏิรูปให้มีกำรพัฒนำกระบวนกำรจัดท�ำและตรวจพิจำรณำร่ำงกฎหมำยเป็นไป 
อย่ำงรวดเรว็และมปีระสทิธภิำพ	ร่ำงกฎหมำยทีต่รวจพจิำรณำเป็นกฎหมำยทีด่	ี	และเป็นไปตำมหลกัสำกล 
ตลอดจนสอดคล้องกบัสภำพควำมต้องกำรของสงัคม๕	โดยก�ำหนดให้มกีำรปรบัปรงุบทบำทกำรท�ำหน้ำที่
ของนักกฎหมำยกฤษฎีกำในกำรท�ำหน้ำที่เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ	ให้เป็นไปใน
ลักษณะของผู้เตรียมรำยงำนหรือผู้เสนอรำยงำนต่อคณะกรรมกำร	 (rapporteur)	 โดยเน้นกำรท�ำงำน
ด้ำนวิชำกำรและกำรวิเครำะห์ร่ำงกฎหมำย	และมีกำรค้นคว้ำกฎหมำยต่ำงประเทศเพื่อใช้ประกอบกำร
พิจำรณำร่ำงกฎหมำย	 เพื่อให้กำรตรวจพิจำรณำร่ำงกฎหมำยเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว	 มีประสิทธิภำพ	 
และเป็นไปตำมหลักสำกล๖  อนัควรพจิำรณำศึกษำต่อไปในส่วนของระบบงำนนติบิญัญัตขิองรฐัสภำ
ซึ่งควรมีกำรด�ำเนินกำรพัฒนำนิติกรที่ปฏิบัติหน้ำที่สนับสนุนกำรยกร่ำงและพิจำรณำร่ำงกฎหมำย 
ในขั้นตอนต่ำง ๆ ของรัฐสภำให้สำมำรถด�ำเนินกำรได้ในท�ำนองเดียวกัน

   ๓	 แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำย	 แนบท้ำยประกำศส�ำนักนำยกรัฐมนตรี	 เรื่อง	 กำรประกำศแผนกำรปฏิรูปประเทศ	 
รำชกิจจำนุเบกษำ	เล่ม	๑๓๕	ตอนที่	๒๔	ก	๖	เมษำยน	๒๕๖๑,	หน้ำ	๑๔-๑๕
 ๔	เรื่องเดียวกัน,	หน้ำ	๑.
   ๕	 เรื่องเดียวกัน,	หน้ำ	๑๐๘.
 ๖	เรื่องเดียวกัน,	หน้ำ	๑๒๐.
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หลักสากลตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

54จุ ล นิิ ติ 54จุ ล นิิ ติ 54

   ๓.๒ ยุทธศำสตร์ชำติ 

  	 เมื่อปัจจัยและแนวโน้มที่คำดว่ำจะส่งผลต่อกำรพัฒนำประเทศประกำรหนึ่งเกิดจำกองค์กร
ที่ไม่ใช่รัฐ	 อำทิ	 องค์กำรระหว่ำงประเทศและบรรษัทข้ำมชำติ	 จะมีบทบำทมำกขึ้นในกำรก�ำหนด 
กฎ	ระเบียบ	ทิศทำงควำมสัมพันธ์และมำตรฐำนสำกลต่ำง ๆ ทั้งในด้ำนควำมมั่นคง	และเศรษฐกิจ	
รวมทั้งกำรรวมกลุ ่มเศรษฐกิจ	 และกำรเปิดเสรีในภูมิภำคที่น�ำไปสู ่ควำมเชื่อมโยงในทุกระบบ๗ 

และประเทศไทยต้องให้ควำมส�ำคัญต่อกำรรวมกลุ่มควำมร่วมมือกับนำนำประเทศในระดับภูมิภำค 
และระดับโลก	เพื่อกระชับและสร้ำงสัมพันธไมตรี	เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ทำงกำรทูต	ซึ่งจะก่อให้เกิด
กำรสร้ำงพลังทำงเศรษฐกิจและรักษำควำมมั่นคงของประเทศ	 โดยจ�ำเป็นต้องสร้ำงควำมพร้อม 
ในกำรที่จะยกระดับมำตรฐำนและมีกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมระเบียบกติกำสำกลในด้ำนต่ำง ๆ๘   
   ด้วยเหตดุงักล่ำว ประเทศไทยจงึได้มกีำรก�ำหนดประเดน็ยุทธศำสตร์ชำต ิ(พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๘๐) ในด้ำนต่ำง ๆ ซึ่งกล่ำวถึงกำรพัฒนำกฎหมำยให้เป็นไปตำมหลักสำกล ดังนี้
   ยทุธศำสตร์ด้ำนควำมมัน่คง	 ได้ก�ำหนดให้มกีำรร่วมมอืทำงกำรพฒันำกบัประเทศเพือ่นบ้ำน	
ภูมิภำค	โลก	รวมถึงองค์กรภำครัฐและที่มิใช่ภำครัฐ	เพื่อให้ควำมมั่นคงในภำพรวมทั้งในระดับประเทศ	
ภูมิภำค	และโลก	มีกำรพัฒนำไปสู่สันติสุขอย่ำงแท้จริง	 เป็นรูปธรรม	และยั่งยืน	 โดยผลักดันส่งเสริม
ให้กำรด�ำเนินกำรและควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเป็นไปตำมหลักกำรปฏิบัติสำกล กฎหมำย  
และควำมตกลงระหว่ำงประเทศ๙ 
   ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม ได้ก�ำหนดให้มีกำร 
ยกระดับกลไกกำรดูแลแรงงำนไทยให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล๑๐  
   ยทุธศำสตร์ชำตด้ิำนกำรปรับสมดลุและพฒันำระบบกำรบรหิำรจดักำรภำครฐั	ได้ก�ำหนดให้
กฎหมำยมีควำมสอดคล้องเหมำะสมกับบริบทต่ำง	ๆ 	และมีเท่ำที่จ�ำเป็น	กฎหมำย	กฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับ
มีเท่ำที่จ�ำเป็น		ทันสมัย	มีควำมเป็นสำกล มีประสิทธิภำพ	 โดยมุ่งใช้กฎหมำยเป็นเครื่องมือในกำร
สนบัสนนุกำรพฒันำ	กำรเพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของประเทศ		กำรแก้ไขปัญหำและอุปสรรค
ที่น�ำไปสู่ควำมเหลื่อมล�้ำด้ำนต่ำง	 ๆ	 เอื้อต่อกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ๑๑	 ตลอดจนภำครัฐจัดให้มี
กฎหมำยที่สอดคล้องและเหมำะสมกับบริบทต่ำง	 ๆ	 ที่เปลี่ยนแปลง	 ปรับปรุงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องให้
สำมำรถตอบสนองกับกำรเปลี่ยนแปลงของรูปแบบกำรผลิต	 กำรค้ำ	 กำรบริกำร	 และสำมำรถอ�ำนวย
ควำมสะดวกในกำรด�ำเนินธุรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	 รวมถึงกำรคุ้มครองผู้บริโภค	 โดยเฉพำะกำร
ปรับปรุงแก้ไขและยกเลิกกฎหมำยต่ำง ๆ ให้มีควำมชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม เอื้ออ�ำนวยต่อกำร

 ๗	ยุทธศำสตร์ชำติ	(พ.ศ.	๒๕๖๑	-	๒๕๘๐)	แนบท้ำย	พระรำชโองกำรประกำศ	เรื่อง	ยุทธศำสตร์ชำติ	(พ.ศ.	๒๕๖๑	-	๒๕๘๐)	
รำชกิจจำนุเบกษำ	เล่ม	๑๓๕	ตอนที่	๘๒	ก		วันที่	๑๓	ตุลำคม	๒๕๖๑	หน้ำ	๒.
   ๘	 เรื่องเดียวกัน,	หน้ำ	๔-๕.	
   ๙	 เรื่องเดียวกัน,	หน้ำ	๑๗-๑๘.	
 ๑๐	เรื่องเดียวกัน,	หน้ำ	๔๕-๔๖.
   ๑๑	เรื่องเดียวกัน,	หน้ำ	๖๙.
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บทความทางวิชาการ 

ม.ค. - ก.พ. ๖๒55 มี.ค. - เม.ย. ๖๒5555

บริหำรรำชกำรแผ่นดิน กำรพัฒนำประเทศ กำรให้บริกำรประชำชน กำรประกอบธุรกิจ กำรแข่งขัน
ระหว่ำงประเทศ สอดคล้องกับข้อบังคับสำกลหรือข้อตกลงระหว่ำงประเทศ๑๒	

   ๓.๓ กำรจัดให้มีกฎหมำย

   คณะรฐัมนตรีได้เสนอร่ำงพระรำชบญัญตัหิลกัเกณฑ์กำรจัดท�ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมนิ

ผลสัมฤทธ์ิของกฎหมำย	 พ.ศ.	 ....	 ต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติเพื่อพิจำรณำตำมรัฐธรรมนูญ 
แห่งรำชอำณำจักรไทย	เมื่อวันที่	๔	ธันวำคม	๒๕๖๑	
	 	 	 ต่อมำในครำวกำรประชุมสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ	 ครั้งที่	๑๗/๒๕๖๒	เป็นพิเศษ	 เมื่อวัน
อังคำรที่	 ๒๖	 กุมภำพันธ์	 ๒๕๖๒	 ที่ประชุมได้พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท�ำ 
ร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. .... แล้วลงมติเห็นสมควรประกำศใช้ 
เป็นกฎหมำย	ทั้งนี้	อยู่ระหว่ำงกำรประกำศใช้เป็นกฎหมำย	
	 	 	 เมือ่ร่ำงพระรำชบญัญตัฉิบบัดงักล่ำวมผีลใช้บงัคบัแล้วย่อมเป็นกฎหมำยส�ำคญัในกำรจดัท�ำ
และพัฒนำกฎหมำยของประเทศไทยต่อไป	 ทั้งน้ี	 ได้ก�ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐต้องตรวจสอบและ
พจิำรณำจดัท�ำร่ำงกฎหมำยให้สอดคล้องและไม่ขัดหรอืแย้งกบัยทุธศำสตร์ชำตแิละแผนกำรปฏริปูประเทศ
และประกำรส�ำคัญได้ก�ำหนดให้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำยที่เกิดจำกกำรบังคับใช้
กฎหมำยและกฎทีอ่อกตำมกฎหมำยนัน้ในครำวเดยีวกนั เพือ่ให้บรรลเุป้ำหมำยในกำรพฒันำกฎหมำย
ให้สอดคล้องกับหลักสำกลและพันธกรณีระหว่ำงประเทศ๑๓	ด้วย	

 ๔. แนวควำมคิดว่ำด้วยหลักสำกล

    	 เมือ่พจิำรณำค�ำว่ำ	“หลกัสำกล”	นัน้	ไม่มกีำรก�ำหนดนยิำมควำมหมำยไว้โดยชดัแจ้ง	แต่พบว่ำ
ใช้กันอย่ำงแพร่หลำยในลักษณะที่แตกต่ำงกันออกไปตำมบริบทของแต่ละกรณี	 เช่น	 กำรปกครองใน
ระบอบประชำธิปไตยตำมหลักสำกล	หรือเจ้ำหน้ำที่รัฐต้องเคำรพสิทธิกำรชุมนุมโดยสงบและปรำศจำก
อำวุธตำมหลักสำกล	 เป็นต้น	 ซึ่งน่ำจะเข้ำใจได้ว่ำ	 ค�ำว่ำ	 “หลักสำกล”	 พึงมีควำมหมำยถึงหลักกำร	
มำตรฐำน	หรอืกตกิำ	ทีไ่ด้รบักำรยอมรบันบัถอืในสงัคมสำกลหรอืสงัคมนำนำประเทศว่ำเป็นหลกัอันควร
ยึดถือปฏิบัติ	
 ส�ำหรับหลักสำกลในบริบททำงกฎหมำยนั้น เมื่อกล่ำวถึงหลักกำรเช่นว่ำแล้ว ย่อมพึง
พจิำรณำโดยอำศยัหลกักฎหมำยระหว่ำงประเทศและแนวคดิว่ำด้วยควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงประเทศ
มำเทียบเคียง เพื่อพิจำรณำควำมหมำยและขอบเขตต่อไป 

   ๑๒	เรื่องเดียวกัน,	หน้ำ	๗๐.	
   ๑๓	ร่ำงพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท�ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย	พ.ศ.	....	
มำตรำ	๓๐	(๒)
	 “มำตรำ	 ๓๐	 	 กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ให้ด�ำเนินกำรประเมินผลที่เกิดจำกกำรบังคับใช้กฎหมำยและกฎที่ออกตำมกฎหมำยนั้น 
ในครำวเดียวกัน	เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยดังต่อไปนี้
	 	 			 	 	 ฯลฯ		 	 	 	 ฯลฯ”
	 (๒)		กำรพัฒนำกฎหมำยให้สอดคล้องกับหลักสำกลและพันธกรณีระหว่ำงประเทศ”
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	 แม้ค�ำว่ำ	หลักสำกล (Universal Principle) มิได้ปรำกฏควำมหมำยอย่ำงชัดแจ้งในทำง
กฎหมำยระหว่ำงประเทศว่ำหมำยถึงหลักกำรในเรื่องใดบ้ำง	 อย่ำงไรก็ตำม	 สิ่งที่ผู้เขียนมีควำมเห็นว่ำ
กรณีที่ใกล้เคียงจะเป็นหลักสำกลทำงกฎหมำยได้	สำมำรถเทียบเคียงได้จำกแนวควำมคิดว่ำด้วย 
บ่อเกิดหรือที่มำของกฎหมำยระหว่ำงประเทศ (Sources of International Law) ตำมธรรมนูญ
ศำลยุติธรรมระหว่ำงประเทศ มำตรำ ๓๘ ที่ก�ำหนดว่ำสำมำรถมีทั้งรูปแบบเป็นลำยลักษณ์อักษร 
ที่คุ้นเคยกันเป็นอย่ำงดี	 ได้แก่	 ควำมตกลงระหว่ำงประเทศที่เป็นลำยลักษณ์อักษรที่เรียกช่ือต่ำง	 ๆ	 
เช่น	สนธิสัญญำ	กฎบตัร	อนสัุญญำ	ปฏญิญำสำกล	พธิสีำร	หรอืกตกิำสำกล	เป็นต้น	นอกจำกน้ี	ในบำงกรณี
อำจมีหลักกำรที่นำนำประเทศได้ให้กำรยอมรับแต่มิได้อยู่ในรูปแบบของกำรท�ำขึ้นเป็นข้อตกลง 
ที่เป็นลำยลักษณ์อักษรระหว่ำงรัฐด้วยเช่นกัน	 เช่น	 หลักกฎหมำยจำรีตประเพณีระหว่ำงประเทศ 
และหลักกฎหมำยทั่วไป	เป็นต้น
	 นอกจำกประกำรข้ำงต้น	 ยังมีหลักกำรอ่ืนท่ีมีลักษณะเป็นสิ่งที่ยอมรับนับถือในสังคมระหว่ำง
ประเทศทีม่ไิด้มกีำรก�ำหนดว่ำเป็นบ่อเกิดของกฎหมำยระหว่ำงประเทศ		เช่น		ข้อมติขององค์กำรระหว่ำง
ประเทศและมติหรือหลักกำรที่เวทีกำรประชุมนำนำชำติได้ให้กำรประกำศหรือยอมรับ	เป็นต้น
			 ในบทควำมนี้	 ผู้เขียนจึงขอตั้งข้อพิจำรณำเป็นสมมติฐำนว่ำ	หลักสำกลในมิติทำงกฎหมำย 
หมำยถึง “หลักกำรใด ๆ ที่นำนำประเทศให้กำรยอมรับนับถือ (recognized) ในฐำนะกฎเกณฑ ์
ทีท่กุรัฐจ�ำต้องอนวุตัเิพือ่ประโยชน์สูงสุดในกำรอยูร่่วมกนัของประชำคมโลก ไม่ว่ำอยู่ในรูปแบบใด” 
เพื่อพิจำรณำว่ำหลักกำรใดมีลักษณะเป็น “หลักสำกล” อันอยู่ในฐำนะจุดมุ่งหมำยประกำรหน่ึง 
ของกำร “พัฒนำกฎหมำย” ของไทย ภำยใต้กำรบังคับใช้ “รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
พุทธศักรำช ๒๕๖๐”
 หลักกำรที่นำนำประเทศให้กำรยอมรับนับถือ (recognized) ในฐำนะกฎเกณฑ์ท่ีทุกรัฐ 
จ�ำต้องอนุวัติเพื่อประโยชน์สูงสุดในกำรอยู่ร่วมกันในประชำคมโลกนั้น	 สำมำรถพิจำรณำได้จำก 
๒	กลุ่ม	ได้แก่
 กลุ่มที่ ๑	บ่อเกิดของกฎหมำยระหว่ำงประเทศ	ตำมมำตรำ ๓๘ ของธรรมนูญศำลยุติธรรม
ระหว่ำงประเทศ๑๔	ซึ่งมีสำระส�ำคัญเพียงว่ำ	ศำลยุติธรรมระหว่ำงประเทศจะใช้	“สนธิสัญญำระหว่ำง
ประเทศ”	 “จำรีตประเพณีระหว่ำงประเทศ”	 และหลักกฎหมำยทั่วไปเป็นหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำ

 ๑๔	Statute	of	International	Court	of	Justice,	Article 38 ;
	 “1.	The	Court,	whose	function	is	to	decide	in	accordance	with	international	law	such	disputes	as	are	submitted	
to	it,	shall	apply:
     a. international conventions,	whether	general	or	particular,	establishing	rules		expressly	recognized	
by	the	contesting	states;
     b. international custom,	as	evidence	of	a	general	practice	accepted	as	law;
     c. the general principles of law	recognized	by	civilized	nations;
	 	 			 d.	subject	to	the	provisions	of	Article	59,	judicial decisions and	the teachings of the most highly 
qualified publicists of the various nations,	as	subsidiary	means	for	the	determination	of	rules	of	law.
	 	 2.	This	provision	shall	not	prejudice	the	power	of	the	Court	to	decide	a case ex aequo et bono,	if	the	
parties	agree	thereto.	”	
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และวินิจฉัยชี้ขำดกรณีพิพำท	 ส่วนค�ำพิพำกษำตัดสินคดีที่มีอยู ่ก่อนแล้ว	 รวมทั้งข้อคิดเห็นของ 
นกักฎหมำยทีท่รงคณุวุฒิจะถกูใช้เป็นวธิรีองลงมำ	เพือ่ช่วยก�ำหนดกฎเกณฑ์ของกฎหมำย		อย่ำงไรกต็ำม	
ถ้ำคู่กรณีทั้งสองฝ่ำยตกลง	 ศำลยุติธรรมระหว่ำงประเทศอำจใช้หลักควำมรู้สึกยุติธรรมและสุจริต	 
(ex	aequo	et	bono)	เป็นเกณฑ์พิจำรณำวินิจฉัยชี้ขำดได้	
 ดังนั้น กำรที่จะทรำบถึงฐำนที่มำของ “หลักสำกลในมิติทำงกฎหมำย” ผู้เขียนเห็นว่ำ 
นอกจำกกำรพจิำรณำจำกบ่อเกดิของกฎหมำยระหว่ำงประเทศด้ำนต่ำง ๆ โดยล�ำดบัแล้ว  ควรพจิำรณำ
จำกกฎเกณฑ์หรือกติกำระหว่ำงประเทศอื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่ำวถึงในมำตรำ ๓๘ ของธรรมนูญ 
ศำลยุติธรรมระหว่ำงประเทศท่ีงำนวิชำกำรด้ำนกฎหมำยระหว่ำงประเทศได้ให้กำรยอมรับ 
ประกอบด้วย ดังที่จะกล่ำวในกลุ่มต่อไป
 กลุม่ที ่๒ เมือ่ศกึษำแล้วพบว่ำ “หลักสำกล” อำจมขีอบเขตและควำมหมำยทีก่ว้ำงขวำงกว่ำ
บ่อเกิดของกฎหมำยระหว่ำงประเทศตำมมำตรำ ๓๘ กล่ำวคือ สิ่งที่ในทำงวิชำกำรอำจเป็นเพียง 
“กฎหมำยอย่ำงอ่อน” หรือ “Soft Law” ท่ีไม่ได้รับกำรพิจำรณำว่ำเป็นบ่อเกิดหรือที่มำ 
ของกฎหมำยระหว่ำงประเทศตำมแนวคิดกระแสหลัก ก็อำจนับว่ำเป็นหลักหรือกติกำสำกลได้  
เช่น กฎเกณฑ์อนัเกดิจำกองค์กำรสหประชำชำตทิีไ่ด้รับกำรรบัรองโดยทัว่ไปนัน้มลีกัษณะของกำรพฒันำ
ที่ก้ำวหน้ำของกฎหมำยระหว่ำงประเทศ (Progressive development of international law) 
ซึ่งถือว่ำเป็นกฎหมำยที่ควรจะเป็น (Lex ferenda) และก็มีแนวโน้มว่ำกฎเกณฑ์ที่เกิดจำกองค์กำร
สหประชำชำติเหล่ำนี้ “มีคุณค่ำ” ในฐำนะที่จะพัฒนำเป็น“จำรีตประเพณีระหว่ำงประเทศ” หรือ 
“สนธิสัญญำ” ต่อไปได้ในอนำคต๑๕  หลักสำกลในกลุ่มที่	 ๒	 น้ี	 อำจเกิดขึ้นในรูปแบบของข้อมติ 
ขององค์กำรระหว่ำงประเทศ	หรือกำรยอมรับหลักกำรในเรื่องใด	ๆ 	ในเวทีกำรประชุมนำนำชำติ	เป็นต้น

 ๕. บทสรุป

    “หลักสำกล” อันอยู่ในฐำนะจุดมุ ่งหมำยประกำรหน่ึงของกำรพัฒนำกฎหมำยไทย 

ตำมแนวทำงกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำยตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย	
พุทธศักรำช	๒๕๖๐	มำตรำ	๒๕๘	ค.	ด้ำนกฎหมำย	(๑)	นั้น	ได้แก่	หลักกำรใด ๆ  ที่นำนำประเทศให้กำร
ยอมรับนับถือในฐำนะกฎเกณฑ์ที่ทุกรัฐจ�ำต้องอนุวัติเพื่อประโยชน์สูงสุดในกำรอยู่ร่วมกันของ
ประชำคมโลก ไม่ว่ำอยู่ในรูปแบบใด	 ดังน้ัน	 กำรพัฒนำกฎหมำยของประเทศไทยให้เป็นไปตำม 
หลักสำกลตำมแนวทำงของรัฐธรรมนูญ	 ยุทธศำสตร์ชำติ	 แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำย	 
ตลอดจนกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง	 ผู้มีหน้ำที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำกฎหมำยจึงจ�ำต้องศึกษำและท�ำควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับหลักสำกลไม่ว่ำจะอยู่ในรูปแบบใด	 ในส่วนที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับกฎหมำยฉบับนั้น	 
ตลอดจนอนุบัญญัติอย่ำงครบถ้วนรอบด้ำนเพื่อปฏิบัติหน้ำที่ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมเจตนำรมณ์ 
ของรัฐธรรมนูญ	

   ๑๕	จุมพต		สำยสุนทร,	“กฎหมำยระหว่ำงประเทศ	เล่ม	๑”,	พิมพ์ครั้งที่	๘	(กรุงเทพฯ	:	วิญญชน,	๒๕๕๒),	หน้ำ	๘๓	-	๙๖.
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บรรณำนุกรม

ภำษำอังกฤษ
Statute	of	International	Court	of	Justice	Statute	of	International	Court	of	Justice

ภำษำไทย
หนังสือ
จุมพต		สำยสุนทร.	กฎหมำยระหว่ำงประเทศ	เล่ม	๑.	พิมพ์ครั้งที่	๘	กรุงเทพฯ	:วิญญชน,	๒๕๕๒.

รัฐธรรมนูญ	ประกำศ	และกฎหมำย
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย	พุทธศักรำช	๒๕๖๐	
ประกำศส�ำนักนำยกรัฐมนตรี	เรื่อง	กำรประกำศแผนกำรปฏิรูปประเทศ	รำชกิจจำนุเบกษำ	เล่ม	๑๓๕		
	 ตอนที่	๒๔	ก		วันที่	๖	เมษำยน	๒๕๖๑
พระรำชโองกำรประกำศ	เรื่อง	ยุทธศำสตร์ชำติ	(พ.ศ.	๒๕๖๑	-	๒๕๘๐)	รำชกิจจำนุเบกษำ	เล่ม	๑๓๕		
	 ตอนที่	๘๒	ก		วันที่	๑๓	ตุลำคม	๒๕๖๑	
ร่ำงพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท�ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย	พ.ศ.	....
		 (สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ	เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำยแล้ว)
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59

ปัจจัยที่ส�ำคัญประกำรหนึ่งในกำรที่จะชักชวนนักลงทุนหรือผู้ประกอบกำรทั้งชำวไทยและ 
ชำวต่ำงประเทศได้พิจำรณำตดัสนิใจในกำรเลอืกเข้ำมำลงทุนหรอืประกอบธรุกจิในประเทศไทยกค็อื 
“กำรมีกฎหมำยที่เอื้ออ�ำนวยต่อกำรด�ำเนินกิจกำรหรือกำรให้อ�ำนำจเพื่อรองรับกำรประกอบธุรกิจ
ของตนให้ประสบผลส�ำเร็จ” ทั้งน้ี เพราะนักลงทุนที่มีความประสงค์จะประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะ 
การลงทนุทีต้่องอาศยัประโยชน์ในอสงัหารมิทรพัย์ในปัจจุบนัน้ัน ยงัไม่สามารถด�าเนินการได้อย่างเตม็ที่
และมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากมี “ข้อจ�ากัดทางกฎหมาย” ที่ยังไม่มีการรับรองสิทธิของบุคคล
ในเรื่องเกี่ยวกับการถือครองและใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะจากอสังหาริมทรัพย์ที่เช่า 
ในเชิงเศรษฐกิจไว้อย่างชัดเจนท�าให้เป็นอุปสรรคต่อการลงทุน และอาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพ 
ในการแข่งขันและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมได้

ดังนั้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนและการประกอบธุรกิจในประเทศมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ 
ในภาคอสังหาริมทรัพย์ ได้มีการสร้างแรงจูงใจและเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนหรือนักธุรกิจ
ให้สามารถมี “ทรัพย์อิงสิทธิ” ได้นอกเหนือจากการมี “กรรมสิทธิ์” หรือการมี “สิทธิการเช่า” 
ในอสังหาริมทรัพย์เท่าน้ัน รัฐบำลจึงได้มีกำรเสนอ “ร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. ....” 
ต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ เพ่ือเป็นกฎหมำยท่ีอนุญำตให้บุคคลสำมำรถมีทรัพย์อิงสิทธิเหนือ
อสังหำริมทรัพย์ของตน ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินอีกรูปแบบหนึ่งที่อิงจำกสิทธิในกำรใช้ประโยชน์จำก
อสังหำริมทรัพย์ และให้ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิสำมำรถน�ำทรัพย์อิงสิทธินั้นออกให้เช่ำ ขำย หรือโอน 
รวมทัง้ให้ตกทอดแก่ทำยำทและน�ำไปใช้เป็นหลกัประกนัได้ อนัเป็นการแก้ไขข้อจ�ากดัในเรือ่ง “การเช่า
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.)” ที่ยังคงมีข้อจ�ากัดและความไม่ชัดเจน ซึ่งท�าให้ 
ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่เช่าในเชิงเศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่ รวมถึงการเช่าตาม  
“พระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒”  

๑จัดโดย คณะกรรมการกองทุนศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร และศูนย์จัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านกฎหมาย  
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการสัมมนาตามโครงการสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในงานร�าลึกศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด 
เศรษฐบุตร เรื่อง “ทรัพย ์อิงสิทธิ . . . เครื่องมือใหม่ส�าหรับนักลงทุนอสังหาฯ” เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒  
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์.

นางสาวเพลินตา  ตันรังสรรค์ 
นิติกร สำ นักกฎหมาย

๑

 ทรัพย์อิงสิทธิ... 
      เครื่องมือใหม่
     สำ หรับนักลงทุนอสังหาฯ 

59-72_���������� ���-��� 62.indd   59 7/3/2562 BE   9:21 AM



ทรัพย์อิงสิทธิ... เคร่ืองมือใหม่สำ�หรับนักลงทุนอสังห�ฯ

60จุ ล นิิ ติ

ทีย่งัไม่ครอบคลุมถึงการเช่าเพื่อที่อยู่อาศัยและเพื่อการอื่นนอกเหนือจากการเช่าเพื่อพาณิชยกรรมและ
อุตสาหกรรม โดยร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้จะก�ำหนดทรัพย์อิงสิทธิหรือสิทธิในกำรใช้ประโยชน์ 
ในอสังหำริมทรัพย์ขึ้นใหม่เสมือนเป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์ได้ภำยในระยะเวลำตำมที่ก�ำหนด  
และก�ำหนดหลักเกณฑ์ในลักษณะต่ำง ๆ ให้มคีวำมชดัเจน ไม่ก่อให้เกดิควำมสบัสนระหว่ำงสทิธกิำรเช่ำ
ตำมกฎหมำยปัจจบุนักบัทรพัย์องิสทิธิตำมร่ำงกฎหมำยฉบับนีซ้ึง่มสีำระส�ำคัญของสิทธิท่ีแตกต่ำงกัน 
ตลอดจนก�ำหนดให้มรีะบบกำรจดทะเบยีน และกำรออกหนงัสอืรบัรองสทิธเิพือ่ให้เกดิควำมชดัเจน
และสร้ำงควำมเชือ่มัน่ในทรัพย์อิงสิทธิดังกล่ำว๒

ด้วยความส�าคญัของการสร้างความเชือ่มัน่ให้เกดิแก่นักลงทนุหรอืนักธรุกจิทีจ่ะน�าเงนิมาลงทนุ
หรือประกอบธุรกิจในประเทศโดยเฉพาะในภาคอสงัหาริมทรพัย์เพือ่ผลกัดันการขยายตวัทางเศรษฐกจิ
ของประเทศในภาพรวมตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย รวมทั้งเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ ์

ให้ทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องได้มีความรู ้ ความเข้าใจ  
ในสาระส�าคัญของร่างพระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ 
พ.ศ. .... ตลอดจนเปิดโอกาสให้องค์กรและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อมูล 
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการ
กองทนุศาสตราจารย์ ดร.จิด๊ เศรษฐบตุร และศนูย์จดัการ 
ศึกษาและฝึกอบรมด้านกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้จัดให้มีโครงการ 
สัมมนาทางวิชาการ เนื่องในงานร�าลึกศาสตราจารย์ 
ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร ในหัวข้อเรื่อง “ทรัพย์อิงสิทธิ...  
เครื่ องมือใหม่ส� ำหรับนักลงทุนอสังหำฯ”  ขึ้น  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา  
โดยการจัดสัมมนาในครั้งน้ี ศำสตรำจำรย์ ดร.อุดม  

รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กล่าวเปิดการสัมมนา จากนั้น  
มีการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ทรัพย์อิงสิทธิ... เคร่ืองมือใหม่ส�าหรับนักลงทุนอสังหาฯ”  
โดย นำยปรนำคินทร์  กตัญญตุำนนท์ ผูอ้�านวยการส่วนกฎหมายการคลงัและภาษี ส�านักงานเศรษฐกจิ
การคลัง นำยยอดฉัตร ตสำริกำ ผู้อ�านวยการฝ่ายกิจการพิเศษ ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
นำยพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริทรัพย์ไทย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สมเกียรติ   
วรปัญญำอนันต์ ผู้อ�านวยการศูนย์กฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 
นำยศภุวชิ  สิริกำญจน อาจารย์ประจ�าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ด�าเนินรายการ

๒ข้อมูลการตรวจสอบวัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจ ในเอกสาร “หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ�าเป็น 
ในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist)”, หน้า ๑.
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ
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โดยการสมัมนาทางวชิาการในเรือ่งดงักล่าวมีสาระ
ส�าคัญสรุปได้ ดังนี้

นำยปรนำคินทร์ กตัญญุตำนนท์ ผู ้อ�ำนวยกำร 
ส่วนกฎหมำยกำรคลงัและภำษ ีส�ำนกังำนเศรษฐกจิกำรคลงั 
กระทรวงกำรคลงั ได้แสดงความคดิเหน็ว่า เนือ่งจากกฎหมาย
ทีใ่ช้บงัคบัอยูใ่นปัจจบุนัเกีย่วกบัการเช่าอสงัหารมิทรพัย์นัน้ 
มข้ีอจ�ากดัหลายประการ อาท ิกำรเช่ำตำมประมวลกฎหมำย
แพ่งและพำณิชย์ (ป.พ.พ.) ลกัษณะของสทิธกิารเช่าจะเป็น
สทิธเิฉพาะตวัของผูเ้ช่า โดยเมือ่ผูเ้ช่าตายสญัญาเช่ากจ็ะระงบั  
รวมทั้งยังห้ามการเช่าช่วง โอนสิทธิการเช่า หรือดัดแปลง  
ต่อเติม โดยมิได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่า นอกจากนี้  

โดยสภาพของสทิธกิารเช่ายงัไม่สามารถน�าไปเป็นหลกัประกนัการช�าระหนีด้้วยการจ�านองได้ ส่วนกำรเช่ำ
ตำมพระรำชบญัญตักิำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์เพ่ือพำณิชยกรรมและอุตสำหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒  
แม้จะมีบทบัญญัติรองรับการน�าสทิธกิารเช่าไปใช้ประโยชน์ในเรือ่งต่าง ๆ ได้ เช่น ให้น�าสทิธิการเช่า 
ตามพระราชบัญญตันิีไ้ปจ�านองได้ ผู้เช่าอาจให้เช่าช่วงได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ให้เช่า และ 
ให้สิทธิการเช่าตกทอดเป็นมรดกได้ เป็นต้น ก็ตาม แต่พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ก�าหนดขอบเขตของ
วตัถปุระสงค์ไว้เฉพาะเพือ่การพาณชิยกรรมและอตุสาหกรรมเท่านัน้ และเมือ่มกีารออกกฎหมายล�าดบัรอง
เพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ในระยะเวลาต่อมา ก็ได้สร้างข้อจ�ากัดเพ่ิมย่ิงขึ้น จึงท�าให้ในทางปฏิบัติ  
มีผูม้าจดทะเบยีนเช่าตามพระราชบญัญตัฉิบบันีเ้พียงเล็กน้อยเท่านัน้

นอกจำกน้ี กำรเช่ำตำมค�ำพิพำกษำ
ศำลฎีกำที่ได ้มีแนวทำงกำรพิจำรณำเรื่อง
สญัญำต่ำงตอบแทนยิง่กว่ำสญัญำเช่ำธรรมดำ 
เช่น สัญญาเช่าที่มีการก�าหนดให้ผู ้เช ่าปลูก 
สิง่ปลกูสร้าง ช่วยเงินค่าก่อสร้าง หรือซ่อมแซม
ปรับปรุงสถานที่เช่าอย่างถึงขนาดเป็นสัญญา 
ต่างตอบแทนยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา อันเป็น 
ผลให้การเช่านั้นมีลักษณะไม่เป็นการเฉพาะตัว 
อีกต่อไปแต่อย่างไรก็ตาม การทีจ่ะเข้าลกัษณะเป็น
สญัญาต่างตอบแทนยิง่กว่าสญัญาเช่าธรรมดาน้ัน 
คู ่สัญญายังไม่อาจตกลงกันและใช้บังคับเป็น
สัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดาได้เอง เพราะยังคงเป็นดุลพินิจของศาลซ่ึงขึ้นอยู่กับ 
ข้อเท็จจริงที่แตกต่างกันในแต่ละกรณี จึงมีความไม่ชัดเจนแน่นอน
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ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงได้ยกร่าง “ร่างพระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. ....” ข้ึน  
เพือ่ก�าหนดลักษณะการเช่าอสังหาริมทรพัย์ทีไ่ม่มข้ีอจ�ากัดดงักล่าวบญัญตัไิว้เป็นกฎหมายขึน้โดยเฉพาะ
อย่างชดัเจน โดยก�าหนดให้สทิธกิารเช่าไม่เป็นสทิธิเฉพาะตัว มคีวามคล่องตัว และสามารถเปลีย่นมือได้ 
รวมทั้งไม่จ�ากัดวัตถุประสงค์ในการเช่าเพื่อให้ครอบคลุมทั้งการเช่าเพื่อพาณิชยกรรม การเช่าเพื่อ 
อุตสาหกรรม และการเช่าเพื่อที่อยู่อาศัยด้วย ซึ่งในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม  
๒๕๖๑ คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบในหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ  
พ.ศ. .... ตามทีก่ระทรวงการคลงัเสนอ๓  โดยร่ำงพระรำชบญัญัติฉบบันีไ้ด้ก�ำหนดสทิธกิำรใช้ประโยชน์
ในอสังหำริมทรัพย์อีกรูปแบบหน่ึง เพ่ือเป็นทำงเลือกส�ำหรับกำรใช้ประโยชน์ในอสังหำริมทรัพย์
นอกเหนอืจำกกรรมสทิธ์ิและสทิธกิำรเช่ำ โดยมบีทบญัญติัรองรบัในลกัษณะต่ำง ๆ  โดยสรปุได้ ดงันี้

๑. ก�าหนดให้ “ทรัพย์อิงสิทธิ” เป็นทรัพย์สินที่อิงจากสิทธิการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์  
ประเภทที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน และห้องชุดตามกฎหมาย 
ว่าด้วยอาคารชุด โดยผู้ให้ทรัพย์อิงสิทธิต้องเป็นเจ้าของที่ดินมีโฉนด และเจ้าของห้องชุดเท่านั้น

๒. ก�าหนดให้ “การก่อตัง้ทรพัย์องิสทิธ”ิ ต้องท�าเป็นหนงัสอืและจดทะเบยีนต่อพนกังานเจ้าหน้าที่ 
โดยมีก�าหนดระยะเวลาไม่เกิน ๓๐ ปี และจะก่อต้ังทรัพย์อิงสิทธิเฉพาะบางส่วนในอสังหาริมทรัพย ์
ตามโฉนดที่ดินหรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดไม่ได้

๓. ก�าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีซึ่งจดทะเบียนการก่อตั้งทรัพย์อิงสิทธิแล้วต้องออก “หนังสือ
รับรองทรัพย์อิงสิทธิ” โดยท�าเป็นคู่ฉบับรวม ๒ ฉบับ เพื่อมอบให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์และเก็บไว ้
ที่ส�านักงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

๔. ก�าหนดให้ “ทรพัย์องิสิทธิแบ่งแยกมไิด้” โดยทีด่นิทีมี่การก่อต้ังทรพัย์อิงสทิธแิล้ว จะแบ่งแยก
ออกเป็นหลายแปลงหรือรวมกับที่ดินแปลงอื่นเข้าเป็นแปลงเดียวกันไม่ได้

๕. ก�าหนด “สทิธิ หน้าที ่และความรบัผดิของเจ้าของอสงัหารมิทรพัย์” โดยเมือ่มีการจดทะเบยีน
ทรพัย์อิงสทิธิแล้ว ห้ามมใิห้เจ้าของอสงัหารมิทรพัย์ก่อตัง้ทรพัยสทิธใิด ๆ ในอสังหารมิทรัพย์ เว้นแต่ได้รบั
ความยนิยอมเป็นหนงัสอืจากผูท้รงทรพัย์องิสทิธิ อย่างไรกด็ ีการก่อตัง้ทรพัย์องิสทิธไิม่กระทบสทิธขิอง
เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่น หรือการใช้กรรมสิทธิ ์

๓ร่างพระราชบญัญตัทิรพัย์องิสทิธ ิพ.ศ. .... ซึง่เสนอโดยคณะรฐัมนตร ีได้รบัการบรรจรุะเบยีบวาระการประชมุเป็นเรือ่งด่วน  
ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๙๐/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยท่ีประชุม 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาและลงมติในวาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ โดยได้ลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
ไว้พิจารณา และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่ง จ�านวน ๑๗ คน เพื่อพิจารณาในวาระที่สอง ขั้นคณะกรรมาธิการ 
โดยเห็นชอบให้พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ชุดน้ี  
ซึ่งครบก�าหนดในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

ทั้งน้ี ปัจจุบันคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. .... ได้พิจารณาเสร็จแล้ว และได้
เสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ี พร้อมด้วยรายงานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และได้รับการบรรจุระเบียบวาระการประชุมเป็นเรื่องด่วน ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพ่ือพิจารณาในวาระที่สอง ข้ันพิจารณาเรียงตามล�าดับมาตรา  
และวาระที่สาม และได้พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป.
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ในอสงัหารมิทรพัย์เป็นหลกัประกนัการช�าระหน้ีโดยการจ�านองหรอืการใช้เป็นหลกัประกันตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ นอกจากนี้ เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิจะยกเลิก
ทรพัย์องิสิทธิภายในระยะเวลาทรพัย์อิงสทิธไิม่ได้ หากการยกเลกิน้ันกระทบถงึสทิธขิองบุคคลภายนอก
ผู้ท�าการโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริต และได้จดทะเบียนโดยสุจริตแล้ว

๖. ก�าหนด “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดของผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิ” ไว้ ดังนี้
(ก) ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิมีสิทธิใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อตั้งทรัพย์อิงสิทธิตาม 

พระราชบัญญัตินี้ และตามที่ระบุในหนังสือรับรองทรัพย์อิงสิทธิ
(ข) ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธสิำมำรถโอนทรัพย์อิงสิทธิให้แก่บุคคลอื่น และใช้เป็นหลักประกัน

กำรช�ำระหน้ีโดยกำรจ�ำนองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ รวมทัง้ยงัสามารถตกทอดทำงมรดกได้ 
(ค) ผูท้รงทรพัย์องิสทิธมิสีทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิในอสงัหาริมทรัพย์ทีก่่อตัง้ทรพัย์องิสทิธิ

เสมอืนหนึง่เป็นเจ้ำของกรรมสทิธิใ์นอสงัหำริมทรพัย์ เว้นแต่สทิธิตดิตามและเอาคนืซ่ึงอสงัหารมิทรพัย์
จากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ และสิทธิขัดขวางมิให้ผู้อ่ืนสอดเข้าเก่ียวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นั้น 
โดยมชิอบด้วยกฎหมาย ให้ยังคงเป็นสิทธขิองเจ้าของอสงัหารมิทรพัย์ โดยผูท้รงทรพัย์องิสทิธต้ิองแจ้งเหตุ
ดังกล่าวให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ทราบโดยพลัน 

(ง) ให้กรรมสิทธ์ิในโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างที่ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิดัดแปลง ต่อเติม หรือ 
สร้างขึน้ใหม่ในอสงัหารมิทรพัย์ตกเป็นของผูท้รงทรัพย์องิสทิธ ิและเมือ่ทรพัย์อิงสทิธริะงบัลง ให้กรรมสทิธิ์
ในโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้ำงนั้นตกเป็นของเจ้ำของอสังหำริมทรัพย์ เว้นแต่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์
และผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิจะตกลงเป็นอย่างอื่น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เป็นห้องชุด มิให้กรรมสิทธิ์ 
ในห้องชุดทีมี่การดัดแปลงหรอืต่อเตมิตกเป็นของผูท้รงทรพัย์อิงสทิธ ิแต่ให้ยงัคงเป็นของเจ้าของห้องชดุ

(จ) ในกรณทีีม่กีารโอนทรพัย์อิงสทิธิและมกีารผดิสญัญาระหว่างผูโ้อนและผูร้บัโอนทรพัย์องิสทิธิ
อันเป็นเหตใุห้ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่บอกเลกิสญัญา การบอกเลกิสญัญาน้ันต้องไม่กระทบถงึสิทธิของบคุคลภายนอก
ผู้ท�าการโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริต และได้จดทะเบียนโดยสุจริตแล้ว

๗. เมื่อทรัพย์อิงสิทธิระงับลง ให้ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิส่งมอบอสังหำริมทรัพย์คืนแก่เจ้ำของ
อสงัหำรมิทรพัย์ตำมสภำพทีเ่ป็นอยู่ในเวลำนัน้ เว้นแต่เจ้าของอสงัหารมิทรพัย์และผูท้รงทรพัย์องิสทิธิ 
จะตกลงเป็นอย่างอื่น 

๘. ก�าหนดให้การออกหนงัสอืรบัรองทรพัย์องิสทิธ ิ การจดทะเบยีนนติกิรรม หรอืการด�าเนินการ 
อืน่  ๆ เกี่ยวกับทรัพย์อิงสิทธิ ให้เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยตำมที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง  
แต่ต้องไม่เกนิอตัรำตำมบญัชีท้ำยพระรำชบญัญตันิี ้และให้กรมทีด่นิหกัค่าใช้จ่ายไว้ร้อยละ ๕ ของเงนิ 
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บได้ ทั้งนี้ ให้ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บหลังหักค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นรายได้ของ
เทศบาล องค์การบริหารส่วนต�าบล เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
ที่มีกฎหมายจัดตั้งส�าหรับการด�าเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่มีทุนทรัพย์ภายในเขตนั้น 
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จะเห็นได้ว่าร่างพระราชบัญญัตทิรพัย์อิงสทิธ ิ พ.ศ. .... เป็นการสร้างแรงจูงใจและความเชือ่มัน่
ให้แก่นักลงทุนหรือนักธุรกิจที่จะน�าเงินเข้ามาลงทุนหรือประกอบธุรกิจในประเทศ ให้สามารถใช้สิทธิ
ในอสังหาริมทรัพย์ได้โดยสะดวกและคล่องตัวยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าและเกิดสภาพคล่อง 
ในภาคอสังหาริมทรัพย์ของประเทศอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ทั้งนี้  
เพือ่ความเข้าใจในหลกัการและสาระส�าคัญของร่างพระราชบญัญติัดังกล่าวอย่างชัดเจน สามารถพจิารณา
ได้จากแผนภาพต่อไปนี้

แผนภำพแสดงหลักกำรและสำระส�ำคัญของร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. ....

 

 นำยยอดฉัตร ตสำริกำ ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรพิเศษ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
ได้แสดงความคิดเห็นว่า เมื่อพิจารณาวัตถุประสงค์ของร่างพระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. ....  
ที่ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณา 
และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัต ิ
แห่งชาติ พบว่า มีหลักกำรเพื่อแปลงสิทธิกำรเช่ำ 
ในอสังหำริมทรัพย์ให้เป็นทรัพย์สินชนิดใหม่ (New  
Asset Class) ขึ้นมำ เพือ่จะท�าให้สิทธกิารใช้ประโยชน์
ในอสังหาริมทรัพย์เป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
และสามารถรองรับการใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ
อันเป็นการเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินของประเทศ โดยกำรให้
เจ้ำของอสงัหำริมทรพัย์สำมำรถน�ำอสังหำรมิทรพัย์ไป 
“จดทะเบียนทรัพย์อิงสิทธิ” และ “โอนขำยสิทธิ”  
ให้บุคคลอื่นเป็นผู ้ทรงทรัพย์อิงสิทธิ เพื่อให้ผู ้ทรง 

ข้อมูลจากส�านักกฎหมาย ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง (https://www.mof.go.th/home/Press_release/News2018/004.pdf)

ผู้ให้ทรัพย์อิงสิทธิ

(เจ้ำของที่ดินมีโฉนด/ห้องชุด)

ท�าสัญญาการ

ให้ใช้ทรัพย์อิงสิทธิ

โดยท�าเป็นหนังสือ

และมีค่าตอบแทน

สิทธิ:
- ให้เช่ำ ขำย เป็น
หลักประกันกำร
กู้ยืม ตกทอดแก่
ทำยำท
- ดัดแปลง ต่อเติม
สิ่งปลูกสร้ำง

หน้ำที่:

ดูแลรักษำ

ซ่อมแซม และ

ปัดป้องภยันตรำย

แก่ทรัพย์นั้น

ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิ

ออกหนังสือรับรองทรัพย์อิงสิทธิ

โอนคืนเจ้ำของเมื่อครบก�ำหนด ๓๐ ปี

จดทะเบียน (คู่สัญญำขอจดทะเบียนต่อกรมที่ดิน)
- ทรัพย์อิงสิทธิมีระยะเวลำไม่เกิน 30 ปีนับจำก
  จดทะเบียน
- เมื่อจดทะเบียนแล้วห้ำมก่อภำระผูกพัน
  เหนืออสังหำริมทรัพย์นั้น

วัตถุประสงค์
      เพื่อกระตุ้นให้เกิดกำรลงทุนในประเทศ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
      ในภำคอสังหำริมทรัพย์ โดยกำรสร้ำงแรงจูงใจและควำมเชื่อมั่น
      ให้แก่นักลงทุนหรือนักธุรกิจที่จะน�ำเงินลงทุนหรือเข้ำมำ
      ประกอบอำชีพในประเทศ
      เพื่อให้สำมำรถใช้อสังหำริมทรัพย์ก่อให้เกิดประโยชน์ทำง
      เศรษฐกิจได้มำกยิ่งขึ้น นอกเหนือจำกกำรมีกรรมสิทธิ์หรือ
      กำรมีสิทธิกำรเช่ำในอสังหำริมทรัพย์เท่ำนั้น
      ก�ำหนดทรัพย์อิงสิทธิหรือสิทธิกำรใช้ประโยชน์ในอสังหำริมทรัพย์ 
      ขึ้นใหม่
      ทรัพย์อิงสิทธินั้น คือ กำรที่เจ้ำของอสังหำริมทรัพย์ตกลงให้บุคคล
      อีกคนหน่ึงมีสิทธิใช้ประโยชน์ในอสังหำริมทรัพย์ โดยมีกำรจดทะเบียน
       และมีก�ำหนดระยะเวลำไม่เกิน 30 ปี
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ทรัพย์องิสทิธสิำมำรถใช้ประโยชน์ในอสงัหำรมิทรพัย์นัน้ได้เสมอืนเป็นเจ้ำของกรรมสทิธิ ์รวมท้ังสำมำรถ
โอนเปล่ียนมือหรือน�ำไปเป็นหลักประกันได้โดยไม่ต้องได้รับควำมยินยอม ซึ่งจะท�าให้ทรัพย์อิงสิทธิ 
มีมูลค่าและมีสิทธิทางกฎหมายที่ชัดเจน

ทั้งนี้ ดังได้กล่าวแล้วว่าวัตถุประสงค์ของการเสนอร่างพระราชบัญญัติฯ คือ การท�าให้เกิด
ทรัพย์สินขึ้นใหม่เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ ดังนั้น กฎหมายจึงได้ก�าหนดให้ 
“เจ้ำของอสังหำริมทรัพย์ขอจดทะเบียนทรัพย์อิงสิทธิฝ่ำยเดียว” กล่าวคือ เจ้าของอสังหาริมทรัพย ์
ที่มีความประสงค์จะน�าอสังหาริมทรัพย์ของตนออกให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์ตามร่างพระราชบัญญัติฯ 
สามารถน�าไปจดทะเบยีนฝ่ายเดยีวเพือ่สร้างทรัพย์สนิใหม่ขึน้มาได้ทันท ีซึง่จะช่วยรองรับการใช้ประโยชน์
ในทางเศรษฐกิจได้โดย “ไม่จ�ำเป็นต้องรอให้มีคู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่งก่อน” หรือกล่าวอีกนัยหน่ึง คือ 
เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่มีความประสงค์จะน�าอสังหาริมทรัพย์ไปใช้ประโยชน์แบบทรัพย์อิงสิทธิ 
สามารถไปจดทะเบยีนฝ่ายเดยีวเพือ่แยกสทิธกิารใช้ประโยชน์ในอสงัหารมิทรพัย์ของตนออกจากกรรมสทิธิ์
ในที่ดินได้ และน�าสิทธิการใช้ประโยชน์ดังกล่าวไปหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้โดยตรง

เมือ่เจ้าของอสงัหารมิทรพัย์น�าอสงัหารมิทรพัย์ของตนไปจดทะเบยีนทรพัย์อิงสทิธิฝ่ายเดยีวแล้ว
กจ็ะ “ยงัคงสถำนะควำมเป็นเจ้ำของอสงัหำรมิทรพัย์” ของตนอยู ่และมสีถานะเป็น “ผูท้รงทรพัย์องิสทิธิ
คนแรก” โดยสามารถน�าทรพัย์องิสิทธท่ีิแยกออกมาไปหาประโยชน์ได้โดยไม่ต้องสญูเสยีกรรมสทิธิข์องตน 
อาทิ เมื่อมีผู้สนใจที่จะใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ที่เจ้าของไปจดทะเบียนทรัพย์อิงสิทธิไว้ฝ่ายเดียว 
ก็สามารถขายโอนทรัพย์อิงสิทธิให้แก่ผู้ที่สนใจได้ หรือในกรณีที่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ต้องการกู้เงิน 
ก็สามารถน�าทรพัย์องิสทิธไิปเป็นหลักประกันการกู้ยมืเงินได้ และหากผดิสญัญาหรอืไม่ช�าระหนีด้งักล่าว 
ก็สามารถน�าทรัพย์อิงสิทธิออกขายทอดตลาดเพื่อหาผู้ซื้อที่จะมาเป็นผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิได้ ซึ่งการซื้อ
ทรัพย์อิงสิทธิจะมีราคาต�่ากว่าการซื้อกรรมสิทธิ์ แต่ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิสามารถใช้ประโยชน์ได้เสมือน
เจ้าของกรรมสิทธ์ิ เพยีงแต่มีระยะเวลาทีจ่�ากัด และเจ้าของอสงัหารมิทรพัย์ก็ไม่เสยีกรรมสทิธิใ์นทีด่นิไป

ส�ำหรับหลกักำรของร่ำงพระรำชบญัญัตทิรพัย์อิงสทิธ ิพ.ศ. .... อำจแบ่งกำรพจิำรณำออกได้
เป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้๔ 

๔ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง, “สรุปสาระส�าคัญของร่างพระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. ....”,  
เอกสารประกอบการเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. .... , หน้า ๒-๓.

สิทธิของผู้ที่จะมาเป็นผู้ทรงทรัพย์สิทธิ

เป็นไปตามกฎหมาย และให้มีก�าหนดระยะเวลา

ของทรัพย์อิงสิทธิไว้สูงสุดไม่เกิน ๓๐ ปี

เจ้ำของ

อสังหำริมทรัพย์

น�ำอสังหำริมทรัพย์ไปจดทะเบียน

ทรัพย์อิงสิทธิฝ่ำยเดียว
กรรมสิทธิ์

ทรัพย์อิงสิทธิ น�ำไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่

ยังคงมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
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กลุม่ที ่๑ หลกักำรทีบ่งัคบัให้ใช้กบัทรพัย์องิสทิธทุิกกรณ ีโดยคู่สญัญำไม่สำมำรถก�ำหนดหรอื
ตกลงเป็นอย่ำงอืน่ได้ ได้แก่ บทบญัญตัทิีม่หีลกัการทีเ่ป็นแก่นของความเป็นทรพัย์องิสทิธ ิและมผีลของ
กฎหมายก�าหนดไว้อย่างชัดเจน โดยคูส่ญัญาจะตกลงหรอืก�าหนดไว้ในสญัญาให้แตกต่างจากบทบญัญตัิ
ของกฎหมายมิได้ ซึ่งประกอบด้วยหลักการ ดังนี้

(๑) การก่อตั้งทรัพย์อิงสิทธิต้องท�าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เท่าน้ัน  
มิฉะนั้นเป็นโมฆะ

(๒) ผู้ให้ทรัพย์อิงสิทธิต้องเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น
(๓) ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิอาจให้เช่าช่วงหรือโอนทรัพย์อิงสิทธิได้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม

จากผู้ให้ทรัพย์อิงสิทธิ
(๔) ทรัพย์อิงสิทธิตกทอดแก่ทายาทได้
(๕) ทรพัย์องิสทิธสิามารถน�าไปเป็นหลกัประกันการช�าระหนีโ้ดยการจ�านองได้ โดยไม่ต้องได้รบั

ความยินยอมจากผู้ให้เช่า

กลุ่มที่ ๒ หลักกำรที่ก�ำหนดสิทธิและหน้ำที่ของคู่สัญญำไว้แตกต่ำงจำกบทบัญญัติว่ำด้วย
กำรเช่ำทรพัย์ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ (ป.พ.พ.) แต่คูส่ญัญำอำจตกลงเป็นอย่ำงอ่ืนได้ 
ได้แก่ บทบัญญัติที่ก�าหนดสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาในทรัพย์อิงสิทธิซึ่งแตกต่างจากการเช่าทรัพย ์
ตาม ป.พ.พ. แต่คูสั่ญญาสามารถตกลงเป็นอย่างอืน่ได้ ทัง้น้ี เพือ่ให้กฎหมายมคีวามยดืหยุน่และสามารถ
ปรับใช้ได้กับสัญญาทรัพย์อิงสิทธิที่อสังหาริมทรัพย์มีความหลากหลาย ซึ่งประกอบด้วยหลักการ ดังนี้

(๑) ผู้ให้ทรัพย์อิงสิทธิไม่ต้องรับผิดในความช�ารุดบกพร่องใด ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างสัญญาทรัพย์
อิงสิทธิ และผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิมีหน้าที่ต้องจัดการซ่อมแซมทุกประการตลอดระยะเวลาสัญญา

(๒) ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิสามารถท�าการดัดแปลง ต่อเติม และปลูกโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง 
ลงบนอสังหารมิทรัพย์ทีจ่ดทะเบยีนทรัพย์องิสทิธไิด้โดยไม่ต้องได้รบัความยนิยอมจากผูใ้ห้ทรพัย์อิงสทิธิ

(๓) ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิมีหน้าที่จัดการและแจ้งให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ทราบโดยพลัน  
ในกรณีที่ต้องจัดการอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อปัดป้องภยันตรายแก่อสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียน
ทรัพย์อิงสิทธิ หรือในกรณีที่มีบุคคลภายนอกรุกล�้าเข้ามาหรือเรียกร้องสิทธิอย่างใดอย่างหน่ึงเหนือ
อสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนทรัพย์อิงสิทธิ

กลุ่มที ่ ๓ หลกักำรทีส่ำมำรถน�ำประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณชิย์ (ป.พ.พ.) มำใช้บงัคบัได้ 
โดยไม่จ�ำเป็นต้องก�ำหนดไว้โดยเฉพำะในร่ำงพระรำชบญัญัต ิได้แก่ หลกัการท่ีไม่ได้ก�าหนดรายละเอยีด
ไว้ในร่างพระราชบัญญตัทิรพัย์องิสทิธิ พ.ศ. .... แต่ได้ก�าหนดให้น�าหลกักฎหมายว่าด้วยการเช่าทรพัย์ท่ัวไป
ตาม ป.พ.พ. มาใช้บงัคบั เพือ่ป้องกนัมิให้เกิดปัญหาเก่ียวกับการตคีวามสญัญาและช่องว่างของกฎหมาย 
ซึ่งประกอบด้วยหลักการ ดังนี้

(๑) กำรส่งมอบอสงัหำรมิทรัพย์ท่ีจดทะเบยีนทรพัย์องิสทิธ ิ โดยผูใ้ห้ทรพัย์อิงสทิธิต้องส่งมอบ
อสงัหาริมทรพัย์ทีจ่ดทะเบยีนทรพัย์องิสทิธิในสภาพอันซ่อมแซมดแีล้ว ซึง่หากผูใ้ห้ทรพัย์อิงสทิธิส่งมอบ
ในสภาพที่ไม่เหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์ตามสัญญา ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิจะบอกเลิกสัญญาก็ได้ ทั้งน้ี 
ตามหลักการแห่ง ป.พ.พ. มาตรา ๕๔๖ และมาตรา ๕๔๘
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(๒) กำรน�ำบทบญัญตัว่ิำด้วยกำรซือ้ขำยมำใช้บงัคบัโดยอนโุลม โดยในเรือ่งเกีย่วกบัการส่งมอบ
อสังหาริมทรัพย์ และความรับผิดของผู ้ให้ทรัพย์อิงสิทธิในกรณีช�ารุดบกพร่องและการรอนสิทธิ  
รวมทั้งผลแห่งข้อสัญญาว่าจะไม่ต้องรับผิดตามสัญญาทรัพย์อิงสิทธิ ให้บังคับด้วยบทบัญญัติว่าด้วย 
การซื้อขายโดยอนุโลมตามควร ทั้งนี้ ตามหลักการแห่ง ป.พ.พ. มาตรา ๕๔๙ 

(๓) กำรใช้อสงัหำรมิทรพัย์ โดยผูท้รงทรพัย์องิสทิธต้ิองใช้อสงัหารมิทรพัย์ทีจ่ดทะเบยีนทรพัย์
องิสทิธติามประเพณนียิมปกตหิรอืตามทีก่�าหนดไว้ในสญัญาทรพัย์อิงสทิธิ หากผูท้รงทรพัย์อิงสทิธฝ่ิาฝืน 
ผูใ้ห้ทรพัย์องิสทิธอิาจบอกกล่าวให้ผูท้รงทรพัย์อิงสทิธิปฏบิตัใิห้ถกูต้อง หากผูท้รงทรพัย์อิงสิทธยิงัละเลย
ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ให้ทรัพย์อิงสิทธิจะบอกเลิกสัญญาก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักการแห่ง ป.พ.พ. มาตรา ๕๕๒ 
และมาตรา ๕๕๔ นอกจากนี ้ ผู้ทรงทรพัย์องิสทิธยิงัต้องรบัผดิในความสญูหายหรอืบบุสลายใด ๆ ทีเ่กดิขึน้ 
แก่อสังหาริมทรัพย์ เพราะความผิดของผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิหรือบุคคลซึ่งอยู่กับผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิ 
หรือของผู้เช่าช่วง แต่ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิไม่ต้องรับผิดในความสูญหายหรือบุบสลายอันเกิดจากการใช้
อสังหาริมทรัพย์โดยชอบ ทั้งนี้ ตามหลักการแห่ง ป.พ.พ. มาตรา ๕๖๒

(๔) กำรสงวนอสังหำริมทรัพย์ โดยผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิต้องสงวนอสังหาริมทรัพย์นั้นในระดับ
วิญญูชน หากผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิฝ่าฝืน ผู้ให้ทรัพย์อิงสิทธิอาจบอกกล่าวให้ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิปฏิบัติ
ให้ถูกต้องได้ หากผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิยังละเลยไม่ปฏิบัติตาม ผู้ให้ทรัพย์อิงสิทธิจะบอกเลิกสัญญาก็ได้  
ทั้งนี้ ตามหลักการแห่ง ป.พ.พ. มาตรา ๕๕๓ และ มาตรา ๕๕๔

(๕) กำรเข้ำตรวจดทูรพัย์สนิ โดยผูท้รงทรพัย์องิสทิธต้ิองยอมให้ผูใ้ห้ทรพัย์อิงสทิธหิรอืตวัแทน
ของผู้ให้ทรัพย์อิงสิทธิตรวจดูอสังหาริมทรัพย์เป็นครั้งคราวในระยะเวลาอันสมควร ทั้งนี้ ตามหลักการ
แห่ง ป.พ.พ. มาตรา ๕๕๕

(๖) ค่ำตอบแทนทรัพย์อิงสิทธ ิ โดยในกรณีทีไ่ม่มกีารก�าหนดโดยสญัญาหรอืจารตีประเพณว่ีา 
จะช�าระค่าตอบแทนทรพัย์องิสทิธเิวลาใด ให้ช�าระเมือ่สิน้ระยะเวลาอันได้ตกลงก�าหนดกันไว้ทุกคราวไป 
กล่าวคือ ถ้าตกลงช�าระค่าตอบแทนทรพัย์องิสทิธกินัเป็น “รายปี” กพึ็งช�าระเมือ่สิน้ปี ถ้าตกลงช�าระกัน
เป็น “รายเดอืน” กพ็งึช�าระเมือ่สิน้เดอืน และในกรณทีีผู่ท้รงทรัพย์อิงสิทธิไม่ช�าระค่าตอบแทนทรพัย์อิงสทิธ ิ
ผู้ให้ทรัพย์อิงสิทธิจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้ แต่ถ้าค่าตอบแทนทรัพย์อิงสิทธินั้นจะพึงส่งเป็นรายเดือน 
หรือส่งเป็นระยะเวลายาวกว่ารายเดือนขึ้นไป ผู้ให้ทรัพย์อิงสิทธิต้องบอกกล่าวแก่ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิ
ก่อนว่าให้ช�าระภายในเวลาใด ซึ่งพึงก�าหนดอย่าให้น้อยกว่า ๑๕ วัน ทั้งนี้ ตามหลักการแห่ง ป.พ.พ. 
มาตรา ๕๕๙ และมาตรา ๕๖๐ 

(๗) เรือ่งควำมสญูหำย ในกรณทีีอ่สงัหารมิทรพัย์ทีจ่ดทะเบยีนทรพัย์อิงสทิธิสญูหายไปทัง้หมด 
ให้สญัญาทรพัย์องิสทิธริะงบั แต่ถ้าอสงัหารมิทรพัย์นัน้สญูหายไปเพยีงบางส่วนและมไิด้เป็นความผดิของ
ผูท้รงทรพัย์องิสทิธ ิ ผูท้รงทรัพย์องิสทิธิจะเรยีกให้ลดค่าตอบแทนทรพัย์อิงสทิธิลงตามส่วนทีส่ญูหายกไ็ด้ 
แต่หากความสูญหายนั้นท�าให้ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิไม่สามารถใช้สอยอสังหาริมทรัพย์ส่วนที่คงเหลืออยู่
ให้ส�าเร็จประโยชน์ดังที่ได้มุ่งหมายไว้ตอนเข้าท�าสัญญา ให้ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิมีสิทธิบอกเลิกสัญญา  
ทั้งนี้ ตามหลักการแห่ง ป.พ.พ. มาตรา ๕๖๗ และมาตรา ๕๖๘
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68จุ ล นิิ ติ

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สมเกียรติ  วรปัญญำอนันต์ ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์กฎหมำยแพ่ง  
คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ได้แสดงความคิดเห็นว่า การเสนอร่างพระราชบัญญัต ิ

ทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. .... เป็นการน�าเสนอ 
ร่างกฎหมายเพื่อน�าไปสู ่ “รูปแบบใหม่ 
ของทรัพยสิทธิเหนืออสังหำริมทรัพย์ 
บำงประเภท” ได ้แก ่ ที่ดินที่มีโฉนด  
และห้องชุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น  
“เครือ่งมอืใหม่” ในกำรกระตุน้เศรษฐกจิ 
ในตลำดอสังหำริมทรัพย์ ซึ่งสามารถ 
กระท�าได้ตามบทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๒๙๘ 

ที่ก�าหนดไว้อย่างชัดเจนว่า “ทรัพยสิทธิทั้งหลายนั้น ท่านว่าจะก่อตั้งขึ้นได้แต่ด้วยอาศัยอ�านาจ 
ในประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น” 

ส่วนค�าว่า “ทรัพย์อิงสิทธิ” ซ่ึงไม่พบค�าแปลในภาษาต่างประเทศพิจารณาแล้วเห็นว่า  
เป็น “ค�ำใหม่ที่ตั้งใจประดิษฐ์ขึ้นมำโดยเฉพำะ” เพื่อมิให้เป็นเรื่อง “การเช่า” หรือ “ทรัพยสิทธิ” 
ที่มีอยู ่ในปัจจุบัน ซึ่งมีข้อจ�ากัดที่ท�าให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่เช่าในเชิง
เศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ เพื่อต้องการให้เป็นเครื่องมือใหม่ส�าหรับกระตุ้นการลงทุนในตลาด
อสังหาริมทรัพย์โดยตรง อย่างไรก็ดี เมื่อได้ตรวจสอบข้อมูลกฎหมำยของต่ำงประเทศท่ีเก่ียวข้อง 
กับกำรก�ำหนดสิทธิกำรใช้ประโยชน์จำกอสังหำริมทรัพย์ท่ีมีระยะเวลำจ�ำกัดแล้วจะตรงกับเรื่อง 
“emphytéotique”๕  ตำมประมวลกฎหมำยชนบทของประเทศฝรั่งเศส (Code rural) 
มำตรำ L. 451-1 ซึ่งเป็นกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์รูปแบบหนึ่งที่มีก�ำหนดระยะเวลำค่อนข้ำงยำว  
คือ ตั้งแต่ ๑๘ ปี ถึง ๙๙ ปี 

โดยแนวคิดของการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะยาวดังกล่าวนั้น มีที่มาจากการที่รัฐประสงค์ 
จะกระตุน้ให้เกดิการพฒันาเพือ่สร้างมลูค่า และเพือ่ให้มีการใช้อสงัหารมิทรพัย์เพือ่การเกษตรได้อย่าง 
คุ้มค่า ซึ่งวัตถุแห่งสัญญา ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการเกษตร และขยายรวมไปถึงอสังหาริมทรัพย์ 
เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยั และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมด้วย 

๕ค�าว่า “emphytéotique” มีรากทรัพย์มาจากค�าในภาษากรีก คือ “emphyteusis” ที่เกิดขึ้นในสมัยโรมันยุคจักรวรรดิ
ตอนต้น ซึ่งเป็นวิธีการเกี่ยวกับการส่งมอบที่ดินเปล่าให้ไปท�าการเกษตรหรือหรือท�าสิ่งปลูกสร้างลงบนที่ดิน โดยผู้ปกครองจักรวรรดิ
ไม่ต้องลงทุนเอง แต่จะได้มูลค่าเพิ่มจากที่ดินนั้น ทั้งนี้ ในยุคล่าอาณานิคมก็ได้ใช้วิธีการดังกล่าวเพื่อให้มีการลงทุนท�าการเกษตรหรือ
ท�าสิ่งปลูกสร้าง โดยเสียค่าตอบแทนให้แก่เจ้าอาณานิคม, สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์, เอกสารประกอบการสัมมนาฯ หน้า ๓.
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ทั้งนี้ สิทธิของผู้เช่าตามสัญญาเช่าประเภทนี้จะมีลักษณะพิเศษหรือสถานะที่แตกต่างไปจาก 
ผู้เช่าทั่วไป กล่าวคือ โดยปกติแล้วสิทธิของผู้เช่าตามสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ได้แก่ “บุคคลสิทธิ”  
เป็นสทิธิเฉพาะตวั ในขณะทีสั่ญญาเช่า emphytéotique น้ัน ผูเ้ช่าจะมี “ทรพัยสิทธ”ิ เหนืออสงัหารมิทรพัย์
ที่เช่า ซึ่งสามารถน�าไปจ�านอง โอนสิทธิให้แก่ผู้อ่ืนหรือให้เช่าช่วงได้ รวมทั้งสามารถปรับปรุง ต่อเติม 
หรอืดดัแปลง ตลอดจนใช้ประโยชน์จากอสงัหาริมทรพัย์นัน้ได้อย่างเตม็ที ่ อย่างไรก็ตาม เมือ่ครบก�าหนด 
ระยะเวลาการเช่าแล้ว สทิธย่ิอมสิน้สดุลง เว้นแต่จะมกีารจดทะเบยีนครัง้ใหม่ และไม่อาจน�าหลักเกณฑ์ 
การขยายระยะเวลาออกไปโดยปริยายอย่างสัญญาที่ไม่มีก�าหนดระยะเวลามาใช้ได้ กล่าวคือ จะต้อง
กระท�าโดยชัดแจ้งตามแบบ ที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องมีการจดทะเบียนเท่านั้น 

นำยพรนริศ  ชวนไชยสิทธิ์ นำยกสมำคมอสังหำริมทรัพย์ไทย ได้แสดงความคิดเห็นว่า  
หลักการแห่งร่างพระราชบญัญติัทรพัย์อิงสทิธิ 
พ.ศ. .... เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน
ที่ต้องการการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในประเทศไทย  
โดยเฉพาะในเขตพฒันาพเิศษและพืน้ทีท่ีม่มูีลค่า 
ทางเศรษฐกิจสูง อาทิ ที่ดินบริเวณกลางเมือง 
เขตสาทรหรอืเยาราช เป็นต้น แต่อย่างไรกต็าม 
ในมมุมองของผู้ประกอบธุรกิจอสังหารมิทรพัย์ 
และอาคารชดุซึง่ต้องการหาทีด่นิเพ่ือมาพฒันา 
ให้ตรงกบัความต้องการของผูบ้รโิภคไม่ว่าจะเป็น 
การสร้างอาคารเพือ่ทีอ่ยูอ่าศยั การอตุสาหกรรม 
หรือพาณิชยกรรม มีข้อสังเกตบำงประกำร 
เกี่ยวกับ “ระยะเวลำในกำรจดทะเบียน 
ทรัพย์องิสทิธิ” โดยมคีวำมเหน็ว่ำ ยิง่ก�ำหนด 
ให้ทรัพย์อิงสิทธิมีระยะเวลำยำวนำนเท่ำใด 
จะช่วยเพิ่มสภำพคล่องและมูลค่ำให้กับทรัพย์อิงสิทธิมำกยิ่งขึ้นเท่ำนั้น เพราะปัจจุบันต้นทุน 
การก่อสร้างได้เพิม่มากขึน้กว่าในอดตีเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นค่าวสัดุอปุกรณ์การก่อสร้างหรอืค่าแรงงาน 
ต่าง ๆ ดังนั้น การที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก�าหนดให้ท�าสัญญาเช่าได้ไม่เกิน ๓๐ ป ี
จึงอาจจะไม่คุ้มทุนและมีความเสี่ยงกับการลงทุนขนาดใหญ่ ซึ่งคาดว่าในอนาคตอาจมีความจ�าเป็น 
ต้องแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย โดยขยายระยะเวลาให้สามารถท�าสัญญาเช่าได้มากกว่า ๓๐ ปี ก็ได ้
ทั้งนี้ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ดังนั้น จึงมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระยะเวลา 
ในการจดทะเบียนทรัพย์อิงสิทธิดังกล่าว โดยเห็นควรให้ก�าหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติว ่า 
ให้สามารถจดทะเบียนทรัพย์อิงสิทธิได้ไม่เกิน ๓๐ ปี หรือตามที่กฎหมายอ่ืนก�าหนดไว้ เพื่อรองรับ 
ในกรณีที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือกฎหมายอื่นมีการแก้ไขปรับปรุงและอนุญาต 
ให้ท�าสัญญาเช่าได้เกินกว่า ๓๐ ปี เพื่อไม่ต้องกลับมาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้อีกครั้ง
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นอกจากนี ้ยงัมีข้อสังเกตเกีย่วกบั “กำรใช้ประโยชน์ในทรพัย์องิสทิธ”ิ โดยไม่จ�ำกดัวตัถปุระสงค์
ในกำรเช่ำ หรือเปิดโอกำสให้ผู้เช่ำสำมำรถใช้ประโยชน์ในอสังหำริมทรัพย์ที่เช่ำได้อย่ำงเต็มที่  
โดยเฉพาะหลักการที่ก�าหนดให้ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิสามารถให้เช่าช่วงได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม
จากเจ้าของอสังหาริมทรัพย์หรือผู้ให้ทรัพย์อิงสิทธิ ซึ่งหลักการดังกล่าวแม้จะช่วยให้เกิดความยืดหยุ่น
ในทางปฏิบัติได้ก็ตาม แต่เห็นสมควรให้มีการก�าหนดเรื่องกรอบวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์
ไว้ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของคู่สัญญาด้วย เพื่อป้องกันมิให้มีการใช้อสังหาริมทรัพย์นอกกรอบ 
วัตถุประสงค์ที่ได้ก�าหนดไว้ เช่น หากการให้เช่าช่วงอยู่ในกรอบวัตถุประสงค์หรือภายในขอบเขต
ของลักษณะการใช้ประโยชน์ก็สามารถกระท�าได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาต แต่หากให้เช่าช่วงนอกกรอบ
วัตถุประสงค์ต้องได้รับความยินยอมจากผู ้ให้ทรัพย์อิงสิทธิก่อน และในประเด็นที่อนุญาตให้ม ี
การดัดแปลง ต่อเติม หรือก่อสร้าง ก็ควรก�าหนดขอบเขตหรือกรอบวัตถุประสงค์ไว้เช่นเดียวกัน  
เช่น หากการดดัแปลงหรอืต่อเตมิไม่เปลีย่นแปลงโครงสร้างของอาคารกส็ามารถกระท�าได้โดยไม่ต้องได้รบั
ความยินยอม แต่หากเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอาคารแล้วก็ต้องขออนุญาตหรือได้รับความยินยอม
จากเจ้าของอาคารก่อน เป็นต้น

ดังนั้น หากร่างพระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. .... มีผลใช้บังคับและเปิดช่องให้ฝ่ายผู้ทรง
ทรัพย์อิงสิทธิซึ่งเป็นผู้ใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ที่เช่ามีสิทธิพิเศษหรือมากขึ้นกว่าการเช่าตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์กจ็ะเป็นประโยชน์ต่อการลงทนุมาก แต่ต้องค�ำนงึว่ำจะต้องไม่จ�ำกดั
สิทธิของเจ้ำของอสังหำริมทรัพย์จนเกินไป มิฉะนั้น อำจจะท�ำให้กฎหมำยฉบับนี้ไม่ได้รับควำมนิยม
หรือเป็นที่ยอมรับ อันจะท�ำให้ไม่บรรลุผลตำมเจตนำรมณ์ของร่ำงพระรำชบัญญัติท่ีต้องกำรให้มี
ควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ อีกทั้งยังต้องพิจารณาถึงกฎหมายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย เช่น 
กฎหมายว่าด้วยการควบคมุอาคาร กฎหมายว่าด้วยสิง่แวดล้อม และกฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค เป็นต้น 
โดยจะต้องพิจารณาว่าผู้ใดต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กฎหมายเกี่ยวกับภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง จ�าเป็นต้องพิจารณาว่าใครคือผู้ที่มีภาระในการเสียภาษี 
และหากผลักภาระให้กบัผู้ทรงทรพัย์องิสทิธแิล้ว ก็ต้องพจิารณาเรือ่งการประเมนิมลูค่าทีด่นิของทรพัย์อิงสทิธิ 
รวมทัง้การรบัภาระในมลูค่าของทีด่นิและสิง่ปลูกสร้างทัง้หมดหรอืไม่ อย่างไร ทัง้นี ้เพือ่ให้เกิดความเป็นธรรม
และเป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิและเจ้าของอสังหาริมทรัพย์หรือผู้ให้ทรัพย์อิงสิทธิทุกฝ่าย
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หำกจะกล่ำวโดยสรุปแล้ว ผู้เขียนมีความคิดเห็นว่า หลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติทรัพย ์
องิสทิธ ิพ.ศ. .... ที่ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ได้เสนอ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็นชอบให้เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพ่ือพิจารณาต่อไปแล้วน้ัน มีสาระส�าคัญหลายประการ
ที่ตรงกันข้ามกับการเช่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.) โดยสิ้นเชิง ไม่ว่าจะเป็น
หน้าที่ของผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิที่แตกต่างจากหน้าที่ของผู้เช่าตาม ป.พ.พ. หรือการดัดแปลง ต่อเติม  
หรือปลูกสร้างทรัพย์สินต่าง ๆ ซึ่งผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิสามารถกระท�าได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม 
จากผู้ให้ทรัพย์อิงสิทธิ ในขณะท่ีผู้เช่าไม่สามารถกระท�าได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตหรือความยินยอม
จากผูใ้ห้เช่า เป็นต้น ดังนัน้ จงึมีความจ�าเป็นต้องตราเป็นพระราชบญัญติัขึน้มาโดยเฉพาะ เพราะหาก
ด�าเนินการแก้ไขบทบัญญัติในเรื่องการเช่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยเพิ่มเติมเรื่อง 
ทรพัย์องิสทิธไิว้แทนการออกกฎหมายใหม่แล้ว จะเป็นการแก้ไขหลกักฎหมายทัว่ไปว่าด้วยการเช่าทรพัย์ 
และอาจก่อให้เกดิความสับสนได้ 

ประกอบกับเรื่อง “ทรัพย์อิงสิทธิ” เป็นกำรเพิ่มทำงเลือกอีกทำงหนึ่งในกำรใช้ประโยชน์ 
จำกอสงัหำรมิทรพัย์ของเจ้ำของอสังหำรมิทรพัย์นอกเหนอืจำกกำรให้เช่ำ ซึง่เจ้ำของอสงัหำรมิทรพัย์
สำมำรถพิจำรณำและเลือกได้ว่ำจะให้คู ่สัญญำเข้ำมำใช้ประโยชน์ในอสังหำริมทรัพย์ของตน 
ผ่ำนกำรท�ำสัญญำเช่ำปกติหรือสัญญำทรัพย์อิงสิทธิ เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ  
พ.ศ. .... เป็นเพยีงอกีทางเลอืกหนึง่ให้เจ้าของอสงัหารมิทรพัย์และผูท้ีม่คีวามประสงค์ในการใช้ประโยชน์ 
เลอืกใช้แนวทางตามความต้องการหรือที่เห็นว่าเหมาะสมกับประโยชน์ของตนมากที่สุด โดยประโยชน ์
ทีเ่จ้าของอสงัหารมิทรพัย์จะได้รบัมหีลายประการ เช่น ในกรณ ี“ห้องชดุ” เจ้าของอาคารชดุก็มทีางเลอืก 
ในการขายห้องชุดเพ่ิมมากข้ึน จากเดิมที่มีเพียงทางเลือกในการขายขาดหรือให้เช่าห้องชุดเท่านั้น  
ก็อาจจะมีการขายแบบทรัพย์อิงสิทธิเพิ่มขึ้น โดยห้องชุดจะมีราคาต�่ากว่าการขายขาด และผู้ทรง 
ทรัพย์อิงสทิธสิามารถน�าทรัพย์อิงสิทธิไปเป็นหลักประกันการช�าระหนี้เพื่อขอสินเชื่อส�าหรับซื้อห้องชุด 
เพิ่มขึ้นอีกได้ หรือในกรณี “ที่ดิน” ซึ่งอาจมีทั้งกรณีที่เจ้าของที่ดินต้องการพัฒนาที่ดินเอง และกรณีที่
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ไม่ต้องการหรือไม่มีศักยภาพในการพัฒนาที่ดินเอง ซึ่งทรัพย์อิงสิทธิจะมีประโยชน์ส�าหรับเจ้าของที่ดิน
ที่ไม่ต้องการพัฒนาที่ดินเองหรือไม่มีศักยภาพเพียงพอในการพัฒนาที่ดินเองได้ แต่ต้องการหารายได้
จากที่ดินนั้นโดยไม่ต้องขายที่ดิน เจ้าของที่ดินกลุ่มนี้ก็สามารถให้ผู้อื่นเข้ามาใช้ทรัพย์อิงสิทธิในที่ดินนั้น 
ซึ่งผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิจะได้สิทธิประโยชน์ในการใช้ที่ดินดังกล่าวได้มากกว่าการเช่าปกติ อันจะท�าให้
เจ้าของอสังหารมิทรพัย์ได้รับค่าตอบแทนทีส่งูขึน้ นอกจากนี ้ยงัช่วยให้คูส่ญัญามคีวามมัน่ใจในสทิธิทีต่นมี  
เนื่องจากมีการบัญญัติรับรองสิทธิของบุคคลให้สามารถถือครองและใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย ์
ได้เป็นพิเศษกว่าการเช่าไว้เป็นกฎหมายอย่างชัดเจนอีกด้วย

ดังนั้น ร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. .... จะเป็นกฎหมำยที่มีส่วนส�ำคัญ 
ในกำรส่งเสรมิและสนบัสนนุกำรลงทุน รวมท้ังเปิดโอกำสให้สำมำรถน�ำอสงัหำรมิทรพัย์ประเภททีด่นิ
ที่มีโฉนดและห้องชุดมำก่อให้เกิดประโยชน์ในทำงเศรษฐกิจได้โดยสะดวกและคล่องตัวยิ่งขึ้นกว่ำ 
กำรเช่ำตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณชิย์ รวมทัง้เพิม่มลูค่ำของทรพัย์สนิให้สงูขึน้ อันจะช่วยสร้ำง 
ควำมมั่นใจให้แก่นักลงทุนและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ขยำยตัวเพิ่มสูงขึ้นได้ต่อไป.
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นางสาวสายใจ เกษสุวรรณ
นิติกร สำ นักกฎหมาย

	 *ข้อมูล	ณ	วันที่	๒๓	มกราคม	๒๕๖๒.

ก.	 ประวัติ	ความเป็นมา	และสถานะของร่างพระราชบัญญัติ	ณ	ปัจจุบัน* 
 ร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. .... 

เสนอโดยคณะรัฐมนตรี (ชุดที่มี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี) โดยได้รับการ
บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ 
มกราคม ๒๕๖๒ ซึ่งที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการบริหารงาน 
และการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. .... ในวาระที่หน่ึง และลงมติรับหลักการแห่ง 
ร่างพระราชบัญญตัดิงักลา่วไว้พจิารณา และตัง้คณะกรรมาธกิารวสิามญัขึ้นคณะหนึง่ มจี�านวน ๑๗ คน 
เพื่อพิจารณา โดยมีก�าหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการ 
วสิามญัฯ พจิารณาร่างพระราชบญัญตัฉิบบันีใ้ห้แล้วเสรจ็ภายใน ๖๐ วนันบัแต่วนัทีส่ภานติบิญัญตัแิห่งชาติ 
มีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ชุดนี้  

 ปัจจบุนัร่างพระราชบัญญติัฉบบันีอ้ยูร่ะหว่างการพจิารณาในวาระทีส่องของคณะกรรมาธกิาร
วิสามัญฯ   

ข.	 หลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานและ	
การให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล	พ.ศ.	....

หลักการ
ให้มีกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล

เหตุผล
 ปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีความก้าวหน้าและเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตและการประกอบธุรกิจ

ของประชาชน ซึ่งในการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐที่ผ่านมายังมิได้น�าเทคโนโลยีมาใช้ใน 
การพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพและอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างเต็มที่ และโดยที่

รา่งพระราชบัญญัติการบริหารงาน	
และการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล	พ.ศ.	....
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้มีการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  
โดยให้มีการน�าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดท�า
บริการสาธารณะ และให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน 
เพื่อให้เป็นระบบข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและเพื่ออ�านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน สมควรให้มีกฎหมายในการขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน  
และการบริการประชาชนตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และเพื่อยกระดับการบริหารงานและการให้
บริการภาครัฐให้อยู่ในระบบดิจิทัล อันจะน�าไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่มีระบบการท�างาน และข้อมูล 
เชือ่มโยงกนัระหว่างหน่วยงานของรฐัอย่างมัน่คงปลอดภยั มปีระสทิธภิาพ รวดเรว็ เปิดเผย และโปร่งใส 
รวมทั้งประชาชนได้รับความสะดวกในการรับบริการและสามารถตรวจสอบการด�าเนินงานของ 
หน่วยงานของรัฐได้ จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ค.	 สาระส�าคัญโดยสรุป  
	 ๑)	 บทนิยาม	(ร่างมาตรา ๓)
	 	 ในพระราชบัญญัตินี้		  
  “ดิจิทัล” หมายความว่า เทคโนโลยีที่ใช้วิธีการน�าสัญลักษณ์ศูนย์และหน่ึง หรือ

สัญลักษณ์อื่นมาแทนค่าสิ่งทั้งปวง เพื่อสร้างหรือก่อให้เกิดระบบการบริหารงานและการให้บริการ
ภาครัฐส�าหรับใช้ประโยชน์ต่าง ๆ และให้หมายความรวมถึงเทคโนโลยีรูปแบบอ่ืนตามที่ก�าหนด 
ในกฎกระทรวง 

	 	 “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการ
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  
หน่วยงานอิสระของรัฐ และให้หมายความรวมถึงสถาบันอุดมศึกษาเอกชน นิติบุคคล คณะบุคคล  
หรือบุคคล ซึ่งมีอ�านาจหน้าที่ด�าเนินงานของรัฐไม่ว่าการใด ๆ 

	 	 “แผนพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัล” หมายความว่า แผนการบริหารงานและการให้
บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล 

  “คณะกรรมการพฒันาระบบรฐับาลดิจทัิล” หมายความว่า คณะกรรมการการบรหิารงาน 
และการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล

  “กรรมการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัล” หมายความว่า กรรมการการบริหารงานและ
การให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล 

  “ส�านักงาน” หมายความว่า ส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
	 	 “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
	 ๒)	 ผู้รักษาการตามกฎหมาย	(ร่างมาตรา ๑๘)
     ก�าหนดให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ�านาจออกกฎ

กระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
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มี.ค. - เม.ย. ๖๒75

	 ๓)	 การบริหารงานและจัดท�าบริการสาธารณะในรูปแบบของเทคโนโลยีดิจิทัล  
(ร่างมาตรา ๔ วรรคแรก)

  เพื่อให้การบริหารงานภาครัฐและการจัดท�าบริการสาธารณะเป็นไปด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อการให้บริการและการอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารงานและการจัดท�าบริการสาธารณะในรูปแบบของเทคโนโลยี
ดิจิทัล โดยมีการบริหารจัดการและการบูรณาการข้อมูลภาครัฐและการท�างาน ให้มีความสอดคล้องกัน
และเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล โดยมุ่งหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพ
และอ�านวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน และในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่อสาธารณะและ 
สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

	 ๔)	 วัตถุประสงค์ของการบริหารงานและการจัดท�าบริการสาธารณะในรูปแบบของ
เทคโนโลยีดิจิทัล (ร่างมาตรา ๔ วรรคสอง) 

  ในการด�าเนินการดังกล่าว อย่างน้อยต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
	 	 (๔.๑) การน�าระบบดิจิทัลที่เหมาะสมมาใช้ในการบริหารและการให้บริการของ 

หน่วยงานของรัฐทกุแห่ง เพ่ือเพิม่ประสทิธภิาพและให้มกีารใช้ระบบดจิิทัลอย่างคุม้ค่าและเต็มศักยภาพ 
  (๔.๒) การพัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับระบบดิจิทัล เพ่ือสร้าง  

และพฒันากระบวนการท�างานของหน่วยงานของรัฐให้มคีวามสอดคล้องและเชือ่มโยงข้อมลูระหว่างกนั 
มีการบูรณาการและสามารถท�างานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ เกิดการพัฒนาการบริการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพและน�าไปสู่การบริหารราชการและการบริการประชาชนแบบบูรณาการ 

	 	 (๔.๓) การสร้างระบบความม่ันคงปลอดภัยในการใช้ระบบดิจิทลัและมาตรการปกป้อง
คุ้มครองข้อมูลที่อาจกระทบถึงความมั่นคงหรือความเป็นส่วนตัวของประชาชนที่มีความพร้อมใช้และ 
น่าเชื่อถือ 

	 	 (๔.๔) การเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะที่หน่วยงานของรัฐจัดท�าและ 
ครอบครองผ่านช่องทางระบบดิจิทัล เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมและตรวจสอบการด�าเนินงานของรัฐ 
และสามารถนาข้อมูลไปพัฒนาบริการและนวัตกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในด้านต่าง ๆ 

	 	 (๔.๕) การรักษาวินัยการเงินการคลังภาครัฐและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้จ่าย 
งบประมาณ ให้เกิดความคุ้มค่าและเป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
ความคุ้มค่าในการด�าเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามการบริหารงานภาครัฐและการจัดท�าบริการสาธารณะ
ผ่านระบบดิจิทัล

	 ๕)	 แผนพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัล (ร่างมาตรา ๕)
  ก�าหนดให้มแีผนพฒันาระบบรฐับาลดจิทิลัเพือ่ก�าหนดกรอบและทศิทางการบรหิารงาน 

ภาครัฐและการจัดท�าบริการสาธารณะในรูปแบบของเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาประเทศ  
มกีารปฏบิตังิานทีส่อดคล้องกนัระหว่างหน่วยงานของรฐั และมกีรอบการพัฒนาและแผนการด�าเนนิงาน
ของประเทศ โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามข้อ ๔) ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งนี้ ในแผนพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัล อาจก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกันจัดท�า
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ระบบบูรณาการข้อมูลดิจิทัลระหว่างกัน และก�าหนดรายชื่อหน่วยงานของรัฐที่ต้องเผยแพร่ข้อมูลที่
ศนูย์กลางข้อมลูเปิดภาครฐัไว้ด้วยได้ อย่างไรกต็าม เมือ่มกีารประกาศใช้แผนพฒันาระบบรฐับาลดจิทิลัแล้ว  
ให้หน่วยงานของรัฐด�าเนินการตามแผนดังกล่าวและต้องจัดท�าหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการหรือ 
แผนงานของหน่วยงานของรฐัให้สอดคล้องกับแผนพฒันาระบบรฐับาลดิจิทลั พร้อมทัง้ส่งแผนปฏิบตักิาร 
หรือแผนงานดังกล่าวให้ส�านักงานทราบด้วย

	 ๖)	 คณะกรรมการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัล (ร่างมาตรา ๖)
  ก�าหนดให้มีคณะกรรมการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัล ประกอบด้วย 
  (๖.๑) นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ 
  (๖.๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปลัดกระทรวงดิจิทัล 

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ เป็นกรรมการ 

  (๖.๓) กรรมการอื่นจ�านวน ๕ คน ซึ่งมาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการ 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และคณะกรรมการการรักษา 
ความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ซ่ึงคณะกรรมการดงักล่าวมอบหมายคณะละ ๑ คน เป็นกรรมการ 
โดยให้ผูอ้�านวยการส�านกังานท�าหน้าทีก่รรมการและเลขานกุาร และอาจแต่งตัง้ผูป้ฏบิตังิาน ในส�านกังาน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกิน ๒ คน 

  ทั้งนี้ กรรมการตาม (๖.๓) หากพ้นจากการเป็นกรรมการหรือต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่   
ในคณะกรรมการทีต่นได้รับมอบหมาย รวมถงึให้พ้นจากการเป็นกรรมการพฒันาระบบรฐับาลดจิทิลัด้วย 
ในกรณทีีมี่เหตุไม่ว่าด้วยประการใด ๆ  อันท�าให้ไม่มกีรรมการตาม (๖.๑) (๖.๒) หรอื (๖.๓) ในต�าแหน่งใด 
ให้คณะกรรมการพฒันาระบบรฐับาลดจิิทลัประกอบด้วยกรรมการทัง้หมดเท่าทีม่อียู ่เว้นแต่มกีรรมการ
ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมด 

  อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติหน้าที่และการประชุมของคณะกรรมการพัฒนาระบบ
รัฐบาลดิจิทัล ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัลก�าหนด ในกรณีท่ี 
คณะกรรมการพฒันาระบบรฐับาลดิจทิลัยงัมไิด้ก�าหนดเกีย่วกับการประชมุในเรือ่งใด ให้น�าบทบญัญตัว่ิาด้วย 
คณะกรรมการท่ีมีอ�านาจพิจารณาทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
ในเรื่องนั้นมาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัลโดยอนุโลม

	 ๗)	 หน้าที่และอ�านาจของคณะกรรมการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัล (ร่างมาตรา ๗)
  ก�าหนดให้คณะกรรมการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัลมีหน้าที่และอ�านาจ ดังต่อไปนี้ 
  (๗.๑) จัดท�าแผนพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัล ตามข้อ ๕) เสนอต่อคณะรัฐมนตร ี

เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
	 	 (๗.๒) จัดท�ามาตรฐานและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบดิจิทัลเพื่อให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ตามข้อ ๔) และตามที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้

07_73-81 ��������������������.indd   76 7/3/2562 BE   9:28 AM



ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ

มี.ค. - เม.ย. ๖๒77

  (๗.๓) ก�าหนดนโยบายและแนวทางการพฒันาศักยภาพบคุลากรภาครฐัเพือ่ประโยชน์ 
ในการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล 

	 	 (๗.๔) เสนอแนะต่อคณะรฐัมนตรใีนการจัดให้มหีรอืปรบัปรุงกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง เพ่ือ
ให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามข้อ ๔) 

	 	 (๗.๕) ให้ค�าแนะน�าหรือข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานของรัฐในการด�าเนินการตามแผน
พัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัล และตามพระราชบัญญัตินี้ 

  (๗.๖) ก�ากบัและติดตามให้หน่วยงานของรฐัมกีารด�าเนินการให้เป็นไปตามแผนพฒันา
ระบบรฐับาลดจิทิลั รวมทัง้เสนอแนะต่อคณะรฐัมนตรเีพือ่ให้มกีารด�าเนินงานตามยทุธศาสตร์ เป้าหมาย 
และโครงการในแผนดังกล่าว 

  (๗.๗) ก�ากบัและติดตามการด�าเนินงานของศนูย์แลกเปลีย่นข้อมลูกลางแห่งชาต ิและ
ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ 

  (๗.๘) ออกระเบียบหรือประกาศเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (๗.๙) ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นตามทีน่ายกรฐัมนตรหีรอืคณะรฐัมนตรมีอบหมาย หรอืตามทีม่ ี

กฎหมายก�าหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัล 
  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามบทบัญญัติข้างต้น คณะกรรมการพัฒนา

ระบบรัฐบาลดิจิทัลอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดเพื่อปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการ
พัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัลมอบหมาย ทั้งนี้ แผนพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัลตาม (๗.๑) และการ
ออกมาตรฐานและหลักเกณฑ์ตาม (๗.๒) และระเบียบหรือประกาศตาม (๗.๘) เมื่อได้ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

 ๘)	 ค่าตอบแทนกรรมการ	อนุกรรมการ	และบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง (ร่างมาตรา ๘)
  ก�าหนดให้ประธานกรรมการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัล กรรมการพัฒนาระบบรัฐบาล

ดจิทิลั หรอือนกุรรมการและบคุคลซ่ึงคณะกรรมการพฒันาระบบรฐับาลดจิิทลัแต่งตัง้ ได้รบัเบีย้ประชมุ
หรือค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก�าหนด

	 ๙)	 หน้าที่ของส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	(องค์การมหาชน) (ร่างมาตรา ๙)
  ก�าหนดให้ส�านักงานท�าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการอ�านวยการ สนับสนุน  

และส่งเสริมการด�าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล และ 
ท�าหน้าทีอ่�านวยการและสนบัสนนุการปฏบิตังิานตามทีค่ณะกรรมการพฒันาระบบรฐับาลดจิทิลัมอบหมาย 
รวมทัง้รบัผดิชอบงานธรุการและวชิาการของคณะกรรมการพฒันาระบบรฐับาลดจิิทลั และให้ส�านกังาน
ด�าเนินการดังต่อไปนี้ด้วย 

  (๙.๑) จัดท�าร่างแผนพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัลตามแนวทางที่คณะกรรมการพัฒนา 
ระบบรัฐบาลดิจิทัลก�าหนด และร่างมาตรฐานและหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๗ (๒) เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัล 
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  (๙.๒) ประสานงาน แนะน�า และให้ความช่วยเหลอืแก่หน่วยงานของรฐัในการด�าเนนิการ 
ให้เป็นตามแผนพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัลตามมาตรา ๗ (๑) และมาตรฐานและหลักเกณฑ์ตาม 
มาตรา ๗ (๒) และตามพระราชบัญญัตินี้ 

  (๙.๓) ส�ารวจ เกบ็รวบรวมข้อมลู วเิคราะห์ และวจัิย เพือ่จัดท�าตวัชีว้ดั ดชันี สนับสนนุ
การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบรัฐบาล
ดิจิทัล

  (๙.๔) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัล  
ตาม (๗.๑) มาตรฐานและหลักเกณฑ์ (๗.๒) และแผนปฏิบัติการหรือแผนงานของหน่วยงานของรัฐตาม
ข้อ ๕) เพื่อรายงานผลต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัล 

  (๙.๕) จัดท�าระบบบริการดิจิทัลภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จที่เชื่อมโยงไปยังการให้บริการ 
ผ่านระบบดิจิทัลของหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ 

  (๙.๖) ส่งเสรมิและสนบัสนนุการให้บรกิารทางวชิาการและความรูเ้กีย่วกบัระบบดจิทิลั
เพื่อยกระดับทักษะความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ และ
ด�าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  (๙.๗)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการพัฒนาระบบรัฐบาล
ดิจิทัลก�าหนด 

  ในการด�าเนินการตาม (๙.๕) ให้หน่วยงานของรัฐด�าเนินการให้มีการรองรับ 
การเชือ่มโยงดงักล่าวเพือ่อ�านวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถงึบรกิารได้อย่างสะดวก รวดเรว็
และมั่นคงปลอดภัยด้วย

			๑๐)	แนวทางการด�าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ร่างมาตรา ๑๐)
  เพื่อให้การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ข้อ ๔) ให้หน่วยงานของรัฐด�าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
  (๑๐.๑) จัดท�าข้อมูลตามภารกิจให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล โดยเป็นข้อมูลที่มี 

ความสมบรูณ์ เชือ่ถอืได้ และสามารถใช้ได้อย่างมปีระสทิธิภาพ รวมทัง้ข้อมลูดิจิทลัน้ันต้องมคีวามถกูต้อง
และเป็นปัจจบุนั สามารถแลกเปลีย่นและเชือ่มโยงกับหน่วยงานของรฐัอ่ืนและน�าไปประมวลผลต่อไปได้ 

  (๑๐.๒) จัดท�ากระบวนการหรือการด�าเนินงานทางดิจิทัลเพื่อการบริหารราชการ
แผ่นดนิ และการให้บรกิารประชาชน กระบวนการหรอืการด�าเนินงานทางดิจิทลัน้ันต้องท�างานร่วมกันได้ 
ตามมาตรฐานและหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการพฒันาระบบรฐับาลดจิทิลัก�าหนด เพ่ือให้มคีวามสอดคล้อง
และเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานของรัฐอื่นได้ โดยมุ่งเน้นถึงการอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน  
ที่เป็นไปตามมาตรฐานและมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐเป็นส�าคัญ 

  (๑๐.๓)	 จัดให้มีระบบการช�าระเงินทางดิจิทัลอีกช่องทางหนึ่ง กรณีที่มีกฎหมาย
ก�าหนด ให้หน่วยงานของรัฐสามารถเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด  
จากประชาชนจากการให้บริการของหน่วยงานของรัฐนั้น 
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  (๑๐.๔) จัดให้มีระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เพื่อประโยชน์ในการ
อ�านวยความสะดวกในการบริการประชาชน 

  (๑๐.๕) จัดให้มีมาตรการหรือระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการเข้าสู่บริการ
ดิจทิลั ของหน่วยงานของรฐั เพือ่ให้มคีวามพร้อมใช้ น่าเชือ่ถอื และสามารถตรวจสอบได้ โดยอย่างน้อย 
ต้องจัดให้มีระบบป้องกันหรือรับมือกับภัยคุกคามหรือความเสี่ยงทางไซเบอร์ 

  (๑๐.๖)  จัดให้มีการพัฒนาทักษะบุคลากรภาครัฐให้มีความรู้ความสามารถในการ
ด�าเนินงานด้านการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล 

  (๑๐.๗) ให้มีการทบทวนและประเมินแผนการด�าเนินงาน นโยบาย และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลของหน่วยงานของรัฐอย่างน้อย ปีละ 
๑ ครั้ง

  การจัดท�าหรือแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลตาม (๑๐.๑) ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัลก�าหนด ทั้งน้ี กรณีหน่วยงาน 
ของรัฐจะจัดท�าข้อมูลดิจิทัลตาม (๑๐.๑) เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของตน  
หากมีหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นได้จัดท�าหรือรวบรวมข้อมูลดิจิทัลนั้นไว้แล้ว ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 
ให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าวจัดให้มีการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยง ข้อมูลดิจิทัลนั้นระหว่างกัน โดยไม่ 
จ�าต้องจัดท�าข้อมูลขึ้นใหม่ทั้งหมด

   ๑๑)	 การแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัล (ร่างมาตรา ๑๑)
  เพือ่ประโยชน์ในการบรหิารราชการแผ่นดนิและการให้บรกิารประชาชน ให้หน่วยงาน

ของรัฐจัดให้มีการแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัลที่มีการจัดท�าและครอบครองตามที่หน่วยงาน
ของรัฐแห่งอื่นร้องขอ ในกรณีหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน นิติบุคคล คณะบุคคล 
หรือบุคคล ซ่ึงมีอ�านาจด�าเนินงานของรัฐจะด�าเนินการร้องขอข้อมูลดังกล่าว นอกจากต้องปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบของหน่วยงานของรฐัเจ้าของข้อมูลแล้ว คณะกรรมการพฒันา ระบบรฐับาลดิจทิลั
จะก�าหนดเงื่อนไขให้หน่วยงานดังกล่าวต้องปฏิบัติด้วยก็ได้ 

			๑๒)	หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐผู้รับข้อมูลดิจิทัล (ร่างมาตรา ๑๒)
  หน่วยงานของรัฐผู้รับข้อมูลดิจิทัลตามข้อ ๑๑) ต้องดูแลรักษาข้อมูลและใช้ข้อมูลตาม

อ�านาจหน้าทีข่องตน และไม่ด�าเนนิการแก้ไข ปรบัเปลีย่น หรอืลบข้อมลู โดยท�าด้วยประการใดให้สาระ
ส�าคญัของข้อมลูดงักล่าวผดิจากความเป็นจรงิ ทัง้นี ้ต้องจัดให้มมีาตรการรกัษาความปลอดภัยของข้อมูล 
และมาตรการป้องกันมิให้ข้อมูลถูกเปิดเผย ลอกเลียน แก้ไข ปรับเปลี่ยน ท�าให้เสียหาย หรือถูกท�าลาย 
โดยมิชอบหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต

			๑๓)	การก�าหนดแนวทางและมาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไข 
ในการด�าเนินการของหน่วยงานของรัฐ (ร่างมาตรา ๑๓)

  ก�าหนดให้คณะกรรมการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัลก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขในการด�าเนินการของหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๑๑) และข้อ ๑๒) ให้เป็นไปในแนวทางและ
มาตรฐานเดียวกัน โดยค�านึงถึงธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐเป็นส�าคัญ 
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			๑๔)	ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางแห่งชาติ	(ร่างมาตรา ๑๔)
  ก�าหนดให้มีศนูย์แลกเปลีย่นข้อมลูกลางแห่งชาตใินส�านักงาน ท�าหน้าทีใ่นการประสาน

และสนับสนุนการแลกเปล่ียนข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง โดยท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลและทะเบียนดิจิทัลระหว่าง 
หน่วยงานของรฐั เพือ่อ�านวยความสะดวกในการให้บรกิารประชาชนและการด�าเนินงานของหน่วยงาน
ของรัฐผ่านระบบดิจิทัล และด�าเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ 

  (๑) ก�าหนดนโยบายและมาตรฐานเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัล 
เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัลให้ความเห็นชอบ 

  (๒) ประสานและให้ความช่วยเหลอืแก่หน่วยงานของรฐัในการแลกเปลีย่น และเชือ่มโยง
ข้อมลูดิจทิลัระหว่างกนั รวมทัง้ก�ากบัตดิตามให้การด�าเนินการดงักล่าวเป็นไปในแนวทาง และมาตรฐาน
เดยีวกนั ตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการพฒันาระบบรฐับาลดจิทิลัก�าหนดตามข้อ ๑๓) 

  (๓) จัดท�าค�าอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัลของภาครัฐ และจัดเก็บบันทึกหลักฐานของ 
การแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัล

			๑๕)	การเชือ่มโยงหรือแลกเปลีย่นข้อมลูส่วนบุคคลระหว่างหน่วยงานของรฐั (ร่างมาตรา ๑๕)
  ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่หน่วย

งานของรัฐได้มาซ่ึงข้อมูลส่วนบุคคลหรือมีข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในความครอบครอง หากหน่วยงานของ
รัฐประสงค์จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวในรูปแบบดิจิทัลเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน 
หน่วยงานของรัฐนั้นสามารถขอเช่ือมโยงหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลน้ันจากหน่วยงานของรัฐ
ที่ครอบครองเพื่อน�ามาวิเคราะห์หรือประมวลผลได้ แต่ห้ามเปิดเผยต่อสาธารณะและกระท�าการใด 
อันท�าให้เจ้าของข้อมูลนั้นได้รับความเสียหาย 

			๑๖)	การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน (ร่างมาตรา ๑๖)
  ก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร

ของราชการในรูปแบบดิจิทัลต่อสาธารณะ โดยต้องให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้อย่างเสรี  
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถน�าไปเผยแพร่ ใช้ประโยชน์ หรือพัฒนาบริการและนวัตกรรม  
ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ ทั้งน้ี มาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
พฒันาระบบรฐับาลดจิทิลัก�าหนด ซึง่ต้องเป็นไปเพือ่ประโยชน์ในการอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน
ในการเข้าถึงข้อมูล 

			๑๗)	ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อบริการประชาชน (ร่างมาตรา ๑๗)
  เพื่ออ�านวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชนและการด�าเนินงานของ

หน่วยงานของรัฐผ่านระบบดิจิทัล ให้มีศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐในส�านักงาน ท�าหน้าที่ในการ
ประสานงานให้หน่วยงานของรัฐจัดส่งหรือเชื่อมโยงข้อมูลตามข้อ ๑๖) และเปิดเผยแก่ประชาชน 
ให้คณะกรรมการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัลก�าหนดประเภท รูปแบบ และมาตรฐานของข้อมูล 
ที่เปิดเผยแก่ประชาชนโดยศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ ทั้งนี้ ต้องเป็นแนวทาง และมาตรฐานเดียวกัน 
รวมทั้งสอดคล้องกับหลักการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสากล
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มี.ค. - เม.ย. ๖๒81

บทสรุป
กฎหมายฉบับน้ีมีสาระส�าคัญในการน�าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการ

แผ่นดิน การจัดท�าบริการสาธารณะ และการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐเข้าด้วยกัน  
เพื่อพัฒนาให้เป็นระบบข้อมูลประสิทธิภาพและอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน ซึ่งจะช่วย 
ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและ 
ตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยยกระดับการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐจากรูปแบบเดิมไปสู่การ
ด�าเนินการและให้บรกิารผ่านระบบดจิทิลั ทัง้นี ้โดยมรีะบบด�าเนนิการแบบบรูณาการและเชือ่มโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานของรฐัโดยใช้เทคโนโลยดิีจิทลัอย่างมัน่คงและปลอดภยั รวมทัง้ยงัมกีารเปิดเผยข้อมลู
เปิดภาครฐัผ่านระบบดิจิทลัเพือ่ให้การใช้ประโยชน์ในข้อมลูเป็นไปอย่างคุม้ค่า อันจะส่งผลให้การบริหาร
ราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชนของหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
ลดข้ันตอน เปิดเผยและโปร่งใส ประชาชนจะได้รบัประโยชน์ทัง้ความสะดวกในการรับบรกิารจากภาครัฐ 
รวมถึงการที่สามารถตรวจสอบการด�าเนินงานของหน่วยงานของรัฐได้ ตลอดจนการบริหารงานและ 
การให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลยังมีส่วนส�าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ 
ให้มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นด้วย

ทา่นผูอ่้านวารสาร “จลุนติิ” ผูใ้ดมคีวามประสงคต์อ้งการทีจ่ะแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบั 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว สามารถเสนอความเห็นได้ โดยผ่านทางเว็บไซต์ ดังน้ี 

ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร				 www.parliament.go.th
ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา		 	 	 	 www.senate.go.th
ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	 	 	 www.krisdika.go.th
ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี										 www.cabinet.thaigov.go.th
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“Stay Hungry, Stay Foolish”

สตีฟ จอบส์

(ผู้นำ�ธุรกิจและนักประดิษฐ์ช�วอเมริกัน)

Steve Jobs

“จงกระห�ยใคร่รู้ และทำ�ตัวให้โง่ตลอดเวล�”



มี.ค. - เม.ย. ๖๒

แนะนำ�กฎหม�ยใหม่และกฎหม�ยที่น่�สนใจ

83

หลักการและเหตุผล 
โดยที่ปัจจุบันกลไกการบริหารจัดการด้านวัคซีนของประเทศไทยยังขาด

ความเป็นเอกภาพ ขาดความต่อเนือ่งในการบรูณาการนโยบายและแผนยทุธศาสตร์
ด้านวัคซนี จงึมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องด�าเนินการส่งเสรมิและสนับสนุนให้มกีารวจิยั 
การพัฒนาการผลิต การกระจายวัคซีนที่มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอส�าหรับ
การใช้วคัซนีเพือ่สร้างเสรมิภูมคิุม้กันโรคให้แก่ประชาชนและสตัว์ทีเ่ป็นพาหะน�าโรค
สู่คน ท้ังในสถานการณ์ปกตแิละในสถานการณ์ฉกุเฉนิ ตลอดจนการสร้างเครือข่าย 
ผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนและการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ดังนั้น สมควรก�าหนดให้มีกลไกที่เป็นระบบในการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อ
ให้มีการวจิยั การพฒันา การผลติ การประกนั การควบคมุคุณภาพ การจดัหา และ 
การกระจายวัคซีนที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยมีคณะกรรมการที่ก�าหนดนโยบาย
และแผนยทุธศาสตร์ความมัน่คงด้านวัคซีนแห่งชาต ิมอีงค์กรและคณะกรรมการบรหิาร
ซึ่งท�าหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว เพื่อให้การบริหาร
จัดการด้านวัคซีนมีความเป็นเอกภาพ มีความต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
สามารถป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคที่ควบคุมได้ด้วยวัคซีนให้อยู่
ในเขตจ�ากดั ให้น้อยทีส่ดุ หรอืหมดไปจากประเทศไทย อนัจะน�าไปสูก่ารพึง่ตนเอง
และความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ ตลอดจนมีการก�าหนดโทษอาญาเพื่อให้ 
การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ  จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสำาคัญโดยสรุป
๑) บทนิยาม (มาตรา ๓)

“วัคซีน” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสิ่งมีชีวิตหรือท่ีได้จาก 
การสงัเคราะห์หรอืกระบวนการอ่ืนใด ทีน่�ามาใช้กระตุ้นหรอืสร้างเสรมิภมูคิุม้กนัโรค  
เพื่อป้องกัน ควบคุม รักษา หรือลดความรุนแรงของโรค ทั้งในคนและสัตว์

นางสาวสุทธิมาตร จันทร์แดง
นิติกร สำ นักกฎหมาย

 พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑
 • ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
 • ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
    เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก หน้า ๕๐
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พระราชบัญญัติความม่ันคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑

84จุ ล นิิ ติ

“ความม่ันคงด้านวัคซนี” หมายความว่า การเข้าถงึวัคซนีอย่างทัว่ถงึและ
เป็นธรรม การด�าเนินการให้มีปริมาณวัคซีนเพียงพอต่อความต้องการ มีคุณภาพ  
มคีวามปลอดภยั และมปีระสทิธภิาพในการสร้างเสรมิภมูคิุม้กนัโรค เพือ่การมสีขุภาพ
ที่ดีของประชาชน ทั้งในสถานการณ์ปกติและในสถานการณ์ฉุกเฉิน

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
“คณะกรรมการบริหารสถาบัน” หมายความว่า คณะกรรมการบริหาร

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
“ผู้อ�านวยการ” หมายความว่า ผู้อ�านวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
“ที่ปรึกษา” หมายความว่า ที่ปรึกษาของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
“ผูเ้ชีย่วชาญ” หมายความว่า ผู้เชีย่วชาญของสถาบันวคัซนีแห่งชาติ
“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ 

หรอืผูป้ฏบิตังิานอืน่ในราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมภิาค ราชการส่วนท้องถ่ิน 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

“รฐัมนตร”ี หมายความว่า รัฐมนตรผู้ีรกัษาการตามพระราชบญัญตัน้ีิ

๒) ผู้รักษาการตามกฎหมาย (มาตรา ๔)  
ให้รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุรกัษาการตามกฎหมายนี ้และให้มี

อ�านาจออกประกาศเพือ่ปฏบิตักิารตามกฎหมายน้ี ซึง่ประกาศน้ันเมือ่ได้ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

๓) คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ (หมวด ๑, มาตรา ๕ ถึงมาตรา ๑๔) 
๓.๑) ที่มาและองค์ประกอบของคณะกรรมการ

ให้มคีณะกรรมการคณะหนึง่ เรียกว่า “คณะกรรมการวคัซนีแห่งชาต”ิ 
ประกอบด้วย

(๑) นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นรองประธาน

กรรมการ
(๓) กรรมการโดยต�าแหน่ง จ�านวน ๑๐ คน ได้แก่ รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลย ีรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงศกึษาธกิาร ปลดักระทรวงการคลงั ปลดักระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
อธิบดีกรมควบคุมโรค ประธานกรรมการบรหิารสถาบนัวคัซนีแห่งชาต ิและประธาน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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(๔) กรรมการผูท้รงคุณวฒุ ิจ�านวนไม่เกนิ ๑๐ คน ซึง่คณะรัฐมนตรี 
แต่งตั้งจากผู้ซ่ึงได้รับการสรรหาจากผู้มีความรู้ มีผลงาน และมีประสบการณ์สูง
เป็นทีป่ระจกัษ์ในด้านกฎหมาย ด้านการเงินการคลงั ด้านการแพทย์ ด้านการวจิยั
และนวัตกรรม ด้านการสตัวแพทย์ ด้านการสาธารณสขุ ด้านเภสชักรรม ด้านวคัซนี  
ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านเศรษฐศาสตร์ หรือด้านอุตสาหกรรม โดยกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ ๔ ปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง  
ผู้ซ่ึงพ้นจากต�าแหน่งแล้ว อาจได้รับแต่งต้ังอีกได้แต่จะด�ารงต�าแหน่งติดต่อกัน 
เกินสองวาระไม่ได้

ทั้ง น้ี ให ้ผู ้อ�านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให ้
ผู้อ�านวยการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จ�านวน ๒ คนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ (มาตรา ๕)  

๓.๒) หน้าที่และอ�านาจของคณะกรรมการ
(๑) เสนอนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีน 

แห่งชาติต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ
(๒) ออกระเบียบเกี่ยวกับการให้ทุน การส่งเสริม การสนับสนุน 

หรือการให้ความร่วมมือเพื่อให้การวิจัย การพัฒนา การผลิต การบริหารจัดการ 
การจัดหา และการกระจายวัคซีน รวมทั้งการสร้างเสริมภูมิคุ ้มกันโรคให้แก่
ประชาชน เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและสอดคล้องกับนโยบายและแผนยทุธศาสตร์
ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ

(๓) ส่งเสรมิและสนบัสนุนการใช้นโยบายเชงิรุกเพือ่การวจิยั การผลติ 
การจ�าหน่าย และการกระจายวัคซีนภายในประเทศหรือการจ�าหน่ายวัคซีนให้แก่
องค์กรหรือประเทศต่าง ๆ ที่มีศักยภาพเป็นประเทศคู่ค้า

(๔) ก�าหนดกรอบงบประมาณส�าหรับใช้ในการด�าเนินการตาม
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ เพื่อเสนอต่อ 
คณะรัฐมนตรี

(๕) เสนอแนวทางต่อคณะรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรค
อันเกิดจากการด�าเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้าน
วัคซีนแห่งชาติ รวมทั้งเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท�า แก้ไขเพิ่มเติม หรือ
ปรับปรุงกฎหมายเพื่อผลักดันการด�าเนินงานด้านวัคซีน

(๖) ติดตาม ประเมินผล และรายงานความก้าวหน้าการด�าเนินงาน
ตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ ให้คณะรัฐมนตรี
ทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

(๗) กระท�าการอืน่ใดทีจ่�าเป็นหรอืต่อเน่ืองเพือ่ให้บรรลนุโยบายและ
แผนยทุธศาสตร์ความมัน่คงด้านวคัซีนแห่งชาต ิหรอืตามทีก่ฎหมายก�าหนดให้เป็น
หน้าทีแ่ละอ�านาจของคณะกรรมการหรอืตามทีค่ณะรฐัมนตรมีอบหมาย (มาตรา ๑๐)
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(๘) แต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพือ่พจิารณาหรอืปฏบิตักิารอย่างหนึง่
อย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ (มาตรา ๑๑)  

๓.๓) อ�านาจในการออกค�าสั่งเป็นหนังสือเรียก
ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎหมายนี ้กฎหมายก�าหนดให้คณะกรรมการ 

และคณะอนุกรรมการมีอ�านาจออกค�าสั่งเป็นหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค�า
หรือให้ส่งค�าชี้แจง เอกสาร ข้อมูล หลักฐานหรือวัตถุใดที่เกี่ยวข้องมาเพ่ือใช้
ประกอบการพิจารณาได้ (มาตรา ๑๓)  

๔) ความมั่นคงด้านวัคซีน (หมวด ๒, มาตรา ๑๕ ถึงมาตรา ๑๘) 
๔.๑) สาระส�าคัญของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคง 

ด้านวัคซีนแห่งชาติ
เพือ่ประโยชน์ของความมัน่คงด้านวคัซีน นโยบายและแผนยทุธศาสตร์

ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ อย่างน้อยต้องมีสาระส�าคัญเกี่ยวกับการส่งเสริม
และการสนบัสนนุ การวจัิย การพัฒนา การผลติ การประกัน การควบคมุคุณภาพ 
การบริหารจัดการ และการจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพ รวมทั้งการกระจายวัคซีน
ให้เป็นธรรม มีระบบ และมีเอกภาพ สอดคล้องกับความจ�าเป็นส�าหรับการใช้ 
วัคซนีเพือ่การป้องกนั ควบคมุ รกัษา หรอืลดความรนุแรงของโรค ทีท่นัต่อเหตุการณ์
และความต่อเนื่องของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และการเพิ่มขีดความสามารถ
ของประเทศในด้านวัคซีน โดยการจัดท�านโยบายและแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวนั้น 
กฎหมายให้ค�านงึถงึการมส่ีวนร่วมของประชาชน ผูเ้ชีย่วชาญด้านวคัซีน และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนด้วย (มาตรา ๑๕)  

๔.๒)  การขอความร่วมมือกบัส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ องค์การมหาชน 
หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือหน่วยงานของเอกชน

เพ่ือให้การวจัิย การพฒันา หรือการผลติวคัซนี เป็นไปตามนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ คณะกรรมการอาจขอ 
ความร่วมมือส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือ
หน่วยงานของเอกชน ให้ด�าเนินการหรอืสนบัสนนุการวจิยั การพฒันา หรอืการผลติ
วัคซีนตามสมควร ตามระเบียบที่คณะกรรมการก�าหนด (มาตรา ๑๖)  

๔.๓) สิทธิประโยชน์ของผู้วิจัย ผู้พัฒนา ผู้ผลิต ผู้ประกันและควบคุม
คณุภาพ ผู้บริหารจดัการ ผูจ้ดัหาผู้กระจาย หรอืผู้ให้บรกิารวคัซนีหรอืการสร้างเสรมิ
ภูมิคุ้มกันโรค

เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
ความมัน่คงด้านวัคซีนแห่งชาติ ผูวิ้จัย ผูพ้ฒันา ผูผ้ลติ ผูป้ระกันและควบคมุคณุภาพ 
ผู้บรหิารจดัการ ผู้จดัหา ผูก้ระจาย หรอืผูใ้ห้บริการวคัซนีหรือการสร้างเสรมิภมูคิุม้กนัโรค 
อาจได้รับสิทธิประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
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(๑) ทุนเพื่อการวิจัย การพัฒนา การผลิต การประกัน การควบคุม
คุณภาพ การบริหารจัดการ การจัดหา การกระจาย หรือการให้บริการวัคซีนหรือ
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคจากสถาบัน

(๒) สิทธิได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการลงทุน

(๓) สิทธิประโยชน์อื่นตามที่คณะกรรมการก�าหนด
ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับใด ก�าหนดให้การ

วิจัย การพัฒนา การผลิต การประกัน การควบคุมคุณภาพ การบริหารจัดการ 
การจัดหา การกระจาย หรือการให้บริการวัคซีนหรือการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
ต้องด�าเนินการหรือต้องเสียค่าธรรมเนียมอันเป็นภาระที่ไม่เหมาะสมหรือ 
เกินสมควร คณะกรรมการอาจเสนอต่อคณะรฐัมนตรเีพือ่พจิารณาด�าเนินการให้มี 
การลดภาระดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร (มาตรา ๑๗) 

๔.๔) อ�านาจของรัฐมนตรีในการออกประกาศของรัฐมนตรี
ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือมีเหตุจ�าเป็น เพ่ือประโยชน์สาธารณะ 

เพือ่ป้องกนัควบคมุ รกัษา หรอืลดความรุนแรงของโรค หรือเพือ่ความมัน่คงของ
ประเทศ ให้รฐัมนตรโีดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมอี�านาจประกาศก�าหนด
เรื่องหนึ่งเรื่องใด ดังต่อไปนี้

(๑) การผลิตวัคซีนตามชนิดและปริมาณที่ก�าหนด
(๒) สดัส่วนการส่งออกวัคซีนไปนอกราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราว  

ซึ่งต้องเหมาะสมกับสัดส่วนการใช้วัคซีนภายในประเทศ
(๓) การประกันหรือการควบคุมคุณภาพวัคซีน
(๔) การจัดหา การบรหิารจัดการ การกระจาย การให้บรกิารวคัซนี 

หรือการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่เหมาะสม
(๕) เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกับเหตุฉุกเฉินหรือเหตุจ�าเป็น
ในกรณีที่ไม่อาจขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการได้ทันต่อ

สถานการณ์ดังกล ่าว กฎหมายก�าหนดให้รัฐมนตรีออกประกาศไปก่อน  
แล้วด�าเนินการเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้ความเห็นชอบภายใน ๓ วันท�าการ  
ในกรณีที่มิได้ด�าเนินการภายในเวลาที่ก�าหนด หรือคณะกรรมการไม่ให้ 
ความเหน็ชอบให้การประกาศดังกล่าวเป็นอันสิ้นสุดลง และให้สถาบันแจ้งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ แต่ในกรณีที่เหตุฉุกเฉินหรือเหตุจ�าเป็นสิ้นสุดลงแล้ว 
กฎหมายก�าหนดให้รัฐมนตรีประกาศยกเลิกประกาศนั้น (มาตรา ๑๘)  

๕) สถาบันวัคซีนแห่งชาต ิ(หมวด ๓, มาตรา ๑๙ ถึงมาตรา ๒๖)
๕.๑) การจัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

กฎหมายให้จัดต้ังสถาบันข้ึน เรียกว่า “สถาบันวัคซีนแห่งชาติ” 
มฐีานะเป็นนติบิคุคลและเป็นหน่วยงานของรฐัทีไ่ม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมาย 
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ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ 
งบประมาณและกฎหมายอืน่ โดยกจิการของสถาบนัไม่อยู่ภายใต้บงัคับแห่งกฎหมาย
ว่าด้วยการคุม้ครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสมัพนัธ์ กฎหมายว่าด้วย 
การประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน แต่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 
ต้องได้รับการคุ้มครองและประโยชน์ตอบแทนโดยรวมไม่น้อยกว่าที่ก�าหนดไว ้
ในกฎหมายดงักล่าว (มาตรา ๑๙)

โดยให้สถาบันมีที่ต้ังของส�านักงานใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานครหรอื
ในจงัหวดัอืน่ตามทีร่ฐัมนตรีประกาศก�าหนด แต่ในกรณีทีเ่หน็สมควร คณะกรรมการ
บรหิารสถาบนัโดยความเหน็ชอบของรฐัมนตรอีาจตัง้ส�านกังานสาขาได้โดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา ๒๐)  

๕.๒) วัตถุประสงค์ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
กฎหมายก�าหนดให้สถาบนัเป็นหน่วยงานท่ีไม่แสวงหาก�าไรเป็นหลกั

และมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท�าร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร ์

ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
(๒) ส่งเสริม สนับสนุน หรือด�าเนินการให้มีการวิจัย การพัฒนา  

การผลิต และการกระจายวัคซีนให้มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอส�าหรับที่จะใช้
ทั้งในสถานการณ์ปกติและในสถานการณ์ฉุกเฉิน

(๓) บรหิารจัดการเพือ่การบรูณาการและขบัเคลือ่นการด�าเนินการ 
ให้สัมฤทธิ์ผลตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ

(๔) สร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีน และประสานงานหรือ
ร่วมมือกบัหน่วยงานของรฐั สถาบนัการศกึษา องค์กรระหว่างประเทศ หรอืองค์กร
เอกชนที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินการเกี่ยวกับวัคซีน

(๕) เป็นศนูย์กลางการบรหิารจดัการข้อมลูและความรูเ้ชงิบรูณาการ 
เพ่ือประกอบการตดัสินใจเชงินโยบาย เศรษฐกจิ และวชิาการเกีย่วกบัวัคซีน เพื่อให้
บริการทางวิชาการ พัฒนาข้อมูลและสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ด้านวัคซีน

(๖) ส ่งเสริม สนับสนุน หรือด�าเนินการให ้มีการฝ ึกอบรม 
เพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศ (มาตรา ๒๑)  

๕.๓) หน้าที่และอ�านาจของส�านักงานเลขานุการ
เพื่อให ้บรรลุวัตถุประสงค ์ตามข ้อ ๕.๒) ให ้สถาบันเป ็น

ส�านักงานเลขานุการของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารสถาบัน และ 
คณะอนุกรรมการ โดยให้มีหน้าที่และอ�านาจ ดังต่อไปนี้
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(๑) จัดท�าร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีน
แห่งชาต ิและประสานงานตดิตาม และประเมนิผล เพือ่ให้มกีารปฏิบตัติามนโยบาย
และแผนยทุธศาสตร์ดงักล่าว รวมทัง้จดัท�ารายงานความก้าวหน้าของการด�าเนนิการ
เสนอต่อคณะกรรมการ

(๒) ส่งเสริม สนับสนุน หรือด�าเนินการให้มีการวิจัย การพัฒนา  
การผลิต และการกระจายวัคซีนให้มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอส�าหรับที่จะใช้
ทัง้ในสถานการณ์ปกติและในสถานการณ์ฉกุเฉนิและจัดให้มทุีนการวิจัยและทนุอดุหนุน 
เพื่อส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการด�าเนินการดังกล่าว

(๓) บริหารจัดการความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และจัดให้มีฐานข้อมูล 
เพือ่สนบัสนนุการด�าเนินการด้านวัคซีนของประเทศ

(๔) สนบัสนนุการเพิม่สมรรถนะในการเลอืก การรบั และการถ่ายทอด
วิทยาการและเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ตลอดจนการจัดการโครงการลงทุน 
และโครงการพัฒนาที่เก่ียวข้องกับการเลือก การรับและการถ่ายทอดวิทยาการ 
และเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพือ่ให้ได้วิทยาการและเทคโนโลยท่ีีมปีระสทิธภิาพ
และเหมาะสม

(๕) ส่งเสริม สนับสนุน หรือด�าเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ด้านวัคซนีของประเทศอย่างต่อเนื่อง ฝึกอบรม และจัดให้มีทุนการศึกษาส�าหรับ
บคุลากรดงักล่าว

(๖) ก่อตั้งสิทธิ ท�านิติกรรม ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง มีสิทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญาและมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินกิจการ
ของสถาบัน ตลอดจนรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุดหนุนหรืออุทิศให้

(๗) ท�าความตกลงและร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงาน
ของเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศในกิจการที่เกี่ยวกับการด�าเนินการ 
ตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน

(๘) จดัตัง้นิตบิคุคลหรอืเข้าร่วมทนุกบันิตบิคุคลอืน่ในกจิการทีเ่กีย่วกบั
วัตถุประสงค์ของสถาบัน ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก�าหนด

(๙) กู้ยืมเงินหรือให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์  
เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน ตามหลักเกณฑ์ 
ที่คณะรัฐมนตรีก�าหนด

(๑๐) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบ�ารุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการ 
ในการด�าเนนิกจิการต่าง ๆ  ตามวตัถปุระสงค์ของสถาบนั ทัง้น้ี ตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการ
บริหารสถาบันก�าหนด

(๑๑) กระท�าการอ่ืนใดทีจ่�าเป็นหรอืต่อเน่ืองเพือ่ให้บรรลวุตัถุประสงค์
ของสถาบนั หรอืตามทีค่ณะรฐัมนตร ีคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารสถาบนั 
หรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย หรือตามที่กฎหมายก�าหนดให้เป็นหน้าที่ 
และอ�านาจของสถาบัน (มาตรา ๒๒)
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๕.๔) ทุนและทรัพย์สินของสถาบัน
กฎหมายก�าหนดให้ทุนและทรพัย์สนิของสถาบนั ประกอบด้วย
(๑) เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาจากสถาบันวัคซีนแห่งชาติ  

(องค์การมหาชน) ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

(๒) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสม
(๓) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ

องค์กรอื่น รวมท้ังจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ และเงินหรือ
ทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ ซึ่งการรับเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าว จะต้องไม่กระท�า 
ในลักษณะที่ท�าให้สถาบันขาดความเป็นอิสระหรือความเป็นกลาง

(๔) ค่าธรรมเนียม ค่าบ�ารุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้ 
จากการด�าเนินกิจการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน

(๕) ดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สินของสถาบัน
(๖) เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการด�าเนินกิจการของสถาบัน  

(มาตรา ๒๓)  
ทั้งนี้ บรรดารายได้ของสถาบันไม่เป็นรายได้ที่ต้องน�าส่งคลัง

เป็นรายได้แผ่นดนิ แต่ในกรณท่ีีมเีหตจุ�าเป็นหรอืสมควร สถาบนัโดยความเหน็ชอบ 
ของคณะกรรมการบริหารสถาบันอาจน�ารายได้ของสถาบันในจ�านวนท่ีเห็น
สมควรน�าส่งคลงัเป็นรายได้แผ่นดิน โดยทรัพย์สนิของสถาบนัไม่อยูใ่นความรับผิด 
แห่งการบงัคบัคด ีบคุคลใดจะยกอายคุวามขึน้เป็นข้อต่อสูก้บัสถาบนัในเรือ่งทรพัย์สิน
ของสถาบันมิได ้(มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕)  

๖) การบริหารและการด�าเนินการ (หมวด ๔, มาตรา ๒๗ ถึงมาตรา ๔๒)
๖.๑) ที่มาและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีน

แห่งชาติ 
ในการด�าเนินกจิการของสถาบนั ให้ม ี“คณะกรรมการบรหิารสถาบนั

วัคซีนแห่งชาติ” ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้  

มีผลงาน และมีประสบการณ์สูงเป็นที่ประจักษ์ในด้านวัคซีน ด้านการบริหาร  
ด้านการสัตวแพทย์ ด้านการสาธารณสุข ด้านวิทยาศาสตร์หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง
และเป็นประโยชน์ต่อกิจการของสถาบัน

(๒) กรรมการโดยต�าแหน่ง จ�านวน ๔ คน ได้แก่ อธิบดีกรม
ควบคุมโรค อธิบดีกรมปศุสัตว์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวนไม่เกิน ๖ คน ซ่ึงรัฐมนตร ี
แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ มีผลงานและมีประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านกฎหมาย  
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ด้านการเงนิการคลงั ด้านการบริหาร ด้านการแพทย์ ด้านการสตัวแพทย์ ด้านเทคโนโลยี
ชีวภาพ ด้านพยาบาล ด้านเภสัชกรรม ด้านวัคซีน หรือด้านวิทยาศาสตร์  
โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ ๔ ปี นับแต่วันที ่
ได้รับการแต่งตั้ง ผู้ซึ่งพ้นจากต�าแหน่งแล้ว อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่จะด�ารง
ต�าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้

ทั้งนี้ ให้ผู ้อ�านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ 
ผู้อ�านวยการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จ�านวน ๒ คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ (มาตรา ๒๗)

๖.๒) หน้าท่ีและอ�านาจของคณะกรรมการบรหิารสถาบันวคัซนีแห่งชาติ
กฎหมายก�าหนดให้คณะกรรมการบริหารสถาบนัมหีน้าท่ีและอ�านาจ

ควบคุมดูแลโดยท่ัวไปซึ่งกิจการและการด�าเนินการของสถาบันเพ่ือให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ หน้าที่และอ�านาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง

(๑) ก�าหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายการบริหารงาน และ
อนมุตัแิผนการด�าเนินงาน แผนการลงทนุ แผนการเงนิ และงบประมาณของสถาบนั

(๒) ออกระเบียบก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และอัตรา 
การเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีม ค่าบ�ารงุ ค่าตอบแทน หรอืค่าบรกิารในการด�าเนนิกจิการ
ต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน

(๓) ออกระเบียบเก่ียวกับการบริหารงานทั่วไปของสถาบัน การจัด
แบ่งส่วนงานของสถาบันและขอบเขตหน้าที่และอ�านาจของส่วนงานดังกล่าว

(๔) ออกระเบยีบเกีย่วกับการบรหิารงานบคุคล การก�าหนดต�าแหน่ง 
คุณสมบัติเฉพาะต�าแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ และสิทธปิระโยชน์อืน่
ของเจ้าหน้าที ่ลกูจ้าง ทีป่รึกษา และผูเ้ชีย่วชาญการบรรจุ การแต่งต้ัง การถอดถอน 
วินัยและการลงโทษทางวินัย

(๕) ออกระเบียบเก่ียวกับการบริหารและจัดการการเงิน การคลัง  
การพัสดุ และทรัพย์สินของสถาบัน การบัญชีและการจ�าหน่ายทรัพย์สินจากบัญชี
เป็นสูญ

(๖) ออกระเบียบเก่ียวกับการแต่งตั้ง หน้าที่และอ�านาจของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ และการก�าหนดขอบเขตเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที ่
ของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายใน

(๗) ออกระเบยีบเกีย่วกบัการสรรหา การแต่งตัง้ การประเมนิผล และ 
การถอดถอนผูอ้�านวยการและการปฏบิตังิานของผู้อ�านวยการและการมอบอ�านาจ
ให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทน

(๘) กระท�าการอ่ืนใดทีจ่�าเป็นหรอืต่อเน่ืองเพือ่ให้บรรลวุตัถุประสงค์
ของสถาบนั หรอืตามทีก่ฎหมายก�าหนดให้เป็นหน้าทีแ่ละอ�านาจของคณะกรรมการ
บริหารสถาบันหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย (มาตรา ๒๘)

(๙) แต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพือ่พจิารณาหรอืปฏบิตักิารอย่างหนึง่
อย่างใดตามที่คณะกรรมการบริหารสถาบันมอบหมายก็ได้ (มาตรา ๒๙)
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๖.๓) อ�านาจออกค�าสั่งเป็นหนังสือเรียก 
ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎหมายนี ้ ให้คณะกรรมการบรหิารสถาบนั

และคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการบริหารสถาบันแต่งต้ังมีอ�านาจออกค�าสั่ง 
เป็นหนงัสือเรยีกบคุคลใดมาให้ถ้อยค�าหรอืให้ส่งค�าชีแ้จง เอกสาร ข้อมลู หลกัฐาน หรอื
วัตถุใดที่เกี่ยวข้องมาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาได้ (มาตรา ๓๐)   

๖.๔) ผู้อ�านวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
๖.๔.๑) ที่มาของผู้อ�านวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

กฎหมายก�าหนดให้สถาบนัมีผู้อ�านวยการเป็นผูร้บัผดิชอบ
การบริหารงานของสถาบันขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริหารสถาบัน มีหน้าที่
ควบคุมดูแลโดยท่ัวไปซึ่งงานของสถาบัน และเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ 
และลูกจ้าง ซ่ึงสถาบันอาจมีรองผู้อ�านวยการหรือผู้ช่วยผู้อ�านวยการซ่ึงแต่งตั้ง 
จากเจ้าหน้าทีห่รอืลกูจ้างเป็นผูร้บัผดิชอบการบรหิารงานของสถาบันและท�าหน้าที่
ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งงานของสถาบันแทนผู้อ�านวยการตามที่ได้รับมอบหมาย 
ตามจ�านวนที่คณะกรรมการบริหารสถาบันก�าหนด โดยกฎหมายก�าหนด 
ให้คณะกรรมการบริหารสถาบันเป็นผู้มีอ�านาจสรรหา แต่งตั้ง และถอดถอน 
ผูอ้�านวยการได้ (มาตรา ๓๒)  

ทั้งนี้ ให้ผู้อ�านวยการมีวาระอยู่ในต�าแหน่งคราวละ ๔ ปี 
และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน (มาตรา ๓๔)  

๖.๔.๒) หน้าทีแ่ละอ�านาจของผูอ้�านวยการสถาบนัวคัซนีแห่งชาติ
(๑) บริหารกิจการของสถาบันให้เป็นไปตามวัตถุประสงค ์

และหน้าทีแ่ละอ�านาจของสถาบนัโดยไม่ขดัต่อกฎหมาย ระเบยีบ ประกาศ มต ิหรอื
นโยบายของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารสถาบัน

(๒) จัดท�าแผนการด�าเนินงาน แผนการลงทุน แผนการเงนิ 
และงบประมาณของสถาบนัเสนอคณะกรรมการบรหิารสถาบนัเพือ่อนุมตัิ

(๓) ด�าเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน  
การงบประมาณ และการบริหารด้านอื่นของสถาบัน ตามระเบียบหรือประกาศ 
ที่คณะกรรมการบริหารสถาบันก�าหนด

(๔) วางระเบียบเกี่ยวกับการด�าเนินการของสถาบันเท่าที่
ไม่ขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์และหน้าที่และอ�านาจของสถาบัน โดยไม่ขัดต่อ
กฎหมาย ระเบยีบ ประกาศ มต ิหรอืนโยบายของคณะกรรมการและคณะกรรมการ
บริหารสถาบัน

(๕) ปฏบิตัหิน้าทีอ่ืน่ตามทีค่ณะกรรมการและคณะกรรมการ
บริหารสถาบันมอบหมาย (มาตรา ๓๖)  

ส�าหรับในส่วนของกิจการท่ีเกี่ยวกับบุคคลภายนอก 
กฎหมายก�าหนดให้ผู ้อ�านวยการเป็นผู้แทนของสถาบันในกิจการของสถาบัน  
เพื่อการนี้ผู้อ�านวยการจะมอบอ�านาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้  
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แต่ต้องเป็นไปตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการบรหิารสถาบนัก�าหนด โดยนติกิรรมใด 
ทีผู่อ้�านวยการหรอืผู้รบัมอบอ�านาจจากผูอ้�านวยการกระท�าโดยฝ่าฝืนระเบยีบ
ทีค่ณะกรรมการบรหิารสถาบนัก�าหนดย่อมไม่ผกูพนัสถาบนั เว้นแต่คณะกรรมการ
บริหารสถาบันจะให้สัตยาบัน (มาตรา ๓๗)  

๖.๕) ประเภทของผู้ปฏิบัติงาน
กฎหมายก�าหนดให้ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันมี ๓ ประเภท คือ
(๑) เจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้าง ได้แก่ ผู ้ซึ่งปฏิบัติงานโดยได้รับ 

เงินเดือนหรือค่าจ้างจากงบประมาณของสถาบัน
(๒) ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ผู้ซึ่งสถาบันจ้างให้ปฏิบัติ

หน้าที่เป็นที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญโดยมีสัญญาจ้าง
(๓) เจ ้าหน ้าที่ของรัฐซึ่งมาปฏิบัติงานของสถาบันเป ็น 

การชั่วคราว โดยได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างของผู้นั้น และ 
มีข้อตกลงที่ท�าไว้ในการอนุมัติตามกฎหมายนี้ (มาตรา ๓๙)   

๗) การบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินผลงานของสถาบัน (หมวด ๕, 
มาตรา ๔๓ ถึงมาตรา ๔๖)

๗.๑) การบัญชี และการตรวจสอบของสถาบัน 
การบัญชีของสถาบัน กฎหมายก�าหนดให้จัดท�าตามหลักเกณฑ ์

ที่คณะกรรมการบริหารสถาบันก�าหนดซึ่งต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี 
และต้องจัดให้มกีารตรวจสอบภายในเกีย่วกบัการเงิน การบญัชแีละการพัสด ุ
ของสถาบัน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริหาร
สถาบันทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

ส�าหรับการตรวจสอบภายในนั้น กฎหมายก�าหนดให ้มี 
ผู ้ปฏิบัติงานของสถาบันท�าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในโดยเฉพาะและ 
ให้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร
สถาบันตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารสถาบันก�าหนด (มาตรา ๔๓)   

นอกจากนี ้กฎหมายยงัก�าหนดให้สถาบนัจดัท�างบดลุ งบการเงนิ 
และบัญชีท�าการส่งผู้สอบบัญชีภายใน ๙๐ วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี
และในทุกรอบปี โดยให้ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอก
ตามที่คณะกรรมการบริหารสถาบันแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของส�านักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู ้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและ
ทรัพย์สินของสถาบัน โดยให้สถาบันท�ารายงานประจ�าปีเสนอรัฐมนตร ี
ทุกสิ้นปีงบประมาณ รายงานนี้ให้กล่าวถึงผลงานของสถาบันในปีที่ล่วงมาแล้ว  
บัญชีท�าการ พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี รวมทั้งค�าชี้แจงเกี่ยวกับนโยบาย
ของคณะกรรมการบรหิารสถาบนั โครงการ และแผนงานทีจ่ะจัดท�าในภายหน้า 
(มาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๕)  
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๗.๒) การประเมินผลงานของสถาบัน 
เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน

ของสถาบันให ้ มีประสิทธิภาพ เ กิดผลสัมฤทธิ์  สร ้ างความรับผิดชอบ 
และความเช่ือถือแก่สาธารณชนในกิจการของสถาบันตลอดจนการติดตาม 
ความก้าวหน้าและการตรวจสอบการด�าเนินการของสถาบันให ้เป ็นไปตาม 
วัตถุประสงค์ โครงการ และแผนงานที่ได้จัดท�าไว้ กฎหมายก�าหนดให้สถาบัน
จัดให้มีการประเมินผลการด�าเนินการตามระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหาร 
สถาบันก�าหนด แต่ต้องไม่นานกว่า ๓ ป ีส�าหรับการประเมินผลการด�าเนินการ
ดังกล่าว ให้จัดท�าโดยสถาบัน หน่วยงาน องค์กร หรือคณะบุคคลที่เป็นกลาง 
และมีความเชี่ยวชาญในด้านการประเมินผลการด�าเนินการ โดยมีการคัดเลือก 
หรอืแต่งตัง้ตามวิธีการที่คณะกรรมการบริหารสถาบันก�าหนด 

ทัง้นี ้การประเมนิผลการด�าเนนิการของสถาบนัดงักล่าว จะตอ้ง
แสดงข้อเท็จจริงให้ปรากฏในด้านประสิทธิผล ในด้านประสิทธิภาพ ในด้าน 
การพฒันาองค์กร และในรายละเอยีดอืน่ตามท่ีคณะกรรมการบรหิารสถาบันจะได้
ก�าหนดเพิ่มเติมขึ้น แต่ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ�าเป็น คณะกรรมการ
บริหารสถาบันจะจัดให ้มีการประเมินผลการด�าเนินการเป ็นครั้ งคราว 
ด้วยก็ได้ โดยให้สถาบันรายงานผลการประเมินผลการด�าเนินการต่อรัฐมนตรี  
คณะกรรมการ และคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการด้วย (มาตรา ๔๖)  

๘) การก�ากับดูแล (หมวด ๖, มาตรา ๔๗) 
ให้รัฐมนตรีมีหน้าที่และอ�านาจก�ากับดูแลการด�าเนินกิจการของสถาบัน  

ให้เป็นไปตามกฎหมาย และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบัน 
นโยบายของรัฐบาล มติของคณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 
ที่เก่ียวข้องกับสถาบัน เพื่อการน้ี ให้รัฐมนตรีมีอ�านาจสั่งให้สถาบันชี้แจง แสดง 
ความคิดเห็น ท�ารายงาน หรือยับยั้งการกระท�าของสถาบันที่ขัดต่อกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบัน นโยบายของรัฐบาล มติของคณะรัฐมนตรี 
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน ตลอดจนส่ังสอบสวน 
ข้อเท็จจรงิเกีย่วกบัการด�าเนนิการของสถาบนัได้

๙) บทก�าหนดโทษ (หมวด ๗, มาตรา ๔๘)
ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศที่ออกตามมาตรา ๑๘ (ข้อ ๔.๔)  

ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิ ๑ ปี หรอืปรบัไม่เกนิ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทัง้จ�าทัง้ปรบั

๑๐) บทเฉพาะกาล (มาตรา ๔๙ ถึงมาตรา ๕๔)
๑๐.๑) ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติประกอบด้วย

กรรมการตามข้อ ๓.๑) (๑) (๒) และ (๓) และให้ผู ้อ�านวยการปฏิบัติหน้าที่
กรรมการและเลขานกุาร ปฏบิตัหิน้าทีค่ณะกรรมการวคัซนีแห่งชาตติามกฎหมายน้ี 
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ไปพลางก่อนจนกว่าจะมกีารแต่งตัง้กรรมการผูท้รงคณุวุฒติามข้อ ๓.๑) (๔) ซ่ึงต้อง 
ไม่เกิน ๑๒๐ วันนับแต่กฎหมายน้ีใช้บงัคบั กล่าวคอื ตัง้แต่วนัท่ี ๒๒ พฤศจกิายน 
๒๕๖๑ ทั้งน้ี ให้ผู้อ�านวยการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จ�านวน ๒ คนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
(มาตรา ๔๙)  

๑๐.๒) ให้ประธานกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติและกรรมการ
ผูท้รงคณุวุฒใินคณะกรรมการบรหิารสถาบนัวคัซีนแห่งชาตติามพระราชกฤษฎกีา 
จดัตัง้สถาบนัวคัซนีแห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นประธานกรรมการ
บริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร 
สถาบันวัคซีนแห่งชาติตามกฎหมายน้ีไปจนครบวาระตามพระราชกฤษฎีกา 
จัดต้ังสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยการนับวาระ
การด�ารงต�าแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๖.๑) 
(๑) และ (๓) ให้นับวาระการด�ารงต�าแหน่งตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบัน
วัคซนีแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นวาระแรกของการด�ารงต�าแหน่ง 
ตามกฎหมายนี ้(มาตรา ๕๐)  

๑๐.๓) ให้ผู ้อ�านวยการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ที่ปรึกษา ผู ้เชี่ยวชาญ  
และเจ้าหน้าทีข่องรฐัซ่ึงมาปฏบิตังิานของสถาบนัเป็นการชัว่คราวตามพระราชกฤษฎกีา
จดัตัง้สถาบนัวคัซนีแห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นผูอ้�านวยการ เจ้าหน้าที่ 
ลูกจ้าง ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมาปฏิบัติงานของสถาบัน
เป็นการชั่วคราวตามกฎหมายนี้ โดยให้ผู้อ�านวยการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ท่ีปรึกษา  
ผู้เช่ียวชาญ และเจ้าหน้าที่ของรัฐซ่ึงมาปฏิบัติงานของสถาบันเป็นการชั่วคราว
ดังกล่าวด�ารงต�าแหน่งและได้รบัเงนิเดอืนหรอืค่าจ้าง รวมทัง้สทิธปิระโยชน์ต่าง ๆ  
ตามต�าแหน่งและอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างเดิมท่ีด�ารงต�าแหน่งและได้รับอยู่ 
ในวันที ่๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และให้ถือว่าเวลาท�างานของบุคคลดังกล่าว 
เป็นเวลาท�างานติดต่อกันกับเวลาท�างานในสถาบันนับแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ (มาตรา ๕๑)

๑๐.๔) การนับวาระการด�ารงต�าแหน่งของผู้อ�านวยการตามข้อ ๖.๔.๑)  
ให้นบัวาระการด�ารงต�าแหน่งของผูอ้�านวยการซึง่ด�ารงต�าแหน่งอยูต่ามพระราชกฤษฎีกา
จดัต้ังสถาบนัวคัซีนแห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นวาระแรกของการด�ารง
ต�าแหน่งตามกฎหมายนี้ (มาตรา ๕๒)  

๑๐.๕) เมื่อกฎหมายนี้ใช้บังคับ ให้พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบัน
วคัซนีแห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๕ ระเบยีบสานกันายกรัฐมนตรี ว่าด้วย 
การขบัเคล่ือนนโยบายและแผนยทุธศาสตร์วคัซนีแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๔ และระเบยีบ
ส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตรว์คัซนี 
แห่งชาต ิ(ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นอันยกเลกิ และให้โอนบรรดากิจการ เงนิ ทรพัย์สิน 
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สิทธิ หนี้ ตลอดจนงบประมาณและรายได้ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่มีอยู่ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ไปเป็นของสถาบันตาม
กฎหมายนี้ (มาตรา ๕๓)  

๑๐.๖) บรรดาระเบยีบ ข้อบงัคบั หรอืประกาศทีอ่อกตามพระราชกฤษฎกีา
จัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๕ และนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติและแผนแม่บทด้านวัคซีนที่ออกตามระเบียบ 
ส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีน 
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๔ ที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่กฎหมายนี้ใช้บังคับ กล่าวคือ ในวันที ่
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายนี้ 
จนกว่าจะมีระเบียบ ประกาศ หรือนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคง 
ด้านวัคซนีแห่งชาต ิทีอ่อกตามกฎหมายน้ีใช้บงัคบั 

ทัง้นี ้กฎหมายก�าหนดให้ด�าเนินการออกระเบยีบและประกาศให้แล้วเสรจ็ 
ภายใน ๑ ปีนับแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ หากไม่สามารถด�าเนินการได้  
ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจด�าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรี (มาตรา ๕๔)  

หมายเหตุ :-  
• พระราชบญัญตันิีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานเุบกษาเป็นต้นไป กล่าวคอื 

มผีลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัพฤหสับดทีี ่๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
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นางพิมลพัชร์ อริยะฌานกุล
นิติกร สำ นักกฎหมาย

คำ�พิพ�กษ�ศ�ลฎีก�
คดีหม�ยเลขแดง ที่ อม. อธ. ๒/๒๕๖๑
วันที่ ๒๘ สิงห�คม พุทธศักร�ช ๒๕๖๑

เรื่อง คว�มผิดต่อตำ�แหน่งหน้�ที่ร�ชก�ร

  คณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ     โจทก์
  
  น�ยสมช�ย  วงศ์สวัสดิ์ ที่ ๑
  พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ ที่ ๒
  พลตำ�รวจเอก พัชรว�ท  วงษ์สุวรรณ ที่ ๓
  พลตำ�รวจโท สุช�ติ  เหมือนแก้ว ที่ ๔      จำ�เลย

๑. ข้อเท็จจริงในคดีโดยสรุป
	 	 โจทก์อุทธรณ์คัดค้านค�าพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง	
ลงวันที่	 ๒	สิงหาคม	พุทธศักราช	๒๕๖๐	องค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์	 รับอุทธรณ์วันที่	 ๑๘	มกราคม	
พุทธศักราช	๒๕๖๑	โดยข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติ	ดังนี้	
	 	 ขณะเกิดเหตุ	จ�าเลยที่	๑	ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	ให้ด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี	
จ�าเลยที่	๒	 ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	 ให้ด�ารงต�าแหน่งรองนายกรัฐมนตรี	 จ�าเลยที่	๓	
ด�ารงต�าแหน่งผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ	และจ�าเลยที่	๔	ด�ารงต�าแหน่งผู้บัญชาการต�ารวจนครบาล
และเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ตามแผนรักษาความสงบ	 (กรกฎ/๔๘)	ของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
มีอ�านาจหน้าท่ีในการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในเขตกรงุเทพมหานครและรับผดิชอบในการแก้ไข
สถานการณ์เพื่อให้เกิดเอกภาพในการปฏิบัติด้วยรัฐบาลภายใต้การน�าของจ�าเลยที่	๑	ประกาศ
จะแถลงนโยบายต่อรัฐสภา	 โดยประธานรัฐสภาได้เรียกประชุมร่วมกันของสมาชิกรัฐสภาเพื่อรับฟัง
การแถลงนโยบายของรัฐบาล	ณ	รัฐสภา	ในวันที่	๗	ตุลาคม	๒๕๕๑	เวลา	๙.๓๐	นาฬิกา	ตามหนังสือ
เชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุม	 ขณะเดียวกันกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย

ระหว่�ง
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ซึ่งชุมนุมอยู่ที่ท�าเนียบรัฐบาลประกาศจะขัดขวางการเข้าประชุมของสมาชิกรัฐสภาเพ่ือมิให้รัฐบาล
แถลงนโยบายต่อรัฐสภา	โดยเคลื่อนมวลชนมาปิดล้อมรัฐสภาตั้งแต่ช่วงค�่าของวันที่	๖	ตุลาคม	๒๕๕๑	
ในวันดังกล่าว	 เวลาประมาณ	๒๓	นาฬิกา	จ�าเลยที่	๑	 เรียกประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษที่ท�าเนียบ
รัฐบาลช่ัวคราวภายในท่าอากาศยานดอนเมืองโดยเรียกจ�าเลยที่	๓	 เข้ารายงานสถานการณ์การชุมนุม
ของกลุม่พนัธมติรประชาชนเพือ่ประชาธิปไตยทีปิ่ดล้อมรฐัสภา	จ�าเลยที	่๓	และที	่๔	พร้อมคณะเดนิทาง
ไปทีท่�าเนยีบรฐับาลช่ัวคราวและจ�าเลยที	่๓	รายงานสถานการณ์ให้จ�าเลยที	่๒	ทราบ	จ�าเลยที	่๒	สัง่การ
ให้จ�าเลยที	่๓	กลบัไปปฏบิตัหิน้าที	่เมือ่จ�าเลยที	่๓	ขอเข้าพบจ�าเลยที	่๑	เพือ่รบัทราบนโยบาย	จ�าเลยที	่๒	
อธิบายให้จ�าเลยที่	๑	ทราบว่าได้สั่งการให้จ�าเลยที่	๓	ไปด�าเนินการแล้ว	จ�าเลยที่	๑	จึงสั่งการให้จ�าเลย
ที่	๓	รีบไปปฏิบัติจ�าเลยที่	๓	และที่	๔	พร้อมคณะได้เดินทางกลับไปยังกองบัญชาการต�ารวจนครบาล	
ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี	นายชูศักด์ิ	ศิรินิล	 เลขาธิการนายกรัฐมนตรี	 ได้ประสานงานสอบถาม	
นายชัย	 ชิดชอบ	ประธานรัฐสภาว่าจะเลื่อนหรือย้ายสถานที่ประชุมรัฐสภาได้หรือไม่	 ได้รับแจ้งว่า
ไม่สามารถเลื่อนหรือย้ายสถานที่ประชุมได้เน่ืองจากเวลากระชั้นชิดเกินไปและการย้ายสถานที่
ประชุมต้องได้รับการลงมติจากสมาชิกรัฐสภา	ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติให้เตรียมพร้อมที่จะแถลง
นโยบายต่อรัฐสภาตามก�าหนดเดิมและมอบหมายให้จ�าเลยที่	 ๒	ติดตามตรวจสอบสถานการณ์และ
ก�ากับดูแลการรักษาความสงบเรียบร้อยในวันประชุมร่วมกันของสมาชิกรัฐสภา	โดยให้ประสานสั่งการ
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 หน่วยงานและบุคคลผู้เกี่ยวข้องตามสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ต่อมาเวลา	๑.๔๐	นาฬิกา	ของวนัที	่๗	ตลุาคม	๒๕๕๑	จ�าเลยที	่๒	พร้อมคณะเดนิทางไปทีก่องบญัชาการ
ต�ารวจนครบาล	 เพื่อแจ้งมติคณะรัฐมนตรีแก่เจ้าหน้าที่ต�ารวจและมอบนโยบายให้ด�าเนินการ
ให้สมาชิกรัฐสภาเข้าประชุมเพื่อรับฟังการแถลงนโยบายของรัฐบาล	โดยมีจ�าเลยที่	๓	พร้อมคณะ
เข้ารบัฟังการมอบนโยบายตามบนัทกึการถอดเทปการประชมุและภาพถ่าย	ส่วนจ�าเลยที	่๔	ไม่ได้เข้ารบัฟัง
เพราะไปปฏิบติัภารกจิอืน่		จากนัน้จ�าเลยที	่๒	เดนิทางกลบั	เมือ่จ�าเลยที	่๔	เดนิทางกลบัมากองบญัชาการ
ต�ารวจนครบาล	จ�าเลยที่	๓	ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรีและนโยบายของจ�าเลยที่	๒	ให้จ�าเลยที่	๔	ทราบ
และจ�าเลยที่	๔	พร้อมคณะได้ร่วมประชุมก�าหนดแผนปฏิบัติการ	โดยมอบหมายแบ่งหน้าที่กันปฏิบัติ
  ต่อมาเวลาประมาณ ๖ นาฬิกา เจ้าหน้าทีต่�ารวจใช้แก๊สน�า้ตาชนดิยงิและขว้างผลกัดนัผูชุ้มนุม
ทีปิ่ดทางเข้าอาคารรฐัสภาบรเิวณประตปูระสาทเทวรทิธิด้์านถนนราชวถิต่ีอเนือ่งบรเิวณแยกอูท่องใน
จนสามารถเปิดทางให้คณะรัฐมนตรีและสมาชิกรัฐสภาเข้าร่วมประชุมได้ จากเหตุการณ์ดงักล่าว
มนีายธญัญา กลุแก้ว ขาขาด นางสาวนาฏยา ธยิา นิว้เท้าขวาขาดและน่องซ้ายมบีาดแผลฉกรรจ์ กับมี
ผูไ้ด้รบับาดเจบ็อกีจ�านวนมาก ครัน้เวลาประมาณ ๙ นาฬิกา จ�าเลยท่ี ๒ ได้ประกาศลาออกจากต�าแหน่ง
รองนายกรัฐมนตร ีในระหว่างจ�าเลยท่ี ๑ แถลงนโยบายต่อรฐัสภา ผูช้มุนมุกลบัเข้ามาปิดล้อมรฐัสภา
อีกครั้ง เมื่อจ�าเลยที่ ๑ แถลงนโยบายเสร็จ จ�าเลยที่ ๑ คณะรัฐมนตรีและสมาชิกรัฐสภาไม่สามารถ
เดินทางออกจากรัฐสภาได้ จ�าเลยที่ ๑ และสมาชิกรัฐสภาบางส่วนต้องปีนก�าแพงออกมาและ
ส�านกังานต�ารวจแห่งชาตนิ�าเฮลิคอปเตอร์มารบัจ�าเลยท่ี ๑ ออกไป แต่มคีณะรฐัมนตรแีละสมาชกิรฐัสภา
บางส่วนยังติดอยู่ในรัฐสภา จนกระท่ังเวลาประมาณ ๑๔ นาฬิกา พลต�ารวจตรี เอกรัตน์ มีปรีชา
รองผูบ้ญัชาการต�ารวจนครบาล น�าเจ้าหน้าท่ีเดนิทางไปทีแ่ยกการเรอืนและเจรจากบันายวรีะ  สมความคดิ 
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แกนน�าผูช้มุนมุ เพือ่ขอให้เปิดทางแต่ได้รบัการปฏเิสธ พลต�ารวจตรี เอกรตัน์ จงึน�าเจ้าหน้าทีต่�ารวจ
เข้าผลักดนัผู้ชุมนุม โดยใช้แก๊สน�้าตาจนสามารถผลักดันผู้ชุมนุมจากบริเวณแยกการเรือนถอยร่น
พ้นประตูประสาทเทวริทธิ์และน�าคณะรัฐมนตรีกับสมาชิกรัฐสภาออกมาจากรัฐสภาได้ ท�าให้มี
ผู ้ได้รับบาดเจ็บจ�านวนมาก ต่อมากลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเดินทางไปชุมนุม
ทีห่น้ากองบญัชาการต�ารวจนครบาล พลต�ารวจตร ีโกสนิทร์ บญุสร้าง เจรจาให้ผู้ชมุนมุถอยกลบัไป
แต่ผู้ชุมนุมไม่ยินยอมและท�าร้าย พลต�ารวจตรี โกสินทร์ จนสลบ หลังจากนั้นเวลาประมาณ 
๑๙ นาฬิกา เจ้าหน้าที่ต�ารวจที่อยู่ด้านหน้าและภายในกองบญัชาการต�ารวจนครบาลยงิแก๊สน�า้ตา
ผลกัดันผูช้มุนุม ท�าให้นางสาวองัคณา ระดับปัญญาวฒุ ิเสยีชวีติ นายชงิชยั อดุมเจรญิกจิ ข้อมอืขวาขาด
ปอดฉีกขาด กล่องเสียงเสียหาย และนายตี๋ แซ่เตียว ขาขาด กับมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกจ�านวนมาก
ตามภาพถ่ายและบัญชีผู ้บาดเจ็บ หลังเกิดเหตุคณะกรรมาธิการวุฒิสภารายงานว่ามีผู้เสียชีวิต
๒ ราย และมผีูไ้ด้รบับาดเจบ็ ๔๗๑ ราย	ศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืงพพิากษา
ยกฟ้อง	โจทก์มิได้อุทธรณ์ขอให้ลงโทษจ�าเลยที่	๑	ถึงที่	๓	คดีส�าหรับจ�าเลยที่	๑	ถึงที่	๓	จึงเป็นอันยุติ	
โดยโจทก์อุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาขอให้ลงโทษจ�าเลยที่	๔	ตามฟ้อง	
 
๒. ประเด็นพิจารณาวินิจฉัย
	 	 คดีมีประเด็นต้องวินิจฉัยหลายประการ	ดังนี้
  ประการแรก ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกามีอ�านาจพิจารณาอุทธรณ์ของโจทก์หรือไม่
	 	 พจิารณาแล้วเห็นว่า	คดีนีมี้มลูแห่งคดเีป็นการกล่าวหาจ�าเลยที	่๔	เป็นตวัการในการกระท�าความผดิ
ต่อต�าแหน่งหน้าที่ราชการร่วมกับจ�าเลยที่	๑	และที่	๒	ซึ่งด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรีและรองนายก
รัฐมนตรีตามล�าดับซ่ึงอยู่ในเขตอ�านาจของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง	
ตามมาตรา		๙	(๒)	แห่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยวธิพีจิารณาคดอีาญาของผูด้�ารงต�าแหน่ง
ทางการเมอืง	พ.ศ.	๒๕๔๒	โจทก์ย่อมมสีทิธอิทุธรณ์ค�าพพิากษาของศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูด้�ารง
ต�าแหน่งทางการเมืองต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช
๒๕๖๐	มาตรา	๑๙๕	วรรคสี่	องค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์มีมติเป็นเอกฉันท์ว่า การที่โจทก์ไม่อุทธรณ์
ขอให้ลงโทษจ�าเลยที่ ๑ และที่ ๒ ไม่ท�าให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาไม่มีอ�านาจพิจารณาอุทธรณ์
ของโจทก์ ค�าแก้อุทธรณ์ของจ�าเลยที่ ๔ ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น
  ประการที่สอง อุทธรณ์ของโจทก์ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
	 	 ในปัญหานี้จ�าเลยที่	๔	ต่อสู้ว่า	ขณะโจทก์ยื่นอุทธรณ์ยังไม่ได้ประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยวิธีพจิารณาคดอีาญาของผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง	พ.ศ.	๒๕๖๐	จงึต้อง
บังคับตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๒๗๘	วรรคสาม	อันเป็น
กฎหมายที่ใช้ในขณะกระท�าความผิด	 โดยผู้มีสิทธิอุทธรณ์ต้องเป็นผู้ต้องค�าพิพากษาและมีพยาน
หลกัฐานใหม่ซึง่อาจท�าให้ข้อเทจ็จริงเปลีย่นแปลงไปในสาระส�าคญั	อทุธรณ์ของโจทก์ไม่ต้องด้วยหลกัเกณฑ์
ดังกล่าวจึงเป็นอุทธรณ์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
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100จุ ล นิิ ติ

	 	 พิจารณาแล้วเห็นว่า	 แม้ปรากฏว่าในขณะโจทก์ยื่นอุทธรณ์ยังไม่มีการประกาศใช้บังคับ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง	
พ.ศ.	๒๕๖๐	แต่รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๙๕ วรรคสี ่ได้บญัญตัไิว้
ชดัแจ้งแล้วว่าค�าพพิากษาของศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืงให้อทุธรณ์
ต่อทีป่ระชมุใหญ่ศาลฎีกาได้ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัมคี�าพพิากษา อนัเป็นบทบญัญัติรบัรองและ
คุม้ครองท่ีมีลกัษณะการให้สทิธย่ิอมมผีลใช้บงัคบัทนัที	และเป็นไปตามหลักการทีบั่ญญตัใินมาตรา	๒๕	
วรรคสอง	ที่ว่า	“สิทธิหรือเสรีภาพใดที่รัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ	หรือให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ	แม้ยังไม่มีการตรากฎหมายนั้นขึ้นใช้บังคับ	บุคคลหรือชุมชน
ย่อมสามารถใช้สิทธิหรอืเสรภีาพนัน้ได้ตามเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนูญ”	ฉะนัน้ โจทก์จงึมสีทิธอิทุธรณ์
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๙๕ วรรคสี่ ได้ทันที
เมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นกฎหมายท่ีมีผลใช้บังคับ
ในขณะโจทก์ยื่นอุทธรณ์ไม่ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์การอุทธรณ์ว่าต้องเป็นผู ้ท่ีต้องค�าพิพากษา
และมีพยานหลักฐานใหม่ อุทธรณ์โจทก์จึงไม่ต้องห้าม 
	 	 องค์คณะวนิจิฉยัอทุธรณ์มมีตเิป็นเอกฉนัท์ว่า	การไต่สวนข้อเทจ็จรงิและมมีตวินิจิฉยัว่าข้อกล่าวหาใด
มีมูลความผิด	รวมถงึการใช้สิทธิอทุธรณ์จ�าเลยคนใดหรอืไม่	เป็นดลุพนิิจของโจทก์ทีจ่ะพจิารณาวนิจิฉยั
ตามข้อเทจ็จรงิและพยานหลักฐานจากการไต่สวนข้อเทจ็จรงิในส�านวนแต่ละคด	ีค�าแก้อุทธรณ์ข้อนีข้อง
จ�าเลยที่	๔	ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน
  ประการทีส่าม จ�าเลยที ่๔ กระท�าความผดิตามฟ้องหรอืไม่	โจทก์อุทธรณ์ว่า	จ�าเลยที	่๔	สามารถ
ด�าเนินการเลื่อนวันประชุมรัฐสภาหรือเปลี่ยนสถานที่ประชุมเพื่อหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดอันตราย
ต่อประชาชนผู้ชุมนุมได้
	 	 พิจารณาแล้วเหน็ว่า	ขณะเกดิเหตจุ�าเลยท่ี ๔ เป็นผู้บญัชาการต�ารวจนครบาลและได้รบัมอบหมาย
ให้เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ การจะเลื่อนวันประชุมรัฐสภาหรือเปลี่ยนสถานที่ประชุมไม่ใช่
อ�านาจหน้าท่ีของจ�าเลยที่ ๔ แต่เป็นอ�านาจหน้าที่ของฝ่ายการเมืองที่จะตัดสินใจ	และข้อเท็จจริง
ได้ความว่า	ในคืนวันที่	๖	ตุลาคม	๒๕๕๑	นายชูศักดิ์		ศิรินิล	เลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ประสานงาน
กับประธานรัฐสภาแล้ว	 ได้รับแจ้งว่าไม่สามารถเลื่อนหรือย้ายสถานที่ประชุมได้	 เน่ืองจากแจ้งเวลา
กระชั้นชิดเกินไปและการย้ายสถานท่ีประชุมต้องได้รับการลงมติจากสมาชิกรัฐสภา	 เมื่อคณะรัฐมนตรี
มีมติให้เตรียมพร้อมแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามก�าหนดเดิม	จ�าเลยที่	๔	จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรีที่จะต้องผลักดันผู้ชุมนุมเพื่อเปิดทางเข้ารัฐสภา
	 	 ปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ต่อไปมีว่า	การท่ีเจ้าหน้าท่ีต�ารวจภายใต้การบังคับ
บัญชาของจ�าเลยที ่๔ ในฐานะผู้บญัชาการเหตกุารณ์ใช้แก๊สน�า้ตาเข้าสลายการชมุนมุเพือ่เปิดทางให้
คณะรัฐมนตรีและสมาชิกรัฐสภาเข้าประชุมรัฐสภาในช่วงเช้า และใช้แก๊สน�้าตาผลักดันผู้ชุมนุม
เพื่อน�าคณะรัฐมนตรีและสมาชิกรัฐสภาออกจากรัฐสภาในช่วงบ่าย กับเหตุการณ์ใช้แก๊สน�้าตา
ผลักดันผู้ชุมนุมที่บริเวณหน้ากองบัญชาการต�ารวจนครบาลในช่วงค�่าของวันเกิดเหตุ เป็นไปตาม
ขั้นตอนของแผนรักษาความสงบ (กรกฎ/๔๘) และเป็นการกระท�าเกินกว่าเหตุ หรือไม่
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	 	 เห็นว่า	เหตุการณ์ในช่วงเช้าของวันที่	๗	ตุลาคม	๒๕๕๑	ข้อเท็จจริงได้ความว่า	ก่อนใช้แก๊สน�้าตา
ผลกัดนัผู้ชุมนมุได้มกีารน�ารถโมบาย	(รถเยน็ทัว่หล้า)	ประชาสมัพนัธ์ให้ผู้ชมุนุมทีปิ่ดทางเข้าออกรฐัสภา
และบรเิวณถนนราชวิถด้ีานประตปูระสาทเทวรทิธิส์ลายตวัไปชุมนุมบรเิวณถนนอูท่องใน	ส่วนพนัต�ารวจเอก
ไพฑรูย์	ประกาศเตือนทางโทรโข่ง	แต่ผูช้มุนุมไม่เช่ือฟัง	ท�าให้ต้องประกาศต่อไปว่าเจ้าหน้าทีต่�ารวจจะใช้
มาตรการจากเบาไปหาหนกั	หากไม่ส�าเรจ็จะใช้ก�าลงัผลกัดนัและใช้แก๊สน�า้ตา	ต่อมาในเวลา	๖	นาฬิกาเศษ
จึงมีการใช้แก๊สน�้าตา	อีกทั้งข้อเท็จจริงได้ความจาก	พันต�ารวจเอก	ไพฑูรย์	กับ	ร้อยต�ารวจโท	สละ	ว่า
ขณะเดินหน้าใช้โล่เข้าผลักดันผู้ชุมนมุ	กลบัถกูกลุม่ผูช้มุนุมทางด้านถนนพชิยัยงิหนงัสติก๊	ขว้างก้อนหนิ
ท่อนไม้	ขวดน�า้	และประทดัเข้าใส่	ไม่มท่ีาทว่ีาจะถอย	พนัต�ารวจเอก	ไพฑูรย์	 จึงส่ังการให้ใช้แก๊สน�า้ตา
ยงิเข้าใส่แนวยางรถยนต์ของกลุ่มผูช้มุนุมในระยะ	๕๐	หลา	เพือ่ให้ผู้ชุมนุมออกไป	หากเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ
เข้าใกล้ผู ้ชุมนุมเกินไปอาจจะเกิดอันตรายจากอาวุธปืน	 ระเบิดปิงปอง	 และคันธงเหล็กแหลม
ของผูช้มุนมุได้ทัง้ยงัอาจเกดิอนัตรายจากน�า้มนัทีก่ลุม่ผูช้มุนมุราดไว้ด้วย	 เมือ่ผลกัดนัผูช้มุนุมจนผูช้มุนมุ
ถอยร่นพ้นแนวประตูประสาทเทวริทธิ์	 เจ้าหน้าที่ต�ารวจจึงหยุดยิงแก๊สน�้าตาแล้วหยุดต้ังแถวตรึงก�าลัง
รกัษาพืน้ทีไ่ว้	ตามพฤตกิารณ์ทีไ่ด้ความดงักล่าวแสดงให้เหน็ว่าเจ้าหน้าทีต่�ารวจไม่อาจผลกัดนัผูช้มุนมุ
โดยใช้โล่ในระยะประชิดได้เพราะอาจเกิดอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ต�ารวจ	ทั้งได้ความว่ากองบัญชาการ
ต�ารวจนครบาลมีหนังสือขอรถดับเพลิงจากกรุงเทพมหานครต้ังแต่วันที่	 ๑๙	 กันยายน	 ๒๕๕๑
และพันต�ารวจเอก	ไพฑูรย์	 เบิกความว่าได้โทรศัพท์ติดต่อประสานงานขอรถดับเพลิงจากผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครแต่ไม่สามารถติดต่อได้	ท�าให้ไม่สามารถใช้น�้าฉีดผลักดันผู้ชุมนุมก่อนใช้แก๊สน�้าตาได้
การที่เจ้าหน้าที่ต�ารวจใช้แก๊สน�้าตาผลักดันผู้ชุมนุมให้เปิดทางเพื่อไม่ต้องเข้าประชิดกลุ่มผู้ชุมนุม
จงึเป็นวธิดี�าเนนิการทีจ่�าเป็นและเหมาะสมภายใต้สถานการณ์คับขนัเช่นนัน้	แม้การสลายการชมุนมุ
จะมีผูไ้ด้รบับาดเจบ็หลายคนโดย	นายธญัญา	กลุแก้ว	ได้รบับาดเจบ็สาหสัขาซ้ายขาด	แต่ได้ความจาก
ถ้อยค�าของ	พนัต�ารวจเอก	ก�าธร		อุย่เจรญิ	ให้การต่อคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	ว่า		ในวนัรุง่ขึน้พยานไปตรวจ
ที่เกิดเหตุบริเวณที่	นายธัญญา	ขาขาด	พบสารโปแตสเซียมคลอเรตอันเป็นสารประกอบของลกูระเบดิ
ดินด�าหรือดินเทาอยู่ท่ีพื้นและฝาผนัง	 สารดังกล่าวไม่มีอยู่ในแก๊สน�้าตาแต่จะมีอยู่ในระเบิดปิงปอง
หรือพลุไฟที่น�ามาดัดแปลงเป็นระเบิด	และตามรายงานการตรวจสถานที่เกิดเหตุระบุว่าในที่เกิดเหตุ
มีร่องรอยของคราบเขม่าวัตถุระเบิดสีด�าบริเวณเสาและพื้นพบหลุมระเบิดขนาดกว้างประมาณ 
๑๐ เซนติเมตร ลึก ๓ เซนติเมตร เชื่อว่ามีการระเบิดจากระเบิดแสวงเครื่องที่ท�าขึ้นเอง โดยใช้
วัตถุระเบิดแรงต�่าประเภทดินด�าหรือดินเทา น�้าหนักไม่เกิน ๕๐๐ กรัม จุดระเบิดด้วยสายชนวน 
หรือขว้างปาให้เกิดการเสียดสี ท�าให้เกดิระเบดิเป็นเหตใุห้ นายธัญญา ได้รบับาดเจบ็สาหัสดงักล่าว
และเป็นไปไม่ได้ทีก่ารบาดเจบ็ของ นายธญัญา จะเกดิจากแก๊สน�า้ตาทีม่สีารระเบิด RDX เพยีง ๗ กรัม
ทั้งตามประมวลภาพเหตุการณ์ก็ปรากฏคราบเขม่าบริเวณหน้าประตูประสาทเทวริทธิ์	 สอดคล้อง
กับค�าให้การของ	พลต�ารวจตร	ีภวูดล		วฑุฒกนก	และพนัเอก	ชาตชิาย		สคุนธสงิห์	ให้การต่อคณะกรรมการ
ป.ป.ช.	ท�านองเดียวกันว่าแก๊สน�้าตาไม่มีความรุนแรง	ไม่มีสะเก็ดระเบิดที่จะท�าอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต
หรือแขนขาดได้เพราะมีสาร	RDX	เพียง	๗	กรัม
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102จุ ล นิิ ติ

  ข้อเทจ็จริงจากการไต่สวนจึงฟังไม่ได้แน่ชัดว่า นายธญัญา ได้รบับาดเจบ็สาหัสจากแก๊สน�า้ตา
ทีเ่จ้าหน้าท่ีต�ารวจใช้ผลักดันผูช้มุนมุ ทัง้การใช้แก๊สน�า้ตามกีารใช้ในระยะเวลาไม่นานหลงัจากผลกัดนั
ผู้ชุมนุมจนสามารถเปิดทางเข้ารัฐสภาตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้แล้ว เจ้าหน้าที่ต�ารวจ
เพยีงตัง้แถวเป็นแนวป้องกันผูช้มุนุมไว้เท่านัน้ แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าท่ีต�ารวจใช้แก๊สน�า้ตาผลกัดนั
กลุ่มผู้ชุมนุมตามความจ�าเป็นและไม่เกินกว่าเหตุโดยไม่มีเจตนาเพื่อให้ผู้ชุมนุมได้รับบาดเจ็บ
	 	 ส่วนเหตกุารณ์ในช่วงบ่ายได้ความว่า	เมือ่เจ้าหน้าทีต่�ารวจผลกัดนัผูช้มุนมุจนเปิดทางให้คณะรฐัมนตรี
กับสมาชิกรัฐสภาเดินทางเข้าไปประชุมรับฟังการแถลงนโยบายของรัฐบาลในรัฐสภาได้แล้ว
ระหว่างการประชมุแถลงนโยบาย	ผูช้มุนุมเข้ายดึพืน้ทีด้่านประตูประสาทเทวรทิธ์ิคนืจนเจ้าหน้าทีต่�ารวจ
ต้องถอยร่นและไม่ได้ตอบโต้	 แสดงให้เห็นถึงเจตนาของเจ้าหน้าที่ต�ารวจว่าไม่ต้องการท�าร้าย
ผู้ชุมนุมจนกระทั่งผู้ชุมนุมสามารถปิดล้อมทางเข้าออกรัฐสภา	ใช้โซ่คล้องล๊อกประตูรัฐสภาไว้ได้ทุกด้าน	
ตัดน�้าตัดไฟ	และเมื่อการแถลงนโยบายของรัฐบาลเสร็จสิ้นแล้ว	กลุ่มผู้ชุมนุมไม่ยอมให้คณะรัฐมนตรี
และสมาชิกรัฐสภาเดินทางออกมาจากรัฐสภา	และได้ความว่า	นายชูศักดิ์		ศิรินิล	นายสุขุมพงศ์		โง่นค�า	
นายสชุาต	ิ	ลายน�า้เงนิ	และนายทองสกุ		ศรชียั	ว่าแกนน�าและกลุม่ผูช้มุนุมตะโกนข่มขูค่กุคามว่า	ฆ่ามนั	ๆ
และกลุ่มผู้ชุมนุมมีท่าทีว่าอาจจะบุกเข้าไปท�าร้ายคณะรัฐมนตรีและสมาชิกรัฐสภาที่อยู่ภายในรัฐสภา
เจ้าหน้าที่ต�ารวจย่อมมีเหตุผลและความจ�าเป็นเร่งด่วนต้องใช้แก๊สน�้าตาผลักดันผู้ชุมนุมเพื่อเปิดทางได้
เมือ่เวลา ๑๖.๐๔ ถึง ๑๗ นาฬิกา จงึสัง่การให้ยิงแก๊สน�า้ตาจนสามารถผลกัดันผูช้มุนมุได้ แต่ถูกกลุม่
ผู้ชุมนุมตอบโต้และยิงปืนเข้าใส่ จนเจ้าหน้าที่ต�ารวจได้รับบาดเจ็บ จากนั้นเวลา ๑๘.๔๕ นาฬิกา 
เจ้าหน้าที่ต�ารวจใช้แก๊สน�้าตาอีกครั้งเพื่อผลักดันผู้ชุมนุมที่ปิดทางน�าเจ้าหน้าที่ต�ารวจที่ถูกยิง
ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล และเปิดทางให้สมาชิกรัฐสภาที่เหลือเดินทางออกมา โดยมีเจ้าหน้าที่
ต�ารวจถูกยิงได้รับบาดเจ็บในการปฏิบัติหน้าท่ีช่วงบ่าย ๔ คน รวมทั้งมีรถยนต์ของผู้ชุมนุมระเบิด
ทีห่น้าพรรคชาตไิทย บ่งชีว่้าเหตกุารณ์ในขณะนัน้มคีวามรนุแรงมากขึน้เป็นล�าดับ หากไม่รบีผลกัดัน
ผู้ชุมนมุให้เปิดทางจนมืดค�า่ อาจเกดิเหตบุานปลายหรอืความเสยีหายเพิม่ขึน้ อกีทัง้ระหว่างเจ้าหน้าที่
ต�ารวจผลักดันผู้ชุมนุมได้ใช้ไม้ กระบอง คันธง เหล็กแหลมตี ใช้หนังสติ๊กยิงลูกเหล็ก ลูกแก้ว และ
หวันอต ขว้างปาสิง่ของ ขบัรถยนต์ชนและทบัเจ้าหน้าทีต่�ารวจบาดเจบ็และบาดเจบ็สาหสัหลายราย
การทีเ่จ้าหน้าทีต่�ารวจใช้แก๊สน�า้ตาผลกัดนัผูช้มุนมุเพือ่เปิดทางช่วยคณะรฐัมนตรแีละสมาชกิรฐัสภา
และผู้ทีต่ดิอยูใ่นรฐัสภาและน�าเจ้าหน้าท่ีต�ารวจซึง่ถกูยงิได้รบับาดเจบ็ส่งโรงพยาบาล ย่อมมคีวามจ�าเป็น
และมีเหตุผลเพียงพอ
	 	 ส�าหรับเหตุการณ์ในช่วงค�่าที่ผู ้ชุมนุมไปชุมนุมอยู่ที่ด้านหน้ากองบัญชาการต�ารวจนครบาล	
พลต�ารวจตรี	 โกสินทร์	บุญสร้าง	 เข้าไปเจรจากับผู้ชุมนุม	แต่ถูกผู้ชุมนุมขว้างด้วยท่อนเหล็กจนสลบ
และผูช้มุนมุพยายามฝ่าแนวกัน้ลวดหนามทีเ่จ้าหน้าท่ีต�ารวจวางเป็นแนวกัน้ไว้	โดยไม่ปรากฏเหตุผลอนัใด
ที่ผู ้ชุมนุมต้องเดินทางผ่านหน้ากองบัญชาการต�ารวจนครบาลเพื่อกลับไปท�าเนียบรัฐบาลตามที่
กล่าวอ้าง	ประกอบกบัเหตกุารณ์ในช่วงบ่ายมีการใช้ปืนยงิ	ใช้อาวธุแทงและตเีจ้าหน้าทีต่�ารวจทีเ่ผชญิหน้า
กบัผูช้มุนมุ	ขบัรถชนแล้วทบัจนเป็นเหตใุห้เจ้าหน้าทีต่�ารวจได้รบับาดเจบ็หลายคน	ทัง้เกดิระเบดิในรถยนต์
ของผู้ชุมนุมรายหนึ่งซึ่งเจ้าหน้าที่ต�ารวจสันนิษฐานว่าผู้ชุมนุมมีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองและเตรียม
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จะใช้วัตถุระเบิด	 เจ้าหน้าท่ีต�ารวจย่อมต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ	 เพื่อป้องกันตนเองและ
ทรพัย์สนิของทางราชการมใิห้ถกูท�าลาย	ในขณะนัน้เป็นเวลามดืค�า่แต่กลุม่ผูช้มุนมุพยายามฝ่าแนวกัน้
ลวดหนามเข้ามา เจ้าหน้าที่ต�ารวจย่อมมีเหตุผลความจ�าเป็นต้องใช้แก๊สน�้าตาเพ่ือผลักดันผู้ชุมนุม
อย่างเร่งด่วน หากปล่อยเวลาให้เนิน่ช้าออกไปอาจเกดิอนัตรายแก่บคุคลและความเสยีหายต่อทรพัย์สนิ
เพิ่มขึ้นได้ การที่เจ้าหน้าที่ต�ารวจใช้แก๊สน�้าตาผลักดันผู้ชุมนุม เพ่ือป้องกันภยันตรายท่ีอาจเกิดขึ้น
ต่อเจ้าหน้าทีต่�ารวจผูป้ฏบิตัแิละทรพัย์สนิของกองบญัชาการต�ารวจนครบาลเป็นการปฏบิตัทิีเ่หมาะสม
ภายใต้สภาวการณ์เช่นว่านั้น
 	 ส่วนการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของผู้ชุมนุมในที่เกิดเหตุดังกล่าวนั้นเกิดจากแก๊สน�้าตาหรือไม	่
พลอากาศตรี	นายแพทย์วิชาญ		เปี้ยวนิ่ม	ให้การต่อคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	และเบิกความว่า	พยานเป็น
ผูต้รวจพสิจูน์ศพ	นางสาวองัคณา	ระดับปัญญาวุฒิ	พบว่าสภาพศพปนเป้ือนด้วยแก๊สน�า้ตา	พยานมคีวาม
เห็นว่า	นางสาวองัคณา		เสยีชวีติจากแรงระเบดิ	พบสาร	C	-	4	อยูท่ีเ่สือ้ผ้า	บาดแผลภายนอกพบว่ามีเขม่าด�า
และรอยไหม้เป็นหย่อม	 ๆ	 ปอดและอวัยวะภายในฉีกขาด	 ตรวจที่ปอดพบว่าเข้ากันได้กับลักษณะ
ที่เกิดจากแรงระเบิด	แต่ไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดจากระเบิดชนิดใด	สภาพบาดแผลภายนอกเกิดจาก
ของแข็งไม่มีคม	 มีความร้อนและมีแรงอัด	 สาเหตุท่ีท�าให้เกิดบาดแผลเช่นนี้เป็นการระเบิดใกล้ตัว	
แต่ไม่ประชิดตัว	แต่ไม่สามารถระบไุด้ว่าห่างออกไปเท่าใดมกีารหกัของกระดกูซ่ีโครงเป็นแนวยาวตลอด	
๑	-	๑๒	ซี่	ลักษณะที่ถูกแรงอัดหรือแรงกระแทกจากภายนอก	หากเป็นการระเบิดที่ประชิดตัวจะท�าให้
ซี่โครงแตกเป็นชิ้น	และตามรายงานผลการตรวจสถานที่เกิดเหตุ	 โดยสถาบันนิติเวชวิทยาระบุบริเวณ
ทีพ่บศพ	นางสาวองัคณา		ว่าพบคราบสดี�าบนพืน้ถนน	เส้นผ่าศนูย์กลางประมาณ	๑	เมตร	ซึง่พนัต�ารวจเอก
สมภพ	เบกิความว่า	บรเิวณทีเ่กดิเหตทุีมี่ผู้ได้รบับาดเจ็บแขนขาขาดหรอืถงึแก่ความตาย	ตรวจพบคราบ
เขม่าดินด�า	แสดงว่าไม่ได้เกิดจากแก๊สน�้าตา	การพบคราบสีด�าบนพื้นถนนดังกล่าว จึงเป็นข้อบ่งชี้
ในเบือ้งต้นว่ามีวตัถุระเบิดชนดิอืน่ท่ีท�าให้เกดิคราบสดี�า อาจจะมใิช่เป็นผลการระเบดิจากแก๊สน�า้ตา 
และยงัได้ความจากค�าเบกิความของ พนัต�ารวจเอก สมภพ อกีว่าพยานตรวจพบสารเคมท่ีีเป็นส่วน
ประกอบของ C - 4 ที่เสื้อยืดสีเหลืองและเส้ือช้ันในของนางสาวอังคณา บริเวณท่ีเป็นรอยไหม้ 
โดยแก๊สน�้าตาไม่มีสารเคมีที่เป็นส่วนประกอบของ C – 4 อยู่แน่นอน และยืนยันว่านางสาวอังคณา 
ไม่ได้เสียชีวิตจากแก๊สน�้าตาแต่เสียชีวิตจากระเบิด C – 4
	 	 ข้อเทจ็จรงิจงึยังฟังไม่ได้แน่ชดัว่า	การท่ีนางสาวอังคณา		ถงึแก่ความตายและนายชงิชัย	กบั	นายตี๋
รวมทั้งบุคคลอื่นที่ได้รับบาดเจ็บในเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นผลมาจากการระเบิดของแก๊สน�้าตา
ทีเ่จ้าหน้าทีต่�ารวจใช้ในเหตกุารณ์	แม้เหตกุารณ์ทีเ่จ้าหน้าทีต่�ารวจผลักดนัผูช้มุนมุทีปิ่ดล้อมรฐัสภาในช่วงเช้า
และบ่ายมีผู้ชุมนุมได้รับบาดเจ็บแต่ในขณะนั้น	ยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใด ๆ ที่ยืนยันหรือพิสูจน์
ให้เหน็ได้อย่างแน่ชดัว่าการบาดเจบ็ของผูช้มุนมุดงักล่าวเกดิจากการใช้แก๊สน�า้ตาของเจ้าหน้าทีต่�ารวจ 
เพราะแก๊สน�้าตาเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งในการควบคุมฝูงชนและขณะปฏิบัติหน้าท่ีอยู่นั้นมีเพียง
แก๊สน�้าตาเท่านั้นที่จะสามารถควบคุมหยุดยั้งผู้ชุมนุมได้ ทั้งประเทศไทยก็มีประกาศของส�านักนายก
รัฐมนตรี	ก�าหนดให้แก๊สน�้าตาเป็นอุปกรณ์ส�าหรับใช้ควบคุมฝูงชน	จ�าเลยที่	๔	ย่อมไม่อาจทราบว่า
แก๊สน�้าตาที่ใช้ไปนั้น	มีการระเบิดหรือมีอานุภาพรุนแรง	พันต�ารวจเอก	ไพฑูรย์	 ร้อยต�ารวจโท	สละ
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ต่างเบิกความว่า	แก๊สน�า้ตาไม่สามารถท�าให้เกดิบาดแผลได้ ไม่เคยมผีูไ้ด้รบับาดเจบ็แขนขาขาดหรอื
เสียชีวิตจากการใช้แก๊สน�้าตามาก่อน มีการฝึกยิงแก๊สน�้าตาของสาธารณรัฐประชาชนจีนมาก่อน
หลายครั้ง และเคยมีแก๊สน�้าตาระเบิดตรงหน้าแต่ไม่เคยได้รับบาดแผลหรือเป็นอันตราย เจ้าหน้าที่
ต�ารวจยังเคยใช้แก๊สน�า้ตาดงักล่าวในปฏบิตักิารท่ีบ้านสีเ่สาเทเวศร์มาก่อนหน้านัน้ โดยไม่ปรากฏว่า
มผีูไ้ด้รบับาดเจบ็หรอืเสียชวีติแต่อย่างใด  แสดงให้เห็นว่าแก๊สน�า้ตาเป็นเพยีงเครือ่งมอืควบคุมฝงูชน
เท่านั้น ไม่ใช่อาวุธที่จะท�าร้ายชุมนุมให้เกิดอันตรายหรือเสียชีวิตได้

๓. ผลค�าพิพากษาของศาลฎีกา
	 	 องค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์มีมติเป็นเสียงข้างมากว่า	การที่จ�าเลยที่ ๔ สั่งการให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจ
ใช้แก๊สน�้าตาผลักดันผู้ชุมนุมท่ีหน้ากองบัญชาการต�ารวจนครบาลในช่วงค�่ายังไม่เพียงพอให้รับฟัง
ว่าจ�าเลยที่ ๔ มีเจตนาพิเศษเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีต�ารวจผู้ปฏิบัติการตามหน้าท่ีใช้แก๊สน�้าตาท�าร้าย
ผู้ชุมนุมให้ได้รับอันตรายแก่กายหรือถึงแก่ความตาย การกระท�าของจ�าเลยที่ ๔ จึงไม่เป็นความผิด
ตามฟ้อง ส่วนอุทธรณ์ข้ออื่นของโจทก์ไม่จ�าต้องวินิจฉัยเพราะไม่เปลี่ยนผลแห่งคดีที่ศาลฎีกาแผนกคดี
อาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองพิพากษามานั้นชอบแล้ว	อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น
	 	 พิพากษายืน.	
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คำ�พิพ�กษ�ศ�ลฎีก�
คดีหม�ยเลขแดง ที่ อม. อธ. ๓/๒๕๖๑
วันที่ ๑๘ ตุล�คม พุทธศักร�ช ๒๕๖๑

เรื่อง ก�รแสดงบัญชีร�ยก�รทรัพย์สินและหนี้สิน

  คณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ   ผู้ร้อง
  
  น�ยสุพจน์  ทรัพย์ล้อม           ผู้คัดค้�น

๑. ข้อเท็จจริงในคดีโดยสรุป
	 	 ผู้คัดค้านอุทธรณ์คัดค้านค�าพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง	
ลงวนัที	่๒๖	กนัยายน	พทุธศกัราช	๒๕๖๐	องค์คณะวินิจฉยัอทุธรณ์	รบัวนัที	่๑๑	มถินุายน	พทุธศกัราช	๒๕๖๑
	 	 ผู้ร้องยื่นค�าร้องว่า	 ผู้คัดค้านเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับสูงได้รับแต่งตั้ง
ให้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย	 (คร้ังที่	๓)	กรรมการบริษัทการบินไทย	
จ�ากดั	(มหาชน)	ประธานกรรมการการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	(ครัง้ที	่๓)	และปลดักระทรวง
คมนาคม	มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องกรณีเข้ารับ
ต�าแหน่ง	กรณีพ้นจากต�าแหน่ง	และกรณีพ้นจากต�าแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหน่ึงปี	 ผู้คัดค้านไม่แสดง
ทรพัย์สนิ	๒	รายการ	คอื	เงนิสด	๑๗,๕๕๓,๐๐๐	บาท	และรถยนต์	ยีห้่อโฟล์คสวาเกน	หมายเลขทะเบยีน
ฮต	๘๘๒๒	กรุงเทพมหานคร	ราคา	๒,๙๒๐,๐๐๐	บาท	ในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
ที่ได้ยื่นต่อผู้ร้องรวม	๕	ครั้ง	ผู้ร้องมีมติว่า	ผู้คัดค้านจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
และเอกสารประกอบด้วยข้อความอนัเป็นเทจ็หรอืปกปิดข้อเทจ็จรงิทีค่วรแจ้งให้ทราบ	ขอให้วนิจิฉยัว่า	
ผู้คัดค้านจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องด้วยข้อความ
อันเป็นเทจ็หรอืปกปิดข้อเทจ็จริงทีค่วรแจ้งให้ทราบและห้ามมิให้ผูค้ดัค้านด�ารงต�าแหน่งเจ้าหน้าท่ีของรฐั
เป็นเวลาห้าปีนบัแต่วันทีพ้่นจากต�าแหน่ง	กบัให้ลงโทษตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๓๙,	๔๑,	๑๑๙	ประกอบประมวลกฎหมายอาญา	
มาตรา	๙๑
	 	 ผู้คัดค้านให้การปฏิเสธ
	 	 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองพิจารณาแล้วพิพากษาว่า	นายสุพจน	์	
ทรพัย์ล้อม	ผูค้ดัค้านจงใจยืน่บญัชีแสดงรายการทรพัย์สนิและหน้ีสนิและเอกสารประกอบด้วยข้อความ

ระหว่�ง
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อันเป็นเท็จ	หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบกรณีพ้นจากต�าแหน่งประธานกรรมการการรถไฟ
แห่งประเทศไทย	 (คร้ังที่	๓)	มาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี	กรณีพ้นจากต�าแหน่งกรรมการบริษัทการบินไทย	
จ�ากัด	(มหาชน)	มาแล้วเป็นเวลาหนึง่ปี	กรณพ้ีนจากต�าแหน่งประธานกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย	(ครัง้ที	่๓)	มาแล้วเป็นเวลาหน่ึงปี	และกรณพ้ีนจากต�าแหน่ง	และกรณพ้ีนจากต�าแหน่ง
ปลัดกระทรวงคมนาคมมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี	 ห้ามมิให้ผู ้คัดค้านด�ารงต�าแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เป็นเวลาห้าปี	นับแต่วันที่	๑๘	พฤษภาคม	๒๕๕๕	อันเป็นวันที่ผู้คัดค้านพ้นจากต�าแหน่งปลัดกระทรวง
คมนาคม	ซึ่งเป็นต�าแหน่งสุดท้ายที่ผู้ร้องขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๔๑	วรรคหนึง่	กบัมคีวามผดิตามพระราชบญัญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต	พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๑๑๙	การกระท�า
ของผู้คัดค้านเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน	 ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวล
กฎหมายอาญา	มาตรา	๙๑	องค์คณะผูพ้พิากษามมีตเิสยีงข้างมากให้จ�าคกุกระทงละ	๒	เดอืน	รวม	๕	กระทง
เป็นจ�าคุก	๑๐	เดือน
	 	 ผู้คัดค้านอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาในระหว่างการพิจารณาขององค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์
ผู ้คัดค้านขอถอนอุทธรณ์บางข้อ	 คงเหลือเพียงประเด็นขอให้ลงโทษสถานเบาและรอการลงโทษ
องค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์อนุญาต

๒. ประเด็นพิจารณาวินิจฉัย
	 	 ในระหว่างการพิจารณาขององค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์	มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	๒๕๖๑	โดยมาตรา	๑๐๕	วรรคสาม	
ไม่ได้ก�าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ	
ป.ป.ช.	กรณีพ้นจากต�าแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปีแตกต่างกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๔๐	(๑)	ประกอบมาตรา	๓๓	อนัเป็น
กฎหมายที่ใช้บังคับในขณะผู้คัดค้านกระท�าความผิดจึงเห็นสมควรวินิจฉัยในปัญหาข้อกฎหมายว่า 
การที่ผู้คัดค้านจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความ
อันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบกรณีพ้นจากต�าแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหน่ึงปี
ตามค�าร้อง ยงัเป็นความผดิทางอาญาและต้องห้ามมใิห้ด�ารงต�าแหน่งเจ้าหน้าท่ีของรฐัเป็นเวลาห้าปี
ตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๑๙ หรือไม่
	 	 ศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่เห็นว่า	แม้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทจุรติ	พ.ศ.	๒๕๖๑	มาตรา	๓	บญัญตัใิห้ยกเลกิพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ	และมาตรา	๑๐๕	วรรคสาม
ไม่ได้ก�าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ	
ป.ป.ช.	กรณีพ้นจากต�าแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี	แต่มาตรา	๑๘๘	วรรคสอง	บัญญัติว่า	“ในกรณีที่
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้มีมติว่าผู้ใดจงใจไม่ย่ืนบัญชีแสดงรายการ
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ทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ	หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและ
เอกสารประกอบด้วยข้อความอนัเป็นเทจ็หรอืปกปิดข้อเทจ็จรงิทีค่วรแจ้งให้ทราบไว้แล้วในวนัก่อนวนัท่ี
พระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนญูน้ีใช้บงัคบัให้เป็นอันใช้ได้...”	และมาตรา	๑๙๒	วรรคท้าย	บญัญตัว่ิา
“เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาและพิพากษาของศาลส�าหรับคดีที่ยื่นฟ้องหรือยื่นค�าร้องต่อศาลไว้แล้ว
ก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ	ให้ถือว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต	พ.ศ.	๒๕๔๒	และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิยงัมผีลใช้บงัคบัอยูจ่นกว่า
คดีจะถึงที่สุด”
  เมื่อคดีนี้มีการยื่นค�าร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองไว้แล้ว
ก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๖๑ ใช้บังคับ จึงต้องถือว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ยังมีผลใช้บังคับอยู่ต่อไปจนกว่าคดีถึงที่สุด
ศาลต้องพิจารณาและพิพากษาคดีไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม	การทีผู่ค้ดัค้านจงใจยืน่บญัชแีสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงท่ีควรแจ้ง
ให้ทราบกรณีพ้นจากต�าแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปีตามค�าร้อง	 จึงยังคงเป็นความผิดทางอาญา
และต้องห้ามมใิห้ด�ารงต�าแหน่งเจ้าหน้าทีข่องรฐัเป็นเวลาห้าปีตามพระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนญู
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๔๑	วรรคหนึ่ง	และมาตรา	๑๑๙	
  มีปัญหาต้องวินิจฉัยต่อไปว่า มีเหตุให้ลงโทษสถานเบาหรือรอการลงโทษหรือไม	่ ผู้คัดค้าน
อุทธรณ์ว่า	 ผู้คัดค้านรับราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและยึดมั่นในผลประโยชน์ของประเทศชาติ
และประชาชน	 เสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนรวมตลอดมา	 มีผลการปฏิบัติงานจนได้รับ
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ด�ารงต�าแหน่งปลดักระทรวงคมนาคม	ประวตักิารรบัราชการ	ไม่เคยถูกตัง้
กรรมการสอบสวนและไม่เคยกระท�าผดิอาญาข้อหาใด	ตลอดเวลารบัราชการยดึแนวทางการปฏบิตั	ิโดยใช้หลกั
ความสจุรติ	หลกันติริฐั	หลกันติธิรรมและมหีลกัธรรมาภบิาลตลอดมาปฏบิตัริาชการ	โดยรกัษาผลประโยชน์
ของทางราชการในหลายโครงการ	 เห็นว่า	พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๑ วรรคหนึง่ ประกอบมาตรา ๓๙ ก�าหนดหลกัการ
ให้เจ้าหน้าทีข่องรฐัต้องยืน่บญัชแีสดงรายการทรพัย์สนิและหนีสิ้นและเอกสารประกอบ โดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อเป็นการป้องกันการใช้อ�านาจในต�าแหน่งของเจ้าหน้าท่ีรัฐไปแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้
โดยสมควรซึง่เป็นมาตรการในการควบคมุและก�ากบัการใช้อ�านาจของรฐัเพือ่ให้การด�าเนนิงานของรฐั
ให้เกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิล ผูคั้ดค้านเคยด�ารงต�าแหน่งระดับสงูหลายต�าแหน่ง โดยเฉพาะ
ต�าแหน่งสุดท้าย คือ ปลัดกระทรวงคมนาคม มีหน้าที่รับผิดชอบในการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน
ในแต่ละปีเป็นจ�านวนมาก อกีทัง้ข้อเทจ็จรงิได้ความว่า ศาลฎกีามคี�าพพิากษาให้ทรพัย์สนิของผูค้ดัค้าน
รวมถงึทรพัย์สนิตามค�าร้องมมีลูค่าทัง้สิน้ ๖๔,๙๙๘,๕๘๗.๕๒ บาท พร้อมดอกผลของเงนิหรอืทรพัย์สนิ
ทีเ่กิดข้ึนให้ตกเป็นของแผ่นดนิเพราะเหตรุ�า่รวยผิดปกตกิารท่ีผูค้ดัค้านปกปิดไม่แสดงรายการทรพัย์สิน
ตามค�าร้องทั้งสองรายการ มีมูลค่าสูงถึง ๒๐,๔๗๓,๐๐๐ บาท ในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ
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หนี้สินท่ียื่นต่อผู้ร้องทั้งท่ีผู้คัดค้านเป็นผู้บริหารในระดับสูงซึ่งควรท่ีจะต้องยึดมั่นในความถูกต้อง
ชอบธรรม อยู่ในกรอบของกฎหมายและศีลธรรม เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีในสงัคม แต่กลบัมากระท�า
ความผิดเสยีเอง นับว่าเป็นเร่ืองทีร้่ายแรงแม้ผู้คดัค้านไม่เคยกระท�าความผดิและเคยประกอบคณุงาม
ความดีมาก่อน ก็ยังไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะรอการลงโทษจ�าคุกให้แก่ผู้คัดค้าน

๓. ผลค�าพิพากษาของศาลฎีกา
	 	 องค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์เสียงข้างมาก	 เห็นว่าที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่ง
ทางการเมืองลงโทษจ�าคุกกระทงละ	๒	เดือน	โดยไม่รอการลงโทษนั้น	นับว่าเหมาะสมแก่พฤติการณ์
แห่งคดีแล้ว	อุทธรณ์ของผู้คัดค้านฟังไม่ขึ้น
	 	 พิพากษายืน.

คำ�พิพ�กษ�ศ�ลฎีก� คดีหม�ยเลขแดง ที่ อม. อธ. ๓/๒๕๖๑
วันที่ ๑๘ ตุล�คม พุทธศักร�ช ๒๕๖๑
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บทน�ำ
	 คณะกรรมาธิการเป็นกลไกส�าคัญในการช่วยเหลือกิจการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา	
เพ่ือให้การท�างานตามบทบาทหน้าที่และอ�านาจของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญและกฎหมายมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน	 โดยปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 
ได้บัญญัติหน้าที่และอ�านาจของคณะกรรมาธิการไว้ในมาตรา	๑๒๙	ว่า	สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
มีอ�านาจเลือกสมาชิกของแต่ละสภาตั้งเป็น	 “คณะกรรมำธิกำรสำมัญ”	 และมีอ�านาจเลือกบุคคล 
ผูเ้ป็นสมาชิกหรอืมไิด้เป็นสมาชิก	ตัง้เป็น	“คณะกรรมำธกิำรวิสำมญั”	หรอื	“คณะกรรมำธกิำรร่วมกนั” 
ตามมาตรา	๑๓๗	 เพื่อกระท�ากิจการ	พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง	 หรือศึกษาเรื่องใด	 ๆ	 และรายงาน 
ให้สภาทราบตามระยะเวลาที่สภาก�าหนด	
		 ในการกระท�ากจิการ	พจิารณาสอบหาข้อเทจ็จรงิ	หรอืศกึษาเรือ่งใด	ๆ 	น้ัน	นับตัง้แต่ประเทศไทย 
ได้เปลีย่นแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสทิธริาชย์มาเป็นการปกครองในระบอบประชาธปิไตย
อันมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุภายใต้รัฐธรรมนญูเมือ่วนัที	่ ๒๔	มถุินายน	๒๔๗๕	และประกาศใช้ 
รฐัธรรมนญูฉบบัแรกเมือ่วนัที	่ ๒๗	มถินุายน	๒๔๗๕	คอื	พระราชบญัญตัธิรรมนญูการปกครองแผ่นดนิ
สยามชั่วคราว	 พุทธศักราช	 ๒๔๗๕	 และรัฐธรรมนูญฉบับต่อมาก่อนมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๔๐	รฐัธรรมนูญจะก�าหนดให้คณะกรรมาธิการม	ี“อ�ำนำจเรียก” 
หรือ	 “อำจเรียก”	 เอกสารจากบุคคลใด	 หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็น 
ในกิจการที่กระท�าหรือในเรื่องที่พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาในลักษณะของการเชิญหรือ 
การขอความร่วมมือ	 แต่เนื่องจากอ�านาจเรียกของคณะกรรมาธิการไม่มีสภาพบังคับในทางกฎหมาย	

นายอภิวัฒน์ สุดสาว
นิติกร ส�านักกฎหมาย

ข้อพิจารณาเกี่ยวกับ 

“อ�ำนำจเรียกของคณะกรรมำธิกำร”  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

กับ “ค�ำสั่งเรียกของคณะกรรมำธิกำร”  
ตามพระราชบัญญัติค�าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ

ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

มีความสอดคล้องกันหรือไม่ เพียงใด 
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ข้อพิจารณาเกี่ยวกับ “อ�านาจเรียกของคณะกรรมาธิการ” ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
กับ“ ค�าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ” ตามพระราชบัญญัติค�าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของ
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มีความสอดคล้องกันหรือไม่ เพียงใด 

ท�าให้ในบางกรณีคณะกรรมาธิการไม่ได้รับความร่วมมือจากบุคคลที่คณะกรรมาธิการเชิญมาสอบถาม
ข้อมลู	ข้อเทจ็จรงิ	หรือให้ส่งเอกสารต่าง	ๆ 	ส่งผลให้การกระท�ากิจการ	พจิารณาสอบหาข้อเทจ็จรงิ	หรือ
ศกึษาเรือ่งใด	ๆ 	ของคณะกรรมาธิการของสภาผูแ้ทนราษฎรและวุฒสิภาขาดประสทิธภิาพและไม่ได้รบั
ข้อเท็จจริงที่ครบถ้วนสมบูรณ์	ซึ่งถือเป็นปัญหาและอุปสรรคส�าคัญในการท�างานของคณะกรรมาธิการ		
		 เมือ่มกีารประกาศใช้รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๔๐	ได้มกีารเปลีย่นแปลง
ถ้อยค�าในทางสารบัญญัติในเรื่องอ�านาจของคณะกรรมาธิการจาก	“อ�ำนำจเรียก”	หรือ	“อำจเรียก” 
มาเป็น	“อ�ำนำจออกค�ำส่ังเรียก”	 ดังท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา	 ๑๘๙	 วรรคสอง	 ว่า	 “คณะกรรมาธิการ 
ตามวรรคหนึ่งย่อมมีอ�านาจออกค�าสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลใด	หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริง	
หรอืแสดงความเหน็ในกจิการทีก่ระท�าหรือในเรือ่งทีพ่จิารณาสอบสวนหรอืศกึษาอยูน้ั่นได้”	แต่เน่ืองจาก
เป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงในทางหลักการในเรื่องอ�านาจของคณะกรรมาธิการ	 แต่มิได้ก�าหนดให้ 
การใช้อ�านาจออกค�าสัง่เรยีกของคณะกรรมาธิการมสีภาพบงัคบัในทางกฎหมาย	ท�าให้คณะกรรมาธกิาร 
ไม่ได้รับความร่วมมือจากบุคคลที่เชิญมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นหรือให้ส่งเอกสารต่าง	 ๆ	
สภาพปัญหาและอุปสรรคในการท�างานของคณะกรรมาธิการจึงยังคงด�ารงอยู่ดังเช่นที่เคยเกิดข้ึนมา
ในอดีต
	 ต่อมาเมือ่มกีารประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๕๐	ได้มกีารแก้ไข
ปัญหาและอปุสรรคเกีย่วกบัการออกค�าสัง่เรยีกของคณะกรรมาธกิารในสาระส�าคญั	โดยการก�าหนดให้
ค�าสัง่เรียกของคณะกรรมาธกิาร	“มสีภำพบังคับในทำงกฎหมำย”	ทัง้น้ี	ตามทีก่�าหนดไว้ในมาตรา	๑๓๕	
ว่า	ให้คณะกรรมาธิการสามัญและคณะกรรมาธกิารวสิามญัของสภาผูแ้ทนราษฎรและวฒุสิภา	มอี�านาจ	
“ออกค�ำสั่งเรียก”	 เอกสารจากบุคคลใด	 หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็น 
ในกิจการที่กระท�าหรือในเรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาน้ันได้	 และให้ค�าสั่งเรียกดังกล่าว	 
“มผีลบงัคบัตำมทีก่ฎหมำยบญัญตั”ิ	จึงเป็นฐานทีม่าในการทีร่ฐัสภาอันประกอบด้วยสภาผูแ้ทนราษฎร
และวุฒิสภาได้ตราพระราชบัญญัติค�าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา	
พ.ศ.	๒๕๕๔	ขึน้ใช้บงัคบั	โดยมสีาระส�าคญัทีก่�าหนดให้คณะกรรมาธิการมอี�านาจออกค�าสัง่เรยีกเอกสาร
จากบุคคลใด	หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระท�าหรือในเรื่อง
ทีพ่จิารณาสอบสวนหรอืศึกษาอยูน่ัน้ได้	โดยผูท้ีฝ่่าฝืนหรอืไม่ปฏบัิตติามค�าสัง่เรยีกของคณะกรรมาธกิาร
ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสามเดือน	 หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท	 หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	 ซึ่งผลของ 
การมีกฎหมายเกี่ยวกับค�าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาดังกล่าว 
ท�าให้การท�างานของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกว่า 
ในอดีตที่ผ่านมา
		 ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๗	เกดิเหตกุารณ์ทางการเมอืงโดยคณะรกัษาความสงบแห่งชาต	ิ(คสช.)	ได้เข้ายดึ
และควบคุมอ�านาจการปกครองประเทศ	เมื่อวันที่	๒๒	พฤษภาคม	๒๕๕๗	และประกาศให้รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	สิ้นสุดลง	ยกเว้นความในหมวด	๒	พระมหากษัตริย์	และ 
ต่อมาได้ประกาศใช้รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	 (ฉบบัชัว่คราว)	พทุธศกัราช	๒๕๕๗	 โดยก�าหนดให้ 
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สภานิติบัญญัติแห่งชาติท�าหน้าที่สภาผู้แทนราษฎร	 วุฒิสภา	 และรัฐสภา	 แต่ในระหว่างการท�าหน้าที่
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติไม่ปรากฏว่าคณะกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติใช้อ�านาจ 
ออกค�าส่ังเรียกตามพระราชบัญญัติค�าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา	 
พ.ศ.	๒๕๕๔	แต่ประการใด	
		 เมือ่มกีารประกาศใช้รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๖๐	ในเรือ่งคณะกรรมาธกิาร	
มาตรา	 ๑๒๙	 ได้บัญญัติเกี่ยวกับอ�านาจเรียกของคณะกรรมาธิการโดยมีการเปลี่ยนแปลงสาระส�าคัญ 
ในหลายประการจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	 เช่น	 การก�าหนดความ
ชดัเจนในเรือ่งภารกจิของคณะกรรมาธกิาร	จาก	“การสอบสวน”	เป็น	“การสอบหาข้อเทจ็จรงิ”	โดยการ 
สอบหาข้อเทจ็จรงิคณะกรรมาธิการจะมอบอ�านาจหรอืมอบหมายให้บคุคลหรอืคณะบคุคลใดกระท�าการแทนมไิด้
การก�าหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีที่รับผิดชอบในกิจการที่คณะกรรมาธิการสอบหาข้อเท็จจริง 
หรอืศกึษาทีจ่ะต้องสัง่การให้เจ้าหน้าทีข่องรฐัในสงักดัหรอืในก�ากบั	ให้ข้อเทจ็จรงิ	ส่งเอกสาร	หรอืแสดงความเหน็
ตามท่ีคณะกรรมาธิการเรียก	 การก�าหนดให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเปิดเผยบันทึกการประชุม	
รายงานการด�าเนนิการ	รายงานการสอบหาข้อเทจ็จรงิ	หรอืรายงานการศกึษา	แล้วแต่กรณ	ีของคณะกรรมาธิการ
ให้ประชาชนทราบ	เป็นต้น	
		 ส�าหรับประเด็นอันเป็นข้อพิจารณาส�าคัญของบทความฉบับน้ี	 คือ	 การเปลี่ยนแปลงถ้อยค�า 
ในทางสารบัญญตัเิกีย่วกบัอ�านาจของคณะกรรมาธกิารในการเรียกเอกสารจากบุคคลใด	 หรอืเรียกบคุคล
ใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระท�าหรือในเรื่องที่พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง 
หรอืศกึษาจากค�าว่า	“อ�ำนำจออกค�ำสัง่เรียก”	เป็น	“อ�ำนำจเรยีก” และการเปลีย่นแปลงสาระส�าคญัเกีย่วกับ
คณะกรรมาธิการในหลายประการจะส่งผลกระทบต่อการใช้อ�านาจของคณะกรรมาธกิารของสภาผูแ้ทนราษฎร
และวุฒิสภาตามพระราชบัญญัติค�าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา	 
พ.ศ.	๒๕๕๔	หรือไม่	เพียงใด	
		 ในการนี้	 เพื่อศึกษาถึงพัฒนาการของการใช้ถ้อยค�าเก่ียวกับอ�านาจของคณะกรรมาธิการ 
ในการเรียกเอกสารหรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริง	 สภาพบังคับทางกฎหมายระหว่าง	 
“อ�านาจเรียก”กับ	 “อ�านาจออกค�าสั่งเรียก”	 ของคณะกรรมาธิการ	 และแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับ 
การส่งเอกสารและการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ	 อันจะน�าไปสู ่บทสรุปว่าการที่รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจกัรไทย	ได้เปล่ียนแปลงถ้อยค�าจากค�าว่า	“อ�านาจออกค�าสัง่เรยีก”	เป็น	“อ�านาจเรยีก”	และ
เปลีย่นแปลงสาระส�าคัญของคณะกรรมาธิการในหลายประการนัน้	จะส่งผลกระทบต่อการบงัคบัใช้และ
ต้องมีการทบทวนพระราชบัญญัติค�าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา	
พ.ศ.	๒๕๕๔	หรือไม่	เพียงใด	
		 ดงันัน้	 คอลมัน์คมความคดิ	 เขม็ทศิรฐัธรรมนญู	ฉบบันี	้ จงึขอน�าเสนอเรือ่ง	“ข้อพจิำรณำเกีย่วกบั 
“อ�ำนำจเรียกของคณะกรรมำธิกำร” ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย กับ “ค�ำสั่งเรียก 
ของคณะกรรมำธกิำร” ตำมพระรำชบญัญตัคิ�ำสัง่เรยีกของคณะกรรมำธกิำรของสภำผูแ้ทนรำษฎรและ
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ข้อพิจารณาเกี่ยวกับ “อ�านาจเรียกของคณะกรรมาธิการ” ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
กับ“ ค�าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ” ตามพระราชบัญญัติค�าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของ
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มีความสอดคล้องกันหรือไม่ เพียงใด 

วุฒิสภำ พ.ศ. ๒๕๕๔” มีควำมสอดคล้องกันหรือไม่ เพียงใด	ดังนี้
  ๑. พัฒนำกำรของกำรใช้ถ้อยค�ำเกี่ยวกับอ�ำนำจของคณะกรรมำธิกำรในกำรเรียกเอกสำร 
หรือเรียกบุคคลใดมำแถลงข้อเท็จจริง

ส�าหรับพัฒนาของการใช้ถ้อยค�าเก่ียวกับอ�านาจของคณะกรรมาธิการในการเรียกเอกสาร 
หรอืเรยีกบคุคลใดมาแถลงข้อเทจ็จรงิ	โดยพิจารณาจากรฐัธรรมนูญซ่ึงเป็นกฎหมายสงูสดุในการปกครอง
ประเทศทีก่�าหนดให้มรีะบบคณะกรรมาธกิาร	ปรากฏว่ามกีารใช้ถ้อยค�าเกีย่วกบัอ�านาจในการเรยีกเอกสาร
หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงของคณะกรรมาธิการไว้	๔	ช่วงเวลา	ดังนี้

๑.๑ ช่วงแรก การใช้ถ้อยค�าเก่ียวกับอ�านาจของคณะกรรมาธิการในการเรียกเอกสาร 
หรือเรียกบุคคลมาแถลงข้อเท็จจริงก่อนมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	
พุทธศักราช	๒๕๔๐
		 	 	 	 นับต้ังแต่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญเป็นหลักในการปกครองประเทศฉบับแรก	 คือ	 
พระราชบญัญัติธรรมนญูการปกครองแผ่นดนิสยามช่ัวคราว	พทุธศกัราช	๒๔๗๕	จนถงึรฐัธรรมนญูแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย	แก้ไขเพิม่เตมิ	(ฉบบัที	่๕)	พทุธศกัราช	๒๕๓๘	มกีารบญัญติัเกีย่วกบัอ�านาจเรยีกเอกสาร
หรอืเรยีกบคุคลมาแถลงข้อเทจ็จรงิของอนกุรรมการ๑	หรอืคณะกรรมาธกิารไว้โดยใช้ถ้อยค�าอยูส่ามรปูแบบ 
คือ	ค�าว่า	“อ�ำนำจเชิญ” “อ�ำนำจเรียก”	และค�าว่า	“อำจเรียก”	โดยมีสาระส�าคัญ	ดังนี้

รัฐธรรมนูญ สำระส�ำคัญ

พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครอง 
แผ่นดินสยามชั่วคราว	 พุทธศักราช	๒๔๗๕	
(มาตรา	๒๖)

เพือ่ท�าการอย่างใดอย่างหนึ่ง	 หรือให้สอบสวนพิจารณา
ท�าความเหน็ในเร่ืองใดเรือ่งหนึง่ขึน้เสนอต่อทีป่ระชมุใหญ่
เพื่อปรึกษาหารือหรือตกลงอีกชั้นหนึ่ง	 อนุกรรมการ 
มอี�ำนำจเชิญบุคคลใด	ๆ	มาชี้แจงแสดงความเห็นได้

รั ฐธรรมนูญแห ่งราชอาณาจักรสยาม	
พุทธศักราช	๒๔๗๕	(มาตรา	๔๓)

เพื่อกระท�ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนข้อความใด	 ๆ	
อนัอยูใ่นวงงานสภาแล้วรายงานต่อสภา	คณะกรรมาธกิาร
ที่กล่าวนี้ย่อมมีอ�ำนำจเรียกบุคคลใด	 ๆ	 มาชี้แจงแสดง
ความเห็นในกิจการที่กระท�าหรือพิจารณาอยู่นั้นได้

  	 ๑ระบบคณะกรรมาธกิารได้มกีารบญัญตัไิว้คร้ังแรกตามพระราชบญัญัตธิรรมนญูการปกครองแผ่นดนิสยามชัว่คราว	พทุธศกัราช	๒๔๗๕ 
มาตรา	๒๖	โดยเรียกว่า	“อนุกรรมการ”	ซึ่งต่อมาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม	พุทธศักราช	๒๔๗๕	มาตรา	๔๓	ได้เปลี่ยนชื่อ
จากค�าว่า	“อนุกรรมการ”	เป็น	“คณะกรรมาธิการ”	และรัฐธรรมนูญฉบับต่อมาได้ใช้ค�าว่า	“คณะกรรมาธิการ”	มาโดยตลอด.				
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รัฐธรรมนูญแห ่งราชอาณาจักรสยาม	
พุทธศักราช	๒๔๘๙	(มาตรา	๕๙)

เพื่อกระท�ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนข้อความใด	 ๆ 
อนัอยูใ่นวงงานสภาแล้วรายงานต่อสภา	คณะกรรมาธกิาร
ที่กล่าวนี้ย่อมมีอ�ำนำจเรียกบุคคลใด	 ๆ	 มาชี้แจงแสดง
ความเห็นในกิจการที่กระท�าหรือพิจารณาอยู่นั้นได้

รั ฐ ธ รรมนูญแห ่ ง ร าชอาณาจั ก ร ไทย	 
(ฉบบัชัว่คราว)	พทุธศกัราช	๒๔๙๐	(มาตรา	๖๗)

เพื่อกระท�ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนข้อความใด  
อนัอยูใ่นวงงานสภาแล้วรายงานต่อสภา	คณะกรรมาธกิาร
ทีก่ล่าวนีย่้อมมอี�ำนำจเรยีกบคุคลใดมาชีแ้จงแสดงความเหน็
ในเรื่องกิจการที่กระท�าหรือพิจารณาอยู่นั้นได้

รั ฐ ธ รรมนูญแห ่ ง ร าชอาณาจั ก ร ไทย
พุทธศักราช	๒๔๙๒	(มาตรา	๑๓๔)

เพื่อกระท�ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใด	 ๆ 
อนัอยูใ่นวงงานสภาแล้วรายงานต่อสภา	คณะกรรมาธกิาร
ทีก่ล่าวนีย่้อมมอี�ำนำจเรยีกบคุคลใด	ๆ 	มาแถลงข้อเทจ็จรงิ 
หรือแสดงความคิดเห็นในการที่กระท�าหรือเรื่องที่
พิจารณาอยู่นั้นได้

รั ฐ ธ รรมนูญแห ่ ง ร าชอาณาจั ก ร ไทย
พุทธศักราช	๒๕๑๑	(มาตรา	๑๓๑)

เพื่อกระท�ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใด	 ๆ 
อนัอยูใ่นวงงานสภาแล้วรายงานต่อสภา	คณะกรรมาธกิาร
ทีก่ล่าวนีย่้อมมอี�ำนำจเรยีกบคุคลใด	ๆ 	มาแถลงข้อเทจ็จรงิ
หรือแสดงความคิดเห็นในการที่กระท�าหรือเรื่องที่
พิจารณาอยู่นั้นได้

รั ฐ ธ รรมนูญแห ่ ง ร าชอาณาจั ก ร ไทย
พุทธศักราช	๒๕๑๗	(มาตรา	๑๖๑)

เพื่อกระท�ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษา 
เรื่องใด	 ๆ	 อันอยู่ในอ�านาจหน้าที่ของสภาแล้วรายงาน 
ต่อสภา	 คณะกรรมาธิการที่กล่าวน้ีย่อมมีอ�ำนำจเรียก
เอกสารจากบุคคลใด	ๆ	หรือเรียกบุคคลใด	ๆ	มาแถลง 
ข้อเทจ็จริงหรอืแสดงความคิดเห็นในกิจการทีก่ระท�าหรือ
ในเรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยู่นั้นได้

รั ฐ ธ รรมนูญแห ่ ง ร าชอาณาจั ก ร ไทย
พุทธศักราช	๒๕๒๑	(มาตรา	๑๓๙)

เพื่อกระท�ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษา
เรื่องใด	 ๆ	 ตามที่สภามอบหมายแล้วรายงานต่อสภา 
คณะกรรมาธิการที่กล ่าวนี้อำจเรียกเอกสารจาก 
บุคคลใด	 ๆ	 หรือเรียกบุคคลใด	 ๆ	 มาแถลงข้อเท็จจริง
หรือแสดงความคิดเห็นในกิจการที่กระท�าหรือในเรื่องที่
พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยู่นั้นได้
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ข้อพิจารณาเกี่ยวกับ “อ�านาจเรียกของคณะกรรมาธิการ” ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
กับ“ ค�าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ” ตามพระราชบัญญัติค�าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของ
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มีความสอดคล้องกันหรือไม่ เพียงใด 

รั ฐ ธรรมนูญแห ่ ง ร าชอาณาจั ก ร ไทย
พุทธศักราช	๒๕๓๔	(มาตรา	๑๕๓)

เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตามที่วุฒิสภาหรือสภา
ผู้แทนราษฎรมอบหมาย	 หรือกระท�ากิจการใด	 ๆ	 ตาม
ที่สภามอบหมายแล้วรายงานต่อสภาตามเวลาที่สภา
ก�าหนด	คณะกรรมาธิการทีก่ล่าวน้ีอำจเรยีกเอกสารจาก
บุคคลใด	 ๆ	 หรือเรียกบุคคลใด	 ๆ	 มาแถลงข้อเท็จจริง	
หรือแสดงความเห็นในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
หรือกิจการที่กระท�าอยู่นั้นได้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไข 
เพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 ๕)	 พุทธศักราช	 ๒๕๓๘	
(มาตรา	๑๕๘)

เพื่อกระท�ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษา 
เรื่องใด	 ๆ	 อันอยู่ในอ�านาจหน้าที่ของสภาแล้วรายงาน
ต่อสภา	 คณะกรรมาธิการที่กล่าวน้ีย่อมมีอ�ำนำจเรียก
เอกสารจากบคุคลใด	ๆ 	หรอืเรยีกบุคคลใด	ๆ 	มาแถลงข้อ
เทจ็จรงิหรอืแสดงความคดิเหน็ในกิจการทีก่ระท�าหรือใน
เรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยู่นั้นได้

๑.๒ ช่วงที่สอง	 การใช้ถ้อยค�าเกี่ยวกับอ�านาจของคณะกรรมาธิการในการเรียกเอกสารหรือ
เรียกบุคคลมาแถลงข้อเท็จจริงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๔๐

รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๔๐	ได้เปลีย่นแปลงการใช้ถ้อยค�าเก่ียวกับ 
อ�านาจของคณะกรรมาธกิารในการเรยีกเอกสารหรอืเรยีกบุคคลมาแถลงข้อเทจ็จรงิแตกต่างจากถ้อยค�า 
ทีเ่คยใช้ในรฐัธรรมนญูฉบบัก่อนการประกาศใช้รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๔๐ 
โดยใช้ค�าว่า	“อ�ำนำจออกค�ำส่ังเรยีก”	ทัง้นี	้ตามท่ีปรากฏในมาตรา	๑๘๙	วรรคสองว่า	“คณะกรรมาธกิาร
ตามวรรคหนึ่งย่อมมีอ�านาจออกค�าสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลใด	หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริง	
หรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระท�าหรือในเรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษานั้นได้”	

๑.๓ ช่วงท่ีสำม	 การใช้ถ้อยค�าเกี่ยวกับอ�านาจของคณะกรรมาธิการในการเรียกเอกสาร
หรือเรียกบุคคลมาแถลงข้อเท็จจริงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐						
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 ได้บัญญัติในเรื่องอ�านาจเรียกเอกสารหรือ
เรียกบุคคลมาแถลงข้อเท็จจริงของคณะกรรมาธิการโดยใช้ถ้อยค�าว่า	“อ�ำนำจออกค�ำสั่งเรียก”  
เช่นเดียวกบัถ้อยค�าตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๔๐	แต่ได้เพิม่เตมิหลกัการ
ส�าคญัที่ไม่เคยมีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับใดมาก่อน	คือ	การก�าหนดให้	“ค�ำสั่งเรียกมีผลบังคับ
ตำมทีก่ฎหมำยบญัญตั”ิ	ดงันัน้	จงึเป็นฐานทีม่าแห่งอ�านาจในการทีร่ฐัสภาอันประกอบด้วยสภาผูแ้ทนราษฎร
และวฒุสิภาในการตราพระราชบญัญตัคิ�าสัง่เรยีกของคณะกรรมาธกิารของสภาผูแ้ทนราษฎรและวุฒสิภา 
พ.ศ.	๒๕๕๔	ขึน้ใช้บงัคบั	โดยมีสาระส�าคัญ	คอื	การก�าหนดให้คณะกรรมาธกิารมอี�านาจออกค�าสัง่เรยีก
เอกสารจากบคุคลใด	หรอืเรยีกบคุคลใดมาแถลงข้อเทจ็จรงิหรอืแสดงความเหน็ในกจิการทีก่ระท�าหรอื
ในเร่ืองท่ีพิจารณาสอบสวนหรอืศกึษาอยูน้ั่นได้	และก�าหนดโทษทางอาญาส�าหรบัผูท้ีฝ่่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติาม	
คือ ต้องระวำงโทษจ�ำคุกไม่เกินสำมเดือน หรือปรับไม่เกินห้ำพันบำท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ  

10 ��������� ���-���62.indd   114 7/3/2562 BE   11:29 AM



มี.ค. - เม.ย. ๖๒

คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

115

๑.๔ ช่วงที่ส่ี	 การใช้ถ้อยค�าเก่ียวกับอ�านาจของคณะกรรมาธิการในการเรียกเอกสารหรือ 
เรียกบุคคลมาแถลงข้อเท็จจริงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๖๐

รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๖๐	 ได้เปลีย่นแปลงการใช้ถ้อยค�า 
เกีย่วกับอ�านาจของคณะกรรมาธิการในการเรยีกเอกสารหรอืเรียกบคุคลมาแถลงข้อเทจ็จรงิโดยกลบัไปใช้ 
ถ้อยค�าว่า	“อ�ำนำจเรยีก”	 เช่นเดยีวกบัถ้อยค�าทีเ่คยใช้ตามรฐัธรรมนูญฉบบัก่อนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช	 ๒๕๔๐	 และได้เปลี่ยนแปลงสาระส�าคัญหลายประการเก่ียวกับคณะกรรมาธิการ	 เช่น	 
การก�าหนดความชัดเจนในเรือ่งภารกิจของคณะกรรมาธิการ	จาก	 “การสอบสวน”	 เป็น	 “การสอบหา
ข้อเท็จจริง”	 โดยการสอบหาข้อเท็จจริงคณะกรรมาธิการจะมอบอ�านาจหรือมอบหมายให้บุคคลหรือ
คณะบุคคลใดกระท�าการแทนมิได้	 การก�าหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีที่รับผิดชอบในกิจการที ่
คณะกรรมาธิการสอบหาข้อเทจ็จรงิหรอืศกึษาทีจ่ะต้องสัง่การให้เจ้าหน้าทีข่องรฐัในสงักัดหรอืในก�ากบั	
ให้ข้อเทจ็จรงิ	ส่งเอกสาร	หรอืแสดงความเหน็ตามทีค่ณะกรรมาธกิารเรยีก	การก�าหนดให้สภาผูแ้ทนราษฎร
และวุฒิสภาเปิดเผยบันทึกการประชุม	 รายงานการด�าเนินการ	 รายงานการสอบหาข้อเท็จจริง	 หรือ
รายงานการศึกษา	แล้วแต่กรณีของคณะกรรมาธิการให้ประชาชนทราบ	

การเปลีย่นแปลงถ้อยค�าในรฐัธรรมนูญเก่ียวกับอ�านาจของคณะกรรมาธิการในการเรยีก
เอกสารหรอืเรยีกบุคคลมาแถลงข้อเทจ็จรงิ	จากค�าว่า	“อ�านาจออกค�าสัง่เรยีก”	เป็น	ค�าว่า	“อ�านาจเรยีก” 
ประกอบกับการเปล่ียนแปลงสาระส�าคัญหลายประการเก่ียวกับคณะกรรมาธิการย่อมแสดงให้เห็น 
นยัทางกฎหมายทีค่ณะกรรมการร่างรฐัธรรมนูญมคีวามประสงค์จะเปลีย่นแปลงกลไกการใช้อ�านาจของ 
คณะกรรมาธิการที่มีความแตกต่างไปจากอ�านาจของคณะกรรมาธิการตามรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐		

 ๒. สภำพบังคับทำงกฎหมำยระหว่ำง “อ�ำนำจเรียก” กับ “อ�ำนำจออกค�ำสั่งเรียก” ของ 
คณะกรรมำธิกำร  

ส�าหรับประเด็นที่ควรน�ามาพิจารณาในล�าดับต่อไป	 คือ	 สภาพบังคับทางกฎหมายระหว่าง	
“อ�านาจเรียก”	กับ	“อ�านาจออกค�าสั่งเรียก”	ของคณะกรรมาธิการ		

๒.๑	 ค�าว่า	 “อ�ำนำจเรียก”	 เป็นถ้อยค�าที่ใช้ในรัฐธรรมนูญฉบับก่อนรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๔๐	หากศึกษาจากพัฒนาการเกี่ยวกับอ�านาจของคณะกรรมาธิการ
ในการเรียกเอกสารหรือเรียกบุคคลมาแถลงข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น	 จะพบว่าการใช้อ�านาจเรียก 
ของคณะกรรมาธกิารจะใช้ในลกัษณะของการเชญิหรอืการขอความร่วมมอืให้ส่งเอกสารหรอืให้ไปแถลง 
ข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นต่อคณะกรรมาธิการ	 แต่อ�านาจเรียกของคณะกรรมาธิการดังกล่าว 
ไม่มีสภาพบังคับในทางกฎหมายแต่ประการใด	
		 	 	 	๒.๒	ค�าว่า	“อ�ำนำจออกค�ำสั่งเรียก”	 เป็นถ้อยค�าที่ใช้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	
พุทธศักราช	๒๕๔๐	และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ถ้อยค�าแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ที่ต้องการให้การใช้อ�านาจออกค�าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ 
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ข้อพิจารณาเกี่ยวกับ “อ�านาจเรียกของคณะกรรมาธิการ” ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
กับ“ ค�าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ” ตามพระราชบัญญัติค�าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของ
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มีความสอดคล้องกันหรือไม่ เพียงใด 

ในการเรียกเอกสารหรือเรียกบุคคลมาแถลงข้อเท็จจริงมีสภาพบังคับในทางกฎหมายที่เคร่งครัดกว่า
การใช้อ�านาจเรียกตามรัฐธรรมนูญฉบับก่อนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๔๐	
ทั้งนี้	เพื่อให้การกระท�ากิจการ	การพิจารณาสอบสวน	หรือศึกษาเรื่องใด	ๆ	อันอยู่ในหน้าที่และอ�านาจ
ของสภาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ดังจะเห็นได้จากพระราชบัญญัติค�าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ
ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา	พ.ศ.	๒๕๕๔	ที่ก�าหนดให้คณะกรรมาธิการมีอ�านาจออกค�าสั่งเรียก
เอกสารจากบคุคลใด	หรอืเรยีกบคุคลใดมาแถลงข้อเทจ็จรงิหรอืแสดงความเหน็ในกจิการทีก่ระท�าหรอื
ในเรือ่งทีพ่จิารณาสอบสวนหรอืศกึษาอยูน้ั่นได้	และก�าหนดโทษทางอาญาส�าหรบัผูท้ีฝ่่าฝืนหรือไม่ปฏบิติั
ตามค�าสัง่เรยีก	ในกรณทีีผู่ฝ่้าฝืนเป็นข้าราชการ	พนกังาน	หรอืลูกจ้างของหน่วยราชการ	หน่วยงานของรัฐ	
รัฐวิสาหกิจ	หรือราชการส่วนท้องถิ่น	ให้ถือว่าเป็นความผิดทางวินัยด้วย

 ๓. แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรส่งเอกสำรและกำรชี้แจงต่อคณะกรรมำธิกำร
๓.๑ แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรส่งเอกสำรและกำรชี้แจงต่อคณะกรรมำธิกำรตำม 

มติคณะรัฐมนตรี
ในการด�าเนนิการเกีย่วกบัการส่งเอกสารและการชีแ้จงต่อคณะกรรมาธกิารของหน่วยงาน

ของรฐัในสังกดัหรอืในก�ากับของฝ่ายบรหิารน้ัน	คณะรฐัมนตรไีด้มมีติเพือ่ให้หน่วยงานของรฐัยดึถอืเป็น
แนวทางปฏิบัติ	ดังนี้

๓.๑.๑	แนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	๑๑	มิถุนายน	๒๕๒๘	และวันที่	
๗	ตุลาคม	๒๕๒๙	

คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ทุกกระทรวงก�าชับเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเก่ียวข้องให้ดูแล 
ร่างพระราชบญัญัตทิีค่ณะรัฐมนตรเีป็นผูเ้สนอ	โดยให้ถอืเป็นหลกัปฏบัิตว่ิา	เมือ่คณะรฐัมนตรรีบัหลักการ
ร่างพระราชบัญญัติใดแล้ว	ไม่ควรแก้ไขร่างพระราชบัญญัตินั้นให้ผิดไปจากหลักการเดิมและถ้าสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรขอแปรญัตติในร่างพระราชบัญญัติใด	 ต้องรีบรายงานให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดทราบ 
โดยด่วน	และให้กระทรวง	ทบวง	กรม	ส่งเจ้าหน้าทีท่ีเ่ก่ียวข้องกับร่างกฎหมายแต่เดิม	หรอืผูท้ีเ่ป็นเจ้าของ
เร่ืองร่างกฎหมายไปชีแ้จงต่อกรรมาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร	และในทกุกรณใีห้ก�าชบัให้ด�าเนนิการให้เป็นไป
ตามหลักการและนโยบายของรัฐบาล๒   

๓.๑.๒	แนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	๒๒	เมษายน	๒๕๓๕
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี	 ๒๒	 เมษายน	 ๒๕๓๕	 เกี่ยวกับหลักการปฏิบัติ

กรณีคณะกรรมาธิการทีส่ภาผู้แทนราษฎรตัง้ขึน้เรยีกเอกสารหรอืเจ้าหน้าทีข่องส่วนราชการใดไปแถลง
ข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็น	 โดยให้ถือปฏิบัติเป็นหลักการว่าให้หัวหน้าส่วนราชการนั้นหารือและ
รายงานรัฐมนตรีเจ้าสังกัดด้วย๓

 ๒โปรดด	ูหนงัสอืส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร	ีที	่นร	๐๒๐๓/ว	๑๐๙	ลงวนัที	่๑๘	มถินุายน	๒๕๒๘	และหนงัสอืส�านกัเลขาธกิาร 
คณะรฐัมนตรี	ที	่นร	๐๒๐๓/ว	๑๑๘	ลงวนัที	่๙	ตลุาคม	๒๕๒๙.
  ๓โปรดด	ูหนังสือส�านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตร	ีที	่นร	๐๒๐๓/ว	๕๗	ลงวนัที	่๒๗	เมษายน	๒๕๓๕.	
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๓.๑.๓	แนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	๑๑	กุมภาพันธ์	๒๕๔๐
คณะรัฐมนตรีได ้มีมติเมื่อวันที่ 	 ๑๑	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๔๐	 โดยให้ยกเลิก 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	๑๑	มิถุนายน	๒๕๒๘	และวันที่	๗		ตุลาคม	๒๕๒๙	และให้ถือปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลกัการปฏิบติักรณคีณะกรรมาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร	วฒุสิภา	หรอืกรรมาธกิารร่วมกันของสภาผูแ้ทนราษฎร
และวุฒิสภาได้เชิญเจ้าหน้าที่ของรัฐไปชี้แจงประกอบการพิจารณาร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีเสนอ	
โดยมีสาระส�าคัญ	ดังนี้

ในการพจิารณาร่างกฎหมายทีค่ณะรฐัมนตรเีป็นผูเ้สนอซึง่อยูใ่นชัน้การพจิารณา
ของคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 วุฒิสภา	 หรือกรรมาธิการร่วมกันของสภาผู้แทนราษฎรและ
วุฒิสภาและมีการเชิญเจ้าหน้าที่ของรัฐไปชี้แจงประกอบการพิจารณานั้น	 ให้ถือเป็นหลักปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัดว่า	

๑)	เจ้าหน้าที่ผู้ชี้แจงต้องเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการร่างหรือการใช้กฎหมายนั้นมา
แต่ต้นและต้องเป็นผู้มีอ�านาจระดับสูง

๒)	 เมือ่คณะรัฐมนตรรีบัหลกัการร่างพระราชบญัญตัใิดแล้วให้ด�าเนินการเป็นไป
ตามหลกัการและนโยบายของรัฐบาล	ไม่ควรแก้ไขหรอืชีแ้จงให้ผดิไปจากหลกัการเดมิ	หรอืยอมรับข้อเสนอ
ของหน่วยงานอืน่โดยพลการ	หากทราบว่าคณะกรรมาธกิารฯ	แก้ไขเพิม่เตมิร่างพระราชบญัญตัใินสาระ
ส�าคัญไม่สอดคล้องหรือผิดไปจากหลักการเดิมต้องรีบรายงานถึงผลดีและผลเสียของการแก้ไขดังกล่าว
ให้รัฐมนตรีเจ้าของเรื่องทราบโดยด่วน

๓)	กรณีที่รัฐมนตรีเจ้าของเรื่องเห็นว่า	เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมในสาระส�าคัญของ
ร่างพระราชบญัญตั	ิซึง่ไม่สอดคล้องกบัหลกัการหรอืนโยบายของรฐับาล	ให้ประสานกบัคณะกรรมาธกิารฯ	
เพือ่แก้ปัญหาดงักล่าว	หากด�าเนนิการแล้วยงัไม่เป็นผลหรือไม่อาจด�าเนินการได้ให้น�าเสนอคณะรฐัมนตรี
พิจารณาโดยด่วนต่อไป

๓.๑.๔	แนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	๒๗	มกราคม	๒๕๔๑
คณะรัฐมนตรีได ้ มีมติ เมื่อวันที่ 	 ๒๗	 มกราคม	 ๒๕๔๑	 โดยให ้ยกเลิก 

มตคิณะรฐัมนตรีเมือ่วนัท่ี	๒๒	เมษายน	๒๕๓๕	และเห็นชอบหลกัเกณฑ์เก่ียวกับการส่งเอกสารและการช้ีแจง
ต่อคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษร	วุฒิสภา	และคณะกรรมาธิการร่วมกันของสภาผู้แทนราษฎร
และวุฒสิภา	ตามทีส่�านกัเลขาธิการคณะรฐัมนตรเีสนอ	และให้ข้าราชการ	พนักงานหรอืลกูจ้างของหน่วย
ราชการ	หน่วยงานของรัฐ	รัฐวิสาหกิจ	และราชการส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ	ดังนี้๔

	 ๔โปรดดู	หนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ที่	นร	๐๒๐๔/ว	๒๓	ลงวันที่	๓๐	มกราคม	๒๕๔๑.	
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ข้อพิจารณาเกี่ยวกับ “อ�านาจเรียกของคณะกรรมาธิการ” ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
กับ“ ค�าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ” ตามพระราชบัญญัติค�าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของ
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มีความสอดคล้องกันหรือไม่ เพียงใด 

๑)	กรณีเป็นการเรียกให้ส่งเอกสารจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใด	 ให้หัวหน้า
หน่วยงานนัน้หารอืและรายงานรัฐมนตรซีึง่บงัคับบญัชาหรอืก�ากบัดแูลหน่วยงานทีบ่คุคลน้ันสงักดัก่อน	
หากรฐัมนตรเีหน็สมควรด�าเนนิการตามค�าขอ	หรอืมคี�าสัง่อืน่ใด	ให้บคุคลน้ันปฏบิตัใิห้เป็นไปตามค�าสัง่
ของรัฐมนตรี

๒)	 หากปรากฏต่อรัฐมนตรีว่า	 กรณีการด�าเนินการตามค�าขอในข้อ	 ๑)	 แล้ว	 
อาจกระทบต่อความปลอดภยัหรอืประโยชน์ส�าคญัของแผ่นดิน		ไม่ว่าจะเป็นกรณรีฐัมนตรทีราบเอง	หรอื
หัวหน้าหน่วยงานนัน้รายงานให้รฐัมนตรทีราบ	ให้รฐัมนตรแีจ้งให้ประธานคณะกรรมาธิการทราบต่อไป

๓)	หากเป็นการพจิารณาร่างกฎหมายทีค่ณะรฐัมนตรเีป็นผูเ้สนอในชัน้กรรมาธกิาร	
การชี้แจงของเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	๑๑	กุมภาพันธ์	๒๕๔๐	ต่อไปด้วย

๔)	 หน่วยราชการ	 หน่วยงานของรัฐ	 รัฐวิสาหกิจ	 และราชการส่วนท้องถ่ิน	 
ควรจัดให้มีระเบียบปฏิบัติในเร่ืองนี้เป็นการภายในเพื่อให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติอย่างชัดเจน	และเป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน																

๓.๒ แนวทำงปฏบิตัติำมพระรำชบัญญัติค�ำสัง่เรยีกของคณะกรรมำธกิำรของสภำผู้แทนรำษฎร
และวุฒิสภำ พ.ศ. ๒๕๕๔

พระราชบัญญัติค�าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา	 
พ.ศ.	๒๕๕๔	ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไข	ในการออกค�าสั่งเรียกไว้	โดยมีสาระส�าคัญ	ดังนี้

๑)	ผู้มีอ�านาจในการออกค�าสั่งเรียก
ตามมาตรา	 ๕	 แห่งพระราชบัญญัติค�าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของ 

สภาผูแ้ทนราษฎรและวุฒิสภา	พ.ศ.	๒๕๕๔	ได้บญัญตัใิห้คณะกรรมาธกิารมีอ�านาจออกค�าสัง่เรยีกเอกสาร
จากบคุคลใดหรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระท�าหรือในเรื่อง
ที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยู่นั้นได้	และมาตรา	๓	แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว	 ได้ให้นิยามค�าว่า	 
“คณะกรรมาธิการ”	 ไว้ว่า	 “คณะกรรมาธิการ”	 หมายความว่า	 คณะกรรมาธิการสามัญและ 
คณะกรรมาธิการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา	 ดังน้ัน	 ผู้ที่มีอ�านาจออกค�าส่ังเรียกตาม 
พระราชบญัญัตฉิบบันี	้คอื	คณะกรรมาธิการสามญัและคณะกรรมาธิการวสิามญัเท่านัน้	คณะกรรมาธิการอืน่	ๆ  
นอกจาก	๒	ประเภทนีแ้ล้ว	ไม่มอี�านาจออกค�าสัง่เรยีกได้	เช่น	คณะกรรมาธกิารเตม็สภา	คณะกรรมาธกิาร
ร่วมกัน

๒)	ขั้นตอนการออกค�าสั่งเรียก
ขัน้ตอนท่ี	๑	คณะกรรมาธกิารคณะใดทีจ่ะออกค�าสัง่เรยีก	คณะกรรมาธกิารนัน้

จะต้องมมีตก่ิอนว่าให้เรยีกเอกสารจากบคุคลใดหรอืเรยีกบคุคลใดมาแถลงข้อเทจ็จรงิหรอืแสดงความเหน็ 
ประกอบการพจิารณาในเรือ่งทีก่�าลังพิจารณาสอบสวนหรอืศึกษาอยู	่เมือ่มีมตแิล้วก็ให้ด�าเนินการออกหนงัสอื 
ขอให้บุคคลนั้นส่งเอกสาร	หรือเชิญบุคคลนั้นมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นเพื่อประกอบการ
พจิารณา	หนงัสอืขอให้ส่งเอกสารหรอืหนงัสอืเชญิต้องระบเุหตแุห่งการขอให้ส่งเอกสารหรอืเชญิ	 รวมทัง้ 

10 ��������� ���-���62.indd   118 7/3/2562 BE   11:29 AM



มี.ค. - เม.ย. ๖๒

คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

119

ประเด็นข้อซักถามที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยตามสมควร	 ทั้งน้ี	 ตามมาตรา	 ๖	 วรรคหน่ึงและวรรคสอง	
ปัจจุบันได้มีการออกระเบียบรัฐสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดส่งหนังสือและค�าสั่งเรียก 
ของคณะกรรมาธิการ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 ข้อ	 ๔	 ก�าหนดแบบของหนังสือขอให้ส่งเอกสารหรือหนังสือเชิญ 
ของคณะกรรมาธิการไว้	หากผู้ได้รบัหนงัสอืได้ปฏบิตัติามหนังสอืของคณะกรรมาธกิารดงักล่าวกถ็อืเป็นยตุ ิ
แต่ถ้าผู้ที่ได้รับหนังสือมีเหตุขัดข้องก็ให้คณะกรรมาธิการพิจารณาด�าเนินการต่อไปตามขั้นตอนที่	๒

ขั้นตอนที่	 ๒	 กรณีมีเหตุขัดข้องที่ผู้ได้รับหนังสือไม่อาจปฏิบัติตามหนังสือ 
ขอเอกสารหรือหนังสือเชิญได้	ให้พิจารณาแยกเป็นกรณี	ดังนี้

กรณีที่	 ๑	 ผู้ที่ได้รับหนังสือมีเวลาปฏิบัติตามหนังสือไม่ถึง
สามวันนับแต่วันที่ได้รบัหนงัสือ	 แล้วไม่ปฏบิตัติามหนังสอืโดยแจ้งเหตดุงักล่าวต่อคณะกรรมาธกิารให้ 
คณะกรรมาธกิารด�าเนนิการตามขั้นตอนที่	๑	อีกครั้งหนึ่ง	(มาตรา	๖	วรรคสาม)

กรณีที่	 ๒	 ผู้ที่ได้รับหนังสือเคยส่งเอกสารหรือได้มาแถลง 
ข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในเรื่องเดียวกันต่อคณะกรรมาธิการคณะอื่นแล้ว	 ได้มีหนังสือแจ้งต่อ
คณะกรรมาธิการภายในสามวัน	 นับแต่วันที่ได้รับหนังสือโดยขออ้างเอกสารหรือค�าแถลงดังกล่าวแทน
การส่งเอกสารหรอืมาแถลงข้อเทจ็จรงิหรอืแสดงความเหน็	หากคณะกรรมาธกิารเหน็ควรให้บคุคลดังกล่าว
จัดส่งเอกสารหรือมาแถลงเพิ่มเติมก็ให้ด�าเนินการตามขั้นตอนที่	 ๑	 อีกครั้งหนึ่ง	 (มาตรา	 ๖	 วรรคห้า
และวรรคหก)

กรณีที่	 ๓	 ผู้ที่ได้รับหนังสือได้ขอเลื่อน	 ให้คณะกรรมาธิการ
พจิารณาในเบือ้งต้นก่อนว่าผู้รบัหนงัสอืมเีหตจุ�าเป็นหรอืไม่	และได้มหีนังสอืแจ้งเหตดุงักล่าวอย่างชดัเจน
ภายในสามวันนับแตวั่นทีไ่ด้รับหนงัสอืหรอืไม่	ทัง้น้ี	 ตามมาตรา	๗	วรรคหน่ึง	จากน้ันให้พจิารณาต่อไปว่า 
จะยินยอมให้เล่ือนหรอืไม่	หากคณะกรรมาธิการยนิยอมให้เลือ่นก็ให้ด�าเนินการตามขัน้ตอนที	่๑	อกีครัง้หนึง่ 
(มาตรา	๗	วรรคสี่)

กรณทีี	่๔	ผูท้ีไ่ด้รบัหนงัสอืได้มอบหมายให้บคุคลอืน่มาแถลง
ข้อเทจ็จรงิ	หรอืแสดงความเหน็ต่อคณะกรรมาธกิารแทน	ให้คณะกรรมาธกิารพจิารณาในเบือ้งต้นก่อนว่า
ผูร้บัหนงัสอืมเีหตจุ�าเป็นทีไ่ม่อาจหลกีเลีย่งได้หรอืไม่	และได้มหีนังสอืแจ้งเหตุดังกล่าวอย่างชดัเจนภายใน
สามวัน	นับแต่วันที่ได้รับหนังสือหรือไม่	ทั้งนี้	ตามมาตรา	๗	วรรคหนึ่ง	จากนั้นให้พิจารณาต่อไปว่าจะ
ยินยอมให้บุคคลทีไ่ด้รับมอบหมายมาแถลงข้อเทจ็จรงิหรอืแสดงความเหน็ต่อคณะกรรมาธกิารแทนหรอืไม่	 
หากคณะกรรมาธิการยินยอมให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นต่อ 
คณะกรรมาธิการแทนบุคคลที่ได้รับเชิญก็ให้ถือเอาค�าแถลงของบุคคลนั้นแทนค�าแถลงของบุคคล 
ทีค่ณะกรรมาธิการเชิญ	ทัง้นี	้ตามมาตรา	๗	วรรคสอง	แต่ถ้าคณะกรรมาธกิารเหน็ควรให้บคุคลทีไ่ด้เชญิ
มาแถลงด้วยตนเองก็ด�าเนินการตามขั้นตอนที่	๑	อีกครั้งหนึ่ง	(มาตรา	๗	วรรคสาม)

ขัน้ตอนที	่๓	กรณทีีค่ณะกรรมาธกิารได้ด�าเนนิการตามขัน้ตอนที	่๑	และกรณี
มีเหตุขัดข้องตามขั้นตอนที่	๒	แล้ว	หากบุคคลที่ได้รับหนังสือให้ส่งเอกสารหรือเชิญมาแถลงข้อเท็จจริง
หรอืแสดงความเหน็	ไม่จดัส่งเอกสารหรอืไม่มาแถลงข้อเทจ็จรงิหรอืแสดงความเหน็ต่อคณะกรรมาธกิาร	 
ให้คณะกรรมาธิการออกค�าสั่งเรียกเอกสารหรือเรียกบุคคลนั้นมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็น
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ข้อพิจารณาเกี่ยวกับ “อ�านาจเรียกของคณะกรรมาธิการ” ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
กับ“ ค�าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ” ตามพระราชบัญญัติค�าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของ
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มีความสอดคล้องกันหรือไม่ เพียงใด 

ด้วยตนเองต่อคณะกรรมาธิการ	 ในการออกค�าสั่งเรียก	 คณะกรรมาธิการต้องมีมติด้วยคะแนนเสียง 
ไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนกรรมาธกิารทัง้หมดเท่าทีม่อียู	่โดยจะต้องระบเุหตแุห่งการเรยีก	ประเดน็	
และโทษทีฝ่่าฝืนค�าสัง่เรยีกไว้ด้วย	ทัง้นี	้ตามมาตรา	๘	ปัจจบุนัได้มกีารออกระเบยีบรฐัสภาว่าด้วยหลกัเกณฑ์
และขัน้ตอนการจดัส่งหนงัสอืและค�าสัง่เรยีกของคณะกรรมาธิการ	พ.ศ.	๒๕๕๔	ข้อ	๕	ซ่ึงได้ก�าหนดแบบ
ของค�าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการไว้

ขั้นตอนที่	 ๔	 หากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งเรียก	 ให้ประธาน 
คณะกรรมาธิการมีหนังสือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเพื่อด�าเนินคดีต่อไป	ทั้งน้ี	 โทษส�าหรับผู้ที ่
ไม่ปฏบิตัติามค�าสัง่เรยีก	จะถกูลงโทษจ�าคกุไม่เกินสามเดอืนหรอืปรบัไม่เกินห้าพนับาทหรอืทัง้จ�าท้ังปรบั

หากผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการเป็น
ข้าราชการ	พนกังาน	หรอืลูกจ้างของหน่วยราชการ	หน่วยงานของรฐั	รฐัวสิาหกิจ	หรอืราชการส่วนท้องถ่ิน
ให้ถือว่าเป็นความผิดทางวินัยด้วย	(มาตรา	๑๓)

๓)	ฐานความผิดและบทก�าหนดโทษ
พระราชบัญญัติค�าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร	

และวุฒิสภา	พ.ศ.	๒๕๕๔	ได้บัญญัติถึงฐานความผิดและบทก�าหนดโทษไว้	ดังนี้
กรณีที่	 ๑	 กรรมาธิการเป็นผู้กระท�าความผิดฐานปฏิบัติหรือละเว้นการ

ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ	เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด	หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยทุจริตตามพระราชบัญญัตินี้	 ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี	 หรือปรับตั้งแต่สองพันบาท
ถึงสองหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	ทั้งนี้	ตามมาตรา	๑๒

กรณีท่ี	 ๒	 กรณีบุคคลท่ีได้รับค�าสั่งเรียกฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งเรียก	 
ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสามเดือน	หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	(ตามมาตรา	๑๓)

กรณทีี	่ ๓	การส่งเอกสารหรอืแจ้งข้อความอันเป็นเทจ็ต่อคณะกรรมาธกิาร 
ซึ่งกระท�าการตามหน้าที่	 ผู ้กระท�าต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสองปี	 หรือปรับไม่เกินสองพันบาท	 
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	(มาตรา	๑๔)

กรณีที่	 ๔	 การขัดขวางการปฏิบัติการตามหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ 
ผูก้ระท�าต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิหน่ึงปี	หรอืปรบัไม่เกนิสองพนับาท	หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั	(มาตรา	๑๕)

๔)	อ�านาจในการลงโทษ
เมือ่มกีารกระท�าความผดิตามพระราชบญัญตัคิ�าสัง่เรยีกของคณะกรรมาธกิาร

ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา	พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 ให้ประธานคณะกรรมาธิการมีหนังสือกล่าวโทษต่อ
พนักงานสอบสวนเพื่อด�าเนินคดีต่อไป	 (มาตรา	 ๑๖)	 ส่วนการด�าเนินคดีให้เป็นไปตามกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาตามปกติ	โดยศาลจะเป็นผู้มีอ�านาจในการลงโทษ

๕)	บทยกเว้นในการบังคับใช้ค�าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ
ค�าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการมีขอบเขต	ขั้นตอน	การบังคับใช้ตามที่ได้
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กล่าวมาแล้วข้างต้น	อย่างไรกด็	ีรฐัธรรมนูแห่งราชอาณาจักรไทย	พทุธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๑๓๕	วรรคสอง 
และวรรคสาม	และรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๖๐	มาตรา	๑๒๙	ประกอบกบัมาตรา	๕	
วรรคสอง	แห่งพระราชบญัญตัคิ�าสัง่เรยีกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแ้ทนราษฎรและวุฒิสภา	พ.ศ.	๒๕๕๔	
ได้บัญญัติให้ค�าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการมิให้ใช้บังคับกับบุคคลในกรณีดังต่อไปนี้

(๑)	ผูพิ้พากษาหรอืตลุาการทีป่ฏิบตัติามอ�านาจหน้าท่ีในกระบวนวธิพีจิารณา
พพิากษาอรรถคดีหรือการบริหารงานบุคคลของแต่ละศาล	

(๒)	 ผู้ตรวจการแผ่นดินหรือกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
ทีป่ฏบิตัติามอ�านาจหน้าทีโ่ดยตรงในแต่ละองค์กรตามรฐัธรรมนญู	ตามบทบญัญตัใินรฐัธรรมนญูหรอืตาม 
พระราชบญัญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญ	แล้วแต่กรณี

(๓)	ข้าราชการ	พนักงาน	หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ	หน่วยงานของรัฐ	
รัฐวิสาหกิจ	หรือราชการส่วนท้องถิ่น	หากเป็นกรณีที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์ส�าคัญของ
แผ่นดิน

๖)		เอกสิทธิ์และความคุ้มกัน
ผู้ให้ถ้อยค�า	 หรือส่งมอบวัตถุ	 เอกสารหรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ต่อคณะกรรมาธิการ	หรอืผู้จดัท�าและเผยแพร่รายงานการประชุมตามข้อบงัคบัการประชมุวฒุสิภาและ 
สภาผู้แทนราษฎรไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง	 ทางอาญา	 หรือทางวินัย	 เนื่องจากการที่ตนเปิดเผยข้อมูล	
หรือให้วัตถุ	เอกสาร	หรือพยานหลักฐาน	หรือจัดท�าและเผยแพร่รายงานโดยสุจริต	(มาตรา	๑๑)																		

บทสรุป
		 จากการศกึษาพัฒนาการของการใช้ถ้อยค�าเกีย่วกับอ�านาจของคณะกรรมาธกิารในการเรยีกเอกสาร
หรอืเรยีกบคุคลใดมาแถลงข้อเทจ็จรงิตามบทบัญญตัขิองรฐัธรรมนูญในแต่ละช่วงเวลาพบว่าการบญัญตัิ
ถ้อยค�าทีแ่ตกต่างกนัมีความหมายและการใช้อ�านาจทีต่่างกันอย่างมนัียส�าคญั	ในช่วงทีร่ฐัธรรมนญูใช้ค�าว่า	
“อ�ำนำจเชิญ” “อ�ำนำจเรียก” และค�าว่า	“อำจเรียก”	 การใช้อ�านาจของคณะกรรมาธิการก็จะเป็น 
ในรูปแบบการขอความร่วมมือ	 ซึ่งไม่มีสภาพบังคับในทางกฎหมาย	 การส่งเอกสารและการชี้แจงต่อ 
คณะกรรมาธกิารของส่วนราชการ	หน่วยงานของรฐั	 รฐัวสิาหกจิ	 และราชการส่วนท้องถิน่จะเป็นไปตาม 
มติคณะรัฐมนตรีซึ่งถือเป็นมาตรการของฝ่ายบริหาร	 การฝ่าฝืนมติคณะรัฐมนตรีมีเพียงโทษทางวินัย	 
แต่ในช่วงทีร่ฐัธรรมนญูมกีารใช้ค�าว่า	“อ�านาจออกค�าสัง่เรยีก”	โดยเฉพาะการใช้อ�านาจออกค�าสัง่เรยีก
ตามพระราชบัญญัติค�าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	
ซึ่งตราขึ้นโดยอาศัยอ�านาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	การใช้อ�านาจ 
ออกค�าส่ังเรยีกของคณะกรรมาธิการมสีภาพบงัคบัในทางกฎหมายซึง่มคีวามเคร่งครัดและมรีะดบัการใช้อ�านาจ
ที่เข้มข้นมากกว่าการใช้อ�านาจเรียก		
		 ประกอบกบัการทีร่ฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๖๐	ได้เปลีย่นแปลงสาระส�าคญั 
เกี่ยวกับคณะกรรมาธิการในหลายประการ	 ย่อมแสดงให้เห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญน่าจะมีเจตนารมณ์
ที่จะลดทอนอ�านาจของคณะกรรมาธิการหรือก�าหนดขอบเขตการใช้อ�านาจของคณะกรรมาธิการ  
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ข้อพิจารณาเกี่ยวกับ “อ�านาจเรียกของคณะกรรมาธิการ” ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
กับ“ ค�าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ” ตามพระราชบัญญัติค�าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของ
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มีความสอดคล้องกันหรือไม่ เพียงใด 

กรณีจึงเห็นได้ว่า	 ค�าว่า	 “อ�านาจเรียก”	 ตามมาตรา	 ๑๒๙	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช	 ๒๕๖๐	 ไม่ได้อยู่บนฐานการใช้อ�านาจในระดับเดียวกับค�าว่า	 “อ�านาจออกค�าสั่งเรียก” 
ดังนั้น	 การที่มาตรา	 ๕	 แห่งพระราชบัญญัติค�าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร 
และวุฒิสภา	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 ใช้ค�าว่า	 “มีอ�านาจออกค�าสั่งเรียก”	 และมีการใช้ค�าว่า	 “ค�าสั่งเรียก” 
ในส่วนของชื่อพระราชบัญญัติและในส่วนของเน้ือหา	 เช่น	 มาตรา	 ๘	 และมาตรา	 ๑๐	 เป็นต้น	 
จงึเป็นถ้อยค�าที่ไม่สอดคล้องกบัมาตรา	๑๒๙	ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๖๐
	 ดังนั้น	 เมื่อประเทศไทยมีสภาผู ้แทนราษฎรและวุฒิสภาอันเป็นองค์ประกอบของรัฐสภา
ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว	 เพื่อให้การตรวจสอบการใช้อ�านาจของ
ฝ่ายบริหารโดยอาศัยกลไกของคณะกรรมาธิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 ควรจะต้องมีการ 
ประเมินผลสัมฤทธ์ิของพระราชบัญญัติค� าสั่ ง เรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู ้แทน
ราษฎรและวุฒิสภา	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายที่บัญญัติไว ้
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 มาตรา	 ๗๗	 ประกอบมาตรา	 ๒๕๘	 ค.	 ด้านกฎหมาย	 (๑) 
ทั้ งนี้ 	 เพื่อพัฒนาพระราชบัญญัติค�าสั่ ง เรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู ้แทนราษฎร 
และวุฒิสภา	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 ให้สอดคล้องกับบทบาท	 หน้าที่และอ�านาจของคณะกรรมาธิการ
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 และบริบทของสังคมไทยและสังคมโลก 
ที่เปลี่ยนแปลงไป	        
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นายวรชัย  แสนสีระ
นิติกร สำ นักกฎหมาย

๑. บทน�ำ

 การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินของเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง นั้น
เป็นเครื่องมือทางกฎหมายประเภทหนึ่งที่ได้น�ามาใช้ ทั้งนี้ โดยมีจุดมุ่งหมายส�าคัญเพื่อเป็นการป้องกัน
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
นอกจากนี้การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินยังมีส่วนช่วยสร้างความโปร่งใสและความพร้อมที่จะรับ
การตรวจสอบตามหลกัธรรมาภบิาล และยงัมีส่วนช่วยคุ้มกันเจ้าหน้าทีข่องรฐัผูม้หีน้าทีย่ืน่บญัชทีรพัย์สนิ
และหนี้สินเมื่อมีกรณีถูกกล่าวหาและด�าเนินการตรวจสอบการทุจริตด้วย ทั้งนี้ หลักการเก่ียวกับ
การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินได้น�ามาบัญญัติไว้ในกฎหมายไทยเป็นคร้ังแรกโดยพระราชบัญญัติ
ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบในวงราชการ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๒๓ ซึง่ก�าหนดให้
อ�านาจแก่คณะรัฐมนตรีสามารถสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแสดงทรัพย์สินและหนี้สินของตนตามรายการ                   
วิธีการ และระยะเวลาท่ีก�าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา และในส่วนการย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสิน
ของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง ทั้งสมาชิกรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี ได้มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ                                  
แห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๕) พทุธศกัราช ๒๕๓๘ มาตรา ๙๕ ซึง่ก�าหนดให้สมาชกิวฒุสิภา
และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต้องย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินต่อประธานแห่งสภา                   
ที่ตนเป็นสมาชิกตามที่กฎหมายบัญญัติ และในมาตรา ๑๗๐ วรรคสอง ซึ่งก�าหนดให้รัฐมนตรีต้องยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามที่กฎหมายบัญญัติ นอกจากนี้หลักการยื่นบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้สินยังได้ปรากฏในรัฐธรรมนูญและกฎหมายอีกหลายฉบับ กล่าวคือ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การแสดงสนิทรพัย์และหนีสิ้นของเจ้าหน้าทีข่องรฐั พ.ศ. ๒๕๒๔ พระราชบญัญตักิารแสดงบญัชรีายการ
ทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๙ รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทจุรติแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้น

กำรยืน่บญัชทีรพัย์สนิและหนีสิ้น ตำมพระรำชบญัญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกนัและปรำบปรำม
กำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ตอนท่ี ๑ ผู้มีหน้ำท่ียื่นบัญชี
ทรัพย์สินและหนี้สิน 
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 ส�าหรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจบุนั นัน้ ได้บญัญตัหิลักการในเรือ่งการย่ืนบัญชทีรพัย์สินและหนีส้นิไว้ในมาตรา ๒๓๔ (๓) ซึง่ก�าหนดให้
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาต ิ(คณะกรรมการ ป.ป.ช.) มหีน้าทีแ่ละอ�านาจ
ก�าหนดให้ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระ               
ผูว่้าการตรวจเงนิแผ่นดนิ และเจ้าหน้าทีข่องรฐัยืน่บญัชทีรพัย์สนิและหนีส้นิของตน คูส่มรส และบุตร
ทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะ รวมทัง้ตรวจสอบและเปิดเผยผลการตรวจสอบทรพัย์สนิและหนีส้นิของบคุคล
ดงักล่าว ทัง้นี ้ตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ
 ดังนั้น เพ่ือให้ผู ้อ ่านได้รับทราบหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 
ตามพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑               
ซึง่เป็นกฎหมายฉบบัทีม่ผีลใช้บงัคบัในปัจจุบัน  โดยกฎหมายฉบบัดังกล่าวน้ีได้มกีารปรบัปรงุแก้ไขเนือ้หา
สาระส�าคัญเก่ียวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินหลายประการ นอกจากน้ียังได้มีค�าสั่งหัวหน้า           
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๑ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ  ซึง่ได้มกีารแก้ไขบทนยิามค�าว่า “ผูด้�ารงต�าแหน่งระดบัสงู”
ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทัง้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยงัได้ออกระเบยีบและประกาศตามพระราชบญัญตัปิระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฉบับใหม่น้ีหลายฉบับ คอลัมน์มุมสะท้อน
ความคิดนิติบัญญัติ จึงขอเสนอบทความเกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ซึ่งจะน�าเสนอ
เป็นสองตอน โดยในโอกาสนีจ้ะขอเสนอเป็นตอนแรกในเรือ่ง “ผูมี้หน้าทีย่ื่นบญัชทีรัพย์สนิและหนีสิ้น”
ซึ่งจะกล่าวถึงผู้มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสิน และก�าหนดเวลาที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้สิน ดังนี้

๒. ผู้มีหน้ำที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

 พระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๑ เรื่อง การแก้ไข                    
เพิม่เติมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีบทบัญญัติที่
เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินไว้ในมาตรา ๒๘ (๓) มาตรา ๔๒ มาตรา ๑๐๒ 
มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๓๐ และมาตรา ๑๕๘ รวมถึงบทนิยามที่เกี่ยวข้องในมาตรา ๔ ดังนี้

 มาตรา ๒๘ (๓) ได้ก�าหนดให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(คณะกรรมการ ป.ป.ช.) มหีน้าทีแ่ละอ�านาจก�าหนดให้ผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง ตลุาการศาลรฐัธรรมนญู
ศาลรฐัธรรมนญู ผูด้�ารงต�าแหน่งในองค์กรอสิระ และเจ้าหน้าทีข่องรฐั ยืน่บญัชทีรพัย์สนิและหน้ีสนิของตน
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งตรวจสอบและเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สิน
และหนี้สินของบุคคลดังกล่าว
 มาตรา ๔๒ ได้ก�าหนดให้กรรมการมีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และ
บุตรทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะ รวมทัง้ทรพัย์สนิทีม่อบหมายให้อยูใ่นความครอบครองหรอืดแูลของบุคคลอืน่
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ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมต่อประธานวุฒิสภา โดยให้น�าความในหมวด ๕ การด�าเนินการเกี่ยวกับ
ทรัพย์สิน มาตรา ๑๐๕ ถึงมาตรา ๑๑๓ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม โดยให้อ�านาจของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. เป็นอ�านาจของประธานวุฒิสภา  ทัง้นี ้ให้ประธานวฒุสิภาแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบทรพัย์สิน
และหนี้สินเพื่อตรวจสอบเบื้องต้นก่อนเสนอประธานวุฒิสภาพิจารณา
 ให้ประธานวุฒิสภาจัดให้มีการตรวจสอบบัญชีตามวรรคหน่ึง และให้น�าความในมาตรา ๓๔ 
มาใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่ของประธานวุฒิสภาในกรณีนี้ด้วยโดยอนุโลม
 คู่สมรสตามวรรคหนึ่งให้น�าความในมาตรา ๑๐๒ วรรคสองมาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
 มาตรา ๑๐๒ ได้ก�าหนดให้ในการด�าเนินการตามมาตรา ๒๘ (๓) อย่างน้อยคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ต้องก�าหนดให้ผูด้�ารงต�าแหน่งดงัต่อไปน้ีต้องยืน่บญัชทีรพัย์สนิและหน้ีสนิของตน คูส่มรส และบตุรทีย่งั
ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวคือ (๑) ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง (๒) ตุลาการ
ศาลรฐัธรรมนญู (๓) ผูด้�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระ (๔) ข้าราชการตลุาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบ
ข้าราชการฝ่ายตลุาการศาลยติุธรรมซึง่ด�ารงต�าแหน่งตัง้แต่อธบิดผีูพ้พิากษาข้ึนไป (๕) ข้าราชการตลุาการ
ศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองซึ่งด�ารงต�าแหน่ง
ตั้งแต่อธิบดีศาลปกครองช้ันต้นข้ึนไป (๖) ข้าราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายอัยการซึ่งด�ารงต�าแหน่งอธิบดีอัยการขึ้นไป (๗) ผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับสูง (๘) ต�าแหน่งอื่นตามที่
กฎหมายก�าหนดให้มหีน้าทีย่ืน่บญัชีทรพัย์สนิและหนีส้นิ และ (๙) ผูบ้รหิารท้องถิน่ รองผูบ้รหิารท้องถ่ิน
ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�าหนด ส�าหรับคู่สมรสนั้น
กฎหมายได้ก�าหนดให้หมายความรวมถึงผู ้ซึ่งอยู ่กินกันฉันสามีภริยา               
โดยไม่จดทะเบียนสมรสด้วย ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช.
ก�าหนด 
 มาตรา ๑๐๓ ได้ก�าหนดให้เจ้าพนักงานของรัฐต�าแหน่งใดจะต้อง
ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู ่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�าหนด ในส่วนคู่สมรสนั้น
กฎหมายได้ก�าหนดให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยไม่จดทะเบียนสมรสด้วย
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�าหนด ๑

 มาตรา ๑๓๐ ได้ก�าหนดให้เจ้าหน้าทีข่องรฐัทีไ่ม่ต้องยืน่บัญชีทรพัย์สนิและหน้ีสนิตามมาตรา ๔๒
มาตรา ๑๐๓ และมาตรา ๑๕๘ ยืน่บญัชทีรพัย์สนิและหน้ีสนิต่อหวัหน้าส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิหรอื
หน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู่ ทั้งนี้ ตามที่ก�าหนดในพระราชกฤษฎีกา แต่บทบัญญัตินี้
ไม่ใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มิได้มีเงินเดือนและต�าแหน่งประจ�า และในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ดงักล่าวด�ารงต�าแหน่งหลายต�าแหน่ง ให้ยืน่บญัชทีรพัย์สนิส�าหรบัต�าแหน่งทีป่ฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นประจ�า

 ๑ โปรดดู ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ของผู้ซึ่งอยู่กิน

กันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสอันถือว่าเป็นคู่สมรส พ.ศ. ๒๕๖๑.
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เพยีงต�าแหน่งเดียว ส่วนบัญชีทรพัย์สินและหนีส้นิทีย่ืน่ให้เกบ็รกัษาไว้ทีห่น่วยงานของรฐัทีเ่จ้าหน้าทีข่องรฐั 
ผูน้ัน้สงักดัอยู ่และให้ถอืเป็นความลบัในราชการทีจ่ะเปิดเผยมไิด้ เว้นแต่จะส่งมอบให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ร้องขอ หรือเมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�าหนดให้ผู ้ด�ารงต�าแหน่ง
นั้นต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๓ หรือเมื่อมีกรณีที่จะต้องด�าเนินการสอบสวน
ทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น ส�าหรับระยะเวลาการยื่น แบบรายการ หลักเกณฑ์ วิธีการยื่นและ
การเก็บรักษาบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินให้เป็นไปตามที่ก�าหนดในพระราชกฤษฎีกา ซึ่งต้องค�านึงถึง
การตรวจสอบได้ ความสะดวก และไม่สร้างภาระจนเกินจ�าเป็น โดยในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
จะยกเว้นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จ้างมาเป็นการชั่วคราวหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐบางประเภท ให้ไม่ต้องยื่น
บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินก็ได้
 มาตรา ๑๕๘ ได้ก�าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าทีต่ัง้แต่ระดบัผูอ้�านวยการกองขึน้ไป ผูช่้วยพนักงาน
ไต่สวน พนกังานไต่สวน หวัหน้าพนกังานไต่สวน และพนักงานเจ้าหน้าทีซ่ึง่มตี�าแหน่งและหน้าทีเ่ก่ียวกบั
การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินของตน คู่สมรส และบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งทรัพย์สินที่มอบหมายให้อยู่ในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่น
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อตรวจสอบและเปิดเผยผลการตรวจสอบ
ทรัพย์สินและหนี้สิน ทั้งนี้ ในการตรวจสอบดังกล่าวเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลและเป็นการป้องกัน
การขัดกันแห่งผลประโยชน์นั้น ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�าหนดระเบียบมอบหมายให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ด�าเนินการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเป็นการเฉพาะก็ได้
 มาตรา ๔ ได้ก�าหนดบทนยิามทีเ่กีย่วข้องกับผูมี้หน้าทีย่ืน่บญัชทีรพัย์สนิและหนีส้นิตามทีก่ฎหมาย
ก�าหนด ดังนี้
 “เจ้าพนักงานของรัฐ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระ และคณะกรรมการ ป.ป.ช.
 “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซ่ึงมีต�าแหน่งหรือ
เงนิเดือนประจ�า ผูป้ฏบิตังิานในหน่วยงานของรฐัหรอืในรฐัวิสาหกจิ ผูบ้ริหารท้องถิน่ รองผูบ้รหิารท้องถ่ิน
ผูช่้วยผูบ้รหิารท้องถิน่ และสมาชกิสภาท้องถิน่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เจ้าพนักงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ หรือเจ้าพนักงานอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ และให้หมายความรวมถึง
กรรมการ อนุกรรมการ ลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ และบุคคล
หรือคณะบุคคลบรรดาซ่ึงมีกฎหมายก�าหนดให้ใช้อ�านาจหรือได้รับมอบให้ใช้อ�านาจทางปกครอง
ที่จัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่นของรัฐด้วย แต่ไม่รวมถึงผู้ด�ารงต�าแหน่ง
ทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระ และคณะกรรมการ ป.ป.ช.
 “ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง” หมายความว่า
   (๑) นายกรัฐมนตรี
   (๒) รัฐมนตรี
   (๓) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
   (๔) สมาชิกวุฒิสภา
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 (๕) ข้าราชการการเมอืงอืน่นอกจาก (๑) และ (๒) ตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบข้าราชการการเมอืง
 (๖) ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา
 “ผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระ” หมายความว่า ผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระตามที่
รฐัธรรมนญูบญัญตัยิกเว้นคณะกรรมการ ป.ป.ช. และให้หมายความรวมถงึผูว่้าการตรวจเงนิแผ่นดนิด้วย
ยกเว้นกรณีตามมาตรา ๑๑ (๑)
 “ผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับสูง”๒ หมายความว่า ผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับ
กระทรวง ทบวง กรมหรือส่วนราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลซ่ึงมิใช่ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง
ส�าหรับข้าราชการพลเรือนและปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการเหล่าทัพ
ส�าหรับข้าราชการทหารและผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ และให้หมายความรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
ปลัดกรุงเทพมหานคร กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หัวหน้าหน่วยงานขององค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญแต่ไม่รวมถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ด�ารงต�าแหน่งอ่ืนตามที่กฎหมายก�าหนด 
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�าหนด หรือผู้ซ่ึงด�ารงต�าแหน่ง
เทียบเท่าตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�าหนด
 จากบทบัญญัติที่กล่าวมาทั้งหมด จะเห็นได้ว่ากฎหมายได้ก�าหนดบุคคลท่ีมีหน้าที่ยื่นบัญชี
ทรัพย์สินและหนี้สิน โดยแบ่งออกเป็น ๕ ประเภท ดังนี้
 ๒.๑ กรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งทรัพย์สินที่มอบหมายให้อยู่ในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่น
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมต่อประธานวุฒิสภา ตามมาตรา ๔๒
 ๒.๒ ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา ๑๐๒   
   ปัจจบุนัคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มปีระกาศเรือ่ง ก�าหนดต�าแหน่งของผูม้หีน้าท่ียืน่บญัชี
ทรัพย์สนิและหน้ีสนิตามมาตรา ๑๐๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ และฉบบัท่ีแก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๒ และฉบับที ่๓)
โดยอาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๒๘ (๓) ประกอบมาตรา ๑๐๒ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ก�าหนดให้ผูด้�ารงต�าแหน่ง
ดงัต่อไปนี ้ยืน่บัญชทีรัพย์สินและหนีส้นิของตน คู่สมรส และบตุรท่ียังไม่บรรลนุติภิาวะต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
   (๑) ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง
      (๑.๑) นายกรัฐมนตรี
      (๑.๒) รัฐมนตรี
      (๑.๓) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
      (๑.๔) สมาชิกวุฒิสภา

 ๒มาตรา ๔ นิยามค�าว่า “ผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับสูง” แก้ไขเพิ่มเติมโดยค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ที่ ๒๑/๒๕๖๑ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต. 
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     (๑.๕) ข้าราชการการเมืองอื่น ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง 
ได้แก่ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษารัฐมนตรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจ�า
ส�านกันายกรฐัมนตร ีเลขาธิการนายกรฐัมนตร ีรองเลขาธกิารนายกรฐัมนตรฝ่ีายการเมอืง โฆษกประจ�า
ส�านกันายกรฐัมนตร ีรองโฆษกประจ�าส�านกันายกรฐัมนตร ีเลขานกุารรฐัมนตรปีระจ�าส�านกันายกรฐัมนตรี
ประจ�าส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวง
       (๑.๖) ข้าราชการรฐัสภาฝ่ายการเมอืง ตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบข้าราชการรฐัสภา
ได้แก่ทีป่รกึษาประธานรฐัสภา ทีป่รกึษารองประธานรฐัสภา ทีป่รกึษาประธานสภาผูแ้ทนราษฎร ทีป่รกึษา
ประธานวฒุสิภาทีป่รกึษารองประธานสภาผูแ้ทนราษฎร ทีป่รึกษารองประธานวุฒิสภา ทีป่รกึษาผูน้�าฝ่ายค้าน 
ในสภาผู้แทนราษฎรโฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎร โฆษกประธานวุฒิสภา โฆษกผู้น�าฝ่ายค้านใน
สภาผูแ้ทนราษฎร เลขานกุารประธานรฐัสภา เลขานุการรองประธานรฐัสภา เลขานุการประธานสภาผูแ้ทน
ราษฎร เลขานกุารประธานวุฒิสภา เลขานุการรองประธานสภาผูแ้ทนราษฎร เลขานุการรองประธาน
วฒุสิภา เลขานกุารผูน้�าฝ่ายค้านในสภาผูแ้ทนราษฎร ผู้ช่วยเลขานุการประธานรัฐสภา ผู้ช่วยเลขานุการ
รองประธานรัฐสภา ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้ช่วยเลขานุการประธานวุฒิสภา
ผูช่้วยเลขานกุารรองประธานสภาผูแ้ทนราษฎร  ผูช่้วยเลขานกุารรองประธานวฒุสิภา  และผูช่้วยเลขานุการ
ผู้น�าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
   (๒) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
   (๓) ผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระ
     (๓.๑) คณะกรรมการการเลือกตั้ง
     (๓.๒) ผู้ตรวจการแผ่นดิน
     (๓.๓) คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
     (๓.๔) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
     (๓.๕) ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
   (๔) ข้าราชการตลุาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบข้าราชการฝ่ายตลุาการศาลยตุธิรรม
ซึง่ด�ารงต�าแหน่งตัง้แต่อธบิดผีูพ้พิากษาขึน้ไป รวมท้ังผูซ้ึง่ด�ารงต�าแหน่งเทียบเท่าอธบิดผีูพ้พิากษา
ขึน้ไปตามประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลยุตธิรรม เรือ่ง การก�าหนดต�าแหน่งและเทยีบต�าแหน่ง
ข้าราชการตุลาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
   (๕) ข้าราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและ
วธิพีจิารณาคดปีกครองซึง่ด�ารงต�าแหน่งตัง้แต่อธิบดศีาลปกครองชัน้ต้นขึน้ไป รวมท้ังผูซ้ึง่ด�ารงต�าแหน่ง
เทียบเท่าอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นขึ้นไป ตามประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง                       
เรื่อง การก�าหนดต�าแหน่งและเทียบต�าแหน่งตุลาการศาลปกครองที่เรียกชื่ออย่างอื่น
   (๖) ข้าราชการอยัการตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบข้าราชการฝ่ายอยัการซึง่ด�ารงต�าแหน่ง
ตั้งแต่อธิบดีอัยการขึ้นไป
   (๗) ผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับสูง
     (๗.๑) ส�าหรับข้าราชการพลเรือน ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง ทบวง
 กรม และหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
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     (๗.๒)  ส�าหรับข้าราชการทหาร ได้แก่ ปลดักระทรวงกลาโหม ผูบ้ญัชาการทหารสงูสดุ
และผู้บัญชาการเหล่าทัพ
     (๗.๓) ผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ
     (๗.๔) ผู้ว่าราชการจังหวัด
     (๗.๕) ปลัดกรุงเทพมหานคร
     (๗.๖) กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ
     (๗.๗)  หวัหน้าหน่วยงานขององค์กรอสิระตามรฐัธรรมนญู ได้แก่ เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง เลขาธิการส�านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ และเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
     (๗.๘) ผูบ้รหิารสงูสดุของหน่วยงานอืน่ของรฐั ได้แก่ ผูว่้าการธนาคารแห่งประเทศไทย
เลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขาธิการคณะกรรมการ
ก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกิจประกันภยั อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุี
อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ี อธกิารบดมีหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง และอธกิารบดมีหาวทิยาลยั
วลัยลักษณ์ 
     (๗.๙) ต�าแหน่งอืน่ตามท่ีกฎหมายก�าหนดให้เป็นผูด้�ารงต�าแหน่งระดบัสงู ได้แก่ ประธาน
กรรมการ กรรมการ และเลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิประธานกรรมการนโยบาย กรรมการนโยบาย กรรมการบรหิารผูอ้�านวยการ
และรองผูอ้�านวยการองค์การกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการ
กรรมการ และเลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน ผู ้ด�ารงต�าแหน่งอธิบดี
หรือต�าแหน่งที่มี ช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นอธิบดีซึ่งเป็นผู ้บังคับบัญชาของส่วนราชการที่ไม่มี
ฐานะเป็นกรม ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
อธกิารบดจีฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อธกิารบดีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแก่น
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ อธิการบดมีหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ อธกิารบดมีหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช
อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล อธิการบดี
มหาวทิยาลยัแม่โจ้ อธกิารบดมีหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ อธิการบดมีหาวิทยาลยัศลิปากร อธกิารบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต อธิการบดีสถาบันการพยาบาล
ศรสีวรนิทิราสภากาชาดไทย อธกิารบดีสถาบันดนตรกัีลยาณวัิฒนา อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจติรลดา
และอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
     (๗.๑๐) ผู้ซึ่งด�ารงต�าแหน่งเทียบเท่าตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�าหนด ได้แก่
เลขาธิการส�านักงานศาลรฐัธรรมนญู เลขาธกิารส�านกังานศาลยตุธิรรม เลขาธกิารส�านกังานศาลปกครอง
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และเลขาธิการวุฒิสภา
   (๘) ต�าแหน่งอืน่ตามทีก่ฎหมายอ่ืนก�าหนดให้มหีน้าทีย่ื่นบญัชทีรัพย์สนิและหนีสิ้น ได้แก่
ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
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   (๙) ผูบ้ริหารท้องถิน่ รองผู้บรหิารท้องถิน่ ผู้ช่วยผูบ้รหิารท้องถิน่ และสมาชกิสภาท้องถิน่
ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�าหนด
     ปัจจุบันคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีประกาศเรื่อง ก�าหนดต�าแหน่งของผู้บริหาร               
ท้องถ่ิน รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถ่ินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๒ (๙) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยอาศัยอ�านาจ
ตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๒๘ (๓) ประกอบมาตรา ๑๐๒ (๙) แห่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ก�าหนดให้ผูด้�ารงต�าแหน่งดงัต่อไปนี ้ยืน่บัญชี
ทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
     (๙.๑) กรงุเทพมหานคร ได้แก่ ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร รองผูว่้าราชการกรงุเทพ
มหานคร ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
     (๙.๒) เมืองพัทยา ได้แก่ นายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา ประธานที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา และเลขานุการนายกเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา
     (๙.๓)  องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษาและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
     (๙.๔)   เทศบาลนคร ได้แก่ นายกเทศมนตร ี รองนายกเทศมนตร ี ทีป่รกึษาและเลขานกุาร
นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล
     (๙.๕)   เทศบาลเมอืง ได้แก่ นายกเทศมนตร ี รองนายกเทศมนตร ี และสมาชกิสภาเทศบาล
     (๙.๖) เทศบาลต�าบล ได้แก่ นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี
     (๙.๗) องค์การบรหิารส่วนต�าบล ได้แก่ นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบล และรองนายก
องค์การบริหารส่วนต�าบล
 ๒.๓ เจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา ๑๐๓
   ปัจจบุนัคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มปีระกาศเรือ่ง ก�าหนดต�าแหน่งของเจ้าพนกังานของรฐั
ซ่ึงจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ และฉบับท่ีแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) โดยอาศัยอ�านาจตามความใน มาตรา ๒๘ (๓) ประกอบมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ก�าหนดให้เจ้าพนกังานของรัฐ
ซ่ึงด�ารงต�าแหน่งดงัต่อไปนี ้ย่ืนบญัชทีรพัย์สนิและหนีส้นิของตน คู่สมรส และบตุรท่ียงัไม่บรรลนุติภิาวะ
ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
   (๑) ศาลยุติธรรม ได้แก่ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น และผู้พิพากษาหัวหน้าศาล 
(แต่ไม่หมายความรวมถึงผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดที่ด�ารงต�าแหน่งหรือปฏิบัติราชการประจ�า
ส�านักงานศาลยุติธรรม)
   (๒) ส�านักงานอัยการสูงสุด ได้แก่ อัยการจังหวัด (พนักงานอัยการซึ่งปฏิบัติราชการ
ในต�าแหน่งอยัการจงัหวดั ณ ส�านกังานอยัการจังหวัด ส�านักงานอัยการคดีศาลแขวง ส�านักงานอัยการ                                       
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คดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด  และส�านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคบัคดีจังหวัด)
   (๓) ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้แก่ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้อ�านวยการ
ส�านกัวนิยัการเงนิการคลงั  ผูอ้�านวยการส�านกักฎหมาย  ผูอ้�านวยการส�านกัคด ี ผูอ้�านวยการส�านกัตรวจสอบ
ระบบสารสนเทศ ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบพิเศษ ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบการด�าเนินงาน
ผูอ้�านวยการส�านกัตรวจสอบการเงินและบรหิารพสัด ุ ผูอ้�านวยการส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิภมูภิาค
และผู้อ�านวยการส�านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด
   (๔) ส�านกันายกรฐัมนตร ี ได้แก่ รองปลดัส�านักนายกรฐัมนตร ี รองอธบิดกีรมประชาสมัพนัธ์
รองเลขาธกิารคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภคกรรมการผูช่้วยรฐัมนตรตีามระเบยีบส�านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๖ ประธานผู้แทนการค้าไทยและผู้แทนการค้าไทย
ตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้แทนการค้าไทย พ.ศ. ๒๕๕๒ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ฝ่ายบริหาร รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รองผู้อ�านวยการส�านักข่าวกรองแห่งชาติ รองผู้อ�านวยการ
ส�านักงบประมาณ รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ รองเลขาธิการคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน และรองเลขาธิการส�านักงานทรัพยากรน�้าแห่งชาติ
   (๕) กระทรวงกลาโหม
     (๕.๑) ส�านักงานรัฐมนตร ีได้แก่ หัวหน้าส�านักงานรัฐมนตรี และจเรทหารทั่วไป
     (๕.๒) ส�านักงานปลดักระทรวง ได้แก่ รองปลดักระทรวง หวัหน้าส�านกัปลัดกระทรวง
หวัหน้าส�านกัตลุาการทหาร หวัหน้าอยัการทหาร เลขานกุารส�านกังานปลดักระทรวง ตลุาการพระธรรมนญู
หัวหน้าส�านักงาน ผู้อ�านวยการเจ้ากรม รองผู้อ�านวยการ และรองเจ้ากรม
     (๕.๓) กองบญัชาการกองทพัไทย ได้แก่ รองผู้บญัชาการทหารสงูสดุ เสนาธกิารทหาร
รองเสนาธิการทหาร เลขานกุารกองบญัชาการกองทัพไทย ผูบ้ญัชาการ ผูอ้�านวยการ เจ้ากรม จเรทหาร       
ปลัดบัญชีทหาร รองผู้บัญชาการ รองผู้อ�านวยการ รองเจ้ากรม รองจเรทหาร และรองปลัดบัญชีทหาร
     (๕.๔) กองทัพบก ได้แก่ รองผูบ้ญัชาการทหารบก ประธานคณะทีป่รกึษากองทพับก
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เสนาธิการทหารบก รองเสนาธิการทหารบก แม่ทัพภาค รองแม่ทัพภาค
แม่ทพัน้อย เลขานกุารกองทพับก ผู้บญัชาการ ผูอ้�านวยการ เจ้ากรม ปลดับญัชทีหารบก รองผูบ้ญัชาการ
รองผู้อ�านวยการ รองปลัดบัญชีทหารบกกรรมการ ผู้อ�านวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
(ประธานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย) และรองผู้อ�านวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบก
     (๕.๕) กองทพัเรอื ได้แก่ รองผูบ้ญัชาการทหารเรอื ประธานคณะทีป่รกึษากองทพัเรือ                 
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เสนาธิการทหารเรือ รองเสนาธิการทหารเรือ เลขานุการกองทัพเรือ                               
ผูบ้ญัชาการทพัเรอืภาค รองผู้บัญชาการทพัเรอืภาค ผูบ้ญัชาการ ผูอ้�านวยการ  เจ้ากรม ปลดับญัชทีหารเรอื
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รองผู้บัญชาการ รองผู้อ�านวยการ รองเจ้ากรม รองปลัดบัญชีทหารเรือ ผู้อ�านวยการการท่าอากาศยาน
อู่ตะเภา และผู้อ�านวยการการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ
     (๕.๖) กองทัพอากาศ ได้แก่ รองผู้บัญชาการทหารอากาศ ประธานคณะที่ปรึกษา
กองทัพอากาศ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เสนาธิการทหารอากาศ รองเสนาธิการทหารอากาศ
เลขานกุารกองทพัอากาศ ผูบ้ญัชาการ ผูอ้�านวยการ เจ้ากรม ปลดับญัชทีหารอากาศ รองผูบ้ญัชาการ
รองผูอ้�านวยการรองเจ้ากรม และรองปลัดบัญชีทหารอากาศ
     ทัง้น้ีผูม้หีน้าทีย่ืน่บญัชทีรัพย์สนิและหนีส้นิต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตาม (๕) ต้องเป็น
ข้าราชการทหารที่มียศระดับพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรีขึ้นไป เว้นแต่ต�าแหน่งกรรมการ
ผู้อ�านวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก รองผู้อ�านวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 
ผู้อ�านวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา และผู้อ�านวยการการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ ไม่ก�าหนดชั้นยศ 
   (๖) กระทรวงการคลัง ได้แก่ รองปลดักระทรวงการคลงั รองอธบิดกีรมธนารกัษ์ รองอธบิดี
กรมบัญชีกลาง รองอธิบดีกรมศุลกากร ผู้อ�านวยการส�านักงานศุลกากร ผู้อ�านวยการส�านักงาน
ศลุกากรภาค นายด่านศลุกากร รองอธบิดกีรมสรรพสามติ ผูอ้�านวยการส�านักงานสรรพสามติภาคสรรพ
สามิตพื้นที่ รองอธิบดีกรมสรรพากร สรรพากรภาค สรรพากรพื้นที่ รองผู้อ�านวยการส�านักงานคณะ
กรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รองผู้อ�านวยการส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ และรองผู้อ�านวยการ
ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง
   (๗) กระทรวงการต่างประเทศ ได้แก่ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รองอธบิดกีรมการ
กงสลุ  รองอธบิดกีรมความร่วมมอืระหว่างประเทศ  รองอธบิดกีรมพธิกีารทตู รองอธบิดกีรมยโุรป  รองอธบิดี
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  รองอธบิดกีรมสนธสิญัญาและกฎหมาย  รองอธบิดกีรมสารนเิทศ   รองอธิบดี
กรมองค์การระหว่างประเทศ รองอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ รองอธิบดีกรมอาเซียน รองอธิบดี
กรมเอเชียตะวันออก และรองอธิบดีกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกา
   (๘) กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ได้แก่ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 รองอธิบดีกรมพลศึกษา และรองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว
   (๙) กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ ได้แก่ รองปลดักระทรวงการพฒันา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ
รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และ
รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
   (๑๐) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ รองปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองอธบิดี
กรมการข้าว รองอธิบดีกรมชลประทาน รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รองอธิบดีกรมประมง
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน รองอธิบดี
กรมวิชาการเกษตร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ รองอธิบดี
กรมหม่อนไหม  รองเลขาธิการส�านกังานการปฏริปูท่ีดนิเพือ่เกษตรกรรม  รองเลขาธกิารส�านักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และรองเลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
   (๑๑) กระทรวงคมนาคม ได้แก่ รองปลดักระทรวงคมนาคม รองอธิบดีกรมเจ้าท่า รองอธิบดี
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กรมการขนส่งทางบก รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน รองอธิบดีกรมทางหลวง รองอธิบดีกรมทางหลวง
ชนบท และรองผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
   (๑๒) กระทรวงดจิิทลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม ได้แก่ รองปลัดกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจ
และสังคม รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา รองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และรองผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ
   (๑๓) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ รองปลัดกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
รองอธบิดกีรมทรพัยากรธรณ ีรองอธิบดกีรมทรพัยากรน�า้ รองอธิบดกีรมทรพัยากรน�า้บาดาล รองอธบิดี
กรมป่าไม้ รองอธบิดกีรมส่งเสรมิคณุภาพสิง่แวดล้อม รองอธบิดกีรมอทุยานแห่งชาตสิตัว์ป่าและพนัธุพ์ชื
และรองเลขาธิการส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   (๑๔) กระทรวงพลังงาน ได้แก่ รองปลัดกระทรวงพลังงาน                    
รองอธบิดกีรมเชือ้เพลงิธรรมชาต ิรองอธิบดกีรมธุรกิจพลงังาน รองอธิบดี
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และรองผู้อ�านวยการ
ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน
   (๑๕) กระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์
รองอธิบดกีรมการค้าต่างประเทศ  รองอธบิดกีรมการค้าภายใน  รองอธบิดกีรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ และรองผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
   (๑๖) กระทรวงมหาดไทย ได้แก่ รองปลดักระทรวงมหาดไทย รองอธบิดกีรมการปกครอง             
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน รองอธิบดีกรมที่ดินเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
สาขา รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและท้องถิ่นจังหวัด
   (๑๗) กระทรวงยุติธรรม ได้แก่ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ
รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รองอธิบดีกรมบังคับคดี รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ผู้อ�านวยการทัณฑสถาน ผู้บัญชาการเรือนจ�าพิเศษ ผู้บัญชาการ
เรือนจ�ากลาง ผู้บัญชาการเรือนจ�าจังหวัด รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ รองผู้อ�านวยการส�านักงาน
กิจการยตุธิรรม รองผู้อ�านวยการสถาบนันิตวิทิยาศาสตร์ และรองเลขาธกิารคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามยาเสพติด
   (๑๘) กระทรวงแรงงาน ได้แก่ รองปลัดกระทรวงแรงงาน รองอธิบดีกรมการจัดหางาน
รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และรองเลขาธิการ
ส�านักงานประกันสังคม
   (๑๙)  กระทรวงวฒันธรรม ได้แก่ รองปลดักระทรวงวฒันธรรม รองอธบิดกีรมการศาสนา
รองอธิบดกีรมศิลปากร รองอธิบดกีรมส่งเสรมิวฒันธรรม และรองผูอ้�านวยการส�านกังานศลิปวฒันธรรม
ร่วมสมัย
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   (๒๐) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ได้แก่ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และรองเลขาธิการส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
   (๒๑) กระทรวงศึกษาธกิาร ได้แก่ รองปลดักระทรวงศกึษาธกิาร รองเลขาธกิารส�านกังาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รองเลขาธิการ
สภาการศกึษา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  รองเลขาธกิารคณะกรรมการการอดุมศึกษา
และรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
   (๒๒) กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รองอธิบดกีรมการแพทย์
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รองอธิบดี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
รองอธิบดีกรมอนามัย และรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
   (๒๓) กระทรวงอุตสาหกรรม ได้แก่ รองปลดักระทรวงอตุสาหกรรม รองอธบิดีกรมโรงงาน
อตุสาหกรรม  รองอธบิดกีรมส่งเสริมอตุสาหกรรม  รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร่
รองเลขาธกิารคณะกรรมการอ้อยและน�า้ตาลทราย  รองเลขาธิการส�านักงานมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม
และรองผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
   (๒๔) ส่วนราชการไม่สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวง 
      (๒๔.๑) ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิได้แก่ รองผู้อ�านวยการ
      (๒๔.๒) ส�านกังานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอันเนือ่งมาจาก
พระราชด�าริ ได้แก่ รองเลขาธิการ
      (๒๔.๓) ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิได้แก่ รองเลขาธิการ
      (๒๔.๔) ส�านักงานราชบัณฑิตยสภา ได้แก่ รองเลขาธิการ
      (๒๔.๕) ส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิได้แก่ จเรต�ารวจแห่งชาต ิรองผูบ้ญัชาการต�ารวจ
แห่งชาต ิ รองจเรต�ารวจแห่งชาต ิ ผูช่้วยผูบ้ญัชาการต�ารวจแห่งชาติ จเรต�ารวจ (สบ๘) (หวัหน้าจเรต�ารวจ)
ผูบ้ญัชาการส�านกังานส่งก�าลงับ�ารงุ ผูบ้ญัชาการส�านักงานก�าลงัพล ผูบั้ญชาการส�านกังานกฎหมายและคดี
ผูบ้ญัชาการส�านกังานตรวจสอบภายใน ผู้บญัชาการต�ารวจปราบปรามยาเสพติด ผูบ้ญัชาการต�ารวจท่องเทีย่ว
ผู ้บัญชาการต�ารวจสันติบาล ผู ้บัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน ผู ้บัญชาการส�านักงานพิสูจน์
หลักฐานต�ารวจ ผู้บัญชาการส�านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร ผู้บัญชาการต�ารวจนครบาล 
ผูบ้ญัชาการต�ารวจสอบสวนกลาง  ผู้บญัชาการส�านักงานตรวจคนเข้าเมอืง  ผูบ้ญัชาการต�ารวจภธูรภาค
นายแพทย์ใหญ่ รองจเรต�ารวจ (สบ๗) รองผู้บัญชาการส�านักงานส่งก�าลังบ�ารุง รองผู้บัญชาการ
ส�านักงานก�าลังพล รองผู้บัญชาการส�านักงานกฎหมายและคดี รองผู้บัญชาการต�ารวจปราบปราม
ยาเสพติดรองผู้บัญชาการต�ารวจท่องเที่ยว รองผู้บัญชาการต�ารวจสันติบาล รองผู้บัญชาการต�ารวจ
ตระเวนชายแดน  รองผูบ้ญัชาการส�านกังานพสิจูน์หลกัฐานต�ารวจ  รองผูบ้ญัชาการส�านักงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร รองผู้บญัชาการต�ารวจสอบสวนกลาง รองผูบ้ญัชาการส�านักงานตรวจคนเข้าเมอืง
รองผูบ้ญัชาการต�ารวจภูธรภาค ผูบ้งัคบัการต�ารวจจราจร ผูบ้งัคบัการต�ารวจนครบาล ผูบ้งัคบัการสืบสวน
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สอบสวนกองบญัชาการต�ารวจนครบาล ผูบ้งัคบัการสายตรวจและปฏบิตักิารพเิศษ ผูบ้งัคบัการปราบปราม
ผูบ้งัคับการต�ารวจทางหลวง ผูบ้งัคบัการต�ารวจรถไฟ ผูบ้งัคับการต�ารวจท่องเทีย่ว ผูบั้งคบัการต�ารวจน�้า
ผูบ้งัคบัการปราบปรามการกระท�าความผดิเกีย่วกบัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม  ผูบ้งัคบัการปราบปราม
การกระท�าความผดิเก่ียวกบัการค้ามนษุย์  ผูบ้งัคบัการป้องกันปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ
ผู้บังคับการปราบปรามการกระท�าความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคผู ้บังคับการปราบปราม
การกระท�าความผดิเกีย่วกบัอาชญากรรมทางเทคโนโลย ีผูบ้งัคบัการตรวจคนเข้าเมอืง ผูบ้งัคบัการสบืสวน
สอบสวนส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนต�ารวจภูธรภาค ผู้บังคับการต�ารวจ
ภธูรจังหวัด ผูบ้งัคบัการกองพลาธิการ ผูบ้งัคับการกองโยธาธกิาร ผูบ้งัคบัการกองสรรพาวุธ ผูบ้งัคับการ
กองทะเบียนพล ผู้บังคับการกองสวัสดิการผู้บังคับการกองคดีอาญา ผู้บังคับการต�ารวจปราบปราม
ยาเสพติดผู้บังคับการข่าวกรองยาเสพติด ผู้บังคับการสกัดกั้นการล�าเลยีงยาเสพตดิ ผูบ้งัคบัการต�ารวจ
สนัตบิาลผูบ้งัคบัการต�ารวจตระเวนชายแดนภาค และผูบ้งัคับการต�ารวจสื่อสาร
      (๒๔.๖) ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้แก่ ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ และกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประธานกรรมการและ
กรรมการธรุกรรม รองเลขาธกิาร และผูอ้�านวยการกองก�ากบัและตรวจสอบ ผูอ้�านวยการกองข่าวกรอง
ทางการเงนิ ผูอ้�านวยการกองคด ีผูอ้�านวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ ผู้อ�านวยการกองบริหาร
จัดการทรัพย์สิน และผู้อ�านวยการกองกฎหมาย
      (๒๔.๗)  ส�านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครฐั ได้แก่
รองเลขาธิการ ผู้อ�านวยการกองอ�านวยการต่อต้านการทุจริต ผู้อ�านวยการกองปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ และผู้อ�านวยการส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต
      (๒๔.๘) ศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต ้ได้แก่ รองเลขาธิการ
   (๒๕) สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดของรัฐและในก�ากับของรัฐ ได้แก่ รองอธิการบดี                                  
รองเลขาธิการต�าแหน่งเทียบเท่า รองอธิการบดี และรองเลขาธิการที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น
   (๒๖) ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้แก่ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และ
กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย และรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
   (๒๗) ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ ประธาน
กรรมการและกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์  และรองเลขาธกิารส�านกังานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
   (๒๘) ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้แก่
ประธานกรรมการและกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และรองเลขาธิการ
คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
   (๒๙)  ส�านักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียงกจิการโทรทัศน์และกจิการโทรคมนาคม
แห่งชาต ิ ได้แก่ รองเลขาธกิารส�านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีงกิจการโทรทศัน์และกจิการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ
   (๓๐) ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน ได้แก่ รองเลขาธิการส�านักงาน
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คณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน
   (๓๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
       (๓๑.๑) กรุงเทพมหานคร ได้แก่ รองปลัดกรุงเทพมหานคร หัวหน้าส�านักงาน                  
คณะกรรมการข้าราชการกรงุเทพมหานคร  ผูอ้�านวยการส�านักยทุธศาสตร์และประเมนิผล  ผูอ้�านวยการ
ส�านกัการแพทย์ ผูอ้�านวยการส�านกัอนามยั ผูอ้�านวยการส�านักการศกึษา ผูอ้�านวยการส�านักการโยธา 
ผูอ้�านวยการส�านกัการระบายน�า้ ผูอ้�านวยการส�านักสิง่แวดล้อม ผูอ้�านวยการส�านักวฒันธรรมกีฬาและ
การท่องเที่ยว ผู้อ�านวยการส�านักการคลัง ผู้อ�านวยการส�านักเทศกิจ ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาสังคม
ผู้อ�านวยการส�านักการจราจรและขนส่ง ผู้อ�านวยการส�านักผังเมือง ผู้อ�านวยการส�านักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร และผู้อ�านวยการเขต
      (๓๑.๒) เมืองพัทยา ได้แก่ ปลัดเมืองพัทยา รองปลัดเมืองพัทยาหัวหน้าส�านักปลัด
เมืองพทัยา  ผู้อ�านวยการส�านกัการศกึษา  ผูอ้�านวยการส�านกัการสาธารณสขุ  ผูอ้�านวยการส�านักสิง่แวดล้อม
ผูอ้�านวยการส�านักส่งเสริมการท่องเทีย่ว ผูอ้�านวยการส�านกัการช่าง ผูอ้�านวยการส�านกัการช่างสขุาภบิาล
ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาสังคม ผู้อ�านวยการส�านักยุทธศาสตร์และงบประมาณ และผู้อ�านวยการ
ส�านกัการคลัง
      (๓๑.๓)  องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง) และผู้อ�านวยการส�านักช่าง (นักบริหารงานช่างระดับสูง)
       (๓๑.๔) เทศบาลนคร ได้แก่ ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง) และ
ผู้อ�านวยการส�านักช่าง (นักบริหารงานช่างระดับสูง)
       (๓๑.๕) เทศบาลเมือง ได้แก่ ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง) และ
ผู้อ�านวยการส�านักช่าง (นักบริหารงานช่างระดับสูง)
       (๓๑.๖) เทศบาลต�าบล ได้แก่ ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง) และ
ผู้อ�านวยการส�านักช่าง (นักบริหารงานช่างระดับสูง)
 ๒.๔ เจ้าหน้าที่ของรัฐนอกเหนือจากบุคคลตามมาตรา ๔๒ มาตรา ๑๐๓ และมาตรา ๑๘๘
ซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ
ทีต่นสังกดัอยู ่ทัง้นี ้ตามทีก่�าหนดในพระราชกฤษฎกีา แต่ไม่ใช้บงัคบักบัเจ้าหน้าท่ีของรฐัทีม่ไิด้มเีงนิเดอืน
และต�าแหน่งประจ�า ตามมาตรา ๑๓๐
 ๒.๕ เจ้าหน้าทีส่�านกังาน ป.ป.ช. ตัง้แต่ระดบัผูอ้�านวยการกองขึน้ไป ผูช่้วยพนกังานไต่สวน
พนักงานไต่สวน หัวหน้าพนักงานไต่สวน และพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีต�าแหน่งและหน้าที่เกี่ยวกับ
การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ซึ่งจะต้องย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งทรัพย์สินที่มอบหมายให้อยู่ในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่น
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.ตามมาตรา ๑๕๘
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๓. ก�ำหนดเวลำที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

 พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๔๒ มาตรา ๑๓๐ และมาตรา ๑๕๘ ได้ก�าหนดระยะเวลาในการย่ืนบญัชทีรพัย์สนิ
และหนี้สินของบุคคลต่าง ๆ แบ่งแยกออกเป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้
 กลุ่มที่ ๑ กรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๔๒ และผู้มีหน้าท่ีย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
ตามมาตรา ๑๐๒ (๑)  (๒) (๓) และ (๙) ซึง่ได้แก่ ตลุาการศาลรฐัธรรมนูญผูด้�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระ
และผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถ่ินตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�าหนด ให้ยื่นเมื่อเข้ารับต�าแหน่งและเมื่อพ้นจากต�าแหน่ง
 กลุม่ที ่๒ ผูม้หีน้าทีย่ืน่บัญชทีรพัย์สนิและหนีส้นิตามมาตรา มาตรา ๑๐๒ (๔) (๕) (๖) (๗) (๘)
ซึ่งได้แก่ ข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมซึ่งด�ารง
ต�าแหน่งตั้งแต่อธิบดีผู้พิพากษาข้ึนไป ข้าราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพจิารณาคดีปกครองซึง่ด�ารงต�าแหน่งตัง้แต่อธบิดศีาลปกครองชัน้ต้นข้ึนไป ข้าราชการ
อัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการซึ่งด�ารงต�าแหน่งต้ังแต่อธิบดีอัยการข้ึนไป
ผูด้�ารงต�าแหน่งระดบัสูง ต�าแหน่งอืน่ตามทีก่ฎหมายอืน่ก�าหนดให้มหีน้าทีย่ืน่บญัชทีรพัย์สนิและหนีส้นิ
และเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๓ ให้ยื่นเมื่อเข้ารับ
ต�าแหน่งและเมื่อพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐและทุก ๓ ปีตลอดเวลาที่ยังด�ารงต�าแหน่ง
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 ส�าหรับหลักเกณฑ์ ระยะเวลา การขยายระยะเวลา วิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินและ                  
หลกัฐานประกอบของบคุคลกลุ่มที ่๑ และบคุคลกลุม่ที ่๒ ให้เป็นไปตามทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�าหนด ๓

 กลุม่ที ่๓ เจ้าหน้าท่ีของรฐันอกเหนอืจากบคุคลตามมาตรา ๔๒ มาตรา ๑๐๓ และมาตรา ๑๔๘
ตามมาตรา ๑๓๐ให้ยื่นตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในพระราชกฤษฎีกา
 กลุม่ที ่๔ เจ้าหน้าทีส่�านกังาน ป.ป.ช. ตัง้แต่ระดบัผูอ้�านวยการกองขึน้ไป ผูช่้วยพนกังานไต่สวน 
พนักงานไต่สวน หัวหน้าพนักงานไต่สวน และพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีต�าแหน่งและหน้าทีเ่กีย่วกบั
การตรวจสอบทรัพย์สินและหนีสิ้น ตามมาตรา ๑๕๘ ให้ย่ืนตามระเบยีบท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�าหนด ๔ 
 ทั้งนี้ ในกรณีบุคคลกลุ่มที่ ๑ ถ้าพ้นจากต�าแหน่งและได้รับแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งเดิม
หรือต�าแหน่งใหม่ภายใน ๑ เดือน ผู้น้ันไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินกรณีพ้นจากต�าแหน่ง
และกรณีเข้าด�ารงต�าแหน่งใหม่ แต่ไม่ต้องห้ามทีผู่น้ั้นจะยืน่เพือ่เป็นหลกัฐาน และในกรณบีคุคลกลุม่ที ่๑ 
และบคุคลกลุ่มที ่๒ ถ้าเจ้าพนกังานของรฐัผูใ้ดได้รบัแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งอืน่ใดทีม่หีน้าทีต้่องยืน่บญัชี

 ๓ โปรดดู ประกาศคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแห่งชาต ิเรือ่ง หลักเกณฑ์และวธิกีารย่ืนบญัชี
ทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. พ.ศ. ๒๕๖๑.
 ๔ โปรดดู ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการยื่นบัญชี การตรวจสอบ
ทรพัย์สนิและหนีส้นิของพนกังานเจ้าหน้าทีต่ามมาตรา ๑๕๘ และการด�าเนนิคดทีีเ่กีย่วข้องกบัการยืน่บญัช ีพ.ศ. ๒๕๖๑.
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ทรัพย์สนิและหนีส้นิด้วย เจ้าพนกังานของรฐัผู้น้ันไม่ต้องยืน่บัญชทีรพัย์สนิและหน้ีสินใหม่ แต่ไม่ต้องห้าม
ที่ผู้นั้นจะยื่นเพื่อเป็นหลักฐานเช่นเดียวกัน
 ข้อสังเกต
 ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ไม่ได้บัญญัติ
ถึงกรณีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเมื่อพ้นจากต�าแหน่งมาแล้วครบหนึ่งปี และกรณีการยื่นบัญชี
ทรัพย์สินและหนี้สินของทายาทหรือผู้จัดการหากผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินตายด้วย                       
ดังนั้น ตามกฎหมายใหม่ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินจึงไม่มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและ
หนีส้นิเม่ือพ้นจากต�าแหน่งมาแล้วครบหน่ึงปี รวมทัง้หากผูม้หีน้าทีย่ื่นบญัชทีรพัย์สนิและหน้ีสินซ่ึงได้ยืน่
บญัชทีรัพย์สินและหนีสิ้นไว้แล้วตายในระหว่างด�ารงต�าแหน่งหรอืตายก่อนยืน่บญัชทีรพัย์สนิและหนีส้นิ
หลังจากพ้นจากต�าแหน่ง ทายาทหรือผู้จัดการมรดกจึงไม่มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
ตามกฎหมายอีกต่อไป

๔. บทสรุป
 เมือ่พจิารณาแล้วจะเหน็ได้ว่าพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ก�าหนดต�าแหน่งที่ส�าคัญไว้เป็นเกณฑ์ขั้นต�่าเพื่อให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก�าหนดให้ผู้ด�ารงต�าแหน่งดังกล่าวมีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
โดยสามารถแบ่งผู้ที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินไว้ ๕ ประเภท คือ
 (๑) กรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งทรัพย์สินที่มอบหมายให้อยู่ในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่น
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมต่อประธานวุฒิสภาตามมาตรา ๔๒
 (๒) ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา ๑๐๒ อันได้แก่ผู้ด�ารงต�าแหน่ง
ทางการเมอืง ตลุาการศาลรฐัธรรมนูญ ผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระ ข้าราชการตลุาการตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมซึ่งด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่อธิบดีผู้พิพากษาขึ้นไป
ข้าราชการตลุาการศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตัง้ศาลปกครองและวิธีพจิารณาคดปีกครอง
ซึ่งด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นขึ้นไป ข้าราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายอัยการซึ่งด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่อธิบดีอัยการขึ้นไป ผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับสูง ต�าแหน่งอื่น
ตามทีก่ฎหมายอืน่ก�าหนดให้มหีน้าทีย่ืน่บญัชทีรพัย์สินและหน้ีสนิ ผูบ้รหิารท้องถิน่ รองผูบ้รหิารท้องถิน่
ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�าหนด ซึ่งจะต้องยื่นบัญชี
ทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
 (๓) เจ้าพนักงานของรฐัซ่ึงจะต้องยืน่บญัชทีรพัย์สนิและหนีส้นิ ตามมาตรา ๑๐๓ ซึง่จะต้องยื่น
บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
 (๔) เจ้าหน้าทีข่องรฐันอกเหนอืจากบคุคลตามมาตรา ๔๒ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๘๘ ซึง่จะต้อง
ยืน่บญัชีทรพัย์สินและหนีสิ้นต่อหวัหน้าส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานของรฐัท่ีตนสงักดัอยู่ 
ทัง้นี ้ ตามทีก่�าหนดในพระราชกฤษฎกีา แต่ไม่ใช้บงัคับกับเจ้าหน้าทีข่องรฐัทีม่ไิด้มเีงนิเดือนและต�าแหน่ง
ประจ�า ตามมาตรา ๑๓๐
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 (๕) เจ้าหน้าที่ส�านักงาน ป.ป.ช. ตั้งแต่ระดับผู้อ�านวยการกองขึ้นไป ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน 
พนักงานไต่สวน หัวหน้าพนักงานไต่สวน และพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีต�าแหน่งและหน้าที่เกี่ยวกับ
การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ซึ่งจะต้องย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งทรัพย์สินที่มอบหมายให้อยู่ในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่น 
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๑๕๘
 ทั้งนี้ กฎหมายได้ก�าหนดระยะเวลาในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของบุคคลต่าง ๆ
โดยแบ่งแยกออกเป็น ๔ กลุ่ม คือ
 กลุ ่มที่ ๑ กรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๔๒ และผู ้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
ตามมาตรา ๑๐๒ (๑)  (๒) (๓) และ (๙) ให้ยื่นเมื่อเข้ารับต�าแหน่งและเมื่อพ้นจากต�าแหน่ง
 กลุม่ที ่๒ ผูม้หีน้าทีย่ืน่บญัชทีรัพย์สนิและหนีส้นิตามมาตรา มาตรา ๑๐๒ (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘)
และเจ้าพนกังานของรฐัซึง่จะต้องยืน่บญัชทีรพัย์สนิและหนีส้นิตามมาตรา ๑๐๓ ให้ยืน่เมือ่เข้ารบัต�าแหน่ง
และเม่ือพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าทีข่องรฐั และทุก ๓ ปีตลอดเวลาทียั่งด�ารงต�าแหน่งเป็นเจ้าหน้าทีข่องรัฐ 
 กลุม่ที ่๓ เจ้าหน้าทีข่องรฐันอกเหนอืจากบุคคลตามมาตรา ๔๒ มาตรา ๑๐๓ และมาตรา ๑๔๘ 
ตามมาตรา ๑๓๐ ให้ยื่นตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในพระราชกฤษฎีกา
 กลุม่ที ่๔ เจ้าหน้าทีส่�านกังาน ป.ป.ช. ตัง้แต่ระดบัผูอ้�านวยการกองขึน้ไป ผูช่้วยพนักงานไต่สวน 
พนักงานไต่สวน หัวหน้าพนักงานไต่สวน และพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีต�าแหน่งและหน้าที่เก่ียวกับ                    
การตรวจสอบทรพัย์สนิและหนีส้นิ ตามมาตรา ๑๕๘ ให้ยืน่ตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�าหนด 
 ส�าหรบับทความอันเกีย่วกบัการยืน่บญัชทีรพัย์สนิและหน้ีสนิตอนต่อไปน้ัน ผูเ้ขียนจะได้น�าเสนอ
ในหัวข้อเรื่อง “คดีเกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน” ซึ่งจะกล่าวถึงการตรวจสอบและ                
บญัชทีรัพย์สินและหน้ีสินในชัน้ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และการด�าเนนิคดเีกีย่วกบัการยืน่บญัชี
ทรัพย์สินและหนี้สินในชั้นศาล ซึ่งท่านผู้อ่านสามารถติดตามได้ในวารสาร “จุลนิติ” ฉบับหน้า 
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“The secret of success in life is

to be ready for your opportunity when it comes.”

เบนจ�มิน ดิสร�เอลี 

(อดีตน�ยกรัฐมนตรีแห่งสหร�ชอ�ณ�จักร)

Benjamin Disraeli

“คว�มลับของคว�มสำ�เร็จคือเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอ

สำ�หรับโอก�สที่ม�ถึง”
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การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

นางสาวอวิการัตน์  นิยมไทย
นิติกร สำ นักกฎหมาย

บทน�ำ
ตามที่คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันได้มีมติเมื่อวันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ อนุมัติหลักการ 

แห่งร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... ก�าหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยคู่ชีวิตเพื่อรองรับสิทธิและหน้าที ่
ในการเป็นคูชี่วิต เพือ่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบนัทีก่ลุม่บคุคลทีม่คีวามหลากหลายทางเพศ 
ได้ใช้ชีวิตร่วมกันดั่งครอบครัวทั่วไปแต่กลับไม่มีกฎหมายรองรับสิทธิและหน้าที่ในการเป็นคู่ชีวิต ทั้งนี้  
เพราะการจดทะเบยีนสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ มาตรา ๑๔๔๘๑ น้ัน กฎหมายได้ระบ ุ
ว่าจะต้องเป็นการสมรสระหว่างชายและหญิงเท่านั้น อันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมด้วยเหตุ 
แห่งเพศ ซึง่ขดักบัหลักความเสมอภาคตามรฐัธรรมนูญ หลกัการสทิธมินุษยชน และข้อเทจ็จรงิทีป่รากฏ 
ในสังคมปัจจุบัน ซ่ึงการบัญญัติให้มีกฎหมายรองรับสิทธิในการสร้างครอบครัวของบุคคลที่ม ี
ความหลากหลายทางเพศจะเป็นการช่วยยกระดับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้มีความครอบคลุม  
และสอดคล้องกับสภาวการณ์ของสังคมในปัจจุบันที่เปิดกว้างและยอมรับบุคคลที่มีความหลากหลาย 
ทางเพศมากขึ้น 

ส�าหรบัแนวคิดเกีย่วกบัการจดทะเบยีนคูช่วิีตตามร่างพระราชบัญญติัฉบบัน้ี ได้รบัแนวคดิมาจาก
กฎหมายของประเทศอังกฤษและฝรัง่เศส โดยเป็นรปูแบบการยอมรบัสถานะความสมัพนัธ์ในครอบครวั
ของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปก่อนที่จะพัฒนาไปสู่การอนุญาตให้
บุคคลที่มีเพศเดียวกันจดทะเบียนสมรสได้ 

อย่างไรก็ดี หลักการของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังคงเป็นเรื่องใหม่ส�าหรับสังคมไทยซ่ึงอาจ
ท�าให้ยงัขาดความรูเ้ข้าใจในหลกักฎหมาย ในขณะทีก่ฎหมายของบางประเทศได้มกีารเริม่รบัรองสถานะ
ความสัมพันธ์ในครอบครัวของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศอย่างกว้างขวางขึ้น แต่ก็มีกฎหมาย
ของบางประเทศอีกเช่นกันที่ยังคงมีบทลงโทษต่อพฤติกรรมรักร่วมเพศอย่างรุนแรง ดังนั้น เพื่อให้เกิด

ร่ำงพระรำชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... 
ตอนที่ ๑ แนวคิดเกี่ยวกับกฎหมำยคู่ชีวิต

  ๑ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ มาตรา ๑๔๔๘ 
  “มาตรา ๑๔๔๘ การสมรสจะท�าได้ต่อเม่ือชายและหญงิมีอายสุบิเจด็ปีบริบูรณ์แล้ว แต่ในกรณท่ีีมีเหตุอันสมควร ศาลอาจอนญุาตให้
ท�าการสมรสก่อนนัน้ได้”.
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ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... ตอนท่ี ๑ แนวคิดเก่ียวกับกฎหมายคู่ชีวิต

ความรูค้วามเข้าใจในหลกัการของกฎหมายดงักล่าว คอลมัน์ การปฏริปูกฎหมาย : LAW REFORM จงึขอ 
น�าเสนอบทความเรือ่ง “ร่างพระราชบญัญตัคู่ิชีวติ พ.ศ. .... ตอนที ่๑ แนวคดิเกีย่วกับกฎหมายคูช่วีติ” ดังน้ี

๑. แนวคิดเกี่ยวกับกฎหมำยคู่ชีวิต๒
 

 ความหมายของค�าว่า “คู่ชีวิต” (Civil Partner หรือ Civil Union) นั้นเป็นสถานภาพ
ทางกฎหมายซึ่งก่อให้เกิดความสัมพันธ์ตามกฎหมายครอบครัวส�าหรับรูปแบบความสัมพันธ์ 
อย่างถาวรระหว่างบคุคลทีมี่เพศเดยีวกนั ซึง่ก่อให้เกดิสทิธแิละหน้าท่ีเสมอืนคู่สมรส แต่การแต่งงาน
ตามพธิทีางศาสนาในโบสถ์และสถานภาพสมรส (Marriage) นัน้ถกูสงวนไว้ส�าหรบัคูร่กัชายหญงิ เนือ่งจาก
การสมรสโดยสภาพแล้วเป็นการสถาปนาความสมัพนัธ์ชัว่ชวิีตระหว่างผูช้ายกับผูห้ญงิโดยเฉพาะเท่านัน้๓ 

 ส�าหรับแนวคิดในเชิงพัฒนาการของกฎหมายคู่ชีวิตน้ันอาจกล่าวได้ว่าในอดีตพฤติกรรม 
รกัร่วมเพศถอืเป็นส่ิงทีผิ่ดและไม่ได้รับการยอมรบัจากสงัคม โดยการรกัร่วมเพศถกูก�าหนดให้เป็นความผดิ 
ในทางกฎหมายหรอืแม้จะไม่เป็นความผดิในทางกฎหมายแต่กไ็ม่มกีฎหมายรองรบัเพศวถิใีนรปูแบบนีเ้อาไว้  
ท�าให้กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศไม่ได้รับการรับรองสถานะและไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ใด   
จากรฐัเลย จนกระทัง่ในปลายศตวรรษที ่ ๒๐ จึงได้มคีวามเปลีย่นแปลงในทางกฎหมายอย่างกว้างขวาง  
มีการรบัรองสถานะในการใช้ชวีติคูร่่วมกนัของบคุคลทีม่คีวามหลากหลายทางเพศมากข้ึนในหลายประเทศ 
อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกหลายประเทศท่ีก�าหนดบทลงโทษต่อพฤติกรรมรักร่วมเพศไว้อย่างรุนแรงและ 
บางประเทศมีโทษถึงประหารชีวิต เนื่องจากเหตุผลทางวัฒนธรรม ศาสนา ความเชื่อ ดังนั้น พัฒนาการ
ของแนวคิดในการรับรองสถานะของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ จึงอาจแบ่งออกได้เป็น 
สามแนวคิด กล่าวคือ

  ๑.๑ พฤติกรรมรักร่วมเพศผิดกฎหมาย
  ในอดีตนั้นกฎหมายของประเทศแถบตะวันตกได้ก�าหนดให้พฤติกรรมรักร่วมเพศ 

เป็นการกระท�าทีผิ่ดกฎหมายและก�าหนดบทลงโทษเอาไว้ ซึง่แนวคดิน้ีเก่ียวข้องกับความเชือ่ทางศาสนา 
ทีม่มีาอย่างยาวนาน โดยพฤตกิรรมรกัร่วมเพศทีจ่ะเป็นความผดิมเีพยีงความสมัพนัธ์ระหว่างชายกับชาย 
เท่านั้น ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างหญิงกับหญิงด้วยกันไม่เคยถูกก�าหนดให้เป็นความผิดมาก่อน  
และบทลงโทษต่อการกระท�าความผดิดงักล่าวมกัจะปรากฏในรปูแบบทีร่นุแรง ไม่ว่าจะเป็นการประหารชวิีต 
การฝังหรอืการเผาบคุคลทีก่ระท�าความผดิ ซึง่แนวคดิทีม่อิีทธพิลต่อการก�าหนดบทลงโทษแก่บคุคลทีม่ี
พฤติกรรมรักร่วมเพศคือแนวคิดทางศาสนา เพราะถือเป็นการกระท�าที่ขัดต่อพระประสงค์ของพระเจ้า 
พฤติกรรมรักร่วมเพศจึงเป็นความผิดบาปร้ายแรง และแนวคิดทางศาสนาที่มีต่อบุคคลที่มีพฤติกรรม 
รกัร่วมเพศนีไ้ด้ส่งผลให้ประเทศต่าง ๆ  ในทวีปยโุรปต่างพากันบญัญตัใิห้การกระท�าดงักล่าวเป็นความผดิ 

  ๒ณัฐวุฒิ  ชัยสายัณห์, “กฎหมายรบัรองสถานะในการใช้ชวีติคูร่่วมกนัของกลุม่คนทีมี่เพศวถิแีบบรกัเพศเดียวกนั” วิทยานิพนธ์
หลักสูตรนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๘, หน้า ๒๐๐ – ๒๐๗.
 ๓ฉัตรชัย เอมราช, “ความไม่เสมอภาคในการบันทึกทางทะเบียนเป็นคู่ชีวิตตามร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต 
พ.ศ. ....” วิทยานิพนธ์หลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๗, หน้า ๑๔ - ๑๕.
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ที่ต้องได้รับการลงโทษและเป็นการลงโทษที่รุนแรง เช่น ในสมัยของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ ๑ ผู้กระท�า
ความผิดจะถูกฝังทั้งเป็น และในสมัยพระเจ้าเฮนรีที่ ๘ ได้มีการตรากฎหมายลายลักษณ์อักษรก�าหนด
ให้ผู้กระท�าความต้องรับโทษประหารชีวิต นอกจากนี้ ในยุคล่าอาณานิคมแนวคิดนี้ยังได้ขยายไป 
สู่ดินแดนต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้อ�านาจบังคับอีกด้วย 

 ๑.๒ พฤติกรรมรักร่วมเพศไม่ผิดกฎหมาย
  ความเปล่ียนแปลงทางแนวคดิของกฎหมายทีเ่กีย่วกบับคุคลทีม่พีฤตกิรรมรกัร่วมเพศ 

เกิดขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ ๒๐ โดยเกิดความเปลี่ยนแปลงของกฎหมายจากเดิมที่ก�าหนดให้ 
การร่วมประเวณีกบัเพศเดียวกนัเป็นความผดิในทางอาญาและมบีทลงโทษอย่างรนุแรง ไปสูก่ารก�าหนด
ให้การกระท�าดังกล่าวไม่เป็นความผิดและไม่ต้องรับการลงโทษอีกต่อไป ด้วยเหตุผลท่ีในช่วงเวลานั้น
บทบาทในทางการเมอืงของศาสนจักรเริม่ลดน้อยถอยลง เปิดทางให้แนวคดิแบบเสรนิียมเข้ามามีอทิธพิล 
เพิ่มมากขึ้น และแนวคิดแบบเสรีนิยมน้ีเห็นว่ารัฐควรมีบทบาทอย่างจ�ากัดเฉพาะในเรื่องการรักษา 
ความปลอดภยัในชวีติ และกฎหมายควรบญัญตัขึิน้โดยมจุีดมุง่หมายเพือ่คุม้ครองประชาชนให้ด�ารงชวีติ
อยูร่่วมกนัอย่างสงบสขุ การกระท�าใดทีเ่ป็นเรือ่งของศลีธรรมและมไิด้ส่งผลกระทบถงึผูอ้ืน่โดยตรงย่อม
ไม่ใช่หน้าทีข่องกฎหมายท่ีจะเข้าไปเก่ียวข้อง บคุคลควรมอี�านาจในการตดัสนิใจเลอืกในสิง่ทีเ่หน็ว่าเป็น
ประโยชน์กบัตนเองมากทีส่ดุ ดงันัน้ การก�าหนดให้พฤติกรรมรกัร่วมเพศเป็นความผดิย่อมเป็นการกระท�า 
ทีไ่ม่เหมาะสมเนือ่งจากเป็นการก้าวก่ายในพืน้ทีข่องความรูส้กึทีปั่จเจกบคุคลควรมอี�านาจในการตดัสนิใจ 
ด้วยตนเอง และความเปล่ียนแปลงดงักล่าวได้เกิดขึน้ในหลายมติ ิเช่น ในปี ค.ศ. ๑๙๕๗ ประเทศองักฤษ 
ได้พยายามที่จะปรับปรุงแก้ไขกฎหมายด้วยการตั้งคณะกรรมการข้ึนชุดหนึ่ง (Committee on 
Homosexual Offences and Prostitution) ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ได้เสนอรายงานที่เรียกว่า 
“Wolfenden Report” เพือ่ยนืยนัว่าเป้าหมายของกฎหมายอาญามวัีตถปุระสงค์เพือ่รกัษาความสงบสขุ 
ของสาธารณะ ปกป้องประชาชนจากการถกูละเมิดและท�าอันตรายหรอืการแสวงหาประโยชน์โดยมชิอบ 
จากบุคคลอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนที่มีความบอบบางในการตัดสินใจ ดังน้ัน การกระท�า 
ที่เป็นความผิดต่อศีลธรรมแต่ไม่ได้มีผลกระทบไปยังบุคคลอ่ืน เช่น พฤติกรรมรักร่วมเพศ เป็นต้น 
จึงต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของความรู้สึกผิดชอบชั่วดีจึงไม่ใช่หน้าที่ของกฎหมาย 
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 ๑.๓ พฤติกรรมรักร่วมเพศชอบด้วยกฎหมาย
  ในช่วงปลายศตวรรษท่ี ๒๐ แนวคิดทีว่่าพฤตกิรรมรกัร่วมเพศเป็นสิง่ทีช่อบด้วยกฎหมาย 

ได้เกดิมขีึน้ทัง้ในส่วนของข้อตกลงและความร่วมมอืระหว่างประเทศ เช่น กตกิาระหว่างประเทศว่าด้วย
สทิธพิลเมืองและสิทธิทางการเมือง หลกัการยอร์กยากาตา อนัน�าไปสูก่ารแก้ไขเพิม่เตมิกฎหมายภายใน
ให้มีการจดทะเบียนคู่ชีวิต โดยประเทศที่มีกฎหมายรับรองถือว่าการยอมรับสถานะในการใช้ชีวิตคู ่
ของกลุ่มคนรักร่วมเพศเป็นสิทธิมนุษยชนอย่างหนึ่ง และรัฐต้องปฏิบัติตามหลักการของปฏิญญาสากล
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน๔ รวมถึงสิทธิที่เท่าเทียมของความเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะชายหรือหญิงอีกด้วย 

๒. กฎหมำยคู่ชีวิตของต่ำงประเทศ
 กฎหมายคู่ชีวิตเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศเดนมาร์กเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๘๙ ต่อมาแนวคิด

ในการบัญญัติกฎหมายรองรับสิทธิและหน้าที่ในการเป็นคู่ชีวิตจึงเผยแพร่ไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก  
โดยกฎหมายคู่ชีวิตที่ได้รับความสนใจทั้งในด้านหลักกฎหมายและพัฒนาการทางกฎหมายและได้รับ
การน�าไปใช้ในการยกร่างกฎหมายคูช่วิีตในประเทศอืน่ ๆ  ได้แก่ กฎหมายของประเทศองักฤษและฝรัง่เศส 
ซึ่งกฎหมายดังกล่าวมีหลักการ ดังนี้

 ๒.๑ กฎหมายของประเทศอังกฤษ๕   
  การจดทะเบยีนคูช่วีติในประเทศอังกฤษเป็นไปตามกฎหมาย Civil Partnership Act 

๒๐๐๔ กฎหมายดังกล่าวเป็นความคิดริเริ่มของรัฐสภาอังกฤษโดยค�าแนะน�าของลอร์ด เลสเตอร์  
สมาชิกสภาขุนนาง เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมความเสมอภาคแก่ครอบครัวของคนรักร่วมเพศ
ให้มีสิทธิหน้าที่ในครอบครัวไม่แตกต่างจากครอบครัวของคู่สมรส โดย Civil Partnership Act ๒๐๐๔ 
มีหลักการคือ

   (๑) เงื่อนไขของกฎหมาย
   - บุคคลทั้งสองต้องมีเพศเดียวกัน 
    - ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงต้องไม่อยูใ่นสถานภาพสมรสหรอืสถานภาพคูช่วีติกบับคุคลอืน่
    - บุคคลทั้งสองฝ่ายต้องมีอายุไม่น้อยกว่า ๑๖ ปี และเฉพาะบุคคลซึ่งมีอาย ุ

ต�า่กว่า ๑๘ ปี การบนัทกึทางทะเบยีนเป็นคูช่วิีตตาม Civil Partnership Act ๒๐๐๔ ในประเทศองักฤษ
แคว้นเวลส์และไอร์แลนด์เหนอืต้องได้รับความยนิยอมจากบดิามารดาหรอืผูป้กครองเสียก่อน แต่หากเป็น 
สกอตแลนด์บุคคลมีอายุตั้งแต่ ๑๖ ปีขึ้นไป สามารถบันทึกทางทะเบียนเป็นคู่ชีวิตได้โดยไม่ต้องได้รับ 
ความยินยอมจากบิดามารดาก่อน

 ๔ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเป็นข้อตกลงของสหประชาชาติท่ีได้ก�าหนดขึ้นเพื่อให้ประเทศสมาชิก
ได้ใช้เป็นแนวทางในการคุ้มครองดูแลสิทธิและเสรีภาพของพลเมืองประเทศของตน ซึ่งมีวัตถุประสงค์และหลักการทั่วไปเกี่ยวกับ
มาตรการด้านสิทธิมนุษยชน แต่ไม่มีพันธะผูกพันในแง่ของกฎหมายระหว่างประเทศ ประกอบด้วย การรับรองสิทธิมนุษยชนในด้าน
ต่าง ๆ จ�านวน ๓๐ ข้อ แบ่งออกเป็นสิทธิมนุษยชนเบื้องต้น สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม หน้าที่ความรับผิดชอบของทุกคนต่อระเบียบสังคม และการรับรองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพพื้นฐานระหว่างประเทศ  
โดยปฏิญญาฉบับน้ีได้ก�าหนดสิทธิต่าง ๆ  ที่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานให้มีลักษณะที่เป็นสิทธิมนุษยชนไว้มากมายซึ่งรวมไปถึงสิทธิในการ 
สมรสและสิทธิในการก่อตั้งครอบครัวด้วย.
 ๕ฉัตรชัย  เอมราช, เรื่องเดิม, หน้า ๕๐ – ๖๕.
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    - บคุคลทัง้สองฝ่ายต้องไม่เป็นผูอ้ยูใ่นสถานะต้องห้ามมใิห้บนัทกึทางทะเบยีน  
เช่น ในอังกฤษและแคว้นเวลส์บุคคลจะบันทึกทางทะเบียนเป็นคู่ชีวิตต้องไม่มีความสัมพันธ์เป็นญาติ 
โดยการสืบสายโลหิตหรอืโดยการรบับตุรบญุธรรมนบัขึน้ไปหรอืลงมาหรอืเป็นความสมัพนัธ์ทางเครอืญาติ
ในระดับเดียวนับได้ ๓ ชั้น ในสกอตแลนด์บุคคลซึ่งต้องห้ามมิให้บันทึกทางทะเบียนเป็นคู่ชีวิต ได้แก่ 
บุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์นับเป็นญาติสืบสายโลหิตนับได้ ๔ ชั้น หรือเป็นญาติซึ่งมีความเกี่ยวข้องกัน 
ตามกฎหมาย เช่น บุตรของอดีตสามีหรือภรรยานับได้ ๓ ชั้น 

  (๒) การบันทึกทางทะเบียนเป็นคู่ชีวิต
     การบนัทกึทางทะเบยีนเป็นคู่ชวิีตเป็นการกระท�าโดยทางเอกสารของฝ่ายบ้านเมอืง 

เท่านั้นโดยไม่มีกระบวนการทางศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องดังเช่นในกรณีของการสมรส โดยจะก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือก่อให้เกิดสิทธิและหน้าท่ีตามกฎหมายต่อคู่ชีวิตทั้งสองฝ่ายในระดับที่
เท่าเทียมกับการสมรส กระบวนการบันทึกทางทะเบียนเป็นคู่ชีวิตจึงมีขั้นตอนท่ีซับซ้อนและต้องการ 
การให้ข้อมลู ตลอดจนมกีารปิดประกาศค�าขอบนัทกึทะเบยีนไว้เพือ่ให้ง่ายต่อการตรวจสอบและการโต้แย้ง 
คัดค้านการบันทึกทางทะเบียนเป็นคู่ชีวิตด้วย และหากปรากฏว่ามีเหตุตามกฎหมายท่ีท�าให้ไม่อาจ
บันทึกทางทะเบียนได้ นายทะเบียนจะไม่รับบันทึกทางทะเบียน แต่หากไม่ปรากฏเหตุตามกฎหมายที่
จะขัดขวางไม่ให้บนัทกึทางทะเบยีนเป็นคูช่วีติ นายทะเบยีนจงึจะออกใบอนุญาตให้บนัทกึทางทะเบยีน 
เป็นคู่ชีวิตให้

   (๓) สิทธิและหน้าที่ที่กฎหมายก�าหนดให้แก่คู่ชีวิต
    การบันทึกทางทะเบียนเป็นคู่ชีวิตตาม Civil Partnership Act ๒๐๐๔ มีขึ้น

เพื่อให้สิทธิประโยชน์ในครอบครัวแก่คู่ชีวิตอย่างเท่าเทียมกับคู่สมรสทุกประการ ผลของการบันทึก
ทะเบียนเป็นคู่ชีวิตจะครอบคลุมสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายและก่อให้เกิดสิทธิหน้าที่ตามกฎหมาย 
หลายประการ อันมีลักษณะเป็นอย่างเดียวกันกับสิทธิและหน้าที่ซึ่งเป็นผลจากสถานะการสมรส เช่น  
สทิธิในการเช่าบ้าน สทิธปิระโยชน์ในเงนิค่าจ้างและบ�านาญ การเป็นทายาทโดยธรรมหรอืผูร้บัพนิยักรรม  
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  ๖ ฉัตรชัย  เอมราช, เรื่องเดิม, หน้า ๗๐ – ๗๖.

สทิธปิระโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชวีติ สทิธไิด้รบัค่าสนิไหมทดแทนจากอบุตัเิหต ุการได้รบัความคุม้ครอง 
จากความรนุแรงในครอบครวั สิทธิหน้าทีท่างภาษอีากรรวมตลอดถงึภาษีมรดก สทิธใินการเปลีย่นสญัชาติ 
และการย้ายถิ่น และรวมถึงภาระหน้าที่ในการอุปการะเลี้ยงดูคู่ชีวิตอีกฝ่าย เป็นต้น

   (๔) การยุติความสัมพันธ์ในฐานะคู่ชีวิต
    คูชี่วิตฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ซึง่เหน็ว่าสถานะความสมัพันธ์ในฐานะคูช่วีติไม่อาจด�าเนนิ

ต่อไปได้อีก ชอบที่จะยื่นค�าร้องต่อศาลให้มีค�าสั่งยุติความสัมพันธ์ในฐานะคู่ชีวิตลงได้ 
 ๒.๒ กฎหมายของประเทศฝรั่งเศส๖

   กฎหมายคู่ชีวิตของประเทศฝร่ังเศส หรอืกฎหมาย Pacs (Pacte Civil de Solidarité) 
นั้นมีขึ้นเพื่อให้เป็นทางเลือกแก่บุคคลซ่ึงประสงค์ที่จะได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายในลักษณะของ
ครอบครวัทีม่ใิช่ลกัษณะของการสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งฝรัง่เศส จึงเป็นเหตุให้กฎหมายดังกล่าว
มไิด้ให้ความเสมอภาคในสทิธหิน้าทีต่ามกฎหมายแก่ครอบครวัของคูร่กัร่วมเพศอย่างเท่าเทยีมกับคูส่มรส 
โดยคูช่วีติตามกฎหมาย Pacs มเีพยีงสทิธิได้รบัการยอมรบัตามกฎหมายในรปูแบบครอบครวัทีค่ล้ายคลงึ
กบัสทิธหิน้าทีท่ีม่ใีนครอบครวัของคูส่มรสชายหญงิเพียงบางประการ เช่น สทิธิหน้าท่ีในทรพัย์สนิระหว่าง
คู่ชีวิต หนี้ร่วมระหว่างคู่ชีวิต การได้รับการยอมรับตามกฎหมายประกันสังคม เป็นต้น แต่สิทธิหน้าที ่
ซึ่งจ�าเป็นแก่ครอบครัวของคู่รักร่วมเพศ เช่น สิทธิหน้าที่ระหว่างบิดามารดาและบุตร หรือสิทธิในการ 
รบัมรดกของคูชี่วิตอกีฝ่ายในฐานะทายาทโดยธรรม จะไม่ได้รบัการคุม้ครองตามกฎหมาย Pacs แต่ประการใด

   (๑) เงื่อนไขของกฎหมาย
    การบันทึกทางทะเบียนเป็นคู่ชีวิตนั้นคู่ชีวิตต้องท�าข้อตกลงคู่ชีวิตระหว่างกัน

ขึ้นมาเสียก่อน และเมื่อคู่ชีวิตได้ท�าข้อตกลงคู่ชีวิตกันแล้วจึงจะน�าข้อตกลงคู่ชีวิตน้ันไปย่ืนขอบันทึก 
ข้อตกลงต่อนายทะเบียน และเมื่อได้มีการบันทึกข้อตกลงคู่ชีวิตแล้วสถานภาพความเป็นคู่ชีวิตจึงจะได้
รับการรับรองและคุ้มครองตามกฎหมายต่อไป

    - เพศของบุคคลซึ่งจะท�าข้อตกลงเป็นคู่ชีวิตตามกฎหมาย Pacs สามารถ
กระท�าได้ทัง้ในระหว่างบคุคลทีม่เีพศเดยีวกันและในระหว่างชายกับหญงิเพือ่ก่อต้ังความสมัพนัธ์ในฐานะ
ของคู่ชีวิตตามกฎหมายนี้ได้

    - อายขุองบคุคลซึง่ท�าข้อตกลงคู่ชวิีตต้องเป็นผูบ้รรลนุติภิาวะ โดยในกฎหมาย
ของฝรั่งเศสผู้เยาว์จะบรรลุนิติภาวะต่อเมื่อมีอายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับอายุของการสมรส

    - ข้อห้ามของการท�าข้อตกลงคูช่วีติ ข้อตกลงคูชี่วติย่อมตกเป็นโมฆะหากปรากฏ 
พฤติการณ์ดังต่อไปนี้ (ก) ปรากฏว่าข้อตกลงเป็นคู่ชีวิตเป็นกระท�าระหว่างผู้สืบสายโลหิตโดยตรง 
ระหว่างกนัขึน้ไปหรอืลงมา หรอืเป็นเครอืญาตโิดยตรงจากการสมรส หรอืเป็นญาตสิบืสายโลหติมใิช่โดยตรง 
นับได้ ๓ ชั้น (ข) ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสถานภาพสมรสหรือมีสถานภาพการเป็นคู่ชีวิตกับผู้อื่นอยู่ก่อนแล้ว 
(ค) บุคคลซึ่งเป็นผู้บรรลุนิติภาวะที่ตกอยู่ภายใต้ความอนุบาลไม่อาจท�าข้อตกลงคู่ชีวิตได้ และหาก
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ปรากฏว่าในภายหลังจากมีสถานภาพคู่ชีวิตแล้วฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงตกเป็นผู้อยู่ในภายใต้ความอนุบาล  
ศาลย่อมมีอ�านาจท�าลายข้อตกลงการเป็นคู่ชีวิตได้

  (๒) การบันทึกทางทะเบียนเป็นคู่ชีวิตสามารถกระท�าได้ โดยน�าข้อตกลงคู่ชีวิต
ของทั้งสองฝ่ายที่ท�าขึ้นไปมอบให้แก่จ่าศาลประจ�าศาลชั้นต้นแห่งท้องที่ที่คู่ชีวิตท้ังสองฝ่ายมีภูมิล�าเนา 
เพื่อบันทึกทะเบียน

   (๓) สิทธิและหน้าที่อันกฎหมายก�าหนดให้แก่คู่ชีวิต
    - หน้าที่อุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกัน
    - หนี้ร่วม คู่ชีวิตต้องร่วมกันรับผิดต่อบุคคลภายนอกในหน้ีที่คู่ชีวิตฝ่ายใด 

ฝ่ายหนึ่งก่อขึ้นเพื่อจัดหาสิ่งจ�าเป็นส�าหรับด�ารงชีพและการจัดการบ้านเรือน
    - ทรพัย์สนิระหว่างคูช่วิีต ในกรณทีีเ่ป็นสงัหารมิทรพัย์ กฎหมายให้สนันษิฐาน

ไว้ก่อนว่าเป็นทรัพย์อันไม่อาจแบ่งแยกได้และให้มีผลนับแต่วันที่ได้ทรัพย์สินนั้นมาในความครอบครอง  
ในกรณขีองทรัพย์สินอย่างอืน่นอกจากสงัหารมิทรพัย์ให้ตกอยูใ่นข้อสนันิษฐานอย่างเดยีวกนัหากคู่ชวีติ
ได้มาซึ่งกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินดังกล่าวภายหลังการเป็นคู่ชีวิต เว้นแต่ในข้อตกลงเข้าเป็นคู่ชีวิตจะได้
ก�าหนดไว้เป็นอย่างอื่น

    - สทิธติามกฎหมายภาษีอากร คูช่วีติมสีทิธใินทางกฎหมายภาษีอากรในท�านอง 
เดียวกับคู่สมรส ได้แก่ สิทธิในการเสียภาษีร่วมกันภายหลังจากการมีสถานภาพคู่ชีวิตแล้ว ๓ ปี  
สทิธปิระโยชน์ตามกฎหมายภาษทีีด่นินับแต่ปีแรกของสถานภาพคูช่วีติ สทิธใินทางภาษีมรดกในกรณทีี่ 
คูช่วีติได้รบัทรพัย์สินมาโดยพนิยักรรมของคูชี่วติอกีฝ่าย แต่คูช่วีติทัง้สองต้องมสีถานภาพคูช่วีติระหว่างกนั 
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ก่อนคู่ชีวิตอีกฝ่ายถึงแก่ความตาย

    - สิทธิหน้าที่ตามกฎหมายสวัสดิการสังคม รับรองให้เงินหรือสิทธิประโยชน์
ตามกฎหมายสวัสดกิารสงัคมสามารถตกทอดแก่คูช่วีติได้ รวมถงึสทิธปิระโยชน์ตามกฎหมายสวสัดกิาร
สังคมซึ่งให้แก่บิดามารดาของผู้ซึ่งมีครอบครัวแล้ว ให้รวมถึงบิดามารดาของผู้ที่มีสถานภาพคู่ชีวิตด้วย
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    - สิทธิหน้าที่ระหว่างบิดามารดาและบุตร และสิทธิหน้าที่ตามกฎหมาย 
การรับบตุรบญุธรรมและการผสมเทยีม และสทิธใินการรบัมรดกในฐานะทายาทโดยธรรม กฎหมาย Pacs 
มิได้มีบทบญัญตัริบัรองสิทธหิน้าท่ีในความสัมพนัธ์ระหว่างบดิามารดาและบตุรในครอบครวัของคูช่วีติไว้ 
โดยเฉพาะ ไม่ว่าคู่ชีวิตนั้นจะเป็นคู่ชีวิตของบุคคลที่มีเพศเดียวกันหรือเป็นคู่ชีวิตต่างเพศก็ตาม ดังน้ัน  
สทิธหิน้าทีร่ะหว่างบดิามารดาและบตุรในครอบครวัของคูช่วิีตจึงต้องเป็นไปตามบทบัญญติัแห่งกฎหมาย
ที่ใช้บังคับทั่วไป ส�าหรับการรับบุตรบุญธรรมและการผสมเทียมในกรณีของคู่ชีวิตที่มีเพศเดียวกัน 
กฎหมาย Pacs กม็ไิด้บญัญัตริบัรองสทิธิของคูช่วิีตซ่ึงเป็นบคุคลทีม่เีพศเดยีวกันไว้โดยเฉพาะเช่นเดยีวกนั 
การรับบุตรบุญธรรมจึงต้องเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีมีอยู่เดิม และเป็นกรณีเดียวกันกับ
หลักเกณฑ์ในการรับบุตรบุญธรรมของคู่สมรสชายหญิง กล่าวคือ การรับบุตรบุญธรรมน้ันคู่ชีวิตที่มี 
เพศเดียวกันสามารถรับบุตรบุญธรรมได้แต่เป็นการรับบุตรบุญธรรมโดยคู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เพียง
ฝ่ายเดียวโดยไม่อาจรบับตุรบุญธรรมร่วม ในส่วนของการผสมเทยีมกฎหมาย Pacs มไิด้บญัญตัริบัรองสทิธิ
ของคูช่วีติทีม่เีพศเดยีวกนัในการผสมเทียมมนุษย์ไว้เช่นเดียวกัน การผสมเทียมของคูช่วิีตทีม่เีพศเดียวกัน
จึงไม่อาจกระท�าได้ เพราะต้องห้ามตามบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับการผสมเทียม ซึ่งอนุญาตให้ม ี
การผสมเทียมในคู่สมรสชายหญิงที่ได้อยู่กินร่วมกันฉันสามีภรรยาตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไป เท่านั้น

     ทัง้นี ้สถานะความเป็นคูช่วิีตไม่สามารถเทยีบได้กับการสมรส โดยความเป็น 
คูช่วีติไม่สามารถก่อให้เกดิสถานะความสมัพนัธ์ในฐานะเครอืญาติกับครอบครัวของคูช่วิีต และไม่กระทบ 
ถึงสถานะตามกฎหมายของบุคคล ซึ่งเป็นคู่ชีวิตยังคงมีสถานภาพโสด (Single) ดังน้ัน สิทธิในการ 
รบัมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมระหว่างกนัจงึไม่ได้รบัการบญัญติัไว้ในกฎหมาย Pacs แต่ประการใด

    - สิทธิตามกฎหมายอืน่ ๆ  สถานภาพของคูช่วีติมผีลบงัคบัใช้ในกฎหมายและ 
กฤษฎีกาอื่นด้วย เช่น รัฐก�าหนดว่าด้วยการเข้าเมืองและที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าวในฝรั่งเศส เป็นต้น

  (๔) การยุติความสัมพันธ์ในฐานะคู่ชีวิต
    สถานะความเป็นคู่ชีวิตตามกฎหมาย Pacs สิ้นสุดลงได้โดยความตายหรือ 

โดยการสมรสของคูช่วีติฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ และยงัสามารถกระท�าให้สิน้สดุลงได้โดยการแสดงเจตนาร่วมกนั 
ของคู่ชีวิต หรือโดยการแสดงเจตนาของคู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เพียงฝ่ายเดียว

๓. บทสรุป
  หากจะกล่าวโดยสรปุแล้ว ประชากรโลกในปัจจุบนัมปีระมาณ ๗,๖๐๐ ล้านคน อันประกอบ 

ไปด้วยเพศชายและเพศหญงิท่ีมีความหลากหลายในการแสดงออกซึง่ความรัก และมพีฤตกิรรมทางเพศ 
ที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น การที่สังคมโลกประกอบไปด้วยกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ 
บัญญติัของกฎหมายจงึต้องสอดคล้องกบัสภาวการณ์ และต้องให้ความส�าคญักับความเท่าเทยีมกัน ตลอดจน 
ค�านงึถงึสทิธมินษุยชนโดยเฉพาะสทิธใินการก่อตัง้ครอบครวัของกลุม่บคุคลทีม่คีวามหลาหลายทางเพศด้วย 
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการก่อให้เกิดความเสมอภาคในทางกฎหมาย ซ่ึงในปัจจุบันมีหลายประเทศที่บัญญัติ
กฎหมายเพื่อรับรองสถานะความสัมพันธ์ในครอบครัวของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศแล้ว 
เช่น อังกฤษ ฝรัง่เศส สหรฐัอเมรกิา ออสเตรเลยี เดนมาร์ก และเยอรมนี เป็นต้น 
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  ส�าหรับประเทศไทยนั้นเพื่อสร้างความเสมอภาคให้แก่บุคคลทุกเพศ คณะรัฐมนตรีจึงได้มี
มติอนุมัติหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... ก�าหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยคู่ชีวิตเพื่อรองรับ
สิทธิและหน้าที่ในการเป็นคู่ชีวิต ขณะนี้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ก่อนเสนอ 
สภานติบิญัญตัแิห่งชาตพิจิารณาต่อไป โดยสาระส�าคญัของร่างพระราชบญัญตัฉิบบัดงักล่าวท่านผู้อ่าน 
สามารถติดตามได้ในคอลัมน์ การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM ฉบับต่อไป
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“You get the best out of others when you give 

the best of yourself.”

ฮ�วี่ ไฟร์สโตน 

(นักธุรกิจช�วอเมริกัน)

Harvey Firestone

“คุณจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดของคนอื่น เมื่อคุณได้ให้สิ่งที่ดีที่สุดของคุณไป”



สารพันปัญหากฎหมาย

มี.ค. - เม.ย. ๖๒151

นางสาวอริยพร  โพธิใส
นิติกร สำ นักกฎหมาย

บทน�ำ  
โดยที่ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมากและได้ถูกน�ามา

ใช้งานอย่างแพร่หลาย โดยมีเครือข่ายสื่อสารอินเตอร์เน็ตเป็นส่วนส�าคัญในสังคม
ชีวิตประจ�าวันของมนุษย์ ทั้งน้ีไม่ว่าจะเพ่ือใช้ในการติดต่อสื่อสาร การท�าธุรกรรม 
การค้นคว้าหาข้อมูลหรือความรู้ การซื้อขายสินค้าหรือบริการ ซึ่งการท�ารายการหรือ
ธุรกรรมทัง้หลายบนโลกอินเตอร์เนต็ มกัจะมกีารเกบ็ข้อมลูส่วนบุคคลของผูท้ีเ่ข้าใช้งาน 
โดยทีบ่คุคลผูเ้ข้าใช้งานไม่รูต้วัซึง่ข้อมลูดงักล่าวอาจมผีลกระทบต่อสทิธิในความเป็นอยู ่
ส่วนตวัของเจ้าของข้อมลูได้ หรอืในบางกรณทีีม่กีารจัดเก็บข้อมลูส่วนบคุคลในรปูแบบ 
ของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จึงท�าให้ข้อมูลเหล่าน้ีสามารถถ่ายโอนกันได้โดยสะดวก
รวดเร็ว และปัจจุบันพบว่ามีการล่วงละเมิดสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจ�านวนมาก 
จนสร้างความเดอืดร้อนร�าคาญหรอืเสยีหายแก่เจ้าของข้อมลู ดงัน้ัน จงึได้มคีวามพยายาม
หาทางแก้ไขปัญหาข้างต้น โดยการก�าหนดกฎเกณฑ์ กลไกหรือมาตรการก�ากับดูแล
เกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ดังนั้น คอลัมน์ “สารพันปัญหากฎหมาย” ฉบับนี้จึงใคร่ขอน�าเสนอเรื่อง 
“หลักเกณฑ์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ท้ังนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให ้
ผู้อ่านได้รับทราบเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และหลักการคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลตามหลักสากล ดังนี้ 

หลกัเกณฑ์ในกำรคุ้มครอง
ข้อมลูส่วนบคุคล
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   ๑ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) มาตรา ๖.

   ๒พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

     ๓พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๑.	ควำมหมำยของข้อมูลส่วนบุคคล		
 ส�าหรับความหมายของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้มีการให้ความหมายไว้ใน 

แหล่งต่าง ๆ ดังนี ้  
	 “ข้อมลูส่วนบคุคล” หมายความว่า ข้อมลูเกีย่วกบับุคคลซ่ึงท�าให้สามารถ 

ระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม
โดยเฉพาะ๑

 “ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล” คือ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัว
ของบุคคล เช่น การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือ
ประวัติการท�างาน๒ 

	 “ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เช่น การศึกษา ฐานะ
การเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการ
ท�างาน บรรดาที่มีชื่อของผู้นั้นหรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอก
ลักษณะอื่นที่ท�าให้รู้ตัวผู้นั้นได้ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึก
ลักษณะเสียงของคนหรือรูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย๓

๒.	กำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตำมพระรำชบัญญัติข้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำร	พ.ศ.	๒๕๔๐	

 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้ก�าหนด 
หลักเกณฑ์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในการควบคุมของหน่วยงานรัฐไว้ใน 
มาตรา ๒๔ ว่า หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความ
ควบคุมดูแลของตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นหรือผู้อื่น โดยปราศจากความ
ยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้าหรือในขณะนั้นมิได้ เว้นแต่
เป็นการเปิดเผย	ดังต่อไปนี้

 (๑) ต่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐในหน่วยงานของตนเพื่อการน�าไปใช้ตามอ�านาจ
หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น

 (๒) เป็นการใช้ข้อมูลตามปกติภายในวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีระบบ
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนั้น

 (๓) ต่อหน่วยงานของรัฐที่ท�างานด้านการวางแผนหรือการสถิติหรือ
ส�ามะโนต่าง ๆ  ซึง่มีหน้าท่ีต้องรกัษาข้อมลูข่าวสารส่วนบคุคลไว้ไม่ให้เปิดเผยต่อไปยงัผูอ้ืน่
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   ๔สืบค้นจาก http://www.etcommission.go.th/files/article/article-dp.pdf เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.

 (๔) เป็นการให้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยโดยไม่ระบุชื่อหรือส่วนที่
ท�าให้รู้ว่าเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลใด

 (๕) ต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
เพื่อการตรวจดูคุณค่าในการเก็บรักษา

 (๖) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อการป้องกันการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย การสืบสวน การสอบสวน หรือการฟ้องคดี ไม่ว่าเป็นคดีประเภทใดก็ตาม

 (๗) เป็นการให้ซึ่งจ�าเป็นเพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตหรือ
สุขภาพของบุคคล

 (๘) ต่อศาล และเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่มี
อ�านาจตามกฎหมายที่จะขอข้อเท็จจริงดังกล่าว

 (๙) กรณีอื่นตามที่ก�าหนดในพระราชกฤษฎีกา
  ทั้งนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลย่อมมีสิทธิที่จะได้รู ้ถึงข้อมูลข่าวสาร 

ส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน และเมื่อบุคคลน้ันมีค�าขอเป็นหนังสือ หน่วยงานของรัฐที่
ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นจะต้องให้บุคคลนั้นหรือผู้กระท�าการแทนบุคคลนั้น 
ได้ตรวจดูหรือได้รับส�าเนาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลนั้น 

๓.	กำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตำมหลักสำกล				
  ๓.๑			การคุ้มครองข้อมูลขององค์การร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ
    ปัจจุบันได้มีการน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มาประยุกต์ใช้ในการประกอบการท�าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างแพร่หลาย
เช่น การรวบรวม จัดเก็บ ใช้หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ใช้บริการในรูปของ 
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นสิทธิ
ขั้นพื้นฐานส�าคัญในความเป็นส่วนตัวของประชาชนที่ต้องได้รับการคุ้มครองอันจะ
ท�าให้ประชาชนมีความมั่นใจในการท�าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกรอบใน
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่นิยมในระดับสากลที่ถูกน�ามาอ้างอิงเป็นแนวทาง
ในการด�าเนินการต่าง ๆ  และประเทศไทยได้น�ามาใช้เป็นแนวทางในการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู ่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีต้องได้รับการคุ ้มครองที่
เหมาะสมในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนการรวบรวม การเก็บรักษา และการเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล คือ กรอบในการคุ้มครองข้อมูลขององค์การร่วมมือและพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ	 (OECD	 :	 The	 Organization	 for	 Economic	 Cooperation	
and	Development)	 ในเรื่อง	Guidelines	Governing	 the	Protection	of	
Privacy	and	Transborder	Data	Flows	of	Personal	Data ซึ่งมีหลักพื้นฐาน 
๘ ประการ๔ ดังนี้
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   (๑) หลกัข้อจ�ากดัในการเกบ็รวบรวมข้อมลู	กล่าวคอื ในการเกบ็
รวบรวมข้อมูลนั้นต้องชอบด้วยกฎหมายและต้องใช้วิธีการที่เป็นธรรมและเหมาะสม 
โดยในการเก็บรวบรวมข้อมูลนัน้ต้องให้เจ้าของข้อมลูรบัรู ้หรือได้รบัความยนิยอมจาก
เจ้าของข้อมูล

	 	 	(๒)	 หลักคุณภาพของข้อมูล กล่าวคือ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมน้ัน 
ต้องเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดข้ึนว่าจะน�าไปใช้ท�าอะไร และเป็นไปตาม
อ�านาจหน้าทีแ่ละวัตถปุระสงค์ในการด�าเนินงานของหน่วยงานตามทีก่ฎหมายก�าหนด 
นอกจากนั้นข้อมูลดังกล่าวจะต้องถูกต้อง สมบูรณ์ หรือท�าให้เป็นปัจจุบันหรือทันสมัย
อยู่เสมอ

   (๓) หลักการก�าหนดวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ กล่าวคือ ต้อง
ก�าหนดวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่ออะไร และ
ก�าหนดระยะเวลาจัดเก็บหรือรักษาข้อมูล ตลอดจนกรณีที่จ�าเป็น
ต้องมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น
ให้ชัดเจน 

   (๔) หลักข้อจ�ากัดในการน�าไปใช้ กล่าวคือ 
ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะต้องไม่มีการเปิดเผย ท�าให้มี หรือปรากฏ
ในลกัษณะอืน่ใด ซึง่ไม่ได้ก�าหนดไว้โดยชดัแจ้งในวัตถปุระสงค์ของ
การเก็บรวบรวมข้อมูล เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของ
ข้อมูล หรือโดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

   (๕) หลักการรักษาความม่ันคงปลอดภัยข้อมูล กล่าวคือ  
จะต้องมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม  
เพื่อป้องกันความเส่ียงภัยใด ๆ ที่อาจจะท�าให้ข้อมูลนั้นสูญหาย ท�าลาย เข้าถึง  
ใช้ ดัดแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยโดยมิชอบ

   (๖) หลักการเปิดเผยข้อมูล กล่าวคือ ควรมีการประกาศ
นโยบายให้ทราบโดยทั่วกัน หากมีการปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาแนวนโยบายหรือ 
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ควรเปิดเผยหรือประกาศไว้ให้ชัดเจน รวมทั้ง
ให้ข้อมูลใด ๆ ท่ีสามารถระบุเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐผู้ให้บริการ รวมถึงที่อยู่ของ 
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด้วย

   (๗) หลักการมีส่วนร่วมของบุคคล กล่าวคือ ให้บุคคลซึ่งเป็น
เจ้าของข้อมลูได้รบัแจ้งหรอืยนืยนัจากหน่วยงานของรฐัท่ีเก็บรวบรวมหรอืจัดเก็บข้อมลู
ทราบว่าหน่วยงานของรฐันัน้ ๆ  ได้รวบรวมข้อมลูหรอืจดัเกบ็ข้อมลูส่วนบคุคลดงักล่าว
หรือไม่ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

   (๘) หลกัความรบัผดิชอบ กล่าวคอื ผูค้วบคมุข้อมลูส่วนบคุคลต้อง
ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
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 ๓.๒		การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายของสหภาพยุโรป 
ว่าด้วยมาตรการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล

    ตามกฎหมายของสหภาพยุโรปว่าด้วยมาตรการคุ้มครองความเป็น
ส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล “General	Data	Protection	Regulation”	หรือที่
เรียกว่า GDPR ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จึงอาจส่งผลกระทบต่อ
หน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคธุรกิจที่มีการด�าเนินการเกี่ยวกับ
การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล หรือการให้บริการออนไลน์แก่บุคคลที่อยู่ในสหภาพยุโรป  
ดังนัน้ การเตรยีมความพร้อมและท�าความเข้าใจกฎหมาย GDPR จึงมคีวามจ�าเป็นเพือ่
ส่งเสรมิการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลของภาคธรุกจิให้เทยีบเท่ากับมาตรฐานสากล และ
ป้องกันผลกระทบจากกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น โดยสรุปหลักการส�าคัญของ GDPR ดังนี้

	 	 	(๑)	 ข้อมูลส่วนบุคคล	(Personal	Data) 
    ตามนยิามของ GDPR คอื ข้อมลูเก่ียวกบับคุคลซึง่ท�าให้สามารถ

ระบตุวับคุคลนัน้ได้ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม รวมถงึข้อมลูทีน่�ามารวมกันแล้วสามารถ
ใช้ระบุอัตลักษณ์ของบุคคลได้ ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู ่
หมายเลขบัตรประจ�าตัว หมายเลข ID เพื่อใช้ในการโฆษณาในโทรศัพท์เคลื่อนที่  
เวชระเบยีนและข้อมลูสขุภาพอ่ืน ๆ  ซึง่สามารถใช้ระบอุตัลกัษณ์ของผูป่้วยได้ พฤตกิรรม
การบริโภคสินค้าหรือบริการ เป็นต้น 

		 	 	(๒)	 บทบาทของผู้เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูล 
     GDPR ได้ก�าหนดบทบาทของผู้เกี่ยวข้องกับการประมวลผล

ข้อมูลหลักไว้ ดังนี้ 
		 	 		 ๑)	 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล	(Controller)	คือ ก�าหนด

วัตถุประสงค์และวิธีการในการประมวลผลข้อมูล ซึ่งโดยส่วนมากจะเป็นผู้ขอความ
ยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เช่น ผู้ให้บริการเว็บไซต์ต่าง ๆ

   	 ๒)	 ผู ้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล	 (Processor)	 คือ  
ผู ้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์และวิธีการของผู ้ควบคุมข้อมูล 
ส่วนบคุคล ซึง่ในทางปฏบัิตอิาจเป็นบคุคลเดยีวกบัผูค้วบคมุข้อมลูส่วนบคุคลกไ็ด้ ทัง้นี้  
การประมวลผลข้อมลูตามกฎหมาย GDPR น้ัน ไม่ใช่เพยีงแค่การวิเคราะห์ หรอืจัดการ
ข้อมูลแบบทั่วไปเท่านั้น แต่ให้รวมถึงการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลด้วย

    ๓)	 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล	(Data	Subject) คือ ผู้ที่เป็น
เจ้าของข้อมูลต่าง ๆ เก่ียวกับบุคคลนั้น อันสามารถระบุตัวบุคคลได้ไม่ว่าจะทางตรง
หรือทางอ้อม เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ อาชีพ การศึกษา เวชระเบียนและข้อมูลสุขภาพ 
เป็นต้น 
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	 	 	(๓)	 ขอบเขตการบังคับใช้โดยสังเขป คือ
    ตามกฎหมาย GDPR ได้ก�าหนดให้ “การประมวลผลข้อมูล” 

ในลักษณะต่อไปนี้ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตการบังคับใช้ของกฎหมาย GDPR ดังนี้
     ๑) ผู ้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู ้ประมวลผลข้อมูล 

ส่วนบุคคล มีสถานประกอบการอยู่ภายในสหภาพยุโรป
     ๒) ผู ้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู ้ประมวลผลข้อมูล 

ส่วนบุคคล ไม่มีสถานประกอบการอยู่ภายในสหภาพยุโรป แต่การประมวลผลน้ัน
เกี่ยวข้องกับการเสนอสินค้าหรือบริการให้แก่บุคคลผู้พ�านักในสหภาพยุโรป

     ๓) ผู ้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู ้ประมวลผลข้อมูล 
ส่วนบคุคล ไม่มีสถานประกอบการอยูภ่ายในสหภาพยโุรป แต่การ 
ประมวลผลนั้นเกี่ยวข้องกับการเฝ้าสังเกตพฤติกรรมที่เกิดข้ึน
ในสหภาพยุโรป ทั้งนี้ หากมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
นอกอาณาเขตของสหภาพยุโรป และประเทศนั้นมีผลผูกพัน 
ทางกฎหมายกับประเทศสหภาพยุโรป เช่น สนธิสัญญา จะตกอยู่
ภายใต้ขอบเขตการบังคับใช้ของ GDPR เช่นเดียวกัน

	 	 	(๔)	 หลักการขอความยินยอม	(Consent)
     เมื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ตกอยู่ภายใต้ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย GDPR ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและ 
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องปฏิบัติตามหลักพื้นฐานในการประมวลผลข้อมูล 
ส่วนบุคคล เช่น ต้องประมวลผลข้อมูลโดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นธรรม และโปร่งใส 
ต่อเจ้าของข้อมลู ซึง่การประมวลผลข้อมลูจะชอบด้วยกฎหมายหรอืไม่นัน้ ต้องพจิารณา
จาก “ความยินยอม” ซึ่งเป็นหัวใจส�าคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

     ตามกฎหมาย GDPR น้ัน การขอความยินยอมจากเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทั้ง ๔ ประการ ดังนี้ 

     ๑) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมอย่างเสรี  
หมายถงึ เจ้าของข้อมลู มทีางเลอืกในการตัดสนิใจว่าจะให้หรอืไม่ให้ข้อมลูส่วนใดบ้าง และ
การไม่ให้ความยินยอมในส่วนนั้นต้องไม่ท�าให้เกิดผลเสียแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

     ๒) มีวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงในการขอความยินยอม 
หมายถึง การประมวลผลข้อมูลต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่แจ้งแก่เจ้าของข้อมูล 
ส่วนบุคคลเท่านั้น

     ๓) แจ้งการประมวลผลข้อมูลให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ทราบ หมายถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องทราบแล้วว่าจะมีการประมวลผลนั้น ๆ 
ก่อนให้ความยินยอม
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  ๕https://www.etda.or.th/content/gdpr-in-a-nutshell สำ�นักง�นคณะกรรมก�รธุรกรรมท�งอิเล็กทรอนิกส์ สืบค้นเมื่อ

วันที่ ๑๔ กุมภ�พันธ์ ๒๕๖๒.

    ๔) เจ้�ของข้อมลูต้องแสดงคว�มยนิยอมอย่�งไม่กำ�กวม หรอื
เป็นก�รแสดงออกโดยชัดเจน ต้องปร�ศจ�กคว�มลังเลสงสัยในก�รตีคว�มว่�เป็น 
ก�รกระทำ�ของเจ้�ของข้อมลูหรอืไม่ เช่น ก�รกดอัพโหลดภ�พบตัรประจำ�ตัวประช�ชน 
ก�รลงล�ยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

	 	 	(๕)	 หลักการออกแบบ	(Privacy	by	Design) 
     กฎหม�ย GDPR กล่�วถึงหลักก�ร Privacy by Design คือ  

ฝ่�ยผู้ควบคุมข้อมูลต้องคำ�นึงถึงสิทธิคว�มเป็นส่วนตัวของเจ้�ของข้อมูลตั้งแต ่
ขั้นออกแบบ คงไว้ตลอดกระบวนก�รที่ต�มม� ซึ่งส�ม�รถประยุกต์ใช้ได้ทั้งในบริบท
ของก�รพฒัน�ระบบ ผลติภัณฑ์ บรกิ�ร แผนธรุกจิ ฯลฯ โดยเรือ่ง Privacy by Design  
นี้มีอยู่ในกระบวนก�รท�งวิศวกรรมบ�งส�ข�และปฏิบัติกันม�น�นพอสมควรแล้ว 
แต่ไม่เคยมีก�รบัญญัติไว้เป็นกฎหม�ยแน่ชัดม�ก่อนจนกระทั่งกฎหม�ย GDPR มีผล
บังคับใช้๕

๔. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามร่างพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....  

  ร่�งพระร�ชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรี 
เป็นผู้เสนอ ได้กำ�หนดหลักเกณฑ์และส�ระสำ�คัญในก�รคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้
ดังนี้ 

 ๔.๑		การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	บททั่วไป	 (ร่�งม�ตร� ๑๙ ถึงร่�ง
ม�ตร� ๒๑)

   (๑) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทำ�ก�รเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ห�กเจ้�ของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้คว�มยินยอมไว้
ก่อนหรือในขณะนั้น เว้นแต่บทบัญญัติแห่งพระร�ชบัญญัตินี้หรือกฎหม�ยอื่นบัญญัติ
ให้กระทำ�ได้ 

   ในก�รขอคว�มยินยอมน้ัน ต้องทำ�เป็นหนังสือหรือทำ�โดยผ่�น
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่โดยสภ�พไม่อ�จขอคว�มยินยอมด้วยวิธีก�รดังกล่�วได้
นอกจ�กนี้ ก�รขอคว�มยินยอมจ�กเจ้�ของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ผู้ควบคุมข้อมูล 
ส่วนบุคคลต้องแจ้งวัตถุประสงค์ของก�รเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล 
ส่วนบุคคลไปด้วย และก�รขอคว�มยินยอมนั้นต้องชัดเจน ไม่เป็นก�รหลอกลวงหรือ
ทำ�ให้เจ้�ของข้อมูลส่วนบุคคลเข้�ใจผิดในวัตถุประสงค์ดังกล่�ว ทั้งน้ี เจ้�ของข้อมูล
ส่วนบุคคลจะถอนคว�มยินยอมเสียเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่มีข้อจำ�กัดสิทธิในก�รถอน
คว�มยินยอมโดยกฎหม�ยหรือสัญญ�ที่ให้ประโยชน์แก่เจ้�ของข้อมูลส่วนบุคคล
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   (๒) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องท�าการเก็บรวบรวมใช้หรือ 
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ก่อน
หรือในขณะที่เก็บรวบรวม ทั้งนี้ การเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที ่
แตกต่างไปจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวจะกระท�ามิได้เว้นแต่ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่
นั้นให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบและได้รับความยินยอมก่อนเก็บรวบรวมใช้หรือ 
เปิดเผยแล้ว

 ๔.๒	การเกบ็รวบรวมข้อมลูส่วนบคุคล	(ร่างมาตรา ๒๒ ถงึร่างมาตรา ๒๖) 
  (๑) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ผู ้ควบคุมข้อมูลส่วน

บุคคลจะต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลถึงรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการ
เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีการเก็บรวบรวมและระยะ
เวลาในการเก็บ  ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งข้อมูลส่วน
บุคคลที่เก็บรวบรวมอาจจะถูกเปิดเผย ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคล สถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อ และสิทธิของ
เจ้าของข้อมูล

   (๒) ห้ามมิให ้ผู ้ควบคุมข ้อมูลส ่วนบุคคล 
ท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอม
จากเจ ้าของข ้อมูลส ่วนบุคคล เว ้นแต่ในกรณีต ่อไปน้ี คือ ๑) เพื่อประโยชน์
เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งเป็นไปเพ่ือประโยชน์สาธารณะและได้เก็บ
ข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับ ๒) เพื่อป้องกันหรือระงับเหตุอันตรายต่อชีวิต
ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล ๓) เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความ
ยินยอมโดยตรงหรือโดยปริยายของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ๔) เป็นการจ�าเป็น
เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการ
ด�าเนินการตามค�าขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าท�าสัญญาน้ัน ๕) เป็นการ
จ�าเป็นเพื่อการด�าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
๖) เป็นการจ�าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และ ๗) เป็นการ
ปฏิบัติตามกฎหมายหรือการใช้อ�านาจรัฐของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล   

   (๓) ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลท�าการเก็บรวบรวมข้อมูล
ส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง เว้นแต่ได้แจ้ง
ถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
ทราบก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยได้รับความยินยอมจาก
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลท่ีได้รับยกเว้น 
ไม่ต้องขอความยินยอม
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   (๔) ห้ามมิให้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ  
เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรม
ทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม 
ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอ่ืนใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในท�านอง
เดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศก�าหนด โดยไม่ได้รับ
ความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 ๔.๓ การใช้หรอืเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคล (ร่างมาตรา ๒๗ ถึงร่างมาตรา ๒๙) 
   (๑) ห้ามมิให้ผู ้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช้หรือเปิดเผยข้อมูล

ส่วนบุคคล โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่เป็น
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมได้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอม และ
บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมาจากการเปิดเผยดังกล่าวจะต้อง
ไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อ่ืนนอกจากที่ได้แจ้งไว้กับ 
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

  (๒) ในกรณีที่ผู ้ควบคุมข ้อมูลส ่วนบุคคลส ่งหรือโอนข ้อมูล
ส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ ประเทศปลายทางหรือองค์การระหว่างประเทศที่
รับข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอตาม 
หลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลประกาศก�าหนด เว้นแต่กรณีต่อไปนี้ คือ ๑) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย 
๒) ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยได้แจ้งให้เจ้าของข้อมูล 
ส่วนบุคคลทราบถึงมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอของประเทศ
ปลายทางหรือองค์การระหว่างประเทศที่รับข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว ๓) เป็นการจ�าเป็น
เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการ
ด�าเนินการตามค�าขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าท�าสัญญานั้น ๔) เป็นการ
กระท�าตามสัญญาระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อ
ประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ๕) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต 
ร่างกาย หรือสุขภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือบุคคลอ่ืน เมื่อเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลไม่สามารถให้ความยินยอมในขณะนั้นได้ และ ๖) เป็นการจ�าเป็นเพื่อ
การด�าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่ส�าคัญ

  (๓) ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลซ่ึงอยู่ในราชอาณาจักรได้ก�าหนดนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
เพือ่การส่งหรอืโอนข้อมลูส่วนบคุคลไปยงัผูค้วบคมุข้อมลูส่วนบคุคลหรอืผูป้ระมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ต่างประเทศและอยู่ในเครือกิจการหรือเครือธุรกิจเดียวกัน
เพื่อการประกอบกิจการหรือธุรกิจร่วมกัน หากนโยบายในการคุ ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลดังกล่าวได้รับการตรวจสอบและรับรองจากส�านักงานแล้ว การส่งหรือ
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โอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศที่เป็นไปตามนโยบายในการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองดังกล่าว ให้สามารถกระท�าได้ 

 ๔.๔  สิทธขิองเจ้าของข้อมลูส่วนบคุคล (ร่างมาตรา ๓๐ ถงึร่างมาตรา ๔๑) 
   ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... ได้ก�าหนด

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้ 
   (๑) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับส�าเนา

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม

    (๒) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่
เก่ียวกับตนจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีที่ผู้ควบคุม 
ข้อมูลส่วนบุคคลได้ท�าให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่
สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ ์
ที่ท�างานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้ผู้ควบคุม 
ข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าว 
ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเม่ือสามารถท�าได้ด้วยวิธีการ
อัตโนมัติ และขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
โดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถท�าได้

   (๓) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม 
ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเมื่อใดก็ได้ 

   (๔) ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
แห่งพระราชบัญญัตินี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ด�าเนินการลบหรือท�าลาย ระงับการใช้ชั่วคราว หรือท�าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูล
ที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ 

บทสรุป  
ผลจากความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีในโลกยุคปัจจุบันท�าให้การ

เก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลท�าได้โดยง่าย สะดวก และ
รวดเร็ว ท�าให้มีการล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวในด้านของข้อมูลส่วนบุคคล 
เป็นจ�านวนมาก จนสร้างความเดือดร้อนหรือความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล และอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจโดยรวม ด้วยเหตุดังกล่าว 
รัฐบาลจึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... เพื่อก�าหนด
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หลักเกณฑ์ กลไก หรือมาตรการก�ากับดูแลเก่ียวกับการให้ความคุ ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลที่เป็นหลักการทั่วไป และสอดคล้องกับหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตามหลักสากลเพื่อเป็นมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล
ไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลได้  

แต่อย่างไรก็ดี ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวนี้ ยังอยู ่ในช้ันการพิจารณา
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งหากสภานิติบัญญัติให้ความเห็นชอบประกาศใช้ 
เป็นกฎหมายแล้วก็จะเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายในการที่จะมีกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นใช้บังคับ อันส่งผลให้หน่วยงานต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล การใช้หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่เจ้าของ
ข้อมูลได้ว่าในการท�าธุรกรรมต่าง ๆ  ด้วยเทคโนโลยีนั้นจะรับความปลอดภัยไม่ถูก
ละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล
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“If you always do what interests you, then at least 

one person is pleased.”

แคท�รีน ฮอตัน เฮปเบิร์น 

(นักแสดงหญิงช�วอเมริกัน)

Katherine Hepburn 

“ถ้�คุณลงมือทำ�ในสิ่งที่คุณสนใจอยู่เสมอ อย่�งน้อยจะมีคน

คนหนึ่งที่พอใจ”
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นางสาวสิริโฉม  พรหมโฉม 
นิติกร สำ นักกฎหมาย

ในภาวะเศรษฐกิจป ัจจุบันที่มีการค ้าขายกัน 
อย่างกว้างขวาง รวมถึงการค้าขายในโลกออนไลน์  

พบว่าผู้ประกอบการบางรายได้อาศยัช่องว่างของกฎหมายเอารดัเอาเปรยีบผูบ้รโิภค โดยการไม่ตดิป้าย 
แสดงราคาสินค้าหรือบริการ ส่งผลให้ประชาชนผู้บริโภคไม่สามารถเปรียบเทียบราคาก่อนซื้อสินค้า   
หรอืรบับรกิารนัน้ ๆ  ได้ ดังนัน้ ประเทศไทยจึงได้มกีารตราพระราชบญัญตัว่ิาด้วยราคาสนิค้าและบรกิาร  
พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๒ เป็นต้นมา ทั้งนี้ โดยมีเป้าหมายและ
เจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมในด้านราคาสินค้าและบริการ และมุ่งป้องกัน
มิให้ราคาสนิค้าและค่าบรกิารสงูขึน้รวดเรว็เกินสมควร และขณะเดยีวกันยงัมุง่ให้ปรมิาณสนิค้ามเีพยีงพอ 
ต่อการบรโิภคภายในประเทศด้วย อย่างไรกด็ ี กฎหมายน้ีแม้จะมีการตรามาเป็นระยะเวลานานแล้ว  
แต่ก็ยังไม่เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย และเนื่องจากกฎหมายดังกล่าวเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�าวัน 
ของประชาชน จงึสมควรอย่างย่ิงทีป่ระชาชนในฐานะผู้บรโิภคควรจะได้ศึกษาและเข้าใจกฎหมายดงักล่าว
    คอลัมน์ “เกรด็กฎหมายน่ารู้” ฉบบัน้ีจึงใคร่ขอเสนอเรือ่ง “การก�าหนดราคาสนิค้าหรอืบรกิาร
ควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒” เพื่อให้ผู้อ่านได้มีความรู้
ความเข้าใจถึงสาระส�าคัญของการก�าหนดสินค้าและบริการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและ
บริการ พ.ศ. ๒๕๔๒  รวมทั้งการก�าหนดสินค้าและบริการตามกฎหมายต่างประเทศ ตามล�าดับ ดังนี้ 

    ๑. ความเป็นมาของการก�าหนดราคาสินค้าและบริการตามกฎหมายไทย
     ก่อนการเปล่ียนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ภาคเศรษฐกิจของไทยเป็น 
การเกษตรกรรมและธรุกจิขนาดเลก็แต่หลงัจากมกีารเปลีย่นแปลงการปกครอง รฐับาลมุง่การสนับสนนุ 
ไปที่เกษตรกร ซึ่งถือเป็นประชากรส่วนมากของประเทศไทยในช่วงเวลาน้ัน ทางรัฐบาลจึงต้องออก
มาตรการทางกฎหมายเพื่อจัดการการกักตุนสินค้าของธุรกิจเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค คือ พระราชบัญญัติ
ป้องกนัการค้าก�าไรเกนิควร พทุธศักราช ๒๔๘๐ และใน พ.ศ. ๒๔๙๐ ได้มกีารตราพระราชบญัญตัป้ิองกนั 
การค้าก�าไรเกินควร พ.ศ. ๒๔๙๐ โดยยกเลิกพระราชบัญญัติป้องกันการค้าก�าไรเกินควร พุทธศักราช 
๒๔๘๐ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ต่อมาเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๖ ประเทศไทยประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอัตรา
เงนิเฟ้อทีส่งูข้ึนอย่างมากประกอบกับราคาน�า้มนัในตลาดโลกทีสู่งขึน้ ท�าให้ราคาสนิค้ามกีารปรบัเพิม่ข้ึน 

การกำาหนดราคาสินค้าหรือบริการควบคุม 
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้า 

และบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒
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รัฐบาลในช่วงเวลานั้นจึงได้มีการเสนอให้ตราพระราชบัญญัติป้องกันการค้าก�าไรเกินควร (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๑๗ ต่อมากลุ่มธุรกิจชนช้ันกลางเริ่มตระหนักถึงความส�าคัญของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ  
การแข่งขันในตลาดและความจ�าเป็นที่จะต้องมีมาตรการทางกฎหมายเพื่อใช้ป้องกันการแข่งขัน  
จึงน�าไปสู่การปรับปรุงกฎหมายดังกล่าว โดยตราเป็นพระราชบัญญัติก�าหนดราคาสินค้าและป้องกัน 
การผกูขาด พ.ศ. ๒๕๒๒ ข้ึนมา เพือ่ควบคมุการก�าหนดราคาสนิค้าทีไ่ม่เป็นธรรมและป้องกันการผกูขาด
ทางเศรษฐกิจ๑  
   กระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๔๒ มีการตราพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
โดยการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการก�าหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาดโดยมีเหตุผลในการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยการก�าหนดราคาสินค้าและป้องกัน 
การผกูขาดทีใ่ช้บงัคบัอยูใ่นปัจจบุนัมีความไม่เหมาะสม เพราะมสีาระเป็นสองส่วน คอื การก�าหนดราคา
สินค้าและการป้องกันการผูกขาด ซึ่งทั้งสองส่วนมีวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมายแตกต่างกัน  
แต่มีองค์กรที่ท�าหน้าที่ตามกฎหมายฉบับนี้เพียงองค์กรเดียว  ดังนั้น สมควรแยกบทบัญญัติและองค์กร
ที่ท�าหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการก�าหนดราคาสินค้าและการป้องกันการผูกขาดออกจากกัน  
เพื่อให้การด�าเนินการตามกฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับบทบัญญัติเดิมในส่วนของ
การก�าหนดราคาสินค้ายังไม่ชัดเจนและเหมาะสม สมควรปรับปรุงเสียใหม่ให้ชัดเจนขึ้น และได้ตรา 
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๒๒ ขึ้น โดยแยกหลักเกณฑ์เก่ียวกับการป้องกัน 
การผกูขาดมาตราเป็นกฎหมายโดยเฉพาะเพือ่ก�ากับดแูลการแข่งขนัทางการค้าให้มกีารแข่งขนัอย่างเสรี
และเป็นธรรม

  ๒. สาระส�าคัญของพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒
    ๒.๑ บทนิยามที่เกี่ยวข้อง
         “ธุรกิจ” หมายความว่า กิจการในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม  
การบริการ หรือกิจการอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
            “สินค้า” หมายความว่า สิ่งของที่อาจใช้ในการอุปโภคหรือบริโภค รวมทั้งเอกสาร 
แสดงสิทธิในสิ่งของ
            “บริการ” หมายความว่า การรับจัดท�าการงาน การให้สิทธิใด ๆ การให้ใช้หรือ 
ให้ประโยชน์ในทรัพย์สินหรือกิจการใด ๆ โดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงิน หรือผลประโยชน์อื่น 
           “จ�าหน่าย” หมายความว่า ขาย แลกเปลี่ยน ให้จ่ายแจก โอนสิทธิการครอบครอง 
สินค้าให้แก่บุคคลอื่น หรือให้บริการ
         “ราคา” หมายความรวมถึง ค่าตอบแทนส�าหรับการจ�าหน่ายด้วย

 ๑พรชยั วสุิทธศิกัดิ,์ “พฒันาการของกฎหมายการแข่งขนัทางการค้า (Development of Competition Law), เอกสารประกอบ 
การบรรยาย”, คณะนติศิาสตร์ มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่.
 ๒ยกเลิกโดยมาตรา ๓ ของพระราชบัญญตักิารแข่งขนัทางการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐
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   ๒.๒ คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ 
          ก�าหนดให้มีคณะกรรมการกลางว่าด้วยสินค้าและบริการ เรียกโดยย่อว่า “กกร.”  
โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานกรรมการ มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (มาตรา ๙)
           (๑) ประกาศก�าหนดให้สินค้าหรือบริการใดเป็นสินค้าหรือบริการควบคุม เพื่อป้องกัน
การก�าหนดราคาซื้อ ราคาจ�าหน่าย หรือการก�าหนดเงื่อนไข และวิธีปฏิบัติทางการค้าอันไม่เป็นธรรม 
(มาตรา ๒๔)
        (๒)  ก�าหนดมาตรการที่ใช้ส�าหรับสินค้าหรือบริการควบคุม เช่น การก�าหนดราคาซ้ือ
หรือราคาจ�าหน่ายสินค้าหรือบริการควบคุม ก�าหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ 
น�าเข้าและส่งออก ก�าหนดให้แจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย แผนการผลิต แผนการน�าเข้า
มาในราชอาณาจักร แผนการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร แผนการซื้อ แผนการจ�าหน่าย แผนการ
เปลีย่นแปลงราคาหรอืรายการอืน่ใดหรอืส่วนลดในการจ�าหน่าย กระบวนการผลติ และวธิกีารจ�าหน่าย
สินค้าหรือบริการควบคุมต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ก�าหนดให้มีการเก็บหรือเพิ่มปริมาณการเก็บส�ารอง
สนิค้าควบคมุและก�าหนดท้องทีแ่ละสถานทีใ่ห้เก็บส�ารองสนิค้าควบคมุ ห้ามหรอือนุญาตให้มกีารส่งออก
ไปนอกหรอืน�าเข้ามาในท้องทีใ่ดท้องทีห่น่ึงซ่ึงสนิค้าควบคมุ ห้ามจ�าหน่าย ให้ ใช้เอง ยกัย้าย หรอืเปลีย่น
สภาพซึ่งสินค้าหรือบริการควบคุมเกินปริมาณท่ีก�าหนด ก�าหนดมาตรการเพื่อป้องกันการกักตุนสินค้า
ควบคมุหรือการครอบครองสินค้าควบคมุเกินปรมิาณทีก่�าหนด ก�าหนดมาตรการเพือ่ป้องกนัการกกัตนุ
สินค้าควบคุมหรือการครอบครองสินค้าควบคุมเกินปริมาณที่ก�าหนด เป็นต้น (มาตรา ๒๕)
      (๓)  สัง่ให้ผูผ้ลติหรอืผูจ้�าหน่ายสนิค้าหรอืบรกิารควบคมุแจ้งข้อเทจ็จรงิเรือ่งชือ่ ราคาซ้ือ 
ราคาจ�าหน่าย มาตรฐาน คุณภาพ ขนาด ปริมาณ น�้าหนักต่อหน่วย รวมทั้งชื่อและปริมาณวัตถุอันเป็น
ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้น และอาจห้ามไม่ให้ผู ้ผลิต ผู ้จ�าหน่าย ผู้ซื้อเพื่อจ�าหน่าย  
หรอืผูน้�าเข้าเพ่ือจ�าหน่ายรายนัน้จ�าหน่ายสนิค้าหรอืบรกิารในลกัษณะทีต่่างไปจากรายการตามทีแ่จ้งไว้ 
(มาตรา ๒๖)
      (๔) ก�าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการแสดงราคาสนิค้าหรือบรกิาร (มาตรา ๒๘)
      (๕)  ก�าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการทีถ่อืว่าเป็นการท�าให้ราคาต�า่เกินสมควร หรอืสงูเกนิ
สมควร หรือท�าให้เกิดความปั่นป่วนซึ่งราคาของสินค้าหรือบริการ (มาตรา ๒๙ วรรคสอง)
      (๖)  เข้าก�ากบัดแูลและสัง่การเท่าทีจ่�าเป็นเพือ่ให้การผลติ หรอืการจ�าหน่ายสินค้าหรอื
บริการควบคุมมีเพียงพอแก่ความต้องการของประชาชน
      (๗)  พิจารณาเรื่องที่มีการร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย เนื่องจาก 
การกระท�าอันมีผลกระทบกระเทือนต่อราคา

  ๓. การก�ากับดูแลราคาสินค้าหรือบริการของประเทศไทยกับของต่างประเทศ
       ๓.๑ การก�ากับดูแลราคาสินค้าหรือบริการของประเทศไทย
               ประเทศไทยได้ด�าเนินการก�ากับดแูลราคาสนิค้าและบรกิารโดยได้ก�าหนดไว้มาตรา ๒๘ 
แห่งพระราชบญัญตัว่ิาด้วยราคาสนิค้าและบรกิาร พ.ศ. ๒๕๔๒ กล่าวคอืก�าหนดให้คณะกรรมการกลาง
ว่าด้วยราคาสินค้าและบรกิาร มีอ�านาจในการก�าหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และ เงือ่นไข ในการแสดงราคา
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สินค้าและบริการได้ ซึ่งคณะกรรมการ ฯ ดังกล่าวจะมีการพิจารณาและทบทวนรายการสินค้าที่จะต้อง
มีการปิดป้ายแสดงราคาสนิค้าหรอืบริการเป็นประจ�าอย่างน้อยปีละ ๑ ครัง้ หากพบว่า สินค้ารายการใด 
ยงัไม่ได้ถกูก�าหนดไว้ในบญัชรีายการทีจ่ะต้องปิดป้ายแสดงราคาก็จะต้องมกีารออกประกาศเพิม่เตมิเพือ่
ให้สินค้านั้น ๆ อยู่ในบังคับต้องปิดป้ายแสดงราคา 
      นอกจากนี้ ในมาตรา ๒๙ ได้ก�าหนดห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจด�าเนินการใด ๆ  โดยจงใจ
ที่จะท�าให้ราคาต�่าเกินสมควร หรือสูงเกินสมควร หรือท�าให้เกิดความปั่นป่วนซึ่งราคาของสินค้าหรือ
บรกิารใด และคณะกรรมการอาจก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธกีารทีถ่อืว่าเป็นการท�าให้ราคาต�า่เกินสมควร 
หรอืสูงเกนิสมควร หรอืท�าให้ป่ันป่วนซึง่ราคาของสนิค้าหรอืบรกิารใดก็ได้ หลกัเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว
ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
     อย่างไรก็ดี จนถึงปัจจุบันคณะกรรมการ ฯ ยังมิได้ออกหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว
มาใช้บังคับ ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ผู้บังคับใช้กฎหมายคือพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้ที่จะชี้ว่าลักษณะ
ของการกระท�าแค่ไหน เพียงใด ที่จะมีลักษณะเป็นการกระท�าให้ราคาสูงหรือต�่าเกินสมควรหรือท�าให้
เกิดความปั่นป่วนซึ่งราคาของสินค้าหรือบริการ ซึ่งการก�าหนดกฎหมายในลักษณะน้ีเป็นการก�าหนด
กฎหมายในลักษณะที่ให้อ�านาจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ดุลพินิจ โดยไม่มีหลักเกณฑ์มายึดถือ
ปฏิบัติโดยตรงว่าการกระท�าอย่างใดเป็นการกระท�าให้ต�่าเกินสมควรหรือสูงเกินสมควร
     นอกจากนี้ ยังมีมาตรการการก�ากับดูแลสินค้าควบคุม โดยมาตรา ๓๐ ได้ก�าหนดห้าม
มิให้บคุคลใดกกัตนุสนิค้าควบคมุ หรอืไม่น�าสนิค้าควบคุมทีม่ไีว้เพือ่จ�าหน่ายออกจ�าหน่าย หรอืเสนอขาย
ตามปกต ิหรอืปฏเิสธการจ�าหน่าย หรอืประวิงการจ�าหน่ายหรอืการส่งมอบสนิค้าควบคมุ โดยไม่มเีหตผุล
อันสมควร
     รวมทั้งมาตรการก�ากับดูแลธุรกิจบริการควบคุม โดยมาตรา ๓๑ ได้ก�าหนดห้ามมิให้  
ผู้ประกอบธุรกิจบริการควบคุมหยุดการให้บริการตามปกติ หรือปฏิเสธการให้บริการ หรือประวิง           
การให้บริการ โดยไม่มีเหตุอันสมควร
     อย่างไรก็ดี ในเรื่องการแสดงราคาและรายละเอียดเก่ียวกับการจ�าหน่ายสินค้าและ
บริการนั้น เนื่องจากปัจจุบันได้มีการซื้อขายสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือระบบออนไลน์
กนัอย่างกว้างขวาง คณะกรรมการ ฯ จึงได้มปีระกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสนิค้า และบรกิาร 
ฉบับที่ ๔๙ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง การแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจ�าหน่ายสินค้าและบริการ
ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ใช้บังคับ
ในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป โดยอาศัยอ�านาจตามความ 
ในมาตรา ๙ (๕) และมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบญัญตัว่ิาด้วยราคาสนิค้าและบรกิาร พ.ศ. ๒๕๔๒ มสีาระ
ส�าคัญคือ ก�าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งได้แก่ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจ�าหน่ายสินค้าหรือบริการ 
ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ต้องแสดง 
      ๑. ราคาสินค้า
      ๒. ค่าบริการ เช่น ค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ 
      ๓. ประเภท ชนิด ลักษณะ ขนาด น�้าหนักของสินค้าหรือบริการ
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      ๔. รายละเอียดของสินค้าหรือบริการ
      ๕. กรณีมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากราคาจ�าหน่วยสินค้าหรือบริการ
ที่แสดงไว้ ตามข้อ ๑ – ๔ ผู้ประกอบธรุกิจจะต้องแสดงค่าใช้จ่ายดงักล่าวให้ชดัเจน ครบถ้วนและเปิดเผย 
โดยแสดงไว้ควบคู่กับการแสดงราคาจ�าหน่ายสินค้าหรือค่าบริการที่ให้บริการด้วย 
     ทั้งนี้ กรณีการแสดงราคาจ�าหน่ายปลีกสินค้าหรือค่าบริการที่ให้บริการตามข้อ ๑ – ๔ 
ต้องแสดงให้ตรงกบัราคาทีจ่�าหน่ายหรอืค่าบรกิารทีใ่ห้บรกิาร แต่มใิห้ใช้บงัคบักับกรณทีีผู่ป้ระกอบธรุกจิ
จ�าหน่ายหรอืให้บรกิารแก่ผูซ้ือ้ต�า่กว่าราคาจ�าหน่าย หรอืค่าบรกิารทีแ่สดงไว้ โดยวธิกีารแจ้งราคาสนิค้า
และบริการที่ถูกต้อง คือ
      (๑)  เขียน พิมพ์ หรือท�าให้ปรากฏด้วยวิธีอ่ืนใดในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ
ระบบออนไลน์ของผู้ประกอบธุรกิจ
      (๒) ในลักษณะชัดเจน ครบถ้วน เปิดเผย และสามารถอ่านได้โดยง่าย
      (๓) ให้แสดงราคาต่อหน่วย 
      (๔) ราคาหรือค่าบริการนั้น จะมีตัวเลขภาษาใดก็ได้ แต่ต้องมีตัวเลขอารบิคอยู่ด้วย 
      (๕)  ข้อความหรอืรายการทีแ่สดงควบคูก่บัราคาจ�าหน่ายหรอืค่าบรกิารต้องเป็นภาษาไทย 
แต่จะมีภาษาอื่นด้วยก็ได้
    ๓.๒ การก�ากับดูแลราคาสินค้าหรือบริการของต่างประเทศ๓ 
            (๑) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
                ก�าหนดให้สนิค้าอปุโภคบริโภคทัง้หมดทีเ่สนอขายให้กบัประชาชนทัว่ไปในร้านค้าปลกีน้ัน
ต้องมป้ีายแสดงราคาหรอืเครือ่งหมายระบรุาคา โดยมขีนาด ข้อความอย่างเหมาะสม สนิค้าอปุโภคบรโิภค
ดังกล่าวจะต้องไม่ขายในราคาที่สูงกว่าราคาที่ก�าหนดไว้ในป้ายราคา ป้ายราคาเป็นป้ายก�ากับที่แนบ 
กับสินค้าที่ระบุราคาที่เสนอขายเพื่อให้ผู้ซื้อมีข้อมูลที่เพียงพอและมีข้อมูลเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบ
คุณภาพและราคาของสินค้า ส�าหรับวิธีการแสดงป้ายราคาน้ีให้เขียนให้ชัดเจน โดยระบุราคาสินค้า 
ต่อหน่วย เช่น ราคาต่อชิ้น ชุด คู่ โหล กิโลกรัม มิเตอร์ ลิตร เป็นต้น
            กรณีการรักษาเสถียรภาพของราคา สามารถสรุปได้ว่าการก�ากับดูแลด้านราคา
สนิค้านัน้ รฐัจะก�าหนดราคาสินค้าในราคาทีเ่หมาะสมและไม่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนหรอืก�าไรจาก
การลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยการก�าหนดราคาของสินค้าดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้  
เพื่อป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภคในลักษณะเป็นการกระท�าให้ราคาสูงหรือต�่าเกินสมควรหรือท�าให้
เกิดความปั่นป่วนซึ่งราคาของสินค้าหรือบริการ

          ๓เสาวนย์ี  พลอยด�า , “ปัญหากฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบรกิาร: ศึกษากรณีการก�ากับดูแลราคาสินค้าหรอืบรกิารโดยรัฐ” 
วทิยานิพนธ์ นติิศาสตรมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑิต
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   (๒) สาธารณรัฐประชาชนจีน
        การก�าหนดราคาสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการนั้น ผู้ประกอบการจะต้อง
ระบุราคาสินค้า ช่ือสินค้า เครื่องหมายการค้า แหล่งก�าเนิดสินค้า ชนิด ประเภท มาตรฐาน ขนาด  
และราคาต่อหน่วยของสินค้าตามข้อก�าหนดของหน่วยงานราชการที่ได้ก�าหนดไว้ โดยที่ผู้ประกอบการ 
จะเรียกเก็บราคาสินค้าหรือบริการนอกเหนือจากราคาที่ก�าหนดไว้บนตัวสินค้าไม่ได้ การก�าหนดราคา
หรือบริการของสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้น สินค้าบางชนิดถูกก�าหนดราคาสินค้าและบริการตามราคา
ชี้แนะหรือราคาแนะน�าของรัฐบาลหรือราคาที่ก�าหนดโดยรัฐบาล ซ่ึงรัฐบาลจะประกาศราคาสินค้า 
ทีร่ฐับาลชีแ้นะหรอืราคาแนะน�าเป็นราคาขัน้ต�า่และราคาสงูสดุ โดยให้ผูป้ระกอบการมอีสิระในการก�าหนด
ราคาภายในขอบเขตของราคาขั้นต�่า และราคาขั้นสูงเท่านั้น และส�าหรับอีกกรณีหนึ่งคือ ราคาที่รัฐบาล
ก�าหนดเป็นราคาคงทีใ่ห้ผู้ประกอบการจ�าหน่ายสนิค้า ทัง้น้ี ข้ึนอยู่กับประกาศของรฐับาลเป็นส�าคญัด้วย
         (๓) สาธารณรัฐสิงคโปร์
                มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมราคาสินค้าและบริการไว้หลายประการ เช่น  
การแต่งตั้งผู้ควบคุมราคา หน้าท่ีของผู้ควบคุมราคา ตลอดจนการแสดงราคาสินค้าหรือบริการหรือ
เครื่องหมายราคา 
                      ส�าหรับการก�ากับดูแลการแสดงราคาสินค้าหรือบริการนั้น บุคคลใดก็ตามที่ขาย
สินค้าที่ควบคุมด้วยราคาต้องก�าหนดให้มีเครื่องหมายหรือฉลากให้ติดกับสินค้าที่ควบคุมด้วยราคาหรือ
ภาชนะบรรจขุองสินค้าทีค่วบคมุด้วยราคาดงักล่าว หรอืสิง่ทีร่ะบถุงึคุณภาพ ราคา หรอืแหล่งก�าเนิดของ
สินค้าที่ควบคุมด้วยราคา
        (๔) สหพันธรัฐมาเลเซีย
               กฎหมายควบคุมราคาสินค้าและบริการได้ก�าหนดหน้าที่ให้ผู้ประกอบการที่มีการ
เสนอขายสินค้าหรือบริการที่มีการควบคุมต้องแสดงรายการราคาสินค้าและบริการให้อยู่ในต�าแหน่ง 
ที่เห็นได้ชัดเจน ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนก็จะมีความผิดตามกฎหมาย ทั้งนี้กฎหมายฉบับนี้ยังได้ให้อ�านาจ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก�าหนดว่าสินค้าหรือบริการใดควรมีเครื่องหมายหรือข้อมูลที่จ�าเป็น
เกีย่วข้องกบัสินค้าหรอื บรกิารโดยการประกาศสิง่ทีผู่ป้ระกอบการต้องพงึกระท�าในการเสนอขายสนิค้า
และบริการให้ผู้บริโภคทราบโดยทั่วกัน 
             ส�าหรับการก�ากับดูแลราคาสินค้าของสหพันธรัฐมาเลเซียนั้นได้ก�าหนดให้มี 
สภาทีป่รึกษาด้านราคาทีท่�าหน้าทีใ่ห้ค�าปรึกษาทีเ่กีย่วข้องกบัการก�าหนดราคาสนิค้าและบรกิารรวม ส�าหรบั
การควบคุมราคาสินค้าและบริการนั้นจะต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของ
สหพันธรัฐมาเลเซีย โดยการก�าหนดราคาสินค้าและบริการเป็นราคาสูงสุดและราคาต�่าสุด หรืออาจ
เป็นการก�าหนดราคาคงท่ีกไ็ด้ โดยทีร่าคาควบคมุของสนิค้าจะครอบคลมุถึงค่าใช้จ่ายท้ังหมดทีผู่ป้ระกอบ
การจ่ายและผลก�าไรตามสมควรที่ผู ้ประกอบการจะได้รับ เมื่อมีการประกาศชนิดและราคาสินค้า 
และบริการออกมาแล้วจะต้องประกาศให้ผู้ประกอบการรับรู้ได้โดยง่ายเพื่อให้สามารถน�าไปปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง กฎหมายว่าด้วยการควบคุมราคาสินค้าของสหพันธรัฐมาเลเซียได้ก�าหนดให้รัฐมนตรี 
มีอ�านาจก�าหนดกลไกในการตรวจสอบผลก�าไรจากการประกอบธรุกิจทีส่งูเกินสมควรโดยพจิารณาจาก
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หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขทีแ่ตกต่างกันไปตามสถานการณ์ โดยพจิารณาปัจจยัแวดล้อมต่าง ๆ ประกอบกนั
เช่นเดียวกับการพิจารณาการก�าหนดราคาสินค้าและบริการ เช่น จ�านวนภาษีที่ผู้ประกอบการต้อง 
จ่ายให้กับรัฐ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ปริมาณความต้องการสินค้าของตลาด รวมถึงเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวพัน
โดยตรงกับการก�าหนดราคาสินค้าและบริการ เป็นต้น

 บทสรุป
  ดังได้กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มีสาระส�าคัญเป็นการเพิ่มความคุ้มครองให้แก่ผู้บริโภคมากขึ้น โดยมีผลเป็นการป้องกันการผูกขาด
ก�าหนดราคาสินค้าหรอืบรกิารทีต่�า่เกินควรหรอืสูงเกินควร การกักตนุสนิค้า แก้ไขปัญหาการเอารดัเอาเปรยีบ
ผู้บริโภคจากการที่ผู้จ�าหน่ายไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าหรือบริการซึ่งผู้ค้าออนไลน์ทั้งหลาย รวมทั้ง
ประชาชนทั่วไปควรทราบเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องและรักษาสิทธิของตน 
  อย่างไรก็ดี บทบัญญัติมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัตินี้ มีลักษณะเป็นการควบคุมราคาสินค้า
และบริการ ได้ให้อ�านาจพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถใช้ดุลพินิจได้อย่างกว้างขวาง จนอาจส่งผลกระทบ
ให้แก่ผู้ประกอบการได้ ซึ่งตามบทบัญญัติวรรคสองของมาตรา ๒๙ ก็ได้ก�าหนดไว้โดยชัดเจนแล้วว่า  
คณะกรรมการฯ สามารถก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่ถือว่าเป็นการท�าให้ราคาต�่าเกินควร หรือสูง
เกินสมควร หรือท�าให้ปั่นป่วนซึ่งราคาสินค้าหรือบริการได้
  ดงันัน้ ภาครฐัจงึควรก�าหนดกฎเกณฑ์ดงักล่าวให้มคีวามชัดเจน เพือ่สร้างกรอบในการใช้ดลุพนิจิ 
เพื่อมิให้เกิดปัญหาในการตีความของเจ้าหน้าที่ และเกิดปัญหาการใช้ดุลพินิจที่ไม่แน่นอน ในเรื่องของ
หลักเกณฑ์ราคา วิธีการกระท�า และผลที่เกิดจากการกระท�า อันส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรม 
แก่ประชาชนและไม่อาจบรรลุตามเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบบันีไ้ด้ ซึง่จะเป็นไปตามมาตรา ๗๗ วรรคสาม๔ 

ของรัฐธรรมนูญที่ได้บัญญัติให้รัฐพึงก�าหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิตของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่บัญญัติไว ้
ในกฎหมายให้ชัดเจน และในหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๘ (ค) ด้านกฎหมาย (๑)๕ ยังได้
บัญญัติให้ด�าเนินการปฏิรูปประเทศในด้านกฎหมาย โดยมีกลไกให้ด�าเนินการปรับปรุงกฎหมาย  
กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญน้ี ให้สอดคล้องกับ 
หลักการตามมาตรา ๗๗ และพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักสากลด้วย

           ๔รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ วรรคสาม บัญญัติว่า
         “รัฐพึงใช้ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จ�าเป็น พึงก�าหนดหลักเกณฑ์ การใช้ดุลพินิจของ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐและระยะเวลาในการด�าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายให้ชัดเจน และพึงก�าหนดโทษอาญาเฉพาะ 
ความผิดร้ายแรง”
           ๕รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๘ (ค) ด้านกฎหมาย บัญญัติว่า
        “(๑) มีกลไกให้ด�าเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับต่างๆ ที่ใช้บังคับ อยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 
ให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๗๗ และพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักสากล โดยให้มีการใช้ระบบอนุญาตและระบบการด�าเนินการ 
โดยคณะกรรมการเพียงเท่าที่จ�าเป็น เพื่อให้การท�างานเกิดความคล่องตัว โดยมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และไม่สร้างภาระแก่ประชาชน  
เกินความจ�าเป็น เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ”

14 163-169  ��������������.indd   169 7/3/2562 BE   3:58 PM



คำ�คม

170จุ ล นิิ ติ

“Only two things are infinite, the universe and 

human stupidity,

and I’m not sure about the former.”

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ 

Albert Einstein

“มีเพียงสองสิ่งเท�่นั้นที่ห�ที่สิ้นสุดไม่ได้ สิ่งหนึ่งคือจักรว�ล 

และอีกสิ่งคือคว�มโง่เขล�ของมนุษย์ ทว�่ฉันไม่แน่ใจว�่จักรว�ล

จะเป็นเช่นนั้น”

(นักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐)



หน้าต่างโลก: The Knowledge Windows
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(ต่อจากตอนที่แล้ว)

หลักสากลจากหลักกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ 
หลกักฎหมายจารตีประเพณรีะหว่างประเทศ (Rule of Customary International Law) 

เป็นหนึ่งในบ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศตามธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ 
มาตรา ๓๘ ทีใ่นวงการวิชาการด้านน้ีทราบกนัเป็นอย่างดถีงึทีม่า องค์ประกอบ และสถานะของ
กฎเกณฑ์ทางกฎหมายดงักล่าวทีม่ผีลทางกฎหมายอันเป็นทีย่อมรบันบัถอืในฐานะหลกัสากลอกี
ประเภทหนึ่ง 
 ในทางวิชาการด้านกฎหมายระหว่างประเทศได้พฒันาหลกัการทีว่่า หลกักฎหมายจารตี
ประเพณีระหว่างประเทศถือเป็นกฎเกณฑ์หนึ่งที่อาจมีผลต่อรัฐหนึ่งรัฐใดให้พึงยอมรับนับถือ  
แม้รฐันัน้จะมไิด้มส่ีวนในการจดัให้มหีลกักฎหมายดงักล่าวขึน้ดงัเช่นกรณขีองการจดัท�าสนธิสญัญา
กต็าม จงึกล่าวได้ว่า “หลกักฎหมายจารีตประเพณรีะหว่างประเทศ” พงึได้รบัการพจิารณาว่าเป็น 
หลักหรือ “กติกาสากล” ที่ทุกรัฐพึงยอมรับนับถือเช่นกัน
 อย่างไรก็ตาม หลกักฎหมายดงักล่าวนีม้ไิด้มกีารจดัท�าขึน้เป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างเป็น
ทางการว่าหมายถงึหลกัการในเรือ่งใดบ้าง เพราะเป็นผลมาจากพฒันาการของการกระท�าของรฐั
โดยทั่วไปอย่างกว้างขวาง (General Practice) อย่างยอมรับนับถือว่าถูกต้องและเป็นกฎหมาย 
(Opinio Juris)๑ ทีจ่�าต้องพจิารณาในรายละเอียดโดยอาศยัองค์ความรูท้างวิชาการด้านกฎหมาย
ระหว่างประเทศเพือ่ทราบถงึหลกัเกณฑ์พจิารณาว่าแนวปฏบิตัขิองรฐัในเรือ่งใดบ้างทีจ่ดัว่าเป็น 
“หลักกฎหมายจารตีประเพณรีะหว่างประเทศ” ทีป่รากฏขึน้ได้ ทัง้ในระดบัสากล และในระดบั
ภูมิภาคหรือกลุ่มประเทศ ดังจะได้อธิบายในบทความตอนนี้

นายปณิธัศร์  ปทุมวัฒน์
นิติกรชำ นาญการ สำ นักกฎหมาย

ตอนท่ี ๔

                          หลักสากล : มิติทางกฎหมาย
ภายใต้โลกาภิวัตน์ 

                          หลักสากล : มิติทางกฎหมาย
ภายใต้โลกาภิวัตน์ 

(Universal Principles : Legal Aspect
and Globalization)  

๑ UN General Assembly, “Report of the International Law Commission (Seventieth session 30 April–1 June 
and 2 July–10 August 2018, A/73/10),” https://undocs.org/A/73/10 [accessed 1 April 2019], pp .122.-123.
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(Universal Principles : Legal Aspect and Globalization) ตอนท่ี ๔
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คณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศแห่งองค์การสหประชาชาตซิึง่เป็นองค์กรทีม่ภีารกจิหลกั
ในการสนบัสนนุด้านกฎหมายแก่องค์การสหประชาชาตไิด้จดัให้มรีายงาน Report of the International 
Law Commission ที่จัดท�าขึ้นโดยผ่านการพิจารณาและอภิปรายอย่างเข้มข้นจากองค์คณะท่ีเป็น
ผูท้รงคณุวุฒิอย่างสูงในด้านกฎหมายระหว่างประเทศของโลก ในการประชมุคณะกรรมาธกิารกฎหมาย
ระหว่างประเทศ ครัง้ที ่ ๓๔๔๔ เมือ่วนัท่ี ๖ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพือ่เสนอต่อทีป่ระชมุสมชัชาใหญ่ 
แห่งสหประชาชาติ (General Assembly of the United Nations)๒ ทั้งนี้ ที่ประชุมสมัชชาใหญ่ 
แห่งสหประชาชาติได้รับรองข้อมติ (Resolution) ในการประชุมครั้งที่ ๗๓ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๖๑ ยนืยนัเนือ้หาทีป่รากฏในร่างบทสรปุและข้อสงัเกตว่าด้วยเกณฑ์บ่งชีค้วามเป็นหลกักฎหมายจารตี
ประเพณรีะหว่างประเทศ (Draft conclusions on identification of customary international law) 
ของคณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศ๓ ซึ่งมีเจตนารมณ์ส�าคัญว่ามีความจ�าเป็นต้องก�าหนด
แนวทางในการพจิารณาการมีอยู ่(existence) และเน้ือหา (content) ของหลกักฎหมายจารตีประเพณี
ระหว่างประเทศ เพื่อทราบว่ากรณีใดจะถือเป็นหลักกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศบ้าง๔  
เช่นเดียวกบัทีน่กัวิชาการด้านกฎหมายระหว่างประเทศและผูป้ฏบิตังิานทีเ่กีย่วกบัการใช้หลกักฎหมาย
นี้มีความต้องการทราบรายละเอียดข้อบ่งชี้หรือพิสูจน์ทราบที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยล�าดับ๕ 

ข้อความคดิส�าคญัของเกณฑ์บ่งช้ีความเป็นหลกักฎหมายจารตีประเพณีระหว่างประเทศคอื 
ต้องมีลักษณะของ “แนวปฏิบัติโดยทั่วไปที่มีการยอมรับอย่างเป็นกฎหมาย”(a general practice 
that is accepted as law) ท�านองเดียวกันกับที่ก�าหนดในธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ 
มาตรา ๓๘ ย่อหน้า ๑ ข้อบี๖ และที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศได้เคยวางแนวความเห็นไว้๗ ดังนั้น 
การทราบถงึหลักกฎหมายจารตีประเพณรีะหว่างประเทศทีจ่ะมผีลอย่างสากลผกูพนัรฐัทัว่โลกหรอืบาง
กลุ่มประเทศ ก็จ�าต้องมีการศึกษาและประเมินแนวปฏิบัตินั้น ๆ ให้ทราบแน่ชัดว่ามีลักษณะดังกล่าว
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์หรอืไม่ โดยอาศัยแนวทางและวิธีการทีป่รากฏจากผลการพจิารณาศกึษาของคณะ
กรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศโดยละเอียด ว่ากรณีใดจัดว่าเป็นการปฏิบัติโดยทั่วไป (General 
Practice) และกรณีใดถือเป็นการยอมรับอย่างกฎหมาย (accepted as law - opinio juris) 

๒ Ibid., p. 118.
๓ UN General Assembly, “Resolution adopted by the General Assembly on 22 December 2018,” https://

undocs.org/pdf?symbol=en/A/RES/73/265 (accessed January 22, 2019) .
๔ UN General Assembly, “Report of the International Law Commission (Seventieth session 30 April–1 June 

and 2 July–10 August 2018, A/73/10),” p.119.
๕ Ibid.,  P. 122.
๖ Statute of the International Court of Justice, Article 38 : 
“1. The Court, whose function is to decide in accordance with international law such disputes as are 

submitted to it, shall apply: 
... b.  international custom, as evidence of a general practice accepted as law; …” 
๗ North Sea Continental shelf, Judgment, International Court of Justice Report 1969, p.3.
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ปัญหาการพิสูจน์ทั้ง ๒ ปัจจัยข้างต้น จัดเป็นองค์ประกอบตามระเบียบวิธีวิจัยที่เรียกว่า 
“two-element approach”๘ ซึ่งเป็นการตั้งปัญหาการวิจัยขึ้นว่า “หากปรากฏการณ์นี้คือการ
ปฏิบัติโดยทั่วไปของรัฐอย่างกว้างขวางแล้ว การปฏิบัติเช่นว่านั้นเป็นการกระท�าอย่างยอมรับว่า 
เป็นกฎหมายหรือไม่”  

การประเมนิหลักฐานเพือ่ทราบถงึการมขีึน้ของหลกักฎหมายจารตีประเพณรีะหว่างประเทศทัง้สอง
องค์ประกอบ ที่ต้องมีความชัดเจนแน่นอน โดยต้องประเมินบริบทสถานการณ์ต่าง ๆ  โดยละเอียด  
รวมถึงหลักการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ ด้วย๙ 

แนวปฏิบัติโดยทั่วไป (a General Practice) 

 แนวปฏิบตัโิดยทัว่ไปเป็นองค์ประกอบประการแรกของการพจิารณาความมอียูข่องหลกักฎหมาย
จารีตประเพณีระหว่างประเทศ มีลักษณะองค์ประกอบด้านกายภาพที่เป็นรูปธรรม๑๐

ในทางวิชาการด้านกฎหมายระหว่างประเทศ เป็นที่ทราบกันเป็นอย่างดีว่า “รัฐอธิปไตย”  
ถือเป็นองคภาวะหลัก ดงันัน้ แนวปฏิบตัโิดยทัว่ไปของรฐัอธปิไตยจึงถอืเป็นหลกัฐานประการส�าคัญของ
หลกักฎหมายจารตีประเพณรีะหว่างประเทศมาโดยตลอด ในอันทีจ่ะเป็นปัจจัยส่งเสรมิการก่อตัวขึน้ของ
หลักสากลอันเกิดจากหลักกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม แนวปฏิบัติที่กระท�า
ขึ้นโดย “องค์การระหว่างประเทศ” ที่ก่อตั้งขึ้นโดยมีธรรมนูญก่อตั้งให้มีสภาพบุคคลในทางกฎหมาย
ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ได้แก่ องค์การสหประชาชาตอินัเป็นทีร่วมของรฐัสมาชกิประเทศต่าง ๆ  
ทั่วโลก ก็นับว่าเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิดหลักกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศได้เช่นเดียวกัน  
นอกจากนี ้แนวปฏิบติัขององคภาวะอืน่นอกจากรฐัและองค์การระหว่างประเทศแม้ไม่จัดว่าเป็นองค์ประกอบ
แต่สามารถใช้เป็นปัจจยัเสรมิเพือ่ประเมนิความเป็นแนวปฏบิตัทิัว่ไปขององคภาวะทัง้สองข้างต้นได้เช่นกนั๑๑ 
เช่น Non-governmental Organizations – NGOs ซึง่ไม่ถอืเป็นองค์การระหว่างประเทศในความหมายนี ้
แต่มอีทิธพิลในฐานะเป็นองคภาวะทีม่อิีทธิพลในวงการกฎหมายระหว่างประเทศสงูขึน้เป็นล�าดบัโดยผล
ของกระบวนการโลกาภิวัตน์ (Globalization) ทีส่ร้างพลวตัต่อวงการกฎหมายระหว่างประเทศอย่างสงู๑๒  
 แนวปฏิบัติขององค์การระหว่างประเทศที่จะจัดเป็นองค์ประกอบของกฎหมายจารีตประเพณี
ระหว่างประเทศได้นัน้ จ�าต้องเป็นการปฏิบติัทีม่สีาระส�าคญัอยูภ่ายใต้ขอบเขตอ�านาจหน้าทีข่ององค์การ
ระหว่างประเทศนั้น ๆ เอง หรือเกี่ยวข้องกับหน้าที่ขององค์การนั้นเป็นกรณีเฉพาะเจาะจง๑๓

๘ UN General Assembly, “Report of the International Law Commission (Seventieth session 30 April–1 June 
and 2 July–10 August 2018, A/73/10),” p. 125.

๙ Ibid., p. 127.
๑๐ Ibid., p.129.
๑๑ Ibid., pp. 130, 132.
๑๒ Mégret, Frédéric, “Globalization and International Law” in MAX PLANCK ENCYCLOPEDIA OF INTERNATIONAL 

LAW (Oxford: Oxford University Press, 2009), pp.3-4.
๑๓ UN General Assembly, “Report of the International Law Commission (Seventieth session 30 April–1 June 

and 2 July–10 August 2018, A/73/10),” p.131.
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หลักสากล : มิติทางกฎหมายภายใต้โลกาภิวัตน์ 
(Universal Principles : Legal Aspect and Globalization) ตอนท่ี ๔

174จุ ล นิิ ติ

ลักษณะการกระท�าของรัฐที่จัดเป็นองค์ประกอบของหลักกฎหมายจารีตประเพณีระหว่าง
ประเทศ

การกระท�าของรัฐ (Conduct of the State) มีความหมายที่รวมถึงการกระท�าของรัฐผ่าน
การปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรผู้ใช้อ�านาจอธิปไตยตามหลักการแบ่งแยกองค์กรผู้ใช้อ�านาจ (Separation 
of Powers) ได้แก่ องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ องค์กรฝ่ายบริหาร และองค์กรฝ่ายตุลาการ ตลอดจนการ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นของรัฐ ทั้งในระดับรัฐบาลกลางและมลรัฐ ยิ่งไปกว่านั้น กรณียังรวมถึงเอกชนที่ได้รับ
มอบอ�านาจจากองค์กรของรัฐให้กระท�าการแทนตามอ�านาจหน้าที่อีกด้วย๑๔

  นอกจากนี ้ไม่ว่ารฐัจะได้สร้างแนวปฏบิตัทิีก่ระท�าต่อคนชาต ิหรอืต่อรัฐอืน่ หรอืองคภาวะอืน่ใด 
กรณีทัง้ปวงข้างต้นกส็ามารถน�ามาพจิารณาความมีอยูข่องหลกักฎหมายจารตีประเพณรีะหว่างประเทศ
ได้ทัง้สิน้ ทัง้นี ้การกระท�าของรฐัอาจมขีึน้โดยรฐัเดยีว หรอืรฐัทัง้แต่ ๒ รัฐ ข้ึนไปกระท�าด้วยกนั และต้อง
เป็นที่รับรู้โดยทั่วไปส�าหรับรัฐอื่น ๆ ด้วย๑๕   

รูปแบบการปฏิบัติของรัฐ (Form of Practice)

รปูแบบการปฏบิตัขิองรฐันัน้สามารถมไีด้อย่างหลากหลาย ทัง้การกระท�าทางกายภาพ และการกระท�า 
ทางวาจา และในบางกรณียงัรวมถงึการไม่กระท�าการใด ๆ  ของรฐัโดยเจตนาด้วย ตวัอย่างเช่น การด�าเนิน
มาตรการทางการทูต การมีหนังสือโต้ตอบประสานงาน การด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมติของ
องค์การระหว่างประเทศหรอืมตขิองทีป่ระชมุผูแ้ทนรฐับาลระหว่างประเทศ การด�าเนินการทางบรหิาร 
การกระท�าของรัฐเกี่ยวด้วยการจัดท�าสนธิสัญญา ตลอดจนการด�าเนินการต่าง ๆ โดยสืบเน่ืองจาก 
การกระท�าทางนิติบัญญัติ การกระท�าทางปกครอง หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลภายใน  
ทัง้นี ้ รปูแบบการปฏิบตัขิองรฐัทีก่ล่าวข้างต้น ไม่ว่ามขีึน้ในลกัษณะใดนัน้ย่อมปราศจากการจดัล�าดบัศกัดิ์ 
(hierarchy) แต่อาจได้รับการประเมินค่าน�้าหนักที่แตกต่างกันส�าหรับการพิจารณาความมีอยู ่ 
ของหลักกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศในแต่ละกรณี๑๖

การประเมินแนวปฏิบัติในแต่ละกรณี จ�าต้องพิจารณาโดยภาพรวมทั้งหมดอย่างรอบด้าน  
(as a whole) ว่าแนวปฏบิตัขิองรฐัในเรือ่งเดยีวกันน้ันมคีวามสอดคล้องเป็นไปในทศิทางเดยีวกันหรอืไม่  
ดังที่ปรากฏในคดี Jurisdictional Immunities of the State case ของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ 

ส�าหรับในกรณีที่แนวปฏิบัติของรัฐในกรณีเรื่องเดียวกันมีความแตกต่างกัน การให้น�้าหนัก 
การพิจารณาความเป็นองค์ประกอบของหลักกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศย่อมลดลง 
โดยข้ึนอยูก่บับรบิทในแต่ละกรณ ีประกอบกบัการพจิารณาสถานะทางรฐัธรรมนญูตลอดจนอ�านาจหน้าที่
ของแต่ละองค์กรด้วย เช่น หากเป็นกรณีทางการทูต แนวทางปฏิบัติขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร 
ย่อมมีน�า้หนกัมากกว่าองค์กรอืน่ หรอืในกรณทีัว่ไป แนวทางปฏิบตัขิองรฐับาลกลางของสหพนัธรฐัย่อม
มนี�า้หนกัมากกว่าทีก่ระท�าโดยรฐับาลของมลรฐั เป็นต้น ทัง้น้ี องค์กรทีม่สีถานะสงูกว่าอาจมไิด้มีน�า้หนกั
ค่าประเมินมากกว่าองค์กรที่มีสถานะต�่ากว่าแต่อย่างใด๑๗  

๑๔ Ibid., p.132.
๑๕ Ibid., p. 133.
๑๖ Ibid., pp.133-134.
๑๗ Ibid., p.135.
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แนวปฏิบัติต้องมีลักษณะเป็นการทั่วไป (The Practice must be General) 

แนวทางปฏบิตัทิีจ่ะน�ามาพิจารณาการเป็นหลกัฐานการมขีึน้ของหลกักฎหมายระหว่างประเทศ 
ต้องมีลักษณะเป็นการทัว่ไป (generality) ซึง่มอีงค์ประกอบทีต้่องพจิารณา ๒ ประการด้วยกัน กล่าวคอื 

ประการแรก ต้องมีการปฏิบัติเช่นนั้นอย่างกว้างขวางเพียงพอ (sufficiently widespread) 
อย่างมีลักษณะเป็นแบบฉบับ (representative) และ

ประการที่สอง คือ การปฏิบัติเช่นว่านั้นต้องมีความสอดคล้องต้องกัน (consistent)

  ทัง้นี ้ดงัทีศ่าลยตุธิรรมระหว่างประเทศได้วางแนวไว้ในค�าพพิากษาคดี North Sea Continental 
Shelf ว่า แนวทางปฏิบัติที่จะเป็นองค์ประกอบของหลักกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศได้นั้น
ต้องมลีกัษณะทีแ่พร่หลายอย่างกว้างขวาง (extensive) และเป็นเอกภาพอย่างแท้จรงิ (virtually uniform) 
ตลอดจนมีลักษณะเป็นแนวปฏิบัติที่มั่นคงถาวรแล้ว (settled practice) ไม่ว่าการปฏิบัติเช่นว่านั้นจะ
เกิดขึ้นเป็นระยะเวลานานเพียงใด๑๘  ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า บริบทของสังคมระหว่างประเทศภายใต ้
กระแสโลกาภิวัตน์ ปัจจัยด้านเวลามีความส�าคัญลดน้อยลงเป็นล�าดับ๑๙ 

 อย่างไรกต็าม แนวทางปฏบิตัเิช่นว่านัน้มจิ�าเป็นต้องเกดิขึน้โดยการกระท�าของ “ทุกรฐั” ในโลก 
แต่ต้องมีลักษณะเป็นการแพร่หลายอย่างเพียงพอซ่ึงหมายความถึง รัฐท่ีเกี่ยวข้องกับกรณีนั้นหรือ
มีโอกาส หรือความเป็นไปได้ที่จะได้ใช้บังคับหลักการท่ีพิจารณาอยู่เท่านั้น ก็เป็นการเพียงพอ 
(sufficiently) ส�าหรับการจัดว่าเป็นแนวปฏิบัติโดยทั่วไป ประการส�าคัญ ต้องพิจารณาแนวทาง
ปฏิบัติของรัฐที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่พิจารณาโดยเฉพาะเจาะจงทั้งหมด เช่น การพจิารณาความมอียู่ 
และเนื้อหาของหลักกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ ก็จ�าต้อง
พจิารณาแนวทางปฏิบติัของรฐัชายฝ่ัง (Coastal States) ทัง้ปวงในกรณดีงักล่าว๒๐ อย่างไรกต็าม ศาลยตุธิรรม
ระหว่างประเทศได้เคยให้ความเห็นไว้ว่า ข้อพิจารณาเรื่องความสอดคล้องของแนวปฏิบัติของรัฐ 
ไม่จ�าต้องสมบูรณ์ไร้ที่ติเสมอไป๒๑

   (โปรดติดตามตอนต่อไป)

๑๘  Ibid., p. 136. 
๑๙ Jost Dellbruck, Prospects for a “”World (Internal) Law”? : Legal Development in a Changing International 

System,” Indiana Journal of Global Legal Studies: Vol.9 : Iss.2, Article 3.
p. 420.

๒๐ UN General Assembly, “Report of the International Law Commission (Seventieth session 30 April–1 June 
and 2 July–10 August 2018, A/73/10),” p. 136.

๒๑ Ibid., p. 137.
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“No bird soars too high if he soars with his own wings.”

วิลเลียม เบลก 

(กวีและจิตรกรช�วอังกฤษ) 

William Blake 

“ไม่มีนกตัวใดบินสูงเกินไปถ้�มันบินด้วยปีกของมันเอง”



ม.ค. - ก.พ. ๖๒
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จุฬารัตน์  วงษ์น้อย  
เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลอาวุโส

ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (Industry Transformation 
Center : ITC) จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของ ๓ กระทรวง ได้แก่ 
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม โดยมีบทบาทหน้าที่
ในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้สามารถ
ยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) บริการเครื่องจักร
เพ่ือการทดลองการผลิต การท าต้นแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ 
ตลอดจนพัฒนาและผลิตบุคลากรด้านการออกแบบและผลิต
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล นอกจากนี้ ITC ยังเป็นศูนย์กลางที่ดึง
ความหลากหลายของหน่วยงานที่มีความช านาญด้านการออกแบบ
และวิศวกรรมจากผู้น าเทคโนโลยีระดับโลกจากสถาบันเครือข่าย
ผู้ประกอบการ จากสมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุนต่าง ๆ มา
ให้บริการแก่ภาคเอกชน รวมถึงมหาวิทยาลัย สถาบันเครือข่าย 
และบริษัทเอกชนต่าง ๆ ที่เข้ามาให้การสนับสนุนอีกมากมาย

http://www.itc.or.th

https://www.eeco.or.th
ส านักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก หรือ กรศ. เป็นหน่วยงานภายใน
กระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือท าหน้าที่เป็นส านักงาน
เ ล ข า นุ ก า ร ส นั บ ส นุ น ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ข อ ง
คณะกรรมการนโยบาย และ กรศ. โดยมีหน้าที่และ
อ านาจในการบริหารแผนการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในภาพรวม ตลอดจน
ประสานการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือให้การด าเนินการต่าง ๆ เป็นไปตามนโยบาย
และแผนการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ
ระยอง และเขตจังหวัด อ่ืนที่ติดต่อหรือเกี่ยวข้อง 
ให้เป็นพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือ
รองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบและ
มีประสิทธิภาพ
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https://www.egat.co.th/learningcenter/egatlearningcenter/
ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ส านักงานกลาง หรือ 

EGAT Learning Center เป็นโครงการที่ กฟผ. มุ่งท าขึ้น
ภายใต้ยุทธศาสตร์การแบ่งปันองค์ความรู้สู่สังคม หรือ 
Learning for Society ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงาน
ของประเทศไทยและพลังงานของโลก ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน 
และอนาคต แสดงภารกิจด้านต่าง ๆ ของ กฟผ. รวมถึง
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอาคารอนุรักษ์พลังงานมาตรฐาน
ระดับนานาชาติ มุ่งหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดคืนสู่
สังคม

ศูนยก์ารเรียนรู้ กฟผ. ส านักงานกลางเป็นศูนย์รวม
ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าที่ส าคัญจากทั่วทุกมุมโลก 
ด้วยพ้ืนที่กว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร ริมแม่น้ าเจ้าพระยา 
บริเวณเชิงสะพานพระราม ๗ จังหวัดนนทบุรี ให้ทุกคน
ได้เปิดประสบการณ์ผ่านสื่อนิทรรศการ Interactive 
ที่ทันสมัย แปลงร่างเป็น Avatar ในโลกพลังงานไฟฟ้า  
สวมบทบาทเป็นผู้ควบคุมการผลิต จัดหา และจัดส่ง
ไฟฟ้าของประเทศไทย และร่วมกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้อื่น ๆ อีกมากมาย

https://www.greenroof.in.th
โครงการหลั งคา เขียว เป็น โครงการที่

สนับสนุนการคัดแยกจัดเก็บขยะรี ไซเคิลจาก
กล่องเครื่องดื่ม UHT ที่ใช้แล้วน าไปรีไซเคิลเป็น
แผ่นหลังคาซึ่งต้องใช้กล่องเครื่องดื่มที่ใช้แล้วจ านวน 
๒,๐๐๐ กล่องต่อ ๑ แผ่นหลังคา เพ่ือมอบให้กับ
มูลนิธิอาสาเพ่ือนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
น าไปใช้ประโยชน์ และมอบให้กับชุมชนที่ขาดแคลน
ต่อไป 

ผู้ ที่ ส น ใจ ร่ ว มบริ จ าคสามารถน ากล่ อ ง
เครื่องดื่ม UHT ที่ดื่มหมดแล้วเก็บรวบรวมส่งให้
โครงการหลังคาเขียว หรือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม
ได้ที่ศูนย์ข้อมูลโครงการฯ โทร. ๐๒ ๗๔๗ ๘๘๘๑
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